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The study of the life and work of Lecturer Songsak Prathumsin was to study of
the authentic musical instruments, especially Vode (the Thai authentic panpipe), and
conserve the instruments as the Northeastern cultural heritage. The purpose of the study
was to study the biography and work of Lecturer Songsak Prathumsin.
1. To study the biography of Mr. Songsak Prathumsin
2. To study the Northeastern musical instrument, especially Vode, of Mr. Songsak
Prathumsin
According to the result, Mr. Songsak Prathumsin comes from the house of
farmers. He loves music and authentic musical instruments of the Northeastern when he
was young. After many experiences from many occupations in Bangkok, the capital city, he
comes back hometown in the limelight named Vode Seang Thong band (Golden voice of
Vode) which is outstanding by his invented musical instrument, Vode. Nowadays, Vode is
the symbol of Roi et province. Mr. Somsak Prathumsin has devoted himself to sincerely
conserve the authentic musical performance for the interested person and teenage. He is a
teacher at Roi et College of Dramatic Arts, trainer of the Northeastern authentic musical
performance, a consultant of many organizations in the field of Northeastern authentic
performance, a committee of Northeastern authentic musical performance and the famous
inventor of Northeastern musical instruments such as Vode, Thai style Harp and the
Northeastern xylophone.
Mr.Songsak Prathumsin’s expectation is Northeastern authentic music’s
inheritance by the next generations in the basis of his ideal “Conserve authentic
performance, Conserve Thai’s identity”
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
การรองรําทําเพลงเปนมรดกทางสังคม มีการสืบทอดสานตอมาตั้งแตสมัยบรรพกาล ทุก
ประเทศในโลกลวนมีเอกลักษณและวัฒนธรรมเฉพาะของประเทศนั้นๆ ประเทศไทยก็เชนเดียวกันมี
วั ฒ นธรรมของแต ล ะภู มิ ภ าคที่ มี เ อกลั ก ษณ โ ดดเด น ไม เ หมื อ นกั น โดยเฉพาะภาคตะวั น ออก
เฉียงเหนือของประเทศไทย ไมวาจะเปนเรื่องของภาษา บานเรือน อาหาร การฟอนรํา การแตงกาย
ดนตรีพื้นบาน และอีกหลายสิ่งหลายอยาง สิ่งตางๆ เหลานี้ก็ไดถายทอดมาจนถึงคนในปจจุบัน
ดนตรีพื้นบานอีสานเปนวัฒนธรรมอยางหนึ่งที่เห็นไดชัดวาไดมีการสืบทอดตอกันมาเปนระยะเวลา
อันยาวนาน และยังแสดงเอกลักษณเฉพาะตัวของดนตรีพื้นบานอีสาน ซึ่งถือวาเปนมรดกอันเกิด
จากภูมิปญญาของบรรพบุรุษภาคอีสานที่ถายทอดมาสูรุนลูกรุนหลาน ดนตรีเปนงานศิลปอีกแขนง
หนึ่งที่มนุษยไดรับอิทธิพลจากธรรมชาติ สิ่งแวดลอมอันกวางใหญเปนแรงบันดาลใจใหเกิดความคิด
สรางสรรค เรียนรูเลียนแบบจากธรรมชาติ เปนการตอบสนองความตองการโดยตรง โดยใชวัสดุจาก
ธรรมชาติประดิษฐเปนเครื่องดนตรีในการบรรเลงขับกลอมตามกิริยาทาทางของมนุษยที่พึงมี
การรองรําเพลงเปนวัฒนธรรมอยางหนึ่งของมนุษยชาติ วัฒนธรรมมีอยูในทุกกลุมชนมี
การยึดถือเปนปจเจกและแพรกระจายออกไปจนเปนที่ยอมรับที่จะใชรวมกันตั้งแตในระดับกลุมเล็ก
ๆ จนถึงกลุมใหญ ๆ และในระดับที่กวางขวางแพรหลายเปนสากล มีการผสมผสานปรับปรุงแลว
ถายกรองออกมาเปนรูปแบบใหมในอันที่จะทําใหสามารถดํารงอยูในสังคมอยางสมสมัย บางสวนก็
ปรากฏเคารอยของตนแบบดั้งเดิม ซึ่งสะทอนใหเห็นรากเหงาแหงความเปนเจาของ ในขณะที่หลาย
ๆ สวนมีการปรับแปรเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคม ดังนั้นจึงกลาวไดวาวัฒนธรรมการรองรําทํา
เพลงมีการเปลี่ยนแปลงไปเปนวิถีธรรมชาติ
ในด า นการอนุ รั กษ แ ละการสื บ ทอดวั ฒ นธรรมนั้ นดํ า รงความเปน ชาติ มนุษ ยมี หน า ที่
อนุรักษสืบทอด สงเสริมและเผยแพรวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมตางๆ สงผลและมีอิทธิพลตอวัฒนธรรม
ซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดแตอยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงนั้นก็มีระบบแบบแผน มนุษยควร
ไดเรียนรูทฤษฏีทางวัฒนธรรมที่มีตอสังคมและตอตนเอง (กาญจนา อินทรสุนานนท. 2542: 104)
ดนตรีเปนสิ่งที่อยูคูกับมนุษยมาตั้งแตดึกดําบรรพ โดยเริ่มตนจากดนตรีที่มีรูปแบบอยาง
งาย เชน การผิวปาก การเปาใบไม การปรบมือ การเคาะไม เปนตน ไปสูการพัฒนาเปนลําดับขั้น
จนทําใหดนตรีเกิดความเจริญกาวหนา เสียงดนตรีเหลานี้เปนสื่อกลางที่สรางใหมนุษยเกิดอารมณ
ความรูสึกและยังเปนสิ่งสะทอนถึงวิถีชีวิตในสังคมทั้งดานดนตรีที่ใชในพิธีกรรมความเชื่อ ดนตรีใน
งานรื่นเริงดนตรีกับการเกี้ยวพาราสี และดานอื่นๆ ตามแตคนในสังคมจะเปนผูกําหนด ดนตรีจึง
เปนเอกลักษณประจําชาติที่แสดงถึงความเจริญรุงเรือง ความคิดและความรูสึกทางศิลปะของคนแต
ละเผาพันธุสภาพแวดลอมตามธรรมชาติที่ แตกตางกัน กําหนดใหวัฒนธรรมของชนแตละเผามี
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ความแตกตางกันนานาประการ ทั้งความเปนอยู ศิลปะ ภาษา วรรณคดี และดนตรี ดนตรีที่แตละชน
ชาติไดสรางสรรคสั่งสมสืบตอมาตางก็ถือเปนดนตรีของชาติเหลานั้นทั้งสิ้น ลักษณะของดนตรีชาติ
เดียวกันที่แตกตางกันไปตามสภาพแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณีความเชื่อ ความรูสึกนึกคิดและ
วัตถุที่เปนสื่อแสดงออกซึ่งดนตรีของชนแตละทองถิ่นเรียกวาดนตรีประจําถิ่นหรือดนตรีพื้นเมือง
(อังคณา ใจเหิม. 2538: 4)
ดนตรีเ ปนเสมื อนศาสตร และศิล ปข องการเรียงรอยสรรพเสียงต างๆให สอดคล องเปน
ทํานองหรือเสียงประสานตามจังหวะลีลาและกระแสเสียง เพื่ อใหเปนบทเพลงที่มีโครงสร างที่
สมบูรณและกอใหเกิดความสะเทือนอารมณ (เจริญชัย ชนไพโรจน. 2526: 15) ซึ่งทําใหผูฟงเกิด
ความเพลิดเพลิน คลายความเครียดหรือในบางครั้งอาจทําใหผูฟงเกิดความสงสารเห็นอกเห็นใจ
และไดระบายออกซึ่งความรูสึกที่คั่งคางอยูภายในใจ (สุรศักดิ์ พิมพเสน. 2532: 1) ดังนั้นดนตรีจึง
เปนสื่ออยางหนึ่งในการถายทอดเรื่องราวความเปนไปในวิถีชีวิตมนุษย ทั้งยังเปนหลักฐานที่แสดง
ใหเห็นถึงความเจริญรุงเรืองทางวัฒนธรรมของผูเปนเจาของดนตรีไดเปนอยางดี (ชิ้น ศิลปะบรรเลง;
และลิขิต จินดาวัฒน. 2521: 20)
สําหรับภาคอีสานดินแดนที่ราบสูงอันกวางใหญของประเทศไทยมีประวัติสืบทอดและมี
ความเจริญทางวัฒนธรรมแขนงตางๆมานานนับพันป โดยเฉพาะวัฒนธรรมทางดนตรีของชาว
อีสานนั้นมีมานานดังปรากฏหลักฐานเปนคํากลาวในหนังสือพงศาวดารของไทยภาคที่ 1 เรื่อง
พงศาวดารลานชางซึ่งไดพูดถึงดนตรีอีสานไววา (หอสมุดแหงชาติ. 2506: 395)
...พงศาวดารล า นช า งกล า วว า “ พระยาแถนหลวงให ศ รี คั น ธพะเทวดาลาลงมาบอกสอนคน
ทั้งหลายใหเฮ็ด ฆอง กลอง กรับ เจงาวง ปพาทย พิณ เพี๊ยะ เพลง กลอน ไดสอนใหดนตรีทั้ง
มวลและบอกเลาสวนครูอัน ขับฟอนฮอนะสิ่งสวงละเมงละมางทั้งมวลถวนแลวก็จึงเมื่อเลาเมื่อไหวแก
พระยาแถนหลวงทุกประการนั่นแล “ ...

จากขอความนี้แสดงใหเห็นวาชาวอีสานมีวัฒนธรรมทางดานดนตรีมาชานานแลว ศิลปะ
เหลานี้ไดสืบทอดมาจนถึงปจจุบันและเปนสิ่งสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตของผูคนในบริเวณนี้ที่มีความ
เกี่ยวพันกับดนตรีไดเปนอยางดี
ศิลปะการดนตรีของชาวอีสานประกอบไปดวยการขับรอง การฟอนรํา และการบรรเลง
ดนตรี ในสวนของการบรรเลงดนตรีมีเครื่องดนตรีที่ใชในการบรรเลงอยูหลายชนิดดวยกัน เชน
โหวด พิณ แคน หึน ซอ ฉาบ กลอง กั๊บแกบ ผังฮาด โปงลาง ฉิ่ง เปนตน สําหรับโหวดเปน
เครื่องดนตรีพื้นบานที่คิดคนประดิษฐขึ้นมาในยุดหลังโดยอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ อําเภอ
หนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด เปนเครื่องดนตรีพื้นบานที่มีลักษณะเฉพาะที่โดดเดนและไดกลายเปน
เอกลักษณประจําถิ่นของจังหวัดรอยเอ็ดและของชาวอีสานที่นาสนใจยิ่งนัก
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จากที่กลาวมาแลวขางตนทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาดนตรีพื้นบานอีสานโดย
เลือกศึกษาขั้นตอนในการประดิษฐโหวดของอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ เปนผูที่มีความรักใน
ดนตรีพื้นบานอีสาน หมั่นศึกษาหาความรูอยูตลอดเวลาจนเกิดจินตนาการณ พัฒนา ปรับปรุง จาก
สิ่งที่มีอยูใหมีความเปนสากลยิ่งขึ้น ไดเปนคนแรกที่คิดคนโหวดใหเปนเครื่องดนตรีพื้นบานอีสานที่
เปนเอกลักษณของชาวอีสาน ประชาชนทั่วไปไดใหความยกยองจนกระทั่งใหโหวดเปนสัญลักษณ
ประจําเมืองจังหวัดรอยเอ็ด และยังเปนผูที่มีความชํานาญสามารถผลิตพิณ โปงลางไดอีกดวย มี
หลายสถาบันการศึกษาใหเกียรติไปเปนวิทยากร เชน เปนวิทยากรฝกอบรมการผลิตเครื่องดนตรี
พื้ นบาน พ.ศ.๒๕๔๔ ที่ ศูนย สงเสริ มและอนุรั ก ษวั ฒนธรรมพื้นบาน อําเภอหนองพอก จั งหวั ด
รอยเอ็ด เปนวิทยากรอบรมดนตรีพื้นบานโหวด โรงเรียนอําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ.
๒๕๔๕ เปนวิทยากรอบรมเรื่องวิวัฒนาการของโหวดอีสาน ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
พ.ศ.๒๕๔๖
เปนวิทยากรใหความรูเรื่องโหวดใหกับคณะดุริยางคศิล ป
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๔๖เปนตน และเปนอาจารยพิเศษใหความรูเกี่ยวกับดนตรีพื้นบาน
อีสานวิชาดนตรีพื้นบานอีสานที่วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ดตั้งแตป พ.ศ.๒๕๒๓ จนถึงป พ.ศ.
๒๕๔๕ โดยไดสรางรูปแบบในการสอนไวหลากหลาย อีกทั้งเปนคณะกรรมการตัดสินการประกวด
ดนตรีพื้นบานอีสานในระดับประเทศ และระดับจังหวัดอีกมากมาย
อาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ มีเรื่องราวการเดินทางของชีวิตที่นาสนใจ อีกทั้งเปนศิลปน
เพลงพื้นบานอีกทานหนึ่งที่ไดมีโอกาสเดี่ยวโหวดตอหนาพระพักตสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ณ บานหัวโนน อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ.๒๕๕๑ มีผลงาน
ประพันธเพลงโหวดที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว ไดเผยแพรวัฒนธรรมเพลงพื้นบานของชาวอีสานทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ เชน ประเทศจีน ประเทศญี่ปุน ประเทศเยอรมันนี ประเทศฝรั่งเศส
ประเทศฮอลแลนด เปนตน เปนที่ประจักษของคนที่ไดรับชมการแสดงเปนยิ่งนัก จึงมีคุณคาตอ
การศึกษาเรื่องราวของครูเพลงโหวด อาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ และเปนตํานานการกําเนิด
โหวดซึ่งเปนเครื่องดนตรีพื้นบานอีสาน ที่ปรากฏขึ้นในสังคมไทยอีสานในครั้งนี้

ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาชีวประวัติ อาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ
2. เพื่อศึกษาผลงานของอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ

ความสําคัญของการวิจัย
เพื่อศึกษาชีว ประวั ติ ในด านการศึกษาตั้งแตเยาววัยจนถึ งป จจุบันรวมถึ งเส นทางการ
ดําเนินชีวิต การเขาสูเสนทางดนตรี อีกทั้งการเผยแพรวิชาการทางดนตรีพื้นบานอีสาน พรอมทั้ง
การแสดงดนตรีพื้นบานอีสานไปในสถานที่ตางๆ เปนกรรมการตัดสินการประกวดศิลปวัฒนธรรม
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พื้นบานอีสาน เกียรติบัตรที่ไ ดรับจากการเปนวิทยากร และผลงานเพลงของอาจารยทรงศักดิ์
ประทุมสินธุ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบถึงชีวประวัติของอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ
2. ทําใหทราบถึงผลงานของอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ

ขอบเขตของการวิจัย
1. ศึกษาชีวประวัตขิ องอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ ดังนี้
1.1 ชาติภูมิ
1.2 การศึกษา
1.3 สภาพครอบครัว
1.4 การเรียนดนตรีพื้นบาน
1.5 การเขาสูวงการ
1.6 ประสบการณความภูมิใจในชีวติ ตั้งแตเยาววัย จนถึงปจจุบัน
1.7 ชีวติ ในปจจุบนั
2. ศึกษาผลงานของอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ ดังนี้
2.1 การแสดง
2.2 การเผยแพร
2.3 เกียรติบตั ร
2.4 การรับเชิญเปนวิทยากร
2.5 การรับเชิญเปนกรรมการตัดสินการประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน
2.6 การสรางหลักสูตรการสอนดนตรีพื้นบานอีสาน
2.7 การสรางศูนยศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสานที่อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
2.8 งานเพลงประกอบละคร
2.9 ผลงานเพลง
2.10 การเปนตนตํารับชางฝมือผลิตเครือ่ งดนตรีอีสานโดยเฉพาะโหวด
3. พื้นที่ทําการศึกษาวิจัยชีวประวัติและผลงานของอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ ณ
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
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ขอตกลงเบื้องตน
การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดขอตกลงเบื้องตนดังนี้
1. ขอมูลที่นํามาวิเคราะหใชวิธีจากการเก็บขอมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
ผูอาวุโสและศิลปนในวงการเพลงพื้นบาน ของอําเภอหนองพอกและในตัวเมืองจังหวัดรอยเอ็ด
2. การบันทึกใชรูปแบบและวิธีการถอดโนต (Transcription) ตามแนวทางหลักวิชาการ
มานุษยดุริยางควิทยา (Ethnomusicology)
3. การนําเสนอขอมูลผลงาน จะบันทึกดวยระบบโนตไทยและโนตสากล

นิยามคําศัพทเฉพาะ
1. โหวด หมายถึง เครื่องดนตรีประเภทเปานิยมแพรหลายในภาคอีสาน ทํามาจาก
วัตถุดิบหลายชนิดคือ ทํามาจากไมไผขนาดเล็กอีสานเรียกวาไมไผเฮี้ยนอย แกนโหวดทํามาจากไม
ลวก ผนึกดวยขี้ผึ้งของรังจากชันโรง
2. วิธีการประดิษฐโหวด หมายถึง กระบวนการนําเอาวัตถุดิบทางธรรมชาติตลอดจน
วัสดุที่มนุษยพัฒนาขึ้น นํามาผสมผสานเขากันดวยเทคนิคเชิงชางใหเกิดเครื่องดนตรีประเภทเครื่อง
เปาขึ้นมาที่เปนแบบฉบับเฉพาะตัวและมีคณ
ุ คาทางวัฒนธรรม
3. ภูมิปญญาพืน้ บาน หมายถึง ภูมิรู ความชัดเจนทางความรู องคความรูที่เปนแบบ
ฉบับเฉพาะดาน เปนสิ่งที่ถา ยทอดจากรุนสูรุน สามารถปรับใชสวนบุคคล ครอบครัว และชุมชน
4. วัตถุดิบในการทําโหวด หมายถึง วัตถุดิบในการทําโหวดเปนวัสดุที่มีในทองถิ่นหรือมี
ในทองถิ่นใกลเคียงประกอบดวย ไมกูแคน ไมที่ใชทําแกนโหวด ขี้ผึ้งที่ใชอุดรอยรั่วหรือที่เรียกวา
ขี้สูด
5. การอนุรักษวัตถุดิบ หมายถึง การรูจักรักษาและใชอยางชาญฉลาด ทําใหวัตถุดิบคง
อยู ใหมีการเพิ่มจํานวนอยางเหมาะสมกับการใชสอย
6. การฟนฟูวัตถุดิบ หมายถึง การนําวัตถุดิบที่สูญหายและกําลังจะสูญหาย นํามา
ปรับปรุงใหม การหาแนวทางในการฟนฟูวัตถุดิบในการทําโหวด เพื่อเปนชองทางในการในสงเสริม
ขยายพันธุหรือจัดหาใหเพียงพอตอความตองการในการผลิตโหวด
7. การประยุกตใชภูมิปญญา หมายถึง ปรับปรุงเปลี่ยนภูมิรูใหใชประโยชนไดมากขึ้น
รวมทั้งเปนการนําเอาความรูบางสิ่งบางอยางมาใชประโยชน อาจเปนทฤษฎี หลักการ แนวคิด
ความรูเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง นํามาใชประโยชนในภาคปฏิบตั ิ โดยปรับใหเขากับบริบทแวดลอม
ที่เปนอยูอยางเหมาะสม นอกจากนี้บางสิ่งนั้นอาจเปนวัตถุสิ่งของทีน่ ํามาใชนอกเหนือบทบาทหนาที่
เดิมเพื่อใหเหมาะสมกับบริบทใหม กรณีวัตถุดิบและการทําโหวดเปนการนําเอาภูมิความรูของ
ชาวบานมาใชเกิดประโยชนดานมูลคาเพิ่มของบุคคลและชุมชน
9. การอนุรักษการทําโหวด หมายถึง การรักษาภูมิปญญาการทําโหวดใหคงอยูเพือ่
ประโยชนทางดานเศรษฐกิจชุมชนและศิลปกรรมทองถิ่น
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10. การฟนฟูการทําโหวด หมายถึง การปรับปรุงวิธีการทําโหวด และอาชีพทําโหวดให
กลับมามีในชุมชนและมีบทบาทวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
11. การพัฒนาการทําโหวด หมายถึง การนําองคความรูของชางแตละคนมาประมวล
ลักษณะเดนปรับเปลีย่ นวิธกี ารสูแนวทางการสรางโหวดตนแบบที่มีรูปลักษณและคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น
12. มูลคาเพิ่มทางวัฒนธรรม หมายถึง การพัฒนาวัตถุดิบในการทําโหวด ผลงานการ
ทําโหวดใหมีคุณคาเพิ่มขึ้นโดยมีการนํานวัตกรรมใหมๆมาใช หรือประยุกตองคความรูเกาสูว งจร
ใหมและเพื่อใหไดผลผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
13. ไห คือภาชนะที่ใชบรรจุปลารา หรือหนอไมดอง หรือบรรจุของดองอยางอื่น มี
ลักษณะคลายโถโบราณ
14. คอง คือภาชนะที่สานโดยไมไผ กลวง น้ําไหลเขาออกได เปนรูปคลายโถโบราณ มีไว
ใชสําหรับบรรจุสัตวน้ํา
15. หวด คือภาชนะที่สานโดยไมไผเปนรูปกรวย ใชสําหรับนึ่ง
16. กระติบขาว คือภาชนะที่สานโดยไมไผเปนรูปทรงกระบอก เพื่อบรรจุขาวเหนียวนึ่ง
17. กระดง คือภาชนะกลมที่สานโดยไมไผ ลักษณะคลายถาด มีไวสําหรับวางขาวเหนียว
ที่นึ่งรอนใหเย็นลง และใชแทนถาดไดดวย
18. ขี้สูด คือวัสดุซึ่งไดจากรังผึ้งปาเรียกตามพื้นบานวา ตัวสูด หรือ ตัวแมงนอย มีลําตัว
ขนาดเล็กกวาผึ้งทั่วไป อยูตามบริเวณโพรงดินหรือจอมปลวก เปนสีน้ําตาลปนดํา
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
ศึกษาองคความรูของอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ

เพื่อศึกษาผลงานของอาจารย
ทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ

เพื่อศึกษาชีวประวัติ ของอาจารย
ทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ

-

ชาติภูมิ
การศึกษา
สภาพครอบครัว
การเรียนดนตรีพื้นบาน
การเขาสูวงการ
ประสบการณ ความภูมิใจในชีวติ ตั้งแต
เยาวว------ัย จนถึงปจจุบัน
- ชีวติ ในปจจุบนั

-

-

การแสดง
การเผยแพร
เกียรติบตั ร
การรับเชิญเปนวิทยากร
การรับเชิญเปนกรรมการตัดสินการ
ประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน
การสรางหลักสูตรการสอนดนตรี
พื้นบานอีสาน
การสรางศูนยศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน
อีสานที่อําเภอหนองพอก จังหวัด
รอยเอ็ด
งานเพลงประกอบละคร
ผลงานเพลง
เปนตนตํารับชางฝมือผลิตเครื่อง
ดนตรีอีสานโดยเฉพาะโหวด

พื้นที่ทําการศึกษาวิจัยชีวประวัติและผลงานของอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ
ณ อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการวิเคราะหการประยุกตใชภูมิปญญาพื้นบานในการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา วัตถุดิบ
และการทําโหวดเพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางวัฒนธรรมผูวิจัยจะดําเนินการศึกษาโดยอาศัยแนวทางจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้
1. เอกสาร ตําราวิชาการที่เกี่ยวของ
1.1 สภาพสังคมและวัฒนธรรมอีสาน
1.2 วิถีชีวิตของชาวอีสาน
1.3 ดนตรีพื้นบานอีสาน
1.4 ลักษณะของดนตรีพื้นบาน
2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 งานวิจัยในประเทศ
2.2 งานวิจัยตางประเทศ

1. เอกสาร ตําราวิชาการที่เกี่ยวของ
1.1 สภาพสังคมและวัฒนธรรมอีสาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือที่นิยมเรียกกันวาภาคอีสานมีเนื้อที่ทั้งหมด 168,854.35
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณรอยละ 32.91 ของเนื้อที่ทั้งประเทศประกอบดวยพื้นที่ของ 20 จังหวัด
ไดแก จังหวัดเลย หนองคาย สกลนคร นครพนม ยโสธร รอยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ อุดรธานี
ขอนแกน ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี มุกดาหาร อํานาจเจริญ
หนองบัวลําภู และบึงกาฬ เปนภาคที่มีเนื้อที่มากที่สุดในประเทศไทย
ที่ตั้งของภาคอีสาน
ที่ตั้งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอาณาเขตติดตอกับภูมิภาคอื่น ดังนี้
ทิศเหนือติดตอกับลาว โดยมีแมน้ําโขงเปนเสนกั้นพรมแดน ดินแดนที่อยูเหนือสุดของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ริมฝงแมน้ําโขง ทองที่ตําบลหอคํา อําเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
ทิศตะวันออกติดตอกับลาว โดยมีแมน้ําโขงเปนเสนกั้นพรมแดน ดินแดนที่อยูทาง
ตะวันออกสุด คือ ตําบลนาโพธิ์กลาง อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศใตติดตอกับกัมพูชา และภาคกลาง โดยมีเทือกเขาพนมดงรักและเทือกเขาสันกําแพง
เปนเสนกั้นพรมแดน ดินแดนที่อยูทางใตสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ เทือกเขาสันกําแพง
ในเขตทองที่ตําบลจระเขหิน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
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ทิศตะวันตกติดตอกับภาคกลาง โดยมีเทือกเขาเพชรบูรณและเทือกเขาดงพญาเย็นเปน
เสนกั้นเขตแดน ดินแดนที่อยูทางตะวันตกสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ภูไกหวย ตําบลแสง
พา อําเภอนาแหว จังหวัดเลย
การประกอบอาชีพ
อาชีพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือการเพาะปลูก พืชที่สําคัญคือ ขาว มันสําปะหลัง ปอ
ขาวโพด ภาคนี้มีพื้นที่ทํานามากกวาภาคอื่น ๆ แตผลิตผลที่ไดต่ํา เพราะการทํานาสวนใหญอาศัย
น้ําฝนซึ่งไมคอยแนนอน บางปมีน้ํามาก บางปไมมีน้ําเลย ภาคนี้พอถึงฤดูแลงน้ําในแมน้ําลําธารจะ
เหือดแหงไปเสียสวนใหญ ถึงฤดูฝนประชาชนก็ไมไดเตรียมการเก็บกักน้ําฝนไวใชใหเปนที่
แพรหลายกัน เวนแตเก็บน้ําฝนไวดื่มกินเทานั้น การขาดแคลนน้ําในภาคนี้ทําใหไมคอยมีการปลูก
พืชหลังการเก็บเกี่ยวขาวแลว ทําใหผลผลิตมีนอย เปนเหตุใหประชากรในภูมิภาคนี้มีความยากจน
เปนสวนมาก ปญหาขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรทําใหเกิดโครงการน้ําพระทัยจากในหลวงหรือที่
รูจักกันในนาม โครงการอีสานเขียว ความมุงหมายของโครงการนี้เพื่อหวังจะยกระดับความเปนอยู
ของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหดีขึ้น โดยการหาและสรางแหลงน้ําปรับปรุงวิธีการ
ประกอบอาชีพ ปรับปรุงดานสุขภาพอนามัย สิ่งสําคัญที่ควรจะพิจารณาคือพื้นที่ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือหลายแหงไมเหมาะสําหรับปลูกขาว เพราะขาวตองการน้ํามากแตเหมาะ
สําหรับเลี้ยงสัตวโดยเฉพาะการเลี้ยงวัว แตการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายโดยการปลูกหญาใหเปนอาหาร
สัตวนั้นยังทํากันไมคอยแพรหลายในภาคนี้ การเลี้ยงสัตวจึงไมคอยไดผล สําหรับงานฝมือ เชน การ
ทอผาไหมและการจักสานในภาคนี้ทํากันไดดีมีฝมือประณีต แตการทําในลักษณะที่เปนกิจการ
ใหญโตทําครั้งละมาก ๆ เพื่อการคายังไมเปนที่นิยมกันในหมูประชาชนเนื่องจากความขัดสนใน
พื้นที่ผูคนในภาคนี้จึงไดดิ้นรนไปหางานทํากันในภาคอื่น สวนมากไปในลักษณะการบุกเบิกหาที่ทํา
กินใหม เรียกวา “หานาดี” ในภายหลังการหานาดีก็ทําไดยาก เพราะไมมีพื้นที่จะใหบุกเบิกใหม สวน
ใหญจึงไปทํางานรับจางในที่ตาง ๆ และไปกันถึงตางประเทศ เชน ประเทศสิงคโปร บรูไน และใน
ประเทศเขตทะเลทรายตะวันออกกลาง ปญหาของภูมิภาคนี้คือการหาหนทางปรับปรุงสิ่งที่มีอยูใน
ภูมิภาค สรางอาชีพใหม ๆ ใหเขากับสภาพทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูโดยเฉพาะการเลี้ยงสัตวและ
ตั้งโรงงานที่รองรับผลิตผล เหลานี้จะสามารถแกปญหาในภูมิภาคนี้ไดมาก
ภาษาและวัฒนธรรม
ภาษาหลักที่ใชก็คือภาษาอีสาน
แตภาษาไทยกลางก็นิยมโดยเฉพาะในเมืองใหญ
นอกจากนั้นยังมีภาษาเขมรที่ใชกันมากในบริเวณอีสานใต และภาษาถิ่นอื่นอีกเชน ภาษาโส ภาษา
ภูไท ภาษาไทยโคราช วัฒนธรรมอีสานเปนวัฒนธรรมทองถิ่นที่มีเอกลักษณตางไปจากทองถิ่นอื่น
ไมวาจะเปนการแตงกาย วัฒนธรรมทางภาษา วัฒนธรรมดานความเปนอยูและอื่น ๆ ตลอดจน
วัฒนธรรมทางดนตรีและการละเลน ซึ่งคอนขางจะเห็นความแตกตางไดอยางชัดเจน
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เจริญชัย ชนไพโรจน (2529: 1) ไดแบงกลุมวัฒนธรรมอีสานโดยเอาดนตรีและการละเลนเปนหลัก
แบงได 3 กลุมคือ กลุมวัฒนธรรมโคราช มีเพลงโคราชและลิเกเปนมหรสพหลัก แพรหลายใน
จังหวัดนครราชสีมา กลุมวัฒนธรรมกันตรึม มีเจรียงและกันตรึมเปนมหรสพหลักนิยมแพรหลายใน
จังหวัดสุรินทร จังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดศรีสะเกษ กลุมวัฒนธรรมหมอลําเปนกลุมที่ใหญที่สุดใน
ภาคอีสาน มีหมอลําเปนมหรสพหลัก ประชากรที่อยูในกลุมวัฒนธรรมหมอลํากระจายอยูทั่วไปใน
13 จังหวัด ไดแก กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร รอยเอ็ด ยโสธร
อุบลราชธานี สกลนคร อุดรธานี และมหาสารคาม
อยาสิไลลืมถิม่ มูลมังแตเกา
อยาสิเผามอดเมี้ยนเสียถิม่ บมีเหลือ
บาดวาเทื่อมือ้ หนา สิพาเฮาใหเฮืองฮุง
อีสานเฮาสิพงุ เจริญขึ้นก็แตหลัง เดอ...."
บทความขางตนเปนบทกลอนที่เรียกวา "ผญา" เปนบทกลอนของคนอีสานสําหรับ
ความหมายของผญาขางตนมีใจความรณรงคใหคนไทยรวมกันอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมพื้นบานให
คงอยูตอไปเผื่อวาวัฒนธรรมเหลานี้จะสามารถนําความเจริญมาสูประเทศของเราก็ได สําหรับ
ศิลปวัฒนธรรมอีสานนั้นมีมากมายหลายอยาง เชน ตัวอยางที่ทางชมรมนํามาเสนอเผยแพรเปน
ตัวอยางพอสังเขป เพื่ออนุรักษไวซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม วัฒนธรรมอีสานของชาวอีสานทุกสาขาที่
บรรพบุรุษของเราไดสั่งสมไวจะเปนวัฒนธรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา ศิลปะ วิทยา จารีตประเพณี
วรรณคดีภูมิศาสตร และประวัติศาสตร
หมอลํา
"ลํา" สามารถมองออกไดในสองลักษณะเพื่อหาความหมายคือ แสดงออกเปนกิริยา
หมายถึงการขับรอง คือ การนําเอาเรื่องราวในวรรณคดีมาขับรองเปน บทกลอนทํานองทีเปนภาษา
อีสาน แสดงออกเปนคํานาม หมายถึง ชื่อเรื่องของการขับรองหรือการแสดงที่เปนเรื่องราว"หมอลํา"
หมายถึง ผูที่มีความชํานาญในการขับรองวรรณคดีอีสาน โดยการทองจําเอากลอน มาขับรอง หรือผู
ที่ชํานาญในการเลานิทานเรื่องนั้น เรื่องนี้ หลาย ๆ เรื่อง
วิวัฒนาการของหมอลํา
เดิมทีสมัยโบราณในภาคอีสานเวลาค่ําเสร็จจากกิจธุรการงานมักจะมาจับกลุมพูดคุยกัน
กับผูเฒาผูแกเพื่อคุยปญหาสารทุกขสุกดิบและผูเฒาผูแกนิยมเลานิทานใหลูกหลานฟง นิทานที่
นํามาเลาเกี่ยวกับจารีตประเพณีและศีลธรรม ทีแรกนั่งเลาเมื่อลูกหลานมาฟงกัน มากจะนั่งเลาไม
เหมาะ ตองยืนขึ้นเลา เรื่องที่นํามาเลาตองเปนเรื่องที่มีในวรรณคดี เชนเรื่องกาฬเกษ สินชัย เปนตน
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ผูเลาเพียงแตเล า ไม ออกท าออกทางก็ไมสนุกผูเ ลาจึงจําเป นตองยกไม ยกมือแสดงทาทางเปน
พระเอก นางเอก เปนนักรบ เปนตน เพียงแตเลาอยางเดียวไมสนุก จึงจําเปนตองใชสําเนียงสั้นยาว
ใชเสียงสูงต่ํา ประกอบ และหาเครื่องดนตรีประกอบ เชน ซุง ซอ ป แคน เพื่อใหเกิดความสนุก
ครึกครื้น ผูแสดงมีเพียงแตผูชายอยางเดียวดูไมมีรสชาติเผ็ดมัน จึงจําเปนตองหา ผูหญิงมาแสดง
ประกอบ เมื่อ ผูหญิงมาแสดงประกอบจึงเปนการลําแบบสมบูรณ เมื่อผูหญิงเขามาเกี่ยวของเรื่อง
ตาง ๆ ก็ตามมา เชน เรื่องเกี้ยวพาราสี เรื่องชิงดีชิงเดนยาด (แยง) ชูยาดผัวกัน เรื่องโจทย เรื่องแก
เรื่องประชัน ขันทา เรื่องตลกโปกฮาก็ตามมา จึงเปนการลําสมบูรณแบบ จากการมีหมอลําชายเพียง
คนเดี ย วค อ ย ๆ พั ฒ นาต อ มาจนมี ห มอลํ า ฝ า ยหญิ ง มี เ ครื่ อ ง ดนตรี ป ระกอบจั ง หวะเพื่ อ ความ
สนุกสนาน จนกระทั่งเพิ่มผูแสดงใหมีจํานวนเทากับตัวละครใน เรื่อง มีพระเอก นางเอก ตัวโกงตัว
ตลก เสนา ครบถวน
เครื่องใชในครัวเรือน
ไห คือภาชนะที่ใชบรรจุปลารา หรือหนอไมดอง หรือบรรจุของดองอยางอื่น มีลักษณะ
คลายโถโบราณ
คอง คือภาชนะที่สานโดยไมไผ กลวง น้ําไหลเขาออกได เปนรูปคลายโถโบราณ มีไวใช
สําหรับบรรจุสัตวน้ํา
หวด คือภาชนะที่สานโดยไมไผเปนรูปกรวย ใชสําหรับนึ่ง
กระติบขาว คือภาชนะที่สานโดยไมไผเปนรูปทรงกระบอก เพื่อบรรจุขาวเหนียวนึ่ง
กระดง คือภาชนะกลมที่สานโดยไมไผ ลักษณะคลายถาด มีไวสําหรับวางขาวเหนียวที่นึ่ง
รอนใหเย็นลง และใชแทนถาดไดดวย
คนอีสาน มีวัฒนธรรมประจําชาติและประจําทองถิ่น มาแตโบราณกาลแลวนับศตวรรษ จน
ถือเปนฮีตเปนคอง ...ตองปฏิบัติสืบกันมาจนเปนประเพณีที่รูจักกันดีและพูดจนติดปากวา "ฮีตสิบ
สอง คลองสิบสิบสี่"
ฮีตสิบสอง คําวา ฮีต มาจากคําภาษาบาลีที่วา จารีตตะ แปลวา ธรรมเนียม แบบแผน
ความประพฤติ ที่ดีงามปฏิบัติสืบตอกันมาจนกลายเปนประเพณี ฮีต นั้นมี 12 ประการ เทากับ 12
เดือนใน 1 ป ตามระบบจันทรคติหรือพูดอีกนัยคือ การทําบุญ 12 เดือนนั้นเอง
ฮีตที่ 1. บุญเขากรรม หรือ บุญเดือนเจียง
ภิกษุตองอาบัติ สังฆาทิเสส ตองอยูกรรมถึงจะพนอาบัติ ญาติโยมแมออกแมตนผูอยากได
บุญกุศลก็ จะใหไปทาน รักษาศีล ฟ งธรรมเกี่ยวกับการเขากรรมของภิกษุ เรียกวาบุญเขากรรม
กําหนดเอาเดือนเจียงเปนเวลาทํา จะเปนขางขึ้นหรือขางแรมก็ได วันที่นิยม ทําเปนสวนมากคือวัน
ขึ้ น 15 ค่ํ า เพราะเหตุ มี กํ า หนดให ทํ า ในระหว า งเดื อ นเจี ย ง จึ ง เรี ย กว า บุ ญ เดื อ นเจี ย ง
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ฮีตที่ 2. บุญคูนขาว หรือ บุญคูนลาน
ทีสําหรับตีหรือนวดขาว เรียกวา ลาน การเอาขาวที่ตีแลวมากองใหสูงขึ้น เรียกวาคูนลาน
หรือที่เรียกกันวาคูนขาว ชาวนาที่ทํานาไดผลดี อยากไดกุศล ใหทานรักษาศีลเปนตน ก็จัดเอาลาน
ขาวเปนสถานที่ทําบุญ การทําบุญในสถานที่ดังกลาวเรียกวาบุญคูนลานกําหนดเอาชวงเดือนยี่เปน
เวลาทําบุญจึงเรียกวาบุญเดือนยี่
ฮีตที่ 3. บูญขาวจี่หรือบุญเดือนสาม
ขาวเหนียวปนโรยเกลือ ทาไขไกแลวจี่ไฟใหสุก เรียกวาขาวจี่ การทําบุญมีใหทานขาวจี่
เปนตน เรียกวาบุญขาวจี่ นิยมทํากันอยางแพรหลาย เพราะถือวาไดกุศลเยอะทําในชวงเดือนสาม
เรียกวา บุญเดือนสาม
ฮีตที่ 4. บุญเผวส หรือ บุญเดือนสี่
บุญที่มีการเทศนพระเวส หรือ มหาชาติ เรียกวาบุญเผวส(ผะ-เหวด) หนังสือมหาชาติ
หรือ พระเวสสันดรชาดกแสดงถึงจริยวัตรของ พระพุทธเจาคราวพระองคเสวยพระชาติเปนพระ
เวสสันดร เปนหนังสือเรื่องยาว 13 ผูก บุญเผวสนิยมทํากันในชวงเดือนสี่
ฮีตที่ 5. บุญสรงน้ํา หรือ บุญเดือนหา
เมื่อเดือนหามาถึงอากาศก็รอนอบอาวทําใหคนเจ็บไขไดปวยการอาบน้ําชําระเนื้อกายเปน
วิธีการแกรอนผอนใหเปนเย็น ใหไดรับความ สุขกายสบายใจ อีกอยางหนึ่งมีเรื่องเลาวา เศรษฐีคน
หนึ่งไมมีลูก จึงไปบะบน(บนบาล) พระอาทิตยและพระจันทรเพื่อขอลูกเวลาลวงเลยมาสามป ก็ยัง
ไมไดลูกจึงไปขอลูกกับตนไทรใหญ เทวดาประจําตนไทรใหญ มีความกรุณาไดไปขอลูกนําพระยา
อินทร พระยาอินทรใหธรรมะปาละกุมาร (ทาวธรรมบาล) มาเกิดในทองภรรยาเศรษฐี เมื่อธรรมะปา
ละประสูติ เจริญวัยวัยใหญขึ้นไดเรียนจบไตรเภท เปนอาจารยสอนการทํามงคลแกคนทั้งหลาย กบิล
พรหมลงมาถามปญหาธรรมะปาละกุมาร(ถามปญหาสามขอคือ คนเราในวันหนึ่ง ๆ มีศรีอยูที่ไหน
บาง ถาธรรมบาลตอบไดจะตัดศีรษะตนบูชา แตถาตอบไมไดจะตัดศีรษะธรรมบาลเสียดผลัดใหเจ็ด
วันในชั้นแรก ธรรมบาลตอบไมได ในวันถวนหก ธรรมบาลเดินเขาไปในปาบังเอิญไดยินนกอินทรีย
สองผัวเมียพูดคําตอบใหกันฟง ตอนเชาศรี อยู ที่หนา คนจึงเอาน้ําลางหนาตอนเชา ตอนกลางวัน
ศรีอยูที่อก คนจึงเอาน้ําหมดประพรหมหนาอกตอนกลางวันและตอนเย็นศรีอยูที่เทา คนจึงเอาน้ํา
ลางเทาตอนเย็น ธรรมบาลจึงสามารถตอบคําถามนี้ได)สัญญาวาถาธรรมบาลตอบปญหาจะตัดหัว
ของตนบูชา ธรรมบาลแกได เพราะศีรษะของกบิลพรหมมีความศักดิสิทธมาก ถาตกใสแผนดินจะ
เกิดไฟไหม ถาทิ้งขึ้นไปในอากาศฝนจะแลง ถาทิ้งลงมหาสมุทรน้ําจะแหง กอนตัดศีรษะกบิลพรหม
เรียกลูกสาวทั้งเจ็ดคน เอาขันมารองรับแหรอบเขาพระสุเมรุ หกสิบนาที แลวนําไปไวที่เขาไกรลาส
เมื่อถึงกําหนดปนางเทพธิดาทั้งเจ็ดผลัดเปลี่ยนกันมาเชิญเอาศีรษะทาวกบิลพรหมมาแหรอบเขา
พระสุเมรุ แลวกลับไปเทวะโลก
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ฮีตที่ 6. บุญบังไฟ หรือบุญเดือนหก
การเอาขี้เจีย(ดินประสิว) มาประสมคั่วกับถาน โขลกใหแหลกเรียกวาหมื่อ (ดินปน) เอา
หมื่อใสกระบอกไมไผอัดใหแนน แลวเจาะรูใสหางเรียกวาบั้งไฟ การทําบุญ มีใหทาน เปนตน
เกี่ยวกับการทําบองไฟ เรียกวา บุญบั้งไฟ กําหนดทํากันในเดือนหกเรียกวาบุญเดือนหก เพื่อขอฟา
ขอฝนจากเทวดาเมื่อถึงฤดูแหงการเพาะปลูก ทําไรทํานา
ฮีตที่ 7.บุญซําฮะ หรือ บุญเดือนเจ็ด
การชําฮะ(ชําระ) สะสาวสิ่งสกปรกโสโครกใหสะอาดปราศจากมลทินโทษหรือความมัว
หมอง เรียกวา การซําฮะสิ่งที่ตองการทําใหสะอาดนั้นมี 2 อยางคือ ความสกปรก ภายนอกไดแกรง
กาย เสื้อผา อาหารการกิน ที่อยูอาศัย และความสกปรกภายใน ไดแกจิตใจเกิดความความโลภ
มากโลภา โกรธหลง เปนตน แตสิ่งที่จะตองชําระในที่นี้คือเมื่อบานเมืองเกิดขาศึกมาราวีทําลาย เกิด
ผูรายโจรมาปลน เกิดรบราฆาฟนแยงกันเปนใหญผูคนชางมาวัวควายลมตาย ถือกันวาบานเดือด
เมืองรอนชะตาบานชะตาเมืองขาด จําตองซําฮะใหหายเสนียดจัญไร การทําบุญมีการรักษาศีลให
ทานเปนตนเกี่ยวกับการซําฮะนี้เรียกวาบุญซําฮะ มีกําหนดทําใหระหวางเดือนเจ็ด จึงเรียกวาบุญ
เดือนเจ็ด
ฮีตที่ 8.บุญเขาวัดสา(เขาพรรษา) หรือบุญเดือนแปด
การอยูประจําวัดวัดเดียวตลอดสามเดือนในฤดูฝนเรียกวาเขาวัดสาโดยปกติกําหนดเอาวัน
แรมหนึ่งค่ําเดือนแปดเปนวันเริ่มตน เรียกวาบุญเดือนแปด
ฮีตที่ 9. บุญขาวหอประดับดิน หรือบุญเดือนเกา
การหอขาวปลาอาหารและของเคี้ยวของกินเปนหอ ๆ แลวเอาไปถวายทานบาง ไปแขวน
ตามกิ่งไมในวัดบาง เรียกวาบุญขาวประดับดิน เพราะมีกําหนดทําบุญในเดือนกาวจึงเรียกวา บุญ
เดือนเกา
ฮีตที่ 10.บุญขาวสาก หรือบุญเดือนสิบ
การเขียนชื่อใสสลากใหพระภิกาและสามเณรจับและเขียนชื่อใสภาชนขาวถวายตามสลาก
นั้นและทําบุญอยาอื่นมีรักษาสีลฟงธรรม เปนตน เรียกวาบุญขาสาก (สลาก)เพราะกําหนดใหทําใน
เดือนสิบ จึงเรียกวาบุญเดือนสิบ
ฮีตที่ 11.บุญออกวัดสา (ออกพรรษา) หรือบุญเดือนสิบเอ็ด
การออกจากเขตจํากัดไปพักแรมที่อื่นไดเรียกวา ออกวัดสา คําวาวัดสาหมายถึงฤดูฝน ใน
ปหนึ่งมี 4 เดือน คือ ตั้งแตวันแรมสี่ค่ําเดือนแปดถึงขึ้น 15 ค่ําเดือน 12 ในระยะสี่เดือนสามเดือนตน
ใหเขาวัดกอน เขาครบกําหนดสามเดือนแลวใหออก อีกเดือนที่เหลือใหหาผาจีวรมาผลัดเปลี่ยนการ
ทําบุญมีใหทานเปนตน เรียกวาการทําบุญเดือนสิบเอ็ด
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ฮีตที่ 12. บุญกฐิน หรือ บุญเดือนสิบสอง
ผาที่ใชไมสดึงทําเปนขอบซึ่งเย็บจีวร เรียกวาผากฐิน ผากฐินนี้มีกําหนดเวลาในการถวาย
เพียงหนึ่งเดือนคือตั้งแต แรมหนึ่งค่ําเดือนสิบเอ็ด ถึง เพ็ญสิบสอง เพราะกําหนดเวลาทําในเดือน
12 จึงเรียกวาบุญเดือนสิบสอง
คลองสิบสี่
คลองสิบสี่ หมายถึง ขอกติกาของสังคม 14 ประการที่ยึดถือปฏิบัติตอกันเพื่อความสงบ
เรียบรอยของสังคม มีดังนี้
1. เมื่อได ขาวใหมหรือผลหมากรากไม ให บริจาคทานแกผูมีศีล แลวตนจึงบริโภคและ
แจกจายแบง ญาติพี่นองดวย
2. อยาโลภมาก อยาจายเงินแดงแปงเงินควาง และอยากลาวคําหยาบชากลาแข็ง
3. ใหทําปายหรือกําแพงเอือนของตน แลวปลูกหอบูชาเทวดาไวในสี่แจ(มุม)บานหรือแจ
เฮือน
4. ใหลางตีนกอนขึ้นเฮือน 5 เมื่อถึงวันศีล 7- 8 ค่ํา 14 - 15 ค่ํา ใหสมมากอนเสา สม
มาคีงไฟ สมมาขั้นบันได สมมาผักตู(ประตู)เฮือนที่ตนอาศัยอยู
5. นําแบบอยางที่ดีจากปูยาตายายจากการคลองชีวิตคู
6. ใหลางตีนกอนเขานอนตอนกลางคืน
7. ถึงวันศีล ใหเมียเอาดอกไมธูปเทียนมาสมมาสามี แลวใหเอาเอาดอกไมไปถวาย
สังฆเจา
8. ถึงวันศีลดับ ศีลเพ็ง ใหนิมนตพระสงฆมาสูดมนตเฮือน แลวทําบุญตัก บาตร
9. เมื่อภิกษุมาคลุมบาตร อยาใหเพิ่นคอย เวลาใสบาตรอยาซุน(แตะ)บาตร อยาซูนภิกษุ
สามเณร
10. เมื่อภิกษุเขาปริวาสกรรม ใหเอาขันขันขาวตอกดอกไมธูปเทียน และเครื่องอัฐบริขาร
ไปถวายเพิ่ม
11. เมื่อเห็นภิกษุ เดินผานมาใหนั่งลงยกมือไหวแลวจึงคอยเจรจา
12. อยาเงียบ(เหยียบ)เงาพระสงฆ
13. อยาเอาอาการเงื่อน(อาหารที่เหลือจากการบริโภค)ทานแกสังฆเจาและอยาเอาอาหาร
เงื่อนใหสามีตัวเองกิน
14. อยาเสพกามคุณในวันศิล วันเขาวัดสา วัดออกพรรษา วันมหาสงกรานตและวันเกิด
ของตน
1.2 วิถีชีวิตของชาวอีสาน
กุสุมา ชัยวินิตย (2531: 34 – 36) ไดกลาววาวิถีชีวิตของชาวอีสานพึ่งพิงอยูกับธรรมชาติ
และมีความเชื่อในศาสนาชาวบาน การผลิตเพื่อหวังผลทางเศรษฐกิจเปนไปในลักษณะแคเลี้ยง
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ตัวเองใหอยูรอด พอมี พอกิน และแจกจายผลผลิตไปในการทําบุญทําทาน เพื่อสะสมไวสําหรับ
ตัวเองทั้งชาตินี้และชาติหนา เพื่อจะไดมีสภาพชีวิตที่ดีกวาปจจุบัน นอกจากนี้ยังกลาววาความคิด
ทางศาสนามีอิทธิพลทั้งในทางเพิ่มผลผลิตและแจกจายผลผลิตในสังคมอีสานเปนอยางมากในการ
เพิ่มผลผลิตตามแนวความคิด ความเชื่อของศาสนาชาวบานก็จะมีการประกอบพิธีกรรมที่เชื่อวาจะ
ชวยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรใหไดคือ การทําบุญคูณลาน สูขวัญขาว สูขวัญเลา สูขวัญวัวควาย
สําหรับในสวนของการแจกจายผลผลิต ศาสนาชาวบานเปนตัวกําหนดวิถีในการแจกจายอยาง
เดนชัด ผูมีผลผลิตจะตองแจกจายผลผลิตสวนหนึ่งเพื่อสืบทอดคติความเชื่อทางศาสนา เชน นําไป
เลี้ยงผี ทั้งระดับครอบครัวและหมูบาน ในทางพุทธศาสนาก็จะจายไปในการทําบุญทําทานบํารุง
ศาสนา
กอ สวัสดิพาณิชย (2534: 13) ไดกลาวถึงวิถีชีวิตของชาวอีสานวาเปนสังคมเกษตรกรรม
ทํานาเปนอาชีพหลัก มีการปลูกบานเรือนรวมกันเปนหมูบาน มีการแบงหนาที่กันทํางาน เชน ใน
ยามวางจากการทํานา ผูหญิงทํางานที่บาน เชน ทอผา หรือเย็บปกถักรอย สวนผูชายทํางานนอก
บาน เชน ไปไร ไปนา หาอาหาร หรือไมก็อยูบานจักตอก สานตะกรา กระบุง ซอมแห สานแห สาน
สวิง ฯลฯ ในตอนกลางคืนพวกผูหญิงอาจมีการรวมกลุมกันทํางาน เรียกวา “ ลงขวง “ หนุมสาวมี
การเกี้ยวพาราสีกันในขณะชวยกันทํางาน งานที่ทําในตอนลงขวงสวนมากจะเปนการปนดาย เข็น
ฝาย เข็นไหม เปนตน และจารุบุตร เรืองสุวรรณ (2520)ไดกลาวไวในหนังสือ “ ของดีอีสาน “
เกี่ยวกับเรื่องราวตางๆทั้งในแงวัฒนธรรม ประเพณี วรรณคดี และบทกวีตางๆของชาวอีสานซึ่ง
แสดงใหเห็นลักษณะความเปนมาของชาวอีสานและโลกทัศนของชาวอีสานที่สะทอนใหเห็นอยาง
ชัดเจนไมวาจะเปนโลกทัศนทางการเมือง การปกครอง ความเชื่อและอื่นๆโดยเฉพาะประเพณีความ
เชื่อของชาวอีสานโบราณเรื่อง “ฮิตสิบสองคองสิบสี่ “ ชาวบานถือเปนระบบปกครองของสังคมอีสาน
ในสมัยกอนซึ่งเชื่อถือและปฏิบัติกันมาแตโบราณ ฮิตสิบสองนับเปนประเพณีประจําทุกๆเดือน สวน
คองสิบสี่คือ แนวทางที่ใชเปนหลักปฏิบัติสําหรับประชาชนทั่วไป และสําหรับผูปกครอง ในทํานอง
เดียวกัน จารุวรรณ ธรรมวัตร (2532: 55)ไดกลาวถึงวิถีชีวิตของชาวอีสานวาสังคมอีสานดั้งเดิมมี
ระบบการผลิตเพื่อยังชีพ มิไดมีจุดมุงหมายการผลิตเพื่อขาย ทําใหชุมชนหมูบานดํารงอยูไดดวย
การพึ่งตนเองและพึ่งกันเอง โดยประกอบอาชีพเกษตรกรรมควบคูกับหัตถกรรม เชน ทํานา ทําสวน
ทอผา ทอเสื่อ ปนหมอ ตีเหล็ก และทําเครื่องจักรสาน เปนตน สําหรับ ชอบ ดีสวนโคก (2527: 7)ได
กลาวไววา ความเชื่อของชาวอีสานมีความสําคัญเปนพิเศษตอการพัฒนาดานตางๆของชาวอีสาน
และไดกลายมาเปนพื้นฐานแหงอารยะธรรมอีสาน ไมวาจะเปนดานศาสนา จารีตประเพณี ศิลปะ
ดนตรี และวัฒนธรรมในดานอื่นๆยอมมีพื้นมาจากหลักแหงความเชื่อดั้งเดิมทั้งสิ้น
ธวัช ปุณโนทก (2528: 360 – 367)เสนอบทความเรื่องความเชื่อพื้นบานอันสัมพันธกับวิถี
ชีวิตในสังคมอีสาน กลาววาความเชื่อในสังคมอีสาน ผูกพันอยูกับเรื่องภูตผีวิญญาณอยางเหนียว
แนน แมพุทธศาสนาจะเขามามีบทบาท มีอิทธิพลตอวิถีชีวิตแตความเชื่อในเรื่องภูตผีวิญญาณก็
ไมไดหายไปจากสังคม ทั้งชาวอีสานเองก็ไมไดแยกความเชื่อในเรื่องการนับถือผีออกจากพุทธ
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ศาสนา ชาวบานสวนใหญไมสนใจวาการประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อนั้นจะเปนแบบใดแตจะ
ทําตามจารีตประเพณีที่ปฏิบัติสืบตอกันมา การประกอบพิธีเหลานั้นถือวาจะทําใหเกิดศิริมงคลแก
ตัว และครอบครัวมากกวาที่จะคิดวาเปนพิธีกรรมที่เนื่องมาจากความเชื่อในเรื่องใด และประสาท
อิศรปรีดา และคณะ (2518: 7)ทําการศึกษาความเชื่อและสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวอีสาน พบวา
ความเชื่อถือในอํานาจและเวทยมนตของมนุษยเปนการตอบสนองความตองการเมื่อมนุษยมีความ
รูสึกตัววาไมมีความมั่นคง การแสดงพฤติกรรมตามความเชื่อจะเกิดขึ้นในขณะที่มนุษยมีความรู
เกี่ยวกับสิ่งนั้นหรือเหตุการณนั้นนอย เปนเหตุใหเกิดความไมเขาใจตลอดจนไมสามารถฟนฝา
อุปสรรคนั้นได เพราะฉะนั้นในการที่มนุษยเกิดความรูสึกไมมั่นคงปลอดภัย จึงจําเปนอยูเองที่มนุษย
จะตองหาเครื่องยึดเหนี่ยว อาจจะเปนทางเวทยมนตคาถาหรือเชนสรวงสิ่งตางๆเพื่อเปนกําลังใจที่
จะเอาชนะสิ่งตางๆเมื่อทําเชนนี้แลวจะไดผลสําเร็จ จึงเชื่อตอวาสิ่งที่มีอํานาจสามารถบันดาลใหพบ
กับความสําเร็จ แตถามนุษยขัดแยงกับสิ่งเหลานี้ก็อาจจะประสบเคราะหกรรมได
พระอริยานุวัตร เขมจารีเถระ (2530: 63 – 65) ไดกลาวถึงความเชื่อของชาวอีสานไววา
ความเชื่อของชาวอีสานไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ จะเชื่อในการครองเรือน การทํามาหา
เลี้ยงชีพในทางสัมมาชีพ สิ่งใดเปนโทษทําแลวจะนําความเดือดรอนมายอมละเวนสิ่งนั้นเชื่อในฤกษ
ยาม เชื่อเทวดา ผีสางนางไม เชื่อวิญญาณบรรพบุรุษ เชื่อลางสังหรณ เชื่อบาปเคราะห เชื่อผีฟา ผี
แถน เชื่อประเพณีค้ําโพธิ์ค้ําไทร เชื่อพิธีกรรมตัดกรรมตักเวร ฯลฯ ในกรณีเดียวกัน พระมหาปรีชา
ปริญญาโน (2525: 208 – 211) กลาวถึงประเพณีในการทํางานของชาวอีสานโบราณวา ถาใครไม
ทํางานถือวาไมเคารพประเพณี ในการทํางานนั้นมีการแบงหนาที่ของหญิงและชาย คือ ผูชายทุกคน
พอโตเปนหนุมตองฝกงานใหเปน สวนใหญเปนงานชาง ไดแก การจักสาน งานไม การทําคราด ไถ
แอก ถ า ใครทํ า งานเหล า นี้ ไ ม เ ป น ถื อ เป น สิ่ ง ที่ น า อั บ อาย ส ว นผู ห ญิ ง นั้ น มี ง านช า งของผู ห ญิ ง
โดยเฉพาะหญิงสาวทุกคนพอแมตองสอนใหมีความรูในเรื่องของงานแมบาน เชน การตักน้ํา การตํา
ขา ว การทํ า อาหาร การทอผ า เป น ตน ถ า หญิ ง สาวทํ า งานเหล า นี้ ไ ม เ ป น จะหาคู ค รองยาก ถ า
แตงงานไปจะทําใหสามีตองอับอายขายหนา
พรศักดิ์ ผองแผว (2521: 67–76) ศึกษาโลกทัศนทางการเมืองของประชาชนภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ โดยมี จุ ด ประสงค ใ นการศึ ก ษาว า ชาวอี ส านมองธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ และความสัมพันธ
ของมนุษยกับสิ่งเหนือธรรมชาติในลักษณะใด การศึกษาพบวาพุทธศาสนามีอิทธิพลตอโลกทัศน
ของชาวอีสานมากยิ่งกวาความเชื่อโชคลาง ภูตผี และความเชื่ออื่นใด ชาวอีสานเชื่อในเรื่องผลของ
บุญกรรมอยางหนักแนน และเปนพวกที่มองโลกในแงดี สําหรับ สมชาย นิลอาธิ (2531: 7 – 8)ได
กลาวถึงสังคมของชาวอีสานวาเปนสังคมแบบเกษตรกรรมเพื่อยังชีพ มีการทํานาเปนอาชีพหลัก ใน
ยามวางจากการทํานาชาวอีสานจะเตรียมอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในชีวิตประจําวัน ตลอดจนหา
รายไดจากการประกอบอาชีพอื่น เชนรับจางทําสวน ทอผา ทอเสื่อ และทําเครื่องจักสาน เปนตน
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางสังคมอันไดแกงานบุญประเพณีตางๆรวมทั้งการพักผอนหยอนใจตาม
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โอกาสตางๆ และ สุเทพ สุนทรเภสัช (2511: 160 – 165) ไดกลาวถึงความเชื่อของชาวอีสานวาชาว
อีสานจะเชื่อในเรื่องผีโดยเฉพาะผีปูตาซึ่งเปนตัวแทนของบรรพบุรุษและเปนผีประจําหมูบาน เชื่อใน
เรื่องเกี่ยวกับบุญ บาป ผลกรรมตามหลักพุทธศาสนา เชื่อวาทําดียอมไดดีทําชั่วยอมไดผลชั่ว
1.3. ดนตรีพื้นบานอีสาน
เครื่องดนตรีของแตละชาติแตละวัฒนธรรมในโลกนั้น ตางก็มีกติกาในการจัดหมวดหมู
เครื่องดนตรีเปนเอกลักษณเฉพาะของตน ซึ่งแตละวัฒนธรรม ก็อาจจะมีเหตุผลและวัตถุประสงค
ในการจําแนกที่แตกตางกัน เชน เพื่อการจัดวงดนตรี เพื่อการพิพิธภัณฑ เปนตน อยางไรก็
ตามวัต ถุ ประสงคเหลานั้ นล วนเปนไปเพื่อให เกิ ดความสะดวกในลักษณะใดลักษณะหนึ่ งทั้งสิ้น
(เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. 2542: 32)
ในการศึกษาศิลปะดานตาง ๆ รวมทั้งดนตรีจําเปนตองมีนิยาม หรือคําอธิบายเพื่อเปน
องคประกอบแหงความรูนั้นๆ เพื่อที่จะอธิบายหรือบรรยายเพื่อ ใหเห็นความสําคัญขอองคความรู
เชนเดียวกันในการศึกษาเครื่องดนตรีพื้นบานอีสานก็มีความจําเปนตองศึกษาสวนประกอบ หรือ
องคประกอบตาง ๆ อันเปนลักษณะเดน หรือเอกลักษณของดนตรีพื้นบานอีสานวามีจุดเดน หรือขอ
แตกตางจากดนตรีประเภทอื่น ๆ อยางไร เพื่อรวบรวมเปนขอมูลเบื้องตนในการศึกษาในการศึกษา
เครื่องดนตรีพื้นบานอีสานจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทราบถึงองคประกอบตาง ๆของดนตรีพื้นบาน
อีสานวามีบทบาท หนาที่ และแนวทางในการศึกษา โดยในการศึกษาพิณอีสานผูวิจัยไดดําเนินการ
ศึกษาองคประกอบที่สําคัญในการศึกษาดังตอไปนี้
องคประกอบของดนตรีพื้นบานอีสาน
เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี (2536: 42 - 57) ไดกลาวถึงหลักการศึกษาดนตรีพื้นบานวา
ดนตรีเปนศิลปะของเสียงที่เกิดจากความเพียรของมนุษยในการสรางเสียงใหอยูในระเบียบของ
จังหวะทํานอง สีสันของเสียงและคีตลักษณดนตรีไมวาชาติใดภาษาใดลวนแตมีพื้นฐานมาจากสวน
ตาง ๆ เหลานี้ทั้งสิ้น ความแตกตางกันในรายละเอียดของแตละสวนแตละวัฒนธรรมดนตรีนั้นเปน
สิ่งที่เกิดขึ้นจริง แตการที่จะแตกตางกันอยางไรนั้น กรอบวัฒนธรรมของแตละสังคมจะเปนปจจัย
กําหนดใหตรงตามรสนิยมของแตละวัฒนธรรมจนเปนผลใหบุคคลสามารถแยกแยะดนตรีของชาติ
หนึ่งแตกตางจากดนตรีของอีกชาติหนึ่ง ฉะนั้นการศึกษาองคประกอบของดนตรีพื้นบานควรจะ
พิจารณาจากลักษณะ 5 ประการ ไดแก
1. จังหวะ (Rhythm) เปนศิลปะการจัดระเบียบเวลาของเสียง ไมวาจะเปนการเนนเสียง
(Accent) ความชา – เร็ว (Tempo) องคประกอบเหลานี้เปนลักษณะที่สําคัญ เมื่อมารวมกันแลวจะ
ทําใหเกิดความหลากหลายของจังหวะอันเปนผลโดยตรงตออรรถรสในการรับรู อิทธิพลตรง ๆ ของ
จังหวะที่มีตอผูฟงจะปรากฏพบในอาการตอบสนองดานกายภาพ เชน ฟงแลวเคาะมือตามไปดวย
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2. ทํานอง (Melody) เปนสวนของดนตรีที่มีอิทธิพลตอผูฟงในดานของสติปญญา ผูฟง
มักจะแยกแยะความแตกตางระหวางเพลงหนึ่งกับอีกเพลงหนึ่งโดยอาศัยทํานองเปนสวนชวยที่
สําคัญ องคประกอบที่สําคัญไดแก ความสูง – ต่ํา (Pitch) และความสั้น – ยาว (Duration) ของเสียง
นอกจากนั้นควรศึกษากรอบที่ใชบังคับทํานองที่สงผลโดยตรงตอการรับรูคือบันไดเสียง
3. การประสานเสียง (Harmony) องคประกอบสวนนี้เกิดจากการนําเสียงมาบรรเลงซอน
กันหรือพรอมกัน การซอนกันของเสียงจะพบในแนวตั้งหรือเวลาเดียวกัน ซึ่งจะมีลักษณะที่ตรงกัน
ขามกับทํานองที่เรียบเรียงไปในแนวนอน การประสานเสียงจะมีสวนชวยอยางยิ่งตอการอุมเสียงให
เกิดพลังทางอารมณ อันเปนองคประกอบภายในที่ละเอียดออนชวยเกื้อหนุนความงามของบทเพลง
(สุกรี เจริญสุข. 2530: 65)
4. สีสันของเสียง (Tone Color) สีสันของเสียงไดแกคุณลักษณะเฉพาะของแหลงกําเนิด
เสียง เชนเสียงรองและเครื่องดนตรีความหลากหลายไมวาจะเปนดานของวิธีการบรรเลงวัสดุที่ใชทํา
เครื่องดนตรี รูปทรงขนาด ลวนสงผลตอสีสันของเสียงดนตรีทําใหมีคุณลักษณะของเสียงที่ตางกัน
ออกไปลักษณะของเครื่องดนตรีที่มีรูปทรงขนาดและวัสดุที่ใชทําตางกันจะสงผลใหสีสันของเสียงมี
ความแตกตางกันในลักษณะของความสัมพันธตอไปนี้ เสียงต่ํา – เสียงยาว ลักษณะเครื่องดนตรี
ยาว ใหญ หนา แนน หนักหยอน นิ่ม เสียงสูง – เสียงสั้น ลักษณะเครื่องดนตรี สั้น เล็ก บาง โพรก
เบา ตึงแข็ง
5. คีตลักษณ (Form) เปนรูปแบบของเพลง เสมือนกรอบที่รวมเอาจังหวะ ทํานอง การ
ประสานเสียง สีสันของเสียง ใหเปนไปในเปาประสงคอันเดียวกัน เพลงจะมีขนาดสั้น – ยาว
กลับไป–มา อยางไรก็ลวนเปนสาระสําคัญของคีตลักษณทั้งนั้น
เครื่องดนตรีพื้นบานอีสาน
ชาวอีสานใชดนตรีในการทํากิจกรรมตางๆ เพื่อผอนคลายความเครียดจากการทํางาน
เปนการบรรเลงเพื่อทําใหเกิดความบันเทิงสนุกสนานรื่นเริง แตในดานพิธีกรรมไมคอยจะนิยมนํามา
บรรเลงเทาใดนัก เพราะดนตรีพื้นเมืองอีสานมักจะมีจังหวะที่สนุกสนานรื่นเริงจึงไมเหมาะกับงาน
พิธีกรรม เครื่องดนตรีพื้นบานอีสานที่นิยมนํามาบรรเลงกันมี 4 ประเภท คือ ตี เปา ดีด สี
เครื่องดนตรีประเภทตี
แบงออกเปนประเภทตีใหเกิดทํานองและประเภทตีเพื่อกํากับจังหวะมี ดังนี้
โปงลาง เปนเครื่องดนตรีพื้นเมืองอีสานที่ทําใหเกิดทํานองชนิดหนึ่ง ซึ่งพัฒนามาจาก
เกราะลอหรือขอลอ โดยสมัยกอน ทุกหมูบาน จะมีเกราะลอ ไวตีสําหรับเรียกชาวบานมาประชุมกัน
เสียงเกราะลอจะดังกังวานไกล ใหไดยินกันทั้งหมูบาน
เมื่อป พ.ศ. ๒๕๐๒ อาจารยเปลื้อง ฉายรัศมี ผูพัฒนาเกราะลอในอดีตไดตั้งชื่อเครื่อง
ดนตรีชนิดนี้วา โปงลาง และมีชื่อเรียกอื่นๆ อีก เชน หมากกลิ้งกลอม, หมากเตอะเติ่น, หมากเติด
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เติ่ง, หมากเกราะลอ, โปงลางนิยมทําจากไมมะหาด โดยไมมะหาดชนิดที่ใหเสียงกังวานใสดี คือไม
มะหาดทอง และไมอื่นๆ ที่ทําโปงลางได เชน ไมพะยูง ไมมะเหลื่อม และไมไผ โปงลางเปนเครื่อง
ดนตรีสําหรับตีหรือเคาะใหเกิดทํานอง คลายระนาดของดนตรีไทย แตการวางขึง สําหรับตีแตกตาง
กัน และระนาดมีกลองเสียง แตโปงลางไมมีกลองเสียง โปงลางแบบมาตรฐาน ประกอบดวยลูก
โปงลาง ๑๓ ลูก มีโนต ๖ โนต คือ โด เร มี ฟา ซอล ลา โดยเรียงโนตจากเสียงต่ํา-สูง ไดครบสอง
ชวงทบเสียง ดังนี้ คือ “มี ซอล ลา โด เร มี ฟา ซอล ลา โด เร มี ซอล ” สามารถเลนลายแคนไดทั้ง
ลายใหญ ลายนอย ลายสุดสะแนน และลายโปซาย
เครื่องดนตรีพื้นบานอีสานประเภทใหจังหวะ หรือคุมจังหวะ โดยกลองที่จัดวาเปนเครื่อง
ดนตรีพื้นเมืองอีสาน มีอยู ๓ ชนิดคือ กลองตึ้ง รํามะนา และกลองแอวหรือกลองยาว
กลองตึ้ง เปนกลองที่ใหเสียงทุมต่ํา คุมจังหวะตกของเพลง มีลักษณะทรงกระบอกกลม ขางในกลวง
ตัวกลองทําจากตนไมขนาดใหญ เจาะรูทะลุ หุมดานหนึ่งดวยหนังสัตว ซึ่งนิยมใชหนังวัว ขึงใหตึง
ดวยเชือกหนังสัตว (ปจจุบันใชเชือกไนลอน) ขนาดเสนผาศูนยกลางของกลองตึ้ง ใหญพอๆ กับ
กลองเพล แตความยาว จะนอยกวา หรือยาวประมาณ หนึ่งศอก นิยมใชประกอบขบวนแห เชนวง
มะโหรี และวงกลองยาว เนื่องจากมีขนาดใหญมาก ไมสามารถถือตีคนเดียวได จึงผูกเชือกหนังเปน
หวงเล็กๆ ไวที่ขอบ สําหรับสอดไมเขาไป และแบกสองคนผูที่เดินตามหลังเปนคนตี ไมสําหรับตี
กลองตึ้ง ทําจากไมไผ ดานปลายหุมมัดเปนกอนกลมดวยเศษผา แตหากไมมีไมตี ก็สามารถใชมือตี
ได
รํ ามะนา เป นกลองที่ ใ ห เ สียงทุ มต่ํา เหมื อนกลองตึ้ง ลั ก ษณะทรวดทรง ก็ เหมือนกั บ
กลองตึ้ง ตางกันแตมีขนาดเสนผาศูนยกลางเล็กกวา ตัวกลอง ทําจากตนไมขนาดกลาง หรือตนตาล
เจาะรูทะลุตรงกลาง หุมดานหนึ่งดวยหนังวัว ขึงใหตึงดวยเชือกหนัง หรือเชือกไนลอน มีน้ําหนัก
นอยกวากลองตึ้ง จึงสามารถสะพายตีดวยคนคนเดียวได รํามะนาใชตีประกอบวงมะโหรี วงกลอง
ยาว หรือตีใหจังหวะการเลนพิณ แคน รํามะนานิยมใชมือตีเพราะจะทําใหเกิดเสียงตึ้ง และเสียงปะ
กลองยาว บางแหงเรียกกลองหาง บางแหงเรียกกลองแอว แตโดยทั่วไป นิยมเรียกชื่อวา กลอง
ยาว ซึ่งลักษณะทรวดทรงดูผิวเผิน อาจจะคลายกลองยาวทางภาคกลาง แตความจริง ตางกัน คือ
รูปทรงนับจากชวงขึงหนากลองลงมา หรือตัวกลองของกลองแอว จะยาวกวากลองยาวภาคกลาง
สวนหางกลอง จะสั้นกวาของกลองยาวภาคกลาง และหางของกลองแอว จะบานออก สามารถตั้งไว
ไดอยางมั่นคงนอกจากนั้น การขึงหนังกลองแอวจะเอาดานนอกหรือดานที่มีขนไวขางนอก นิยมทํา
จากไมขนุนเนื่องจากไมขนุนใหกําทอนดีเนื้อแข็งพอประมาณไมหนักมาก และมีสีสันสวยงามหนัง
กลองนิยมทําจากหนังวัวนอยหรือวัวรุนๆ เพราะหนังยังบางอยู ยืดหยุนดี (วัวแก หนังหนา เสียงไม
ดี) ขนาดของกลองแตละลูกเทากัน เวลาจะใชงานจะใชขาวเหนียวนึ่งสุกบดใหละเอียดจนเหนียว
นํามาติดหนากลองเพื่อปรับระดับโทนเสียงใหกลองทุกลูกดังในคียเสียงเดียวกัน เมื่อเลนเสร็จแลวจะ
ขูดขาวเหนียวออกใชผาชุบน้ําเช็ดทําความสะอาด คราบขาวเหนียวออกจนหมดกอนนําไปเก็บ
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กั๊บแกบ เปนเครื่องดนตรีประเภทใหจังหวะ เลนโดยวิธีเคาะหรือตี ทําจากไมเนื้อแข็ง เชน
ไมประดู ไมพะยูง ไมชิงชัน เปนตน กั๊บแกบ ทําไดหลายรูปแบบ เชน ตัดไมเปนแทงแบน เล็กๆ
สั้นๆ ประมาณพอดีกับฝามือ เลนโดย ถือไมกั๊บแกบไวขางละคู ใชฝามือจับ บีบใหไมสองอันกระทบ
กัน ดังกั๊บๆ ขนาดความยาวประมาณ1ฟุต ใชเหรียญโลหะแบน หรือฝาขวดน้ําอัดลม ตอกตะปูไว
กับสวนปลายกั๊บแกบ เรียกวากั๊บแกบตัวผู และใชไมอีกอันหนึ่ง ทําเปนรองแบบฟนเลื่อย เปนตัวรับ
เรียกวากั๊บแกบตัวเมีย
ฉิ่ง ฉาบ และฆองโหมง เปนเครื่องดนตรี อยูในกลุมประเภทใหจังหวะ ฉาบที่ใช มีทั้ง
ขนาดเล็กและใหญ สวนฆองโหมงซึ่งใชเปนเครื่องดนตรีนั้น จะใชฆองขนาดเล็ก ซึ่งมีตูมเล็กเชนกัน
พบเห็นได ในคณะมโหรี และกลองยาวในวงโปงลาง สวนใหญ ไมนิยมใชฉิ่ง และฆองโหมง ใชเพียง
ฉาบเล็ก และฉาบใหญ หมากกะโหลง เปนเครื่องเคาะใหจังหวะ ทําจาก ลําไมไผ เจาะเปนรองดาน
หนึ่ง สวนดานตรงขาม ใชไมเคาะใหเกิดเสียง ดังปกๆ
เครื่องดนตรีประเภทเปา
แคน เปนเครื่องดนตรีที่จําแนกไวในกลุมเครื่องลม (Aerophone) ชนิดที่มีเสียงลิ้นอิสระ
เสียงแคนเกิดจากการเปา และการดูดกระแสลม ผานลิ้นโลหะที่ฝงอยู ในรูบากขางลําทอ ลิ้นแคนลิ้น
เดิมใหเสียงระดับเดิมทั้งขาเปา และขาดูดกระแสลมผาน จึงเรียกวาเปนลิ้นแบบอิสระ
โหวด อาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ ไดคิดประดิษฐโดยทําจากไมกูแคนซึ่งเปนปลายที่
เหลือจากการทําแคนแตมีรูปแบบการกําเนิดเสียงที่แตกตางจากแคนโดยแคนมีลิ้นเปนตัวใหกําเนิด
เสียง แตโหวดไมมีลิ้น ใหกําเนิดเสียงโดยการไหลของลม ระดับเสียง สูง-ต่ํา ขึ้นอยูกับขนาดความ
โต และความยาวของลูกโหวด หรือขึ้นอยูกับปริมาตรความจุลมของลูกโหวดนั่นเอง หากมีความจุ
มากเสียงจะต่ํา หากมีความจุนอยเสียงจะสูง
ปกูแคน ตัวป ทําจากไมกูแคน ขนาดยาวประมาณหนึ่งศอก ดานหัวบากรองรู ฝงลิ้น ซึ่ง
เหมือนกับลิ้นแคน ไวชวงกลางถึงทาย เจาะรูนับคลายขลุย ๖-๗ รู บรรเลงโดยใชปากอมดานหัวให
ครอบสว นที่เ ปนลิ้ นไว เปาลมผานลิ้น และใชนิ้ว นับที่รูนับตามทํ านองเพลงที่ตองการ ปช นิ ดนี้
เนื่องจากทําจากไมกูแคนจึงเรียกงายๆ วาปกูแคน และปชนิดนี้ชาวภูไทนิยมใชบรรเลงรวมกับซอ
พิณ และแคน จึงเรียกวา ปภูไท
หึนหรือหืน ทําดวยซีกไมไผแบนๆ กวางประมาณสองนิ้วมือ ตรงกลางเซาะรองทําลิ้นใน
ตัวแบบลิ้นเดี่ยวปลายดานหนึ่งทําเปนที่จับสวนอีกดานหนึ่งใชสําหรับดีดดวยหัวแมมือ เมื่อจะเลนผู
เลนจะประกบลิ้นไมไผเขากับปากซึ่งเปลี่ยนระดับเสียงไดดวยการยืดหดลิ้น และการแฟบหรือโปง
กระพุงแกมสามารถเปลี่ยนระดับเสียงได ๕ เสียง คือ โด เร มี ซอล ลา
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เครื่องดนตรีประเภทดีด
พิณ ชาวอีสานเรี ยกชื่อเครื่องดนตรีชนิดนี้แตกตางกันออกไป แถบอุ บลเรียกวา “ซุง”
ชัยภูมิเรียกวา “เตง” หรือ “อีเตง” หนองคายเรียกวา “ขจับป” เปนตน แตชื่อสามัญที่คนทั่วไปใช
เรียกคือ “พิณ” นั่นเอง พิณสมัยกอนมีเฉพาะพิณโปรงนิยมทําจากไมขนุนเนื่องจากใหเสียงกังวานใส
ดีเกิดกําทอนดี ไมขนุนเนื้อไมแข็งมากใชมีดใชสิ่วเจาะทําพิณไดไมยาก ไมมะหาด ไมยูง ก็ใหเสียง
กังวานใสดีเชนกัน แตเนื้อไมคอนขางแข็งมาก และคอนขางหายากจึงไมนิยมนํามาทําพิณไมชนิด
อื่นๆ เชน ไมมะเหลื่อม ไมฉําฉา ก็ทําพิณไดเชนกัน แตเสียงอาจจะไมแนนดี ชางทําพิณบางคนอาจ
ทําเตาพิณจากกะลาน้ําเตา บั้งไมไผ กระดองเตา ใชหนังสัตว เชนหนังงู เปนตน ทําเปนแผนประกบ
ปดเตาพิณ พิณมีเสียงกังวานสดใส สามารถบรรเลงเพลงไดทั้งจังหวะออนหวาน เศรารันทด และ
สนุกสนานครื้นเครง เขาถึงอารมณแบบพื้นบาน พิณจึงเปนเครื่องดนตรีชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของคน
อีสาน
ไหซอง เปนเครื่องดนตรีประเภทคุมจังหวะใหเสียงทุมต่ําแตกตางกันขึ้นอยูกับความโต
ของไหที่ใช และความตึงหยอนใชสายยางหรือสายหนังสะติ๊กขึงพาดอยูปากไห โดยทั่วไปนิยมใช
บรรจุปลารา เกลือ และหมักสาโท ยังไมทราบชัดเจนวาใครเปนผูนําไหซองมาทําเปนเครื่องดนตรี
คนแรก เวลาจะเลนใชนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้เกี่ยวดึงสายหนังยางขึ้นมาแลวปลอย เสียงที่ไดจากการ
ดึงปลอยหนังยางจะดังทุมต่ํา คลายเสียงเบส วงโปงลางในยุคปจจุบัน สวนใหญ ใชเบส คุมจังหวะ
จึงไมมีการดีดไหซองจริงๆ ซึ่งไหซองในปจจุบัน เปนเพียงโชวลีลาการดีดประกอบทาฟอนรําแบบ
ออนชอ ยแพรวพราว จํานวนไหที่ นิย มใชประมาณ ๔-๕ลู ก ดั งนั้ นจึงนิ ย มใชผู หญิ งเปนผูดีดไห
เรียกวา นางดีดไหหรือนางไห จึงเปนจุดดึงดูดความสนใจของผูชมไดมาก
เครื่องดนตรีประเภทสี
ซอพื้นเมืองอีสาน ทําจากวัสดุพื้นบานที่หาไดงายโดยสมัยกอนตัวเตาหรือกลองเสียงทํา
จาก กะลามะพราว กระบอกไมไผ แกนไมเจาะเปนโพรง เปนตน และใชหนังสัตวเชน หนังกบ หนัง
งู หนั ง วั ว เป น ต น หุ ม หน า เต า ซอ แต ส มั ย ป จ จุ บั น มี ก ารนํ า กระป อ งเช น กระป อ งนม กระป อ ง
เครื่องดื่ม กระปองสี เปนตนมาทําเปนตัวเตาซอ ซึ่งชื่อของซอพื้นเมืองอีสานมักจะเรียกชื่อตามวัสดุ
ที่ใชทําเตาซอ เชน ซอไมไผ ซอกะโป(ซอกะลา) ซอกระปอง เปนตน สายซอสมัยกอนทําจากเชือก
ปาน หรือปอ เปนตน ตอมา ซึ่งสายซอพื้นเมืองอีสาน มีเพียงสองสาย คือสายเอก และสายทุม สวน
คันชักหรือไมสีซอทําจากไมเหลาใหเรียวหรือซีกไมไผเหลาใหเรียว สมัยกอนนิยมใชหางมา เชือก
ปาน หรือปอ ผูกมัดเปนสายสําหรับสี ตอมาใชสายเบรครถจักรยาน สมัยปจจุบันใชสายกีตาร ใช
เสนเอ็นแทนก็มีเพราะหาไดงาย ซึ่งคันชักของซอพื้นเมืองอีสาน จะอยูอิสระตางหากจากตัวซอ ไม
สอดอยูระหวางสายเอกและสายทุม เหมือนซออูและซอดวง
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1.4 ลักษณะของดนตรีพื้นบาน
คนในเมืองยามใดคิดถึงดนตรี จะมุงคิดถึงดนตรีในฐานะที่เปนศิลปะที่มุงเสนอ อรรถรส
ความงามแหงเสียงเปนหลักสําคัญ ในขณะที่ชาวบานในชนบทจะหวนคิดถึงดนตรีมิใชเพียงความ
ไพเราะของเสียงแตยังมีความผูกพันอยางใกลชิดกับวิถีชีวิตอยางแนบแนนไมวาจะเปนกิจกรรม
อาชีพ การละเลน พิธีกรรม ความบันเทิงและอื่น ๆ (เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. 2536: 42 – 50)
อาจารยสงัด ภูเขาทอง ไดกลาวถึงลักษณะของดนตรีพื้นบานไววา ธรรมชาติของเพลง
พื้นบานนั้นก็ไมแตกตางอะไรกับหุนที่ยังไมไดแตงตัว เปนหุนที่มีความสะอาดบริสุทธิ์และเปนจริง
ไมมีมายาเจือปน ศิลปนพื้นบานที่ถูกสรางมาจากสังคมชาวบานจะเปนผูบอกใหเราทราบถึงฐานะ
ทางสังคมในระดับ “ชาวบาน” ดวยศิลปะที่เขาแสดงออกมาใหเราไดเห็นอยางชัดเจน ทําใหเราทราบ
ถึงสิ่งตาง ๆ ที่แฝงอยูใน “ชาวบาน” ไดมากมาย เชน กิริยา มรรยาท ภาษา วัฒนธรรมอาชีพ
ประวัติศาสตร ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ ทําใหคนรุนหลังไดอาศัยศิลปวัฒนธรรม
ชาวบาน มองลึกเขาสูสังคมไทยในอดีตไดอยางชัดเจน (สงัด ภูเขาทอง. 2541: 54)
ดนตรีพื้นบานจะเกิดขึ้นและพัฒนาในสังคมเกษตรกรรมที่มีลักษณะเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวเองได
(Self – Sufficiency) สภาพสังคมจะไมใชสังคมที่อยูอยางโดดเดี่ยวหรือแยกออกจากสังคมอื่น
ขบวนการถายทอดศิลปะดนตรีจะอาศัยการบอกดวยปาก และจดจําเปนหลัก ลักษณะที่กลาวมาแลว
เปนเพียงการสะทอนภาพของดนตรีพื้นบานโดยอาศัยบริบททางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมเปน
ปจจัยบงบอก แตหากพิจารณาจากเนื้อแทของความเปนดนตรีพื้นบานแลวควรจะพิจารณาจาก
ลักษณะดังตอไปนี้
1. ทํานองมีขนาดสั้น โดยทั่วไปดนตรีพื้นบานมิไดมุงเนนเพื่ออรรถรสและความงามของ
เสียงเปนเกณฑ ประกอบกับไมมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษร อาศัยแตการทองจําเปนหลัก
ดังนั้นบทเพลงพื้นบานจําตองมีขนาดสั้นและวนไป – มา ในลักษณะเชนนี้ชวยใหงายตอการจดจํา
อีกทั้งยังเปนการสะดวกตอชาวบานในการเขามามีสวนรวมในกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องในดนตรีใน
ลักษณะของมหาชน
2. ไมเครงครัดในกฎเกณฑ จากการที่ดนตรีพื้นบานมีวิธีการถายทอดโดยการบอกปาก
และทองจํา จึงพบวาไดเกิดการเปลี่ยนแปลงเสมอ ๆ ประกอบกับในขณะบรรเลงและขับรองนั้นนัก
ดนตรีและนักรองตลอดทั้งชาวบานตางอยูภาวะแวดลอมทางพิธีกรรมไมตองอาศัยระบบโนตหรือ
วาทยกร (Conductor) มาเปนกรอบใหปฏิบัติตาม ดังนั้นทุกคนจึงมีอิสระอยางเต็มที่ จึงปรากฏพบ
การพลิกแพลงทวงทํานองแปลก ๆ ใหม ๆ แทรกเขามาเสมอในลักษณะการดนทํานอง
(Improvisation)
3. ใหความสําคัญเนื้อรอง วัตถุประสงคหลักของดนตรีพื้นบานมิใชมุงนําเสนอความงาม
ในอรรถรสแหงเสียงเปนหลัก โดยเฉพาะอยางยิ่งเสียงที่เปนบทบรรเลงแตจะใหความสําคัญมากตอ
เนื้อรอง ทั้งนี้เพื่อตองการสื่อสารดานความหมายของเรื่องราวเปนสิ่งสําคัญ ที่เปนเชนนี้เพราะภาษา
พูดมีประสิทธิภาพในเชิงสื่อสารแบบตรงไปตรงมาและเขาใจไดมากกวาภาษาดนตรีนั่นเอง
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4. จังหวะเดนกวาทํานอง จังหวะจะมีอิทธิพลตอผูฟงอยางมากในเชิงกายภาพเชน เกิด
การเคาะกระดิกนิ้ว เตนไปตามจังหวะ ดังนั้นบทบาทของดนตรีพื้นบานที่เขาไปเกี่ยวของกับวิถีชีวิต
เทศกาล งานตรุษ จึงเต็มไปดวยลีลาอันหลากหลายของจังหวะ ลักษณะที่นาจะสะทอนถึงบทบาทที่
เดนของลีลาจังหวะในกรณีของดนตรีอีสานไดอยางชัดเจนที่สุดนาจะเปนบทของ“พอเอวหวาน” และ
ลีลาของ “น.ส.ไห” ที่ชาวอีสานและผูสนใจดนตรีอีสานคุนเคย
5. ใชวัสดุพื้นบานทําเครื่องดนตรี โดยทั่วไปนักดนตรีพื้นบานจะทําเครื่องดนตรีขึ้นมาใช
เอง วัสดุที่ใชทําเปนวัสดุที่มีอยูในหมูบานหรือละแวกใกลเคียง เชน ไมไผ ไมซาง ไมหมากหาด
ลูกน้ําเตา กะลามะพราว หนังงู หนังควาย เปนตน โดยวัสดุเหลานั้นไมจําเปนตองซื้อหามา เครื่อง
ดนตรีพื้นบานจะปรากฏในบทบาทของผูสนับสนุนในการขับรองเพลงเพื่อใหเกิดความสมบูรณเปน
วัตถุประสงคหลัก และพบวาคนสวนมากรองเพลงไดแตจะมีเพียงไมกี่คนเทานั้นที่สามารถบรรเลง
เครื่องดนตรีได การศึกษาเครื่องดนตรีพื้นบานควรศึกษาลักษณะเฉพาะสวนของเครื่องดนตรีวิธีที่ดี
ที่สุดคือการถายภาพทั้งดานหนา ดานหลังและดานขาง การเทียบเสียงการสรางหรือกระบวนการ
ผลิต วิธีการบรรเลง ภูมิหลังตลอดจนบทบาทของดนตรีในวัฒนธรรมดนตรีอีสานเหนือมีการแสดง
หมอลํ า ที่ ถื อ เป น เอกลั ก ษณ ป ระจํ า ภาคและมี แ คนเป น เครื่ อ งดนตรี ที่ สํ า คั ญ ประกอบการแสดง
นอกจากนี้ยังพบวามีวงโปงลางซึ่งประกอบไปดวย โปงลาง แคน พิณ โหวด กลองอีสาน
และกั๊บแกบ ซึ่งเปนวงประจําทองถิ่นที่รูจักกันอยางแพรหลาย
(ขําคม พรประสิทธ. 2548: บทคัดยอ)

2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 งานวิจัยในประเทศ
สะอาด สมศรี (2543: 111 - 112) ไดศึกษาพันธุไมที่ใชทําเครื่องดนตรีพื้นบานอีสานใน
จังหวัดรอยเอ็ดพบวา พันธุไมที่ใชทําเครื่องดนตรีพื้นบานอีสานมี 10 ชนิด คือ ไมมะหาด ไมมะ
เหลื่อม ใชทําโปงลางซึ่งเปนเครื่องดนตรีในกลุมเครื่องกระทบใชบรรเลงทํานองได ไมขนุน ไมฉําฉา
ใชทํากลองตึงและกลองยาว ไมชิงชัน ไมประดู ไมพะยูง และไมขนุน ใชทําพิณและซอ ไมเฮี้ยนอย
ไมไผรวก และไมไผบานใชทําโหวดและแคน โดยพันธุไมทั้ง 10 ชนิดนี้ เกิดขึ้นตามธรรมชาติในปา
ดิบแลง ปาเบญจพรรณ และปาเต็งรัง
สันทนา ทิพวงศา (2535: 320 – 321) ไดวิเคราะหเครื่องดนตรีพื้นบานที่ปรากฏใน
วรรณกรรมอีสาน 8 เรื่องคือ เรื่องขูลูนางอั้ว ทาวก่ํากาดํา นกจอกนอย ผาแดงนางไอ สังขศิลปชัย
กาฬะเกษ จําปาสี่ตน และพญาคันคาก มีทั้งหมด 43 ชื่อแยกเปน ประเภทเครื่องดีด 2 ชื่อ เครื่องสี
1 ชื่อ เครื่องตี 22 ชื่อ และเครื่องเปา 13 ชื่อ พบวามีเครื่องดนตรีที่ชื่อวา “ติ่ง” อยูหลายตอน ซึ่งคํา
วา “ติ่ง” อาจจะหมายถึงพิณ
มาริ แกวแดง (2547: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการปรับตัวนักดนตรีพื้นบานในบริบท
สังคมเมืองเชียงใหมทําใหทราบวาดนตรีพื้นบานเปนดนตรีที่เรียบงายเกิดในบริบทของสังคมเกษตร
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ในอดีตดนตรีพื้นบานไดรับใชเพื่อความบันเทิงและพิธีกรรม หลังจากสังคมเปลี่ยนแปลงไปเปน
สังคมเมืองทําใหการบรรเลงดนตรีมีหนาที่สนองตอบตอระบบธุรกิจมากขึ้นทําใหเกิดอาชีพใหมคือ
อาชีพนักดนตรีพื้นบาน ทําใหดนตรีพื้นบานตองปะทะประสานกับวัฒนธรรมอื่น ๆรวมทั้งยังขึ้นอยู
กับลักษณะการเมือง ระบบเศรษฐกิจ สงผลใหดนตรีพื้นบานมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงรูปแบบและ
เนื้อหา รวมทั้งบทบาทหนาที่ที่เปลี่ยนไปตามบริบทตางๆ
วิมล หนูเกื้อ (2541: 25 - 27) ไดศึกษาการแพรกระจายของดนตรีอีสานในภาคกลางกรณี
แคนวงประยุกตในจังหวัดนครสวรรค พบวามีการกระจายของวงแคนวงประยุกตไปอยางกวางขวาง
เปนเพราะวาแคนเปนเครื่องดนตรีที่เลนไดงาย ถายทอดอารมณไดดี เปนเอกลักษณของชาวอีสาน
และสามารถนําไปประกอบอาชีพได สภาพแคนวงประยุกต ทั้งในดานการผสมวงดนตรีการใช
รูปแบบการแสดง เพลงบรรเลง และการนําเสนอพบวา การเลนแคนวงประยุกตไมคอยแตกตางกัน
นักในแตละวง แตที่แตกตางกันมากคือ เพลงที่ใชบรรเลงเพราะสวนมากจะเปนไปตามคําขอของ
ผูชมหรือผูรวมเตนรํา มีทั้งเพลงลุกทุง เพลงไทยสากล เพลงลูกกรุง เพลงสากลเพลงพื้นบาน และ
เพลงอีสานดั้งเดิมทั้งในอดีตและเพลงที่ไดรับความนิยมในปจจุบันความคิดเห็นของประชาชนกิ่ง
อําเภอชุมตาบงที่มีตอแคนวงประยุกตนั้น พบวาแคนวงประยุกตที่ไดรับความนิยมขึ้นอยูกับรูปแบบ
ของการแสดง เพลงที่ใชและความสามารถของผูเลน
สิริรัตน ประพัฒนทอง (2535: 129 – 130) ไดศึกษาดนตรีจากหลักฐานทางประวัติศาสตร
และโบราณคดีที่พบในประเทศไทยกอนพุทธศตวรรษที่ 16 ไดพบวารองรอยหลักฐานทางโบราณคดี
ที่เกี่ยวกับเครื่องดนตรีมีจํานวนไมมากนัก รูปแบบของเครื่องดนตรีชิ้นสําคัญที่พบวาใชสืบเนื่องตอ
กันมาจนถึงปจจุบันโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ คือ สังข บัณเฑาะว กลองมโหระทึก พิณ
และฉิ่ง ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต คือ พมา อินโดนีเซีย เขมร และ จัมปา พบหลักฐาน
ทางโบราณคดีที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องดนตรีประเภทเดียวกัน และมีรูปรางคลายกันทั้งสิ้น รูปลักษณ
ดังกลาวมีลักษณะศิลปกรรมแบบอินเดีย ในแงความสําพันธพบวามีความเกี่ยวของกับพุทธศาสนา
และศาสนาฮินดู ซึ่งหลักปฏิบัติของดนตรีทั้งสองศาสนาตางกันโดยสิ้นเชิงพุทธศาสนิกชนจัดดนตรี
เพื่อการเฉลิมฉลองรื่นเริงเปนสําคัญ ขณะที่ศาสนาฮินดูนั้นจัดดนตรีเปนสวนหนึ่งของชีวิตในการ
ดําเนินพิธีกรรม
โชติมา โชติกเสถียร (2548: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการผลิตเพลงพื้นบานลานนา
กรณีศึกษา “พิณเปยะ” จ.ลําปาง พบวาพิณเปยะเปนเครื่องดนตรีเกาแกที่ไดรับอิทธิพลมาจากพิณ
น้ําเตาซึ่งเลนโดยผูนับถือศาสนาพราหมณหรือฮินดู นอกจากนี้เครื่องดนตรียังสะทอนใหเห็นวิถีชีวิต
และการเปลี่ยนแปลงของประเพณีพื้นบาน
วิวัฒนาการของพิณเปยะเห็นไดจากการเปลี่ยน
องคประกอบบางสวน เชน กลองเสียงจากน้ําเตาเปนกะลามะพราว มี 2 3 หรือ 4 สาย จากสาย
เดียว คนเลนพิณเปยะเปนผูชายเทานั้น
บุษกร สําโรงทอง (2549: บทคัดยอ) ศึกษาวัฒนธรรมดนตรีไทย ภาคกลาง และภาค
อีสานใต พบขอสรุปของดนตรีพื้นบานในดานวิวัฒนาการ ดานการบรรเลง ดานพิธีกรรมและความ
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เชื่อที่เกี่ยวของกับการสืบทอดดนตรี รวมถึงกรรมวิธีการสรางเครื่องดนตรีวามีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นเปนบางสวนทั้งในดานการบรรเลง พิธีกรรมและความเชื่อของศิลปน รวมถึงวิวัฒนาการของ
การสรางเครื่องดนตรี แตก็ยังมีดนตรีพื้นบานบางพื้นที่ที่ยังคงรักษาเอกลักษณวัฒนธรรมดนตรีแบบ
ดั้งเดิมของทองถิ่นตนไวโดยไมเปลี่ยนแปลง
บุษกร สําโรงทอง (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาความเชื่อ ประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวของ
กับวัฒนธรรมการถายทอดดนตรีไทยภาคอีสานเหนือ พบวาดนตรีอีสานเหนือไดรับการสืบทอดจาก
คนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่งโดยวิธีมุขปาฐะ ดนตรีที่มีชื่อเสียงของชาวอีสานเหนือไดแก หมอลํา คือ
การขับรองแบบอีสานเหนือซึ่งมีแคนประกอบ และวงโปงลาง ซึ่งประกอบไปดวยโปงลาง พิณ โหวด
กลองและเครื่องกํากับจังหวะอยางอื่น การเรียนการสอนมักทําที่บานของครูทําใหลูกศิษยและครูมี
ความสัมพันธที่ใกลชิดกัน ผูเรียนมิใชจะไดแตเพียงวิชาความรูดานดนตรีเทานั้น เขายังไดเรียนรู
การที่จะประกอบอาชีพนักดนตรีอยางเปนที่ชื่นชมของคนในสังคม ศิลปนที่เชี่ยวชาญจะถายทอด
ความรูเรื่องพิธีกรรมการบูชาครูไปยังอนุชน ซึ่งพิธีกรรมนี้ถือเปนพิธีกรรมที่สําคัญสําหรับผูเริ่มเรียน
และผูแสดง เครื่องบูชาครูสะทอนความเชื่อของศิลปน ซึ่งมีเรื่องเหนือธรรมชาติเกี่ยวกับเทพเจาและ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขามาเกี่ยวของ การสืบสานวัฒนธรรมดนตรีนอกจากจะเปนการอนุรักษดนตรีที่งดงาม
แลวยังเปนการอนุรักษภูมิปญญาของทองถิ่นที่มีเอกลักษณอันโดดเดน ตลอดจนความรูดาน
วัฒนธรรมดนตรีทองถิ่นที่ตางกันของไทยใหคงอยูสืบไป
บุษกร สําโรงทอง (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาวัฒนธรรมดนตรีไทยภาคอีสานเหนือ พบวา
วิวัฒนาการดนตรีภาคอีสานเหนือเดิมสัมพันธกับ “ประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบสี่” ซึ่งเปนวิถีของคน
ในชุมชน การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญที่สงผลตอวิวัฒนาการดนตรีภาคอีสานเหนือคือ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติซึ่งมุงหมายขยายโครงสรางเศรษฐกิจพื้นฐานและการสื่อสารมวลชน ซึ่ง
ไดนําความเจริญแบบใหมเขาสูภูมิภาคพรอมกับดนตรีแบบใหม วิวัฒนาการการดนตรีภาคอีสาน
เหนือยังคงมีตอไปตราบเทาที่ดนตรียังคงเปนสวนหนึ่งของธุรกิจการบันเทิงดนตรีพื้นบานอีสาน
เหนือมี การแสดงหมอลําที่ ถือวาเปนเอกลัก ษณ ป ระจําภาคและมีแ คนเปน เครื่องดนตรีที่สํ าคัญ
ประกอบการแสดง นอกจากนั้นยังพบวามีวงโปงลางซึ่งประกอบดวย โปงลาง แคน พิณ โหวด
กลองอีสานและกั๊บแกบซึ่งเปนวงประจําทองถิ่นที่รูจักกันอยางแพรหลายวัฒนธรรมหมอลําแบง
ออกเปน 8 ประเภท สวนลายจําแนกได 3 กลุม มีการสืบทอดอยางตอเนื่องการบรรเลงดนตรี
สามารถใชการประสานเสียงยืนพื้นกับทํานองหลัก แตมักเปลี่ยนบันไดเสียงไปมาผูบรรเลงสามารถ
ใชปฏิภาณไหวพริบ สวนหมอลําสามารถเดินเสียงสูง ต่ําในบทกลอนโดยใชภาษาสอดคลอง
กลมกลืนทั้งการเรียกชื่อและบทเพลง เครื่องดนตรีของแตละทองถิ่นจะแตกตางกัน ดนตรีพื้นบาน
อีสานเหนือจะใชบรรเลงและแสดงในงานบุญ งานประเพณีประจําถิ่น ไมนิยมแสดงในงานศพ
กรรมวิธีการสรางและคุณภาพเครื่องดนตรีไทยอีสานเหนือ ในสวนการสรางเครื่องของชางพิณและ
กลองยาวมีรายละเอียดขั้นตอนและกรรมวิธีแตกตางกันขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการสราง ทั้งนี้
รูปทรงและขนาดสัดสวน สะทอนถึงความเชื่อและเอกลักษณของแตละจังหวัด อยางไรก็ตามชาง
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ทั้งหมดใชวัสดุเหมือนกันคือไมขนุน ในการสรางกลองกนยาวใชไมมะหาดและไมขนุน ในสวนการ
ประเมินคุณภาพเครื่องดนตรีพบวารูปทรง ความสมดุลทางกายภาพ และคุณภาพเสียง คือปจจัย
หลักที่มีความสําคัญเทากันในการพิจารณาคุณภาพเครื่องดนตรี
ภัทรวดี ภูชฎาภิรมณ (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของดนตรีไทย
ภาคอีสานเหนือ พบวาวิวัฒนาการดนตรีภาคอีสานเหนือแตเดิมสัมพันธกับ “ประเพณีฮีตสิบสอง
คลองสิบสี่” ซึ่งเปนวิถีชีวิตของคนในชุมชน ตอมาเมื่อรัฐพัฒนาการคมนาคมขนสง ทําใหความเจริญ
จากภายนอกที่มีผลตอรสนิยมของคนในสังคม ดนตรีจึงมีวิวัฒนาการในลักษณะรับอิทธิพลดนตรี
ภายนอกเขามาปรับปรุงผสมผสานกับรูปแบบดนตรีดั้งเดิม เชนวิวัฒนาการของหมอลํากลอนและ
หมอลําหมู การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญที่สงผลตอวิวัฒนาการดนตรีอีสานเหนือคือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งมุงขยายเศรษฐกิจพื้นฐานและการสื่อสารมวลชนนําความเจริญแบบ
ใหมเขาสูภูมิภาคพรอมกับดนตรีแบบใหมคือวงลูกทุงและวงสตริง ทําใหดนตรีมีวิวัฒนาการใน
ลักษณะการประยุกตรูปแบบและองคประกอบการแสดงใหทันสมัยเลียนแบบดนตรีแบบใหม เชน
วิวัฒนาการของหมอลําเพลิน หมอลําซิ่ง กลองยาวประยุกต
ขําคม พรประสิทธิ์ (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาวัฒนธรรมการบรรเลงดนตรีไทยภาคอีสาน
เหนือ พบวาวัฒนธรรมหมอลําสามารถแบงออกไดเปน 8 ประเภทตามที่ปรากฏในพื้นที่ภาคอีสาน
เหนือ 14 จังหวัด ไดแกหมอลําพื้น หมอลํากลอน หมอลําหมูหรือหมอลําเรื่องตอกลอน หมอลํา
เพลิน หมอลําซิ่ง
หมอลําพิธีกรรม ลําแมงตับเตา ลําเตี้ยและลําผญา หมอลํามีลีลาการขับรองที่เรียกวาลํา
ทางสั้น และลําทางยาว มีแคนเปนเครื่องดนตรีหลักในการประกอบการขับรองของหมอลํา ลายเพลง
พื้นบานอีสานจําแนกได 3 กลุม คือ กลุมแรกคือลายทางยาว ไดแก ลายใหญ ลายนอย ลายเซ กลุม
ที่สองลายทางสั้น ไดแก ลายสุดสะแนน ลายโปซาย ลายสรอย กลุมที่สามเปนลายบรรเลงเพลง
เกร็ดและเพลงประเภทประจําถิ่นแตละจังหวัด ลักษณะเดนของดนตรีพื้นบานมี 9 ประการ คือ
1. มีการสืบทอดที่ตอเนื่อง
2. มีเครื่องดนตรีที่มีการประสานเสียง
3. มีการประสานเสียงยืนพื้นกับทํานองหลัก
4. มีการใชปฏิภาณไหวพริบ
5. มีความผูกพันกับการเจ็บไขไดปวย
6. มีความกลมกลืนระหวางภาษา วรรณคดี และดนตรี
7. ทํานองหมอลําสามารถเดินเสียงสูงต่ําในบทกลอนได
8. การบรรเลงดนตรีมีการเปลี่ยนบันไดเสียงไปมา
9. บทเพลง เครื่องดนตรีแตละทองถิ่น แมเปนเพลงเดียวกัน หรือเครื่องดนตรีเดียวกันก็
เรียกชื่อตางกันได
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โอกาสที่ใชในการบรรเลงและแสดงมักใชในงานบุญ งานประเพณีประจําถิ่นในทุกพื้นที่
สําหรับโอกาสที่ยกเวนไดแกงานศพซึ่งมีขอหามกันเปนสวนใหญเนื่องจากถือเปนงานโศกเศรา
ประกอบกับดนตรีพื้นบานอีสานเหนือเนนความสนุกสนานและเพลิดเพลิน จึงไมนําไปใชในโอกาส
ดังกลาวจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวาพิณเปนเครื่องดนตรีที่มีมากอนพุทธศตวรรษที่ 16
และยังพบปรากฏในวรรณกรรมอีสาน พิณเปนเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดที่นิยมและแพรหลาย
รองลงมาจากแคน ในวรรณคดีอีสานบางเลมเรียกวา “ซุง” มีรากฐานมาจากคําเดียวกับ“ซึง” ใน
ภาษาพายัพ และ “เซาง” ในภาษาพมา พิณอาจจะมี 2 สาย 3 สาย หรือ 4 สาย
ดนตรีพื้นบานอีสานมีความสัมพันธกับ “ประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบสี่” มีวิธีการถายทอด
จากคนรุนหนึ่งสูคนอีกรุนหนึ่งโดยวิธีมุขปาฐะ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปน
องคประกอบสําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอวิวัฒนาการทางการดนตรีของภาคอีสาน การ
สื่อสารมวลชน วิทยุโทรทัศนทําใหดนตรีพื้นบานอีสานไดมีบทบาทเปนสวนหนึ่งในธุรกิจบันเทิงทํา
ใหเกิดการพัฒนาเครื่องดนตรีพื้นบานอีสานในรูปแบบตาง ๆ เชน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ รูปราง
ลักษณะ กลศาสตรและคุณภาพของเสียงของเครื่องดนตรีพื้นบานอีสาน
2.2 งานวิจัยตางประเทศ
มิลเลอร (Miller. 1976: 60 - 63) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับหมอลําและเพลงแคนในภาค
อีสานของไทย พบวา มีการเปลี่ยนเสียงจากบันไดเสียงเมเจอรเปนบันไดเสียงไมเนอรในการแสดง
อารมณในกลอนลํา และแคนที่ใชในการลํามีระดับเสียงเฉพาะนักรองหรือหมอลําแตละคนเทานั้น
นอกจากนี้ยังพบวา เมื่อบรรเลงเดี่ยวโดยใชแคน เสียงที่สามารถนํามาใชจากบันไดเสียงไดอโตนิค
จํานวน 3 เสียง C F และ G สามารถเปลี่ยนไปเปนบันไดเสียงเพนตะโตนิค(Pentatonic) ได สวน
ระดับเสียงทั้ง 7 ระดับ อาจใชเสียง A แทนเสียง C ได และในบันไดเสียงแบบเพนตะโตนิคอาจ
เปลี่ยนไปบรรเลงในเสียง D ไดดวย
มอรตัน (Morton. 1965: 200 - 258) ไดทําการวิเคราะหดนตรีไทยในดานตาง ๆโดย
วิเคราะหทั้งในดานดนตรีและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของตามหลักการศึกษาประวัติความเปนมาดาน
การดนตรีของชนชาติตาง ๆ ทั้งดานโครงสราง หลักเสียง มาตราเสียง การประสมวงเครื่องดนตรี
และลักษณะการบรรเลงดนตรีไทย พบวา ดนตรีไทยมีลักษณะการบรรเลงอยางมีอิสระในกรอบที่
กําหนดไว ซึ่งอาจเรียกไดวาเปนการรวมตัวแบบหลวมๆในการบรรเลง แตก็บรรเลงตามโครงสราง
และลักษณะการบรรเลงที่กําหนไว
เฮมโฮลห (Helmholtz. 1954: 156)กลาวถึงมาตราเสียงดนตรีไทยวา ในสมัยราชกาลที่ 4
แหงกรุงรัตนโกสินทร ไดจัดสงดนตรีไทยไปแสดงที่ประเทศอังกฤษ เอลลิศและฮิบกิ้นสไดทําการวัด
ระดับเสียงดนตรีไทยไว พบวา มาตราเสียงดนตรีไทยแบงออกเปน 7 สวนเทา ๆ กัน ใน 1 ชวงทบ
เสียงและมีคา 0, 171, 343, 514, 686, 857, 1029 และ 1200 เซนตตามลําดับ โดยไมมีคูเสียงที่
เปนเสียงฮารมอนิค (Harmonic) ในชวงทบเสียง
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มิลเลอร (Miller.1977: 360-375) กลาวถึง ประวัติความเปนมาของหมอลําและพัฒนาการ
สอนในสาขามานุษยวิทยาทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะในเรื่องของมานุษยดุริยางควิทยาสวนสําคัญ
ของหนังสือเลมนี้เนนไปในเรื่องของการศึกษาในตัวดนตรีเฉพาะเปนตนวา การศึกษาคํารองของ
เพลง (Song Text) ความสัมพันธของดนตรีในดานอื่น ๆ เชน งานศิลปะประวัติของวัฒนธรรม
อิทธิพลของวัฒนธรรม (Cultural Dynamics) ทําใหเราสามารถนําเอาวิธีการมาประยุกตใชศึกษา
ดนตรีของชนเผาใดเผาหนึ่งในรูปของการใชดนตรีในฐานะเทคนิคอันหนึ่ง เพื่อสรางความเขาใจและ
การสรางขึ้นมาใหมของวัฒนธรรม
มิลเลอร และชอนแพรอท (Miller; & Chonparot. 1979: 1-24) ไดพูดถึง เครื่องดนตรี
ประเทศตาง ๆ วาแบงเปน 4ประเภท เครื่องเปา (Aero phones) เครื่องสาย (Chordophones)
กลอง(Mem Branophones) เครื่องตี(Idiophones) และไดกลาวถึงระบบเสียง และบันไดเสียง
นอกจากนี้ยังกลาวถึงเรื่องของหมอลําและกลอนลํา
บรูโน (Bruno.1983: 410) ไดกลาวถึงความเปนมา และความสําคัญ ในการศึกษาดนตรีใน
วัฒนธรรมทางดนตรีที่ไมใชดนตรีตะวันตก (Non Western Music) นอกจากนี้ยังไดกลาวถึงการ
บันทึกตัวโนต (Transcription) และหนาที่ของดนตรีในวัฒนธรรม แหลงกําเนิดของดนตรีการ
เปลี่ยนแปลงของดนตรีในฐานะที่ถูกนําไปศึกษาถายโยงทางดนตรีและทําเนียมมุขปาฐะ (Oral
Tradition) รวมทั้งเทคนิคภาคสนาม

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึ ก ษาเรื่ อ ง ชีว ประวั ติ แ ละผลงานของอาจารยท รงศัก ดิ์ ประทุม สิน ธุ ศิ ล ป น เพลง
พื้นบานอีสาน ผูวิจัยใชวิธีดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาวิเคราะห ขอมูลจากการสัมภาษณ
อาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ ซึ่งเปนผูคิดคนประดิษฐโหวดขึ้นมาใหเปนเครื่องดนตรีเอกลักษณของ
ชาวอีสาน และบุคคลที่เคยรวมงานรวบรวมเขากับเอกสารสิ่งพิมพตางๆ ไดแก โนตเพลง แผนเสียง
เทปบันทึกเสียง หนังสือ นิตยสาร งานวิจัยและบทความตางๆ แลวนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ
เชิงพรรณนาวิเคราะห โดยมีขั้นตอนการในการดําเนินการ 4 ขั้นตอนคือ ขั้นเก็บรวบรวมขอมูล ขั้น
ศึกษาขอมูล ขั้นวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูล

1. ขั้นเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยแบงขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลออกเปน 2 สวน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลจาก
เอกสารสิ่งพิมพตางๆ และ การเก็บขอมูลจากภาคสนาม
1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารสิ่งพิมพตางๆ ผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากโนตเพลง
แผนเสียง เทปบันทึกเสียง หนังสือ นิตยสาร งานวิจัยและบทความตางๆ เพื่อใชเปนขอมูลใน
การศึกษา เพลงพื้นบาน สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวอีสาน ประวัติเรื่องราวชีวิตของอาจารย
ทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ โดยแหลงขอมูลสําคัญในการศึกษาคนควาคือ
1.1 สํานักคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
1.2 หองสมุดมหาวิทยาลัยครูมหาสารคาม
1.3 สํานักงานพิพิธภัณฑจังหวัดรอยเอ็ด
1.4 วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด
1.5 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ
1.6 สถาบันวิทยบริการ (หอสมุดกลาง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1.7 หองสมุดดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
1.8 หองสมุดศูนยสังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน)
1.9 หองสมุดศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร
1.10 ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย
2. การเก็บขอมูลจากภาคสนาม
2.1 สัมภาษณบุคคลขอมูลในเรื่องราวชีวิตของอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ
2.2 สัมภาษณบุคคลขอมูลในเรื่องผลงานของอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ
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2. ขั้นศึกษาขอมูล
หลังจากผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารสิ่งพิมพตางๆ และเก็บรวบรวมขอมูลจาก
งานภาคสนามเสร็จเรียบรอย ผูวิจัยแบงประเภทของขอมูลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวคือ ขอมูลที่
เกี่ยวกับเรื่องราวชีวิต และขอมูลที่เกี่ยวกับผลงาน ของอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ ผูวิจัยมีวิธีจัด
กระทําขอมูลดังนี้
1. ทําการถอดเทปที่สัมภาษณบุคคลขอมูล ในเรื่องราวชีวิต ของอาจารยทรงศักดิ์
ประทุมสินธุ
2. ทําการถอดเทปที่สัมภาษณบุคคลขอมูลในเรื่องผลงาน
3. นําขอมูลที่ศึกษาจากเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชวิเคราะหอางอิง
เพื่อนําเสนอ แยกออกเปนสวนๆ คือ ชีวประวัติ และผลงานของอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ

3. ขั้นวิเคราะหขอมูล
เมื่อผูวิจัยจัดทําขอมูล ดวยการแบงแยกขอมูลออกเปนสวนตางๆ ในขางตนแลว ผูวิจัยทํา
การวิเคราะหขอมูล คือ
1. เรียบเรียงชีวประวัติของอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ
1.1 ชาติภูมิ
1.2 การศึกษา
1.3 สภาพครอบครัว
1.4 การเรียนดนตรีพื้นบาน
1.5 การเขาสูวงการ
1.6 ประสบการณ ความภูมิใจในชีวติ ตั้งแตเยาววัย จนถึงปจจุบัน
1.7 การดํารงชีวิตในปจจุบัน
2. เรียบเรียงผลงานของอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ
2.1 การแสดง
2.2 การเผยแพร
2.3 เกียรติบตั ร
2.4 การรับเชิญเปนวิทยากร
2.5 การรับเชิญเปนกรรมการตัดสินการประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน
2.6 การสรางหลักสูตรการสอนดนตรีพื้นบานอีสาน
2.7 การสรางศูนยศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสานที่อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
2.8 งานเพลงประกอบละคร
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2.9 ผลงานเพลง
2.10 เปนตนตํารับชางฝมอื ผลิตเครื่องดนตรีอีสานโดยเฉพาะโหวด

4. ขั้นนําเสนอขอมูล
หลังจากที่ผูวิจัยไดขอมูลในขางตนเสร็จเรียบรอย ผูวิจัยแบงการนําเสนอขอมูลออกเปน 3
สวน เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไวคือ
1. เรียบเรียงสาระสําคัญ ทําการสรุปผลที่ไดจากการศึกษา
2. นําเสนอแนวคิดและสาระสําคัญที่คนพบจากการศึกษา
3. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

บทที่ 4
วิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลและหาขอมูล โดยทําการศึกษาเกี่ยวกับชีวประวัติ
และผลงานของอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ ไวเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เรียบเรียงเกี่ยวกับชีวประวัติของอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ ดังนี้
1. ชาติภูมิ
2. การศึกษา
3. สภาพครอบครัว
4. การเรียนดนตรีพื้นบาน
5. การเขาสูวงการ
6. ประสบการณ ความภูมใิ จในชีวติ ตั้งแตเยาววัย จนถึงปจจุบัน
7. การดํารงชีวิตในปจจุบัน
ตอนที่ 2
เรียบเรียงเกี่ยวกับผลงานของอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ ดังนี้
1. การแสดง
2. การเผยแพร
3. เกียรติบตั ร
4. การรับเชิญเปนวิทยากร
5. การรับเชิญเปนกรรมการตัดสินการประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน
6. การสรางหลักสูตรการสอนดนตรีพื้นบานอีสาน
7. การสรางศูนยศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสานที่อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
8. งานเพลงประกอบละคร
9. ผลงานเพลง
10. เปนตนตํารับชางฝมือผลิตเครื่องดนตรีอีสานโดยเฉพาะโหวด

ตอนที่ 1 ชีวประวัติของ อาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ
ชาติภูมิ
นายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ เกิดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2498 ปมะแม ที่บานเลขที่ 1
หมูที่ 2 ตําบลหนองพอก อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด บิดาชื่อนายใส ประทุมสินธุ มารดาชื่อ
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นางกอง มีพี่นองในตระกูลรวม 8 คน เปนผูชาย 3 คน เปนผูหญิง 5 คน อาจารยเปนบุตรชายคนที่
2 มีรายชื่อดังนี้
1. นายธงชัย ประทุมสินธุ (ถึงแกกรรม)
2. นายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ
3. นางคําจักร กองสิงหคูณ
4. นางสาวสุคนธ ประทุมสินธุ
5. นายพูนผล ประทุมสินธุ
6. นางปยรัตน เผือกทับ
7. นางทัศนีย พูนขุนทด
8. นางสาวกาญจนา ประทุมสินธุ
การศึกษา
สภาพครอบครัวที่บิดามารดามีอาชีพทํานา ประกอบกับคานิยมในการสงบุตรหลานให
ศึกษาในสมัยนั้นยังมีนอย ทําใหอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ จบการศึกษาเพียงชั้นประถมศึกษาป
ที่ 4 จากโรงเรียนบานหนองพอก เมื่อป พ.ศ. 2509 และมิไดศึกษาตออีกเลย จนกระทั้งเมื่อไดรับ
เชิญจากวิทยาลัยนาฎศิลปรอยเอ็ด ใหมาเปนอาจารยพิเศษสอนดนตรีพื้นเมือง จึงไดขวนขวาย
ศึกษาตอเพื่อเพิ่มพูนวิทยาฐานะของตนเองจนจบมัธยมศึกษาปที่ 6 จากโรงเรียนผูใหญศูนย
การศึกษานอกโรงเรียน อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด เมื่อป พ.ศ. 2535 และไดรับใบเกียรติ
บัตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาดนตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เมื่อป พ.ศ.
2548 แสดงใหเห็นถึงการเปนผูใฝรูใฝศกึ ษา ถึงแมจะมีอายุมากแลวก็ไมยอทอทีจ่ ะศึกษาตอเพื่อทํา
ใหคุณวุฒิของตนเองสูงขึ้น
ตาราง 1 วุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4

ปพุทธศักราช
พ.ศ. 2509

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

พ.ศ. 2535

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาดนตรี

พ.ศ. 2548

สถานที่สําเร็จการศึกษา
โรงเรียนบานหนองพอก
อําเภอหนองพอก จังหวัด
รอยเอ็ด
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
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ภาพสําเนาใบประกาศวุฒิทางการศึกษา

ภาพประกอบ 1 สําเนาใบประกาศวุฒิทางการศึกษา
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ภาพประกอบ 2 สําเนาปริญญาบัตร
สภาพครอบครัว
ที่อยูปจจุบันบานเลขที่ 32 หมูที่ 2 ตําบลหนองพอก อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
อาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ ไดพบรักกับนางดุษฎี นวลเจริญ ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูที่หนองพอก มี
อาชีพทํานาและเปนนางลําอยูในคณะเดียวกัน เคยไดเดินทางและไปแสดงรวมกันหลายครั้งจนเกิด
ความรักความเขาใจกัน จึงตกลงผูกขอมือแตงงานกัน เมื่อป พ.ศ. 2522 หลังจากแตงงานก็ไดแยก
เรือนออกมาสรางฐานะของตนเอง โดยยึดอาชีพทํานาเปนอาชีพหลักและเลนดนตรีเปนอาชีพรอง
ปจจุบันมีบุตร 2 คน คนที่ 1 ชื่อนายชัชวาลย ประทุมสินธุ คนที่ 2 ชื่อนายชาญยุทธ ประทุมสินธุ ทั้ง
สองคนมีใจรักทางดนตรีและไดรับการถายทอดวิชาความรูจากบิดาตั้งแตเล็ก ครอบครัวของอาจารย
ทรงศั กดิ์ ประทุ มสิ นธุ เป น ครอบครัว ที่อบอุนเข าใจซึ่ งกัน และกั น เพราะทุ กคนรั ก ในเสีย งเพลง
เหมือนกัน
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ภาพประกอบ 3 อาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ

ภาพประกอบ 4 นางดุษฎี ประทุมสินธุ (ภรรยา)
การเรียนดนตรีพื้นบาน
อาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ เกิดในตระกลูชาวนาในชนบทที่บานหนองพอก ตําบล
หนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด ชีวิตเมื่อเยาววัยเปนผูมีใจรักในเสียงดนตรีและศิลปะตางๆ เปนชีวิต
จิตใจจากสภาพแวดลอมในครอบครัวที่มีคุณพอใส ประทุมสินธุ และคุณลุงหนุน คชทิพญ ซึ่งเปนนัก
ดนตรีพื้นเมืองอีสาน เมื่ออายุได 13 ป จึงไดเริ่มศึกษาฝกฝนเครื่องดนตรี โดยเริ่มฝกหดพิณกอน
แลวจึงฝกโปงลาง ในวัยเด็กอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ เปนผูมีความวิริยะอุตสาหะในการทํางาน
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เปนอยางยิ่ง ชวยบิดามารดาและสมาชิกในครอบครัวทํางานในไรนาดวยความขยันขันแข็ง เปน
ครอบครัวชาวนาที่มีความแตกตางจากครอบครัวชาวนาทั่วๆไป คือ เปนครอบครัวชาวนาที่มีดนตรี
ในหัวใจเปนครอบครัวที่รักในเสียงดนตรี และเลนดนตรีสืบตอกันมาแตครั้งบรรพชน ในสายตระกลู
จะมี เ ครื่ อ งดนตรี อี ส านประเภท พิ ณ แคน โปงลาง และโหวด อยู ติ ด บ า นเสมอ เป น เพราะคน
สมัยกอนจะใชเครื่องดนตรีเหลานี้ในการทํามหรสพ ชายใดที่เปาแคนไมเปนมักจะไมไดเมียหรือ
สาวๆ ไมชอบ ซึ่งเปนคานิยมในสมัยนั้น จึงเปนเหตุใหเวลาตอนเย็นๆครอบครัวในละแวกบานก็จะ
พากันเลนดนตรี และเพลงที่เลนกันในสมัยนั้นนิยมเลนลายผูไทยเลาะตูบ จะเลนกันดึกดื่นดังนั้น
อาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ จึงมีโอกาสไดสัมผัสกับเสียงดนตรีมาตั้งแตวัยเยาว ความรูสึกรัก
ชอบ ความคุนเคย ใกลชิดกับเครื่องดนตรีและเสียงดนตรีก็ไดบังเกิดขึ้นในหัวใจ แมใหญ (ยาย) เปน
อีกทานหนึ่งซึ่งเปนผูเลนโปงลางมือฉมังทานหนึ่งที่เลี้ยงดูใกลชิดมาโดยตลอด ทําใหอาจารยทรง
ศักดิ์ ประทุมสินธุ ไดซึมซับการเลนโปงลางเปนมาตั้งแตวัยเยาวอีกทางหนึ่ง จากนั้นไดเปลี่ยนไป
เลนแคนเมื่ออายุ 8 – 14 ป แตมาฝกจริงจังเมื่ออายุ 15 ป เพื่อใชเลนสาว
โบราณวาไว “ลูกไมหลนไมไกลตน” เมื่อเกิดมารูความก็ไดรับการซึมซับเกี่ยวกับดนตรี
พื้นบานอีสานแลว กลาวคือ คุณพอเลนโปงลาง ดีดพิณ เปาแคน ซึ่งยายเปนหมอลําฝฟา ไดรับมา
จากบรรพบุรษุ ทางสายเหลือดทั้งทางคุณพอ และทางคุณแม สืบทอดวิชาการทางหมอลํา และดนตรี
พื้นบานอีสานมาโดยตลอด โดยเฉพาะอยางยิ่ง โปงลางจะเลนเปนทุกคนไมวาผูชายหรือผูหญิง ดวย
เหตุดังกลาวอาจารยจึงมีโอกาสซึมซับความสุนทรีของดนตรีพื้นบานอีสาน และหมอลํามาแตกําเนิด
การดีดพิณอาจารยไดศึกษาจากสภาพแวดลอม คือการรับรูจากพอจากพี่ๆ โดยการดีดลงอยาง
เดียว ตอมาไดรับการชี้แนะจากครูแสนใหดีดขึ้น ดีดลง ทําใหมีการพัฒนาสามารถดีดพิณไดเปน
อยางดี
การเปาแคนอาจารยไดอาศัยประสบการณจากเสียงแคนหมอลําฝฟาบาง จากรุนพี่บาง
จากพอเปนสวนใหญ และจากพลังขางในของความอยากรู อยากเปน มากที่สุดมาเปนอันดับหนึ่ง
การตีโปงลางไดจากการสังเกตจาก พอ แม พี่ นอง และญาติๆ
สวนการเปาโหวดไดศึกษาจากการละเลนของรุนพี่ๆ เรื่อยมาตั้งแตยังเด็กๆ จนกระทั่ง
พัฒนามาเปนทั้งผูเปา และผูผลิตเอง การเปาโหวดอาศัยลายเพลงโบราณมาออกแบบประดิษฐลาย
เพลงใหมใหเกิดความไพเราะ นิ่มนวล แปลกพิสดารยิ่งขึ้นกวาที่เคยเปากันมาจากดั้งเดิม เมื่อมีการ
เลนมาก ฝกมาก จึงเกิดความรูความคิดสรางสรรคที่จะสรางสิ่งประดิษฐใหมๆขึนมาเอง เชน พิณก็
เสริมใสใหมีหัวนาค ปรับเปลี่ยนใหใชกับไฟฟาไดโดยการติดคอนแทร็กขยายเสียง กลายมาเปน
พิณไฟฟามีทั้งแบบลําตัวทึบ และแบบลําตัวโปรง แมกระทั่งทําพิณเบสไฟฟาเขามาทําหนาที่แทน
การดีดไหซองที่เสียงต่ําๆซึ่งใชทําเปนเสียงเบสในสมัยกอนอีกดวย
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การเขาสูวงการดนตรีพนื้ บานอีสาน
อาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ ไดนําเอาโหวดซึ่งเคยแกรงเลนในทองนามาเปาเปนเพลง
เพื่อเกี้ยวสาวและแอวสาวลงขวง ตอมานํามาเลนกับ พิณ แคนและโปงลางและเริ่มตั้งวงดนตรีเล็กๆ
ขึ้นในหมูบานโดยการรวมญาติพี่นองในสายตระกลู
พ.ศ. 2511 อาจารยไดจัดตั้งวงดนตรีขึ้นดวยการรวมเอาญาติพี่นองในสายตระกลู และใช
โหวดประกอบกับ พิณ โปงลาง และแคน โดยมีสมาชิกวงไดแก
1. อาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ
2. นายบัญชา บุญชอบ
3. นายสงา แสงภักดี
4. นายสมเจต สีวะลม
5. นายจําลอง พันสีมา
6. นายประศักดิ์ คชทิพย
7. นายธงชัย ประทุมสินธุ
8. นายสุวิทย ปุนปอง
9. นายสายัญ ชอบบุญ
10. นายฉลอง ธุระชัย
11. นางสาวบัวผัน ประทุมสินธุ
12. นางสาวสุคนทิพย ประทุมสินธุ
พ.ศ. 2516 -2519 วงโหวดของอาจารยไดรับความนิยมจากชาวบาน และละแวกใกลเคียง
แลวเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนไดรับการสนับสนุนจากทางอําเภอใหเขารวมโครงการพบปะประชาชนกับ
ทางราชการและไดออกมาเผยแพรภาพทางสถานีโทรทัศนชอง 5 เขตขอนแกนในสมัยนั้น จึงทําให
วงโหวดของอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ ไดเริ่มมีคนรูจักมากขึ้นเปนที่คุนเคยของประชาชน ดวย
วงนี้ใชโหวดเปนหลัก ดังนั้นนายอําเภอถนอม สงเสริม ดํารงตําแหนงนายอําเภอหนองพอกใน
ขณะนั้น จึงไดแตงตั้งชื่อวงวา “วงโหวดเสียงทอง”
พ.ศ. 2520 – 2522 วงโหวดเสียงทองไปประกวดบรรเลงแขงขันที่สถานีวิทยุกระจายเสียง
909 จังหวัดสกลนคร ไดรับรางวัล ที่ 3 ที่ 2 ที่ 1 ตามลําดับ ในการแขงขันทั้งหมด 3 ครั้ง และในป
เดียวกันนี้เองอาจารยก็ไดรับเชิญจากวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด กรมศิลปากร จังหวัดรอยเอ็ด ให
เปนครูสอนวิชาดนตรีพื้นบานอีสาน มาจนถึงปจจุบัน
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ภาพประกอบ 5 สมาชิกเกาของวงโหวดเสียงทองที่ยังคงแวะเวียนไปมาหาสูกันอยูจนถึงปจจุบัน
ประสบการณ ความภูมิใจในชีวติ ตั้งแตเยาววัย จนถึงปจจุบัน
หลังจากจบชั้นประถมปที่ 4 อาจารยไมไดเรียนหนังสือตอ พักอยู 2 – 3 ป ชวยบิดา
มารดาทํานาอยูกับบาน จนกระทั่งอายุประมาณ 15 – 17 ป จะเริ่มออกงานไปกับวงหมอลําทุกชนิด
ตอเพลงพิณจากบิดา แลวไปเรียนตอกับครูแสน พออายุ 17 ป เริ่มออกงานไปกับหมอลําเพลินคณะ
“หนองแคนนอยพัฒนา” ในอําเภอหนองพอก เลนเปนมือสอง ตอมาครูแสนเสียชีวิตลงไดมอบกีตาร
และพิณแลวสั่งไววาใหพยายามเลนใหดีที่สุด และไดมีโอกาสไดเลนเปนมือหนึ่ง ตอมาหมอลําหา
งานลําบากขึ้นทําใหความเปนอยูฝดเคืองอาจารยจึงออกจากวงแลวไปแสวงโชคในกรุงเทพมหานคร
ไปทํางานโรงงานเปนงานแรกแตตัวเองเห็นวางานหนักกวากําลังเพราะรางกายที่เล็กอยูได 6 เดือน
จึงลาออก ไปทํางานสงวัสดุกอสรางเวลาวางก็เอากระปองมาตัดแตงเปนพิณดีดเลนเปนประจํา
ประกอบกับในยานนั้นเขามีการซอมดนตรีโดยคณะดนตรี นักรองที่เลนอยูในรานไกยางจิรพันธ จึง
เขาไปทําความรูจักกับคณะนักรองนักดนตรีเหลานั้น เขาถามวา “อยากเลนดนตรีไหม เลนอะไรได
บาง” บอกเขาไปวา “ตีกลองได” ตอมามีโอกาสไดเลนกีตาร ในขณะที่ไปสงของโดยรถสามลอปนไป
สงของที่บานครูพยงค มุกดา เคยทราบวาเปนครูเพลงเอกจึงถือโอกาสรองเพลงเพื่อโชวตัวใหครูพ
ยงค มุกดาไดทราบแลวทานก็ถามวา “เฮยหนู ชอบรองเพลงหริอ” ก็เลยตอบไปวา “ครับ” ทานถาม
ตอไปวา “อยากเปนนักรองไหม” แลวก็ตอบไปวา “อยากครับ” หลังจากลาออกจากงานสงวัสดุจึงไม
มีโอกาสไดติดตออีกเลย
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ตอมาไปทํางานที่ไรออย อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี ประมาณ 1 ป และเปนหัวหนา
คนงานไรออยอีกตําแหนงหนึ่ง จึงมีโอกาสใชเวลาวางเลนพิณ ดวยความอยากแสวงหางานใหมจึง
ลาออกจากไรออยไปทํางานลงเรือหาปลาที่จังหวัดระยองประมาณ 1 สัปดาหก็กลับเขากรุงเทพฯ
อีกครั้ง โดยมุงหนาไปซอยบุปผาสวรรคเพื่อสมัครเปนนักรองในวงดนตรีแตไมประสพความสําเร็จ
จึงหันเหชีวิตไปเปนนักมวยแลวตอจากนั้นไปทํางานขายวัสดุกีฬาแถวเทเวศว อยูไดประมาณ 5
เดือนจึงลาออกจากงานตั้งใจจะกลับบาน ทํานา เลนดนตรี นาจะเปนทางสุดทายแตก็ยังไมทันได
กลับบานก็ไปสมัครโรงงานถานไฟฉาย เขตบางขุนเทียน วันหนึ่งขณะที่ไปตัดผมมีโอกาสไดพบกับ
นักรองในสังกัดคณะกอง กาจกําแหงหรือกองนภา ลูกธนูเปนชาวจังหวัดยโสธรเลยหาทางตีสนิท
จนมีโอกาสไดไปเขาวงดนตรีออกแสดงกับวง เวลาวางก็จะทําพิณกระปองขึ้นมาดีดเลนเปนประจํา
ไมเคยวางเวนถาโอกาสมีให นับวาเปนความสุข และเริ่มมีกําลังใจมองเห็นความสําเร็จที่จะมาถึง
วันหนึ่งเปนวันที่ทําใหชีวิตไดหักเหเบนทางเมื่อเพื่อนที่ทํางานในกรุงเทพฯ ดวยกันบอกวา
“แมคิดถึงใหกลับบาน” ไปตั้งวงดนตรีขึ้นเอง เลนเอง นาจะพออยูได ดวยความรักความกตัญูโดย
สัญชาตญาณความเปนลูกที่ดีจึงไดกลับไปอยูบานที่อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด ไปเลนรําวง
เปนมือกลอง รองเพลงเชียรรําวง จากนั้นไปเขาคณะหมอลํา “คณะหนองแคนนอยพัฒนา” อีกครั้ง
เลนพิณ เปาแคนบางสลับกันแลวแตโอกาส ผูเลนพิณประจําวงคือ ครูแสน บานไคนุนตอมาได
เสียชีวิตลง ขณะเดียวกันก็วิ่งออกกับคณะ ส.อีสานศิลป บานโคกนาคํา อําเภอหนองพอก ปจจุบัน
เปลี่ยนชื่อเปน “คณะสาวนอยเพชรนาคํา” ในระหวางที่อยูคณะหมอลําไดปรับปรุง พัฒนาตัวเองให
สามารถเลนดนตรีไดทุกชนิด และที่นาสนใจเปนพิเศษคือ “โหวด” มีความเชี่ยวชาญเรื่องโหวดทั้ง
การผลิต และการบรรเลง จนไดสมญานามจากประชาชนทั่วไปวา “ขุนพลโหวดแหงดงแมเผต”
ป พ.ศ. 2523 ไดรับเชิญจากวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด กรมศิลปากรใหไปทําการสอน
ดนตรีพื้นบานอีสาน จนถึงปจจุบัน
การดํารงชีวติ ในปจจุบัน
ปจจุบันอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ ยังคงทํางานเกี่ยวกับการอนุรักษดนตรีพื้นบาน
อีสานทั้งในดานการแสดง และการเผยแพรใหความรูทางวิชาการของดนตรีพื้นบานอีสานอยาง
ตอเนื่อง มีกลุมนักศึกษาจากหลายสถาบันทั้งใกลและไกลมาศึกษาดูงานหาขอมูลอยูตลอดเวลา ใน
วันปกติที่ไมมีแขกมาเยี่ยมเยือนอาจารยก็จะผลิตเครื่องดนตรีมีทั้ง โปงลาง โหวด แคน พิณดั้งเดิม
และพิ ณไฟฟ า ป กลองยาว หรือแมกระทั่ งรางโปงลางมีหัว เปนพญานาคทั้งสองขาง บานของ
อาจารยเปนบานไมสองชั้น ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยหลังบานจะมีบอเลี้ยงปลาซึ่งมีปลาเยอะ
มาก เลี้ยงเปด ไก ตามธรรมชาติ มีสวนผักขางบาน และปลูกผักริมรั้ว มีกระทอมใตตนไมใหญใหรม
เงาเย็นสบาย ชวงระยะหลังนี้อาจารยจะออกไปขางนอกนอยลงดวยอายุที่มากขึ้นสายตาก็ไมดี
เหมือนเดิม นอกเสียจากเปนงานที่สําคัญๆเทานั้น
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ภาพประกอบ 6
เสนทางไปบาน อาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุที่อําเภอหนองพอกจังหวัดรอยเอ็ด

ภาพประกอบ 7 ปายเลขทีบ่ านทําดวยไมดูเปนธรรมชาติ
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ภาพประกอบ 8 บานปจจุบันของ อาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ

ภาพประกอบ 9 บอปลาหลังบาน
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ภาพประกอบ 10 กระทอมนอยเอาไวทํางานและพักผอน

ภาพประกอบ 11 ปายหนาบานที่บอกถึงความรักในเสียงดนตรี และความเปนอยูท ี่พอเพียง
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ภาพประกอบ 12 ผักริมรั้วกินไดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพประกอบ 13 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงมาศึกษาหาขอมูล
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อาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ ถือวาเปนบุคลที่มีการอุทิศตนใหกับการอนุรักษและการ
ถายทอดศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบานอยางจริงใจ และตอเนื่อง โดยเห็นไดจากการถายทอดความรู
ใหกับผูที่มีความสนใจ เชน การเปนวิทยากรในการอบรมเกี่ยวกับศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบานและ
การเป นที่ป รึ ก ษาด านศิ ล ปะการแสดงพื้น บานใหกับ หนว ยงานตา งๆ รวมไปถึง การสงเสริมให
เยาวชนมี ความรักและหวงแหนในศิลปะการแสดงพื้นบานของชาวอีสาน ในดานครอบครัว นั้น
อาจารย พรอมครอบครัวถือวาเปนครอบครัวศิลปนอยางแทจริงจะเห็นไดจาก ภรรยาเปนครูภูมิ
ปญญาดานการฟอนรํา บุตรชายรับราชการครูโดยสอนดนตรีพื้นบานและศิลปะการแสดงพื้นบาน
ซึ่งในปจจุบันนี้ทั้งครอบครัวยังคงปฏิบัติเชนเดิมและจะยังคงปฏิบัติเชนนี้สืบตอไป ดวยอุดมคติของ
อาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ ที่วา “การสืบสานศิลปะการแสดงพื้นบานคือการคงไวซึ่งความเปน
ไทย”

ภาพประกอบ 14 ผูวิจัยนั่งคุยเก็บขอมูลที่บานอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ ในคืนขึ้นปใหมอยาง
เปนกันเอง
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ภาพประกอบ 15 รวมรับประทานอาหารกลางวันทีท่ ําขึ้นจากวัตถุดิบธรรมชาติรอบๆบาน

ภาพประกอบ 16 เวลาทีว่ างของอาจารย
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ภาพประกอบ 17 อาจรายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ สาธิต และเปาเพลงโหวดใหฟง

ตอนที่ 2 ผลงานของ อาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ
2.1 การแสดง
การแสดงเผยแพรวฒ
ั นธรรมภายในประเทศ
อาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ ไดรวมแสดงดนตรี เพื่อเผยแพรศิปลธรรมไทย กับวิทยาลัยนาฏศิลป
รอยเอ็ด ในป พ.ศ. 2523 – 2545 โดยเฉลี่ยประมาณ 60 ครั้ง เกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศ อาทิเชน
- งานเกษตรและอุตสาหกรรมเซกา ที่จังหวัดหนองคาย
- งานวิชาการไลกาสัญจรที่จงั หวัดขอนแกน
- งานบําเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จยา ที่จังหวัดยโสธร
- งานแสดงแสงเสียงตํานานเมืองสกลนคร
- งานเฉลิมฉลองพิธีกาญจนาภิเษก ที่ทองสนามหลวงกรุงเทพมหานคร
- งานปลูกปาเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดกาฬสินธุ
- งานกวนขาวทิพย ที่จังหวัดปทุมฑธานี
- งานวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ที่จังหวัด นนทบุรี
- งานเทศกาลเที่ยวพิมาย ทีจ่ ังหวัดนครราชสีมา
- งานวัยเปดบริษัทบางกอกเชียงราย โคมัตสุจํากัด ที่จังหวัดเชียรราย
- งานวันเด็กแหงชาติ ที่จังหวัดสมุทรปราการ
- งานนบพระเลนเพลง ที่จังหวัดกําแพงเพชร
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- งานเทศกาลนมัสการพระพุทธฉาย ที่จังหวัดสระบุรี
- งานรวบรวมกิจกรรมสมัชฌิ ส.ป.จ. ที่โรงเรียนเมืองรอยเอ็ด
นอกจากแสดงดนตรีพื้นบานอีสานรวมกับวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ดแลว ยังมีงานแสดง
ดนตรีของวง “โหวดเสียงทอง” อีกดวย และผลงานอื่นๆ อีกมากมาย ในป 2546 มีการจัดมหกรรม
“โหวดใหญ” ซึ่งจัดที่จังหวัดรอยเอ็ด ในเดือนกุมภาพันธ เพื่อเปนการแสดงถึงความเปนรูปธรรม วา
โหวดเปนเอกลักษณของจังหวัดรอยเอ็ด โดยมีอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ เปนผูคิดริเริ่มนํามา
ประยุกต
การแสดงเผยแพรวฒ
ั นธรรมที่ตางประเทศ
นอกจากงานแสดงเผยแพรภายในประเทศแลวอาจารยทรงศักด ประทุมสินธุ ยังมีโอกาส
ไปแสดงเผยแพรยังตางประเทศอยูเสมอ
พ.ศ. 2529 ได รั บ เชิ ญ จากรั ฐ บาลฮ อ งกงไปแสดงและเผยแพร ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยที่
ประเทศฮองกง
พ.ศ.2530 ไดรับเชิญจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย แสดงเนื่องในงานเผยแพรการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทยที่ประเทศมาเลเซีย
ไดรับเชิญจากศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทยแสดงที่เยอรมันเนื่องในงานครบรอบ 1,000
ป ฉลองกรุงเบอรลิน และรวมเผยแพรวัฒนธรรมไทยที่ประเทศฮอลแลนด และฝรั่งเศสในคราว
เดียวกันไดรับเชิญจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไปแสดงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในงานเผยแพร
การทองเที่ยวที่ประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด
พ.ศ. 2530 ไดรับเชิญจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นายอดิศร เพียรเกษม
รวมแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยในโรงงาน “สัมพันธศิลปวัฒนธรรมไทยลาว” ที่ยตรเวียงจันทรและ
เมืองหลวงพระบาง
พ.ศ.2532 ไดรับเชิญจากกระทรวงมหาดไทย (นายวัฒนา อัศวเหม รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงมหาดไทย)ไปรวมแสดงในงาน”วันแรงงานสิงคโปร”
พ.ศ. 2533 ไดรับเชิญจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทยใหไปรวมแสดงงานเปดกีฬา
“เอเซี่ยนเกมส”ที่กรุงปกกิ่ง ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน
พ.ศ. 2535 ไดรับเชิญจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทยใหไปรวมในงานปดการแขงขัน
“ซีเกมส” ที่ประเทศสิงคโปร
พ.ศ. 2539 ไดเชิญจากสมาคมซีออฟ รวมกับศูนยวัฒนธรรมไปรวมแสดงศิลปวัฒนธรรม
ไทยในงาน วัฒนธรรมพื้นบานนานาชาติที่ประเทศเนเธอรแลนดและงานฉลองเมืองคอนคอลอง
ฝรั่งเศส
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2.2 การเผยแพร
การเผยแพรศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบานอีสานในประเทศ
ในดานการเผยแพรผลงานดานศิลปะการแสดงวงโปงลางนั้น อาจารยทรงศักดิ์ ประทุม
สินธุ ไดรวมแสดงกับวงดนตรีโปงลางของวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ดอยูอยางตอเนื่องเริ่มตั้งแต ป
พ.ศ. 2523 เรื่อยมาจนถึงป พ.ศ. 2545 นอกจากรวมเผยแพรศิลปะการแสดงกับวิทยาลัยนาฏศิลป
รอยเอ็ดแลวยังมีการแสดงรวมกันกับวงดนตรีโหวดเสียงทองซึ่งเปนวงที่นําโหวดเขามาใชประกอบ
กับเครื่องดนตรีในวงโปงลางชนิดอื่นๆ เปนวงแรกโดยมีอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ เปนหัวหนา
วง ซึ่งมีการออกเผยแพรศิลปะการแสดงโดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้
พ.ศ. 2516 – 2518 แสดงวงโปงลาง วงโหวดเสียงทอง ที่สถานีโทรทัศน ชอง 5 ขอนแกน
พ.ศ. 2520 – 2521 แสดงวงโปงลาง วงโหวดเสียงทองแสดงหนาพระที่นั่ง ที่พระตําหนักภู
พานราชนิเวศน จังหวัดกาฬสินธุ
พ.ศ. 2523 แสดงวงโปงลาง วงโหวดเสียงทอง ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙ จังหวัด
สกลนคร
พ.ศ. 2551 เดี่ยวโหวดตอหนาสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี ที่บานหัวโนน อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด
พ.ศ. 2554 แสดงดนตรี ว งโหวดเสี ย งทอง ในงานศึ ก ษาดู ง านภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น และ
ศิลปะวัฒนธรรมรวมสมัย จังหวัดรอยเอ็ด
พ.ศ. 2554 แสดงดนตรีวงโหวดเสียงทอง ในงานโครงการมอบสายตาเปนของขวัญแก
ผูดอยโอกาส จังหวัดรอยเอ็ด
ตาราง 2 การเผยแพรผลงานดานศิลปะการแสดงในประเทศ
ปพุทธศักราช
พ.ศ. 2516 - 2518
พ.ศ. 2520 – 2521

พ.ศ. 2523

ชื่อการแสดง
แสดงวงโปงลาง โหวด
เสียงทอง
แสดงวงโปงลาง โหวด
เสียงทอง
แสดงวงโปงลาง
วงโหวดเสียงทอง

สถานที่แสดง
สถานีโทรทัศน
ชอง 5 ขอนแกน
แสดงหนาพระที่
นั่ง ที่พระตําหนักภู
พานราชนิเวศน
จังหวัดสกลนคร

หนวยงานที่ใหแสดง
สถานีโทรทัศน ชอง 5
ขอนแกน
วัฒนธรรมจังหวัด
รอยเอ็ด
สถานีวิทยุกระจายเสียง
๙๐๙ จังหวัดสกลนคร
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ตาราง 2 (ตอ)
ปพุทธศักราช
พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2554

ชื่อการแสดง
เดี่ยวโหวดตอหนา
สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี
แสดงดนตรีวงโหวด
เสียงทองในงานศึกษาดู
งานภูมิปญญาทองถิ่น
และศิลปะวัฒนธรรมรวม
สมัย
แสดงดนตรีวงโหวด
เสียงทอง ในงาน
โครงการมอบสายตา
เปนของขวัญแก
ผูดอยโอกาส จังหวัด
รอยเอ็ด

สถานที่แสดง
บานหัวโนน
อําเภอธวัชบุรี
จังหวัดรอยเอ็ด

หนวยงานที่ใหแสดง
วัฒนธรรมจังหวัด
รอยเอ็ด

จังหวัดรอยเอ็ด

กองวัฒนธรรม สํานัก
วัฒนธรรมกีฬาและการ
ทองเที่ยว

จังหวัดรอยเอ็ด

มูลนิธิมอบสายตาเปน
ของขวัญในประเทศไทย
และมูลนิธิ One Sight
รวมกับกระทรวง
สาธารณสุข โดย
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดรอยเอ็ด
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ภาพประกอบ 18 แสดงดนตรีวงโหวดเสียงทอง ในงานศึกษาดูงานภูมิปญญาทองถิ่นและศิลปะ
วัฒนธรรมรวมสมัย กองวัฒนธรรม สํานักวัฒนธรรมกีฬาและการทองเที่ยว พ.ศ. 2554

ภาพประกอบ 19 แสดงดนตรีวงโหวดเสียงทองในงานโครงการมอบสายตาเปนของขวัญแก
ผูดอยโอกาส จังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ. 2554
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ภาพประกอบ 20 แสดงรวมกับวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด ในงานปใหม บริษัทสยาม
พัฒนานมสด พ.ศ. 2545

ภาพประกอบ 21 คอนเสิรตตามรอยเสด็จทุกหยอมหญาใตฟาพระบารมี จัดโดยการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย ณ เชียงใหมและอุดรธานี วันที่ 26 ส.ค. และ 1ก.ย. 2555
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การเผยแพรวัฒนธรรมศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบานอีสานในตางประเทศ
พ.ศ. 2529 เผยแพรศิลปะการแสดง พื้นบานของไทย ประเทศฮองกง
พ.ศ. 2530 เผยแพรศิลปะการแสดง พื้นบานของไทย ประเทศมาเลเชีย
พ.ศ. 2531 เผยแพรศิลปะการแสดงพื้นบานของไทย ประเทศอังกฤษ ประเทศโปรตุเกส
ประเทศเยอรมัน ประเทศฮอลแลนด และประเทศฝรั่งเศส
พ.ศ. 2532 เผยแพรศิลปะการแสดงพื้นบานของไทย วันแรงงานไทย ประเทศสิงคโปร
พ.ศ. 2533 เผยแพรศิลปะการแสดงพื้นบานของไทย งานกีฬา เอเชียนเกมส สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนจีน
พ.ศ. 2535 เผยแพร ศิ ล ปะการแสดงพื้ น บ า นของไทย งานป ด กี ฬ า ซี เ กมส ประเทศ
สิงคโปร
พ.ศ. 2536 เผยแพรศิลปะการแสดงพื้นบานของไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว
พ.ศ. 2539 เผยแพรศิลปะการแสดง พื้นบานของไทย ประเทศเนเธอรแลนด
พ.ศ. 2545 เผยแพรศิลปะการแสดงพื้นบานของไทย ประเทศใตหวัน
พ.ศ. 2550 เผยแพรศิลปะการแสดง พื้นบานของไทย ประเทศเกาหลีใต
ตาราง 3 การเผยแพรผลงานดานศิลปะการแสดงในตางประเทศ
ปพุทธศักราช
พ.ศ. 2529

พ.ศ. 2530

พ.ศ. 2631

พ.ศ. 2532

ชื่อการแสดง
เผยแพร
ศิลปะการแสดง
พื้นบานของไทย
เผยแพร
ศิลปะการแสดง
พื้นบานของไทย
เผยแพร
ศิลปะการแสดง
พื้นบานของไทย

เผยแพร
ศิลปะการแสดง
พื้นบานของไทย วัน
แรงงานไทย

สถานที่แสดง
ประเทศฮองกง

ประเทศมาเลเชีย

ประเทศอังกฤษ
ประเทศโปรตุเกส
ประเทศเยอรมัน
ประเทศฮอลแลนด
ประเทศฝรั่งเศส
ประเทศสิงคโปร

หนวยงานที่ใหแสดง
กระทรวงวัฒนธรรม

การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย
กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงมหาดไทย
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ตาราง 4 การเผยแพรผลงานดานศิลปะการแสดงตางประเทศ
ปพุทธศักราช
พ.ศ. 2533

พ.ศ. 2535

พ.ศ. 2536

พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2550

ชื่อการแสดง

สถานที่แสดง

หนวยงานที่ให
แสดง
เผยแพรศิลปะการแสดง
สาธารณรัฐ
การทองเที่ยวแหง
พื้นบานของไทย งานกีฬา
ประชาธิปไตยประชาชน ประเทศไทย
เอเชียนเกมส
จีน
เผยแพรศิลปะการแสดง
ประเทศสิงคโปร
การทองเที่ยวแหง
พื้นบานของไทย งานปดกีฬา
ประเทศไทย
ซีเกมส
เผยแพรศิลปะการแสดง
สาธารณรัฐ
การทองเที่ยวแหง
พื้นบานของไทย
ประชาธิปไตยประชาชน ประเทศไทย
ลาว
เผยแพรศิลปะการแสดง
ประเทศเนเธอรแลนด กระทรวงวัฒนธรรม
พื้นบานของไทย
เผยแพรศิลปะการแสดง
ประเทศใตหวัน
กระทรวงวัฒนธรรม
พื้นบานของไทย
เผยแพรศิลปะการแสดง
ประเทศเกาหลีใต
กระทรวงวัฒนธรรม
พื้นบานของไทย
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ภาพถายการเผยแพรวัฒนธรรมศิลปะการแสดงพืน้ บานในตางประเทศ

ภาพประกอบ 22 เผยแพรศิลปะการแสดงพื้นบานของไทย ณ ประเทศญี่ปุน พ.ศ. 2529

ภาพประกอบ 23 เผยแพรศิลปะการแสดงพื้นบานของไทย ณ ประเทศเยอรมันนี พ.ศ. 2531
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ภาพประกอบ 24 เผยแพรศิลปะการแสดงพื้นบานของไทย ณ ประเทศฝรั่งเศส พ.ศ. 2531

ภาพประกอบ 25 เผยแพรศิลปะการแสดงพื้นบานของไทย ณ ประเทศฮอลแลนด พ.ศ. 2531
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ภาพประกอบ 26 เผยแพรศิลปะการแสดงพื้นบานของไทย ณ ประเทศสิงคโปร พ.ศ. 2532

ภาพประกอบ 27 เผยแพรศิลปะการแสดงพื้นบานของไทย ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนจีน พ.ศ. 2533
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ภาพประกอบ 28 เผยแพรศิลปะการแสดงพื้นบานของไทย ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ลาว พ.ศ. 2536

ภาพประกอบ 29 เผยแพรศิลปะการแสดงพื้นบานของไทย ณ ประเทศไตหวัน พ.ศ. 2545
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ภาพประกอบ 30 รวมแสดงในงาน ASEAN TRADITIONAL MUSIC CONCERTณ ประเทศ
เกาหลีใต พ.ศ. 2550
ผลงานที่เผยแพรในสื่อสิ่งพิมพ
พ.ศ. 2537 ฟอนโหวด วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด ป พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2537 รายงานการวิจัยระดับปริญญาโทเรื่อง ชีวิตและผลงานของนายทรงศักดิ์ ประ
ทุมสินธุ โดย ปน อุนพิกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม ป พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2544 รายงานการวิจัยระดับปริญญาโทเรื่อง ชีวประวัติและผลงานของอาจารยทรง
ศักดิ์ ประทุมสินธุ โดย สนธยา ไชวิชิต มหาวิทยาลัยมหาสาราคาม ป พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2551 รายงานการวิจัยระดับปริญญาโทเรื่อง การเปรียบเทียบทางโปงลางของ อ.
ทรงศักดิ์ ประทุมิสนธุ อ.เปลื้องฉายรัศมี และอ. อรงกรด คําโสภา โดย สราวุธ
โชติจํารัส
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ป พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2553 หนังสือ“กึ่งทศวรรษศิลปนมรดกอีสาน” เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษมรดกไทย มหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2554 หนังสือผูทําคุณประโยชนดานนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา
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ตาราง 5 ผลงานที่เผยแพรในสื่อสิ่งพิมพ
ปพุทธศักราช
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2537

พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

ชื่อบทความหรือชื่อหนังสือ
หนังสือฟอนโหวด
รายงานการวิจัยระดับปริญญาโทเรื่อง ชีวิต
และผลงานของนายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ
โดย ปน อุนพิกุล
รายงานการวิจัยระดับปริญญาโทเรื่อง
ชีวประวัติและผลงานของอาจารยทรงศักดิ์
ประทุมสินธุ โดย สนธยา ไชวิชติ
รายงานการวิจัยระดับปริญญาโทเรื่อง การ
เปรียบเทียบทางโปงลางของ อ.ทรงศักดิ์
ประทุมิสนธุ อ.เปลื้องฉายรัศมีและ อ. อรงก
รด คําโสภา โดย สราวุธ โชติจํารัส
หนังสือ“กึ่งทศวรรษศิลปนมรดกอีสาน” เนื่อง
ในวันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และวันอนุรักษมรดกไทย
หนังสือผูทําคุณประโยชนดานนันทนาการ

สํานักพิมพ/ปที่พิมพ
วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด
ป พ.ศ. 2537
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาสารคาม ป พ.ศ. 2537
มหาวิทยาลัยมหาสาราคาม
ป พ.ศ. 2544
มหาวิทยาลัยมหาสาราคาม
ป พ.ศ. 2551

มหาวิทยาลัยขอนแกน

กรมพลศึกษา กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา
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ภาพประกอบ 31 หนังสือผูทําคุณประโยชนดานนันทนาการ กรมพลศีกษา กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา พ.ศ. 2554

ภาพประกอบ 32 หนังสือ”กึ่งทศวรรษศิลปนมรดกอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2553
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ผลงานที่เผยแพรทาง โทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต และอื่นๆ
พ.ศ. 2532 รายการสารคดีจากที่ราบสูงสถานีโทรทัศนชอง 5
พ.ศ. 2547 การจัดการกองทุนหมูบาน สถานีโทรทัศนชอง 11
พ.ศ. 2553 VCD สื่อการเรียนรู เรื่องตะลุยแดนโหวด โรงเรียนปทุมรัตน อําเภอปทุมรัตน
จังหวัดรอยเอ็ด
พ.ศ. 2553 แถลงขาวงานวันขาวหอมมะลิโลก สถานีโทรทัศนชอง 3 สถานีโทรทัศนชอง 5
สถานีโทรทัศนชอง 9 Nation Channel คลื่นวิทยุ 82.35 Mz
พ.ศ. 2554 การผลิตเครื่องดนตรีพื้นบานอีสาน สถานีโทรทัศน ชอง สบายดี TV
พ.ศ. 2554 ความรูเกี่ยวกับโหวด www.isanchula.com
พ.ศ. 2554 นาฏศิลปถิ่นอีสานสืบสานตํานานโหวดสาเกตนคร www.sahavicha.com
พ.ศ. 2554 ความรูทั่วไปเรื่องโหวด www.hukthaiubon.com
พ.ศ. 2554 ความรูทั่วไปเรื่องโหวด www.Tuk101.com
ตาราง 6 ผลงานที่เผยแพรทาง โทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต และอื่นๆ
ปพุทธศักราช
พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554

ผลงานที่เผยแพร
รายการสารคดีจากที่ราบสูง
การจัดการกองทุนหมูบาน
VCD สื่อการเรียนรู
เรื่องตะลุยแดนโหวด
แถลงขาวงานวันขาวหอมมะลิ
โลก

การผลิตเครื่องดนตรีพื้นบาน
อีสาน
ความรูเกี่ยวกับโหวด
นาฏศิลปถิ่นอีสานสืบสาน
ตํานานโหวดสาเกตนคร
ความรูทวั่ ไปเรื่องโหวด
ความรูทวั่ ไปเรื่องโหวด

แหลงที่เผยแพรขอมูล
สถานีโทรทัศนชอง 5
สถานีโทรทัศนชอง 11
โรงเรียนปทุมรัตน อําเภอปทุม
รัตน จังหวัดรอยเอ็ด
สถานีโทรทัศนชอง 3
สถานีโทรทัศนชอง 5
สถานีโทรทัศนชอง 9
Nation Channel
คลื่นวิทยุ 82.35 Mz
สถานีโทรทัศน ชอง สบายดี TV
www.isanchula.com
www.sahavicha.com
www.hukthaiubon.com
www.Tuk101.com

63

ภาพประกอบ 33 บันทึกเทปโทรทัศนรายการดวยลําแขง ตอนการทําเครื่องดนตรีพื้นบานอีสาน
(โหวด) สถานีโทรทัศนชอง 7 พ.ศ. 2546

ภาพประกอบ 34 บันทึกเทปโทรทัศนรายการกองทุนหมูบานสรางงานชุมชนสถานีโทรทัศนชอง
11 พ.ศ. 2547
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ภาพประกอบ 35 เดี่ยวโหวดตอหนาพระพักรสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี สถานีโทรทัศนทุกชอง ที่บา นหัวโนน อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ.
2551

ภาพประกอบ 36 แถลงขาวประชาสัมพันธงานวันขาวหอมมะลิโลก ณ สถานีวิทยุโทรทัศนแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2553
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2.3 เกียรติบตั ร
พ.ศ. 2520 รางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีพื้นบานจังหวัดสกลนคร
พ.ศ. 2536 ให การสนับ สนุนกิจกรรมวงโปงลางโรงเรี ย นเมื องกาฬสินธุ โรงเรี ย นเมือ ง
กาฬสินธุ
พ.ศ. 2538 ได บ ริจาค เครื่องดนตรีโ ปงลางใหแก โรงเรียนบานโนนสมบู ร ณ จั งหวั ด
รอยเอ็ดกระทวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2542 เปนผูสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญทอดเทียนโฮม มหาวิทยาลัยจุลาลงกร
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน
พ.ศ. 2543 เปนผูรวมสงเสริมและอนุรักษดนตรีพื้นถิ่น – นาฏศิลปพื้นบานเนื่องในงานวัน
อนุรักษมรดกไทยวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด
พ.ศ. 2544 ไดสนับสนุนการจัดงาน “วันอนุรักษมรดกไทย” ประจํา 2544 วิทยาลัยนาฏ
ศิลปรอยเอ็ด
พ.ศ. 2544 This Letter of Gratitude In appreciation of your enthusiasticParticipation
in Asia – Pacific Asia – Pacific Traditional Arts Forum
พ.ศ. 2545 รับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรีสังคมสถานีวิทยุกระจายเสียง 909 กองทัพภาคที่
2 จังหวัดสกลนคร
พ.ศ. 2547 รับรางวัลเชิดชูเกียรติสุดยอดศิลปนพื้นบานอีสาน ประเภทโหวดมหาวิทยาลัย
ขอนแกน
พ.ศ. 2548 ไดรับการยกยองเปนครูภูมิปญญาจังหวัดรอยเอ็ด สาขาการผลิตโหวดจังหวัด
รอยเอ็ด
พ.ศ. 2550 ไดรับ รางวัลศิลปนมรดกอีสาน ประเภท ศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบานอีสาน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2550 ไดรับการยกยองเปนบุคคลดีเดนใหการชวยเหลือสนับสนุนการศึกษานอก
โรงเรียนจังหวัดรอยเอ็ด ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดรอยเอ็ด
พ.ศ. 2551 ไดรับการยกยองใหเปนแบบอยางที่ดีแกสังคมตามโครงการ “เมืองไทยเมือง
คนดี”จังหวัดรอยเอ็ด
พ.ศ. 2552 ผูทําคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรม ดานศิลปะกระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ. 2554 ไดสนับสนุนโครงการ “ศิลปนคืนถิ่นบานเฮาเอาบุญเผวด” จังหวัดรอยเอ็ด
จังหวัดรอยเอ็ด
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ตาราง 7 รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
ปพุทธศักราช
พ.ศ. 2520
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2538

พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2543

พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2545

พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551

รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
รางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีพื้นบาน
ใหการสนับสนุนกิจกรรมวงโปงลาง
โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ
ไดบริจาค เครือ่ งดนตรีโปงลาง
ใหแก โรงเรียนบานโนนสมบูรณ จังหวัด
รอยเอ็ด
เปนผูสนับสนุนการจัดงานประเพณี
บุญทอดเทียนโฮม
เปนผูรวมสงเสริมและอนุรักษ
ดนตรีพื้นถิ่น – นาฏศิลปพนื้ บานเนื่องใน
งานวันอนุรักษมรดกไทย
ไดสนับสนุนการจัดงาน “วันอนุรักษมรดก
ไทย” ประจํา 2544
This Letter of Gratitude
In appreciation of your enthusiastic
Participation in Asia – Pacific
รับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรีสังคม

รับรางวัลเชิดชูเกียรติสุดยอดศิลปนพื้นบาน
อีสาน ประเภทโหวด
ไดรับการยกยองเปนครูภูมิปญญาจังหวัด
รอยเอ็ด สาขาการผลิตโหวด
ไดรับ รางวัลศิลปนมรดกอีสาน ประเภท
ศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบานอีสาน
ไดรับการยกยองเปนบุคคลดีเดนใหการ
ชวยเหลือสนับสนุนการศึกษา
นอกโรงเรียนจังหวัดรอยเอ็ด
ไดรับการยกยองใหเปนแบบอยางที่ดีแก
สังคมตามโครงการ “เมืองไทยเมืองคนดี”

หนวยงานทีม่ อบ
จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ
กระทวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยจุลาลงกรราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน
วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด

วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด
Asia – Pacific Traditional
Arts Forum
สถานีวิทยุกระจายเสียง 909
กองทัพภาคที่ 2 จังหวัด
สกลนคร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
จังหวัดรอยเอ็ด
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
จังหวัดรอยเอ็ด
จังหวัดรอยเอ็ด
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ตาราง 7 (ตอ)
ปพุทธศักราช
ปพุทธศักราช
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2554

รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
ผูทําคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรม
ดานศิลปะ
ไดสนับสนุนโครงการ “ศิลปนคืนถิ่นบานเฮา
เอาบุญเผวด” จังหวัดรอยเอ็ด

หนวยงานทีม่ อบ
หนวยงานทีม่ อบ
กระทรวงวัฒนธรรม
จังหวัดรอยเอ็ด

ภาพประกอบ 37 รับโลหเชิดชูเกียรติสุดยอดศิลปนพืน้ บานอีสาน ฉลองครบรอบ 40 ป
มหาวิทยาลัยขอนแกน 18 มกราคม 2547
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ภาพประกอบ 38 สมเด็จพระเทพฯ ทรงพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ บุคคลทําคุณประโยชนกระทรวง
วัฒนธรรม วันที่ 23 สิงหาคม 2555

ภาพประกอบ 39 คณะผูทําคุณประโยชนดานนันทนาการประจําป 2554 เขาเฝาพระเจาวรวงศเธอ
พระองคเจาโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อรับโลหพระราชทานสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ
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2.4 การรับเชิญเปนวิทยากร
นอกจากจะทําหนาที่สอนแลวอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ ยังไดรับเชิญใหเปนวิทยากร
ไปสอน บรรยายให ค วามรู เ รื่ อ งดนตรี พื้ น เมื อ งอี ส านทั้ ง ใน และต า งจั ง หวั ด มากมายรวมทั้ ง
ตางประเทศดวยเชน รับเชิญจากศูนยวัฒนธรรมแหงชาติ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และ
บริษัทเอกชนจากประเทศอังกฤษ ใหไปสาธิต และแสดงเผยแพรศิลปวัฒนธรรมสาขาดนตรีพื้นบาน
อีสานในตางประเทศ อาทิเชน ฮองกง มาเลเซีย ญี่ปุน สวิตเซอรแลนด อังกฤษ โปรตุเกส เยอรมัน
เดนมารก ฮอลแลนด ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย สิงคโปร ฯลฯ
พ.ศ. 2523 ไดรับเชิญใหเปนอาจารยพิเศษสอนดนตรีพื้นเมืองอีสานที่วิทยาลัยนาฎศิลป
ร อยเอ็ด อาจารย ก็ไ ด ถายทอดวิ ช าความรู ใ หกับ นัก เรียน นั กศึ ก ษา ด ว ยความตั้งใจและอดทน
เสียสละเวลาสวนตัว ฝกซอมใหกับนักเรียน ไมเห็นความเหน็ดเหนื่อยแมยามค่ําคืน มีวิธีการงายตอ
การจดจํา มีจิตวิทยาในการสอนและควบคุมนักเรียน สุขุม ใจเย็น ไมเคยดุดาหรือวากลาวลูกศิษย
หรือลูกหาเลย จนเปนที่รักใครและศรัทธานักเรียนและเพื่อนรวมงานนอกจะใหความรูและฝกฝน
ฝมือทางดานดนตรีใหกับนักเรียนอยางตั้งใจลัวยังเผยแพรความรูใหกับผูที่สนใจอีกมากมาย ไดรับ
เชิญใหไปเปนวิทยากรอยูเสมอ ดังตอไปนี้
พ.ศ. 2525 เปนวิ ทยากรอบรบครูและนัก เรียนกลุมโรงเรียนบานศรีแกว อําเภอเมื อง
จังหวัดรอยเอ็ด
พ.ศ. 2526 เปนวิทยากรอบรบครูและนักเรียนกลุมบานตากแดด ตําบลหัวโดน อําเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
พ.ศ.2527 เปนวิทยากรอบรบครูและนักเรียนบานบอพันขัน จังหวัดรอยเอ็ด
พ.ศ. 2533 เปนวิทยากรอบรมครู อําเภออํานาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. 2535 เปนวิทยากรอบรมครู อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
พ.ศ. 2543 เปนวิทยากรอบรมครู อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด เปนวิทยากรอบรม
ครูเขตการศึกษาที่ 10
พ.ศ. 2544 เปนวิทยากรฝกอบรมการผลิตเครื่องดนตรีพื้นบานอีสาน ศูนยสงเสริมและ
อนุรักษวัฒนธรรมพื้นบาน อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
พ.ศ. 2545 เปนวิทยากรอบรมครูผูสอนดนตรีโหวด สํานักงานประถมศึกษา อําเภอหนอง
พอก จังหวัดรอยเอ็ด
พ.ศ. 2545 เป นวิทยากรอบรมโครงการพัฒ นาการเรี ยนการสอนดนตรีพื้น บานโหวด
สํานักงานประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด
พ.ศ. 2546 เปนวิทยากรอบรมครู โรงเรียนตนแบบดนตรีโหวด สํานักงานประถมศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด
พ.ศ. 2547 เป น วิ ท ยากร อบรมครู ต น แบบ การเรี ย นการสอนเรื่ อ งโหวด สํ า นั ก งาน
ประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด
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พ.ศ. 2547 เปนวิทยากร เรื่องดนตรีพื้นบานในงานเพิม่ ทุนทางปญญา พัฒนาชุมชน
จังหวัดรอยเอ็ด
พ.ศ. 2548 เปนวิทยากรอบรม ดนตรีพื้นบานวงโปงลาง โรงเรียนเชียงใหมประชานุสรน
อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด
พ.ศ. 2549 เปนวิทยากรอบรม ดนตรีพื้นบานวงโปงลาง โรงเรียนไตรมิตรวิทยา อําเภอ
หนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
พ.ศ. 2549 เปนวิทยากรโครงการอบรมสัมมนา การพัฒนาศักยภาพทางดานดนตรี
พื้นบานไทย สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ รวมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. 2549 เปนวิทยากรอบรม ดนตรีพื้นบานวงโปงลาง เทศบาลตําบลเมืองสรวง
อําเภอเมืองสรวง จังหวัดรอยเอ็ด
พ.ศ. 2550 เปนวิทยากร ในโครงการเสวนาและสรางสรรคศลิ ปะการแสดงพื้นบานเพื่อ
เทิดไทองคราชัน โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด
พ.ศ. 2551 เปนวิทยากรฝกอบรม ดนตรีพื้นบานโรงเรียนบานหนองขี้เหล็กโรงเรียนบาน
หนองขี้เหล็ก อําเภอหนองกรุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ
พ.ศ. 2551 เปนวิทยากรอบรมวิธีการผลิตโหวด ในการจัดกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรม
จังหวัดรอยเอ็ด สภาวัฒนธรรมจังหวัดรอยเอ็ด
พ.ศ. 2552 เปนวิทยากรฝกอบรม ดนตรีพื้นบานโรงเรียนบานหนองคํา โรงเรียนบาน
หนองคํา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
พ.ศ. 2552 เปนวิทยากรฝกอบรม ดนตรีพ้นื บานโรงเรียนบานหนองแวงหวยทราย
โรงเรียนบานหนองแวงหวยทราย อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด
พ.ศ. 2552 เปนวิทยากรฝกอบรม ดนตรีพื้นบานโรงเรียนบานทาวารี โรงเรียนบานทาวารี
อําเภอหนองฮี จังหวัดรอยเอ็ด
พ.ศ. 2552 เปนวิทยากรบรรยายโครงการ “ปราชญชาวบานถายทอดภูมิปญญาสู
ลูกหลาน”มหาวิทยาลัยราชภัฎรอยเอ็ด
พ.ศ. 2552 เปนวิทยากร โครงการสัมมนาลายดนตรีและการแสดงพื้นบาน วิทยาลัย
นาฎศิลปกาฬสินธุ
พ.ศ. 2553 เปนวิทยากรอบรมเรื่องการเปาโหวด โรงเรียนเมยวดีพทิ ยาคม อําเภอเมยวดี
จังหวัดรอยเอ็ด
พ.ศ. 2553 เปนวิทยากรใหความรูเรื่องดนตรีพื้นบาน โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
พ.ศ. 2553 เปนวิทยากรใหความรูเรื่องดนตรีพื้นบาน ณ โรงเรียนบานหมูมน อําเภอเชียง
ขวัญ จังหวัดรอยเอ็ด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1
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พ.ศ. 2554 เป น วิ ท ยากรฝ ก อบรม ดนตรี พื้ น บ า นโรงเรี ย นสู ง ยางวิ ท ยาประชาสรรค
โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค อําเภอเมืองสรวง จังหวัดรอยเอ็ด
ตาราง 8 การรับเชิญเปนวิทยากร
ปพุทธศักราช
พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2545

พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2549

หัวขอที่ไปเปนวิทยากร
เปนวิทยากรฝกอบรมการผลิต
เครื่องดนตรีพื้นบานอีสาน

หนวยงานที่เชิญ
ศูนยสงเสริมและอนุรักษ
วัฒนธรรมพื้นบาน อําเภอ
หนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
เปนวิทยากรอบรมครูผูสอน
สํานักงานประถมศึกษาอําเภอ
ดนตรีโหวด
หนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
เปนวิทยากรอบรมโครงการ
สํานักงานประถมศึกษาจังหวัด
พัฒนาการเรียนการสอนดนตรี รอยเอ็ด
พื้นบานโหวด
เปนวิทยากรอบรมครู
สํานักงานประถมศึกษาจังหวัด
โรงเรียนตนแบบดนตรีโหวด
รอยเอ็ด
เปนวิทยากร อบรมครูตนแบบ สํานักงานประถมศึกษาจังหวัด
การเรียนการสอนเรื่อง โหวด รอยเอ็ด
เปนวิทยากร เรื่องดนตรี
พัฒนาชุมชนจังหวัดรอยเอ็ด
พื้นบานในงานเพิ่มทุนทาง
ปญญา พัฒนาชุมชน
เปนวิทยากรอบรม ดนตรี
โรงเรียนเชียงใหมประชานุสรน
พื้นบานวงโปงลาง
อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด
เปนวิทยากรอบรม ดนตรี
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา อําเภอ
พื้นบาน
หนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
วงโปงลาง
เปนวิทยากรโครงการอบรม
สํานักงานคณะกรรมการ
สัมมนา การพัฒนาศักยภาพ
วัฒนธรรมแหงชาติ รวมกับ
ทางดานดนตรีพื้นบานไทย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เปนวิทยากรอบรม ดนตรี
เทศบาลตําบลเมืองสรวง
พื้นบาน วงโปงลาง
อําเภอเมืองสรวง จังหวัด
รอยเอ็ด
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ตาราง 8 (ตอ)
ปพุทธศักราช
พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

หัวขอที่ไปเปนวิทยากร
เปนวิทยากร ในโครงการ
เสวนาและสรางสรรค
ศิลปะการแสดงพื้นบานเพื่อ
เทิดไทองคราชัน
เปนวิทยากรฝกอบรม ดนตรี
พื้นบานโรงเรียนบานหนอง
ขี้เหล็ก
เปนวิทยากรอบรมวิธีการผลิต
โหวด ในการจัดกิจกรรมการ
แสดงวัฒนธรรม จังหวัด
รอยเอ็ด
เปนวิทยากรฝกอบรม ดนตรี
พื้นบานโรงเรียนบานหนองคํา

หนวยงานที่เชิญ
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
อําเภอพนมไพร จังหวัด
รอยเอ็ด
โรงเรียนบานหนองขี้เหล็ก
อําเภอหนองกรุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ
สภาวัฒนธรรมจังหวัดรอยเอ็ด

โรงเรียนบานหนองคํา
อําเภอหนองพอก จังหวัด
รอยเอ็ด
เปนวิทยากรฝกอบรม ดนตรี โรงเรียนบานหนองแวงหวย
พื้นบานโรงเรียนบานหนองแวง ทราย อําเภอโพนทอง จังหวัด
หวยทราย
รอยเอ็ด
เปนวิทยากรฝกอบรม ดนตรี โรงเรียนบานทาวารี อําเภอ
พื้นบานโรงเรียนบานทาวารี
หนองฮี
จังหวัดรอยเอ็ด
เปนวิทยากรบรรยายโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฎรอยเอ็ด
“ปราชญชาวบานถายทอดภูมิ
ปญญาสูลูกหลาน”
เปนวิทยากร โครงการสัมมนา วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ
ลายดนตรีและการแสดง
พื้นบาน
เปนวิทยากรอบรมเรื่องการ
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
เปาโหวดโรงเรียนเมยวดีพทิ ยา อําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด
คม
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ตาราง 8 (ตอ)
ปพุทธศักราช
พ.ศ. 2553

หัวขอที่ไปเปนวิทยากร
เปนวิทยากรใหความรูเรื่อง
ดนตรีพื้นบาน

พ.ศ. 2553

เปนวิทยากรใหความรูเรื่อง
ดนตรีพื้นบาน ณ โรงเรียน
บานหมูมน อําเภอเชียงขวัญ
จังหวัดรอยเอ็ด
เปนวิทยากรฝกอบรม ดนตรี
พื้นบานโรงเรียนสูงยางวิทยา
ประชาสรรค

พ.ศ. 2554

หนวยงานที่เชิญ
โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย
อําเภอหนองพอก จังหวัด
รอยเอ็ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต ๑

โรงเรียนสูงยางวิทยาประชา
สรรค อําเภอเมืองสรวง
จังหวัดรอยเอ็ด

ภาพถายที่ไดรับชิญเปนวิทยากร

ภาพประกอบ 40 เปนวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีพื้นบาน สปจ.รอยเอ็ด
พ.ศ. 2545
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ภาพประกอบ 41 เปนวิทยากรอบรมดนตรีพื้นบานโหวดโรงเรียนอําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด
พ.ศ. 2545

ภาพประกอบ 42 เปนวิทยากรอบรม เรื่องวิวัฒนาการของโหวดอีสาน วิทยาลัยดุริยางคศิลป
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2546
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ภาพประกอบ 43 เปนวิทยากรอบรมครูโรงเรียนตนแบบดนตรีโหวดรุน 1 สปจ.รอยเอ็ด พ.ศ. 2546

ภาพประกอบ 44 เปนวิทยากรอบรมครูตนแบบการเรียนการสอนเรื่องโหวด สปจ.รอยเอ็ด พ.ศ.
2547
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ภาพประกอบ 45 เปนวิทยากรใหความรูเ รื่องโหวดกับคณะดุริยางคศิลปมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.
2546

ภาพประกอบ 46 เปนวิทยากร เรื่องดนตรีพื้นบาน ในงานเพิ่มทุนทางปญญา พัฒนาชุมชน จัดโดย
พัฒนาชุมชนจังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ. 2546
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ภาพประกอบ 47 เปนวิทยากรสอนวงดนตรีโปงลาง ใหกับโรงเรียนเชียงใหมประชานุสรน อําเภอ
โพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ. 2549

ภาพประกอบ 48 เปนวิทยากรสอนวงดนตรีโปงลาง ใหกับโรงเรียนไตรมิตรวิทยา อําเภอหนองพอก
จังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ. 2549
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ภาพประกอบ 49 เปนวิทยากร ในโครงการเสวนาและสรางสรรคศิลปะการแสดงพื้นบานเพื่อเทิดไท
องคราชัน อําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ. 2553

ภาพประกอบ 50 เปนวิทยากรฝกอบรม ดนตรีพื้นบานโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค อําเภอ
เมืองสรวง จังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ. 2554
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2.5 การรับเชิญเปนกรรมการตัดสินการประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน
นอกจากจะทําหนาที่สอนแลวอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ ยังไดรั บเชิ ญจากสถานศึกษาและ
หนวยงานราชการตางๆไหไปเปนกรรมการตัดสินการประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสานอยาง
ตอเนื่องเสมอมา ดวยเหตุที่อาจารยทานเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญรอบรูเกี่ยวกับศิลปการแสดง
พื้นบานอีสาน การบรรเลงเครื่องดนตรีอีสานพรอมทักษะเทคนิคขั้นสูง อีกทั้งเปนผูผลิตเครื่องดนตรี
อีสานไดมาตรฐานปราณีตสวยงามเปนที่เชื่อถืออีกดวย
อาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ ไดรับเชิญเปนกรรมการตัดสินการประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน
อีสาน ดังนี้
พ.ศ. 2544 เปนคณะกรรมการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมภาคอีสาน ครั้งที่ 1 ประจําป
2544สํานักงานเลขาธิการสภาวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พ.ศ. 2545 เปนคณะกรรมการแขงขันการเดี่ยวโหวดชิงแชมปแหงประเทศไทยจังหวัด
รอยเอ็ด
พ.ศ. 2548เปนคณะกรรมการประกวดวงดนตรีพื้นเมืองและเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นเมืองใน
การแขงขันทักษะทางวิชาการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1
พ.ศ. 2548 เปนคณะกรรมการประกวดแขงขันวงดนตรีโปงลางชิงแชมปประเทศไทย ครั้ง
ที่ 1 ณ กรุงเทพฯ สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระกรวงการทองเที่ยวและกีฬา
พ.ศ. 2548 เปนคณะกรรมการประกวดผลงานทางวัฒนธรรม ในงานมหกรรมวัฒนธรรม
แหงชาติ ครั้งที่ 17 ณ จังหวัดมหาสาราคามกระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ. 2549 เปนคณะกรรมการตัดสินขบวนแหบุญบั้งไฟประจําป อําเภอหนองพอก
จังหวัดรอยเอ็ด องคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ด
พ.ศ. 2549 เปนคณะกรรมการประกวดแขงขันวงดนตรีโปงลางชิงแชมปประเทศไทย ครั้ง
ที่ 2 ณ กรุงเทพฯ สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระกรวงการทองเที่ยวและกีฬา
พ.ศ. 2550 เปนคณะกรรมการประกวดแขงขันวงดนตรีโปงลางชิงแชมปประเทศไทย ครั้ง
ที่ 3 ณ กรุงเทพฯสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระกรวงการทองเที่ยวและกีฬา
พ.ศ. 2551เปนคณะกรรมการประกวดแขงขันวงดนตรีโปงลางชิงแชมปภาคอีสาน ชิงถวย
พระราชทานสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดเลย โรงเรียนมูลมังหลวงปูชอบฐานสโม
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
พ.ศ. 2551 เปนคณะกรรมการประกวดแขงขันวงดนตรีโปงลางชิงแชมปประเทศไทย ครั้ง
ที่ 4 ณ กรุงเทพฯ สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระกรวงการทองเที่ยวและกีฬา
พ.ศ. 2552 เปนคณะกรรมการประกวดแขงขันวงดนตรีพื้นบาน “วงโปงลาง”ประจําป พ.ศ.
2552มหาวิทยาลัยราชภัฎรอยเอ็ด

80
พ.ศ. 2552 เปนคณะกรรมการประกวดแขงขันวงดนตรีโปงลางชิงแชมปภาคอีสาน ชิง
ถ ว ยพระราชทานสมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์ ครั้ง ที่ 2 ณ จั ง หวั ด เลยโรงเรี ย นมู ล มั ง หลวงปู ช อบ
ฐานสโม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
พ.ศ. 2552 เปนคณะกรรมการประกวดแขงขันวงดนตรีโปงลางชิงแชมปประเทศไทย ครั้ง
ที่ 5 ณ กรุงเทพฯ สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระกรวงการทองเที่ยวและกีฬา
พ.ศ. 2552 เปนคณะกรรมการประกวดแขงขันวงดนตรีโปงลางชิงแชมปประเทศไทย ชิง
ถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ จังหวัดกาฬสินธุกระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ. 2552 เปนคณะกรรมการตัดสินการประกวดแขงขันเปาแคน ดีดพิณ ในงานมหกรรม
ของดีเมืองโพนทอง ละวันพัฒนาสตรีสากล ป 2552 สํานักงานเทศบาลอําเภอโพนทองจังหวัด
รอยเอ็ด
พ.ศ. 2553 เปนคณะกรรมการประกวดแขงขันวงดนตรีโปงลางชิงแชมปประเทศไทย ครั้ง
ที่ 6 ณ กรุงเทพฯ สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระกรวงการทองเที่ยวและกีฬา
พ.ศ. 2553
เป น คณะกรรมการประกวดแข ง ขั น วงดนตรี โ ปงลางชิ ง แชมป ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รายการฟอนแคนคอนเทสตครั้งที่ 3 ณ จังหวัดขอนแกนมหาวิทยาลัย
ขอนแกน
พ.ศ. 2553 เปนคณะกรรมการประกวดแขงขันวงดนตรีโปงลางชิงแชมปภาคอีสาน ชิง
ถว ยพระราชทานสมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์ ครั้ง ที่ 3 ณ จั ง หวั ด เลยโรงเรี ย นมูล มั ง หลวงปู ช อบ
ฐานสโม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ตาราง 9 การเปนคณะกรรมการตัดสินการประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน
ปพุทธศักราช
รายการที่เปนคณะกรรมการ
พ.ศ. 2544 เปนคณะกรรมการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม
ภาคอีสาน ครั้งที่ 1 ประจําป 2544
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2548

เปนคณะกรรมการแขงขันการเดี่ยวโหวดชิง
แชมปแหงประเทศไทย
เปนคณะกรรมการประกวดวงดนตรีพื้นเมือง
และเดี่ยวเครือ่ งดนตรีพื้นเมือง
ในการแขงขันทักษะทางวิชาการ
เปนคณะกรรมการประกวดแขงขันวงดนตรี
โปงลางชิงแชมปประเทศไทย ครั้งที่ 1 ณ
กรุงเทพฯ

หนวยงานที่เชิญ
สํานักงานเลขาธิการสภา
วัฒนธรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดรอยเอ็ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มหาสารคาม เขต 1
สํานักงานพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการ กระกรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา
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ตาราง 9 (ตอ)
ปพุทธศักราช
รายการที่เปนคณะกรรมการ
พ.ศ. 2548 เปนคณะกรรมการประกวดผลงานทาง
วัฒนธรรม ในงานมหกรรมวัฒนธรรมแหงชาติ
ครั้งที่ 17 ณ จังหวัดมหาสาราคาม
พ.ศ. 2549 เปนคณะกรรมการตัดสินขบวนแหบุญบัง้ ไฟ
ประจําป อําเภอหนองพอก
จังหวัดรอยเอ็ด
พ.ศ. 2549
เปนคณะกรรมการประกวดแขงขันวง
ดนตรีโปงลางชิงแชมปประเทศไทย ครั้งที่ 2
ณ กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2550 เปนคณะกรรมการประกวดแขงขันวงดนตรี
โปงลางชิงแชมปประเทศไทย ครั้งที่ 3 ณ
กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2551 เปนคณะกรรมการประกวดแขงขันวงดนตรี
โปงลางชิงแชมปภาคอีสาน ชิงถวย
พระราชทานสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ ครัง้ ที่
1 ณ จังหวัดเลย
พ.ศ. 2551 เปนคณะกรรมการประกวดแขงขันวงดนตรี
โปงลางชิงแชมปประเทศไทย ครั้งที่ 4 ณ
กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2552 เปนคณะกรรมการประกวดแขงขันวงดนตรี
พื้นบาน “วงโปงลาง”
ประจําป พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2552 เปนคณะกรรมการประกวดแขงขันวงดนตรี
โปงลางชิงแชมปภาคอีสาน ชิงถวย
พระราชทานสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ ครัง้ ที่ 2
ณ จังหวัดเลย
พ.ศ. 2552 เปนคณะกรรมการประกวดแขงขันวงดนตรี
โปงลางชิงแชมปประเทศไทย ครั้งที่ 5 ณ
กรุงเทพฯ

หนวยงานที่เชิญ
กระทรวงวัฒนธรรม

องคการบริหารสวนจังหวัด
รอยเอ็ด
สํานักงานพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการ กระกรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา
สํานักงานพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการ กระกรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา
โรงเรียนมูลมังหลวงปูชอบ
ฐานสโม อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
สํานักงานพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการ กระกรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฎรอยเอ็ด

โรงเรียนมูลมังหลวงปูชอบ
ฐานสโม อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
สํานักงานพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการ กระกรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา
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ตาราง 9 (ตอ)
ปพุทธศักราช
รายการที่เปนคณะกรรมการ
พ.ศ. 2552 เปนคณะกรรมการประกวดแขงขันวงดนตรี
โปงลางชิงแชมปประเทศไทย ชิงถวย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ
จังหวัดกาฬสินธุ
พ.ศ. 2552
เปนคณะกรรมการตัดสินการประกวดแขงขัน
เปาแคน ดีดพิณ ในงานมหกรรมของดีเมือง
โพนทอง ละวันพัฒนาสตรีสากล ป 2552
พ.ศ. 2553 เปนคณะกรรมการประกวดแขงขันวงดนตรี
โปงลางชิงแชมปประเทศไทย ครั้งที่ 6 ณ
กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2553 เปนคณะกรรมการประกวดแขงขันวงดนตรี
โปงลางชิงแชมปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายการฟอนแคนคอนเทสตครั้งที่ 3 ณ
จังหวัดขอนแกน
พ.ศ. 2553
เปนคณะกรรมการประกวดแขงขันวง
ดนตรีโปงลางชิงแชมปภาคอีสาน ชิงถวย
พระราชทานสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ ครัง้ ที่ 3
ณ จังหวัดเลย

หนวยงานที่เชิญ
กระทรวงวัฒนธรรม

สํานักงานเทศบาลอําเภอโพน
ทอง
จังหวัดรอยเอ็ด
สํานักงานพัฒนาการกีฬา
และนันทนาการ กระกรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา
มหาวิทยาลัยขอนแกน

โรงเรียนมูลมังหลวงปูชอบ
ฐานสโม อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
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ภาพถายรับเชิญเปนคณะกรรมการ

ภาพประกอบ 51 เปนคณะกรรมการแขงขันการเดี่ยวโหวดชิงแชมปแหงประเทศไทย พ.ศ. 2545

ภาพประกอบ 52 เปนคณะกรรมการประกวดแขงขันวงดนตรีโปงลางชิงแชมปประเทศไทย พ.ศ.
2550
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ภาพประกอบ 53 เปนคณะกรรมการประกวดแขงขันวงดนตรีพื้นบาน “วงโปงลาง” มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด ประจําป พ.ศ. 2552

ภาพประกอบ 54 เปนคณะกรรมการประกวดวงดนตรีพื้นบานโปงลางชิงถวยพระราชทานสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจําป พ.ศ. 2554
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2.6 การสรางหลักสูตรการสอนดนตรีพื้นบานอีสาน
รูปแบบการสรางหลักสูตรการสอนดนตรีพื้นบานอีสาน
ไดปฏิบัติหนาที่ครูผูสอนวิชาดนตรีพื้นบานที่วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ดตั้งแตป พ.ศ. 2523
จนถึง ป พ.ศ. 2545 โดยไดสรางรูปแบบในการสอนไวหลากหลายดังนี้
1. จัดสรางเรียบเรียงลายดนตรีพื้นบานขึ้นใหเปนรูปแบบที่งาย สะดวกเหมาะสมในการ
สอนและการถายทอด
2. สร า งและเรีย บเรียงลายดนตรีพื้นบานจากเสียงใหเ ปนรูปธรรม โดยการถอดเสียง
ออกมาเปนตัวโนต
3. ใหนักเรียนลงมือปฏิบัติจริงแลวทําการประเมินผล
4. ได วิ เ คราะห ผ ลการสอนของตั ว เอง โดยประเมิ น จากผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของ
นักเรียนแลวนํามาปรับปรุงแกไขรูปแบบการสอนวิชาดนตรีพื้นบานอีสานใหดีขึ้น
พ.ศ. 2545 ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขาเปนผูเชี่ยวชาญดานดนตรีพื้นบานอีสานทํา
การสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
ผลงานดานวิชาการที่ใชประกอบการสอน
ในป พ.ศ. 2523 อาจารยไดรับความไววางใจจากวิทยาลัยนาฎศิลปรอยเอ็ด กรมศิลปกร
โดยไดเชิญใหเปนครูสอนดนตรีพื้นเมืองอีสานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ดวยความวิริยะอุตสาหะ
อยางสม่ําเสมอและนอกจากงานในหนาที่ ที่ทางวิทยาลัยนาฎศิลปรอยเอ็ด มอบหมายใหทําแลว
อาจารยยังไดใชความพยายามอยางหนักเพื่อจัดสราง เรียบเรียงลายดนตรีพื้นเมืองอีสานขึ้นใหเปน
รูปแบบที่งาย สะดวก เหมาะสมในการสอนและถายทอดสรางและเรียบเรียงลายดนตรีพื้นเมือง
อีสานจากเสียงใหเปนรูปธรรม โดยการถอดเสียงออกมาเปนตัวโนตไดวิเคราะหผลงานการสอน
ของตนเอง โดยการประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กนักเรียน แลวนํามาปรับปรุงแกไข
ในรูปแบบและวิธีการสอนดนตรี
แตงแพลงประกอบชุดการแสดงใหมๆ ของวิทยาลัยนาฎศิลปรอยเอ็ด ที่สรางขึ้น เชน
- ฟอนเก็บขิด
- ฟอนโหวด
- ฟอนสาวหลอก
- ฟอนเก็บฝาย
- ฟอนดึงครกดึงสาก
- ฟอนกั๊บแกบลําเพลิน
- ฟอนแหยไขมดแดง
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การถายทอดวิชาความรู
ตั้งแตไดรับเชิญใหมาเปนอาจารยผูสอนดนตรีพื้นเมืองอีสานที่วิทยาลัยนาฏศิลป รอยเอ็ด
อาจารยไดอุทิศแรงกายแรงใจสั่งสอนถายทอดวิชาความรูใหกับนักเรียนอยางเต็มที่มิเห็นแกความ
เหน็ดเหนื่อย ฝกซอมดนตรีเพื่อใหนักเรียนไดไปแสดงเผยแพรสูสายตาผูชม มีลูกศิษยจบออกไป
ประกอบอาชีพรับราชการ ศึกษาตออยางมากมาย ไมวาจะเปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร จุฬาลงกรณวิทยาลัย สถานบันเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลันมหิดล สถานบันราช
ภัฎ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลูกศิษยของอาจารยทรงศักดิ์ ประทุม
สินธุ ออกไปสานตอเจตนารมยของอาจารยโดยการตั้งวงดนตรีพื้นบานอีสานเปนการอนุรักษ และ
สงตอจากรุนสูรุน ทุกคนยังแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนพรอมกับไดรับคําปรึกษาเรื่องดีๆเกี่ยวกับดนตรี
อยูเสมอ
อาจารยไดทําหนาที่ของครูอยางแทจริงเต็มใจมีเมตตาตอศิษยรูจักใชจิตวิทยาในการ
ควบคุมในนักเรียนมีวินัย นักเรียนที่เกเรไมเชื่อฟง อาจารยก็สามารถกลอมเกลาใหเชื่อฟงออนโยน
ลงได มีวิธีการถายทอดที่เปนขั้นตอน เปนระบบโดยเริ่มจากงายไปยาก มีความเชี่ยวชาญในการ
สอนเครื่องดนตรีแทบทุกชนิด ไมวาจะเปนโหวด พิณ โปงลาง แคน หรือแมแตการวาดลวดลาย
ของกั๊บแกบ นอกจากนี้ยังมีความชํานาญในการปรับเสียงตางๆ ของเครื่องดนตรีใหกลมกลืนกันได
อยางไพเราะอีกดวย จึงมักถูกรับเชิญจากหนวยงานและสถานศึกษาหลายๆแหงใหไปเปนกรรมการ
ตัดสินดนตรีพื้นบานอีสาน และรับเชิญใหเปนวิทยากรอบรมถายทอดความรูทางดนตรีพื้นบานอีสาน
อยูเสมอ
2.7 การสรางศูนยศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน
ดวยใจรักในดนตรีพื้นบานอีสาน อาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ พ.ศ.2545 ไดจัดสรางศูนย
สงเสริม และอนุรั กษ ศิลปะทองถิ่น อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด โดยไดทุนสนับสนุนจาก
ธนาคารออมสินมาจํานวนหนึ่ง ตั้งเปนศูนยเรียนรูดนตรีพื้นบานอีสานทุกชนิด ศิลปะการแสดง
พร อ มศึ ก ษาการทํ า เครื่ อ งดนตรี อีส าน จนกระทั่ง สิ่ ง แวดล อ ม และวั ฒ นธรรมอี ส านสํ า หรั บ เด็ ก
นักเรียนประถมศึกษาไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาและบุคคลทั่วไป มีลูกศิษยมากมายที่จบออกไปบาง
คนเปนครูสอนดนตรีในสถานการศึกษา จะมีผูมาเรียนในชวงที่ทางโรงเรียนมีการประกวดวิชาการ
กันเปนจํานวนมาก วิทยากรที่มาชวยสอนก็มาจากครูภูมิปญญาทองถิ่นและครูที่เกษียรอายุราชการ
แลว มาเขาอบรมเทคนิคการสอนแลวจึงไปถายทอดตอ สวนมากจะเปดสอนในชวงปดเทอมครั้งละ
10 วันตอกลุม โรงเรียนใดไมมีงบประมาณใหอาจารยก็จะไปจัดกิจกรรมเขาคายใหถึงโรงเรียน จบ
หลักสูตของการเขาคายมีการจัดกิจกรรมรวมวง ประเมินผลแลวสรุป นักเรียนไดรับประสบการณ
ชีวิต ความรู ไดเพื่อน บางคนถึงกั บร องไหเมื่ อต องจากลากัน และเปดอบรมเยาวชน นักเรียน
ชาวบาน เปดมาแลว 5 รุน รุนแรกมี 450 คน
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นับไดวาอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ ไดปลูกตนกลาแหงวัฒนธรรมอีสานไวเปนอยางดี
ยิ่ ง เป น การอนุ รั ก ษ ศิ ล ปการแสดงดนตรี พื้ น บ า นอี ส านที่ เ ป น คุ ณ ประโยชน ต อ ชาวอี ส าน และ
ประเทศชาติอยางมหาศาล
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ภาพประกอบ 55 ศูนยสงเสริมและอนุรักษศลิ ปะทองถิ่น

ภาพประกอบ 56 ฝกอบรมบุคลากรในทองถิ่น อําเภอหนองพอก จงหวัดรอยเอ็ด
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ภาพประกอบ 57 การฝกอบรมการผลิตเครื่องดนตรีพื้นบาน พ.ศ. 2544 ที่ศูนยสงเสริมและอนุรักษ
วัฒนธรรมพื้นบาน อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด

ภาพประกอบ 58 เปนวิทยากรฝกอบรมศิลปะพื้นบานอีสาน พ.ศ. 2544 ศูนยสงเสริมและอนุรกั ษ
วัฒนธรรมพื้นบาน อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
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2.8 งานเพลงประกอบละคร
ดวยความโดดเดนในฝมือการบรรเลงดนตรีพื้นบานอีสานของอาจารยทรงศักดิ์ ประทุม
สินธุ จึงไดมีการรับเชิญใหไปทําเพลงประกอบภาพยนตร และละคร อาทิเชน ภาพยนตรเรื่องราชินี
ดอกหญา จากบริษัทศรีบุญเรืองฟลม และละครเรื่องนายฮอยทมิฬ ภาพยนตรเรื่องราชินีดอกหญา
ไดรับรางวัลเพลงประกอบภาพยนตยอดเยี่ยมในการประกวดภาพยนต ประจําป 2530
ผลงานเพลงในละครเรื่องนายฮอยทมิฬ
พ.ศ. 2543 อาจารยไดรวมบรรเลงในงานเพลงประกอบละครเรื่อง นายฮอยทมิฬ เครื่อง
ดนตรีที่เลน คือ โหวด แคน พิณ โปงลาง เพลงหนึ่งๆ อาจจะเลนเพียงชิ้นเดียวหรืออาจจะเลน 2-3
ชิ้น ในการเตรียมการในอัลบั้มชุดนี้ใชเวลาประมาณ 1-2 เดือน แตใชเวลาในการบันทึกเสียง 2
อาทิตย ทํานองเพลงผูจัดทําไดทําไกดขึ้นมาแลวใหอาจารยเติมแตงความไพเราะ ลูกเลนตางๆ ลง
ไปเอง บางเพลงก็เวนไวใหเลย เพลงประกอบละครนายฮอยทมิฬเปนทํานองที่คิดขึ้นมาใหมทั้งหมด
รายได ชิ้นละ 400 บาทตอเพลง เพลงหนึ่งๆ อาจจะเลนแคชิ้นเดียวก็ได 400 บาท ถาเลน 3 ชิ้นใน
เพลงเดียวก็ไดรวมปน 1,200 บาท
เรื่องยอนายฮอยทมิฬ
นวนิยายเรื่องนายฮอยทมิฬมีทั้งหมด 26 ตอน โดยมีเรื่องยอดังนี้
ฝูงควายจํานวนสามรอยกวาๆ จากอําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร นําทัพโดยนาย
ฮอยเคน ซึ่งตําแหนงนายฮอยคือผูนําฝูงควาย กวาจะไดถูกเรียกวา “นายฮอย” ตองผานการนําฝูง
ควายลงไปขายอยางนอย 3 ครั้ง เพราะมีความชํานาญทางเดินที่แสนกันดาร ที่แหงไหนมีโจรชุกชุม
นายฮอยจะนําขบวนไปทางอื่น ที่ใดมีเสือโครงชุมก็จะกระทําเหมือนกัน นายฮอยทุกคนสวนมากถือ
กันวาเปนคนหนังเหนียว อยูยงคงกระพันชาตรี แมงูเงี้ยวเขี้ยวขอที่มีพิษรายก็ไมกลาเขาใกล ผีสาง
คางแดงไมวาระดับไหนนายฮอยปราบไดหมด หยูกยารักษาควายเมื่อเจ็บปวย และลูกนองสวนมาก
เปนยารากไมหรือสมุนไพร บางทีก็ใชมนตคาถาเสกเปาหายไปดั่งปลิดทิ้ง เสนทางการเดินทาง
จะตองผานทุงกุลารองไหที่มีตํานานในความแหงแลงกันดาร ดุจดั่งทะเลทราย และรอนมาก ทุงปูปา
หลาน และทุงสัมฤทธิ์ ซึ่งเปนทุงที่รวมอยูในทุงกุลารองไหก็มีสภาพไมแตกตางกันกับใจกลางของทุง
กุลารองไหแมแตนอย ทงสัมฤทธิ์นั้นขึ้นกับอําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาหรือเมืองโคราชนั่นเอง
จากนั้นก็เขาสูเมืองโคราช มีแมน้ําสัก กอที่จะขามแมน้ําสักก็เกิดเรื่องมีเสือโครงมากินควาย ทําให
ควายตกใจ และกลั ว อยูต ลอดเวลาเพราะไดกลิ่นเสื อโครงที่มาคาบวัว ควายไปกิน นายฮอยจึง
ตัดสินใจขายวัวเทียมเกวียนทั้งหมดใหกับชาวบานริมฝงแมน้ําในราคาหนึ่งหมื่นบาท หลังจากที่ขาย
วัวแลวขบวนควายที่นําทัพโดยนายฮอยเคนก็ไดออกเดินทางตอเพื่อมุงสูเมืองสระบุรี
ระหวางการเดินทางบางคนมองไปรอบๆก็เห็นแตภูเขาสูงขวางกั้นอยูเปนพืดเขียวชะอุม
ตองกมหนาดูดิน บางคนก็วาเปนกลอนลําขึ้นมาหงิงๆ นายออยไดยินเขาพยักคอตามหงึกๆ นาย
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ออยรูวาเสียงกลอนลําที่ลูกนองวาออกมานั้นมันเปนสิ่งปลอบใจเขาในยามทุกขยากอยางนี้เทานั้น
ค่ําไหนก็นอนนั้นตามประสาคนขายควาย พอไปถึงภูเขาที่มีชื่อวาปากชองก็ตองไลควายเขาชองเขา
แคบๆ เมื่อเขาชองภูเขาทุกคนก็ตางเงียบเพราะสองขางทางขางบนเหมือนมีใครเอาแทงหินมาตั้งไว
เกือบจะชนกัน บางแหงเปนหินโลนยื่นชะโงกลงมาเหมือนจะหลนโครมลงมาอยูรอมรอ ทางเดินบาง
แหงแคบพอใหควาย 3 – 4 ตัวเดินดาหนาไป ฝายพวกควายก็ไมคอยแทะเล็มหญาเหมือนอยูขาง
นอกราวกับวามันรูวาบัดนี้อยูในดงเสือโครงกระนั้นแหละ บางทีเสียงนางชะนีโหยรับแสงตะวันสีทอง
กองลงมาชวนใหยะเยือกหัวใจยิ่งนัก นานๆ จะมีเสียงนายฮอยกองมาจากขางหนาวาถาใครพบลิง
คาง บาง ชะนี ก็ยิงไปคั่วไปยางไดเลย ตอจากนั้นมีแตเสียงเกราะคอควายดังโกรงๆ เปนอยูอยางนี้
กระทั่งควายทุกตัวพนเขตชองเขาซึ่งเปนยามดวงตะวันอยูตรงหัวพอดี และเดินทางสูเนินเขาวิปโยค
เวลาอันระทึกใจเริ่มมาถึงเมื่อเวลาตี 5 ตรง พอนายฮอยจุดธูปเทียนขอขมาเจาพอภูเขาเสร็จก็ยิงปน
ขึ้นโปงหนึ่งจึงขึ้นหลังมาบุกปาเดินหนาเขาไปกอนขึ้นสูเขาดงพญาเย็น ตางคนตางรูสึกหนาวจนมี
ลูกนองนายฮอยหลายคนลมปวยไปกวาจะถึงสระบุรีก็แทบแย
เดินทางมาจนกระทั่งถึงสระบุรีนายดานตรวจควายก็บอกใหพักกอนสัก 3 วัน ตองให
ความสดชื่น และมีสภาพที่ดีกวานี้เพราะเดินทางมาไกล ถานําควายไปขายทันทีราคาจะตกถึงตัวละ
2 – 3 รอยบาท หรือาจไมไดขายเลยสักตัว เมื่อถึงเวลาขายควายคนในบานของหมูบาน 2 – 3 หมู
บานดุมเดินมาเปนกลุมๆ ตอจากนั้นชาวบานก็เลาะเลียบดูควายที่ผูกลามกับหลักเปนหมูๆ บางติ
ชมควายไปตามประสา ผูซื้อวาควายตัวนี้สมควรจะเอาไปขายใหโรงฆาสัตวมากกวา บางก็ตัวนี้
คอนขางลีบนากลัวจะลมทับแลงเสียเปลาๆ บางตัวนี้ดูเหมือนเจาของเพิ่งจะเช็ดขี้ตาออกใหใหมๆ นี่
หวา แตเจาของควายก็ยอมยืนหัวเราะเอาใจลูกคา บางคนก็พูดไปวาขี้ตาควายเมืองสกลนครใชเปน
ยาทาขี้กลากชะงัดนักแล ทําเอาลุงคนหนึ่งที่กมเกาขี้กลากอยูโกยอาวไปทางอื่น เสียงเกราะดังขึ้น
แสดงวามีการประมูลราคาควายกัน เมื่อมีเสียงหนึ่งวา 5 ตัวนี้ฉันให 6 พันบาทก็มีคนตีเกราะขึ้น 3
ที แลวฟงเสียงคนตอไป เมื่อไมมีใครใหเพิ่มอีกเจาของควายตองวิ่งมาถามนายฮอยเคนวา ราคานี้จะ
ขายไดไมได ถานายฮอยบอกวาขายก็ขายไปทันที ถาบอกวาขอเขาอีกสัก 4 – 5 รอยจึงขาย
เจาของก็ตองยืนยันตามนั้นเพราะเรื่องตีราคาหรือถิ่นแถวไหนราคาควายเปนอยางไรนายฮอยรูมา
กอนแลว เฉลี่ยการขายควายแลวทุกคนไดกําไรคนละพันแปดเทาๆ กัน บางคนก็ฝากธนาคารที่
สระบุรี บางคนก็ฝากธนาคารที่อยุธยา หลังจากนั้นทุกคนก็ตกลงเขาเมืองบางกอกดวยกัน กอนที่จะ
ขึ้นรถไฟไปยังที่แหงหนึ่งที่แหงนั้นคือ ใบหนาลูก และเมียนั้นเอง
เกียติคุณของนวนิยายนายฮอยทมิฬ ไดแก
1. นวนิยายรางวัลชมเชยจากสมาคมผูจัดพิมพ และจําหนายหนังสือแหงประเทศไทย
2. ถูกสรางเปนภาพยนตรในปพุทธศักราช 2535
3. ถูกสรางเปนละครโทรทัศนในปพุทธศักราช 2543
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เพลงประกอบละครนายฮอยทมิฬที่เปนลายโหวดบรรเลงในเพลง ไดแก
1. เพลงเพื่อนรักเพื่อนเรา
2. เพลงทุงกุลารองไห
3. เพลงอีสานบานเฮา
4. เพลงโคราชตอนรับ
5. เพลงนับเงิน
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2.9 ผลงานเพลง
การประพันธลายเพลงดนตรีพื้นบานอีสาน
เนื่องจากเปนผูมีประสบการณความรูในดานการเลนดนตรีพื้นเมืองอีสานมาโดยตลอด
ตั้งแตอยูคณะโหวดเสียงทอง เมื่อมีโอกาสไดสอนดนตรีพื้นเมืองอีสานวิทยาลัยนาฎศิลปรอยเอ็ด
ตั้งแตป พ.ศ. 2523 จึงคิดประพันธลายเพลงที่ใชในการบรรเลง และประกอบการแสดงขึ้นโดย
ประยุกตมาจากลายเพลงอีสานโบราณ โดยเพิ่มทํานอง และจังหวะใหไพเราะนาฟงยิ่งขึ้นลายเพลงที่
แตงเพิ่มเติมโดยยึดทํานองหลักลายโบราณเพื่อใหเหมาะสมกับการเรียนการสอนและการแสดง ได
ใชชื่อเดิมตามลายโบราณประกอบการบรรเลงไดแก ลายเตยธรรมดา เตยโขง เตยพมา เซิ้งโปงลาง
สาวลงขวง วัวขึ้นภู ลําเพลินแกวหนามา คอนสวรรค เพลงเปดวงศรีอีสาน ลายเพลงที่แตงขึ้น
ดั้งเดิมโดยยึดทํานองหลักลายโบราณและประกอบการแสดงไดแก รําคอนสวรรค รําตังหวาย ฟอน
ศรีโคตรบูรณ ฟอนภูไท 3 เผา ฟอนแกมฝาย เซิ้งทํานา เซิ้งกระโป กั๊บแกบลําเพลินและรําซันตรูจน
นอกจากแตงลายเพลงดังกลาวแลวยังไดบันทึกไวเปนโนตเพลงเพื่อประกอบการสอนอีกดวย
9.2 การประยุกตดนตรีพนื้ บานอีสานในการบรรเลงรวมกับดนตรีสากล
อาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ ไดรวมกับวงจังหัน บรรเลงดนตรีประกอบการขับรองของอาจารยสลา
คุณวุฒิ เชน
- เพลงสาวตีขา ว
- วอนลมเกี่ยวใจ
- บุญบานเฮา
- โขงหนาว
- สาวตะเคียงนอย
- สาวนาลาลับ
- แจวฮอน
- เขยฝงโขง
นอกจากนั้นไดรวมงานกับวงดนตรีของทอดด ทองดี (Todd Savelle) ในการบรรเลง
เพลงที่ จั ง หวั ด ยโสธร ร อ ยเอ็ ด มหาสารคาม ศรี ส ะเกษ เลย ร ว มกั บ คณะหมอลํ า วาสนา
ศักดิ์สิทธิ์ มิตรประชา สมหมานอย ดวงเจริญ บานเย็น รากแกน ตะวันยอแสง ศั กดิ์สยาม
เพชรชมพู ดาวบานดอน เทพพร เพชรอุบล ปยะ ตระกูลราษฎร สนธิ สมมาตย
ตลอดจนเพลงประกอบภาพยนตเรื่องราชินีดอกหญา เพลงประกอบละครนายฮอยทมิฬ
เพลงประกอบสารคดีจากที่ราบสูง เพลงโฆษณาอีสานเขียว เทปพื้นเมืองอีสานของบริษัท BBC กรุง
ลอนดอนประเทศอังกฤษซึ่งสงจําหนายทั่วโลก เทปดนตรีอีสานของวิทยาลัยนาฎศิลปรอยเอ็ด เทป
ดนตรีพื้นเมืองอีสานชุดเปดผาตั้งอีสานวิทยาลัยนาฎศิลปรอยเอ็ด เทปดนตรีพื้นเมืองอีสานชุดเปด
ผาตั้ งอีสานวิท ยาลั ย ครูมหาสารคาม รายการกระจกหกดาน รว มทํางานธุรกิจกั บ บริษัท GMM
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GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED ในงานของ ไมค ภิรมยพร ศิริพร อําไพพงศ ยามวาง
อาจารยก็จะฝกซอมและคิดทําเพลงใหมๆ อยูเสมอโดยเทียบเสียงและทํานองกับเครื่องดนตรีสากล
คือ อิเลคโทน
9.3 ผลงานสรางสรรคลายเพลงพื้นบานอีสานประกอบการแสดงชุดศิลปชีพ
อาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ เปนผูมีความคิดสรางสรรคเปนเยี่ยม จึงไดคิดประดิษฐลาย
เพลงอีสานใหมๆ ขึ้นหลายเพลง ลวนมีทํานองและลีลาเลิศหรู วิจิตรและแปลกยิ่งลายเพลงพัฒนาที่
คิดขึ้นจะประกอบการแสดงชุดศิลปชีพ เชน ประกอบการฟอนเก็บขิด ฟอนสาวหลอก ฟอนเก็บฝาย
ฟอนผูไทย 3 เผา ดึงครกดึงสากและยังมีอีกมากมายที่ยังไมไดจัดทําขึ้นเปนรูปแบบไวและยังรวม
ประดิษฐทาลําในชุดการแสดงตางๆ ของวิทยาลัยนาฎศิลปรอยเอ็ดอีกมากมาย
9.4 ผลงานการสรางสรรคลายเพลงพื้นบานอีสานและชุดการแสดงพื้นบานอีสาน
ผลงานการสรางสรรค ป พ. ศ. 2524
- ลายเปดวงโหวด
- ลายเปดวงศรีอีสาน
- ลายเปดวงลาว
- ลายเปดวงจีน
- ลายลมพัดพราวประกอบการแสดงภูไทเรณู
- ลายลมพัดไผประกอบชุดการแสดงศรีโคตรบูรณ
- ลายคอนสวรรค
ผลงานการสรางสรรคป พ.ศ. 2525
- ลายรําตังหวาย
- ลายอานหนังสือนอย
- ลายแมงตับเตา
- ลายแมฮางกลอมลูก
ผลงานการสรางสรรคป พ.ศ. 2526
- ลายสาวลงขวงประกอบชุดการแสดงดึงครกดึงสาก
- ลายสาวนอยยิกแม
ผลงานการสรางสรรคป พ.ศ. 2535
- ลายสาวนอยลงทุง
- ชุดการแสดงฟอนเก็บขิด
- ลายหมาย่ําหาด
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ผลงานการสรางสรรคป พ.ศ. 2536
- ลายศรีพันดร
- ชุดการแสดงเตยเกี้ยว
- ชุดการแสดงนาคบูชา
- ชุดการแสดงดอกมันปลาลากาน
ผลงานการสรางสรรคป พ.ศ. 2537
- นกเคาอานคอน
- ลายพรานเดินดง
- ชุดการแสดงฟอนโหวด
- เพลงประกอบภาพยนตรเรื่องราชินีดอกหญา
- เพลงประกอบละครเรื่องนายฮอยทมิฬ
- ไมค ภิรมภรย ชุดละครชีวิต ยาใจคนจน
- ศิริพร อําไพพงษ ชุดปริญญาใจ
- ศักดิ์สยาม เพชรชมพู
นอกจากงานสรางสรรคทางดานดนตรีแลวอาจารยยังเปนผูที่สรางสรรคงานดานสังคมอีก
มากมาย เชน การใหการชวยเหลือและสนับสนุนชาวบานใหมีอาชีพโดยการ สอนใหทําพิณ โปรง
ลาง ขายเลี้งชีพ จนมีลูกศิษญมากมายแลว อาจารยยังไดรับเชิญใหทําเพลงประกอบภาพยนตจาก
บริษัทศรีบุญเรืองฟลมเรื่องราชินีดอกหญา จนไดรับรางวัลเพลงประกอบภาพยนตยอดเยี่ยมในการ
ประกวดภาพยนต ประจําป 2530 พรอมรับเชิญใหนําโหวดบันทึกเสียงประกอบหมอลําวงเนตรี
วาสนาและศักดิ์สิทธิ์ มิตรประชา กระทั่งทําเพลงพื้นบาน ของบริษัท บี.บี.ซี.ที่กรุงลอนดอลประเทศ
อังกฤษ และทําเพลงพื้นบานชุด แกนอีสาน ของสถาบันราชภัฎมาหาสารคาม โดยเปนคนเลนพิณ
และเปาโหวดนําวง
เปนตนตํารับชางฝมือผลิตเครื่องดนตรีอีสาน พิณ โปงลาง โดยเฉพาะโหวด
อาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ เปนผูที่มีฝมือทางชางอยางวิจิต นอกเหนือจากการเปนนัก
ดนตรีและยังเปนผูที่เริ่มนําโหวดซึ่งเปนของเลนสําหรับเด็กเลี้ยงควาย ชาวภาคอีสานทั่วๆ ไปใชเลน
ในชวงปลายฤดูฝนกอนเก็บเกี่ยวขาวนาป มายกระดับใหเปนเครื่องดนตรี และใชเลนผสมในวง
ดนตรี พื้ น บ า นอี ส านได อ ย า งกลมกลื น ในป จ จุ บั น มั ก จะใช เ สี ย งโหวดเป น เสี ย งนํ า ในบทเพลง
นอกจากทําโหวดแลวงานสรางสรรคที่นาสนใจอีกชิ้นหนึ่งของอาจารยคือการทําพิณ 2 หัว เพื่อใช
ประโยชนในการบรรเลงเพลงลายตางๆ นับวาเปนการพัฒนารูปแบบของเครื่องดนตรีอีกชิ้นหนึ่ง
อาจารยยังเปนชางพิณที่มีฝมือเยี่ยมผูหนึ่ง ในการทําพิณของอาจารยจะทําโดยยึดความถูกตอง
ไพเราะ และสวยงาม ดั ง นั้ น พิ ณ ของอาจารย จึ ง เป น พิ ณ ที่ มี รู ป ร า งสวยงามและมี เ สี ย งไพเราะ
อาจารยใชเวลาวางในการแกะหัวพญานาคเพื่อประดับที่หัวพิณทุกตัวที่ใชเลน
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นอกจากอาจารยจะทําพิณ ทําโหวดแลวอาจารยยังเปนผูที่มีฝมือในการทําโปงลางอีกดวย
เพราะไดสืบวิชาการทําเครื่องดนตรีพื้นบานอีสานจากบรรพบุรุษ ซึ่งในตอนแรกๆ ทําขึ้นเพื่อไลสัตว
ที่มากินขาวกลาในนาหรือไลสัตวปา เชน เสือ หมี ซึ่งเมื่อ 60 – 70 ปกอน ในปาแถบหนองพอกยัง
เปนปาที่อุดมสมบูรณมาก จะปรากฏมีเสือลงมาคาบลูกวัวควาย สุนัข ของชาวบานไปกินอยูเสมอ
จึงทําบักเติดเติ่งไวตามเถียงนา หรือตามชายปา เพื่อตีไลสัตว โปงลางของอาจารยจะมีลักษณะ
พิเศษ คือ จะเพิ่มเสียง ฟา เขาไปดวยเพื่อใหสะดวกตอการเลนเพลงลูกทุง
ผลงานการทําเครื่องดนตรีของอาจารย เชน โหวด พิณ และโปงลางจะไดรับความนิยม
จากหน ว ยงานต า งๆ ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน อาทิ กลุ ม โรงเรี ย นประถมศึ ก ษา ทั้ ง ภายใน และ
ตางจังหวัด โรงเรียนมัธยมมากมาย สถาบันารชภัฎตางๆ วิทยาลัยนาฏศิลปทั้ง 4 ภาค แมแต
มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่อยูใกลๆ ทั้งที่มีตัวเลือกหลายเจา แตก็ตองใชเครื่องดนตรีจากอาจารย
ทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ ดวยเหตุผลที่วาไดมาตรฐานทั้งเสียงอีกทั้งความปราณีตสวยงาม
10.1 การทําพิณ
พ.ศ. 2523 อาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ ไดรับเชิญใหมาทําการสอนดนตรีพื้นเมือง
อีสานที่วิทยาลัยนาฎศิลปรอยเอ็ด กรมศิลปากร ในชวงนั้นวิทยาลัยขาดแคลนเครื่องดนตรีเพื่อใชใน
การรียนการสอน โดยเฉพาะพิณ จึงไดมีความคิดที่จะทดลองผลิตพิณ เพื่อใชสําหรับสอนนักเรียน
ไดฝกหัด โดยในตอนแรกไดแนวคิดรูปแบบจากพิณโบราณ นํามาปรับรูปทรงใหเล็กกระทัดรัด
สวยงามโดยนําลายไทยมาประยุกตตกแตงใชกับพิณ ใหตัวพิณมีลวดลายที่สวยงามและแกะสลักหัว
พญานาค ซึ่งเปนสัตวศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อของชาวอีสาน มาประกอบเปนหัวพิณ เรียกพิณหัว
พญานาค
พ.ศ. 2525 ไดแนวคิดจากวงดนตรีเพชรพิณทอง ซึ่งไดนําคอนแท็กมาประกอบกับพิณ
โปร ง เพื่ อ ใหเ กิ ด เสี ย งดั ง โดยไม ตอ งใช ไ มโครโฟน ตลอดจนศึ ก ษา โครงสร า งองค ป ระกอบ
ของกีตารไฟฟา จึงไดเกิดแนวคิดผลิตพิณไฟฟาขึ้นมาใช ซึ่งเปนที่นิยมแพรหลายในปจจุบัน
พ.ศ. 2526 ไดปรับปรุงวงดนตรีพื้นเมืองอีสานของวิทยาลัยนาฎศิลปรอยเอ็ด ในดานการใชเสียงทุม
ในการประกอบวงซึ่งเดิมการใชเสียงทุมประกอบจังหวะของดนตรีพื้นเมืองอีสานนั้นจะใชในการดีด
ไหเปนหลัก อาจารยจึงไดคิดผลิตพิณเบสไฟฟา โดยนําคอนแทกเบสมาประกอบเปนพิณเบส ซึ่งมี
รูปทรงคลายพิณและใหเสียงทุมแทนไหซอง ซึ่งเดิมมีเพียง 3-4 เสียง และเมื่อนําพิณเบสไฟฟา
ประกอบวงดนตรีพื้นเมืองอีสานแลว ก็ทําใหไดเสียงไพเราะนุมนวล หนักแนนยิ่งขึ้น
10.2 การทําโปงลาง
เนื่อจากไดรับเชิญใหมาทําการสอนดนตรีพื้นเมืองอีสานที่วิทยาลัยนาฎศิลปรอยเอ็ดดังที่
ไดกลาวแลวขางตนอาจารย จึงไดผลิตโปรงลางขึ้นมาใหประกอบวงพรอมๆ กันกับการผลิตพิณ
ในการทําโปงลางนั้น ไดรับการถายทอดความรูมาจากบิดา ผสมผสานกับตนเองซึ่งมีความรูดาน
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ชางไมและดนตรีเปนทุนเดิมอยูแลว จึงคิดปรับปรุงโปงลาง ใหสวยงามมีเสียงตรงกับดนตรีสากล
และมีความคงทนถาวรอีกดวย
10.3 การทําโหวด
เมื่อปพ.ศ. 2511 ไดผลิตโหวดขึ้นประกอบวงดนตรีพื้นเมืองอีสานเปนคนแรกของประเทศ
ไทย ซึ่งแตเดิมนั้นโหวดเปนเพียงเครื่องเลนของชาวอีสาน ซึ่งใชแกวงโยนขึ้นสูทองฟาเพื่อใหเกิด
เสียงในฤดูฝนเนื่องจากมีความเชื่อวาจะทําใหฝนตก เสียงโหวดนั้นจะมีลักษณะแหบ โหยหวน หวีด
หวิว ใหความรูสึกไดหลายอยาง มีเรื่องที่นาอัศจรรยจึงเกิดความคิดที่จะนําโหวดมาประยุกตเพื่อใช
บรรเลงรวมกับวงดนตรีพื้นเมืองอีสาน ซึ่งในตอนนั้นมีเพียงพิณโปรง แคน กลอง ฉิ่งฉาบเทานั้นโดย
ในตอนแรกมาปรับบันไดเสียงใหเขากับแคน ซึ่งใชโหวดเปนเสียงหลัก
อาจารยไดใชภูมิปญญาอันลึกซึ้งของตนเอง ในการประดิษฐโหวดตั้งแตเริ่มจัดหาวัสดุซึ่งเปนวัสดุที่
หาไดในทองถิ่น เชน ไมไผเฮี้ย ไมรวก ขี้สูด อุปกรณเครื่องมือที่ใชก็คือ มีดตอก มีดอีโต ไมรําทับ
ปรับระดับเสียงโดยขั้นตอนการทําคอนขางที่จะตองอาศัยความชํานาญพอสมควร จากการเหลาไม
จากการเลือกไมไผเฮี้ยมาตัดเสียงความยาวใหลดหลั่นกันตามลําดับ แลวจึงตัดแตงลูกโหวดโดยตัด
เฉียง 45 องศา อุดรูลูกโหวดดวยขี้สูด แลวปรับระดับเสียง
จากนั้นนําไมไผมาตัดแตงทําแกนโหวด โดยเลือกไมใหไดขนาดที่เหมาะสมกับความใหญ
หรือเล็กของโหวดที่จะทํา แลวจึงนําขี้สูดมาทําเปนริ้วเล็กๆ ยาวพอประมาณ แปะติดกับแกนโหวด
นําลูกโหวดที่ปรับกับระดับเสียงมาประกอบกับแกนโหวดจนรอบ สุดทายจึงนําขี้สูดอีกสวนหนึ่งติด
เขาที่ขางโหวด ตกแตงใหเรียบสวยงามและเพื่อประโยชนใชสอยตลอดจนใหเปางายไมเปลืองลม
ปจจุบันอาจารยไดพัฒนาการประดิษฐโหวดจากไมไผเฮี้ย ซึ่งอาจจะแตกและชํารุดงาย อายุการใช
งานไมยาวนานมาเปนโหวดทําจากอลูมิเนียม ซึ่งคงทนกวาและเสียงมิไดผิดเพี้ยนไปจากโหวดที่ทํา
จากไม แสดงใหเห็นถึงวิสัยทัศนที่กวางไกลในการพัฒนาตนเองไมยอมหยุดนิ่งและพยายามที่จะ
ประยุกตเครื่องดนตรีพื้นเมืองโดยใชเทคโนโลยีและวัสดุสมัยใหมเขามาชวยอยูเสมอ
ใน พ.ศ.2517 ไดมีโอกาสนําวงโหวดเสียงทองไปบรรเลงที่สถาณีโทรทัศนแหงประเทศไทยจังหวัด
ขอนแกนจึงไดทําใหเครื่องดนตรีโหวดเปนที่รูจักและมีผูสนใจนําไปบรรเลงรวมกับวงดนตรีพื้นเมือง
อีสานกันอยางแพรหลายและในปจจุบันวงดนตรีอีสานแทบทุกวงไดนําโหวดไปบรรเลงรวมกับดนตรี
ชนิดอื่นจนเปนที่รูจักทั่วประเทศ
โหวด เปนเครื่องเลนของชาวอีสาน สืบตอกันมาชานานพอๆ กับการเลนบั้งไฟของชาว
อีสานและโดยทั่วไปใชแกวง ขวางเลน ใหเกิดเสียงดังทําใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ตอมา
นํามาเปาเลน เปาโชว เปาเพื่อความสนุกสนานตลอดจนนายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ มีความรัก
ความชอบในดนตรีอยูแลว จึงไดนําโหวดเขาไปเปา กับวงดนตรีพื้นบานรวมกับ แคน พิณและ
โปงลาง นับวาเปนคนแรกของประเทศไทยหรือของโลกก็วาได ปจจุบันโหวดถือวาเปนเครื่องดนตรี
พื้นบานอีสานที่คนไทยรูจักโดยทั่วไป สิ่งที่ทําใหนายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ ไดเปนที่รูจักในวงการ
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ดนตรีพื้นบานอีสานนั้น นอกจากจะเปนคนแรกที่นําโหวดเขามาใชในวงโปงลางแลวยังเปนบุคคล
แรกที่ไดปรับปรุงโหวดในสมัยกอนซึ่งมีแค 2 - 3 เสียงมาเปนโหวดที่มี 7 เสียง ซึ่งเปนตนแบบของ
โหวดในปจจุบันนี้
การพัฒนาเครื่องดนตรีโหวด
1. โหวดเดิมใชแกวง ขวาง ปา เลน หรือเพื่อพิธีกรรม มีเพียง 2 – 3 ลูก นายทรงศักดิ์
ประทุมสินธุ ไดนํามาปรับปรุงโดยการเพิ่มลูกโหวดเปน 7 ลูก 7 เสียง และนํามาเขาเลนในวงดนตรีพื้นบาน
จนถึงปจจุบัน

2. การทําโหวด เดิมนั้น ทําแบบงาย ๆ วัสดุไมละเอียด นายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ ไดมี
การจัดกระบวนการทําอยางพิถีพิถันมากขึ้น ปรับเสียง ปรับรูปทรงใหมีความเหมาะสมสายงาม
ยิ่งขึ้น
3. ในสมัยกอน การฝกเปาโหวดนั้นฝกแบบไมมีเทคนิคและวิธีการใดๆ อาศัยการฟงและ
จําทํานองจากรุนสูรุน นายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ จึงเปนผูคิดรูปแบบการฝกเปาโหวดขึ้นและมีการ
ใชสอนในสถาบันการศึกษาจนถึงปจจุบัน
ประเภทของโหวด มี 3 ประเภท คือ
4. โหวดหาง หรือ โหวดแกวง หรือ แงวโหวด เปนโหวดที่ผูกเชือกไวแกวงเลนเพื่อออก
กําลังแขน จะแกวงโหวดใหหมุนเปนรูปวงกลมไปรอบๆ ตัว เสียงโหวดจะดัง “แงว – แงว” ชาวบาน
จึงเรียกวา “แงวโหวด” เมื่อแกวงโหวดไปรอบๆ ตัวแลวจะปลอยปลายบวงโหวดใหหลุดลอยขึ้นไป
บนอากาศ เพือ่ ใหเกิดเสียงดัง “โว – โว” ซึ่งเรียกอาการนี้วา ทิ้งโหวด (ทิ่มโหวด) บางครั้งก็จะมัด
โหวดติดกับบัง้ ไฟ โหวดจะติดขึ้นไปดวยทําใหเกิดเสียงดัง “หวิ๊ด” โหวดชนิดนี้จะมี 5 – 6 ลูกเทานั้น
5. โหวดกลม ไมมีหางมีลักษณะเปนทรงกลมเหมือนบั้งไฟ มีลูกโหวดตั้งแต 11 – 13 ลูก
เวลาประดิษฐจะเนนใหเกิดเสียงไพเราะ และสามารถเลนเขากับเครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆ ได เชน พิณ
แคน และโปงลางโหวดที่มี 13 ลูก จะเปนโหวดที่สมบูรณแบบที่สุด เพราะเปาเสียงต่ําสุด และเสียง
สูงสุดได
6. โหวดแผง ใชหลักการเปาเหมือนโหวดกลม ซึ่งโหวดแผงจะติดลูกโหวดเรียงกันเปน
แถวเดียวตามลําดับความยาว-สั้น
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ภาพประกอบ 59 ขั้นตอนและวิธีทําโหวด

ภาพประกอบ 60 โหวดที่ทําสําเร็จแลว
โหวดทํามาจากไมกูแคนหรือไมไผเฮี้ย ที่เกิดจึ้นโดยทั่วไปตามธรรมชาติในบริเวณ
เทือกเขาภูพาน ในอดีตโหวดทํากันเพียง 3 – 7 ลูก เพื่อแกวงหรือสแนขึ้นบนทองฟา ตอมาป พ.ศ.
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2511 อาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสืนธุ ไดคดิ คนใหโหวดมีเสียงเพิ่มขึ้นเปน 7 เสียง สามารถนํามา
บรรเลงกับเครื่องดนตรีอื่นๆ ได ขั้นตอนของการทําโหวดพอสรุปได ดังนี้
วัสดุอุปกรณในการทําโหวด





ไมไผเฮี้ย
ไมไผลวก
ขี้สูด ( ชันรงค

ภาพประกอบ 61 วัสดุอุปกรณในการทําโหวด กลุมที่ 1





มีดตอก
มีดอีโต
เลื่อย

ภาพประกอบ 62 วัสดุอุปกรณในการทําโหวด กลุม 2

)
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แมพิมพลูกโหวด
แมพิมพปรับระดับเสียง
ไมลําทับปรับระดับเสยง

ภาพประกอบ 63 วัสดุอุปกรณในการทําโหวด กลุมที่ 3
ขั้นตอนในการทําโหวด
1. ออกไปตัดไมไผเฮี้ย และไมไผลวก

ภาพประกอบ 64 ออกไปตัดไมไผเฮี้ย และไมไผลวก
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2. นําไมไผเฮี้ย และไมไผรวกมาตากแดด

ภาพประกอบ 65 นําไมไผเฮี้ย และไมไผรวกมาตากแดด
3. นําไมไผลวกมาตัดใหไดขนาดเพื่อทําแกนโหวด

ภาพประกอบ 66 นําไมไผลวกมาตัดใหไดขนาดเพื่อทําแกนโหวด
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4. ตกแตงแกนโหวดใหไดรูปทรง

ภาพประกอบ 67 ตกแตงแกนโหวดใหไดรูปทรง
5. ตัดไมไผเฮี้ยใหไดขนาดตามแมพิมพ

ภาพประกอบ 68 ตัดไมไผเฮี้ยใหไดขนาดตามแมพิมพ
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6. นําลูกโหวดมาตัดปลายใหเฉียงประมาณ 45 องศา

ภาพประกอบ 69 นําลูกโหวดมาตัดปลายใหเฉียงประมาณ 45 องศา
7. นําลูกโหวดมาใสแมพิมพแลวนําขีส้ ูดมาอุดลูกโหวดดานที่ไมไดตัดเฉียง 45 องศา

ภาพประกอบ 70 นําลูกโหวดมาใสแมพิมพแลวนําขี้สดู มาอุดลูกโหวดดานที่ไมไดตัดเฉียง 45 องศา
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8. นําไมปรับเสียงมาปรับเสียงทีละลูก

ภาพประกอบ 71 นําไมปรับเสียงมาปรับเสียงทีละลูก
9. นําไมแกนโหวดที่ตกแตงแลวมาติดขี้สูดใหรอบ

ภาพประกอบ 72 นําไมแกนโหวดที่ตกแตงแลวมาติดขี้สูดใหรอบ
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10. นําลูกโหวดที่ปรับเสียงแลวมาติดเขากับแกนโหวด

ภาพประกอบ 73 นําลูกโหวดที่ปรับเสียงแลวมาติดเขากับแกนโหวด
11. นําขี้สูดมาติดที่หัวโหวดแลวทําความสะอาดตัวโหวดดวยทินเนอร

ภาพประกอบ 74 นําขี้สูดมาติดที่หัวโหวดแลวทําความสะอาดตัวโหวดดวยทินเนอร

115
12. สิ้นสุดขบวนการทําโหวด

ภาพประกอบ 75 สิ้นสุดขบวนการทําโหวด
งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม
อาจารย ทรงศั กดิ์ ประทุมสิน ธ เปนผูที่ช อบการดนตรี แ ละรั ก เป นชีวิ ต จิ ต ใจดั งนั้น การ
สรางสรรคที่จะขาดไมไดนั้นคือ การสนับสนุนสงเสริมดานการดนตรีพื้นบานอีสาน โดยการเปนครู
สอน เปนวิทยากร ในการใหความรูดานการดนตรีพื้นบานแกวงดนตรีนองใหมทั้งภาครัฐและเอกชน
นั บ ได ว า อาจารย เ ป น ผู มี ค วามรู ค วามสามารถในหลายๆ ด า นตลอดจนการสร า ง
คุณประโยชนอีกมากมายใหกับสังคมเนื่องจากเปนผูสนใจในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมในดาน
ดนตรีพื้นบานอีสานเป นพิเศษประกอบกับสายตระกูล มีเ ลื อดของนักดนตรีอยู ดั งนั้ นชีวิตของ
อาจารยจึงทุมเทกําลังกาย กําลังใจใหกับงานานศิปการดนตรีและการแสดงพื้นบานอีสานอยาง
เต็มที่
ฉะนั้นอาจารยจึงไดสรางผลงานทางศิลปะการดนตรีและการแสดงพื้นบานอีสานซึ่งรักและ
ไดประจักษแกสายตาของคนทั่วไปทั้งในประเทศและตางประเทศมีอยูมากมาย
ดานการประดิษฐสรางสรรคศิลปะการละเลนพื้นบานอีสาน
อาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ มิใชมีความสามารถเฉพาะดนตรีเทานั้น ยังมีพรสวรรคใน
ดานการละเลนพื้นบานอีสานหลายประเภทอีกดวย ไมวาจะเปนหมอลํา ป พ.ศ.2536 เคยลําโตตอบ
อาจารย ดร.ฉวีวรรณ พันธุ(ดําเนิน) ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หมอลํา) เปนบุคคลที่
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ไดรับการยกยองเปนราชินีหมอลําคนแรกของประเทศไทย มาแลวหลายครั้งในงานแสดงเผยแพร
ของวิทยาลัยนาฎศิลปรอยเอ็ด และหนวยงานอื่น นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการรายรํามวย
โบราณไดอยางสวยงามและยังสามารถถายทอดใหลูกศิษยไดอยางดี ไมวาจะเปนทาเสือออกทา หนุ
มานถวายแหวน จระเขฟาดหาง เปนตน เปนการแสดงศิลปะทาการตอสู อีกทั่งชุดฟอนภูไท 3 เผา
อาจารยก็เปนผูฝกสอน นอกจากนี้ยังเปนผูใหคําแนะนําออกแบบทาในการละเลนพื้นเมืองอีสานอีก
หลายชุด ที่วิทยาลัยนาฎศิลปรอยเอ็ดนําออกแสดงเชน ฟองเก็บขิด ผลงานประดิษฐืสรางสรรคป
พ.ศ. 2535 เตย เกี้ยว ผลงานประดิษฐ สร างสรรค ป พ.ศ. 2536 ฟ อนโหวด ผลงานประดิ ษ ฐ
สรางสรรคป พ.ศ. 2537
การทําคุณประโยชนเพื่อสังคม
การเขามารับหนาที่เปนครูผูสอนในวิทยาลัยนาฎศิลปรอยเอ็ด มิไดทําใหอาจารยทรงศักดิ์
ประทุมสินธุ ละเลยตอการทําตนใหเปนประโยชนตอทองถิ่นของตน ยามวางในวันเสารอาทิตย
อาจารยจะกลับไปยังบานหนองพอกเพื่อฝกซอมดนตรีใหกับเด็กๆในหมูบานหรือโรงเรียนที่ขอความ
อนุเคราะห โดยไมเรียกรองคาตอบแทนใดๆ บางอาทิตยก็จะเดินทางไปสอนนักเรียนในสถานพินิจ
จังหวัดขอนแกน ในกิจกรรมดนตรีเพื่อคนพิการรณรงคในการตอตานดานโรคเอดส รณรงคไมกิน
ปลาดิบ โครงการตางๆ ที่หนวยงานขอมาไมวาจะเปนสาธารณสุข การไฟฟา อาจารยก็จะใหความ
รวมมือโดยเกี่ยงงอน
พ.ศ. 2545 อาจารยไดสรางศูนยสงเสริมและอนุรักษศิลปะทองถิ่น อําเภอหนองพอก เปด
อบรมเยาวชน นักเรียน ชาวบาน เปดมาแลว 5 รุน รุนแรกมี 450 คน เปนผูนําในการหาทุนเพื่อเปน
กองทุนสังคม สนับสนุนสรางอาคารอเนกประสงค เปนที่เผยแพร และรวบรวมศิลปะพื้นเมือง เปน
ทั้งที่เลนที่ซอม เหมือนสมัยกอนที่ไมมีบานแลวใหคนไปอยูทํากิจกรรมรวมกัน เปนศูนยรวมการ
ผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมืองกระจายรายไดไปสูชุมชนพัฒนาชีวิตใหดีขึ้น และไดแบงเปนกลุมๆ ละ
ประมาณ 4 - 5 หมูบาน จะมีคณะกรรมการบริหาร 25 คน ตอ 1 กลุม สมาชิกจะกระจายอยูในเขต
เทศบาลอําเภอหนองพอก ประธานศูนยคือผูใหญบานหมู 2 ชื่อผูใหญ สายัญ ชอบบุญ สวนอาจารย
เปนรองประธาน และเปนฝายกิจกรรม ตองคอยประสานงานและไปประชุมอยูตลอดเวลา ชื่อเสียง
และฝมือของอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ เปนที่ยอมรับและรูจักของบุคคลทั่วไปทั้งในวงการดนตรี
และวงการศึกษามีผูศรัทธา และชื่นชมที่จะขอซื้อตัวไปทํางานดนตรีที่กรุงเทพฯ แตอาจารยก็ยึดมั่น
ที่จะยืนหยัดสืบสานศิลปะพื้นบานทองถิ่นของตนเองมากกวา ความเสียสละของอาจารยในดาน
ความรูยังไมหยุดเพียงเทานี้ อาจารยยังเสียสละเวลาบรรจงสรางเครื่องดนตรีพื้นเมืองอีสานบริจาค
ใหกับโรงเรียน ใหกับวัดที่ขาดแคลนอีกดวย คุณงามความดีและการเสียสละ ตลอดจนความรูที่ให
เปนวิทยาทานแกชุมชนตลอดมา จึงไดรับผลตอบแทนที่เปนเกียรติยศ เปนความภาคภูมิใจใหกับ
ตัวเองและครอบครัว คือโลที่ประกาศเกียรติคุณอยางมากมายแมจะมิไดเปนทรัพยสินเงินทอง แต
เปนน้ําทิพยชโลมใจที่ทําใหอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ หายเหน็ดเหนื่อย

117
นอกจากการเผยแพรศิลปะการแสดงพื้นบานแลวนายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ ยังเปน
บุคคลที่อุทิศตนทําคุณประโยชนเพื่อสังคมอยางตอเนื่องโดยไดรับการยอมรับใหดํารงตําแหนงตางๆ
ในทางสังคมดังตอไปนี้
พ.ศ. 2548 - ปจจุบัน เปนประธานเครือขาย OTOP อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
พ.ศ. 2548 - ปจจุบัน เปนรองประธานสภาวัฒนธรรม อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน เปนประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน โรงเรียนหนอง
พอกวิทยาลัย อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
พ.ศ. 2552 ไดบริจาคเงิน จํานวน 4,200 บาท ใหกับโรงเรียนบานกลวยวิทยา อําเภอศรี
สมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด
พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน เปนคณะกรรมการที่ปรึกษาและพัฒนาโรงพยาบาล อําเภอหนอง
พอก จังหวัดรอยเอ็ด
พ.ศ. 252 – ปจจุบัน เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน เปนคณะกรรมการบริการงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.)
จังหวัดรอยเอ็ด
เปนที่ปรึกษาการทําผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามาโดยตอเนื่อง และตลอดไป
ตาราง 10 การทําคุณประโยชนเพื่อสังคม
ปพุทธศักราช
พ.ศ. 2548 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2548 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน

พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน

การทําคุณประโยชนเพื่อสังคม
และสาธารณกุศล
เปนประธานเครือขาย OTOP
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
เปนรองประธานสภาวัฒนธรรม
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
เปนประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
ไดบริจาคเงิน จํานวน 4,200 บาท ใหกับ
โรงเรียนบานกลวยวิทยา
เปนคณะกรรมการที่ปรึกษาและพัฒนา
โรงพยาบาล อําเภอหนองพอก
จังหวัดรอยเอ็ด

สถานที่
อําเภอหนองพอก
จังหวัดรอยเอ็ด
อําเภอหนองพอก
จังหวัดรอยเอ็ด
อําเภอหนองพอก
จังหวัดรอยเอ็ด
อําเภอศรีสมเด็จ
จังหวัดรอยเอ็ด
อําเภอหนองพอก
จังหวัดรอยเอ็ด
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ตาราง 10 การทําคุณประโยชนเพื่อสังคม
การทําคุณประโยชนเพื่อสังคม
และสาธารณกุศล
พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน เปนคณะกรรมการบริการงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ(ก.บ.จ.)
เปนที่ปรึกษาการทําผลงานทางวิชาการ เพื่อ
เลื่อยวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ปพุทธศักราช

สถานที่
อําเภอหนองพอก
จังหวัดรอยเอ็ด
จังหวัดรอยเอ็ด

-

นอกจากนั้นอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ ยังไดทําคุณประโยชนใหแกจังหวัดรอยเอ็ด คือ
มีโหวดเปนตราสัญลักษณประจําจังหวัดรอยเอ็ด สรางไวตั้งอยูสองขางทางถนนที่อยูประตูทางเขา
เกาะบึงพลาญชัยเปนตัวโหวดที่ใหญมากมองเห็นไดเดนชัด พรัอมทั้งหอนาฬิกาที่บึงพลาญชัยใน
สวนสมเด็จพระศรีนครินทรไดทําเสียงโหวดแทนเสียงนาฬิกา ทุกๆ ชั่วโมงจะมีเสียงโหวดดังขึ้น
ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเอาไวเตือนเวลาและเพื่อความเพลิดเพลินสําหรับคนที่แวะมาบริเวณนั้นไดฟง
กัน อีกทั้งเสาไฟในสวนสมเด็จพระศรีนครินทรก็มีสัญลักษณโหวดติดอยูดวย วงเวียนกลางถนนหลัง
ศาลากลางรอยเอ็ดไดทําสัญญาลักษณเปนรูปโหวดดวยเหมือนกันอยูใจกลางวงเวียนของถนน อีก
แหงหนึ่งที่ตลาดสดทุงเจริญตรงปอมยามจะมีรูปโหวดอยูมุมของปอมยามความสูงเทากับปอมยาม
แมกระทั่งปากทางเขาซอยตางๆจะมีปายที่มีสัญลักษณโหวดติดอยูดวยอีกเชนกัน
อาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ ไดทําใหคนจังหวัดรอยเอ็ดภาคภูมิใจเปนอยางมากที่มีเอกลักษณเปน
ของตัวเอง
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ภาพประกอบ 76 ประตูทางเขาบึงพลาญชัย

ภาพประกอบ 77 ลานหนาบึงพลาญชัยมีรูปหลอโลหะพระฉายาลักษณ รัชกาลที่ 6
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ภาพประกอบ 78 มีศาลเจาพอหลักเมืองอยูที่เกาะกลางบึงพลาญชัย

ภาพประกอบ 79 โหวดใหญสองขางทางถนนในบึงพลาญชัย
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ภาพประกอบ 80 มีปายแสดงของฐานโหวดทั้งสองขาง

ภาพประกอบ 81 หอนาฬิกาเสียงโหวดในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร
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ภาพประกอบ 82 สัญลักษณโหวดที่เสาไฟในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร

ภาพประกอบ 83 สัญลักษณโหวดที่ปอมยามตลาดสดทุงเจริญ
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ภาพประกอบ 84 สัญลักษณโหวดที่วงเวียนเกาะกลางถนนหลังศาลากลางรอยเอ็ด

ภาพประกอบ 85 สัญลักษณโหวดที่ปายปากซอย
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ภาพประกอบ 86 สัญลักษณโหวดบนเสือ้ ของฝากที่พระมหาเจดียชัยมงคล

ปณิธานและอุดมการณที่วางไว
ความมุงมั่นที่ไมเคยลบเลือนไปจากชีวิตของอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ เลยก็คือการ
ถายทอดความรูและฝมือทางดนตรีใหกับลูกศิษยเปนปณิธานที่จะพยายามตอไปอยางไมขาดสาย
โดยคาดความหวังวาจะทําใหลูกศิษยมีคุณภาพขึ้นไปมากกวานี้
ในดานความใฝฝนและโครงการในอนาคตของตนเองอยากที่จะศึกษาเรื่องของโนตสากล
ใหเ ขา ใจและเชี่ ย วชาญกว านี้เ พราะปจจุบั น เวลาที่ แตงทํา นองเพลงมักจะใช โนต ไทยและทํา เอ
กลักษณเพิ่มเติม โดยใชโนตดนตรีพื้นเมืองอีสาน
นอกจากนี้ยังใฝฝนที่จะมีกิจการเกี่ยวกับดนตรีเปนของตนเองหรือมีสวนในการจัดตั้งศูนย
วัฒนธรรมยอยเปนของทองถิ่นหรือสมาคมดนตรีพื้นบานที่ตนจะสามารถทํางานดนตรีไดอยางอิสระ
สามารถแบงวันเลาใหกับสังคมไดอยางเต็มที่
ความคาดหวังกับทายาทตองการใหสืบทอดสานตองานทางดานดนตรีพื้นเมืองของตน
ดวยอุดมการและปณิธานที่ตั้งไวคือ “ไมตองร่ํารวย ขอใหมีความสุข”
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แผนงานความเปนไปของโหวดในอนาคต
จะตองทําใหคนรูจักทั่วไป โดยลําพังวิทยาลัยนาฏศิลปหรือชื่อเสียงของอาจารเองคงทําใด
อยากจะตองกระจายความรูไ ปสู ชุ มชนและโรงเรียนซึ่งตอนนี้ ได สร างหลั กสูต รสํ าหรับ นั ก เรี ยน
ประถมศึกษาใหเรียนโหวดดวย โหวดจะตองสามารถเกื้อหนุนสังคมไดสรางรายไดตอชุมชน
เรื่องของการบรรเลงจากเพลงพื้นเมืองอยากใหเขาสูระบบสากลการสรางงานรวมกับเพลง
ลูกทุง เพลงสติง เพลงสากล การสรางโหวดใหมีทุกเสียง ทั้ง # ,b เพื่อใชในงานเพลงใหกวางขึ้นแต
ตอนนี้ก็ไดสรางขึ้นมาแลวแตไมเปนที่นิยมเทาที่ควร การเลนดนตรีที่มี 5 เสียงของอีสานก็ยังจะ
อนุรักษไวเหมือนเดิมเพราะเปนเอกลักษณของดนตรีอีสาน อยากสรางสื่อๆ ตางๆ ใหงายตอการ
เรียน เชนการเรียนโหวดทางอินเทอรเนต
ฝากถึงศิลปนรุนใหม
คนที่กาวมาถึงในจุดนี้ไดจะตองมีความคัดเฟนกันในอันดับแรก ตองมีความอดทน ตั้งใจ
ฝาฟนอุปสรรคตางๆ ไมอยากใหทอถอย อยากใหคิดตลอดเวลาวาจะทําใหอะไรขอใหทําใหถึงที่สุด
เหมือนที่ผูเฒาผูแกเกากอนสอนไววา “เฮ็ดใหสุดขุดใหถึง”คือทําใหถึงที่สุดจะดีจะรายก็ใหผลออกมา
ชัดเจน ถาดีก็ถือวาเปนงานวิจัยชั้นเยี่ยม แตถาผิดพลาดใหถือวาเปนครู สังเกตไดจากคนที่ประสบ
ผลสําเร็จไมมีใครทําครั้งเดียวไดดีที่สุดตองลมลุกคลุกคลานมาจึงจะจับทางถูกเพราะความไมเคยชิน
ถามีใจรักในเสียงเพลง เสียงดนตรี ไมผิดหวังแนนอน จะนําทางไปสูความสําเร็จในอนาคต
ดนตรีเปนสิ่งประโลมโลกเปรียบเสมือนดั่งอาหารชนิดหนึ่งที่มาหลอเลี้ยงจิตใจมนุษย ถาคนเรามี
จิตใจที่สนุกสนานก็จะมีกําลังใจที่จะตอสูกับอุปสรรคตางๆ ไปได

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
จากการศึกษาองคความรูของอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการศึกษา
ตามขั้นตอนที่ไดกําหนดเปนลําดับ สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้

ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาชีวประวัติของอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ
2. เพื่อศึกษาผลงานดานดนตรีอีสานโดยเฉพาะโหวดของอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ

ความสําคัญของการวิจัย
1. ทําใหทราบถึงชีวประวัติของอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ
2. ทําใหทราบถึงผลงานดานดนตรีของอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ

การศึกษาคนควา
การศึกษาคนควา ผูวิจัยไดทําการศึกษาโดยใชวิธีการวิจัยภาคสนามเปนหลัก และ
การศึกษาทางเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ เปนสวนประกอบเพื่อนําขอมูลมาประมวลใหได
ขอมูลภาพรวม และสามารถเชื่อถือได โดยผูวิจัยไดแบงขอมูลออกเปน 2 รูปแบบดังนี้
1. ขอมูลปฐมภูมิ เปนการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับชีวประวัติของอาจารยทรงศักดิ์
ประทุมสินธุ ในดานการศึกษาตั้งแตเยาววัยจนถึงปจจุบันรวมถึงเสนทางการดําเนินชีวิต การเขาสู
เสนทางดนตรี อีกทั้งการเผยแพรวิชาการทางดนตรีพื้นบานอีสาน พรอมทั้งการแสดงดนตรีพื้นบาน
อีสานไปในสถานที่ตางๆ เปนกรรมการตัดสินการประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน เกียรติบัตร
ที่ไดรับจากการเปนวิทยากร การทําโหวดซึ่งเปนเครื่องดนตรีที่โดดเดนของอาจารย และผลงาน
เพลงของอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ
2. ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารตางๆ ไดแกบทความทางวิชาการ
ตํารา หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธตางๆ ที่เกี่ยวของ
เมื่อไดขอมูลทางเอกสารและขอมูลทางภาคสนามแลว ผูวิจัยไดจัดแยกประเภทขอมูล
และทําการศึกษาวิเคราะหในดานตางๆ ตามหัวขอตอไปนี้
- ชาติภูมิ
- การศึกษา
- สภาพครอบครัว
- การเรียนดนตรีพื้นบาน
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- การเขาสูวงการ
- ประสบการณ ความภูมิใจในชีวิตตั้งแตเยาววัย จนถึงปจจุบัน
- ชีวิตในปจจุบัน
- การแสดง
- การเผยแพร
- เกียรติบัตร
- การรับเชิญเปนวิทยากร
- การรับเชิญเปนกรรมการตัดสินการประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน
- การสรางหลักสูตรการสอนดนตรีพื้นบานอีสาน
- การสรางศูนยศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสานที่อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
- งานเพลงประกอบละคร
- ผลงานเพลง
- การเปนตนตํารับชางฝมือผลิตเครื่องดนตรีอีสานโดยเฉพาะโหวด
ขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการวิเคราะห ผูวิจัยไดนํามาเรียบเรียงในรูปแบบของการพรรณนา
บรรยายเปนความเรียงและสรุปเปนรายงานการวิจัยดังนี้

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยและขอมูลตางๆ สามารถสรุปไดเปน 2 ขั้นตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับชีวประวัติ อาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ
1. ชาติภูมิ
อาจารย ทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ เกิดในครอบครั ว ชาวนา อําเภอหนองพอก จั งหวัด
รอยเอ็ด ในสมัยนั้นทําอาชีพกสิกรรมเปนสวนใหญ ไมนิยมสงบุตรหลานไปเรียนชั้นสูงๆ เพราะตอง
ออกจากบานไปเรียนในเมืองทําใหไมไดเรียนตามที่ตัวเองตั้งใจเอาไว
อาจารยทรงศักดิ์ เปนผูใฝรูใฝศึกษาดานดนตรีพื้นเมืองตั้งแตยังเด็กเรื่อยมา จนกระทั่งวิทยาลัย
นาฎศิลปรอยเอ็ดเห็นถึงความรูความสามารถจึงเชิญใหไปเปนอาจารยพิเศษสอนดนตรีพื้นเมือง นับ
ไดวาอาจารยเปนภูมิปญญาทองถิ่นคนหนึ่งของประเทศ
2. การศึกษา
อาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จากโรงเรียนบาน
หนองพอก เมื่อป พ.ศ. 2509 และมัธยมศึกษาตอนปลาย จากกศน.หนองพอก เมื่อป พ.ศ. 2535
3. สภาพครอบครัว
อาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ สมรสกับนางดุษฎี นวลเจริญ มีอาชีพทํานาและเลน
ดนตรี มีบุตรชาย 2 คน เปนครอบครัวที่อบอุนเขาใจซึ่งกันและกัน เพราะทุกคนรักในเสียงเพลง
เหมือนกันปจจุบันอยูบานเลขที่ 32 หมูที่ 2 ตําบลหนองพอก อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
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4. การเรียนดนตรีพื้นบาน
เมื่ออายุได 13 ป อาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ ไดเริ่มศึกษาฝกฝนเครื่องดนตรีอยาง
จริงจัง โดยเริ่มฝกหดพิณกอนแลวจึงฝกโปงลาง ทานเปนผูมีความวิริยะอุตสาหะในการทํางานเปน
อย า งยิ่ ง ช ว ยบิ ด ามารดาและสมาชิ ก ในครอบครั ว ทํ า งานในไร น าด ว ยความขยั น ขั น แข็ ง เป น
ครอบครัวชาวนาชนบทที่มีความแตกตางจากครอบครัวชาวนาทั่วๆไป คือ เปนครอบครัวชาวนาที่มี
ดนตรีในหัวใจเปนครอบครัวที่รักในเสียงดนตรี และเลนดนตรีสืบตอกันมาแตครั้งบรรพชน
ในสายตระกูลจะมีเครื่องดนตรีอีสานประเภท พิณ แคน โปงลาง และโหวด อยูติดบาน
เสมอ เปนเพราะคนสมัยกอนจะใชเครื่องดนตรีเหลานี้ในการทํามหรสพ ชายใดที่เปาแคนไมเปน
มักจะไมไดเมียหรือสาวๆ ไมชอบ ซึ่งเปนคานิยมในสมัยนั้น จากนั้นไดเปลี่ยนไปเลนแคนเมื่ออายุ 8
– 14 ป แตมาฝกจริงจังเมื่ออายุ 15 ป เพื่อใชเลนสาว
การดีดพิณ อาจารยไดศึกษาจากสภาพแวดลอม คือการรับรูจากพอจากพี่ๆ โดยการ
ดีดลงอยางเดียว ตอมาไดรับการชี้แนะจากครูแสนใหดีดขึ้น ดีดลง ทําใหมีการพัฒนาสามารถดีด
พิณไดเปนอยางดี
การเปาแคนอาจารยไดอาศัยประสบการณจากเสียงแคนหมอลําฝฟาบาง จากรุนพี่บาง
จากพอเปนสวนใหญ และจากพลังขางในของความอยากรู อยากเปน มากที่สุดมาเปนอันดับหนึ่ง
การตีโปงลางไดจากการสังเกตจาก พอ แม พี่ นอง และญาติๆ
สวนการเปาโหวดไดศึกษาจากการละเลนของรุนพี่ๆ เรื่อยมาตั้งแตยังเด็กๆ จนกระทั่ง
พัฒนามาเปนทั้งผูเปา และผูผลิตเอง การเปาโหวดอาศัยลายเพลงโบราณมาออกแบบประดิษฐลาย
เพลงใหมใหเกิดความไพเราะ นิ่มนวล แปลกพิสดารยิ่งขึ้นกวาที่เคยเปากันมาจากดั้งเดิม เมื่อมีการ
เลนมาก ฝกมาก จึงเกิดความรูความคิดสรางสรรคที่จะสรางสิ่งประดิษฐใหมๆ ขึ้นมาเอง เชน พิณก็
เสริมใสใหมีหัวนาค ปรับเปลี่ยนใหใชกับไฟฟาไดโดยการติดคอนแทร็กขยายเสียง กลายมาเปน
พิณไฟฟามีทั้งแบบลําตัวทึบ และแบบลําตัวโปรง แมกระทั่งทําพิณเบสไฟฟาเขามาทําหนาที่แทน
การดีดไหซองที่เสียงต่ําๆซึ่งใชทําเปนเสียงเบสในสมัยกอนอีกดวย
5. การเขาสูวงการดนตรีพื้นบานอีสาน
อาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ ไดนําเอาโหวดซึ่งเคยแกรงเลนในทองนามาเปาเปน
เพลงเพื่อเกี้ยวสาวและแอวสาวลงขวง ตอมานํามาเลนกับ พิณ แคนและโปงลางและเริ่มตั้งวงดนตรี
เล็กๆ ขึ้นในหมูบานโดยการรวมญาติพี่นองในสายตระกลู
อาจารยไดจัดตั้งวงดนตรีขึ้นดวยการรวมเอาญาติพี่นองในสายตระกลู และใชโหวด
ประกอบกับ พิณ โปงลาง และแคน วงโหวดไดรับความนิยมจากชาวบาน และละแวกใกลเคียงแลว
เติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนไดรับการสนับสนุนจากทางอําเภอใหเขารวมโครงการพบปะประชาชนกับทาง
ราชการและไดออกมาเผยแพรภาพทางสถานีโทรทัศนชอง 5 เขตขอนแกนในสมัยนั้น จึงทําใหวง

129
โหวดเริ่มมีคนรูจักมากขึ้นเปนที่คุนเคยของประชาชน ดวยวงนี้ใชโหวดเปนหลัก ดังนั้นนายอําเภอ
ถนอม สงเสริม ดํารงตําแหนงนายอําเภอหนองพอกในขณะนั้น จึงไดแตงตั้งชื่อวงวา “วงโหวดเสียง
ทอง”
พ.ศ. 2520 – 2521 วงโหวดเสียงทองไปประกวดบรรเลงแขงขันที่สถานี
วิทยุกระจายเสียง 909 จังหวัดสกลนคร ไดรับรางวัล ที่ 3 ที่ 2 ที่ 1 ตามลําดับ ในการแขงขัน
ทั้งหมด 3 ครั้ง และในปเดียวกันนี้เองอาจารยก็ไดรับเชิญจากวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด กรม
ศิลปากร จังหวัดรอยเอ็ด ใหเปนครูสอนวิชาดนตรีพื้นบานอีสาน มาจนถึงปจจุบัน
6. ประสบการณ ความภูมิใจในชีวิตตั้งแตเยาววัย จนถึงปจจุบัน
หลังจากจบชั้นประถมปที่ 4 อาจารยไมไดเรียนหนังสือตอ พออายุ 17 ป เริ่มออกงาน
ไปกับหมอลําเพลินคณะ “หนองแคนนอยพัฒนา” ในอําเภอหนองพอก เลนเปนมือสอง ตอมาครู
แสนเสียชีวิตลงไดมอบกีตารและพิณแลวสั่งไววาใหพยายามเลนใหดีที่สุด และไดมีโอกาสไดเลน
เปนมือหนึ่ง ตอมาหมอลําหางานลําบากขึ้นทําใหความเปนอยูฝดเคืองอาจารยจึงออกจากวงแลวไป
แสวงโชคในกรุงเทพมหานคร ไปทํางานโรงงานแตตัวเองเห็นวางานหนักกวากําลังเพราะรางกายที่
เล็กอยูได 6 เดือน จึงลาออก
ในขณะที่ทํางานสงวัสดุกอสรางเวลาวางก็เอากระปองมาตัดแตงเปนพิณดีดเลนเปน
ประจํา ประกอบกับในยานนั้นเขามีการซอมดนตรีโดยคณะดนตรี นักรองที่เลนอยูในรานไกยางจิร
พันธ จึงเขาไปทําความรูจักกับคณะนักรองนักดนตรีเหลานั้น ตอมามีโอกาสไดเลนกีตาร ในขณะที่
ไปสงของโดยรถสามลอปนไปสงของที่บานครูพยงค มุกดา เคยทราบวาเปนครูเพลงเอกจึงถือ
โอกาสรองเพลงเพื่อโชวตัวใหครูพยงค มุกดาไดทราบแลวทานก็ถามวา “เฮยหนู ชอบรองเพลง
หรือ” ก็เลยตอบไปวา “ครับ” ทานถามตอไปวา “อยากเปนนักรองไหม” แลวก็ตอบไปวา “อยาก
ครับ” หลังจากลาออกจากงานสงวัสดุจึงไมมีโอกาสไดติดตออีกเลย
ตอมาไปทํางานที่ไรออย อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี ประมาณ 1 ป เปนหัวหนา
คนงานไรออยอีกตําแหนงหนึ่ง จึงมีโอกาสใชเวลาวางเลนพิณ ดวยความอยากแสวงหางานใหม
ลาออกจากไรออยไปทํางานลงเรือหาปลาที่จังหวัดระยองประมาณ 1 สัปดาหก็กลับเขากรุงเทพฯ
อีกครั้ง โดยมุงหนาไปซอยบุปผาสวรรคเพื่อสมัครเปนนักรองในวงดนตรีแตไมประสบความสําเร็จ
จึงหันเหชีวิตไปเปนนักมวย
ตอจากนั้นไปทํางานขายวัสดุกีฬาแถวเทเวศว อยูไดประมาณ 5 เดือนจึงลาออกจาก
งานตั้งใจจะกลับบาน ทํานา เลนดนตรี นาจะเปนทางสุดทายแตก็ยังไมทันไดกลับบานก็ไปสมัคร
โรงงานถานไฟฉาย เขตบางขุนเทียน วันหนึ่งขณะที่ไปตัดผมมีโอกาสไดพบกับนัดรองในสังกัดคณะ
กอง กาจกําแหงหรือกอง นภา ลูกธนูเปนชาวจังหวัดยโสธรเลยหาทางตีสนิท จนมีโอกาสไดไปเขา
วงดนตรีออกแสดงกับวง เวลาวางก็จะทําพิณกระปองขึ้นมาดีดเลนเปนประจําไมเคยวางเวนถา
โอกาสมีให นับวาเปนความสุข และเริ่มมีกําลังใจมองเห็นความสําเร็จที่จะมาถึง
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จากนั้นไปเขาคณะหมอลํา “คณะหนองแคนนอยพัฒนา” อีกครั้ง เลนพิณ เปาแคนบาง
สลับกันแลวแตโอกาส ผูเลนพิณประจําวงคือ ครูแสน บานไคนุนตอมาไดเสียชีวิตลง ขณะเดียวกันก็
วิ่งออกกับคณะ ส.อีสานศิลป บานโคกนาคํา อําเภอหนองพอก ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน “คณะสาว
นอยเพชรนาคํา” ในระหวางที่อยูคณะหมอลําไดปรับปรุง พัฒนาตัวเองใหสามารถเลนดนตรีไดทุก
ชนิด และที่นาสนใจเปนพิเศษคือ “โหวด” มีความเชี่ยวชาญเรื่องโหวดทั้งการผลิต และการบรรเลง
จนไดสมญานามจากประชาชนทั่วไปวา “ขุนพลโหวดแหงดงแมเผต”
ป พ.ศ. 2523 ไดรับเชิญจากวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด กรมศิลปากรใหไปทําการสอน
ดนตรีพื้นบานอีสาน จนถึงปจจุบัน
7. การดํารงชีวิตในปจจุบัน
ปจจุบันอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ ยังคงทํางานเกี่ยวกับการอนุรักษดนตรีพื้นบาน
อีสานทั้งในดานการแสดง และการเผยแพรใหความรูทางวิชาการของดนตรีพื้นบานอีสานอยาง
ตอเนื่อง มีกลุมนักศึกษาจากหลายสถาบันทั้งใกลและไกลมาศึกษาดูงานหาขอมูลอยูตลอดเวลา
บานของอาจารยเปนบานไมสองชั้น ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชวงระยะหลังนี้อาจารยจะออกไป
ขางนอกนอยลงดวยอายุที่มากขึ้นสายตาก็ไมดีเหมือนเดิม นอกเสียจากเปนงานที่สําคัญๆ เทานั้น
ตอนที่ 2 ผลงานของ อาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ
1. การแสดง
การแสดงเผยแพรวัฒนธรรมภายในประเทศ
อาจารยทรงศั กดิ์ ประทุ มสินธุ ไดรวมแสดงดนตรี เพื่อเผยแพรศิ ปลธรรมไทย กับ
วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด ในป พ.ศ. 2523 – 2545 โดยเฉลี่ยประมาณ 60 ครั้ง เกือบทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศ นอกจากแสดงดนตรีพื้นบานอีสานรวมกับวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ดแลว ยังมีงานแสดง
ดนตรีของวง “โหวดเสียงทอง” และผลงานอื่นๆ อีกมากมาย ในป 2546 มีการจัดมหกรรม “โหวด
ใหญ” ซึ่งจัดที่จังหวัดรอยเอ็ด ในเดือนกุมภาพันธ เพื่อเปนการแสดงถึงความเปนรูปธรรม วา โหวด
เปนเอกลักษณของจังหวัดรอยเอ็ด โดยมีอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ เปนผูคิดริเริ่มนํามาประยุกต
การแสดงเผยแพรวัฒนธรรมที่ตางประเทศ
นอกจากงานแสดงเผยแพรภายในประเทศแลวอาจารยทรงศักด ประทุมสินธุ ยังมี
โอกาสไปแสดงเผยแพรยังตางประเทศอยูเสมอทั้งทวีปเอเซียและยุโรป เชน ประเทศฮองกง
มาเลเซีย เยอรมัน เนเธอรแลนด และงานฉลองเมืองคอนคอลองประเทศฝรั่งเศส เปนตน
2. การเผยแพร
อาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ ไดรวมแสดงกับวงดนตรีโปงลางของวิทยาลัยนาฏศิลป
รอยเอ็ดอยูอยางตอเนื่องเริ่มตั้งแต ป พ.ศ. 2523 เรื่อยมาจนถึงป พ.ศ. 2545 นอกจากรวมเผยแพร
ศิลปะการแสดงกับวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ดแลวยังมีการแสดงรวมกันกับวงดนตรีโหวดเสียงทอง
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ซึ่งเปนวงที่นําโหวดเขามาใชประกอบกับเครื่องดนตรีในวงโปงลางชนิดอื่นๆ เปนวงแรก ซึ่งมีการ
ออกเผยแพรศิลปะการแสดงมากมายทั้งทางสถานีโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ อินเทอรเน็ตและตอ
หนาพระพักตรพระบรมศานุวงศ เชน สถานีโทรทัศน ชอง 5 ขอนแกน สถานีวิทยุกระจายเสียง
๙๐๙ จังหวัดสกลนคร เดี่ยวโหวดตอหนาสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี วงโหวดเสียงทองแสดงหนาพระที่นั่ง ที่พระตําหนักภูพานราชนิเวศน เปนตน
2. เกียรติบัตร
อาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ ไดรับเกียรติบัตรมากมายทั้งในและตางประเทศ เชน
- This Letter of Gratitude In appreciation of your enthusiasticParticipation in
Asia – Pacific Asia – Pacific Traditional Arts Forum
- รับรางวัลเชิดชูเกียรติสุดยอดศิลปนพืน้ บานอีสาน ประเภทโหวด มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
- ไดรับ รางวัลศิลปนมรดกอีสาน ประเภท ศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบานอีสาน
มหาวิทยาลัย ขอนแกน
- ผูทําคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรม ดานศิลปะกระทรวงวัฒนธรรม เปนตน
- ฯลฯ
3. การรับเชิญเปนวิทยากร
นอกจากจะทํ า หน า ที่ ส อนแล ว อาจารย ท รงศั ก ดิ์ ประทุ ม สิ น ธุ ยั ง ได รั บ เชิ ญ ให เ ป น
วิทยากรไปสอน บรรยายใหความรูเรื่องดนตรีพื้นเมืองอีสานทั้งใน และตางจังหวัดมากมายรวมทั้ง
ตางประเทศดวยเชน รั บเชิญจากศูนยวัฒนธรรมแหงชาติ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และ
บริษัทเอกชนจากประเทศอังกฤษ ใหไปสาธิต และแสดงเผยแพรศิลปวัฒนธรรมสาขาดนตรีพื้นบาน
อีสานในตางประเทศ อาทิเชน ฮองกง มาเลเซีย ญี่ปุน สวิตเซอรแลนด อังกฤษ โปรตุเกส เยอรมัน
เดนมารก ฮอลแลนด ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย สิงคโปร ฯลฯ เปนตน
4. การรับเชิญเปนกรรมการตัดสินการประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน
อาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ ยังไดรับเชิญจากสถานศึกษาและหนวยงานราชการ
ตางๆไหไป เปนกรรมการตัดสินการประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสานอยางตอเนื่องเสมอมา
ดวยเหตุที่อาจารยทานเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญรอบรูเกี่ยวกับศิลปการแสดงพื้นบานอีสาน การ
บรรเลงเครื่องดนตรีอีสานพรอมทักษะเทคนิคขั้นสูง อีกทั้งเปนผูผลิตเครื่องดนตรีอีสานไดมาตรฐาน
ปราณีตสวยงามเปนที่เชื่อถืออีกดวย
5. การสรางหลักสูตรการสอนดนตรีพื้นบานอีสาน
อาจารยไดปฏิบัติหนาที่ครูผูสอนวิชาดนตรีพื้นบานที่วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ดตั้งแตป
พ.ศ. 2523 จนถึง ป พ.ศ. 2545 โดยไดสรางรูปแบบในการสอนไวหลากหลาย จัดสรางเรียบเรียง
ลายดนตรีพื้นบานขึ้นใหเปนรูปแบบที่งาย สะดวกเหมาะสมในการสอนและการถายทอด สรางและ
เรียบเรียงลายดนตรีพื้นบานจากเสียงใหเปนรูปธรรม โดยการถอดเสียงออกมาเปนตัวโนต
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อาจารยไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนผูเชี่ยวชาญดานดนตรีพื้นบานอีสานทําการ
สอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
6. การสรางศูนยศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน
ดวยใจรักในดนตรีพื้นบานอีสาน อาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ ไดจัดสรางศูนยสงเสริม
และอนุรักษศิลปะทองถิ่น อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด โดยไดทุนสนับสนุนจากธนาคารออม
สินมาจํานวนหนึ่ง ตั้งเปนศูนยเรียนรูดนตรีพื้นบานอีสานทุกชนิด ศิลปะการแสดงพรอมศึกษาการ
ทําเครื่องดนตรีอีสาน จนกระทั่งการอนุรักษสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมอีสานสําหรับเด็กนักเรียน
ประถมศึกษาไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษา อุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป
นับไดวาอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ ไดปลูกตนกลาแหงวัฒนธรรมอีสานไวเปนอยาง
ดียิ่ง เปนการอนุ รั กษ ศิ ล ปการแสดงดนตรีพื้นบ านอีส านที่เ ปนคุณ ประโยชนต อชาวอีสาน และ
ประเทศชาติอยางมหาศาล
7. งานเพลงประกอบละคร
ดวยความโดดเดนในฝมือการบรรเลงดนตรีพื้นบานอีสานของอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ จึงไดมี
การรับเชิญใหไปทําเพลงประกอบภาพยนตร และละคร อาทิเชน ภาพยนตรเรื่องราชินีดอกหญา
จากบริษัทศรีบุญเรืองฟลม และละครเรื่องนายฮอยทมิฬ เสียงดนตรีอีสานที่บรรเลงประกอบไป
ตลอดเรื่องมีความกลมกลืนกับเรื่องราวทําใหมีผูนิยมและกลาวถึงเปนอยางมาก ภาพยนตรเรื่อง
ราชินีดอกหญาไดรับรางวัลเพลงประกอบภาพยนตยอดเยี่ยมในการประกวดภาพยนต ประจําป
2530 เปนตน
8. ผลงานเพลง
เนื่องจากเปนผูมีประสบการณความรูในดานการเลนดนตรีพื้นเมืองอีสานมาโดยตลอด
ตั้งแตอยูคณะโหวดเสียงทอง เมื่อมีโอกาสไดสอนดนตรีพื้นเมืองอีสานวิทยาลัยนาฎศิลปรอยเอ็ด
ตั้งแตป พ.ศ. 2523 จึงคิดประพันธลายเพลงที่ใชในการบรรเลง และประกอบการแสดงขึ้นโดย
ประยุกตมาจากลายเพลงอีสานโบราณ โดยเพิ่มทํานอง และจังหวะใหไพเราะนาฟงยิ่งขึ้นลายเพลงที่
แตงเพิ่มเติมโดยยึดทํานองหลักลายโบราณเพื่อใหเหมาะสมกับการเรียนการสอน ลายเพลงพัฒนาที่
คิดขึ้นจะประกอบการแสดงชุดศิลปชีพ เชน ประกอบการฟอนเก็บขิด ฟอนสาวหลอก ฟอนเก็บฝาย
ฟ อ นผู ไ ทย 3 เผ า ดึ ง ครกดึ ง สาก ฯลฯ และยั ง รว มประดิ ษ ฐ ท าลํ า ในชุ ด การแสดงต า งๆ ของ
วิทยาลัยนาฎศิลปรอยเอ็ดอีกมากมาย
9. เปนตนตํารับชางฝมือผลิตเครื่องดนตรีอีสาน พิณ โปงลาง โดยเฉพาะโหวด
อาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ เปนผูที่มีฝมือทางชางอยางวิจิต นอกเหนือจากการเปน
นักดนตรีและยังเปนผูที่เริ่มนําโหวดซึ่งเปนของเลนสําหรับเด็กเลี้ยงควาย มายกระดับใหเปนเครื่อง
ดนตรี และใชเลนผสมในวงดนตรีพื้นบานอีสานไดอยางกลมกลืน
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นอกจากอาจารยจะทําพิณ ทําโหวดแลวอาจารยยังเปนผูที่มีฝมือในการทําโปงลางอีกดวยเพราะได
สืบวิชาการทําเครื่องดนตรีพื้นบานอีสานจากบรรพบุรุษ โปงลางของอาจารยจะมีลักษณะพิเศษ คือ
จะเพิ่มเสียง ฟา เขาไปดวยเพื่อใหสะดวกตอการเลนเพลงลูกทุง
ผลงานการทําเครื่องดนตรีของอาจารย เชน โหวด พิณ และโปงลางจะไดรับความนิยม
จากหน ว ยงานต า งๆ ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน อาทิ กลุ ม โรงเรี ย นประถมศึ ก ษา ทั้ ง ภายใน และ
ตางจังหวัด โรงเรียนมัธยมมากมาย สถาบันารชภัฎตางๆ วิทยาลัยนาฏศิลปทั้ง 4 ภาค แมแต
มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่อยูใกลๆ ทั้งที่มีตัวเลือกหลายเจา แตก็ตองใชเครื่องดนตรีจากอาจารย
ทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ ดวยเหตุผลที่วาไดมาตรฐานทั้งเสียงอีกทั้งความปราณีตสวยงาม

อภิปรายผล
ผลการศึกษาวิจัยพบวาอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ เปนตระกูลชาวนาที่มีความรักใน
เสียงดนตรีไดซึมซับเสียงดนตรี สัมผัสกับเครื่องดนตรีพื้นบานอีสานตั้งแตวัยเยาว ไดประสบการณ
ผานชีวิตมาหลายอาชีพในเมืองหลวง แลวกลับมามีชื่อเสียงที่บานเกิดในนามของวง “โหวดเสียง
ทอง”โดยนายอําเภอหนองพอกคือนายถนอม สงเสริม เปนผูตั้งชื่อวง “ โหวดเสียงทอง ” ใหในสมัย
นั้น มีความโดดเดนดวยโหวดที่เปนเครื่องดนตรีนําของวงที่อาจารยคิดคนขึ้นมา จนโหวดไดกลาย
มาเปนสัญลักษณประจําจังหวัดรอยเอ็ด อาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ มีความมุงมั่นตอการอุทิศตน
ใหกับการอนุรักษและการถายทอดศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบานอีสานอยางจริงจัง ไดถายทอด
ความรู และทักษะทางดนตรีอีสานใหกับเยาวชน และผูที่มีความสนใจ โดยไดรับเชิญเปนครูสอนที่
วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด เปนวิทยากรในการอบรมเกี่ยวกับศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบานอีสาน
เปนที่ปรึกษาดานศิลปะการแสดงพื้นบานอีสานใหกับหนวยงานราชการตางๆ เปนกรรมการตัดสิน
การประกวดดนตรีพื้นบานอีสาน พรอมใบเกียรติคุณอีกมากมาย แมกระทั่งการมีฝมือทําเครื่อง
ดนตรีอี สาน เช น โหวด พิ ณ และโปงลาง ไดรั บ ความนิ ยมอย างกวา งขว า งดว ยเหตุผลที่วา ได
มาตรฐานทั้งเสียง และความปราณีตสวยงาม
ในดานความใฝฝนและโครงการในอนาคตของตนเองอยากที่จะศึกษาเรื่องของโนตสากล
ให เ ข า ใจและเชี่ ย วชาญกว า นี้ เ พราะป จ จุ บั น เวลาที่ แ ต ง ทํ า นองเพลงมั ก จะใช โ น ต ไทยและทํ า
สัญลักษณเพิ่มเติม โดยใชโนตดนตรีพื้นเมืองอีสาน
ความคาดหวังกับทายาทคือตองการใหสืบทอดสานตองานทางดานดนตรีพื้นเมืองของตน
ดวยอุดมการณและปณิธานที่ตั้งไวคือ “ไมตองร่ํารวย ขอใหมีความสุข”
จากการที่ผูวิจัยไดศึกษาชีวประวัติและผลงานของอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ คงเปน
ประโยชนสําหรับการเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่น และการศึกษาเครื่องดนตรีอีสาน พิณ โปงลาง
โดยเฉพาะโหวด และเปนการอนุรักษเครื่องดนตรีพื้นบานอีสานใหสืบทอดเปนมรดกอันทรงคุณคา
ทางวัฒนธรรมที่ดีงามของภาคอีสาน และของประเทศสืบตอไป
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ขอเสนอแนะ
จากการที่ผูวิจัยไดศึกษาชีวประวัติและผลงานของอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป ดังนี้
1. การนํางานวิจัยไปใชใหเปนประโยชน
1.1 เปนขอมูลที่มีประโยชนตอทองถิ่น ศูนยวัฒนธรรมในจังหวัดภาคอีสาน ใน
การศึกษาชีวประวัติและผลงานของอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ
1.2 เปนขอมูลทางวัฒนธรรมใหไดศึกษาเกี่ยวกับเครื่องดนตรีอีสานโดยเฉพาะโหวด
และวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับเครื่องดนตรีภาคอีสานโดยเฉพาะโหวด
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป
2.1 สามารถทําการศึกษาชีวประวัติและผลงานของบุคคลอื่นๆ เพื่อเรียนรูดาน
วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นในดานตางๆ
2.2 ศึกษาเปรียบเทียบเครื่องดนตรีอีสานกับเครื่องดนตรีสากลที่มีการบรรเลงแบบ
ประยุกต เพื่อเปนขอเปรียบเทียบวัฒนธรรมทางดนตรี
2.3 ควรมีการบันทึกรวบรวมเพลงที่ใชบรรเลงดวยเครื่องดนตรีอีสานชนิดอื่นๆ เปน
ลายลักษณอักษรมากยิ่งขึ้น เพื่อใหเพลงที่ใชในการบรรเลงกับเครื่องดนตรีอีสานพื้นบานไมสูญ
หายไป
2.4 หนวยงานที่เกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรมและหนวยงานดานการศึกษา ควรสงเสริม
ใหมีการอนุรักษและสืบทอดเครื่องดนตรีพื้นบานอีสานอยางจริงจังใหเปนที่รูจักอยางกวางขวางมาก
ขึ้น
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ประวัติอําเภอหนองพอก
อําเภอหนองพอกเดิมเปนพื้นที่สวนหนึ่งของ อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด ลักษณะ
เปนหมูบานขนาดกลางมีประชากรประมาณ 230 ครอบครัวซึ่งสวนใหญอพยพมาจากบานกกโพธิ์
ตําบลกกโพธิ์ มาตั้งบานเรือนอยูบริเวณริมหนองน้ําที่มีตนพอกขนาดใหญขึ้นอยูริมหนองน้ํา ซึ่ง
ตอมาชาวบานจึงไดตั้งชื่อวา “ บานหนองพอก ” และไดมีการขุดลอกขยายบริเวณหนองน้ําใหกวาง
ขึ้น สามารถเก็บน้ําไวใชไดตลอดป ปจจุบันเปนที่ตั้งของศาลเจาปูแสนฟามเหศักดิ์ – หลักเมือง
ของชาวอําเภอหนองพอก กอนที่มีการขอยกฐานะเปนกิ่งอําเภอนั้น บริเวณแหงนี้เปนปาดงดิบ
ทุรกันดาร มีไขมาลาเลีย และสัตวปาชุกชุม การเดินทางติดตอกับอําเภอโพนทอง เปนไปอยาง
ลําบาก เสนทางสวนใหญเปนทางเกวียน ตองนั่งเรือพายขามลําน้ํายัง กอนที่จะเดนทางถึงอําเภอ
ครั้นตอมาเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2498 คณะกลุมครูเขตบึงงามไดมีการหารือเรื่องการ
ขอตั้งกิ่งอําเภอ เนื่องจากเห็นวานักเรียน ผูปกครอง และราษฎรสวนใหญไดรับความลําบากใน
การเดินทางไปติดตอกับทางอําเภอโพนทอง และเห็นวาพื้นที่บริเวณที่ตั้งบานฉวะมีภูมิประเทศ
เหมาะสมเปนที่ตั้งที่วาการอําเภอ และสวนราชการตางๆเนื่องจากมีหนองแจงเปนหนองน้ําขนาด
ใหญอยูในบริเวณนั้น โดยจะขอรวมเอา 3 ตําบลฝงซายของลําน้ํายัง ไดแก ตําบลกกโพธิ์ ตําบล
บึงงาม และตําบลชุมพร (ปจจุบันตําบลชุมพรอยูในเขตอําเภอเมยวดี) เปนเขตกิ่งอําเภอ และทํา
เรื่องเสนอขอไปที่กระทรวงมหาดไทย แตระยะนั้นประเทศไทยเกิดการปฏิวัติ เรื่องขอตั้งกิ่งอําเภอ
จึงเงียบหายไป ตอมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2503 คณะเจาหนาที่นําโดยผูวาราชการจังหวัด
รอยเอ็ด ทําการออกสํารวจพื้นที่ และบริเวณที่ตั้งสถานที่ราชการกิ่งอําเภอ ซึ่งแทนที่จะไปดูพื้นที่
บานฉวะคณะที่ไปตอนรับกลับนําคณะเจาหนาที่จากจังหวัดไปดูที่โคกหนองเดิ่น ( สถานที่ตั้งที่วา
การอําเภอในปจจุบัน ) เปนสถานที่ตั้งสวนราชการ เพราะเห็นวามีพื้นที่กวางใหญเหมาะสม ซึ่ง
ในชวงที่มีการกอสรางสถานที่ราชการนั้น ก็พบกับปญหาอุปสรรคมากมาย แตดวยความสามารถ
และความเสียสละของผูนําชุมชนที่สําคัญ 2 ทาน คือ นายวิฑูร พรรคพล กับนายนาค ศรีวะรมย
ทําใหการตั้งกิ่งอําเภอหนองพอกไดบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งใจไว
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2508 กระทรวงมหาดไทยไดประกาศจัดตั้งกิ่งอําเภอหนอง
พอก โดยประกาศยกฐานะบานหนองพอกขึ้น เปนกิ่งอําเภอหนองพอก ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนากิ่ง
อําเภอหนองพอกคนแรกคือ นายสมรักษ สิทธิวิไล และตอมาเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2516 ได
มี พระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอําเภอหนองพอกขึ้นเปน อําเภอหนองพอก และเปนอําเภอที่ 11
ของจั งหวั ดร อ ยเอ็ ด ตั้ ง แต เ ริ่มตั้ งอํ า เภอจนถึง ขณะนี้ มี ผูดํา รงตํ า แหน ง นายอํ า เภอ จํา นวน 18
คน ซึ่งนายอําเภอคนปจจุบัน คือ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ
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ติดตอกับอําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด, อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร,
อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ
ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ทิศใต
ติดตอกับอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด, อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด

ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ และลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนที่ราบกับที่ราบสูงสลับกันไปทางทิศ
เหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือเปนภูเขาขนาดเล็กยาวติดตอกัน ไปยังเทือกเขาภูพานซึ่งเปน
แหลงตนน้ําลําธารหลายสาย มีปาไมคอนขางสมบูรณ และสวนใหญเปนปาสงวนแหงชาติ มีปาไม
ขึ้นอยูทั่วไป มีพื้นที่ทั้งหมด 450 ตารางกิโลเมตร และตั้งอยูทางทิศตะวันออกของจังหวัดรอยเอ็ด
ขอมูลประชากร เศรษฐกิจและสังคม
จํานวนตําบล 9 ตําบล 102 หมูบาน 10,799 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 62,491 คน
แบงเปน ชาย 31,612 คน หญิง 30,879 คน ประชากรในเขตสุขาภิบาล (มี 2 ตําบล คือ ตําบล
หนองพอกและตําบลรอบเมือง) 10,035 คน แบงเปนชาย 5,217 คน หญิง 1,818 คน
อาชีพหลัก ทํานา รองลงมาทําไร รายไดเฉลี่ย / คน /ป 6,000 บาท
จํานวนโรงเรียน
จํานวนและการกระจายของสถานบริการ
ประถมศึกษา 35 แหง มัธยมศึกษา 4 แหง
สาธารณสุข ประเภทและระดับตาง ๆ
โรงพยาบาล ขนาด 30 เตียง 1 แหง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 1 แหง สถานีอนามัย 12 แหง
อสม. 1,018 คน ผดุงครรภโบราณ (ผคบ.) 49 คน ชสม. 62 คน มตย. 181 คน
อําเภอหนองพอกแบงพื้นที่การปกครองออกเปน 9 ตําบล 120 หมูบาน
1. หนองพอก ( Nong Phok ) 14 หมูบาน
2. บึงงาม (Bueng Ngam) 11 หมูบาน
3. ภูเขาทอง (Phukhao Thong) 17 หมูบาน
4. กกโพธิ์ (Kok Pho) 12 หมูบาน
5. โคกสวาง (Khok Sawang) 10 หมูบาน
6. หนองขุนใหญ (Nong Khun Yai) 13 หมูบาน
7. รอบเมือง(Rop Mueang) 19 หมูบาน
8. ผาน้ํายอย (Pha Nam Yoi) 13 หมูบาน
9. ทาสีดา (Tha Sida) 11 หมูบาน
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จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวของดังกลาวขางตนผูวิจัยไดประมวลความรู ทั้ง
ทฤษฎีและขอมูลมาเปนแนวทางการศึกษาวิเคราะหในงานวิจัยนี้ อาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ
เปนศิลปนพื้นบานที่มีความสามารถคิดคนประดิษฐโหวดใหเปนเครื่องดนตรีพื้นบานอีสานขึ้นมา
ดวยภูมิปญญาชาวบานและดวยจิตวิญญาณของศิลปนพื้นบานหรือที่เรียกกันวา “ ปราชญชาวบาน
“ ใหเปนที่ประจักษตอประชาชนชาวอีสานและบุคคลทั่วไปทั้งในประเทศและนอกประเทศดาน
วัฒนธรรมพื้นบาน อีกทั้งไดเปนผูเผยแพร อนุรักษ พัฒนา ปรับปรุงเปลี่ยนแปร โหวดใหเปน
เอกลักษณของเครื่องดนตรีอีสานและสามารถใชบรรเลงกับเครื่องดนตรีสากลตามยุคสมัยใหมได
จากสาเหตุดังกลาวนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคนควาชีวประวัติ และผลงาน พรอมทั้งประวัติ
ความเปนมาของโหวด ขั้นตอนในการผลิตโหวด ของอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ เพื่อเปนการ
เผยแพร รวบรวม อนุรักษ ใหเพลงพื้นบานอีสานและโหวดใหเปนเอกลักษณประจําภาคอีสานและ
ของชาติไทย สืบไป

แผนที่แสดงขอบเขตการปกครองจังหวัดรอยเอ็ด และตําแหนงอําเภอหนองพอก
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อาจารยธวัชชัย ศิลปโชค
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

อาจารยอํานาจ ถามะพันธุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

อาจารยโยธิน พลเขต
วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด

อาจารยพรสวรรค พรดอนกอ
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ

อาจารยเกรียงไกร ปองศรี
โรงเรียนหนองพอกวิทยา
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ภาคผนวก ค
สําเนาใบประกาศเกียรติคุณและโลรางวัลที่ไดรับ
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เกียรติบตั ร ASIA-PACIFIC TRADITIONAL ARTS FORUM พ.ศ. 2543

151

เกียรติบตั รเปนผูสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญทอดเทียน พ.ศ. 2542

เกียรติบตั รใหการสนับสนุนกิจกรรมโปงลางโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ พ.ศ. 2536

152

เกียรติบตั รบริจาคเครื่องดนตรีโปงลาง มูลคา 11,000 บาท พ.ศ. 2538

เกียรติบตั ร เปนผูรวมสงเสริมและอนุรักษดนตรีพื้นถิน่ - นาฏศิลปพื้นบาน พ.ศ. 2543

153

เกียรติบตั รเปนกรรมการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมภาคอีสาน พ.ศ. 2544

เกียรติบตั รเปนบุคคลที่บําเพ็ญและอุทิศตนเพื่อสังคม พ.ศ. 2545

154

เกียรติบตั รเปนวิทยากรการอบรมครูผูสอนดนตรีโหวด พ.ศ. 2545

เกียรติบตั รเปนวิทยากรในการอบรมครูโรงเรียนตนแบบ พ.ศ. 2546

155

เกียรติบตั รเปนครูภูมิปญญาจังหวัดรอยเอ็ด สาขาวิชาผลิตโหวด พ.ศ. 2548

เกียรติบตั รเขารวมโครงการศิลปะ ดนตรี เทศบาลตําบลเมืองสรวง พ.ศ. 2549

156

เกียรติบตั รเปนคณะกรรมการตัดสินขบวนแหในงานประเพณีบุญบั้งไฟ พ.ศ. 2549

เกียรติบตั รเปนกรรมการตัดสินการประกวดดนตรีพื้นบานโปงลาง พ.ศ. 2549

157

เกียรติบตั รเปนอาจารยพิเศษสอนการฝกปฏิบัติดนตรีพื้นบานอีสาน โหวด พ.ศ. 2550

เกียรติบตั รสนับสนุนกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน อําเภอหนองพอก พ.ศ. 2550

158

เกียรติบตั รเปนผูมีความประพฤติดี มีคุณธรรมในการดําเนินชีวติ พ.ศ. 2551

เกียรติบตั รเปนวิทยากรฝกอบรมการเลนดนตรีพื้นเมือง พ.ศ. 2552

159

เกียรติบตั รเปนกรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรีพื้นบานโปงลาง พ.ศ. 2552

เกียรติบตั รเปนเชี่ยวชาญดนตรีพื้นบานอีสาน และเปนที่ปรึกษาวงโปงลางตนน้ําชี พ.ศ. 2552

160

เกียรติบตั รเปนกรรมการตัดสินการประกวดแขงขัน เปาแคน ดีดพิณ พ.ศ. 2552

161

เกียรติบตั รเปนที่ปรึกษาวิชาดนตรีพื้นบาน มหาวิทยาลัยมหสารคาม พ.ศ. 2552

162

เกียรติบตั รเปนผูเชี่ยวชาญดนตรีพื้นบานอีสาน พ.ศ.2552

เกียรติบตั รเขารวมระดมความคิดโครงการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ. 2553

163

เกียรติบตั รใหการสนับสนุนโครงการ “ศิลปนคืนถิ่นบานเฮา เอาบุญผเหวด” พ.ศ. 2554

164

โลรางวัลสุดยอดศิลปนพื้นบานอีสาน ประเภทโหวด
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2547

โลรางวัลศิลปนมรดกอีสาน ประเภทศิลปะการแสดงพื้นบาน
ที่ไดสรางสรรค พัฒนา อนุรักษศลิ ปะ และวัฒนธรรมอีสาน
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550

165

ภาคผนวก ง
สําเนาหนังสือเชิญและหนังสือคําสั่งบางสวน
ในการรวมกิจกรรมทางสังคมตางๆ

166

หนังสือเชิญไปสาธิตการผลิตโหวด พ.ศ. 2551

167

หนังสือของความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการศึกษาคนควา พ.ศ. 2552

168

หนังสือเชิญแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาลหนองพอก พ.ศ. 2552

169

หนังสือเชิญการดําเนินการศึกษาศักยภาพชุมชนทองถิน่ 2553

170

หนังสือเชิญเปนวิทยากร พ.ศ. 2553

171

หนังสือเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาลเขาประชุม พ.ศ. 2553

172

หนังสือเชิญเปนผูเชี่ยวชาญ พ.ศ. 2553

173

หนังสือเชิญประชุมเพื่อจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการของจังหวัด พ.ศ. 2553

174

หนังสือคําสั่งการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ พ.ศ. 2554

175

หนังสือเชิญคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2554

176

หนังสือเชิญรับผิดชอบดูแลรักษาการประกวดดนตรีพื้นบานโปงลาง พ.ศ. 2554

177

หนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณารางแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2554

178

ภาคผนวก ง
สําเนาหนังสือเชิญและหนังสือคําสั่งบางสวน
ในการรวมกิจกรรมทางสังคมตางๆ

179

หนังสือเชิญไปสาธิตการผลิตโหวด พ.ศ. 2551

180

หนังสือของความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการศึกษาคนควา พ.ศ. 2552

181

หนังสือเชิญแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาลหนองพอก พ.ศ. 2552

182

หนังสือเชิญการดําเนินการศึกษาศักยภาพชุมชนทองถิน่ 2553

183

หนังสือเชิญเปนวิทยากร พ.ศ. 2553

184

หนังสือเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาลเขาประชุม พ.ศ. 2553

185

หนังสือเชิญเปนผูเชี่ยวชาญ พ.ศ. 2553

186

หนังสือเชิญประชุมเพื่อจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการของจังหวัด พ.ศ. 2553

187

หนังสือคําสั่งการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ พ.ศ. 2554

188

หนังสือเชิญคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2554

189

หนังสือเชิญรับผิดชอบดูแลรักษาการประกวดดนตรีพื้นบานโปงลาง พ.ศ. 2554

190

หนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณารางแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2554
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ภาคผนวก จ
โนตลายเพลงพื้นบานที่สรางสรรคขึ้น
จาก อาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ
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ลายลําเพลินแกวหนามา
- - - - - ด ล ร - ด ล ร - ด ร ม ลซ ม ร - ดลด - ด ล ร
ลซลด รซ ร ม - ล - ล ดลซม - รมซ ดลซ ม - ด ล ร
ลซ ม ร ซร ม ด - ด ม ร มซรม - ดลซ ลมซล ล - ล - - ซ ล ซ - ด ล ลมซล ดซดล ซ ม รม - ด ล ร
ล
ซ
ลซ ม ร - ดลด - ด ม ร มซรม ลซลด รซรม - ม - ล
ร ม ซล มซรม - ม - ด ลซลด รมซล รซรม -ด ซ ล
-ดลด

- รม ซ

ซมซล
- ลลล

ซ- -ม

- ล- ล ซมซล

- ด- ล

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

ล - ม
- ร ด ล ร ล ร ล ร ล - ด ล ม -ล ซ ม ร ด ล ร - ด ล ร – ด
- - ซม ลซ ม ร - ดล ด - ล ลล - - ซม ล ซม ร - ด ล
ด
ลายน้ําโตนตาด

(:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ล– ม

-มซม
-มซม
- ม ซํ ลํ
- ม ซํ ด
- ม ซํ ลํ
- ม ซํ ด
- ม ซํ ร
- ซํ – ร

- ม ร ม
- ม ร ม
ซํ ลํ ดํ ลํ
- ด ร ซํ
ซํ ลํ ดํ ลํ
- ด ร ซํ
มรดล
มรดล

ร ม ซํ ด
ร ม ซํ ลํ
ซํ ม ร ม
ร ม ซํ ม
ซํ ม ร ม
ร ม ซํ ม
ดรลด
ดรลด

- - - - - - - - - - - - - - - ล - ล–

ม
ม

- - - ม
-มซม
-มซม
- ม ซํ ลํ
- ม ซํ ด
- ม ซํ ลํ
- ม ซํ ด
- ม ซํ ร
- ซํ – ร

- - - ม
- ม ร ม
- ม ร ม
ซํ ลํ ดํ ลํ
- ด ร ซํ
ซํ ลํ ดํ ลํ
- ด ร ซํ
มรดล
- ด– ร

- - - ม
ร ม ซํ ด
ร ม ซํ ด
ซํ ม ร ม
ร ม ซํ ม
ซํ ม ร ม
ร ม ซํ ม
ด ร ลด:)
ม ซํ - ลํ
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ลายแมฮางกลอมลูก
ทอนที่ ๑
-

-

-

ม
ลํ
ด
-

(:- - - - - ดํ - ร - ม–

ล
ม
ลํ
ม
ร

-

ซํ ร ซํ ซํ –
ด -

ม - ร-ม
ม - ซํ – ด
ม - ร - ม
ร - ล - ด
ล - ซ - ล

- - - - ล
- -

-

ด
ร
ซํ
ล

- - -ร - ล - ม–

ด
ม
ด
ร

- ร - ซํ
- ซํ - ด
- - - ร
- ด - ล

- ร-ม
- ร– ม
- ม – ซํ
- ซ - ล

ทอนที่ ๒

-

-

-

ลํ
ด
ร
ล

-

ม รํ ม ม–

ด - ร - ซํ ลํ - ดํ - ซํ ด - ร - ซํ ร - ด - ล -

ร
ลํ
ร
ซ

-

ม
ม
ม
ล

-

-

-

ม
ม
-

-

- - ลํ ลํ ม–

ล
ม
ม
ม
ร

-

ด ร ซํ –
ซํ –
ด -

ร
ม
ร
ร
ล

-

ม ซํ ม ม ซ -

ด
ลํ
ด
ด
ล

ทอนที่ ๓

-

-

-

ลํ
ด
ร
ซํ
-

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

- ซํ
- ร
- ซํ
- - ด
- ม
- ม
- ด

- ม
- ซํ
- ด
- ร
- ล
- ด
- ด
- ล

- ร-ม
- ร - ม
- ร– ม
- ม – ซํ
- ซ - ล
- ล - ม
- ล - ม
- ซ - ล

- - - - - - - - - - - - - - - ม–

ม
ลํ
ด
ล

- - - รํ
- - - ม
- ดํ - ลํ
-ร - ม
- ม– ร
- ซ - ร
- ซ - ร
- ม– ร

- ดํ - ลํ
- ร - ม
- ซํ - ม
- ซํ - ร
- ด - ล
- ม - ด
- ม - ด
มรดล

- ซํ - ลํ
- ซํ – ด
- ร - ม
- ล– ด
- ซ – ล:)
- ล - ร
- ล - ร
-ซ–ล
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ลายสาวนอยลงทุง
- - - - - - - - รํ ลํ
- รํ มํ ดํ
- ดํ ล ซ
- รํ มํ ดํ
- ดํ ซ ล

- ลํ - รํ
- ร - ล
รํ ลํ ดํ ซํ
รํ มํ รํ มํ
ลฟซล
รํ มํ รํ มํ
ลฟซล

- รํ ดํ ลํ
ลซฟ
-ซฟซ
ซํ มํ รํ ดํ
รํ ล ดํ ล
ซํ มํ รํ ดํ
รํ ลํ ดํ ลํ

ซ ล ดํ รํ
รฟซล
ล ดํ – ร
รํ มํ ดํ รํ
ซฟมร
รํ มํ ดํ รํ
ซฟมร

-

-

-

ดํ
ดํ
-

รํ ดํ รํ ฟ
- ล ดํ ซ
- ล ดํ รํ
-ฟซล
- ล ดํ รํ
-ฟซล
- - - -

-ฟ–ซ
-ซลฟ
- ฟ รํ ดํ
- ดํ ล ซ
- มํ รํ ดํ
- ดํ ล ซ
- - - -

ล ซ ดํ ล
- ร - ดํ
รํ มํ ดํ รํ
ลฟซล
รํ มํ ดํ รํ
-ฟซล
- - - -

- ดํ รํ ล
รํ ดํ รํ ฟ
-ร–ล
ซ ล ดํ ล
ซลฟซ
- ดํ รํ ลํ
รํ ดํ รํ ฟ
-ร–ล
ซ ล ดํ ล
- ดํ – ซ

- ล รํ ดํ
- ฟ ซํ ดํ
- รํ ดํ ล
รํ ล ดํ ฟ
-ซ–ฟ
- ล รํ ดํ
- ฟ ซ ดํ
- รํ ดํ ล
รํ ล ดํ ฟ
-ล–ร

- ดํ มํ รํ
ซ ล ดํ ล
- รํ ดํ ล
ซ ล ดํ ล
รลฟซ
- ดํ มํ รํ
ซ ล ดํ ล
- รํ ดํ ล
ซ ล ดํ ล
ฟซ–ฟ

ซ ล ดํ ฟ
ซ ล ดํ ฟ
- ซฟฟ
- ดํ ซ ล
ร ดํ ซ ล

ซ ล ดํ ฟ
ซ ล ดํ ฟ
- ซฟฟ
- - - รํ ล ดํ ล

ซ ล ดํ รํ
ซ ล ดํ ล
- ซฟฟ
- ดํ ซ ล
ซฟมร

ลายลมพัดพราว (ลายนอย)
- - - - รํ ซํ มํ
- ล รํ ล
- ล ดํ ล
-ร–ฟ
- ซ ดํ ล
- รํ ซํ มํ
- ล รํ ล
- ล ดํ ล
-ร–ล

- - - ฟ
- มํ ซํ รํ
ดํ ซ ล ฟ
ซ ล ดํ ล
-ร–ซ
ซลฟซ
- มํ ซํ รํ
ดํ ซ ล ฟ
ซ ล ดํ ล
- ซ – ดํ

-ฟรซ
- รํ มํ รํ
- ฟ ซํ ดํ
รํ ล ดํ ล
-ซ–ฟ
-ซ–ฟ
- รํ มํ รํ
- ฟ ซํ ดํ
รํ ล ดํ ล
-ซ–ล

-ฟซล
มํ รํ มํ ดํ
ซ ล ดํ ล
ซ ล ดํ ล
รลฟซ
รลฟซ
มํ รํ มํ ดํ
ซ ล ดํ ล
ซ ล ดํ ล
-ร–ฟ

- ล รํ ดํ
- ดํ รํ ดํ
-ร–ล
- ล ดํ ล
- - ดํ ล
- ล รํ ดํ
- ดํ รํ ดํ
-ร–ล
- ล ดํ ล
-ร–ล

ลายเมยกินบง
- - - - - - - - - -ซลร
- - - -

- ล – รํ
- ล – รํ
- ซฟฟ
-รฟซ
- ดํ ซ ล

- รํ ดํ ล ซ ล ดํ ฟ
- รํ ดํ ล ซ ล ดํ ฟ
- - - - - ซฟฟ
ล ดํ ล รํ ล ดํ ซ ล
- ดํ ซ ล - ดํ ซ ล

- - ร
- - ร
- - - - - - -

ดํ
ดํ
ฟ
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ลายลมพัดไผ ( ลายนอย ประกอบชุดการแสดงศรีโคตรบูรณ)
---- ล ดํ ร
ฟ ดํ ฟ รํ
-ซ-ล
ล ซ ดํ ซ
-รดร
-ฟรฟ
- ซํ ฟ รํ
-ฟซล
-ซฟซ
-ร–ล
ลซฟร

---ฟ
- ดํ ล รํ
ดํ ล ซ ล
-ซฟฟ
ลซฟร
ซฟมร
ซลดล
- ดํ ล รํ
- ดํ ล ล
ลซฟซ
ซฟมร
ฟซรฟ

-ฟรซ
- ดํ ฟ รํ
- ฟ ซ ลํ
-ฟ-ล
-ร–ล
ดรมร
รํ ดํ รํ ล
- ล ดํ ร
-ฟซล
-ฟ–ซ
-ร–ล
---ร

-ฟซล
- ดํ ลํ รํ
- ดํ ล ล
-ซฟซ
ซฟมร
ซฟมร
ดํ รํ ฟ ร
- ดํ ล รํ
-ซฟฟ
ลซฟซ
- ล ซ ดํ

- รํ ล ดํ ซ
- ซํ ฟ รํ
-ฟซล
-ซฟซ
-ร–ล
-ฟรฟ
- ล ดํ ร
ฟ ดํ ฟ รํ
-ฟ–ล
ล ซ ดํ ซ
- ดํ ซ ล

-ฟรฟ
- ดํ ล รํ
- ดํ ล ล
ลซฟล
ซฟมร
ซ ล ดํ ล
- ดํ ล รํ
ดํ ล ซ ล
-ซฟฟ
ลซฟร
-ร–ฟ

-ฟรซ
- ล ดํ รํ
-ฟซล
-ฟ-ล
-มรซ
รํ ดํ รํ ฟ
- ดํ ฟ รํ
-ฟซล
-ฟ–ซ
-ร–ล
-ร–ล

-ฟซล
- ดํ ล รํ
-ซฟฟ
ลซฟซ
รมดร
ซ ล ดํ ล
- ดํ ล รํ
- ดํ ล ล
-ซฟซ
ซฟมร
- ล ดํ ซ

ลดลซ
ฟดฟร
ดรฟร
- - - ด
- - - ร
- ฟ- ล
- ลดฟ
- ลซฟ
- ลดฟ
ฟดฟร
- ร -ล

ลดลซ
ดลดร
ดลซล
ซลดล
- ล ดร
- - ฟ ร
ซลดซ
รลฟซ
ซลดล
ดลดร
ซลดซ

- - - ร
- - - ร
- - ดซ
- ลดฟ
ฟซลซ
ฟดฟร
- - - ดรฟร
ดรฟร
ฟดฟร
- ล-ร

ลายสาวนอยยิกแม
- - - ล
- - - ร
-ลดร
ลซฟฟ
ซล ดล
ฟรดร
ดลซล
- ล ดซ
ดลฟซ
ดร-ร
ดลซล
ฟซ-ฟ

- - - ล
- - - ร
ฟดฟร
- ร - ล
ดรดล
- - - -ด-ฟ
- - - -ลซฟ
- - ล ซ
- - -ฟ
- - -ร

- - - ล
-ลดร
ดลซล
ซลดฟ
ดลซล
- ลดร
ซลซล
- ลดซ
รฟซล
- - ฟซ
ซลดล

- - - ซ ลดลซ
- - - ร -ลดร
- ด - ฟ ซ ลซ ล
- ร- ล ซลดฟ
-รดล
ดรดร
ฟซลซ ฟรดร
ดรฟร ดลซล
- - ดล ซลดซ
- ร ดล ซลดล
- ฟลซ ฟรดร
รลดซ ลฟรฟ
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ลายอานหนังสือนอย
- - - ดรม
ลซ- ด
- - - ร
- ลดล
- มซร

- - - - ลซม
มซมซ
- ซลซ
- ม -ด

- - - - - - ร
มซ- ร
- มซม
- ล-ม

- - - ม
มซ- ร
- ดล ด
- - ลม
- - - ดร

ซ
-

ม- ล
- ซร
- - - ซม
- -ด

-

- - ดลด
- - - ลม
รดล

-

-

- - - ร
ซร
-ด

- - - ม
- - - มซมซ
มซมซ
- - -ล

เกริ่น
- - - ม ร ม ซ ดร ดล- ม ดร ดร ดล - -ซมม
รดซ
ดร
ลม รม - ลด – รม ลม ซม - ร ดล - - ม ร ม ซ ดร
ดร
ซ
- - -ด
ซ รม ซม - - - - - - - - - - รดล

ซ ลดลดซ
ดล – ซ
ดร
---ร

---ร
-ซลซ
ม ดล –
ดร

ม ซ ม ซ ลด – ลด
ล
-มซม --ลม
- ดร – ดร ดล - - ด

หมายเหตุ
ลด
ดรม ลดร

-ซลซ

-มซม

-ลมซ

--ซม
---ล

--ลม
----

--ซร
----

ดรม - ล รด ล ด
รดล
ดล – ลดร - - - ม ซ ม ซ - มซร –
ดลด
ล ด ลดร - ล ด ล
ด
มซมซ ---ร
---- ----

หมายถึง การเปาโหวดลมเดียวหนึ่งจังหวะใหไดโนตสองตัว
หมายถึง การเปาโหวดลมยาวหนึ่งจังหวะใหไดโนตสามตัวหรือโนตสามพยางค
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ลายประกอบการแสดง ฟอนดึงครกดึงสาก
ทอน 1 จังหวะชา
------ด
-ล-ล
-ล-ด
- ด - ลํ
- ม - ซํ
-ล-ม
-ร-ด
ทอน 2 จังหวะชา
-ล-ล
-ล-ด
-ล-ล
-ล-ด
---ม
-ซ-ม
-ลลล
- ล-ล
ทอน 3 จังหวะชา
-ซ-ล
-ด-ร
- ล -ม
-ด-ร
- ล -ม
-ด-ร
-ซ-ล
-ด-ร
-ล-ด
-ร-ด
-ล-ด
-ร-ด
-ล-ด
-ร-ด
-ล-ด
-ร-ซ
-ม-ซ
-ล-ซ
-ม-ซ
-ล-ซ
-ด-ล
-ด-ร
ทอน 4 จังหวะเร็ว
----ซ-ด
-ซมซ ดลซม
---(: - ซ - ซ
----ซ-ซ
----ดมร
---- ซ -ม
-ด-ล
-ซ-ม

- ร - มฺ
-ร-ม
-ร-ม
- ร - มฺ

-ซ-ล
- ซํ - ด
ซํ - ร
-ซ-ล

กลองสง ปะ, - - เปงเปง, - เปง - -ล-ล
-ล-ด
-ร-ม
-ล-ล
-ล-ม
-ร-ม
- ด - ลํ
- ม - ซํ
-ร-ม
- ล -ม
- ซํ - ด
- ร - มฺ

---ล
-ร-ด
- ซํ - ร
- ซํ - ด
-ซ-ล

- ร - มฺ
- ร - มฺ
- ด - มฺ

-ซ-ล
-ซ-ล
-ซ-ล

-ด-ร
-ด-ร
-ด-ร

- ม- ร
- ม- ร
-ม-ร

-ด-ล-ด-ล-ด-ล

-ซ-ล
-ซ-ล
-ซ-ล

------ม
------ม
----------------ดลซ
-รรร

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

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

-ด-ร
-ร-ซ
-ด-ร
-ด-ร
-ร-ด
-ร-ด
-ร-ด
-ล-ซ
-ล-ซ
-ร-ม
ซ้ํา 3

---ม
- ล -ม
----ซ-ม
-มรด
-มรด
-มรด
-ดลซ
-ดลซ
- ล -ม
รอบ

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

-ด-ร
ซมรด
ลซมซ
ลซมซ
-ร-ด
-มซล
ซมรด

มซ-ม
ลด-ด
-ล-ด
-ล-ด
ลมดร
ซลดซ
-ล-ด

----ซมซ
---ร
---ร
-------ล-ด

-ด-ร
ซมรด
ดลซม
ดลซม
-ร-ด
-มซล
ซมรด

มซ-ม
ลด-ด
ซลมซ
ซลซม
ลมดร
ซลดซ
- ล ด ด:)

-ซ-ด
ดลซม
-ด-ล
-ด-ล
-ซมร
-ซ-ม
ดลซม
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ทอนจบ
----ล-ล
- ด - ลํ
-ล-ม
----------

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

- ร - มฺ
-ร-ม
-ร-ม
- ร - มฺ
-ม-ด
-ม-ด
-ด-ล

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

กลองสง ปะ, - - เปงเปง, - เปง - -ล-ล
-ล-ด
-ร-ม
-ล-ล
-ล-ม
-ร-ม
- ด - ลํ
- ม - ซํ
-ร-ม
- ล -ม
- ซํ - ด
- ร - มฺ
----ซ-ร
-ม-ด
----ซ-ร
-ม-ด
-ม-ล
-ม-ร มรดล

---ล
-ซ-ล
- ซํ - ร
- ซํ - ด
-ซ-ล
-ล-ร
-ล-ร
-ซ-ล

ลายประกอบการแสดง ฟอนตังหวาย
(: - - - -ร--ร-----

-ลดล
---ร
- - - รํ
- - - รํ

-ลดซ
-ร-ฟ
-ล-ด
-ล-ด

-ฟรฟ
-ซ-ด
- ล - รํ
- ล - รํ

-ร--ร--ล-ด
-ล-ด

-ลดล
---ร
- รํ - ล
- รํ - ล

---ฟ
---ฟ
----ร-ล

ซลดล
ซลดล
---ร
-ซ-ด

---ฟ
---ฟ
-ร-ฟ
-ซ-ล

ซลดซ
ซลดซ
-ซ-ด
-ร-ฟ

--ดล
--ดล
-ร--ร - ล

ซลดซ
ซลดซ
---ร
-ด-ซ

-ลดซ
-ร-ฟ
ดลซฟ
ดลซ
ฟ:)
ลฟลซ
ลฟลซ
-ร-ฟ
-ฟ-ซ

-ฟรฟ
-ซ-ด
-ด-ร
-ด-ร
ฟรดร
ฟรดร
-ซ-ด
ลด-ร
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ลายประกอบการแสดง ฟอนแหยไขมดแดง
ทอน 1
(: - - - - ซ ล ด ร
---ซลดร
---มรดล ซลดร มรดล ดซ-ซ
---ด ล - ร ล ด ล ซ ม ซ ลํ ด ล ม ด ร ม ซ ด ล
----ซ-ม ลมซร มรดล
---ดล-ด รม-ม ซมรด ลด-ด ดล-ด
----ซ-ม -มซล ซมซร
----ด-ร
-ม-ม ซมรด ลมดร มซดล
---ด
-ล-ซ ซมรด ลมดร มซดล
----ลดร
----ลดร
---มรดล ซลดร มรดล ดซ-ด
-------ลดร มรดล ซลดร มรดล
- - - ซํ
- - - ซํ
- - - ซํ
- - - ซํ
ทอน 2
(: - - - ลํ - - ซ ม
- - - ลํ
--ซม
- - - ลํ
- - - ลํ
--ซม
- - - ลํ
--ซม
- - - ลํ
-ซมร มดมร มซมร มดมร มซมร
-ม-ซ ลทลท ---ท
---ท
---ท
-ม-ซ ลทลท -ม-ท ลซมล -ซมร
-ดมร มซมร มดมร มซมร มซมร
(: - - -ล - - ซ ม
---ล
--ซม
---ล
กลอง
- - - ตุม - - - ตุม - - ตุมตุม - ตุม - เปง-เปง
ตุม
ซ้ํา 1 รอบ
-ม-ด -ม-ร
มรดล -ซ-ล
-ม-ด
กลองสง
- ปะ - ปะ - ปะ - เปงเปง เปงเปง - เปง
เปง
ทอน 3
(: - - - ล - - - ล
-ซมล -ซดล -ซมล
-ดลร
---ร
-ดลร -ดมร ดลซล

ซลดร
-ซ-ซ
-ซมซ
-ซ-ม
รม-ม
-ซ-ม
ซม-ซ
ซม-ซ
ซลดร
-ลดร
ซลดร

-รดล ซลดร
---- ล ซํ ด
ม ซ ลํ ด ล ม ด ร
ลมซร มรดล
ซมรด ลด-ด
-มซล ซมซร
ดมรด ลด-ด
ด ม ร ด ล ม ด ร:)
-รดล ซลดร
---ซลดร
มรดล ดซ-ซ

--ซม
--ซม
มซมล
---ท
มซมล
มซมล
--ซม

-ร-ร มซ-ม
-ร-ร มซ-ม
มซมร มดมร
-ท-ท -ท-ท
มซมร มซมม
ม ซ ม ร ม ด ร ม:)
- ร - ร ม ซ - ม:)

เปงเปง ตุม
-ม-ร

---ร
-ล-ด

----

----

มรดล

-ซ-ล

-ดลร
รมรม

-ดมร
-ล-ด
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รมรม
-ลซด
-ร-ซ
ทอน 1
(: - - - ---ซ
---ร
ทอน 2
----มซม
--ดร
ทอน 3
(: - - - ---------ม
- - -ด ล
---ม
--ดล*

-ล-ด
-ลซด
-ร-ม

รมซม ซมรม ซลซด ---ลซล
-ลดซ ลซลม -รดม
-ล-ด
-ล-ม
-ซ-ร
-ด-ร
ลายประกอบการแสดง รําซันตรูจ

-ลซด
-รดล
มซ-ล

----ล-ม
- - - -:)

---ม
-ร-ม
-ด-ร

---ซ
-ม-ร
-ม-ร

-ร-ม
-ด-ล
-ด-ล

---ซ
---ร
-ม-ซ

-ร-ม
-ด-ร
-มรม

-ม-ซ
-ม-ร
-ล-ด

-ร-ม
-ด-ล
- ล ซ ล:)

---ม
รมซม
-ด -ซ

(: - - - -----รม

-------ซ-ร

-มซม
--ดร
--ดล

รมซม
-ด-ซ
---ด

-----รม
-ร-ซ

----ซ-ร
- ร - ม:)

----ม-ซ
----ร-ด
----ล-ซ

-ม-ร
-ม-ล
---ม
-ร-ม
-ซ-ล
-ล-ม

-ด-ล
-ซ-ม
-ด-ร
-ซ-ร
-ด-ร
-ซ-ร

--ดล
-มซร
-ม-ร
-ม-ร
---ม
-ม-ร

-ซ-ล
-ด-ล
-ด-ล
-ด-ล
-ร-ด
-ด-ล

-ด-ร
-ด-ร
-ซ-ล
-ด-ร
-ร-ม
-ด-ร

-ด-ม
-ด-ม
-ด-ร
-ด-ร
-ด-ร
- ด - ร:)

จบที่เครื่องหมาย *
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(: - - - ล
---ร
---ล
-ฟรฟ
-------

ลายประกอบการแสดง ฟอนโหวด(ลายนอย)
-ลดร ฟดฟร ดลซล ---ล
-ลดร
-ฟรฟ ซลดฟ ซลดร ---ร
-ฟรฟ
-ลดร ฟดฟร ดลดซ ---ล
-ลดร
ซลดซ ลฟลซ ฟรดร -ฟรฟ ซลดซ
---ร
---ร
---ร
------ล
---ร
---ร
---ร
------ล

กลองตี จังหวะหองที่ 2 ( - - - ตุม) ลงเสียง ลา หองที่ 8 บรรทัดสุดทาย *
---- - - ตุม
- - - - - ปะ - เปง - เปง - - - ปะ - เปง
- เปง - - ปะ - เปง - - - - - ปะ - เปง - เปง - - - ปะ - เปง
ปะปะปะปะ ปะปะ - ปะ
พิณนํา
---ฟ
--รฟ
--รฟ
--รฟ ซฟรฟ --รฟ
ซฟรฟ --รฟ ซฟรฟ ซฟรฟ ซฟรฟ -ล-ล
ล ฟ ร ฟ - ล - ล ซ ล ด ล ร ล ด ซ ล ฟ ร ฟ (: - ฟ ร ด
-ฟรฟ -ฟรด ลดรล รลดซ -ฟรฟ --ลซ
ฟรซฟ --รซ
--รฟ
--ลซ ฟรซฟ --รฟ
ซฟรฟ --รฟ ซฟรฟ ซฟรฟ ซฟรฟ -ล-ล
ล ฟ ร ฟ - ล - ล ซ ล ด ล ร ล ด ซ ล ฟ ร ฟ:) - - ล ซ
ฟรซฟ --ลซ --ลฟ --ลซ ฟรซฟ --ลซ
-มฟร
- - - - (: - ล - ร - ร ด ล ซ ล ด ฟ - - ซ ล
ซลดร
----ล-ร
-รดล ซลดฟ --ซล
ซลดล
- - - - - ร ด ทด - - - - - ร ด ทด - - - - ร ด ทด - ร ด ทด - ร ด ทด ซ ล ด ร ล ด ซ ล
----ดซล
----ดซล -ดซล -ดซล ---ฟ
ล ซ ฟ ร - ฟ ร ฟ ซ ล ด ล ร ล ด ล ซ ล ด ร - - - -:)
ทด หมายถึง เลนเสียง ที โด ใน 1 จังหวะ

ฟดฟร ดลซล
ซลดฟ ซลดร
ฟดฟร ดลดซ
ล ฟ ล ซ ฟ ร ด ร:)
-ล-ล
-ล-ล
- ล - ล - ล - ล*

- - - - - ปะ - เปง
- ปะปะปะ - ปะ - ปะ

ซฟรฟ
ซลดล
ลดรล
--ลฟ
ซฟรฟ
ซลดล
--ลซ
-ซลฟ
ซลดฟ
ซลดฟ
- ร ด ทด
-ดซล
ซลซล

ซฟรฟ
รลดซ
รลดซ
--ลซ
ซฟรฟ
รลดซ
--ลซ
-ฟซม
ซลดฟ
ซลดฟ
- ร ด ทด
---รลดซ
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ลายประกอบการแสดง เซิ้งกะโป
(: - - - ------------ซ
(: - - - ----

---ซ
---ซ
-ด-ด
-ด-ด
-ม-ม
-ลดร
-ลดร

-ซ--ซ--ม-ร
-ม-ร
-ซ-ม
-มรด
-มรด

-ซ-ซ
-ซ-ซ
-ด-ซ
-ด-ซ
-รดร
รมดร
รมดร

---ด
---ด
---------ซ
----มรด

-ดรม
-ดรม
-ด-ด
-ด-ด
-ม-ม
-ลดร
รมรม

-ม--ม--ม-ร
-ม-ร
-ซ-ม
-มรด
ซมรด

-ร-ร
-ร-ร
---ด
------*--ดล
-มซม
---(: - - - ----

-ร-ร
-ร-ร
-ดรม
-ลดร
-ลดร
-ด-ด
-ม-ม
-ลดร
---ม
---ฟ

-ดลซ
-ดลซ
ซลซม
-ด-ท
-ด-ท
-ลดร
-รดร
-มรด
--ซม
--ซฟ

-ล-ด
-ล-ด
-ร-ด
-ล-ซ
- ล - ซ*
-ด-ด
ดลดร
รมดร
--รม
--มฟ

(: - - - ล
---ล
-------ซ-ซ
-มซม
----มรด
--ซม
--ซฟ

-ด--ด--ท-ด
-ท-ด
-ซ-ซ
-ม-ม
-ลดร
รมรม
--รม
--มฟ

-ซ-ม
-ซ-ม
--ทด
--ทด
-ดลซ
-รดร
-มรด
ซมรด
ซมรด
ซฟมฟ

-------มซม
--ดล
-มซม
----มรด

---ซ
-ด-ด
-ร-ด
-ด-ด
-ม-ม
-ลดร
รมรม

--ลซ
-ด-ร
-ซ-ล
-ลดร
-รดร
-มรด
ซมรด

--มซ
-มซม
-ด-ร
-ด-ด
-ด ล ด
รมดร
ร ม ด ร:)

--ลซ
----มซม
--ดล
-มซม
----ล-ด

--มซ
-ด-ด
-ร-ด
-ด-ด
-ม-ม
-ลดร
ลดรม

ลซมซ
-ด-ร
-ซ-ล
-ลดร
-รดร
-มรด
ซมรด

เครื่องหมาย * หมายถึงขามไปเลนหองทีม่ ีเครื่องหมาย * บรรทัดถัดไป

รมซม
รมซม
-ด-ล
-ด-ล
- ร ด ร:)
รมดร
รมด
ร:)
-รดร
-รดร
-ร-ร
-ร-ร
- ล - ด:)
ดล-ด
รมดร
รมดร
-ร-ม
ซฟม
ฟ
ลซมซ
-มซม
-ด-ร
-ด-ด
ดลดร
รมดร
รดลซ
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โนตลายโบราณของอีสาน
ลายภูไท
จังหวะชา
---- มฺ - ดฺ
- ลฺ ลฺ ลฺ
-ม-ซ
---ม
-ร-ด
จังหวะชา
ทอน 1
---- - - ลฺ
------ทอน 2
------ทอน 3
------------- - - ดฺ

- รฺ - ม
-ร-ด
- ลฺ ลฺ ลฺ
- ม - ดฺ
-ร-ม
- ร - ดฺ
- ลฺ ลฺ ลฺ
-ม-ซ
- รฺ - มฺ
- ซฺ - ลฺ
---ม
-ร-ด
ลายมโหรีอีสาน (หมากกะโหรง) กาฬสินธุ

- รฺ - ม
-ร-ม
- รฺ - มฺ

- ร - ดฺ
- ร - ดฺ
- ซฺ - ลฺ

---ม
ทฺ ดฺ รฺ มฺ
- รฺ - ม
- ดฺ - ทฺ

--มม
มม-มม
ร ดฺ ร ม
- ร - ดฺ

- ม - ลฺ
-ม-ล
-ฟ-ซ
- ทฺ - ลฺ

---ซ
---------ท

ลฺ ทฺ ดฺ รฺ
- ดํ - ล
-ล-ซ
ลฺ ทฺ รฺ ลฺ

รฺ รฺ - รฺ รฺ
---ซ
---ฟ
ทฺ ลฺ ซฺ มฺ

- รฺ - ซฺ
-ลซม
-ม-ร
- ซ - ลฺ

- - - ดฺ
-ม-ร

---ร
- - - ดฺ

มรซม
- ทฺ - ลฺ

---- - - ทฺ

-ซมซ
ลฺ ทฺ รฺ ลฺ

- - - ดฺ
ทฺ ลฺ ซฺ มฺ

-ร-ม
- ซฺ - ลฺ

-มซล
-ม-ซ
-มซล
-ม-ซ
ร ดฺ ทฺ ลฺ

- ล ดํ ล
--มซ
- ล ดํ ล
--มซ
- - - ดฺ

ซมซล
ลซมซ
ซมซล
ลซมซ
ร ดฺ ทฺ ลฺ

(---(---(---- ล - ดํ
- - - ดฺ

- - - ลอ
- - - ลอ
- - - ลอ
-ล-ซ
ร ดฺ ทฺ ลฺ

------------ม
ทฺ ลฺ ซฺ มฺ

----)
----)
----)
ร ดฺ - ร
- ซฺ - ลฺ

---ร
---ล
- - - รํ
- - - ดฺ
- - - ดฺ
-ม-ร

- ดฺ - ลฺ
-ซ-ม
- ดํ - ล
-ร-ซ
-ร-ซ
- ดฺ - ลฺ

- ซฺ - ลฺ
-ร-ม
-ซ-ล
-ร-ม
-ร-ม
- ซฺ - ลฺ

ลายโปงลาง
จังหวะชา
-------------------

- - - มฺ
- - - ดฺ
---ม
---ซ
---ซ
-ม-ร

- ซฺ - ลฺ
-ร-ม
-ซ-ล
-ม-ล
-ม-ล
- ดฺ - ลฺ

- ซฺ - ลฺ
-ร-ม
-ซ-ล
-ซ-ม
-ซ-ม
- ซฺ - ลฺ

---------------- ดฺ - รฺ
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ลายเตยธรรมดา
จังหวะเร็ว
- - - ลฺ
---- ซ - ดฺ
-ล-ม

- ดฺ - ร
-ล-ม
รมซม
-มซร

- ม ร ดฺ
ซ ล ดํ ล
-มซร
- ดฺ - ร

- ลฺ ลฺ ลฺ
ซมรม
- ดฺ ลฺ ดฺ
ม ซฺ - ลฺ

----มซร
- ซ - ดฺ

-ซมซ
- ดฺ ลฺ ดฺ
รมซม

- ซ ม ดฺ
-ดฺ - ร
-มซร

รมซม
-ม-ซ
ดฺ ลฺ - ดฺ

- ดํ - ล
- ดํ - ล
-ซ-ม
-ร-ม

-ล-ซ
-ล-ซ
-ม-ร
-ร-ด

-ม-ล
-ม-ล
- ด - ลฺ
- ซฺ - ลฺ

- ทํ - ล
- ทํ - ล
- ลฺ - ด
-ซ-ม
- ลฺ - ทฺ
- ลฺ - ทฺ

- ซ - ดฺ
- ซ - ดฺ
-ร-ม
-ซ-ร
-ร-ด
-ร-ด

-ร-ม
-ร-ม
-ร-ด
-ร-ร
- ทฺ - ลฺ
- ทฺ - ลฺ

ลายเตยโขง
จังหวะเร็ว
------------ด

-ม-ล
-ม-ล
-ซ-ม
-ร-ม

-ล-ซ
-ล-ซ
-ม-ร
-ร-ด

-ม-ล
-ม-ล
- ดฺ - ม
- ซฺ - ลฺ

---ซ
---ซ
---ร
---ด

ลายเตยพมา
จังหวะเร็ว
------------------- ทฺ ล ซฺ

- ล - ทํ
- ล - ทํ
--มม
- ลฺ - ด
- ล - รฺ
- ล - รฺ
- ลฺ - ทฺ

- ล - ทํ
- ล - ทํ
-ล-ซ
----------ร-ด

-ล-ซ
-ล-ซ
-ม-ร
-ร-ม
- ลฺ - ทฺ
- ลฺ - ทฺ
- ทฺ - ลฺ

-ล-ซ
-ล-ซ
-ด-ร
-ซ-ล
- ลฺ - ซฺ
- ลฺ - ซฺ
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ลายบายศรี
จังหวะชา
----ซ-ม
----ร-ม
- ดํ - ล
-ม-ร
-ร-ม
-ซ-ล
- ดํ - ล
-ม-ร
-ร-ม
- ด - ซฺ

(: - - - ล
---ฟ
---ล
---ล
---ร
(: - - - ล

(: - - - ล
---ฟ
---ล
---ด
---ร
-ล-ซ

-ร-ม
-ร-ด
- ลฺ - ด
-ซ-ล
-ซ-ม
- ด - ลฺ
-ซ-ม
- ดํ - ล
-ซ-ม
- ด - ลฺ
- ซ - ลฺ
- ลฺ - ด

-ซ-ล
-ม-ร
- ลฺ - ด
-ซ-ล
-ร-ซ
- ซฺ - ด
-ร-ม
-ซ-ซ
-ร-ซ
-ซ-ด
-ด-ร
- ลฺ - ด

---------ด
----------------------------

-ซ-ม
-ม-ร
-ร-ม
(-มรด
(---ล
---(-ซ-ด
(-มรด
---ล
----ม-ร
(-ม-ร

-ร-ด
- ด - ทฺ
-ร-ด
-ร-ม
-ซ-ม
------ด
-ร-ม
-ซ-ม
-------ด-ร

-ม-ร
- ลฺ - ซฺ
- ลฺ - ด
- ฟ ) -ซ
-ร)-ด
---ด
-ร)-ม
-ฟ)-ซ
-ร-ด
---ด
- ด - ลฺ
- ม )- ร

---------ด
------------ม
---------- ซฺ - ลฺ
----

-ด-ร
-ซ-ล
-ด-ร
-ซ-ฟ
-ด-ล
-ด-ซ

เซิ้งโปงลาง ( นกไซบินขามทุง )
-ด-ฟ
-ด-ร
---ล
-ด-ร
-ซ-ด -ซ-ล
---ฟ
-ซ-ล
-ด-ฟ
-ด-ร
---ซ
-ฟ-ร
-ร-ฟ
-ด-ร
---ร
-ด-ล
-ซ-ด -ซ-ล
---ฟ
-ล-ซ
ลซฟร -ด-ร
---ล
-ด-ซ

-ด-ฟ
-ซ-ด
-ร-ฟ
-ซ-ด
-ฟ-ร
ลซฟร

-ด-ร
-ซ-ล
-ด-ร
-ซ-ล
-ด-ร
- ด - ร:)

-ด-ร
-ซ-ล
-ด-ร
-ล-ร
-ด-ล
-ฟ-ร

รําโปงลาง
---ร
---ซ
---ล
---ร
---ร
---ซ
---ล
---ฟ
---ล
---ฟ
---ร
-ล-ซ

-ด-ร
-ซ-ล
-ด-ร
-ซ-ล
-ซ-ล
-ด-ร

---ร
---ล
---ร
---ล
---ล
- - - ร:)

-ด-ร
-ซ-ล
-ด-ร
-ด-ล
-ซ-ล
-ด-ร

-ฟ-ร
-ด-ล
-ฟ-ร
-ซ-ด
-ซ-ด
-ฟ-ร

ประวัติยอผูวิจัย
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ประวัติยอผูวิจัย
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด
ที่อยูปจจุบัน
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน
สถานที่ทํางานปจจุบัน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2513

พ.ศ. 2516

พ.ศ. 2519

พ.ศ. 2522

พ.ศ. 2525
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2556

นายคงฤทธิ์ แกวตั้งขึ้น
12 กรกฎาคม 2503
จังหวัดรอยเอ็ด
202/83 ซอยจันธิมา 14 ลาดพราว 80 10310
ครู คศ.1
โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4
จาก โรงเรียนวัดบูรพาภิราม
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 7
จาก โรงเรียนวัดสระทอง
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จาก โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย
อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
จาก โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย
อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด
ปกศ.สูง วิชาเอกดนตรีสากล
จาก วิทยาลัยครูบรุ ีรัมย
การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกดุริยางคศาสตร
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

