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บทท่ี  5 
 

สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

 การศึกษาประวัติ พัฒนาการและรูปแบบการแสดง ของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลป

กาฬสินธุ ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประวัติและพัฒนาการและ รูปแบบการแสดงของ                 

วงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลและ วิเคราะหเรียบเรียง                  

โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research) สามารถสรุป อภิปรายผล  พรอมทั้ง

ขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

   

5.1 สรุปผลการวิจัย  
 

5.1.1 ประวัติ พัฒนาการของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

   ผลจากการศึกษา  พบวา ผูที่จัดต้ังวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุคนแรก คือ 

ผูอํานวยการ สําเริง จิตจง ขึ้น ในป พ.ศ. 2525 ทานไดจัดใหมีการเรียนการสอนวิชาดนตรีพื้นบาน

อีสาน โดยมีอาจารยที่สอนอยูชวงแรก คือ อาจารยเปลื้อง ฉายรัศมี  อาจารยทรงศักด์ิ ประทุมศิลป 

อาจารยอลงกต คําโสภา อาจารยชัยสิทธิ์ สนสุนัน  เปนผูสอน  โดยในยุคแรก ๆ  ก็ไดมีการพัฒนา   

วงโปงลางและเครื่องดนตรีพื้นบานอยูบาง  แตไมมากนัก การเลนดนตรียังตองน่ังเลนกับพื้น          

เครื่องดนตรีก็มีไมก่ีชิ้น เครื่องดนตรีในวงโปงลาง ประกอบดวย แคน โปงลาง พิณโปรง กลองยาว  

ฉิ่ง ฉาบเล็ก และไหซอง 

 

 5.1.1.1 พัฒนาการของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ยุคแรก 

          ผลจากการศึกษา  พบวา ในยุคแรกน้ีถือเปนยุคบุกเบิกของการจัดต้ัง          

วงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ซึ่งมีชวงเวลาต้ังแตป พ.ศ.2526-พ.ศ.2530 รวมระยะเวลา  

5 ป ยุคแรกนี้เริ่มตนขึ้น เมื่อนายชัยสิทธิ์ สนสุนัน นักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด             

มาฝกสอนครั้งแรกที่วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ (สอนโขนลิง) ในป พ.ศ. 2526 (ภาคเรียนที่ 1)             

ไดรวมกับอาจารยเปลื้อง ฉายรัศมี และไดอาจารยสอนวิชาคณิตศาสตรและอาจารยสอนวิชาสังคม

ศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญทางดานศิลปะการแสดงพื้นบานอีสานอีก 2 ทานคือ อาจารยเพ็ญจันทร               

เดนยุกต (อ่ิมแมน) อาจารยมาลินี  แกวเงิน ไดรวมกันสรางสรรคผลงานดานศิลปะการแสดงขึ้นมา   
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 พัฒนาการของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ในยุคแรก สามารถสรุปไดดังนี้  คือ

พ.ศ. 2526 เกิดวงดนตรีโปงลางวงแรก เครื่อง ดนตรีที่ใชมีโปงลาง 3 ผืน กลอง  1ใบ รํามะนา  1 ใบ 

ยังไมมีเครื่องดนตรีไฟฟาใช  ยังคงใชพิณโปรง ใชแคน ใชไหดีด เปนเสียงเบส ใชแคน 8 บันไดเสียง 

จีไมเนอร ( Key Gm) โหวด บันไดเสียงจีไมเนอร ( Key Gm) แตชวงตนๆ  ของวงไมมีโหวด มีฉิ่ง         

มีฉาบเล็ก ไมมีฉาบใหญ นั่งเลนกับพื้นมีกลองใบเดียว วงที่สอง ใชโปงลาง 5 – 10 ผืน โหวด 2 ตัว 

แคน 3 เตา (ใชบันไดเสียงจี ( Key G) ท้ังหมด) พ.ศ. 2527 เริ่มเอาพิณไฟฟามาใช คือ พิณโปรงติด

คอนแทก (Contact) ใชโปงลางวงใหญ  10 ผืน คนตี  20 คน พ.ศ. 2528 เพิ่มเบสไฟฟา 2 สาย              

ไหซอง(มี,ลา) 2 ใบ กลองไมพยุงดําเปน 4 ใบ พ.ศ. 2529 เพิ่มไหซอง 5 ใบ เบสไฟฟา 4 สาย และ

ในป พ.ศ. 2530 ไดมีการเพิ่มซอปบ ซอกันตรึม เขามา(สําหรับประกอบการแสดงชุดพนมรุง)   

 

 5.1.1.2 พัฒนาการของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ยุคกลาง 

            ผลจากการศึกษา  พบวา วงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุยุคกลาง 

เริ่มต้ังแต ป พ.ศ. 2531-พ.ศ. 2550 มีระยะเวลาทั้งสิ้น 20 ป   โดยมี   อาจารย ทูลทองใจ ซึ่งรัมย                  

รับตําแหนงเปนหัวหนาหมวดดนตรีพื้นบานอีสาน ท้ังนี้เนื่องจาก  อาจารยชัยสิทธิ์ สนสุนัน ไดยาย 

ไปสอนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน  พัฒนาการของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลป

กาฬสินธุ ในยุคกลางสามารถสรุปไดดังนี้  คือ ป พ.ศ. 2531 ครูเปลื้อง ฉายรัศมี ไดคิดคนและ

พยายามสรางเครื่องดนตรีขึ้นชิ้นหน่ึง  คือ พิณหลุม  พ.ศ.2532 ไดมีการปรับเปลี่ยนจากการใช         

กลองหาง 5 ใบ เปนกลองหาง 4 ใบและเปลี่ยน รูปแบบขาต้ังกลองและ ขาต้ังไหใหม  พ.ศ.2533 ได

มีการปรับ เปลี่ยนรูปแบบของไห จากไห 5 ใบ มาเปนไห 4 ใบ  ตอมาในป พ.ศ. 2534- พ.ศ.2535          

ครูเปลื้อง ฉายรัศมี ไดประดิษฐเครื่องดนตรีชนิดหน่ึงขึ้น คือ  หมากกะโหลง  ตอมาครูเปลื้อง               

ฉายรัศมีและบุคลากรหมวดดนตรีพื้นเมืองอีสาน ไดรวมกันคิดและพัฒนาเพื่อใหเกิดเครื่องดนตรี

อ่ืน ๆ เพื่อใหสามารถผสมผสานเกิดเปนวงดนตรีใหมขึ้นได ตอมาจึงไดเกิดเครื่องดนตรีอ่ืน  ๆ 

ตามมาเชน (1) โปงลางเหล็ก ซึ่งมีเสียงเล็กแหลมกังวาน  (2) หมากกะโหลง  ซึ่งมีเสียงทุมกังวาน  

(3) โปงลางไมไผ ซึ่งมีเสียงหวนสั้น ทําขึ้นเพื่อใหตัดกับเสียงกังวานของโลหะ  (4) แคน ใชแคนที่มี

อยูเดิม คือ แคน 7 แคน 8 และแคน 9 เพื่อใหเกิดเสียงสูง  กลาง ตํ่า (5) พิณไฟฟา ใชสายทุมทั้ง 

สามสาย และ ( 6) เครื่องดนตรีอ่ืน เชน โหวด และเครื่องประกอบจังหวะก็ยังคงใชเหมือนวงดนตรี

โปงลาง  ในป พ.ศ. 2536 - พ.ศ.2538 อาจารยทูลทองใจ ซึ่งรัมย จึงไดรวมเอาวงโปงลางและวง

หมากกะโหลง เขาดวยกันตัดโปงลางไมไผออกเนื่องจากชํารุดงาย (ไมแตก , แมลงกินไม) ทําให

เสียงเพี้ยนเร็วมาก โดยใชโปงลางไมมะหาดทําหนาที่แทน ใชเสียงพิณเหมือนวงโปงลาง และใชชื่อ

วงดนตรีนี้ใหมวา “วงหมากกะโหลงโปงลาง”  
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 จนกระทั่งถึงป พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2540 มีการผสมผสานวงดนตรี 3 วงเขาดวยกัน คือ               

วงโปงลาง วงหมากกะโหลง วงแคน เนื่องจากวงดนตรีนี้ใชแคนเปนจํานวนมากจึงมักเรียกกัน       

ติดปากวา “วงแคน” วงหมากกะโหลงโปงลางเดิม ก็มีชนิดเครื่องดนตรีเหมือนกันแตกตางกัน         

ที่เครื่องดนตรีมีจํานวนมากขึ้นเทานั้นเอง ดังนั้น จึงสรุปใหชื่อวงดนตรีนี้วา วงหมากกะโหลงโปงลาง

วงใหญ  และในป พ.ศ.2541 ไดรับงบประมาณสนับสนุนในการสรางวงวงหมากกะโหลงโปงลาง 

ใหใหญย่ิงขึ้น โดยใชแคนจํานวน 100 เตา ในชวงสุดทายต้ังแตป พ.ศ. 2542-พ.ศ.2550 เปนชวง

ระยะเวลาที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาวงโปงลางหรือวงหมากกะโหลงโปงลางแตอยางใด  

 

 5.1.1.3 พัฒนาการของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ยุคปจจุบัน  

                      ผลจากการศึกษา  พบวา วงโปงลางและวงหมากกะโหลงโปงลางวิทยาลัย

นาฏศิลปกาฬสินธุ ในยุคปจจุบัน เริ่มต้ังแตป พ.ศ.2551-พ.ศ.2555 มีระยะเวลาทั้งสิ้น 5 ป หลังจาก

อาจารยวัชระ เมธาศุภสวัสด์ิ ไดรับตําแหนงเปนหัวหนากลุมสาระดนตรีพื้นบานอีสาน ท้ังนี้ 

เนื่องจาก อาจารย ทูลทองใจ ซึ่งรัมย ยายไปดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ วิทยาลัยนาฏศิลป

นครราชสีมา พัฒนาการของวงโปงลางและวงหมากกะโหลงโปงลาง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  

ในยุคปจจุบัน พบวา ในป พ.ศ.2551 -พ.ศ.2555 ไดมีการ ปรับ เปลี่ยน ขนาดและประเภทของวง     

บางเพียงเล็กนอย  เชน  ในบางครั้งอาจใชโปงลาง มากกวา 1 หรือมากกวา 1 ผืน แคน  1 หรือ

มากกวา 1 เตา (แคนเล็ก แคนกลาง แคนใหญ)  โดยจะนิยมใช แคนแปดเปนหลัก ใชบันไดเสียงเอ

ไมเนอร (Key Am) และบันไดเสียง จี ( Key G) ใชรวมในการขับรองหมอลํา 1 หรือมากกวา 1 เตา 

โหวด 1 หรือมากกวา 1 ตัว พิณไฟฟา 1 - 2 ตัว (พิณเบสไฟฟา  1 ตัว) และในบางครั้งจะมีซออีสาน 

มีปภูไท  และสไน หรือสเนงเกล (เขาควาย) มาบรรเลงประกอบการแสดง  (การจัดรูปแบบของวง

โปงลางและวงหมากกะโหลงโปงลาง โดยจะคํานึงถึงความเหมาะสม ของแตละงานและความ

ตองการของผูวาจางดวย เชน วงขนาดเล็ก วงขนาดกลาง และวงขนาดใหญ) 

 

5.1.2 รูปแบบการแสดงของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

 

         5.1.2.1 รูปแบบการแสดงของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ยุคแรก 

          ผลจากการศึกษา  พบวา รูปแบบการแสดงของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลป

กาฬสินธุยุคแรก ๆ นั้น อาจแบงไดเปน 3 สวนใหญๆ คือ การบรรเลงดนตรีลวน การบรรเลง

ประกอบการขับรองและการบรรเลงประกอบการแสดง โดยทั้ง 3 สวนนี้เปนรูปแบบการแสดงท่ีนิยม

ใชกันโดยท่ัวไป เสนหท่ีถือเปนเอกลักษณของวงดนตรีโปงลางอีกอยางหนึ่ง ที่เปนสิ่งเชิญชวนให
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ผูคนที่เดินผานไปมา หยุดแวะชมการแสดงน่ันก็คือ การบรรเลงโชววง เมื่อเสียงบรรเลงโชววง              

เริ่มขึ้น มีนางไหออกมารายรํา นั่นก็แสดงวา กําลังจะมีการแสดงเริ่มขึ้นนั่นเอง  

โดยมีลําดับการแสดง ดังนี้ คือ ( 1) บรรเลงลายเพื่อเปนการโหมโรงเพื่อบอกใหทานผูชม  

ไดทราบวาเริ่มทําการแสดง และเพื่อเปนการทดลองระบบไฟ ระบบเครื่องเสียง ใหพรอมและ

สมบูรณที่สุด (2) โชววงเพื่อเปนการเริ่มเขาสูการแสดงตามรายการของวง และเพื่อความสนุกสนาน 

ความคึกคัก การโชวจะเนนใหเครื่องดนตรีแตละชิ้นไดเด่ียว  เชน พิณ (ลายปูปาหลาน) โปงลาง 

(ลายกาเตนกอน) แคน (ลายสุดสะแนน) โหวด (ลายสาวนอยหยิกแม)( 3) ชุดการแสดงที่เก่ียวกับ 

ประเพณี พิธีกรรม  ความเชื่อตางๆ และวิถีชีวิต การละเลนตางๆ ฯลฯ โดยไดนํามาประดิษฐเปนชุด

การแสดง เชน ชุด ท่ีเก่ียวกับประเพณี ไดแก ชุดเซิ้งบ้ังไฟ พิธีกรรม ไดแก ชุดเซียงของ ความเชื่อ 

ไดแก ชุดดึงครกดึงสาก วิถีชีวิต ไดแก ชุดไทภูเขา เซิ้งแหยไขมดแดง การละเลน ไดแก ชุดเซิ้ง

กระโป ชุดเรือมอันเร (กระทบสาก) เปนต น และ (4) รองเพลง  และการแสดงตลกเพื่อค่ันรายการ

แสดง เปนการสรางสีสันในการชมการแสดง และยังเปนการสรางบรรยากาศ ใหทานผูชมได

ติดตามชมการแสดงต้ังแตเริ่มตนจนกระทั่งจบการแสดง อยางสนุกสนานไปพรอม ๆ กันกับการชม

ชุดการแสดง  สําหรับเรื่องชุดการแสดงนั้นเปนไปตามความตองการ ผูจัดการแสดง สภาพสังคม

และความนิยม 

 

         5.1.2.2 รูปแบบการแสดงของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ยุคกลาง 

          ผลจากการศึกษา  พบวา รูปแบบการแสดงของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลป

กาฬสินธุยุคกลางนั้น ถือเปนชวงเริ่มเขาสูยุคใหม นั่นหมายถึงยุคแหงการเปลี่ยนแปลงใหการแสดง

ของวงโปงลางมีความสนุกสนานและไมทําใหผูชมเกิดความเบ่ือหนาย ดังนั้น จึงมีการเพิ่มเติม

ลูกเลนในการแสดง ดังนี้ คือ ( 1) มีการนําเอา เพลงลูกทุงเขามาและเอาตลกมาเลนแทรก  โดยมี

อาจารยเรืองชัย นากลาง  และอ าจารย ทูลทองใจ  ซึ่งรัมย เลนตลกชวงแรกๆ เพื่อใหนักดนตรี         

ไดพักบางและใหนางรํามีเวลาเปลี่ยนเครื่องแตงกาย  (2) การแสดงแตละชุด  กอนนําเสนอชุด        

การแสดง(บางชุดการแสดง)ก็จะ เลนมุขตลกสอดแทรก มีการ ผูกเรื่องขึ้น  เชน เรื่องพระสุธน-

มโนราห ตอนมโนราหเลนน้ํา ซึ่งเปนวรรณกรรมพื้นบานอีสาน โดยการสมมุติ ใหมีตัวละครพอ แม 

ลูก ออกมาพูดคุยกัน กอนลาพอ  ลาแมไปเลนนํ้า  แลวจึงนําเสนอ ชุดการแสดง  (3) การแตงเพลง

บางทีก็ตองแตงใหมเพื่อใหเขากับสถานการณ เปนวิวัฒนาการผสมผสานจากการรําแบบด้ังเดิม 

และแบบประยุกต โดยจะเปนการคิดใหม  รําใหม คิดลายเพลงใหม  ใหตรงตามความตองการของ             

ผูวาจางและสามารถใหบริการไดอยางเต็มที่  
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เพราะฉะนั้น การแสดงรวมสมัย(สมัยใหม)เขามาแทรกในการแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลป

กาฬสินธุ ในบางครั้งก็จะขึ้นอยูกับวาการแสดงชุดนั้นๆ เก่ียวของกับเหตุการณสําคัญ ๆ ใด  เชน 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวครองราชยครบ 60 ป เปนตน 

 5.1.2.3 รูปแบบการแสดงของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ         

ยุคปจจุบัน 

                ผลจากการศึกษา  พบวา  รูปแบบการแสดงของวงโปงลางวิทยาลัย                 

นาฏศิลปกาฬสินธุยุคปจจุบัน ถึงแมวา จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของวงดนตรีเพียงเล็กนอย          

แตรูปแบบของการแสดงนั้น  ก็มีการสรางสรรคและพลิกแพลงอยูตลอดเวลา เพื่อตอบโจทยท่ีวา  

“ทําอยางไร การแสดงของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ จึงจะได แสดงไดอยางมี อรรถรส

และตรงกับความตองการ ผูวาจาง และสถานการณในชวงเวลาน้ันๆ” ดังนั้น จึงมีการจัดลําดับ      

ในการแสดงเพื่อใหเกิดความสนุกสนานและนาติดตาม ดังนี้ คือ (1) ดนตรีบรรเลงลายตาง  ๆ เชน 

ลายออนซอนอีสาน ลายขาวตองลม ลายแมฮาง กลอมลูก ลายสาวคอยอาย ลายสุดสะแนน และ

นําเสนอเพลงตางท่ีมีความหมาย เชน เพลงสถาบัน,เพลงคําสัญญาที่กาฬสินธุ  (2) หลังจบเพลง

แลวก็จะบรรเลงลายแมงภูตอมดอกออกลมพัดไผ  เพลงโชววง (3) นางไหออกมารําโชวดานหนา

เวทีและเขาดีดไห (4) พิธีกรกลาวทักทายทานผูชม และพูดถึงประวัติความเปนมาของวง  รวมถึงชุด

การแสดง  และพิธีกรนําเขาสูชุดการแสดง  เชน ชุดรําตังหวาย ชุดฟอนแคน หรือ ฟอนไทภูเขาซึ่งใน

บทเพลงน้ีจะมีการบรรเลงการออกเด่ียวของเครื่องดนตรีแตละชิ้น  (5) การแสดงรําที่มีอัตราจังหวะ

ที่ชา ถึงจังหวะปานกลาง  เชน ชุดภูไทสามเผา ประกอบดวย ภูไทกาฬสินธุ  ภูไทเรณูนคร และภูไท

สกลนคร  (6) พิธีกรค่ันรายการโดยการรองเพลงหรือ เชิญทานผูชมมามีสวนรวมบนเวที เปนตน              

(7) การแสดงชุดรําที่มีจังหวะเร็วและกระชับขึ้น เชน ฟอนสาวกาฬสินธุลําเพลิน  เซิ้งแหยไขมดแดง  

เปนตน (8) ขั้นรายการโดยการรองเพลงเร็ว เชน เพลงออนซอนเด เพลงคึดฮอดสาวฟงลํา  (9) พิธีกร

แนะนําชุดการแสดง ที่มีจังหวะสนุกสนานคึกคัก เชน เซิ้งแหยไขมดแดง  ฟอนไทภูเขา เปนตน             

(10) พิธีกรแนะนําเครื่องดนตรี   เริ่มจากการแนะนําเครื่องดีดกอน  เชน แนะนําพิณ อาจจะเลาถึง

ประวัติความเปนมากอน  แนะนํา ซอ โปงลาง แคน โหวด  อาจจะเลาถึงประวัติความเปนมากอน   

สาธิตจนครบ ดีด สี ตี เปา เปนตน  ตอจากนั้น อาจใหพิณดีดลายปูปาหลาน ซอโชวที่สําเนียง  

เครื่องตีโปงลาง โชวลายกาเตนกอน  แนะนําเครื่องเปาโดยสวนใหญมักจะแนะนําโหวด ลายสาว

สะกิดแมกอนแลว จึงตามดวยการแนะนําแคน ลายสุดสะแนนโดยสวนมากจะใหหมอแคนกลาวถึง

ประวัติของแคนกอน  ตอจากนั้นก็ใหหมอแคนสาธิตวิธีเปาใหทานผูชม ฟงดู (11) บรรเลง ตอดวย 

ชุดการแสดง ( 12) สลับกับการแสดงตลก(หมอลําเรื่องตอกลอน) ซึ่งมีมุขฮาๆ  ขําๆ  เพื่อเปนการ

เปลี่ยนบรรยากาศ และเปนการเพิ่มสีสันในการชมการแสดงโปงลาง (13) เริ่มแสดงชุดรําตางๆ  
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ออกไปเรื่อยๆ จนกระท่ังเห็นเวลาพอสมควร  อาจจบลงดวยสองชุดการแสดง เชน ชุดสาวกาฬสินธุ

ลําเพลิน ชุดเซิ้งกระโป (14)ดนตรีบรรเลงเพลงลา (เตยลา)ผูชม  เชน เพลงเตยสามจังหวะ             

(เตยธรรมดา เตยโขง เตยพมา) และสุดทายคือพิธีกรกลาวลาทานผูชม/จบการแสดง 

 

5.2 อภิปรายผล 

 

5.2.1 ประวัติและพัฒนาการของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

         อาจารยสําเริง จิตจง ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุคนแรก ไดจัดต้ัง             

วงโปงลางขึ้น ในป พ.ศ. 2525 และวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ไดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ            

วงโปงลางมาเปนวงหมากกะโหลง(โปงลาง) โดยเปนผลงานของครูเปลื้อง ฉายรัศมี  เปนผูประดิษฐ

เครื่องดนตรี อาทิ หมากกะโหลง โปงลางเหล็ก โปงลางไมไผ  เปนตน วงหมากกะโหลง (โปงลาง ) 

เปนวงดนตรีที่เกิดขึ้นใหม ซึ่งเปนการผสมผสานเครื่องดนตรีท่ีมีทั้งเครื่องตี เครื่องเปาและเครื่องดีด 

เนนเสียงกังวานและนุมนวล โดยมีเครื่องดนตรีที่ใชผสมวง ประกอบดวย  1) หมากกะโหลง มีเสียง

ทุมตํ่ากังวาน 2 ) โปงลางเหล็ก  มีเสียงแหลมกังวาน   3) โปงลางไมไผ(ไมมะหาด) มีเสียงหวน ๆ           

ทําขึ้นเพื่อมาบรรเลงใหไดทํานองที่ชัดเจนขึ้น  4) พิณไฟฟา ใชสายทุมทั้งสามสายเพื่อใหเกิดเสียง

นุมนวล 5) เบสไฟฟา ใชกํากับจังหวะจะมีเสียงทุมตํ่าและสูงตามการบรรเลงเพลง  6) แคน ใชเปา

ใหเกิดเสียงประสาน มีท้ังสูง กลาง ตํ่า ใชแคน 3 ชนิด คือ แคนขนาดเล็ก แคนขนาดกลางและแคน

ขนาดใหญ 7) โหวด ใชเปาเพื่อใหเกิดความโหยหวนออนหวาน  8) กลองหางขนาดเล็ก(ขนาดใหญ) 

เพื่อใหมีเสียงเหมาะกับเสียงของดนตรี  9) กลองต้ึม ใชตีควบคุมจังหวะใหญใหได  ท้ังอารมณ

นุมนวลและเราใจ 10) ฉาบเล็ก / ฉาบใหญ ใชตีสอดแทรกและควบคุมจังหวะใหเกิดความสนุกสนาน 

และ 11) เกราะ ใชควบคุมจังหวะอยางสม่ําเสมอ  ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากการแสดงดนตรีโปงลาง 

เปนการแสดงพื้นบานท่ีมีความยืดหยุนและลักษณะผสมผสานระหวางวัฒนธรรมเกากับวัฒนธรรม

ใหม ซึ่งมีแนวโนมที่จะปรับตัวอยูไดกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการแสดงดนตรีโปงลาง

เริ่มเปนที่นิยมของมวลชน จึงเปนเครื่องมืออยางดีในการสงตอความรู ความนึกคิดไปสูความทันสมัย

กาวตามสังคมได การคงอยูของดนตรีโปงลางจึงขึ้นอยูกับการปรับเปลี่ยน ทั้งเนื้อหาใหสอดคลอง

กับความตองการของผูชม และคงจะมีการนําเทคนิคตางๆ ของการแสดงของตะวันตกเขามาปรับ

ใชใหมากขึ้นกวาที่ไดรับอิทธิพลอยู  ซึ่งไมสอดคลอง กับภราดร สาขามุละ  (2541, หนา,49-52)  

ไดศึกษาดนตรีนิพนธ เรื่อง วงโปงลาง : วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  ผลจากการศึกษา พบวา 

โปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ เก่ียวกับการกอต้ังวงดนตรี ลักษณะของการถายทอดความรู

และวิธีการเลน หลักการในการจัดวง การฝกฝนของนักดนตรี  
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 นอกจากนี้ยังได ทําการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูล วงโปงลางของวิทยาลัยนาฏศิลป

กาฬสินธุ ท้ังในอดีตและปจจุบัน ท่ีไดมีการแสดงมาจนมีชื่อเสียงในปจจุบัน  วงดนตรีพื้นบานอีสาน

วงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ไดจัดต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ.2528 โดยผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 

ไดมีคําสั่งเชิญใหนายเปลื้อง ฉายรัศมี มาทําการสอน และเผยแพรดนตรีใหกับวิทยาลัยนาฏศิลป

กาฬสินธุ ในสาขาดนตรีพื้นบานอีสาน  

 ในการจัดวงดนตรีโปงลางของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  โดยนําเอาเครื่องดนตรี พื้นบาน

อีสาน เชน พิณ โปงลาง แคน โหวด กลองหาง พิณเบส และเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ มาทําการ

รวมบรรเลง รวมวง ลายดนตรีดวยกัน ในลักษณะท่ีมีการพัฒนามากขึ้น คือมีการใชหลักของ           

เครื่องขยายเสียงเขามาชวยในอุปกรณบางประเภท ทําใหการบรรเลงโดยรวมมีความไพเราะสนุกสนาน 

มากขึ้น ในการถายทอดความรูในวงดนตรีโปงลางนั้น สาขาวิชาดนตรีพื้นบานจัดเปนสาขาหน่ึงที่

นักเรียนสามารถเลือกศึกษาได วิธีการเรียนการสอนจะอาศัยในเรื่องของการผสมผสาน วิธีการ

ด้ังเดิม และมีวิธีสมัยใหม โดยเริ่มแรกนักเรียนตองเรียนรูในทฤษฎีพื้นฐานตาง ๆ ของอุปกรณแตละ

ชนิด รวมทั้งลายเพลงและจังหวะแบบตางๆ อีกดวย ซึ่งลายเพลงนั้นในขั้นตน จะอาศัยการทอง

จําเปนสวนใหญ เมื่อนักเรียนไดเรียนในทางดานทฤษฎีไดในระดับหนึ่งแลว ก็จะดําเนินการฝกใน

การปฏิบัติ และแยกขั้นตอนการเรียนออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง ระดับสูง เมื่อ

นักเรียนเรียนรูวิธีปฏิบัติไดแลวก็จะทําการฝกบรรเลงรวมกัน จนถึงขั้นบรรเลงประกอบกับการแสดง

นาฏศิลปได   ปจจุบันดนตรีพื้นบานอีสานไดรับความนิยมอยางแพรหลายเปนอยางมาก                    

แตภาพลักษณของวงดนตรีพื้นบานอีสานจะออกมาในลักษณที่เปนภาพลบเปนสวนมาก เชน ใน

เรื่องของการแสดงหมอลําซิ่ง ซึ่งไดรับอิทธิพลของตะวันตกมากจนทําให ดนตรีพื้นบานของอีสาน

ดอยคาลง ดวยเหตุน้ี วงโปงลางของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ จึงเปนแบบอยางของการอนุรักษที่

ดี ในการเลือกปฏิบัติการที่จะผสมผสานอิทธิพลของวัฒนธรรม ที่เขามาแลวทําใหดนตรีของอีสาน                        

ดูสูงคามากขึ้น ยังรวมไปถึงเรื่องของการสืบทอดตอไปยังลูกหลานอีกดวย ซึ่งควรอนุรักษไวเปน

แบบอยางของวงดนตรีพื้นบานอีสานทั่วไป  เชนเดียวกับ  บัวรอง พลศักด์ิ (2542,หนา,99-104) ได

ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการสืบสานดนตรีโปงลางในจังหวัดกาฬสินธุ  ผลการศึกษาพบวากระบวนการ 

สืบสานดนตรีโปงลางในจังหวัดกาฬสินธุ เปนกระบวนการถายทอดกันทางเครือญาติโดยใชวิธีมุข

ปาฐะ เริ่มจากการบรรเลงเด่ียวๆ ตามไรนาเขาสู ชุมชนเพื่อใหความบันเทิงแกสมาชิกในสังคมเมื่อมี

งานประเพณีตางๆ มีการผสมวงปรับเปลี่ยนเปนศิลปะการแสดงเผยแพร ผานสื่อตาง ๆ เขาสู

สถานศึกษา ยอนกลับเขาไปหาชุมชนอีกครั้งหนึ่ง ในลักษณะศิลปะการแสดง ที่มีแบบแผนและมี

การถายทอดโดยใชระบบตัวโนตเปนสวนใหญ ปจจุบันการศึกษากิจกรรมของชุมชนและถวยรางวัล
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พระราชทานเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหดนตรีโปงลางในจังหวัดกาฬสินธุสืบสาน และสืบทอดอยูได  

มีการพัฒนาลักษณะการบรรเลงและการแสดงพรอมทั้งปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสภาพการ

เปลี่ยนแปลงทางดานสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จึงควรมี

บทบาทในการสืบสานดนตรีโปงลาง ในรูปแบบของการจัดการศึกษา การจัดการแสดง การจัด          

การประกวดและการจัดทําเปนของท่ีระลึกสืบตอไป 

 

5.2.2 รูปแบบการแสดงของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

     รูปแบบการแสดงของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุยุคแรกๆ นั้น อาจแบง

ไดเปน 3 สวนใหญๆ คือ การบรรเลงดนตรีลวน การบรรเลงประกอบการขับรองและการบรรเลง

ประกอบการแสดง โดยทั้ง 3 สวนนี้เปนรูปแบบการแสดงท่ีนิยมใชกันโดยทั่วไป เสนหท่ีถือเปน

เอกลักษณของวงดนตรีโปงลางอีกอยางหนึ่ง ที่เปนสิ่งเชิญชวนใหผูคนที่เดินผานไปมา หยุดแวะชม

การแสดงนั่นก็คือ การบรรเลงโชววง เมื่อเสียงบรรเลงโชววงเริ่มขึ้น มีนางไหออกมารายรํา นั่นก็

แสดงวา กําลังจะมีการแสดงเริ่มขึ้น น่ันเอง รูปแบบของการแสดงนั้นก็จะมีการสรางสรรค และพลิก

แพลงอยูตลอดเวลา เพื่อตอบโจทยที่วา  “ทําอยางไร การแสดงของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลป

กาฬสินธุ จึงจะได แสดงไดอยางมี อรรถรส และตรงกับความตองการ ผูวาจาง และสถานการณใน

ชวงเวลาน้ันๆ”  สอดคลองกับ พิทยวัฒน พันธะศรี  (2550,หนา 73 - 74) ท่ีไดกลาววา ลีลาการ

แสดงเปดวง(โชววง) ของแตละวงนั้นแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับวาแตละวงจะสามารถสรางสรรคบท

เพลงหรือลีลาจังหวะของบทเพลงใหสนุกครึกครื้นไดขนาดไหน การโชววงหรือเปดวง ถือวาเปน

ขั้นตอนแรกของการแสดงโดยทั่วไปที่ทุกวงยึดถือเปนเอกลักษณ สวนการแสดงในสวนตอๆ ไป 

ขึ้นอยูกับการจัดสรรของแตละวง ซึ่งมีท้ังการบรรเลงลวน การบรรเลงประกอบการขับรองและการ

บรรเลงประกอบการแสดง ในปจจุบันเราจะเห็นไดวามีการแทรกมุขตลก การแสดงตลกเขาไป

เพื่อใหเกิดความครื้นเครงมากขึ้น พิธีกรก็ถือเปนสวนสําคัญที่ทําใหวงมีความนาสนใจมากขึ้นดวย 

นอกจากน้ียังมีการดึงผูชมเขาไปมีสวนรวมของการแสดงบนเวทีหรือเลนเกมตาง ๆ ซึ่งรูปแบบเหลาน้ี

สามารถทําได ขึ้นอยูกับรูปแบบและเวลาของงานที่ไปแสดง ท้ังนี้วงโปงลางเองก็มีการเปลี่ยนแปลง

พัฒนาไปตามยุคสมัย เพื่อรองรับความตองการของคนในสังคม และเพื่อปรับตัวเองใหอยูไดใน

สังคม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นมีทั้งในเรื่องของเครื่องดนตรี การประสมวงตลอดจนการแสดง ทั้งนี้

เพื่อใหเกิดความสนุกสนานแกผูไดมาสัมผัส ชื่นชมกับเสนหของวงโปงลาง ที่ยังคงจะดังกอง 

จรรโลงความสนุกสนานครื้นเครง ความมีชีวิตชีวาใหอยูในสังคมไทยตราบนานเทานาน 
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5.3 ขอเสนอแนะ 

   

 5.3.1. ขอเสนอแนะท่ัวไป 

        5.3.1.1 ควรสงเสริมใหวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ไดเปนแหลงในการ

อนุรักษสืบสานและรักษาศิลปวัฒนธรรมดนตรีของทองถ่ินสืบตอไป 

             5.3.1.2 ควรมีการศึกษาคนควาและจัดทําเอกสารทางวิชาการเก่ียวกับวงโปงลาง

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ เพื่อเปนการอนุรักษมิใหสูญหายไป  

 5.3.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

            5.3.2.1  ควรศึกษาคนควารูปแบบการแสดงวงโปงลางและวงหมากกะโหลง 

(โปงลาง) เพื่อการรวบรวมขอมูล อันจะนํามาซึ่งการรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมดนตรีของ

ทองถ่ินอีสาน ใหคงอยูตอไป 

       5.3.2.2  ควรศึกษาเปรียบเทียบอัตลักษณ ของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลป           

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบไปดวย วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลป

กาฬสินธุ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 

   5.3.2.3  ควรศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการแสดงของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลป

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบไปดวย วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลป

กาฬสินธุ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ที่มีลักษณะและบริบทใกลเคียงกัน  

  

 
 


