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นางหนูรงค์ พลเทพ

ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาดนตรี-นาฏกรรม
ประจำาปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
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ค�าประกาศเกียรติคุณ
นางหนูรงค์ พลเทพ
ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาดนตรี - นาฏกรรม
ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒
นางหนูรงค์ พลเทพ หรือ ทีร่ จู้ กั กันในวงการหมอล�ากลอนว่า หนูรงค์ ไชยภักดิ์ เกิดเมือ่ วันที่ ๑๔ กันยายน
พุทธศักราช ๒๔๙๓ ที่บ้านหนองไฮ ต�าบลหนองไฮ อ�าเภอเสนางคนิคมจังหวัดอ�านาจเจริญ ปัจจุบันอายุ ๖๙ ปี
เป็นบุตรของนายบุญ และนางนวล ไชยภักดิ์ สมรสกับนายสุดตา พลเทพ มีบุตรี ๒ คน ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ๔๙ หมู่
๑๘ ซอยรุ่งเรือง ถนนชยางกูร ต�าบลขามใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
นาง หนูรงค์ พลเทพ เป็นผู้ที่มีใจรักและชื่นชอบในศิลปะการแสดงล�ากลอนมาตั้งแต่ครั้งเยาว์วัย
เมื่อเรียนจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ แล้ว จึงได้เริ่มเรียน “ล�ากลอน” จากนายแสวง ทองทา โดยใช้
เวลาเรียนเพียง ๓ ปี ก็สามารถออกรับงานแสดงได้ ด้วยพรสวรรค์ น�้าเสียง ปฏิภาณไหวพริบ ความเฉลียวฉลาด
ตลอดทั้งลีลาการแสดงออก ประกอบกับความวิริยะอุตสาหะ ในการฝึกซ้อม จึงสามารถขึ้นเวที ก้าวสู่อาชีพหมอล�า
กลอนครั้งแรก เมื่ออายุได้เพียง ๑๖ ปี โดยได้รับค่าจ้างในการแสดงครั้งแรกเป็นเงิน ๒๕๐ บาท ซึ่งนับว่าแพงมาก
ในยุคสมัยนั้น ด้วยเอกลักษณ์ และลีลาการล�าแบบเฉพาะตัว ประกอบกับปฏิภาณไหวพริบ ในการประชันกลอนล�า
ตอบโต้คารม กับหมอล�าฝ่ายตรงข้าม จึงท�าให้ หมอล�าหนูรงค์ พลเทพ หรือ หมอล�าหนูรงค์ ไชยภักดิ์ เป็นหมอล�า
กลอน ที่มีชื่อเสียง และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จนกระทั่งได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดหมอล�ากลอน
หลายครั้ง เป็นที่กล่าวขานอย่างกว้างขวางทั่วไปในวงการหมอล�ากลอนแถบจังหวัดอุบลราชธานี และตลอดทั่วทั้ง
ภาคอีสาน
จึงนับได้ว่า นางหนูรงค์ พลเทพ เป็นหมอล�ากลอนฝ่ายหญิง ที่มีความรอบรู้ มีวาทะปฏิภาณ จัดจ้าน
มีชั้นเชิงในการโต้คารมอยู่ในระดับบรมครูคนหนึ่งของวงการหมอล�ากลอน ที่มีท�านองล�าในแบบอุบลราชธานี
ด้วยเหตุนี้ จึงมีหมอล�ากลอนในรุ่นหลังมาสมัครเป็นลูกศิษย์เพื่อรับการถ่ายทอดวิชาการล�ากลอน เป็นจ�านวนมาก
จนสามารถกล่าวได้วา่ นางหนูรงค์ พลเทพ เป็นหมอล�าต้นแบบให้แก่หมอล�าในรุน่ หลังได้ศกึ ษาหาความรูแ้ ละรับการ
ถ่ายทอดประสบการณ์อันยาวนานตลอดชีวิตของการเป็น “หมอล�ากลอน”
ประการส�าคัญ นางหนูรงค์ พลเทพ ยังเป็นบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมแลครรลอง
ในกรอบของบวรพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด ทั้งยังมีวิถีชีวิต ที่ด�ารงอยู่ด้วยความพอเพียง อันสามารถเป็นแบบอย่าง
แก่คนในชุมชนและอนุชนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี
ด้วยความวิริยะอุตสาหะในการประกอบสัมมาชีพ ตลอดจนความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผล
งานด้านศิลปวัฒนธรรม ความเพียรพยายามในการเผยแพร่ และการอุทศิ ตนในการช่วยเหลือสร้างสรรค์สงั คม ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา
นางหนูรงค์ พลเทพ จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินพื้นบ้านอีสาน
สาขาดนตรี - นาฏกรรม ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒
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ประวัติและผลงานโดยสังเขป
นางหนูรงค์ ไชยภักดิ์
ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาดนตรี-นาฏกรรม (หมอล�ากลอน)
ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปีเกิด
อายุปัจจุบัน
ภูมิล�าเนา

นางหนูรงค์ ไชยภักดิ์
๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๓
๖๙ ปี
บ้านเลขที่ ๔๓ บ้านหนองไฮ ต�าบลหนองไฮ อ�าเภอเสนางคนิคม
จังหวัดอ�านาจเจริญ
บิดาชื่อ
นายบุญเถิง ไชยภักดิ์
มารดาชื่อ
นางนวลจันทร์ ไชยภักดิ์
สถานภาพ
สมรส กับนายสุดตา พลเทพ มีบุตร ๒ คน
อาชีพ
หมอล�า
ที่อยู่ปัจจุบัน
๔๙ หมู่ ๑๘ ซอยรุ่งเรือง ถนนชยางกูร ต�าบลขามใหญ่
อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙ ๕๗๘ ๒๐๖๑
ประสบการณ์การท�างาน (ในสาขาที่ได้รับการคัดเลือก) ๔๕ ปี
ประวัติการท�างาน
หลังจากจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่โรงเรียนบ้านหนองไฮ ต�าบลหนองไฮ
อ�าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ�านาจเจริญแล้วในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้เริ่มเรียนล�ากลอนเมื่ออายุ ๑๓ ปี
โดยมีนายแสวง ทองทา เป็นอาจารย์ ณ บ้านหนองสามสี ต�าบลไร่สีสุก อ�าเภอเมือง จังหวัด
อ�านาจเจริญเป็นเวลา ๓ ปี จึงได้เริ่มรับงานแสดงล�ากลอนครั้งแรกที่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ที่บ้านนา
ดอกไม้ ต�าบลไร่สีสุก อ�าเภอเมือง จังหวัดอ�านาจเจริญ โดยรับค่าจ้างในราคา ๒๕๐ บาทและ
ยึดอาชีพหมอล�ากลอนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน หลังจากนั้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้ย้ายเข้ามาอยู่ใน
อ�าเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี โดยประจ�าทีส่ า� นักงานหมอล�า ถ�า้ เสือมังกร บริเวณหน้าโรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ ในช่วงเวลานั้นได้ล�าคู่กับหมอล�าเดชา นิตะอินทร์ ซึ่งนับได้ว่าเป็นหมอล�าคู่ที่
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สร้างชื่อเสียงให้กับ หมอล�าหนูรงค์ ไชยภักดิ์ เป็นอย่างมาก หลังจากนั้น ด้วยต้องการอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรมพื้นบ้านไว้ให้สูญหาย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ จึงเริ่มการถ่ายทอดความรู้ให้ลูกศิษย์
โดยรับบุคคลภายนอกที่มีความสนใจด้านศิลปะพื้นบ้าน จนได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และ
มีลูกศิษย์ มากมายซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังหลายคน อาทิ ๑. หมอล�าอุบลน้อย สุขันธ์ ๒.หมอล�าทองค�า
ชุมนวล ๓.หมอล�าวันเพ็ญ เรือนจันทร์ ๔. หมอล�านิตยา ทะเนจร ๕. หมอล�าเย็นจิตร ต้นศิลป์
๖.หมอล�าสมใจ เจริญราช ๗. หมอล�าล�าพูนศรี สายสมบัติ ๘.หมอล�าอ้อยใจ เจริญราช ๙.หมอล�านิ
รบล บุญสูง ๑๐. หมอล�าบัวผัน ทังโส (ราชินีหมอล�าซิ่ง) เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันยังได้ถ่ายทอดความรู้ให้
ลูกศิษย์เรื่อยมา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของอีสานเอาไว้อีกหนทางหนึ่ง
เมือ่ ปีพ.ศ. ๒๕๓๐ ได้ตงั้ ส�านักงานหมอล�าของตัวเองเป็นครัง้ แรกทีบ่ า้ นเลขที่ ๔๙ หมู่ ๑๘
บ้านดอนกลางต�าบลขามใหญ่อ�าเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งรับงานแสดงและจัดหา หมอล�า
กลอน,หมอทุกประเภทไว้ให้บริการ เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน
ผลงานปราฎต่อสาธารณชน
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หมอล�าหนูรงค์ ไชยภักดิ์ ได้ท�าการแสดง “ล�ากลอน” ทั้งโดย
การว่าจ้างให้แสดงตามงาน บุญประเพณีของชาวบ้านทั่วไปในพื้นที่ทั่วทั้งภาคอีสาน ตลอดจนภา
คอื่นๆทั่วประเทศไทย แม้กระทั่งประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ยังได้แสดงในงานต่างๆที่เป็นการ
สาธารณะประโยชน์โดยทัว่ ไป จนเป็นทีป่ ระจักษ์และยอมรับแก่สาธารณะอย่างกว้างขวางโดยทัว่ ไป
รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ
๑. ได้รับโล่ห์ ชนะเลิศการประกวด หมอล�าคู่ ในงานกาชาดประจ�าปี ของจังหวัด
อุบลราชธานี ปี พ.ศ. ๒๕๒๖
๒. ได้รับถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ หมอล�าคู่ ในงานกาชาดประจ�าปี จังหวัด
อุบลราชธานี ปี พ.ศ. ๒๕๒๗
๓. ได้โล่ห์เกียรติยศ การประกวดดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้าน อันดับที่ ๓ โดย
ส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
จาก นายสมคิด โชติกวนิตย์ เลขาธิการกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๓๖
๔. ได้รับเกียรติบัตรในโครงการส่งเสริมการถ่ายทอดงานศิลปินแห่งชาติ จังหวัด
อุบลราชธานีประจ�าปี ๒๕๓๘ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย จันทร์เกษม อธิการบดี สถาบัน
ราชภัฏอุบลราชธานี ปี พ.ศ. ๒๕๓๘
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๕. ได้รบั เกียรติบตั รเป็นส�านักงานหมอล�าดีเด่นปี ๒๕๔๒ สาขาส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิน่
จากเทศบาลเมืองยโสธร ปี พ.ศ. ๒๕๔๒
๖. ได้รับโล่ห์เกียรติบัตรโล่เกียรติยศรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการส่งหมอล�าเข้า
ประกวดล�าหมอล�าซิ่งในนามส�านักงานหมอล�า ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองยโสธรประจ�าปี พ.ศ.๒๕๔๒
๗. ได้รับประกาศเกียรติคุณจาก สหพันธ์สมาคมหมอล�าแห่งประเทศไทย เพื่อแสดงว่า
เป็นผู้ร่วมฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยสาขาการแสดงพื้นบ้าน ปี พ.ศ. ๒๕๔๒
๘. ได้รับโล่เชิดชูเกียรติคุณจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติให้เป็น ศิลปินดีเด่น
จังหวัดอุบลราชธานีสาขาศิลปะการแสดง ปี พ.ศ. ๒๕๔๔
๙. ได้รับคัดเลือกจากสภาวัฒนธรรมอ�าเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นรองประธาน
คนที่ ๓ สภาวัฒนธรรมอ�าเภอเมืองอุบลราชธานี ปี พ.ศ. ๒๕๔๔
รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ
รางวัล ศิลปินพืน้ บ้านอีสาน สาขา ดนตรี-นาฏกรรม (หมอล�ากลอน)ประจ�าปี พุทธศักราช
๒๕๖๒ จากสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัย มหาสารคาม เมื่อปี พุทธศักราช
๒๕๖๒
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