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เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

             ในการศึกษาเรื่อง ประวัติ พัฒนาการและรูปแบบการแสดงของวงโปงลางวิทยาลัย              

นาฏศิลปกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ ผูศึกษาไดคนควาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ  โดยลําดับเน้ือหา

ที่เปนสาระสําคัญดังตอไปนี้  

  2.1  แนวคิดทางมานุษยดนตรีวิทยา 

  2.2  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับดนตรีพื้นบาน 

  2.3  ความรูเก่ียวกับวงดนตรีพื้นบานอีสาน 

  2.4  ประวัติความเปนมาของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

  2.5  งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

2.1 แนวคิดทางมานุษยดนตรีวิทยา 

 Ethonomusicology  หรือภาษาไทยที่มีชื่อเรียกกันหลายชื่อ  เชน  มานุษยดนตรีวิทยา  

มานุษยวิทยาการดนตรี มนุษยดุริยางควิทยา มานุษยสังคีตวิทยา มานุษยดุริยางควิทยา มานุษย

สังคีตวิทยาและดุริยางคศาสตรชาติพันธุ เปนตน จัดเปนสาขาวิชาหนึ่งของดนตรีท่ีมีขอบขาย

การศึกษาที่กวางและทาทายความสามารถของผูศึกษา โดยแยกตัวออกมาจากสาขาวิชาดนตรีวิทยา 

(Musicology) ซึ่งเนนศึกษาทางดานบริบททางวัฒนธรรมและมานุษยวิทยาของดนตรี (Anthropology 

of Music) คําวา Ethonomusicology ถูกบัญญัติขึ้นในป ค.ศ. 1950 (พ.ศ.2493 ตรงกับสมัยรัชกาล

ที่ 9) โดย Jaap Kunst (คุนสท) เปนชาวเนเธอแลนด ซึ่งนําคํานี้มาใชแทนคําวา Comparative 

Music (ดนตรีเปรียบเทียบ) (สิชฌนเศก  ยานเดิม,2547,หนา 75) 

 

 2.1.1  ขอบเขตและหลักการศึกษา 

  มานุษยดนตรีวิทยา  (Ethonomusicology)  เปนการศึกษาดนตรีพื้นเมือง  ศิลปะ 

ดนตรีตะวันออกและดนตรีรวมสมัยในวิธีการสืบทอดแบบมุขปาฐะ ( Oral Tradition) โดยมีประเด็น

ในการศึกษา อาทิ รากฐานการกอเกิดดนตรี การพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงทางดนตรี 

สัญลักษณและลักษณะดนตรี เรื่องราวท่ีเก่ียวของกับดนตรีโดยรอบ (บริบท) บทบาทหนาที่ของ

ดนตรีตอสังคม โครงสรางของดนตรี วิถีการดํารงอยูของดนตรีและดนตรีท่ีเก่ียวของกับการเตนรํา 

รวมถึงศิลปะดนตรีประจําทองถ่ินหรือดนตรีพื้นเมือง (Folk song) ของตะวันตกดวย  
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 แมวาประเด็นเหลานี้จะอยูในขอบขายของการศึกษาก็ตาม แตโดยหลักการแลว ดนตรีที่  

ไมมีการจดบันทึกและเปนดนตรีที่ยังคงดํารงอยูในสังคม (Living Musical Systems) เปนประเด็นท่ี

นักมานุษยดนตรีวิทยาใหความสนใจที่จะศึกษามากท่ีสุด ซึ่งหลายครั้งที่นักมานุษยดนตรีวิทยา

ทําการศึกษาวัฒนธรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจากวัฒนธรรมของตนเอง โดยมีเน้ือหาท่ีแยกออกมาจาก

เรื่องของประวัติศาสตรดนตรี ( Historical Musicology) หรือศิลปะดนตรีตะวันตก ( European Art  

Music) ทําใหมีผูนิยามมานุษยดนตรีวิทยาไวหลากหลาย ต้ังแตการศึกษาดนตรีในวัฒนธรรม 

การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบดนตรีในวัฒนธรรมตางๆ จนถึงการอธิบายคุณคาหรือคุณลักษณะของ

ดนตรีที่มีตอมนุษยดวยเหตุผลทางวิทยาศาสตร ในป ค.ศ. 1970 ซีเกอร ( Charless Seegar) ได

เสนอวา มานุษยดนตรีวิทยา เปนคําที่มีความเหมาะสมมากกวาคําวา ดนตรีวิทยา เพราะมีขอบเขต

การศึกษาครอบคลุมถึงดนตรีในทุกๆ วัฒนธรรม เพราะคําวา ดนตรีวิทยาเปนการศึกษาเฉพาะ

ศิลปะดนตรีตะวันตกเทานั้น อยางไรก็ตามแมวาระเบียบวิธีการศึกษาในสาขาน้ีจะเกิดขึ้นได                 

ไมนาน แตถายอนกลับไปในชวงเวลาที่มีการนําดนตรีตะวันออกเขามาในวัฒนธรรมดนตรีตะวันตก             

ก็จะพบวา เริ่มเดนชัดต้ังแตยุคแหงการรูแจง ( Age of Enlightenment) ในศตวรรษที่ 18 ดังปรากฎ

ในหนังสือ Dictionare de Musicque ของ Jean - Jecques Rousseau ค.ศ.1768 ไดสะทอน            

ใหเห็นถึงการศึกษาดนตรียุโรป ดนตรีอเมริกันอินเดียน ดนตรีอินเดียและดนตรีจีน โดยเฉพาะ

ในชวงศตวรรษที่ 18 และศตวรรษที่ 19 นักเผยแพรศาสนา นักการทูต นักเดินทางและนักสํารวจ  

ตางใหความสนใจในดนตรีตางวัฒนธรรมหรือตางถ่ิน ( Exotic Music) เปนผลใหเกิดการศึกษา

ดนตรีตามแหลงวัฒนธรรมตางๆ  

 

 2.1.2  ความเปนมาของการศึกษาสาขาวิชามานุษยดนตรีวิทยาหลังสงครามโลก

คร้ังท่ี 2  

  การศึกษาสาขาวิชาน้ีเกิดขึ้นเมื่อประมาณศตวรรษที่ 16 โดยเริ่มมีการศึกษาดนตรี 

ตางชาติหรือตางถ่ิน พบหลักฐานเมื่อ ค.ศ. 1768 ตอมาหลังการรุกรานประเทศอียิปตของนโปเลียน 

ในป ค.ศ.1798 ก็เกิดงานที่ชื่อวา Description de Egypte มีทั้งหมด 25 เลม เปนเรื่องราวเก่ียวกับ

การศึกษาทางมานุษยดนตรีวิทยา นอกจากนี้ยังมีหลักฐานทางวรรณคดีตะวันตกในศตวรรษที่ 18 

ก็เปนการศึกษาดนตรีพื้นเมืองของชาวจีน แคนาดา อินเดียและฟนแลนดดวย ชวงป ค.ศ. 1880 

การศึกษาดนตรีในลักษณะความเปนเหตุเปนผล หรือเชิงวิทยาศาสตรไดเริ่มขึ้น โดยนักวิชาการ 

บางกลุมเห็นวา การลงพื้นท่ีเพื่อเก็บขอมูลทางดนตรี (ออกภาคสนาม) ควรใชอุปกรณทาง

วิทยาศาสตรเขาชวย ซึ่งจะใหผลเที่ยงตรงกวาการจดบันทึก ในป ค.ศ. 1885 Guido Adler ไดจัด

โครงสรางการศึกษาดนตรี โดยแบงเปน 2 สวน คือ (1) เปนการศึกษาเก่ียวกับประวัติศาสตรดนตรี 
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และ (2) เปนการศึกษาในดานตางๆ 4 ดาน คือ ทฤษฎีดนตรี สุนทรียศาสตร กระบวนการสอนและ

ดนตรีเปรียบเทียบ (ปจจุบัน คือ มานุษยดนตรีวิทยา) กลาวไดวา มานุษยดนตรีวิทยาหรือดนตรี

เปรียบเทียบในชวงเวลานี้  เปนการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบดนตรี โดยเฉพาะดนตรีพื้นเมืองของชน

ชาติในภูมิภาคตาง ๆ ซึ่งแบงกลุมตามลักษณะวัฒนธรรม ในป ค.ศ. 1885 เดียวกันน้ี  Alexander           

J. Ellis ไดคนพบอัตราสวนการวัดระยะหางระหวางตัวโนต หรือการวัดบันไดเสียงดนตรีชาติตาง ๆ 

เปนอัตราสวนท่ีเที่ยงตรงและเหมาะสมในการใชเปรียบเสียงดนตรี โดยใหตัวโนตแตละตัว              

มีระยะหาง 100 cents ซึ่งการคนพบตัวนี้ชวยใหการศึกษาสาขาวิชาดังกลาวกาวหนาขึ้นมาก  

ควบคูไปกับการศึกษาลักษณะเฉพาะของดนตรีในแตละวัฒนธรรม 

 ศตวรรษท่ี 19  กลุมนักดนตรีวิทยาไดใชประโยชนจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีมาชวยในการบันทึกเสียงดนตรี เพื่อเปนตัวอยางสั้นๆ ลงบนกระบอกเสียง  (Wax  

Cylinders) ซึ่งเปนหนาที่ ๆ เพิ่มขึ้นจากกระบวนการศึกษาเครื่องดนตรี การจดบันทึกโนต                    

การถายภาพและอ่ืน ๆ เพื่อเก็บเปนขอมูลทางดนตรี 

 นักฟสิกสและนักสวนศาสตร (อานวา สะ -วะ-นะ-สาด หรือ Acoustics) ของ Berlin 

Phonogramm Archive รวมกับ Carl Stumpf (ค.ศ.1848 – 1963) และ Erich M.von Hornbostel  

(ค.ศ.1877 – 1935) ไดศึกษากระบอกเสียงที่ถูกบันทึกไวกวา 100 กระบอกเสียง โดยนักชาติพันธุ

วิทยา (Ethnologist) ชาวเยอรมันในดินแดนที่เปนอาณานิคมอันหางไกล โดยวิเคราะหในแงมุม

ตางๆ และไมไดออกเก็บขอมูลทางดนตรีดวยตนเอง หรือเรียกวา Armchair Ethnomusicology   

จนสามารถวางขอบเขตและต้ังทฤษฎีเก่ียวกับการแบงสไตลทางดนตรี เครื่องดนตรี และ                    

การปรับแตงเสียงได หลังจากน้ันในป ค.ศ.1901 Carl Stumpf  รวมกับ Otto Abraham ไดศึกษา

ดนตรีไทยจากการบันทึกกระบอกเสียงที่เยอรมัน และสรุประบบเสียงดนตรีไทยไวในหนังสือชื่อ  

Tonsystem  and  Musik  der  Siamesen ดวย 

 ในยุโรปชวงศตวรรษที่ 19  มีการปลุกกระแสใหเกิดความรูสึกชาตินิยมขึ้น  สําหรับดาน 

ดนตรีก็มุงความสนใจในดนตรีพื้นบาน โดยในฮังการี Bela  Vikar (ค.ศ. 1895 – 1945) ไดบันทึก

งานดนตรีของเขาในป ค.ศ. 1896 และ Bela  Bartok  (ค.ศ.1881 – 1945) ไดเริ่มบันทึกดนตรี

พื้นบานของชาวฮังการี  ตอมาในป ค.ศ. 1904 – 1905 Bartok ไดรวมกับ  Zoltan Kodaly             

(ค.ศ.1882 – 1967) บันทึกดนตรีพื้นบานดวยเครื่องเลนจานเสียง Edison Phonograph ของ                         

ชาวโรมาเนียและทรานซิลวาเนีย 
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 ในอังกฤษ Cecil  Sharp (ค.ศ.1895 – 1942) และผูชวยของเขา  Maud  Karpeles 

(ค.ศ. 1885 – 1976) ไดศึกษาวัฒนธรรมเพลงพื้นบานของอังกฤษโดยแบงเปนชวงๆ หางกันชวงละ  

10 ป  การศึกษาดังกลาว  ทําใหคนพบเพลงพื้นบานของอังกฤษอันเกาแกปร ะมาณ 1,600 เพลง             

ที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงไป อันนําไปสูการกระตุนใหมีการนําเพลงพื้นบานดังกลาวเขาสูระบบ

การศึกษาในโรงเรียนของอังกฤษ 

 นักแตงเพลงชาวออสเตรเลีย Percy Grainger ไดอพยพมาอังกฤษและบันทึกเสียงเพลง 

พื้นบานของมลฑลลินคอลนเซียร ( Lincolnsgire) ลงบนกระบอกเสียงตอมาใน ค.ศ. 1906 และ   

ค.ศ.1908  เขาเริ่มนําเพลงพื้นบานที่บันทึกไวออกจําหนายและมีการเรียบเรียงเสียงประสานเพลง

พื้นบานขึ้นสําหรับเปยโนและวงออรเคสตราดวย 

 ในชวงปลายศตวรรษที่  19  ถึงตนศตวรรษที่ 20  นักวิจัยภาคสนามชาวอเมริกา  Alice  

Cunningham  Fletcher (ค.ศ. 1838 – 1923) ซึ่งปจจุบันไดรับการยกยองวาเปนนักมานุษยดนตรี

วิทยาคนแรกของอเมริกา เนื่องจากไดรวบรวมงานดนตรีพื้นบาน และเขียนตําราทางดานนี้มากกวา 

12 เลม อาทิ Chippewa, Tetan Sioux  และ Papago เปนตน  

 ความเปนมาของการศึกษา  ดานมานุษยดนตรีวิทยาท่ีกลาวมาขางตน นักดนตรีวิทยา  

ไดสนับสนุนใหเกิดการศึกษาสาขาวิชามานุษยดนตรีวิทยา ในลักษณะการนําดนตรีมาเปรียบเทียบ

กันภายใตแนวคิดที่วา วัฒนธรรมดนตรีตะวันตกดีกวาวัฒนธรรมดนตรีอ่ืน ๆ แตปจจุบันนักมานุษย

ดนตรีวิทยา  ไดหลีกเลี่ยงการนําดนตรีมาเปรียบเทียบกันในประเด็นดังกลาว เพราะดนตรีที่เกิดขึ้น

ในแตละวัฒนธรรมยอมมีคุณคาตอคนในวัฒนธรรมนั้น 

 

 2.1.3  แนวโนมของมานุษยดนตรีวิทยาหลังป  ค.ศ. 1950 

   คําวามานุษยดนตรีวิทยา ไดรับความแพรหลายในชวงกลางศตวรรษที่ 19                     

มีการศึกษาคนควาอยางลึกซึ้งในแงมุมตาง ๆ นอกเหนือจากการศึกษาในลักษณะดนตรเีปรียบเทียบ

วัตถุประสงคของการศึกษามานุษยดนตรีวิทยาอยูภายใตแนวคิดวา “ดนตรีเปนสวนหน่ึงในวัฒนธรรม

ของมนุษย” เปนการศึกษาดนตรีท่ีเกิดขึ้นในวัฒนธรรมตะวันออกกับกลุมชนอันเกาแกที่มี                 

อารยธรรมของชนชาติตนเอง ดวยกระบวนการสืบคนทางวิทยาศาสตร โดยแยกวัฒนธรรมดนตรี

ตะวันตกและเพลงสมัยนิยม (Popular Music) ออกจากขอบเขตการศึกษา 

 ความหมายในชวงแรก ๆ ของสาขาวิชามานุษยดนตรีวิทยา จะไมแตกตางจากสาขาวิชา

ดนตรีเปรียบเทียบ ซึ่งเปนการศึกษาในเรื่องของศิลปะดนตรีโบราณที่ไมใชศิลปะดนตรีตะวันตก  

อาทิ ดนตรีพื้นเมืองและดนตรีตะวันออก ตอมาไดมีการนิยามความหมายอ่ืน ๆ เพื่อใหสอดคลอง

กับการศึกษาใหม ๆ โดยใหความสําคัญกับวัฒนธรรมมุขปาฐะ เชน เปนการศึกษาการถายทอด
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ดนตรีดวยธรรมเนียมที่ไมใชการเขียน  (Unwritten Tradition) โดยมุงศึกษาดนตรีในวัฒนธรรมทีส่อง

(ตางวัฒนธรรม)หรือเปนการศึกษาดนตรีในวัฒนธรรมท่ีไมใชวัฒนธรรมของตนเอง เปนการศึกษา

ดนตรีของกลุมชน เปนตน การใชคําวา Ethno (ชาติพันธุ, กลุมชน) มาเติมไวขางหนา Musicology 

(ดนตรีวิทยา) ซึ่งในความเปนจริงของการศึกษาทางสาขาวิชาดนตรีวิทยาบางครั้งจําเปนตองศึกษา

ขามวัฒนธรรมดวย ทําใหเกิดการเปรียบเทียบดนตรีขึ้น ดังนั้น  ในตอนตนของการศึกษาสาขาวิชา

มานุษยดนตรีวิทยานี้จึงรูจักกันในชื่อดนตรีเปรียบเทียบนั้นเอง 

 ตอมาในป  ค.ศ. 1955  ไดมีการศึกษาทางมานุษยดนตรีวิทยาอยางจริงจังโดยการต้ังเปน 

สมาคมดานมานุษยดนตรีวิทยาขึ้น ( Society for Ethnomusicology) มีการจัดประชุมกันของ

ผูเชี่ยวชาญดนตรีพื้นเมืองชั้นแนวหนาและนักมานุษยดนตรีวิทยา กลุมคนเหลานี้  บางสวนจบ

สาขาวิชาดนตรีเปรียบเทียบจากกรุงเบอรลิน และไดอพยพมายังอเมริกาโดยมีบทบาทสําคัญ                

ตอการพัฒนางานดนตรีของซีกโลกตะวันออกอยางมาก 

 ป ค.ศ. 1960 Merriam ไดกลาวในฐานะนักมานุษยดนตรีวิทยา เมื่อคราวท่ีไดแสดงนิยาม 

ของคําวามานุษยดนตรีวิทยาวา เปนการศึกษาดนตรีที่อยูในวัฒนธรรม แลวในป ค.ศ. 1973                  

เขาไดปรับปรุงคํานิยามใหมวา เปนการศึกษาดนตรีในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม และในป 

ค.ศ.1975 เขาแสดงความคิดเห็นซึ่งเนนในเรื่องวัฒนธรรมและองคประกอบทางสังคมไวในฐานะ  

วาดนตรีเปนวัฒนธรรม  สวนเรื่องอ่ืน ๆ เปนบริบททางสังคม 

 ในชวงป ค.ศ. 1970 – 1980  มีการสรางทฤษฎีดานมานุษยดนตรีวิทยาและระเบียบวิธี 

วิจัยขึ้น  แมจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องตาง ๆ มากมาย ในชวงน้ีไดเกิดการรวมกันของสาขาวิชา

มานุษยดนตรีวิทยาและสาขาวิชาดนตรีวิทยา ความสนใจในการศึกษาเปลี่ยนไปจากสวนตางๆ 

ของดนตรีไปยังกรรมวิธีการสรางดนตรีและการปฏิบัติดนตรี โดยเฉพาะในดานการประพันธและ

แนวคิดทางดนตรีในขณะนั้นหรือที่เรียกวา การดนสด ( Improvisation) รวมถึงเปลี่ยนจากการ

รวบรวมความรูไปเปนการพิจารณากรรมวิธีและกระบวนการขององคความรูในกลุมดนตรีนั้น ๆ  

 หลังป ค.ศ. 1980 เริ่มมีการศึกษาดนตรีที่เกิดขึ้น  ในแตละวัฒนธรรมดวยวิธีการใหม  ๆ        

ที่เพิ่มขึ้น เชน ในเรื่องของการติดตอสื่อสารเพื่อเขาสูพื้นที่ของดนตรีในแตละวัฒนธรรม มีการ

วางแผน ศึกษาภาษาและขนบธรรมเนียม เกิดการต้ังทฤษฎีเก่ียวกับสัญลักษณในการบันทึกดนตรี  

การแปลความหมายเก่ียวกับปรากฏการณธรรมชาติ  และเอกลักษณในวัฒนธรรมดนตรีน้ัน             

การตีความหมายในเรื่องการสื่อสารทางดนตรี ( Musical Message) และการวิเคราะหจากการถาย

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เปนตน 
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               2.1.4 บทบาทและหนาท่ีของสาขาวิชามานุษยดนตรีวิทยา 

  2.1.4.1 เอกสาร  การเก็บรวบรวมขอมูล  และการเผยแพรดนตรี 

     กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลดนตรี   ไดรับการนําเสนอโดย  Brailou,  

Bartok, Hood และบุคคลอ่ืน ๆ  ที่ศึกษาดานน้ี  เนื้อหาสาระสําคัญเริ่มขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  

ดวยเครื่องบันทึกเทปแบบกระเปาหิ้วซึ่งใชเก็บขอมูลในป ค.ศ. 1950 ตอมาเกิดมีกลองถายรูปและ

อุปกรณการบันทึกภาพเกิดขึ้น แลวในป ค.ศ. 1970 เครื่องเลนวิดีโอและเครื่องบันทึกแบบ                

หลายชองสัญญาณก็ถูกนํามาใช การบันทึกงานดนตรีจึงเกิดขึ้นและไดรับการเผยแพรจากรูปถาย          

การถายภาพยนตร และการสัมภาษณผูประพันธและผูชมดนตรีนั้น การศึกษาดนตรีเตนรําและ

ดนตรีศาสนาจะเก็บขอมูลลงบนแผนพิลม  และสําหรับการเขาถึงกระบวนการในการทําดนตรีจะใช

แบบเดียวกับการถายทําภาพยนตร  โดยหลักการแลวดานเอกสารและการเก็บขอมูลนักมานุษย

ดนตรีวิทยา จะรวบรวมดวยการตีพิมพเอกสารหรือการบันทึกลงในเทปหรือแผนเสียง 

 การเก็บรวบรวมดนตรีพื้นเมืองไดรับการตีพิมพเผยแพรมากมายในหลายประเทศ  เชน   

เยอรมัน กรีก ฮักการี ญี่ปุน โปแลนด นอรเวย รัสเซีย และยูโกสลาเวีย เปนตน สไตลดนตรี             

ในแตละประเทศจะไดรับการเผยแพรจากการบันทึกเสียง โดยมีขอมูลดานตาง ๆ เชน ชื่อผูประพันธ  

สถานท่ีจัดแสดง และวันที่ทําการบันทึก  เปนตน สวนการบันทึกโนตดนตรีเปนสิ่งที่มีความสําคัญ

และใชเวลาในการถอดโนตนาน  จึงมีผูประดิษฐเครื่องมือไฟฟาสําหรับจดบันทึกโนตจากเสียง            

ที่ไดยิน  โดยบันทึกในรูปของกราฟและในลักษณะอ่ืน ๆ อีก แตที่นิยมใชมากที่สุดคือ การจดบันทึก

ลงในบรรทัด 5 เสน ตามหลักดนตรีสากล 

 

 2.1.4.2 การบันทึกและการวิเคราะหเสียงดนตรี 

    การบันทึกดนตรีในลักษณะที่ผูศึกษาเขาสูพื้นท่ี  และสัมผัสดนตรีดวย  

ตนเองไดรับความนิยมมานานแลว ซึ่งเปนงานที่สําคัญของนักมานุษยดนตรีวิทยา กระบวนการ

สําหรับการศึกษาดานน้ีในปจจุบันมีอยูมากมาย เชน การบันทึกดนตรีท่ีมีคุณภาพตามหลักวิชาการ

ที่ดีและดนตรีน้ันสามารถนํามาวิเคราะหได เปนตน ในอดีตเครื่อง Melograph Model C ของ  

Charles Seeger สามารถวิเคราะหและบันทึกการแสดงดนตรีได 30 นาที โดยสามารถวิเคราะห

เสียง บันทึกระดับเสียงในรูปของกราฟ ชวงกวางของคลื่นเสียงและ Spectrum ไดพรอมๆ กัน  

ภายหลังจากมีการปรับปรุงเครื่องมือเหลาน้ี และไดนํามาใชศึกษาดนตรีท่ีประเทศนอรเวย สวีเดน

และอิสราเอลดวย 

 ในชวงเวลาตอมานักวิชาการไดลงความเห็นวา การบันทึกบนบรรทัด 5 เสน ท่ีใชกันอยู

นั้นแมจะมีขอจํากัดอยูบาง แตก็มีประโยชนและใชไดถูกตองตามวัตถุประสงคไดดีกวาการใชกราฟ 
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  2.1.4.3 การแยกประเภท  การจัดระเบียบวิธีและการวิเคราะหดนตรี 

    นักมานุษยดนตรีวิทยาตองสามารถอธิบายถึงดนตรีท่ีศึกษาได โดย  

พยายามหาคุณลักษณะพิเศษของสิ่งที่ศึกษาหรือหาลักษณะเฉพาะของดนตรีนั้น  และเปรียบเทียบ

กับการศึกษาของคนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการศึกษาของเรา เชน การศึกษาเพลงรอง ก็จะตองศึกษา

ในเรื่องขอบเขตของเสียง โครงสราง ยุคของเพลงและสวนประกอบอ่ืน ๆ เชน จังหวะและลีลา  

ทํานอง บันไดเสียง การดําเนินเสียงในการจบและสไตลการรอง เปนตน 

 ในยุโรปผูเชี่ยวชาญทางยุโรปกลางและตะวันออก  ซึ่งทํางานต้ังแตป ค.ศ. 1964  ท่ี   

International Fork Music Council Stydy Group on the Analysis and Systematization of  

Fork  Music ไดทําการตรวจสอบวิธีการแยกประเภทเพลงพื้นเมือง ที่ไดนํามาใชกบเอกสารสําคัญ

ตาง ๆ ของชาติ ในขณะเดียวกันพวกเขาไดพัฒนาการวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดย

ผนวกเขากับประสบการณของเขา และการวิเคราะหของเครื่องคอมพิวเตอรที่ Museum of Man ใน

แคนาดาไดรับการยอมรับจากสังคมและผูเชี่ยวชาญวา เก็บขอมูลดนตรีพื้นเมืองไดสมบูรณท่ีสุด

แหงหน่ึง 

 ประมาณป ค.ศ. 1970 การวิเคราะหดนตรีไดรับการพัฒนาในลักษณะของการใชสัญลักษณ

ทางดนตรี ( Musical Semiotics)เปนระเบียบวิธีที่พยายามใชโครงสรางทางภาษาศาสตรในการ

วิเคราะห อธิบายดนตรีเหมือนเปนระบบของสัญลักษณ โดยมีหลัก 2 ประการ  คือ 1) เก่ียวกับ

ระบบของการใชลักษณะและสัญลักษณ  2) เก่ียวกับปรากฎการณทางแนวคิดและการถายทอด

ดนตรี โดยการวิเคราะหลักษณะนี้ไดรับการศึกษาโดยนักปรัชญาชาวเยอรมันคือ  Marus  

Schneider และ Werner Danckert 

 

  2.1.4.4 องคประกอบทางสังคม 

    การศึกษามานุษยดนตรีวิทยาในเน้ือหาทางวัฒนธรรมและสังคม จะมุงไป  

ที่สังคมของคนไมรูหนังสือหรือสังคมของชนเผา ชนกลุมนอย ชาวบานในหมูบานหรือทองถ่ิน                

ที่หางไกล เชน เอกสารขอมูลเก่ียวกับชนเผาอเมริกันอินเดียน ไดกลาวถึงแนวคิดทางดนตรี หนาท่ี

ของดนตรี ดวยขอมูลท่ีรวบรวมไดจากมิชชันนารี และรายงานหรือบันทึกตาง ๆ ท่ีเปนลายลักษณ

อักษรเก่ียวกับประวัติของกลุมชน วิถีชีวิตและสังคม รวมถึงลักษณะทางดนตรี จึงเกิดการวิเคราะห

ดนตรีอยางเปนระบบและการเปรียบเทียบสไตลทางดนตรีของอเมริกันอินเดียนขึ้น สําหรับในยุโรป

ไดมีการศึกษาดนตรีของชาวบานและลักษณะเฉพาะทางดนตรีของทองถ่ินน้ัน และในเยอรมัน

ตะวันออกเฉียงเหนือ  Brailoiu ไดใหความสําคัญกับหลักสังคมวิทยาท่ีใชในการเก็บขอมูลดนตรี

และบริบทตาง ๆ เปนตน 
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 การศึกษาดนตรีในแงความแตกตางทางสังคม  พบไดงานของ  Lomax  เชน  การศึกษา 

เพลงรองที่ไดบันทึกไวแลว โดยเขาไดทําการวิเคราะหวัฒนธรรมที่เก่ียวของกับดนตรีกวา 200 แบบ  

การวิเคราะหนี้บันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร  ขอมูลทางวัฒนธรรมดังกลาว จะนํามาใชเพื่อคนหา

ความสัมพันธระหวางลักษณะเฉพาะทางดนตรีและทางวัฒนธรรม โดยใชคอมพิวเตอรในการ

ประมวลผลแต Seeger ไดเนนถึงความสําคัญของการเขาสูขอมูลดนตรีดวยตนเองมากกวา                

การไดขอมูลที่มีผูบันทึกไวแลว และ Hood เปนผูที่บุกเบิกการเขาพื้นท่ีและการออกภาคสนามของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย (UCLA) เนนการฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษาขอมูลทางดนตรี

ประเภทตาง ๆ ที่ไมใชดนตรีตะวันตก ซึ่งจะทําใหเกิดการเรียนรูดนตรีที่อยูนอกวัฒนธรรมของ

ตนเองในทองถ่ินตาง ๆ ทั่วโลก 

 

  2.1.4.5 ขอบเขตของประวัติศาสตร 

    การศึกษาประวัติศาสตรเปนพื้นฐานใหกับนักปรัชญา ในการศึกษาดนตรี  

พื้นเมืองโดยเฉพาะอยางย่ิง นักปรัชญาชาวเยอรมัน  Walter  Wiora ผูเชี่ยวชาญดนตรีพื้นเมืองของ

ยุโรป ประวัติศาสตรคือ การคนหาตนกําเนิดและวิวัฒนาการของดนตรี โดย Stumpf และ  Hornbostel 

ตางมีแนวคิดอยางเดียวกับนักปรัชญาชาวเยอรมัน และ Wiora ไดสนับสนุนการศึกษาเพื่อหา

แหลงที่มาของดนตรีพื้นเมืองยุโรปในยุคตน ๆ รวมท้ังที่ไดรวบรวมไวโดยกลุม International Fork  

Music Council ในป ค.ศ. 1967 ดวย 

 Fork  Music Research Group of the Hungarian  Academy of Science ไดให 

ความสนใจตอเรื่องประวัติศาสตรอยางมาก จากรายงานการพบความคลายคลึงในองคประกอบ

บางอยางทางดนตรีพื้นเมืองสไตลตาง ๆ ของฮังการี และโครงสรางดนตรีของชาว Mari และ  Chuvash 

ใน Volga และจากรายงานการศึกษาจํานวนมากที่เกิดขึ้นในฮังการีทางดานความสัมพันธ เพลงรอง             

ในโบสถจากยุคกลางและดนตรีพื้นเมืองในชวงเวลาดังกลาว 

 

  2.1.4.6 จรรยาบรรณ 

    เปนประเด็นท่ีโตแยงกันในปจจุบันระหวางนักวิชาการดานนี้ในยุโรป   

สําหรับการเขาศึกษาดนตรีของประเทศที่ดอยพัฒนาและกําลังพัฒนาวา ทําไมนักวิชาการสวนมาก

จึงนิยมไปศึกษาวัฒนธรรมที่มิใชของตนเอง ซึ่งตามความเปนจริงแลวนักวิชาการที่ศึกษาดนตรี        

ของชาติตนเอง จะทําการศึกษาไดดีและลงลึกในรายละเอียดไดมากกวาคนนอกวัฒนธรรม แตก็มี

ขอโตแยงจากนักวิชาการอีกกลุมหนึ่งวา ถานักวิชาการภายนอกไดรับการฝกฝนมาอยางดี โดย

ไดรับความชวยเหลือจากคนในวัฒนธรรม ก็สามารถศึกษาดนตรีไดอยางมีประสิทธิภาพเชนกัน  
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และงานท่ีทําจะกอประโยชนแกคนในวัฒนธรรมนั้น ๆ รวมทั้งในอนาคตคนในวัฒนธรรมนั้นก็จะได

เรียนรูระเบียบวิธีวิจัย รวมถึงการใชอุปกรณสมัยใหมเพื่อชวยในการศึกษาและเก็บขอมูลดนตรี             

ในพื้นที่ของตนเองตอไป (สิชฌนเศก  ยานเดิม, 2547, หนา 75 - 80) 

 จากที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวานักมานุษยวิทยา   นักประวัติศาสตรและนักดนตรี   

ในชาติตางๆ ยังมีความคิดเห็นแยงกันในบางเรื่องเก่ียวกับขอบเขตการศึกษาและจุดยืนของตนเอง

ทางมานุษยดนตรีวิทยา อยางไรก็ดีการศึกษาวิชาการดานนี้ควรครอบคลุมถึงประวัติศาสตร  

มานุษยวิทยา และวัฒนธรรมทางสังคม เพราะท้ังหมดเปนบอเกิดของดนตรีโดยใชหลักทฤษฎีดนตรี

ตะวันตกชวย ในการจดบันทึกวิเคราะหและศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

 โดยแนวคิดของสาขาวิชามานุษยดนตรีวิทยา ( Ethnomusicology) เปนการศึกษาดนตรี 

ที่ยังคงดํารงอยู (Living  Music) ของวัฒนธรรมที่ใชการถายทอดดวยปากเปลา ไมมีการบันทึกเปน

ลายลักษณอักษร  เปนการศึกษาดนตรีและดนตรีเตนรําที่นอกเหนือจากศิลปะดนตรีตะวันตก  

(European Art Music) โดยมุงศึกษาดนตรีของผูไมรูหนังสือ ดนตรีของชนกลุมนอย ดนตรี                  

ที่ถายทอดดวยปากเปลาของชาติที่มีวัฒนธรรมอันเกาแกในซีกโลกตะวันออกและดนตรีพื้นเมือง  

ใชการรวบรวมขอมูลในแงพฤติกรรมของมนุษยเพื่ออธิบายวา มนุษยเลนดนตรีเพื่ออะไร อยางไร  

และวิเคราะหบทบาทของดนตรีกับพฤติกรรมของมนุษยในสังคมนั้น ๆ ดําเนินการศึกษาโดยการ            

ลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเก็บขอมูลและบันทึกดนตรีที่พบ เพื่อนํามาจดบันทึก วิเคราะหและเก็บ            

เปนหลักฐาน ซึ่งเนนเก่ียวกับดนตรี ความสัมพันธเก่ียวกับการใชเสียง ความเชื่อตางๆ และเทคนิค

ในการรองหรือบรรเลงเครื่องดนตรี 

 คําจํากัดความ  ความหมายและขอบเขตของวิชานี้อยูที่การใชหลักการของดนตรีและ

มานุษยวิทยามาสัมพันธกัน รวมเปนมานุษยดนตรีวิทยา และตองยอมรับวาดนตรีกับการแสดงออก

ทางดนตรีของแตละวัฒนธรรมนั้นมีพื้นฐานที่แตกตางกัน ดนตรีแตละชนิดแตละชนชาติจะมี

กระบวนการคิดคน  สืบทอด ดํารงอยูและมีความสําคัญแตกตางกันไป หมายความวาดนตรีของ  

ชนชาติใดก็จะมีบทบาทและมีความหมายตอชนชาตินั้น 

 การเก็บขอมูลภาคสนามดวยตนเอง ถือเปนหัวใจของระเบียบวิธีการทําวิจัยที่ดี คือไดไป

เก็บขอมูล เชน การสัมภาษณ บันทึกเทป และการถายภาพ เปนตน ดวยตนเองซึ่งจะทําใหเกิด

ความเขาใจดีกวาการไดขอมูลจากแหลงที่มีผูเก็บไวแลวหรือจากหนังสือ โดยควรเปนสวนประกอบหน่ึง

ของการศึกษาเทานั้น ดนตรีที่เกิดขึ้นทุกชนิดสามารถจดบันทึกและนํามาวิเคราะหไดดวยบรรทัด             

5 เสน การจดบันทึกดังกลาวทําได 2 วิธี คือ (1) การบันทึกโนตอยางพอสังเขป ( Prescriptive) เปน

การบันทึกโนตอยางคราว ๆ ใชสําหรับเก็บเปนหลักฐานประกอบมากกวานํามาวิเคราะหทาง ทฤษฎี
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ดนตรี (2) การบันทึกโนตอยางละเอียด (Descriptive) เปนการบันทึกเสียงและจังหวะที่ได ยินอยาง

ละเอียดที่สุดเทาที่จะทําได 

 ในการวิเคราะหดนตรีทําได 2 แบบ  คือ (1)  ทําการศึกษาโครงสรางโดยสังเขปของดนตรี 

ชนิดน้ันๆ ( 2)ทําการศึกษาโดยลงลึกในแตละวัฒนธรรมดนตรี ซึ่งการศึกษาลักษณะ                    

ลงลึกนี้ ในบางครั้งผูศึกษาสามารถรวบรวมเปนทฤษฎีดนตรีโดยเฉพาะของชนชาติน้ัน ๆ ไดเลย 

การศึกษาดนตรีแลวลงลึกถึงวัฒนธรรมถือเปนสิ่งสําคัญที่สุดของการศึกษามานุษยดนตรีวิทยา  

เพราะจะทําใหทราบถึงประวัติศาสตรของประเทศ ประวัติศาสตรดนตรี ความเปลี่ยนแปลงของ

ดนตรีที่สอดคลองกับสภาพสังคมและวัฒนธรรม สิ่งท่ียังคงอยู ท่ีกําลังพัฒนาและที่กําลังหมดสิ้นไป 

รวมทั้งรายละเอียดปลีกยอยตางๆ  ซึ่งท้ังหมดนี้ คือการศึกษาในแนวคิดทางมานุษยดนตรีวิทยา 

 การศึกษาทางดนตรีวิทยา  เปนการศึกษาชีวิตของชาวบานซึ่งเปนวัฒนธรรมด้ังเดิม ของ 

ผูคนทั่วไปซึ่งอยูกันเปนชุมชน ตางสถานท่ีกัน กลุมคนเหลานี้มีความเปนอยูเฉพาะตัวแตกตางกันไป 

ไมวาจะเปนเรื่องขนบธรรม เนียมประเพณีความเชื่อ ทักษะในการสรางสรรคภาษาและการละเลน 

พิธีกรรม การแสดงการกอสรางการฝมือ ตลอดจนดนตรีและศิลปะการแสดง ซึ่งสิ่งเหลานี้ไดรับ           

การสืบทอดตอ ๆ กันมาโดยการสั่งสอนกันแบบปากตอปากโดยไมมีรูปแบบและกฎเกณฑที่ตายตัว

การวิจัยทางมานุษยดนตรีวิทยามีลักษณะเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีลักษณะสําคัญคือ               

การปฏิบัติงานภาคสนาม หมายถึงการเก็บขอมูลปฐมภูมิจากพื้นท่ีที่ตองการศึกษา โดยเลือกแหลง

ศึกษาที่เปนชุมชน การวิจัยทางมานุษยดนตรีวิทยาไดนําเอาหลักการของมานุษยวิทยามาใชดังนั้น

การวิจัยจึงไมไดมุงศึกษาตัวดนตรีเพียงอยางเดียว แตตองศึกษาบริบทของดนตรีดวย 

 สิ่งที่เก่ียวของกับการวิจัยทางมานุษยดนตรีวิทยา คือ กรณีที่เปนขอมูลท่ัวไป ศึกษาทาง  

มานุษยวิทยาของกลุมชนที่เราศึกษา ซึ่งจะเนนในเรื่องของชาติพันธุวรรณา  (Ethnogrraphy) และ

ชาติพันธุวิทยา (Etnology) มากกวามานุษยวิทยา (Anthropology) เชน การรวบรวมขอมูลจากการ

ออกภาคสนาม  (Fieldwork) โดยการทําการบันทึกพฤติกรรมตาง ๆ ศึกษาวัฒนธรรม ศึกษา

ความสัมพันธของบุคคล เชน  ระบบเครือญาติสถานที่ต้ัง สภาพทางภูมิศาสตรของพื้นท่ี เปนตน             

ในกรณีที่ตองการขอมูลทางมานุษยวิทยา ที่เก่ียวของกับตัวดนตรีศึกษา บริบทของดนตรี ( Musica  

Context)  คือการศึกษาบริบทของดนตรีท่ีมีตอสังคมนั้น  ๆนอกจากน้ียังมีผูที่ไดกลาวถึงแนวการศึกษา

ทางดานมานุษยดนตรีวิทยา ดังนี้ 

 Merriam, Alan P (1964, หนา 6) ไดสรุปเก่ียวกับระเบียบวิจัยทางมานุษยดนตรีวิทยาไว

ในหนังสือ  Anthropology of music วาวิชามานุษยดนตรีวิทยามีเปาหมายที่จะใชวิธีการทาง

วิทยาศาสตรในการวิจัยพฤติกรรมและผลิตกรรมตาง ๆ ของมนุษยเปนวิธีการที่ตองใชท้ังงาน
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ภาคสนามและหองทดลองการปฏิบัติการจริง ๆ ถูกกําหนดโดยผลของการปฏิบัติงานภาคสนาม

เทคนิคของการปฏิบัติการและวิธีการปฎิบัติงานภาคสนามเปนสิ่งจําเปนมากความแตกตางระหวาง

เทคนิคการปฎิบัติการภาคสนามกับวิธีการปฎิบัติก็คือเทคนิคงานสนามเปนการดําเนินงานใน

รายละเอียดในการเก็บขอมูลตาง ๆ และวิธีทํางานสนามเปนการใชทฤษฎีหลักเปนฐานรองรับ

เทคนิคงานสนามนั่นเอง ดังน้ันผูวิจัยตองมีความรูในทฤษฎีการวิจัยโดยทั่ว ๆ ไปเสียกอน 

 Nettl, Bruno (1964,หนา 2) กลาวไววา การวิจัยทางมานุษยดนตรีวิทยามีการทํางาน            

2 อยางคือการออกภาคสนาม ไดแกการเก็บขอมูลปฐมภูมิและการหาประสบการณตรงและงานท่ี

โตะทํางาน ไดแก การบันทึกโนต การเรียบเรียงขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการสรุปผล

การศึกษา งานภาคสนามเปนงานที่ยุงยากซับซอน ในสถานการณที่มีการผสมผสานระหวาง

งานวิจัยและสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีตองใชท้ังวิธีการทางวิทยาศาสตรและ       

ศิลปศาสตรควบคูกันไป  ผลและเปาหมายของการออกภาคสนามมิใชเพียงการไดมาซึ่งขอมูลที่

บันทึกไวในรูปแบบตาง ๆ กันเทานั้นแตตองคํานึงถึงประสิทธภาพของผูทําการวิจัยภาคสนามและ

ความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมดนตรีในทองถ่ินที่ศึกษาดวย  โดยใหแนวทางในการศึกษาทางดาน

มานุษยดุริยางควิทยาไวในหนังสือ Theory and Method in Ethnomusicology วาการศึกษา

ภาคสนามเปนหัวใจสําคัญของการศึกษาทางดานมานุษยดุริยางควิทยา การวิจัยเนนศึกษาดนตรีและ

วัฒนธรรมตาง ๆ ของมนุษย ตลอดจนการศึกษาสภาพความเปนจริงท่ีเปนอยูของมนุษยแตละเผา

ในชวงเวลานั้น ในการศึกษา นักมานุษยดุริยางควิทยาจําเปนตองสรางความสัมพันธอันดีระหวาง

ตัวเองกับบุคคลท่ีเปนเจาของวัฒนธรรม เพื่อใหไดขอมูลที่ดีที่สุดจากแหลงขอมูลนั้น ๆ เมื่อภารกิจ

จากภาคสนามสิ้นสุดลง ก็ตองนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาภาคสนามมาวิเคราะห ตรวจสอบ             

หากขอมูลไมครบถวน จําเปนตองหาขอมูลเพิ่มเติม 

 Hood, Mantle (1957, หนา 2) กลาวไววา  Ethnomusicology  มาจากจุดประสงคของ 

การศึกษาของนักมานุษยดุริยางควิทยาชาวอเมริกัน โดยเพิ่มคําวา “ Ethno ” นําหนาคําวา                     

“ Musicology ” เปนคําผสมคําใหมคือ วาดวยการศึกษาเก่ียวกับการสืบคนหาศิลปะดนตรี                 

ตามหลักการทางดานฟสิกส จิตวิทยา สุนทรียศาสตร และในดานที่เปนปรากฏการทางวัฒนธรรม 

 ปญญา รุงเรือง (2546, หนา 2) ไดบัญญัติคําวา“มานุษยดุริยางควิทยา”  โดยอธิบาย 

ความหมายไวในหนังสือหลักวิชามานุษยดุริยางควิทยาวา มานุษยดุริยางควิทยา (Ethnomusicology) 

หมายถึง ความรู วิชาการ หรือการศึกษาหาความรูดานดนตรีในแงวัฒนธรรมของมนุษย คือ ศึกษา

ดนตรีในแงของดุริยางควิทยา ( Musicology) และศึกษาบทบาทหนาท่ีของดนตรีในสังคม เชน 

เหตุผลในการที่มนุษยประดิษฐคิดคนสรางดนตรีของตนเองคุณลักษณะเฉพาะของดนตรี การใช
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ดนตรีในสังคม ความหมายของดนตรีที่มีตอผูคนในสังคมนั้น ๆ ความดํารงอยู ความเปลี่ยนแปลง 

และความเสื่อมสลายของดนตรีในสังคม 

 การศึกษาวิจัยทางมานุษยดุริยางควิทยานั้น ปญญา รุงเรือง ไดอธิบายในรายวิชา

พื้นฐานทางดนตรีชาติพันธุวิทยา  (Foundation of Ethnomusicology) วา การศึกษามานุษย                

ดุริยางควิทยาตองศึกษาทั้งตัวดนตรี หรือคุณลักษณะทางดนตรี ( Musical Traits) และบริบททาง

สังคมที่เก่ียวของกับดนตรี (Musical Context) ดังแสดงในภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะการศึกษาทางมานุษยดุริยางควิทยา  

 

 จากภาพที่ 1 การศึกษาคุณลักษณะทางดนตรีมีความสอดคลองกับการศึกษา  

ความสัมพันธที่เก่ียวของกับดนตรี เชน สภาพภูมิศาสตร ระบบสังคม วิถีชีวิตความเปนอยู 

วัฒนธรรมของกลุมชนในสังคม  โดยไมสามารถแยกประเด็นการศึกษาทั้งสองอยางออกจากกันได 

ทําใหการศึกษาทางมานุษยดุริยางควิทยาตองศึกษาคุณลักษณะทั้งสองอยางไปพรอม ๆ กัน                

ในการศึกษาคุณลักษณะทางดนตรี 

 ดังนั้น การพยายามคนหาความจริงของดนตรีในแงวัฒนธรรมของมนุษยนั้นจําเปนตอง 

คนหาความจริงของดนตรีในเรื่องท่ีเก่ียวกับสังคม และวัฒนธรรมที่เก่ียวกับความคิด การประดิษฐ

คิดคนสรางดนตรี การแสดงออก ความหมายของดนตรีในสังคมตลอดจนโครงสรางของกลุมชน

ขอบเขตและแนวทางการศึกษาทางมานุษยดุริยางควิทยา เปนการศึกษาดนตรีท่ีกําลังดําเนิน                

ในปจจุบัน ดํารงอยูในปจจุบันของสังคมใดสังคมหน่ึง โดยศึกษาทั้งตัวดนตรี แนวคิดทางดนตรีของ

ผูคน การสรางเครื่องดนตรี รูปแบบของดนตรี บทเพลง การขับรอง การบรรเลงและบทบาทหนาที่

และการใชดนตรีในโอกาสตาง ๆ คีตกวี นักดนตรี ผลงาน การดํารงอยูและการเปลี่ยนแปลงของ

คุณลักษณะทางดนตรี 

(Musical Traits) 

บริบททางสังคมที่เก่ียวของกับดนตรี 

(Musical Context) 
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ดนตรีในสังคม ความสัมพันธระหวางดนตรีกับสังคม และวัฒนธรรมของมนุษยในทองถ่ินตางๆ  โดย

มุงศึกษาภาคสนามเปนสําคัญ ซึ่งเปนการศึกษาที่ไมตายตัวและไมมีวันจบสิ้น เน่ืองจากดนตรี               

มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมอยูเสมอ (ปญญา รุงเรือง, 2546, หนา 22) 

 สุกรี เจริญสุข (2530 , หนา 38-41) ไดอธิบาย ในบทความวารสารถนนดนตรีเก่ียวกับ          

คําวา Ethnomusicology แปลเปนไทยวา “ดุริยางคศาสตรชาติพันธุ ” หมายถึง การศึกษาดนตรี           

ใด ๆ ก็ตามที่รวมทั้งดนตรี และองคประกอบทางวัฒนธรรมเขาดวยกัน เปนการศึกษาดนตรีของ

ชาติพันธุอ่ืน ๆ ซึ่งปจจุบันแบงการศึกษาออกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้  (1) เปนการศึกษาดนตรีใด ๆ              

ก็ตามที่ไมใชดนตรีตะวันตก ( Non-Western Music Art) ซึ่งรวมทั้งดนตรียุโรปโบราณ และที่อ่ืน ๆ  

ที่ยังคงเหลืออยู  และ (2) เปนการศึกษาดนตรีทุกรูปแบบในทองถ่ินใดทองถ่ินหน่ึง ดนตรีพื้นเมือง 

ดนตรีของชนกลุมนอย ดนตรีสมัยนิยม ดนตรีเพื่อการคา ฯลฯ 

 อานันท  นาคคง  (2540 อางถึงในบูรณพันธุ ใจหลา, 2555, หนา 8 )  ไดกลาวไววา  

มานุษยดนตรีวิทยาเปนการวิเคราะหวิจารณเก่ียวกับผลผลิตของมานุษทางวัฒนธรรม คือ

หมายความวาใหความสนใจท้ังผลผลิตและผูผลิต “นักมานุษยดนตรีวิทยา ” มีความสนใจทั้งสิ่งที่

นักมานุษยดนตรีวิทยาและนักสังคมวิทยาสนใจศึกษาคนควา ในกรณีท่ีเขาไปศึกษาเรื่องราว

เก่ียวกับดนตรีของมนุษยจําเปนที่จะตองมีความรูเรื่องดนตรีเสียกอน เพื่อที่จะไดเขาใจในดาน

ความสัมพันธของดนตรีและวัฒนธรรมไดดีขึ้น ทั้งน้ีเนื่องจากดนตรีเปนผลผลิตท่ีมีลักษณะเฉพาะ 

เปนผลงานของมนุษยที่มีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว (Unique) ซึ่งดํารงอยูไดเฉพาะเมื่อมีการใช

รวมกันระหวางผูคนในสังคม ไมใชเฉพาะตัวดนตรีเองเพียงอยางเดียวดังนั้นจึงตองมีการศึกษา

วิเคราะหใน 3 แงมุม  คือ การศึกษาความสัมพันธเก่ียวกับดนตรีไดแกการศึกษาดนตรีในแง

พฤติกรรมของสังคม ไดแก การศึกษาความสัมพันธระหวาง “มานุษยดนตรีวิทยา” กับ “มานุษยวิทยา” 

และ“วิทยาศาสตร ” ซึ่งจะเปนผลทําใหนักมานุษยดนตรีวิทยาคนหาคําตอบและแสวงหาความรู

เก่ียวกับดนตรีกับมนุษยและสังคม ผลก็คือการศึกษาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรมากกวาวิธีการ

ทางศิลปศาสตร  ศึกษาลักษณะเฉพาะของตัวดนตรีเปนการศึกษาหาความรูเพื่อความรูในสิ่งนั้น ๆ 

หรือเพื่อการปฏิบัติในสิ่งนั้น (เพื่อรูจักดนตรีของกลุมชนหรือเพื่อท่ีจะเลนดนตรีของเขา) 

 อานันท นาคคง ( 2538 อางใน นิศาธร กองมงคล, 2549, หนา 8) ไดกลาวถึงแนวทาง  

ในการศึกษาทางดานมานุษยดุริยางควิทยา สรุปไดดังน้ี   (1) การศึกษาในดานเทคนิควิธีของดนตรี             

(2) การศึกษาดนตรีในแงพฤติกรรมของสังคม  และ (3) การศึกษาความสัมพันธระหวางมานุษย              

ดุริยางควิทยา กับมานุษยวิทยา และวิทยาศาสตรสังคม ซึ่งจะเปนผลทําใหนักมานุษยดุริยางค
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วิทยาศึกษา   คนหาคําตอบและแสวงหาความรูเก่ียวกับดนตรีกับมนุษยและสังคม ผลก็คือเปน

การศึกษาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรมากกวาวิธีการทางศิลปศาสตร 

 จากวิธีการศึกษาทางมานุษยดนตรีวิทยาที่ผูวิจัยไดศึกษามานี้พอสรุปไดวา วิธีการศึกษา 

ในดานมานุษยดนตรีวิทยานั้นจําเปนท่ีจะตองเนนศึกษาตัวของดนตรีและบริบทหรือสิ่งที่อยูรอบตัว

ดนตรีวามีผลซึ่งกันและกันอยางไร ในการศึกษาผูวิจัยจะตองออกภาคสนามและเขาไปสํารวจ

สังเกตการณในดนตรีที่มีอิทธิพลเก่ียวของกับการดํารงวีชีวิตของมนุษยในกลุมชนหรือชุมชนนั้นแลว

เก็บรายละเอียดทุกอยางท่ีตองศึกษาคือศึกษาตัวของดนตรีโดยตรงแลวทําการศึกษาสภาพทั่วไป           

ที่มีความเก่ียวของกับดนตรีไมวาจะเปนนักดนตรี เครื่องดนตรีและผูฟงดนตรี เปนตน 

 

2.2  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับดนตรีพ้ืนบาน  

 ดนตรีเปนสวนหนึ่งของสังคมและวัฒนธรรมของมนุษยมาต้ังแตเกิด และยังดําเนิน

ความสัมพันธกับชีวิตมาตลอด ดนตรีจึงเปนสวนหน่ึงของชีวิตจนยากจะแยกออกจากกันได เพราะ

อาจจะถือไดวาศิลป ะดนตรีนั้นเปนปจจัยที่หาของมนุษย ท่ีสรางดนตรีขึ้นเพื่อที่จะระบายความคิด 

ความรูสึก หรือสรางมโนภาพและประสบการณจริง ซึ่งอาจเปนความสุขหรือความทุกขดวยเหตุน้ี  

จึงสรางศิลปะขึ้นมาเพื่อชีวิต ดนตรีจึงเปนศิลปะที่สรางขึ้นมาเพื่อตอบสนองความตองการของมนุษย 

ดนตรีนั้นยังเก่ียวของกับสังคมในแตละทองถ่ินที่เรียกวา ดนตรีพื้นบาน ซึ่งเปนการถายทอดสืบเนื่อง

กันมาของชาวบานท่ีประกอบพิธีตาง ๆ ดนตรีพื้นบานจึงมีความสัมพันธตอวิถีชีวิตของชาวบาน          

ทั้งในดานบันเทิงใจของคนในสังคม ใหผอนคลายความเหน็ดเหนื่อยจากการทํางาน และในดาน

การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในแตชวงชีวิตของชาวบาน ซึ่งจะสะทอน

ความคิดสรางสรรคของบุคคลหรือกลุมชนในระยะเวลาตาง ๆ ซึ่งแตละกลุมชนยังคงรักษาไวและ

นิยมเลนกันในปจจุบันอยางเชน ดนตรีพื้นบานอีสาน 

 ดนตรี มาจากภาษาสันสกฤตวา ตันตริ แปลวา สายหรือเครื่องดนตรีจําพวกเครื่องสาย 

สวนไทยและเขมร นํามาใชในความหมายท่ัวๆไปวา ดนตรี และพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

(2535, หนา 262 อางถึงใน พิทยวัฒน พันธะศรี , 2550, หนา 5) ไดกลาววา ดนตรี หมายความวา 

ลําดับเสียงอันไพเราะและคําวา ดนตรี ตรงกับภาษาอังกฤษวา music ซึ่งหมายความวา ดนตรี คือ 

ศิลปะแหงการรอยกรองเสียงรองหรือดนตรีเขาเปนทํานอง เสียงประสาน จังหวะ ลีลาและ             

กระแสเสียง เพื่อใหเปนบทเพลงที่มีโครงสรางสมบูรณ และกอใหเกิดความสะเทือนอารมณ 

 กิตติวัฒน  สัตนาโค ( 2535, หนา 50 อางถึงใน สกุณา พันธุระ , 2554, หนา 9) ไดกลาว

ไววา ลักษณะอยางหนึ่งของดนตรี ไมวาจะเปนของกลุมคนหรือชนชาติใด ดนตรียอมไดรับการ

ถายทอดมาจากวิถีหรือแนวทางแหงการดําเนินชีวิตเปนสําคัญ เชนเดียวกับดนตรีของคนอีสาน 
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ยอมถูกถายทอดมาจากสวนหนึ่งของชีวิต ซึ่งเปนชีวิตท่ีตองตอสูด้ินรนเพื่อเอาตัวรอดจาก

ภาวการณรอบขางอันโหดราย ซึ่งสงผลใหภาวะจิตใจของคนอีสานถูกเคลือบแฝงไวดวยความเศรา

สลดและตองดําเนินชีวิตอยางเรียบงาย เพื่อเอาตัวรอด ความกระดางเปนผลพลอยไดจากภาวะ

ดังกลาว 

 จารุวรรณ ธรรมวัตร ( 2538, หนา 92-93) ไดกลาวถึงเครื่องดนตรีประกอบลําเพลิน คือ 

เครื่องดนตรีสากลที่ใชบรรเลงเพลงลูกทุง เชน ออรแกน แซกโซโฟน ทรัมเปต กีตาร กลองชุด                

สิ่งที่เพิ่มตามธรรมเนียมการเลนหมอลํา คือ พิณและแคน แตความเดนของเครื่องดนตรีท้ังสอง             

เมื่อรวมบรรเลงกับเครื่องดนตรีสากลลดบทบาทนอยลงเปนอยางมาก ถึงแมจะปรับปรุงพิณและแคน             

ใหมีเสียงดังดวยเครื่องขยายเสียง แตกลุมผูฟงใหความสําคัญแกเครื่องดนตรีสมัยใหม ย่ิงกวาพิณ

และแคน 

 จินตนา ดํารงคเลิศ  (2533, หนา 22) ไดศึกษาองคประกอบของดนตรีพื้นบาน  มลีักษณะ

เดนสรุปไดดังนี้ 1) มีความตอเน่ืองเชื่อมโยงระหวางอดีตและปจจุบัน  2) มีความแตกตางที่เปนผล

พวงมาจากพลังสรางสรรคทั้งของบุคคลและกลุมชน และ 3) ลักษณะของเพลงหรือดนตรี                     

ที่หลงเหลืออยูนั้น เกิดจากการเลือกสรรของกลุมชน ซึ่งเปนตัวกําหนดรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือ

หลายรูปแบบ 

 เจริญชัย ชนไพโรจน  ( 2526, หนา 10)  ไดใหความหมายของดนตรีพื้นบานวา หมายถึง  

ดนตรีที่แตงขึ้นโดยนักดนตรีพื้นบาน ดวยเน้ือหา สํานวนและสําเนียงของชาวบานและถายทอด         

สืบตอกันมาดวยความจํา ดนตรีพื้นบาน คือ ดนตรีที่บรรเลงโดยใชเครื่องดนตรีของทองถ่ิน ซึ่งจะ

แตกตางกันไปตามสภาพทางภูมิศาสตร ธรรมชาติ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วัฒนธรรมของแตละภาค โดยเฉพาะดนตรีภาคอีสานนั้น ทวงทํานองดนตรีจะสนุกสนานดวย

จังหวะที่กระชั้นถ่ี  เราใจ  เชน  ลายสุดสะแนน  ลายลําเพลิน  ลายกาเตนกอน  ลายแมงตับเตา   

ลายนกไซบินขามทุง  และลายทํานองวังเวงโหยหา  เชน  ลายแมฮางกลอมลูก ลายลมพัดพราว                   

ลายโปงลางหรือลายลองโขง เปนตน 

 เจริญชัย ชนไพโรจน  ( 2527, หนา 147-156)  ไดเขียนบทความเรื่อง “ลักษณะพิเศษ     

      บางประการของดนตรีอีสาน” ในหนังสือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม สรุปไดวา 

ดนตรีพื้นบานอีสาน มีลักษณะพิเศษ 13 ประการ ไดแก 

  1. เปนดนตรีประกอบดวยวัฒนธรรม 3 กลุม คือ กลุมเพลงโคราช กลุมเจรียง           

กันตรึม และกลุมหมอลําหมอแคน 

  2. ดนตรีอีสาน เปนดนตรีที่มีอายุเกาแกหลายพันป  
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  3. เปนดนตรีมีความสวยงามทันสมัย เหมาะกับประโยชนใชสอย  

  4. การเลนตองใชปฏิภาณ 

  5. มีการประสานเสียง 

  6. ใชเสียงประสานประเภทที่เปนวลี หรือประโยคยืนพื้นประสานกับทํานองหลัก  

  7. มีเสียงครบ 7 เสียงตามระบบสากล 

  8. เปนสวนหนึ่งของชาวอีสานต้ังแตเกิดจนตาย 

  9. มีความสนิทกลมกลืนกันระหวางหลักธรรมทางพุทธศาสนา 

  10. เปนดนตรีที่สามารถตานกระแสวัฒนธรรมตะวันตกอยูไดจนถึงปจจุบัน  

  11. ทํานองพื้นบานอีสานสวนใหญเกิดจากเสียงสูงตํ่าในการอานบทกลอน  

  12. การบรรเลงและขับรอง จะมีการยายบันไดเสียง 

  13. ทําใหทุกคนมีสวนรวมในการเลนได 

 และสรุปไดวา ดนตรีอีสานเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม และอิทธิพล  

วัฒนธรรมตะวันตก ก็เพื่อความอยูรอดของศิลปน สถาบันราชการ ควรหาทางชวยศิลปนใหอยูใน

สังคมไดอยางมีเกียรติและมีศักด์ิศรี เพื่อเปนกําลังใจใหศิลปนไดรักษาสืบตอศิลปวัฒนธรรมอันดี

งามของชาติตอไป 

 เฉลิมศักด์ิ  พิกุลศรี ( 2530, หนา 11) ไดใหความหมายของดนตรีวา เปนศิลปะท่ีวัฒนาการ

ควบคูมากับมนุษยชาติต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันและจะคงพัฒนาตอไป แตสวนประกอบและหนาที่

ของดนตรียังคงไมเปลี่ยนแปลง ทวงทํานอง ลีลาของเครื่องดนตรี วงดนตรี เพลง ผูแตง มีท้ังคงที่

และเปลี่ยนแปลง 

 ชุมเดช เดชภิมล ( 2531, หนา 34) ไดใหความหมายดนตรีพื้นบานวา หมายถึง ดนตรี          

ที่บรรเลงโดยใชเครื่องดนตรีของทองถ่ิน ซึ่งจะแตกตางกันไปตามสภาพภูมิศาสตร ธรรมชาติ 

ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของแตละภาค โดยเฉพาะดนตรีภาคอีสานน้ัน 

ทวงทํานองดนตรีจะสนุกสนานดวยจังหวะที่กระชั้นถ่ี เราใจ เชน ลายสุดสะแนน ลายลําเพลิน           

ลายกาเตนกอน ลายแมงตับเตา ลายนกไซบินขามทุงและลายทํานองก็วังเวงโหยหา เชน ลาย            

แมฮางกลอมลูก ลายลมพัดพราว ลายโปงลางหรือลายลองโขง 

 เนาวรัตน พงษไพบูลย ( 2533, หน า 28) กลาววา ดนตรีพื้นเมืองเปนดนตรีที่เกิดขึ้น

เฉพาะถ่ินและเปนท่ีนิยมบรรเลงขับรองเลนกันอยูในถ่ินนั้นๆ มีท้ังการบรรเลงเด่ียวและประสมกับ 

วงกับประกอบการแสดงประกอบพิธี  
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 ปราณี วงษเทศ ( 2525, หนา 67 - 69 อางถึงใน อางถึงใน สกุณา พันธุระ, 2554, หนา 11) 

การศึกษาดนตรีพื้นบานดวยวิธีทาง Ethnomusicology นาจะเปนวิธีการท่ีเหมาะสมและครอบคลุม

แงมุมตางๆ ของดนตรีไดมากที่สุด ทั้งน้ีเพราะดนตรีนั้นเก่ียวของกับสังคมและวัฒนธรรมอยางลึกซึ้ง 

ทั้งดานประวัติศาสตร  สังคม จิตวิทยา โครงสรางทางสังคม ภาษา วรรณกรรม สุนทรียศาสตร 

สัญลักษณและศิลปะดานอ่ืนๆ การศึกษาดนตรีพื้นบานเพียงดานใดดานหนึ่งยอมไมเพียงพอตอ

ความเขาใจสังคมท่ีเปนเจาของวัฒนธรรมนั้นได การใชวิธีการทางมานุษยดุริยางค จะทําใหเขาใจ

ทั้งในแงท่ีดนตรีเปนระบบเสียงและเปนพฤติกรรมอยางหนึ่งของมนุษยในสังคม การศึกษา

จําเปนตองใชขอมูลภาคสนามเปนหลัก นอกจากขอมูลบทเพลงแลว ขอมูลทางสังคมวัฒนธรรม            

ทุกดานของหมูบาน ก็ควรไดรับความสนใจและบันทึกไว เพื่อใหผูไมเคยเขาไปในชุมชนนั้นอานแลว

เขาใจได และเพื่อเปนพื้นฐานในการวิเคราะหความสัมพันธของบทเพลงและบริบททางสังคม  โดย

ศึกษาประวัติศาสตรความเปนมาของหมูบาน ผูคน ท่ีอยูอาศัย สภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง 

ความเชื่อวิถีชีวิต นิทาน ตํานานทองถ่ิน ฯลฯ ซึ่งก็คือการศึกษาในเรื่องชาติพันธุวรรณน า ซึ่งขอมูล

ดังกลาว จะเปนพื้นฐานที่ชวยในการทําความเขาใจ และวิเคราะหดนตรีหรือเพลงของชุมชนน้ัน  

 ปยพันธ แสนทวีสุข ( 2546, หนา 15 อางถึงใน สกุณา พันธุระ , 2554, หนา 8) ได

กลาวถึงดนตรีพื้นบานวา มีวิวัฒนาการและใชเวลาวิวัฒนาการมาเปนเวลานาน เริ่มจากการเลียน

เสียงของธรรมชาติ ปา เขา ลําเนาไพร เสียงฝนตกและเสียงลมพัด เสียงใบไมไหวและเสียงน้ําตก

และนําเสียงเหลาน้ันมาใชวัสดุในทองถ่ินทําเลียนเสียง ตอมาใชวัสดุพื้นบานมาใชเลียนเสียง

ธรรมชาติ เชน ใบไม ผิวไม ตนหญา ปลองไมไผ หลังจากนั้นไดวิวัฒนาการจากเครื่องหนัง 

เครื่องสาย แรงสั่นสะเทือนจนเปนวิวัฒนาการขั้นสูงสุดของดนตรีพื้นบาน มีความละเอียด มีความ

ไพเราะมากขึ้น และเริ่มนํามาประสมประสานเกิดเปนวงดนตรีพื้นบาน เชน กรับ เกราะ โปง 

โปงลาง ระนาด ฆอง กลอง โหวด พิณ ดังที่เห็นอยูในปจจุบัน 

 วิรัช บุษยกุล ( 2530, หน า 87-93) ไดเขียนบทความเรื่อง “ดนตรีพื้นบานอีสาน”                

ในหนังสือดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 วันที่ 31 มกราคม 2530 ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน สรุป

เนื้อหาได ดังน้ี ดนตรีพื้นบานอีสานเปนของด้ังเดิมที่ไดรับมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ                 

เครื่องดนตรีพื้นบานอีสานอาจจะเปนเครื่องดนตรีโบราณในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพราะมี

อยูในทุกประเทศในเอเชียใต 

 สุกิจ พลประสม ( 2538, หนา 55-68) ใหความหมายของวงดนตรีพื้นบานอีสานวา เปน

วงดนตรีที่มีเครื่องดนตรีพื้นบานประเภท ดีด สี ตี เปา เขามาประสมวง บรรเลงโดยนักดนตรี
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ชาวบาน และใชเพลงท่ีจดจํากันมาบรรเลง สวนประเภทของเครื่องดนตรี หรือจํานวนของ                  

เครื่องดนตรีไมมีขอจํากัดแนนอนที่ตายตัว  แตเปนการบรรเลงรวมวงตามสะดวกของผูบรรเลง 

 สุจริต  บัวพิมพ ( 2533, หนา 808) ไดกลาวถึงดนตรีพื้นบานวา ดนตรีพื้นบานในแตละ 

ทองถ่ิน แตละภาคมีความแตกตางกันออกไปตามชนิด ประเภท ทวงทํานองและลีลา ตลอดจน

สําเนียงของเสียงดนตรี ลักษณะที่เดนของดนตรีพื้นบาน ก็คือ เปนการถายทอดเสียงในลักษณะ

ของมุขปาฐะ อันเกิดจากการฟงมากกวาวิธีอ่ืนๆ และดนตรีพื้นบานไมใชเกิดขึ้นเพื่อความบันเทิง

เริงรมยเทานั้น แตมีความเก่ียวพันกับกิจกรรมอ่ืนๆ เชน การทําพิธีกรรม การทํางาน การเตนรําและ

ประกอบในประเพณีตางๆ นอกจากนี้ ดนตรีพื้นบานยังมีการแตงทวงทํานองขึ้น โดยฉับพลัน โดย

ปราศจากโนต คงใชการจดจําผานทางหูเทานั้น นอกจากนั้นยังไดกลาวถึงความสําคัญของการ

อนุรักษเพลงพื้นบาน สภาพการอนุรักษ การสงเสริมและเผยแพรดนตรีและเพลงพื้นบานในปจจุบัน 

แนวทางที่ควรกระทําเพื่อการอนุรักษเพลงและดนตรีพื้นบาน สภาพการอนุรักษและเผยแพร

การละเลนและการแสดงพื้นบาน 

 สุจริต บัวพิมพ ( 2538, หนา 21) ไดศึกษาความเปนมาของดนตรีพื้นบานภาคตะวันออก  

เฉียงเหนือ วามีวิวัฒนาการอยู 3 ระยะ โดยใชเวลาวิวัฒนาการมาเปนเวลานับพันป ซึ่งเริ่มจากการ

เลียนแบบเสียงธรรมชาติ ปาเขาลําเนาไพร เสียงฝนตก ระยะตอมาใชวัสดุพื้นเมืองมาเปาเลียน

เสียงธรรมชาติ เชน ใบไม ตนหญาปลอง ไมไผ และระยะที่ 3 วิวัฒนาการจากเครื่องหนัง สายหนัง 

จนเปนวิวัฒนาการขั้นสูงสุดของดนตรีพื้นบาน มีความละเอียด ความยาวของเสียงเพิ่มขึ้น มีการ

ผสมผสานจนเกิดเปนเครื่องดนตรีพื้นบาน เชน กรับ โปง โปงลาง ระนาด ฆอง กลอง โหวด ป พิณ 

เปนตน  

 สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร (2533, หนา 748) ไดกลาวถึงดนตรีพื้นบานวา สวนใหญจะมี 

ทวงทํานองงายๆสั้นๆ มักเปนทํานองที่ดัดแปลงมาจากทํานองเสียงธรรมชาติ เชน ลายแคนตางๆ 

ของอีสาน ซอของภาคเหนือ เชน ซอลองนาน ดนตรีพื้นบานมักมีทํานองหลักเพียงทํานองเดียว             

ไมคอยมีการประสานเสียง เปนการบรรเลงทํานองหลักกลับไปกลับมา ในขณะเดียวกัน เน่ืองจาก

ดนตรีพื้นบานไมมีกฎเกณฑการเลนอยางเครงครัด นักดนตรีจึงอาจพลิกแพลงทํานองในขณะท่ีเลน 

ทําใหเกิดลีลาใหมๆ ขึ้น ในการบรรเลงแตละครั้ง เครื่องดนตรีพื้นบานมักทําขึ้นจากวัสดุท่ีหาได     

ในทองถ่ิน ทําใหแตละภาคมีเครื่องดนตรีท่ีเปนเสมือนสัญลักษณของภาค ความสัมพันธดาน

รูปแบบของการแสดงพื้นบาน โดยแยกออกเปนประเภทเลนเปนเรื่อง และการแสดงประเภทระบํา  

รําฟอน 
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 สําเร็จ  คําโมง ( 2538,หนา 13) ไดกลาวไววา ดนตรีพื้นบานอีสานเปนดนตรีที่แสดงออก 

ถึงความรู สํานึกคิด ตลอดจนความเชื่อและนิสัยใจคอของชาวบาน ดนตรีพื้นบานจึงสามารถเขาถึง

และครองใจชาวบานมากกวาดนตรีประเภทอ่ืนๆ เน้ือหาสาระของดนตรีพื้นบานมีทั้งความรูและ

ความบันเทิง ความรูท่ีสําคัญเปนตนวา ความรูเก่ียวกับทางโลกและทางธรรม เปนการสั่งสอนธรรม

ใหคนประพฤติในสิ่งดีงาม  ดนตรีพื้นบานเปนอาหารหูและอาหารใจท่ีวิเศษที่สุด ถาชาวบานไดฟง

ดนตรีที่ชาวบานเขาใจและซาบซึ้งแลว ชาวบานก็จะมีความสุขกาย จิตดี คือมีความสุขใจ และมี

สวนชวยทางกายภาพดีดวย เมื่อชาวบานมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ ก็เปนสมาชิกท่ีมีคุณภาพของ

ครอบครัวและของประเทศ สามารถทํามาหาเลี้ยงครอบครัวใหอยูดี ท่ีสุดประเทศก็จะมั่นคงและ

เจริญรุงเรือง สงผลดีตอๆกันเปนลูกโซ ฉะน้ัน ดนตรีพื้นบานจึงมีความสําคัญและเปนประโยชน

อยางย่ิง 

 อภิญญา ตันศิริ ( 2539, หนา 14) กลาวถึงดนตรีพื้นบาน ไววา ดนตรีพื้นบานเปนเพลง

ของคนที่อยูในชนบทและมีอาชีพกสิกรรมเปนหลัก มีท้ังเพลงรองและเพลงบรรเลง สําหรับ               

เครื่องดนตรีท่ีนํามาบรรเลงประกอบนั้น จะเปนเครื่องดนตรีท่ีประกอบขึ้นเอง และก็ไมจําเปนเสมอ

ไปวาจะตองมีเครื่องดนตรีประกอบการรองเพลงทุกครั้งไป เพลงบางเพลงใชแตเสียงรองโตตอบกัน

และมีเสียงตบมือประกอบตามจังหวะ ก็เกิดความไพเราะไดเชนกัน และเสนหของเพลงพื้นบานนั้น

อยูตรงท่ีเปนเพลงที่สืบทอดกันมาแบบปากตอปาก ไมมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษรแตอยางใด 

เปนเพลงท่ีบรรเลงเพื่อความบันเทิงและเปนการผอนคลายความเหน็ดเหน่ือยจากงานกสิกรรม หรือ

เพื่อแสดงความรักของชายหญิงในเทศกาลตางๆ ตลอดจนพิธีการตางๆ เพลงตางๆ เหลานี้จะรอง

เลนกันเปนภาษาทองถ่ินของแตละทองถ่ินไป มีทวงทํานอง  บทรอง  ทาทางในการแสดง  ตลอดจน

เครื่องดนตรีก็จะเปนเอกลักษณของทองถ่ินนั้นๆ  

 อุดม หนูทอง ( 2531, หนา 1-8) ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของดนตรีและการละเลน

พื้นบาน ไวดังนี้ 

 1. ดนตรีและการละเลนพื้นบาน เปนมรดกรวมกันของกลุมชาวบาน โดยชาวบานและ

เพื่อชาวบาน นั่นคือ ชาวบานเปนคนตนคิด เปนผูเลน เปนผูสืบทอดและเอ้ือสนองตอความตองการ

ของชาวบานเปนหลัก 

 2. ดนตรีและการละเลนพื้นบาน ไมปรากฏผูเปนตนคิด ถายทอดโดยการบอกเลา             

การเลียนแบบ ดํารงอยูไดดวยการจดจําและปฏิบัติตอๆ กันมา 

 3. ดนตรีและการละเลนพื้นบานมีความเรียบงาย ตรงไปตรงมาสอดคลองกับพื้นบาน 

การดํารงชีพและความรูสึกนึกคิดของชาวบาน 
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 4. ใชภาษาถ่ิน ฉันทลักษณ ทวงทา ทํานอง ลีลาของเฉพาะทองถ่ิน เปนรูปแบบในการ

แสดงออก 

 5. ดนตรีและการละเลนยอมมีการเปลี่ยนแปลง ประสมประสานกับดนตรีและการละเลน 

ของชุมชนนั้นๆ ตลอดจนวัฒนธรรมใหมที่เขามาเก่ียวของ  

 จากท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา ดนตรีพื้นบานไดสะทอนถึงขนบธรรมเนียม จารีต

ประเพณี วัฒนธรรมและสภาพความเปนอยู โดยภาพสะทอนเหลานี้จะดูไดจากสําเนียง บทเพลง

และลักษณะของเครื่องดนตรีไดอยางชัดเจน ซึ่งดนตรีแตละภาคจะมีความโดดเดนเฉพาะ                 

ของตนเอง 

 

 2.2.1 ความเปนมาของดนตรีพ้ืนบานภาคอีสาน 

  ดนตรีพื้นบานภาคอีสาน เปนดนตรีประจําภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประวัติ 

ความเปนมานับพันป และสืบตอกันมาจนถึงปจจุบัน โดยยังดํารงเอกลักษณของวัฒนธรรมพื้นบาน

ไวอยางมั่นคง ในการศึกษาอาจสืบคนจากการใชคําวา “ดนตรี” ในวรรณกรรมพื้นบานไดบันทึกไว

เปนหลักฐาน 

       1. ประวัติการปรากฏคําวา “ดนตร”ี ศัพทท่ีใชอยูในภาษาไทยกลางและไทยอีสาน

ในปจจุบันน้ี เดิมเปนคําภาษาสันสกฤต “ตันตริ” หรือจากภาษาบาลีวา “ตุริยะ” หรือ “มโหรี” คําวา 

“ตันตริ” ที่ปรากฏในวรรณกรรมพื้นบานอีสานเขียนวา “นนตรี” ซึ่งก็คือ “ดนตรี” นั่นเอง นอกจากนี้

ยังมีคําท่ีมีความหมายคลายคลึงกันดังน้ี 

           1.1 คําวา “นนตรี” พบในวรรณกรรมพื้นบานอีสานหลายเรื่อง ไดแก สินไช 

แตงออน การะเกด ดังตัวอยาง ดังนี้ 

             - บัดนี้จักกลาวเถิงภูชัยทาว เสวยราชเบ็งจาล กอนแหลว ฟงยินนนตรีประดับ กลอมซอซุง  

           1.2 คําวา “ตุริยะ” อาจเขียนในรูป “ตุริยะ” “ตุริยา” “ตุริเยศ” หรือ “ตุริยางค” 

เชน 

            - เมื่อน้ันภูบาลฮู มุนตรีขานชอบ ฟงยินตุริเยศยาย กลองฆองเสพเสียง  

            1.3 คําวา “มโหรี” อาจมาจาก “มโหรี” ที่เปนชื่อป หรือมาจากคําวา “โหรี” ซึ่ง

หมายถึงเพลงพื้นเมืองชนิดหนึ่งของอินเดีย คําวา “มโหรี” พบในวรรณคดีของอีสานดังนี้ 

              - มีทั้งมโหรีเหลน ทังละเม็งฟอนมายสิงแกวงเหลื้อม โขนเตนใสสาว (สิง = นางฟอน           

นางร้ํา) 

 จะเห็นไดวา คําวา “นนตรี” “ตุริยะ” และ “มโหรี” เปนคําที่นิยมใชในวรรณคดีและ

หมายถึง ดนตรี ประเภทบรรเลงโดยทั่วไป แตในปจจุบันคําวา ดนตรี หมายถึง ดนตรีของราชสํานัก
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ภาคกลางหรือดนครีไทยสากล สวนดนตรีพื้นบานของชาวอีสานจะมีชื่อเรียกเปนคําศัพทเฉพาะเปน

อยาง ๆ ไป เชน ลํา (ขับรอง) กลอม สวดมนต สูขวัญ เซิ้ง เวาผญา หรือจายผญา สวดสรภัญญะ

และอานหนังสือผูก เปนตน 

      การที่จะสืบคนประวัติความเปนมาของดนตรีอีสานใหไดขอมูลที่เปนขอเท็จจริงนั้น              

ทํา ไดยาก เพราะไมมีเอกสารใดท่ีบันทึกเรื่องราวทางดนตรีโดยเฉพาะ จะมีกลาวถึงในวรรณคดีก็

เปนสวนประกอบของทองเรื่องเทานั้นเอง และที่กลาวถึงส วนมากก็เปนดนตรีในราชสํานัก โดย

กลาวถึงชื่อดนตรีตาง ๆ เชน แคน พิณ ซอ เคง (แคนของชาวเขา) ขลุย กลอง ตะโพน ระนาด ฆอง 

สไน (ปเขาควาย) สวนไล (ชะไล-ปใน) ปออหรือปหอ เปนตน สวนการประสมวงนั้น  ที่เอยก็มีวง

มโหรี สวนการประสมอยางอ่ืนไมกําหนดตายตัวแนนอน เขาใจวาจะประสมตามใจชอบ             

แมในปจจุบันการประสมวงของดนตรีอีสานก็ยังไมมีมาตรฐานที่แนยอนแตอยางใด อยางไรก็ตาม

ดนตรีอีสานในปจจุบัน ที่ยังคงปฏิบัติอยูมีทั่งดนตรีประเภทบรรเลงและดนตรีประเภทขับรอง 

 

       2.2.2 วิวัฒนาการของดนตรีพ้ืนบานอีสาน 

 ดนตรีพื้นบานอีสาน เปนศิลปวัฒนธรรมแขนงหนึ่งกําเนิดจากกลุมชนตาง ๆ          

ในอดีตไดสรางสมสืบทอดติดตอกันมา เปนเวลานานจนกลายเปนเอกลักษณเฉพาะกลุมชนซึ่งมีอยู

ในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสานของประเทศไทย ในสมัยโบราณอาจกลาวไดวา

ภาคอีสานเปนที่อยูอาศัยของกลุมชนชาวพื้นเมืองหลายกลุมชน ที่ไดอพย พปนเปกันกับ                       

ชาวพื้นเมืองเดิม โดยการนําเอาศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งการขับรอง ดนตรี และการละเลนตาง ๆ 

ผสมผสานกันมาต้ังแตสมัยลานนาและลานชาง โดยยึดเอาแนวลําแมนํ้าโขงเปนเสนทางคมนาคม

ทางน้ํา อันสําคัญจากทางเหนือลงสูทางใต ด้ังนั้นบริเวณที่ราบลุมสองฝงแมน้ําโขง จึงเปนแหลง

อารยธรรมด้ังเดิมของชาวพื้นเมืองในสมัยนั้น แตมีเทือกเ ขาสูง เปนแนวขอบกันระหวางอาณาจักร

ลานนา ลานชางกับอาณาจักรสยาม (ประเทศไทย) จึงทําใหไมสามารถติดตอกันไดสะดวก 

ศิลปวัฒนธรรม ประ เพณี ดนตรี และการละเลนตางๆ ของอาณาจักรสยามในภาคกลางกับภาค

อีสานที่อยูในอาณาจักรลานนา ลานชาง จึงมีความแตกตางกันจากสาเหตุพื้นที่ภูมิประเทศที่มี

เทือกเขาขวางก้ัน เปนแนวระหวางภาคกลางกับภาคอีสาน สวนภาคอีสานซึ่งมีหลายกลุมชน 

ศิลปวัฒนธรรม มีความแตกตางกัน กลุมชนที่มีอิทธิพลเหนือกวายอมนําเ อาวัฒนธรรมที่มีอยูแลว 

มาผสมผสานกับวั ฒนธรรมของตนเอง เชน ภาษาพื้นเมืองของภาคอีสานมีความแตกตางกับของ

ขอม หรือเขมร ไดถายทอดหลงเหลือไวในดินแดนแถบอีสานตอนลาง ที่มีพรมแดนติดตอกับ

ประเทศกัมพูชา ในดานของดนตรี การขับรองท่ีแตกตางไปจากภาคกลางจึงอาจกลาวไดวา 
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วัฒนธรรมดนตรีและการละเลนในภาคอี สาน มี 2 ลักษณะคือ การละเลนดนตรีพื้นบานแบบไทย

ลาว และการละเลนดนตรีพื้นบานแบบไทยเขมรดังตอไปนี ้

      1. วัฒนธรรมดนตรีกลุมอีสานเหนือ  เปนวัฒนธรรมดนตรีที่อยูบริเวณท่ีราบสูง        

มีภูเขาทางดานใตและทางดานตะวันตกไปจรดกับลํานํ้าโขงตอนเหนือ และทางตะวันออกทาง

เทือกเขาภูพานก้ันแบงบริเวณนี้ออกเปนที่ราบตอนบนที่เรียกวา แองสกลนคร ไดแกบริเวณ จังหวัด

กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครพนม  หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร หนองบัวลําภู อุดรธานี 

มหาสารคาม  รอยเอ็ด  เลย  มุกดาหาร  ยโสธร  อํานาจเจริญ  และอุบลราชธานี สวนภาษาที่ใช                

สวนใหญใชภาษาไทยอีสานหรือภาษาลาว เพราะคนกลุมนี้สืบทอดวัฒนธรรมมาจากลุมแมนํ้าโขง           

โดยบรรพบุรุษไดอพยพมาจากดินแดนลานชาง ซึ่งอยูทางฝงซายของแมน้ําโขงขามมาต้ังถ่ิน ฐาน 

ในภาคอีสานต้ังแตสมัยรัตนโกสินทรกลุมชนสวนใหญในภาคอีสานนี้โดยทั่วไปเรียกวากลุมชนไทย

ลาว และยังมีกลุมชนบางสวนอาศัยอยูโดยท่ัวไปไดแก ผูไท แสด ยอ โล โยย ขา เปนตน 

      2. วัฒนธรรมดนตรีกลุมอีสานใต เปนท่ีราบดอนใตเรียกวา แองโคราช ไดแก

จังหวัดสุรินทร บุรีรัมย และศรีสะเกษ วัฒนธรรมกลุมอีสานใตมีการสืบทอดวัฒนธรรม แบงออกเปน

กลุมได 2 กลุมใหญคือ 

           2.1 กลุมที่สืบทอดมาจากเขมร-สวยไดแก กลุมชนสวนใหญที่อยูในจังหวัด

สุรินทร บุรีรัมย และศรีสะเกษ เปนกลุมชนท่ีไดรับการสืบทอดมาจากเขมร-สวยนี้จะพูดภาษาเขมร

และภาษาสวย 

           2.2 กลุมวัฒนธรรมโคราช ไดแกกลุมชนสวนใหญที่อาศัยอยูในจังหวัด

นครราชสีมาและบางสวนในบุรีรัมย ซึ่งจะพูดภาษาโคราช กลาวโดยสรุป การศึกษาความเปนมา

ของดนตรีพื้นบานจะตองศึกษาถึงลักษณะพื้นท่ี และภูมิประเทศเพื่อเปนแนวทางในการศึกษา

วัฒนธรรมดนตรีกลุมชนตาง ๆ ตลอดจนการผสมผสานกันทางวัฒนธ รรมความคงอยู   การ

เปลี่ยนแปลง  รวมทั้งการรักษาวัฒนธรรมด้ังเดิมไว อาจเปนการสืบทอดหรือถายทอดจากรุนหนึ่ง

ไปสูอีกรุนหน่ึง แลวแตกลุมชนใดที่มีความเจริญรุงเรืองกวายอมรักษาเอกลักษณแบบฉบับ

เฉพาะตัวของกลุมชนตัวเองไวได กลุมใดท่ีมีความลาหลังกวาก็ตองรับเอาวัฒนธรรมของกลุมที่มี

อิทธิพลมาดัดแปลงใหเขากับวัฒนธรรมของตนเอง 

 

2.3 ความรูเกี่ยวกับวงดนตรีพ้ืนบานอีสาน 

 กาสัก  เตะขันหมาก ( 2530, หนา 75-79) กลาววา ดนตรีอีสานแบงตามวิธีการเลนได               

4 ประเภท คือ ดีด  สี ตี เปา เครื่อ งดนตรีที่นาสนใจคือเครื่องตี  ไดแก “โปงลาง” ซึ่งมีการเลน

แพรหลายในภาคอีสานตอนกลาง และตอนเหนือบางสวนโดยเฉพาะท่ีจังหวัดกาฬสินธุ ซึ่งเปน
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แหลงกําเนิดของโปงลาง และยังไดใหความหมายของโปงลางวา โปงลางมีชื่อเรียกอีกอยางหน่ึงวา  

“เกราะลอ” (กะลอ,ขอลอ) ทาวพรมโคตรซึ่งอยูในประเทศลาวมากอน   และตอมาทาวพรมโคตร    

ไดถายทอดการตี “เกราะลอ” ใหกับนายปาน เดิมเกราะลอมี  6 ลูก และนายปานไดเพิ่มจํานวน             

ลูกเกราะลอเปน 9 ลูก มี 5 เสียง คือ โด  เร มี ซอล และลา  เมื่อนายปานเสียชีวิต นายขาน นองชาย               

ก็ไดรับการถายทอดการตีโปงลางมาจากนายปาน  ซึ่งตอมานายขานก็ไดถายทอดการตีโปงลาง

ใหกับนายเปลื้อง ฉายรัศมี ศิลปนแหงชาติสาขาศิลปะการแสดงพื้นบาน(ดนตรีพื้นบาน) พ.ศ. 2529 

ซึ่งเปนผูพัฒนาจาก“เกราะลอ” (กะลอ,ขอลอ) จาก 12 ลูก เปน 13 ลูก โดยเพิ่มเสียง ฟา เขามาเปน  

“โปงลาง” ในป พ.ศ. 2500 จนถึงปจจุบันนี้ 

 คําผล กองแกว   (2521, หนา 78-82) กลาวถึง ความเปนมาของโปงลางคลายกับโปงท่ีมี

อยูตามวัดในภาคอีสาน โปงทําจากทอนไมใหญขุดใหกลวง  ใชตีเวลาที่พระจะออกบิณฑบาต             

ตอนเชา และยังไดกลาวถึงแหลงกําเนิดของโปงลางวามีมากในจังหวัดกาฬสินธุกอนแลว                         

จึงแพรหลายมาทางจังหวัดขอนแกน และจังหวัดอุบลราชธานี เปนตน 

 เปลื้อง  ฉายรัศมี (2533, หนา 14-19) กลาววา โปงลางไดวิวัฒนาการมาจากอุปกรณ     

2  ชนิด  คือ โปงลาง   และเกราะลอหรือขอลอ โปงมี 2 ชนิด คือโปงที่เปนอุปกรณที่ใชตี เปนอาณัติ

สัญญาณบอกเวลา  หรือบอกเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในวัด  แทนการตีระฆัง หรือกลองในวัด

ทางภาคอีสาน  เพราะเสียงโปงชนิดน้ีจะดังกองกังวานกวาระฆังหรือกลอง ถาโปงใหญมาก  เสียง

จะใหญตามขนาดของโปง  แตถาโปงมีขนาดเล็กเสียงก็จะเล็กตามดวย โปงอีกชนิดคือ โปงท่ีเรียก

อีกอยางหน่ึงวา “หมากโปง” เปนอุปกรณที่ใชแขวนคอควาย  เพื่อเปนอาณัติสัญญาณบอกวา        

ควายของตนอยูที่ใด เดิมใชแขวนเฉพาะจาฝูงเทานั้น ตอมาใชแขวนทุกตัว ควายตัวเล็ก จะแขวน

โปงขนาดเล็ก  ควายตัวโตก็จะใชโปงขนาดใหญแขวน  เกราะลอหรือขอลอ ในสมัยโบราณเมื่อถึง

ฤดูกาลทํานา  ทําไร  ชาวอีสานมักจะนําควายและอุปกรณตาง ๆ ไปไวยังโรงนาหรือเรียกอีกอยางหน่ึง

วา เถียงนา  ซึ่งเจาของนาจะอยูเฝาตลอด ผูนอนเฝาเถียงนาจะมีเกราะลอหรือขอลอไว  ประจํา               

พอตอนคํ่าก็จะตีเกราะลอ  เพื่อเปนสัญญาณวามีคนอยู นอกจากนี้ยังใชเปนสัญญาณ  บอกเหตุถา

มีโจรขโมยมาปลน หรือมีผูใดเจ็บปวยกะทันหัน ก็จะตีเกราะลอบอกใหเพื่อนบานทราบ  เพื่อจะได

ชวยเหลือกัน ตอนทายผูเขียนกลาวถึงวิวัฒนาการของโปงลางวาเสียงของโปงลาง  ไดแนวคิด               

มาจากเสียงโปง   

                สวนลักษณะของโปงลางนั้นไดแนวความคิดมาจากเกราะลอหรือขอลอ   โดยนําลักษณะ

ของเสียงและรูปรางทั้ง   2 ประเภทมาประกอบกัน ประดิษฐใหเปนดนตรีพื้นบานชนิดใหม แตยัง

เรียกวาเกราะลอหรือขอลออยู   มีจํานวน 6 ลูก 5 เสียง ประกอบดวยเสียง โด เร มี ซอล  ลา โดยใช
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เถาวัลยผูก  มักเรียงตามขนาดของเสียง  ลูกใหญอยูดานบน  ลูกเล็กอยูดานลางแขวนอยูตามตนไม

หรือเถียงนา ใชไมทอนเล็กๆ ตียังไมมีความประณีตใด ๆ ตอมาไดเพิ่มลูกเกราะลอ  หรือขอลอขึ้นอีก 

3 ลูก เปน 9 ลูก และเปน 12 ลูกตามลําดับ   พรอมทั้งตบแตงขัดเกลาลูกเกราะลอใหสวยงาม และ 

ไดบัญญัติขึ้นใหมวา “โปงลาง” จนเปนชื่อเรียกกันมาจนถึงปจจุบันน้ี โปงลางที่นิยมเลนกัน

โดยทั่วไป ในปจจุบันนี้ มี 13 ลูก 6 เสียง โดยเพิ่มเสียง ฟา 

 สมาน  ยศพล ( 2528, หนา 1-2) กลาววา โปงลางวิวัฒนาการมาจาก “โปง”กอนแลว             

จึงกลายมาเปน “ขอ” หรือ “ขิก” ที่แขวนตามคอของสัตวเลี้ยง เชน วัว ควาย สวน  “โปง” ชนิดท่ี

แขวนไว ตามบานหรือเถียงนา เรียกวา “เกราะ” เพื่อใชตีเปนสัญญาณบอกเหตุ เชน ตีประชุมหรือ

บอกเหตุราย เชนโจรปลนไฟไหม  เปนตน 

 สุบรรณ  จันทบุตร, คําพล กองแกว ( 2521, หนา 78-82) เปนหนังสือที่รวบรวมบทความ

เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอีสาน เชน เรื่องแคน โปง และโปงลาง ซึ่งเรื่องโปงลางไดกลาวถึง

ความเปนมา และแหลงกําเนิดของโปงลาง 

                        

  2.3.1 ประวัติความเปนมาของวงดนตรีพ้ืนบานอีสาน 

           มนุษยเราเริ่มแรกต้ังแตมีชีวิตขึ้น ทามกลางสิ่งแวดลอมและเหตุการณ                  

ที่เขามากระทบในรูปแบบตางๆ นั้น สามารถผานเขาสูระบบของรางกาย โดยผานสื่อที่ซึมซาบเขาสู

กระบวนการของสมอง ซึ่งตัวเราเองไดสัมผัสและเขาใจไดโดยงาย นั่นก็คือ เสียงดนตรี ดังคําที่วา

ดนตรีเปนภาษาที่คนทั่วโลกเขาใจไดตรงกันมากท่ีสุด ดังน้ัน ดนตรีจึงเปนสื่อท่ีถายทอดอารมณ 

ความรูสึกนึกคิด ตลอดจนความรูความบันเทิงและสิ่งที่สําคัญท่ีสุด คือ สามารถขัดเกลานิสัยและ

จิตใจของมนุษยไดเปนอยางดี ดนตรีจึงจัดเปนสิ่งสําคัญสําหรับการสื่อสารในเชิงสรางสรรค นับไดวา

เปนสื่อสากล ที่สามารถติดตอสื่อสารไดในระดับที่กวางขวางและลึกซึ้ง ดนตรีพื้นบาน ไดสะทอน ถึง

ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี วัฒนธรรม สภาพความเปนอยู ความอุดมสมบูรณ ความแหง แลง  

โดยภาพสะทอนเหลาน้ีจะดูไดจากสําเนียงเพลง บทเพลง ลักษณะของเครื่องดนตรีไดอยางชัดเจน 

ซึ่งดนตรีของแตละภาคจะมีลักษณะโดยเฉพาะของตนเอง จะมีสําเนียงเพลง ภาษา เอกลักษณและ

ลักษณะเครื่องดนตรีแตกตางกันออกไปตามลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เชน ทางภาคเหนือ

อากาศหนาวเย็นและเงียบ คนทางภาคเหนือก็จะทําอะไรชาๆ แมกระทั่งคําพูดคําจาของทาง

ภาคเหนือก็จะชาๆ เนิบๆ พูดเสียงเบา ซึ่งเปนผลสะทอนที่สอดคลอง เชนเดียวกับภาษาท่ีใช              

ทางภาคเหนือ และแตละลักษณะของทองถ่ิน ซึ่งมีความเก่ียวของกับการดําเนินชีวิตของ                     

ชนกลุมนั้นๆ โดยอาศัยสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศเปนเกณฑและไมมีขอบเขตท่ีแนนอนและ
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ตายตัว เครื่องดนตรีทางภาคเหนือมีลักษณะงดงาม เพราะคนทางภาคเหนือมีเวลาท่ีจะประดิษฐ

คิดคนรูปรางของเครื่องดนตรีตางๆมากมาย(ภราดร สาขามูลละ, 2541, หนา 5)  

 ดนตรีพื้นบานภาคอีสาน เนื่องจากภาคอีสานมีอากาศที่รอนและแหงแลง เมื่อถึงเวลา

หนาฝน ชาวอีสานตองรีบทํามาหากินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงทอง จนไมมีเวลาท่ีจะสนุกสนานมากนัก 

เครื่องดนตรีจึงไมสวยงาม ประดิษฐขึ้นอยางงายๆ และใชวัสดุอุปกรณที่หาไดในทองถ่ิน                       

การบรรเลงก็รวดเร็ว คึกคัก กระชับและสนุกสนาน แสดงถึงความเรงรีบและสนุกสนาน จากท่ีกลาว

มาขางตนจะเห็นไดวา ดนตรีพื้นบานอีสานจะมีเอกลักษณโดดเดนเฉพาะตัว โดยเกิดจาก           

ภูมิปญญาของชนชาวอีสาน โดยลักษณะของเครื่องดนตรีจะเกิดขึ้นกับแตละทองถ่ินไมเหมือนกัน 

และไดมีการนํามารวมวงกันเกิดขึ้น ซึ่งเปนขอบเขตที่ชี้ลงไปอีกวา สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 

แหงแลงหรือสมบูรณ โดยจะสังเกตไดจากการกําเนิดของเครื่องดนตรีแตละประเภท ตัวอยางเชน 

โหวด กําเนิดขึ้นที่จังหวัดรอยเอ็ด ชี้ใหเห็นถึงความแหงแลง เพราะเสียงของโหวดเมื่อไดฟงแลวจะ

รูสึกถึงความรันทด หดหูใจและสอดคลองกับสภาพของดินฟาอากาศที่จังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งฝนไมตก

ตองตามฤดูกาล สภาพดินแตกระแหงแหงแลง อากาศมีความรอนสูง ยากแกการเพาะปลูก       

เปนเหตุที่ทําใหเครื่องดนตรีมีเชนนี้ คือ การเขาไปหาอาหารในปาหรือการลาสัตว จึงนําเอาไมไผ

ชนิดบางๆ มาตัด มีความสั้นยาวที่แตกตางกัน ทําใหเกิดเสียงสูงเสียงตํ่า และนํามาเลนในยาม

ที่วางจากงานหรือยามที่ไมไดเก็บเก่ียวอะไร 
   

   2.3.2 วิวัฒนาการของวงโปงลาง  

  แตเดิมเครื่องดนตรีพื้นบาน ยังไมมีการผสมวงกันแตอยางใด ใชเลนเปน               

เครื่องเด่ียวตามความถนัดของนักดนตรีท่ีอยูตามทองถ่ินตางๆ โอกาสที่จะมารวมเลนดวยกันก็

ตอเมื่อมีงานบุญหรืองานประเพณีตางๆ เชน บุญผะเหวด จะมีการแหกัณฑหลอนของแตละคุม 

หรือแตละหมูบานมาท่ีวัด คุมไหนหรือหมูบานไหนมีนักดนตรีชนิดใด ก็ใชบรรเลงและแหตนกัณฑ

หลอนมาที่วัด พอมาถึงวัดก็มีการแลกเปลี่ยนหรือเลนผสมผสานกันของแตละเครื่องมือ เชน พิณ 

แคน ซอ กลอง เปนตน หลังจากผสมผสานกันโดยที่ไมไดต้ังใจแลว ก็จะแลกเปลี่ยนและถายทอด

เชื่อมเขาหากัน โดยเฉพาะนักดนตรีจะไปมาหาสูกัน รวมกันเลนรวมกันสราง ในท่ีสุดก็กลายเปน         

วงดนตรีและมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ เชน วงโปงลาง ป พ.ศ. 2505 อาจารยเปลื้อง ฉายรัศมี              

ซึ่งเปนผูท่ีสนใจศึกษา พัฒนาการตีและการทําเกราะลอ จนเปลี่ยนชื่อมาเปนโปงลาง และไดรับ

ความนิยมจากชาวบานโดยทั่วไป จากน้ันอาจารยเปลื้อง ฉายรัศมี ไดเกิดแนวคิดในการนําเอา

เครื่องดนตรีอีสานชนิดอ่ืนๆ มาบรรเลงรวมกับโปงลาง จึงไดรวบรวมสมัครพรรคพวกท่ีชอบเลน

ดนตรีมาบรรเลงรวมกัน การผสมวงครั้งแรกมีจํานวนเครื่องดนตรีและสมาชิก ดังน้ี 
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  1. โปงลาง บรรเลงโดย ครูเปลื้อง ฉายรัศมี  

  2. แคน  บรรเลงโดย พอที  (บานโพนทอง)  

  3. พิณ  บรรเลงโดย นายที  (บานโพนทอง)  

  4. กลองต้ึม บรรเลงโดย นายเอก  (บานโพนทอง)  

 ปรากฏวา เปนท่ีแตกต่ืนของชาวบาน พอตกเย็นจะมีคนมามุงดู ขอใหบรรเลงใหฟง แตละ วัน

หมดยาเสน (บุหรี่ใบตอง) ไปหลายหีบ ทําใหไดรับความนิยมและเปนที่สนใจของชาวบาน                 

เปนอยางมาก จนมีผูวาจางไปบรรเลงครั้งแรกเนื่องในงานอุปสมบท ณ บานปอแดง ตําบลอุมเมา 

อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ในราคา 40 บาท เปนที่ชื่นชอบของผูพบเห็นและไดฟงจากงาน

อุปสมบทของบานปอแดง และไดรับการติดตอใหไปแสดงอีกหลาย ๆ ที่  

 ป พ.ศ. 2511 อาจารยเปลื้อง ฉายรัศมี ไดนําคณะโปงลางไปแสดงเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ณ อําเภอยางตลาด จึงเปนโอกาสทําให         

นายเปลื้องไดพบกับนายประชุม อินทรตุล ปาไมอําเภอยางตลาด ซึ่งขณะน้ันนายประชุม ไดนําวง

ดนตรีสากลมารวมบรรเลงประกอบการลีลาศในงานเชนกัน มหรสพที่แสดงในคืนนั้นมีคณะหมอลําหมู 

ซึ่งหัวหนาหมอลําเปนเพื่อนกับอาจารยเปลื้อง ทั้งสองจึงไปขอยืมกลองชุดสากลจากนายประชุม 

เพื่อนําไปเลนเขากับหมอลํา นายประชุมก็ไมขัดของ แตตองใหวงลีลาศเลิกเสียกอน หมอลํา             

ก็ทําการแสดงไปกอน ไดครึ่งคืนหมอลําก็พักทานขาวตอนดึก ซึ่งเปนธรรมเนียมในสมัยนั้น จึงทําให

เกิดชองวางของเวที ผูคนก็ยังไมกลับ รอดูหมอลําตอ อาจารยเปลื้อง ฉายรัศมี จึงใชโอกาสน้ัน

นําเอาโปงลางท่ีตนนํามา แขวนบนตนเสาของเวทีหมอลํา ในขณะนั้นหัวหนาคณะหมอลําก็ยัง             

ไมรูจักและไมเคยเห็นโปงลางมากอน ทุกคนก็เกิดความสงสัยวาอาจารยเปลื้องนําอะไรมาแขวนไว

กับตนเสาบนเวที พอคณะโปงลางบรรเลงขึ้น ทุกคนตางตะลึงและสงสัยวาสิ่งที่กําลังตีอยูในขณะน้ัน

คืออะไร หลังจากบรรเลงจนหมอลํากินขาวเสร็จ ผูชมก็ยังไมยอมใหเลิกเลน ขอใหเลนตอแทน           

หมอลําไปเลยก็ได จากการแสดงเน่ืองในงานนี้เอง นายประชุม อินทรตุล ไดสอบถามอาจารย

เปลื้องวา ที่ตีอยูในขณะนี้คืออะไร อาจารยเปลื้องจึงตอบวา “โปงลาง” ตอจากนั้นนายประชุม 

อินทรตุล จึงไดชักชวนอาจารยเปลื้องไปอยูดวย โดยฝากใหเขาทํางานที่โรงเลื่อยยางตลาดของ           

เสี่ยวิชัย นายประชุม  ไดสนับสนุนและต้ังวงโปงลางขึ้น ชื่อวา “วงโปงลางกาฬสินธุ” โดยมอบหมาย

ใหอาจารยเปลื้อง เปนหัวหนาวง และไดมีสมาชิกพรอมจํานวนเครื่องดนตรีเพิ่มขึ้น ดังนี้  

1. โปงลาง     บรรเลงโดย       ครูเปลื้อง ฉายรัศมี 

2. พิณโปรง   บรรเลงโดย       นายหงวน 

3. แคน          บรรเลงโดย       นายนาด,นายแกว,นายเปลี่ยน,นายเมฆ,นายเอก 
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4. กลอง         บรรเลงโดย       นายชาญ นายนิคม 

5. ก้ับแกบ      บรรเลงโดย       นายทัด 

 ผลงานการแสดงที่หลังจากการต้ังวงแลวไมนาน นายบุรี พรหมลักขโน ผูวาราชการจังหวัด

กาฬสินธุในขณะนั้น ไดติดตอใหนําวงโปงลางไปแสดงออกรายการท่ีทีวีชอง 5 จังหวัดขอนแกน 

(ชอง 11 ในปจจุบัน) เพื่อเปนการเผยแพร และทานไดแนะนําวานาจะมีชุดฟอนรําไปดวยจึงจะนาดู

ย่ิงขึ้น นายประชุม อินทรตุล จึงมอบหมายใหคุณเกียง บานสูงเนิน คุณลดาวัลย สิงหเรือง และ

ภรรยาของนายประชุมเองฝกชุดฟอนชุดแรก คือ รําซวยมือ ชุดท่ี 2 คือ ชุดเซิ้งภูไท ตอมาชุดเซิ้งสวิง 

ชุดบายศรีและชุดไทภูเขา ตอมาคณะโปงลางกาฬสินธุไดมีโอกาสไปแสดง ณ วังสวนจิตรลดา               

วังละโว วังสวนผักกาด วังสราญรมยและแสดงเผยแพรในมหาวิทยาลัยตางๆ เชน จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 ป พ.ศ. 2513 อาจารยเปลื้อง ฉายรัศมี ไดทดลองทําพิณไฟฟาเขามาผสมวง ยังไมไดผล

เทาท่ีควร เพราะไมมีความรูความชํานาญ 

 ป พ.ศ. 2515 อาจารยเปลื้อง ฉายรัศมี ไดเห็นลูกชายของนายประชุมและลูกชายของ             

นายชวง เอายางหนังสติกพาดปากไหแลวดึงเลน ดวยนิสัยนักดนตรีอยูแลว จึงเอาไหมาทําเสียงเบส 

เนื่องจากทานเห็นเบสสากลดังดี เวลาเลนก็ไพเราะ พอดีทานเห็นวาเสียงไหคลายเสียงเบส จึงนําไห

เขามารวมวงดวย 2 ใบ ในปเดียวกันน้ันเอง อาจารยเปลื้อง ฉายรัศมี ไดไปทํางานอยูเขื่อนลําปาว 

และไดต้ังวงขึ้นมาใหม ซึ่งมีเครื่องดนตรีและสมาชิก ดังนี้ 

1. โปงลาง บรรเลงโดย   อาจารยเปลื้อง ฉายรัศมี  

2. แคน บรรเลงโดย   นายแสวง นายเสถียร นายคํา นายมุก ยลถวิล  

  นายสังวาลและนายจอม 

3. พิณโปรง บรรเลงโดย   นายเคน  นายคอน  

4. ซอแกนลอน บรรเลงโดย   นายเสา  

5. ฉาบ บรรเลงโดย   นายสุด บํารุงเอ้ือ นายแกะ นายประสิทธิ์  

6. กลองต้ึม บรรเลงโดย   นายภิรมย  

7. กลองลวง หรือ กลองหางเดียว  บรรเลงโดย นายเรือง  

8. ก้ับแกบ บรรเลงโดย   นายทัด  

 ป พ.ศ. 2523 อาจารยเปลื้อง ฉายรัศมี ไดทดลองทําพิณไฟฟากับนายซาที่บานนาราชควาย 

จังหวัดนครพนม เขารวมบรรเลงกับวงโปงลาง 
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 ป พ.ศ. 2524 อาจารยเปลื้อง ฉายรัศมี ไดทดลองทําพิณเบสไฟฟากับครูสมพงษที่บาน          

นาราชควายเชนเดียวกัน การใชพิณไฟฟาและพิณเบสไฟฟายังไมไดผลเทาท่ีควรเพราะยังไมมี

ความรูความชํานาญ จากนั้นอาจารยเปลื้อง ฉายรัศมี ก็เขามาสมัครสอบเปนครูพิเศษในตําแหนง

ลูกจางชั่วคราวท่ีวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ สรุปไดวา การผสมวงในชวงแรก มีการนําเอา              

เครื่องดนตรีหลายๆ ชนิด มาบรรเลงรวมกัน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความพยายามของนักดนตรีและ

ผูรวมงานที่ตองการสรางวงและพัฒนาดนตรีใหเกิดขึ้นอยางเต็มความสามารถมาโดยตลอด นับวา

มีคุณคาสําหรับชนรุนหลังเปนอยางย่ิง (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ , 2550 หนา, 

33-35) 

 

2.4 ประวัติความเปนมาของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

 2.4.1 ประวัติความเปนมา 

       กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีคําสั่งประกาศจัดต้ังวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ              

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 โดยสังกัดกองศิลปศึกษา กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ              

ใหเปดทําการสอนนักเรียนต้ังแตระดับ นาฏศิลป ชั้นตน นาฏศิลป ชั้นกลางและ นาฏศิลป ชั้นสูง                 

ในปการศึกษา 2525 ท้ังนี้เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติระยะ                  

ที่ 4 - 5 ในดานการศึกษา ที่จะตองพัฒนาและขยายการศึกษาดานนาฎศิลป และดุริยางคไทย ไปสู

สวนภูมิภาค  ใหเพียงพอ โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ เปนสถานท่ี          

ทําการเรียนการสอนในระยะแรก  

  ตอมากรมศิลปากร ได อนุมัติเงิน 6,000,000 บาท เพื่อใหกอสรางอาคารเรียน 4 

ชั้น 18 หองเรียน จํานวน  1 หลัง  ในเน้ือที่ของราชพัสดุแปลงที่  14633 บริเวณสนามบินเกา  

กองทัพบก ตําบลหลุบ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ในเนื้อท่ี จํานวน  50 ไร และไดยายมา                        

ทําการเรียนการสอนในปพ.ศ.2526 จนถึงปจจุบัน  

  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ไดสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปกระทรวงวัฒนธรรม

ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ปพุทธศักราช 2550 ประกาศตามราชกิจจานุเบกษา  

เลขท่ี 124 ตอนที่ 32 ก. ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เปดทําการเรียนการสอน ในระดับพื้นฐาน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีอยู 2 คณะ คือ                

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

               ปรัชญาของวิทยาลัย คือ สาธุโข สิปฺปกํ นาม อป ยาทิสกี ทิสํ หมายความวา              

“ขึ้นชื่อวา ศิลปะ แมนเชนใดเชนหน่ึงก็ยังประโยชนใหสําเร็จได”  
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              สัญลักษณประจําวิทยาลัย คือ พระพิฆเนศ โดยเชื่อกันวาพระพิฆเณศวร เปนชื่อ เทพเจา

องคหน่ึง มีเศียรเปนชางมีงาขางเดียว กายสีแดง ทรงเปนโอรสของพระศิวะกับพระอุมา ถือวาเปน

เทพเจาแหงศิลปะและวิทยาการทั้งปวง พระนามของพระคเณศ มีหลายพระนาม เชน พระพิฆเนศ  

พระพิฆเณศวร  เปนตน 

  กิจการของวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ ไดเปดดําเนินการติดตอกันมาต้ังแตป  พ.ศ.2525-

พ.ศ.2555  รวมระยะเวลา 30 ป โดยมีผูบริหารสถานศึกษาเรียงตามลําดับดังตอไปน้ี 

          พ.ศ. 2525 – 2529    นาย สําเริง จิตจง รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ 

          พ.ศ. 2530 นายสําเริง จิตจง ผูอํานวยการ 

 พ.ศ. 2530 – 2531 นาง เพ็ญทิพย จันทุดม รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ                                                                                              

 พ.ศ. 2531 – 2532 นาย สมบัติ แกวสุจริต ผูอํานวยการ 

 พ.ศ. 2533 – 2536 นาย สิริชัยชาญ ฟกจํารูญ ผูอํานวยการ 

 พ.ศ. 2536 – 2538 นาง สันทนา วงษแสงพลอย ผูอํานวยการ 

 พ.ศ. 2538 – 2540 นาย สังเวียร ทองคํา ผูอํานวยการ 

 พ.ศ. 2541 – 2547 นาย เอนก นิคมภักด์ิ ผูอํานวยการ 

 พ.ศ. 2548 – 2550 นางเพ็ญทิพย จันทุดม ผูอํานวยการ 

 พ.ศ. 2551 นายจีรพล เพชรสม ผูอํานวยการ 

 พ.ศ. 2551 นางกษมา ประสงคเจริญ ผูอํานวยการ 

 พ.ศ. 2551 นางปุณญเกษม สระแกว ผูอํานวยการ 

 พ.ศ. 2551 นางธีรารัตน ลีลาเลิศสุระกุล รักษาราชการแทนผูอํานวยการ                                                                                   

 พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน นายชิน เจริญสุข ผูอํานวยการ 

 

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ไดเปดทําการ เรียนการสอน ต้ังแตป พ.ศ. 2525 เปนตนมา  

จนถึงปจจุบัน คือ ป พ.ศ.2555 รวมระยะเวลาได 30 ป และมีผลงานความกาวหนาตามลําดับดังนี้ 

 

1. ดานการเรียนการสอน 

                วิทยาลัย นาฏศิลปกาฬสินธุ ไดจัดการเรียนการสอนในเน้ือหาดนตรีและนาฏศิลป  

ตลอดจนขับรองพื้นบานอีสาน  โดยจัดใหเปนวิชาเลือก (ปฏิบัติโท)ในยุคแรก ๆ ในปจจุบันเปดเปน

วิชาเอก (ปฏิบัติเอก) ทั้งระดับพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ซึ่งไดรับความสนใจจากนักเรียน – 

นักศึกษาเลือกเรียนเปนจํานวนมากขึ้น วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ไดมีการ สรรหาบุคลากร

ผูเชี่ยวชาญดานดนตรี - นาฏศิลปและขับรองพื้นบาน โดยคัดเลือกบุคลากรจากภายนอก และรับ
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สมัครบุคลากรจากภายใน เพื่อทําหนาท่ีสอนและกํากับดูแล เริ่มตนต้ังแตป พ.ศ .2525 ถึงปจจุบัน

ในป  พ.ศ. 2555 รวมระยะเวลา 30 ป ซึ่งบุคลากรดาน ดนตรี  - นาฏศิลป และการ ขับรอง เพลง

พื้นบานอีสาน ในปพ.ศ.2525 - พ.ศ.2540 สามารถแบงไดเปน 3 กลุม ดังนี้ 
 

        1. บุคลากรดานดนตรีพื้นบานอีสาน  
 

นายเปลื้อง   ฉายรัศมี ศิลปนแหงชาติสาขาศิลปะการแสดง(โปงลาง) 

พ.ศ. 2529  ทานเปนครูผูเชี่ยวชาญการดาน 

ดนตรีพื้นบานอีสานที่วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ   

(ปจจุบันเสียชีวิตแลว) 

นายอลงกต   คําโสภา              ครูผูเชี่ยวชาญการดานการแสดงพื้นบานอีสาน 

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  

นายทรงศักด์ิ   ประทุมศิลป        ครูผูเชี่ยวชาญการดานดนตรีพื้นบานอีสาน(โหวด) 

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

นายชัยสิทธ    สนสุนัน              ปจจุบันเปนศิลปนอิสระ 

นายทูลทองใจ   ซึ่งรัมย             ปจจุบันเปนรองผูอํานวยการ  วิทยาลัยนาฏศิลป

นครราชสีมา 

นายนิรันดร    นันทอัมพร           ปจจุบันเปนครู  วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 

นายพรหมา    จันทรประทักษ     ปจจุบันประกอบอาชีพสวนตัว 

นายบัวหอง        ผาจวง            ปจจุบันประกอบอาชีพสวนตัว 

นายอภิชาติ   โยธะพล              ปจจุบันเปนครู  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

นายชินกาล   นอยเขียว             ปจจุบันประกอบอาชีพสวนตัว 

นายวัชระ   บุญแนน                 ปจจุบันเปนครู  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ   

นายโสภณ   ศิวบวรวัฒนา         ปจจุบันเปนครู  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

นายสหชาติ   ศรีสรางคอม         ปจจุบันเปนครู  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

นายอังกูร   ไชยสิทธิ์                   ปจจุบันเปนครู  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

นายรุงโรจน   มั่นรอด                ปจจุบันเปนครู  โรงเรียนบานกันตม 

(คุรุราษฎรสามัคคี) 

นายสัมฤทธิ์   ยลวิลาศ              ปจจุบันประกอบอาชีพสวนตัว 
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     2. บุคลากรดานนาฏศิลปพื้นบานอีสาน  

 

นางเพ็ญจันทร   เดนยุค ปจจุบันเปนรองผูอํานวยการ  วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 

นางมาลินี   แกวเงิน ปจจุบันเปนครู  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

นางยุวดี   ตาลเลิศ  ปจจุบันเปนครูสอนนาฏศิลปที่สหรัฐอเมริกา 

นางนิตยา   รังเสนา ปจจุบันประกอบธุรกิจสวนตัว 

นางพรสวรรค   พรดอนกอ ปจจุบันเปนครู  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

นายทองจันทร    สังฆะมณ ี ปจจุบันเสียชีวิตแลว 

นางกนกเลขา   พูนสวัสด์ิ ปจจุบันเปนครู  วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

นางธิดารัตน   ชนะพันธ ปจจุบันเปนครู  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

นายเรืองชัย    นากลาง  ปจจุบันเปนครู  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

นายชูชาติ   จันทสิโร ปจจุบันเปนครู  วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

นายกิตติยา   ทาธิสา ปจจุบันเปนครู  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

นางพิไลวรรณ    ยะวรรณ ปจจุบันเปนครู  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

นางสาวนิดา   ตรีศรี ปจจุบันเปนครู  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ      
                                                    

     3. บุคลากรดานขับรองพื้นบานอีสาน  
 

ดร.ฉวีวรรณ  พันธุ (ดําเนิน)    ศิลปนแหงชาติสาขาศิลปะการแสดง (หมอลํา) 

พ.ศ. 2536       

นางเกสร    ไรเก้ือ (สุนาม)      ปจจุบันประกอบอาชีพสวนตัว 

นางคํามี     บัญชา    ปจจุบันเสียชีวิตแลว 

นางศิริวรรณ จันทรสวาง  ปจจุบันเปนรองผูอํานวยการ  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

นางบุญชวง ดาเหลา            ปจจุบันประกอบอาชีพสวนตัว 

นางอุบล    ภารสงา               ปจจุบันประกอบอาชีพสวนตัว 
 

       บุคลากรดานดนตรี - นาฏศิลป และการขับรองเพลงพื้นบานอีสาน ในปพ.ศ.2541 - พ.ศ.2555 

สามารถแบงไดเปน 3 กลุม ดังนี้ 
 

   1. บุคลากรดานการขับรองพื้นบานอีสาน  
          

  นางศิริวรรณ แกวเพ็งกรอ     ปจจุบันเปนรองผูอํานวยการ  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ       
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  นางพรสวรรค พรดอนกอ         ปจจุบันเปนครู  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

  นางเกสร    ไรเก้ือ (สุนาม)        ปจจุบันประกอบอาชีพสวนตัว 
       

         2. บุคลากรดานดนตรีพื้นบานอีสาน 
 

นายวัชระ เมธาศุภสวัสด์ิ       ปจจุบันปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมสาระดนตรีพื้นบาน 

นายอังกูร ไชยสิทธิ์               ปจจุบันเปนครู  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

นายอรรคเดช ลือชาพูล         ปจจุบันเปนครู  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

นายธาดา เจริญสวาง           ปจจุบันเปนครู  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

นายอนุสรณ วรรณะ   ปจจุบันสอนท่ีโรงเรียนกุดดูพิทยาคม อําเภอโนนสัง

จังหวัดหนองบัวลําภู 

นายสายัญ    ทรายทอง         ปจจุบันโรงเรียนบานหนองผักแวน จังหวัดบึงกาฬ 

นายวรวุฒิ ปุนาดี                 ปจจุบันประกอบอาชีพสวนตัว 

นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย          ปจจุบันเปนรองผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป

นครราชสีมา 

นายวัสกร  รัตนประทุม ปจจุบันศึกษาตอ(ศป.ม.)สาขาดุริยางคศาสตร  
 

          3. บุคลากรดานนาฏศิลปพื้นบานอีสาน 
 

นายกิตติยา   ทาธิสา          ปจจุบันเปนหัวหนากลุมสาระการแสดงพื้นบาน 

นางพรสวรรค   พรดอนกอ   ปจจุบันเปนครู  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

นางอังศุมาลิน   ทาธิสา      ปจจุบันเปนครู  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

น.ส.ทิพยจิรา   ภูสีเงิน        ปจจุบันเปนคร ู วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

นายสันติ   ยศสมบัติ          ปจจุบันเปนครู  วิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ 
 

               2.4.2 วัตถุประสงคของการจัดตั้งวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ 

               1. ใหการศึกษาอบรมทั้งวิชาสามัญและศิลปะ เพื่อผลิตครูและศิลปนทางดาน

นาฎศิลปและทางดานดุริยางคศิลป           

            2. ดําเนินการศึกษาคนควาวิจัย เพื่อการอนุรักษสงเสริมและเผยแพรศิลป  

วัฒนธรรมไทย ดานนาฎศิลปและดุริยางคศิลป           

             3. ใหการพัฒนาทางวิชาการและจัดแสดงเผยแพรดานนาฎศิลป ดานดุริยางคศิลป

แกชุมชนและหนวยงาน  ทั้งของรัฐบาลและเอกชน      
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 วิสัยทัศน 

   จัดการศึกษา วิจัย สงเสริม สืบสาน สรางสรรคใหบริการเปนแหลงเรียนรูดาน

นาฏศิลป ดุริยางคศิลป เพื่อความเปนเลิศและธํารงไว ซึ่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อความมั่นคงของชาติ 

 

 พันธกิจ 
   1.  ยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

   2.  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหเปนผูนําของสังคม 

   3.  อนุรักษ พัฒนา สืบสาน นาฏศิลปและดุริยางคศิลป 

   4.  พัฒนาทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด มีประสิทธิภาพสามารถพึ่งตนเองได 

   5.  นําศิลปะสูชุมชน 

 

 เปาหมาย 
   ผูจบการศึกษาเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีความเปนไทยและเปนเลิศ              

ในดานทักษะและความสามารถ ความเปนผูนํา เปนผูสืบสานศิลปวัฒนธรรม ดานนาฏดุริยางคศิลป              

ใหเปนเอกลักษณไทยที่คงอยูคูชาติไทยและมีความสามารถในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้นและ

ประกอบอาชีพได 

 

 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

     1. มีจิตสํานึกและตระหนักในการอนุรักษภาษาและศิลปวัฒนธรรมไทย  

ดานนาฏศิลป ดนตรี ประเพณี รวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ิน 

                  2. มีมารยาทงามตามแบบไทย บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธดี มีน้ําใจ เอ้ือเฟอ 

เผื่อแผมีความเมตตากรุณา 

   3. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย ประหยัด อดออม เสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวม 

ชุมชนและประเทศชาติ 

   4. มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน ขยัน อดทน รักการอาน รักการเรียน  รักการ 

คนความุงแสวงหาความรู รักและศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง  

   5. มีสุขภาพดี รักการออกกําลังกาย ไมพึ่งพาสิ่งเสพติด 

   6. รักสถาบันการศึกษา รักทองถ่ินและประเทศชาติ มุงสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม 

ปฏิบัติตน   ตามระเบียบวินัยของสถานศึกษา ไมกระทําความผิดตอศีลธรรม ระเบียบ กฎหมาย  



40 
 
   7. มีความรูอันเปนสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง และความเจริญกาวหนาทาง          

วิทยาการ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีคิด  วิธีการ 

ทํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ 

   8. มีจิตสํานึกในการบําเพ็ญตน ใหเปนประโยชนตอสังคม ภูมิใจในการปฏิบัติตน             

ในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชนและสังคม (วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ, 2555, ออนไลน) 

 

 2.4.3 สถานท่ีตั้ง 

  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ต้ังอยูที่ ถนนสนามบิน ตําบลกาฬสินธุ อําเภอเมือง 

จังหวัดกาฬสินธุ รหัสไปรษณีย 46000 หมายเลขโทรศัพท / หมายเลขโทรสาร 043 - 811317                 

 

                               

   
       

ภาพที่ 2 สถานที่กอสรางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ (พ.ศ. 2525 เปนตนมา) 

ที่มา :  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 
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 2.4.4 ความภาคภูมิใจ 

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุด า ฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จทรงโปงลางท่ีวิทยาลัย                 

นาฏศิลปกาฬสินธุ ในงานศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค  วันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2533 ลายที่ทรงรวม

บรรเลง คือ " ลายเตยโขง " และ  " ลายลมพัดพราว " ที่พริ้วหวานจับใจ  ใหเกิดความปลาบปลื้ม                 

ในพระกรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได  จังหวัดกาฬสินธุ  จึงกําหนดเอาวันท่ี  26 กุมภาพันธ ของทุกป  

เปนวันเริ่มงานเทศกาลมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ 
 

 

                            

ภาพที่ 3 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงโปงลางเนื่องในงานแสดง 

           ศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค (วันท่ี 26 กุมภาพันธ พ.ศ.2533) ณ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ   

               จังหวัดกาฬสินธุ 

ที่มา : isan.clubs.chula.ac.th 
 

2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
               

                คมกริช  การินทร  (2544,หนา 198-209) ไดศึกษาดนตรีโปงลางในจังหวัดกาฬสินธุ           

เปนการวิจัยโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงมานุษยดนตรีวิทยา  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบท                  

ทางดนตรีของโปงลางลักษณะทางกายภาพ  ระบบเสียง  และการดําเนินทํานองของลายโปงลาง            

ผลการศึกษาพบวา โปงลางพัฒนาการมาจาก “เกราะลอ” หรือ “ขอลอ” เปนเครื่องตีใชบอก

สัญญาณตาง ๆ ของชาวบานและใชตีไลนกไลกาตามไรนา ตอนแรกมีจํานวน 6 ลูก แลวพัฒนา  

เปน 9 ลูก และ 12 – 13 - 18 ลูก ตามลําดับ โปงลางประกอบดวย 3 สวน คือผืนโปงลาง ขาต้ัง

โปงลาง และไมตีโปงลาง การผลิตโปงลางแบงไดเปน 2 ขั้นตอนใหญ ขั้นเตรียมการคือ เตรียมวัสดุ  

อุปกรณ และขั้นทําโปงลาง ประกอบดวยการขึ้นรูป การตัดลูกโปงลาง   
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การเทียบเสียงการเจาะรูรอยเชือกและการตีทดสอบเสียง โปงลางตองเก็บไวในที่อากาศ

ถายเทไดสะดวกโปงลางบรรเลงได 2 แบบ คือบรรเลงคนเดียวและบรรเลง  2 คน การบรรเลง 2 คน  

คนแรกบรรเลงทํา นองเพลง  เรียกวา “หมอเคาะ” หรือ “หมอเสพ”  อีกคนมีหนาท่ีเคาะจังหวะเปน

เสียงประสานเรียกวา “หมอเสิบ” โปงลางบรรเลงรวมวงกับเครื่องดนตรีอีสานชนิดอ่ืน ๆ ไดโปงลาง

มีการไหวครู 2 แบบ คือ ไหวครูประจําปและไหวครูกอนการแสดง โปงลางที่นํามาศึกษาทําจาก    

ไมมะหาดมี 17 ลูก 1 วงประกอบดวยเสียง C/D/E/F/G/A และ B  มี 13 ลูก 2 วง มี 6 เสียง คือ  

C/D/E/F/G  และ  A  มี  12  ลูก 1 วง มี 5 เสียง คือ C/D/E/G และ A กลุมเสียงที่ใชในลายโปงลาง  

มี  5  เสียง คือ  C/D/E/G  และ  A  โครงสรางของลายประกอบดวย  รูปแบบที่มีลูกนํา รูปแบบที่มี

การบรรเลงซ้ํา รูปแบบที่มีลูกจบ การเคลื่อนที่ของทํานองใชแบบเปนขั้น ๆ คือ คู 2 และใช                    

การเคลื่อนที่แบบกระโดเดเปนคู 3 คู 4 และคู 5 ตามลําดับ คู 6 และคู 7 มีนอยมาก  ทิศทาง                 

การเคลื่อนที่คอย ๆ สูงขึ้นจนถึงเสียงสูงสุดของ การบรรเลงลายนั้น แลวเคลื่อนที่ลงมาจบการ

บรรเลงที่เสียง  A  ลูกตกหรือเสียงที่สําคัญในการบรรเลง คือ  เสียง E (มี) และ A (ลา) เปนเสียงที่ 

“หมอเสิบ”  ใชเคาะ และเทคนิคที่สําคัญ คือ การตีสลับมือ  การเพิ่มโนตในการบรรเลงและการกรอ 

  บัวรอง พลศักด์ิ (2542,หนา,99-104) ไดศึกษาเก่ียวกับกระบวนการสืบสานดนตรีโปงลาง

ในจังหวัดกาฬสินธุ  ผลการศึกษา พบวา โปงลางเปนเครื่องดนตรีพื้นบานประเภทเครื่องตีทํานองที่

เปนเอกลักษณอยางหนึ่ง ของชาวอีสาน วิทยานิพนธเรื่อง กระบวนการสืบสานดนตรีโปงลางใน

จังหวัดกาฬสินธุ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการสืบสานดนตรีโปงลางในจังหวัดกาฬสินธุ 

รวมถึงประวัติ ความเปนมา พัฒนาการ องคประกอบทางดนตรี และบทบาทหนาที่ของดนตรี

โปงลาง การวิจัย ครั้งนี้เปนการศึกษาทางมานุษยวิทยา ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ                       

โดยการศึกษาขอมูล จากเอกสารที่เก่ียวของและการศึกษาในภาคสนาม ต้ังแตเดือนตุลาคม 2539 

ถึงเดือน กุมภาพันธ 2541 ผลการศึกษาพบวา กระบวนการสืบสานดนตรีโปงลางในจังหวัด

กาฬสินธุเปนกระบวนการ ถายทอดกันทางเครือญาติโดยใชวิธีมุขปาฐะ เริ่มจากการบรรเลงเด่ียวๆ 

ตามไรนาเขาสู ชุมชนเพื่อใหความบันเทิงแกสมาชิกในสังคมเมื่อมีงานประเพณีตางๆ โดยเฉพาะ           

ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ มีการผสมวงปรับเปลี่ยนเปนศิลปะการแสดงเผยแพรผานสื่อตางๆ เขาสู

สถานศึกษา ยอนกลับเขาไปหาชุมชนอีกครั้งหนึ่งในลักษณะศิลปะการแสดงที่มีแบบแผนและมีการ

ถายทอดโดยใชระบบโนตเปนสวนใหญ ปจจุบันการศึกษา กิจกรรมของชุมชน และถวยรางวัล

พระราชทานเปนปจจัย สําคัญที่ทําใหดนตรีโปงลางในจังหวัดกาฬสินธุสืบสานและสืบทอดอยูได 

สวนการศึกษาดานประวัติ ความเปนมานั้นพบวา โปงลาง เดิมเรียกวา ขอลอหรือกอลอ มีอยูตาม

เถียงไรนาสําหรับ   คนเฝาไรนาตีเปนสัญญาณไลสัตว  ที่จะมากินหรือทําความเสียหายใหแกพืชไร 
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เดิมมีหนึ่งทอนพัฒนามาเปน 6 , 9 และ 12 หรือ 13 ทอนตามลําดับ ใชผูบรรเลงสองคน คือ คนตี

ทํานองและคนตีเสียงกระทบ แบบคูประสาน ปจจุบันนิยมแยกตีคนละผืนโดยใชไม 2 อันตี เพลงที่

ใชบรรเลงโปงลาง  สวนใหญ เปนเพลงทอนเดียวแบงไดเปน 3 สวน คือ สวนนํา สวนทํานองหลัก

และสวนลงจบ สวนลายท่ีเปน ลายหลัก คือ ลา ยโปงลาง ลายลมพัดพราว ลายแมงภูตอมดอก  

ลายกาเตนกอน และลายนกไซบินขามทุง มีการพัฒนาลักษณะ การบรรเลงและการแสดงพรอมทั้ง

ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 

หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จึงควรมีบทบาทในการสืบสานดนตรีโปงลาง ในรูปแบบของการจัด

การศึกษา การจัดการแสดง การจัดการประกวดและการจัดทําเปนของที่ระลึกสืบตอไป 

 ไพบูลย ตรีเดซี่ (2532, หนา 17) ไดศึกษาถึงดนตรีพื้นบานอีสาน สรุปไดวา ดนตรีพื้นบาน 

อีสาน คือ ดนตรีที่เกิดขึ้นจากการบรรเลงดวยเครื่องดนตรีของทองถ่ินอีสาน และการรองที่มีเพลง             

ที่ใชบรรเลง และความสัมพันธระหวางมโหรีพื้นบานกับวิถีชีวิตของชาวอําเภอปทุมรัตน จังหวัด

รอยเอ็ด โดยใชการสังเกตอยางมีสวนรวมและไมมีสวนรวม การสัมภาษณหัวหนาวง ผูบรรเลง

ผูเก่ียวของกับมโหรีพื้นบาน รวมถึงการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ แลวนําเสนอ              

ผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห ผลการศึกษา พบวา องคประกอบของมโหรีพื้นบานอีสาน 

ดานเครื่องดนตรี สวนใหญประกอบดวยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเปา เครื่องสีและเครื่องตี                

เปนหลัก แตละคณะหรือวงมโหรีพื้นบาน จะมีปนอย ปใหญ ซอนอย ซอใหญ กลองมโหรี 1 ใบ              

ฉิ่ง 1 คู ฉาบ 1 คู ดานการประสมวงมี 3 แบบ คือ แบบนั่งบรรเลง แบบเดินบรรเลงและแบบ

ประยุกตกับเครื่องดนตรีอ่ืนๆ เขาประสมวง เชน โหวด ระนาด แซกโซโฟน เปนตน การประสมวง             

มีจํานวนเครื่องดนตรีไมจํากัด เพราะขึ้นอยูกับความสามารถของผูบรรเลง สวนวิธีการบรรเลง 

พบวา มีการบรรเลงเปนกลุมหรือคณะเทาน้ัน ไมมีการบรรเลงเด่ียว ในดานบทเพลงเปนทํานอง

เพลงท้ังหมด ไมมีการขับรองแตละคณะมโหรีพื้นบานมีการบรรเลงเพลงที่มีรูปแบบของบทเพลง 

เปนทํานองทอนเดียวเกือบทุกเพลง บรรเลงซ้ําๆ กัน หลายๆ เท่ียว ความสัมพันธระหวางมโหรี

พื้นบานกับวิถีชีวิตของชาวบาน ทางดานสังคมเปนการสรางความสามัคคีของคนในกลุม ทางดาน

เศรษฐกิจเปนการเสริมรายไดใหกับครอบครัว และในทุกหมูบานนิยมใชมโหรีพื้นบานประกอบ

พิธีกรรมและงานบุญตามประเพณีตางๆ 

 ภราดร สาขามุละ (2541,หนา,49 - 52) ไดศึกษาดนตรีนิพนธ เรื่อง วงโปงลาง : วิทยาลัย 

นาฏศิลปกาฬสินธุ ผลจากการศึกษา พบวา โปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ เก่ียวกับการกอต้ัง 

วงดนตรี ลักษณะของการถายทอดความรูและวิธีการเลน หลักการในการจัดวง การฝกฝนของ          

นักดนตรี นอกจากน้ียังไดทําการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูล วงโปงลางของวิทยาลัยนาฏศิลป
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กาฬสินธุทั้งในอดีตและปจจุบัน ที่ไดมีการแสดงมาจนมีชื่อเสียงในปจจุบัน  วงดนตรีพื้นบานอีสาน

วงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  ไดจัดต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ.2528 โดยผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 

ไดมีคําสั่งเชิญให นายเปลื้อง ฉายรัศมี มาทําการสอน และเผยแพรดนตรีใหกับวิทยาลัยนาฏศิลป

กาฬสินธุ ในสาขาดนตรีพื้นบานอีสาน ในการจัดวงดนตรีโปงลางของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

โดยนําเอาเครื่องดนตรีพื้นบานอีสาน เชน พิณ โปงลางแคน โหวด กลองหาง พิณเบส และเครื่อง

ดนตรีประกอบจังหวะมาทําการรวมบรรเลง รวมวง ลายดนตรีดวยกัน ในลักษณะท่ีมีการพัฒนา

มากขึ้น คือมีการใชหลักของเครื่องขยายเสียงเขามาชวยในอุปกรณบางประเภท ทําใหการบรรเลง

โดยรวมมีความไพเราะสนุกสนานมากขึ้น  ในการถายทอดความรูในวงดนตรีโปงลางนั้น สาขาวิชา

ดนตรีพื้นบานจัดเปนสาขาหนึ่งท่ีนักเรียนสามารถเลือกศึกษาได วิธีการเรียนการสอนจะอาศัย       

ในเรื่องของการผสมผสาน วิธีการด้ังเดิมและมีวิธีสมัยใหม โดยเริ่มแรกนักเรียนตองเรียนรูในทฤษฎี

พื้นฐานตาง ๆ ของอุปกรณแตละชนิด รวมทั้งลายเพลงและจังหวะแบบตาง ๆ อีกดวย ซึ่งลายเพลง

นั้นในขั้นตน จะอาศัยการทองจําเปนสวนใหญ เมื่อนักเรียนไดเรียนในทางดานทฤษฎีไดในระดับ

หน่ึงแลว ก็จะดําเนินการฝกในการปฏิบัติ และแยกขั้นตอนการเรียนออกเปน 3 ระดับ คือ 

ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง ระดับสูง เมื่อนักเรียนเรียนรูวิธีปฏิบัติไดแลวก็จะทําการฝกบรรเลงรวมกัน 

จนถึงขั้นบรรเลงประกอบกับการแสดงนาฏศิลปได  ปจจุบันดนตรีพื้นบานอีสาน ไดรับความนิยม

อยางแพรหลายเปนอยางมาก แตภาพลักษณของวงดนตรีพื้นบานอีสานจะออกมาในลักษณที่เปน

ภาพลบเปนสวนมาก เชนในเรื่องของการแสดงหมอลําซิ่ง ซึ่งไดรับอิทธิพลของตะวันตกมากจนทํา

ใหดนตรีพื้นบานของอีสาน ดอยคาลง ดวยเหตุนี้วงโปงลางของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ จึงเปน

แบบอยางของการอนุรักษที่ดีในการเลือกปฏิบัติ การที่จะผสมผสานอิทธิพลของวัฒนธรรม                   

ที่เขามาแลวทําใหดนตรีของอีสาน ดูสูงคามากขึ้น ยังรวมไปถึงเรื่องของการสืบทอดตอไปยัง

ลูกหลานอีกดวย ซึ่งควรอนุรักษไว เปนแบบอยางของวงดนตรีพื้นบานอีสานทั่วไป 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของดังกลาวขางตน  ผูศึกษาไดนํามา  

เปนแนวทางในการวิเคราะหประเด็นการศึกษา ประวัติ พัฒนาการ และรูปแบบการแสดง ของ           

วงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ โดยจะมองถึงพัฒนาการดานการประสมวง ประเภทของวง 

จํานวนเครื่องดนตรีและรูปแบบการแสดงของ วงโปงลาง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ในแตละยุค

ตอไป  


