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        บทท่ี  1 

 

                                               บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาของปญหา 

 

 ดนตรีพื้นบานอีสาน  มีเอกลักษณที่โดดเดนเฉพาะตัว   เปนดนตรีที่เกิดขึ้นจากความคิด

สรางสรรคของชาวบาน  ที่ไดนําเอาวัสดุที่มีในทองถ่ินมาประดิษฐเปนเครื่องดนตรี  ตามภูมิปญญา

ของตน  เพื่อความบันเทิงและสนองตอความเชื่อของตน  ดังนั้น เครื่องดนตรี พื้นบานอีสาน จึงมี

ความเหมือนและมีความแตกตางกันไปแลวแตทองถ่ินน้ันๆ โดยอาจมีปจจัยและสาเหตุมาจาก

สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ความแหงแลงหรือวิถีชีวิตของคนในสังคมนั้นๆ ท่ีทําใหเกิดพลวัตและ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมดานดนตรีขึ้น จะสังเกตเห็นไดจากการกําเนิดของเครื่องดนตรี

พื้นบานอีสานหลายๆ ประเภท ซึ่ง แตละประเภท ก็จะมีความแตกตางกันไป  ยกตัวอยางเชน โหวด   

ซึ่งกําเนิดขึ้นที่จังหวัดรอยเอ็ด ในคุณลักษณะเสียงของโหวดนั้น จะสื่อ ใหเห็นถึงความ โหยหวน

ความโหยหาและ เมื่อไดยินไดฟงแลว จะมีความรูสึกถึงความรันทดหดหูใจ ซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึง

ความแหงแลง ทุรกันดารของทุงกุลารองไห  จังหวัดรอยเอ็ด อันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศที่มี

ความรอนคอนขางสูง และถือไดวาเปนพื้นท่ีที่มีความแหงแลงมากจังหวัดหนึ่งของภาคอีสาน            

การขาดแคลนน้ําในการเกษตร(ทําไร,ทํานา) ฝนก็ไมคอยจะ ตกตองตามฤดูกาล  ทําให สภาพดิน

สวนใหญบริเวณทุงกุลารองไห จังหวัดรอยเอ็ด เกิดการ แตกระแหง ของดินทําให ยากแกการ

เพาะปลูก   จึงทําใหคนจังหวัดรอยเอ็ดสวนใหญ ที่ใชชีวิตอยูบริเวณทุงกุลารองไหนั้น ไดมีการ

ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต จากการเพาะปลูกเปนการเขาปาเก็บพืชผักและการลาสัตวแทน กลาว คือ

ชาวบานสวนใหญท่ีเขาปา เก็บพืชผักและ ลาสัตว นั้น อาจมีคนที่ได นําเอาไมไผชนิดบางๆ มาตัด

เรียงกัน โดยมีความสั้นยาวท่ีแตกตางกันและนํามาเปาเลนในระหวางการพักผอน ทําใหเกิดเสียงสูง

เสียงตํ่าเกิดขึ้น ตอมาไดมีการพัฒนามาเปนเครื่องเปา(โหวด)ในปจจุบัน 

 เกราะลอหรือขอลอ(โปงลาง)ในยุคแรกๆ นั้นยังไมมีการนํามาผสมวงเลนกัน แตอยางใด  

สวนใหญจะนิยมใชเลนเปนเครื่องเด่ียว ตามความถนัดของนักดนตรีที่มีอยูตามทองถ่ินนั้น ๆ โอกาส

ที่จะมารวมเลนดวยกันไดก็ตอเมื่อ มีงานบุญหรืองานประเพณีตางๆ เชน บุญผะเหวด ก็จะมีการ 

แหกันหลอนของแตละคุมหรือแตละหมูบานมาที่วัด คุมไหนหรือหมูบานไหนที่มีนักดนตรีอะไร ก็จะ

นํามาใชบรรเลงและแหตนกันหลอนมาที่วัดกัน พอมาถึงวัดก็จะมีการผสมผสานกันของแตละ

เครื่องมือ เชน โปงลาง พิณ แคน โหวด ซอ ฉิ่ง ฉาบและกลอง เปนตน หลังจากการผสมผสานกัน
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โดยไมไดต้ังใจแลว ก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน เกิดการถายทอดเชื่อมโยงเขาหากัน

โดยไมรูตัว ในท่ีสุดก็กลายเปนวงดนตรีพื้นบานเกิดขึ้น และไดมีการพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ตามลําดับ   

 ครูเปลื้อง ฉายรัศมี  ซึ่งเปนผูหน่ึงที่มีความสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาการตีเกราะลอ 

หรือขอลอ รวมถึงการทําเกราะลอหรือขอลอใหดีที่สุด ในป พ.ศ. 2499 ครูเปลื้อง ฉายรัศมี ไดเพิ่ม 

ลูกเกราะลอหรือขอลอ จากเดิม 6 ลูก เปน 9 ลูก (มี 5 เสียง) ด , ร, ม, ซ, ล ป พ.ศ. 2500 ครูเปลื้อง  

ฉายรัศมี ไดมีการเปลี่ยนการทําเกราะลอหรือขอลอ จากไมหมากเลื่อม มาเปนไมมะหาด(ไมหมาก

หาด)และเพิ่มลูกโปงลางจาก 9 ลูกเปน 12 ลูก(มี 5 เสียงเชนเดิม) และในป พ.ศ. 2505 ครูเปลื้อง  

ฉายรัศมี ไดเปลี่ยนชื่อเรียกเกราะลอหรือขอลอ มาเปนโปงลาง ตอมาในป พ.ศ. 2516 ครูเปลื้อง 

ฉายรัศมี ไดมีการพัฒนาโปงลาง โดยไดมีการเพิ่มลูกโปงลาง จาก  12 ลูก เปน 13 ลูก โดยไดเพิ่ม

เสียง ฟา ขึ้นมาอีกหน่ึงเสียง (มี 6 เสียง) ด, ร, ม, ฟ, ซ, ล  จนไดรับความนิยมจากชาวบานอีสาน 

และประชาชนโดยทั่วไป  เชนเดียวกับคมกริช การินทร ( 2549,หนา 1) ที่ไดกลาวไววา  โปงลาง     

ในอดีตที่นิยมเรียกชื่อในทองถ่ินตางๆ ดังนี้  1) หมากกลิ้งกลอม นิยมเรียกในแถบบานหนองโอ 

ตําบลโนนยาง ก่ิงอําเภอ โนนสูง จังหวัดมุกดาหาร และบานโพนสะอาง ตําบลกุดสิมใหญ อําเภอ

เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ  2) หมากเตอะเต่ิน นิยมเรียกในเขตอําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ 3) 

หมากเติดเต่ิง นิยมเรียกในเขตอําเภอหนองพอก อําเภอเมยวดีและอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 

และ 4) หมากเกราะลอหรือขอลอ นิยมเรียกในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ 

   วงโปงลาง เปนวงท่ีรวมเอาเครื่องดนตรีทางภาคอีสาน  มารวมกันไวในวงเดียวกัน                

ซึ่งมีจังหวะทวงทํานอง  ลีลาและสีสันของเพลงที่แตกตางกันออกไปจากวงดนตรีชนิดอ่ืนๆ โดยมี

สัญลักษณ  คือ โปงลางเปน อัตลักษณและเรียกตามชื่อของเครื่องดนตรีโปงลางวา “วงโปงลาง ”           

ในปจจุบัน  การเลนวงดนตรีโปงลาง ที่ทําเปนอาชีพก็มีใหเห็นอยางมากมายและแพรหลาย  ในภาค

อีสาน  โดยเกิดจากการใชเวลาวางจากการทํางาน เชน  การทําไร ทํานา เปนตน  จึงไดมีการรวมตัว

และกอต้ังวงกันขึ้นมา ซึ่ง ก็สามารถทําให เกิดมีรายไดเสริมเพื่อเลี้ยงชีพ ขึ้นมา จนทําใหมีผูปกครอง

ของเยาวชนในภาคอีสาน   ไดเล็งเห็นความสําคัญของดนตรีพื้นบานอีสาน จึงไดมีการสงเสริมให

บุตรหลาน ของตน ไดเขาสูกระบวนการเรียนการสอน  ดนตรีโปงลางกันเกือบทุกจังหวัด  ในภาค

อีสาน  ซึ่งก็เปนผลดีตอการอนุรักษดนตรีพื้นบาน อีสาน วง ดนตรีโปงลางในจังหวัดกาฬสินธุน้ัน  

อาชีพ ของนักดนตรี ก็ถือเปนอาชีพ อีกอาชีพหนึ่ง โดย มีนักดนตรี ที่มีฝมือ หลายคนรับสอนดนตรี

พื้นบานดวย บางคนก็รับเปนวิทยากรสอนตามสถานศึกษา ตาง ๆ บางคนก็เปนชางทําเครื่องดนตรี

ขายเพื่อเปนการหารายไดเสริมอีกทางหน่ึง   
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 เมื่อ กอนนั้นในการเรียนการสอนดนตรีโปงลางนั้น  พบวา นักดนตรีสวนใหญไมไดเรียน

ดนตรีในระบบของตัวโนต แตจะใชการเรียนแบบปากตอปาก (มุขปาฐะ)หรือเรียนกันแบบตัวตอตัว  

อาศัยการฟงจากเทปเพลง บาง จะ เนนการจําเปนหลัก สวนโครงสรางของบทเพลง นั้น จะ มีทั้ง        

ลูกนํา ลูกจบ ที่เปนแบบเฉพาะ ซึ่งมีไมมากนัก แตลูกนําเปนทํานองที่แยกมาจากทํานองเพลงนิยม  

มีการบรรเลงเกริ่น  ใชเครื่องดนตรีชิ้นเดียวที่เปนเครื่องทําทํานองบรรเลงเกริ่น มีรูปแบบเฉพาะของ

แตละเครื่อง ไดแก โปงลาง พิณ  แคนและโหวด เปนการนําเขาสูบทเพลง ผูฟงพรอมรับฟง  บทเพลง 

นักดนตรีบรรเลงไดอยางพรอมเพรียงกัน  และเปนการแสดงความสามารถ  ของผูบรรเลงได                  

เปนอยางดี (คมกริช  การินทร, 2544, หนา 117-118)  

 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  จังหวัดกาฬสินธุ เปน สถาบันท่ีมีการ อบรมสั่งสอน และให

ความรูทางดานดนตรีและนาฏศิลป โดยทําการสอน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติใหกับบุคคลที่สนใจ            

ในจังหวัดกาฬสินธุและจังหวัดใกลเคียง  โดยเฉพาะอยางย่ิงดนตรีพื้น บานอีสาน เปนสาขาหนึ่ง          

ที่เนนสงเสริมในเรื่องการเรียนการสอนและการอนุรักษเผยแพรแกสาธารณชน โดยทั่วไป จนเปน         

ที่ยอมรับกัน ทั้งในประเทศและตางประเทศ อีกท้ังยังเปนสถาบันที่มีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องการ

อนุรักษ  สืบสาน  เผยแพรและสรางสรรค ศิลปวัฒนธรรม  จนเปนที่รูจักและเปนที่ชื่นชมของบุคคล

โดยทั่วไป  ควรแกการที่จะดํารงรักษาไวใหเปนสมบัติของคนไทยท้ังชาติ สืบไป ดังนั้น  วงดนตรี

โปงลางของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  จึงเปนวงมาตรฐานที่คนทั่วไป ใหการยอมรับ วา เปนสิ่งที่

เชิดหนาชูตาของจังหวัด กาฬสินธุ  โดยจะเห็นไดจากการที่มีบุคคลสําคัญ  ๆ มาเยือนจังหวัด

กาฬสินธุ  ทางราชการโดยทานผูวาราชการจังหวัด  ก็จะมอบหมายใหวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

จัดการแสดงวงดนตรีพื้นบานอีสาน คือ วงโปงลาง มาทําการแสดงใหคณะผูมาเยือนไดชมอยูเสมอ  

ซึ่งก็ไดสรางความประทับใจใหกับผูมาเยือนเปนอยางย่ิง  

 ในปจจุบันวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ไดเปนตัวแทนของจังหวัดกาฬสินธุ  

และเปนตัวแทนของประเทศไทย  ไปแสดงเผยแพรในตางประเทศ อยาง มากมายหลายประเทศ            

ไมวาจะเปน ประเทศในกลุม ทวีป เอเชีย  ทวีป ยุโรปและ ทวีปอเมริกา  ซึ่งได สรางความชื่นชมให                 

ชาวตางประเทศ  ที่มีความ นิยมในการอนุรักษดนตรีพื้นเมืองอีสานเปนย่ิงนัก และกวาที่จะไดรับ           

การยอมรับนั้น วงโปงลางของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ   ไดมีการ พัฒนารูปแบบและมีการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง อยางมากมาย   เพื่อใหเกิดความสมบูรณ ในการนําเสนอ และเปนที่ชื่นชอบ

ของทานผูชม ทานผูฟง การพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกลาวนั้น  อาจมีจากสาเหตุและ ปจจัย           

อยูหลายประการ ท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
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              ดวยเหตุนี้เอง ผูศึกษาวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาประวัติ พัฒนาการและรูปแบบการแสดง ของ

วงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ   เพื่อใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง ในดานตาง ๆ ของ

วงโปงลาง ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน (พ.ศ.2526 – พ.ศ.2555 / รวมระยะเวลา 30 ป) ซึ่งในการศึกษา

คนควาวิจัยในครั้งนี้ จะเปนการบันทึกทางประวัติศาสตรของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

อันจะเปนประโยชนในการเปนขอมูลพื้นฐาน ของการพัฒนาวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

จนเปนที่ยอมรับและเปนท่ีสนใจของคนท้ังประเทศ รวมถึงเปนการอนุรักษ สืบสานและสรางสรรค

ศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ใหคนรุนหลังไดศึกษาและเรียนรูตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

 

1.2.1 เพื่อศึกษาประวัติและพัฒนาการของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  

1.2.2 เพื่อศึกษารูปแบบการแสดงของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  
 

 

1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

 1.3.1 ทําใหทราบถึงประวัติและพัฒนาการ รวมถึงรูปแบบการแสดงของวงโปงลางวิทยาลัย

นาฏศิลปกาฬสินธุ   

 1.3.2 เปนประโยชน ตอวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  และ สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม ในการใชเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาวงโปงลางของตน 

 1.3.3 เปนการอนุรักษ  และสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน  ใหคนรุนหลังไดศึกษา

และเรียนรูตอไป 

 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

 

 ผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตของการศึกษา ดังนี้ 

 1.4.1 ขอบเขตพื้นที่  

  การศึกษาครั้งน้ี มุงศึกษาเฉพาะวงโปงลางของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  จังหวัด

กาฬสินธุ 

 1.4.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 

  1. ประวัติและพัฒนาการของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 
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  2. รูปแบบการแสดงของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  

 1.4.3 ขอบเขตดานเวลา 

  1. ทําการศึกษารวบรวมขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ งานวิจัยและเว็บไซต               

ที่เก่ียวของ ระหวางเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2554 - ธันวาคม พ.ศ.2554 

  2. เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามโดยการสนทนา สอบถาม สังเกตและสัมภาษณ

ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.2554 – มีนาคม พ.ศ. 2556 

 

1.5 ขอตกลงเบื้องตน 

 

            1.5.1 การศึกษาในครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ   ขอมูลที่ได มาจากการศึกษา  

เอกสารและการสัมภาษณ ดังนั้น ผลการวิจัยจึงมีลักษณะเปนการพรรณนา  หรือบรรยายถึงประวัติ

พัฒนาการ และรูปแบบการแสดงวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  เริ่มต้ังแตปพ.ศ. 2526 – 

พ.ศ.2555 รวมระยะเวลา 30 ป  

            1.5.2 การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ จะเนนเฉพาะพัฒนาการของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลป

กาฬสินธุ สวนเรื่องของรูปแบบการแสดงจะทําการศึกษาพอสังเขปเทานั้น   

 
1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 

 

 1.6.1 เกริ่น หมายถึง การบรรเลงเด่ียวกอนที่จะบรรเลงเพลง ของเครื่องทําทํานองชิ้นใด  

ชิ้นหนึ่งในวงโปงลาง          

 1.6.2 ขอลอหรือเกราะลอ  หมายถึง เครื่องเคาะสัญญาณทําดวยไมเนื้อแข็งหรือไมไผ  

สําหรับตีหรือเคาะไลสัตวที่ลงมากินพืชผักในไรนา หรือใชเปนสัญญาณของผูใหญบาน สําหรับ

เคาะเรียกประชุมลูกบานหรือเคาะแจงบอกเหตุตาง ๆ 

 1.6.3 ขี้สูดหรือชันรง หมายถึง นํ้าลายของแมลงชนิดหน่ึงที่อาศัยอยูตามเนินดินบริเวณ

ทุงนา และโพรงตนไมใหญ 

 1.6.4 ทาง หมายถึง กลวิธีการดําเนินทํานองใหแตกตางกันออกไป เพื่อใหเกิดความ

ไพเราะ และเปนการแสดงชั้นเชิงความสามารถของนักดนตรี 

 1.6.5 บายฮารต หมายถึง การบรรเลงโดยไมไดดูโนต 

 1.6.6 ประวัติ  หมายถึง เรื่องราววาดวยความเปนไป ของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลป  

กาฬสินธุ ต้ังแตป พ.ศ.2526 – พ.ศ.2555  รวมระยะเวลา 30 ป  
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  1.6.7 พลวัต หมายถึง กระบวนการที่ไมหยุดนิ่ง มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา เปน ลักษณะ

ของการเปลี่ยนแปลง และจะดําเนินไปอยางชาหรือเร็วก็ได   

  1.6.8 พัฒนาการของ วงโปงลาง  หมายถึง การเปลี่ยนแปลงวงดนตรีพื้นบานอีสาน  

ในทางที่ดีขึ้น  

  1.6.9 ไมเฮี้ย หมายถึง ไมซาง หรือไมไผชนิดที่บาง ๆ             

  1.6.10 รูปแบบการแสดง  หมายถึง  ชุดการแสดงที่ใชแสดงประกอบวงโปงลาง ซึ่งมี  

ชุดการแสดง ทาฟอนและลายเพลงเฉพาะของแตละชุด 

  1.6.11 ลาย หมายถึง เพลง หรือบทเพลง 

 1.6.12 วงโปงลาง หมายถึง วงดนตรีพื้นบานอีสาน ประกอบดวยโปงลาง พิณ แคน โหวด 

กลอง ไห ฉิ่งและฉาบท่ีใชบรรเลงรวมกัน 

 1.6.13  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ หมายถึง สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

กระทรวงวัฒนธรรม  โดยใหมีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะทางดานนาฏศิลป                

ดุริยางคศิลป  ในระดับขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา ปที่ 1-6) และระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีอยู 2 คณะ คือ

คณะศิลปศึกษา (ปริญญาตรี ปท่ี 1-5) และคณะศิลปะนาฏดุริยางค (ปริญญาตรี ปที่ 1-4) 

นอกจากน้ียังมีหนาที่อนุรักษ เผยแพร สงเสริม วิจัย และใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

              1.6.14 หมอเสิบ หมายถึง ผูบรรเลงเสียงประสาน (เคาะเสียงลา, มี) ในการตีโปงลาง      

 

 


