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บทคัดยอ 
 บทความนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับพัฒนาการของการแสดงเพลงโคราช
รวมถึงความสามารถและความเขมแข็งของปราชญภูมิปญญาในการรวมกันขับเคลื่อนเพ่ือการดํารงอยู  
ดวยการปรับตัวภายใตความเปลี่ยนแปลงหรือพลวัตของสังคมในยุคดิจิทัล ซึ่งผูเขียนไดศึกษาจากการ
ดําเนินงานวิจัย การศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณ แลวนํามาเรียบเรียงเปนบทความวิชาการ 
โดยนําเสนอเนื้อหาเปน ๓ ประเด็น ประกอบดวย ๑)การปรับตัวของหมอเพลงโคราชตามพลวัตของ
สังคมจากอดีตสูปจจุบัน ๒)การปรับตัวของการแสดงเพลงโคราชในยุคดิจิทัล และ ๓)การรักษาอัต
ลักษณของการแสดงเพลงโคราชภายใตความเปลี่ยนแปลง ซึ่งเนื้อหาทั้ง ๓ ประเด็นจะชวยสรางความ
เขาใจถึงพัฒนาการ อัตลักษณและรูปแบบการแสดงเพลงโคราชที่พบในปจจุบัน รวมถึงเปนแนวทาง
ในการประยุกตใชเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานเก่ียวกับการอนุรักษและ
สรางสรรคศลิปะการแสดงตาง ๆ ไดอยางสมดุลและเกิดความอยางยั่งยืนสืบไป 
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Abstract 
 The aim of this research is to present the development of Pleng Korat 
Performance, including the ability and strength of the intelligentsia to drive collective 
existence by adapting to the changes or dynamics of society in the digital era. The 
authors studied the research, documents, interviews and then compiled them into 
academic research. The content is presented in 3 points, consisting of 1) Adaptation of 
Korat song performance according to the social dynamics from past to present; 2) 
Adaptation of  Pleng Korat Performancein the digital era; and 3) Preservation of Pleng 
Korat Performance identity under changing conditions. The 3 points help to understand 
the development of Pleng Korat Performance identity and forms found today, as well 
as to guide the application of technology in the digital age to support the 
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implementation of the conservation and creation of performing arts. Things have been 
balanced and sustainability has been achieved. 
 
Keyword : (1) Pleng Korat Performance (2) Adaptation (3) Social Dynamic (4) Digital Era  
 
 
บทนํา 
 การดําเนินชีวิตของคนในสังคมทุกยุคสมัย ยอมผานพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงมา
หลากหลายรูปแบบที่ทุกคนตองเรียนรู ยอมรับและปรับตัวอยางไมหยุดนิ่งเพื่อการดํารงอยูและใช
ชีวิตประจําวันภายใตสภาวะแวดลอมหรือเงื่อนไขที่กําหนดไดอยางกลมกลืนกับสถานการณ หรือที่
เรียกวา พลวัตทางสังคม ซึ่งระยะทางของหวงเวลาแหงการเปลี่ยนแปลงนั้น ยอมสงผลกระทบตอ
บริบทของสังคมและวัฒนธรรมรวมถึงวิถีชีวิตความเปนอยูในทุกมิติ อาทิ การศึกษา เศรษฐกิจ  
คานิยม ความเชื่อ การสื่อสาร เทคโนโลยี ภูมิปญญาและวัฒนธรรม เปนตน    

ทั้งนี้การแสดงเพลงโคราช เปนมรดกภูมิปญญาอันมีคาของจังหวัดนครราชสีมา ที่สืบทอด
มาแตอดีตจนถึงปจจุบัน มีบทบาทสําคัญตอการดําเนินชีวิตของคนโคราชมาโดยตลอด ซึ่งผูสืบทอด
หรือผูประกอบอาชีพที่เรียกวา หมอเพลงโคราช ตองใชความพยายามอยางยิ่งในการเรียนรูเพื่อ
ปรับตัวใหทันตอกระแสสังคมและความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ในขณะเดียวกันก็ตองรักษาองค
ความรูใหคงอยู  เนื่องดวยการแสดงเพลงโคราชนั้น สามารถบงบอกถึงเอกลักษณและความเปนตัวตน
ของคนโคราชไดอยางชัดเจน ทั้งภาษา ทวงทํานอง กลอนเพลง ลีลาทารํา การแตงกาย ซึ่งรูปแบบการ
แสดงเพลงโคราชที่พบในปจจุบันจึงประกอบดวย รูปแบบดั้งเดิม และ รูปแบบประยุกตหรือสรางสรรค  
สามารถทําการแสดงไดหลากหลายสถานที่ โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบและระยะเวลาไดตามความ
เหมาะสม โอกาสในการแสดงประกอบดวย  ๑) งานพิธีกรรม ไดแก งานที่เก่ียวของกับพิธีกรรมตาง ๆ 
เชน งานการแกบนในสถานที่ตาง ๆ งานไหวศาลหมูบานหรือศาลตาปู การไหวศาลบานเรือนในพิธีขึ้น
บานใหม งานบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เปนตน และ ๒) งานมหรสพ ไดแก งานที่จัดข้ึนเพ่ือความบันเทิง 
งานเทศกาลตาง ๆ งานเฉลิมฉลอง งานสมโภช บางครั้งอาจเปนสวนหนึ่งของงานพิธีการ เชน งาน
บวช งานศพ งานปใหม งานวันเกิด งานเลี้ยงฉลองยศหรือตําแหนง เปนตน  
 จากที่กลาวมาในเบื้องตน จะเห็นไดวาความเปลี่ยนแปลงของสังคมและการแสดงเพลง
โคราช มีความสัมพันธท่ีเชื่อมโยงตอวิถีชีวิตอยางกลมกลืนและตอเนื่อง ในขณะท่ีปจจุบันไดกาวเขาสู
ยุคดิจิทัล การนําสิ่งอํานวยความสะดวกทางเทคโนโลยีดิจิทัลเขามามีบทบาทและเปนสวนหนึ่งของ
การดําเนินชีวิตแทบทุกชองทาง รวมถึงการนํามาใชเพ่ือเอ้ือประโยชนตอการปรับตัวของการแสดง
เพลงโคราชในมิติตาง ๆ โดยการนํา Internet เขามาใชเพ่ือการติดตอสื่อสารไดอยางสะดวกรวดเร็ว 
การเผยแพรขอมูล การสืบคนขอมูล ตลอดจนการสรางประโยชนทางอาชีพ ผาน Social Media เชน 
Facebook, Youtube, TikTok เปนตน ดังนั้นเพ่ือสรางความเขาใจถึงพัฒนาการ อัตลักษณและ
รูปแบบการแสดงเพลงโคราชที่พบในปจจุบัน รวมถึงการปรับตัวของหมอเพลงโคราชที่ไดประยุกตใช
เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานเก่ียวกับการอนุรักษและสรางสรรค  ผูเขียนจึงได
นําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับ “การแสดงเพลงโคราช : การปรับตัวตามพลวัตของสังคมในยุคดิจิทัล” ซึ่ง



เปนขอมูลสวนหนึ่งจากการดําเนินงานวิจัยเรื่อง การศึกษาเพ่ืออนุรักษและพัฒนารูปแบบการแสดง
เพลงโคราชเสริมสรางมูลคาในมิติภูมิปญญาทองถิ่นและการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม สนับสนุนโดย 
กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ และการคนควาจาก 
ผลงานวิจัย เอกสารและการสัมภาษณ แลวนํามาวิเคราะหเรียบเรียงเนื้อหาแบงเปน ๓ ประเด็น 
ประกอบดวย  
 ๑. การปรับตัวของหมอเพลงโคราชตามพลวัตของสังคมจากอดีตสูปจจุบัน   
 ๒. การปรับตัวของการแสดงเพลงโคราชในยุคดิจิทัล   
 ๓. การรักษาอัตลักษณของการแสดงเพลงโคราชภายใตความเปลี่ยนแปลง   
 
 ทั้งนี้ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวา บทความนี้จะเปนประโยชนตอผูท่ีสนใจและเปนแนวทางใน
การดําเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษและสรางสรรคใหกับศิลปะการแสดงตาง ๆ ที่สามารถดําเนินงาน
ควบคูไปพรอมกันไดอยางสมดุลโดยไมละทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะนําสูการสืบทอดอยางยั่งยืนไดตอไปใน
อนาคต 
 
การปรับตัวของหมอเพลงโคราชตามพลวัตของสังคมจากอดีตสูปจจุบัน 
 เพลงโคราช เปนการแสดงพ้ืนบานประจําพ้ืนถิ่นของจังหวัดนครราชสีมา หรือที่เรียกวา 
โคราช  ประกอบดวยผูแสดงชายและหญิง เรียกวา หมอเพลง หรือ หมอเพลงโคราช ลักษณะของ
เพลงโคราชนั้น เปนเพลงปฎิพากย ไมมีดนตรีประกอบการขับรอง มีรูปแบบโครงสรางและฉันทลักษณ
ของกลอนเพลงที่เปนเอกลักษณ พรอมทั้งภาษาถิ่น (ภาษาโคราช) ที่สรางสีสันใหกับบทกลอน  โดย
นําเสนอเนื้อหาที่สอดคลองกับวิถีชีวิต ความเชื่อ หลักธรรมคําสอนและเรื่องราวสถานการณใน
ขณะนั้น  ประกอบกับทวงทาลีลาการรายรําและการแตงกายที่เปนเอกลักษณของชาติพันธุไทยโคราช
สืบตอกันมาจนถึงปจจุบัน การแสดงเพลงโคราชจึงเปรียบเสมือนตัวแทนที่บงบอกถึงตัวตนของ
วัฒนธรรมและการดํารงอยูไดอยางชัดเจน  ถึงแมวาการแสดงเพลงโคราชจะไมปรากฏหลักฐานท่ีจัด
เจนวามีรูปแบบหรือเกิดขึ้นในยุคสมัยใด แตพบวาในป พ.ศ. ๒๔๕๖ นายหรี่ บานสวนขา ซึ่งเปนหมอ
เพลงโคราชท่ีมีชื่อเสียงในชวงเวลานั้น  ไดทําการแสดงเพลงโคราชถวายสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรม
ราชินีนาถ พระราชชนนีพันปหลวง ทรงเสด็จเปดถนนจอมสุรางคยาตรและเสด็จไปอําเภอพิมาย  
ตอมาในปพ.ศ. ๒๔๖๒ สมเด็จพระพันปหลวง เสด็จมาจังหวัดนครราชสีมา นายหรี่ บานสวนขา จึงได
ทําการแสดงถวายอีกครั้งหนึ่ง และในป พ.ศ. ๒๔๗๗ ณ งานฉลองอนุสาวรียทาวสุรนารี หมอเพลง
โคราชไดรับเชิญใหทําการแสดงตั้งแตนั้นเปนตนมาจนถึงจนถึงปจจุบัน  
 จากหวงเวลาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน จะเห็นไดวาเอกลักษณและความสําคญัของการแสดง
เพลงโคราชนั้น มีหมอเพลงที่เปรียบเสมือนเปนผูรักษาและผูสืบทอดหลัก ซึ่งมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการ
ดํารงอยูของการแสดงเพลงโคราช ดังนั้นเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธอยางเปนเหตุและผลจาก
การปรับตัวของหมอเพลงโคราช ระหวางการดํารงอยูทามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่สงผล
กระทบตอการแสดงเพลงโคราช ผูเขียนจึงไดสรุปประเด็นความเก่ียวเนื่องไว ๓ ประเด็นหลัก ดังนี้     
 
 



 ๑. การดํารงอยูแบบกระจายตัว     

  เพลงโคราชในอดีตนั้น แตเดิมนั้น “การเลนเพลง” หรือ “การวาเพลง” จะมีลักษณะ
แบบ “เพลงกอม” หรือ “เพลงสั้น” ดังนั้นเพลงโคราชจึงมีลักษณะเปนเพลงสั้น ๆ โตตอบกันไปมา มี
ความกระชับ ผูประกอบอาชีพหมอเพลงโคราชจึงตองเปนผูที่มีปฏิภาณไหวพริบและการจดจําที่ยอด
เยี่ยม การวาเพลงเปนลักษณะของการประชันความสามารถ จนเกิดเปนการแขงขัน ผูชมออกแรง
เชียรและชื่นชมกระทั่งเปนการเอาแพเอาชนะ หากผูไดรับความนิยมหรือไดรับชัยชนะจากแรงเชียร ก็
จะเปนการสรางชื่อเสียงไดรับการกลาวถึง ไดรับความนิยมเปนอยางยิ่ง ดังนั้น หมอเพลงโคราช จึง
นิยมนําชื่อตําบล หรือชื่อหมูบาน หรือสัญลักษณอันโดดเดนจดจํางายตามที่ตนอาศัยอยู มาใช
ประกอบการตั้งฉายาหรือสมยานาม บางครั้งอาจเปนฉายาของครูที่ตนฝากตัวเปนศิษยนํามาเปนฉายา
ตอทายชื่อของตนเอง เชน บุญสม กําปง หมายถึง หมอเพลงบุญสมท่ีอยูบานกําปง, ลําไย หนองมวง 
หมายถึง หมอเพลงลําไยที่อยูบานหนองมวง เพื่อการระบุตัวตนจะไดไมผิดเพ้ียนเนื่องจากหมอเพลง
โคราชมีที่อยูอาศัยกระจายกันหลายพ้ืนที่ อยูกันคนละหมูบานคนละอําเภอ ซึ่งในยุคสมัยนั้นความ
สะดวกสบายดานการเดินทางและสื่อสารยังมีไมมากนัก (บุญสม  สังขสุข, ๒๕๖๕ : สัมภาษณ)  
  การฝกหัดของเพลงโคราชแตเดิม ผูที่จะฝกหัดสวนใหญจะเปนลูกหลาน เครือญาติ คน
รูจักคุนเคยเปนคนใกลชิดสนิทสนม จะฝากตัวเปนศิษยกับครูเพลง (ครูเพลงโคราช) ดวยการยกขัน
บูชาครู (ขันไหวครู) เมื่อครูเพลงรับเขาเปนศิษยแลวนั้น ผูที่หัดเพลงโคราช (ศิษย) ก็จะอาศัยอยูที่บาน
ครูเพลง คอยสังเกต เรียนรู และติดตามครูเพลงเมื่อไปเลนเพลงหรือวาเพลงในที่ตาง ๆ ซึ่งในชวงเวลา
กลางวันก็จะชวยทํางานทั่วไปและทําการฝกหัดเพลงโคราชในชวงกลางคืน หรือเวลาวางจากทํางาน 
ครูเพลงก็จะทําการตอเพลงโคราชให การฝกหัดในยุคกอนจะเปนการทองจํากลอนเพลงจนข้ึนใจ 
ศึกษาเรียนรูอยูกับครูเพลงโดยที่ไมมีการเขียนหรือจดบันทึกกลอนเพลงไวใหไดอานหรือศึกษา 
เนื่องจากครูเพลงรุนเกาอาจใชเวลานานในการเขียนเพราะถนัดการดนกลอนสดเสียมากกวา การ
ทองจําจึงสะดวกและรวดเร็วสําหรับครูเพลงในยุคสมัยนั้น และเปนสวนหนึ่งที่ชวยฝกฝนความอดทน 
ความตั้งใจจริง ฝกฝนทักษะเรื่องของการจําและปฏิภาณไหวพริบที่ดี คิดกลอนโตตอบไดรวดเร็ว 
ดังนั้นการฝกฝนของหมอเพลงโคราชจึงใชระยะเวลาไมเทากัน บางคนอาจใชเวลาเพียง ๑-๒ ป ก็
สามารถวาเพลงหรือทําการแสดงได แตบางคนอาจใชเวลามากกวา ๒ ป, ๕ ป หรือเปน ๑๐ ป 
เนื่องจากความสามารถในการจดจํา ความขยันหมั่นเพียร ตลอดจนพรสวรรคและปฏิภาณไหวพริบที่
ไมเหมือนกัน ก็จะเปนตัวแปรสําคัญของการฝกเพลงโคราช นอกจากนี้การฝกหัดของชายและหญิงจะ
มีความแตกตางกัน โดยหมอเพลงหญิงจะฝกเฉพาะกลอนเพลง สวนหมอเพลงชายจะฝกคาถาอาคมไป
ดวย เชน การทําพิธีเขากรรมในโบสถเปนเวลา ๗ วัน ในวงดายสายสิญจน ซึ่งขณะเขากรรมนั้นหามวา
เพลงโดยเด็ดขาด เพราะเชื่อวาจะทําใหกรรมแตก เกิดความอัปมงคล บางคนอาจสติแตกจนกลายเปน
บาหรืออาจมีอันเปนไป (สํานักศิลปะและวัฒนธรรม,  ๒๕๕๕ : ๒๑ [เลม ๑])  
 ๒. การดํารงอยูแบบรวมกลุม/พึ่งพาอาศัย    
  เมื่อความเจริญกาวหนาของยุคสมัยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนํามาสูความสะดวกสบายใน
การติดตอสื่อสารและการคมนาคม ทําใหวิถีการดํารงชีวิตเกิดการปรับตัวท้ังดานการประกอบอาชีพ 
การศกึษา การเรียนรูสิ่งใหม ๆ เกิดคานิยมท่ีแปรเปลี่ยนไปจากเดิม สงผลตอการปรับตัวของหมอเพลง
โคราชและรูปแบบการแสดงในหลากหลายมิติ ซึ่งพบวา การเปดรับศิลปวัฒนธรรมดานการแสดงท่ี



หลากหลายเพ่ิมขึ้น ไดสงผลกระทบตอคานิยมและความชื่นชอบที่เปลี่ยนไปของคนรุนใหม ทําใหความ
ตองการในการรับชมเพลงโคราชลดนอยลง ถึงแมวาจะมีความสะดวกสบายในการเดินทางเพ่ิมขึ้นแต
หมอเพลงโคราชหลายคนตองเสียเวลาในการนั่งรถเพ่ือเขามารอรับการวาจางงาน บางครั้งก็ไดงาน 
บางครั้งก็ไมไดงาน ซึ่งเสียเวลาในการนั่งรออยูที่ทารถประจําทางทั้งวัน เมื่อถึงเวลาเย็นจึงนั่งรถเพื่อ
เดินทางกลับ (จุดรวมตัวของหมอเพลงโคราชในสมัยนั้นคือทารถบริเวณเกาะลอย) ดังนั้นการประกอบ
อาชีพหมอเพลงโคราชเพียงอยางเดียวจึงตองปรับเปลี่ยนเพ่ือหาอาชีพเสริมหรือรายไดเสริม  
  ในสวนของการฝกหัดจากเดิมอาศัยอยูบานครูเพลง เม่ือการเดินทางสะดวกสบายไมเปน
อุปสรรคตอการเดินทางในยามค่ําคืน ผนวกกับความจําเปนในการดํารงชีพ จึงเริ่มสงผลใหรูปแบบการ
ฝกหัดเปลี่ยนเปนแบบไป-กลับ มากกวาการอาศัยอยูกับครูเพลง ทําใหมิติของการสืบทอดองคความรู
และการอนุรักษภูมิปญญาเกิดผลกระทบ เนื่องดวยความมุงมั่นทุมเทในการฝกหัดอยางแทจริงได
เปลี่ยนไปเหลือเพียงแคการทองจํากลอนเพลงสําหรับใชเทาที่จําเปนเทานั้น เพราะระยะเวลาไดถูกตัด
ทอนลงไปเหลือเพียงไมกี่ชั่วโมง บางครั้งเหลือเพียงแคเปนการแกบนตามความเชื่อเทานั้น ซึ่งตางจาก
เดิมที่ทําการแสดงตั้งแตหัวค่ําจนถึงสวาง จึงทําใหการรับความรูอาจไมไดศึกษาอยางถองแทหรือไม
เปนผูชางสังเกตที่มีโอกาสติดตามครูเพลง ก็อาจทําใหไมเขาใจโครงสรางและฉันทลักษณของกลอน
เพลงโคราช สงผลตอในระยะยาวสืบเนื่องมาถึงปจจุบันที่พบวา หมอเพลงโคราชหลากหลายทานมี
ความสามารถในการวาเพลงโคราชอยางเชี่ยวชาญ แตอาจสามารถแตงกลอนเพลงโคราชได ผนวกกับ
ครูเพลงในยุคเกาไมมีการจดบันทึกหลักการ คําอธิบายหรือแมกระทั่งกลอนเพลงโคราชจากครูเพลง
หลากหลายทาน การสืบทอดจึงเกิดชองวางในชวงเวลาของการเปลี่ยนแปลงในระยะหนึ่ง 

  จากผลกระทบดังกลาว หมอเพลงโคราชไดเกิดการปรับตัวเพ่ือผลักดันใหมรดกภูมิ
ปญญานี้สามารถดํารงอยูไดและสามารถประกอบอาชีพหมอเพลงในหวงของยุคสมัยไดอยางเหมาะสม 
โดยในป พ.ศ. ๒๔๙๙ นางสองเมือง อินทรกําแหง ไดสังเกตเห็นประเด็นปญหาเดิมที่หมอเพลงโคราช
อยูกันแบบกระจายตัว ตางคนตางรับงานแสดงเอง ยากตอการติดตอสื่อกันซึ่งกันและกัน จึงชักชวนให
หมอเพลงรวมตัวกันเปนหมูคณะ โดยใชชื่อวา คณะสองเมือง (จุดเริ่มตนของการตั้งคณะเพลงโคราช 
ซึ่งปจจุบันมีอยู ๒๔ คณะ)  เพ่ือใหงายตอการติดตอของลูกคา เกิดความสะดวกตอหมอเพลงที่อยูตาง
ถิ่นไมตองเสียเวลานั่งรอท่ีเปลาประโยชน ซึ่งรูปแบบของการรวมกลุมนี้ ไดสงผลใหเกิดการเก้ือกูล
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดความเกรงใจเมื่อตองขึ้นเวทีรวมกันจึงนับไดวานี่เปนจุดเริ่มตนของการ
เปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอเพลงโคราชจากเดิมที่ตอง “วาเพลงแบบประชันหักลางเพ่ือการเอาชนะ” 
แตเปลี่ยนมาเปน “การวาเพลงเพ่ือแกความดวยความถอยทีถอยอาศัยใหเกียรติซึ่งกันและกัน” (สํานัก
ศลิปะและวัฒนธรรม, ๒๕๕๕ : ๒๔-๒๗ [เลม ๒]) ดังนั้นการนําเสนอเพลงโคราชบนเวทีจึงเปรียบเสมือน
กับการแสดงบทบาทสมมุติของแตละฝาย ซึ่งอาจเปนจุดเริ่มตนของการใชคําวา “การแสดงเพลง
โคราช” ตอกันมาจนถึงปจจุบัน  
  เมื่อรูปแบบการนําเสนอของเพลงโคราชไดปรับเปลี่ยนพัฒนาเพ่ือใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูชม จึงทําใหการแสดงเพลงโคราชมีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น เชน การปรับระยะเวลา
ในการแสดง การนําเพลงลูกทุง ลูกกรุง หรือเพลงที่ไดรับความนิยมในขณะนั้น เขามาสอดแทรก
รวมกับการแสดงเพลงโคราช โดยชวงแรกใชวิธีกระทืบเทากับพ้ืนเปนประกอบ ตอมาจึงนําวัสดุ
อุปกรณเขามาใชเคาะหรือตีเพื่อใหเกิดเสียงเปนจังหวะตาง ๆ แตทั้งนี้ในชวงเวลาหนึ่งเพลงโคราชได



ซบเซาลงเปนอยางยิ่ง นายกําปน นิธิวรไพบูลย ไดเกิดความคิดในการนําจุดเดนที่เปนเอกลักษณ
ทางดานฉันทลักษณคําคูของกลอนเพลงโคราช มาประพันธเปนบทเพลงในรูปแบบใหมและรอง
รวมกับดนตรีที่มีจังหวะสนุกสนาน เพ่ือที่จะฟนฟูความนิยมของเพลงโคราชใหกลับมาอีกครั้งหนึ่ง 
รวมถึงเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธใหคนตางถิ่นไดเกิดความสนใจและรูจักภาษา สําเนียง คํารอง ท่ีเปน
เอกลักษณของคนโคราชไดกวางขวางมากยิ่งข้ึน จึงไดสรางสรรคเพลงโคราชประยุกตในรูปแบบใหมที่
เรียกวา “เพลงโคราชซิ่ง” และในที่สุดเพลงโคราชกลับมาไดรับความนิยมเปนที่สนใจของคน
หลากหลายมากยิ่งข้ึน หมอเพลงโคราชจึงไดปรับตัวโดยทําการแสดงที่แตกตางไปจากเดิมเพิ่มขึ้น เชน 
การแตงกายที่มีสีสันและรูปแบบที่ทันสมัย การปรับแตงลีลาทาทางการรายรําใหเรียบงายและ
ประยุกตรวมกับการแสดงในรูปแบบอ่ืน ๆ ทําการแสดงเพลงโคราชรวมกับวงดนตรีอิเล็กโทน หรือวง
ดนตรีลูกทุง จัดใหมีนักรองเพ่ิมเติมบางครั้งหมอเพลงโคราชเปนผูรองเองและจัดใหมีหางเครื่องหรือ
แดนซเซอรรวมทําการแสดงดวย จึงเปนที่มาของคาํที่คุนหูในการเรียกวงดนตรีเชนนี้วา “วงโคราชซิ่ง”  
ซึ่งระยะทางของการปรับตัวนี้ยังเกิดข้ึนอยางตอเนื่องและเปนการเปดโอกาสดานชองทางการประกอบ
อาชีพไดเพ่ิมข้ึน (นายกําปน นิธิวรไพบูลย, ๒๕๖๕ : สัมภาษณ)     
 ๓. การดํารงอยูแบบรวมกลุม/พึ่งพาอาศัยแบบสังคมสวนรวม 
  การปรับตัวในชวงระยะเวลาของรอยตอแบบพ่ึงพาอาศัยมาสูการคิดถึงสวนรวมของ
สังคม เปนผลจากการเปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดด ที่มีสิ่งอํานวยความสะดวก การนําเทคโนโลยีเขา
มาเปนสวนสําคัญในการดําเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น บางครั้งผลพวงจากการพัฒนาเดินหนาเพ่ือการดํารงอยู
เพียงอยางเดียว อาจสงผลกระทบตอความหลงลืมตัวตน ทําใหชวงเวลาของการสงตอองคความรูและ
การสืบทอดเอกลักษณภูมิปญญาการแสดงเพลงโคราช ทั้งดานโครงสรางและฉันทลักษณกลอนเพลง 
กระบวนทารํา การแตงกาย รูปแบบหรือลําดับการแสดง ฯ ที่หางหายไปอาจทําใหการแสดงเพลง
โคราชของคนโคราชไดสูญหายไปหรืออาจหลงเหลือไวใหลูกหลานไดเห็นเพียงแคการแสดงแกบน
เทานั้น      
  จากสถานการณดังกลาว เมื่อนํามุมมองขอดีของการขยายตัวทางสังคม ที่เกิดแนว
ทางการดําเนินงานในรูปแบบของการรวมกลุมและการสนับสนุนกิจกรรมที่หลากหลายจากหนวยงาน
ตาง ๆ ที่พบเห็น การปรับตัวของหมอเพลงโคราชจึงเกิดขึ้นอีกระลอกหนึ่ง ดวยการรวมตัวของคณะ
เพลงตาง ๆ รวมกันจดแจงเปน “สมาคมเพลงโคราช” เพื่อสรางความเขมแข็งในการประกอบอาชีพ 
และการมีบทบาทสําคัญตอสังคมสวนรวม ดวยวัตถุประสงคการขับเคลื่อนกิจกรรมการสงเสริมอนุรักษ 
และถายทอดความรูดานการแสดงเพลงโคราช ใหกับผูที่สนใจท้ังหนวยงานภาครัฐ เอกชน 
สถาบันการศึกษา พรอมกับการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของสังคมโดยไมหวังผลกําไร  โดยมี นายกําปน 
บานแทน หรือ นายกําปน นิธิวรไพบูลย เปนนายกสมาคมคนแรก (ปจจุบัน ศิลปนแหงชาติ ประจําป 
๒๕๖๔ สาขาศิลปะการแสดงเพลงโคราช) ถัดมาคือ นายบุญสม กําปง หรือ นายบุญสม สังขสุข (ดํารง
ตําแหนงนายกสมาคมเพลงโคราชตั้งแตป ๒๕๔๗–๒๕๖๓ ปจจุบันที่ปรึกษาสมาคมเพลงโคราช และ
อุปนายกสมาคมศิลปนพ้ืนบานอีสานใต) และนายกสมาคมเพลงโคราชคนปจจุบัน (๒๕๖๔-ปจจุบัน) 
คือ นายปณณธร วิศุธิทินกร  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑ การปรับตวัของหมอเพลงโคราชตามพลวัตของสงัคม 
ที่มา : เรขา อนิทรกําแหง (ผูเขียน) 

 
 

การปรับตัวของการแสดงเพลงโคราชในยุคดิจิทัล 
 เอกลักษณและความสําคัญของการแสดงเพลงโคราชนั้น หมอเพลงโคราชเปรียบเสมือนเปน
ผูรักษาและผูสืบทอดหลัก ที่มีบทบาทสําคัญยิ่งตอการดํารงอยูของการแสดงเพลงโคราช การปรับตัว
และการเรียนรูสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาของหมอเพลงโคราช จึงมีความสัมพันธอยาง
เปนเหตุและผลที่เกิดขึ้นกับการแสดงเพลงโคราช ดังนั้นการแสดงเพลงโคราชจึงเกิดพัฒนาการและ
การปรับเปลี่ยนไปพรอมกับวิถีทางการดํารงอยูของหมอเพลงโคราช ซึ่งปจจุบันสามารถพบเห็น

รูปแบบการ

นําเสนอ 

การสืบทอด
และบทบาท
ของหมอเพลง
โคราช 

การปรับตัวของหมอเพลงโคราชตาม
พลวตัของสังคม 

การดํารงอยู             
แบบกระจายตัว 

การดํารงอยูแบบรวมกลุม 

/พ่ึงพาอาศัย 

การดํารงอยูแบบรวมกลุม             
/พ่ึงพาอาศัยแบบสังคมสวนรวม 

หมอเพลงอิสระ 

   /ครู-ศิษย 
หมอเพลงอิสระ/ ครู-ศิษย                   

   / คณะเพลง 
หมอเพลงอิสระ/ ครู-ศิษย             

    /คณะเพลง / สมาคม 

 วาเพลง/ เลนเพลง                 

โดยการประชัน/แขงขัน 

เพลงโคราชแบบด้ังเดิม 

วาเพลง/ เลนเพลง/                  

แสดงดวยความถอยทถีอยอาศัย 

เพลงโคราชแบบด้ังเดิมและแบบ

ประยุกต 

 

วาเพลง/ เลนเพลง/               

แสดงดวยความถอยทถีอยอาศัย 
พ่ึงพารวมกลุมระหวางคณะ 

 เพลงโคราชแบบด้ังเดิมและแบบ

ประยุกต  
 ฝกหัดแบบอาศัยอยู             

กับครูเพลง  โดยการ
ทองจํา/ สังเกต 
เพื่อประกอบอาชพี    
เปนหลัก 

ฝกหดัแบบอาศัยอยูกับครู

เพลง/ไป-กลับ โดยการ
ทองจํา/สังเกต และเร่ิมเขาสู
การทองจําจากเอกสาร
บันทึกกลอนเพลงเพ่ือ
ประกอบอาชีพเปนหลัก/
อาชีพเสริม 

 

ฝกหัดแบบอาศัยอยูกับครูเพลง/ 

ไป-กลับ โดยการทองจํา/สังเกต  
และทองจําจากเอกสารบันทึก
กลอนเพลงเพื่อประกอบอาชีพ
เปนหลัก/ อาชีพเสริม 

ถายทอดความรูโดยเขาสูระบบ

สถานศึกษา หรือกิจกรรมจาก
หนวยงานตาง ๆ เพ่ือการ                
สืบทอด/เผยแพรและการอนุรักษ 
ดวยส่ือสนับสนุน เชน เอกสาร  
ตํารา วีดิทัศน ฯ 

 



รูปแบบการแสดงเพลงโคราชได ๒ ลักษณะใหญ ๆ (กําปน นิธิวรไพบูลย และบุญสม สังขสุข, ๒๕๖๕ : 
สัมภาษณ) ดังนี ้ 
 ๑. การแสดงเพลงโคราชแบบดั้งเดิม ไดแก การเลนเพลงในลักษณะของเพลงปฎิพากษ ไมมี
ดนตรีประกอบ ใชการปรบมือเพ่ือใหจังหวะ มีเรื่องราวและลําดับขั้นตอนในการแสดงดังเดิม ยังรักษา
เอกลักษณดานการแตงกายและทวงทาการรายรําไปพรอมกับการสรางความบันเทิงดวยไหวพริบและ
ทักษะเฉพาะตัวของเหมอเพลงโคราช ซึ่งการแสดงเพลงโคราชแบบดั้งเดิมนี้ปจจุบันสามารถพบเห็นได
ในงานตาง ๆ ดังนี้  
  ๑.๑ การแสดงเพลงโคราชสําหรับงานมหรสพ ไดแก งานรื่นเริงตาง ๆ เชน งานเทศกาล 
งานประเพณี งานประจําป งานเลี้ยงฉลอง งานข้ึนบานใหม เปนตน การแสดงในงานดังกลาวสามารถ
ปรับลดจํานวนหมอเพลงใหสอดคลองกับระยะเวลาในการแสดง ซึ่งมีลําดับขั้นตอนทางการแสดงแบบ
ดั้งเดิม บางครั้งหากมีเวลาทําการแสดงนานก็อาจหยิบยกแสดงเปนเรื่องราวมานําเสนอตามความ
ตองการของเจาภาพ เชน วีรกรรมทุงสัมฤทธิ์ พระเวสสันดร พระมหาชนก เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๒ การแสดงเพลงโคราชในเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาต ิ

ที่มา : เรขา อนิทรกําแหง (ผูเขียน) 
 

  ๑.๒ การแสดงเพลงโคราชสําหรับงานพิธีกรรม ไดแก งานพิธีกรรมตาง ๆ เชน การไหว
ศาลบานเรือน งานไหวศาลตาปู งานบวงสรวง การเรียกขวัญ หรือการแกบนในสถานที่ตาง ๆ ซึ่ง
กลอนเพลงจะปรับไปตามรูปแบบของเหตุการณหรือความเกี่ยวของกับงานนั้น ๆ ทั้งนี้ไมนับรวมกับ
การแสดง ณ โรงเพลงโคราชที่วัดศาลาลอย และลานอนุสาวรียทาวสุรนารี เนื่องจากมีลําดับและ
ขั้นตอนทางการแสดงเฉพาะการแกบนในสถานที่ดังกลาวเทานั้น 
  ๑.๓ การแสดงเพลงโคราชสําหรับการแกบนทานทาวสุรนารี ไดแก การแสดงเพลง
โคราชท่ีจัดแสดงสําหรับการแกบนทานทาวสุรนารีหรือคุณหญิงโม (ยาโม) ซึ่งไดรับความนิยมในชวงป 
พ.ศ. ๒๔๗๗ ภายหลังการสรางอนุสาวรียทาวสุรนารี โดยเชื่อวาทานชื่นชอบเพลงโคราช หากใครบน
ดวยเพลงโคราช ทานจะบันดาลใหสมหวังตามที่ปรารถนา รูปแบบการแสดงเพลงโคราชจะมีลักษณะ
ในแบบดั้งเดิม แตจะปรับลําดับการแสดงใหสั้นกระชับเหมาะสมกับระยะเวลา รวมถึงเนื้อหาของ
กลอนเพลงจะกลาวเรื่องราวของการแกบนหรือความประสงคของเจาภาพ กลาวถึงทานทาวสุรนารี 
และการขอพรหรือการอวยพรเปนหลักเทานั้น  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓ การแสดงเพลงโคราชในงานไหวศาลตาปูและการแสดงเพลงโคราชแกบน ณ วัดศาลาลอย 
ที่มา : ไดรับอนุญาตการเผยแพรจากบญุสม สังขสุข  

 
 ๒. การแสดงเพลงโคราชแบบประยุกต ไดแก การพัฒนารูปแบบการแสดงเพลงโคราชโดย
การผสมผสานรวมกับการแสดงประเภทตาง ๆ (เรขา  อินทรกําแหง, ๒๕๕๙)  เชน  

  ๒.๑ การแสดงเพลงโคราชแบบดั้งเดิมรวมกับการขับรองเพลงที่ไดรับความนิยมใน
ขณะนั้น ซึ่งอาจนําวัสดุอุปกรณ เชน ถัง หมอ ไม กะละมัง หรือเครื่องดนตรีทองถิ่น เชน โทน กลอง
หาง มาใชตีประกอบจังหวะใหกับการขับรอง หรือการแสดงรวมกับวงดนตรีประเภทตาง ๆ เชน วง
อิเล็กโทน วงดนตรีลูกทุง ในชวงแรกหมอเพลงโคราชอาจเปนท้ังนักรองและนักเตน แตในเวลาตอมา
ไดมีการวาจางหางเครื่องเขามาเตนประกอบเพลงเพ่ือสรางสีสันและความเราใจเพ่ิมยิ่งขึ้น นิยม
เรียกวา “วงโคราชซิ่ง”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔ การแสดงเพลงโคราชในวงอเิลก็โทน 
ที่มา : ไดรับอนุญาตการเผยแพรจากธวัชชัย  ชิดกระโทก  

 
  ๒.๒ การแสดงเพลงโคราชแบบดั้งเดิมผสมผสานกับการแสดงประเภทตาง ๆ เชน การ
แสดงเพลงโคราชแบบดั้งเดิมโดยถายเรื่องราวผานการแสดงหุน หรือถายทอดเรื่องราวผานการแสดง
ละครในชั้นเรียน หรือทําการแสดงสอดแทรกรวมกับการแสดงลิเก เปนตน 

  ๒.๓ การแสดงเพลงโคราชที่นําเอกลักษณทางโครงสรางและฉันทลักษณของกลอนเพลง
โคราชมาประพันธเพลงใหมและขับรองในรูปแบบใหมที่มีดนตรีประกอบดวยความสนุกสนานเราใจ 



เรียกวา “เพลงโคราชซิ่ง” ปจจุบันพบวาไดรับการสรางสรรคทางดนตรี และทําการแสดงผานวงดนตรี
ประเภทตาง ๆ เชน มโหรีโคราช โฟลคซองเพลงโคราช วงดนตรีพ้ืนบานอีสาน เปนตน    

  ๒.๔ การแสดงเพลงโคราชที่ประยุกตสรางสรรครวมกับการแสดงประเภทตาง ๆ เชน 
การนําเอกลักษณทางโครงสรางและฉันทลักษณของกลอนเพลงโคราช มาประพันธเพลงใหมและขับ
รองในรูปแบบใหมที่มีดนตรีประกอบ เพ่ือใหสําหรับการแสดงนาฏศิลปไทย การแสดงนาฏศิลป
พ้ืนบาน  การแสดงละครเพลงโคราช  เปนตน  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๕ วงโฟลคซองเพลงโคราชและเพลงโคราชกับการแสดงนาฏศลิปพื้นบานโคราช 
ที่มา : เรขา อนิทรกําแหง (ผูเขียน) 

 

 นอกจากรูปแบบการแสดงเพลงโคราชที่สัมพันธกับการปรับตัวเพ่ือการดํารงอยูของเพลง
โคราชดังกลาวนั้น  พัฒนาการและความเจริญทางเทคโนโลยีก็เปนสวนสําคัญที่เขามาเปลี่ยนแปลงวิถี
การดําเนินชีวิตของหมอเพลงโคราชเชนเดียวกัน ที่ตองเรียนรูประยุกตใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน  
และสอดคลองกับสถานการณไดอยางเหมาะสม ซึ่งปจจุบันสังคมไดกาวเขาสูยุคดิจิตอล (Digital 
Era) โดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ เขามาชวยใหการใชชีวิตของผูคนสะดวกสบายยิ่งข้ึน 
สวนมากจะเก่ียวของกับโซเชียลมีเดีย (Social Media) มีลักษณะเปนกลุมสังคมบนโลกออนไลน ที่
สามารถติดตอสื่อสาร สงขาวสาร เผยแพรไดอยางกวางขวางและรวดเร็ว ซึ่งวิวัฒนาการของยุคดิจิทัล
สามารถแบงออกเปน ๔ ยุค คือ (สมศกัดิ์ วานิชยาภรณ และ นิสรา  ใจซื่อ, ๒๕๖๒ : ๗๘-๙๑) 
 ๑) ยุค Digital ๑.๐ (Internet) เปนยุคแรกเริ่มท่ีตองการปรับตัวดานการนําเทคโนโลยี
ดิจิทัล โดยการนํา Internet เขามาใช เพื่อการติดตอสื่อสารที่รวดเร็ว ดวยการสงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (E-mail) หรือการสืบคนขอมูล การเผยแพรขอมูลขาวสารสูสาธารณะไดอยาง
กวางขวางโดยไมจํากัดชวงเวลา   
  ซึ่งยุค ๑.๐ เปนยุคเริ่มตนในการปรับตัวของการแสดงเพลงโคราช ซึ่งเปนจุดเชื่อมตอ
ระหวางการดํารงอยูแบบของหมอเพลงโคราชกระจายตัว และ กาวเขามาสูการดํารงอยูแบบรวมกลุม/
พ่ึงพาอาศัย  เนื่องดวยเปนยุคของการติดตอสื่อสารโดยการนําเทคโนโลยีเขามาใช จึงเปนประโยชนตอ
การรวมกลุมเปนคณะ ติดตอสื่อสาร เดนิทาง สงขอมูลไดรวดเร็ว สงผลตอการประกอบอาชีพ และเริ่ม
เขาสูการจัดเก็บกลอนเพลงในรูปแบบของเอกสารมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังอาจเปนชวงเริ่มตนของการ
พัฒนารูปแบบการแสดงโดยการขับรองเพลงประเภทอื่น ๆ รวมกับการแสดงเพลงโคราช และนําวัสดุ
อุปกรณมาตีหรือเคาะประกอบจังหวะในการขับรองเพ่ือสรางความบันเทิงใหกับผูชมไดมากยิ่งข้ึน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๖  การเริ่มประยกุตใชวัสดุ อุปกรณ และเครื่องดนตรีในการแสดงเพลงโคราช 
ที่มา : ไดรับอนุญาตการเผยแพรภาพจากบุญสม สังขสุข และธวชัชัย  ชิดกระโทก 

 
 ๒) ยุค Digital ๒.๐ (Social Network) เปนที่เขาสูการพัฒนา Application ตาง ๆ สําหรับ
ใชในระบบคอมพิวเตอรและโทรศัพทมือถือ เพ่ืออํานวยความสะดวกในยุคสังคมออนไลนท่ีสามารถ
ติดตอสื่อสารแบบเครือขายได เชน การพูดคุยหรือสงขอความผานหองสนทนา (chat) กับเพื่อน
รายบุคคลหรือเปนกลุม  
  ยุค ๒.๐ เปนยุคคาบเก่ียวระหวางการดํารงอยูแบบรวมกลุม/พ่ึงพาอาศัย และเริ่มกาว
เขาสูยุคสังคมสวนรวม ซึ่งการแสดงเพลงโคราชไดเริ่มนําเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลนี้เขามาสูการดําเนิน
ธุรกิจ  โดยการติดตอสื่อสารแบบการสรางเครือขาย ซึ่งเปนการเริ่มตนของการดําเนินงานเพ่ือสังคม
สวนรวมโดยการจัดตั้งเปนสมาคม การขับเคลื่อนงานรวมหนวยตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งความ
หลากหลายนี้อาจเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนารูปแบบการแสดงเพลงโคราชประยุกต เพ่ือสรางความ
นาสนใจและเพ่ือประโยชนของฟนฟูความนิยมใหกลับมาอีกครั้งหนึ่ง โดยพัฒนารูปแบบการแสดงให
แตกตาง ๆ ไปจากเดิม เชน การพัฒนาเพลงโคราชซิ่ง การปรับตัวโดยทําการแสดงรวมวงดนตรี
รูปแบบอื่น เชน วงอิเล็กโทน วงลูกทุงหรือไปสูการสรางวงโคราชซิ่ง นอกจากนี้ยังสามารถนํามาสูการ
เผยแพรเพ่ือการสงเสริมภาพลักษณและเปนที่รูจักไดอยางกวางขวางยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๗  การประชุมสมาคมเพลงโคราชโดยตัวแทนจากคณะเพลงโคราช 
ที่มา : เรขา อนิทรกําแหง (ผูเขียน) 

 
 ๓) ยุค Digital ๓.๐ (Application and Big Data) เปนยุคที่ไดรับความสะดวกในการ
จัดเก็บขอมูลและการพัฒนา Application จํานวนมาก เพ่ือสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมบน Social 
Media ไดอยางรวดเร็ว เชน Facebook, Youtube, Instagram, TikTok 



  ยุค ๓.๐ เปนยุคการปรับตัวของการแสดงเพลงโคราชแบบเต็มตัว ในการกาวเขาสูการ
ดํารงอยูแบบรวมกลุม/พ่ึงพาอาศยัแบบสังคมสวนรวม  ในยุคนี้หมอเพลงโคราชไดนําเทคโนโลยีดิจิทัล
เขามามีบทบาทตอการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพเปนอยางยิ่ง รวมถึงบทบาทในการขับเคลื่อน
กิจกรรมดานการสงเสริมการอนุรักษ ดวยการถายทอดความรูในระบบสถานศึกษา หรือการเปลี่ยน
บทบาทในการเปนสื่อประชาสัมพันธ เชน สื่อรณรงคการเลือกตั้ง สื่อสงเสริมสุขภาพ สื่อกิจกรรม
สันทนาการ เปนตน โดยนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการสรางงานทั้งในรูปแบบการบันทึกเสียง 
การจัดเก็บขอมูล จัดทําสื่อการสอนในรูปแบบของวีดิทัศน หรือคลิปการแสดง ตลอดจนการสนับสนุน
กิจกรรมบน Social เชน การเผยแพรการแสดงสดผาน Facebook การทําชอง Youtube เพ่ือ
เผยแพรการแสดง หรือ Instagram, TikTok เพ่ือเปนการประชาสัมพันธตัวตน  นอกจากนี้ความเจริญ
แบบกาวกระโดดยังนํามาสูการพัฒนารูปแบบการแสดงที่หลากหลายยิ่งข้ึน เชน การประยุกตใชลีลา
ทารําในแบบนาฏศิลปหรือการนําแนวคิดในการสื่อความหมายดวยภาษากาย จากภาษาทาทาง
ธรรมชาติ นํามาประกอบการสื่อความหมายของกลอนเพลง เชน ทาเชิญ ทาปฏิเสธ ทาเชิญ ทาไหว 
ทาขอ เปนตลอด ตลอดจนการพัฒนาการแสดงเพลงโคราชประยุกตรวมกับการแสดงนาฏศิลป การ
แสดงรวมกับละครหุน เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๘  การประยกุตใชลีลาทารําแบบนาฏศลิปและการสื่อความหมายดวยภาษากาย 

ที่มา : เรขา อนิทรกําแหง (ผูเขียน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๙  การสอนเพลงโคราชในสถานศกึษาและการสอนผานระบบออนไลน 
ที่มา : ไดรับอนุญาตการเผยแพรภาพจากบุญสม  สังขสุข 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๑๐  การแสดงเพลงโคราชผานสื่อ Social Media 

ที่มา : ไดรับอนุญาตการเผยแพรภาพจากบุญสม สังขสุข และพรชัย ชางด ี

 
 ๔) ยุค Digital ๔.๐ (Machine to Machine)  เปนยุคของการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทําให
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสสามารถสั่งการใหทํางานเองไดอยางอัตโนมัติ ซึ่งปจจุบันเปนที่สนใจและ
หนวยงานภาครัฐใหความสําคัญตอการพัฒนาในหลากมิติ ดังนั้นจึงเปนที่คาดหวังในอนาคตวา การ
แสดงเพลงโคราชนั้นจะสามารถใชปรับตัวและพัฒนาอยางเปนรูปธรรมใหไดพบเห็นในมิติใดบางใน
อนาคต   
 
การรักษาอัตลักษณของการแสดงเพลงโคราชภายใตความเปลี่ยนแปลง 
 การแสดงเพลงโคราชที่พบในปจจุบัน ถึงมีแมจะมีการพัฒนา ปรับปรุง ใหไดพบเห็นใน
หลากหลายลักษณะ ทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและแบบประยุกต ที่ไดนําเครื่องดนตรีเขามาประกอบเพ่ือ 
สรางความสนุกสนาน หรือแมกระทั่งการเพ่ิมจํานวนนักแสดงที่เปนหมอเพลงหรือนักรองนักเตนที่
เรียกวา หางเครื่อง เพ่ือสรางสีสัน ดึงดูดความสนใจและสรางความบันเทิงก็ตาม แตภายใตการปรับตัว
และความเปลี่ยนนั้น  การแสดงเพลงโคราชยังคงรวมกันสืบทอดภูมิปญญาที่เปนเอกลักษณของการ
แสดงดั้งเดิมไวใหคนรุงหลังไดศึกษา (เรขา  อินทรกําแหง, ๒๕๖๓ : ๑๖-๒๑) ประกอบดวย 
 ๑. การไหวครู  ไดแก การไหครูของเพลง แบงเปน ๒ รูปแบบ คือ ๑)การไหวครูหรือยกครู  
เพ่ือฝากตัวเปนศิษย และ๒)การไหวครูกอนทําการแสดง ซึ่งการไหวครูทั้ง ๒ แบบนี้ จะใชขันครูซึ่งมี
สวนประกอบเชนเดียวกัน ไดแก ไดแก ขันบูชาครู, ผาขาว ๑ ผืน (ผาผืนยาว ๑-๒ เมตร), เงินบูชาครู 
๖ บาท หรือ ๑๒ บาท หรือ ๒๔ บาท, กรวยพระ ๖ กรวย, ดอกไม ๖ คู, เทียน ๖ เลม, ธูป ๑๘ ดอก, 
หมาก พลู ยาสี ๖ คํา, บุหรี่ ๖ หรือ ๑๒ มวน และเหลาขาว ๑ ขวด    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๑  การไหวครเูพลงโคราชและการเตรียมขนัคร ู
ที่มา : เรขา  อินทรกําแหง (ผูเขียน)  



 ๒. การแตงกาย ไดแก เครื่องแตงกายของหมอเพลงโคราชท้ังชายและหญิง ที่มีลักษณะและ
วิธีการอันเปนเอกลักษณที่โดดเดน ดังนี้  
     หมอเพลงชาย นิยมสวมเสื้อคอกลม แขนสั้นไมจํากัดสีหรือลวดลาย มีวิธีการนุงผาโจง
กระเบนที่ไมเหมือนการแสดงของภาคอ่ืนๆ ดวยการพับผาทบผากลับไมมา แนบผาที่พับไวบริเวณเอว
ดานหนา หางโจงมวนใหแนนแลวสอดไปดานหลัง ใชเข็มขัดคาดทับเพ่ือยึดใหแนนแลวนําผาขาวมา
คาดเอว ("เคียนพุง") เครื่องประดับนิยมแขวนพระเครื่อง     
  หมอเพลงหญิง นิยมสวมเสื้อแขนสั้นเขารูป ไมมีปก การนุงผาโจงกระเบนใชวิธีจับจีบ
บริเวณเอว หางโจงมวนใหแนนแลวสอดไปดานหลัง ใชเข็มขัดรัดยึดไว จากนั้นตกแตงจีบใหสวยงาม 
มวนชายผาปดทับเข็มขันใหเรียบรอย (นําชายเสื้อออกนอกโจงฯ) เครื่องประดับนิยมสวมใสเพียง
สรอยทอง     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๒  ลกัษณะการแตงกายของหมอเพลงโคราช 
ที่มา : เรขา อนิทรกําแหง (ผูเขียน)  

 
 ๔. กลอนเพลงโคราช ไดแก กลอนเพลงที่ใชสําหรับการขับรองในการแสดงเพลงโคราช ซึ่งมี
เอกลักษณทางภาษา โครงสราง และฉันทลักษณเฉพาะที่ไมเหมือนกับกลอนเพลงในการแสดงของ
ภาคอ่ืน ๆ เชน  ฉันทลักษณบังคับคําคู (ตองมีในแตละทอนของกลอนเพลง), ฉันทลักษณบังคับคํา
สัมผัส (สัมผัสนอก-ใน), ฉันทลักษณบังคับคําหนุน  หรือตัวหนุน เปนตน     

 ๕. ทารํา ไดแก ทารําพื้นฐานหรือทารําหลักของการแสดงเพลงโคราช เปนทารําที่มีลีลาและ
ชื่อเรียกที่เปนเอกลักษณเฉพาะ ใชสื่อความหมายของกลอนเพลงและอารมณผูแสดง ประกอบดวย 
ทาโอ, ทารอ (ทายอง/ทาลอ/ทายางสามขุม), ทาชางเทียมแม, ทาปลาไหลพันพวง, ทาจก (ทาจก), ทา
ประจัญบาน, และทาปกหลัก ซึ่งทารําดังกลาวเปนทารําที่สามารถนํามาใชเปนทาเชื่อมโยงไปสูทารํา
อ่ืนๆ และทารําที่พัฒนาขึ้นจากทาทางท่ีสื่อความหมายดวยภาษากาย เชน ทาขอ ทาเชิญ ทาไหว เปน
ตน  (เรขา  อินทรกําแหง, ๒๕๖๐) เพ่ือใหเกิดความสวยงามและความตอเนือ่ง   
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

ภาพที่ ๑๓  ทารําพืน้ฐานกลอนเพลงโคราช 
ที่มา : เรขา  อินทรกําแหง (ผูเขียน)  

 
 ๖. โรงเพลง (เวที)  ไดแก บริเวณสําหรับใชทําการแสดง อดีตนิยมเลนบนพื้นที่มีการกําหนด
ขอบเขต มีครกตําขาว (ครกซอมมือ)  มาวางเปนฐานแลวนําถังน้ําดื่มมาวางไวดานบน สําหรับใหหมอ
เพลงโคราชไดดื่มกินระหวางทําการแสดง  ปจจุบันไดพัฒนา โรงเพลง โดยการยกพื้นขึ้นในลักษณะ
เวที สูงจากพื้นประมาณ ๑ เมตร ลงเสา ๔ เสา หรือตามความสะดวกที่จัดหาได บางครั้งใชสถานที่
เดียวกับเวทีแสดงวงดนตรีลูกทุง วงหมอรํา และการแสดงอ่ืน ๆ เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๔  โรงเพลงโคราช ณ วัดศาลาลอย จังหวัดนครราชสมีา 
ที่มา : เรขา  อินทรกําแหง (ผูเขียน)  

 

 ๗. ลําดับการแสดงเพลงโคราช ไดแก ลําดับของการนําเสนอเรื่องราวของกลอนเพลง ซึ่งมี
ลําดับที่แตกตางกันท้ังนี้ข้ึนอยูกับระยะเวลาและโอกาสในการแสดงของแตละงาน เชน ลําดับการ
แสดง ณ วัดศาลาลอยและลานอนุสาวรียทาวสุรนารี ประกอบดวย ๑) เพลงบอก มีเนื้อหากลาวถึง
ที่มาของเจาภาพหรือเนื้อหาเก่ียวกับการ, ๒) เพลงอันเชิญ มีเนื้อหาถึงการบอกกลาวหรือเชิญยาโมให
รับรูถึงเรื่องราวในการแกบน, ๓) เพลงขอพรหรือเพลงอวยพร มีเนื้อหาเก่ียวกับการอวยพรหรือการขอ
พรจากยาโมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์  

ทาจก (ทาจก) 

ทาโอ ทาชางเทียมแม ทาปลาไหลพัน

ทาประจัญบาน ทาปกหลัก  

ทาราํรอ 



บทสรุป 
 จากท่ีกลาวมาในเบื้องตน การปรับตัวในแตละชวงของยุคสมัยเพ่ือกาวเขาสูสังคมในยุค
ดิจิทัล ไดสงผลกระทบหลากหลายมิติทั้งเชิงบวกและเชิงลบอยางหลีกเลี่ยงไมได การแสดงเพลงโคราช
จากอดีตสูปจจุบัน จึงตองเผชิญตอพลวัตทางสังคมมาหลายรูปแบบ ทั้งการปรับตัว การพัฒนา 
ประยุกตและสรางสรรค เพ่ือรักษาคุณคาของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมนี้ใหคงอยู และในยุค
ดิจิทัลก็นับเปนความทาทายยิ่งที่ตองอาศัยเทคโนโลยีอันชาญฉลาดในการขับเคลื่อนบทบาทดานการ
อนุรักษและพัฒนาใหเกิดความสมดุลทามกลางกระแสของความเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการแสดงเพลง
โคราชจึงปรากฏใหเห็นทั้งในมิติที่แตกตางไปจากเดิมและมิติที่ยังคงดํารงอยู ซึ่งมีลักษณะเปนพลวัตที่
ปรับเปลี่ยนอยางไมหยุดนิ่ง ภายใตอิทธิพลที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกจากสิ่งแวดลอมทางสังคม 
โดยสงผลตอความสัมพันธซึ่งกันและกันใน ๓ ประเด็น ไดแก ๑) การปรับตัวของหมอเพลงโคราชตาม
พลวัตของสังคมจากอดีตสูปจจุบัน ๒) การปรับตัวของการแสดงเพลงโคราชในยุคดิจิทัล และ ๓) การ
รักษาอัตลักษณของการแสดงเพลงโคราชภายใตความเปลี่ยนแปลง    
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