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มโหรีเขมร : การวิเคราะห์ทำานองเพลงพื้นบ้านอีสานใต้ 
กรณีศึกษาคณะอุดมศิลป์ จังหวัดสุรินทร์

Khmer Mahori : Analyzing melody of folkSong in the South Isan,
Casestudy Udomsilp Group, Surin Province.

 มโหรีเขมร เป็นการแสดงดนตรีพื้นบ้านของกลุ่ม

ชาติพันธุ์ไทยเขมรในท้องถิ่นอีสานใต้ในอดีตได้รับความ

นยิมเปน็อยา่งมาก แตใ่นปจัจบุนัไดร้บัความนยิมลดนอ้ยลง

แต่ยังคงรับงานแสดงซ่ึงมีโอกาสในการแสดงไม่มากนัก 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีความมุ่งหมาย 

1) เพือ่ศกึษาประวตัคิวามเปน็มาของมโหรีเขมร 2) เพ่ือศึกษา

สภาพปจัจบุนัของมโหรเีขมร ด้านองคป์ระกอบในการแสดง

ขนบนิยมในการแสดง 3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ทํานองเพลง

โดยการรวบรวมข้อมูลเอกสารและข้อมูลภาคสนาม 

ระหว่าง เดอืน ตลุาคม 2552 – กนัยายน 2555 โดยใช้เครือ่ง

มอื คอื แบบสํารวจเบือ้งตน้แบบสมัภาษณ ์แบบสงัเกต และ

การสนทนากลุม่ ทาํการศึกษากบักลุม่ตัวอยา่งทีเ่กีย่วขอ้งกบั

มโหรเีขมรคณะอดุมศลิป ์ประกอบด้วย กลุม่ผูรู้้ จาํนวน 7 คน

กลุ่มผู้ปฏิบัติ จํานวน 8 คน และกลุ่มบุคคลทั่วไป จํานวน 

7 คน ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ผลการวิจัยพบว่า ด้านประวัติ

ความเปน็มาของมโหรีเขมร มโหรเีขมรเกดิต่อเนือ่งจากคณะ

ลิเกเขมร ซึ่งแต่เดิมนั้นลิเกเขมรมีอยู่ในประเทศกัมพูชาและ

ต่อมาได้แพร่เข้ามาในประเทศไทยโดยครูลิเกคนไทยท่ีไป

เรยีนการแสดงลิเกเขมรได้นาํเขา้มาฝกึสอนคนในชมุชนและ

* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ทําการแสดงในประเทศไทย ต่อมาการแสดงลิเกเขมรเสื่อม

ความนยิมลงจงึไดป้รับเปลีย่นการแสดงเปน็มโหรเีขมร ดา้น

สภาพปัจจบัุนของมโหรเีขมร นกัดนตรท้ัีงหมดเป็นผูช้ายและ

นกัรอ้งหญงิ เครือ่งดนตรปีระกอบดว้ย ป่ีในหรอืป่ีสไล 1 เลา

ซออู้ 1 คัน ตรัวหรือซอเขมร 1 คัน กลองกันตรึม 1 ใบ 

กลองมโหรี 1 คู่ ฉาบเล็กและฉิ่งอย่างละ 1 คู่ ก่อนการแสดง

มกีารไหวค้ร ูการแตง่กายตามความเหมาะสม มกีารสบืทอด

การแสดง โอกาสในการแสดงตามงานประจําปีหรืองาน

บุญประเพณีของท้องถ่ิน เพลงที่ใช้ในการแสดงเป็นเพลง

สาํเนยีงเขมรหรอืเพลงกนัตรมึดา้นการวเิคราะหทํ์านองเพลง

มีโครงสร้างทํานอง ดังนี้ อัตราความเร็วอยู่ระหว่าง 90-115 

รปูแบบเป็นเพลงแบบทอ่นเดยีว มพีืน้ผวิแบบทํานอง ใชบ้นัได

เสยีงแบบเพน็ทาโทนคิ ช่วงกวา้งของเสยีงแคบท่ีสดุคู ่6 กว้าง

ที่สุดคู่ 12 ขั้นคู่ทํานองใช้มากที่สุดคือ ขั้นคู่ 2 คู่ 3 และขั้นคู่

ยนูซิัน่ประโยคเพลงและจงัหวะของทาํนอง ใช้รปูแบบการซํา้

หรือเลียนแบบประโยคเพลงมีลักษณะเป็นประโยคแบบ

ถาม-ตอบ การศึกษาวิเคราะห์ทํานองเพลงมโหรีเขมรนี้

จะนําไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาการแสดงมโหรีเขมรให้อยู่

คู่อีสานใต้อย่างยั่งยืนตลอดไป

 คำาสำาคัญ:การวิเคราะห์, เพลงพื้นบ้าน, มโหรีเขมร



ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556

73ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556

ABSTRACT

 Khmer Mahori is an indigenous musical display

of the local Khmer ethic in Local South Isan. 

The show was quite popular in the past, but less 

favorable at present. However, the shows are still 

available to see, although not quite as much. This 

qualitative research was aimed to 1) study the 

background and history of Khmer Mahori, 2) study 

the current state of Khmer Mahori in the elements 

of the show and the tradition of the performances, 

and 3) analyze the melody of the show. Documents 

and field data were collected between October 2009 

to September 2012. The instruments used included 

preliminary surveys, interviews, observations and 

group interviews. The samples composed of seven 

knowledgeable people and eight active people 

from the Udomsilp Group as well as seven other 

individuals from the areas of the Surin province.

 Results revealed that the background and 

history of Khmer Mahori were a continuation of 

the Khmer musical folk drama, where was originally

from Cambodia and later spread to Thailand. 

Thai choreographers studied the Khmer musical 

folk drama and showed in various communities in 

Thailand. Later, the Khmer musical folk drama 

became less popular, thus the performance 

developed into Khmer Mahori. Regarding the current

state of Khmer Mahori, it was found that the display 

composed of male musicians and female singers. 

The musical instruments composed of one bassoon 

or clarinet, one Sor-ou,Troyes or Sor-khmer, one set 

of Guntrum drums, one set of Mahori drums, and 

one pair of cymbals and castanets. It was found 

that prior to the show, there would be a Wai-kru 

ceremony and proper dressing. The performances 

would be shown in annual events or as part of local 

merits. The music used in the show has Cambodian

accents or Gun-trum. Regarding the analysis of the 

melody of the show, it was found that of tempo, 

During at 90-115. There is only one piece of Form, 

and Textuer it monophony . The scale used is 

pentatonic, with the range of 6 to 12, whereas 

the intervals used are 2nd, 3rd and unision. Phrase 

and Melodic Pattern were repetitions or imitations 

of questions and answers. The study of Khmer 

Mahori should lead to sustainable conservation and 

development of the Khmer Mahori in the South Isan.

 Keywords: Analysis, Folksong, Khmer Mahori
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บทนำา

 โลกปัจจุบันได้มี วิวัฒนาการเจริญก้าวหน้าด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมากมีการพัฒนาทาง

วัตถุมากขึน้โดยคาํนงึถงึอตัราการขยายตัวทางเศรษฐกจิเปน็

สาํคญัผูค้นในสงัคมละเลยรากเหง้าทีเ่คยเปน็เอกลกัษณ์และ

ความภาคภูมิใจของบรรพบุรุษของตนเอง ส่งผลกระทบต่อ

ศิลปวฒันธรรมพืน้บา้นในทอ้งถิน่สุม่เสีย่งตอ่การสญูหายไป 

นอกจากน้ีกระแสวัฒนธรรมตะวันตกและแนวคิดใหม่จาก

ตะวันตกได้แพร่เข้ามาก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมในภูมิภาค

ต่างๆและกลายเป็นปัญหาระดับโลก สหประชาชาติและ

องคก์ารศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละวัฒนธรรมแหง่สหประชาชาติ 

หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึง

ประกาศให้ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2531-2540 เป็นทศวรรษ

เพื่อการพัฒนาวัฒนธรรม (World Decade for Cultural 

Development 1988-1997) โดยมจุีดมุ่งหมายใหป้ระเทศท่ี

เปน็สมาชกิองคก์ารยเูนสโกไดเ้หน็ความสาํคญัของวฒันธรรม 

และคํานึงถงึมติิทางวัฒนธรรมทีม่สีว่นเสริมสรา้งสมัฤทธิผ์ล

ในการพัฒนาและสร้างความเข้าใจระหว่างชุมชนต่างๆ 

ทัง้ในระดบัท้องถิน่ ระดบัชาติและระดับนานาชาติ (สามารถ 

จนัทรส์รูย ์และประทปี อนิแสง, ม.ป.ป. : 1-2 ) ศิลปะการแสดง

พื้นบ้าน หมายถึง การละเล่นรื่นเริงหรือมหรสพซึ่งจัด

แสดงความสําเริงอารมณ์ของผู้เล่นแต่เน้นท่ีผู้ชมเป็นสําคัญ 

มผีูแ้สดงหรอืคณะผูแ้สดงเปน็ฝา่ยใหค้วามบนัเทงิและมผีูช้ม

เปน็ฝา่ยรบัความบนัเทงิหรอือาจรว่มกนัทัง้ 2 ฝา่ย การละเลน่

พ้ืนบ้านแต่ละอย่างมีรูปแบบการแสดงและมีการสืบทอด

รูปแบบหลักต่อๆ กันมา (สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, 2531 : 1) 

ศลิปะการแสดงพืน้บา้น จึงเปน็วฒันธรรมแขนงหน่ึงทีค่วรคา่

ได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่สังคม เนื่องจากศิลปะการแสดง

พ้ืนบา้นเปน็สว่นสําคญัของสถาบนัสนัทนาการทีไ่ด้ทําหน้าท่ี

มอบความบนัเทงิ ความสขุ ก่อใหเ้กดิความรกั ความสามคัคี

และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม ทั้งนี้ศิลปะ

การแสดงพ้ืนบา้นในแตล่ะทอ้งถิน่มกัจะมรีปูแบบทีแ่ตกตา่ง

กนัออกไป อนัเปน็ผลมาจากอทิธพิลทางความคดิ ความเชือ่

สิ่งแวดล้อมในถิ่นที่อยู่อาศัย รวมถึงอิทธิพลจากการแพร่

กระจายของวัฒนธรรมอื่น ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

ของศิลปะการแสดงพื้นบ้านแต่ละท้องถิ่นจะเห็นได้จาก

การแสดงออก สีหน้า ท่าทาง นํ้าเสียง ลีลา การแต่งกาย 

เครือ่งดนตร ีการแสดงออกเหลา่น้ีสะทอ้นให้เหน็ถงึสญัลกัษณ์

แหง่จติใจของคนในทอ้งถิน่นัน้ๆ (สมหวงั คงประยรู, ม.ป.ป. : 17)

และความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะการแสดงพื้นบ้านนี้เอง

ได้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่สมาชิกในสังคมสืบมา

 มโหรีเขมรเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านอย่างหนึ่งของ

ท้องถิ่นอีสานใต้ เป็นมหรสพที่มีแสดงอยู่ในท้องถิ่นที่มีกลุ่ม

ชาติพันธุ์เขมรอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ 

ศรีสะเกษ และบางส่วนของจังหวัดนครราชสีมา ในอดีต

สณันษิฐานวา่มโหรนีา่จะเกดิจากขอมซึง่มคีวามเจริญรุง่เรอืง

ในดนิแดนท่ีเป็นกัมพชูาและภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืของไทย

ในปจัจบุนั อาศยัคาํกลา่วอา้งของสมเดจ็พระเจา้บรมวงศ์เธอ 

กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงกล่าวถึงความเป็นมาของ

มโหรีว่า “มโหรีนั้นเห็นจะเป็นของพวกขอมคิดข้ึนมาก่อน

ไทยรบัแบบอยา่งและแกไ้ขเพิม่ตอ่มา เดมิเปน็ของผูช้ายเลน่

แต่ต่อมาเมื่อเกิดชอบฟังมโหรีกันแพร่หลายผู้มีบรรดาศักดิ์

ซ่ึงมบีรวิารมากมกัหดัผูห้ญงิเป็นมโหร”ี และการแสดงมโหรไีด้

แพรอ่อกไปในภมูภิาคตา่งๆ รวมทัง้อาณาจกัรกรงุศรอียธุยา 

จนถึงปัจจุบันแสดงมโหรีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

ทกุภาคของประเทศไทย สว่นการแสดงมโหรใีนเขตอสีานใต้

ทีม่กีลุม่ชาตพินัธเ์ขมรอาศยัอยูอ่ยา่งหนาแนน่นยิมเรยีกการ

แสดงนี้ว่า “มโหรีเขมร” หมายถึง การแสดงมโหรีของกลุ่ม

ชาตพินัธ์เขมร บทเพลงทีใ่ชข้บัรอ้งในการแสดงใชภ้าษาเขมร

ท้องถิ่น เครื่องดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงประกอบด้วย จะเข้ 

(กระปอื) กระจบัปี ่(จะเปย็) ซอ (ตรวั) ปีส่ไล (ปีใ่น) และกลอง 

(สกวัร)์ และ ฉิง่ ฉาบ กรบั โหม่ง (สํานกังานวฒันธรรมจงัหวัด

บุรีรัมย์, 2548 : 9-14) ด้วยขนบนิยมในการแสดงของมโหรี

เขมรกม็คีวามงดงามและความศกัดิสิ์ทธิไ์มด่อ้ยกวา่การแสดง

พื้นบ้านประเภทอื่นๆ นักร้องนักดนตรีแต่ละคนได้ผ่าน

การฝกึฝนอยา่งหนกัและเปน็ระยะเวลายาวนาน และจากการที่

มโหรเีขมรมกีารไหวค้รดูนตรท่ีีเคารพนบัถือประจําใจเหมอืน
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กับศิลปนิหรอืนักแสดงประเภทอืน่ๆ และมโหรเีขมรมบีทบาท

ในการรบัใชส้งัคมอสีานใต้มาอยา่งยาวนาน จึงถอืได้วา่ศิลปะ

การแสดงมโหรีเขมรนั้นมีคุณค่าและความสําคัญต่อสังคม 

มโหรีเขมรคณะ อุดมศิลป์ เป็นมโหรีพื้นบ้านที่มีวิวัฒนาการ

มาอย่างยาวนาน จากการสมัภาษณ์ นายอาน รัตนดี กล่าวว่า

มโหรีเขมรมีกําเนิดมาจากลิเกเขมร โดยผู้แสดงได้ปรับตัว

เองจากการแสดงลิเกเขมรซึ่งเสื่อมความนิยมลงเป็นอย่าง

มากกระทั่งปิดการแสดงไป การปรับเปลี่ยนการแสดงจาก

ลิเกเขมรมาเป็นมโหรีเขมรทําให้ในปัจจุบันการแสดงมโหรี

ได้รับความนิยมมากขึ้นและมีงานแสดงอยู่ในเขตอีสานใต้ 

ซึง่การปรบัเปลีย่นการแสดงของคณะลเิกเขมรไปสูก่ารแสดง

มโหรีเขมรเปน็อกีเหตผุลทีท่าํใหค้ณะอดุมศลิปม์คีวามนา่สนใจ

ในการศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างของการปรับตัวให้อยู่รอด

ในสังคมปัจจุบันที่ศิลปะการแสดงพื้นบ้านส่วนใหญ่กําลัง

ประสบกับสภาวะเสื่อมความนิยมลงเป็นอย่างมาก รวมทั้ง

เหตุผลที่มโหรีเขมรเป็นศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านที่สําคัญ 

ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานใต้ท่ี

ควรอนุรักษ์ไว้คู่กับสังคมอีสานใต้สืบไป การศึกษาเกี่ยวกับ 

“มโหรีเขมร” คร้ังน้ีมีความสําคัญอยู่หลายประการ ได้แก่ 

การศกึษาประวตัคิวามเป็นมาของมโหรเีขมร การศกึษาองค์

ประกอบ การแสดงขนบนิยมในการแสดง นอกจากนี้ยังได้

ศึกษาวิเคราะห์ทํานองเพลงมโหรีเขมร การศึกษาครั้งนี้จะ

ช่วยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมโหรีเขมร เพ่ือให้ผู้ที่มีความ

สนใจได้ทําการศึกษาค้นคว้าต่อไป ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจ

ศึกษาวิจัยเรื่อง “มโหรีเขมร : การวิเคราะห์ทํานองเพลง

พืน้บ้านอสีานใต ้กรณศีกึษาคณะอดุมศลิป ์จงัหวดัสรุนิทร”์ 

เพ่ือการอนรุกัษม์โหรเีขมรใหด้าํรงอยู ่ซึง่จะเปน็ประโยชน์แก่

คณะมโหรีเขมร ท้องถิ่นและผู้ที่สนใจได้ทําการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือศกึษาประวตัคิวามเปน็มาของมโหรเีขมร คณะ

อุดมศิลป์ 

 2. เพ่ือศกึษาสภาพปจัจบุนัของมโหรเีขมร องคป์ระกอบ

การแสดง ขนบนิยมในการแสดง 

 3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ทํานองเพลงมโหรีเขมร

ขอบเขตการวิจัย

 1. ขอบเขตดา้นพืน้ทีศึ่กษา ไดแ้ก ่หมูบ่า้นดงเคง็ ต.เมอืงลงี

อ.จอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 

 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา เนื้อหาของการวิจัยมุ่งศึกษา 

ประวัติความเป็นมาของมโหรีเขมรองค์ประกอบการแสดง 

ขนบนยิมในการแสดง และวิเคราะหท์าํนองเพลงมโหรเีขมร 

จํานวน 5 เพลง ได้แก่ 1) เพลงประกุมอัปสรามโหรีกาแซน 

2) เพลงมงกัลป์จองไดแซน 3) เพลงประกุมกรู 4) เพลงรําปี

อมตู้ก 5) เพลงอาไยอายอง

 3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรและกลุ่ม

ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่มโหรเีขมรคณะอดุมศลิป ์และชาวบา้นดงเคง็

ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 

กรอบแนวคิดการวิจัย

 ในการวิจัย “มโหรีเขมร : การวิเคราะห์ทํานองเพลง

พืน้บา้นอสีานใต ้กรณศีกึษาคณะ อดุมศลิป ์จังหวดัสรุนิทร”์ 

ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนั้นวิธีการวิจัย

จึงเน้นการทํางานในภาคสนาม โดยการให้ผู้รู้ ผู้เกี่ยวข้อง

ทุกภาคส่วนผู้ปฏิบัติ ในฐานะเป็นเจ้าของการแสดงพื้นบ้าน

มโหรีเขมร ได้เข้ามาร่วมมือกันในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

วเิคราะหข้์อมลูโดยอาศยั ทฤษฎีโครงสรา้งหน้าท่ีนยิม ทฤษฎี

การแพร่กระจายทางวัฒนธรรม ทฤษฎีสัญลักษณ์สัมพันธ์ 

และ ทฤษฎกีารวเิคราะหด์นตร ีมาเปน็แนวทางในการศึกษา

วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรียบเรียงสรุปผลการวิจัย แผนภูมิ

กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีการดำาเนินการวิจัย

 การวจิยัครัง้นี ้ใชวิ้ธกีารวจัิยเชงิคุณภาพทางวฒันธรรม 

(Cultural Qualitative Research) ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษา 

ดังนี้ 

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นข้อมูลท่ี

เกบ็รวบรวมไดจ้ากเอกสาร งานวจิยั หรอืทีไ่ดม้กีารศกึษาไว้

ในประเด็นที่เกี่ยวกับมโหรีเขมร ค้นคว้าและสังเคราะห์เป็น

เนื้อหาในบทที่ 1, 2

  2. การรวบรวมขอ้มลูและวิธีการเกบ็ขอ้มลูภาคสนาม 

เป็นขอ้มลูทีเ่ก็บรวบรวมไดจ้ากพืน้ทีท่ีทํ่าการศกึษาวจิยั เครือ่ง

มือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบ การสัมภาษณ์ท่ีไม่เป็นทางการ 

การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม รวมถึงการเก็บ

ข้อมูลด้วยการถ่ายภาพ การบันทึกเสียงการบรรเลงดนตรี

และการขับร้อง 

 3. ศึกษาข้อมูลเพลงโดยการถอดทํานองเพลงจาก

การบนัทกึเสยีงดนตรีและการขับรอ้ง 5 เพลง ได้แก ่1) เพลง

ประกุมอัปสรามโหรีกาแซน 2) เพลงมงกัลป์จองไดแซน 

3) เพลงประกุมกรู 4) เพลงรําปีอมตู้ก 5) เพลงอาไยอายอง

มโหรีเขมรบริบทพื้นที่ประวัติความเป็นมา

         การวิเคราะห์ทำานองเพลง
1.  ทํานองและอัตราความเร็ว  
2.  รูปแบบ     
3.  พื้นผิว  
4.  กลุ่มเสียงและบันไดเสียง  
5.  ช่วงกว้างของทํานอง   
6.  ขั้นคู่ทํานอง
7.  ประโยคเพลงและจังหวะของทํานอง    

สภาพปัจจุบันมโหรีเขมร
 องค์ประกอบการแสดง
 1.  นักดนตรีและนักร้อง  
 2.  เครื่องดนตรี
ขนบนิยมในการแสดง
 1.  การไหว้ครู      
 2.  การแต่งกาย 
 3.  การสืบทอดการแสดง 
 4.  โอกาสในการแสดง
 5.   เพลงและการขับร้อง

ทฤษฏี
 1.  โครงสร้างหน้าที่นิยม
 2.  การแพร่กระจายทางวัฒนธรรม
 3.  สัญลักษณ์สัมพันธ์   
 4.  การวิเคราะห์ดนตรี

ผลปลายทางโครงสร้างทำานองเพลงพื้นบ้านอีสานใต้

และเก็บบันทึกเป็นโน้ตสากล

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการดังนี้

 1. นาํข้อมลูท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม และข้อมลู

ที่ได้จากภาคสนามทั้งหมดมาจัดหมวดหมู่และจําแนกออก

เป็นประเด็นต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

 2. วเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณะมโหรเีขมร 

ด้านประวัติความเป็นมาด้านสภาพปัจจุบันของมโหรีเขมร 

ได้แก่ องค์ประกอบในการแสดง และขนบนิยมในการแสดง

 3. วิเคราะห์ทํานองเพลงจากโน้ตสากลที่ได้บันทึกไว้ 

โดยใช้หลักการทางทฤษฎีดนตรี บรรยายผลการวิเคราะห์

เป็นแบบพรรณาวิเคราะห์ใน 7 ประเด็นคือ ทํานองและ

อัตราความเร็ว รูปแบบ พื้นผิว กลุ่มเสียงและบันไดเสียง 

ช่วงกว้างของทํานอง ขั้นคู่ทํานอง ประโยคเพลงและจังหวะ

ของทํานอง 
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สรุปผลการวิจัย

 สรุปผลการศกึษาวจิยั มโหรเีขมร : การวเิคราะหท์าํนอง

เพลงพ้ืนบ้านอีสานใต้ กรณีศึกษา คณะอุดมศิลป์ จังหวัด

สุรินทร์ ดังนี้

 1. ประวัติความเป็นมาของมโหรีเขมรคณะอุดมศิลป์ 

สรุปผลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมโหรีเขมร ดังนี้ 

   1.1 มโหรีเขมรเกิดมาจากลิเกเขมรคณะเปรมปรีดิ์

สามัคคีศิลป์ซ่ึงกําเนิดจากตากวง คนไทยที่อยู่บ้านผางเดิน

ทางไปศึกษาเล่าเรียนการแสดงมโหรีเขมรจากชาวกัมพูชา

และกลบัมาตัง้คณะมโหรเีขมรทีบ่า้นผาง จากน้ันได้ถา่ยทอด

ความรู้การแสดงลิเกให้กับน้องชาย คือ นายเปรม รัตนดี 

ตอ่มาได้ยา้ยถิน่ฐานมาอาศัยอยูท่ีบ่า้นดงเค็ง จากน้ันได้กอ่ตัง้

ลิเกเขมรคณะเปรมปรีดิ์สามัคคีศิลป์ขึ้นจนได้รับความนิยม

เป็นอย่างมาก 

   1.2 ช่วงเวลาการเกิดขึ้นของคณะลิเกเขมร 

การแสดงลิเกเขมรได้รบัความนยิมเปน็อยา่งมากอยูร่ะหวา่ง 

พ.ศ. 2494-2505 หลังจากนั้นได้เสื่อมความนิยมลงกระทั่ง

ปิดตัวเองในที่สุด 

   1.3 ปัจจัยที่ทําให้คณะลิเกเขมรคณะเปรมปรีดิ์

สามคัคศีลิปต์อ้งปดิตวัลงทีสํ่าคญัคอืปัจจยัภายในหมูบ่า้น พบ

ว่าลิเกเขมรคณะเปรมปรีดิ์สามัคคีศิลป์ บ้านดงเค็ง ตั้งอยู่ใน

พืน้ทีท่ีม่คีวามหลากหลาย กลุม่ชาตพัินธ ์ทัง้ไทยเขมร ไทย ลาว

และไทยสว่ย เมือ่พิจารณาจากสภาพบรบิทของหมูบ่า้นแลว้ 

พบว่ามีการเปลีย่นแปลงทางกายภาพ เศรษฐกิจ สงัคม และ

วัฒนธรรมสงู หมูบ่า้นมสีภาพเศรษฐกจิดีและสามารถประกอบ

อาชีพหลักและอาชีพเสริมได้ตลอดทั้งปี มีเส้นทางการ

คมนาคมระหว่างเมืองกับหมู่บ้านสะดวกสบาย ทําให้มีการ

รับเอาวัฒนธรรมใหม่เข้ามามากขึ้นประชาชนไม่นิยมว่าจ้าง

ใหไ้ปทาํการแสดง ทําใหค้ณะลเิกเขมร ไมส่ามารถดํารงอยูไ่ด้

นําไปสู่การปิดการแสดงลิเกเขมรลงในที่สุด 

   1.4 ชว่งเวลาปรับเปลีย่นจากลเิกเขมรไปสูม่โหรเีขมร 

ในช่วงปี พ.ศ. 2523 นายเปรม รัตนดี หัวหน้าคณะลิเกเขมร

ไดเ้สยีชวิีตลง นายทา วงศ์ทอง ซึง่เปน็นักดนตรีเปา่ปีไ่ด้สบืต่อ

ตําแหน่งหัวหน้าคณะลิเกเขมร ซึ่งเป็นช่วงที่ลิเกเขมร ได้รับ

ความนิยมลดลงมีงานแสดงเข้ามาน้อย จึงได้ปรับเปลี่ยน

การแสดงจากลิเกเขมรไปเป็นมโหรีเขมรกระทั่งต่อมา

ปี พ.ศ. 2554 นายทา วงศ์ทอง ได้เสียชีวิตด้วยโรคชรา 

นายล้วน หอมเนียม ซึ่งเป็นลูกศิษย์นายทา ได้เข้ามาสืบต่อ

หวัหนา้คณะมโหรี และไดเ้ปลีย่นช่ือคณะใหมเ่ป็น “อดุมศลิป์”

รับงานแสดงตลอดจนมาถึงปัจจุบัน

 2. สภาพปจัจบัุนของมโหรเีขมร สรปุผลการศกึษาเก่ียว

กบัสภาพปจัจบุนัของมโหรเีขมรดา้น องคป์ระกอบการแสดง 

และขนบนิยมในการแสดงดังนี้

   2.1 องค์ประกอบในการแสดง 

  1) ดา้นนกัดนตรแีละนกัรอ้ง มผีูแ้สดงจํานวน 8 คน

ประกอบด้วย นักดนตรีชาย 7 คน นักร้องหญิง 1 คน 

  2) ด้านเครื่องดนตรี เครื่องดนตรีท่ีใช้บรรเลง

ประกอบการแสดง มี 2 กลุ่มคือ กลุ่มบรรเลงทํานองมี 3 

ชนิด ได้แก่ ปี่ในหรือปี่สไล 1 เลา ซออู้ 1 คัน ตรัวหรือ

ซอเขมร 1 คัน กลุ่มบรรเลงประกอบจังหวะ ได้แก่ กลอง

กันตรึม 1 ใบ กลองมโหรี 1 คู่ ฉาบเล็กและฉิ่งอย่างละ 1 คู่ 

  2.2 ขนบนิยมในการแสดง ซึ่งสรุปได้ดังนี้

  1) การไหว้ครู เป็นการบูชาสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท่ีนับถือ

ศรัทธารวมถึงเป็นการรําลึกถึงบุญคุณของครูอาจารย์ที่ได้

ถ่ายทอดวิชาการแสดงให้ศิษย์ ด้านอุปกรณ์เครื่องเซ่นไหว้ 

มีดังนี้ อาหารคาวพร้อมขนมหวาน 1 สํารับ ไก่ต้มสุก 1 ตัว 

สุราขาว 1 ขวด นํ้าเปล่า 1 ขวด นํ้าหวาน 1 ขวด หมากแห้ง

หัน่เปน็แวน่ 1 คู ่ใบพล ู5 ใบ บหุรี ่5 มวน กรวยใบตอง 5 อนั 

นํ้าอบ นํ้าหอม กระจก หวี 1 อัน เงิน 2 บาท ผ้าขาว 1 ผืน 

ขันนํ้ามนต์พร้อมด้วยนํ้าสะอาด 1 ใบ เงินค่ากํานล 12 บาท 

นอกจากนี้ยังมี จานเปล่า 1 ใบ สําหรับใส่ข้าวสาร ใบพลู 3 

ใบและเงิน 2 บาทใส่ในจาน ส่วนการแสดงในงานศพเครื่อง

เซ่นไหว้ครูจะต้องเพิ่มสิ่งของดังนี้ กรรไกร แป้ง กระจก หวี 

ธูป เทียน ทองคําเปลว เงินกํานลเพิ่มเป็น 24 บาท เข้าไป

ในพิธีด้วย ด้านความเชื่อ เครื่องบูชาที่นํามาประกอบในพิธี

นี้มีความหมายว่า เป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และวิญญาณครู

ดนตรีที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ส่วนการจัดเครื่องเซ่นไหว้อาหาร

คาวหวานนั้นหมายถึง การให้วิญญาณครูดนตรีท่ีล่วงลับ

ไปได้มาเสวยอาหาร และขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายให้การ

แสดงประสบความสําเร็จด้วยดีไม่มีอุปสรรคใดๆ

   2) การแต่งกาย ในการแสดงนักดนตรีนักดนตรีจะ

แต่งกายโดยสุภาพเพื่อให้เกียรติ เจ้าภาพงาน การแต่งกาย

ของผูช้ายจะนุง่กางเกงขายาว สวมเสือ้เชิต้ ผูห้ญงิจะนุง่ผา้ถงุ

ผ้าไหม สวมเสื้อเชิ้ต ตามความเหมาะสม
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   3) การสืบทอดการแสดง ก่อนทําการฝึกหัดดนตรี

หรือขบัรอ้ง ผูฝ้กึหดัจะตอ้งมาขอตวัเปน็ศษิยด์ว้ยการนําขนั 5

ซึ่งประกอบด้วย ธูป 5 ดอก เทียน 5 เล่ม ดอกไม้ 5 ดอก 1 

สุราขาว 1 ขวดพร้อมด้วยเงิน 12 บาท มาเป็นเครื่องบูชาครู

เพือ่ขอเปน็ศษิย ์จากน้ันจงึเริม่ตน้การฝกึหัดตามลาํดบัขัน้ เชน่ 

การหดัดนตรี จะมกีารแนะนําสว่นประกอบของเครือ่งดนตรี 

การจับเครื่อง การต่อทํานองเพลง การฝึกซ้อมทบทวน 

การฝึกซ้อมกับวงดนตรีและออกทําการแสดง ส่วนด้าน

การขับรอ้ง จะเริม่ตน้ดว้ยการจดจําเนือ้เพลงและทํานองเพลง 

การออกเสยีงร้องและการเอ้ือน การฝกึซ้อมกบัวงดนตรแีละ

ออกทําการแสดง

  4) โอกาสในการแสดง มโหรเีขมรคณะอดุมศิลปจ์ะ

รับงานแสดงทั่วไปได้แก่ งานบวช งานทอดผ้าป่า งานกฐิน

งานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ งานฉลองโบสถ์หรือศาลาวัด 

งานทําบุญเก็บอัฐิ งานแต่งงาน งานประจําปีของชุมชน เช่น 

งานวันออกพรรษา งานวันตรุษ หรืองานอื่นๆทั่วไป 

   5) เพลงและการขับร้อง เพลงท่ีใช้บรรเลงใน

การแสดงมโหรเีขมร จะมทีัง้เพลงบรรเลงและเพลงขบัรอ้ง โดย

ท้ังหมดเปน็เพลงสําเนียงเขมรและเพลงกนัตรึมเทา่นัน้ มเีพลง

ที่ใช้บรรเลงเฉพางานศพคือเพลง แฮขะม๊อต โดยนักเดินตรี

จะเดินตามหลังขบวนแห่ศพ ส่วนเพลงขับร้องจะใช้ภาษา

การวิเคราะห์ทํานองเพลง ลักษณะโครงสร้างทํานองที่ปรากฏในบทเพลง

 1. ทํานองและอัตราความเร็ว มีอัตราความเร็ว M.M. (Metronom Meter) อยู่ในระหว่าง 90-115

 2. รูปแบบ รูปแบบของเพลงเป็นแบบ ท่อนเดียว

 3. พื้นผิว ดนตรีและการขับร้องมีพื้นผิวเป็นแบบ ทํานองเดียว

 4. กลุ่มเสียงหรือบันไดเสียง ใช้บันไดเสียงแบบ  เพ็นทาโทนิค

 5. ช่วงกว้างของทํานอง แคบที่สุดคู่ 6 กว้างที่สุดคู่ 12

 6. ขั้นคู่ทํานอง ใช้มากที่สุด คือ ขั้นคู่ 2 ขั้นคู่ 3 และ ขั้นคู่ยูนิซั่น ใช้น้อย ขั้นคู่ 4  ขั้นคู่ 5  ขั้นคู่ 6  
และ ขั้นคู่ 7  

7. ประโยคเพลงและจังหวะของทํานอง ใช้การซํ้าหรือเลียนแบบประโยคเพลงและจังหวะของทํานอง หรือคล้ายคลึงกัน
มีลักษณะเป็นแบบประโยคถาม-ตอบ

เขมรในการขับร้อง ทํานองเพลงจะเป็นแบบทํานองเดียว

เปลีย่นเนือ้ของเพลงไปเรือ่ยๆ ในการขับรอ้งดนตรจีะบรรเลง

ทํานองนําให้ก่อน 1 รอบ จากนั้นนักร้องจะขับร้อง 1 รอบ 

โดยมีลักษณะสลับกันไปมาระหว่างดนตรีกับการขับร้อง 

ไมน่ยิมนําเพลงลูกทุง่หรอืเพลงอืน่ๆ มารอ้งรว่มในการแสดง 

ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยเขมร

 3. การวิเคราะห์ทํานองเพลงมโหรีเขมร

 การศึกษาวิเคราะห์ทํานองเพลง ผู้วิจัยศึกษาได้เพลง

ที่ใช้บรรเลงในการแสดงมโหรีเขมรจํานวน 5 เพลง ได้แก่ 

เพลง 1) ประกุมอัปสรามโหรีกาแซน 2) มงกัลจองไดแซน 

3) ประกุมกร ู4) รําปีอมตูก้ 5) อาไยอายอง และนํามาวเิคราะห์

ทาํนองตามหลกัทางดนตรคีอื ทํานองเพลงและอตัราความเรว็ 

(melody & Tempo) รูปแบบ (Form) พื้นผิว (Texture) 

กลุ่มเสียงและบันไดเสียง (Mode and Scales) ช่วงกว้าง

ของทํานอง (Range) ขั้นคู่ทํานอง (Interval) ประโยคเพลง

และจังหวะของทํานอง (Phrase & Melodic Pattern) 

ซึ่งผู้วิจัยสรุปผลการวิเคราะห์เป็นตาราง ดังนี้

ตารางที่1 โครงสร้างทํานองเพลงมโหรีเขมร
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อภิปรายผล
 1.ประวตัคิวามเปน็มาของมโหรเีขมรคณะอุดมศลิป์
 จากการศกึษาประวตัคิวามเป็นมาของมโหรเีขมร พบวา่
มโหรีเขมรเกิดจากการปรับตัวของคณะลิเกเขมร ซึ่งแต่เดิม
นัน้ลเิกเขมรนีไ้ดกํ้าเนดิในประเทศกัมพูชา คนไทยเขา้ไปเรียน
การแสดงลเิกในฝ่ังประเทศเขมร จากนัน้จึงได้นาํมาแสดงใน
อีสานใต้ของประเทศไทย และได้แพร่กระจายไปพื้นที่ต่างๆ
ของอสีานใตใ้นเขตทีมี่กลุม่ชาตพินัธุเ์ขมรอาศัยอยูห่นาแนน่
และได้รับความนิยมอย่างมากกลายเป็นวัฒนธรรมหลักที่
สาํคัญของทอ้งถิน่ในชว่งระหวา่งป ีพ.ศ. 2495-2505 จากน้ัน
จึงได้เสื่อมความนิยมลง 
 จากการศกึษาการแพรก่ระจายวฒันธรรมตามทฤษฎี
การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมที่กล่าวว่า อารยธรรมชั้นสูง
มีจุดกําเนิดในประเทศอียิปต์แล้วจึงแพร่กระจายไปยังส่วน
ต่างๆ ของโลก และจดุศนูยก์ลางของวฒันธรรมนัน้มไิดม้เีพยีง
จดุเดยีวหากแตม่หีลายจดุ แต่ละจุดกแ็พร่กระจายวฒันธรรม
ของตนออกไปรอบๆวงกลม เรียกว่า Culture circle หรือ 
Kulturkreis อาจกล่าวได้ว่าทฤษฏีการแพร่กระจายทาง
วัฒนธรรมของนักมานุษยวิทยาจะวางอยู่บนสมมุติฐานว่า 
มนุษย์ส่วนใหญ่ในสังคมมักไม่ค่อยมีความคิดสร้างสรรค์ 
ไม่รู้จักคิดค้นสิ่งใหม่ มักคอยลอกเลียนจากผู้อื่นอยู่เสมอ 
(ยศ สันตสมบัติ. 2548 : 25) 
 จากทฤษฏกีารแพรก่ระจายวฒันธรรมสามารถอธบิาย
ได้วา่ จากหลกัฐานทางประวติัศาสตรท์ีแ่สดงใหเ้หน็ถึงความ
เจรญิรุ่งเรอืงของอารยะธรรมขอมทีม่เีหนอืภมูภิาคในแถบน้ี
และได้แผ่อิทธิพลทางการเมือง การปกครอง ศาสนา และ
สถาปตัยกรรม กระจายออกไปอยา่งกวา้งขวางรวมทัง้อสีานใต้
ของประเทศไทยในอดตี สง่ผลใหป้ระชาชนทีอ่าศยัในอสีานใต้
ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์เขมรเป็นส่วนใหญ่รับเอา
วฒันธรรมทีม่คีวามเขม้แข็งกวา่เปน็ของตนเอง และเนือ่งจาก
ประเทศไทยกบักมัพูชามพีืน้ทีพ่รมแดนตดิตอ่กนั คนไทยสว่น
หนึ่งได้ไปพบการแสดงลิเกเขมรในกัมพูชาและนํากลับมา
ก่อต้ังคณะลิเกเขมรในประเทศไทย จากนั้นการแสดงลิเก
เขมรได้รับความนิยมกระทั้งเสื่อมความนิยม และได้ปรับ
เปลี่ยนการแสดงเป็นมโหรีเขมรจนถึงปัจจุบัน 
 2.สภาพปัจจุบันของมโหรีเขมร
 การแสดงของคณะมโหรีเขมรในโอกาสต่างๆ เป็น
การแสดงเพ่ือสร้างความสุขความสนุกสนานและความ

เพลดิเพลนิใหกั้บผูช้ม องคป์ระกอบการแสดงและขนบนยิม
ในการแสดงเป็นการผสมผสานกันทั้งเสียงดนตรี ภาษาและ
เนือ้หาของบทเพลง ทาํนองเพลง การขับรอ้ง และการแตง่กาย
สือ่ผา่นการจากแสดงไปถงึผูช้มใหไ้ดร้บัความประทบัใจจาก
การฟัง
 จากการแสดงมโหรีเขมรซ่ึงทําให้ผู้ชมมีความสุขและ
ความเพลิดเพลินดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฏีโครงสร้าง
หนา้ทีข่องบราวน ์(Brown. อา้งถงึใน ยศ สนัตสมบตั.ิ 2548) 
ที่กล่าวว่า ระบบต่างๆของสังคมที่มีโครงสร้างและหน้าท่ี 
แตล่ะระบบจะมคีวามสมัพนัธก์นั และความสมัพนัธใ์นระบบ
ต่างๆของสังคมก็คือ โครงสร้างนั่นเอง ในแต่ละระบบที่เป็น
โครงสร้างหนึ่งของโครงสร้างน้ันจะประกอบไปด้วยสถาบัน
ต่างๆ ซึ่งแต่ละสถาบันจะทําหน้าที่อย่างใกล้ชิด เพื่อรักษา
สมดุลของสังคมไว้ ดังนั้นในกรณีนี้คณะมโหรีเขมรจึงเป็น
โครงสร้างหนึ่งของสังคมท่ีมีบทบาทและหน้าท่ีในการสร้าง
ความสุขความบันเทิงให้กับชาวไทยเขมรในสังคมอีสานใต้
มาอยา่งยาวนาน โดยเฉพาะในเขตทีม่กีลุม่ชาตพินัธุไ์ทยเขมร
อาศัยอยู่
 3. การวิเคราะห์ทำานองเพลง การศึกษาวิเคราะห์
ทํานองเพลงมโหรีเขมร อธิบายได้ดังนี้ 
 ดา้นอตัราความเรว็ บทเพลงมโหรเีขมรมอีตัราความเรว็ 
M.M. (Metronom Meter) อยู่ที่ ♪= 90 และ 115 หรือ
อยู่ในระหว่าง 90-115 ซ่ึงเป็นอัตราจังหวะท่ีอยู่ระหว่าง
อตัราจงัหวะทีไ่มเ่รว็จนเกนิไปกบัอัตราจงัหวะเรว็ปานกลาง 
ซ่ึงบทเพลงท้ังหมดใช้อัตราจังหวะขนาดนี้ ทําให้บทเพลง
ไมม่คีวามหลากหลายดา้นอตัราจังหวะมากนกั ผูว้จิยัเหน็วา่ 
ในการบรรเลงดนตรบีทเพลงควรมอีตัราจงัหวะท่ีหลากหลาย
ซ่ึงจะทําใหผู้ฟ้งัเกิดความเพลดิเพลนิไดม้ากกวา่การฟงัเพลงท่ี
มอีตัราความเรว็ซํา้ๆ เดมิๆ ดา้นรปูแบบ เพลงมโหรเีขมรเป็น
เพลงแบบทอ่นเดยีว มลีกัษณะการบรรเลงโดยการบรรเลงซํา้
หลายๆ รอบหรอืหากเปน็เพลงขบัรอ้งกจ็ะมกีารบรรเลงสลบั
กันไปมาระหว่างการขับร้องกับเครื่องดนตรี อธิบายได้ว่า
เพลงมโหรีเป็นเพลงพื้นบ้านท่ีมีโครงสร้างแบบท่อนเดียว
เหมอืนเพลงพืน้บา้นอืน่ๆในประเทศไทยทีส่ว่นใหญเ่ปน็เพลง
แบบทอ่นเดยีวหรอืทํานองเดยีว ดา้นพืน้ผวิ เพลงมโหรเีขมร
มลีกัษณะพืน้ผวิเปน็แบบ ทาํนองเดยีว อธบิายไดว้า่ ลกัษณะ
การบรรเลงแบบนีพ้บไดท้ัว่ไปในแถบเอเซยีตะวนัออกเฉยีงใต้
ผู้วิจัยเห็นว่า ลักษณะแบบนี้เกิดจากการแพร่กระจายทาง
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แนวคิดทางดนตรี ที่มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชาติพันธ์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้
 ด้านกลุ่มเสียงหรือบันไดเสียง เพลงมโหรีเขมรจะใช้
บันไดเสียงหรือกลุ่มเสียงแบบเพ็นทาโทนิค ซ่ึงบันไดเสียง
หรือกลุ่มเสียงแบบเพ็นทาโทนิคน้ีพบมากในทํานองเพลง
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งภูมิภาคอื่นๆ ในโลก 
ผูว้จิยัเหน็ว่า ดนตรีพ้ืนบา้นมกัจะใชบ้นัไดเสยีง เพ็นทาโทนคิ 
เนื่องจากเป็นบันไดเสียงที่มีเพียง 5 เสียง 
 ด้านช่วงกว้างของทํานอง เพลงมโหรีเขมรมีช่วงเสียง
กว้างคู่ 6 คู่ 8 คู่ 11 และคู่ 12 มีช่วงเสียงแคบที่สุดเป็นคู่ 6 
และชว่งเสยีงกว้างทีส่ดุเปน็คู่ 12 ซึง่เปน็ช่วงกว้างของทาํนอง
ที่มีอยู่ทั่วไป
 ด้านขั้นคู่ทํานอง ทํานองเพลงมโหรีเขมรส่วนใหญ่
มีลักษณะการเคลื่อนที่ด้วยขั้นคู่ 2 หรือการเคลื่อนที่แบบ
ขั้นบันได (Step) มากที่สุดเป็นลําดับที่ 1 การเคลื่อนที่ด้วย
การกระโดดขั้นคู่ 3 ใช้มากเป็นลําดับที่ 2 และการเคลื่อนที่
แบบซํ้าทํานอง (Repeatition) มีการใช้มากเป็นลําดับที่ 3 
อธิบายได้ว่า การเคลื่อนที่ทั้ง 3 แบบที่กล่าวมา นิยมใช้ใน
การสร้างทํานองเพลงทั่วไปเพราะเป็นขั้นคู่ที่มีลักษณะของ
การเคลื่อนที่ของเสียงที่ให้ความรู้สึกการเคลื่อนท่ีของเสียง
ดีกว่าการเคลื่อนที่ด้วยขั้นคู่ที่กว้างกว่านี้ ส่วนการเคลื่อนท่ี
ทํานองด้วยขั้นคู่อื่นๆ ทั้งขั้นคู่ 4 ขั้นคู่ 5 ขั้นคู่ 6 และขั้นคู่ 7 
มีการใช้พอสมควรแต่ไม่มากนัก เนื่องจากการเคลื่อนที่ด้วย
ขั้นคู่ที่กว้างเกินกว่าขั้นคู่ 3 จะให้ความรู้สึกถึงการเคลื่อนที่
ของเสียงที่ไม่ค่อยดีมากนัก แต่บางครั้งก็มีความจําเป็นต้อง
นาํใชบ้า้ง เพือ่สรา้งความความแตกตา่งและความหลากหลาย
ในทํานองเพลง 

 ด้านประโยคเพลงและจังหวะของทํานอง เพลงมโหรี
เขมรใช้การซ้ําหรือเลียนแบบประโยคเพลงและจังหวะของ
ทาํนองหรอืคลา้ยคลงึกันมลัีกษณะเป็นแบบประโยคถาม-ตอบ
 อธบิายไดว้า่ ลกัษณะแบบนีเ้ปน็วธิกีารสรา้งหรอืขยาย
ทาํนองเพลงแบบหนึง่ พบวา่มกีารใชล้กัษณะแบบนีใ้นเพลง
ทั่วไป ทั้งเพลงพื้นบ้าน ลูกทุ่ง ลูกกรุง ป๊อปปูล่า แจ๊ซ และ 
คลาสสิค

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการทําวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้
 1. ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ทํานองเพลงที่ใช้ใน
การบรรเลงประกอบการแสดงมโหรี เขมรคณะอื่นๆ 
หรือดนตรีของกลุ่มชาติพันธ์อื่นๆ ในพื้นท่ี เพื่อวิเคราะห์
เปรียบเทียบโครงสร้างทํานองเพลง 
 2. ควรมกีารพฒันาทาํนองเพลงมโหรเีขมรในลกัษณะ
ของการบรรเลงในรปูแบบวงดนตรอีืน่ๆ เชน่ วงสตรงิควอเตด็
วงแซกโซโฟนควอเต็ด วงบิ๊กแบนด์ หรือ วงออร์เครสตร้า 
เป็นตน้ เพือ่ใหทํ้านองเพลงมโหรีพืน้บ้านเป็นทางเลอืกสําหรบั
ผู้ฟังมากขึ้น และช่วยอนุรักษ์ทํานองเพลงพื้นบ้านไม่ให้
สูญหายไป 
 3. ควรมีการศึกษามโหรีเขมร ในเชิงคุณค่ามรดกทาง
สังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น หรือในเชิงการสร้างมูลค่า
เพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับการแสดงการแสดงมโหรี
เขมร


