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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการจากอดีต สภาพปัจจุบัน และการคงอยู่ของรูปแบบการแสดง
เพลงโคราช เป็นการวิจัยเชิงส ารวจและเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยการสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วมจาก
สถานการณ์จริงการแสดงเพลงโคราชดั้งเดิม เพลงโคราชแก้บนและเพลงโคราชประยุกต์หรือเพลงโคราชซิ่ง  การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ หมอเพลงโคราชจากคณะเพลงโคราชในจังหวัดนครราชสีมา และ
นักวิชาการหรือผู้ศึกษาด้านเพลงโคราช โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ  ได้แก่ หนังสือ 
ต ารา เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ สิ่งตีพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต และด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านเนื้อหา รูปแบบและวิวัฒนาการของเพลงโคราช โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยา ผลการวิจัย
พบว่า รูปแบบการแสดงเพลงโคราชแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) เพลงชาวบ้าน ส าหรับเล่นในยามว่างงานหรือเพื่อความ
สนุกสนาน เช่น การลงแขกในการท านา ลักษณะคือไม่ต้องมีพิธี ไม่ต้องสร้างเวที หรือ “โรงเพลง” และไม่มีการแต่ง
กายแบบหมอเพลงอาชีพ  2) เพลงอาชีพ เป็นการแสดงในงานฉลองหรือสมโภชต่างๆ เช่น งานบวชนาค ทอดกฐิน งาน
ประจ าป ีหรือเล่นแก้บน โดยผู้ประกอบอาชีพเพลงโคราชนี้เรียกว่า “หมอเพลง” ซึ่งการแสดงจะเป็นแบบพิธีการ มีเวที การ
แต่งกายตามแบบของหมอเพลงและมีการไหวค้รู เป็นต้น รูปแบบในลักษณะนี้หมอเพลงจะได้รับค่าตอบแทนและมีการ
ว่าจ้างให้แสดง จุดเปลี่ยนส าคัญของเพลงโคราชคือ การสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี การรวมตัวกันจัดตั้งเป็นคณะเพลงโคราช
เพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง การเข้าสู่กระบวนการทางธุรกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งและพลังต่อรอง การ
ก่อตั้งสมาคมเพลงโคราช เพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงเพลงโคราชโดยเฉพาะการถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงเป็นเพลงโคราชประยุกต์หรือเพลงโคราชซิ่ง ซึ่งมีรูปแบบการแสดงคล้ายกับการแสดงของวงดนตรี
เพลงลูกทุ่ง หมอล า แต่เป็นการผสมผสานการเล่นเพลงโคราชแบบดั้งเดิมเข้าด้วย ลักษณะคือจัดเวทีคล้ายเวทีแสดงคณะเพลง
ลูกทุ่ง มีการจัดและตกแต่งเวทีให้สวยงาม มีการจัดระบบแสง สี เสียง ให้เป็นที่สนใจของชม (ขนาดของเวทีและอุปกรณ์
ประกอบอื่น  ๆขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับ ผู้ว่าจ้าง) ใช้เครื่องดนตรีสากลมาประกอบการแสดง จัดให้มีหางเครื่องหรือนักเต้น
ประกอบการแสดงด้านหน้าเวที มีการน าเพลงลูกทุ่งหรือกลอนหมอล ามาใช้ในการแสดง หรือประยุกต์ใช้ภาษาโคราชใน
การร้อง 
 ปัจจุบันเพลงโคราชแบบดั้งเดิมได้รับความสนใจโดยเฉพาะเพลงโคราชแก้บนท้าวสุรนารี อันเป็นความเช่ือที่ถือ
ปฏิบัติสืบต่อกันมา การแสดงในงานต่างๆ ผู้ว่าจ้างส่วนใหญ่สนใจจ้างคณะเพลงโคราชซิ่ง และมีบางงานให้แสดงเพลงโคราชแบบ
ดั้งเดิมก่อนการแสดงเพลงโคราชซิ่งในเวทีเดียวกัน ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเพลงโคราช คือ สภาพ
เศรษฐกิจและอิทธิพลของสื่อต่างๆ  ที่ส่งผลต่อรสนิยมของกลุ่มผู้ฟังรุ่นใหม่ ประกอบกับกระแสการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย
โลกาภิวัตน์ 
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Abstract 
 The purpose of this research was to study the development from the past up to the 
present and the existence of the Korat Folk Song (Pleng Korat). It is a survey and qualitative 
research which collected primary data by non-participants observing the real situation of traditional 
Korat Folk Song (Pleng Korat), Korat Folk Song for thanking-goddess rituals (Pleng Korat Kaebon) and 
Applied Korat Folk Song (Pleng Korat Sing). The in-depth interviews were used with informants; the 
performers (Mo Pleng) of Pleng Korat groups in Nakhon Ratchasima and academics who study Pleng 
Korat collected secondary data; academic papers, theses, books, textbooks, publications such as 
newspapers and journals on the internet. Data content analysis, format, and evolution of Pleng 
Korat used the research methods in Anthropology.  The result showed that Pleng Korat 
performance formats which were classified into 2 types: 1) Pleng Chao Ban means songs for people 
played during their free time or for fun such as gathering rice (Long Kaek) without a ceremony or a 
music hall (Rong Pleng) and not dressing like professional performers (Mo Pleng) 2) Pleng Archeep 
(career song) means the song performance in the festival or the celebration such as ordination, 
Kathina, annual fairs or the fulfillment of one’s vow (Kaebon) by the Korat Folk Song performers 
(Mo Pleng) which is a performance on a ceremonial stage, dressed as Pleng Korat performers (Mo 
Pleng) and with the ceremony to pray to the teacher (Wai Kru). The Pleng Korat performers are paid 
for the performance.  A major turning point of Pleng Korat resulted from various factors, including 
the construction of the statue of Thao Suranaree, incorporation of forming Pleng Korat group to 
adapt to the changes, and approaching business processes to strengthen and bargain power. The 
foundation of Pleng Korat association was to conserve and preserve performing arts, especially 
convey Pleng Korat to the young generation. Changing the performance format to be Applied Korat 
Folk Song (Pleng Korat Sing) was similar to the performance of the country band or Mor-Lam band 
(northeastern-style band), combined the performance of traditional Pleng Korat. The performance 
stage was similar to the country band stage, which had the decoration, light and sound, music 
instruments, and dancers to attract the audiences (stage size and other equipment based on an 
agreement with the employer). The performers applied country music and poem or Korat dialect to 
sing in the performance. 
 Currently, traditional Pleng Korat is very interesting, especially for thanking-goddess rituals 
to the statue of Thao-Suranaree. It is people’s belief and practice for long time.  Traditional Pleng 
Korat is sometimes performed before Pleng Korat Sing on the same stage. The important factors 
which affect Pleng Korat are the economic conditions and the influence of the media which affects 
the tastes of new generation audiences and the current changing era of globalization. 
Keywords: Development and current condition, performance format, Pleng Korat 
 
บทน า 
 เพลงโคราช ถือเป็นสื่อที่ด ารงคงความเป็นอัตลักษณ์และบ่งบอกตัวตน  “ความเป็นโคราช”  ที่ชัดเจนผ่าน
การใช้ภาษาถิ่นและส าเนียงเสียงในการว่าเพลง  เพลงโคราชเป็นเพลงปฏิพากย์ยาว  คือเป็นเพลงร้องโต้ตอบระหว่าง
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ชาย หญิง  มีความยาวหลายบทในการร้องโต้ตอบแต่ละครั้ง  มักเล่นเป็นล าดับขั้นตอน  เมื่อฝ่ายหนึ่งร้องจบ อีกฝ่าย
หนึ่งก็จะร้องแก้เป็นข้อ ๆ ไม่จ ากัดความยาว รูปแบบและเนื้อหาของเพลงลักษณะคล้ายเพลงพ้ืนบ้านของภาคกลาง แต่
ไม่มีเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ นิยมร้องเล่นกันในงานบุญและเทศกาลต่างๆ ผู้เล่นประกอบด้วยหมอเพลงชายหญิง
ฝ่ายละ 2 คน ว่าเพลงโต้ตอบกันมีท่วงท านองและการขับร้องเป็นส าเนียงโคราช สถานที่เล่นนิยมสร้างเป็นเวทีใต้ถุนสูง
ที่เรียกว่า “โรงเพลง” การเล่นเพลงส่วนมากนิยมเล่นกันในเวลากลางคืนไปจนถึงรุ่งเช้า เนื้อหาของเพลงโคราชมีหลาย
รส ทั้งค าสั่งสอน ค าด่า กระทบกัน เปรียบเปรย และกล่าวเป็นนัยถึงเรื่องเพศ เป็นการใช้ภาษาเชิงสัญลักษณ์ และการ
ใช้ค าตรงๆ จนคนท่ีไม่ชินกับเพลงปฏิพากย์พื้นบ้าน ฟังไม่ได้ เพราะเห็นว่าหยาบโลนจนเกินไป ถ้าผู้ฟังเพลงชอบใจจะโห่–ฮิ้ว 
แทนการปรบมือให้และเนื้อหาของเพลงโคราช จะเกี่ยวข้องกับเรื่องสุภาษิต และค าสั่งสอน เจตคติต่อสังคม ความ
เชื่อถือ และค่านิยม ความเป็นอยู่ อาชีพและสภาพสังคม วรรณคดีไทย นิทานพื้นบ้านและนิทานชาดก ประวัติศาสตร์ 
และวีรสตรีไทย การใช้ปฏิภาณไหวพริบในการพูดจาโต้ตอบกัน ความรัก และด้านหลักธรรม ค าสอนทางพระพุทธศาสนา เนื้อหา
ของเพลงโคราชในการแสดงจะขึ้นอยู่กับโอกาสที่จะเล่นและบางครั้งขึ้นอยู่กับเจ้าภาพที่ว่าจ้างไปแสดงเป็นผู้ก าหนดว่า
จะให้เล่นเรื่องอะไร หมอเพลงรุ่นเก่าจะเน้นเรื่องการใช้ปฏิภาณไหวพริบ นิทานชาดกและเคร่งครัดมากในเรื่องสอน
ศีลธรรม หมอเพลงโคราชรุ่นใหม่มักจะเล่นตามค าเรียกร้องของผู้ฟัง และบางคนไม่เคร่งครัดในเรื่องศีลธรรมนัก 
นอกจากเพลงโคราชแล้ว เพลงพ้ืนบ้านอ่ืนๆ ที่ปรากฏในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ เพลงกล่อมลูกหรือเพลงกล่อมเด็ก 
เป็นเพลงที่ใช้ประกอบการร้องเห่กล่อม เพื่อให้เด็กนอนหลับ เพลงกลองยาว เป็นเพลงประกอบในงานรื่นเริงต่าง ๆ ซึ่ง
จะมีการเล่นตามเทศกาลในช่วงต่าง ๆ มีท่วงท านองสนุกสนาน เร้าใจ ได้รับอิทธิพลมาจากภาคกลาง เนื้อร้องเป็น
ท านองเกี้ยวพาราสี กระเซ้าเย้าแหย่ เพลงเซิ้งบั้งไฟ เป็นเพลงประกอบงานรื่นเริงในเทศกาลแห่เทียน ซึ่งได้รับอิทธิพล
มาจากเพลงเซิ้งบ้ังไฟของชาวอีสานใต้ เพลงแห่นางแมว เป็นเพลงร้องประกอบประเพณีแห่นางแมว อันเป็นความเช่ือ
ของประชาชน ถ้าปีใดเวลาล่วงถึงเดือน 7 เดือน 8 แล้วฝนยังไม่ตกต้องตามฤดูกาลก็จะมีการแห่นางแมวขอฝน เพลง
ปี่แก้ว เป็นเพลงเกี้ยวพาราสี (ปี่แก้วท าด้วยไม้รวกเล็ก ๆ  ลิ้นปี่ท าด้วยทองเหลืองเวลาเป่ามีเสียงไพเราะ) เพลงเพียะ เป็นเพลง
ลักษณะเดียวกับเพลงปี่แก้ว แต่เนื้อหาหยาบกว่า เครื่องดนตรีประกอบการเล่นคือ “เพียะ” หรือ เรไร หรือ จ้องหน่อง 
ท าด้วยไม้ไผ่หรือเหล็ก เวลาดีดจะต้องอมปลายข้างหนึ่งไว้ในปาก อาศัยกระพุ้งแก้มและลิ้นช่วยในการท าเสียงทุ้ม เสียง
แหลม ถ้าดีดโดยไม่อมไว้ในปากจะไดย้ินเสยีงดังหวือ ๆ เท่านั้น เพลงเหม่งเหม่ง เป็นเพลงบรรเลงของวงดนตรีพื้นบ้านท่ี
ใช้ประกอบพิธีศพ สาเหตุที่เรียกว่าเพลงเหม่งเหม่งเพราะเรียกตามเสียงฆ้อง และเสียงกลองที่ได้ยินขณะที่บรรเลง 
นอกจากเครื่องดนตรีทั้งสองแล้ว ยังมีปี่เป็นเครื่องดนตรีให้ท านองด้วย เพลงลากไม้ เป็นเพลงเพื่อประกอบกรท างานลากไม้
ของคนสมัยก่อน บางทีเรียกว่าเพลงช้าโกรก ในสมัยก่อนเมื่อวัดจะมีการสร้างกุฏิหรือศาลาการเปรียญ ชาวบ้านใน
ระแวกนั้นจะนัดกันไปโคก เพื่อลากเสาซุงมาจากป่า เพลงเชิด เป็นเพลงประกอบการละเล่นในเทศกาลสงกรานต์ ใน
เทศกาลสงกรานต์นิยมเลน่สะบ้าและช้าเจ้าหงส์ ในตอนเย็นมีการเล่นไกวชิงช้า ชักชา (ชักเย่อ) ตอนค่ าจะเล่นแม่ศรีนาง
กะโหลก บางแห่งมีเพลงโคราช ร าโทน แล้วแต่ท้องถิ่น  (นาก สุบงกช (ขุนสุบงกชศึกษากร), 2520) 
 ต านานการเกิดเพลงโคราชไม่มีหลักฐานใดที่ยืนยันได้อย่างชัดเจน ที่ปรากฏอยู่และบอกกล่าวต่อ ๆ กันมาเป็นเพียง
การบอกเล่าของผู้รู้และหมอเพลงรุ่นเก่า อย่างไรก็ตามจากการศึกษาค้นคว้าและเอกสารเผยแพร่ต่างๆ  ได้ข้อสันนิษฐาน
เกี่ยวกับต านานเพลงโคราช  ดังนี้ 
 1.  เพลงโคราชที่ปรากฏในต านานเพลงโคราชเนื่องจากเพลงโคราชเป็นวัฒนธรรมมุขปาฐะ (Oral  
Literature)  ถ่ายทอดด้วยวิธีการปากต่อปากและการสังเกตจดจ าจากครูเพลงถึงศิษย์ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันปรากฏ
ที่มาของเพลงโคราชว่ามีก าเนิดมาจากต านานเพลงโคราช 2 ต านาน คือ 
 ต านานที ่1 กล่าวว่า เพลงโคราชเกิดขึ้นเพราะพระยาเข็มเพชรได้ไปเจริญสัมพันธไมตรีที่ประเทศอินเดีย  ได้
น าศิลปะการร้องร ามาจากอินเดียมาเผยแพร่ 3 ประเภทคือ ลิเก ล าตัด และเพลง  โดยเพลงน้ันได้มอบให้ นายจัน บ้าน
สก ซึ่งเป็นชาวโคราชรับไปเผยแพร่ที่เมืองโคราช ซึ่งนายจันได้น าเพลงมาต่อเติมเสริมแต่งจนเป็นท่ีนิยมแพร่หลายในหมู่
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ชาวโคราช เรียกว่า เพลงโคราช 
 ต านานที่ 2 ผู้รู้และหมอเพลงเล่าให้ฟังว่า มีนายพรานคนหนึ่งช่ือเพชรน้อยออกไปล่าสัตว์ในป่าเขตบ้านหนอง
บุนนาค อ าเภอโชคชัย (ปัจจุบันคืออ าเภอหนองบุญมาก) จังหวัดนครราชสีมา คืนหนึ่งนายพรานเพชรน้อย ไปพบลูกสาว
พญานาคขึ้นมาจากหนองน้ ามานั่งร้องเพลงคนเดียว พรานเพชรน้อย   ได้ยินเสียงจึงแอบเข้าไปฟังใกล้ ๆ และเกิดประทับใจ
ในความไพเราะและเนื้อหาของเพลง จึงจ าเนื้อและท านองมาร้องให้คนอื่นฟัง ลักษณะเพลงที่ร้องเป็น เพลงก้อม หรือ
เพลงคู่สอง 
 จากต านานท้ังสองดังกล่าว จะเห็นว่ามีความแตกตา่งกันในด้านการก าเนิด แต่มีข้อที่ตรงกันคือท่ีกล่าวว่าเพลงโคราช
ระยะแรกเล่นแบบเพลงก้อม 

2.  สันนิษฐานว่าเพลงโคราชมาจากการลอกเลียนแบบจากเพลงพื้นบ้านภาคกลางอาจเป็นเพราะเพลงโคราช
มีรูปแบบและวิธีการเล่นเพลงคล้ายกับเพลงพื้นบ้านภาคกลาง เช่น เพลงฉ่อย ความคล้ายคลึงกันส่วนหนึ่งเป็นเพราะ
ลักษณะเพลงโคราชเป็นเพลงร้องโต้ตอบชาย หญิง เช่นเดียวกับเพลงพื้นบ้านภาคกลางดังกล่าวข้างต้น และอีกประการ
หนึ่งเป็นเพราะเพลงโคราชเป็นเพลงมีขั้นตอนในการเล่นเพลงเป็นล าดับชัดเจน มีเนื้อหาของเพลงที่ใกล้เคียงกันหรือไม่
ใช้เครื่องดนตรีประกอบจังหวะซึ่งเหมือนกันกับเพลงฉ่อย 
 3.  เพลงโคราชวิวัฒนาการมาจากความเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนของคนในสังคมสมัยก่อนกลายมาเป็นเพลงก้อม 
และเพลงโคราชตามล าดับ 
 รูปแบบการแสดงเพลงโคราชจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อาจแบ่งได้ดังนี้ เพลงโคราชแบบดั้งเดิม  เพลงโคราชแก้บน  
และเพลงโคราชประยุกต์หรือเพลงโคราชซิ่ง  ดังต่อไปนี้ 
 1.  เพลงโคราชแบบดั้งเดิม เป็นเพลงที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งเป็นเพลงโต้ตอบ ลักษณะเป็นการแสดงแบบ
พื้นบ้านดั้งเดิมทั้งรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการเล่น  ผู้ชมส่วนใหญ่มักเป็นผู้สูงอายุเพราะมีเนื้อหาค่อนข้างฟังยาก  ต้อง
ตีความโดยมีเนื้อหาจะแสดงถึงวิถีชีวิตของคนในสังคมแง่มุมต่างๆ  หลักธรรมค าสอนทางศาสนา มีการเล่นเป็นเรื่องราว
และเป็นขัน้ตอน รวมทั้งแทรกความสนุกสนานไว้ในรูปความบันเทิงขึ้นอยู่ปฏิภาณไหวพริบของหมอเพลง 
 2.  เพลงโคราชแก้บน เริ่มเป็นที่นิยมภายหลังการสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เมื่อปี พ.ศ.2477  จากความเช่ือที่ว่า
ท้าวสุรนารีชอบฟังเพลงโคราช และถ้าบนท่านด้วยเพลงโคราชก็จะไดร้ับความส าเร็จตามที่บนไว้ รูปแบบการแสดงเพลง
โคราชแก้บนเหมือนเพลงโคราชแบบดั้งเดิม แต่มีข้อจ ากัดคือ เวลาที่ใช้ในการแสดงมีจ ากัด เช่น ครึ่งช่ัวโมงถึงหนึ่ง
ช่ัวโมง 
 3.  โคราชประยุกต์หรือเพลงโคราชซิ่ง มีรูปแบบการแสดงคล้ายกับการแสดงของวงดนตรีเพลงลูกทุ่ง หมอล า 
แต่เป็นการผสมผสานการเล่นเพลงโคราชแบบดั้งเดิมเข้าด้วย ลักษณะคือจัดเวทีคล้ายเวทีแสดงคณะเพลงลูกทุ่ง มีการจัดและ
ตกแต่งเวทีให้สวยงาม มีการจัดระบบแสง สี เสียง ให้เป็นที่สนใจของชม (ขนาดของเวทีและอุปกรณ์ประกอบอื่น  ๆขึ้นอยู่กับ
ข้อตกลงกับ ผู้ว่าจ้าง) ใช้เครื่องดนตรีสากลมาประกอบการแสดง จัดให้มีหางเครื่องหรือนักเต้นประกอบการแสดง
ด้านหน้าเวที มีการน าเพลงลูกทุ่งหรือกลอนหมอล ามาใช้ในการแสดง หรือประยุกต์ใช้ภาษาโคราชในการร้อง 
 ในสมัยก่อนเพลงโคราชเป็นที่นิยมมาก เพราะการแสดงมหรสพ ที่เป็นหัวใจของงานฉลองสมโภชใด ๆ ก็ตาม 
จะมีเพลงโคราชเพียงอย่างเดียว คนฟังเพลงก็มีเวลามาก ฟังกันตั้งแต่หัวค่ าจนรุ่งเช้า เมื่อหมอเพลงเล่นเพลงลา คือ ลา
ผู้ฟังลาเจ้าภาพ และเพื่อนหมอเพลงด้วยกัน จะมีปี่พาทย์ ฆ้อง กลอง บรรเลงรับ หมอเพลงจะร าตามกัน ไปยังบ้าน
เจ้าภาพ เจ้าภาพก็น าเงินค่าหมอเพลงมาให้ พร้อมท้ังเลี้ยงข้าวปลา อาหาร และห่อข้าว ของกินต่าง ๆ ให้เป็นเสบียง ใน
การเดินทางกลับ คนฟังจะอยู่ร่วมฟังงาน จนเสร็จสิ้นกระบวนการ จึงทยอยกลับเช่นกัน  ในปัจจุบันถึงแม้ว่าเพลงโคราช
ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นสื่อที่ด ารงคงความเป็นอัตลักษณ์และบ่งบอกตัวตนความเป็นโคราช ก็ตาม แต่เนื่องจากยุค
สมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับได้มีปัจจัยต่างๆ  ได้ส่งผลกระทบต่อการคงอยู่ของเพลงโคราช ซึ่งถือเป็น
ศิลปะการแสดงและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาวโคราช ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความเป็นมา พัฒนาการสภาพ



 

 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ 2 
18-19 มิถุนายน 2558  ณ  วิทยาลัยนครราชสีมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา : ภาคบรรยาย 407 

ปัจจุบัน ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการแสดงเพลงโคราช ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
อนุรักษ์และสืบสานเพลงโคราชให้ด ารงอยู่ตราบนานเท่านานสืบไป 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของรูปแบบการแสดงเพลงโคราชจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
2. เพื่อศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงเพลงโคราชจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
3. เพื่อประมวลสรุปพัฒนาการจากอดีตและการคงอยู่ในปัจจุบันของเพลงโคราช 

 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
 รูปแบบและพัฒนาการของเพลงโคราช 
 เพลงพื้นบ้านของชาวนครราชสีมามีอยู่หลายชนิด แต่เพลงที่มีการศึกษาค้นคว้า มีการประยุกต์และมี
พัฒนาการมาอย่างยาวนานมาจนถึงปัจจุบันนี้คือ เพลงโคราช ซึ่งมีความเป็นมาและพัฒนาการดังนี้  (พชร  สุวรรณ
ภาชน,์  2544) 
 ระยะที่ 1 ช่วงปี พ.ศ.2456 เพลงโคราชเล่นครั้งแรกสมัยท้าวสุรนารี (ย่าโม) มีลักษณะเป็นเพลงก้อม (ก้อม 
เป็นภาษาโคราชและภาษาอีสาน แปลว่า สั้น เพลงก้อม หมายถึงเพลงสั้น ๆ ว่าโต้ตอบกล่าวลอยๆ ทั้งที่มีความหมาย
ลึกซึ้ง หรือไม่มีความหมายเลยก็ได้) เนื้อหากล่าวถึงวิถีชีวิต หลักธรรม ค าสอนในพระพุทธศาสนา มีหลักฐานน้อยมาก 
ไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ในปี  พ.ศ. 2456 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เสด็จมาโคราชเพื่อทรง
เปิดถนนจอมสุรางค์ยาตร์และเสด็จไปอ าเภอพิมาย มีหมอเพลงท่านหนึ่งช่ือนายหรี่ บ้านสันเทียะ หรือบ้านสวนข่า ได้มี
โอกาสร้องเพลงโคราชถวายจนได้รับพระราชทานยศเป็น  “ขุนอภัยหรี่” เพลงที่ร้องเล่นในวันนั้นมีเนื้อร้องบันทึกไว้ดังนี้
   “ข้าพเจ้านายหรี่   อยู่บุรีโคราช 
   เป็นนักเพลงหัดบ่าว   พระยาก าแหง 
   เจ้าคุณเทศาท่านตั้ง   ให้เป็นขุนนาง...ต าแหน่ง” 
 อีกตอนหนึ่งกล่าวถึงการรับเสด็จว่า 
   “ได้สดับว่าจะรับเสด็จ  เพื่อเฉลิมพระเดชพระจอมแดนแผ่นดิน 
   โห่สามลาฮาสามหลั่น  เสียงสนั่นธานินทร์”  (ถาวร  สุบงกช,  2526) 
 เนื้อหาของเพลงส่วนใหญ่เป็นเพลงก้อมหรือเพลงสั้นๆ การเล่นเพลงมีความเรียบง่ายปรากฏอยู่ในวิถีชีวิตของ
ชาวบ้านที่ชาวบ้านเป็นทั้งผู้เล่นและผู้ฟังเพลง มักกล่าวถึงวิถีชีวิตความเช่ือ หลักธรรม  ค าสอนในพระพุทธศาสนา คติสอนใจ 
 ระยะที ่2 ปี พ.ศ.2457-2495 เพลงโคราชพัฒนาจากเพลงก้อม กลายมาเป็น เพลงคู่สองเพลงคู่สี่ เพลงคู่หก 
เพลงคู่แปด มีหมอเพลงที่มีช่ือเสียง มีการเก็บรวบรวมหลักฐานการเล่นเพลงโคราชไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  เนื้อเพลง
กล่าวถึงวิถีชีวิตชาวบ้านยุคเกษตรกรรม การท านาท าไร่ การใช้แรงงาน การพบปะเพื่อนฝูง เป็นการว่าเพลงกระทบกระ
เทียบ ลองปฎิภาณ เอาแพ้เอาชนะกัน คล้ายกับการเล่นเพลงฉ่อยของภาคกลาง หมอเพลงจะต้องเป็นผู้มีความสามารถ
สูงว่าเพลงแต่ละครั้งนาน หมอเพลงยังไม่ได้รวมตัวกันเป็นคณะเพลง เจ้าภาพที่ต้องการหาเพลงไปเล่นจะต้องไปติดต่อ
ว่าจ้างที่หมอเพลงเอง ตามบ้านของหมอเพลงให้ครบ 4 คน ซึ่งอาจจะอยู่กันคนละต าบลหรืออ าเภอ 
 ระยะที่ 3 ปี พ.ศ.2496-2520 จากการสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีขึ้นที่บริเวณหน้าประตู   ชุมพล และ
ทางการได้จัดงานเฉลิมฉลองชัยชนะของท้าวสุรนารีเป็นประจ าทุกปี  ความเจริญด้านการคมนาคมท าให้หมอเพลงมี
โอกาสได้พบปะ และรวมตัวกันมากขึ้น จึงมีผู้รวบรวมหมอเพลงตั้งเป็นคณะเพลงโคราช การว่าเพลงไม่เอาแพ้เอาชนะ
กันเหมือนแต่ก่อน ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเวลาที่เพลงโคราชพัฒนาการรูปแบบมาสู่การเล่นเพลงโคราชแก้บน 
 ระยะที่ 4 ปี พ.ศ.2521-2539 กล่าวถึงสังคมเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เนื้อหากล่าวถึงการไปท างานที่กรุงเทพฯ 
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ท างานต่างประเทศ ต่างแดน เริ่มมีเทคโนโลยีเข้ามาแทนท่ีเพลงโคราชดั้งเดิมเริ่มหมดความนิยม 
 ระยะที่ 5 พ.ศ.2540-ปัจจุบัน วิถีชีวิตของชาวโคราชมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากวิถีชีวิตในสังคม
เกษตรกรรมเข้าสู่สังคมเกษตรกึ่งอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ  มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นการแพร่กระจายของ
วัฒนธรรมดนตรีตะวันตก เข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้นท าให้ความนิยมของผู้ฟังเพลงเปลี่ยนไป หลายคนหันไปฟัง
เพลงลูกทุ่ง และเพลงตามสมัยนิยม ในขณะที่ผู้ฟังเพลงโคราชแบบดั้งเดิม ก็ลดจ านวนลงเรื่อยๆ สภาพสังคมวัฒนธรรม
ทีเ่ปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกของข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดนนี้ เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อเพลงโคราชแทบ
ทุกด้าน จึงท าให้เกิดเพลงโคราชประยุกต์ หรือ “เพลงโคราชซิ่ง” ซึ่งเป็นเพลงท่ีผสมผสานวัฒนธรรมเพลงโคราชดั้งเดิม
กับวัฒนธรรมดนตรีตะวันตกเข้าด้วยกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจและเชิงคุณภาพ โดยด าเนินการดังนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (เก็บ
ข้อมูลภาคสนาม) โดยการสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วมจากสถานการณ์จริงการแสดงเพลงโคราชดั้งเดิม เพลงโคราชแก้บน
และเพลงโคราชประยุกต์หรือเพลงโคราชซิ่ง การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ หมอเพลงโคราชจาก
คณะเพลงโคราชในจังหวัดนครราชสีมา และนักวิชาการหรือผู้ศึกษาด้านเพลงโคราช โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ หนังสือ ต าราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ เอกสารสิ่งตีพิมพ์ ที่
เกี่ยวกับเพลงโคราช เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร อินเทอร์เน็ต และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านเนื้อหา รูปแบบและวิวัฒนาการของเพลงโคราช โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยา 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  ความเป็นมาและพัฒนาการของรูปแบบการแสดงเพลงโคราชจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
 1.1  ต านานการเกิดเพลงโคราช 
 ต านานการเกิดเพลงโคราชไม่มีหลักฐานใดที่ยืนยันได้อย่างชัดเจน ที่ปรากฏอยู่และบอกกล่าวต่อ ๆ กันมาเป็นเพียง
การบอกเล่าของผู้รู้และหมอเพลงรุ่นเก่า อย่างไรก็ตามจากการศึกษาค้นคว้าและเอกสารเผยแพร่ต่างๆ  ได้ข้อสันนิษฐาน
เกี่ยวกับต านานเพลงโคราช  ดังนี้ 
  1).  เพลงโคราชที่ปรากฏในต านานเพลงโคราชเนื่องจากเพลงโคราชเป็นวัฒนธรรมมุขปาฐะ (Oral  
Literature)  ถ่ายทอดด้วยวิธีการปากต่อปากและการสังเกตจดจ าจากครูเพลงถึงศิษย์ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันปรากฏ
ที่มาของเพลงโคราชว่ามีก าเนิดมาจากต านานเพลงโคราช 2 ต านาน คือ 
  ต านานที่ 1 กล่าวว่า เพลงโคราชเกิดขึ้นเพราะพระยาเข็มเพชรได้ไปเจริญสัมพันธไมตรีที่ประเทศ
อินเดีย ได้น าศิลปะการร้องร ามาจากอินเดียมาเผยแพร่ 3 ประเภทคือ ลิเก ล าตัด และเพลง  โดยเพลงนั้นได้มอบให้ 
นายจัน บ้านสก ซึ่งเป็นชาวโคราชรับไปเผยแพร่ที่เมืองโคราช ซึ่งนายจันได้น าเพลงมาต่อเติมเสริมแต่งจนเป็นที่นิยม
แพร่หลายในหมู่ชาวโคราช เรียกว่า เพลงโคราช 
  ต านานที่ 2 ผู้รู้และหมอเพลงเล่าให้ฟังว่า มีนายพรานคนหนึ่งช่ือเพชรน้อยออกไปล่าสัตว์ในป่าเขต
บ้านหนองบุนนาค อ าเภอโชคชัย (ปัจจุบันคืออ าเภอหนองบุญมาก) จังหวัดนครราชสีมา คืนหนึ่งนายพรานเพชรน้อย ไปพบ
ลูกสาวพญานาคขึ้นมาจากหนองน้ ามานั่งร้องเพลงคนเดียว พรานเพชรน้อย   ได้ยินเสียงจึงแอบเข้าไปฟังใกล้ ๆ และเกิด
ประทับใจในความไพเราะและเนื้อหาของเพลง จึงจ าเนื้อและท านองมาร้องให้คนอื่นฟัง ลักษณะเพลงที่ร้องเป็น เพลง
ก้อม หรือเพลงคู่สอง 
  จากต านานท้ังสองดังกล่าว จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันในด้านการก าเนิด แต่มีข้อที่ตรงกันคือที่กล่าวว่า
เพลงโคราชระยะแรกเล่นแบบเพลงก้อม 
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  2).  สันนิษฐานว่าเพลงโคราชมาจากการลอกเลียนแบบจากเพลงพื้นบ้านภาคกลางอาจเป็นเพราะ
เพลงโคราชมีรูปแบบและวิธีการเล่นเพลงคล้ายกับเพลงพื้นบ้านภาคกลาง เช่น เพลงฉ่อย ความคล้ายคลึงกันส่วนหนึ่ง
เป็นเพราะลักษณะเพลงโคราชเป็นเพลงร้องโต้ตอบชาย หญิง เช่นเดียวกับเพลงพื้นบ้านภาคกลางดังกล่าวข้างต้น และ
อีกประการหนึ่งเป็นเพราะเพลงโคราชเป็นเพลงมีขั้นตอนในการเล่นเพลงเป็นล าดับชัดเจน มีเนื้อหาของเพลงที่ใกล้เคียง
กันหรือไม่ใช้เครื่องดนตรีประกอบจังหวะซึ่งเหมือนกันกับเพลงฉ่อย 
  3).  เพลงโคราชวิวัฒนาการมาจากความเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนของคนในสังคมสมัยก่อนกลายมาเป็น
เพลงก้อม และเพลงโคราชตามล าดับ 
 โดยสรุปเกี่ยวกับต านานเพลงโคราช มีข้อสันนิษฐานที่หมอเพลงหลายท่านเช่ือว่าน่าจะเป็นไปได้คือ  เพลงโคราชมาจาก
อินเดียโดยพระยาเข็มเพชรเป็นผู้น ามาพร้อม ๆ ลิเก และล าตัด โดยให้ลิเกอยู่ที่กรุงเทพฯ ล าตัดอยู่ที่จังหวัดทางภาค
กลางและเพลงโคราชอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา ฉะนั้นเพลงโคราชในระยะแรกๆ จึงเป็นเพลงก้อม คนที่เรียนรู้เพลง
โคราชมาจากพระยาเข็มเพชร ช่ือ “ตาจัน  บ้านสก”อยู่ที่ “ชุมชนบ้านสก” ติดสถานีรถไฟชุมทางถนนจิระ เพลง
พื้นเมืองของชาวนครราชสีมา ถือว่าเป็นการละเล่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีและเป็นเพลงของชาวโคราช 
 1.2  พัฒนาการของเพลงโคราช 
 เพลงพื้นบ้านของชาวนครราชสีมามีอยู่หลายชนิด แต่เพลงที่มีการศึกษาค้นคว้า มีการประยุกต์และมี
พัฒนาการมาอย่างยาวนานมาจนถึงปัจจุบันนี้คือ เพลงโคราช ซึ่งมีความเป็นมาและพัฒนาการดังนี้  (พชร  สุวรรณ
ภาชน,์  2544) 
 ระยะที่ 1 ช่วงปี พ.ศ.2456 เพลงโคราชเล่นครั้งแรกสมัยท้าวสุรนารี (ย่าโม) มีลักษณะเป็นเพลงก้อม (ก้อม 
เป็นภาษาโคราชและภาษาอีสาน แปลว่า สั้น เพลงก้อม หมายถึงเพลงสั้น ๆ ว่าโต้ตอบกล่าวลอยๆ ทั้งที่มีความหมาย
ลึกซึ้ง หรือไม่มีความหมายเลยก็ได้) เนื้อหากล่าวถึงวิถีชีวิต หลักธรรม ค าสอนในพระพุทธศาสนา มีหลักฐานน้อยมาก 
ไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ในปี  พ.ศ. 2456 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เสด็จมาโคราชเพื่อทรง
เปิดถนนจอมสุรางค์ยาตร์และเสด็จไปอ าเภอพิมาย มีหมอเพลงท่านหนึ่งช่ือนายหรี่ บ้านสันเทียะ หรือบ้านสวนข่า ได้มี
โอกาสร้องเพลงโคราชถวายจนได้รับพระราชทานยศเป็น  “ขุนอภัยหรี่” 
 เนื้อหาของเพลงส่วนใหญ่เป็นเพลงก้อมหรือเพลงสั้นๆ การเล่นเพลงมีความเรียบง่ายปรากฏอยู่ในวิถีชีวิตของ
ชาวบ้านที่ชาวบ้านเป็นทั้งผู้เล่นและผู้ฟังเพลง มักกล่าวถึงวิถีชีวิตความเช่ือ หลักธรรม  ค าสอนในพระพุทธศาสนา คติสอนใจ 
 ก าปั่น  บ้านแท่น (นายก าปั่น  ข่อยนอก)  ศิลปินแห่งชาติและหมอเพลงโคราชที่มีช่ือเสียงในยุคปัจจุบัน  
กล่าวถึงความเป็นมาของเพลงโคราชไว้ว่า ความเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนของคนโคราชในการเกี้ยวพาราสีที่ต้องพูดจา
เป็นค าคล้องจองกัน เป็นที่มาของเพลงโคราชในยุคแรก การใช้ปฏิภาณไหวพริบโต้ตอบกันของชาวบ้าน จังหวะการพูด
เมื่อผสมกับเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยโคราชซึ่งเป็นเสียงสูง ๆ ต่ าๆ จึงท าให้เกิดเป็นท านองเพลงที่มีจังหวะและท านอง
ของภาษา เรียกว่าเพลงก้อม 
 ระยะที ่2 ปี พ.ศ.2457-2495 เพลงโคราชพัฒนาจากเพลงก้อม กลายมาเป็น เพลงคู่สองเพลงคู่สี่ เพลงคู่หก 
เพลงคู่แปด มีหมอเพลงที่มีช่ือเสียง มีการเก็บรวบรวมหลักฐานการเล่นเพลงโคราชไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  เนื้อเพลง
กล่าวถึงวิถีชีวิตชาวบ้านยุคเกษตรกรรม การท านาท าไร่ การใช้แรงงาน การพบปะเพื่อนฝูง เป็นการว่าเพลงกระทบกระ
เทียบ ลองปฎิภาณ เอาแพ้เอาชนะกัน คล้ายกับการเล่นเพลงฉ่อยของภาคกลาง หมอเพลงจะต้องเป็นผู้มีความสามารถ
สูงว่าเพลงแต่ละครั้งนาน หมอเพลงยังไม่ได้รวมตัวกันเป็นคณะเพลง เจ้าภาพที่ต้องการหาเพลงไปเล่นจะต้องไปติดต่อ
ว่าจ้างที่หมอเพลงเอง ตามบ้านของหมอเพลงให้ครบ 4 คน ซึ่งอาจจะอยู่กันคนละต าบลหรืออ าเภอ 
 ระยะที่ 3 ปี พ.ศ.2496-2520 จากการสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีขึ้นที่บริเวณหน้าประตู   ชุมพล และ
ทางการได้จัดงานเฉลิมฉลองชัยชนะของท้าวสุรนารีเป็นประจ าทุกปี  ความเจริญด้านการคมนาคมท าให้หมอเพลงมี
โอกาสได้พบปะ และรวมตัวกันมากขึ้น จึงมีผู้รวบรวมหมอเพลงตั้งเป็นคณะเพลงโคราช การว่าเพลงไม่เอาแพ้เอาชนะ
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กันเหมือนแต่ก่อน ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเวลาที่เพลงโคราชพัฒนาการรูปแบบมาสู่การเล่นเพลงโคราชแก้บน 
 ระยะที่ 4 ปี พ.ศ.2521-2539 กล่าวถึงสังคมเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เนื้อหากล่าวถึงการไปท างานที่กรุงเทพฯ 
ท างานต่างประเทศ ต่างแดน เริ่มมีเทคโนโลยีเข้ามาแทนท่ีเพลงโคราชดั้งเดิมเริ่มหมดความนิยม 
 ระยะที่ 5 พ.ศ.2540-ปัจจุบัน วิถีชีวิตของชาวโคราชมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากวิถีชีวิตในสังคม
เกษตรกรรมเข้าสู่สังคมเกษตรกึ่งอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ  มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นการแพร่กระจายของ
วัฒนธรรมดนตรีตะวันตก เข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้นท าให้ความนิยมของผู้ฟังเพลงเปลี่ยนไป หลายคนหันไปฟัง
เพลงลูกทุ่ง และเพลงตามสมัยนิยม ในขณะที่ผู้ฟังเพลงโคราชแบบดั้งเดิม ก็ลดจ านวนลงเรื่อยๆ สภาพสังคมวัฒนธรรม
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกของข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดนนี้ เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อเพลงโคราชแทบ
ทุกด้าน จึงท าให้เกิดเพลงโคราชประยุกต์ หรือ “เพลงโคราชซิ่ง” ซึ่งเป็นเพลงท่ีผสมผสานวัฒนธรรมเพลงโคราชดั้งเดิม
กับวัฒนธรรมดนตรีตะวันตกเข้าด้วยกัน 
 1.3  รูปแบบการแสดงเพลงโคราช 
 จากการศึกษารูปแบบการแสดงเพลงโคราชจากอดีตจนถึงปัจจุบัน แบ่งได้ดังนี้ เพลงโคราชแบบดั้งเดิม เพลง
โคราชแก้บน และเพลงโคราชประยุกต์หรือเพลงโคราชซิ่ง 
  1).  เพลงโคราชแบบดั้งเดิม เป็นเพลงที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งเป็นเพลงโต้ตอบ ลักษณะเป็นการ
แสดงแบบพื้นบ้านดั้งเดิมทั้งรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการเล่น  ผู้ชมส่วนใหญ่มักเป็นผู้ สูงอายุเพราะมีเนื้อหาค่อนข้างฟัง
ยาก ต้องตีความโดยมีเนื้อหาจะแสดงถึงวิถีชีวิตของคนในสังคมแง่มุมต่างๆ  หลักธรรมค าสอนทางศาสนา มีการเล่นเป็น
เรื่องราวและเป็นข้ันตอน รวมทั้งแทรกความสนุกสนานไว้ในรูปความบันเทิงขึ้นอยู่ปฏิภาณไหวพริบของหมอเพลง 
  2).  เพลงโคราชแก้บน เริ่มเป็นท่ีนิยมภายหลงัการสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เมื่อปี พ.ศ.2477  จากความ
เชื่อที่ว่าท้าวสุรนารีชอบฟังเพลงโคราช และถ้าบนท่านด้วยเพลงโคราชก็จะได้รับความส าเร็จตามที่บนไว้ รูปแบบการ
แสดงเพลงโคราชแก้บนเหมือนเพลงโคราชแบบดั้งเดิม แต่มีข้อจ ากัดคือ เวลาที่ใช้ในการแสดงมีจ ากัด เช่น ครึ่งช่ัวโมง
ถึงหนึ่งช่ัวโมง 
  3).  โคราชประยุกต์หรือเพลงโคราชซิ่ง มีรูปแบบการแสดงคล้ายกับการแสดงของวงดนตรีเพลง
ลูกทุ่ง หมอล า แต่เป็นการผสมผสานการเล่นเพลงโคราชแบบดั้งเดิมเข้าด้วย ลักษณะคือจัดเวทีคล้ายเวทีแสดงคณะเพลงลูกทุ่ง 
มีการจัดและตกแต่งเวทีให้สวยงาม มีการจัดระบบแสง สี เสียง ให้เป็นท่ีสนใจของชม (ขนาดของเวทีและอุปกรณ์ประกอบอื่น  ๆ
ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับ ผู้ว่าจ้าง) ใช้เครื่องดนตรีสากลมาประกอบการแสดง จัดให้มีหางเครื่องหรือนักเต้นประกอบการ
แสดงด้านหน้าเวที มีการน าเพลงลูกทุ่งหรือกลอนหมอล ามาใช้ในการแสดง หรือประยุกต์ใช้ภาษาโคราชในการร้อง 
 2.  สภาพการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงเพลงโคราชจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
 สภาพการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงเพลงโคราชนั้น ในที่นี้ผู้ศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ช่วงกล่าวคือ ช่วงที่ 1 
หมายถึง  ช่วงปี พ.ศ.2456-พ.ศ.2520 และช่วงที ่2 หมายถึง  ช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 จนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาของการด ารง
อยู่ของเพลงโคราช นับตั้งแต่สมัยท้าวสุรนารีจวบจนถึงปัจจุบัน เพลงโคราชผ่านการท้าทายจากบริบททางสังคมมา
อย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยต่างๆ ท าให้เพลงโคราชมีพลวัตรทั้งส่วนที่สูญหายไป ส่วนที่ยังด ารงอยู่และส่วนที่มีความ
เปลี่ยนแปลงไป (หนึ่งฤทัย ขอผลกลาง,  2554)  ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้สรุปสภาพการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงเพลง
โคราช  ดังนี ้
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เพลงโคราช ช่วงที่  1  (พ.ศ.2456-2520) ช่วงที่  2  (พ.ศ.2521-ปัจจุบัน) 
บริบทโดยภาพรวม -  ไม่มีสื่ออื่นเป็นคู่แข่ง 

-  น าเสนอเรื่องที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
-  รูปแบบการน าเสนอที่สนุกสนาน 
 แตกต่างจากการพูดคุยทั่วไป 
-  การสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนาร ี

-  มีสื่อบันเทิงชนิดต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 
-  เข้าสูก่ระบวนการทางธุรกิจเพื่อสร้าง 
 ความเข้มแข็งและพลังต่อรอง 
-  มกีารรวมตัวกันเป็นสมาคมเพื่อร่วม 
 กันอนุรักษ์และสืบสานแก่คนรุ่นหลัง 

รูปแบบการแสดง -  การแสดง/การละเล่น พื้นบ้าน -  การแสดงแก้บน 
 -  การแสดงแก้บน -  การรับจ้างแสดงในงานต่างๆ  ในรูป 

 การแสดงแบบดั้งเดิม 
 -  การรับจ้างแสดงในงานต่างๆ  ในรูป 

 การแสดงแบบดั้งเดิม 
-  การรับจ้างแสดงในงานต่างๆ  ในรูป 
 คณะเพลงโคราชซิ่ง 
 (ค าว่าเพลงโคราชซิ่ง เกิดจากอาจจะ 
 เห็นแบบอยา่งจากหมอล าซิ่ง  ค าว่า 
 ซ่ิง หมายถึง การใช้จังหวะและ
 ท่วงท านองที่สนุกสนาน) 

จ านวนผู้แสดง -  หญิง  2  คน  ชาย  2  คน 
-  นกัแสดงหรือหมอเพลง  จะเป็น 
 ครูเพลงรุ่นเก่าที่มีความเชี่ยวชาญ 

-  กรณีเป็นการแสดงเพลงโคราชแบบ 
 ดั้งเดิม นักแสดงหรือหมอเพลง   
 หญิง  2  คน  ชาย  2  คน  เป็น 
 ครูเพลงรุ่นเก่าที่มีความเชี่ยวชาญ 
-  กรณีเป็นการแสดงเพลงโคราชซิ่ง 
 จะมีนักแสดง  นกัดนตรีและองค์ 
 ประกอบต่างๆ มากกวา่แบบดั้งเดิม 
 (ขึ้นอยู่กบัความต้องการของผู้จ้าง) 

ผู้จ้างและผู้ชม -  ผู้จา้งสนใจว่าจ้างหมอเพลงที่มีชื่อเสียง -  ผู้จา้งส่วนใหญ่สนใจจา้งคณะ 
 เพลงโคราชซิ่ง ขณะเดียวกันก็ยัง 
 จ้างเพลงโคราชแบบดั้งเดิม โดย 
 จัดเวลาแสดงก่อนการแสดงเพลง 
 โคราชซิ่งในเวทีเดียวกัน 
-  การแสดงเพลงโคราชแบบดั้งเดิม 
 ได้รับความนิยมน้อยลง 
 (คนตั้งแต่อายุ 40 ป ีขึ้นไปยังให้ 
 ความสนใจอยู่) 
-  วัยรุ่นให้ความสนใจเพลงโคราชซิ่ง 
 มากกว่าเพลงโคราชแบบดั้งเดิม 

โอกาสในการแสดง -  เล่นเพลงโคราชแก้บนทา้วสุรนาร ี
-  หา้มแสดงในบางงาน  เช่น 
 งานแต่งงาน 

-  เล่นเพลงโคราชแก้บนทา้วสุรนาร ี
-  มกีารเปลี่ยนแปลงและแตกต่างจาก 
 อดีตอย่างชัดเจน (ขึ้นอยูก่ับความ
 ต้องการของผู้จ้าง  ไม่มีขอ้ห้าม 
 หรือคะล า เหมือนสมยัดั้งเดิม) 

การแต่งกาย -  หมอเพลงหญิงนุ่งผ้าจูงหางหรือ -  หมอเพลงหญิงนุ่งผ้าจูงหางหรือ 
  โจงกระเบน  เส้ือแขนกระบอก  โจงกระเบน  เส้ือแขนกระบอก 
  เป็นเสื้อรัดรูปไม่มีปก ไม่จ ากัดส ี  เป็นเสื้อรัดรูปไม่มีปก ไม่จ ากัดส ี
  ใช้ผ้าสไบเฉียงพาดไหล่  มีดอกไม้  ไม่มีสไบเฉียงพาดไหล่และไม่มี 
  หรือพลูจีบทัดห ู  ดอกไม้หรือพลูจีบทัดห ู ใช้เครื่อง 
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เพลงโคราช ช่วงที่  1  (พ.ศ.2456-2520) ช่วงที่  2  (พ.ศ.2521-ปัจจุบัน) 
 -  หมอเพลงชายนุ่งผ้าจูงหางหรือ  ส าอางแทนการประแป้ง 
  โจงกระเบนหรือผ้ามว่ง เส้ือคอกลม -  หมอเพลงชายแต่งการเหมือนช่วงที่  1 
  ไม่จ ากัดสี มีผ้าขาวมา้คาดเอว  และมีการใช้เครื่องส าอาง 
  (ภาษาโคราชเรียก เคียนพุง)   

 บางคนแขวนพระเครื่อง 
-  เพลงโคราชซิ่ง  แต่งกายตามแบบ 
 สมัยนิยม  เน้นสีสันสวยงาม 
 หญิงมักนุ่งกระโปรงสั้น ชายใส่สูท 
 สากลและการแต่งกายพื้นบา้น ใช ้
 เครื่องส าอางและเครื่องประดับ 

การจัดเวทีการแสดง -  ใช้บริเวณลานบา้นที่มีบริเวณกว้าง 
 และใช้เครื่องมือ เครื่องใช้วางแสดง 
 ต าแหน่งกลางเวท ี
-  เมื่อมกีารวา่จ้างหมอเพลงมาแสดง 
 จึงได้มีการท าเวทีส าหรับการแสดง 
 ไม่ใหญ่นัก  (มีเสา 4 เสา  ยกพื้นสูง 
 หลังคามุงด้วยก้านมะพร้าว 
-  ระยะแรกร้องปากเปล่า การให้ 
 แสงสว่างใช้ตะเกียงหรือจุดไต้ 
 ระยะต่อมามกีารใช้เครื่องเสียงและ 
 ใช้ไฟฟ้าในการให้แสงสว่าง 

-  การแสดงเพลงโคราชแบบดั้งเดิม 
 ยังคงให้มีเวทีแสดงแบบเดิมอยู่ 
 แต่ไม่ยึดตามความเชื่อที่มีมาแต่เดิม 
 ใชค้วามสะดวกของผู้จ้างในการท า 
 เวทีเป็นหลัก 
-  การแสดงเพลงโคราชซิ่ง  จัดเวทีคล้าย 
 เวทีแสดงคณะเพลงลูกทุ่ง มีการจัด 
 และตกแต่งเวทีให้สวยงาม  มีการ 
 จัดระบบแสง  ส ี เสียง ให้เป็นที่ 
 สนใจของชม (ขนาดของเวทแีละ 
 อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ  ขึ้นอยู่กับ 
 ข้อตกลงกับผู้วา่จ้าง) 
-  ใช้เครื่องดนตรีสากลมาประกอบ 
 การแสดง 
-  ใช้เพลงลูกทุ่งหรือกลอนหมอล ามาใช้ 
 ในการแสดง หรือประยุกต์ใช้ภาษา 
 โคราชร้องแทน 

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 1.  เกี่ยวกับต านานเพลงโคราช มีข้อสันนิษฐานที่หมอเพลงหลายท่านเช่ือว่าน่าจะเป็นไปได้คือ เพลงโคราชมาจาก
อินเดีย โดยพระยาเข็มเพชร เป็นผู้น ามาพร้อม ๆ ลิเก และล าตัด โดยให้ลิเกอยู่ที่กรุงเทพฯ ล าตัดอยู่ที่จังหวัดทางภาค
กลาง และเพลงโคราชอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา ฉะนั้นเพลงโคราชในระยะแรกๆ จึงเป็นเพลงก้อม คนที่เรียนรู้เพลงโคราชมาจาก
พระยาเข็มเพชร ช่ือ “ตาจัน บ้านสก” อยู่ที่ “ชุมชนบ้านสก” ติดสถานีรถไฟชุมทางถนนจิระ เพลงพื้นเมืองของชาว
นครราชสีมา ถือว่าเป็นการละเล่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีและเป็นเพลงของชาวโคราช 
 2.  รูปแบบของการของเพลงโคราช อาจแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ เพลงชาวบ้าน ส าหรับเล่นในยามว่างงานหรือ
เพื่อความสนุกสนาน เช่น การลงแขกในการท านา ลักษณะคือไม่ต้องมีพิธี ไม่ต้องสร้างเวที หรือ “โรงเพลง” และไม่มีการแต่ง
กายแบบหมอเพลงอาชีพ  และเพลงอาชีพ เป็นการแสดงในงานฉลองหรือสมโภชต่างๆ เช่น งานบวชนาค ทอดกฐิน งาน
ประจ าป ีหรือเล่นแก้บน โดยผู้ประกอบอาชีพเพลงโคราชนี้เรียกว่า “หมอเพลง” ซึ่งการแสดงจะเป็นแบบพิธีการ มีเวที การ
แต่งกายตามแบบของหมอเพลงและมีการไหวค้รู เป็นต้น รูปแบบในลักษณะนี้หมอเพลงจะได้รับค่าตอบแทนและมีการ
ว่าจ้างให้แสดง 
 3.  การสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีเมื่อปี พ.ศ.2477 ถือเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญที่ท าให้เพลงโคราชได้รับความ
นิยมและพัฒนาสู่การเป็นธุรกิจบันเทิงและสร้างศิลปินเพลงโคราชมาจนกระทั่งปัจจุบัน กล่าวคือ เพลงโคราชแก้บนเริ่มเป็นที่
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นิยมภายหลังการสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เมื่อปี พ.ศ.2477 จากความเช่ือท่ีว่าท้าวสุรนารีชอบฟังเพลงโคราช และถ้า
บนท่านด้วยเพลงโคราชก็จะได้รับความส าเร็จตามที่บนไว้ รูปแบบการแสดงเพลงโคราชแก้บนเหมือนเพลงโคราชแบบ
ดั้งเดิมแต่มีข้อจ ากัดคือ เวลาที่ใช้ในการแสดงมีจ ากัด เช่น ครึ่งช่ัวโมงถึงหนึ่งช่ัวโมง 
 4.  การรวมตัวกันโดยการจัดตั้งเป็นคณะเพลงโคราช เพลงโคราชได้เข้าสู่กระบวนการทางธุรกิจเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งและพลังต่อรอง มีส านักงานส าหรับรับงานแสดงในสมโภชหรืองาน แก้บน มีหัวหน้าคณะซึ่งมักเป็นหมอ
เพลงที่มีช่ือเสียง มีบทบาทในการประสานหมอเพลงโคราชและ  ผู้มาติดต่อว่าจ้าง โดยการรวมตัวเป็นคณะเพลงโคราช
นี้นางสองเมือง  อินทรก าแหง เป็นผู้ริเริ่มตั้งขึ้นเป็นคนแรก เมื่อปี พ.ศ. 2499 ตั้งอยู่ที่ถนนสุรนารายณ์และต่อมาก็มี
คณะต่างๆ ตั้งข้ึนอีกหลายคณะ ข้อดีคือ ท าให้สะดวกในการติดต่อจ้างไปเล่น ข้อไม่ดีคือเมื่อหมอเพลงอยู่คณะเดียวกันก็
รู้ชั้นเชิงและฝีปากกันท าให้ฟังไม่สนุกสนาน 
 5.  การรวมตัวกันก่อตั้งเป็นสมาคมเพลงโคราช เพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงเพลงโคราช โดยเฉพาะ
การถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลัง ได้แก่การสอนเพลงโคราชในสถานศึกษาต่างๆ ตามหลักสูตรท้องถิ่น มีการปลูกจิตส านึก
ลูกหลานชาวโคราชให้หันมาภาคภูมิใจในวัฒนธรรมแขนงนี้มากขึ้น และในปัจจุบันเทศบาลนครนครราชสีมาได้ให้การ
สนับสนุน เช่น ได้จัดสถานท่ีส าหรับเล่นเพลงโคราชไว้บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ซึ่งในสมัยก่อนเพลงโคราชจัดแสดง
บริเวณลานโล่งด้านในศาลเจ้าตรงข้ามอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ซึ่งมีพ้ืนท่ีค่อนข้างจ ากัด และชาวโคราชจ านวนไม่น้อยเห็น
ว่า สถานที่ไม่เหมาะสมต่อการจัดแสดงเพลงที่เป็นที่โปรดปรานของท้าวสุรนารี  แต่เมื่อมีการบูรณะพื้นที่บริเวณสาน
อนุสาวรีย์แล้ว หมอเพลงโคราชจึงได้ออกมาแสดงบริเวณเวทีด้านข้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีให้ดูสมเกียรติแก่การแสดง
เพื่อแก้บนท้าวสุรนารี 
 6.  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงเป็นเพลงโคราชประยุกต์หรือเพลงโคราชซิ่ง มีรูปแบบการแสดงคล้าย
กับการแสดงของวงดนตรีเพลงลูกทุ่ง หมอล า แต่เป็นการผสมผสานการเล่นเพลงโคราชแบบดั้งเดิมเข้าด้วย ลักษณะคือ
จัดเวทีคล้ายเวทีแสดงคณะเพลงลูกทุ่ง มีการจัดและตกแต่งเวทีให้สวยงาม มีการจัดระบบแสง สี เสียง ให้เป็นที่สนใจ
ของชม (ขนาดของเวทีและอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับ ผู้ว่าจ้าง) ใช้เครื่องดนตรีสากลมาประกอบการ
แสดง จัดให้มีหางเครื่องหรือนักเต้นประกอบการแสดงด้านหน้าเวที มีการน าเพลงลูกทุ่งหรือกลอนหมอล ามาใช้ในการ
แสดง หรือประยุกต์ใช้ภาษาโคราชในการร้อง 
 อย่างไรก็ตามปัจจุบันเพลงโคราชแบบดั้งเดิมไดร้ับความสนใจโดยเฉพาะเพลงโคราชแก้บนท้าวสุรนารี อันเป็น
ความเชื่อที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา การแสดงในงานต่างๆ ผู้ว่าจ้างส่วนใหญ่สนใจจ้างคณะเพลงโคราชซิ่ง และมีบางงาน
ให้แสดงเพลงโคราชแบบดั้งเดิมก่อนการแสดงเพลงโคราชซิ่งในเวทีเดียวกัน 
 7.  ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเพลงโคราช คือ สภาพเศรษฐกิจและอิทธิพลของสื่อ
ต่างๆ ท่ีส่งผลต่อรสนิยมของกลุ่มผู้ฟังรุ่นใหม่ ประกอบกับกระแสการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยโลกาภิวัตน์ 
 ปัจจุบันเพลงโคราชยังได้รับความนิยมจากผู้ฟังที่สูงอายุอยู่มากโดยเฉพาะในชนบท  หมอเพลงโคราชยังคงมี
รายได้จากการไปเล่นเพลงในงานกฐิน ผ้าป่า บวชนาค และงานอื่นๆ อยู่เสมอๆ และมีหมอเพลงบางส่วนมีรายได้จาก
การเล่นเพลงแก้บนท่ีอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและที่วัดศาลาลอย 
 8.  การด ารงอยู่ของเพลงโคราช ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่สมัยท้าวสุรนารีจวบจนถึงปัจจุบัน เพลง
โคราชผ่านการท้าทายจากบริบททางสังคมมาอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยต่างๆ ท าให้เพลงโคราชมีการเปลี่ยนแปลง โดยมี
ทั้งส่วนท่ีสูญหายไป ส่วนท่ียังด ารงอยู่และส่วนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ หน่ึงฤทัย  ขอผล
กลาง (2554) ที่ศึกษาวิถีเพลงโคราช : มิติและพลวัตรของความเปลี่ยนแปลง พบว่ามิติที่ยังด ารงอยู่อย่างต่อเนื่อง มิติที่
เกิดความเปลี่ยนแปลงคือ ขนบของการแสดง ภาษาที่ใช้รวมทั้งสถานภาพของหมอเพลงโคราช มิติที่ยังด ารงอยู่คือ 
สุนทรียะของบทเพลง การไหว้ครูและการแต่งกาย ขนบของการแสดงไม่มีมิติใดที่สูญหายไป เพียงแต่มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบไปบ้างเพื่อความอยู่รอดของเพลงโคราช สะท้อนให้เห็นความสามารถในการปรับตัวของเพลงโคราชเพื่อให้เข้า



 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ 2 
18-19 มิถุนายน 2558  ณ  วิทยาลัยนครราชสีมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา : ภาคบรรยาย 414 

กับสถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนไป เพื่อการด ารงอยู่ และการสืบทอดของศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่ของจังหวัด
นครราชสีมา หรือ เมืองโคราชสืบไป 
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