ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ มกราคม-สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

งานสืบสานวัฒนธรรมอำ�เภอนิคมน้ำ�อูน
นางอุดมลักษณ์  ประชุมรักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร และ
นักวิชาการวัฒนธรรม สำ�นักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ร่วมงาน
สืบสานวัฒนธรรมของชาวนิคมน�้ำ อูน อำ�เภอนิคมน�้ำ อูน จังหวัดสกลนคร
ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
เป็นประธานในพิธี โดยการจัดงานมีวัตถุประสงค์คือ ๑. เพื่อให้ตระหนัก
ถึงคุณค่าและความสำ�คัญของวิถชี วี ติ ชนเผ่ากลุม่ ชาติพนั ธุต์ า่ งๆ อันจะก่อ
ให้เกิดความภาคภูมใิ จในความเป็นไทย ๒. เพือ่ ร่วมกัน ฟืน้ ฟู อนุรกั ษ์ และ
ส่งเสริมให้มรดกวัฒนธรรมท้องถิน่ เป็นทีร่ จู้ กั อย่างกว้างขวางยิง่ ขึน้ ๓. เพือ่
ให้ครอบครัว ชุมชน ท้องถิน่ ทุกกลุม่ ชาติพนั ธุ์ เกิดความรัก ความสามัคคี
ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกันเป็นอย่างดี มีประชาชนชาวอำ�เภอนิคมน้ำ�อูน
และอำ�เภอใกล้เคียงให้ความสนใจในงานเป็นจำ�นวนมาก ทั้งนี้ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.สกลนครและ อบต.ในอำ�เภอนิคมน้ำ�อูน
โดย...นางจิราลักษณ์ บุญแก้ววุฒิ
ผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำ�เภอนิคมน้ำ�อูน

โครงการ “รักพ่อทำ�ตามคำ�สอนพ่อ” การประกวดสวดมนต์หมู่ทำ�นองสรภัญญะพื้นบ้านเนื่องในเทศกาลนมัสการ
องค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน ประจำ�ปี ๒๕๕๔
นางอุดมลักษณ์   ประชุมรักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร และข้าราชการสำ�นักงานวัฒนธรรม จัดโครงการ “รักพ่อทำ�ตาม
คำ�สอนพ่อ” โดยจัดกิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่ทำ�นองสรภัญญะพื้นบ้านเนื่องในเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อ
พระองค์แสน ประจำ�ปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำ�บลธาตุเชิงชุม อำ�เภอเมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามและเป็นการกล่อมเกลาจิตใจ ของเด็ก เยาวชน
และประชาชน ให้มีจิตใจยึดมั่นในหลักคำ�สอน ของพระพุทธศาสน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีสมาธิ มีสติในการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป

2
โครงการยกย่ อ งเชิ ด ชู เ ด็ ก ไทยมี คุ ณ ธรรม
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำ�ปี ๒๕๕๔

นางอุ ด มลั ก ษณ์ ประชุ ม รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมจั ง หวั ด
สกลนคร และข้าราชการสำ�นักงานวัฒนธรรม ร่วมจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ ประจำ�ปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔
ณ สวนเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (ริมหนองหารหลังโรงเรียน
อนุบาลสกลนคร) โดยสำ�นักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
จัดกิจกรรมดังนี้ คือ ๑. จัดกิจกรรมคัดลายมือ /คัดไทย  ๒. การ
ร้องเพลง ๓. จัดนิทรรศกาลพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ๔. มอบเกียรติบัตรเด็กดีมีคุณธรรมจริยธรรม
๕. แจกของรางวัล

งานวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ประจำ�ปี ๒๕๕๔
นางอุดมลักษณ์  ประชุมรักษ์ วัฒนธรรม
จังหวัดสกลนคร นำ�ข้าราชการสำ�นักงานวัฒนธรรม
ร่ ว มงานรั ฐ พิ ธี วั น ยุ ท ธหั ต ถี ส มเด็ จ พระนเรศวร
มหาราช ประจำ�ปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม
๒๕๕๔ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
(นางวิตยา  ประสงค์วฒ
ั นา) เป็นประธานในพิธวี าง
พานพุ่มสักการะ มีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน
ร่วมในงานรัฐพิธีในครั้งนี้เป็นจำ�นวนมาก

งานรวมใจไทกะเลิง ประจำ�ปี ๒๕๕๔

นางอุดมลักษณ์ ประชุมรักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร นำ�ข้าราชการสำ�นักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด ร่วมงานรวมใจไทกะเลิง ประจำ�ปี ๒๕๕๔ อำ�เภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร เมือ่
วันที่ ๒๑ – ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ มีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธี ด้วยความ
ร่วมมือร่วมใจของ อำ�เภอกุดบาก, สภาวัฒนธรรมอำ�เภอกุดบาก, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,
หน่วยงานราชการ, องค์กรภาคเอกชน และประชาชนในอำ�เภอกุดบาก ณ สนามที่ว่าการอำ�เภอ
กุดบาก อำ�เภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร เพือ่ ส่งเสริมอนุรกั ษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ของชนเผ่ากะเลิงให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเป็นการเผยแพร่วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมของชน
เผ่ากะเลิงให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชนมากยิ่งขึ้น งานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จาก อบจ.สกลนครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำ�เภอกุดบาก
โดย...นายอนุชิต ชนะวัฒน์ปัญญา
ผู้ประสานงานวัฒนธรรม
อำ�เภอกุดบาก

3
โครงการประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในงานกาชาด
จังหวัดสกลนครประจำ�ปี ๒๕๕๔

สำ�นักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร จัดโครงการประกวดศิลป
วัฒนธรรมพื้นบ้าน ในงานกาชาด จังหวัดสกลนครประจำ�ปี ๒๕๕๔ ใน
ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ลาน ร.๕ ถนนศูนย์
ราชการจังหวัด อำ�เภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีการประกวดศิลป
วัฒนธรรมพืน้ บ้าน ๖ สาขา ได้แก่ การประกวดวงดนตรีพนื้ เมือง การประกวด
เดี่ยวพิณ การประกวดโปงลาง การประกวดเป่าแคน การประกวดกั๊บแก้บ
การประกวดเป่าโหวต และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงาน สถาน
ศึกษาต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากสภาวัฒนธรรมอำ�เภอ/ตำ�บล และ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างส่งศิลปินเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้

โครงการงานตรุษไทสกล คนจีน เวียดนาม จังหวัดสกลนคร
ประจำ�ปี ๒๕๕๔

นางอุดมลักษณ์  ประชุมรักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร นำ�ข้าราชการสำ�นักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสกลนคร จัดงานโครงการงานตรุษไทสกล  คนจีน  เวียดนาม จังหวัดสกลนคร ประจำ�ปี
๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ลานคนเมือง เขตเทศบาลเมืองสกลนคร
อำ�เภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธี
โดยมีวัตถุประสงค์ คือเน้นการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่เด่นชัดและความหลากหลายของ
ชนเผ่าพืน้ เมือง คนจีน คนเวียดนาม การจัดแสดงสินค้า เน้นความหลากหลายของวัฒนธรรม
เน้นความรักความสามัคคีทมี่ คี วามหลากหลายทีล่ งตัว ภายในงานมีการจัดรับชมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรม 3 เชือ้ ชาติ ขบวนสิงโต-มังกรทอง ชมนิทรรศการถนนอาหารและวัฒนธรรม
สินค้าหนึ่งตำ�บลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) การแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ

ประชุมผู้อำ�นวยการศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

นางอุ ด มลั ก ษณ์ ประชุ ม รั ก ษ์
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธี
ร่ ว มประชุ ม ผู้ บ ริ ห ารศู น ย์ ศึ ก ษาพระพุ ท ธ
ศาสนาวันอาทิตย์ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์
๒๕๕๔ โดยจัดประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย
และแนวทางการดำ�เนินงานของศูนย์ ปัญหา
และการแก้ปัญหาในการดำ�เนินงาน จำ�นวน
๓๑ ศูนย์ ณ ห้องประชุมสำ�นักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสกลนคร

4
งานประเพณีเทศกาลโส้รำ�ลึก ครั้งที่ ๓๐
นางอุดมลักษณ์ ประชุมรักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน และข้าราชการสำ�นักงานวัฒนธรรม
ร่วมงานประเพณีเทศกาลโส้รำ�ลึก ครั้งที่ ๓๐ ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทโส้ อำ�เภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
เดินทางมาเป็นประธานในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันขึ้น ๔ ค่ำ� เดือน ๓ ของทุกปี กำ�หนดการจัดงาน ระหว่างวันที่ ๖ -๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ รวม ๓ วัน
เพือ่ เป็นการอนุรกั ษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของชนพืน้ เมืองเผ่าโส้ และเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วก่อให้เกิดรายได้เข้ามาสูช่ มุ ชนชาวอำ�เภอกุสมุ าลย์
ในจังหวัดสกลนคร สำ�หรับเทศกาลงานโส้รำ�ลึก นับได้ว่าเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ซึ่งมีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ให้ความสนใจ
เที่ยวชมงาน เพิ่มมากขึ้นทุกปี กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ขบวนแห่ช้างม้า เจ้าเมืองกุสุมาลย์มณฑล และขบวนแห่วัฒนธรรม วิถีชีวิต
ไทยโส้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทโส้ ซึ่งนับเป็นชนเผ่าหนึ่งของจังหวัดสกลนคร ที่มีความเข้มแข็ง มีการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอย่างเหนียวแน่น นอกจากนี้ การจัดงานดังกล่าว ยังนับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ชุมชน มีรายได้
ทัง้ นีไ้ ด้รบั ความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกแห่งในอำ�เภอกุสมุ าลย์ สภาวัฒนธรรมอำ�เภอกุสมุ าลย์/สภาวัฒนธรรมตำ�บลทุกตำ�บล
รวมทั้งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
โดย...นายพูลสวัสดิ์ บัวภาคำ�
ผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำ�เภอกุสุมาลย์

วันมาฆบูชา ประจำ�ปี ๒๕๕๔
นางอุดมลักษณ์   ประชุมรักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร นำ�ข้าราชการสำ�นักงาน
วัฒนธรรม ร่วมงานวันมาฆบูชา ประจำ� ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยมีท่าน
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในงานครัง้ นี้ มีการจัดกิจกรรมทำ�บุญตักบาตร ณ ลาน
คนเมือง เขตเทศบาลเมืองสกลนคร จากนัน้ มีกจิ กรรมลงนามในผืนผ้าเพือ่ ถวายพระพรชัยมงคล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นำ�โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เพื่อนำ�ผืนผ้านี้ไป
ตัดเย็บกับจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศทั่ง ๗๖ จังหวัด ตกเย็นได้เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนที่วัด
พระธาตุเชิงชุมวรวิหาร (พระอารามหลวง) และได้ร่วมปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ ร่วมฟังเทศน์ที่วัด
ป่าสุทธาวาส มีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำ�นวนมาก

“ประเทศใดก็ตามทีป
่ ราศจากความสงบ มีความขัดแย้งภายในชาติ เกิดสงครามกลางเมือง
ไม่มีความมั่นคงตามแนวชายแดน ประเทศนั้นมีแต่ความหายนะ”
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การฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ๕ สาขา ตามโครงการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
ปลูกฝังค่านิยมจิตสำ�นึกอันดีงามบนพื้นฐานสังคม นำ�สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ประจำ�ปี ๒๕๕๔
สำ�นักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร จัดการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ๕ สาขา ตามโครงการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย ปลูกฝังค่านิยมจิตสำ�นึกอันดีงามบนพื้นฐานสังคม นำ�สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ประจำ�ปี ๒๕๕๔ ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๕๔
เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษา/และเยาวชน ได้เห็นคุณค่าและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่มีค่ายิ่งให้คงอยู่สืบไป โดยจัดให้มีการถ่ายทอดศิลปะการ
แสดงพื้นบ้าน จำ�นวน ๕ สาขา คือ พิณ แคน โหวด โปงลาง กั๊บแก้บ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบพัฒนาจังหวัดสกลนคร มีการฝึกอบรม
ศิลปวัฒนธรรม ๕ สาขา จำ�นวน ๒๐ โรงเรียน ได้แก่ ๑. โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา อำ�เภอพรรณนานิคม ๒. โรงเรียนบ้านภูตะคาม อำ�เภอส่องดาว
๓. โรงเรียนบ้านดอนย่านาง อำ�เภอวาริชภูมิ ๔. โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา อำ�เภอส่องดาว ๕. โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย อำ�เภอเจริญศิลป์ ๖.
โรงเรียนบ้านโพนสวาง อำ�เภอส่องดาว ๗.โรงเรียนบ้านโนนแสบง อำ�เภอบ้านม่วง ๘. โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์ อำ�เภอบ้านม่วง ๙. โรงเรียนบ้าน
หลุบเลา อำ�เภอภูพาน ๑๐. โรงเรียนบ้านฮ่องสิม อำ�เภอภูพาน ๑๑. โรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลา อำ�เภอโคกศรีสุพรรณ ๑๒. โรงเรียนบ้านธาตุ
ตาลเดี่ยว อำ�เภอวานรนิวาส ๑๓. โรงเรียนบ้านดงหลวง อำ�เภอเต่างอย ๑๔. โรงเรียนนาม่องดงนิมิตวิทยา อำ�เภอกุดบาก ๑๕. โรงเรียนบ้านนาเดื่อ
อำ�เภอโพนนาแก้ว ๑๖. โรงเรียนนาตง สหราษฎร์อุทิศ อำ�เภอโพนนาแก้ว ๑๗. โรงเรียนบ้านลาดกระเฉอฯ อำ�เภอเมืองสกลนคร ๑๘. โรงเรียน
บ้านท่าวัดคุรุราษฎร์ อำ�เภอเมืองสกลนคร ๑๙. โรงเรียนน้ำ�อูนเจริญวิทยา อำ�เภอนิคมน้ำ�อูน ๒๐. โรงเรียนโพนงามศึกษา ซึ่งหลังจากมีการอบรม
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางสำ�นักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครจะได้ท�ำ การประเมินผลการอบรมและการต่อยอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ๕ สาขา
ของทุกโรงเรียนที่เข้ารับการอบรม ต่อไป

สิ้นอดีตประธานโซนี่ผู้คิดค้นแผ่น CD

นายโนริโอะ โอฮากะ อดีตประธานบริษท
ั โซนี่ ผูค้ ด
ิ ค้นพัฒนาผลิตแผ่น คอมแพค ดิส หรือ แผ่นซีดี เสียชีวติ แล้ว ด้วย
วัย 81 ปี เนือ่ งจากอวัยวะหลายส่วนในร่างกายล้มเหลว โดยสำ�นักข่าวต่างประเทศ รายงานเมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2554
(ไทยรัฐออนไลน์ : http://www.thairath.co.th/) 25 เม.ย.2554
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วั

ฒนธรรมจังหวัดสกลนคร (นางอุดมลักษณ์  ประชุมรักษ์)
มอบเงินช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้ ณ ศูนย์อำ�นวยการ
เฉพาะกิจรับบริจาคเงินและสิง่ ของเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
ภาคใต้ จังหวัดสกลนคร เมือ่ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ บริเวณ
ลาน ร.๕ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

โหวด

โหวด เป็นเครือ่ งดนตรีทไี่ ม่มปี ระวัตแิ น่ชดั มีเพียงเรือ่ งเล่า
สืบต่อกันมาเป็นนิทานปรำ�ปราว่า กาลครัง้ หนึง่ ทีค่ นและสัตว์พดู กัน
เข้าใจ พญาคันคาก (คางคก) ผู้เป็นใหญ่ทางฝ่ายโลก พร้อมด้วย
พญามด พญาปวก (ปลวก) พญามอด ได้ครองโลกด้วยความสุข
ตลอดมา ต่อมาได้เกิดกลียุค โลกไม่มีน้ำ�อุปโภค บริโภค เหตุเพราะ
พญาแถน เทพเจ้าแห่งฝนไม่ได้ประทานน้ำ�ฝนให้ชาวโลก สร้าง
ความเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า พญาคันคากจึงได้ปรึกษาพรรค
พวกเพื่อจะทำ�สงครามกับพญาแถน โดยนัดและวางแผนให้พญา
มอด พญาปลวกเดินทางไปกัดพระขรรค์และดาบของกองทัพพญา
แถนให้ผุ ครั้นได้วันถ้วนเจ็ด (วันดีเดย์หรือวันนัดรบ) เหตุการณ์ก็
เป็นไปตามแผนของกองทัพฝ่ายโลก พญาแถนได้ยอมแพ้ จึงมีสนธิ
สัญญาขึ้นมาสองข้อ
ข้อ ๑ ครั้นถึงเดือนห้า เดือนหก ชาวไร่ชาวนาต้องการน้ำ�
ฝนมาทำ�ไร่ทำ�นา ให้ชาวโลกจุดบั้งไฟขึ้นไปเป็นสัญญาณ ให้พญา
แถนรับทราบก็จะประทานน้�ำ ฝนให้ จากสัญญาข้อนีจ้ งึ เกิดประเพณี
บุญเดือนหกหรือบุญบั้งไฟตามมา
ข้อ ๒ ครั้นถึงช่วงเวลา ข้าวในนาสุขเหลืองอร่าม ไม่
จำ�เป็นต้องใช้น้ำ�ฝนแล้ว ชาวไร่ชาวนาตัดลำ�ฟางข้าวลำ�อ้อ ลำ�ไผ่
มาทำ�โหวดแกว่งหรือขว้างเป็นเสียงไปในอากาศ พญาแถนได้ยินก็
จะเป็นสัญญาณว่า บัดนีช้ าวโลกไม่ตอ้ งการน้ำ�ฝนอีกแล้ว ก็จะหยุด
ประทานน้�ำ ฝน ด้วยเหตุนี้ การเล่นโหวดในฤดูฝน จึงเป็นข้อต้องห้าม
หรือของคะลำ� เพราะเกรงว่าพญาแถนจะเข้าใจผิดคิดว่าชาวโลกไม่
ต้องการน้ำ�ฝนแล้วก็จะหยุดประทานฝน เป็นเหตุให้ฝนแล้ง ชาว
อีสานจึงยึดถือเป็นความเชื่อมานาน เสียงที่โหวดดังแหวกอากาศ
จากแรงขว้างหรือแกว่ง จึงเป็นที่มาของชื่อ โหวด มาแต่บัดนั้น

ต่อมาศิลปินพื้นบ้านเห็นว่า เสียงโหวด มีความไพเราะ
โหยหวน แหบแห้งสะท้อนชีวติ ความเป็นอยูท่ แี่ ห้งแล้งของท้องถิน่
อีสาน จึงได้คิดประดิษฐ์ให้เป็นเสียงสูงต่ำ�แบบเสียงดนตรี ใช้เป่า
แทนการแกว่งหรือขว้าง จึงเป็นทีน่ ยิ มกันมาก เพราะทำ�ได้งา่ ยโดย
ใช้ขี้สูด (วัสดุเหนียวหนืด ได้จากรังของแมลงชนิดหนึ่ง มีน้ำ�หวาน
ภายในรัง คล้ายผึ้ง ภาษาอีสาน เรียก แมงขี้สูด) หรือใช้ดินเหนียว
มาเป็นตัวเชื่อมกับแกนไม้ ตัดลูกโหวดสั้นยาวติดประกบ โหวดจึง
นิยมเล่นกันแพร่หลาย แม้แต่ในเขตพระราชฐาน ก็ยงั นิยมเอาดนตรี
อีสานไปกล่อมบรรเลง เช่น แอ่วลาว หรือหมอลำ�กลอนที่รู้จักกัน
ต่อมาจึงมีพระราชโองการจากสมเด็จพระจอมกล้าเจ้าอยู่หัว ห้าม
ประโคมดนตรีลาวในพระราชฐาน เพราะเกรงวัฒนธรรมไทยจะดับ
สูญ ดนตรีอสี านทีช่ าวภาคกลางนิยมเรียกดนตรีลาว จึงถูกสัง่ ห้าม
แต่บดั นัน้ ทำ�ให้โหวดได้สญ
ู สิน้ ดับตามอายุไขของศิลปินพืน้ บ้าน หา
คนสืบทอดน้อยลง
ภายหลังแห่งการสืบทอด ครูทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญดนตรีพื้นบ้าน กรมศิลปากรในขณะนั้น ได้
สืบทอดจากผู้เป็นบิดา ได้จัดทำ�หลักสูตรการเรียนการสอนดนตรี
พื้นบ้าน และได้นำ�เอาโหวดมาบรรจุเป็นหลักสูตรในระดับนาฎ
ศิลป์ชั้นกลาง จัดตั้งวงดนตรีนำ�โหวดออกเผยแพร่เป็นวงโปงลาง
ร่วมบรรเลงประกอบในภาพยนตร์เรื่อง ลูกอีสาน สวรรค์บ้านนา
และล่าสุดร่วมแสดงเรื่อง ราชินีดอกหญ้า จนภาพยนตร์ได้รับ
ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม และนำ�โหวดร่วมบรรเลงสร้างเพลงลูก
ทุ่งและเพลงเพื่อชีวิตให้กับนักร้องหลายคน จึงทำ�ให้โหวดกลับมา
ได้รับความนิยมแพร่หลายอีกครั้งจนทุกวันนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่ง
เป็นจังหวัดหนึ่งที่จัดงานประเพณีบุญผะเหวด (บุญมหาชาติ) จึง
เชิดชูให้ โหวด เครื่องดนตรีอีสานผู้พื้นกลับมาใหม่ และนำ�มาเป็น
เอกลักษณ์ในงาน ในเวลาต่อมา ครูทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ จึงถือ
เป็นผูส้ บื ทอดมรดก “โหวด” ให้กลับมาสูท่ อ้ งถิน่ อีสานอย่างแท้จริง
เรียบเรียงโดย…หนุ่ม น้ำ�ยาม
(เครือข่ายทางวัฒนธรรม)

แนะนำ�บุคคลสำ�คัญทางวัฒนธรรม
นางกรกนก ศรียามาตย์ (ครูภูมิปัญญาไทย) หรือ เด็กๆ นาฏศิลป์ จาก วิฯลัยนาฏศิลป์ เรียกว่า อาจารย์แม่ เกิดวันที่ 2 ส.ค. 2500  
สถานที่ทำ�งาน โรงเรียนท่าแร่ศึกษา อ.เมือง จ.สกลนคร
ผลงาน เป็นองค์ความรู้ด้านการเล่นดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้าน และสามารถถ่ายทอดให้แก่นักเรียน เยาวชน
สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและเล่นดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้าน ให้เข้าใจง่ายขึ้น จนสามารถเล่นดนตรีได้
มีผลงานที่ปรากฏ เช่น จัดทำ�วงโปงลาง การแสดงวงกลองเส็ง วงกลองยาว เป็นต้น เป็นบุคคลที่เสียสละ
เวลา อุทิศตนช่วยเหลืองานวัฒนธรรมของสำ�นักงานวัฒนธรรมมาโดยตลอดกระทรวงวัฒนธรรม และ
สำ�นักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร จึงขอยกย่องเชิดชูเกียรติท่านให้มีกำ�ลังใจทำ�งานด้านวัฒนธรรมต่อไป
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ดร.ธนรัตน์ ตีรสวัสดิชัย ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
เกิด ๑๖ กรกฏาคม ๒๔๙๙
การทำ�งาน
การศึกษา
- ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
- ปริญญาโท North Carolina State University
ด้านวัฒนธรรม
- ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กทม.
- ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
กระทรวงวัฒนธรรม
นายชัยมงคล จินดาสมุทร์ เครือข่ายทางวัฒนธรรม
เกิด ๑๖ กรกฏาคม ๒๔๙๙
การศึกษา
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลงานดีเด่น
เป็นผู้มีความรู้ด้านวิถีชีวิตชุมชน ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของโบราณสถาน โบราณวัตถุ และอื่นๆ อีกมากมาย
รวมทั้งเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่ง ต่องานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ของจังหวัดสกลนคร นับว่าเป็นบุคคลสำ�คัญที่ควรได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ
นายสุรศักดิ์ ดรชัย ครู ชำ�นาญการพิเศษ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร (เครือข่ายทางวัฒนธรรม)
ชื่อนี้หลายๆท่านคงไม่รู้จัก แต่ถ้าบอกว่า ดีเจเสียงทุ่ม “หนุ่ม น้ำ�ยาม” คนทั้งจังหวัดสกลนครรู้จักดี เป็น
นักจัดรายการวิทยุหลายคลื่น หลายสถานี หลายรายการ ที่ทุกคนชื่นชอบ
การศึกษา
- ประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูง (ปนส.) วิชาเอกดนตรีไทย (ปี่พาทย์) วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด
- ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกดนตรีศึกษา วิทยาลัยครูมหาสารคาม
ผลงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม
วิทยากรสอนดนตรีพื้นบ้าน สำ�นักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ช่วยเหลือ เสียสละเวลา อุทิศตน เพื่องานศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม มาโดยตลอด ยกตัวอย่าง เช่น เป็นวิทยากร คณะกรรมการ คณะทำ�งาน ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานศิลป
วัฒนธรรม จนได้รบั การยกย่องเชิดชูเกียรติจากกระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นผูท้ ำ�คุณประโยชน์ตอ่ กระทรวงวัฒนธรรม ประจำ�
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ในระดับประเทศ
นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายๆ ท่าน ที่เสียสละเวลา อุทิศตน เพื่องานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของจังหวัดสกลนคร มา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางสำ�นักงานวัฒนธรรมจะได้นำ�มาเผยแพร่ในวารสารฉบับต่อไป
ที่ปรึกษา : ดร.ธนรัตน์ ตีรสวัสดิ์ชัย ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร / นางอุดมลักษณ์ ประชุมรักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
บรรณาธิการ : ว่าที่ พ.ต.ประภาส สะท้านอิทธิฤทธิ์ ผู้อำ�นวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองบรรณาธิการ : นางสาวอรวรรณ วัชรมณีพงศ์ / นายวีระ ศรีสำ�ราญ / นางประทุมรัตน์ ใหม่คามิ / ว่าที่ร.อ.อุดมภูเบศวร์ จูมพลหล้า /
นางสาวไพรัตนา ลืออ่อนดี / นางวิไลวรรณ รัตนโคตร / นางเพ็ญนิภา ลาภมี / นางจิราภรณ์ ศรีแสง / นางระพีพรรณ ปัญญาประชุม
ออกแบบ : นายสถาป วงศ์สีดา / นายทัศพล สายสุข / นายภูเดชา ปัญญาประชุม

E-mail : sakon.culture@gmail.com

