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บทคัดย่อ 
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการจากอดีต สภาพปัจจุบัน และการคงอยู่ของรูปแบบการแสดง
เพลงโคราช เป็นการวิจัยเชิงส ารวจและเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยการสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วมจาก
สถานการณ์จริงการแสดงเพลงโคราชด้ังเดิม เพลงโคราชแก้บนและเพลงโคราชประยุกต์หรือเพลงโคราชซิ่ง  การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ หมอเพลงโคราชจากคณะเพลงโคราชในจังหวัดนครราชสีมา และ
นักวิชาการหรือผู้ศึกษาด้านเพลงโคราช โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ  ได้แก่ หนังสือ 
ต ารา เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ ส่ิงตีพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต และด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านเนื้อหา รูปแบบและวิวัฒนาการของเพลงโคราช โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยา  
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการแสดงเพลงโคราชแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) เพลงชาวบ้าน  ส าหรับเล่นในยามว่างงาน
หรือเพื่อความสนุกสนาน เช่น การลงแขกในการท านา ลักษณะคือไม่ต้องมีพิธี ไม่ต้องสร้างเวที หรือ “โรงเพลง” และ
ไม่มีการแต่งกายแบบหมอเพลงอาชีพ  2) เพลงอาชีพ เป็นการแสดงในงานฉลองหรือสมโภชต่างๆ เช่น งานบวชนาค 
ทอดกฐิน งานประจ าป ีหรือเล่นแก้บน โดยผู้ประกอบอาชีพเพลงโคราชนี้เรียกว่า “หมอเพลง” ซึ่งการแสดงจะเป็นแบบพิธี
การ มีเวที การแต่งกายตามแบบของหมอเพลงและมีการไหว้ครู เป็นต้น รูปแบบในลักษณะนี้หมอเพลงจะได้รับ
ค่าตอบแทนและมีการว่าจ้างให้แสดง จุดเปล่ียนส าคัญของเพลงโคราชคือ การสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี การรวมตัวกัน
จัดต้ังเป็นคณะเพลงโคราชเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง การเข้าสู่กระบวนการทางธุรกิจเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งและพลังต่อรอง การก่อต้ังสมาคมเพลงโคราช เพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงเพลงโคราชโดยเฉพาะ
การถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่ การเปล่ียนแปลงรูปแบบการแสดงเป็นเพลงโคราชประยุกต์หรือเพลงโคราชซิ่ง ซึ่งมีรูปแบบการ
แสดงคล้ายกับการแสดงของวงดนตรีเพลงลูกทุ่ง หมอล า แต่เป็นการผสมผสานการเล่นเพลงโคราชแบบด้ังเดิมเข้าด้วย 
ลักษณะคือจัดเวทีคล้ายเวทีแสดงคณะเพลงลูกทุ่ง มีการจัดและตกแต่งเวทีให้สวยงาม มีการจัดระบบแสง สี เสียง ให้เป็นท่ี
สนใจของชม (ขนาดของเวทีและอุปกรณ์ประกอบอื่น  ๆขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับ ผู้ว่าจ้าง) ใช้เครื่องดนตรีสากลมาประกอบการ
แสดง จัดให้มีหางเครื่องหรือนักเต้นประกอบการแสดงด้านหน้าเวที มีการน าเพลงลูกทุ่งหรือกลอนหมอล ามาใช้ในการ
แสดง หรือประยุกต์ใช้ภาษาโคราชในการร้อง 
   ปัจจุบันเพลงโคราชแบบด้ังเดิมได้รับความสนใจโดยเฉพาะเพลงโคราชแก้บนท้าวสุรนารี อันเป็นความเช่ือท่ี
ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา การแสดงในงานต่างๆ ผู้ว่าจ้างส่วนใหญ่สนใจจ้างคณะเพลงโคราชซิ่ง และมีบางงานให้แสดง
เพลงโคราชแบบด้ังเดิมก่อนการแสดงเพลงโคราชซิ่งในเวทีเดียวกัน ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของ 
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เพลงโคราช คือ สภาพเศรษฐกิจและอิทธิพลของส่ือต่างๆ ท่ีส่งผลต่อรสนิยมของกลุ่มผู้ฟังรุ่นใหม่ ประกอบกับกระแส
การเปล่ียนแปลงตามยุคสมัยโลกาภิวัตน์ 
 

ค าส าคัญ  :  พัฒนาการและสภาพปัจจุบัน,  รูปแบบการแสดง,  เพลงโคราช 
 
บทน า 
   เพลงโคราช ถือเป็นส่ือท่ีด ารงคงความเป็นอัตลักษณ์และบ่งบอกตัวตน  “ความเป็นโคราช”  ท่ีชัดเจนผ่าน
การใช้ภาษาถิ่นและส าเนียงเสียงในการว่าเพลง  เพลงโคราชเป็นเพลงปฏิพากย์ยาว  คือเป็นเพลงร้องโต้ตอบระหว่าง
ชาย หญิง  มีความยาวหลายบทในการร้องโต้ตอบแต่ละครั้ง  มักเล่นเป็นล าดับขั้นตอน  เมื่อฝ่ายหนึ่งร้องจบ อีกฝ่าย
หนึ่งก็จะร้องแก้เป็นข้อ ๆ ไม่จ ากัดความยาว รูปแบบและเนื้อหาของเพลงลักษณะคล้ายเพลงพื้นบ้านของภาคกลาง แต่
ไม่มีเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ นิยมร้องเล่นกันในงานบุญและเทศกาลต่างๆ ผู้เล่นประกอบด้วยหมอเพลงชายหญิง
ฝ่ายละ 2 คน ว่าเพลงโต้ตอบกันมีท่วงท านองและการขับร้องเป็นส าเนียงโคราช สถานท่ีเล่นนิยมสร้างเป็นเวทีใต้ถุนสูง
ท่ีเรียกว่า “โรงเพลง” การเล่นเพลงส่วนมากนิยมเล่นกันในเวลากลางคืนไปจนถึงรุ่งเช้า เนื้อหาของเพลงโคราชมีหลาย
รส ท้ังค าส่ังสอน ค าด่า กระทบกัน เปรียบเปรย และกล่าวเป็นนัยถึงเรื่องเพศ เป็นการใช้ภาษาเชิงสัญลักษณ์ และการ
ใช้ค าตรงๆ จนคนท่ีไม่ชินกับเพลงปฏิพากย์พื้นบ้าน ฟังไม่ได้ เพราะเห็นว่าหยาบโลนจนเกินไป ถ้าผู้ฟังเพลงชอบใจจะโห่–ฮิ้ว 
แทนการปรบมือให้และเนื้อหาของเพลงโคราช จะเกี่ยวข้องกับเรื่องสุภาษิต และค าส่ังสอน เจตคติต่อสังคม ความ
เช่ือถือ และค่านิยม ความเป็นอยู่ อาชีพและสภาพสังคม วรรณคดีไทย นิทานพื้นบ้านและนิทานชาดก ประวัติศาสตร์ 
และวีรสตรีไทย การใช้ปฏิภาณไหวพริบในการพูดจาโต้ตอบกัน ความรัก และด้านหลักธรรม ค าสอนทางพระพุทธศาสนา 
เนื้อหาของเพลงโคราชในการแสดงจะขึ้นอยู่กับโอกาสท่ีจะเล่นและบางครั้งขึ้นอยู่กับเจ้าภาพท่ีว่าจ้างไปแสดงเป็นผู้
ก าหนดว่าจะให้เล่นเรื่องอะไร หมอเพลงรุ่นเก่าจะเน้นเรื่องการใช้ปฏิภาณไหวพริบ นิทานชาดกและเคร่งครัดมากใน
เรื่องสอนศีลธรรม หมอเพลงโคราชรุ่นใหม่มักจะเล่นตามค าเรียกร้องของผู้ฟัง และบางคนไม่เคร่งครัดในเรื่องศีลธรรม
นัก นอกจากเพลงโคราชแล้ว เพลงพื้นบ้านอื่นๆ ท่ีปรากฏในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ เพลงกล่อมลูกหรือเพลงกล่อม
เด็ก เป็นเพลงท่ีใช้ประกอบการร้องเห่กล่อม เพื่อให้เด็กนอนหลับ เพลงกลองยาว เป็นเพลงประกอบในงานรื่นเริงต่าง 
ๆ ซึ่งจะมีการเล่นตามเทศกาลในช่วงต่าง ๆ มีท่วงท านองสนุกสนาน เร้าใจ ได้รับอิทธิพลมาจากภาคกลาง เนื้อร้องเป็น
ท านองเกี้ยวพาราสี กระเซ้าเย้าแหย่ เพลงเซิ้งบั้งไฟ เป็นเพลงประกอบงานรื่นเริงในเทศกาลแห่เทียน ซึ่งได้รับอิทธิพล
มาจากเพลงเซิ้งบั้งไฟของชาวอีสานใต้ เพลงแห่นางแมว เป็นเพลงร้องประกอบประเพณีแห่นางแมว อันเป็นความเช่ือ
ของประชาชน ถ้าปีใดเวลาล่วงถึงเดือน 7 เดือน 8 แล้วฝนยังไม่ตกต้องตามฤดูกาลก็จะมีการแห่นางแมวขอฝน เพลง
ปี่แก้ว เป็นเพลงเกี้ยวพาราสี (ปี่แก้วท าด้วยไม้รวกเล็ก ๆ ล้ินปี่ท าด้วยทองเหลืองเวลาเป่ามีเสียงไพเราะ) เพลงเพียะ 
เป็นเพลงลักษณะเดียวกับเพลงปี่แก้ว แต่เนื้อหาหยาบกว่า เครื่องดนตรีประกอบการเล่นคือ “เพียะ” หรือ เรไร หรือ 
จ้องหน่อง ท าด้วยไม้ไผ่หรือเหล็ก เวลาดีดจะต้องอมปลายข้างหนึ่งไว้ในปาก อาศัยกระพุ้งแก้มและล้ินช่วยในการท า
เสียงทุ้ม เสียงแหลม ถ้าดีดโดยไม่อมไว้ในปากจะได้ยินเสียงดังหวือ ๆ เท่านั้น เพลงเหม่งเหม่ง เป็นเพลงบรรเลงของวง
ดนตรีพื้นบ้านท่ีใช้ประกอบพิธีศพ สาเหตุท่ีเรียกว่าเพลงเหม่งเหม่งเพราะเรียกตามเสียงฆ้อง และเสียงกลองท่ีได้ยิน
ขณะท่ีบรรเลง นอกจากเครื่องดนตรีท้ังสองแล้ว ยังมีปี่เป็นเครื่องดนตรีให้ท านองด้วย เพลงลากไม้ เป็นเพลงเพื่อประกอบกร
ท างานลากไม้ของคนสมัยก่อน บางทีเรียกว่าเพลงช้าโกรก ในสมัยก่อนเมื่อวัดจะมีการสร้างกุฏิหรือศาลาการเปรียญ 
ชาวบ้านในระแวกนั้นจะนัดกันไปโคก เพื่อลากเสาซุงมาจากป่า เพลงเชิด เป็นเพลงประกอบการละเล่นในเทศกาล
สงกรานต์ ในเทศกาลสงกรานต์นิยมเล่นสะบ้าและช้าเจ้าหงส์ ในตอนเย็นมีการเล่นไกวชิงช้า ชักชา (ชักเย่อ) ตอนค่ าจะ
เล่นแม่ศรีนางกะโหลก บางแห่งมีเพลงโคราช ร าโทน แล้วแต่ท้องถิ่น  (ขุนสุบงกชศึกษากร,  2523) 
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   ต านานการเกิดเพลงโคราชไม่มีหลักฐานใดท่ียืนยันได้อย่างชัดเจน ท่ีปรากฏอยู่และบอกกล่าวต่อ ๆ กันมาเป็นเพียง
การบอกเล่าของผู้รู้และหมอเพลงรุ่นเก่า อย่างไรกต็ามจากการศึกษาค้นคว้าและเอกสารเผยแพร่ต่างๆ  ได้ข้อสันนิษฐาน
เกี่ยวกับต านานเพลงโคราช  ดังนี้ 
   1.  เพลงโคราชท่ีปรากฏในต านานเพลงโคราชเนื่องจากเพลงโคราชเป็นวัฒนธรรมมุขปาฐะ (Oral  
Literature)  ถ่ายทอดด้วยวิธีการปากต่อปากและการสังเกตจดจ าจากครูเพลงถึงศิษย์ ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบันปรากฏ
ท่ีมาของเพลงโคราชว่ามีก าเนิดมาจากต านานเพลงโคราช 2 ต านาน คือ 
    ต านานท่ี 1 กล่าวว่า เพลงโคราชเกิดขึ้นเพราะพระยาเข็มเพชรได้ไปเจริญสัมพันธไมตรีท่ีประเทศอินเดีย 
ได้น าศิลปะการร้องร ามาจากอินเดียมาเผยแพร่ 3 ประเภทคือ ลิเก ล าตัด และเพลง  โดยเพลงนั้นได้มอบให้ นายจัน 
บ้านสก ซึ่งเป็นชาวโคราชรับไปเผยแพร่ท่ีเมืองโคราช ซึ่งนายจันได้น าเพลงมาต่อเติมเสริมแต่งจนเป็นท่ีนิยมแพร่หลาย
ในหมู่ชาวโคราช เรียกว่า เพลงโคราช 
    ต านานท่ี 2 ผู้รู้และหมอเพลงเล่าให้ฟังว่า มีนายพรานคนหนึ่งช่ือเพชรน้อยออกไปล่าสัตว์ในป่าเขตบ้าน
หนองบุนนาค อ าเภอโชคชัย (ปัจจุบันคืออ าเภอหนองบุญมาก) จังหวัดนครราชสีมา คืนหนึ่งนายพรานเพชรน้อย ไปพบลูก
สาวพญานาคขึ้นมาจากหนองน้ ามานั่งร้องเพลงคนเดียว พรานเพชรน้อย   ได้ยินเสียงจึงแอบเข้าไปฟังใกล้ ๆ และเกิด
ประทับใจในความไพเราะและเนื้อหาของเพลง จึงจ าเนื้อและท านองมาร้องให้คนอื่นฟัง ลักษณะเพลงท่ีร้องเป็น เพลง
ก้อม หรือเพลงคู่สอง 
    จากต านานท้ังสองดังกล่าว จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันในด้านการก าเนิด แต่มีข้อท่ีตรงกันคือท่ีกล่าวว่าเพลง
โคราชระยะแรกเล่นแบบเพลงก้อม 
   2.  สันนิษฐานว่าเพลงโคราชมาจากการลอกเลียนแบบจากเพลงพื้นบ้านภาคกลางอาจเป็นเพราะเพลงโคราช
มีรูปแบบและวิธีการเล่นเพลงคล้ายกับเพลงพื้นบ้านภาคกลาง เช่น เพลงฉ่อย ความคล้ายคลึงกันส่วนหนึ่งเป็นเพราะ
ลักษณะเพลงโคราชเป็นเพลงร้องโต้ตอบชาย หญิง เช่นเดียวกับเพลงพื้นบ้านภาคกลางดังกล่าวข้างต้น และอีกประการ
หนึ่งเป็นเพราะเพลงโคราชเป็นเพลงมีข้ันตอนในการเล่นเพลงเป็นล าดับชัดเจน มีเนื้อหาของเพลงท่ีใกล้เคียงกันหรือไม่
ใช้เครื่องดนตรีประกอบจังหวะซึ่งเหมือนกันกับเพลงฉ่อย 
   3.  เพลงโคราชวิวัฒนาการมาจากความเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนของคนในสังคมสมัยก่อนกลายมาเป็นเพลงก้อม 
และเพลงโคราชตามล าดับ 
   รูปแบบการแสดงเพลงโคราชจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อาจแบ่งได้ดังนี้ เพลงโคราชแบบด้ังเดิม  เพลงโคราชแก้บน  
และเพลงโคราชประยุกต์หรือเพลงโคราชซิ่ง  ดังต่อไปนี้ 
   1.  เพลงโคราชแบบด้ังเดิม เป็นเพลงท่ีสืบทอดกันมาต้ังแต่ครั้งเป็นเพลงโต้ตอบ ลักษณะเป็นการแสดงแบบ
พื้นบ้านด้ังเดิมท้ังรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการเล่น  ผู้ชมส่วนใหญ่มักเป็นผู้สูงอายุเพราะมีเนื้อหาค่อนข้างฟังยาก ต้อง
ตีความโดยมีเนื้อหาจะแสดงถึงวิถีชีวิตของคนในสังคมแง่มุมต่างๆ  หลักธรรมค าสอนทางศาสนา มีการเล่นเป็นเรื่องราว
และเป็นขั้นตอน รวมทั้งแทรกความสนุกสนานไว้ในรูปความบันเทิงขึ้นอยู่ปฏิภาณไหวพริบของหมอเพลง 
   2.  เพลงโคราชแก้บน เริ่มเป็นท่ีนิยมภายหลังการสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เมื่อปี พ.ศ.2477  จากความ
เช่ือท่ีว่าท้าวสุรนารีชอบฟังเพลงโคราช และถ้าบนท่านด้วยเพลงโคราชก็จะได้รับความส าเร็จตามท่ีบนไว้ รูปแบบการ
แสดงเพลงโคราชแก้บนเหมือนเพลงโคราชแบบด้ังเดิม แต่มีข้อจ ากัดคือ เวลาท่ีใช้ในการแสดงมีจ ากัด เช่น ครึ่งช่ัวโมง
ถึงหนึ่งช่ัวโมง 
   3.  โคราชประยุกต์หรือเพลงโคราชซิ่ง มีรูปแบบการแสดงคล้ายกับการแสดงของวงดนตรีเพลงลูกทุ่ง หมอ
ล า แต่เป็นการผสมผสานการเล่นเพลงโคราชแบบด้ังเดิมเข้าด้วย ลักษณะคือจัดเวทีคล้ายเวทีแสดงคณะเพลงลูกทุ่ง มีการจัด
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และตกแต่งเวทีให้สวยงาม มีการจัดระบบแสง สี เสียง ให้เป็นท่ีสนใจของชม (ขนาดของเวทีและอุปกรณ์ประกอบอื่น  ๆขึ้นอยู่
กับข้อตกลงกับ ผู้ว่าจ้าง) ใช้เครื่องดนตรีสากลมาประกอบการแสดง จัดให้มีหางเครื่องหรือนักเต้นประกอบการแสดง
ด้านหน้าเวที มีการน าเพลงลูกทุ่งหรือกลอนหมอล ามาใช้ในการแสดง หรือประยุกต์ใช้ภาษาโคราชในการร้อง 
   ในสมัยก่อนเพลงโคราชเป็นท่ีนิยมมาก เพราะการแสดงมหรสพ ท่ีเป็นหัวใจของงานฉลองสมโภชใด ๆ ก็ตาม 
จะมีเพลงโคราชเพียงอย่างเดียว คนฟังเพลงก็มีเวลามาก ฟังกันต้ังแต่หัวค่ าจนรุ่งเช้า เมื่อหมอเพลงเล่นเพลงลา คือ   
ลาผู้ฟังลาเจ้าภาพ และเพื่อนหมอเพลงด้วยกัน จะมีปี่พาทย์ ฆ้อง กลอง บรรเลงรับ หมอเพลงจะร าตามกัน ไปยังบ้าน
เจ้าภาพ เจ้าภาพก็น าเงินค่าหมอเพลงมาให้ พร้อมท้ังเล้ียงข้าวปลา อาหาร และห่อข้าว ของกินต่าง ๆ ให้เป็นเสบียง 
ในการเดินทางกลับ คนฟังจะอยู่ร่วมฟังงาน จนเสร็จส้ินกระบวนการ จึงทยอยกลับเช่นกัน  ในปัจจุบันถึงแม้ว่าเพลง
โคราชยังได้รับการยอมรับว่าเป็นส่ือท่ีด ารงคงความเป็นอัตลักษณ์และบ่งบอกตัวตนความเป็นโคราช ก็ตาม แต่
เนื่องจากยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไป ประกอบกับได้มีปัจจัยต่างๆ  ได้ส่งผลกระทบต่อการคงอยู่ของเพลงโคราช ซึ่งถือ
เป็นศิลปะการแสดงและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาวโคราช ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความเป็นมา พัฒนาการ
สภาพปัจจุบัน ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของรูปแบบการแสดงเพลงโคราช ท้ังนี้เพื่อเป็นประโยชน์
ในการอนุรักษ์และสืบสานเพลงโคราชให้ด ารงอยู่ตราบนานเท่านานสืบไป 
 
วัตถุประสงค์ 
   1.  เพื่อศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของรูปแบบการแสดงเพลงโคราชจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
   2.  เพื่อศึกษาสภาพการเปล่ียนแปลงรูปแบบการแสดงเพลงโคราชจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
   3.  เพื่อประมวลสรุปพัฒนาการจากอดีตและการคงอยู่ในปัจจุบันของเพลงโคราช 
 
เนื้อหาทีเ่ก่ียวข้อง 
   รูปแบบและพัฒนาการของเพลงโคราช 
   เพลงพื้นบ้านของชาวนครราชสีมามีอยู่หลายชนิด แต่เพลงท่ีมีการศึกษาค้นคว้า มีการประยุกต์และมี
พัฒนาการมาอย่างยาวนานมาจนถึงปัจจุบันนี้คือ เพลงโคราช ซึ่งมีความเป็นมาและพัฒนาการ ดังนี้ 
(พชร  สุวรรณภาชน์,  2544) 
    ระยะท่ี 1 ช่วงปี พ.ศ.2456 เพลงโคราชเล่นครั้งแรกสมัยท้าวสุรนารี (ย่าโม) มีลักษณะเป็นเพลงก้อม 
(ก้อม เป็นภาษาโคราชและภาษาอีสาน แปลว่า ส้ัน เพลงก้อม หมายถึงเพลงส้ัน ๆ ว่าโต้ตอบกล่าวลอยๆ ท้ังท่ีมี
ความหมายลึกซึ้ง หรือไม่มีความหมายเลยก็ได้) เนื้อหากล่าวถึงวิถีชีวิต หลักธรรม ค าสอนในพระพุทธศาสนา มี
หลักฐานน้อยมาก ไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ในปี  พ.ศ. 2456 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เสด็จ
มาโคราชเพื่อทรงเปิดถนนจอมสุรางค์ยาตร์และเสด็จไปอ าเภอพิมาย มีหมอเพลงท่านหนึ่งช่ือนายหรี่ บ้านสันเทียะ 
หรือบ้านสวนข่า ได้มีโอกาสร้องเพลงโคราชถวายจนได้รับพระราชทานยศเป็น  “ขุนอภัยหรี่” เพลงท่ีร้องเล่นในวันนั้น
มีเนื้อร้องบันทึกไว้ดังนี้    “ข้าพเจ้านายหรี่    อยู่บุรีโคราช 
          เป็นนักเพลงหัดบ่าว   พระยาก าแหง 
          เจ้าคุณเทศาท่านต้ัง   ให้เป็นขุนนาง...ต าแหน่ง” 
         อีกตอนหนึ่งกล่าวถึงการรับเสด็จว่า 
          “ได้สดับว่าจะรับเสด็จ  เพื่อเฉลิมพระเดชพระจอมแดนแผ่นดิน 
          โห่สามลาฮาสามหล่ัน  เสียงสนั่นธานินทร์”  (ถาวร  สุบงกช,  2526) 
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   เนื้อหาของเพลงส่วนใหญ่เป็นเพลงก้อมหรือเพลงส้ันๆ การเล่นเพลงมีความเรียบง่ายปรากฏอยู่ในวิถีชีวิตของ
ชาวบ้านท่ีชาวบ้านเป็นท้ังผู้เล่นและผู้ฟังเพลง มักกล่าวถึงวิถีชีวิตความเช่ือ หลักธรรม  ค าสอนในพระพุทธศาสนา คติ
สอนใจ 
    ระยะท่ี 2 ปี พ.ศ.2457-2495 เพลงโคราชพัฒนาจากเพลงก้อม กลายมาเป็น เพลงคู่สองเพลงคู่ส่ี เพลงคู่
หก เพลงคู่แปด มีหมอเพลงท่ีมีช่ือเสียง มีการเก็บรวบรวมหลักฐานการเล่นเพลงโคราชไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เนื้อ
เพลงกล่าวถึงวิถีชีวิตชาวบ้านยุคเกษตรกรรม การท านาท าไร่ การใช้แรงงาน การพบปะเพื่อนฝูง เป็นการว่าเพลง
กระทบกระเทียบ ลองปฎิภาณ เอาแพ้เอาชนะกัน คล้ายกับการเล่นเพลงฉ่อยของภาคกลาง หมอเพลงจะต้องเป็นผู้มี
ความสามารถสูงว่าเพลงแต่ละครั้งนาน หมอเพลงยังไม่ได้รวมตัวกันเป็นคณะเพลง เจ้าภาพท่ีต้องการหาเพลงไปเล่น
จะต้องไปติดต่อว่าจ้างท่ีหมอเพลงเอง ตามบ้านของหมอเพลงให้ครบ 4 คน ซึ่งอาจจะอยู่กันคนละต าบลหรืออ าเภอ 
    ระยะท่ี 3 ปี พ.ศ.2496-2520 จากการสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีขึ้นท่ีบริเวณหน้าประตู   ชุมพล และ
ทางการได้จัดงานเฉลิมฉลองชัยชนะของท้าวสุรนารีเป็นประจ าทุกปี ความเจริญด้านการคมนาคมท าให้หมอเพลงมี
โอกาสได้พบปะ และรวมตัวกันมากขึ้น จึงมีผู้รวบรวมหมอเพลงต้ังเป็นคณะเพลงโคราช การว่าเพลงไม่เอาแพ้เอาชนะ
กันเหมือนแต่ก่อน ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเวลาท่ีเพลงโคราชพัฒนาการรูปแบบมาสู่การเล่นเพลงโคราชแก้บน 
    ระยะท่ี 4 ปี พ.ศ.2521-2539 กล่าวถึงสังคมเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เนื้อหากล่าวถึงการไปท างานท่ี
กรุงเทพฯ ท างานต่างประเทศ ต่างแดน เริ่มมีเทคโนโลยีเข้ามาแทนท่ีเพลงโคราชด้ังเดิมเริ่มหมดความนิยม 
    ระยะท่ี 5 พ.ศ.2540-ปัจจุบัน วิถีชีวิตของชาวโคราชมีความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วจากวิถีชีวิตในสังคม
เกษตรกรรมเข้าสู่สังคมเกษตรกึ่งอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ  มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นการแพร่กระจายของ
วัฒนธรรมดนตรีตะวันตก เข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้นท าให้ความนิยมของผู้ฟังเพลงเปล่ียนไป หลายคนหันไปฟัง
เพลงลูกทุ่ง และเพลงตามสมัยนิยม ในขณะท่ีผู้ฟังเพลงโคราชแบบด้ังเดิม ก็ลดจ านวนลงเรื่อยๆ สภาพสังคมวัฒนธรรม
ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกของข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดนนี้ เป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อเพลงโคราชแทบ
ทุกด้าน จึงท าให้เกิดเพลงโคราชประยุกต์ หรือ “เพลงโคราชซิ่ง” ซึ่งเป็นเพลงท่ีผสมผสานวัฒนธรรมเพลงโคราชด้ังเดิม
กับวัฒนธรรมดนตรีตะวันตกเข้าด้วยกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
   การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจและเชิงคุณภาพ โดยด าเนินการดังนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (เก็บ
ข้อมูลภาคสนาม) โดยการสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วมจากสถานการณ์จริงการแสดงเพลงโคราชด้ังเดิม เพลงโคราชแก้บน
และเพลงโคราชประยุกต์หรือเพลงโคราชซิ่ง การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ หมอเพลงโคราชจาก
คณะเพลงโคราชในจังหวัดนครราชสีมา และนักวิชาการหรือผู้ศึกษาด้านเพลงโคราช โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ หนังสือ ต าราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ เอกสารส่ิงตีพิมพ์ ท่ี
เกี่ยวกับเพลงโคราช เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร อินเทอร์เน็ต และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านเนื้อหา รูปแบบและวิวัฒนาการของเพลงโคราช โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยา 
 
สรุปผลการวิจัย 
  1.  ความเป็นมาและพัฒนาการของรูปแบบการแสดงเพลงโคราชจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
   1.1  ต านานการเกิดเพลงโคราช 
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   ต านานการเกิดเพลงโคราชไม่มีหลักฐานใดท่ียืนยันได้อย่างชัดเจน ท่ีปรากฏอยู่และบอกกล่าวต่อ ๆ กันมาเป็นเพียง
การบอกเล่าของผู้รู้และหมอเพลงรุ่นเก่า อย่างไรก็ตามจากการศึกษาค้นคว้าและเอกสารเผยแพร่ต่างๆ  ได้ข้อสันนิษฐาน
เกี่ยวกับต านานเพลงโคราช  ดังนี้ 
   1.  เพลงโคราชท่ีปรากฏในต านานเพลงโคราชเนื่องจากเพลงโคราชเป็นวัฒนธรรมมุขปาฐะ (Oral  
Literature)  ถ่ายทอดด้วยวิธีการปากต่อปากและการสังเกตจดจ าจากครูเพลงถึงศิษย์ ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบันปรากฏ
ท่ีมาของเพลงโคราชว่ามีก าเนิดมาจากต านานเพลงโคราช 2 ต านาน คือ 
    ต านานท่ี 1 กล่าวว่า เพลงโคราชเกิดขึ้นเพราะพระยาเข็มเพชรได้ไปเจริญสัมพันธไมตรีท่ีประเทศอินเดีย 
ได้น าศิลปะการร้องร ามาจากอินเดียมาเผยแพร่ 3 ประเภทคือ ลิเก ล าตัด และเพลง  โดยเพลงนั้นได้มอบให้ นายจัน 
บ้านสก ซึ่งเป็นชาวโคราชรับไปเผยแพร่ท่ีเมืองโคราช ซึ่งนายจันได้น าเพลงมาต่อเติมเสริมแต่งจนเป็นท่ีนิยมแพร่หลาย
ในหมู่ชาวโคราช เรียกว่า เพลงโคราช 
    ต านานท่ี 2 ผู้รู้และหมอเพลงเล่าให้ฟังว่า มีนายพรานคนหนึ่งช่ือเพชรน้อยออกไปล่าสัตว์ในป่าเขตบ้าน
หนองบุนนาค อ าเภอโชคชัย (ปัจจุบันคืออ าเภอหนองบุญมาก) จังหวัดนครราชสีมา คืนหนึ่งนายพรานเพชรน้อย ไปพบ   
ลูกสาวพญานาคขึ้นมาจากหนองน้ ามานั่งร้องเพลงคนเดียว พรานเพชรน้อย   ได้ยินเสียงจึงแอบเข้าไปฟังใกล้ ๆ และ
เกิดประทับใจในความไพเราะและเนื้อหาของเพลง จึงจ าเนื้อและท านองมาร้องให้คนอื่นฟัง ลักษณะเพลงท่ีร้องเป็น 
เพลงก้อม หรือเพลงคู่สอง 
    จากต านานท้ังสองดังกล่าว จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันในด้านการก าเนิด แต่มีข้อท่ีตรงกันคือท่ีกล่าวว่าเพลง
โคราชระยะแรกเล่นแบบเพลงก้อม 
   2.  สันนิษฐานว่าเพลงโคราชมาจากการลอกเลียนแบบจากเพลงพื้นบ้านภาคกลางอาจเป็นเพราะเพลงโคราช
มีรูปแบบและวิธีการเล่นเพลงคล้ายกับเพลงพื้นบ้านภาคกลาง เช่น เพลงฉ่อย ความคล้ายคลึงกันส่วนหนึ่งเป็นเพราะ
ลักษณะเพลงโคราชเป็นเพลงร้องโต้ตอบชาย หญิง เช่นเดียวกับเพลงพื้นบ้านภาคกลางดังกล่าวข้างต้น และอีกประการ
หนึ่งเป็นเพราะเพลงโคราชเป็นเพลงมีข้ันตอนในการเล่นเพลงเป็นล าดับชัดเจน มีเนื้อหาของเพลงท่ีใกล้เคียงกันหรือไม่
ใช้เครื่องดนตรีประกอบจังหวะซึ่งเหมือนกันกับเพลงฉ่อย 
   3.  เพลงโคราชวิวัฒนาการมาจากความเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนของคนในสังคมสมัยก่อนกลายมาเป็นเพลงก้อม 
และเพลงโคราชตามล าดับ 
   โดยสรุปเกี่ยวกับต านานเพลงโคราช มีข้อสันนิษฐานท่ีหมอเพลงหลายท่านเช่ือว่าน่าจะเป็นไปได้คือ  เพลงโคราชมา
จากอินเดียโดยพระยาเข็มเพชรเป็นผู้น ามาพร้อม ๆ ลิเก และล าตัด โดยให้ลิเกอยู่ท่ีกรุงเทพฯ ล าตัดอยู่ท่ีจังหวัดทาง
ภาคกลางและเพลงโคราชอยู่ท่ีจังหวัดนครราชสีมา ฉะนั้นเพลงโคราชในระยะแรกๆ จึงเป็นเพลงก้อม คนท่ีเรียนรู้เพลง
โคราชมาจากพระยาเข็มเพชร ช่ือ “ตาจัน  บ้านสก”อยู่ท่ี “ชุมชนบ้านสก” ติดสถานีรถไฟชุมทางถนนจิระ เพลง
พื้นเมืองของชาวนครราชสีมา ถือว่าเป็นการละเล่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีและเป็นเพลงของชาวโคราช 
   1.2  พัฒนาการของเพลงโคราช 
   เพลงพื้นบ้านของชาวนครราชสีมามีอยู่หลายชนิด แต่เพลงท่ีมีการศึกษาค้นคว้า มีการประยุกต์และมี
พัฒนาการมาอย่างยาวนานมาจนถึงปัจจุบันนี้คือ เพลงโคราช ซึ่งมีความเป็นมาและพัฒนาการดังนี้ 
(พชร  สุวรรณภาชน์,  2544) 
    ระยะท่ี 1 ช่วงปี พ.ศ.2456 เพลงโคราชเล่นครั้งแรกสมัยท้าวสุรนารี (ย่าโม) มีลักษณะเป็นเพลงก้อม 
(ก้อม เป็นภาษาโคราชและภาษาอีสาน แปลว่า ส้ัน เพลงก้อม หมายถึงเพลงส้ัน ๆ ว่าโต้ตอบกล่าวลอยๆ ท้ังท่ีมี
ความหมายลึกซึ้ง หรือไม่มีความหมายเลยก็ได้) เนื้อหากล่าวถึงวิถีชีวิต หลักธรรม ค าสอนในพระพุทธศาสนา มี
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หลักฐานน้อยมาก ไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ในปี  พ.ศ. 2456 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เสด็จ
มาโคราชเพื่อทรงเปิดถนนจอมสุรางค์ยาตร์และเสด็จไปอ าเภอพิมาย มีหมอเพลงท่านหนึ่งช่ือนายหรี่ บ้านสันเทียะ 
หรือบ้านสวนข่า ได้มีโอกาสร้องเพลงโคราชถวายจนได้รับพระราชทานยศเป็น  “ขุนอภัยหรี่” 
   เนื้อหาของเพลงส่วนใหญ่เป็นเพลงก้อมหรือเพลงส้ันๆ การเล่นเพลงมีความเรียบง่ายปรากฏอยู่ในวิถีชีวิตของ
ชาวบ้านท่ีชาวบ้านเป็นท้ังผู้เล่นและผู้ฟังเพลง มักกล่าวถึงวิถีชีวิตความเช่ือ หลักธรรม  ค าสอนในพระพุทธศาสนา คติ
สอนใจ 
   ก าปั่น  บ้านแท่น (นายก าปั่น  ข่อยนอก)  ศิลปินแห่งชาติและหมอเพลงโคราชท่ีมีช่ือเสียงในยุคปัจจุบัน  
กล่าวถึงความเป็นมาของเพลงโคราชไว้ว่า ความเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนของคนโคราชในการเกี้ยวพาราสีท่ีต้องพูดจา
เป็นค าคล้องจองกัน เป็นท่ีมาของเพลงโคราชในยุคแรก การใช้ปฏิภาณไหวพริบโต้ตอบกันของชาวบ้าน จังหวะการพูด
เมื่อผสมกับเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยโคราชซึ่งเป็นเสียงสูง ๆ ต่ าๆ จึงท าให้เกิดเป็นท านองเพลงท่ีมีจังหวะและท านอง
ของภาษา เรียกว่าเพลงก้อม 
    ระยะท่ี 2 ปี พ.ศ.2457-2495 เพลงโคราชพัฒนาจากเพลงก้อม กลายมาเป็น เพลงคู่สองเพลงคู่ส่ี เพลงคู่
หก เพลงคู่แปด มีหมอเพลงท่ีมีช่ือเสียง มีการเก็บรวบรวมหลักฐานการเล่นเพลงโคราชไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เนื้อ
เพลงกล่าวถึงวิถีชีวิตชาวบ้านยุคเกษตรกรรม การท านาท าไร่ การใช้แรงงาน การพบปะเพื่อนฝูง เป็นการว่าเพลง
กระทบกระเทียบ ลองปฎิภาณ เอาแพ้เอาชนะกัน คล้ายกับการเล่นเพลงฉ่อยของภาคกลาง หมอเพลงจะต้องเป็นผู้มี
ความสามารถสูงว่าเพลงแต่ละครั้งนาน หมอเพลงยังไม่ได้รวมตัวกันเป็นคณะเพลง เจ้าภาพท่ีต้องการหาเพลงไปเล่น
จะต้องไปติดต่อว่าจ้างท่ีหมอเพลงเอง ตามบ้านของหมอเพลงให้ครบ 4 คน ซึ่งอาจจะอยู่กันคนละต าบลหรืออ าเภอ 
    ระยะท่ี 3 ปี พ.ศ.2496-2520 จากการสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีขึ้นท่ีบริเวณหน้าประตู   ชุมพล และ
ทางการได้จัดงานเฉลิมฉลองชัยชนะของท้าวสุรนารีเป็นประจ าทุกปี ความเจริญด้านการคมนาคมท าให้หมอเพลงมี
โอกาสได้พบปะ และรวมตัวกันมากขึ้น จึงมีผู้รวบรวมหมอเพลงต้ังเป็นคณะเพลงโคราช การว่าเพลงไม่เอาแพ้เอาชนะ
กันเหมือนแต่ก่อน ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเวลาท่ีเพลงโคราชพัฒนาการรูปแบบมาสู่การเล่นเพลงโคราชแก้บน 
    ระยะท่ี 4 ปี พ.ศ.2521-2539 กล่าวถึงสังคมเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เนื้อหากล่าวถึงการไปท างานท่ี
กรุงเทพฯ ท างานต่างประเทศ ต่างแดน เริ่มมีเทคโนโลยีเขา้มาแทนท่ีเพลงโคราชด้ังเดิมเริ่มหมดความนิยม 
    ระยะท่ี 5 พ.ศ.2540-ปัจจุบัน วิถีชีวิตของชาวโคราชมีความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วจากวิถีชีวิตในสังคม
เกษตรกรรมเข้าสู่สังคมเกษตรกึ่งอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ  มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นการแพร่กระจายของ
วัฒนธรรมดนตรีตะวันตก เข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้นท าให้ความนิยมของผู้ฟังเพลงเปล่ียนไป หลายคนหันไปฟัง
เพลงลูกทุ่ง และเพลงตามสมัยนิยม ในขณะท่ีผู้ฟังเพลงโคราชแบบด้ังเดิม ก็ลดจ านวนลงเรื่อยๆ สภาพสังคมวัฒนธรรม
ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกของข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดนนี้ เป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อเพลงโคราชแทบ
ทุกด้าน จึงท าให้เกิดเพลงโคราชประยุกต์ หรือ “เพลงโคราชซิ่ง” ซึ่งเป็นเพลงท่ีผสมผสานวัฒนธรรมเพลงโคราชด้ังเดิม
กับวัฒนธรรมดนตรีตะวันตกเข้าด้วยกัน 
   1.3  รูปแบบการแสดงเพลงโคราช 
   จากการศึกษารูปแบบการแสดงเพลงโคราชจากอดีตจนถึงปัจจุบัน แบ่งได้ดังนี้ เพลงโคราชแบบด้ังเดิม เพลง
โคราชแก้บน และเพลงโคราชประยุกต์หรือเพลงโคราชซิ่ง 
   1.  เพลงโคราชแบบด้ังเดิม เป็นเพลงท่ีสืบทอดกันมาต้ังแต่ครั้งเป็นเพลงโต้ตอบ ลักษณะเป็นการแสดงแบบ
พื้นบ้านด้ังเดิมท้ังรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการเล่น  ผู้ชมส่วนใหญ่มักเป็นผู้สูงอายุเพราะมีเนื้อหาค่อนข้างฟังยาก ต้อง
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ตีความโดยมีเนื้อหาจะแสดงถึงวิถีชีวิตของคนในสังคมแง่มุมต่างๆ  หลักธรรมค าสอนทางศาสนา มีการเล่นเป็นเรื่องราว
และเป็นขั้นตอน รวมทั้งแทรกความสนุกสนานไว้ในรูปความบันเทิงขึ้นอยู่ปฏิภาณไหวพริบของหมอเพลง 
   2.  เพลงโคราชแก้บน เริ่มเป็นท่ีนิยมภายหลังการสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เมื่อปี พ.ศ.2477  จากความเช่ือท่ีว่า
ท้าวสุรนารีชอบฟังเพลงโคราช และถ้าบนท่านด้วยเพลงโคราชก็จะได้รับความส าเร็จตามท่ีบนไว้ รูปแบบการแสดง
เพลงโคราชแก้บนเหมือนเพลงโคราชแบบด้ังเดิม แต่มีข้อจ ากัดคือ เวลาท่ีใช้ในการแสดงมีจ ากัด เช่น ครึ่งช่ัวโมงถึงหนึ่ง
ช่ัวโมง 
    3)  โคราชประยุกต์หรือเพลงโคราชซิ่ง มีรูปแบบการแสดงคล้ายกับการแสดงของวงดนตรีเพลงลูกทุ่ง 
หมอล า แต่เป็นการผสมผสานการเล่นเพลงโคราชแบบด้ังเดิมเข้าด้วย ลักษณะคือจัดเวทีคล้ายเวทีแสดงคณะเพลง
ลูกทุ่ง มีการจัดและตกแต่งเวทีให้สวยงาม มีการจัดระบบแสง สี เสียง ให้เป็นท่ีสนใจของชม (ขนาดของเวทีและ
อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับ ผู้ว่าจ้าง) ใช้เครื่องดนตรีสากลมาประกอบการแสดง จัดให้มีหางเครื่อง
หรือนักเต้นประกอบการแสดงด้านหน้าเวที มีการน าเพลงลูกทุ่งหรือกลอนหมอล ามาใช้ในการแสดง หรือประยุกต์ใช้
ภาษาโคราชในการร้อง 
  2.  สภาพการเปล่ียนแปลงรูปแบบการแสดงเพลงโคราชจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
   สภาพการเปล่ียนแปลงรูปแบบการแสดงเพลงโคราชนั้น ในท่ีนี้ผู้ศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ช่วงกล่าวคือ ช่วงท่ี 1 
หมายถึง  ช่วงป ีพ.ศ.2456-พ.ศ.2520 และช่วงท่ี 2 หมายถึง  ช่วงต้ังแต่ปี พ.ศ.2521 จนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาของการด ารง
อยู่ของเพลงโคราช นับต้ังแต่สมัยท้าวสุรนารีจวบจนถึงปัจจุบัน เพลงโคราชผ่านการท้าทายจากบริบททางสังคมมา
อย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยต่างๆ ท าให้เพลงโคราชมีพลวัตรท้ังส่วนท่ีสูญหายไป ส่วนท่ียังด ารงอยู่และส่วนท่ีมีความ
เปล่ียนแปลงไป (หนึ่งฤทัย ขอผลกลาง,  2554)  ท้ังนี้ผู้ศึกษาได้สรุปสภาพการเปล่ียนแปลงรูปแบบการแสดงเพลง
โคราช  ดังนี้ 
 

เพลงโคราช ช่วงที่  1  (พ.ศ.2456-2520) ช่วงที่  2  (พ.ศ.2521-ปัจจุบัน) 
บริบทโดยภาพรวม -  ไม่มีสื่ออื่นเป็นคู่แข่ง 

-  น าเสนอเรื่องท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิต 
-  รูปแบบการน าเสนอท่ีสนุกสนาน 
 แตกต่างจากการพูดคุยท่ัวไป 
-  การสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 

-  มีสื่อบันเทิงชนิดต่างๆ เพิ่มมากข้ึน 
-  เข้าสู่กระบวนการทางธุรกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
 และพลังต่อรอง 
-  มีการรวมตัวกันเป็นสมาคมเพื่อร่วมกันอนุรักษ์และ 
 สืบสานแก่คนรุ่นหลัง 

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

 แบบด้ังเดิม 
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เพลงโคราช ช่วงที่  1  (พ.ศ.2456-2520) ช่วงที่  2  (พ.ศ.2521-ปัจจุบัน) 
 -  การรับจ้างแสดงในงานต่างๆ  ในรูป 

 การแสดงแบบด้ังเดิม 
-  การรับจ้างแสดงในงานต่างๆ  ในรูปคณะเพลงโคราชซิ่ง 
 (ค าว่าเพลงโคราชซิ่ง เกิดจากอาจจะเห็นแบบอย่าง 
 จากหมอล าซิ่ง  ค าว่า  ซิ่ง หมายถึง การใช้จังหวะและ
 ท่วงท านองท่ีสนุกสนาน) 

จ านวนผู้แสดง -  หญิง  2  คน  ชาย  2  คน 
-  นักแสดงหรือหมอเพลง  จะเป็น 
 ครูเพลงรุ่นเก่าที่มีความเช่ียวชาญ 

-  กรณีเป็นการแสดงเพลงโคราชแบบด้ังเดิม นักแสดง 
 หรือหมอเพลง หญิง  2  คน  ชาย  2  คน  เป็น 
 ครูเพลงรุ่นเก่าที่มีความเช่ียวชาญ 
-  กรณีเป็นการแสดงเพลงโคราชซิ่งจะมีนักแสดง 
 นักดนตรีและองค์ ประกอบต่างๆ มากกว่าแบบด้ังเดิม 
 (ข้ึนอยู่กับความต้องการของผู้จ้าง) 

ผู้จ้างและผู้ชม -  ผู้จ้างสนใจว่าจา้งหมอเพลง 
 ท่ีมีช่ือเสียง 

-  ผู้จ้างส่วนใหญ่สนใจจ้างคณะเพลงโคราชซิ่งขณะเดียวกัน 
 ก็ยังจ้างเพลงโคราชแบบด้ังเดิม โดยจัดเวลาแสดงก่อน 
 การแสดงเพลงโคราชซิ่งในเวทีเดียวกัน 
-  การแสดงเพลงโคราชแบบด้ังเดิมได้รับความนิยมน้อยลง 
 (คนต้ังแต่อายุ 40 ปี ข้ึนไปยังให้ความสนใจอยู่) 
-  วัยรุ่นให้ความสนใจเพลงโคราชซิ่งมากกว่าเพลงโคราช 
 แบบด้ังเดิม 

โอกาสในการแสดง -  เล่นเพลงโคราชแก้บนท้าวสุรนารี 
-  ห้ามแสดงในบางงาน  เช่น 
 งานแต่งงาน 

-  เล่นเพลงโคราชแก้บนท้าวสุรนารี 
-  มีการเปลี่ยนแปลงและแตกต่างจากอดีตอย่างชัดเจน 
  (ข้ึนอยู่กับความต้องการของผู้จ้าง  ไม่มีข้อห้าม 
 หรือคะล า เหมือนสมัยด้ังเดิม) 

การแต่งกาย -  หมอเพลงหญิงนุ่งผ้าจูงหางหรือ 
 โจงกระเบน  เสื้อแขนกระบอก 
 เป็นเสื้อรัดรูปไม่มีปก ไม่จ ากัดสี 
 ใช้ผ้าสไบเฉียงพาดไหล่  มีดอกไม้ 
 หรือพลูจีบทัดหู 
 

-  หมอเพลงหญิงนุ่งผ้าจูงหางหรือโจงกระเบน เสื้อแขน 
 กระบอก เป็นเสื้อรัดรูปไม่มีปก ไม่จ ากัดสีไม่มีสไบเฉียง 
 พาดไหล่และไม่มีดอกไม้หรือพลูจีบทัดหู ใช้เครื่อง
 ส าอางแทนการประแป้ง 
-  หมอเพลงชายแต่งการเหมือนช่วงท่ี 1 และมีการใช้ 
 เครื่องส าอาง 
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เพลงโคราช ช่วงที่  1  (พ.ศ.2456-2520) ช่วงที่  2  (พ.ศ.2521-ปัจจุบัน) 

 -  หมอเพลงชายนุ่งผ้าจูงหางหรือ 
 โจงกระเบนหรือผ้าม่วง เสื้อคอกลม 
 ไม่จ ากัดสี มีผ้าขาวม้าคาดเอว 
 (ภาษาโคราชเรียก เคียนพุง)   
 บางคนแขวนพระเครื่อง 

-  เพลงโคราชซิ่ง  แต่งกายตามแบบสมัยนิยม  เน้นสีสัน 
 สวยงาม หญิงมักนุ่งกระโปรงสั้น ชายใส่สูทสากลและ 
 การแต่งกายพื้นบ้าน ใช้เครื่องส าอางและเครื่องประดับ 

การจัดเวทีการแสดง -  ใช้บริเวณลานบ้านท่ีมีบริเวณกว้าง 
 และใช้เครื่องมือ เครื่องใช้วางแสดง 
 ต าแหน่งกลางเวที 
-  เมื่อมีการว่าจ้างหมอเพลงมาแสดง 
 จึงได้มีการท าเวทีส าหรับการแสดง 
 ไม่ใหญ่นัก  (มีเสา 4 เสา  ยกพื้นสูง 
 หลังคามุงด้วยก้านมะพร้าว 
-  ระยะแรกร้องปากเปล่า การให้ 
 แสงสว่างใช้ตะเกียงหรือจุดไต้ 
 ระยะต่อมามีการใช้เครื่องเสียงและ 
 ใช้ไฟฟ้าในการให้แสงสว่าง 

-  การแสดงเพลงโคราชแบบด้ังเดิมยังคงให้มีเวทีแสดง 
 แบบเดิมอยู่ แต่ไม่ยึดตามความเช่ือท่ีมีมาแต่เดิม 
 ใช้ความสะดวกของผู้จ้างในการท าเวทีเป็นหลัก 
-  การแสดงเพลงโคราชซิ่ง  จัดเวทีคล้าย เวทีแสดงคณะ 
 เพลงลูกทุ่ง มีการจัดและตกแต่งเวทีให้สวยงาม มีการ 
 จัดระบบแสง สี เสียง ให้เป็นท่ีสนใจของผู้ชม 
 (ขนาดของเวทีและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ข้ึนอยู่กับ 
 ข้อตกลงกับผู้ว่าจ้าง) 
-  ใช้เครื่องดนตรีสากลมาประกอบการแสดง 
-  ใช้เพลงลูกทุ่งหรือกลอนหมอล ามาใช้ในการแสดง หรือ 
 ประยุกต์ใช้ภาษาโคราชร้องแทน 

 
บทสรุป 
    1.  เกีย่วกับต านานเพลงโคราช มีข้อสันนิษฐานท่ีหมอเพลงหลายท่านเช่ือว่าน่าจะเป็นไปได้คือ เพลงโคราชมา
จากอินเดีย โดยพระยาเข็มเพชร เป็นผู้น ามาพร้อม ๆ ลิเก และล าตัด โดยให้ลิเกอยู่ท่ีกรุงเทพฯ ล าตัดอยู่ท่ีจังหวัดทาง
ภาคกลาง และเพลงโคราชอยู่ท่ีจังหวัดนครราชสีมา ฉะนั้นเพลงโคราชในระยะแรกๆ จึงเป็นเพลงก้อม คนท่ีเรียนรู้เพลงโคราช
มาจากพระยาเข็มเพชร ช่ือ “ตาจัน บ้านสก” อยู่ท่ี “ชุมชนบ้านสก” ติดสถานีรถไฟชุมทางถนนจิระ เพลงพื้นเมืองของ
ชาวนครราชสีมา ถือว่าเป็นการละเล่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีและเป็นเพลงของชาวโคราช 
    2.  รูปแบบของการของเพลงโคราช อาจแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ เพลงชาวบ้าน ส าหรับเล่นในยามว่างงาน
หรือเพื่อความสนุกสนาน เช่น การลงแขกในการท านา ลักษณะคือไม่ต้องมีพิธี ไม่ต้องสร้างเวที หรือ “โรงเพลง” และไม่มีการ
แต่งกายแบบหมอเพลงอาชีพ  และเพลงอาชีพ เป็นการแสดงในงานฉลองหรือสมโภชต่างๆ เช่น งานบวชนาค ทอดกฐิน 
งานประจ าป ีหรือเล่นแก้บน โดยผู้ประกอบอาชีพเพลงโคราชนี้เรียกว่า “หมอเพลง” ซึ่งการแสดงจะเป็นแบบพิธีการ มีเวที 
การแต่งกายตามแบบของหมอเพลงและมีการไหว้ครู เป็นต้น รูปแบบในลักษณะนี้หมอเพลงจะได้รับค่าตอบแทนและมี
การว่าจ้างให้แสดง 
    3.  การสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีเมื่อปี พ.ศ.2477 ถือเป็นจุดเปล่ียนส าคัญท่ีท าให้เพลงโคราชได้รับ
ความนิยมและพัฒนาสู่การเป็นธุรกิจบันเทิงและสร้างศิลปินเพลงโคราชมาจนกระท่ังปัจจุบัน กล่าวคือ เพลงโคราชแก้บนเริ่ม
เป็นท่ีนิยมภายหลังการสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เมื่อปี พ.ศ.2477 จากความเช่ือท่ีว่าท้าวสุรนารีชอบฟังเพลงโคราช 
และถ้าบนท่านด้วยเพลงโคราชก็จะได้รับความส าเร็จตามท่ีบนไว้ รูปแบบการแสดงเพลงโคราชแก้บนเหมือนเพลง
โคราชแบบด้ังเดิมแต่มีข้อจ ากัดคือ เวลาท่ีใช้ในการแสดงมีจ ากัด เช่น ครึ่งช่ัวโมงถึงหนึ่งช่ัวโมง 
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    4.  การรวมตัวกันโดยการจัดต้ังเป็นคณะเพลงโคราช เพลงโคราชได้เข้าสู่กระบวนการทางธุรกิจเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งและพลังต่อรอง มีส านักงานส าหรับรับงานแสดงในสมโภชหรืองาน แก้บน มีหัวหน้าคณะซึ่งมักเป็นหมอ
เพลงท่ีมีช่ือเสียง มีบทบาทในการประสานหมอเพลงโคราชและ  ผู้มาติดต่อว่าจ้าง โดยการรวมตัวเป็นคณะเพลงโคราช
นี้นางสองเมือง  อินทรก าแหง เป็นผู้ริเริ่มต้ังขึ้นเป็นคนแรก เมื่อปี พ.ศ. 2499 ต้ังอยู่ท่ีถนนสุรนารายณ์และต่อมาก็มี
คณะต่างๆ ต้ังขึ้นอีกหลายคณะ ข้อดีคือ ท าให้สะดวกในการติดต่อจ้างไปเล่น ข้อไม่ดีคือเมื่อหมอเพลงอยู่คณะเดียวกัน
ก็รู้ช้ันเชิงและฝีปากกันท าให้ฟังไม่สนุกสนาน 
    5.  การรวมตัวกันก่อต้ังเป็นสมาคมเพลงโคราช เพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงเพลงโคราช 
โดยเฉพาะการถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลัง ได้แก่การสอนเพลงโคราชในสถานศึกษาต่างๆ ตามหลักสูตรท้องถิ่น มีการ
ปลูกจิตส านึกลูกหลานชาวโคราชให้หันมาภาคภูมิใจในวัฒนธรรมแขนงนี้มากขึ้น และในปัจจุบันเทศบาลนคร
นครราชสีมาได้ให้การสนับสนุน เช่น ได้จัดสถานท่ีส าหรับเล่นเพลงโคราชไว้บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  ซึ่งใน
สมัยก่อนเพลงโคราชจัดแสดงบริเวณลานโล่งด้านในศาลเจ้าตรงข้ามอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ซึ่งมีพื้นท่ีค่อนข้างจ ากัด และ
ชาวโคราชจ านวนไม่น้อยเห็นว่า สถานท่ีไม่เหมาะสมต่อการจัดแสดงเพลงท่ีเป็นท่ีโปรดปรานของท้าวสุรนารี แต่เมื่อมี
การบูรณะพื้นท่ีบริเวณสานอนุสาวรีย์แล้ว หมอเพลงโคราชจึงได้ออกมาแสดงบริเวณเวทีด้านข้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
ให้ดูสมเกียรติแก่การแสดงเพื่อแก้บนท้าวสุรนารี 
    6.  การเปล่ียนแปลงรูปแบบการแสดงเป็นเพลงโคราชประยุกต์หรือเพลงโคราชซิ่ง  มีรูปแบบการแสดง
คล้ายกับการแสดงของวงดนตรีเพลงลูกทุ่ง หมอล า แต่เป็นการผสมผสานการเล่นเพลงโคราชแบบด้ังเดิมเข้าด้วย 
ลักษณะคือจัดเวทีคล้ายเวทีแสดงคณะเพลงลูกทุ่ง มีการจัดและตกแต่งเวทีให้สวยงาม มีการจัดระบบแสง สี เสียง ให้เป็นท่ี
สนใจของชม (ขนาดของเวทีและอุปกรณ์ประกอบอื่น  ๆขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับ ผู้ว่าจ้าง) ใช้เครื่องดนตรีสากลมาประกอบการ
แสดง จัดให้มีหางเครื่องหรือนักเต้นประกอบการแสดงด้านหน้าเวที มีการน าเพลงลูกทุ่งหรือกลอนหมอล ามาใช้ในการ
แสดง หรือประยุกต์ใช้ภาษาโคราชในการร้อง 
    อย่างไรก็ตามปัจจุบันเพลงโคราชแบบด้ังเดิมได้รับความสนใจโดยเฉพาะเพลงโคราชแก้บนท้าวสุรนารี อันเป็น
ความเช่ือท่ีถือปฏิบัติสืบต่อกันมา การแสดงในงานต่างๆ ผู้ว่าจ้างส่วนใหญ่สนใจจ้างคณะเพลงโคราชซิ่ง และมีบางงานให้
แสดงเพลงโคราชแบบด้ังเดิมก่อนการแสดงเพลงโคราชซิ่งในเวทีเดียวกัน 
    7.  ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของเพลงโคราช คือ สภาพเศรษฐกิจและอิทธิพลของส่ือต่าง  ๆ
ท่ีส่งผลต่อรสนิยมของกลุ่มผู้ฟังรุ่นใหม่ ประกอบกับกระแสการเปล่ียนแปลงตามยุคสมัยโลกาภิวัตน์ 
    ปัจจุบันเพลงโคราชยังได้รับความนิยมจากผู้ฟังท่ีสูงอายุอยู่มากโดยเฉพาะในชนบท  หมอเพลงโคราช
ยังคงมีรายได้จากการไปเล่นเพลงในงานกฐิน ผ้าป่า บวชนาค และงานอื่นๆ อยู่เสมอ ๆ และมีหมอเพลงบางส่วนมี
รายได้จากการเล่นเพลงแก้บนท่ีอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและท่ีวัดศาลาลอย 
    8.  การด ารงอยู่ของเพลงโคราช ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมานับต้ังแต่สมัยท้าวสุรนารีจวบจนถึงปัจจุบัน เพลง
โคราชผ่านการท้าทายจากบริบททางสังคมมาอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยต่างๆ ท าให้เพลงโคราชมีการเปล่ียนแปลง โดยมี
ท้ังส่วนท่ีสูญหายไป ส่วนท่ียังด ารงอยู่และส่วนท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ หนึ่งฤทัย  ขอผลกลาง 
(2554) ท่ีศึกษาวิถีเพลงโคราช : มิติและพลวัตรของความเปล่ียนแปลง พบว่ามิติท่ียังด ารงอยู่อย่างต่อเนื่อง มิติท่ีเกิด
ความเปล่ียนแปลงคือ ขนบของการแสดง ภาษาท่ีใช้รวมท้ังสถานภาพของหมอเพลงโคราช มิติท่ียังด ารงอยู่คือ 
สุนทรียะของบทเพลง การไหว้ครูและการแต่งกาย ขนบของการแสดงไม่มีมิติใดท่ีสูญหายไป เพียงแต่มีการปรับเปล่ียนรูปแบบ
ไปบ้างเพื่อความอยู่รอดของเพลงโคราช สะท้อนให้เห็นความสามารถในการปรับตัวของเพลงโคราชเพื่อให้เข้ากับ
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สถานการณ์ทางสังคมท่ีเปล่ียนไป เพื่อการด ารงอยู่ และการสืบทอดของศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่ของจังหวัดนครราชสีมา 
หรือ เมืองโคราชสืบไป 
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