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บทคดัย่อ 
 การวิจัยคร ัง้นี้  เป็นการวจิ ัยในเชงิคุณภาพทางวฒันธรรม เพื่อศกึษาประวตัิความเป็นมาการขบัล าผญา 
รูปแบบการอนุรกัษ์และสืบทอดการขบัล าผญา และแนวทางการอนุรกัษ์และสืบทอดการขบัล าผญา ของชุมชน
เผา่ญอ้ บา้นโนนสวรรค ์ต าบลโคกส าราญ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร  
 จากการวจิยัพบว่า ประวตัิความเป็นมาของการขบัล าผญา ชุมชนเผ่าญ้อ ต าบลโคกส าราญ มวีวิฒันาการ
มากจากการพูดผญาโตต้อบ หรอืผญาเกีย้วโตงโตย ของหนุ่มสาว เรยีกว่าจ่ายผญา กจิกรรมการจ่ายผญามกัจะพบ
มากในชว่ง ทีช่าวบา้นวา่งเวน้จากการท าไรท่ านา ในยุคแรกใชเ้พยีงแคนเป่าประกอบ ต่อมาไดม้กีารน าเครื่องดนตรี
พื้นบ้านชนิดต่าง ๆ มาประกอบจังหวะและท านองในการข ับล าผญา โดยมีการนัง่ล้อมวงฟ้อนร าและปรบมือให้
จงัหวะประกอบการขบัล าผญา ทัง้นี้รปูแบบการอนุรกัษ์และสบืทอดการขบัล าผญาการอนุรกัษ์ในขนบการแสดงหมอ
ล าผญา ตามรปูแบบดัง่เดมิเพื่อไมใ่หผ้ดิเพี้ยนไปมาก ซึ่งภูมปัิญญาท้องถิ่นอาจจะมกีารพฒันาที่อยู่ในขอบเขตของ
ขนบธรรมเนียมของหมอล า รวมถงึระบบขัน้ตอนในการแสดงหมอล าผญา ในข ัน้ตอนต่างๆ เพื่อให้คงอยู่สบืต่อไปใน
ภายหน้า พรอ้มทัง้สรา้งความตระหนกัใหผู้ค้นในชมุชนไดห้่วงแหนในการอนุรกัษ์การขบัล าผญา โดยมแีนวทางการ
อนุรกัษ์และสืบทอด การขบัล าผญาของชุมชนเผ่าญ้อ ในแนวทางการอนุรกัษ์และพฒันา ให้การขบัล าผญาอยู่คู่
ชมุชนเผา่ญอ้ ควรใหม้กีารสง่เสรมิจากภาครฐั หรอืองคก์รและหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง โดยมกีารสนับสนุนการขบัรอ้ง
หมอล า สง่เสรมิเยาวชน ทัง้ในระดบัชมุชนและระดบัอ าเภอ ทัง้นี้หมอล าเองต้องเปิดรบัในการพฒันาทางดา้นต่างๆ 
เพราะหมอล าคอืสิง่ทีใ่หค้วามบนัเทงิแกชาวอสีาน จงึคูค่วรใหค้งอยู่สบืต่อไป 
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Thai Journal of Environmental Studies Vol. 2(3), 2019 : 45 - 56 
ISSN 2651-0782 
 

 
Coressponding Author: puwamet Rojjaratwut ; E-mail address: jokonputhai@hotmail.com 

46 

The guidelines for conservation and inheritance Lam Phaya of Yho lineage khogsamran 
Loengnoktha district, Yasothon province 

 
Phuwamet Rotcharatwut1, Ketsaraphon Sakunphon1, Phanat Phobbati1 

1 Faculty of Culture Mahasarakham University, Talat sub-district, 
Mueang District, Maha Sarakham Province 44000 

 
Phuwamet Rotcharatwut, Ketsaraphon Sakunphon, Phanat Phobbati. (2019). The guidelines for conservation and 
inheritance Lam Phaya of Yho lineage khogsamran Loengnoktha district, Yasothon province. Thai Journal of 
Environmental Studies Vol. 2(3), 2019 : 45 - 56. 
 

Abstract 
 The researcher was found that the history of the Lam Paya  tribal communities Nyo Khok Samran 
sub-district has evolved greatly from speech Paya dialog or Tong Toi Lam Paya which is called by  the 
youth in the village, Yasothon province. 
 Activity Lam Paya often found in the range. The villagers refrain from farmers. In the early days, 
the only cannon This research was analyzed survey to study the history of Lam Paya form of conservation 
and transmission Lam Paya. And guidelines for the conservation and transmission Lam Paya. Tribal 
communities Nyo Ban NhoN Sawan Khok Samran  Lerngnoktha district, Yasothon province sounded 
composed later has been attributed to various kinds of folk melodies and rhythms in the Lam Paya  It is a 
circle dance and claps the rhythm of a Lam Laya.  The theme of conservation and heritage conservation 
Lam Paya singer in the tradition. According to a tradition not to be very distorted. This local knowledge 
may be developed in the region.  The tradition of singer. The system is a step in the singer Paya. In the 
process to continue to exist in the future and bring awareness to people in the community to address 
concerns in the conservation Lam Paya. The conservative approach and inherits a body of tribal 
communities Paya Nyo. In the approach to conservation and development the Lam Paya is a tribal 
community Nyo should the promotion of the public sector. Organizations and related agencies. The 
backing chorus singer. Youth, community and district level. The singers have been developed in various 
fields because The singer is to entertain the Northeast. It deserves to remain for the next successor. This 
research I have suggested that guidelines for the conservation and transmission Lam Paya. Tribal 
communities Nyo Ban Khok Samran Loengnoktha district Yasothon province should be encouraged and 
developed into the society of today and should have the knowledge of wisdom to those who have no 
knowledge of Lampaya Paya. To has led to the study or practice, which makes Lam Paya along with 
community and tribal Nyo successor to the Esan stability. 
 
Keyword : Conservation guidelines, Inheritance, Inheritance Lam Phaya 
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1. บทน า 
 กลุ่มคนตระกูลไทหรือไต กลุ่มคนดัง้เดิมบน
ดินแดนอุษาคเนย์  อพยพมาตามลุ่มแม่น ้ าใหญ่  
เช่น แม่น ้าอิรวดี แม่น ้ าสารวนิ แม่น ้ าโขง รวมหลัก
ปัก ฐ านกันส ร้ า ง อัต ลักษณ์ ใ นกลุ่ มช าติพัน ธุ์
เช่นเดียวกบักลุ่มชาติพันธุ์ไทญ้อ ไทญ้ออพยพมา
จาก เชีย ง รุ้ง  ห รือ สิบสอง ปันนา  ตอน ใต้ข อ ง
สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนจีน และอพยพ
เข้ามาตัง้ถิ่นฐานริมแม่น ้ าโขงฝัง่ไทย มีภาษาของ
ตนเอง เรยีกว่า ภาษาญ้อ ภาษาญ้อจดัอยู่ในตระกูล
ภาษาไท-กะได ภาษากลุ่มค า-ไท สาขาเบ-ไท สาขา
ย่อยไต-แสก มีลักษณะคล้ายคลึงกบัภาษาไทยถิ่น
อี ส านแล ะภาษาล าวส า เนี ย งห ลวงพระ บา ง             
มพียญัชนะ 19 เสยีงสระเดีย่ว 18 เสยีง สระประสม 3 
เสยีง วรรณยุกต์ 4 เสยีง พยญัชนะควบกล ้า 6 เสยีง 
ซึ่งมีความไพเราะและน่าสนใจ เมื่อ 200 ปีก่อน 
คนญอ้ อพยพมาจากแขวงค าเกดิค าม่วนในประเทศ
ลาวเข้ามาตัง้ถิ่นฐานเป็น เมืองชัยสุดอุตมะบุร ี        
ที่ ต าบลไชยบุรี อ าเภอท่าอุเทน จังหวดันครพนม  
แต่ต่อมาเกิดสงครามจึงได้มีการอพยพออกไปตัง้
เมืองที่ โปงเลง ใกล้ประเทศเวียดนาม และย้าย
กลบัมาตัง้ถิน่ฐานอกีคร ัง้ใกล้ๆ บรเิวณเดมิ ที่ต าบลท่า
อุเทน อ าเภอที่อุเทน จังหวดันครพนม ในปัจจุบนั   
แต่ในครัง้นี้ไดม้กีารกระจายตวัไปตัง้รกรากในหลาย
พื้นที ่ไทญอ้ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อยู่รวมกนั
เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด คือที่อ าเภอท่าอุเทน จังหวัด
นครพนม และกระจัดกระจายตัวไปตัง้รากฐานใน
หลายพื้นที่ เช่น จงัหวดัสกลนคร จังหวดัมุกดาหาร 
จงัหวดัอุดรธานี จงัหวดักาฬสนิธุ์ และจงัหวดัยโสธร 
และพบในพื้นที่ภาคอื่น ๆ เช่น อ าเภออรญัประเทศ 
จงัหวดัปราจนีบรุ ีเป็นตน้  
 ไทญ้อ  ต าบลโคกส าราญ อ าเภอเลิงนกทา 
จงัหวดัยโสธร ซึ่งในจงัหวดัยโสธรมเีพียงหนึ่งต าบล  
ที่พบคนเผ่าญ้อ อยู่รวมตัวกนั ซึ่งมีความโดดเด่น 
ทางด้านภาษา จารีต ฮีตครอ งประ เพ ณี แล ะ
การละเล่น ศลิปะการแสดง ที่ไดร้บัอิทธิพลของคน
กลุ่มลุ่มแม่น ้ าโขง ชุมชนญ้อ  ต าบลโคกส าราญ 
อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร มกีลุ่มไทญ้อที่อาศยั
อยู่ในต าบลโคกส าราญ มีอยู่  4 หมู่บ้าน ได้แก ่ 

บา้นกดุคอก่านบา้นโนนสวรรค์ บา้นหินสิว่ และบา้น
โคกส าราญ โดยในชมุชนญอ้ จะมงีานบุญประจ าปีคอื
บญุเดอืนหก จะมกีารละเล่นตามความเชื่อประเพณีที่
สืบทอดกนัมาแต่บรรพบุรุษ เมื่อถึงเดือนหก หรือ
ระหว่างช่วงเดอืนพฤษภาคมถึงเดอืนมถิุนายน จะมี
พิธีขอฝน จุดบัง้ไฟถวายพญาแถน และจะมีการ
ท าบญุใหญ่ประจ าปี คอืบุญอุทิศหาญาติพี่น้องบรรพ
บุรุษ (แห่กองบุญ,แห่กองเม็ง) และในช่วงกลางวนั 
หรอืกลางคนื (ตามโอกาสความสะดวกของเจ้าภาพ) 
จะมีมหรสพคบงนัในบุญประจ าปี มีการขบัล าผญา 
โดยหมอล าปราชญ์ชาวบา้น จะขบัล าเป็นบทเกี้ยวพา
ราสรีะหวา่งฝ่ายชาย และฝ่ายหญิง โต้ตอบกนัไปมา 
โดยขับล าประกอบจังหวะที่มีดนตรีเ ป็น เครื่อ ง
ประกอบจงัหวะเช่น แคน พิณ กลอง และฉิ่ง ซึ่งการ
ขบัล าผญาจะมคีวามคล้ายคลึงกนักบั ล าสีพันดอน 
และคอนสะหวนั ล าผญาพบมากในแถบลุ่มน ้ าโขง 
และพบมากในอ าเภอดอนตาล ค าผญา (ผะหญา, 
ผะหย๋า) ที่มาจากค าว่าปรชัญา เป็นบทกลอนที่แฝง
ดว้ยค าสอน เช่น ผญาปู่ สอนหลาน ย่าสอนหลาน 
ผญาเกี้ยว ผญาจึงเป็นบทกลอนที่เป็นค าสอนของ
ผูค้นคนในอดีต เพื่อให้คนใกล้ชิดอยู่ในกรอบจารีต 
ฮีตครอง ผญาจึงมคีวามส าคญักบัคนในอดีตในการ
ด ารงชวีติ และไดม้กีารปรบัเปลี่ยนจากการที่พูดผญา
โต้ตอบ ผญาค าสอน ได้มีการพัฒนาน ามาขบัร้อง 
(ขบัล า) บทผญามาประกอบจงัหวะท านอง จึงเกิด
เป็นท านอล าต่างๆ เช่น ล าพื้น ล ากลอน ล าเพลิน  
ล าหมู่  ล า เ รื่ อ ง  ล าคอนสะหวัน  ล าบ้านซอก  
ล ามหาไชย ล าผญา ฯลฯ  หมอล าผญากลอนล าว่า
เป็นการล าทีใ่ช ้บทกลอน โต้ตอบกนัระหว่างหมอล า
ชายและหญิงในเรื่องต่างๆ โดยมีเครื่องดนตรี
ประกอบคอื แคนกลอนที่หมอล าใชล้ าเรยีกว่า กลอน
ล า ซึง่มลีกัษณะเป็นรอ้ยกรอง (เจรญิชยั ชนไพโรจน์. 
2526 : 3 -33 ) กลอนล าเป็นบทกวขีองชาวอีสานนัน้ 
มใิชเ่พยีงแต่จะใหค้วามเสนาะไพเราะ แฝงกุศโลบาย
สอดแทรกหลักธรรมของศาสนาให้ซึมซับเข้าถึง 
ประชาชนทุกชัน้ทุกสงัคม จึงท าให้ชาวอีสานเป็น 
ผู้ต ัง้อยู่ในความประพฤติปฏิบตัิตนที่ดีอยู่ในกรอบ 
ของขนบธรรมเนียมประเพณี และตัง้ม ัน่อยู่ ใน
ศลีธรรมอนัด ี(จารุบุตร เรืองสุวรรณ. 2521 : 45) 
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ซึ่ง ในการศึกษาการวิจัย ในครัง้นี้  ผู้วิจ ัย ได้ตั ้ง
ขอ้สงัเกต ในหวัขอ้วจิยัแนวทางการอนุรกัษ์และสืบ
ทอดการขบัล าผญา ของชุมชนเผ่าญ้อ ต าบลโคก
ส าราญ อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  ซึ่งตัง้
ขอ้สงัเกตว่าการขบัล าผญาในชุมชน ไทญ้อ ต าบล
โคกส าราญ ได้รบัอิทธิพลจากอ าเภอดอนตาลหรือ 
ไม่อย่างไร เพราะในชุมชนไทญ้อในจังหวัดอื่นๆ  
ไมค่อ่ยจะพบเหน็การขบัล าผญาในกลุ่มคนไทญอ้  
 จากความส าคญัขา้งต้นที่กล่าวมา จะเห็นได้
ว่าศิลปะการแสดงของแต่ละชาติพันธ์หรือชุมชน           
มบีทบาททีส่ าคญัมากทีส่ดุ ทีอ่ยู่รว่มกบัผูค้นในชุมชน 
ศลิปะการแสดงเหล่านี้จงึมคีวามส าคญั และเหมาะแก่
การอนุรกัษ์และสืบทอดให้คงอยู่คู่กบัชุมชน เพื่อให้
เป็นมรดกสู่คนรุ่นหลังได้ปลูกจิตส านึกที่อยากจะ
อนุรกัษ์หวงแหนศลิปะคา่ล ้าเหล่านี้ให้คงอยู่สบืต่อไป 
ผูว้จิยัจึงมคีวามสนใจที่จะศกึษาประวตัิความเป็นมา
การขบัล าผญาของชุมชนเผ่าญ้อ บ้านโนนสวรรค ์
ต าบลโคกส าราญ อ าเภอเลิงนกทา จังหวดัยโสธร 
รูปแบบและแนวทางการอนุรกัษ์และสบืทอดการขบั
ล าผญา ในประเดน็ศกึษา เรื่อง แนวทางการอนุรกัษ์
และสบืทอดการขบัล าผญา ของชุมชนเผ่าญ้อ ต าบล
โคกส าราญ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร 
 
2. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาประวตัิความเป็นมาการข ับ
ล าผญาของชมุชนเผา่ญอ้ บา้นโนนสวรรค์ ต าบลโคก
ส าราญ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร 
 2. เพื่อศึกษารูปแบบการการอนุรกัษ์และสืบ
ทอดการขบัล าผญา ของชมุชนเผ่าญ้อ บา้นโนนสวรรค์
ต าบลโคก ส าราญ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร 
 3. เพื่อศกึษาแนวทางการอนุรกัษ์และสบืทอด 
การขบัล าผญา ของชุมชนเผ่าญ้อ ต าบลโคกส าราญ
อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร 
 
3. วิธีการด าเนินการวิจยั 
 การศึกษาเรื่อง “แนวทางการอนุรกัษ์และสืบ
ทอดการข ับล าผญา ของชุมชนเผ่าญ้อ ต าบลโคก
ส าราญ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร” ในการวจิยัใน

ครัง้นี้ผู้วจิ ัยได้ใช้วธิีการวจิ ัยเชงิคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร  
(Document)  เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากภาคสนาม (Field  
Study) โดยการส ารวจ  สมัภาษณ์  สงัเกต  และการ
สนทนากลุ่ม  การศกึษาเรื่องแนวทางการอนุรกัษ์และ
สบืทอดการขบัล าผญา ของชุมชนเผ่าญ้อ ต าบลโคก
ส าราญ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร และน าขอ้มลูมา
วเิคราะห์ เพื่อให้ไดข้อ้มูลที่เป็นรูปธรรมที่ชดัเจน โดย
ผู้วิจ ัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยดังนิ้  ศึกษา
เอกสาร ทบทวนงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ชีแ้จงวตัถุประสงค์
ในการด าเนินงานศึกษาประวตัิความเป็นมา ศึกษา
แนวทางการอนุรกัษ์และการสบืทอดการขบัล าผญา โดย
รวบรวมขอ้มลูทีไ่ดจ้ากกลุ่มตวัอย่าง น ามาวเิคราะห์เพื่อ
ศึกษาแนวทางการอนุร ักษ์และการสืบทอดการข ับ
ล าผญา โดยมีผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้น าชุมชน ปราชญ์
ชาวบ้าน และประชาชนอาศยัอยู่ที่ ต าบลโคกส าราญ 
อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จ านวน 20 คน  
ใชร้ะยะเวลาในการวจิยั 3 เดอืน เพื่อศกึษาและวเิคราะห์
ขอ้มลูตามวตัถุประสงค ์โดยมเีครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยั
คอื แบบส ารวจ แบบสมัภาษณ์แบบสงัเกต แบบการ
สนทนากลุ่ม สรปุและน าเสนอผลการศกึษา 
 

4. ผลการการศึกษา 
 1. การศึกษาเรื่อง “แนวทางการอนุรกัษ์
และสืบทอดการขับล าผญา ของชุมชนเผ่าญ้อ 
ต าบลโคกส าราญ อ า เภอเลิงนกทา จ ังหวัด
ยโสธร” มีผลการวิจยัตามประเดน็ดงัน้ี 
 ประวัติของชุมชนเผ่าญ้อต าบลโคกส าราญ      
ถิ่นฐานเดิมของไทญ้อ อยู่ที่เมอืงทงสา แขวงไชยบุรี
ของประเทศลาว หรือจังหวดัล้านช้างของไทย สมยั
หนึ่งไทญ้อส่วนใหญ่ ได้อพยพมาตัง้ถิ่นฐานที่ไชยบุรี
ปากน ้าสงครามรมิฝัง่แม่น ้ าโขง (ต าบลไชยบุรีอ าเภอ
ท่าอุเทนจงัหวดันครพนมในปัจจุบนั) ในสมยัรชักาลที ่
1 เมือ่พุทธศกัราช 2351 ต่อมาเมื่อเกดิกบฏเจ้าอนุวงศ์
จนัทร์ ในสมยัรชักาลที่ 3 พุทธศกัราช 2369 พวก
ไทยญ้อที่เมอืงไชยบุร ีไดถู้กกองทพัเจ้าอนุวงศ์กวาด
ต้อนไป แล้วให้ตัง้เมืองอยู่  ณ เมืองปุงลิง ฝัง่ซ้าย 
แม่น ้าโขง (อยู่ในแขวงค าม่วน ประเทศลาว) อยู่ระยะ
หนึ่งต่อมาไดก้ลบัมาตัง้เมอืง ขึ้นใหม่ทางฝัง่แม่น ้าโขง
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ตัง้เป็นเมืองท่าอุเทนเมื่อปีพุทธศกัราช 2373 คือ
บริเวณท่าอุเทนจังหวัดนครพนม  ในปัจจุบัน และ
บางส่วนได้ตัง้ถิ่นฐานที่อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวดั
มกุดาหาร แต่เดมิชุมชนเผ่าญ้อ บา้นกุดคอก่านตัง้ถิ่น
ฐานอยู่ บ้านขอนขวาง ( ปัจจุบ ันบริเวณทางทิศ
ตะวันออกของบ้านนาอุดม  อ าเภอนิคมค าสร้อย 
จังหวัดมุกดาหาร) แต่ต่อมาได้เกิดโรคระบาดใน
หมู่บ้านท าให้ผู้คนหมู่บ้านล้มตาย เป็นจ านวนมาก   
ซึ่งเผ่าญ้อจะนับถือใสยศาสตร์ถือผีเป็นหลักซึ่งมีคน
ป่วยบอกวา่มผีเีขา้หรอืผปีอบ จึงอยู่กนัไม่ไดจ้ึงอพยพ
มาตัง้หมูบ่า้นอยู่บา้นเกา่กลาง ซึ่งอยู่ห่างจากบา้นขอน
ขวางประมาณ 6 กโิลเมตร และมสี่วนไดม้าอยู่อาศยัที่
บา้นโคกใต ้โคกเหนือ (ปัจจุบนัคอืบา้นหินสิว่และบา้น
กดุคอกา่น) ซึง่ประชาชน ไดจ้บัจองพื้นที่ท าการเกษตร 
บรเิวณกดุคอก่าน ซึ่งมคีวามอุดมสมบูรณ์มหีน่อไมไ้ผ่
โจดขึ้นจ านวนมาก พอถึงฤดูฝนล าห้วยกุดก่านระดบั
น ้า ในล าหว้ยสงูขึน้ท่วมต้นไมท้ัง้ 2 ฝัง่ล าห้วย เมื่อน ้า
ลดลงจะมีร่องรอยของน ้ าติดตามต้นไม้เป็นก่าน  
(เป็นคาบฟองสีขาว) ชาวบ้านในหมู่บา้นและหมู่บา้น
ใกล้เคยีงจึงได้เรยีกหมู่บ้านว่าบ้านกุดคอก่าน ตัง้แต่
นัน้เป็นตน้มาโดยมผีูน้ าซึง่เป็นผูต้ ัง้หมูบ่า้นดงันี้ 
  1) เฒา่เตม็ โจมค า 
  2) เฒา่อาน โจมค า 
  3) เฒา่เลอืก สาขะสงิห์ 
  4) เฒา่ขอ้ง อาสา 
  5) เฒา่เกง่ ขนัทอง 
  6) เฒา่เอ สมชาต ิ
  7) เฒา่นวล ขนัทอง 
  8) นายเลื่อม สาขะสงิห์ 
  9) นายเลงิ ขนัทอง 
  10) นายพชิติ ชาวชอบ 
  11) นายหลอม ค าไข 
 ปัจจุบ ันชุมชนกุดคอก่านได้แยกหมู่บ้าน
ออกเป็น 4 หมู ่ไดแ้ก่ บา้นกุดคอก่าน หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 1 
บา้นโนนสวรรค์หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 15 และบา้นหินสิว่หมู่ที ่
6 มีความเป็นเอกลกัษณ์ของคนเผ่าญ้อได้พูด ไดแ้ก ่
ภาษาพูดซึ่งภาษาญ้อจะเป็นอีกภาษาหนึ่งที่สืบทอด
กนัมาจนถึงปัจจุบนั ประเพณีวฒันธรรมความเป็นอยู่
ตลอดจนวัฒนธรรมการแต่งกายในการสืบทอด

ประเพณีวฒันธรรมนัน้ยงัมคีวามเป็นเผ่าญ้อ ชาติพนัธุ์
ญ้อมีวิถีชีวิตที่ เรียบง่ายตามวิถีชนบท หลังจาก
ชาวบ้านว่างเว้นจากการท านา การเกษตรต่างๆ จะมี
กจิกรรมที่ผู้คนในชุมชนท าร่วมกนั เพื่อพบปะพูดคุย
กนั คอืการลงข่วงเขน็ฝ้าย ซึ่งเป็นกจิกรรมที่ส าคญัอีก
อย่างหนึ่ง เมือ่ถงึชว่งเยน็ หลงัจากทีร่บัประทานอาหาร
เย็นเสร็จสาวๆ ในชุมชนก็จะมารวมตัวกันที่ข่วง 
บริเวณลานบ้าน เพื่อเข็นฝ้าย (ท าฝ้ายให้เป็นเส้น) 
หรือปัน่ฝ้าย (กรอหลอดด้าย) จะมีทัง้สาวๆ และ
ผูส้งูอายุลงมาชว่ยท างานอยู่เป็นเพื่อน ส่วนหนุ่มๆ จะ
ชวนกนักลุ่มละ 3 – 5 คน เดนิลงข่วงต่างๆ ขณะที่เดนิ
ไปกจ็ะเป่าแคนไปดว้ย เนื่องจากว่าแต่ละหมู่บา้นจะมี
อยู่หลายขว่งตามคุม้ต่างๆ หนุ่ม ๆ กจ็ะเดนิไปเที่ยวชม
ขว่งต่างๆ เมือ่หมายตาสาวข่วงไหน หนุ่มๆกจ็ะเขา้ไป
ในขว่งกจ็ะพูดหยอกเย้าเกี้ยวพาราส ีโดยการพูดผญา
โต้ตอบชนเผ่าญ้อต าบลโคกส าราญ มีนักปราชญ์ผู้
ช านาญในการพูดผญาพื้น (เวา้ผญาดัง้เดมิ) ซึ่งถือเป็น
ต้นแบบของหมอล าผญาในชุมชน แม่เครือ อุตพันธุ์ 
(นักพูดผญาหญิง) พ่อเปา คคิะ (นักพูดผญาชาย) ถือ
เป็นตน้แบบของหมอล าผญาในชุมชนเผ่าญ้อ โดยการ
สมัภาษณ์ หมอล านวลจันทร์ ค าไข “ยุคแรกเป็นการ
พูดผญาโต้ตอบ ขณะที่หมอล านวลจันทร์ยังเด็ก ได้
ตามไปฟังและดูการแสดงของแม่ เครือ จึง เกิด
ความชอบในการพูดผญาหลังจากที่แม่เครอื อุตพนัธุ์  
มอีายุมากขึน้ ท่านกไ็ดฝ้ากกลอนผญาไวใ้ห้แก่หมอล า
นาง โจมค า(หมอล ารุ่นพี่ในชุมชน) หลงัจากที่หมดยุค
ของแม่เครืออุตพันธุ์ ก็ยังไม่มผีู้ทีสืบทอดล าผญาไว้
เ ป็ นอาชีพ  ขณะนั ้นบ้ านหิ่ นสิ่ ว ไ ด้  มี ง านบุญ  
หลวงพ่อทา (ญาถ่านทา) เจ้าอาวาสวดับา้นหินสิว่ ผูท้ี่
มใีจรกัษ์ในศลิปวฒันธรรมการล าผญาจึงไดว้่าจ้างหมอ
ล าผมหอม สกุลไทย ซึ่งเป็นหมอล าผญาย่อยที่มี
ชื่อเสียงโด่งดงั ในอ าเภอดอนตาล จังหวดัมุกดาหาร 
มาล าฉลองงานบุญ“หมอล านวลจนัทร์เล่าว่า ไดไ้ปฟัง
ล าผญาของหมอล าผมหอม สกุลไทย จึงเกดิความชอบ
ในการล าผญา ในคืนนัน้ หมอล านวลจันทร์นัง่ฟัง
ล าผญาจนหมอล าเลิกท าการแสดง ต่อมาหมอล า
นวลจันทร์ จึงมีแนวคิดที่จะริเริ่มฟ้ืนฟูการล าผญา  
ที่ในอดีตชุมชนของตนเองเคยมีการพูดผญามาแล้ว    
หมอล านวลจันทร์จึงรวมตัว หมอล า - นักดนตรีรุ่น
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อาจารย์ รุ่นพี่รุ่นน้องและเพื่อนๆ ในชุมชน มาหัด
ล าผญาโดยอาศัยท านองล าที่เคยได้ยินไดฟังจาก 
หมอล าเครอื อุตพนัธุ์ และหมอล าผมหอม สกุลไทย” 
(นวลจนัทร ์ ค าไข สมัภาษณ์ : 2562) ผูท้ีร่ว่มฝึกหดัล า
เพื่อรวมทมีครัง้แรก ดงันี้ 
  1) หมอล านวลจนัทร ์ค าไข 
  2) หมอล าอ่อน (จนัด)ี สมทรพัย์  
  3) หมอล านาง โจมค า  
  4) นายเมา่ ขนัทอง 
  5) นายวเิศษ การะเนตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 คณะหมอล าผญา ชมุชนเผา่ญอ้ 

ต าบลโคกส าราญ 
 

 ฝึกฝนดว้ยแนวทาง “ครพูกัลกัจ า” จนเกดิความ
ช านาญและสามารถรบังานล าได ้คา่จา้งในยุคเริม่ต้นรบั
งานล าในราคา 1,500 – 3,000 บาท ยุคที่หมอล าผญา
เผ่าญ้อ ต าบลโคกส าราญ อ าเภอเลิงนกทา จังหวัด
ยโสธร รุง่เรอืงมากอยู่ในชว่งราวปี พ.ศ.2536-2559 เมื่อ
มใีครกล่าวถงึ หมอล าค านาง จนัด ีศรนีวล รวม 3 ท่าน
นี้ เป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะไม่มคีนรูจ้กั ต่อมาไดม้หีมอล าฝ่าย
ชายมาร่วมในวงดว้ย คือหมอล าเชย ยืนยงในช่วงที่
รวมตวักนัค่าจ้างที่ไดสู้งสุดประมาณ 5,000 - 15,000 
บาท ปัจจุบนันี้หมอล าผญา เป็นเพียงหมอล าอนุรกัษ์ 
โดยพรอ้มที่จะหมดไปกบัอดตีถ้าไม่มผีูค้นมาส่งเสริม 
และอนุรกัษ์สบืต่อไปสภาพปัจจุบนัของการขบัล าผญา
ของชมุชนเผา่ญอ้ ต าบลโคกส าราญ อ าเภอเลิงนกทา 
จังหวัดยโสธรผลการวิจัยพบว่า สถานภาพองค์
ความรู้ที่ย ังมีร่องรอยให้สามารถสืบค้นได้อยู่ใน
ปัจจุบนั ถึงแมก้ารแสดงหมอล าจะเป็นมหรสพส่วน
ใหญ่ที่ชาวอีสานชื้นชอบแต่มีการเปลี่ยนแปลงด้าน

รสนิยมคา่นิยมของคนแต่ละยุคสิง่ที่อยู่เบื้องหลงัของ
การเปลีย่นแปลงคอื ระบบกลไกเศรษฐกจิ เมื่อมกีาร
กระตุ้นทางเศรษฐกิจ เช่น มีการเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจ และเมื่อมกีารคมนาคมติดต่อสื่อสารการ
เดินทางเข้าไปหางานท าที่กรุงเทพฯ หรือตัวเมือง
ใหญ่จึงรบัเอาค่านิยมที่เขาคิดว่าเป็นความศิวิไลซ์ 
เขา้มาปรบัใชใ้นแง่มุมของการปรบัเปลี่ยนการแสดง
หมอล าเช่นกนั จะเห็นได้ว่าจากเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
หมอล าแต่ละประเภทส่วนใหญ่ที่น าเสนอมา ไดป้รบั
ไปตามสมัยนิยม แต่ในแนวทางของคณะหมอล า
ผญาชุมชนเผ่าญ้อ ต าบลโคกส าราญ อ าเภอเลิงนก
ทา จงัหวดัยโสธร มแีนวคดิในระบบการแสดงที่ย ัง
อยากจะอนุร ักษ์ ในรูปแบบดัง่เดิม จึงท าให้มีงาน
แสดงน้อยลง  เพราะกระแสนิยมหมอล าในรูป
แบบเดมิน้อยลง  
 ทัง้นี้ในคณะหมอล าผญาชุมชนเผ่าญ้อลดลง    
จึงท าให้ไม่มีผู้ที่จะมาสบืทอด จึงเป็นเพียงผูอ้นุรกัษ์ 
และพรอ้มทีจ่ะถ่ายทอดใหค้นรุน่หลงัไดส้บืต่อเมื่อมผีูท้ี่
สนใจเขา้มาศึกษา ปัจจุบนัหมอล าผญาชุมชนเผ่าญ้อ 
ต าบลโคกส าราญ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร ยงัรบั
งานอยู่บา้งตามความตอ้งการของผูว้า่จา้งสว่นมากจะไป
โชวก์ารแสดงเพยีงระยะเวลาสัน้ ๆ กบัหน่วยงานต่าง ๆ 
ทีใ่หก้ารสนบัสนุน (นวลจนัทร ์ค าไข สมัภาษณ์ : 2562)  
 2. รูปแบบการการอนุรกัษ์และสืบทอดการ
ขบัล าผญา ของชุมชนเผ่าญ้อ บ้านโนนสวรรค์
ต าบลโคก ส าราญ อ าเภอเลิงนกทา จงัหวดัยโสธร 
  2.1 การอนุรกัษ์ขนบในการแสดงผญา 
   การขบัล าผญาในอดีตนิยมจะนัง่พื้น
ขบัล าโดยจะล าโต้ตอบกนัระหว่างหมอล าฝ่ายชาย 
และหมอล าฝ่ายหญิง ปัจจุบนัได้มีการพฒันามีเวที
เครือ่งเสยีง จงึท าใหห้มอล าปรบัตวัให้เขา้กบัยุคสมยั  
หมอล าจงึไดพ้ฒันาเปลี่ยนจากการนัง่ล ามายืนล าบน
เวท ีซึง่ในอดตีจะมดีนตรเีพียงชนิดเดยีวประการขบั
ล าคอื แคน ทีใ่ชส้ าหรบัเป่าประกอบการขบัล า ต่อมา
ได้มีการพัฒนาได้น าดนตรีที่หลากหลายเพิ่มขึ้น    
โดยน าดนตรพีื้นบา้น และดนตรสีากลเขา้มาประกอบ
เข้าจังหวะ เช่น  พิณ กลอง  ฉิ่ ง  แคน คีย์บอร์ด 
อเิลก็โทน กลองชุด เบสไฟฟ้า และกตีาร์ไฟฟ้า โดย
การพัฒนาเหล่านี้ข ึ้นอยู่กบัคณะหมอล าในบางวง 
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เป็นทีย่อมรบักนัในวงการของศลิปินคนรุ่นใหม่จึงท า
ให้มงีานล าเพิ่มขึ้น และนิยมหนักลบัมาเรยีนล าเพื่อ
ประกอบอาชีพกนัมากขึ้น แต่ในอีกแง่คิดหนึ่งของ
กลุ่มผูอ้นุรกัษ์นิยม มแีนวคดิทีอ่ยากจะอนุรกัษ์ในการ
แสดง มีความซาบซึ้งในการนิยมเสพการล าแบบ
โบราณ จงึท าใหม้ขีอ้ขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มอนุรกัษ์นิยม 
และกลุ่มส ังคมนิยม แต่หมอล าตามกลุ่มชาติพันธุ์
ต่างๆ ยงัมกีารอนุรกัษ์ขบัล าแบบดัง่เดมิ เช่น คณะ
หมอล าผญาชุมชนเผ่าญ้อ ต าบลโคกส าราญ อ าเภอ
เลิงนกทา จังหวดัยโสธร ซึ่งเป็นเพียงหมอล ากลุ่ม 
ผูอ้นุรกัษ์ จึงสามารถเป็นผู้ที่ให้ความรู้เรื่องการขบั
ล าผญา ในรูปแบบดัง่ เดิมได้ระ เอียดมากที่สุด  
ซึง่คณะหมอล าผญาชุมชนเผ่าญ้อ ปัจจุบนัยงัรบังาน
ล าตามงานที่เจ้าภาพมาว่าจ้าง โดยคณะหมอล า
ผญาชมุชนเผ่าญ้อ ยงัอนุรกัษ์การขบัล าผญาแบบดัง่
เดมิซึง่เป็นขนบธรรมเนียมอนัดงีาม 
  2.2 การติดต่อว่าจ้าง หรือ รบังาน 
   หมอล ากับเจ้าภาพ โดยปกติแล้ว     
ในสมยัก่อนเจ้าภาพมกัเดนิทางไปติดต่อว่าจ้างหมอ
ล าทีบ่า้นของหมอล าหรอืเวทหีมอล า และมกีารตกลง
นัดหมายกนัเรื่องค่าจ้างคณะหมอล าผญา ชุมชน
เผ่าญ้อ ต าบลโคกส าราญ อ าเภอเลิงนกทา จงัหวดั
ยโสธร ผู้จ ัดตัง้ คือ นางนวลจันทร์ ค าไข จัดตัง้ 
พ .ศ .2536 ผู้แสดงปร ะมาณ 10 คนการว่ าจ้า ง 
สามารถว่าจ้างโดยผ่านสมาชิกในวงได้ทุกคน แต่
สว่นมากผูว้า่จา้งจะว่าจ้างผ่าน นางนวลจนัทร์ ค าไข 
(หวัหน้าวง) ทีบ่า้นเลขที ่309 หมู ่15 บา้นโนนสวรรค ์
ต าบลโคกส าราญ อ าเภอเลิงนกทา จังหวดัยโสธร 
35120 หรอืโทรติดต่อ 061 - 793 - 4348 ราคา
ค่าจ้างในการแสดง ราคามาตรฐานอยู่ที่ 3,000 – 
5,000 บาท ราคามดัจ า 1,000 - 2,000 ราคาที่ได้
สูงสุดในราคา 15,000 บาท ทัง้นี้ อยู่ตามความ
เหมาะสมของงาน และระยะทางในการเดนิทางไปท า
การแสดงเมือ่ถงึวนังานหมอล ามกัจะเดนิไปบา้นงาน
ก่อนก่อนเวลาแสดงพอสมควร พาหนะในการ
เดินทางอาจจะเป็นขึ้นรถโดยสาร หรือรถส่วนตัว  
เมื่อไปถึงบ้านก็ขึ้นพักผ่อน อาบน ้ า ร ับประทาน
อาหาร และแต่งตวัทีบ่า้นเจา้ภาพ  ถอืเป็นธรรมเนียม
ของเจ้าภาพที่จะต้องจัดหาอาหารต้อนรบัหมอล า 

เจ้าภาพต้องจดัเตรยีมเครื่องคายส าหรบัท าการไหว้
ครู หมอล าจะท าพิธีไหว้ครูที่บา้นของเจ้าภาพ แล้ว
เมื่อถึงเวลาล าแล้วจึงขึ้นเวที  ในวนังาน ตัง้แต่เช้า
เจา้ภาพมกัจะเปิดแผน่เสยีงหมอล าทีก่ าลงัเป็นที่นิยม
ในสมัยนัน้ ผ่านเครื่องขยายเสียง ให้ชาวบ้านใน
ละแวกนัน้ได้ยินได้ฟังโดยทัว่กนัเรื่อยไปจนถึงการ
แสดง 
  2.3 ไหว้คร ูการประกอบพิธีกรรมก่อน
ท าการแสดง (ยกอ้อยอคร)ู 
   “อ้อ” ในพิธีกรรมการไหวค้รูของหมอ
ล าอีสาน “คือ คาถา ที่กล่าวเพื่อบูชาครู ระลึกถึง 
ผู้มีพระคุณที่ประสิทธิป์ระสาทความรู้ให้ ไม่ว่าท า
กจิการอนัใดแลว้ถา้ขึน้ชือ่วา่วชิาเราย่อมมคีรูการไหว้
ครนูิยมหนัไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ หรอืทาง
ทิศเหนือ เครื่องบูชาครู (คายอ้อ) ของหมอล าผญา
เผ่าญ้อ มีดงันี้  หนังสือกลอนล า ดอกไม้ขาว 5 คู ่
เทียน 5 คู่  เทียนเล่มบาท 1 คู่ เงิน 29 บาท หว ี 
1 เล่ม ลิปสติก 1 แท่ง แป้ง 1 กระป๋อง ผา้ถุง 1 ผืน 
ผา้แพร หนึ่งวา1 ผนื และเหลา้ 1 ขวด 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที ่2 คณะหมอล าประกอบพธิไีหวค้ร ู   

(ยกออ้ยอคร)ู 
 

  2.4 การแต่งกาย 
   การแต่งกายของหมอล าเดิมหมอล า
ผูช้ายนิยมนุ่งโสร่ง  เสื้อหม้อนิล และหมอล าผูห้ญิง
นิยมนุ่งผา้ถุง และเสื้อแขนกระบอกส่วนการแต่งการ
ของหมอล าผญา ชุมชนเผ่าญ้อ ต าบลโคกส าราญ 
อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร มกีารแต่งกายโดยยึด
ในแนวทางอนุรกัษ์ของชนเผ่าญ้อการแต่งกายของ
หมอล าผู้หญิงหมอล าผู้หญิงจะนิยมแต่ งกายโดย  
ใส่เสื้อแขนกระบอก สีด า , นุ่งผ้าถุง โทน สีด า / 
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สกีรมท่า เบีย่งผา้สไบขดิสแีดงเป็นหลกั เกล้ามวยผม 
ทดัดอกไม ้ส่วนหมอล าผูช้ายนิยมสวมชุดสากล คือ
กางเกงขายาว เสื้อแขนยาว และผูกเนคไท ต่อมา
ปัจจุบนันิยมใส่เสื้อแจ็คเกต็ รองเท้าหนังแบบสุภาพ
หรอืรองเท้าบูท การแต่งการถือว่าเป็นองค์ประกอบ
ส าคญั ที่เสริมช่วยให้หมอล ามีเสน่ห์และมีสง่าราศ ี
การแต่งกาย ถอืวา่มคีวามส าคญัอย่างยิ่งยวดส าหรบั
หมอล า เพราะว่าในงานนัน้หมอล า คอื พระเอกและ
นางเอก การแต่งกายต้องพิถีพิถันเรียบร้อยและดูดี 
ประณีตน าสมยั เช่น หมอล าเคน ดาเหลา ไดช้ื่อเป็น
หมอล าที่แต่งกายพิถีพิถนั มเีสน่ห์ และมสีง่าราศยีิ่ง
คนหนึ่ง กวา่จะขึน้เวทไีดก้ใ็ชเ้วลาแต่งตวัและไหวค้รู
เป็นเวลานาน แต่ผูฟั้งกท็นรอไดด้ว้ยความตัง้อกตัง้ใจ 
โดยมาตรฐานทางสงัคมแล้วถือว่าหมอล ากลอน  ทัง้
ชายหญงิ เป็นผูม้รีสนิยมทนัสมยัและน าสมยัในยุคนัน้ 
ๆ แต่การแต่งกายของหมอล าชิ่ง คนส่วนใหญ่อาจ
มองวา่ เป็นการแต่งตวัที่ล ้าสมยัจนเกนิไป ทัง้นี้กลุ่ม
ของหมอล าดัง่เดมิ เช่นหมอล ากลอน หมอล าชนเผ่า 
และหมอล าดัง่เดมิ ยงัมกีารแต่งกายทีอ่ยู่ในกรอบของ
การอนุรกัษ์ ถึงแมจ้ะมกีารพฒันาปรบัปรุงให้เขา้กบั
ยุคสมยั แต่ยงัคงความเรยีบรอ้ยและงดงามตามจารตี
ประเพณี  
  2.5 กลอนล าทีใ่ช้ในการแสดง 
   การข ับล าผญาของชุมชนเผ่าญ้อ     
บา้นโนนสวรรค์ ต าบลโคกส าราญ อ าเภอเลิงนกทา 
จังหวัดยโสธร มีตัวอย่างกลอนล าหรือค าร้องที่ใช้
ประกอบการแสดง ดงันี้ 
  กลอนไหว้คร ู
สาธุ ขา้ขอยอแมน่มอืน้อม  จอมพระธรรมอนัล ้าคา่  
คณุครบูาดอกอาจารย์   ขอใหม้านัน้ชว่ยป้อง  
ยามขา้สวิา่กลอน    บอกวา่คนัแมน่คณุนัน้ 
พระพุทธขอใหม้าน าค ้า   คนัวา่คณุนัน้พระธรรม  
ขอใหม้านัน้น าสง่ โอ่หน่อคณุพระสงฆน์ัน้พร ่าพรอ้ม  
นางขอน้อมมสัการ บอกวา่กบัคณุอานัน้จารย์เจา้  
กบัทัง้อานัน้จารย์เจา้   ผูเ้ขยีนกลอนนัน้แตม้แต่ง 
ผูเ้พิ้นเขยีนนัน้ขดีแตม้  ใหแ้นมขา้บาดโอ่ล า 
(นวลจนัทร ์ค าไข สมัภาษณ์ : 2562) 
 
 

  2.6 เครือ่งดนตรีทีใ่ช้ประกอบการ 
   เครือ่งดนตรทีี่ใชป้ระกอบการแสดงใน
การล าผญา ของคณะหมอล าผญาชุมชนเผ่าญ้อ  
ต าบลโคกส าราญ อ าเภอเลิงนกทา จังหวดัยโสธร 
ประกอบดว้ยเครือ่งดนตร ีดงันี้ แคน กลองตุ้ม กลอง
ยาวพณิ ฉิ่ง ฉาบ 
  2.7 แสดงขัน้ตอนในการท าการแสดง 
   ขณะที่ข ึ้นล าบนเวที หมอล าต้องใช้
การสงัเกตวา่ผูฟั้งชอบหรอืไม่ชอบอะไร เช่น เนื้อหา 
ของกลอน  ท านองล าหรือจังหวะลีลา ลกัษณะและ
สาระในการพูดจา  และอื่ นๆ เมื่อขึ้น เวทีแล้ ว  
ศลิปินหมอล าต้องตระหนักว่า ตนเป็นผู้มีหน้าที่ให้
ความบนัเทงิแกผู่ฟั้งเป็นหลกัจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า 
หรืออารมณ์ขุ่นมัวหรือเศร้าหมองป่านใดก็ต้อง
พยายามท าหน้ าตา ให้สดชื่นแ ละ เบิกบานอยู่
ตลอดเวลา เพื่อผูฟั้งจะไดต้ิดใจและตามไปจ้างมาล า
อีกในวนัหน้าถ้าศลิปินคนใดไปล าแล้ว ไม่มงีานตาม 
ถอืวา่ลม้เหลว ซึง่กลอนล าทีค่ณะหมอล าผญา ชุมขน
เผา่ญอ้ ต าบลโคกส าราญ อ าเลงินกทา จงัหวดัยโสธร 
ใชล้ าในการแสดงมตีามล าดบัดงัต่อไปนี้ 1) ล าไหวค้ร ู 
2) ล าแนะน าตัว ล าแจ้งจุดประสงค์ของงาน            
3) ล าถามขา่วชาวบา้น 4) ล าบอกบา้นอยู่ 5) ล าเกี้ยว 
6) ล าอวยพร  7) ล าเบด็เตลด็  8) ล าลา 
 3. แนวทางการอนุรกัษ์และสืบทอด การ
ขบัล าผญา ของชุมชนเผ่าญ้อ ต าบลโคกส าราญ 
อ าเภอเลิงนกทา จงัหวดัยโสธร 
  3.1 แนวทางการอนุรกัษ์และสืบทอด
การขบัล าผญา 
   มรดกภูมิปัญญาของชาวอีสาน หาก
พูดถงึภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) แล้วสิง่
ที่ทุกคนรู้จกัมกัคุ้นคอืฮีตครองประเพณีที่มีแต่ความ
สนุกสนานในภาคอีสาน หมอล าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่
อยู่คู่กบัชาวอีสานและสงัคมไทยมาอย่างชา้นาน แต่
ในปัจจุบันการล าในรูปแบบดัง่เดิมก าลังจะเลือน
หายไปพรอ้มกบัมศีลิปิน นักรอ้งใหม่ๆ เขา้มาแทนที ่
จงึท าใหผู้ค้นไมเ่หน็ความส าคญั ฉะนัน้จึงจ าเป็นต้อง
หาวธิแีละแนวทางเพื่อทีจ่ะชว่ยอนุรกัษ์ใหอ้ยู่คูก่บัชาว
ไทยอสีานสบืต่อไป “ควรมกีารปลูกจิตส านึกให้คนใน
ทอ้งถิน่รวมทัง้คนรุน่ใหมต่ระหนักถึงคุณค่าสาระและ
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ความส าคญั ของการขบัรอ้งหมอล าผญา และมกีาร
ถ่ายทอดโดยการน าเสนอภูมปัิญญาการขบัรอ้งหมอ
ล า ให้ส ังคมได้ร ับรู้ เกิดความเข้าใจ ตระหนักใน
คุณค่า คุณประโยชน์และปฏิบตัิได้อย่างเหมาะสม 
โดยผ่านสถาบนัครอบครวั สถาบนัการศึกษา และ
การจดักจิกรรมทางวฒันธรรมต่างๆ เพื่อให้เกดิความ
ซาบซึ้งในศลิปวฒันธรรมของชุมชน สถานศกึษาใน
ชุมชนควรมีการเพิ่มรายวิชาในการเรียนการสอน 
เพื่อให้นักเรยีน นักศกึษา ไดม้คีวามรูค้วามสามารถ
ในการข ับร้องหมอล า  และตระหนักถึงคุณค่า
วฒันธรรมอนัดงีามของชมุชนของตนเอง  
  3.2 การสนับสนุนและการส่งเสริมของ
องคส่์วนท้องถิน่ 
   คณะหมอล าผญาชุมชนเผ่าญ้อ ต าบล
โคกส าราญ อ า เภอเลิ งนกทา จังห วัดย โสธ ร  
ได้มีหน่วยงานเข้ามาให้การสนับสนุนอยู่เรื่อยมา 
อย่างเช่น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกส าราญ  
ไดม้ีการจดัสรรงบประมาณ เพื่อส่งเสรมิกลุ่มศิลปิน
หมอล าและนักดนตรีพื้นบ้าน ในชุมชนเผ่าญ้อ 
ต าบลโคกส าราญ โดยมกีารสนับสนุนเครื่องดนตรี
บางสว่นเพื่อให้มเีครื่องดนตรเีพียงพอต่อการใชง้าน  
และยงัไดส้ง่เสรมิคณะหมอล าผญาชมุชนเผ่าญ้อ เมื่อ
มงีานทีห่น่วงงานจดัขึน้ หรอืงานตอ้นรบัผูห้ลกัผูใ้หญ่ 
ที่มาเยี่ยมหน่วยงานหรือชุมชน กลุ่มคณะหมอล า
ผญาชุมชนเผ่าญ้อกจ็ะไดม้าท าการแสดง และแสดง
ถึงความเป็นเอกลกัษณ์ที่โดดเด่นของชาติพันธุ์ญ้อ 
ท าให้เป็นที่รู ้จ ักในประเทศและต่างประเทศ (อ่อน  
สมทรพัย์ สมัภาษณ์ : 2562)  
  3.3 การประยุกต์การขบัล าผญาเพือ่ให้
เข้ากบัสภาพสงัคมปัจจบุนั 
                ศิลปวัฒนธรรมไทยในอดีตมีความ
สวยงามและความพิเศษอยู่ในตวัอยู่แล้ว เพียงแต่ยงั
ไมค่อ่ยมผีูท้ีจ่ะหยบิยกมาพฒันาในวงการกวา้งๆ ซึ่ง
การที่เราจะประยุกต์การขบัล าผญา กส็ามารถท าได ้
แต่ประยุกต์เพื่อพัฒนา และไม่ให้รูปแบบการแสดง
ผิดเพี้ยนไปจากเดิมมาก เป็นประยุกต์ที่อยู่ ใน
ขอบเขตของวฒันธรรม ซึ่งการประยุกต์รูปแบบการ
แสดงมีตัวอย่างให้เห็นอยู่ ในวงหมอล าใหญ่ๆ เช่น  
วงหมอล าคณะเทวญัขวญัภูไท และคณะผมหอม 

สกลุไทย ซึง่มกีารประยุกต์ปรบัเปลี่ยน ท านองดนตรี
โดยมกีารน าดนตรสีากลเขา้มาประยุกต์ใช ้เพื่อความ
บนัเทงิและความเรา้ใจในท านองล ามากยิง่ขึน้ 
 
5. สรปุและการอภิปรายผล 
5.1 สรปุผลการศึกษา 
 สรปุผลการศกึษาแนวทางการอนุรกัษ์และสบื
ทอดการข ับล าผญาของชุมชนเผ่าญ้อ ต าบลโคก
ส าราญ อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร 
  1.1 ประวัติความเ ป็นมาของการข ับ
ล าผญาของชุมชนเผ่าญ้อ ต าบลโคกส าราญอ าเภอ
เลงินกทา จงัหวดัยโสธร 
  การขบัล าผญาของชุมชนเผ่าญ้อ ต าบล
โคกส าราญ อ าเภอเลิงนกทา จังหวดัยโสธร มีต้น
ก าเนิดทีบ่า้นกดุคอกา่น ต าบลโคกส าราญ อ าเภอเลิง
นกทา จงัหวดัยโสธร โดยคณุพ่อเปา คคิะ และคุณแม่
เครอื  อุตพนัธุ์ โดยในยุคแรกเป็นการพูดผญาใส่แคน 
และต่อมาไดป้รบัเปลี่ยนมกีารใส่ท านองในการล า มี
เครือ่งดนตรเีขา้มาประกอบหลายชิ้น จึงเกดิเป็นการ
ล าผญาของชมุชนเผา่ญอ้ต าบลโคกส าราญ ต่อมาคุณ
พ่อเปา คิคะ และคุณแม่เครืออุตพันธุ์ ได้ถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้แก่ เด็กหญิงนวลจันทร์ ค าไข และ
เด็กหญิงนาง โจมค า เด็กผู้หญิงที่อยู่บา้นใกล้เคียง
กนั (บา้นโนนสวรรค์) จึงท าให้มรดกการขบัล าผญา
ของชมุชนเผา่ญอ้ ตกอยู่ที่นางนวลจนัทร์ ค าไข และ
นางค าน าง  โจมค า  ที่บ้านโนนสวรรค์  เ มื่อ ปี
พุทธศกัราช 2534 นางนวลจนัทร์ ค าไข มแีนวคดิที่
อยากจะอนุรกัษ์และสบืทอดการขบัล าผญาของชุมชน
ตนเองไว ้จึงไดร้วบรวมเพื่อน ๆ และรุ่นพี่ในชุมชน 
มาร่วมกนัตัง้วงหมอล าผญาโดยม ีหมอล าผูห้ญิง 3 
คน และนกัดนตร ี2 คน มรีายชือ่ดงัต่อไปนี้ 
   1) หมอล านวลจนัทร ์ค าไข 
   2) หมอล าอ่อน (จนัด)ี สมทรพัย์  
   3) หมอล านาง โจมค า  
   4) นายเมา่ ขนัทอง 
   5) นายวเิศษ การะเนตร 
 ต่อจากนัน้ได้รวมกนัตัง้วงและได้มีหมอล า
ผู้ชายมาเข้าร่วมวงอีก 1 ท่าน คือนายเชย ยืนยง  
ยุคที่หมอล าผญาเผ่าญ้อ ต าบลโคกส าราญ อ าเภอ
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เลิงนกทา จงัหวดัยโสธร รุ่งเรืองมาก อยู่ในช่วงราว        
ปี พ .ศ.2536 - 2559 ต่อมาหมอล าเชย ยืนยง         
ได้เสยีชีวติลง คณะหมอล าก็ไม่มีหมอล าที่จะมาล า
ทดแทนอย่างหมอล าเชย ยืนยง ได ้จึงท าให้งานการ
แสดงลดลงจนถงึปัจจุบนันี้ 
  1.2 รูปแบบการการอนุรกัษ์และสืบทอด
การขบัล าผญา ของชุมชนเผ่าญ้อต าบลโคกส าราญ             
อ าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร 
 ในการอนุร ักษ์และสืบทอดการข ับล าผญา 
ของชมุชนเผา่ญอ้ ต าบลโคกส าราญ อ าเภอเลิงนกทา 
จงัหวดัยโสธร มรีปูแบบในการอนุรกัษ์และสบืทอดคอื
การ การอนุรกัษ์ขนบในการแสดงหมอล าผญา ตาม
รปูแบบดัง่เดมิเพื่อไม่ให้ผดิเพี้ยนไปมาก ซึ่งอาจจะมี
การพฒันาที่อยู่ในขอบเขตของขนบธรรมเนียมของ
หมอล าผญา รวมถึงระบบขัน้ตอนในการเป็นหมอ
ล าผญา ในข ัน้ตอนต่าง ๆ ในการติดต่อว่าจ้าง หรอื 
รบังาน   ของหมอล าผญายงัใชใ้นรปูแบบดัง่เดมิ โดย
ยงัใชรู้ปแบการว่าจ้างโดยเขียนใบสญัญา และผู้ว่า
จา้งจ าเป็นตอ้งวางเงนิมดัจ า  เพราะระบบการว่าจ้าง
ในรูปแบบเดมิยงัมีความเชื่อมัน่ได้ ระหว่างหมอล า
และผู้ว่าจ้าง  พิธีกรรมไหว้ครู หรือการประกอบ
พธิกีรรมก่อนท าการแสดง (ยกอ้อยอครู) ของศลิปิน
หมอล า ก่อนที่จะขึ้นท าการแสดงต่าง ๆ ต้องมกีาร
ไหวค้ร ูซึ่งการไหวค้รูของหมอล าผญาชุมชนเผ่าญ้อ 
ต าบลโคกส าราญยงัใชค้าถาในการกล่าวบูชาครูแบบ
โบราณตัง้แต่ครูรุ่นเก่า บุคลิกท่าทาง การแต่งกาย
ของหมอล ายงัเป็นส่วนส าคญัอีกอย่างหนึ่งที่ควรให้
ความส าคญั ชุมชนเผ่าญ้อ ต าบลโคกส าราญยังคง
แต่งกายในชุดชนเผ่า ซึ่งมคีวามเป็นเอกลกัษณ์ที่มี
ความโดดเดน่และสวยงาม กลอนล าที่ใชใ้นการแสดง
ของหมอล าผญาส่วนใหญ่จะใช้กลอนเกี้ยวระหว่าง
หมอล าฝ่ายชายและฝ่ายหญิง และกลอนเบ็ดเตล็ด
ทัว่ไป ข ัน้ตอนในการท าการแสดงมีความจ าเป็นที่
หมอล า จะต้องมกีลอนล าที่จะต้องใชใ้นการล าให้ถึง
สวา่งเพราะในอดตียงัตอ้งล า 3 ทุ่ม ถึงตี 5-6 โมงเชา้ 
จึงจ าเป็นต้องมกีลอนล าไวม้ากๆ เพื่อใชล้ าให้เสร็จ
งาน เครื่องดนตรทีี่ใชป้ระกอบการแสดง ในอดตีใช้
เพยีง แคน ดนตรสี าหรบัเป่า เพียงชนิดเดยีว ต่อมา 
ได้มีการพัฒนาน าดนตรีพื้นเข้ามาประกอบจังหวะ

เพิ่มมากขึ้น เช่น พิณ กลอง ฉิ่ ง ฉาบ และแคน 
ทัง้หมดทีก่ล่าวมาคณะหมอล าผญาชุมชนเผ่าญ้อยงัอ
นุร ักษ์การล าแบบดัง่ เดิมอยู่จนถึง ปัจจุบ ัน จึงมี
ความส าคญัทีคู่ค่วรแกก่ารรกัษาเป็นอย่างยิง่ 
  1.3 แนวทางการอนุรกัษ์และสืบทอด การ
ขบัล าผญา ของชมุชนเผ่าญ้อ ต าบลโคกส าราญอ าเภอ
เลงินกทา จงัหวดัยโสธร 
  ในแนวทางการอนุรกัษ์และสบืทอดการขบั
ล าผญา มีหลายแนวทางเพื่อที่จะอนุรกัษ์ให้คงอยู่ 
คู่ก ับชุมชน ซึ่งควรได้ร ับการสนับสนุนและการ
ส่งเสรมิขององค์ส่วนท้องถิ่น ปัจจุบนัการล าผญาใน
รปูแบบดัง้เดมิก าลงัจะเลือนหายไปพรอ้มกบัมศีลิปิน
รุ่นเก่าๆ เพราะปัจจุบ ันได้มีนักร้องใหม่ๆ  เข้ามา
แทนที่ จึงท าให้ผู้คนไม่เห็นความส าคญั ฉะนัน้จึง
จ าเป็นตอ้งหาวธิแีละแนวทางเพื่อที่จะช่วยอนุรกัษ์ให้
อยู่คู่ก ับชาวไทยอีสานสืบต่อไป ควรมีการปลูก
จิตส านึกให้คนในท้องถิ่นรวมทัง้คนรุ่นใหม่ตระหนัก
ถึงคุณค่าสาระและความส าคญั ของการขบัรอ้งหมอ
ล าผญา และมีการถ่ายทอดโดยการน าเสนอภูมิ
ปัญญาการขบัรอ้งหมอล า ให้สงัคมไดร้บัรู ้เกดิความ
เขา้ใจ ตระหนกัในคณุคา่ คุณประโยชน์และปฏบิตัิได้
อ ย่ า ง เหม าะสม  โ ดยผ่ า นสถ าบัน ครอบครัว 
สถาบนัการศกึษา และการจดักจิกรรมทางวฒันธรรม
ต่างๆ เพื่อใหเ้กดิความซาบซึ้งในศลิปวฒันธรรมของ
ชมุชน สถานศกึษาในชมุชนควรมกีารเพิ่มรายวชิาใน
การเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มี
ความรู้ความสามารถในการข ับร้องหมอล า และ
ตระหนกัถงึคณุคา่วฒันธรรมอนัดงีามของชมุชน  
5.2 อภิปรายผล 
 การศกึษาวจิยัเรือ่ง “แนวทางการอนุรกัษ์และ
สบืทอดการขบัล าผญา ของชุมชนเผ่าญ้อ ต าบลโคก
ส าราญ อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ” จาก
การศกึษามขีอ้คน้พบ ทีน่ ามาอภปิลายเพื่อให้เป็นไป
ตามวตัถุ ประสงคใ์นการอภปิรายผล ผูว้จิยัไดท้ าการ
อภปิรายดงันี้ 
 การขบัล าผญาเป็นรูปแบบการแสดงพื้นบา้น
ภาคอีสานที่มีความมัน่คงในด้านรูปแบบการแสดง 
ท่วงท านอง ลักษณะกลอนล าดัง่เดมิ ซึ่งในปัจจุบนั
การแสดงล าผญา  ของชุมชน เผ่ าญ้อ  ต าบล 
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โคกส าราญ อ าเภอเลิงนกทา จังหวดัยโสธร ได้รบั
การนิยมลดน้อยลง ซึ่งคนส่วนใหญ่หนัไปนิยมการ
แสดงลูกทุ่งหมอล าซึ่ง ส าหรบัชุมชนบา้นโนนสวรรค ์
ต าบลโคกส าราญนัน้ ยังคงอนุรกัษ์ในรูปแบบการ
แสดงหมอล าผญาดัง่เดมิ เนื่องจากผูถ้่ายทอดการขบั
ล าผญา เข้าใจความส าคัญของศิลปะการแสดง
พื้นบา้น  
 กลอนล าที่ใชใ้นการล าผญานัน้ ส่วนใหญ่เป็น
กลอนล าที่เกีย่วขอ้งกบัวถิีชวีติชนบทขนบธรรมเนียม
ประเพณี ความคดิ ความเชื่อทางสงัคม ต านาน นิทาน
พื้นบ้านอีสาน และการเกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาว 
ชีใ้หเ้หน็ถงึความเป็นอจัฉรยิะในการประพนัธ์บทกลอน
ด าเนิน เรื่องราวให้น่าสนใจ ให้แง่คิดและความ
สนุกสนาน ซึ่งผู้วิจ ัยเห็นว่า หากไม่มีการศึกษา
วิเคราะห์แนวทางการอนุร ักษ์และสืบทอดการข ับ
ล าผญา ของชมุชนเผา่ญอ้ ต าบลโคกส าราญ  ในอีกไม่
ชา้กระแสวฒันธรรมตะวนัตกจะเขา้มาบดบงัวฒันธรรม
พื้นบา้นอสีาน จนหมดสิน้ 
 ประวตัคิวามเป็นมาของการขบัล าผญา ชุมชน
เผา่ญอ้ ต าบลโคกส าราญ มวีวิฒันาการมากจากการ
พูดผญาโตต้อบ หรอืผญาเกีย้วโตงโตย ของหนุ่มสาว 
เรยีกวา่จ่ายผญา กจิกรรมการจ่ายผญามกัจะพบมาก
ในช่วง ที่ชาวบา้นว่างเวน้จากการท าไร่ท านา ในยุค
แรกใชเ้พยีงแคนเป่าประกอบ ต่อมาไดม้กีารน าเครื่อง
ดนตรีพื้นบ้านชนิดต่างๆ มาประกอบจังหวะและ
ท านองในการขบัล าผญา โดยมกีารนัง่ล้อมวงฟ้อนร า
และปรบมือให้จังหวะประกอบการข ับล าผญา ซึ่ง
สอดคล้องกบัทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยม โดย A.R 
Radcliffe Brown ที่กล่าวว่า ระบบสังคมต่างๆ 
ประกอบดว้ยโครงสรา้งและกจิกรรม อนัเกดิจาก การ
กระท าระหว่างกนัทางสงัคม (นิยพรรณ วรรณศิริ. 
2540 : 108) ทฤษฎีนี้ จะเน้นการท า ความเขา้ใจกบั
การคงอยู่ จากขอ้มูลทางชาติพนัธุ์ ความผูกพนัธุ์กนั
ทางสงัคม หรือความขดัแย้งกัน จะมีการจัดการ 
อย่างมเีหตุผล ท าใหช้ว่ยลดความแตกแยกกนั 
 รูปแบบการอนุร ักษ์และสืบทอดการข ับ
ล าผญา การอนุรกัษ์ในขนบการแสดงหมอล าผญา 
ตามรูปแบบดัง่เดมิเพื่อไม่ให้ผดิเพี้ยนไปมาก ซึ่งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอาจจะมีการพัฒนาที่อยู่ในขอบเขต

ของขนบธรรมเนียมของหมอล า รวมถงึระบบขัน้ตอน
ในการแสดงหมอล าผญา ในข ัน้ตอนต่างๆ เพื่อให้คง
อยู่สบืต่อไปในภายหน้า พรอ้มทัง้สรา้งความตระหนัก
ให้ผู้คนในชุมชนได้ห่วงแหนในการอนุรกัษ์การขบั
ล าผญา ซึง่สอดคลอ้งกบั (จารวุรรณ ธรรมวตัร. 2543 
: 1) ภมูปัิญญาทอ้งถิน่คอื แบบแผนการด าเนินชวีติที่
มคีณุคา่ แสดงถึงความเฉลียวฉลาดของ บุคคล และ
สงัคม ซึง่ไดส้ ัง่สมและปฏบิตัิสบืต่อกนัมา ภูมปัิญญา
เป็นทรพัยากรบุคคลหรอืทรพัยากรความรู้กไ็ด ้และ
สอดคล้องกบั (ไพฑูรย์ พงศะบุตร. 2548 : 179 - 
187) กล่ า วถึงภูมิ ปัญญาชาวบ้าน ในด้านการ
สรา้งสรรค์ทางศลิปะ ว่ามปีรากฏให้เห็นหลายอย่าง 
แต่จะกล่าวถึงเฉพาะทางด้านดนตรีและการแสดง
พื้นเมือง ซึ่งมีล ักษณะเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
ต่างๆ เช่น การแสดงพื้นบ้านซึ่งเป็นการแสดงใน
ท้องถิ่นอาจท าในรูปของมหรสพให้ผู้คนเข้ามาชม  
ในยามว่าง หรืออาจท าในลักษณะของการร่วมกัน
แสดงความรื่นเรงิยินด ีของชาวบ้านในงานประเพณี
ต่างๆ การแสดงพื้นบ้านที่มีชื่อเป็นที่รู ้จ ักกันดีทัว่
ประเทศคอื การแสดงลเิก การแสดงหมอล า และการ
แสดงโนรา สรุปได้ความว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นนัน้
ชาวบา้นไดส้รา้งสรรคง์านทุกๆ ดา้นอย่างมคีุณค่าต่อ 
สงัคมมนุษย์ตลอดมา 
 แนวทางการอนุร ักษ์และสืบทอด การข ับ
ล าผญาของชมุชนเผา่ญอ้ ในแนวทางการอนุรกัษ์และ
พฒันา ใหก้ารขบัล าผญาอยู่คู่ชุมชนเผ่าญ้อ ควรให้มี
การส่งเสรมิจากภาครฐั หรอืองค์กรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยมีการสนับสนุนการข ับร้องหมอล า 
ส่งเสรมิเยาวชน ทัง้ในระดบัชุมชนและระดบัอ าเภอ  
ทัง้นี้หมอล าเองตอ้งเปิดรบัในการพฒันาทางดา้นต่าง 
ๆ เพราะหมอล าคอืสิง่ที่ให้ความบนัเทิงแกชาวอีสาน 
จึงคู่ควรให้คงอยู่สบืต่อไป ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิด
ของ (ธีระพงษ์ โสดาศร.ี 2537: 28) หมอล าให้ความ
บนัเทิงผ่อน คลายความตึงเครียดของคนในสงัคม  
ให้การศกึษา ให้ความรู ้ให้แง่คดิ ศลีธรรมจรรยาแก่
ประชาชน และน าวรรณกรรมทอ้งถิน่มาแสดงหมอล า 
โดยมศีลิปินเป็นผูอ้นุรกัษ์และสบืทอดศลิปะพื้นบา้น
นับไดว้่าหมอล าเป็นสิง่ที่บ่งบอกถึงศิลปวฒันธรรม
ของชาวอีสานที่ สะท้อนภาพของสงัคมและยงัเป็น 
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ความบนัเทิง และสอดคล้องกบั(Robinson. 1992 : 
746) ทีไ่ดก้ล่าวถงึการศกึษาและพฒันาชุมชน พบว่า 
ในการจัดการศึกษาเปิดโอกาสในท้องถิ่น ปราชญ์ 
ท้องถิ่นหรอืปราชญ์บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศกึษาเพื่อแกปั้ญหาของชุมชนไดอ้ย่างเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

 จากปัจจยัดงัที่ไดก้ล่าวมาขา้งต้น ผูว้ ิจยัเห็น
วา่หากมกีารอนุรกัษ์สบืสานและพฒันา อย่างต่อเนื่อง 
โดยความรว่มของทุกฝ่ายกจ็ะท าให้การขบัล าผญาใน
ชุมชนเผ่าญ้อคงอยู่  เป็นมรดกวัฒนธรรมบันเทิง    
และมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าสืบต่อไป 
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