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บทท่ี 4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การศึกษาประวัติ  พัฒนาการและรูปแบบการแสดง ของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลป

กาฬสินธุในครั้งน้ี  ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลและ วิเคราะหเรียบเรียง โดยใชระเบียบวิธีวิจัยทาง

มานุษยดุริยางควิทยา (Ethnomusicology) และระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ในรูปแบบเชิงพรรณนาวิเคราะห ( Descriptive Analysis) โดยนําเสนอขอมูลในประเด็นตาง ๆ 

ดังตอไปนี้ 

  4.1  ประวัติและพัฒนาการของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  

  4.2  รูปแบบการแสดงของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  

  

4.1 ประวัติและพัฒนาการของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  

 ป พ.ศ. 2524 กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการไดพิจารณาเห็นสมควรใหจัดต้ัง

สถานศึกษาดานศิลปวัฒนธรรมทางนาฏศิลป และดนตรีใหมีความแพรหลายย่ิงขึ้น จึงมีคําสั่งใหต้ัง

วิทยาลัยนาฏศิลปสวนภูมิภาคขึ้นอีก 1 แหง คือ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  

 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุซึ่งมีหนาท่ีอนุรักษ สรางสรรคและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

ทองถ่ิน นายสําเริง จิตจง ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุคนแรก จึงไดจัดต้ังวงโปงลางขึ้น 

ในป พ.ศ.2525 โดยประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกผูท่ีมีความรู ความชํานาญทางดานดนตรี

และนาฏศิลปประจําทองถ่ิน จึงไดอาจารยเปลื้อง ฉายรัศมี มาเปนครูผูสอนดนตรีพื้นบานอีสาน 

และสรางวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุขึ้น โดยมีครูสอนวิชาคณิตศาสตรคือ  นางเพ็ญจันทร 

เดนยุกต  (อ่ิมแมน) เปนผูดูแลเรื่องการแสดงฟอนรํา  และนางคํามี บัญชา (ชบาไพร  นามวัย) ศิลปน

พื้นบานมาสอนดานหมอลํา  
 

  4.1.1 พัฒนาการของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

  สําหรับการศึกษาคนควาในครั้งนี้ ผูศึกษามุงศึกษาพัฒนาการ และรูปแบบ                  

การแสดงวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ เริ่มต้ังแตป  พ.ศ.252 6-2555 รวมระยะเวลา               

30 ป จึงแบงระยะเวลาในการศึกษาออกเปน 3 ยุค สําหรับการศึกษาคนควาในครั้งนี้ ผูศึกษาแบง

ยุคโดย เจาะจงตามคุณลักษณะ สําคัญ คือ ผูรับผิดชอบวงโปงลางในชวงเวลานั้นๆ และ               

ใชเกณฑพิจารณาการคาดคะเนความเปนไปไดในการแบงยุคตามหลักของ Guskey (2000 อางถึง
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ในพงษศักด์ิ ภูกาบขาว , หนา, 165 - 167) ประกอบดวยเกณฑพิจารณา 4 ดาน คือ 1) ดานความ

สอดคลอง (Congruity) 2) ดานความเหมาะสม (Propriety) 3) ดานประโยชน (Utility) และ 4) ดาน

ความเปนไปได (Feasibility) สามารถแบงระยะเวลาในการศึกษาออกเปน 3 ยุคดังนี้ 

   1.  ยุคแรก  ระยะเวลาต้ังแต ป พ.ศ. 2526 – พ.ศ.2530 (รวม 5 ป)  

   2.  ยุคกลาง  ระยะเวลาต้ังแต ป พ.ศ. 2531 – พ.ศ.2550 (รวม 20 ป) 

   3.  ยุคปจจุบัน  ระยะเวลาต้ังแต ป พ.ศ. 2551 – พ.ศ.2555 (รวม 5 ป) 

   

 4.1.1.1 วงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ยุคแรก (ป พ.ศ.2526 – พ.ศ.2530)  

   ยุคแรกนี้ถือเปนยุคบุกเบิกของการจัดต้ังวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ           

ซึ่งมีชวงเวลาต้ังแตป พ.ศ.2526-พ.ศ.2530 รวมระยะเวลา 5 ป ยุคแรกนี้เริ่มตนขึ้นเมื่อนายชัยสิทธิ์          

สนสุนัน นักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด มาฝกสอนครั้งแรกท่ีวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

(สอนโขนลิง) ในป พ.ศ. 2526 (ภาคเรียนที่ 1) ไดรวมกับอาจารยเปลื้อง ฉายรัศมี และไดอาจารย           

ที่มีความเชี่ยวชาญทางดานการแสดงศิลปะพื้นบานอีสานอีก 2 ทานคือ อาจารยเพ็ญจันทร                 

เดนยุกต (อ่ิมแมน) (สอนวิชาคณิตศาสตร) และอาจารยมาลินี แกวเงิน (สอนวิชาสังคมศึกษา)              

ไดรวมกันสรางสรรคผลงานดานศิลปะการแสดงขึ้นมา   

 ในป พ.ศ. 2526 (ภาคเรียนที่ 2) เมื่อนายชัยสิทธิ์ สนสุนัน สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย

นาฏศิลปรอยเอ็ด ไดมาเปนครูสอนอัตราจางในตําแหนงครูโขน ที่วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ และ

ไดรับการคัดเลือกใหมาเปนครูผูชวยสอนทางดานดนตรีพื้นบานอีสานอีกแรงหนึ่ง  จึงไดกลับมา 

สานตอในเรื่องของวงดนตรีพื้นบาน ที่เคยไดรวมกับอาจารยเปลื้อง ฉายรัศมี ทําไวเมื่อครั้งที่มา

ฝกสอน โดยไดนําเอาแบบอยางการผสมวงโปงลางจากวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ดมาเปนตนแบบ

และเพิ่มเครื่องดนตรี คือ โหวดและไหซอง (เดิม 2 ใบ) เพิ่มเปน 5 ใบ   

 ตอมาครูเปลื้อง  ฉายรัศมีและอาจารยชัยสิทธิ์ สนสุนัน ไดรวมกันทําพิณไฟฟาและพิณเบส

ไฟฟาขึ้นใช  โดยได รับคําแนะนํา จากอาจารยทรงศักด์ิ  ประทุมศิลป ซึ่งเปนครูสอนอยูที่วิทยาลัย  

นาฏศิลปรอยเอ็ด และนํามาปรับปรุงจนสามารถใชงานได 

 ในป พ.ศ. 2526 นั้น ดนตรีท่ีใชมีโปงลาง 3 ผืน กลอง  1 ใบ ยังไมมีเครื่องดนตรีไฟฟาใช          

ยังใชพิณโปรง ใชแคน ใชไหดีดแทนเบส รํามะนา ใชแคน 8 บันไดเสียงจีไมเนอร ( Key Gm) โหวด 

บันไดเสียงจีไมเนอร (Key Gm) แตชวงตนๆของวงไมมีโหวด มีฉิ่ง มีฉาบเล็ก ไมมีฉาบใหญ นั่งเลน

กับพื้นมีกลองใบเดียว ชวงแรกยังไมมีงานเ ผยแพรขางนอก  มีเพียง แตงานฝกสอน  ในภาคเรียน          

ที่สอง หลังจากที่ อาจารยชัยสิทธิ์  สนสุนัน มา สอนแลว  ทางวิทยาลัย จึงไดนําเอา วงดนตรีไป งาน

แนะแนวการศึกษาตอตามอําเภอตางๆ รวมกับฝายโขนและละครดวย 
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พ.ศ.2527 เริ่มเอาพิณไฟฟามาใช เปนครั้งแรก  คือ พิณโปรงติดคอนแทก (Contact)          

วงโปงลางวงใหญใชโปงลาง 10 ผืน คนตี 20 คน เอาทั้งเด็กโขน เด็กปพาทยมาเลนดวยกัน วงกลาง  

5 ผืน วงเล็ก  3 ผืน มีราง(เสียง) กลาง ราง(เสียง) ทุมและราง(เสียง)แหลม ขาโปงลางเปนขา ไม                 

มีพญานาค 2 หัว เปนขานั่ง สวนใหญไมโปงลางตอนนั้นยังไมมีลวดลาย  และมีโปงลางเอกที่ขาสูง

ใหญกวาโปงลางอ่ืน ๆ มีเสียงทุม กลาง แหลมอยูดวยกัน ขาโปงลางเอกมีคนตีอยู 3 คน สวนใหญ

จะเอาวงขนาดใหญกับวงขนาดกลางไปแสดงงาน นอกจากจะมีงานเล็กๆ ในจังหวัด จึงเอาวงขนาด

เล็กไปแสดง  

จากคําสัมภาษณ ของ ธาดา เจริญสวาง  ท่ี ไดทําการสัมภาษณอาจารยเพ็ญจันทร              

เดนยุกต เก่ียวกับดนตรีและการแสดงพื้นบานอีสานวงโปงลางของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ           

ในยุคแรกๆ  สรุปได ดังน้ี 

           “ วิวัฒนาการวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  ตามทัศนะของนางเพ็ญจันทร            

เดนยุกต ซึ่งไดปฏิบัติหนาที่เปนครูสอนคณิตศาสตรที่วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ก็ไดอาศัยความรู

ที่ไดมาจากการเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม(ปจจุบัน เปน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) ที่ไดคลุกคลีในวงการการแสดงพื้นบาน  ซึ่งในเรื่องของดนตรีอาจจะ           

ไมแตกฉานมากนัก แตก็พอท่ีจะใหความเห็นวา ในสมัยกอนที่วงดนตรีพื้นบานกอเกิด ขึ้นมา                  

มีเครื่องดนตรีเพียงไมก่ีชิ้น ที่เปนท่ีรูจักท่ัวไปก็คือ แคน  ตอมาก็มีโปงลาง พิณ เขามาผสมผสาน 

สําหรับทํานองการเลนในสมัยกอนจะเลนเปนแนวพื้นบานจริง  ๆ  ไมมีการผสมผสานระหวางเพลง

ลูกทุงหรือเพลงอ่ืนเลย จะบรรเลงเปนแนวเพลงในจังหวะพื้นบานทั่ว ๆ ไป ซึ่งเดิมเรียกวา ลายเพลง               

ซึ่งในสมัยกอนไมมีการนําการแสดงมาประกอบการบรรเลง เครื่องดนตรีไมมีเทคโนโลยีมากนัก             

ใชไมโครโฟน เพียง 2 ตัวเทานั้นก็ใชไดแลว” 

 

(เพ็ญจันทร  เดนยุกต, 15 ตุลาคม 2552, สัมภาษณ อางถึงใน ธาดา เจริญสวาง, 2552) 
 

  จากบทสัมภาษณดังกลาวสามารถสรุปไดวา วิวัฒนาการวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลป

กาฬสินธุใน ยุคแรกมีเครื่องดนตรีเพียงไมก่ีชิ้น ที่เปนที่รูจักท่ัวไปก็คือ แคน  ตอมาก็มีโปงลาง พิณ 

เขามาผสมผสาน สําหรับทํานองการเลนในสมัยกอนจะเลนเปนแนวพื้นบานจริง ๆ ไมมีการ

ผสมผสานระหวางเพลงลูกทุงหรือเพลงอ่ืนเลย จะบรรเลงเปนแนวเพลงในจังหวะพื้นบานทั่ว ๆ ไป 

ซึ่งเดิมเรียกวา ลายเพลง ปจจุบันมีการสอดแทรกทํานองจังหวะเพลงลูกทุงเขาไปเพื่อเพิ่มอรรถรส

ใหผูฟงไดสนใจ  มีการนําเครื่องประกอบจังหวะเขาเพิ่มมากขึ้น มีการแสดงประกอบการบรรเลง 

เครื่องดนตรีสมัยกอนไมมีเทคโนโลยีมากนักแตในปจจุบันมีการใชเครื่องเสียงเขามาชวย 
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จากการศึกษาครั้งนี้  ผูศึกษาไดศึกษารวบรวมขอมูล รายชื่อนักดนตรีวงโปงลาง วิทยาลัย

นาฏศิลปกาฬสินธุ ที่เกิดขึ้นในปพ.ศ.2526 – พ.ศ.2527 (พอสังเขป) ไดดังนี้ 

1. นายไพโรจน   แฝงศรีจันทร (รุนท่ี2/2530) เครื่องมือ พิณ (พิณโปรง) 

2. นายพงษธร   สันติสุข(รุนท่ี 2 /2530)         เครื่องมือ แคน (แคนแปดคีย G) 

3. นายสุนทร   ไชยเสนา(รุนท่ี 1 /2529)           เครื่องมือ โปงลาง คีย G (กลาง 2) 

4. น.ส.พิสมัย   ยลถวิล (รุนท่ี 4 /2532)          เครื่องมือ โปงลาง  คีย G 

5. นายประเสริฐ  สิริกุล (รุนท่ี 4 /2532)         เครื่องมือ โปงลาง  คีย G 

6. นายมณีศิลป    แกวศิลา(รุนท่ี 4 /2532)     เครื่องมือ กลอง (หางอีสาน 2 ใบ) 

7. นายวีระชัย   เวียงชอ (รุนท่ี 2 /2530)          เครื่องมือ กลองต้ึม (รํามะนา) 

8. ไมทราบชื่อ                                              เครื่องมือ ฉิ่ง 1 คู 

9. ไมทราบชื่อ                                              เครื่องมือ ฉาบเล็ก 1 คู 

10. ไมทราบชื่อ                                              เครื่องมือ ฉาบใหญ 1 คู 

11. ไมทราบชื่อ                                              เครื่องมือ ก๊ับแกบ (ยาว 1 คู) 

12. นายวุฒินันท ไมทราบนามสกุล                 เครื่องมือ ไหซอง 5 ใบ 
 

อีกเหตุผลหนึ่งที่ทําใหวงโปงลางของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ มีความหลากหลาย          

เกิดการพัฒนาไปไดอยางรวดเร็วและตอเนื่องน้ัน ก็เพราะผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ   

นายสําเริง จิตจง มีนโยบายใหลูกจางทุกคนจะตองมีผลงานใหมทุก ๆ ป เพื่อเปนการกระตุนใหเกิด

การสรางสรรคผลงานใหม ๆ ทําใหอาจารยเปลื้อง ฉายรัศมีและอาจารยชัยสิทธิ์ สนสุนัน รวมกัน

คิดคนกลวิธีตาง ๆ ที่จะนํามาพัฒนาวงโปงลางของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ จึงทําให               

วงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ เกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและรวดเร็วมีชุดการแสดงใหมๆ 

เกิดขึ้นและลายเพลงตาง ๆ เพิ่มมากย่ิงขึ้น 

วงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ เริ่มมีชื่อเสียงและไดรับความนิยมอยางมาก เพราะ

มีการเพิ่มไหซอง มีการปรับคียเพลง และการบรรเลงใหแตกตางจากวงอ่ืน ๆ เนื่องจากในป             

พ.ศ.2529 ในงานทองเที่ยวไทย (เฉลิมฉลองปใหม พ.ศ. 2530) ณ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร             

ซึ่งจัดโดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ในครั้งน้ันมีการแสดงที่หลากหลายทุกภาค (ภาคเหนือ              

ภาคกลาง ภาคใต  และภาคอีสาน) มารวมงานกันอยางย่ิงใหญ โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย

จัดที่พักใหนักแสดง ณ สันนิบาตสหกรณ นักแสดงพักดวยกันทั้งหมด การแสดงในงานครั้งนี้ คลาย ๆ 

เปนการประชันวงโปงลางของ 2 วิทยาลัย คือ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุและวิทยาลัยนาฏศิลป

รอยเอ็ด ซึ่งเปนสิ่งที่ทําให ครูเปลื้อง ฉายรัศมี และอาจารยชัยสิทธิ์ สนสุนัน เกิดความหนักใจ



53 
 
พอสมควร โดยทั้ง 2 ทานปรึกษาหารือกันวาจะทําอยางไร  การแสดงจึงจะมีความแตกตางจาก

วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด  ซึ่งนําทีมโดยอาจารยทองคํา ไทยกลา อาจารยทรงศักด์ิ ประทุมศิลป    

เลนกัน ”เพลงตอเพลงบนเวที”  ในครั้งนั้น วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ มีนางไห คือ นางสาวนิตยา              

รังเสนา นางไหคนแรกของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ (ราชินีไหซอง) โดยวงโปงลางคณะอ่ืน ๆ ใช

คนเลนไหเปนผูชาย(นั่งเลนไห 2 – 3ใบ)โดยอาจารยชัยสิทธิ์ สนสุนันไดเลาประสบการณเก่ียวกับ  

วงดนตรีโปงลางของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ซึ่งไดกลาวคําสําคัญวา 
 

 ...“ เวลาไปงานการแสดงครูกับพอเปลื้องจะไปดวยกันตลอดเวลามีปญหาอะไร   ผมก็

จะปรึกษาพอเปลื้องตลอด เพราะความรูในตัวพอจะหลากหลาย  ทั้งลายแคน   ลายโปงลาง  แตยัง

ไมเปนระเบียบ คือ ธรรมชาติของคนเลนดนตรีมันจะไปตามอารมณ พอเปลื้องขึ้นชื่อวาเปนศิลปน  

แกจะคิดไปเลนไป   แตเรามาอยูกับพอเปลื้องเราไดเปรียบคนอ่ืนเพราะวา  เราจัดวงใหเปนรูปแบบ  

แตวารอยเอ็ดไมจัดเปนรูปแบบเพราะวา มีครูสอนหลาย คน ครูทองคําสอนแคน ครูทรงศักด์ิ                

สอนพิณกับโปงลาง ใชโนต 1,2,3 ยังไมรูจักโนต  เลนบายฮารต  แตพอผมมาฝกสอนท่ีกาฬสินธุ                            

มาเจอวงใหญ  เพราะกาฬสินธุเลนโปงลาง 10 ผืน ใชคนตี 20 คน ถาจะเลนบายฮารต                     

แบบรอยเอ็ดก็ ไมไดเพราะวามันจะมั่ว จึงตองจัดรูปแบบของดนตรีทําเปนตัวโนต ผมสอนครั้งแรก

คําถามในใจของผม  คือ ผมจะทํา ใหกาฬสินธุแตกตางจากรอยเอ็ด อยางไร  กาฬสินธุจึงจะเปน

เอกลักษณของตัวเอง เพราะถาทําเหมือนรอยเอ็ดคงจะสูรอยเอ็ดไมได  แตบังเอิญผมเปนคน

กาฬสินธุเปนคนภูไท  ก็เลยเอาสิ่งท่ีตัวเองมีมาต้ังแตเกิดมาใชสรางสรรคใหเปนเอกลักษณของ

กาฬสินธุ ใหมันเปนแนวหวาน จึงปรับคียดนตรี  จากคีย Gm เปนคีย Am แลวโนตก็ตองเปนระบบ

ระเบียบดวย” 
 

(ชัยสิทธิ์ สนสุนัน, สัมภาษณ, 25 พฤษภาคม 2555)  
 

 จากการศึกษาครั้งนี้  ผูศึกษาไดศึกษารวบรวมขอมูล รายชื่อนักดนตรีวงโปงลาง วิทยาลัย

นาฏศิลปกาฬสินธุ ที่เกิดขึ้นในปพ.ศ. 2528 – พ.ศ.2530 (พอสังเขป) ไดดังนี้ 

1. นายไพโรจน   แฝงศรีจันทร (รุนท่ี2/2530) เครื่องมือ พิณไฟฟา (คนแรก) 

2. นายอภิชาติ   โยธะพล (รุนท่ี 3 /2531) เครื่องมือ พิณไฟฟา (คนที่ 2) 

3. นายพิเชษฐ   ออนดนัย (รุนท่ี 1 /2529)         เครื่องมือ พิณเบสไฟฟา/คนแรก 

4. นายสราวุธ    กุงขี้เหล็ก (รุนท่ี 4 /2532)        เครื่องมือ แคน (แคนแปดคีย Am) 

5. นายพงษธร    สันติกุล (รุนท่ี 2 /2530)          เครื่องมือ แคน (แคนแปดคีย Am) 

6. นายสิทธิกร   ขันธโอฬาร (รุนท่ี 4 /2532)       เครื่องมือ แคน (แคนแปดคีย Am) 
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7. นายมณีศิลป    แกวศิลา (รุนท่ี 4 /2532)       เครื่องมือ   โหวด (คีย Am) 

8. นายสุนทร   ไชยเสนา (รุนท่ี 1 /2529)             เครื่องมือ   โปงลางเสียงกลาง 

9. นายประเสริฐ   ศิริกุล (รุนท่ี 4 /2532)            เครื่องมือ   โปงลางเสียงสูง (เล็ก) 

10. น.ส.ถวัลย   โลหะพรหม(รุนท่ี 5/2533)          เครื่องมือ   โปงลางเสียงตํ่า (ใหญ) 

11. นายสัมฤทธิ์   ยลวิลาศ(รุนท่ี 4 /2532)      เครื่องมือ   กลอง (หางอีสาน 1 ใบ) 

12. นายวีระชัย   เวียงชอ (รุนท่ี 2 /2530)          เครื่องมือ   กลองต้ึม 

13. นายลิขิต   สุนทรสุข(คร)ู เครื่องมือ   ฉาบใหญ 

14. นายอาทิตย   ไชยสีหา(รุนท่ี 4 /2532)               เครื่องมือ   ฉาบเล็ก 

15. น.ส.แสงทอง  ศรีเครือดง(รุนท่ี 1 /2529) เครื่องมือ   นักรอง (คอรัส) 

16. น.ส.พนมวรรณ   ทองจรัส(รุนท่ี 4 /2532)       เครื่องมือ   นักรอง (คอรัส) 

17. น.ส.อัญชุลีกร   ขรรคแกว(รุนท่ี 4 /2532)       เครื่องมือ   นักรอง (คอรัส) 

18. นายไพโรจน   แฝงศรีจันทร         เครื่องมือ   ก๊ับแกบ 

19. น.ส.นิตยา            รังเสนา (รุนท่ี 1/2529)   เครื่องมือ   นางไห (มี 5 ใบ) คนแรก  
     

วงโปงลางที่เกิดขึ้นในปพ.ศ. 2526 – พ.ศ.2530  ของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  ดังแสดง

ในภาพที่ 4 
 

 
 

   ภาพที่ 4 วงโปงลางที่เกิดขึ้นในป พ.ศ.2526 – พ.ศ.2530 

ที่มา : กาญจนา สนสุนัน 
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 จากการวิเคราะหเอกสารและการสัมภาษณผูมีสวนเก่ียวของ สามารถสรุปใหเห็นถึง

พัฒนาการของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุในยุคแรก ไดดังน้ี 

- พ.ศ. 2526  เกิดวงดนตรีวงแรก ดนตรีที่ใชมีโปงลาง 3 ผืน กลอง 1 ใบ ยังไมมี                          

เครื่องดนตรีไฟฟาใช  ยังใชพิณโปรง แคน ใชไหดีดแทนเบส รํามะนา ใชแคน 8 

บันไดเสียงจีไมเนอร (Key Gm) โหวด บันไดเสียงจีไมเนอร (Key Gm) แตชวงตน ๆ

ของวงไมมีโหวดมีฉิ่ง  มีฉาบเล็ก  ไมมีฉาบใหญ  นั่งเลนกับพื้นมีกลองใบเดียว                    

วงที่สองใชโปงลาง 5 – 10 ผืน / โหวด 2 ตัว / แคน 3 เตา (ใชบันไดเสียงจีไมเนอร 

(Key Gm) ทั้งหมด) 

- พ.ศ. 2527  เริ่มเอาพิณไฟฟามาใช คือ พิณโปรงติดคอนแทก ใชโปงลางวงใหญ          

10 ผืน คนตี 20 คน 

- พ.ศ. 2528  เพิ่มเบสไฟฟา  2 สาย / ไหซอง (มี,ลา) เหลือ 2  ใบ / กลองไมพยุงดํา    

เปน  4 ใบ 

- พ.ศ. 2529  เพิ่มไหซอง 5 ใบ ดีดโดย น.ส.นิตยา รังเสนา / เบสไฟฟา 4 สาย 

- พ.ศ. 2530  เพิ่มซอปบ / ซอกันตรึม (สําหรับประกอบการแสดงชุดพนมรุง)    

  ไมที่ใชทําโปงลาง คือ ไมมะหาดแหง (มะหาดทอง,มะหาดดํา,มะหาดนํ้าผึ้ง) ขาต้ังโปงลาง 

ใชไมตะโก (ดํา) ใชคนตีโปงลางผืนละ 2 คน นักดนตรีแตงกายดวยเสื้อมอฮอมสีดํา (สีน้ําเงิน)           

นุงผาสะโหลง มัดเอวดวยผาขาวมา สรอยดอกรักหอยคอ ในบางครั้งก็ใสตะกรุด 

 

 4.1.1.2 วงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุยุคกลาง (ป พ.ศ.2531 – พ.ศ.2550) 

    วงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ในยุคกลาง เริ่มต้ังแตป  พ.ศ. 2531 –  

พ.ศ.2550 มีระยะเวลาทั้งสิ้น 20 ป โดยมี อาจารยทูลทองใจ ซึ่งรัมย รับตําแหนงเปนหัวหนาหมวด

ดนตรีพื้นบานอีสาน ท้ังนี้เนื่องจากอาจารยชัยสิทธิ์ สนสุนัน ยายไปสอนที่โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ในป พ.ศ. 2531 ครูเปลื้อง ฉายรัศมี ไดคิดคนและพยายามสรางเครื่องดนตรีขึ้นชิ้นหน่ึง  คือ 

พิณหลุม ซึ่งไดแนวคิดมาจากพิณหลุมโบราณท่ีสรางขึ้นตามธรรมชาติ โดยขุดดินใหเปนหลุมโดยใช 

ไมปกบนปากหลุมแลวใชเถาวัลยมัดพาดปากหลุม ใชไมตีหรือมือตีจะเกิดเสียง  ครูเปลื้อง ฉายรัศมี   

จึงไดเลียนแบบโดยใชแผนไมอัดมาทําเปนกลองเสียงแทนหลุม แลวใชสายลวดขึงผานหัวทาย        

ดูแลวคลายเครื่องดนตรีชนิดหน่ึง คือ  ขิม เห็นวาไมเปนสิ่งแปลกใหม จึงยกเลิกไป  ดังแสดงใน             

ภาพที่ 5 
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  ภาพที่  5 พิณหลุม จากคําบอกเลาของอาจารยชัยสิทธิ์ สนสุนัน  

ที่มา: วัชระ เมธาศุภสวัสด์ิ 

 

พ.ศ.2532 ไดมีการปรับเปลี่ยนจากการใชกลองยาว 5 ใบ  เปนกลองหาง 4 ใบและเปลี่ยน

รูปแบบขาต้ังกลองและ ขาต้ังไห ใหมโดย ออกแบบให ขาต้ังที่ทําดวยเหล็ก หลบอยูดานหลังเพื่อ

ตองการใหกลองและไหมีความโดดเดนมากย่ิงขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 6 

 

 
 

ภาพที่ 6 กลองหาง 5 ใบ (กลองต้ึม 1 ใบ) เปนกลองหาง 4 ใบ (กลองต้ึม 1 ใบ) 

ที่มา : วัชระ เมธาศุภสวัสด์ิ 
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พ.ศ.2533 ไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของไห จากไห 5 ใบ มาเปนไห 4 ใบ เพื่อใหภาพของ

วงมีความสมดุลกันระหวางกลองกับไหเพราะกลองก็มี 4  ใบ ไหก็ควรมี 4 ใบเทากัน  ดังแสดงใน

ภาพที่ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ภาพที่ 7 ไหซอง 5 ใบ (ซาย) และ ไหซอง 4 ใบ (ขวา) 

                                     ที่มา  : Taradplaza.com และวัชระ เมธาศุภสวัสด์ิ 
 

ในปเดียวกันนั่นเอง  ครูเปลื้อง  ฉายรัศมี  ไดพัฒนาโปง  ซึ่งเปนเครื่องใหสัญญาณที่ใช

แขวนคอสัตวเลี้ยงมาเปนเครื่องดนตรีสามารถเขยาใหเปนเพลงได และไดเกิดชุดการแสดงชุดหนึ่ง

คือ  เซิ้งโปง ซึ่งแสดงใหเห็นถึงประโยชนของโปง   คือ  นอกจากใหสั ญญาณแลว ยังนํามาเขยาให

เปนเพลงและใหจังหวะประกอบการรายรําไดเปนอยางดี จนไดรับคัดเลือกใหเปนชุดการแสดง

ประกอบในพิธีเปดงานแสดงนิทรรศการและการแสดงศิลปวัฒนธรรมของสถานศึกษาในสังกัด              

กรมศิลปากร ดังแสดงในภาพที่ 8 
 

ภาพที่  8   โปง 

ที่มา :  วัชระ เมธาศุภสวัสด์ิ 
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    นอกจากน้ัน ยังเปลี่ยนจากการนั่งตีโปงลางอยูกับพื้น ใหมีท่ีรองนั่งหรือยกระดับโปงลาง          

ใหสูงจากพื้น ดังแสดงในภาพที่  9 

                           

 
 

                 ภาพที่ 9 การปรับเปลี่ยนรูปแบบของไหและการนั่งตีโปงลาง 

                                       ที่มา :  กาญจนา สนสุนัน 

 

ในป พ.ศ.2534 - พ.ศ.2535 ครูเปลื้อง ฉายรัศมี ไดประดิษฐเครื่องดนตรีชนิดหน่ึงขึ้น คือ  

หมากกะโหลง โดยไดพัฒนามาจากหมากกะโหลง ซึ่งเปนเครื่องใหสัญญาณที่ใชแขวนคอสัตวเลี้ยง 

ชนิดหนึ่งที่ทําดวยโลหะมีลักษณะเปนรูปทรงกระบอก โดยนําหมากกะโหลงจํานวนหลายๆ                

ลูกนํามาเรียงกัน โดยยึดติดกับคานไม ลักษณะการเรียงลูกและเสียงเหมือนกับโปงลาง  หลังจากได

ทดลองตี  ปรากฏวามีเสียงกังวาน และ นุมนวล  เมื่อพัฒนา เครื่องดนตรีหมากกะโหลง  เปนที่              

เรียบรอยแลว ครูเปลื้อง ฉายรัศมี  และบุคลากรหมวดดนตรีพื้นเมืองอีสานไดรวมกันคิดและพัฒนา                    

เครื่องดนตรีอ่ืน ๆ  เพื่อใหสามารถผสมผสานเกิดเปนวงดนตรีใหมขึ้นได ดังแสดงในภาพที่ 10 
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ภาพที่ 10   หมากกะโหลง 

ที่มา :  วัชระ เมธาศุภสวัสด์ิ 

 

ตอมาจึงไดเกิดเครื่องดนตรีอ่ืน ๆ ตามมาเชน 
1. หมากกะโหลง ซึ่งมีเสียงทุมตํ่ากังวาน  

2. โปงลางเหล็ก ซึ่งมีเสียงเล็กแหลมกังวาน  

 

 
 

ภาพที่ 11   โปงลางเหล็ก 

ที่มา :  วัชระ เมธาศุภสวัสด์ิ 
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 2. โปงลางไมไผ ซึ่งมีเสียงหวนสั้น ทําขึ้นเพื่อใหตัดกับเสียงกังวานของโลหะ 

 

 
                       

  ภาพที่ 12   โปงลางไมไผ 

ที่มา :  วัชระ เมธาศุภสวัสด์ิ 

 

 3. แคน ใชแคนที่มีอยูเดิม คือ แคน  7  แคน  8  และแคน  9  เพื่อใหเกิดเสียงสูง  กลาง  ตํ่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  แคน  7                               แคน 8                               แคน 9 

 

     ภาพที่ 13   แคน 7 แคน 8 และแคน 9 

   ท่ีมา :  วัชระ เมธาศุภสวัสด์ิ 



61 
 

 4. พิณไฟฟา ใชสายทุมทั้งสามสาย 

 

 
 

ภาพที่ 14 พิณไฟฟา ใชสายทุมทั้งสามสายจากคําบอกเลาของอาจารยชัยสิทธิ์ สนสุนัน 

ที่มา: วัชระ เมธาศุภสวัสด์ิ 
 

 5.  เครื่องดนตรีอ่ืน เชน โหวดและเครื่องประกอบจังหวะก็ยังคงใชเหมือนวงดนตรีโปงลาง 
 

หลังจากทดลองบรรเลงปรากฏวามีเสียงท่ีนุมนวล เหมาะสําหรับใชบรรเลงขับกลอมในงาน

มงคลตาง ๆ  ลักษณะเพลงที่ใชบรรเลงไดถูกแตงขึ้นใหมเพื่อใหเปนเอกลักษณและเกิดความ

เหมาะสมกับวงดนตรีและใหถือบรรเลงเปนลายแรกคือ  ลายสาวคอยอาย ตอ จากนั้นก็ให                  

เลือกลายที่มีทวงทํานองออนหวานเปนหลัก 

พ.ศ.2536 - พ.ศ. 2538 วงหมากกะโหลง ไดนําออกบรรเลงเปนครั้งแรก เน่ืองในงานดนตรี

ไทยคุณคาอนันต ในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2538 ณ เวทีโรงอาหาร วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  

ตอมาไดรับเกียรติใหรวมบรรเลงเนื่องในงานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาดจังหวัด

กาฬสินธุ ประจําป 2538 จนกระท่ังวงหมากกะโหลง ไดมีโอกาสไปบรรเลงในงานนิทรรศการและ

การแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาคของสถานศึกษาในสังกัดกรมศิลปากร ณ โรงละครแหงชาติ           

ผลปรากฏวา ไดรับความนิยมเปนอยางมาก  หลังจากนั้นวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ            

จึงไดนําออกเผยแพรเรื่อยมา ทําใหมีผูรูจักวงหมากกะโหลงเพิ่มมากขึ้น และเมื่อมีการแสดง       

ผูชมก็มีความตองการอยากชมทั้งวงโปงลางและวงหมากกะโหลงในงานเดียวกัน  
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ในชวงแรก ๆ  ทางวิทยาลัย ก็พยายามจัดให แตตองขนอุปกรณและผูบรรเลงไปมาก      

จนบริเวณเวทีมีพื้นท่ี ไมเพียงพอในการต้ังวง ดวยเหตุนี้ อาจารยทูลทองใจ ซึ่งรัมย จึงไดรวมเอา              

วงโปงลางและวงหมากกะโหลงเขาดวยกัน แตตัดโปงลางไมไผออกเนื่องจากชํารุดงาย (ไมแตก

,แมลงกินไม)ทําใหเสียงเพี้ยนเร็วมาก โดยใชโปงลางไมมะหาดทําหนาที่แทน ใชเสียงพิณ เหมือน          

วงโปงลางและใชชื่อวงดนตรีนี้ใหมวา “วงหมากกะโหลงโปงลาง” สาเหตุที่เอาชื่อวงหมากกะโหลง

ขึ้นกอน เพราะตองการใหหมากกะโหลงเปนท่ีรูจักแพรหลาย และเพื่อใหเปนชื่อที่มีความสัมผัสและ

คลองจองกันทางภาษา “หมากกะโหลงโปงลาง” 
พัฒนาการของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลป ไดมีการเพิ่มขนาดของวง มีการประสมวง     

ที่ใหญขึ้น โดยนําเครื่องดนตรีตางๆเขามาประสม ท้ังนี้เนื่องมาจาก ในป พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2540  

อาจารยปฐมรัตน  ถ่ินธรณี  ผูเชี่ยวชาญทางดานดนตรีไทยและมีความชื่นชอบศิลปะการแสดง

พื้นบานของอีสานเปนทุนอยูแลว เคยมีผลงานในดานการสรางวงแคนหรือแคนวงขนาดใหญ                

ในกรุงเทพมหานครมาแลว ไดมีโอกาสมารับตําแหนงผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  

โดยทําหนาที่ผูชวยผูอํานวยการฝายกิจกรรม (ปจจุบันคือฝายศิลปวัฒนธรรม) และมีอาจารย          

จุฑาภรณ สุวรรณราช เปนหัวหนาฝายการแสดง ในชวงน้ันเอง รองอธิบดีกรมศิลปากร                  

นายภิรมย  จีนะเจริญ  ไดนํากฐินพระราชทานในนามกรมศิลปากรมาทอดถวาย ณ วัดกลาง 

จังหวัดกาฬสินธุ โดยใหมีการต้ังองคกฐินและจัดใหมีการเฉลิมฉลอง ณ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  

ทานรองอธิบดีกรมศิลปากรนายภิรมย จีนะเจริญ ซึ่งเคยเห็นผลงานของอาจารยปฐมรัตน ถ่ินธรณี 

เมื่อครั้งท่ีอยูกรุงเทพมหานครมาแลว จึงไดมอบหมายใหอาจารยสรางวงแคนขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง

องคมหากฐินในครั้งนั้น โดยกําหนดใหใชผูเปาแคนจํานวน 100 คน (แคน 100 เตา)  

จากนั้น  อาจารยปฐมรัตน  ถ่ินธรณี ไดปรึกษาหารือกับคณะทํางาน ซึ่งครูเปลื้อง  ฉายรัศมี  

ยินดีใหการสนับสนุนโดยบริจาคแคนชนิดตาง ๆ รวม 24 เตา เพื่อสมทบกับแคนท่ีมีอยูเดิม                     

จนสามารถรวบรวมได 50 เตา ตอจากนั้นก็ไดนําเอาวงหมากกะโหลงโปงลางมาบรรเลงรวมกัน               

ทําใหวงดนตรีพื้นบานอีสาน ที่ใชในการบรรเลงเพื่อฉลององคมหากฐินในครั้งนั้นมีการผสมผสาน             

วงดนตรี 3 วง เขาดวยกัน คือ วงโปงลาง วงหมากกะโหลง และวงแคน เนื่องจากวงดนตรีนี้ใชแคน

เปนจํานวนมาก จึงมักเรียกกันติดปากวา “วงแคน” วงหมากกะโหลงโปงลางเดิมก็มีชนิด                   

เครื่องดนตรีเหมือนกัน แตกตางกันที่เครื่องดนตรีมีจํานวนมากขึ้นเทาน้ันเอง 
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ดังนั้น จึงสรุปใหชื่อวงดนตรีนี้วา วงหมากกะโหลงโปงลางวงใหญ ต้ังแตนั้นเปนตนมา              

ดังภาพท่ี 15 

   

          
 

 

         ภาพที่ 15 วงหมากกะโหลงโปงลางหรือวงแคนที่ใหญท่ีสุดในยุคกลาง 

                                       ที่มา : วัชระ เมธาศุภสวัสด์ิ 
 

ในวันที่ 1 มกราคม 2541 อาจารยปฐมรัตน ถ่ินธรณี ไดรับคําสั่งใหไปดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง และนายอเนก นิคมภักด์ิ มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการ

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ นายอเนก นิคมภักด์ิ จึงไดเปนผูนําในการสรางตอไป โดยมอบหมายให

อาจารยทูลทองใจ ซึ่งรัมย ออกแบบวง ออกแบบการแสดง ฝกซอมและไดออกแสดงเปนครั้งแรก  

ในพิธีเปดงานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ เมื่อวันท่ี  26 กุมภาพันธ 

2541 จากนั้นไดแสดงในงานคอนเสิรตอีสาน ณ คุมขุนแผน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตอมา

ไดทําการบันทึกเทปลายเพลงโดยวงหมากกะโหลงโปงลางออกเผยแพร ในที่สุดวงดนตรีพื้นบาน

อีสานขนาดใหญก็ไดรับความนิยมเรื่อยมาจนถึงปจจุบันนี้   

พ.ศ.2542 – พ.ศ.2550 เปนชวงระยะเวลาที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาวงโปงลาง 

หรือวงหมากกะโหลงโปงลางแตอยางใด  
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 จากการศึกษาครั้งนี้  ผูศึกษาไดศึกษารวบรวมขอมูล รายชื่อนักดนตรีวงโปงลาง วิทยาลัย

นาฏศิลปกาฬสินธุ ที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2550  (พอสังเขป) ไดดังนี้ 

1. นายบุญเรือง  สาธะรุง  เครื่องมือ  พิณไฟฟา  

2. นายนิรันดร       นันทอัมพร   เครื่องมือ  พิณเบสไฟฟา  

3. นายชํานาญ    สาผิว  เครื่องมือ  แคน (แคนแปดคีย  Am) 

4. นายรัฐศาสตร   หาญสุริย            เครื่องมือ  แคน (แคนแปดคีย  Am) 

5. นายประสิทธิ์     ราศี  เครื่องมือ  แคน (แคนแปดคีย  Am) 

6. นายกฤษณา     โกษาแสง  เครื่องมือ  แคน (แคนแปดคีย  Am) 

7. นายชินกาล      นอยเขียว  เครื่องมือ  โหวด (คีย  Am) 

8. นายปติพงษ      คําสมหมาย          เครื่องมือ  โหวด (คีย  Am) 

9. นายสุริยงค       ยะวรรณ               เครื่องมือ  โปงลาง  

10. นายณรงค        หมั่นวิชา   เครื่องมือ โปงลาง  

11. นายพิศิษฐ       พิมพะนิตย         เครื่องมือ  กลอง (หางอีสาน 4 ใบ) 

12. นายคมศิลป     จันทพันธ              เครื่องมือ  กลองต้ึม  

13. นายพิทักษ       โถดาสา                 เครื่องมือ  ฉาบใหญ  

14. นายวิรัตน   บุตรวงศ                เครื่องมือ  ฉาบเล็ก  

15. นายสายัญ   เกรงขาม               เครื่องมือ  เกราะ  

16. น.ส.รัชนีกรณ   สีหานู                  นักรอง  

17. น.ส.ทัศนีย   มุงหมาย              นักรอง  

18. น.ส.รุงนภา   เก่ิงพิทักษ             นักรอง  

19. น.ส.กัตติกา   วิจิตรปญญา       นางไห  

20. น.ส.นภาภรณ   ขจรโมทย             นางไห  

 

รายชื่อนักดนตรีวงโปงลาง   

1. นายเลอศักด์ิ   เหลาลือชา  เครื่องมือ   พิณไฟฟา  

2. นายประยูร   ปรีพูล   เครื่องมือ   พิณไฟฟา  

3. นายพิษณุ   นันทชวง            เครื่องมือ  พิณเบสไฟฟา  

4. นายทอมสัน   นิคม  เครื่องมือ  แคน (แคนแปดคีย  Am) 

5. นายโชคชัย   นิลสุวรรณ            เครื่องมือ  แคน (แคนแปดคีย  Am) 
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6. นายนพนิรันดร  พิมพกลม  เครื่องมือ         โหวด (คีย  Am) 

7. นายประครอง   นราเรือง  เครื่องมือ   โหวด (คีย  Am) 

8. นายสมพงษ   คุณาประถม          เครื่องมือ  โปงลาง  

9. นายอาภรณ   ทุงฝนภูมิ            เครื่องมือ  โปงลาง  

10. นายสิริศักด์ิ   ดวงจิต               เครื่องมือ  โปงลาง  

11. นายอนุชิต   กุลศรี                 เครื่องมือ  กลอง  

12. นายโอนิรันดร   กุรณา                  เครื่องมือ  กลองต้ึม  

13. นายวิวัฒน   เศรษฐา             เครื่องมือ   ฉาบใหญ  

14. นายเฉลิมศักด์ิ   ภารดิลก            เครื่องมือ   ฉาบเล็ก  

15. นายวรศักด์ิ   วรยศ                นักรอง  

16. น.ส.ปริศนา   แสงสุวรรณ            นักรอง  

17. ด.ญ.ภาวิณี   พุทชาติ                 เกราะ  

18. น.ส.สุชาดา   บุญหมั่น              นางไห  
 

รายชื่อนักดนตรีวงโปงลาง   

1. นายสมพร   เสนียวงศ               เครื่องมือ       พิณไฟฟา  

2. นายพิษณุ   นันทชวง            เครื่องมือ  พิณเบสไฟฟา  

3. นายสมพงษ   คุณาประถม          เครื่องมือ        โปงลาง  

4. นายสมบูรณ   ตอเสนา  เครื่องมือ  แคน (แคนแปดคีย  Am) 

5. นายสิริศักด์ิ   ดวงจันทร     เครื่องมือ  โหวด (คีย  Am) 

6. นายอุทัย   วงศละคร  เครื่องมือ  โหวด (คีย  Am) 

7. นายสุรชัย   ไมยโพธ                เครื่องมือ  กลองต้ึม  

8. น.ส.อุไรภาณ   โควิตานนท         นักรอง  

9. ด.ญ.ประนอม   ดอนแถลง            เกราะ 

10. น.ส.วัชรินทร   วาสิงหน              เกราะ 

11. ด.ญ.จุฬารัตน   วงศสงา              เกราะ 

12. น.ส.อุลัยวรรณ   เทนสุนา            เกราะ 

13. น.ส.ไฉลัย   สุภาวัน             นางไห  
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รายชื่อนักดนตรีวงโปงลาง   

1. นายชานนท   แกวมาลา เครื่องมือ   พิณไฟฟา  

2. นายภูเบศร   อิทรกลางเดช         เครื่องมือ   พิณไฟฟา  

3. นายจิระยุทธ   ทุมเทียง  เครื่องมือ   พิณเบสไฟฟา  

4. นายโขงเขต   ไวแสน                 เครื่องมือ  แคน (แคนแปดคีย  Am) 

5. นายณัฐวุฒิ   พฤกษะศรี             เครื่องมือ        แคน (แคนแปดคีย Am) 

6. นายทวิทย   สิทธิ์ทองศรี            เครื่องมือ  แคน (แคนแปดคีย  Am) 

7. นายกรสุวรรณ   โพธิวิเศษ เครื่องมือ  โหวด (คีย  Am) 

8. นายดํารงค   แกวเรือง เครื่องมือ  โหวด (คีย  Am) 

9. นายวศิน   ตรีเจริญ                เครื่องมือ  โปงลาง  

10. นายอดิศักด์ิ   ศรีเชียงสา             เครื่องมือ  กลอง  

11. นายวุฒิชัย   วงคนารี                เครื่องมือ  กลองต้ึม  

12. นายธาดา   เจริญสวาง            เครื่องมือ  ฉาบใหญ  

13. นายบรรพชา   สนมศรี                เครื่องมือ  ฉาบเล็ก  

14. น.ส.เกศริน   พลราช                  นักรอง  

15. น.ส.สุภาพร   ลาสะอาด             นักรอง  

16. นายพีระยุทธ   ไชยวงค                 นักรอง  

17. น.ส.วัชรีพร   มลาไสย                นางไห  

 

รายชื่อนักดนตรีวงหมากกะโหลงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  

1. นายบุญเรือง   สาธะรุง  เครื่องมือ   พิณไฟฟา  

2. นายอังกรู   ไชยสิทธิ์  เครื่องมือ   พิณเบสไฟฟา  

3. นายสมพงษ   คุณาประถม          เครื่องมือ โปงลางเหล็ก  

4. นายอาภรณ   ทุงฝนภูมิ            เครื่องมือ หมากกะโหลง  

5. นายสุริยงค   ยะวรรณ                เครื่องมือ  โปงลาง  

6. นายณรงค   หมั่นวิชา  เครื่องมือ  โปงลางไมไผ  

7. นายชํานาญ   สาผิว เครื่องมือ  แคน (แคนแปดคีย  Am) 

8. นายรัฐศาสตร   หาญสุริย              เครื่องมือ  แคน (แคนแปดคีย  Am) 

9. นายประสิทธิ์   ราศี  เครื่องมือ  แคน (แคนแปดคีย  Am) 
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10. นายกฤษณา   โกษาแสง  เครื่องมือ  แคน (แคนแปดคีย  Am) 

11. นายชินกาล   นอยเขียว เครื่องมือ  โหวด (คีย  Am) 

12. นายปติพงษ   คําสมหมาย           เครื่องมือ โหวด (คีย  Am) 

13. นายพิศิษฐ   พิมพะนิตย            เครื่องมือ  กลอง (หางอีสาน 4 ใบ) 

14. นายคมศิลป   จันทพันธ             เครื่องมือ  กลองต้ึม  

15. นายพิทักษ   โถดาสา                เครื่องมือ  ฉาบใหญ  

16. นายวิรัตน   บุตรวงศ               เครื่องมือ  ฉาบเล็ก  

17. นายสายัญ   เกรงขาม              เกราะ  

18. น.ส.รัชนีกรณ   สีหานู                   นักรอง  

19. น.ส.ทัศนีย   มุงหมาย              นักรอง  

20. น.ส.รุงนภา   เก่ิงพิทักษ             นักรอง  

21. น.ส.กัตติกา   วิจิตรปญญา           นางไห  

22. น.ส.นภาภรณ   ขจรโมทย               นางไห  
 

รายชื่อนักดนตรีวงโปงลางและวงหมากกะโหลงโปงลาง   

1. นายประยูร   ปรีพูล เครื่องมือ   พิณไฟฟา  

2. นายชานนท   แกวมาลา เครื่องมือ   พิณไฟฟา  

3. นายภูเบศร   อินทรกลางเดช เครื่องมือ   พิณไฟฟา  

4. นายจิระยุทธ   ทุมเทียง  เครื่องมือ   พิณเบสไฟฟา  

5. นายมัสรอง   โมระดา  เครื่องมือ   พิณเบสไฟฟา  

6. นายจักรพงษ   เพ็ชรแสน เครื่องมือ   แคน (แคนแปดคีย  Am) 

7. นายเสนห   พิมพศรีเมือง เครื่องมือ   แคน (แคนแปดคีย  Am) 

8. นายพีระยุทธ   ชัยยะวงศ เครื่องมือ   แคน (แคนแปดคีย  Am) 

9. นายอดิศักด์ิ   ศรีเชียงสา เครื่องมือ   แคน (แคนแปดคีย  Am) 

10. นายสมเด็จนอย  พันธชัย              เครื่องมือ   แคน (แคนแปดคีย  Am) 

11. นายโขงเขต   ไวแสน                  เครื่องมือ   แคน (แคนแปดคีย  Am) 

12. นายณัฐวุฒิ   พฤกษะศรี             เครื่องมือ   แคน (แคนแปดคีย  Am) 

13. นายทวิทย   สิทธิ์ทองศรี          เครื่องมือ  แคน (แคนแปดคีย  Am) 

14. นายศักดา   จันทรขันตี เครื่องมือ  โหวด (คีย  Am) 

15. นายกรสุวรรณ    โพธิวิเศษ เครื่องมือ  โหวด (คีย  Am) 
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16. นายดํารงค   แกวเรือง เครื่องมือ  โหวด (คีย  Am) 

17. นายสมพงษ   คุณาประถม          เครื่องมือ โปงลาง  

18. นายวศิน   ตรีเจริญ               เครื่องมือ  โปงลาง  

19. นายวัสกร   รัตนประทุม           เครื่องมือ  โปงลางเหล็ก  

20. นายธเนศ   บุญไธสงค             เครื่องมือ  หมากกะโหลง  

21. นายอดิศักด์ิ   ศรีเชียงสา             เครื่องมือ กลอง  

22. นายจักรพงษ   เพ็ชรแสน               เครื่องมือ  กลอง  

23. นายวุฒิชัย   วงคนารี                เครื่องมือ  กลองต้ึม  

24. นายประจวบ   จิตไธสงค              เครื่องมือ  กลองต้ึม  

25. นายธาดา   เจริญสวาง            เครื่องมือ  ฉาบใหญ  

26. นายโขงเขต   ไวแสน                 เครื่องมือ  ฉาบใหญ   

27. นายบรรพชา   สนมศรี                 เครื่องมือ  ฉาบเล็ก  

28. นายวัสกร   รัตนประทุม          เครื่องมือ  ฉาบเล็ก  

29. น.ส.เกศริน   พลราช                 นักรอง  

30. น.ส.สุภาพร   ลาสะอาด              นักรอง  

31. น.ส.สกุณี   เพชรนอก             นักรอง  

32. นายพีระยุทธ   ไชยวงค                 นักรอง  

33. น.ส.วัชรีพร   มลาไสย                 นางไห  
 

 จากการศึกษาครั้งนี้  ผูศึกษาไดศึกษารวบรวมขอมูล รายชื่อนักดนตรีวงโปงลางและวง

หมากกะโหลงโปลาง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  ที่เกิดขึ้นในปพ.ศ. 2551-พ.ศ.2555 (พอสังเขป) 

ไดดังนี้ 

รายชื่อนักดนตรีวงโปงลาง   

1. นายอภิรักษ   ภูสงา                   เครื่องมือ   พิณไฟฟา  

2. นายคมจรัส   ทองจรัส               เครื่องมือ   พิณไฟฟา  

3. นายสิริวัฒน   เหลาดี                 เครื่องมือ       พิณเบสไฟฟา  

4. นายสุรศักด์ิ   ปลอง                 เครื่องมือ   พิณเบสไฟฟา  

5. น.ส.ลลิตวดี   ขันทะวงษ     เครื่องมือ  แคน (แคนแปดคีย  Am) 

6. นายปรัชญา   นันทะชัย            เครื่องมือ  แคน (แคนแปดคีย  Am) 

7. นายเฉลิมพล   โสประดิษฐ เครื่องมือ  โหวด (คีย  Am) 
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8. นายนัฐพงษ   รัตนพิมาตย เครื่องมือ  โหวด (คีย  Am) 

9. นายจีระศักด์ิ   จันทรขามปอม เครื่องมือ  โหวด (คีย  Am) 

10. นายสุรชัย   ทองนุช                เครื่องมือ  โปงลาง  

11. นายนรินทร   มูลฉวี เครื่องมือ  หมากกะโหลง  

12. นายเอกลักษณ  ตาลวงษ               เครื่องมือ  โปงลางเหล็ก  

13. นายเอกราช   แสงชาติ             เครื่องมือ  กลองหาง  

14. นายศาสตราวุฒิ อนุสุวรรณ           เครื่องมือ  กลองหาง  

15. นายเอกชนก   สิทธิรักษ เครื่องมือ  กลองหาง  

16. นายธีระศักด์ิ   จงจันทร             เครื่องมือ  กลองต้ึม  

17. นายศุภชัย   นันบุญ               เครื่องมือ  กลองต้ึม  

18. นายจักกริช   ชมชาติ            เครื่องมือ  ฉาบใหญ  

19. นายสันติชัย   ปลื้มใจ                เครื่องมือ  ฉาบเล็ก  

20. น.ส.เมวิกา   เหมนวล               นักรอง  

21. นายสมบูรณ   โคตรสขึง             นักรอง  

22. นายจิระศักด์ิ   วรรณขามปอม        นักรอง  

23. น.ส.โสรยา   แกวทุม                นางไห  

24. น.ส.พัชรินทร   อินทวี                นางไห  

  
 จากการวิเคราะหเอกสารและการสัมภาษณผูมีสวนเก่ียวของ สามารถสรุปใหเห็นถึง

พัฒนาการของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุในยุคกลาง ไดดังนี้ 

  - ป พ.ศ. 2531 ครูเปลื้อง ฉายรัศมี ไดคิดคนและพยายามสรางเครื่องดนตรีขึ้นชิ้นหน่ึง  

คือ พิณหลุม 

 - ป พ.ศ.2532 ไดมีการปรับเปลี่ยนจากการใชกลองยาว 5 ใบ  เปนกลองหาง 4 ใบ 

และเปลี่ยนรูปแบบขาต้ังกลองและขาต้ังไหใหม 

 - ป พ.ศ.2533 ไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของไห จากไห 5 ใบ มาเปนไห 4 ใบ 

 - ป พ.ศ. 2534 - พ.ศ.2535 ครูเปลื้อง ฉายรัศมี ไดประดิษฐเครื่องดนตรีชนิดหน่ึงขึ้น 

คือ หมากกะโหลง  ตอมาครูเปลื้อง ฉายรัศมีและบุคลากรหมวดดนตรีพื้นเมืองอีสาน ไดรวมกันคิด

และพัฒนาเครื่องดนตรีอ่ืน ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อใหสามารถนํามาผสมผสานกัน จนเกิดเปนวงดนตรี

พื้นบานใหมขึ้น คือวงหมากกะโหลง โดยมีเครื่องดนตรีดังตอไปนี้ 

   1. โปงลางเหล็ก ซึ่งมีเสียงเล็กแหลมกังวาน  
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                       2. หมากกะโหลง ซึ่งมีเสียงทุมตํ่ากังวาน 

  3. โปงลางไมไผ ซึ่งมีเสียงหวนสั้น ทําขึ้นเพื่อใหตัดกับเสียงกังวานของโลหะ 

  4. แคน ใชแคนที่มีอยูเดิม คือ แคน 7 แคน 8 และแคน 9 เพื่อใหเกิดเสียงสูง   

กลาง ตํ่า 

  5. พิณไฟฟา ใชสายทุมทั้งสามสาย 

  6. เครื่องดนตรีอ่ืน เชน โหวดและเครื่องประกอบจังหวะ ก็ยังคงใชเหมือนวงดนตรี

โปงลาง 

 - ป พ.ศ. 2536 - พ.ศ.2538 อาจารยทูลทองใจ ซึ่งรัมย จึงไดรวมเอาวงโปงลางและ         

วงหมากกะโหลงเขาดวยกัน ตัดโปงลางไมไผออกเนื่องจากชํารุดงาย (ไมแตก, แมลงกินไม) ทําให

เสียงเพี้ยนเร็วมาก โดยใชโปงลางไมมะหาดทําหนาที่แทน ใชเสียงพิณเหมือนวงโปงลางและใชชื่อ

วงดนตรีนี้ใหมวา “วงหมากกะโหลงโปงลาง”   

 - ป พ.ศ. 2539 - พ.ศ.2540 มีการผสมผสานวงดนตรี 3 วงเขาดวยกัน คือ วงโปงลาง 

วงหมากกะโหลง วงแคน เน่ืองจากวงดนตรีน้ีใชแคนจํานวนมาก จึงมักเรียกกันติดปากวา “วงแคน” 

วงหมากกะโหลงโปงลางเดิม ก็มีชนิดเครื่องดนตรีเหมือนกัน ตางกันที่เครื่องดนตรีมีจํานวนมากขึ้น

เทาน้ันเอง ดังนั้น จึงสรุปใหชื่อวงดนตรีนี้วา วงหมากกะโหลงโปงลางวงใหญ   

 - ป พ.ศ. 2541 ไดสนับสนุนงบประมาณในการสรางวงใหใหญย่ิงขึ้น โดยใชแคน

จํานวน 100 เตา   

 

 4.1.1.3 วงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ยุคปจจุบัน (ป พ.ศ.2551-พ.ศ.2555)  

           วงโปงลางและวงหมากกะโหลงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  ในยุคปจจุบัน 

เริ่มต้ังแต ป พ.ศ. 2551- พ.ศ. 2555 ระยะเวลา 5 ป หลังจากอาจารยวัชระ เมธาศุภสวัสด์ิ ไดรับ

ตําแหนงเปนหัวหนากลุมสาระดนตรีพื้นบานอีสาน แทน อาจารยทูลทองใจ ซึ่งรัมย ท้ังนี้เนื่องจาก

อาจารยทูลทองใจ ซึ่งรัมย ไดยายไปดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา  

 ในป พ.ศ.2551 จนถึงปจจุบัน(พ.ศ.2555) จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของวงดนตรี

อยูบาง เชน ขนาดวงโปงลางและวงหมากกะโหลงโปงลาง จะมีจํานวนเครื่องดนตรีท่ีแตกตางกัน 

โดยจะใชโปงลาง 1 หรือมากกวา 1 ผืน (โปงลางเหล็ก 1 หรือมากกวา 1 ผืน) (หมากกะโหลง  1 หรือ

มากกวา 1 ตัว) แคน 1 หรือมากกวา 1 เตา(แคน 7 เล็ก แคน 8 กลาง แคน 9 ใหญ) บางครั้งนิยมใช

แคนแปด 1 - 2 เตา คีย Am เปนหลัก และคีย G 1 เตา(ใชกับหมอลํา)พิณไฟฟา 1 - 2 ตัว พิณเบส

ไฟฟา 1 ตัว และในบางครั้งจะมีซออีสาน มีปภูไท และปสไนหรือสเนงเกล(เขาควาย) นํามารวมใน

การบรรเลงหรือในการแสดง  
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             จากการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดศึกษารวบรวมขอมูล  เครื่องดนตรีพื้นบานอีสาน                 

ที่ใชประกอบวงโปงลางและวงหมากกะโหลงโปงลาง พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555 ไดดังนี้ 

ตารางท่ี 1 เครื่องดนตรีพื้นบานอีสานท่ีใชประกอบวงโปงลางและวงหมากกะโหลงโปงลาง  
 

วงโปงลาง วงหมากกะโหลงโปงลาง หมายเหตุ 

โปงลาง(ไมมะหาด,ไมพยุง)1-2-3  ผืน             

พิณไฟฟา        1 - 2  ตัว  

พิณเบสไฟฟา       1  ตัว 

แคน        2 เตา 

โหวด       2  ตัว  

ปภูไท       1  เลา  

ซออีสาน        1  คัน  

กลองหางอีสาน        4 ใบ 

กลองต้ึม                      1  ใบ 

ฉาบใหญ       1  คู  

ฉาบเล็ก                       1  คู 

ก๊ับแกบ                        1            ชุด 

เกราะ มากกวา             1            อัน           

ไหซอง                         4  ใบ  

 

โปงลาง(ไมมะหาด,ไมไผ)1  ผืน  

โปงลางเหล็ก  1  ผืน  

หมากกะโหลง   1  ตัว  

พิณไฟฟา   1 - 2  ตัว 

พิณเบสไฟฟา   1  ตัว  

แคน   2 - 3     เตา 

โหวด   2 - 3 ตัว 

ปภูไท     1 เลา  

ซออีสาน   1  คัน  

กลองหางอีสาน  4 ใบ 

กลองต้ึม  1 ใบ 

ฉาบใหญ  1 คู 

ฉาบเล็ก   1 คู 

เกราะมากกวา                1          อัน 

ไหซอง   4 ใบ 

ลดจํานวน 

เพิ่ม 

เพิ่ม 

- 

- 

เพิ่มจํานวน 

เพิ่มจํานวน 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 
 

สรุปรูปแบบวงโปงลางและวงหมากกะโหลงโปงลาง จากตารางไดดังน้ี แสดงในภาพที่ 16 

ภาพที่ 16 วงโปงลาง (ซาย) และวงหมากกะโหลงโปงลาง (ขวา) ในยุคปจจุบัน 

ที่มา :  วัชระ เมธาศุภสวัสด์ิ 
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จากการวิเคราะหเอกสารและการสัมภาษณผูมีสวนเก่ียวของ สามารถสรุปใหเห็นถึง

พัฒนาการของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุในยุคปจจุบัน จะเห็นไดวา มีการปรับเปลี่ยน

ขนาดและประเภทของวงโปงลางและวงหมากกะโหลงโปงลางบาง เพียงเล็กนอย เชน ในบางครั้ง

อาจใชโปงลาง  1 หรือมากกวา 1 ผืน แคน  1 หรือมากกวา 1 เตา (แคนเล็ก แคนกลาง แคนใหญ)  

โดยนิยมใชแคนแปดเปนหลัก บันไดเสียงเอไมเนอร ( Key Am) และบันไดเสียงจี ( Key G) 1 หรือ

มากกวา 1 เตา โหวด 1 หรือมากกวา 1 ตัว พิณไฟฟา 1 หรือมากกวา  1 ตัว (พิณเบสไฟฟา 1 ตัว) 

และในบางครั้งจะมีซออีสาน มีปภูไท  และปสไนหรือสเนลเกล(เขาควาย) มาบรรเลงประกอบการ

แสดง (การจัดรูปแบบวงโปงลางและ วงหมากกะโหลงโปงลาง  จะคํานึงถึงเหมาะสมของแตละงาน 

และความตองการของผูวาจางดวย เชน วงขนาดเล็ก วงขนาดกลาง และวงขนาดใหญ) 
 การศึกษาพัฒนาการของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ทั้ง 3 ยุค พบวา 

พัฒนาการดานการประสมวง ขนาดของวงและจํานวนเครื่องดนตรีที่เพิ่มขึ้น สามารถเปรียบเทียบ

พัฒนาการไดดังแสดงไวในตารางที่ 2  

 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบพัฒนาการของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ท้ัง 3 ยุค 
 

ประเด็น / ยุค 
ยุคแรก 

(พ.ศ.2526–พ.ศ.2530) 

ยุคกลาง 

(พ.ศ.2531–พ.ศ.2550) 

ยุคปจจุบัน 

(พ.ศ.2551–พ.ศ.2555) 

1. การประสมวง  - วงโปงลาง - วงโปงลาง 

- วงหมากกะโหลง 

- วงแคน 

- วงหมากกะโหลง  

   โปงลาง 

 

- วงโปงลาง 

- วงหมากกะโหลง 

   โปงลาง 

 

2. ขนาดของวง - วงขนาดเล็ก  

- วงขนาดกลาง  

- วงขนาดใหญ 

- วงขนาดเล็ก  

- วงขนาดกลาง  

- วงขนาดใหญ 

 

   - วงขนาดเล็ก  

   - วงขนาดกลาง  

   - วงขนาดใหญ 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) เปรียบเทียบพัฒนาการของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ทั้ง 3 ยุค  

ประเด็น / ยุค 
ยุคแรก 

(พ.ศ.2526–พ.ศ.2530) 

ยุคกลาง 

(พ.ศ.2531–พ.ศ.2550) 

ยุคปจจุบัน 

(พ.ศ.2551–พ.ศ.2555) 

3. จํานวนเคร่ือง  

    ดนตรี 

- วงโปงลาง 

- โปงลาง 1 ผืน ขึ้นไป 

- พิณไฟฟา 1 ตัว ขึ้นไป 

- พิณเบสไฟฟา 1 ตัว 

- แคน 1 เตา ขึ้นไป 

- โหวด 1 ตัว ขึ้นไป 

- กลองต้ึม 1 ใบ 

- กลองหาง 1 – 5 ใบ           

- ฉาบใหญ 1 คู 

- ฉาบเล็ก 1 คู 

- ก๊ับแกบ  1 ชุด 

- เกราะมากกวา  1  อัน 

- ไห 2 ใบ เพิ่มเปน 5 ใบ 

- โปงลาง 1 ผืน ขึ้นไป 

- พิณไฟฟา 1 ตัว ขึ้นไป 

- พิณเบสไฟฟา 1 ตัว 

- แคน 1 เตา ขึ้นไป 

- โหวด 1 ตัว ขึ้นไป 

- กลองต้ึม 1 ใบ 

- กลองหาง 5 - 4 ใบ           

- ฉาบใหญ 1 คู 

- ฉาบเล็ก 1 คู 

- ก๊ับแกบ 1 ชุด 

- เกราะมากกวา 1 อัน 

- ไห 5 ใบ เหลือ 4 ใบ 

- โปงลาง 1 ผืน ขึ้นไป 

- พิณไฟฟา 1 ตัว ขึ้นไป 

- พิณเบสไฟฟา 1 ตัว 

- แคน 1 เตา ขึ้นไป 

- โหวด 1 ตัว ขึ้นไป 

- กลองต้ึม 1 ใบ 

- กลองหาง 4 ใบ           

- ฉาบใหญ 1 คู 

- ฉาบเล็ก 1 คู 

- ไห 4 ใบ 

- วงหมากกะโหลง  

   โปงลาง 

 - โปงลาง 1 ผืน (ไมไผ              

   ไมมะหาด ไมพยุง)               

- โปงลางเหล็ก 1 ผืน 

- หมากกะโหลง 1 ตัว 

- พิณไฟฟา 1 ตัว ขึ้นไป 

- พิณเบสไฟฟา 1 ตัว 

- แคน 1 เตา ขึ้นไป 

  (วงแคน 100 เตา) 

- โหวด 1 ตัว ขึ้นไป 

- กลองต้ึม 1 ใบ 

- กลองหาง 5 - 4 ใบ           

- ฉาบใหญ 1 คู 

- ฉาบเล็ก 1 คู 

- เกราะ 1 อัน ขึ้นไป 

- ไห 5 - 4 ใบ 

- โปงลาง 1 ผืน (ไมไผ              

   ไมมะหาด ไมพยุง)                

- โปงลางเหล็ก 1 ผืน 

- หมากกะโหลง 1 ตัว 

- พิณไฟฟา 1 ตัว ขึ้นไป 

- พิณเบสไฟฟา 1 ตัว 

- แคน 1 เตา ขึ้นไป 

- โหวด 1 ตัว ขึ้นไป 

- กลองต้ึม 1 ใบ 

- กลองหาง 4 ใบ           

- ฉาบใหญ 1 คู 

- ฉาบเล็ก 1 คู 

- ไห 4 ใบ 
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4.2  รูปแบบการแสดงของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

    การศึกษา วิจัยเรื่องนี้  ผูศึกษา เนนเฉพาะพัฒนาการของ วงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลป

กาฬสินธุ สวน เรื่องของรูปแบบ การแสดง นั้นผูศึกษาทําการศึกษาพอสังเขป  ท้ังนี้เพียงแตนําเสนอ 

ใหเห็นขั้นตอนและระเบียบวิธีการจัดการแสดงที่มีการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมเทานั้น  

 

  4.2.1 รูปแบบการแสดงของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุยุคแรก              

(ป พ.ศ.2526 – พ.ศ.2530)  

  รูปแบบของการแสดงของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ในยุคแรก ๆ  นั้น 

อาจแบงไดเปน 3 สวนใหญ ๆ คือ การบรรเลงดนตรีลวน การบรรเลงประกอบการขับรองและ                

การบรรเลงประกอบการแสดง โดยท้ัง 3 สวนนี้ เปนรูปแบบการแสดงที่นิยมใชกันโดยทั่วไป เสนห  

ที่ถือวา  เปนเอกลักษณของวงดนตรีโปงลางอีกอยางหน่ึง ท่ีเปนสิ่งเชิญชวนใหผูคนที่เดินผานไปมา               

หยุดแวะชมการแสดง นั่นก็คือ การบรรเลงเปดวง เมื่อเสียงบรรเลงเปดวงเริ่มขึ้น มีนางไหออกมา 

รายรํา นั่นก็แสดงวา  กําลังจะมีการแสดงเริ่มขึ้น น่ันเอง ดังคํากลาวท่ีวา 
 

“รูปแบบการแสดงของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุยุคแรกยังเปนแบบเกาๆ           

ยังไมมีรูปลักษณอะไรมาก  ลักษณะการนําเสนอสวนมากจะมีแคการบรรเลงลายมีการแสดง

ประกอบ  การแสดงจะใชเวลาไมเกิน 2 ชั่วโมง”  

( เรืองชัย นากลาง, สัมภาษณ, 26 พฤษภาคม 2554) 
 

 ใน ป พ.ศ. 2528  ชุดการแสดงมีฟอนโปงลาง แมงภูตอมดอกไม รําไทภูเขา รําศรีโคตรบูรณ 

ฟอนดอกเลา เซิ้งกะโป ฟอนเก็บฝายและมวยโบราณ  และป พ.ศ. 2529-พ.ศ.2530 ไดมีการคิด           

ชุดการแสดงที่  ครูเปลื้อง ฉายรัศมี และอาจารยชัยสิทธิ์ สนสุนัน รวมกันคิดคนขึ้นมาน้ัน จะมีโชววง

(แบบรอยเอ็ด) รําตังหวาย (แบบรอยเอ็ด) ลายนกไซบินขามทุง ลายศรีโคตรบูรณ ลายโปงลาง  

ลายภูไท ลายไทภูเขา ก๊ับแกบมวยโบราณ ลายมโนราหเลนนํ้า รําดึงครกดึงสาก เซิ้งทํานา           

รําเข็ญฝาย เซิ้งบ้ังไฟ เซิ้งสุม เซิ้งแหยไขมดแดง รําศรีไผทสมัน รําพนมรุง และกระนบติงตอง           

เปนตน  

จากการวิเคราะหเอกสารและการสัมภาษณผูมีสวนเก่ียวของ สามารถสรุปใหเห็นถึง

รูปแบบการแสดงของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุในยุคแรก ไดดังน้ี 

 1.  บรรเลงลายเพื่อเปนการโหมโรงเพื่อบอกใหทานผูชมไดทราบวาเริ่มทําการแสดง และ

เพื่อเปนการทดลองระบบไฟ ระบบเครื่องเสียง ใหพรอมและสมบูรณท่ีสุด 
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 2.  เปดวง เพื่อเปนการเริ่มเขาสูการแสดงตามรายการของวง และเพื่อความสนุกสนาน 

ความคึกคัก การแสดงจะเนนใหเครื่องดนตรีแตละชิ้นไดเด่ียว เชน พิณ (ลายปูปาหลาน) โปงลาง 

(ลายกาเตนกอน) แคน (ลายสุดสะแนน) โหวด (ลายสาวนอยหยิกแม) 

 3.  ชุดการแสดงจะที่เก่ียวกับประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ วิถีชีวิตและการละเลนตางๆ 

โดยไดนํามาประดิษฐเปนชุดการแสดง เชน ชุดที่เก่ียวกับประเพณี ไดแก ชุดเซิ้งบ้ังไฟ พิธีกรรม               

ไดแก ชุดเซียงของ ความเชื่อ ไดแก ชุดดึงครกดึงสาก วิถีชีวิต ไดแก ชุดไทภูเขา เซิ้งแหยไขมดแดง 

การละเลน ไดแก ชุดเซิ้งกระโป ชุดเรือมอันเร (กระทบสาก) และชุดเซิ้งนางดง เปนตน สําหรับเรื่อง

ชุดการแสดงนั้นเปนไปตามความตองการ ผูจัดการแสดง สภาพสังคมและความนิยม 

 4. รองเพลงและการแสดงตลก เพื่อค่ันรายการแสดง เปนการสรางสีสันในการชม              

การแสดง และยังเปนการสรางบรรยากาศ ใหทานผูชมไดติดตามชมการแสดงต้ังแตเริ่มตน

จนกระท่ังจบการแสดง อยางสนุกสนานไปพรอมๆ กันกับการชมชุดการแสดง ดังแสดงในภาพที่ 17 

  

                     

              ภาพที่ 17 รูปแบบการแสดงของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุยุคแรก 

                                     ที่มา : กาญจนา สนสุนัน 
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    ภาพที่ 18 คุณนิตยา รังเสนา อดีตนางไห(ราชินีไหซอง)คนแรกของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

                                          ที่มา : กาญจนา สนสุนัน 
 

 4.2.2 รูปแบบการแสดงของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุยุคกลาง           

(ป พ.ศ.2531 - 2550)  

            รูปแบบการแสดงของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุยุคกลาง จากบท

สัมภาษณอาจารยศิริวรรณ แกวเพ็งกรอ  (4 มกราคม 2553, สัมภาษณ อางถึงใน ธาดา                

เจริญสวาง, 2552) ไดกลาวไววา  

 “ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ต อนน้ันยังเปนนองใหม การแสดงยังไมมีอะไร     

โดดเดน แสดงไปเรื่อยๆ บางทีเอาจุดน้ัน  จุดนี้มายังไมมีการคิดขึ้นใหม ตอมาการแสดงเปนท่ีรูจัก

นิยมมากขึ้น การแสดงมีจุดเพิ่มมากขึ้น ในชวงนั้นก็มีลายหลักๆ ครูอาจารยก็เอามาจากรอยเอ็ด

บาง สมัยครูเปลื้อง ฉายรัศมี คิดขึ้นมาบางและไปเอาลายเกามาจากภูไท พอสมัยอาจารยเขามา

บรรจุ  ที่วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุป  พ.ศ.2531 ไดรับมอบหมายจากอาจารยเพ็ญทิพย จันทุดม  

ใหอาจารยไปทําเรื่องหมอลํา จากที่จะแสดงเปนชุดธรรมดาก็มาทําเรื่องหมอลําดวย ก็จะมีการ

แสดงเปนเรื่องเปนราว เปนแตละชุดการแสดง เชน เซิ้งแห ยไขมดแดง รําไทภูเขาที่เปนท่ีโดงดังของ

กาฬสินธุ ซึ่งสนุกสนานและนิยมมากในสมัยนั้น พออาจารยเขามาทํางาน  ในตรงนี้  ไปงานแสดง

ตลอดสวนหน่ึงก็ค ลุกคลีอยูกับการแสดงพื้นบา นมาต้ังแตสมัยเรียน เราท้ังรองและรํา  แตเราเลน

ดนตรีไมไดก็เลยมาทํางานตรงนี้ มีครั้งหนึ่งที่เรามีปญหาคือ  มีคนมาดูการแสดงของวิทยาลัย            

นาฏศิลปกาฬสินธุมากมาย แตสักพักก็จะหายไปไมใหความสนใจ ครูเลยมาปรึกษาอ าจารย            

ทูลทองใจ ซึ่งรัมย และอาจารยเรืองชัย นากลาง  เพราะเปนนโยบายของกรมศิลปากร ที่ใหวิทยาลัย

นาฏศิลปตอง ออกมาเผยแพรศิลปวัฒนธรรมนอกพื้นที่  คือ ไปแสดงที่ จังหวัด มุกดาหาร และ

หนองคาย  
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ในขณะนั้น อาจารยสุกัญญา  พยัคเกษม ปจจุบันทาน เปนรองผูอํานวยการอยูที่ วิทยาลัย

นาฏศิลปกรุงเทพฯ ดูแลเรื่องการแสดง ไดมีการนํา เพลงลูกทุงเขามาและตลกมาเลนแทรก  โดยมี

อาจารย เรืองชัย นากลาง และอ าจารย ทูลทองใจ  ซึ่งรัมย เลนตลกชวงแรก ๆ เปนการเลนให           

นักดนตรีไดพักบาง ใหนางรําไดมีเวลาเปลี่ยนเครื่องแตงกาย ซึ่งมันเหนื่อยมาก การแสดงแตละชุด  

ก็ไมมีเวลามากมายพอ  คือเราเลนตลกไปคุยไป  เสร็จแลวเราคอยปลอยชุดการแสดง  บางทีก็มี         

หัวเรื่อง เชน มโนราเลนน้ํา แทนที่เราจะปลอยมโนราออกมาเลน มันเปนวรรณกรรม เราผูกเรื่องขึ้น

ใหมีพอแมลูก โดยเลนตลกไปกอน ลาพอลาแมไปเลนน้ํา เราเคยปลอยตัวละครออกมาเปนมโนรา ห

เปนการเกริ่นเรื่องวารําชุดนี้มาจากอะไร แทนท่ีจะดูอยางเดียว  มีทํานอง มีลายเพลง ดูวาแตละจุด                  

มีตลกมันก็ไดสนุกสนานหัวเราะไปดวย  เริ่มมีการเริ่มเขาสูยุคใหม  ถาปลอยชุดการแสดงไปดวย  

ประกาศชุดการแสดงจบก็ประกาศชุดมันเปนเรื่องที่คนดูเบ่ือไมอยากดู  เราจึงมีการสอดแทรกตลก

และเพลงลูกทุงเขามาบาง   มันจึงเปนจุดเริ่มตนของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ จะตองมีตรงนี้เขา

มาแสดงดวย  ทุกวันนี้เปลี่ยนไปตามสถานการณคือ  คนดูไมดูเรา ดูไมจบจึงมีการพลิกแพลง           

การแสดงอีกอยาง ก็ขึ้นอยูกับผูจางจะกําหนดเวลาแสดง แตใชการแสดงชุดเดิมๆ  

สมัยกอนนั้น ผูวาจาง งานจะ เขามาหาเรา เชน  งานภาคสนามใหญ  ๆ จะมาปรึกษาวา

อาจารย ไปเปดสนามใหหนอยตองใชคนเยอะ ๆ ตองมีการคิดใหม  ๆ เพื่อใหเขากับงาน บางทีเพลง

ก็ตองแตงใหมเพื่อใหเขากับสถานการณ  เปนวิวัฒนาการจากเมื่อกอนรําด้ังเดิมก็จะเปนการคิด

ใหม รําใหม คิดลายเพลงใหมใหเขากับผูวาจางตองการ เพื่อใหสามารถบริการไดอยางเต็มที่

เพราะฉะนั้น   การแสดงสมัยใหมเขามาแทรกในการแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ก็มี 

เพราะมันขึ้นอยูกับเหตุการณสําคัญ เชน  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวครองราชยครบ  60 ป             

เราทําชุดการแสดงขึ้นมาใหมเพื่อทานโดยเฉพาะ หรืองานวิจิตรแพรวาราชินีแหงไหม  ตองการ

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ  เราตองนําแบบใหมเขามาการแตงกายก็ตอง

เก่ียวกับผาไหม   เพราะทานทรงมีความกรุณาตอผาไหมแพรวา โดยแทนที่จะเปนสีแดงสีเดียว           

ก็ทรงเอาสีอ่ืน ๆ เขาวิวัฒนาการก็ขึ้นมาเรื่อย ๆ แทนที่จะอยูกับชุดเกาชุดเดิมตองมีชุดใหม  ๆ ขึ้นมา 

เมื่อกอนแคนําไปโชว แคชุด หรือ 2 ชุด ตอนนี้วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุรับงานแสดง 3 - 4 ชั่วโมง 

เราจะทําอยางไรจึงจะไดอรรถรสสําหรับผูวาจาง  

เมื่อป  พ.ศ. 2531 ตอนนี้ดนตรีไดมีการเอาหลายอยางมาปรับแตง  เชน  ชุดไทพวน             

ไดนําดนตรีหลายอยางมาผสมผสานกัน อาจารยเปลื้อง ฉายรัศมี คิดลายโขงหลงและวิวัฒนาการ

ไปตามยุคตามสมัย โดยยึดหลักเดิมมีวิวัฒนาการไปพรอมกับการแสดง แตกอนดนตรีก็ใชแบบ

ธรรมดา แตสมัยน้ีมีการพัฒนาเอาเทคโนโลยีใหม ๆ มาใช ไดเนนการแสดงของกาฬสินธุ  
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ดังนั้น  การเปลี่ยนแปลงกลาวไดรับความนิยมแพรหลาย   จนถือไดวาเปนมาตรฐานของ           

วงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุมาจนถึงปจจุบัน” 

 จากการวิเคราะหเอกสารและการสัมภาษณผูมีสวนเก่ียวของ  สามารถสรุปใหเห็นถึง

รูปแบบการแสดงของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุในยุคกลาง ไดดังนี้  

1.  ดนตรีบรรเลงลายตางๆ เพื่อเปนการโหมโรงและบอกแกทานผูชมวาการแสดงกําลังจะ

เริ่มตนแลว 

2.  เปดวง(โชววง)ดวยการบรรเลงและการแสดงรําโชวของนางไห 

3.  การแสดงแตละชุด กอนนําเสนอชุดการแสดง (บางชุดการแสดง) ก็จะเลนมุขตลก

สอดแทรก  มีการผูกเรื่องขึ้น เชน เรื่องพระสุธน-มโนราห ตอนมโนราหเลนน้ํา ซึ่งเปนวรรณกรรม

พื้นบานอีสาน โดยการสมมุติใหมีตัวละครพอ แม ลูก ออกมาพูดคุยกัน กอนลาพอ ลาแม ไปเลนนํ้า

แลวจึงนําเสนอชุดการแสดง           

4.  การแตงเพลงบางทีก็ตองแตงใหมเพื่อใหเขากับสถานการณ เปนวิวัฒนาการผสมผสาน 

จากการรําแบบด้ังเดิม และประยุกต โดยจะเปนการคิดใหม  รําใหม คิดลายเพลงใหม ใหเขากับผูวา

จางตองการ เพื่อใหสามารถบริการไดอยางเต็มที่ เพราะฉะน้ัน การแสดงรวมสมัย(สมัยใหม)เขามา

แทรกในการแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ในบางครั้งก็จะขึ้นอยูกับวาการแสดงชุดน้ัน

เก่ียวของกับเหตุการณสําคัญๆ ใด เชน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวครองราชยครบ 60 ป เปนตน  

5. เริ่มเขาสูยุคใหม คือ มีการนําเอาเพลงลูกทุง เพลงสตริง (เพลงรวมสมัย) เขามาและการ

เอาตลกมาเลนแทรก  โดยมีอาจารยเรืองชัย นากลาง  และอ าจารย ทูลทองใจ  ซึ่งรัมย เลนตลก

ชวงแรกๆ เพื่อใหนักดนตรีไดมีโอกาสพักบาง และใหนางรํามีเวลาเปลี่ยนเครื่องแตงกาย 
 

 
      

             ภาพท่ี 19 รูปแบบการแสดงของวงโปงลาง  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุยุคกลาง  

                       ที่มา : กาญจนา สนสุนัน และวัชระ เมธาศุภสวัสด์ิ 
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ภาพที่ 20 รูปแบบการแสดงของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุยุคกลาง 

                              ที่มา :  กาญจนา สนสุนัน 

 

4.2.3 รูปแบบการแสดงของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุยุคปจจุบัน           

(พ.ศ.2551 – พ.ศ.2555)  

                       รูปแบบการแสดงของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุยุคปจจุบัน ถึงแมวาจะ

มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของวงดนตรีเพียงเล็กนอย แตรูปแบบของการแสดงนั้นก็มีการสรางสรรค

และพลิกแพลงอยูตลอดเวลา เพื่อตอบโจทยท่ีวา  “ทําอยางไร การแสดงของวงโปงลางวิทยาลัย    

นาฏศิลปกาฬสินธุ จึงจะได แสดงไดอยางมี อรรถรส และตรงกับความตองการ ผูวาจาง และ

สถานการณในชวงเวลานั้นๆ”    

จากการสังเกตแบบมีสวนรวมและการสัมภาษณผูมีสวนเก่ียวของ สามารถสรุปใหเห็นถึง

รูปแบบการแสดงของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุในยุคปจจุบัน ไดดังน้ี 

  1. ดนตรีบรรเลงลายตาง  ๆ เชน ลายโปงลาง ลายออนซอนอีสาน ลายขาวตองลม 

ลายแมฮางกลอมลูก ลายสาวคอยอาย ลายสุดสะแนน และนําเสนอเพลงตางที่มีความหมาย เชน 

เพลงสถาบัน  เพลงคําสัญญาที่กาฬสินธุ ดังแสดงในภาพที่ 21 
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ภาพที่ 21 การบรรเลงลายและนําเสนอเพลง 

                                         ที่มา : วัชระ เมธาศุภสวัสด์ิ 
 

           2. หลังจบเพลงแลวก็จะบรรเลงลายแมงภูตอมดอกออกลมพัดไผ เพลงโชววง 

          3. นางไหออกมารําโชวดานหนาเวทีและเขาดีดไห  

ดังแสดงในภาพที่ 22 
 

 
 

ภาพที่ 22  การบรรเลงและการรําโชวของนางไห 

ที่มา : วัชระ เมธาศุภสวัสด์ิ และ 

th-th.facebook.com/Forum.KalasinCollegeofDramaticArts - แคช 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dFcoAdSR2fYJ:th-th.facebook.com/Forum.KalasinCollegeofDramaticArts+%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1+%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8F%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C&cd=19&hl=th&ct=clnk&gl=th
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           4. พิธีกรกลาวทักทายทานผูชม และพูดถึงประวัติความเปนมาของวง  รวมถึงชุด             

การแสดง   และพิธีกรนําเขาสูชุดการแสดง  เชน ชุดรําตังหวาย ชุดฟอนแคน หรือ ฟอนไทภูเขา         

ซึ่งในบทเพลงน้ีจะมีการบรรเลงการออกเด่ียวของเครื่องดนตรีแตละชิ้น ดังแสดงในภาพที่ 23 
 

 
 

ภาพที่ 23 การแสดงชุดรําตังหวาย 

ที่มา : วัชระ เมธาศุภสวัสด์ิ และ 

th-th.facebook.com/Forum.KalasinCollegeofDramaticArts - แคช 
 

            5. การแสดงรําที่มีอัตราจังหวะที่ชา ถึงจังหวะปานกลาง เชน ชุดภูไทสามเผา 

ประกอบดวย ภูไทกาฬสินธุ ภูไทเรณูนคร ภูไทสกลนคร 

            6. พิธีกรค่ันรายการโดยการรองเพลง หรือเชิญทานผูชมมามีสวนรวมบนเวที เปนตน 

ดังภาพท่ี 24 

ภาพที่ 24 พิธีกรค่ันรายการโดยการเลนมุขตลกๆ หรือเชิญทานผูชมมามีสวนรวมบนเวที 

ที่มา : วัชระ เมธาศุภสวัสด์ิ 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dFcoAdSR2fYJ:th-th.facebook.com/Forum.KalasinCollegeofDramaticArts+%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1+%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8F%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C&cd=19&hl=th&ct=clnk&gl=th
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           7. การแสดงชุดรําที่มีจังหวะเร็วและกระชับขึ้น เชน ฟอนสาวกาฬสินธุลําเพลิน              

เซิ้งแหยไขมดแดง เปนตน 

           8. ขั้นรายการโดยการรองเพลงเร็ว เชน เพลงออนซอนเด เพลงคึดฮอดสาวฟงลํา   

           9. พิธีกรแนะนําชุดการแสดงที่มีจังหวะสนุกสนานคึกคัก เชน เซิ้งแหยไขมดแดง   

ฟอนไทภูเขา เปนตน ดังแสดงในภาพที่ 25 

 

  
 

ภาพที่ 25 พิธีกรค่ันรายการโดยการเลนมุขตลกๆ หนาเวที  

                                          ที่มา : วัชระ เมธาศุภสวัสด์ิ 
 

           10. พิธีกรแนะนําเครื่องดนตรี  เริ่มจากการแนะนําเครื่องดีดกอน เชน  แนะนําพิณ  

อาจจะเลาถึงประวัติความเปนมากอน  แนะนํา  ซอ โปงลาง แคน โหวด  อาจจะเลาถึงประวัติ             

ความเปนมากอน   สาธิตจนครบ ดีด สี ตี เปา เปนตน  ตอจากนั้นอาจใหพิณดีดลายปูปาหลาน             

ซอโชวท่ีสําเนียง เครื่องตีโปงลาง โชวลายกาเตนกอน  แนะนําเครื่องเปาโดยสวนใหญมักจะแนะนํา

โหวดลายสาวสะกิดแม กอนแลว  จึงตามดวยการแนะนําแคน ลายสุดสะแนน โดยสวนมากจะให

หมอแคนกลาวถึงประวัติของแคนกอน ตอจากนั้นก็ใหหมอแคนสาธิตวิธีเปาใหทานผูชมฟงดู   

             11. บรรเลง ตอดวยชุดการแสดง 

       12. สลับกับการแสดงตลก(หมอลําเรื่องตอกลอน) ซึ่งมีมุขฮา ๆ ขํา ๆ เพื่อเปนการ

เปลี่ยนบรรยากาศ และเปนการเพิ่มสีสันในการชมการแสดงโปงลาง ดังแสดงในภาพท่ี 26  
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ภาพที่ 26 การแสดงตลก 

ที่มา : th-th.facebook.com/Forum.KalasinCollegeofDramaticArts - แคช 
 

             13. เริ่มแสดงชุดรําตาง ๆ ออกไปเรื่อย ๆ จนกระท่ังเห็นเวลาพอสมควร  อาจจบลงดวย

2 ชุดการแสดง เชน ชุดสาวกาฬสินธุลําเพลิน  ชุดเซิ้งกระโป 

 

 
 

ภาพที่ 27 การแสดงชุดเซิ้งกระโป 

ที่มา : วัชระ เมธาศุภสวัสด์ิ 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dFcoAdSR2fYJ:th-th.facebook.com/Forum.KalasinCollegeofDramaticArts+%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1+%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8F%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C&cd=19&hl=th&ct=clnk&gl=th
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             14. ดนตรีบรรเลงเพลงลา (เตยลา)ผูชม  เชน  เพลงเตยสามจังหวะ  (เตยธรรมดา              

เตยโขง เตยพมา) 
 

       
 

                                       ภาพท่ี 28  การแสดงชุดเตยลากอนสิ้นสุดการแสดง 

ที่มา : วัชระ เมธาศุภสวัสด์ิ 
 

         15. พิธีกรกลาวลาทานผูชม/จบการแสดง  
 

               
                  

        ภาพที่ 29 พิธีกรกลาวลา จบกระบวนการนําเสนอ 

   ท่ีมา : วัชระ เมธาศุภสวัสด์ิ 
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การศึกษารูปแบบการแสดงของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ทั้ง 3 ยุค พบวา 

รูปแบบและขั้นตอนการแสดง สามารถเปรียบเทียบพัฒนาการไดดังแสดงไวในตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบรูปแบบการแสดงของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ทั้ง 3 ยุค 
 

ประเด็น /

ยุค 

ยุคแรก 

(พ.ศ.2526–พ.ศ.2530) 

ยุคกลาง 

(พ.ศ.2531–พ.ศ.2550) 

ยุคปจจุบัน 

(พ.ศ.2551–พ.ศ.2555) 

1. รูปแบบ  เปนไปตามความ

ตองการ ผูจัดการแสดง 

สภาพสังคมและความ

นิยม 

เปนไปตามความตองการ

ของ ผูวาจางตองการ  

เหตุการณสําคัญๆ  และ

นโยบายของวิทยาลัย 

มีการสรางสรรคและ           

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

เพื่อให ตรงกับความตองการ

ผูวาจาง และสถานการณใน

ชวงเวลาน้ันๆ  

2. ขั้นตอน 1. บรรเลงลายเพื่อเปน

การโหมโรง 

2. เปดวงเพื่อเปนการ

เริ่มเขาสูการแสดงตาม

รายการของวง 

3.ชุดการแสดงจะที่

เก่ียวกับประเพณี 

พิธีกรรม ความเชื่อ วิถี

ชีวิตและการละเลน

ตางๆ 

4.รองเพลงและการ

แสดงตลกเพื่อค่ัน

รายการแสดง 

1.ดนตรีบรรเลงลายตางๆ 

เพื่อเปนการโหมโรง 

2. เปดวงดวยการบรรเลง 

และการแสดงรําโชวของ

นางไห 

3. การแสดงแตละชุด  กอน

ปลอยชุดการแสดงมีการ

เลนตลกสลับกับการ

นําเสนอของพิธีกร 

 4.เริ่มเขาสูยุคใหม คือ มี

การนําเอา เพลงลูกทุงเขา

มาบรรเลงและมีการแทรก

ตลกในการแสดง 

 

1. ดนตรีบรรเลงลายตาง ๆ 

2.หลังจบเพลงแลวก็จะ

บรรเล งลายแมงภูตอมดอก

ออกลมพัดไผ  เพลงโชววง 

3.นางไหออกมารําโชวดาน  

หนาเวทีและเขาดีดไห 

 4.พิธีกรกลาวทักทายทาน

ผูชม และพูดถึงประวัติความ

เปนมาของวง   รวมถึงชุดการ

แสดงและพิธีกรนําเขาสูชุด

การแสดง 

5.ก ารแสดงรําที่มีอัตรา

จังหวะที่ชา  ถึงจังหวะปาน

กลาง 

6. พิธีกรค่ันรายการโดยการ

รองเพลง   หรือเชิญทานผูชม

มามีสวนรวมบนเวที  
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ตารางท่ี 3 (ตอ) เปรียบเทียบรูปแบบการแสดงของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ท้ัง 3 ยุค 
 

ประเด็น /

ยุค 

ยุคแรก 

(พ.ศ.2526–พ.ศ.2530) 

ยุคกลาง 

(พ.ศ.2531–พ.ศ.2550) 

ยุคปจจุบัน 

(พ.ศ.2551–พ.ศ.2555) 

2. ขั้นตอน   7. การแสดงชุดรําที่มีจังหวะ

เร็วและกระชับขึ้น   

 8. ขั้นรายการโดยการรอง

เพลงเร็ว    

 9.พิธีกรแนะนําชุดการแสดง

ที่มีจังหวะสนุกสนานคึกคัก 

10.พิธีกรแนะนําเครื่องดนตรี   

เริ่มจากการแนะนําเครื่องดีด

สี ตี เปา  ตามลําดับ 

11. บรรเลง ตอดวยชุด               

การแสดง 

12. สลับกับการแสดงตลก

(หมอลําเรื่องตอกลอน) 

13.บรรเลงตอดวยชุด                

การแสดงตางๆ จนถึงเวลา

ปดการแสดง   

14. ดนตรีบรรเลงเพลงลา

(เตยลา)ผูชม 

15. พิธีกรกลาวลาทานผูชม/

จบการแสดง  

 

 

 

 
 

 


