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บทคัดย่อ 

 บทความน้ีจาก งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการแสดงของวงกลอง
ยาวในจังหวัดมหาสารคาม ได้รับทุนสนับสนุนจาก ฝ่ายวิชาการ สกว ประจ าปี 
2558 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษวิทยาการดนตรี มี
วัตถุประสงค์ คือ 1)เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการแสดงกลองยาวในจังหวัดมหาสารคาม 
และ 2)เพื่อหาแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดงกลองยาวในจังหวัด
มหาสารคาม เก็บข้อมูลจากภาคสนามเป็นหลัก จากศิลปินและผู้เชี่ยวชาญ จากนั้น
น ามาท าการวิเคราะห์แบบพรรณนาวิเคราะห์ พบว่า 
 รูปแบบของการแสดงกลองยาวในจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย 3 
รูปแบบ คือ 1.รูปแบบด้ังเดิม, 2.รูปแบบประยุกต์ และ3.รูปแบบเพ่ือการแข่งขัน 
 ส่วนแนวคิดในการพัฒนารูปแบบของการแสดงน้ัน รูปแบบดั้งเดิม ควร
อนุรักษ์ไว้ ส่วนรูปแบบประยุกต์และเพื่อการแข่งขันน้ันสามารถพัฒนาได้ในทุก
องค์ประกอบของการแสดง โดยค านึงถึงความสนุกสนาน สวยงามพร้อมเพรียง เป็น
หลักส าคัญ และดูความเหมาะสมในเรื่องของสถานท่ีด้วย และเน้นเรื่องแนวคิดใน
การแสดงเป็นส าคัญส าหรับรูปแบบเพ่ือการแข่งขัน 
ค าส าคัญ: กลองยาว  การพัฒนารูปแบบการแสดง  มหาสารคาม 
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Abtract 
This article is written from research “The Development 

patterns of “GlongYao Performing” in Mahasarakham Province”. 
Funded by the Academic Research Division; The Thailand Research 
Fund for the year 2015. It was done with qualitative research and 
ethnomusicology studies. The aims were 1 )  to analyze the pattern of 
drum performances in Mahasarakham and 2 ) to find ideas on how to 
develop patterns of a “Glong Yao” in Mahasarakham province. Using 
data collected from the field work,Artists and professionals.Use a 
descriptive analysis showed the following. 

The patterns of “GlongYao Performing” in Mahasarakham 
Province includes three models: 1. original form, 2. Application form. 
And 3. The patterns for the tournament. 

And aDevelopment of the concept of the show is. The original 
forms should be preserved, The application forms and the pattern for 
the competition can be developed in every element of the performing. 
Having regard to the fun, beautiful and unison of performances and 
the suitability of the place and occasion. And focuses on the concept 
of the performing is important for the pattern for the competition. 
Keyword: “Glong Yao”, The development of patterns of The 
performing, Mahasarakham 
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บทน า 
กลองยาว เครื่องดนตรีประเภทตี มีเสียงที่เร้าใจไปตามจังหวะของการตี 

เป็นเครื่องดนตรีท่ีรู้จักของคนท่ัวไปแพร่หลายไปทุกภูมิภาคของไทย อาจเป็นเพราะ
การบรรเลงท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อน และเสียงท่ีดังมีความเร้าใจ จึงท าให้กลองยาว 
แทรกเข้าไปในวัฒนธรรมดนตรีทุกภาคของไทย แต่รูปร่างและจังหวะในการตีอาจ
แตกต่างกันออกไป 

กลองยาวในวัฒนธรรมดนตรีอีสาน จากการศึกษาข้อมูล พบว่า เป็น
เครื่องดนตรี ท่ีมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชาวอีสานมีการสร้างขึ้นเพื่อใช้ใน
พิธีกรรมทางศาสนาตลอดจนสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินและเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมของท้องถิ่นอีกท้ังยังท าให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะโดยใช้บรรเลง 
ในงานบุญงานเทศกาลรื่นเริงต่าง ๆ คือใช้บรรเลงแห่ ตีประกอบการขับร้อง  
และบรรเลงประกอบเครื่องด าเนินท านอง เช่นแคน พิณ เป็นต้น ท าให้เกิดความ
สนุกสนาน ปัจจุบัน มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยท าให้มีเสียงดังขึ้น เพิ่มความ
สนุกสนาน มีคนร่ายร าประกอบ ท าให้วงกลองยาวได้รับความสนใจ  

มหาสารคาม ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ก็มีวัฒนธรรม
กลองยาวเช่นเดียวกัน โดยใช้ในการตีเป็นเครื่องประกอบจังหวะในวงดนตรีต่าง ๆ 
เช่น วงแคน วงโปงลาง เป็นต้น นอกจากน้ี ยังน ามาประสมวงโดยใช้กลองยาว
หลาย ๆ ใบ และเครื่องประกอบจังหวะอื่น ๆ เช่น ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง เข้ามา
บรรเลงประสม ท าให้เกิดเป็นวงกลองยาวอีสานขึ้น กลองยาวเป็นเครื่องดนตรีท่ี
ส าคัญในจังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับการยกย่องให้เป็นเครื่องดนตรีประจ า
จังหวัด โดยเฉพาะในอ าเภอต่าง ๆ มีวงกลองยาวอยู่แพร่หลาย จากการส ารวจ
เบื้องต้น มีประมาณ 30 วง ซ่ึงถือว่ามีมากพอสมควร และทางจังหวัดได้มีการ
จัดการประกวดแข่งขันทุกปี โดยจัดท่ี อ าเภอวาปีปทุม ชื่อว่างาน “ออนซอนกลอง
ยาววาปีปทุม” คณะท่ีมีชื่อเสียง เช่น คณะเทพนิมิต ศิลป์อีสาน ลุ่มน้ าเค็ม ฯลฯ  
 คณะกลองยาว ตามหมู่บ้าน ในสมัยก่อน ใช้กลองยาวเป็นเครื่องดนตรี
หลัก โดยใช้กลอง ประมาณ 3-5 ใบ ไม่มีพิณหรือแคนบรรเลงลายประกอบ อาศัย
รูปแบบของ จังหวะกลอง และลีลาการตีฉาบใหญ่ ฉาบเล็ก เป็นสิ่งดึงดูดผู้ชม ซ่ึง
คณะกลองยาวน้ี ยังไม่มีขบวนนางร า ฟ้อนร าประกอบ (และอาจยังไม่มีชุดแต่งกาย
ประจ าคณะ) เมื่อคณะกลองยาว พัฒนาขึ้นเป็นคณะกลองยาวจริงๆ เพื่อ
ดึงดูดให้เจ้าภาพงานมาว่าจ้าง บางคณะ จึงได้เพิ่มจ านวนกลองขึ้นมา ให้ดูยิ่งใหญ่
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ขึ้น เช่น 10 ใบบ้าง 14 ใบบ้าง 20 ใบบ้าง และนอกจาก จะให้ผู้ชายตีกลองแล้ว 
บางคณะ อาจใช้ผู้หญิงตีเพื่อให้เกิดจุดสนใจเพิ่ม แต่ในช่วงสมัยน้ันน้ัน ยังเป็นการ
โชว์กลองยาวอยู่ จึงยังไม่มีการน าพิณ และแคนมาบรรเลงประกอบ และยังไม่มี
ขบวนนางร า นางฟ้อนประกอบ แต่ใช้คนตีกลอง ท่ีจะฟ้อนไปด้วย และตีกลองไป
ด้วย 
 คณะกลองยาวในยุคปัจจุบัน ได้น าหลายๆ อย่างประยุกต์ เพื่ อให้ดู
ทันสมัยขึ้น น่ันคือ นอกจากใช้การโชว์กลอง เป็นจุดขายแล้ว ยังขายความบันเทิง
อื่นๆ ด้วย เช่น ใช้พิณ แคนบรรเลงประกอบ ใช้อีเล็กโทนบรรเลงประกอบ ใช้เครื่อง
ขยายเสียง เพื่อให้เสียงพิณ หรือ 
อีเล็กโทนดังไกล มีขบวนนางร า ฟ้อนประกอบมีการแต่งขบวนแห่ มีการใช้เครื่อง
แต่งกายท่ีเป็นเอกลักษณ์ และบางคณะ อาจมีการจัดรูปแบบขบวน ตกแต่งรถ
ส าหรับขบวนแห่แบบต่างๆ เป็นต้น ซ่ึงน่ีเป็นตัวอย่างแห่งศิลปวัฒนธรรมท่ีไม่หยุด
น่ิงและปัจจุบัน การหลั่งไหลเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติท าให้คนส่วนใหญ่หันไป
สนใจศิลปะการแสดงแบบอื่น ท าให้กลองยาวต้องปรับตัว ในเรื่องกระบวนการ
แสดง รวมถึงการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นเพื่อท าให้รูปแบบมีความน่าสนใจ 
เป็นท่ีชื่นชอบ ซ่ึงชาวบ้านได้มีการคิดสร้างสรรค์ ในด้านต่าง ๆ ตามภูมิปัญญาของ
แต่ละท้องถิ่นตน จากสิ่งเหล่าน้ี ท าให้ต่างคนต่างท า ต่างพัฒนาไปตามรูปแบบ
ทิศทางของตน 
 จ าก ง านวิ จั ย ขอ ง  Sarawoot Chotchamrat (2013) ,Thunyaluk 
Moonsuwan (2012), Yootasil Juthawijit (2012), Sumit Thongpoon (2011), 
Songdet Sangnin (2006) , Sombat Thubtimthong (2001) ท่ีท าการศึกษา
เกี่ยวกับกลองยาว ในจังหวัดมหาสารคาม ท้ังเรื่อง พัฒนาการของวงกลองยาวและ
การฟ้อน การอนุรักษ์ฟื้นฟู วัฒนธรรมการแข่งขัน ความสัมพันธ์กับวัฒนธรรม
พื้นบ้าน สภาพการด ารงอยู่ พบว่า กลองยาวในจังหวัดมหาสารคาม เกิดจากการรัก
สนุกของชาวบ้านและความศรัทธาท่ีเชื่อว่าเมื่อน าไปประกอบขบวนแห่จะท าให้ได้
บุญ และได้มีพัฒนาการของการประสมวงเป็นสามช่วง ได้แก่ ช่วงท่ีเป็นวัฒนธรรม
บันเทิงของท้องถิ่น, ช่วงท่ีมีการจัดการแข่งขัน และช่วงท่ีผสมผสานแบบโบราณกับ
แบบประยุกต์ และมีรูปแบบของการฟ้อนประกอบ และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดย
เปลี่ยนแปลงไปตามสมัยและความต้องการของผู้ว่าจ้าง ซ่ึงกลองยาวมีความสัมพันธ์
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กับวัฒนธรรมพื้นบ้าน และสภาพการด ารงอยู่ในปัจจุบันเริ่มลดน้อยลง ด้วยปัจจัย
หลายประการ 
 จากความส าคัญข้างต้น ผู้วิจัย เห็นว่ากลองยาวเป็นเครื่องดนตรีท่ีมี
ความส าคัญในจังหวัดมหาสารคาม และรูปแบบการแสดงมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 
ซ่ึงมีผู้ท าการศึกษาค้นคว้าในบริบทในเกือบทุกด้านแต่ยังขาดการวิเคราะห์เรื่อง
รูปแบบการแสดง จึงสมควรอย่างยิ่งท่ีต้องน ามาศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเป็น
แนวคิดในการพัฒนารูปแบบของการแสดง เพื่อช่วยให้มีความน่าสนใจของผู้ชม 
และให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่างต่อเนื่องสืบไป 
 
วิธีการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีการเชิงคุณภาพ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทาง
มานุษวิทยาการดนตรี โดยเน้นข้อมูลจากภาคสนามเป็นหลัก แล้วน ามาวิเคราะห์ 
เสนอผลในรูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ โดยมีขั้นตอนในการศึกษาดังนี้ 

1. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยเน้นงานท่ี
ศึกษาเกี่ยวกับกลองยาวในจังหวัดมหาสารคาม โดยเฉพาะ 
 2. ท าการศึกษา วงดนตรีกลองยาวในจังหวัดมหาสารคาม จ านวน 14 
คณะ ในการศึกษาข้อมูลรูปแบบการแสดง และท าการคัดเลือกเพื่อน ามาเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการแสดง โดยเลือกจากวงท่ีได้รับรางวัลในการ
ประกวดกลองยาวระดับชาติ งานออนซอนกลองยาววาปีปทุม ซ่ึงผู้วิจัยได้คัดเลือก
จากคณะท่ีเคยเข้าประกวดและมีผลงานในระดับชนะเลิศและรองชนะเลิศ ในรอบ 
5 ปีท่ีผ่านมาโดยเรียงล าดับดังน้ี  1. คณะเทพนิมิต ได้ชนะเลิศ 3 ปีซ้อน ในปี 
2554-2556, 2.คณะศิลป์อีสาน ชนะเลิศ 2 ปีซ้อน ในปี 2557-2558 (ก่อนน้ีเคยได้
รองชนะเลิศ ปี 2556), 3. คณะจอกขวางค า ได้รางวัลรองชนะเลิศ ปี 2557-2558 
(เคยชนะเลิศ 3 ปีซ้อน ปี 2551-2553) และ 4 .คณะลูกน้ าเค็ม ได้อันดับท่ี2 ในปี 
2555 และอันดับท่ี 3 ในปี 2556-2557.  

3. เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างแล้ว ผู้วิจัย ท าการเก็บข้อมูล ในเรื่องรูปแบบการ
แสดง จากทั้ง 4 วงเพื่อน ามาท าการวิเคราะห์ ในเรื่องรูปแบบท่ีแสดง ดังน้ี 

3.1จ านวนผู้แสดง 
3.2 จ านวนเครื่องดนตรี 
3.3 จังหวะกลอง วิธีท่ีตี ท่าในการตีกลอง 
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3.4 การแปรขบวนในการแสดงต่าง ๆ 
3.5 ท่าร าของนางร าท่ีร าประกอบ 
3.6 เครื่องแต่งกายผู้แสดง 
3.7 ลักษณะทางกายภาพของกลอง ในเรื่องรูปร่าง 
โครงสร้างขนาด การตั้งเสียง 
3.8 อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ 
3.9 แนวคิดในการแสดง 

 
 4. เมื่อท าการวิเคราะห์รูปแบบการแสดงเสร็จแล้ว ผู้วิจัยน าข้อมูล
ดังกล่าว และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการแสดงกลองยาว ได้แก่  
  4.1 กลุ่มกรรมการตัดสินการประกวดกลองยาว จ านวน 3 คน 
โดยเลือกจากกรรมการในการตัดสินการประกวดกลองยาว ในงานออนซอนกลอง
ยาววาปี  
  4.2 ศิลปินคัดเลือกตัวแทนจากผู้แสดงกลองยาว จาก 4 วง 
ข้างต้น วงละ 2 ท่าน 
  4.3 นักวิชาการ ใช้การเลือกแบบเจาะจง โดยเป็นอาจารย์ใน
สถาบันการศึกษา และสภาวัฒนธรรมจังหวัด จ านวน  3 ท่าน 
 ซ่ึงผู้วิจัยจะน าข้อมูลมาท าการสังเคราะห์เพื่อให้ได้แนวคิดในการพัฒนา
รูปแบบการแสดงกลองยาว  
 
 5. น าเสนอข้อมูลในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
 
ผลการวิจัย 
 1.รูปแบบการแสดงกลองยาว ในจังหวัดมหาสารคาม 
 จากข้อมูลของรูปแบบการแสดงท้ัง 4 คณะ ผู้วิจัยสามารถ สรุปผลการ
วิเคราะห์รูปแบบการแสดงของกลองยาว ได้ ดังน้ี 
  
  1. รูปแบบดั้งเดิมเป็นรูปแบบท่ีมีมาเมื่อแรกตั้งวงกลองยาว 
เป็นการบรรเลงเพื่อประกอบขบวนแห่ เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน และสนองตอบ
ต่อความเชื่อท่ีว่า จะท าให้ได้บุญ มีเครื่องดนตรีคือกลองยาว ร ามะนา และเครื่อง
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ประกอบจังหวะจังหวะกลองที่ตีเป็นแบบ โบราณ  ประมาณ 2-3 จังหวะ ท่าตีกลอง
ไม่ได้ก าหนด ขึ้นอยู่กับความสนุกสนานไม่มีรูปแบบการแปรขบวน  ซ่ึงกลองแบบ
ดั้งเดิมจะมีขนาดใหญ่กว่าในปัจจุบัน ในการตั้งเสียงใช้ข้าวบดกับขี้เถ้าโดยใช้หูของ
นักดนตรีในการเทียบเสียงส่วนนางร าน้ันเป็นแบบตามความสมัครใจและความ
สนุกสนานไม่ได้ก าหนดเครื่องแต่งกายและไม่มีอุปกรณ์เสริมใด ๆ  
 

 
Figure 1 the band ensemble of this traditional form 

By: Khomkrich Karin 
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Figure 2 chart for the band ensemble of this traditional form 
 
 ในการประสมวงแบบดั้งเดิมน้ี สามารถเพิ่มจ านวนของกลองได้ตาม
สะดวก รวมท้ังร ามะนา  และฉาบ ซ่ึงดูตามความเหมาะสม ว่าต้องการเสียงดังมาก
น้อยแค่ไหน 
  2. รูปแบบประยุกต์ เป็นการแสดงเพื่อประกอบขบวนแห่  
ตามความเชื่อเดิมคือการได้บุญ และเพื่อให้เกิดความสนุกสนานมากขึ้นในส่วนของ
ดนตรีมีการเพิ่ม เครื่องท านองได้แก่ พิณ และคีย์บอร์ด เข้ามา พร้อมกับเพิ่ม กลอง
โซโล 3 ใบ การตั้งเสียงเริ่มมีการใช้วัสดุท่ีหาง่ายกว่าขี้เถ้า เพราะต้องใช้เวลาในการ
เตรียมนาน จึงใช้วัสดุทดแทนได้แก่ กล้วยตาก เป็นต้น ในเรื่องจังหวะกลองมีการ
คิดจังหวะเพิ่มเติมจากเดิม เพราะมีการน าท านองเพลงอีสาน และเพลงสตริงเข้ามา
บรรเลงประกอบ เริ่มมีท่าทางในการตีท่ีต้องท าให้คล้ายกัน รูปร่างของกลองมีท้ังท่ี
เป็นแบบเดิม และแบบใหม่ โดยแบบใหม่น้ัน กลองจะมีขนาดเล็กลง เพื่อความ
สะดวกในการสะพายได้นานขึ้น พร้อมด้วยเพิ่มนางร าท่ีมีการแต่งตัวให้สวยงาม 
และมีการก าหนดท่าร าให้เหมือนกัน และจะมีการหยุดแสดงเป็นจุด ๆระหว่างแห่
ด้วย 
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Figure 3 chart for the band ensemble of this application form 
 
 ในการประสมวงแบบ ประยุกต์น้ัน ได้มีการเพิ่มเครื่องดนตรีเข้ามา 
ดังน้ัน จึงมีการใช้เครื่องเสียงขนาดเล็ก ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาของศิลปิน โดยใช้รถเข็น
ขนาดเล็ก และใช้เครื่องปั่นไฟ เข็นไปในขบวนแห่ 
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Figure 4 the Small audio equipment 

By: Khomkrich Karin 
 
  3. รูปแบบเพื่อการแข่งขัน การประสมวงแบบน้ีต้องยึด
รูปแบบตามกฎกติกาท่ีกรรมการได้ก าหนดไว้ เช่น ให้บรรเลงแบบดั้งเดิม 5 นาที 
คือไม่มีเครื่องท านองบรรเลงประกอบ และต่อด้วยกลองยาวประยุกต์ไม่เกิน 15 
นาทีซ่ึงรูปแบบของการแข่งขันน้ี ในแบบดั้งเดิมน้ัน ก็ได้มีการก าหนดท่าทางของผู้
บรรเลง ผู้แสดง ให้มีความสอดคล้องเพื่อความสวยงาม และมีการจ ากัดเครื่อง
ดนตรีและจ านวนคนร าการฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดความสวยงาม จึงตามมาด้วย ส่วนใน
แบบประยุกต์ จังหวะกลองท่ีเพิ่มขึ้น มีรูปแบบการตีและท่าทางท่ีสวยงามพร้อม
เพรียง พร้อมการแต่งกายท่ีสวยงาม ในส่วนของนางร าก็ต้องมีการฝึกซ้อมให้
สวยงาม พร้อมเพรียงเช่นกัน และต้องร าเข้ากับจังหวะกลองท่ีต้องเปลี่ยนไป ให้มี
ความสอดคล้องกัน มีการใช้อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เข้ามาเช่น ป้ายผ้า หรือกระด้ง 
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เป็นต้น ในเรื่องของเครื่องดนตรีก็ยึดตามกติกา โดยกลองยาวน้ัน มีรูปร่างท่ี
กะทัดรัดเพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวของผู้ตีเพื่อสามารถแปรแถวได้อย่าง
สวยงาม รวมท้ังมีการต่อตัวเพื่อให้เกิดความสวยงามมากขึ้น ในการเทียบเสียง จาก
เดิมท่ีใช้หูของผู้บรรเลง ก็ใช้เสียงของเครื่องดนตรีเป็นหลัก เพราะต้องการให้เกิด
ความกลมกลืนกับเสียงของเครื่องดนตรีท่ีน ามาบรรเลงรูปแบบท่ี 3 น้ี คล้ายกันกับ
แบบท่ี 2 เพียงแต่ต้องท าตามกฎกติกาท่ีกรรมการได้ตั้งไว้ ในเรื่องของจ านวนผู้
แสดง จ านวนเครื่องดนตรี เวลาในการบรรเลง และรูปแบบของการแสดง ต้อง
เป็นไปตามกติกา 

 
Figure 5 the pattern for competition 

By:Khomkrich Karin 
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Figure 6 the variation in row deployment during parades competition 

By: Khomkrich Karin 
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Figure 7 chart 1 for the band ensemble of this competition form 
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Figure 8 chart 2 for the band ensemble of this competition form 

 
 ในรูปแบบของการแข่งขันกลองยาวน้ันต้องใช้เครื่องดนตรีตามกติกาของ
การแข่งขัน ซ่ึงในการแข่งขันน้ันมีการก าหนดเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน ซ่ึงของ งาน
ออนซอนกลองยาวชาววาปี จังหวัดมหาสารคาม ได้ก าหนดไว้ดังนี้ 
 1. เป็นคณะกลองยาว ตามแบบอีสาน มีผู้เล่นและผู้แสดงไม่จ ากัดเพศ
และวัย 
 2. จ านวนเครื่องดนตรี 
  2.1 กลองยาว จ านวน 10-16 ลูก 
  2.2 กลองร ามะนา 1-2 ลูก 
  2.3 ฉาบใหญ่ 2 คู่ 
  2.4 ฉาบเล็ก  2-4 คู่ 
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  2.5 ฉิ่ง  2-4 คู่ 
  2.6 เครื่องดนตรีอีสานชนิอื่น เช่น พิณ, แคน, ซอ, โหวด, 
อย่างละ 1 ชิ้น หรือชนิดเดียว 
  2.7 เครื่องดนตรีสากล เบส คีย์บอดร์ด กลองโซโล่/โซโล 
(กลองทริโอ/Trio มี 3 ลูก ใช้คล้องบ่าส าหรับตีเดี่ยวหรือ 
โซโล อย่างละ 1 เครื่อง หรือชุด 
  2.8 เครื่องตีชนิดอื่น ๆ เช่น กั๊บแก๊บ ฆ้อง(โหม่ง) เกราะ
(ขอลอ) ไม่เกิน 3 ชิ้น (มีก็ได้ หรือไม่มีก็ได้) 
  (ถ้าใช้เครื่องดนตรีไม่ถูกตามเกณฑ์ หรือเกิน จะตัดสินเป็นแพ้
การประกวดทันที) 
  2.9 นางร าประกอบกลองยาว จ านวน 20-30 คน แต่งกาย
แบบอีสาน มีเครื่องประดับตวามความเหมาะสม 
  2.10 เครื่องขยายเสียง จ านวน 1 ชุด ขนาดไม่เกิน 1,000 
วัตต์ ล าโพงไม่เกิน 4-6 ตัว 
  2.11เวลาในการประกวด 15-20 นาที โดยให้เริ่มจากการตี
กลองยาวแบบดั้งเดิมโบราณ 5 นาที ต่อด้วยกลองยาว 
แบบประยุกต์ไม่เกิน 15 นาที ไม่ขาดตอน รวมแล้วต้องไม่ต่ ากว่า 15 นาที และไม่
เกิน 20 นาที (ถ้าเกินตัด 1 นาทีต่อ 1 คะแนน) (Meeting documents of Glong 
Yao festival, Vapiphatoom, Mahasarakham Province. 2015) 
 ดังน้ัน จากแผนผังรูปแบบการแข่งขัน ท้ัง 2 ผังข้างบน จึงมีฉิ่งเข้ามา 
พร้อมท้ัง เครื่องดนตรีอีสานน้ัน วงท่ีเข้าแข่งขัน สามารถเลือกเอาเพียงชิ้ นใดชิ้น
หน่ึงเพียงชิ้นเดียว ส่วน โหม่ง, กั๊บแก๊บ และขอลอ จะมีหรือไม่มีก็ได้ และในส่วน
ของเครื่องขยายเสียงก็มีการก าหนดความดังไว้เพ่ือความยุติธรรมในการแข่งขันด้วย 

รูปแบบการแสดงกลองยาวของ จังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันท่ัวไปเป็น
แบบประยุกต์ เพราะมีความสนุกสนาน สามารถบรรเลงเพลงต่าง ๆ ได้อย่าง
หลากหลาย เพราะต้องปรับตัวให้เป็นท่ีสนใจของผู้ชมและท่ีส าคัญคือผู้ว่าจ้างท่ีจ้าง
ไปแสดง ต้องการความสนุกสนาน ดังนั้นรูปแบบการแสดงกลองยาวแบบดั้งเดิม จึง
ไม่ค่อยได้รับความนิยม จึงไปปรากฏอยู่ในรูปแบบเพื่อการแข่งขันโดยเป็นการบังคับ
ในกติกาน่ันเอง 
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 2. แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดงกลองยาว 
  จากหัวข้อท่ีได้ก าหนดรูปแบบการแสดงไว้ในวิธีวิจัยผู้วิจัยได้
รวบรวมข้อมูลจากวงต่าง ๆ และท าการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ตามเกณฑ์ พร้อมท้ัง
ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ มาท าการสังเคราะห์ในเรื่องของแนวคิดในการพัฒนารูปแบบ
การแสดงกลองยาว ในจังหวัดมหาสารคาม ได้ข้อสรุป ดังน้ี 
  2.1 รูปแบบของการแสดงแบบดั้งเดิมน้ัน ควรมีการรักษาไว้
ให้คงเดิม เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์และแบบอย่างของคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ 
  2.2 รูปแบบประยุกต์นั้น สามารถพัฒนาได้ ตามหัวข้อ ดังน้ี 

1.จ านวนผู้แสดง สามารถเพิ่มลดได้ตามความเหมาะสม 
หรือตามความต้องการของผู้ว่าจ้างไปบรรเลง แต่ควรมีนักแสดงรวมกัน ไม่น้อย 40 
คนขึ้นไป โดยจ านวนผู้บรรเลงกลองน้ัน ถ้าเพิ่มจ านวนได้ก็จะให้เสียงกลองน้ันมี
ความดังและครึกครื้นสนุกสนาน 

2. จ านวนเครื่องดนตรีในการเพิ่มจ านวนเครื่องดนตรี
ต้องดูความเหมาะสม และความสมดุลของเสียงเครื่องดนตรีด้วย เช่นถ้าเพิ่มกลอง
ยาวมากไป อาจไม่ได้ยินเสียง เครื่องดนตรีอื่น หรือเครื่องประกอบจังหวะอื่น ส่วน
ในเรื่องของเครื่องดนตรี น้ัน สามารถเพิ่มเครื่องท านองได้อีก เช่น เครื่องเป่าสากล 
ได้แก่ แซกโซโฟน ทรัมเป็ต สไลด์ทรอมโบน เป็นต้น  ซ่ึงอาจมีเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้เกิด
ความสนุกสนาน และบรรเลงเพลงได้หลากหลายขึ้น 

3. จังหวะกลอง วิธีท่ีตี ท่าทางในการตีกลองสามารถ
ปรับปรุงเพิ่มเติมได้ ในเรื่องของจังหวะกลองสามารถเพิ่มได้ โดยขึ้นอยู่กับ บทเพลง
ท่ีน ามาบรรเลงประกอบ และวิธีการตี ท่าทางในการตีควรมีการปรับปรุงให้เป็นท่ี
น่าสนใจ คือใส่ท่าทางท่ีสนุกสนาน และสวยงาม รวมท้ังลักษณะทางกายภาพของ
กลอง ท่ีสามารถพัฒนาให้มีความกะทัดรัด ได้เพื่อความสะดวกในการบรรเลง และ
สะพายได้นานขึ้น และในเรื่องของเสียงกลอง สามารถพัฒนาการตั้งเสียง หรือเทียบ
เสียงได้ โดยใช้วิธีการท่ีทันสมัยขึ้นเช่น ใช้กล้วยตาก หรือใช้กาววิทยาศาสตร์ในการ
ติดหน้ากลองแทนวัสดุเดิมท่ีต้องใช้เวลานาน และไม่ทนทาน 

4. การแปรขบวนในการแสดงต่าง ๆเป็นสิ่ง ท่ีต้อง
ค านึงถึงเพื่อให้เกิดความน่าสนใจจากผู้ชม โดยสามารถแปรขบวนได้เวลาท่ีแสดง 
อาจแปรเป็นรูปภาพ เป็นสัญลักษณ์ต่าง ๆ ก็ได้ รวมถึงการต่อตัว ท่ีถือเป็น
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เอกลักษณ์อย่างหน่ึงของการแสดงกลองยาว และต้องค านึงถึงความเหมาะสมของ
สถานท่ีด้วย 

5.ในข้อน้ีเป็นองค์ประกอบท่ีอาศัยซ่ึงกันและกัน คือท่า
ร าของนางร าท่ีร าประกอบเป็นสิ่งท่ีส าคัญอย่างหน่ึงท่ีผู้ชมให้ความสนใจ ได้แก่ 
ความสวยงามของนางร า  ซ่ึงรวมไปถึงท่าร า ท่ีสวยงาม เครื่องแต่งกายท่ีงดงาม 
อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ในการแสดงท่ีมีความพิเศษ ซ่ึงสามารถเพิ่มลด และพัฒนาให้
เป็นจุดสนใจที่ส าคัญของการแสดงได้ 

8 .  แนว คิด ในการแสดง  ในรู ปแบบประยุ กต์ น้ี   
เรื่องแนวคิดในการแสดง เป็นจุดท่ีไม่เน้นมาก ดังน้ันจากการสังเคราะห์พบว่า 
แนวคิดในการแสดง คือเน้นการความสนุกสนาน ความยิ่งใหญ่ 
  2.3 รูปแบบเพื่อการแข่งขัน เป็นรูปแบบท่ีโดนจ ากัดโดย
กรอบของกฎเกณฑ์และกติกา ในการแข่งขัน ท่ีได้ถูกก าหนดไว้  

จากการสังเคราะห์พบว่า ในองค์ประกอบทุกข้อน้ันสามารถพัฒนาได้ 
และต้องมีความพร้อม ในเรื่องของเสียงกลอง โดยต้องมีความไพเราะ ตีจังหวะ
ตามท่ีก าหนด ส่วนท่าทางน้ันต้องมีการฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียง
สวยงาม ในส่วนของผู้ร าก็เช่นกัน ต้องมีความพร้อมเพรียงเช่นกัน ท้ังเรื่องของท่าร า 
เรื่องของเครื่องแต่งกาย รวมท้ังการแปรแถวท่ีต้องอาศัยนักแสดงท้ังหมด รวมท้ัง
การต่อตัว ท่ีถือเป็นจุดเด่นอย่างหน่ึงของการแสดง ซ่ึงสิ่งท่ีส าคัดในเรื่องของการ
แสดงรูปแบบน้ี น้ันคือแนวคิดในการแสดง ท่ีต้องการน าเสนออะไร แต่ละขั้นตอน
ต้องวางรูปแบบตามแนวคิดให้ชัดเจน และจุดเด่นเพื่อเรียกความประทับใจในตอน
จบ พบว่าเป็นสิ่งท่ีผู้ชมต้องการรอชม ว่าจะจบอย่างไร มีการแปรแถวหรือต่อตัว
อย่างไร รวมท้ังต้องมีความต่อเน่ือง ซ่ึงแนวคิดในการแสดงจึงเป็นสิ่งส าคัญใน
รูปแบบของการแสดงกลองยาวส าหรับการแข่งขัน  
  
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 รูปแบบของการแสดงกลองยาวในจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย 3 
รูปแบบ คือ  
  1.รูปแบบด้ังเดิม 
  2.รูปแบบประยุกต์ 
  3.รูปแบบเพ่ือการแข่งขัน 



วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 1 มกราคม–มิถุนายน 2562 

270 

 โดยแนวคิดในการพัฒนารูปแบบของการแสดงน้ัน รูปแบบดั้งเดิม ควร
อนุรักษ์ไว้ ส่วนรูปแบบประยุกต์และเพื่อการแข่งขันน้ันสามารถพัฒนาได้ในทุก
องค์ประกอบของการแสดง โดยค านึงถึงความสนุกสนาน สวยงามพร้อมเพรียง เป็น
หลักส าคัญ และดูความเหมาะสมในเรื่องของสถานท่ีด้วย และเน้นเรื่องแนวคิดใน
การแสดงเป็นส าคัญส าหรับรูปแบบเพ่ือการแข่งขัน 
 โดยท้ังสามรูปแบบน้ัน ยังปรากฏในการแสดงในปัจจุบัน ซ่ึงในแบบท่ี 1 
น้ัน ได้รับความนิยมน้อยลง เรื่องจาก ไม่มีเสียงเครื่องดนตรีท่ีท าท านองท าให้ขาด
ความสนุกสนานเร้าใจ ต่างจากในรูปแบบท่ี 2 แบบประยุกต์น้ัน เป็นท่ีนิยมเพราะมี
ความสนุกสนานเร้าใจ จากเดิมจังหวะกลองท่ีมีอยู่แล้ว เมื่อใส่ท านองเพลงเข้าไป 
โดยเฉพาะบทเพลงท่ีได้รับความนิยม ตามสมัยนิยม ยิ่งท าให้ผู้ชม ผู้ท่ีเข้าร่วมขบวน
อดใจไม่ไหวจนต้องร่ายร าตามไปด้วย ส่วนในรูปแบบท่ี 3 รูปแบบเพื่อการแข่งขัน
น้ัน เป็นรูปแบบท่ีก าหนดขึ้นมาเพื่อใช้ในการตัดสินให้มีความสะดวก และง่ายต่อ
การให้คะแนน เพราะถ้าไม่ก าหนดคงเป็นการล าบากส าหรับคณะกรรมการ 
 และแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดงนั้น คงต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา เพราะจากการศึกษาพบว่า รูปแบบการแสดงแบบเดิมน้ัน ได้มีการ
ประยุกต์มาตลอดจนเป็นรูปแบบท่ีเห็นในปัจจุบัน  และท่ีส าคัญในเรื่องของเครื่อง
ดนตรีน้ัน มีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาท าให้คุณภาพของเครื่องดนตรีน้ันดีขึ้น 
รวมท้ังมีเครื่องดนตรีใหม่ๆ ท่ีสามารถน ามาประยุกต์เข้ากับการแสดงกลองยาว อัน
จะท าให้เกิดความสนุกสนานเร้าใจ ต่อเน่ืองอย่างไม่มีท่ีสิ้นสุด ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจ
ในการศึกษาต่อไปว่า แนวโน้มในอนาคต ของการพัฒนารูปแบบการแสดงกลอง
ยาวจะเป็นไปในทิศทางใด รวมท้ังโอกาสและรูปแบบการใช้วงกลองยาวในงาน 
กิจกรรม หรือพิธีกรรมต่าง ๆ จะเป็นอย่างไรในอนาคต รวมท้ังมีการศึกษา
เปรียบเทียบรูปแบบการแสดงกลองยาวในท้องถิ่นอื่น หรือภูมิภาคอื่นในประเทศ
ไทย อันจะเป็นการรวบรวมข้อมูลศิลปวัฒนธธรมดนตรีกลองยาวและการอนุรักษ์ไว้
อีกทางหน่ึงด้วย 
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