
 

ชื่อเร่ือง ประวัติ พัฒนาการและรูปแบบการแสดงของวงโปงลาง                        

                                     วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ 

ผูศึกษาคนควา  วัชระ  เมธาศุภสวัสด์ิ  

ท่ีปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารยคมกริช  การินทร 

ประเภทสารนิพนธ การศึกษาคนควาดวยตนเอง ศศ.ม. สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและ  

นาฏศิลป มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556 

คําสําคัญ  ประวัติ พัฒนาการ รูปแบบการแสดง วงโปงลาง  
 

บทคัดยอ 

 

การศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนการศึกษาทางมนุษยดุริยางควิทยา โดยใชระเบียบวิธีวิจัย           

เชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ประวัติและพัฒนาการของวงโปงลาง วิทยาลัยนาฏศิลป

กาฬสินธุ และ 2) รูปแบบการแสดงของวงโปงลาง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  ขอมูลไดจาก

การศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ ผูศึกษาแบงระยะเวลาในการศึกษาออกเปน 3 ยุค  ดังน้ี              

ยุคแรก ระยะเวลาต้ังแต ป พ.ศ.2526  - 2530 (รวม 5 ป) ยุคกลาง ระยะเวลาต้ังแต ป  พ.ศ.2531 - 

2550 (รวม 20 ป) และยุคปจจุบัน ระยะเวลาต้ังแต ป พ.ศ.2551 - 2555 (รวม 5 ป)  

ผลจากการศึกษาพบวา ผูกอต้ังวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุคือ นายสําเริง  จิตจง 

ซึ่งดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ มีพัฒนาการแบงไดเปน 3 ยุค ดังนี้                

โดยยุคแรกประกอบดวยเครื่องดนตรีหลัก ไดแก โปงลาง แคน พิณ กลองยาว ไหซอง 2 ใบ และ                

มีการเพิ่มเติมหมากกะโหลงในยุคกลาง  และในยุคปจจุบันนั้นจะเปนการเพิ่มขนาดของวง คือ เพิ่ม

จํานวนเครื่องดนตรี สวนในรูปแบบของการแสดง พบวา มีรูปแบบการบรรเลงเปดวง  บรรเลงลาย 

บรรเลงประกอบชุดการแสดง บรรเลงประกอบการขับรองและการแสดงตลก โดยมีพัฒนาการ           

แบงไดเปน 3 ยุคเชนกัน 
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ABSTRACT 

 

This study was the study of Ethnomusicology by using Qualitative Research 

Methodology. The objectives were to study:  1) the history and development of Ponglang 

ensemble, Kalasin College of Dramatic Arts, Kalasin Province, and 2) the pattern of 

performance of Kalasin College of Dramatic Arts. Data were obtained by documentary 

study, and interview.  The researcher classified the duration of study into 3 periods as:  

the Early Period, from 1983 -1987(total of 5 years), the Middle Period, from 1988-2007 

(total of 20 years), and the Present Period, from 2008-2012 (total of 5 years).   

The research findings found that the pioneer of Ponglang ensemble, Kalasin 

College of Dramatic Arts, was Mr. Samreung Jitjong, who was the director of College of 

Dramatic Arts (1982).  The development could be classified into 3 periods as:  the Early 

Period consisted of major musical instruments including Ponglang (E-san Xylophone), 

Kan (Wood wind Instrument), Pin (String Instrument), Glong yaao (Drum) and 2 Hi-song 

(String Instrument). During the Middle Period, Mak-ka-long (E-san Metal Xylophone) was 

added. In the Present Period, the size of ensemble was added by increasing the number 

of musical instrument.  For performance pattern, found that it was the opened band by 

the overture song, pattern musical playing, musical playing for performance set and the 

musical playing with singing and comic show. The development could be classified into 

3 periods as well.   

 

 


