
  งานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม

	 	 	 	นางสงบ	คำาภูเวียง
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ค�าประกาศเกียรติคุณ

นางสงบ ค�าภูเวียง

ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาดนตรี – นาฏกรรม

ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

 นางสงบ ค�าภูเวียง หรือท่ีรู้จักกันในวงการหมอล�ากลอนว่า หมอล�าสงบ ดาวดวงใหม่ 

เกิดเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๐๓ ท่ีบ้านโคกล่าม ต�าบลบรบือ อ�าเภอบรบือ 

จังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันอายุ ๕๙ ปี เป็นบุตรของนายวันดี และนางเรียบ พงอุดทา ส�าเร็จการ

ศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ สมรสกับนายชานน ค�าภูเวียง มีบุตรธิดา ๒ คน ที่อยู่ปัจจุบัน 

บ้านโคกล่าม ต�าบลบรบือ อ�าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 

  นางสงบ ค�าภเูวยีง เป็นผูมี้ใจรกัและฝักใฝ่ในศิลปะการแสดงล�ากลอนมาต้ังแต่คร้ังเยาว์วยั 

ด้วยมีบิดาเป็นหมอล�า และเป็นแบบอย่างในการด�ารงชีวิตด้านการล�า เมื่อเรียนจบการศึกษาระดับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ แล้ว ได้เริ่มเรียน “ล�ากลอน” ด้วยวิธีการยืมหนังสือกลอนล�า จากคนที่เคย

เป็นหมอล�ากลอนเก่า มาท่องจ�า จนกระทัง่สามารถออกรบังานแสดงได้ ด้วยพรสวรรค์ ปฏภิาณไหว

พริบ ความเฉลียวฉลาด ตลอดทั้งลีลาการแสดงออก ประกอบกับความวิริยะอุตสาหะ ในการฝึก

ซ้อม จึงสามารถขึ้นเวที ก้าวสู่อาชีพการเป็นหมอล�ากลอนครั้งแรก เมื่ออายุได้เพียง ๑๖ ปี และ 

ด้วยเอกลักษณ์ลีลาการล�าแบบเฉพาะตัว ประกอบกับปฏิภาณไหวพริบ ในการประชันกลอนล�า  

แบบตอบโต้คารม กับหมอล�าฝ่ายตรงข้าม จึงท�าให้ หมอล�าสงบ ค�าภูเวียง เป็นหมอล�ากลอนใน

ท่วงท�านองแบบมหาสารคาม ที่มีชื่อเสียง และได้รับความนิยมเป็นที่แพร่หลายไปอย่างรวดเร็ว 

จนเป็นที่กล่าวขานอย่างกว้างขวางทั่วไปในวงการหมอล�ากลอนในแถบจังหวัดมหาสารคาม 

 และตลอดทัว่ทัง้ภาคอสีาน จนกระทัง่ปัจจบุนั จึงนบัได้ว่านางสงบ ค�าภเูวยีง เป็นหมอล�ากลอนฝ่าย

หญงิ ทีม่คีวามรอบรู ้มวีาทะปฏิภาณ จัดจ้าน มชีัน้เชงิในการโต้คารมอยูใ่นระดับบรมครคูนหน่ึงของ

วงการหมอล�ากลอน มีจังหวะ ท่วงท�านอง รูปแบบและลีลาการล�า อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว  

จนได้รบัความนยิมเป็นอย่างมาก ด้วยเหตนุีจ้งึมหีมอล�ากลอนในรุน่หลงัมาสมคัรเป็นลกูศษิย์เพือ่รบั

การถ่ายทอดวิชาการล�ากลอน เป็นจ�านวนมาก จนกระทั่งปัจจุบัน 

 นอกจากนี้หมอล�าสงบ ค�าภูเวียง ยังเป็นบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียม

และครรลองในกรอบของพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด ทั้งยังมีวิถีชีวิต ด�ารงอยู่ด้วยความพอเพียง  

อันสามารถเป็นแบบอย่างในการด�ารงตนให้แก่อนุชนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี
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  ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมานะ

พยายามในการเผยแพร่ผลงาน ท้ังการอุทิศตนเพ่ือช่วยเหลือสังคมอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่

สาธารณชนอย่างสูงยิ่ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

  นางสงบ ค�าภเูวยีง จึงสมควรได้รับการยกย่องเชดิชเูกยีรตเิป็นศลิปินพืน้บ้านอสีาน สาขา

ดนตรี - นาฏกรรม ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
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ประวัติและผลงานโดยสังเขป 

นางสงบ ค�าภูเวียง

ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาดนตรี-นาฏกรรม (หมอล�ากลอน)

ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประวัติส่วนตัว

 ชื่อ-สกุล  นางสงบ ค�าภูเวียง  

 วัน เดือน ปีเกิด ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ 

 ภูมิล�าเนา  บ้านโคกล่าม ต�าบลบรบือ อ�าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 

 อายุปัจจุบัน ๕๙ ปี 

 บิดาชื่อ   นายวันดี พงอุดทา

 มารดาชื่อ นางเรียบ พงอุดทา

 ส�าเร็จการศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

 สถานภาพ  สมรสกับนายชานน ค�าภูเวียง มีบุตีธิดา ๒ คน   

 ที่อยู่ปัจจุบัน  ๒๐๙/๘ บ้านโคกล่าม ต�าบลบรบือ อ�าเภอบรบือ จังหวัด  

   มหาสารคาม 

 หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙-๘๖๒๒๒๐๘ 

ประสบการณ์การท�างาน  (ในสาขาที่ได้รับการคัดเลือก) ๓๑ ปี

ประวัติการท�างาน 

 นางสงบ ค�าภูเวียง ได้ซึมซับเอาศิลปวัฒนธรรมการขับล�าจากนายวันดี พงอุดทา 

ผู้เป็นบิดา และเป็นแบบอย่างในการด�ารงชีวิตด้านการล�า เมื่อเรียนจบการศึกษาระดับช้ันประถม

ศึกษาปีที่ ๔ แล้วได้เริ่มเรียน “ล�ากลอน” ด้วยวิธีการยืมหนังสือกลอนล�า จากคนที่เคยเป็นหมอล�า

เก่า มาท่องจ�า จนกระทั่งสามารถออกรับงานแสดงได้ ด้วยพรสวรรค์ และความเฉลียวฉลาด  

ตลอดท้ังลีลาการแสดงออก ประกอบกับความวิริยะอุตสาหะ ในการฝึกซ้อม จึงสามารถขึ้นเวที  

ก้าวสู่อาชีพหมอล�ากลอนครั้งแรกเมื่ออายุได้เพียง ๑๖ ปี จนได้รับความนิยมจากผู้คน ติดต่อว่าจ้าง

ให้ไปแสดงในงานต่างๆเป็นอย่างมากจนทัว่ทัง้ภาคอสีาน และรบังานแสดงเรือ่ยมาจนกระทัง่ปัจจบัุน
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ผลงานที่ปรากฎต่อสาธารณชน

 ด้วยเป็นหมอล�ากลอน ท่ีมชีือ่เสียงและได้รบัความนยิม ว่าจ้างให้ไปแสดงในงานประเพณี

ต่างๆเป็นประจ�า ดังกล่าวนั้นนับเป็นผลงานที่สามารถประจักษ์แก่สาธารณชนได้เป็นอย่างดี 

และนอกจากงานซึ่งว่าจ้างให้แสดงโดยเอกชน ตลอดบุคคลต่างๆแล้ว หมอล�าสงบ ค�าภูเวียง ยังได้

ร่วมแสดงในงานการสาธารณะต่างๆอยู่เป็นประจ�า เช่น ร่วมกิจกรรม การแสดงหมอล�าในงานรวม

พลังเครือข่ายวัฒนธรรมไทยใสสะอาด จังหวัดมหาสารคาม ประจ�าปี ๒๕๕๔ , ร่วมงานแสดงงาน

มหกรรมศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทุกปี เป็นต้น

รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ

  ๑.ได้รับโล่เชิดชูศิลปินพื้นบ้านอีสาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ หมอล�ากลอนดีเด่นด้านการแสดง 

จากชมรมประชานุกูล โดย พระครูสุวรรณประชานุกูล รองเจ้าคณะอ�าเภออู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี วัดเขาก�าแพง 

 ๒.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ หมอล�ากลอนชิงแชมป์ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ของภาคอีสาน จัดขึ้นที่ทุ่งศรีเมือง อ�าเภอเมือง 

จังหวัด อุบลราชธานี 

  ๓.รางวัล ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขา ดนตรี-นาฏกรรม (หมอล�ากลอน) ประจ�าปี 

พุทธศักราช ๒๕๖๒ จาก สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัย มหาสารคาม เมื่อ

ปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
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