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บทคดัย่อ 
การวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศกึษาประวตัคิวามเป็นมาและสภาพปจัจุบนั

ของการแสดงวงโปงลาง และ (2) พัฒนารูปแบบแนวความคิดในการสร้างสรรค์นาฏ
ประดษิฐ์อสีานในวงโปงลาง การศกึษาใช้การวจิยัเชงิคุณภาพ ประกอบด้วยวธิกีารวจิยั 
คอื การวเิคราะห์เนื้อหา การศกึษาขอ้มูลภาคสนาม การสมัภาษณ์ การสงัเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า ประวตัิความเป็นมาของการแสดงวง
โปงลางแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ  พฒันาการระยะที่ 1 (ก่อน พ.ศ. 2511) วงโปงลาง
เกดิขึน้ในสงัคมอสีานเมือ่ราว พ.ศ. 2510 ก่อนหน้านัน้เป็นแต่เพยีงการน าเอาเครือ่งดนตรี
พื้นฐานคอื พณิ แคน ซอ กลอง และเครื่องประกอบจงัหวะต่างๆ มาประสมวง เล่นเพื่อ
ความสนุกสนานบนัเทงิใจภายในท้องถิน่ ยงัไม่เป็นรูปแบบชดัเจนดงัทีเ่หน็ในปจัจุบนั ใน
ระยะนี้ยงัไม่มกีารฟ้อนร าประกอบ พฒันาการระยะที่ 2 (ก่อน พ.ศ. 2511-2518)  มกีาร
รวมตวัของนักดนตรพีื้นบ้านตัง้เป็นวงโปงลางที่มกีารแสดงนาฏยศลิป์ประกอบ มกีาร
เผยแพร่สู่ภายนอกผ่านทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ท าให้วงโปงลางเป็นที่รู้จ ักมากขึ้น 
พฒันาการระยะที ่3 (พ.ศ.2519-2540)  เกดิวงโปงลางของสถาบนัการศกึษาในภาคอสีาน 
และเริม่มกีารเรียนการสอนนาฏยศลิป์อีสานในระดบัอุดมศึกษา สภาพปจัจุบนัของวง
โปงลาง พบว่า วงโปงลางของชาวบ้านเสื่อมความนิยมลง ซึ่งแตกต่างจากวงโปงลางใน
สถาบันการศึกษาที่เกิดการสร้างสรรค์ชุดการแสดงใหม่มากขึ้น มีการจดัการแข่งขนั
ประกวดวงโปงลางอย่างแพร่หลาย 

รปูแบบแนวความคดิการสรา้งสรรคน์าฏยประดษิฐอ์สีานในวงโปงลางมลีกัษณะ
เป็นวงจรชีวติ (Life cycle) และมบีรบิททางสงัคมและวฒันธรรมอีสาน เป็นตัวก าหนด
ขอบเขตของกระบวนการสร้างสรรค์ภายใต้เงื่อนไขของการแสดงในวงโปงลาง แบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย (1) ระยะก่อนการสร้างงาน (Pre-production stage)        
(2) ระยะการสรา้งงาน (Production) (3) ระยะหลงัการสรา้งงาน (Post-production stage) 
โดยในแต่ละระยะประกอบดว้ยส่วนทีเ่ป็นหลกัการ (Principle) และส่วนที่เป็นการปฏบิตั ิ
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(Practice)  ดังนี้  ระยะก่อนการสร้างงาน (Pre-production stage) เป็นระยะของการ
ออกแบบนาฏยศลิป์ (Design) มอีงคป์ระกอบหลกั คอื การก าหนดเป้าหมายของการแสดง 
ที่มีผลท าให้การออกแบบนาฏยศิลป์อีสานในวงโปงลางแต่ละครัง้แตกต่างกัน                         
มกีระบวนการ 3 ส่วนทีส่มัพนัธค์อื (1) การคน้ควา้ขอ้มลูเพื่อสรา้งแรงบนัดาลใจ (2) การ
ก าหนดแนวคดิหลกัของการแสดง (Theme) (3) การก าหนดรปูแบบการแสดง (Style) ใน
การออกแบบนาฏยศิลป์นี้ย ังมีเงื่อนไขภายในและภายนอกก ากบั ระยะการสร้างงาน 
(Production) เป็นระยะของการลงมอืปฏบิตัเิพื่อพฒันา (Development) ใหเ้กดินาฏยศลิป์
ตามทีไ่ดอ้อกแบบไว ้มอีงคป์ระกอบหลกั คอื (1) การวางโครงสรา้งของการแสดง (2) การ
ออกแบบร่าง (3) การพฒันาองค์ประกอบการแสดง (4) การฝึกซ้อม (5) การแสดงจรงิ ซึ่ง
ในการพฒันางานนาฏยศลิป์นี้ยงัมเีงือ่นไขภายในและภายนอกก ากบั ระยะหลงัการสรา้ง
งาน (Post-production stage) เป็นระยะของประเมินและการปรับปรุงแก้ไขก่อนน า
นาฏยศลิป์นัน้ไปแสดงอกีครัง้หนึ่ง(Evaluation & Elaboration stage) เป็นกระบวนการที่
เกิดหลงัจากการแสดงสิ้นสุดลง ประกอบด้วย (1) การประเมนิผลตามเกณฑ์ (2) การ
ปรบัปรุงแก้ไข (3) การตดัสนิใจน าไปแสดงอีกครัง้ (Re-stage) โดยการประเมนินัน้แบ่ง
ออกเป็น การประเมินภายใน(Internal Evaluation) การประเมินภายนอก (External 
Evaluation) 

 

ค าส าคญั: การสรา้งสรรคน์าฏยประดษิฐ ์ อสีาน วงโปงลาง 
 

Abstract 
The objectives of this qualitative research were to study the background 

and current status of ponglang band performances and to develop a concept of 
Esarn choreography for ponglang bands. Methodology included content analysis, 
fieldwork, interviews, non-participant observation and focus groups. Results 
revealed that the development of ponglang band performances fell into three 
periods. The first period was before 1968  when only basic instruments, such as 
phin, khaen, saw, drums, and other percussion instruments, were used for local 
entertainment, and there was no accompanying dance. The second period was 
from 1 9 6 8  to 1 9 7 5  when folk musicians formed ponglang bands and an 
accompanying dance style emerged. The performances were publicized on radio 
and television and bands became well-known. The third period was from 1976 to 
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1997  when ponglang bands from educational institutions in Esarn performed and 
Esarn dance started to be taught in higher education.  It was found that ponglang 
bands made up of local people lost their popularity but those from educational 
institutions retained theirs through new performances and band competitions. The 
research showed that the concept of Esarn choreography for ponglang bands was 
a form of life cycle and the scope of the choreographic process was determined 
by Esarn social and cultural contexts. The choreography was divided into three 
stages, pre-production, production, and post-production. Each stage consisted of 
principles and practices. The aim of the performance and the design of the dance 
were set in the pre-production stage and three processes were involved, 
researching information to induce inspiration, setting the theme of the 
performance, and deciding the style of the performance. The dance design was 
determined by internal and external conditions. The production stage presented 
the dance according to the design, and the main elements were structuring the 
performance, designing the draft, developing the elements of the performance, 
rehearsals, and public performance. Again, the dance development was 
determined by internal and external conditions. The post-production stage 
consisted of internal and external evaluation by criteria, elaboration, and decisions 
to re-stage the dance. 
 

Keywords: Choreography; Esarn; Ponglang band 
 

บทน า 
ศลิปะการแสดงรปูแบบหนึ่งทีถ่อืเป็นเอกลกัษณ์ของภาคอสีานคอื การแสดงวง

โปงลาง ซึ่งหมายถงึการแสดงนาฏยศลิป์และการขบัล าประกอบการบรรเลงโดยวงโปงลาง 
เป็นการหลอมรวมเอาศิลปะแขนงต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน คือ ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์               
คตีศลิป์ วรรณศลิป์ ตลอดจนศลิปะการแต่งกาย เอาไว้อย่างครบถ้วน สามารถน าเสนอ
ความเป็นอสีานสู่สาธารณะไดอ้ย่างกวา้งขวาง จนอาจกล่าวไดว้่าการแสดงวงโปงลางเป็น
ภาพแทนวฒันธรรมอีสานที่คนภายนอกวฒันธรรมรบัรูม้ากที่สุดอย่างหนึ่ง (วทิยา สุทธิ
จนัทร์, 2543; เจรญิชยั ชนไพโรจน์, 2546)  แมว้่าการแสดงวงโปงลางเกดิขึน้มาไดเ้พยีงสี่
สบิกว่าปีที่ผ่านมา จากการรวมกลุ่มของนักดนตรพีื้นบ้านในแถบอีสานเหนือ และถูก
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พฒันาปรบัปรุงภายใต้ระบบของสถาบนัการศกึษา คอืวทิยาลยันาฏศลิป์ วทิยาลยัครู และ
มหาวทิยาลยัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ แต่หากพจิารณาถึงความนิยมในปจัจุบนั จะ
เห็นว่ามีอัตราเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ช ัดจากปรากฏการณ์ปจัจุบันที่มีวงโปงลางใน
สถาบนัการศกึษาจ านวนมากขึน้ มกีารเรยีนการสอนในระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษา
ตลอดจนระดบัอุดมศกึษา รวมถงึมกีารประกวดแขง่ขนัในระดบัต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  
  ความเตบิโตของการแสดงวงโปงลางทัง้ทีเ่กดิจากการประกวดแข่งขนั และการ
ประดษิฐช์ุดการแสดงเพือ่เป็นส่วนหนึ่งของการส าเรจ็การศกึษา (นาฏยนิพนธ์) ท าใหเ้กดิ
ความพยายามทีจ่ะพฒันาการแสดงวงโปงลางใหม้คีวามแตกต่าง แปลกใหม่ และสวยงาม
ยิง่ขึน้ อย่างไรกด็มีขีอ้สงัเกตว่าในขณะที่มนีาฏยประดษิฐ์อีสานในวงโปงลางเพิม่จ านวน
มากขึ้น แต่มจี านวนไม่น้อยที่ยงัไม่สามารถแสดงคุณสมบตัิ (Attributes) ของความเป็น
อีสาน และมอีีกจ านวนไม่น้อยที่องค์ประกอบของการแสดง เช่น การแต่งกาย ทรงผม    
ท่าฟ้อน ดนตร ีการขบัล า ขาดความสอดคลอ้งกลมกลนืเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั จนอาจ
วจิารณ์ไดว้่าหากไมแ่ต่งชุดพืน้เมอืงอสีาน และไมบ่รรเลงดนตรวีงโปงลาง กแ็ทบจะไมต่่าง
จากนาฏยศลิป์ไทยเลย โดยเฉพาะท่าทางและเทคนิคการร่ายร า ต่างจากนาฏยศลิป์เหนือ
หรอืใต้ ที่พฒันาแนวคดิและรูปแบบจนกลายเป็นเอกลกัษณ์อย่างชดัเจน ตวัอย่างเช่น
งานวจิยัของ อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์ (2549) เรื่อง “แนวคดิทฤษฎีการฟ้อนล้านนาแบบ
ใหม”่ หรอื นีโอลา้นนา ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่านีโอลา้นนาเป็นการฟ้อนรปูแบบใหมท่ีผ่สมผสาน
การฟ้อนแบบดัง้เดิมและแบบร่วมสมยัเขา้ไว้ด้วยกนั โดยอาศยัภูมธิรรมของการฟ้อน
ล้านนา แต่สร้างรูปลักษณ์ใหม่ เพื่อตอบโต้ต่อกระแสจากวฒันธรรมส่วนกลาง หรือ
วฒันธรรมกระแสหลกั จนกลายเป็นอตัลกัษณ์ใหม่ โดยรวมเป็นการฟ้อนทีเ่คลื่อนไหวไป
ตลอดที่เรียกว่า “ร าเลื้อย” ก้าวเท้าพร้อมกับการดนัสะโพกไปด้านข้าง ล าตัวโน้มไป
ดา้นหน้า ดา้นขา้ง และดา้นหลงั ผูฟ้้อนจะเลอืกใชท้่าในการฟ้อนตามดุลยพนิิจของแต่ละ
คนหรอืเรยีกไดว้่าเป็นการฟ้อนที ่“ดน้ท่า” แต่การฟ้อนแต่ละชุดนัน้มที่าเฉพาะก าหนดไว้
เป็นเอกลกัษณ์แต่ละชุดผูฟ้้อนเลอืกกระบวนท่าเหล่านัน้มาใชแ้ล้วแต่สถานการณ์ในช่วง
นัน้  Improvisation และมกัไมม่กีารซอ้มการแสดงแต่จะนดัท่าทีจ่ะใชใ้นการซอ้มแต่ละครัง้ 
“ตะท่า” จ านวนผูฟ้้อนขึน้อยู่กบัสถานการณ์ และสถานทีใ่นการแสดงเป็นส าคญั  
 ในส่วนของการฟ้อนอีสาน แมจ้ะมนีักวชิาการ รวมถึงศลิปินพื้นบา้นบางท่าน 
พยายามใหค้ าอธบิายถงึอตัลกัษณ์ของนาฏยศลิป์อสีานว่า “กม้ต ่า ร ากวา้ง ไมห่วงเนื้อหวง
ตวั” แต่กย็งัมกีารตัง้ค าถามและโตแ้ยง้ในกลุ่มนกัวชิาการและศลิปินพืน้บา้นว่าเป็นเช่นนัน้
หรอืไม ่ดงัจะเหน็จาก วรรณกรรมอสีานหลายเรือ่งทีร่ะบุว่าการฟ้อนของอสีานนัน้เป็นการ 
“แอะแอ่นฟ้อน” หรอืท่าทางการฟ้อนในฮูปแตม้ (จติรกรรมฝาผนงัอสีาน) และการฟ้อนใน
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พธิกีรรมของชาวอีสานที่เน้นการแอ่นตวัมากกว่าจะเป็นการก้มตวั เป็นต้น  นอกจากนี้  
แมจ้ะมกีารรวบรวม เรยีบเรยีงท่าฟ้อนอีสานจากท่าฟ้อนของหมอล ากลอนให้เป็นแบบ
แผน และเรยีกว่า “แม่บทอีสาน” แต่ก็มนีักวชิาการบางท่านเห็นว่า ท่าฟ้อนเหล่านัน้ไม่
สามารถน ามาใชเ้ป็น “แมบ่ท” ไดเ้หมอืนกบัท่าแม่บทของนาฏยศลิป์ไทย เนื่องจากเป็นท่า
ประกอบกลอนล า เพื่อความสนุกสนานหรอืบางครัง้ออกแนวขบขนั เช่น ท่าปู่สงิหลาน  
ท่าผู้เฒ่านัง่ผิงไฟ ท่าคนเมาเหล้า และการฟ้อนของอีสานไม่ใช่การร าตีบท เหมือน
นาฏยศลิป์ไทย ดงันัน้การก าหนดท่าเพื่อเป็นแม่บทเช่นนี้จงึยงัไม่เหมาะสมนัก (ชชัวาลย ์
วงษ์ประเสรฐิ, 2535) 
 การที่ยงัไม่สามารถให้ค าอธบิายถึงอัตลกัษณ์ของนาฏยศลิป์อีสาน และการ
สร้างสรรค์นาฏยศิลป์อีสานยงัไม่แสดงอัตลกัษณ์ของความเป็นอีสานออกมาได้อย่าง
ชัดเจนนัน้ เหตุผลส าคัญส่วนหนึ่งน่าจะมาจากในปจัจุบันหลักแนวความคิดในการ
สร้างสรรค์นาฏยประดษิฐ์อีสานยงัขาดความชดัเจน อนัเป็นผลสบืเนื่องมาจากยุคที่การ
พฒันาการแสดงวงโปงลางภายใตร้ะบบการศกึษาของวทิยาลยันาฏศลิป์ วทิยาลยัคร ูและ
มหาวทิยาลยั ไดร้บัแนวความคดินาฏยศลิป์ไทยมาใชส้รา้งสรรคก์ารแสดงอสีาน เนื่องจาก
ผูส้รา้งสรรคน์าฏยประดษิฐ ์(Choreographer) ในยุคนัน้ เป็นผูท้ีม่พี ืน้ฐานการศกึษาในทาง
นาฏยศลิป์ไทยเป็นส่วนใหญ่  (พรีะพงษ์ เสนไสย, 2539) และดว้ยขอ้จ ากดัอกีหลายดา้น 
เช่น การขาดขอ้มลู ข่าวสาร ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัวถิชีวีติชาวอสีาน การแต่งกาย 
ท่าทางการแสดงออก หรอืแมแ้ต่ความแตกต่างระหว่างค าว่า “เซิ้ง” และ “ฟ้อน” ความไม่
ชดัเจนของกรอบแนวความคดิในการสร้างสรรค์นาฏยประดษิฐ์อสีานนี้เอง ส่งผลใหก้าร
สร้างสรรค์นาฏยประดษิฐ์อสีานหลายชุด ยงัไม่สามารถตอบโจทย์ความเป็นอีสานทัง้ใน
ระดบัแนวคดิและการแสดงออก ไม่สามารถสื่อสารและสะท้อนความงดงามในฐานะงาน
ศลิปกรรมของภาคอสีานออกมาไดอ้ย่างเป็นตวัของตวัเอง และทา้ยทีสุ่ดยงัไมอ่าจแสวงหา
ทศิทางทีค่วรจะเป็นในอนาคตได ้ 
 แม้การน าเอาหลกัแนวความคิดของนาฏยศิลป์ไทยมาใช้เป็นกรอบในการ
สรา้งสรรคน์าฏยประดษิฐอ์สีานอาจไมใ่ช่สิง่ทีผ่ดิ แต่กย็งัไมเ่หมาะสมกบับรบิท พฒันาการ 
และองค์ประกอบของการแสดงวงโปงลางนัก เพราะนาฏยศลิป์ไทยกบันาฏยศลิป์อสีานมี
ความแตกต่างกันอย่างน้อยในแง่ของความเป็นนาฏศิลป์ราชส านัก (Classical Dance) 
และนาฏยศิลป์พื้นเมอืง (Folk Dance) จึงมคีวามจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมกีารพัฒนา
แนวความคดิการสร้างสรรค์นาฏยประดษิฐ์อีสานในวงโปงลาง ด้วยการศึกษารากฐาน 
ความเป็นมา พฒันาการของการแสดงวงโปงลาง ภายใตบ้ริบทของสงัคมและวฒันธรรมที่
มพีลวตัรการเปลีย่นแปลง เพือ่ใหท้ราบถงึแนวโน้ม และทศิทางของการแสดงวงโปงลางใน
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อนาคต ตลอดจนการวิเคราะห์ทัศนะของผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏยประดิษฐ์อีสาน และ
สงัเคราะห์ออกมาเป็นรูปแบบแนวความคดิ (Conceptual Model) ส าหรบัการสรา้งสรรค์
นาฏยประดิษฐ์อีสานในวงโปงลาง ที่สามารถเป็นแนวทางหนึ่งในการน าไปใช้เพื่อการ
สร้างสรรค์งานนาฏยประดิษฐ์อีสานในวงโปงลางเพื่อตอบโจทย์ความเป็นศิลปะอีสาน 
ตลอดจนการต่อยอดและยกระดบัองคค์วามรูด้า้นนาฏยศลิป์อสีานใหก้า้วหน้ายิง่ขึน้ต่อไป     
 

วิธีการศึกษา 
การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative research) ซึ่งประกอบไป

ดว้ย การวเิคราะห์เอกสาร การสมัภาษณ์เชงิลกึ การสงัเกต และการวเิคราะหเ์นื้อหา โดย
ข้อมูลส่วนนี้  จะถูกน ามาเชื่อมโยงบูรณาการ และพัฒนาเป็นรูปแบบแนวความคิด 
(Conceptual  Model) ในการสร้างสรรค์นาฏยประดษิฐ์อีสานในวงโปงลาง ที่อธิบายให้
เห็นองค์ประกอบ กระบวนการ ความสมัพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ และเงื่อนไขของ
รูปแบบแนวความคดิ (Conceptual Model) ในการสรา้งสรรค์นาฏยประดษิฐ์อีสานในวง
โปงลาง ผูว้จิยัจงึแบ่งการด าเนินการวจิยัออกเป็น 2 ระยะ คอื   
 การศกึษาระยะที่ 1 เป็นการศกึษาประวตัคิวามเป็นมาและสภาพปจัจุบนัของ
การแสดงวงโปงลาง และศกึษากระบวนการสรา้งสรรค์นาฏยประดษิฐ์อสีานในวงโปงลาง  
เพื่อจะน ามาเป็นข้อมูลส าหรบัการพฒันารูปแบบแนวความคิด (Conceptual Model)ใน
การสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์อีสานในวงโปงลาง ในการศึกษาระยะที่ 2 ต่อไป โดยมี
รายละเอยีดของการวจิยัดงันี้   
 1) การศกึษาประวตัคิวามเป็นมาและสภาพปจัจุบนัของการแสดงวงโปงลาง ใช้
การวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative research) เกบ็ขอ้มลูโดยการวเิคราะหเ์อกสารโดยใชว้ธิี
วเิคราะห์เนื้อหา (Content  Analysis) และการศกึษาขอ้มูลภาคสนามจากหน่วยงานที่มี
ส่วนเกีย่วขอ้งกบัพฒันาการของการแสดงวงโปงลางคอื (1) ชุมชน (2) วทิยาลยันาฏศลิป 
(3) มหาวิทยาลัยราชภัฏ (4) มหาวิทยาลัย เก็บข้อมูลโดยใช้ร่วมกัน 2 วิธี  คือ (1) 
การศกึษาเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัประวตัคิวามเป็นมาของการแสดงวงโปงลาง (2) 
การสมัภาษณ์ (Interviewing) โดยมผีูใ้หข้อ้มลูหลกั จ านวน 17 คน ใชแ้บบสมัภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interviewing) เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล 
วเิคราะห์ขอ้มลูเชงิคุณภาพและบรรยายเชงิคุณภาพ (Qualitative Description) โดยสรุป
ประเดน็และจดักลุ่มตามประเดน็การศกึษา 
 2) การศึกษากระบวนการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์อีสานในวงโปงลาง ใช้
วธิกีารศกึษาเฉพาะกรณี (Case study approach) เก็บขอ้มูลโดย (1) วิธกีารสมัภาษณ์ 



วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ปีที ่6 ฉบบัที ่2 กรกฎาคม – ธนัวาคม 2558 

- 41 - 

(Interviewing) ผูใ้หข้อ้มลูหลกั (Key Informant)  จ านวน 22 คน ใชแ้บบสมัภาษณ์แบบกึง่
โครงสร้าง (Semi-Structured Interviewing) เป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล (2) 
การสงัเกตแบบไม่มสี่วนร่วม (non-participant observation) จากเวทีการประกวด และ
การแสดงในโอกาสต่างๆ เครื่องมอืที่ใช้คือ แบบบนัทกึขอ้มูลจากการสงัเกต วเิคราะห์
ขอ้มูลและบรรยายเชงิคุณภาพ โดยการจ าแนกและจดักลุ่มขอ้มูล คอื ขอ้มูลดา้นแนวคดิ 
กระบวนการ องค์ประกอบ เงือ่นไข ปญัหาและอุปสรรคในการสรา้งสรรค์นาฏยประดษิฐ์
อีสานในวงโปงลาง ซึ่งผลจากการวิจัยในระยะที่หนึ่งนี้  จะน าไปพัฒนาเป็นรูปแบบ
แนวความคดิ (Conceptual Model) การสรา้งสรรค์นาฏยประดษิฐ์อีสานในวงโปงลาง ใน
การศกึษาระยะทีส่องต่อไป 
 การศกึษาระยะที ่2 เป็นการพฒันารปูแบบแนวความคดิ (Conceptual Model) 
การสรา้งสรรคน์าฏยประดษิฐอ์สีานในวงโปงลาง ประกอบดว้ย 
 1) การสงัเคราะห์รูปแบบแนวความคิด ด้วยการน าเอาข้อมูลจากการศึกษา
ระยะที่ 1 น ามาสงัเคราะห์เป็นร่างรูปแบบแนวความคดิ (Conceptual Model) ตามกรอบ
ของกระบวนการนาฏยประดิษฐ์ (Choreography Process) คอื (1) ระยะก่อนสร้างงาน 
(2) ระยะสรา้งงาน (3) ระยะหลงัสรา้งงาน โดยก าหนดองคป์ระกอบ ความสมัพนัธร์ะหว่าง
องคป์ระกอบ และเงือ่นไขขององคป์ระกอบใหค้รบถว้น  
 2) การยนืยนัรูปแบบแนวความคดิ ใชว้ธิวีจิยัเชงิคุณภาพแบบการสนทนากลุ่ม 
(Focus group research) โดยการจดัประชุมกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 6 คน เพื่อตัดสิน
หรอืวพิากษ์วจิารณ์ ความคดิเห็น และขอ้เสนอแนะ รวมทัง้เป็นการยนืยนัความถูกต้อง
และความน่าเชื่อถือของรูปแบบแนวความคิดการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์อีสานในวง
โปงลาง ตามเกณฑ์ตดัสนิแบบเชือ่ผูรู้ ้(Authority) ผลทีไ่ดม้าปรบัปรุงรปูแบบแนวความคดิ 
(Conceptual Model) การสรา้งสรรคน์าฏยประดษิฐอ์สีานในวงโปงลางใหส้มบรูณ์ต่อไป  
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ตารางท่ี 1 กลุ่มตวัอย่างและพืน้ทีใ่นการเกบ็ขอ้มลู 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่ม หน่วยงาน 
1) วงโปงลางของ
ชาวบ้าน 

(1) คณะหนุ่มมะพรา้วหา้วสาวดอกคณู อ.กุฉินารายณ์   จ.กาฬสนิธุ์ 
(2) คณะหนองสอ อ.เมอืง จ.กาฬสนิธุ์ 
(3) คณะโหวดเสยีงทอง อ.โพนทอง จ.รอ้ยเอด็ 
(4) คณะอุบลสามคัค ีอ.เมอืง จ.อุบลราชธานี 

2) วงโปงลางของ
วทิยาลยันาฏศลิป์ 

(1) วทิยาลยันาฏศลิป รอ้ยเอด็ 
(2) วทิยาลยันาฏศลิป กาฬสนิธุ์ 
(3) วทิยาลยันาฏศลิป นครราชสมีา 

3) วงโปงลางของ
วทิยาลยัครู 

(1) มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี   
(2) มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
(3) มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  

4) วงโปงลางของ
มหาวทิยาลยั 

(1) มหาวทิยาลยัมหาสารคาม (มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มหาสารคาม) 
(2) มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอสีาน จ.ขอนแก่น 
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กรอบแนวคดิของการวจิยัครัง้นี้สามารถแสดงเป็นแผนภาพไดด้งันี้ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 1 กรอบแนวคดิการวจิยั 
 

ผลการศึกษา 
ผลจากการศกึษาเรื่องแนวความคดิการสรา้งสรรค์นาฏยประดษิฐ์อีสานในวง

โปงลาง ผู้วจิยัสามารถสรุปผลการวิจยัได้เป็น 3 หวัขอ้ใหญ่ คอื (1) ประวตัิความเป็นมา
ของการแสดงวงโปงลาง (2) สภาพปจัจุบนั ปญัหาและขอ้จ ากดัของการแสดงวงโปงลาง 
(3) การพัฒ น ารูป แบบ แน วค วามคิด  (Conceptual Model )ใน ก ารส ร้างส รรค์                 
นาฏยประดษิฐอ์สีานในวงโปงลาง ดงันี้ 
 1. ประวตัคิวามเป็นมาของการแสดงวงโปงลาง สามารถแบ่งพฒันาการออกได้
เป็น 3 ระยะ คอื 

การศกึษาประวตัคิวาม

เป็นมาและสภาพปจัจุบนั

ของการแสดงวงโปงลาง 

การยนืยนัรปูแบบ

แนวความคดิ โดยใช้

เกณฑต์ดัสนิแบบเชือ่ผูรู้้ 

(Authority)  

รปูแบบแนวความคดิ (Conceptual Model)  
ในการสรา้งสรรคน์าฏยประดษิฐอ์สีานในวงโปงลาง 
ตามกระบวนการนาฏยประดิษฐ์ (Choreography 
Process) (Richardson, 2010 ; Harrington, 2014 
; Ashley, 2002) 
 

ระยะการสรา้งงาน (Production)  

หรอืการพฒันานาฏยศลิป์ Development) 

ระยะหลงัการสรา้งงาน (Post-
production) หรอืการประเมนิและ
ปรบัปรุงนาฏยศลิป์ (Evaluation & 
Elaboration)         

ระยะก่อนการสรา้งงาน (Pre-production) 

หรอืการออกแบบนาฏยศลิป์ (Design)       

 

ประสบการณ์และ
ทรรศนะของบุคคลใน
กระบวนการนาฏย
ประดษิฐ์(Ashley,2002)  
(1)นกันาฏยประดษิฐ ์  
(2)นกัแสดง  
(3)นกัวจิารณ์  
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 พฒันาการระยะที ่1 (ก่อน พ.ศ. 2511) วงโปงลางเป็นวงดนตรพีื้นเมอืงอสีาน
รปูแบบหนึ่งทีเ่กดิขึน้ในสงัคมอสีานเมือ่ราวตน้ทศวรรษที ่2510 ก่อนหน้านัน้เป็นแต่เพยีง
การน าเอาเครื่องดนตรพีื้นฐานคอื พณิ แคน ซอ กลอง และเครื่องประกอบจงัหวะต่างๆ 
มาประสมวง เล่นเพือ่ความสนุกสนานบนัเทงิใจภายในทอ้งถิน่ ในยุคนี้ยงัไมเ่กดิโปงลาง มี
เพยีงหมากเตอะเติน่หรอืหมากกะลอ ทีใ่ชต้ตีามทอ้งไร่ปลายนา ไมม่กีารน ามาผสมวงกบั
พณิ แคน ซอ โหวด และการจดัการแสดงดงัรปูแบบทีเ่หน็ในปจัจุบนั  
 

 
 

รปูท่ี 2 นายเปลือ้ง ฉายรศัม ี(ขวามอื) ขณะบรรเลงโปงลาง ภาพโดย พงคธ์ร พนัธุผ์าด 
  

พฒันาการระยะที่ 2 (พ.ศ. 2511-2518) มีการน าเอาหมากกะลอหรือหมาก
เตอะเติ่นมาประสมวงกบัเครื่องดนตรพีื้นเมอืงอื่นๆ เช่น พณิ แคน ซอ จนท าให้เกดิวง
ดนตรพีื้นบ้านรูปแบบใหม่ขึ้นในหลายชุมชน เช่น วงของชาวบ้านอ าเภอเมอืง จงัหวดั
กาฬสินธุ์ น าโดยนายเปลื้อง ฉายรศัม ี(พ.ศ. 2511) วงของชาวบ้านอ าเภอหนองพอก 
จงัหวดัร้อยเอ็ด น าโดยนายทรงศักดิ ์ประทุมศิลป์ (พ.ศ. 2511) และวงของชาวบ้าน          
หนองสอ ต าบลล าปาว  อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์น าโดยนายอลงกต ค าโสภา เป็นต้น 
มกีารรบัการแสดงและเริม่เป็นที่รู้จกัมากขึ้นผ่านสื่อโทรทศัน์และการประกวดโดยสถานี
วทิยุ 909 ในช่วง พ.ศ. 2510 เป็นยุคที่วงโปงลางของชาวบ้านมคีวามเฟ่ืองฟู ด้วยเป็น         
สิง่แปลกใหม่ ทีไ่ม่เหมอืนกบัวงดนตรลีูกทุ่ง หรอืหมอล าซึ่งมมีาแต่เดมิ มกีารบรรเลงดว้ย



วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ปีที ่6 ฉบบัที ่2 กรกฎาคม – ธนัวาคม 2558 

- 45 - 

เครื่องดนตรทีี่ผูช้มไม่คุน้เคย คอื โปงลางและโหวด มกีารแสดงฟ้อนร าซึ่งแต่เดมิมใีหช้ม
เฉพาะในขบวนแห่งานบุญประเพณี 
 

 
 

รปูท่ี 3 ฟ้อนซวยมอืของวงโปงลางกาฬสนิธุ ์ภาพโดย พงคธ์ร พนัธุผ์าด 
 

 พัฒนาการระยะที่ 3 (พ.ศ. 2519-2540) วงดนตรพีื้นเมืองอีสานประเภทวง
โปงลางไดร้บัความนิยมขยายตวัมากขึน้ และส่งผลกระทบมายงัสถาบนัการศกึษาในภาค
อสีาน จุดเปลี่ยนส าคญัของวงโปงลางที่ในช่วงเวลานี้ก็คอื การเกดิขึ้นของวงโปงลางใน
สถาบนัการศกึษา ทัง้โรงเรยีน วทิยาลยัครู และมหาวทิยาลยัในภาคอสีาน เช่น วงแกน
อสีาน วทิยาลยัครมูหาสารคาม วงดนตรพีื้นเมอืงอีสาน ชมรมดนตรแีละนาฏศลิป์พื้นเมอืง 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มหาสารคาม (มศว. มหาสารคาม) จุดเปลีย่นส าคญัทีท่ าให้
การแสดงวงโปงลางพฒันาไปอกีระดบัหนึ่งคอืการตัง้วทิยาลยันาฏศลิป์ในภาคอสีาน โดย
เริ่มจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ ร้อยเอ็ด เป็นแห่งแรกในปี พ.ศ. 2522 ตามด้วยวิทยาลัย
นาฏศลิป์กาฬสินธุ์ในปี พ.ศ. 2524 ในช่วงเวลาเดียวกนันี้ เองได้เกดิ “นางไห” ขึ้นในวง
โปงลางและสบืทอดกลายเป็นแบบแผนในปจัจุบนั การเกดิวงโปงลางในสถาบนัการศกึษา  
ท าให้เกดิการปรบัปรุงรูปแบบการน าเสนอและการแสดงให้เป็นระบบ ระเบยีบมากยิง่ขึ้น 
ทัง้ในแงก่ารดนตรทีีม่กีารพฒันาเครือ่งดนตรโีดยประยุกต์เทคโนโลยเีขา้มาช่วย เช่น การ
ใช้พิณไฟฟ้าท าให้เสียงดังขึ้น การใช้พิณเบสให้เสียงทุ้มแทนการดีดไหซอง มีการ        
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จดบนัทกึโน้ตเพลง และแต่งลายเพลงใหม่ๆ  เพิม่ขึน้เพือ่ใชบ้รรเลงและประกอบการแสดง 
ในด้านนาฏยศิลป์มกีารประดษิฐ์ชุดการแสดงใหม่ๆ หรอืน าชุดการแสดงที่มอียู่เดมิมา
พฒันาปรบัปรุงใหส้วยงามเป็นระเบยีบมากขึน้ตามกรอบของนาฏยศลิป์ไทย มชีุดแต่งกาย
ทีส่วยงาม มกีารแต่งหน้าท าผมในลกัษณะเดยีวกนั ท าใหเ้กดิความสวยงามพรอ้มเพรยีง
มากกว่าวงของชาวบา้น    
 

 
 

รูปท่ี 4 วงโปงลางอุบลสามคัคี ก่อตัง้เมื่อ เดือนสิงหาคม 2519 โดย ครูธีระ โกมลศร ี     
ครภูมูปิญัญาไทย ดา้นศลิปกรรม (ดนตรพีืน้บา้น) ภาพโดย ธรีะ โกมลศร ี

 

 2. สภาพปจัจุบนั ปญัหาและขอ้จ ากดัของการแสดงวงโปงลาง 
 2.1 สภาพปจัจุบนัของการแสดงวงโปงลาง สามารถสรุปไดเ้ป็น 3 ประเดน็ คอื 
  1) วงโปงลางของชาวบา้นเสื่อมความนิยมลง เนื่องจากไม่สามารถ
แข่งขนักบัวงโปงลางของสถาบนัการศกึษา และวงดนตรรีูปแบบอื่นๆ เช่น  หมอล าซิ่ง 
หมอล าหมู่ หรอืลกูทุ่งหมอล าไดอ้กีต่อไป สาเหตุประการหนึ่งทีเ่ลกิส่งวงโปงลางประกวด
เพราะไมส่ามารถแขง่ขนัไดก้บัวงโปงลางของสถาบนัการศกึษา ซึง่มกี าลงัคน งบประมาณ 
ทีเ่หนือกว่าได ้
  2) มีนาฏยศิลป์อีสานในวงโปงลางชุดใหม่ๆ เกิดขึ้นจ านวนมาก 
เนื่ องจากสถาบันการศึกษาหลายแห่งได้เปิดสอนด้านศิลปะการแสดง ดนตรีและ
นาฏยศิลป์พื้นเมือง จนถึงระดบัอุดมศึกษา ทัง้ในมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
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วทิยาลยันาฏศลิป์ และสถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ ทีเ่ปิดสอนถงึระดบัปรญิญาตร ีท าใหน้ิสติ 
นักศกึษาเหล่านี้จะต้องสรา้งสรรค์ผลงานการแสดงเป็นศลิปนิพนธ์ เพื่อเป็นเงือ่นไขหนึ่ง
ของการจบการศกึษา จงึเกดิชุดการแสดงประกอบวงโปงลางขึ้นจ านวนมาก และผลงาน
เหล่านี้บางส่วนกถ็ูกเผยแพร่และวงโปงลางต่างๆ กน็ าไปแสดงอกี ท าใหน้าฏยศลิป์อสีาน
ในวงโปงลางชุดใหม่ๆ เกดิขึน้มากมายกว่าช่วงทศวรรษทีผ่่านมา 
  3) การแข่งขนัประกวดวงโปงลางเพิม่มากขึน้  จากการทีห่น่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงาน จัดให้มีการประกวดการแสดงวงโปงลางอย่าง
แพร่หลาย มรีางวลัหลายระดบั ทัง้ระดบัเขต ระดบัจงัหวดั ระดบัภาค ระดบัประเทศ ท าให้
วงโปงลางต่างๆ ต้องจดัการแสดงเพื่อตอบสนองต่อโจทย์ของการแข่งขนั มกีารทุ่มเท
ทรพัยากรเพื่อการประกวด ทัง้นี้ส่วนหนึ่งเนื่องจากการประกวดและรางวลันัน้สามารถ
น าไปเป็นตัวชี้ ว ัดในการประเมินคุณภาพการศึกษา หรือการประกันคุณภาพ
สถาบนัการศึกษาที่มวีงโปงลางได้ ท าให้ปจัจุบนัวงโปงลางต้องจดัการแสดงเพื่อการ
ประกวด นอกเหนือจากการแสดงเพื่อเผยแพร่ศลิปวฒันธรรมและรบัใช้ชุมชนดงัเช่นใน
อดตี  
 2.2 ปญัหาและข้อจ ากัดของการแสดงวงโปงลาง สามารถสรุปได้เป็น 7 
ประเดน็ คอื 
  1) การแสดงวงโปงลางมรีูปแบบการแสดงทีซ่ ้าๆ ไม่น่าสนใจ ทัง้ใน
ส่วนของนาฏยศลิป์และดนตร ีรวมถงึล าดบัข ัน้ตอนการแสดง ที่หลายวงท าในรูปแบบที่
ซ ้าๆ กนั จนผูช้มรูส้กึว่าไมม่คีวามแตกต่างกนั และสามารถคาดเดาการแสดงได ้ 
  2) การแขง่ขนัทีมุ่ง่เอาชนะจนท าใหก้ารแสดงขาดอารมณ์ความรูส้กึ
แบบพื้นบา้น ในการประกวดวงโปงลางท าใหก้ารสรา้งสรรค์ผลงานนาฏยศลิป์อสีานในวง
โปงลาง ต้องยดึกฎเกณฑ์การประกวดเป็นส าคญั ท าใหเ้กดิขอ้จ ากดัของการสรา้งสรรค์ที่
ตอ้งมุง่เอาชนะเป็นส าคญั จนดคูลา้ยกบัการประกวดวงดนตรลีกูทุ่งในรายการโทรทศัน์ ซึ่ง
บางครัง้ห่างไกลจากความเป็นนาฏยศลิป์พืน้บา้นอสีานไปมาก  
  3) วงโปงลางบางวงต้องการสรา้งจุดขายหรอืเอกลกัษณ์เฉพาะจงึ
ปรบัเปลีย่น ประยุกต์การแสดงใหต้ื่นเตน้น่าสนใจ หวอืหวา จนบางครัง้หลุดออกจากความ
เป็นศลิปะการแสดงพืน้เมอืงทีเ่น้นความงดงามทีเ่รยีบงา่ย 
  4) การลอกเลยีบแบบกนั หรอืท าตามๆ กนัโดยขาดการศกึษาถึง
ทีม่าและความเหมาะสม   
  5) ขาดการศึกษาข้อมูลเชิงลึกในการสร้างสรรค์ผลงาน หรือให้
ความส าคญักบัการศกึษาขอ้มลูก่อนการสรา้งสรรค์น้อย ส่งผลให้ผลงานนาฏยศลิป์ขาด
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ความสมเหตุสมผล ไม่สามารถอธิบายหรือสื่อสารออกมาได้อย่างชัดเจน ตลอดจน
องคป์ระกอบของการแสดงไมส่มัพนัธก์นั    
  6) การน ากรอบแนวความคดิการสรา้งสรรค์นาฏยประดษิฐแ์บบไทย 
มาใชส้รา้งสรรค์นาฏยศลิป์อสีาน ท าใหเ้กดิการลดทอนความเป็นศลิปะการแสดงพื้นบา้น
ลง จนขาดอตัลกัษณ์ ทัง้นี้บางครัง้อาจเกดิจากเงื่อนไขที่วงโปงลางในสถาบนัการศกึษา
บางแห่งตอ้งสรา้งสรรค์นาฏยประดษิฐอ์สีานในวงโปงลางตามทีผู่เ้ชีย่วชาญนาฏยศลิป์ไทย
ส่วนกลางใหค้ าแนะน า  
  7) การแสดงนาฏยศลิป์ในวงโปงลาง มกัเน้นทีค่วามสวยงาม พรอ้ม
เพรียง อุปกรณ์ประกอบฉากที่อลงัการ แต่ขาดการสื่อสารเรื่องราว ถ่ายทอดอารมณ์
ความรูส้กึ และยกระดบัใหเ้กดิความอิม่เอมใจ 
 3. การพฒันารูปแบบแนวความคดิในการสรา้งสรรค์นาฏยประดษิฐ์อสีานในวง
โปงลาง 
 รูปแบบแนวความคิดการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์อีสานในวงโปงลาง 
พัฒนาขึ้นโดยการสังเคราะห์ร่างรูปแบบแนวความคิดโดยใช้กรอบของกระบวนการ                
นาฏยประดษิฐ์ (Choreography Process) ของ Ashley (2002) Richardson (2010) และ 
Harrington (2014) เป็นฐาน น าเอาข้อมูลจากการศึกษาประวตัิพัฒนาการ และสภาพ
ปจัจุบันของการแสดงวงโปงลาง ตลอดจนศึกษาแนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค ์            
นาฏยประดิษฐ์อีสานในวงโปงลางของผู้ เชี่ยวชาญ มาใช้เป็นข้อมูลเพื่อก าหนด
องคป์ระกอบ ความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบ และเงือ่นไขขององคป์ระกอบใหค้รบถว้น 
จากนัน้จงึเป็นการยนืยนัความถูกต้องและความน่าเชื่อถอืของรูปแบบทีส่รา้งขึน้โดยการ
จดัประชุมกลุ่มผูท้รงคุณวุฒ ิ(Focus group research) วพิากษ์วจิารณ์ แสดงความคดิเหน็ 
และข้อเสนอแนะอย่างอิสระ หลงัจากนัน้จงึน าผลที่ได้มาวเิคราะห์เพื่อปรบัปรุงรูปแบบ
แนวความคดิ (Conceptual Model) การสรา้งสรรค์นาฏยประดษิฐ์อสีานในวงโปงลาง ซึ่ง
สามารถสรุปไดด้งันี้ 
  3.1 ภาพรวมของรูปแบบแนวความคดิการสรา้งสรรคน์าฏยประดษิฐอ์สีานในวง
โปงลาง  รูปแบบแนวความคิดนี้อยู่บนฐานของมุมมองที่ว่างานนาฏยศิลป์ เป็นงาน
ศลิปกรรมที่มลีกัษณะเฉพาะ คอืเป็นงานศลิปะที่ไม่อาจคงอยู่ได้อย่างถาวรได้อย่างงาน
จติรกรรม ประตมิากรรม  แมจ้ะมกีารบนัทกึภาพและวดิทิศัน์เอาไว ้แต่กไ็มอ่าจบนัทกึเอา
อารมณ์ ความรูส้กึ หรอืบรรยากาศในขณะนัน้เอาไวไ้ดอ้ย่างครบถ้วน เนื่องจากการแสดง
แต่ละครัง้ย่อมมบีรบิทเชงิเวลา สถานที ่(Time & Space) ก ากบั ท าใหเ้มือ่จะท าการแสดง
แต่ละครัง้แม้จะเป็นชุดการแสดงเดียวกนัก็ตามย่อมมคีวามแตกต่างกนัอยู่เสมอ การ
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สร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์จึงเหมือนกบัวฏัจกัรหรอืวงจรที่เกิดขึ้นซ ้าๆ ดังนัน้รูปแบบ
แนวความคดิการสรา้งสรรค์นาฏยประดษิฐ์อีสานในวงโปงลาง ในภาพรวมจงึมลีกัษณะ
เป็นวงจรชีวติ (Life cycle) และมบีรบิททางสงัคมและวฒันธรรมอีสาน เป็นตัวก าหนด
ขอบเขตของกระบวนการสรา้งสรรคภ์ายใตเ้งือ่นไขของการแสดงในวงโปงลาง ซึง่ต่างจาก
การแสดงในวงดนตรปีระเภทอื่นๆ  โดยในแต่ละระยะประกอบด้วยส่วนที่เป็นหลกัการ 
(Principle) และส่วนทีเ่ป็นการปฏบิตั ิ(Practice)  แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คอื (1) ระยะก่อน
การสร้างงาน (Pre-production) (2) ระยะการสรา้งงาน (Production)  (3) ระยะหลงัการ
สรา้งงาน (Post-production) ดงัสามารถแสดงไดต้ามแผนภาพที ่1 

 
 

แผนภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวความคดิการสรา้งสรรคน์าฏยประดษิฐอ์สีานในวงโปงลาง 
 

  3.2 ระยะก่อนการสร้างงาน (Pre-production stage) เป็นระยะของการการ
ออกแบบนาฏยศลิป์ (Design) ซึง่เป็นขัน้ของการคดิ การเตรยีมการ (Preparation) ก่อนที่
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จะลงมอืปฏบิตัเิกีย่วกบันาฏยศลิป์ โดยมอีงคป์ระกอบหลกั คอื การก าหนดเป้าหมายของ
การแสดง ที่มผีลท าให้การออกแบบนาฏยศลิป์อสีานในวงโปงลางแต่ละครัง้แตกต่างกนั 
โดยการออกแบบมกีระบวนการ 3 ส่วนที่สมัพนัธ์คอื (1) การคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อสรา้งแรง
บนัดาลใจ (2) การก าหนดแนวคดิหลกัของการแสดง (Theme) (3) การก าหนดรูปแบบ
การแสดง (Style) ในการออกแบบนาฏยศลิป์นี้ยงัมเีงือ่นไขภายในและภายนอกก ากบั  
   3.2.1 เงือ่นไขของการสรา้งสรรค์ เป็นตวัก าหนดให้การสรา้งสรรค์
นาฏยศิลป์อีสานในวงโปงลางเกดิขึ้นและไปในทศิทางใด เป็นสิง่ที่ส่งผลกระทบต่อการ
ออกแบบนาฏยศิลป์โดยองค์รวม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ (1) เงื่อนไขภายนอก เป็น
เงือ่นไขทีเ่กดิขึน้จากภายนอกผูส้รา้งสรรค์ หรอืผูม้สี่วนร่วมในการสรา้งสรรคแ์ต่ส่งผลใหผู้้
สรา้งสรรค์ต้องน ามาคดิวเิคราะห์และตระหนักถงึผลทีอ่าจเกดิขึน้ตามมา ไดแ้ก่ นโยบาย 
หรอืโจทยท์ีห่น่วยงานตน้สงักดัของวงโปงลางก าหนด ความเชือ่ จารตี ประเพณี เวลาและ
สถานที ่(2) เงือ่นไขภายใน เป็นเงือ่นไขทีเ่กดิขึน้จากภายในตวัผู้สรา้งสรรค์ หรอืผูม้สี่วน
ร่วมในการสรา้งสรรค์เอง เป็นเงือ่นไขทีส่่งผลต่อความส าเรจ็ของการออกแบบนาฏยศลิป์ 
ไดแ้ก่ นกันาฏยประดษิฐ ์หรอืตวัผูส้รา้งสรรคก์ารแสดง และ ผูม้สี่วนร่วมในการสรา้งสรรค ์
หมายรวมถึง ตัง้แต่ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย ช่างแต่งหน้า ท าผม ผู้ประพันธ์ดนตร ี
ผูส้รา้งฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก ตลอดจนนกัแสดง   
  3.2.2 การก าหนดเป้าหมายของการแสดง เพื่อความส าเรจ็ของการ
แสดง และเป็นองค์ประกอบที่มีผลต่อกระบวนการออกแบบการแสดงเพื่อการบรรลุ
เป้าหมายของการแสดง แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะคอื (1) การแสดงเพื่อการแสดง (2) การ
แสดงเพือ่การประกวด (3) การแสดงเพือ่งานว่าจา้ง   
  3.2.3 การค้นคว้าข้อมูลเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ การสร้างสรรค์
นาฏยประดิษฐ์อีสานในวงโปงลาง จ าเป็นอย่างยิง่ที่ผู้สรา้งสรรค์ต้องเรยีนรู้ ค้นคว้า ท า
ความเขา้ใจ ความเป็นอีสานอย่างลกึซึ้งและครบถ้วน การคน้ควา้ขอ้มูลส าหรบัการสรา้ง
แรงบนัดาลใจ ซึ่งท าไดห้ลายวธิ ีคอื (1) การค้นคว้าจากเอกสาร (2) การค้นคว้าจากการ
ลงพืน้ทีภ่าคสนาม (3) การคน้ควา้จากการสมัภาษณ์ผูรู้ ้  
  3.2.4 การก าหนดแนวคดิหลกัของการแสดง (Theme) เมือ่เกดิแรง
บันดาลใจที่ได้จากการค้นคว้าข้อมูลแล้ว จึงน าไปสู่การก าหนดแนวคิดหลักหรือ
สาระส าคญัของการแสดง ซึ่งเป็นการท าให้แรงบนัดาลใจนัน้มคีวามชดัเจนยิง่ขึ้น โดย    
นักนาฏยประดษิฐ์ต้องระบุว่าต้องการจะสื่อสารสาระส าคญัของการแสดงในประเดน็อะไร 
ขอบเขตแค่ไหนอย่างชดัเจน    
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   3.2.5 การก าหนดแนวการแสดง (Style) คอืการทีน่กันาฏยประดษิฐ ์  
ก าหนดว่านาฏยศลิป์ทีจ่ะสรา้งสรรคข์ึน้นัน้ควรจดัอยู่ในแนวการแสดงแบบใด หรอืเป็นการ
วางแนวการแสดงว่าควรเป็นประเภทไหน ซึ่งการฟ้อนแต่ละรูปแบบนัน้ก็มีวิธีการ
แสดงออก (Expression) ทีแ่ตกต่างกนั  
  3.3 ระยะการสรา้งงาน (Production) เป็นระยะของการลงมอืปฏบิตัเิพื่อพฒันา 
(Development) ให้เกดินาฏยศลิป์ตามที่ไดอ้อกแบบไว้ มอีงค์ประกอบหลกั คอื (1) การ
วางโครงสรา้งของการแสดง (2) การออกแบบร่าง (3) การพฒันาองค์ประกอบการแสดง 
(4) การฝึกซ้อม (5) การแสดงจรงิ ซึ่งในการพัฒนางานนาฏยศลิป์นี้ยงัมเีงื่อนไขภายใน
และภายนอกก ากบั  
  3.3.1 เงือ่นไขของการสรา้งสรรค์ เป็นตวัก าหนดให้การสรา้งสรรค์
นาฏยศิลป์อีสานในวงโปงลางเกดิขึ้นและไปในทศิทางใด เป็นสิง่ที่ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนานาฏยศิลป์โดยองค์รวม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ (1) เงื่อนไขภายนอก ได้แก่ 
นโยบาย หรอืโจทยท์ีห่น่วยงานตน้สงักดัของวงโปงลางก าหนด ความเชื่อ จารตี ประเพณี 
เวลาและสถานที่ ผู้ชม (2) เงือ่นไขภายใน ได้แก่ นักนาฏยประดษิฐ์ ผู้มสี่วนร่วมในการ
สรา้งสรรค ์ 
   3.3.2 การวางโครงสรา้งของการแสดง คอืการน าเอาแนวคดิหลกัมา
วางโครงสรา้งของการแสดงว่าจะต้องมกีีส่่วน แต่ละส่วนต้องการน าเสนออะไร มแีนวคดิ
ย่อยๆอะไรบา้ง  
  3.3.3 การออกแบบร่าง คอืการน าเอาโครงสรา้งของการแสดงทีน่ัก
นาฏยประดิษฐ์ หรือผู้สร้างสรรค์ก าหนดไว้ มาให้รายละเอียดในแต่ละส่วน เป็นการ
ถ่ายทอดความคดิออกมาเป็นภาพ บางคนอาจเรยีกกระบวนการในขัน้นี้ ว่า การท าบท
ภาพ (Storyboard) โดยอาจวาดเป็นภาพคร่าวๆ หรอืเขยีนเป็นค าบรรยายเพื่อให้เขา้ใจ
ตรงกนัระหว่างผูท้ างาน หรอืเป็นแบบร่างอื่นใด ความถนดัของแต่ละบุคคล 
  3.3.4 การพัฒนาองค์ประกอบของการแสดง (Composition) คือ 
การน าสิง่ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งมาบูรณาการใหเ้กดิงานนาฏยศลิป์ตามรูปแบบทีก่ าหนด โดย
ศลิปินจะดงึเอาความทรงจ า (Memories) ผสานกบั จนิตนาการ (Imagination) ถ่ายทอด
ออกมาเป็น ท่วงท่าลีลา (Movement) และกลวิธีการน าเสนอ ที่มีผสานสอดรับกับ
องคป์ระกอบอื่นๆ ไดแ้ก่ (1) ท่าฟ้อน ตอ้งสะทอ้นความเป็นอสีาน (2) ดนตรแีละการขบัล า 
ควรกระท าไปคู่กนัไปกบัการออกแบบลลีาท่าทางการฟ้อน สะท้อนวฒันธรรมของแต่ละ
ทอ้งถิ่น มคีวามเรยีบง่าย แต่สามารถผสมผสานปรบัเปลีย่นกบัวฒันธรรมภายนอก และ
ความนิยมของยุคสมยั (3) เครื่องแต่งกาย เสื้อผ้า เครื่องประดบัและทรงผมต้องสะท้อน
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วฒันธรรมและอตัลกัษณ์อสีาน ในแง่บรบิทเชงิพื้นทีแ่ละบรบิททางเวลา คอื บ่งบอกกลุ่ม
ชาตพินัธุท์ีส่วมใส่ บ่งบอกทอ้งถิน่ทีส่วมใส่ และบ่งบอกยุคสมยัทีต่้องการสือ่สารการแสดง   
(4) อุปกรณ์ประกอบการแสดง คอื ต้องสอดคลอ้งกบัการแสดง สามารถสื่อสารออกมาได้
อย่างถูกต้องตามยุคสมยับรบิทของสงัคมและวฒันธรรมอีสาน ไม่ เป็นอุปสรรคต่อการ
แสดง และไมค่วรลดทอนบทบาทของการแสดง    
   3.3.5 การฝึกซ้อม คือการน าองค์ประกอบต่างๆ ของการแสดง
นาฏยศลิป์อีสานในวงโปงลาง ได้แก่ ท่าฟ้อน ดนตรแีละการขบัล า เครื่องแต่งกาย และ
อุปกรณ์ประกอบการแสดง ทีพ่ฒันาขึน้น ามารอ้ยเรยีงกนัตัง้แต่ต้นจนจบเพื่อให้เหน็ภาพ
องค์รวมความคดิและจนิตนาการ ตลอดจนจุดบกพร่องที่เกดิจากรอยต่อของแต่ละส่วน
ก่อนน าไปสู่การแสดงจรงิ จ าแนกเป็นกระบวนการย่อยได้ คือ (1) การท าความเขา้ใจ
แนวคดิหลกัการแสดง (2) การพฒันาทกัษะของการแสดง (3) การแกไ้ข ปรบัปรุง คดัสรร 
เป็นกระบวนการสุดทา้ยก่อนทีจ่ะน านาฏยศลิป์อสีานทีส่รา้งสรรคน์ัน้ไปแสดงจรงิ     
   3.3.6 การแสดงจริง คือ การน านาฏยศิลป์อีสานในวงโปงลางที่
สรา้งสรรคข์ึน้ไปจดัแสดงจรงิ ตามเป้าหมาย ในขัน้ตอนนี้หน้าทีข่องนกันาฏยประดษิฐย์่อม
หมดไป เป็นหน้าทีข่องนกัแสดงทีจ่ะต้องใชท้กัษะการแสดง และทกัษะการสื่อสารประเมนิ
ผูช้มว่าจะท าให้ผู้ชมเขา้ใจในสิง่ที่แสดงนัน้ได้อย่างไร ตลอดจนต้องใช้ปฏภิาณไหวพรบิ
ของนักแสดงในการแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้า ซึ่งเกิดขึ้นได้เสมอ รวมถึงการวางแผน
แกป้ญัหาไวล้่วงหน้า 
  3.4 ระยะหลงัการสร้างงาน (Post-production) เป็นระยะของประเมนิและการ
ปรบัปรุงแก้ไขก่อนน านาฏยศิลป์นัน้ไปแสดงอีกครัง้หนึ่ง (Evaluation & Elaboration) 
เป็นกระบวนการทีเ่กดิหลงัจากการแสดงสิน้สุดลง โดยผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งไดใ้หข้อ้เสนอแนะ 
ตชิม วพิากษ์ วจิารณ์ผลงานนัน้ เพือ่น าไปสู่การปรบัปรุงเปลีย่นแปลงใหด้ขี ึน้   
  3.4.1 การประเมนิภายใน (Internal Evaluation) เป็นการประเมิน
แบบสหสัชาญ (Intuition) คอืการหยัง่รูด้ว้ยตวัเองว่าสิง่นัน้ สิง่นี้เป็นขอ้เทจ็จรงิโดยไม่ตอ้ง
มผีูรู้ม้าบอก ดว้ยการทีน่ักนาฏยประดษิฐ์ ผูร้่วมงาน ประเมนิว่าการแสดงบรรลุเป้าหมาย
หรอืไม ่อย่างไร   
   3.4.2 ก ารป ระเมินภ ายนอก  (External Evaluation) เป็ นการ
ประเมินโดยตัดสินแบบเชื่อผู้รู้ (Authority) คือให้ผู้ที่ไม่มีส่วนร่วมในการท างาน คือ 
ผูเ้ชีย่วชาญหรอืนกัวจิารณ์ ผูช้มและผูว้่าจา้ง เป็นผูป้ระเมนิจากปรากฏการณ์จรงิ   
  3.4.3 การประเมนิผลตามเกณฑ์ คอืการน าเอาผลสะท้อนจากการ
ประเมนิภายในและภายนอก มาพิจารณาโดยอาจใช้เกณฑ์ต่างๆ เช่น ปญัหาอุปสรรค 
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ขอ้จ ากดั ความสอดคลอ้งของแต่ละองคป์ระกอบ การสือ่สารการแสดง เป็นตน้ เพือ่น าไปสู่
การปรบัปรุงแกไ้ขผลงานสรา้งสรรคน์าฏยศลิป์อสีานในวงโปงลาง 
  3.4.4 การปรบัปรุงแกไ้ข คอื การน าเอาผลการประเมนิตามเกณฑ์
ซึง่มทีีม่าจากการประเมนิภายในและภายนอก มาพจิารณาอย่างถี่ถว้น เพือ่หาแนวทางใน
การปรบัปรุงแกไ้ขให้ผลงานสร้างสรรค์นาฏยศลิป์อีสานในวงโปงลางนัน้ดขี ึ้น เหมาะสม
ยิง่ขึน้ หรอืน าไปสู่การตดัสนิใจน าไปแสดงอกีครัง้ 
  3.4.5 การตดัสนิใจน าไปแสดงอกีครัง้ (Re-stage) คอื การตดัสนิใจ
ของนักนาฏยประดษิฐห์รอืผูส้รา้งสรรคก์ารแสดง ทีจ่ะน าผลงานการสรา้งสรรคน์าฏยศลิป์
อสีานในวงโปงลางที่ผ่านการประเมนิผลตามเกณฑ์และปรบัปรุงแก้ไขแลว้ ไปจดัแสดง
ใหมอ่กีครัง้ ซึง่จะท าใหก้ระบวนการสรา้งสรรคน์าฏยประดษิฐอ์สีานในวงโปงลางเกดิขึน้อกี
ครัง้หนึ่ง 
 

สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
  จากผลการวิจยัดงักล่าวข้างต้นน ามาสู่การอภิปรายผลในประเด็นที่ส าคัญ    
(1) พฒันาการของการแสดงวงโปงลาง (2) สภาพปจัจุบนั ปญัหาและขอ้จ ากดัของการ
แสดงวงโปงลาง (3) รูปแบบแนวความคิดในการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์อีสานในวง
โปงลาง ดงันี้ 
 1. พฒันาการของการแสดงวงโปงลาง  
 ผลการวจิยัไดแ้สดงใหเ้หน็ว่าพฒันาการของการแสดงวงโปงลางนัน้เริม่มาจาก
การน าเอาเครื่องดนตรพีื้นฐานคอื พณิ แคน ซอ กลอง และเครื่องประกอบจงัหวะต่างๆ 
มาประสมวงเล่นเพือ่ความสนุกสนานบนัเทงิใจภายในทอ้งถิน่ โดยม ี“โปงลาง” เป็นเครือ่ง
ดนตรชีิ้นเด่นในวง โดยแต่เดมินัน้โปงลางหรอืหมากเตอะเติน่เป็นเครื่องตีเล่นตามหวัไร่
ปลายนา การปรบัปรุงดดัแปลงจนสามารถน ามาผสมวงกบัเครือ่งดนตรทีีม่อียู่เดมิคอืแคน 
ซุง (พิณ) และซอ จึงถือเป็นพัฒนาการส าคัญที่สะท้อนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
กลายเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะของดนตรอีสีานไปในทีสุ่ด  จุดเริม่ต้นของวงดนตรโีปงลางทีมุ่่ง
ตอบสนองความต้องการเรื่องความรื่นเรงิ สนุกสนานของชุมชนเป็นหลกันี้  ต่างจากวง
ดนตรีที่ใช้ในพิธกีรรม ซึ่งมีความเคร่งครดั และมรีะเบียบแบบแผนมากกว่า วงดนตรี
โปงลางจงึไม่ปรากฏการไหว้ครู ครอบครูหรอืขอ้ห้ามขอ้ก าหนดแบบแผนที่ชดัเจน  ซึ่ง
สอดคล้องกับค าอธิบายเชิงคติชนวิทยาของสุกัญญา สุจฉายา (2545) และ ประคอง 
นิมมานเหมนิทร์ (2545) ที่อธิบายลกัษณะของเพลงพื้นบ้านเอาไว้ว่า (1) เป็นงานของ
ชาวบา้น ถ่ายทอดโดยปากต่อปาก อาศยัการฟงัและการจดจ า ไม่นิยมจดบนัทกึเป็นลาย
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ลกัษณ์อกัษร บางครัง้อาจไดร้บัอทิธพิลจากชาวเมอืง แต่ในทีสุ่ดกม็กักลายรูปเป็นพื้นบา้น
ไป (2) มกี าเนิดไม่แน่นอน เนื่องจากสบืทอดกนัมาจนไมท่ราบต้นตอทีแ่น่ชดั มกัเป็นสิง่ที่
สบืต่อกนัมาเป็นเวลาช้านาน จนไม่อาจสบืทราบได้ว่าผู้แต่งดัง้เดิมนัน้เป็นใคร (3) เป็น
ของกลุ่มชน คนในสงัคมมสี่วนร่วมในการเป็นเจา้ของ (4) ส่วนใหญ่มเีนื้อหาหรอืท านองไม่
ตายตวั สามารถขยายออกไปไดเ้รือ่ยๆ หรอืตดัทอนใหส้ัน้เขา้กไ็ด ้ตามใจของคนเล่นหรอื
คนรอ้ง (5) ส่วนใหญ่มคีวามเรยีบงา่ย ไมม่ที านองทีถู่กตอ้งทีสุ่ด ไมต่อ้งมอุีปกรณ์ประกอบ
มากมาย (6) สามารถยกัย้ายไดห้ลายท านอง เพยีงแต่เพิม่หรอืลดหรอืเปลี่ยน โน้ตเพลง
เลก็น้อย 
  มขี้อสงัเกตว่า การเกิดขึ้นของวงโปงลางในช่วงพัฒนาการระยะที่ 2 (พ.ศ.
2511-2518) นัน้ สมัพนัธ์กบับรบิทภายนอกท้องถิน่ กล่าวคอืในสมยันี้เป็นยุคที่วงดนตรี
ลกูทุ่งมคีวามเฟ่ืองฟูมาก ซึ่งวงดนตรลีกูทุ่งเองกไ็ดร้บัอทิธพิลจากวงสตรงิคอมโบซึ่งเฟ่ือง
ฟูอยู่ในยุคนัน้เช่นกนั โดยวงโปงลางเองได้เปิดรบัแนวคดิและปรบัแปลงให้เขา้กบับรบิท
ของท้องถิ่น โดยยงัสามารถพบเห็นร่องรอยแนวคดิจากอิทธพิลภายนอกจากรูปแบบใน
การแสดงต่างๆ เช่น การเปิดวง การมีพิธีกร การร้องเพลงลูกทุ่ง การโชว์ฟ้อนรีวิว
ประกอบเพลง การเล่นตลกคัน่เวลาการแสดง เป็นต้น ซึ่งรูปแบบดงักล่าวนี้บางอย่างกย็งั
ตกทอดมาจนถงึปจัจุบนั  
 จากการศกึษาประวตัพิฒันาการของวงโปงลางจะเหน็ไดว้่า วงโปงลางไม่ใช่วง
ดนตรแีบบดัง้เดมิหรอืโบราณ หากแต่เป็นวงดนตรทีี่เกดิขึ้นมาได้ยงัไม่ถึง 50 ปี (2511-
2558) จนอาจกล่าวได้ว่าวงดนตรีโปงลางเป็นรูปแบบหนึ่งของวัฒนธรรมสมัยนิยม 
(Popular culture) ซึ่งยงัยงัมกีารพฒันามาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรกด็กีารพฒันาการแสดง
วงดนตรโีปงลางนัน้ควรเขา้ใจถงึรากฐานและพฒันาการของการแสดงชนิดนี้ดว้ย  การท า
ความเขา้ใจในประเดน็ดงักล่าวนี้เป็นสิง่ส าคญัทีน่ักนาฏยประดษิฐ์ตอ้งน ามาคดิส าหรบัการ
ออกแบบนาฏยศลิป์หรอืการแสดง โดยต้องตัง้ค าถามและการหาเหตุผลให้กบัการแสดง
ทุกอย่าง โดยหลีกเลี่ยงการท าตามๆ กันมา หรือท าโดยไม่สามารถอธิบายได้อย่าง
สมเหตุสมผล  
  2. สภาพปจัจุบนั ปญัหาและขอ้จ ากดัของการแสดงวงโปงลาง   
  จากผลการวิจัยที่พบว่า ปจัจุบันวงโปงลางของชาวบ้านแท้ๆ แทบจะไม่
หลงเหลอือีกต่อไป ทัง้นี้เนื่องจากไม่สามารถแข่งขนักบัวงโปงลางของสถาบนัการศกึษา 
และวงดนตรรีปูแบบอื่นๆ เช่นหมอล าซิง่ หมอล าหมู่ หรอืลูกทุ่งหมอล าไดอ้กีต่อไป ดงันัน้
สิง่ที่ตามมาคือการแสดงนาฏยศิลป์แบบพื้นบ้านโดยชาวบ้านแท้ๆก็ก าลงัหมดไปด้วย
เช่นกนั แมว้่าวงโปงลางจะยงัคงด ารงอยู่ไดภ้ายใต้การอุปถมัภ์ของสถาบนัการศกึษา แต่
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จากปรากฏการณ์ทีพ่บ คอื เมือ่วงโปงลางอยู่ในระบบของสถาบนัการศกึษา ย่อมหนีไมพ่น้
การถูกปรุงแต่ง ปรบั แปลงให้นาฏยศลิป์อีสานในวงโปงลางมรีะบบ ระเบียบ แบบแผน
อย่างนาฏยศลิป์ไทย ทัง้นี้จะดว้ยตัง้ใจหรอืไม่ตัง้ใจกต็าม จนบางครัง้ดูเหมอืนจะห่างไกล
จากรากเหง้าเดิมของความเป็นนาฏยศิลป์พื้นบ้านไปมาก ดังนัน้จึงเป็นประเด็นที่
สถาบนัการศกึษาต่างๆทีม่สี่วนร่วมในกระบวนการนี้ควรหนัมาศกึษากนัอย่างจรงิจงัให้
เหน็ถงึรากฐานของวธิคีดิ และการแสดงออกแบบนาฏยศลิป์อสีานทีม่ตีวัตนและอตัลกัษณ์
ทีช่ดัเจน อนัจะเป็นหนทางทีน่ าไปสู่การต่อยอดไดใ้นทีสุ่ด  
 จากผลการวจิยัทีพ่บว่า ในยุคปจัจุบนัมผีลงานนาฏยศลิป์อสีานในวงโปงลางชุด
ใหม่ๆ เกดิขึ้นเป็นจ านวนมากนัน้ นอกเหนือจากเป็นผลของการเปิดสอนนาฏยศลิป์ใน
ระดบัอุดมศกึษา ที่นิสตินักศกึษาในหลกัสูตรจะต้องสร้างสรรค์ผลงานศลิปะนิพนธ์ตาม
เงือ่นไขการส าเรจ็การศกึษาแลว้ ส่วนหนึ่งเป็นผลสบืเนื่องสมัพนัธ์กบัผลการวจิยัทีพ่บว่า 
ปจัจุบันมีการแข่งขนัประกวดวงโปงลางเพิ่มมากขึ้นในหลายระดับ ซึ่งแต่ละเวทีการ
ประกวดนั ้นก็ม ักจะก าหนดเกณฑ์การประกวดให้วงโปงลางที่ลงแข่ งข ันต้องแสดง
นาฏยศิลป์ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ จึงท าให้แต่ละปีๆ มีผลงานนาฏยศิลป์อีสานในวง
โปงลางเกิดขึ้นจ านวนมาก อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสงัเกตว่า การแสดงวงโปงลางมกัมี
รูปแบบการแสดง ขัน้ตอนการแสดง ที่ซ ้าๆ  ไม่น่าสนใจ ไม่มีความแตกต่างกัน หรือ
บางครัง้การแสดงขดัแย้งกบัความเป็นจรงิหรอืวถิชีวีติของชาวอสีาน ทัง้นี้เนื่องจากผูส้รา้ง
สรรคก์ารแสดงขาดการศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูในระดบัลกึ รวมถงึขาดกรอบแนวความคดิการ
สรา้งสรรค์นาฏยประดษิฐ์ทีช่ดัเจนและเป็นระบบเพยีงพอ ส่งผลใหผ้ลงานนาฏยศลิป์ขาด
ความสมเหตุสมผล ไม่สามารถอธิบายหรือสื่อสารออกมาได้อย่างชัดเจน ตลอดจน
องค์ประกอบของการแสดงไม่สัมพันธ์กัน ประเด็นนี้อาจย้อนกลับไปตัง้ค าถามกับ
กระบวนการเรยีนการสอนด้านนาฏยศลิป์ว่าได้มกีารสอนไปจนถึงระดบัความคดิ การ
วเิคราะห์ เพื่อสร้างสรรค์การแสดงมากน้อยเพียงใด หรอืให้ความส าคญักบัแค่การจดั
องคป์ระกอบการแสดงใหค้รบถว้นเท่านัน้   
 ในขณะเดียวกนันาฏยศิลป์ในวงโปงลางส่วนใหญ่ในขณะนี้ยงัมุ่งเน้นที่การ
แสดงเพื่อการประกวด และการแสดงเพื่อการว่าจ้าง มากกว่าจะเป็นการแสดงเพื่อการ
แสดง (Dance for dance) ที่นักนาฏยประดษิฐ์สามารถมอีสิระในการสรา้งสรรค์มากกว่า 
ดงันัน้จงึอาจเป็นข้อจ ากดัหนึ่งที่การแสดงวงโปงลางในปจัจุบนัยงัไม่สามารถพฒันาและ
ยกระดับให้สามารถสื่อสารในระดับสากลได้ ยังมีการเลียนแบบและท าซ ้าๆ  ตามรูป
แบบเดมิที่เป็นมา ยงัไม่สามารถยกระดบัเป็น Dance Company ดงัเช่นคณะนาฏยศลิป์
พื้นบ้านในต่างประเทศหลายแห่งพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับได้ จึ งเป็นเรื่องท้าทายที่
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ผู้เกี่ยวข้องกบัการแสดงโปงลางในยุคที่4 (พ.ศ. 2541-ปจัจุบนั) ที่ต้องกลบัมาทบทวน
รากฐานในอดตี และก าหนดว่าวงโปงลางควรพฒันาไปในทิศทางใดจงึจะสอดคล้องกบั
บริบทของสังคมโลก ในขณะเดียวกันก็ยังคงสามารถรักษาหลักการของการแสดง          
วงโปงลางเอาไวไ้ด ้
 3. รปูแบบแนวความคดิในการสรา้งสรรคน์าฏยประดษิฐอ์สีานในวงโปงลาง 
 เป็นทีย่อมรบัในระดบัสากลแลว้ว่า นาฏยศลิป์เป็นผลผลติของมนุษย์ทีเ่กดิจาก
กระบวนการสรา้งสรรคเ์ช่นเดยีวกบังานศลิปะอื่นๆ โดยกระบวนการสรา้งสรรค ์(Creative 
process)  ซึ่งประกอบดว้ยหลกัการ (Principle) และส่วนทีเ่ป็นการปฏบิตั ิ(Practice) นัน้
เรยีกว่า “นาฏยประดษิฐ”์ (Choreography ; Dance choreography; Dance composition) 
(National Arts Centre, 2014) และถอืว่าเป็นส่วนส าคญัที่จะท าให้เกดินาฏยศลิป์หรอืท า
ให้ม ัน่ใจว่านาฏยศิลป์นัน้จะสามารถแสดงความคิดของผู้สร้างสรรค์ออกมาได้อย่าง
ครบถ้วน  อย่างไรกด็ตีลอดระยะเวลาเกอืบกึง่ทศวรรษทีผ่่านมาแทบจะไม่มกีารกล่าวถึง
กระบวนการสรา้งสรรค์นาฏยประดษิฐอ์สีานในวงโปงลางอย่างชดัเจน ดงัจะเหน็ไดจ้ากใน
รอบ 20 ปี  (2533-2553) งานวิจัยด้านนาฏยศิลป์อีสานมักเป็นการศึกษาใน เชิง                  
นาฏยประวตั ิ(History) เน้นทีก่ารพรรณนาความเป็นมา รูปแบบ การเปลีย่นแปลง โอกาส
ทีใ่ชแ้สดง คลา้ยๆกนั เปลีย่นแต่เพยีงผูใ้หข้อ้มลู หรอืแหล่งขอ้มลูเท่านัน้ นอกจากนี้จาก
การสงัเคราะหง์านวจิยัส่วนใหญ่ยงัพบว่า เมือ่มกีารสรา้งสรรคน์าฏยประดษิฐ ์เพือ่แสดงใน
โอกาสพิเศษ ผู้สร้างสรรค์มกัปรบัเปลี่ยนให้เกิดระบบ ระเบียบ โดยอิงความงามแบบ
นาฏยศลิป์ไทย หรอืที่มกัเรยีกว่า “แบบกรมศลิป์” ท าใหเ้กดิการเพิม่เตมิท่าทางทีไ่ม่มอียู่
ในนาฏยศลิป์อสีาน และลดทอนท่าทางแบบนาฏยศลิป์อสีานลง ทัง้นี้อาจเป็นเพราะในช่วง
ของการปรบัปรุงเปลีย่นแปลงนัน้ ผู้ที่มบีทบาทส าคญัคอื ครนูาฏยศลิป์ซึ่งผ่านการศกึษา
ตามแบบนาฏยศลิป์ไทย และน าเอาแนวคดิการสรา้งสรรค์ตามกรอบของนาฏยศลิป์ไทย
มาใช้กบันาฏยศิลป์อีสาน ดงันัน้รูปแบบแนวความคดิในการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์
อีสานในวงโปงลาง ที่พัฒนาขึ้นจากปรากฏการณ์ในพื้นที่จริงนี้  จงึถือเป็นงานวจิยัชิ้น
แรกๆทีบุ่กเบกิองคค์วามรูใ้นเชงิแนวคดิทฤษฎสี าหรบัการสรา้งสรรค์นาฏยประดษิฐอ์สีาน
ในวงโปงลาง ซึง่น่าจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาการแสดงวงโปงลางในยุคปจัจุบนัได ้
 จากผลการวจิยัทีพ่บว่า รูปแบบแนวความคดิในการสรา้งสรรค์นาฏยประดษิฐ์
อีสานในวงโปงลาง มลีกัษณะเป็นวงจรชีวติ (Life cycle)  แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คอื (1) 
ระยะก่อนการสร้างงาน (Pre-production) (2) ระยะการสรา้งงาน (Production) (3) ระยะ
หลังการสร้างงาน (Post-production) นัน้จะเห็นได้ว่าเป็นลักษณะร่วมสอดคล้องกับ
กระบวนการนาฏยประดษิฐ์ของสากล (Ashley, 2002 ; Richardson, 2010 ; Harrington, 
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2014) ทัง้นี้ เนื่องจากธรรมชาติของงานนาฏยศิลป์เป็นงานที่ไม่สิ้นสุด และจบัต้องได ้
(Tangible) เหมอืนงานทศันศลิป์แขนงอื่น เช่น งานจติรกรรม งานประตมิากรรม หากแต่
เป็นงานทีม่บีรบิทของเวลาและสถานทีก่ ากบั ท าใหก้ารแสดงแต่ละครัง้แมจ้ะแสดงเรือ่งราว
เดยีวกนัแต่อารมณ์ ความรูส้กึย่อมแตกต่างกนัไป อย่างไรกด็กีรอบแนวคดิการสรา้งสรรค์
นาฏยประดิษฐ์แบบสากลนั ้น เป็นแต่เพียงกรอบกว้างๆ  ทัว่ๆ ไป ยังไม่ได้ลงถึง
รายละเอียดเชิงการปฏิบัติ และเงื่อนไขภายในและภายนอกที่เป็นตัวก ากับแนวการ
สร้างสรรค์ให้สอดคล้องกบัการแสดงนาฏยศิลป์อีสานในวงโปงลางได้อย่างชดัเจน ซึ่ง
รูปแบบแนวความคิดที่ผู้ว ิจยัพัฒนาขึ้นนี้ได้พยายามอธิบายทัง้ในส่วนที่เป็นหลกัการ 
(Principle) และส่วนที่เป็นการปฏบิตัิ (Practice) เอาไว้ค่อนขา้งครบถ้วน อย่างไรก็ตาม
รูปแบบแนวความคดิในการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์นี้  มุ่ งอธบิายแต่เพียงนาฏยศิลป์
อีสานในวงโปงลางเท่านัน้ ยังไม่ครอบคลุมไปถึงนาฏยศิลป์อีสานอื่นๆ เช่น หมอล า               
วงกลองยาว ขบวนแห่ อย่างไรกต็ามอาจสามารถประยุกต์ใชก้รอบแนวคดิกวา้งๆ ได้ใน
กรณทีีม่บีรบิทใกลเ้คยีงกนั ซึง่ตอ้งมกีารศกึษาคน้ควา้วจิยัเพิม่เตมิอกีต่อไป 
 ส าหรบัเงือ่นไขความส าเรจ็ในการน ารูปแบบแนวความคดินี้ไปใช ้กค็อื ตวันัก
นาฏยประดษิฐห์รอืผูส้รา้งสรรค์เอง ทีต่้องใหค้วามส าคญักบัการออกแบบบนพื้นฐานของ
การแสวงหาขอ้มลูทีจ่ะใชเ้ป็นพืน้ฐานของการสรา้งสรรค์อย่างลกึซึ้งและกวา้งขวาง เพือ่ให้
การออกแบบและสรา้งสรรคน์ัน้สามารถอธบิายไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 
 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั 
1. ขอ้เสนอแนะส าหรบัวงโปงลาง 

   จากผลการวจิยัที่แสดงใหเ้หน็ว่าวงโปงลางในปจัจุบนัไดเ้ปลีย่นผ่านเขา้สู่ยุคที ่
4 คอืการเป็นวงดนตรทีีส่งักดัสถาบนัการศกึษา มหีน้าทีส่ าคญัคอืตอบสนองพนัธกจิดา้น
การท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม และเผยแพร่ชือ่เสยีงของสถาบนัการศกึษานัน้ๆ ในปจัจุบนั
ยงัมกีารประกวดแข่งขนัวงโปงลางในระดบัต่างๆ อย่างกวา้งขวาง จงึท าให้วงโปงลางแต่
ละสถาบนัการศกึษาพยายามสรา้งสรรค์นาฏยศลิป์อสีานใหม่ๆ เพิม่มากขึ้น เพื่อใหต้อบ
โจทย์ของการแข่งขนัทีจ่ดัขึน้เป็นประจ าทุกปี ส่งผลให้เกดินาฏยศลิป์อีสานในวงโปงลาง
เพิม่มากขึน้กว่ายุคทีผ่่านมา อย่างไรกต็ามยงัมปีญัหาและขอ้จ ากดัอกีหลายประการ เช่น 
ผลงานนาฏยศิลป์นัน้แม้จะมีความสวยงามพร้อมเพรียงแต่ขาดมิติความลุ่มลึกด้าน
วฒันธรรมอสีาน การแต่งกายไม่สมัพนัธ์กบัแนวคดิหลกัทีต่้องการจะน าเสนอ หรอืผดิยุค
ผดิสมยั นาฏยลกัษณ์ทีย่งัไม่สะทอ้นอตัลกัษณ์ความเป็นอสีานอย่างชดัเจน ทัง้นี้เนื่องจาก
ทีผ่่านมากรอบแนวความคดิการสรา้งสรรค์นาฏยประดษิฐอ์สีานในวงโปงลางยงัไมช่ดัเจน 
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วงโปงลางหลายวงอาจใชก้รอบแนวความคดิการสรา้งสรรค์นาฏยประดษิฐแ์บบนาฏยศลิป์
ไทย ซึ่งมคีุณลกัษณะที่แตกต่างกนั จึงท าให้การสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์อีสานในวง
โปงลางที่ผ่านมามขีอ้จ ากดั ดงันัน้หากมกีารน าเอารูปแบบแนวความคดิการสรา้งสรรค์
นาฏยประดษิฐ์อสีานในวงโปงลางทีว่จิยัและพฒันาขึน้นี้ไปประยุกต์ใชก้น่็าจะช่วยใหก้าร
สร้างสรรค์นาฏยประดษิฐ์อีสานในวงโปงลางสามารถตอบโจทย์บทบาทหน้าที่ของการ
แสดงวงโปงลางในยุคปจัจุบนั ที่ต้องการเผยแพร่ศลิปวฒันธรรมอีสานที่มคีวามลึกซึ้ง 
ละเอยีดอ่อนนอกเหนือจากความสนุกสนานรืน่เรงิซึง่เป็นทีรู่จ้กักนัดอียู่แลว้  
 2. ขอ้เสนอแนะส าหรบัสถาบนัการศกึษาทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนทางดา้น
นาฏยศลิป์ 
  ปจัจุบนัมสีถาบนัอุดมศกึษาทีจ่ดัการเรยีนการสอนดา้นนาฏยศลิป์เพิม่มากขึน้ 
ทัง้ในระดับปริญญาตรีจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา โดยแต่ละแห่งมีการสร้างสรรค์                
นาฏยประดษิฐอ์สีานในวงโปงลางเพือ่การเรยีนการสอนและการวจิยัเกดิขึน้เป็นประจ า จงึ
ควรมกีารน าเอารูปแบบแนวความคดิการสร้างสรรค์นาฏยประดษิฐ์อีสานในวงโปงลางที่
วจิยัและพฒันาขึ้นนี้ไปใช้เพื่อยกระดบัการแสดงอีสานในแง่ของผลงานสร้างสรรค์เชิง
วชิาการ ซึ่งตอ้งอาศยักรอบแนวความคดิทีเ่ป็นระบบระเบยีบอย่างชดัเจน ในอกีดา้นหนึ่ง
สถาบันการศึกษาจะต้องผลิตบัณฑิตที่จะจบไปเป็นนักนาฏยประดิษฐ์ที่มีความรู้
ความสามารถในการสรา้งสรรคน์าฏยประดษิฐอ์สีานในวงโปงลาง ซึง่จะเป็นผูน้ าในการสบื
สานและพัฒนาศิลปะการแสดงแขนงนี้ในยุคปจัจุบัน สถาบันการศึกษาจึงควรน าเอา
รูปแบบแนวความคดิการสรา้งสรรค์นาฏยประดษิฐ์อสีานในวงโปงลางนี้ ไปบูรณาการใน
การเรยีน การสอน การวิจยัเพื่อพัฒนาศกัยภาพและขดีความสามารถของบณัฑิตใน
สาขาวชิานี้ต่อไป 
 สถาบนัอุดมศกึษาควรมกีารจดัสมัมนาเชงิปฏบิตัิการในระดบัสถาบนั และใน
กลุ่มเครอืข่ายของสถาบนัอุดมศึกษาต่างๆเพื่อน ารูปแบบแนวความคิดการสร้างสรรค์
นาฏยประดษิฐอ์สีานในวงโปงลางนี้ ไปน าเสนอต่อทีป่ระชุมเพือ่ใหส้ถาบนัอุดมศกึษาแต่ละ
แห่งไดน้ ารปูแบบแนวความคดิการสรา้งสรรค์นาฏยประดษิฐอ์สีานในวงโปงลางนี้ ไปใชไ้ด้
จรงิ รวมถงึเกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกนัระหว่างสถาบนัอุดมศกึษาในกลุ่มเครอืข่าย
วชิาการดา้นนาฏยศลิป์ 
 3. ขอ้เสนอแนะในงานวจิยัครัง้ต่อไป 
    เนื่องจากการวิจัยครัง้นี้  มุ่งน าเสนอรูปแบบแนวความคิดการสร้างสรรค์  
นาฏยประดษิฐอ์สีานในวงโปงลาง ซึง่เป็นกรอบเชงิความคดิ (Conceptual Framework) ที่
ย ังขาดรายละเอียดในเชิงการปฏิบัติการของแต่ละองค์ประกอบการแสดง เช่น                 
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นาฏยลกัษณ์อสีานควรมรีายละเอยีดอย่างไร ดนตรอีสีานประกอบการแสดงควรมที านอง 
องคป์ระกอบอย่างไร เครือ่งแต่งกายการประกอบการแสดงควรมลีวดลาย สสีนั การใชง้าน
อย่างไร เป็นต้น ซึ่งแต่ละองค์ประกอบนัน้ต้องมกีารศกึษาวจิยัในระดบัลกึในแขนงวชิา
นัน้ๆ เช่น ดนตรศีกึษา พสัตราภรณ์ นาฏยศลิป์ นอกจากนี้ควรมกีารศกึษาวจิยัในแง่ผล
ของการประยุกต์ใชร้ปูแบบแนวความคดิการสรา้งสรรคน์าฏยประดษิฐ์อสีานในวงโปงลาง
ในบริบทจริง ว่าสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือมีข้อจ ากัดอย่างไรและต้อง
ประยุกต์ใชใ้นมติใิดบา้ง ซึง่จะเป็นคุณประโยชน์ต่อการพฒันาทางวชิาการดา้นนาฏยศลิป์
อสีานในระยะยาว 
 

 กิตติกรรมประกาศ 
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวทิยานิพนธ์ เรื่อง แนวความคดิการสร้างสรรค์

นาฏยประดิษฐ์อีสานในวงโปงลาง โดยมอีาจารย์ ดร.วิชชุตา วุธาทิตย์ เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และได้ร ับทุนส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา จากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  และทุนอุดหนุนวทิยานิพนธ์ส าหรบันิสิต  จาก
บณัฑติวทิยาลยั  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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