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ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักสูตรและรูปแบบการสอนปฏิบัติ
วชิาเอกหมอลำาของวทิยาลยัดรุยิางคศลิป ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ใชร้ะเบยีบวธิกีารศกึษาเชงิคณุภาพ 
โดยศึกษาเอกสาร สังเกตุ และสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย กลุ่มอาจารย์ผู้สอน จำานวนย 3 คน 
ได้แก่ 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีพื้นบ้าน 2) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ 3) หัวหน้าหลักสูตร อย่างละ 
1 คน และนิสิตสาขาหมอลำาจำานวน 4 คน ผลการศึกษา พบดังนี้

การเรยีนการสอนสาขาวชิาเอกดนตรพ้ืีนบา้น (หมอลำา) ของวทิยาลยัดริุยางคศลิปม์หาวทิยาลยั
มหาสารคามนับว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่แรกที่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเอกดนตรีพื้นบ้าน 
(หมอลำา) ในระดับปริญญาตรี ซึ่งการจัดโครงสร้างหลักสูตรนั้น เป็นไปตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย 
และสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งมีการจัดรายวิชาปฏิบัติทุกภาคเรียนการศึกษา 
และมรีายวชิาทีช่ว่ยเสรมิทกัษะความรูใ้นเรือ่งของดนตรอีสีาน ดนตรตีะวนัตก ดนตรไีทย ทัง้ท่ีเปน็รายวชิา
ทฤษฎี และปฏิบัติ

รูปแบบการเรยีนการสอนใช้ 2 รปูแบบหลกัคอื 1) การสอนแบบรวมกลุ่ม โดยแบง่ตามชัน้ป ีสอน
ตามเน้ือหาทีไ่ดก้ำาหนดไวใ้นบทเรยีน ครทูกุคนจะแจกกลอนลำาใหน้สิติไปทอ่งกอ่นทีจ่ะเขา้เรยีนล่วงหนา้ 
ในการสอนครูจะลำาให้ฟังก่อน 1 รอบ จากนั้นครูจะต่อให้นักเรียนทีละประโยค โดยครูลำาก่อนแล้วนิสิต
ลำาตาม มีการทบทวนเป็นระยะ ให้นิสิตฝึกฝนและทบทวนกันเอง ก่อนจะหมดเวลา ครูและนิสิตจะร้อง
ทบทวนกันอกีครัง้ ซึง่จะมกีารบนัทกึเสียงไว ้เพ่ือนสิิตสามารถนำากลบัไปฟงัเพ่ือฝกึลำาและทบทวนไดด้ว้ย
ตัวเอง และ 2) การสอนแบบตัวต่อตัว เป็นการนัดเวลาให้นิสิต มาเรียนกับครูเป็นรายบุคคล เพื่อทำาการ
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ปรับเทคนิควิธีการร้อง แก้ไขข้อบกพร่อง และเสนอแนะวิธีการ หรือเทคนิคที่เหมาะสมให้กับผู้เรียน โดย
ในห้องเรียนครูใช้การสังเกต พฤติกรรมการเรียนและพัฒนาการของผู้เรียน ในการให้คะแนน

นอกจากนียั้งมกีารวัดผลกลางภาคและปลายภาคโดยใชร้ปูแบบในการนำาเสนอการแสดงตอ่หนา้
กรรมการ และหนา้สาธารณชน มกีารเชิญผูท้รงคุณวุฒภิายนอกมารว่มประเมนิดว้ย ซึง่ผลวิจยัพบว่าทำาให้
นิสิตได้นำาคำาชี้แนะจากกรรมการไปปรับใช้ทำาให้เกิดพัฒนาการสำาหรับการแสดงที่ดี

คำ�สำ�คัญ:  การเรียนการสอนหมอลำา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาสารคาม

Abstract
The article titled “The Instruction of Mor Lam Performing Arts: A Case Study of  

College of Music, Mahasarakham University” aims to investigate the program and  
instructional pattern and practice of the Mor Lam Performing Arts Program at College of 
Music, Mahasarakham University. The study employs the qualitative research methodology 
based on a documentary study, observation and interviews. The key informants comprise 3 
lecturers, a folk music expert, an associate dean for academic affairs, a program chair and 
4 students in the program. The findings reveal the following: 

The Mor Lam Performing Arts Program at College of Music, Mahasarakham Univer-
sity, is the first of its kind to offer a Bachelor’s program in this specific field. The program 
structure follows the model issued by the university and the Office of the Higher Education 
Commission and features practicum courses in every semester on top of theoretical and 
practical courses related to Isan music, western music and Thai classical music.

Two instructional patterns are implemented: group instruction and one-on-one  
instruction. Group instruction is conducted based on the students’ class levels and the contents 
specified in the lessons. The lecturer of each class gives a lyric to the students in advance 
to memorize. In class, the lecturer sings the whole lyric once to the students before teaching 
them to sing it a line at a time, going back and forth to review the lesson at intervals. Then 
students are given time to practice on their own. Before the class is dismissed, the lecturer 
and the students sing the entire piece together and record the singing so that the students 
can take it home for further practices. One-on-one instruction is conducted based on the 
students’ individual appointments with the lecturer to adjust their singing techniques, correct 
their mistakes and receive advice on appropriate approaches from the lecturer. To give the 
students’ scores, the lecturer observes their learning behavior and development in class.

In addition, midterm and final assessments of the students are conducted by holding 
performances for a panel of committee, a real audience and external experts. The results of 
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the research found that the students were able to apply the advice from the judges to make 
improvements for good performances.

Keywords:  Instruction of Mor Lam Performing Arts, College of Music, Mahasarakham

บทนำา
หมอลำา ศิลปะการแสดงของภาคอีสาน 

ที่ได้รับความนิยมจากอดีตถึงปัจจุบัน มีการ
สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยศิลปะการแสดง
นี้ นอกจากผู้แสดงต้องมีพรสวรรค์แล้ว ต้องอาศัย
การเรียนรู้จากครูอาจารย์ ประกอบด้วยเรื่องหลัก
การรอ้งและการแสดงในสมยักอ่น เยาวชนชายและ
หญิงอายุประมาณ 12-15 ปี ที่สนใจและอยาก
เป็นหมอลำามอือาชพีซึง่พวกเขามคีวามคุ้นเคยเคย
ไดร้บัชมการแสดงทีม่ตีามงานเทศกาล โดยเฉพาะ
ช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อน ช่วงเดือนพฤศจิกายน-
พฤษภาคม หลังจากที่พวกเขาตัดสินใจแล้วว่า
อยากเป็นหมอลำามืออาชีพจริงๆ พ่อแม่ของพวก
เขาก็จะพาไปหาครูหมอลำาที่เขาสนใจ โดยขอให้
ครูรับเด็กหนุ่มสาวเหล่านี้เป็นนักเรียน ซึ่งการ
เข้าไปฝากตัวเป็นศิษย์นั้น มีกระบวนการที่เรียบ
งา่ย เปน็การจดัดอกไม ้ธปูเทยีน เพือ่ไปไหว้ครทูำา
พธิฝีากตัวขอเป็นศษิย์ จากน้ันกเ็ขา้ไปอาศยัเรยีนรู้
อยู่ในบ้านของครู ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร ขึ้นอยู่
กับความสามารถและพรสวรรค์ของแต่ละคน ใน
อดีตจะไม่มีโรงเรียนสอนศิลปะการแสดงหมอลำา 
แต่มีเพียงบ้านครูเท่านั้นที่เรียกได้ว่าเป็นโฮมสคูล 
(Home school) นักเรียนต้องเข้าไปอาศัยและ
ทำางานบ้านเหมือนสมาชิกทั่วไปในครอบครัว เช่น 
ทำาอาหาร ซกัผา้ หิว้น้ำาจากบอ่เข้าโอ่ง หรอืดูแลเด็ก
เล็กตลอดจนดูแลสัตว์เลี้ยงต่างๆ ครูหมอลำาที่มี 
ชือ่เสยีงบางคนอาจมนีกัเรยีนมากกวา่หนึง่รอ้ยคน 
(เจริญชัย ชนไพโรจน์, 2563: สัมภาษณ์) 

รูปแบบการเรียนน้ันเป็นไปตามรูปแบบ

ที่ครูเป็นผู้กำาหนดให้ มีความแตกต่างกัน โดยวิธี
การทั่วไปนั้น คือในตอนเย็นหรือตอนกลางวัน ครู
จะเขยีนกลอนลำาเปน็ลายลกัษณอ์กัษรใหน้กัเรยีน
อ่านออกเสียงตามทำานองและจังหวะของรูปแบบ
กลอนลำา จากนั้นครูจะร้องให้ลูกศิษย์ฟังและให้ 
ลูกศิษย์ร้องเลียนแบบตามครู แล้วครูก็จะทำาการ
ปรับวิธีการร้อง และสอนเทคนิคในการลำาให้เป็น
รายบุคคล (ราตรี ศรีวิไล, 2563: สัมภาษณ์) 

จากรูปแบบข้างต้นของการถ่ายทอด
หมอลำาจากหมอลำามืออาชีพสู่ผู้ที่สนใจอยากเป็น
หมอลำา เป็นรูปแบบการสเรียนการสอนที่ปรากฏ
ในอดีตที่ผ่านมา ในปัจจุบันนี้ได้มีการเปิดการ
เรียนการสอนวิชาเอกดนตรีพื้นบ้าน (หมอลำา) ใน
ระดบัปรญิญาตรเีปน็ครัง้แรกของประเทศไทย หรอื
อาจกล่าวได้ว่าในโลก โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และต่อมาได้มีการ
ขยายถึงในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก  
(ชุมเดช เดชพิมล, 2563: สัมภาษณ์) 

รูปแบบการ เรี ยนหมอลำ าที่ จั ด เป็น
หลักสูตรในวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มีความน่าสนใจ 
เพราะเปน็การถา่ยโอนรปูแบบการเรียนศลิปะการ
แสดงพืน้บา้นเขา้สูร่ัว้อดุมศกึษา เปน็ปรากฏการณ์
ใหม่ที่เกิดข้ึน และจากสถิติการเข้าเรียนของนิสิต
จากอดีตตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน มี
จำานวนนิสิตให้ความสนใจและเพิ่มข้ึนต่อเนื่อง  
ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัการเรยีน
การสอนหมอลำาในระดับปริญญาตรีของวิทยาลัย
ดรุยิางคศลิป ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม บทความนี ้
มุ่งนำาเสนอรายละเอียดหลักสูตรการเรียนการ
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สอนและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาเอก
ดนตรพีืน้บา้น (หมอลำา) ของวทิยาลยัดุรยิางคศิลป ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งจะเป็นประโยชน์
สำาหรับผู้ที่สนใจนำาไปศึกษาเพื่อเป็นรูปแบบหรือ
แนวทางในการจัดการเรยีนการสอนดนตรพ้ืีนบา้น 
อื่นๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาหลักสูตรและรูปแบบการ

สอนปฏิบัติวิชาเอกดนตรีพื้นบ้าน (หมอลำา) ของ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอบเขตการวิจัย
ในการศึกษาหลักสูตร ผู้วิจัยเลือกศึกษา

จากหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ของวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เท่าน้ัน 
โดยศึกษาในประเด็นเรื่องรูปแบบการสอนปฏิบัติ
วิชาเอกดนตรีพื้นบ้าน (หมอลำา) เป็นหลัก

วิธีดำาเนินการวิจัย
บทความนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย

ใชข้อ้มลูจากเอกสารและการสมัภาษณ ์เครือ่งมอืที่
ใชใ้นการศกึษาไดแ้ก ่แบบสมัภาษณ ์โดยมขีัน้ตอน
ในการศึกษา ดังนี้

- กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

ผู้วจัิยทำาการคัดเลอืกผูใ้ห้ขอ้มลู ประกอบ
ด้วย อาจารย์ผู้สอน 3 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี
พื้นบ้าน 1 ท่าน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ
หัวหน้าหลักสูตร พร้อมด้วยนิสิตสาขาหมอลำา
จำานวน 4 คน 

- ขั้นตอนเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลหลักสูตรดุริยางค
ศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561) ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

2. จากนั้นผู้วิจัยทำาการสร้างเครื่องมือใน
การวจิยัคอืแบบสมัภาษณ ์และแบบสอบถาม โดย
ยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก ในการตั้งคำาถามเพื่อให้
ไดข้อ้มลูตรงตามวตัถปุระสงคท์ีต่ัง้ไว ้โดยนำาเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษา และนำาเสนอผู้เชี่ยวชาญ ตาม
ลำาดับ และนำาข้อแก้ไขมาปรับปรุงเครื่องมือ ก่อน
นำาลงสนามเพื่อเก็บข้อมูล 

- ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและ
การสัมภาษณ์ จากน้ันเรียบเรียงข้อมูลตาม
ประเด็นวัตถุประสงค์และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
การพรรณนาวิเคราะห์

ผลการวิจัย
เดิมวิชาเอกดนตรีพื้นบ้าน (หมอลำา) 

อยู่ในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ในคณะ
ศลิปกรรมศาสตร ์และเปดิรบันสิติเอกหมอลำาครัง้
แรก เมื่อปี พ.ศ. 2545 มีนิสิตรุ่นแรก คนเดียว
ชื่อนางสาววนิดา แซ่เตียว และเมื่อได้มีการจัดตั้ง
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ในปี พ.ศ. 2551 หลักสูตร
ดังกล่าวได้ย้ายมาสังกัดวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
และได้ทำาการปรับปรุงหลักสูตรจากเดิม เป็น 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ในปัจจุบันเป็น
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2561 สังกัดวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ 

โดยรายละเอียดหลักสูตร มีดังนี้
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จากภาพที ่1 แสดงใหเ้หน็วา่ ช่ือหลกัสตูร 
คอื หลักสตูรดุรยิางคศาสตรบณัฑติ (Bachelor of 
Music) ชื่อปริญญา คือ ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
(ดศ.บ.) (Bachelor of Music) (B.M.) 

จากภาพที่ 2 แสดงให้เห็นโครงสร้าง
หลักสูตร โดยมีโปรมแกรมปกติ และ โปรแกรม
สำาหรับสหกิจศึกษา ซึ่งทั้งสองโปรแกรม มี
หน่วยกิต ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ไม่น้อย
กว่า 30 หน่วยกิต) หมวดวิชาเฉพาะ (ไม่น้อย
กว่า 87 หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต) เท่ากัน แตกต่างกันที่หมวด
ประสบการณภ์าคสนาม ซึง่ในโปรแกรมปกต ิเลอืก
ฝึกงานไม่น้อยกว่า 250 ชั่วโมง และโปรแกรม
สหกิจศึกษามีชั่วโมงการฝึกงานสหกิจศึกษามี
น้อยกว่า 400 ช่ัวโมง ท้ังนี้หน่วยกิตรวมกัน ท้ัง
หลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต

โดยหลักสูตรดังกล่าวนี้ได้ผ่านการร่าง
หลักสูตรจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และผ่านขั้น
ตอนการวิพากษจ์ากผูท้รงคณุวุฒภิายนอก และนำา
เสนอสภามหาวทิยาลยัไดร้บัความเหน็ชอบ และมี
การปรับปรุงจนมาเป็นหลักสูตรในปัจจุบัน

จากหลกัสูตรดงักลา่ว แสดงใหเ้หน็วา่ ใน
หมวดวิชาเฉพาะ จะแบ่งเป็นสองกลุ่มวิชา คือวิชา
เฉพาะด้าน ซึ่งทางหลักสูตรได้กำาหนดวิชาเฉพาะ
ด้านทางดนตรีที่นิสิตต้องมีความรู้พื้นฐานไว้ทั้ง
สิ้น ไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต และในวิชาเอกนั้น
กำาหนดไว้ไม่น้อยกว่า 29 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 
วิชาทักษะปฏิบัติ 7 วิชา และวิชาต่างๆ 11 วิชา 
ดังตาราง 1

ผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ จากนัน้เรียบเรียงขอมูลตาม
ประเด็นวัตถุประสงคและวิเคราะหขอมูลโดยใชการพรรณนาวิเคราะห 

 

ผลการศึกษา 
 เดิมวิชาเอกดนตรีพ้ืนบาน (หมอลํา) อยูในหลักสตูรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต ใน
คณะศิลปกรรมศาสตร และเปดรับนิสติเอกหมอลําครัง้แรก เมื่อป พ.ศ. 2545 มีนิสติรุนแรก 
คนเดียวชื่อนางสาววนิดา แซเตียว และเมื่อไดมีการจัดตั้งวิทยาลัยดุริยางคศิลปในป พ.ศ. 
2551 หลักสูตรดังกลาวไดถูกยายมาสังกัดวิทยาลัยดุรยิางคศิลป และไดทําการปรับปรุง
หลักสตูรจากเดิม เปน หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ในปจจุบันเปนหลักสตูรปรับปรงุ ป 
พ.ศ. 2561 สังกัดวิทยาลัยดุริยางคศิลป  

 โดยรายละเอียดหลักสตูร มีดังนี ้

 

 
   ภาพที่ 1 แสดงชื่อหลักสูตรและชื่อปรญิญา 

  ที่มา: หลักสตูรการศึกษาปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยางคศลิป 

 

ภ�พที่ 1 แสดงชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา
ที่ม�: หลักสูตรการศึกษาปริญญาตรี  

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

 จากภาพที่  1 แสดงใหเห็นวา ชื่อหลักสูตร คือ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
(Bachelor of Music) ชื่อปริญญา คือ ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) (Bachelor of Music) 
(B.M.) 

 

 
ภาพที่ 2 แสดงโครงสรางหลักสตูร 

  ที่มา: หลักสตูรการศึกษาปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยางคศลิป 

 

 จากภาพที่ 2 แสดงใหเห็นโครงสรางหลักสตูร โดยมีโปรมแกรมปกติ และ โปรแกรม
สําหรับสหกิจศึกษา ซึ่งทัง้สองโปรแกรม มีหนวยกิต ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ไมนอยกวา 
30 หนวยกิต) หมวดวิชาเฉพาะ  (ไมนอยกวา 87 หนวยกิต) หมวดวิชาเลือกเสร ี (ไมนอย
กวา 6 หนวยกิต) เทากัน แตกตางกันทีห่มวดประสบการณภาคสนาม ซึง่ในโปรแกรมปกต ิ
เลือกฝกงานไมนอยกวา 250 ชั่วโมง และโปรแกรมสหกิจศึกษามชีั่วโมงการฝกงานสหกิจ
ศึกษามีนอยกวา 400 ชั่วโมง ทัง้นีห้นวยกิตรวมกัน ทัง้หลักสูตรตองไมนอยกวา 123 หนวย
กิต 

 โดยหลักสตูรดังกลาวนี้ไดผานการรางหลักสตูรจากคณาจารยผูเชี่ยวชาญ และผาน
ข้ันตอนการวิพากษจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก และนาํเสนอสภามหาวิทยาลัยไดรับความ
เห็นชอบ และมีการปรับปรุงจนมาเปนหลักสูตรในปจจุบัน 

 จากหลักสตูรดังกลาว แสดงใหเห็นวา ในหมวดวิชาเฉพาะ จะแบงเปนสองกลุมวิชา 
คือวิชาเฉพาะดาน ซึ่งทางหลักสตูรไดกําหนดวิชาเฉพาะดานทางดนตรีที่นสิิตตองมีความรู

ภ�พที่ 2 แสดงโครงสร้างหลักสูตร
ที่ม�: หลักสูตรการศึกษาปริญญาตรี  

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

ต�ร�ง 1 แสดงรายวิชาทักษะปฏิบัติในรายวิชาเอก

ลำ�ดับ ชื่อวิช� จำ�นวน นก

1 ทักษะดนตรีพื้นบ้าน 1 (Folk Music Skill 1) 2

2 ทักษะดนตรีพื้นบ้าน 2 (Folk Music Skill 2) 2

3 ทักษะดนตรีพื้นบ้าน 3 (Folk Music Skill 3) 2

4 ทักษะดนตรีพื้นบ้าน 4 (Folk Music Skill 4) 2

5 ทักษะดนตรีพื้นบ้าน 5 (Folk Music Skill 5) 2
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 จากตาราง 1 แสดงใหเ้หน็วา่ รายวชิา
ทกัษะปฏบิตันิัน้ มอียู่ด้วยกนั 7 วิชา ซึง่หมายความ
วา่ ผูเ้รยีน สาขาหมอลำาเปน็วชิาเอกตอ้งเรยีน การ
ปฏบัิติหมอลำาจำานวนทัง้สิน้ 7 วชิา ตอ่เนือ่งกนัทกุ
ภาคการศึกษาตลอด 4 ปีการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่
ภาคการศึกษาท่ี 1-7 ซึง่ในภาคการศกึษาที ่8 ภาค
การศึกษาสุดท้ายทุกคนต้องขึ้นแสดงเดี่ยว (Solo) 
ต่อสาธารณชน 

โดยในรายละเอียดของการเรียนในแต่ละ
ชัน้ปี จากการสัมภาษณน์สิติสาขาหมอลำา (2563) 
พบว่า ในปีหนึ่ง จะหัดการฝึกการร้อง โอ่หมอลำา
ก่อน จากนั้น จะเรียน กลอนไหว้ครู, กลอนเกี้ยว, 
เดินดง, ประกาศศรัทธา และในปีที่สอง เรียน
กลอนบุญประเพณี ลำาล่อง กลอนเบ็ดเตล็ด ซึ่ง
ครูผู้สอน จะเป็นผู้พิจารณาจัดหากลอนลำามาให้
ผู้เรียน รูปแบบในการเรียนในปีที่ 1-2 นี้ เปรียบ

ได้กับการร้องหมอลำากลอน ยกที่ 1 และ ยกที่ 2 
(รัตนาพร สารศรี, สัมภาษณ์: 2563) ส่วนในปีที่
สาม นั้น จะเป็นกลอน นิทาน ลำาพื้น กลอนบาป
บุญคุณโทษ เปรียบได้กับหมอลำากลอน ยกที่ 3 
และในปีสี่ จะเป็นกลอนนิทาน มีความซับซ้อน
เพิ่มขึ้น มีลำาลา ลำาล่อง เปรียบได้กับยกสุดท้าย 
นอกจากนี้ในปีสุดท้ายมีการให้นิสิตเลือกหมอลำา
ต้นแบบที่นิสิตสนใจ และนำากลอนลำาของแต่ละ
ท่านมาศึกษาและฝึกลำาตาม เพื่อสามารถนำาไป
ขึ้นสอบแสดงเดี่ยว (Solo) ได้ต่อไป (อาทิตย์  
คำาหงศ์ษา, 2563, สัมภาษณ์) 

นอกจากการเรียนการสอนที่เป็นวิชา
ปฏิบัติเอกแบบเดี่ยวแล้ว ในหลักสูตรยังมีรายวิชา
เกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้านอื่นๆ ที้ป็นการเสริมทักษะ
การแสดงการร้องหมอลำาให้กับนิสิต ซึ่งปรากฏ
ตามตาราง 2

ลำ�ดับ ชื่อวิช� จำ�นวน นก

6 ทักษะดนตรีพื้นบ้าน 6 (Folk Music Skill 6) 2

7 ทักษะดนตรีพื้นบ้าน 7 (Folk Music Skill 7) 2

ที่มา: ผู้วิจัย

ต�ร�ง 2 แสดงรายวิชารวมวง

ลำ�ดับ ชื่อวิช� จำ�นวน นก

1 รวมวงกลองยาวอีสาน (Isan klong Yao Ensemble) 1

2 รวมวงมโหรีอีสาน (Isan Mahori Ensemble) 1

3 ดนตรีพื้นบ้านอีสานเบื้องต้น (Introduction to Isan Music) 2

4 หนังประโมทัย (Namg Pramothai) 1

5 รวมวงกันตรึม (Kan Truem Ensemble) 2

6 ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ (Music of Northern Thailand) 2

7 ดนตรีพื้นบ้านภาคกลาง (Music of Central Thailand) 2

ต�ร�ง 1 แสดงรายวิชาทักษะปฏิบัติในรายวิชาเอก (ต่อ)
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จากตาราง 2 แสดงให้เห็นถึงรายวิชา
ที่เป็นการรวมวงสำาหรับนิสิตที่เรียนเอกดนตรี 
พื้นบ้าน ซึ่งรวมถึงเอกหมอลำาด้วย ในรายวิชา
ลำาดับที่ 9-10 ในตารางน้ัน เป็นรายวิชาที่ช่วย
เสริมทักษะในการร้องหมอลำา รวมทั้งเป็นการ
เสริมทักษะในการแสดง โดยเฉพาะวิชาสุดท้าย 
คือ หมอลำาหมู่ นั้น นิสิตต้องทำาการจัดการแสดง
หมอลำาหมู่ต่อหน้าสาธารณชน ซึ่งเหมือนกับการ
แสดงของคณะหมอลำาทั่วไป โดยมีขั้นตอนเหมือน
การแสดงจริงทุกประการ (พิภัช สอนใย, 2562: 
สัมภาษณ์) 

จากรายละเอียดของหลักสูตรนั้น แสดง
ให้เห็นถึงโครงสร้างและการเรียนการสอนในภาพ
รวมของสาขาหมอลำาในวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เป็นไปตามเกณฑ์
โครงสร้างหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ที่สอดคล้องตามเกณฑ์ของ สำานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ . )  (สยาม  
จวงประโคน, 2563: สัมภาษณ์) 

รูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชา
เอก (วิชาทักษะปฏิบัติ) จากการสังเกตการณ์
และการสัมภาษณ์ (ชุมเดช เดชพิมล อาทิตย์ 
คำาหงส์ศา รัตนาพร สารศรี, 2563) มีรูปแบบ 
การสอน ดังนี้

1. ใช้วิธีการสอนแบบกลุ่ม

จากข้อมูลการสัมภาษณ์ พบว่าการสอน
แบบกลุ่ม เป็นรูปแบบหลักในการสอนพื้นฐาน
ในด้านต่างๆ ของทักษะการปฏิบัติ เนื่องจาก
สามารถสอนนิสิตพร้อมกันทีเดียวหลายคน โดย
จะแบ่งตามช้ันปี ครูจะสอนตามเนื้อหา มคอ 3 
ที่ได้กำาหนดไว้ โดยวิธีการในการเรียนการสอนที่
พบประกอบด้วย 1) ครูทุกคนจะแจกกลอนลำาให้
นิสิตไปท่องก่อนที่จะเข้าเรียนล่วงหน้า ประมาณ 
สองถึงสามสัปดาห์ เมื่อเข้ามาสู่ห้องเรียน 2) ครู
จะลำาให้ฟังก่อนอย่างน้อย 1 รอบ และมีการร้อง
ประกอบกบัดนตรด้ีวย เพือ่ใหน้สิิตไดฟ้งัและเขา้ใจ
อารมณข์องกลอนลำา (บางครัง้มกีารเปดิวิดโีอหรือ
คลิปเสียงด้วย) จากนั้น 3) ครูจะต่อให้นักเรียน
ทีละประโยค โดยครูลำาก่อนแล้วนิสิตลำาตาม มี
การทบทวนเป็นระยะ เมื่อครูเห็นว่าเหมาะสม
แล้วสำาหรับวันนี้ ก็จะให้นิสิตฝึกฝนและทบทวน
กันเอง ก่อนจะหมดเวลา และ 4) ครูและนิสิตจะ
ร้องทบทวนกันอีกครั้ง ซึ่งจะมีการบันทึกเสียงไว้  
เพื่อนิสิตสามารถนำากลับไปฟังเพื่อฝึกลำาและ
ทบทวนได้ด้วยตัวเอง

โดยจากการวเิคราะหก์ารสอนแบบกลุ่มนี ้ 
พบว่า เป็นวิธีการท่ีใช้ในในรายวิชาทักษะดนตรี
ปฏิบัติเหมือนกับทางดนตรีสากล ละดนตรีไทย 
ที่มีการเปิดสอนมาก่อนดนตรีพื้นบ้าน และเป็น

ลำ�ดับ ชื่อวิช� จำ�นวน นก

8 ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ (Music of Southern Thailand) 2

9 แคนวง (Khaen Wong Ensemble) 1

10 ดนตรีและการขับลำาลาว (Music and Lam Lao Singing) 1

11 หมอลำาหมู่ (Mohlam Moo) 1

ที่มา: ผู้วิจัย

ต�ร�ง 2 แสดงรายวิชารวมวง (ต่อ)
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วิธีการหลักที่สามารถสอนนิสิตได้ทีละหลายคน 
เพราะมีความสะดวกในการสอนอีกทั้งประหยัด
ทรัพยากร และเวลาสำาหรับครูผู้สอนและผู้เรียน 
และทำาใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูร้ะดับพ้ืนฐานได้จริง
ตามเนื้อหาที่วางไว้

2. ใช้การสอนแบบตัวต่อตัว 

จากการสมัภาษณพ์บวา่ การสอนแบบตัว
ต่อตัว เป็นวิธีการสอนที่ต่อยอดจากการสอนแบบ
กลุ่ม โดยครูจะนัดเวลาให้นิสิตแต่ละคน มาเรียน
กับครูเป็นรายบุคคล โดยคุณครูจะใช้เวลาในช่วง
นีท้ำาการปรบัเทคนคิตา่งๆ ของวธิกีารรอ้ง ปรบัขอ้
ผดิพลาดใหเ้ปน็รายบคุคล นอกเหนือจากการเรยีน
เป็นกลุ่มในห้องเรียน เพราะนิสิตแต่ละคนมีความ
สามารถแตกต่างกัน ครจูงึใช้เวลาในการเรยีนแบบ
ตวัต่อตัวน้ี ในการแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง และเสนอแนะ
วิธีการ หรือเทคนิคที่เหมาะสมให้กับผู้เรียนตาม
ความสามมารถของแต่ละคน

จากการสงัเกต ยังพบวา่ นอกจากรูปแบบ
วิธีการสอนหลักในห้องเรียนแล้วนั้น ครูผู้สอนยัง
ได้มีการนำานิสิตเข้าร่วมทำาการแสดงในเวทีการ
แสดงจริง และในการฝึกซ้อมการแสดงต่างๆ ครู
ผู้สอนได้มีการสอนเทคนิคพิเศษเป็นการเพิ่มเติม  
ที่ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

นอกจากนี้แล้ว ในการเรียนการสอนนั้น 
ยังพบรูปแบบการประเมินผลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การจัดการเรียนการสอน สำาหรับการเรียนในสอง
รูปแบบหลัก นั้นคือการประเมินผลการเรียนรู้โดย
ครูผู้สอนใน ชั่วโมงเรียน โดยครูใช้วิธีการสังเกต
พัฒนาการการเรียนของนิสิต (ชุมเดช เดชพิมล, 
สัมภาษณ์: 2563) และมีการประเมินผล ที่เรียก
ว่าการสอบภลางภาค และปลายภาค โดยรูปแบบ
การสอบ จะเป็นการแสดงต่อหน้าคณะกรรมการ
ในสาขาวิชา และเพื่อนๆ ในชั้นเรียน รวมทั้งผู้ชม
ทั่วไปสามารถเข้ารับชมการสอบได้ โดยทางสาขา

วิชาจะทำาการจัดตารางสอบประจำาภาคเรียนขึ้น
มาแลว้ทำาการประกาศใหน้สิติทกุคนทราบ จากนัน้ 
นสิติจะมกีารเตรยีมตวั โดยนสิติสาขาหมอลำา ตอ้ง
ไปเตรียมการนัดหมอแคน หรือนักดนตรีที่จะมา
บรรเลงประกอบให้กับการสอบของตนเอง เมื่อถึง
เวลาสอบ นสิติสามารถแตง่ตวัชดุนสิติ ชดุพืน้บ้าน  
หรือชุดหมอลำาที่เตรียมมา โดยทำาการแสดง ต่อ
หน้าคณะกรรมการ ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำาสาขา
ดนตรีพื้นบ้าน ประมาณ 5-6 คน โดยนิสิตเลือก
กลอนลำาที่อยู่ในเนื้อหาการเรียนนำามาแสดง เพื่อ
ให้กรรมการได้รับฟังและทำาการให้คะแนน

โดยในรปูแบบนีจ้ะดำาเนนิการเปน็รปูแบบ
เดยีวกนัในทกุรายวชิาทีเ่ปน็วชิาทกัษะปฏบิตัดินตร ี
(Folk Music Skill 1-8) และจะมลีกัษณะพเิศษใน
ภาคการศกึษาสดุทา้ยของการศกึษา จะมกีารเชญิ
กรรมการภายนอก ซึง่เปน็ผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ปน็ศลิปนิ
อาชีพ ในสาขาหมอลำา หรือสาขาดนตรีพื้นบ้านอี
สานอื่นๆ มาเป็นกรรมการตัดสินร่วมด้วย เพื่อให้
นสิติไดร้บัฟงัขอ้แนะนำาจากศลิปนิ และสามารถนำา
ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต

จากข้อมูลข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า
โครงสร้างหลักสูตรของวิชาเอกดนตรีพื้นบ้าน 
(หมอลำา) ของวทิยาลยัดรุยิางคศลิป ์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม เป็น ไปตามโครงสร้ า งของ
มหาวิทยาลัย และ สำานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีการจัดรายวิชาตาม
บริบทของธรรมชาติของการเรียนการสอนดนตรี
พื้นข้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีการ
จดัการเรยีนการสอนทีมุ่ง่ใหผู้เ้รยีนสามารถปฏบิตัิ
ได้จริง โดยสอนแบบกลุ่มและแบบตัวต่อตัว และ
กระบวนการวัดผลประเมินผลตามระบบ ทำาให้
ผู้ที่จบในสาขาวิชาเอกดนตรีพ้ืนบ้าน (หมอลำา) 
สามารถนำาความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้
เป็นอย่างดี
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สรุปผล
การเรียนการสอนสาขาวิชาเอกดนตรี

พื้นบ้าน (หมอลำา) ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาสารคามนับว่าเป็นสถาบัน
การศึกษาที่แรกที่เปิดการเรียนการสอนในสาขา
วิชานี้ในระดับปริญญาตรี เป็นการเปิดโอกาสให้
ศาสตร์หมอลำา ที่เป็นวิชาดนตรีพื้นบ้านได้เข้าสู่รั้ว
อุดมศึกษา ซึ่งการจัดโครงสร้างหลักสูตรนั้น เป็น
ไปตามโครงสรา้งของมหาวทิยาลยั และสำานกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งมีการ
จัดรายวิชาปฏิบัติทุกภาคเรียนการศึกษา และมี
รายวชิาทีช่ว่ยเสรมิทกัษะความรูใ้นเรือ่งของดนตรี
อีสาน ดนตรตีะวนัตก ดนตรไีทย ทัง้ทีเ่ปน็รายวชิา
ทฤษฎี และปฏิบัติเพื่อประกอบสร้างให้ผู้เรียนได้
สามารถนำาองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบ
อาชีพเมื่อจบการศึกษา

รูปแบบการเรียนการสอนใช้ 2 รูปแบบ
หลกัคอืการสอนแบบรวมกลุ่มและการสอนแบบตัว
ตอ่ตัว เปน็การชว่ยใหน้สิติได้รบัความรูอ้ยา่งเตม็ที ่ 
และในการวัดผลประเมินผลน้ันก็ประกอบไป
ด้วยการวัดผลประเมินผลในรายวิชาโดยครูผู้สอน
เป็นผู้ประเมินผล นอกจากนี้ยังมีการวัดผลกลาง
ภาคและปลายภาคโดยใช้รูปแบบในการนำาเสนอ
การแสดงต่อหน้ากรรมการ ต่อหน้าสาธารณชน 
เปน็การเสรมิประสบการณ์และทกัษะในการแสดง
สำาหรับสาขาวิชาเอกดนตรีพื้นบ้าน (หมอลำา) 
อักทั้งยังมีการเชิญกรรมการภายนอก ที่เป็น 
ผู้เชี่ยวชาญ เป็นศิลปินมืออาชีพ ประสบความ
สำาเร็จในวิชาชีพหมอลำาและดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน 
มาแนะนำาสำาหรับเทคนิคหรือข้อแก้ไข สำาหรับ
นิสิตสามารถนำาไปปฏิบัติและปรับใช้ในชีวิตจริง
ได้เป็นอย่างดี

อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตร 

พบว่าหลักสูตรหมอลำานั้นเป็นไปตามเกณฑ์ 
โครงสร้ างที่ สำ านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำาหนดไว้ โดยจากการ
ศกึษาในคร้ังน้ีทำาใหเ้หน็วา่หลักสตูรดนตรพีืน้บา้น
นี้มีลักษณะเฉพาะ โดยเปลี่ยนแปลงไปตามบริบท
ของพื้นที่ ในสาขาวิชาดนตรีพื้นบ้าน (หมอลำา) นี้  
เป็นดนตรีพื้นบ้านในบริบทของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ (อีสาน) ดังนั้นในการสร้างหลักสูตร
นั้นจึงต้องอาศัยโครงสร้างหลักของสาขาดนตรี
อื่นที่มีอยู่แล้ว มาประกอบกับลักษณะของการ
แสดงหมอลำา โดยสอดคล้องกบัที ่ชมุเดช เดชพมิล 
(สัมภาษณ์: 2560) กล่าวว่า ในสาขาวิชาดนตรี
พืน้บา้น (หมอลำา) ไมม่เีปดิมากอ่นในประเทศไทย 
ดงันัน้ในการสรา้งหลักสูตรจงึตอ้งใช้ธรรมชาตขิอง
การเรียนการสอนหมอลำามาเป็นองค์ประกอบใน
การจดัรายวชิา และใชโ้ครงสรา้งของวชิาเอกดนตรี
ไทยเป็นแม่แบบในการกำาหนดรายวิชา

นอกจากนี้รูปแบบการเรียนการสอนนั้น
พบว่าคุณครูแต่ละท่านมีเทคนิคและวิธีการสอน
ที่สามารถทำาให้นิสิตนั้นสามารถเกิดทักษะในการ
ขับร้องหมอลำาได้จริง ซึ่งพบว่าได้มีการนำาหลัก
การแสดงของหมอลำากลอนซึ่งเป็นหมอลำาที่เป็น
พื้นฐาน ของหมอลำาประเภทต่างๆ ที่ได้รับความ
นิยมของคนอีสานมาเป็นแนวทางหลักในการจัด
เนื้อหา จัดลำาดับของรายวิชา เช่น ลำาดับการแสดง
ของหมอลำากลอน มีทัง้หมด 4 ยก (ขัน้ตอน) ไดแ้ก ่
ยกที่ 1 เป็นการไหว้ครู กลอนโอ่ ประกาศศรัทธา 
เป็นต้น ยกที่ 2. กลอนเบ็ดเตล็ดทั่วไป ยกที่ 3 
เป็นกลอนบาปบุญคุณโทษ กลอนนิทาน ยกที่ 4  
เป็นกลอนนิทานท่ีมีความซับซ้อนมากข้ึน จาก 
รายละเอียดดังกล่าว ก็ได้นำามาแบ่งเป็นเน้ือหา 
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ที่ใช้สำาหรับสอนนิสิตที่เรียนหมอลำา โดบคุณครู
แต่ละคนน้ันมีเทคนิคและก็มีการสอดแทรกใน
เรือ่งของอารมณ ์เรือ่งของวฒันธรรม มกีารอธิบาย
ให้นิสิตเข้าใจรายละเอียดก่อนที่จะทำาการลำา  
นิสิตแต่ละคนจะมีการวิเคราะห์กลอนลำาโดย
อ่านเนื้อหาแล้วทำาความคุ้นเคยกับบทร้อง กับ
ดนตรีและอารมณ์ ก่อนที่จะเข้าสู่การเรียนจริงๆ 
และก่อนการสอนทุกคร้ังครูทุกท่านมีการเตรียม 
กลอนลำาสำาหรับการสอน ซึ่งในขั้นตอนนี้เป็น 
ข้ันตอนที่อยู่ในข้ันเตรียมการสอน ที่ไม่รวมอยู่ใน  
ขั้นนำา (Introduction) ที่สมิทและราแกน (Smith 
& Ragan, 1999) ได้กล่าวไว้ จากการเตรียมนี้ 
สามารถมองได้ว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้สอน
ที่ต้องเตรียมตัวให้พร้อม เพราะในเรื่องวิชาทักษะ
ปฏิบัตินี้ต้องใช้ความเชี่ยวชาญและความพร้อม
ของรา่งกายรวมทัง้การฝกึฝน สอดคลอ้งกบัณรทุธ ์
สุทธจิตต์ (http://kotavaree.com/?p=215) ที่
กลา่วไวว่้า “ถา้เปน็ครดูนตรตีอ้งเกง่ ถา้สอนปฏิบตัิ
ครูต้องเก่งปฏิบัติ”

ในการสอนหมอลำานี้ ผู้วิจัยพบว่าการ
สอนแบบตัวต่อตัวนี้ พบในทั่วไปของการสอน
รายวิชาปฏิบัติของการสอนดนตรีไทย เช่น การ
สอนระนาด การสอนฆ้องวง การสอนขับร้อง
เพลงไทยเดิม โดยอาจกล่าวได้ว่า รูปแบบการ
สอนหมอลำานี้ได้มีการนำาเอารูปแบบการสอน
ปฏิบัติของดนตรีไทยมาเป็นแนวทางในการสอน 
เพราะการเปิดสอนรายวิชาปฏิบัติดนตรีไทยใน
สถาบันการศึกษานั้นได้เกิดขึ้นก่อน การเปิดการ
สอนสอนวิชาเอกดนตรีพ้ืนบ้าน (หมอลำา) เกิด
ภายหลัง สอดคล้องกับข้างต้น ที่ชุมเดช เดชพิมล  

ได้ ให้สัมภาษณ์ ว่าท่านเป็นผู้ วางโครงสร้าง
หลักสูตรวิชาเอกดนตรีพื้นบ้าน (หมอลำา) ร่วมกับ
คณาจารย์อีกหลายท่าน ในวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
และได้มีการนำาโตรงสร้างของหลักสูตรดนตรีไทย
มาเป็นแบบในการวางรายวิชาต่างๆ จากนั้นค่อย
มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของ
การเรียนการสอนที่เกิดขึ้น

วิชาเอกดนตรีพื้นบ้าน (หมอลำา) ใน
ปัจจุบันนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าศึกษาเพิ่มขึ้นเป็น
ลำาดับ และได้รับความสนใจจากผู้เรียนเพราะ
สามารถนำาไปประกอบอาชีพได้จริงและมีรายได้ 
ที่สามารถใช้เลี้ยงชีพได้ในอนาคต และผู้เรียนยัง
สามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน คือในระดับ
ปริญญาโท และเอก ได้ในวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลยัสารคามแหง่นี ้เป็นการสรา้งแรงจงูใจ
ให้ผู้เรียนเพราะสามารถวางแผนให้มีความก้าว
กน้าในสายวิชาการได้นอกเหนือจากการก้าวหน้า
ในสายอาชีพเพียงอย่างเดียว

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาเรื่องแนวโน้ม หรือ 

รปูแบบการจดัการเรยีนการสอนในระบบออนไลน์
สำาหรับหลักสูตรหมอลำา

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนวิชาเอกดนตรีพื้นบ้าน 
(หมอลำา) ในสถาบันอื่นๆ เพื่อให้เห็นแนวทาง
การจัดท่ีหลากหลาย เพื่อสามารถนำามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการเรียนการสอนในอนาคต
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