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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง การบรรเลงตรัวในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ : กรณีศึกษา คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์ มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพื่อศึกษาเทคนิค
การบรรเลงตรัวในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์ ประชากรกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย กลุ่มผู้รู้ 
กลุ่มผู้ปฏิบัติ และกลุ่มบุคคลทั่วไป เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต 
การเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลทางวิชาการ และข้อมูลภาคสนาม การจัดกระทำาและการวิเคราะห์ข้อมูล ตาม
ความมุ่งหมายที่กำาหนดไว้ และนำาเสนอผลการวิจัยเชิงพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัย 1) องค์ประกอบของวงมโหรีพื้นบ้าน
อีสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์ วงมโหรีได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 ซึ่งมีหัวหน้าวงมโหรีคือนายจันทร์ที คะเล
รัมย์ ปัจจุบันมีสมาชิก 10 คน นักดนตรีส่วนมากประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป เครื่องดนตรีประกอบด้วย ปี่ใน ตรัว ซอเล็ก 
ซออู้ โทน รำามะนา ฉิ่ง และฉาบ เครื่องดนตรีส่วนใหญ่เป็นเครื่องดนตรีที่ทำาขึ้นเอง ระบบเสียงของตรัว จะตั้งเป็นคู่ 4 ซอ
เล็กกับซออู้จะตั้งเสียงคู่ 5 โดยใช้ปี่ในเป็นตัวเทียบเสียง บรรเลงโดยการนั่งบรรเลง บทเพลงที่ใช้บรรเลงมีทั้งหมด 10 เพลง 
เป็นเพลงบรรเลงทั้งสิ้นไม่มีการขับร้อง ใช้บรรเลงในงานมงคลเท่านั้น การบรรเลงทุกครั้งต้องมีการไหว้ครู โดยจะบรรเลง
เพลงครู (โต) เป็นเพลงแรกเสมอ บทบาทหน้าที่ทางสังคมของวงดนตรี คือ ใช้ในพิธีกรรมต่างๆ เช่น งานตรุษสงกรานต์ 
การทำาบุญข้ึนบ้านใหม่ บวชนาคและงานแต่งงาน ตลอดจนเพ่ือความบันเทิงและสร้างสามัคคีในหมู่คณะ 2) เทคนิคการบรรเลง
ตรวัในวงมโหรพีืน้บา้นอสีานใต้ คณะอสิาณพนัป ีจงัหวดับรุรีมัย ์มกีารใชเ้ทคนคิการบรรเลงตรวัในวงมโหรพีืน้บา้นอสีานใต้
คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์ 4 เทคนิค คือ เทคนิคการพรมสาย เทคนิคการใช้เสียงเลื่อน(เอ้เสียง) เทคนิคการขย่มสาย 
และเทคนิคการประสาย

คำาสำาคัญ : การบรรเลงตรัว, วงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้
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Abstract 
 The research on playing Trua of Mahoree-
Puenban in Southern Isan: a case study of 
“Isan-Panpee band” in Buriram province aimed to 
1) study about the elements of Mahoree-Puenbann
in Southern Isan “Isan-Panpee band” 2) to study 
about the techniques of playing Trua of Mahoree
-Puenban in Southern Isan “Isan-Panpee band” 
in Buriram province. The population consisted of 
knowledgeable people, player group, and general
people. The tools used to collect data were interview
form, and observation form. The data were collected
through documents and field study and data were 
analyzed and presented by descriptive analysis.
The results of research revealed that 1) as for the 
elements of Mahoree-Puenbann in SouthernIsan
“Isan-Panpee band, Buriram Province, it was 
established in 1993 and Chanthee Khaleram 
was a header. In present, Mahoree Isaan Panpee 
band has ten members and the most musicians 
got general job. The musical instruments for Ma-
horee-Puenbann “Isaan Panpee band” were Pee, 
Saw or Trua, Saw Lek, Saw Ou, Tone, Rammana, 
Ching, Chab. The most musical instruments were 
made by themselves. Sound system of Trua or 
Saw Kantrum were set into four pairs, Saw Lek 
and Saw Ou set into five pairs by using Pee (pipe) 
to compare tuning. The songs were played for ten 
songs. All of songs were played without singing and 
used in auspicious ceremony only. Before every 
performing, they will have “Wai-Kru” ceremony to 
pay respect to teacher and the first song which was 
to be always played was Pleang Kru (To). The social 
role of the band was used for other ceremony such 
as Songkran festival, house-warming ceremony, 
ordination ceremony, wedding reception and many 
activities as entertainment and creating harmony 

in the faculty. 2) As for the techniques of playing
Trua of Mahoree-Puenbann in Southern Isan 
“Isan- Panpee band”, Buriram province, techniques 
which used to play Trua for mahoree Isan-Panpee 
band have four techniques: string vibrato, sound 
embellishing, string springing, and string touching. 

Keywords: Trua performance, Mahoree-Puenbann 
band in Southern Isan.

บทนำา
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน เป็น
ภาคทีมี่พืน้ทีม่ากทีสุ่ดของประเทศไทย มีการแบ่งพืน้ทีภ่าค
อีสาน ออกเป็น อีสานตอนบน อีสานตอนกลาง และอีสาน
ตอนล่างหรืออีสานใต้ โดยใช้หลักเกณฑ์ตามหน่วยงานทาง
ราชการตา่งๆ กำาหนดเอาไว ้ซึง่พืน้ทีแ่หง่นีไ้ดม้กีลุม่ชาตพินัธุ์
หลากหลายวัฒนธรรมตั้งถิ่นฐานกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป 
กล่าวคือ ประชากรในอีสานตอนบนและอีสานตอนกลาง 
ส่วนมากเป็นกลุ่มวัฒนธรรมไทย-ลาว ส่วนประชากรอีสาน
ตอนล่างหรืออีสานใต้ เป็นกลุ่มวัฒนธรรมไทย-เขมร ไทย-
ส่วย ไทย-ลาว และไทย-โคราช (ไพฑูรย์ มีกุศล, 2531 : 1)
จากการแบ่งเขตพื้นที่ภาคอีสานออกเป็นสามเขต ในแต่ละ
พื้นที่จึงมีกลุ่มวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันออกไป ส่งผลทำาให้
รปูแบบการดำาเนนิชีวติ ประเพณ ีและวฒันธรรม คอ่นขา้งที่
จะแตกตา่งกนัออกไปตามบรบิทพืน้ทีน่ัน้ๆ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งพื้นที่อีสานตอนล่างหรืออีสานใต้ มีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัย
อยู่หลายกลุ่ม ได้แก่ ไทยลาว ไทยโคราช ไทยส่วย และไทย
เขมร โดยกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรมีศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีการสืบทอดวัฒนธรรมอย่าง
ตอ่เนือ่งทีส่ำาคญัคอื กลุม่เจรยีง - กนัตรมึ ทีม่เีพลงประกอบ
พิธีกรรมและเพลงร้องเพื่อความสนุกสนาน โดยเพลงที่ใช้
ประกอบในพิธีกรรมได้แก่ เรือมมะม๊วตในพิธีกรรมมะม๊วต 
สว่นเพลงรอ้งเพือ่ความสนกุสนาน ไดแ้ก ่กันตรมึ เจรยีงหรอื
จำาเรยีงหรอือาไย (เรณ ูโกศนิานนท,์ 2537 : 47) นอกจากนี้
ในพื้นที่อีสานใต้ ก็ยังมีการแสดงอื่นๆ ที่ทำาการแสดงอยู่ใน
ท้องถิ่น ได้แก่ ลิเกเขมร และ มโหรีพื้นบ้านอีสานใต้
 วงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ มีแสดงอยู่ในท้องถิ่น
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ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์เขมรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในเขตพ้ืนที่
จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ จากงานวิจัยวงมโหรีพื้นบ้าน
อีสาน คณะจันทร์ไทยบรรเลง ตำาบลลำาไทรโยง อำาเภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้กล่าวถึงเครื่องดนตรีที่ใช้ในการ
บรรเลงประกอบด้วย ซอด้วง ซอกลาง ซออู้ ปี่ใน โทน สอง
หน้า ฉิ่งและฉาบ ลักษณะของการบรรเลงจะมี 2 แบบคือ 
การนัง่บรรเลง และการเดนิบรรเลง กอ่นทีจ่ะมกีารบรรเลง
ทุกคร้ัง ก็จะต้องมีการไหว้ครูก่อนการแสดง บทเพลงท่ีใช้
บรรเลง ได้แก่ มอญแปลง จระเข้หางยาว นาคเกี้ยว แป๊ะ 
สามเส้า แขกวรเชษฐ์ นางครวญ อกทะเล สีนวล การแห่ใช้
เพลง กราวนอก โอกาสในการบรรเลง จะบรรเลงเพือ่ความ
บนัเทงิและประกอบพธิกีรรม (ภมูนิทร ์มะธโิตปะนำา, 2552: 
203-207) นอกจากนี้ยังมีการแสดงของวงมโหรีพ้ืนบ้าน
อีสานใต้ ที่ได้รับความนิยมจากชาวบ้านในเขตพื้นท่ี และ
เขตพ้ืนท่ีใกล้เคียงจังหวัดบุรีรัมย์ คือวงมโหรีพ้ืนบ้านอีสานใต้
คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์
 วงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ คณะอิสาณพันปี 
จงัหวดับรุรีมัยน์ัน้ เปน็วงดนตรทีีม่เีอกลกัษณเ์ดน่คอื ใชต้รวั
และปี่ เป็นเครื่องดำาเนินทำานองแทนระนาด และยังคงเป็น
รปูแบบวงแบบโบราณ มกีารสบืทอดการเลน่มโหรจีากสมยั
โบราณอย่างเคร่งครัด ปัจจุบันยังคงรักษาเอกลักษณ์ไว้ได้ 
เชน่ เครือ่งดนตรบีทเพลงและขนบธรรมเนยีมในการบรรเลง
ไดอ้ยา่งสมบรูณ ์วงดงักลา่วยงัไดร้บัความนยิมจากชาวบา้น
ในพื้นที่และใกล้เคียง นอกจากนี้ยังพบว่า ขนบธรรมเนียม
ในการแสดงของวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ คณะอิสานพันปี
จังหวัดบุรีรัมย์ มีการประกอบพิธีการไหว้ครูดนตรีก่อน
ทำาการแสดง โดยเพลงท่ีจะต้องบรรเลงท่ีขาดไม่ได้เลยคือ
เพลงสำาหรับไหว้ครู (ชัชวาลย์ ประทุมสินธุ์, 2554 : 208) 
ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเคารพนับถือครูอาจารย์ ที่มี
ความงดงามและศักด์ิสิทธ์ิไม่ด้อยกว่าศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน
อื่นๆ ส่วนนักร้องและนักดนตรีแต่ละคน ล้วนแต่ได้ผ่าน
การฝึกฝนเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน รวมไปถึงลักษณะการ
บรรเลงของนกัดนตรทีีม่คีวามเปน็เอกลกัษณเ์ฉพาะตวัอยา่ง
เห็นได้ชัด โดยเฉพาะเครื่องดนตรีประเภท ตรัว
 ดังนั้น ตรัวจึงถือได้ว่าเป็นเครื่องดนตรีที่มีความ
โดดเดน่ในวงมโหรีพ้ืนบ้านอสีานใต ้คณะอิสาณพนัป ีจงัหวดั
บุรีรัมย์ เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้สีด้วยคันชัก ลักษณะของตรัว

ส่วนใหญ่จะคล้ายกับซออู้ที่ใช้ในวงดนตรีไทย ทำาด้วยไม้ 
กล่องเสียงขึงด้วยหนังงูเหลือม มีช่องเสียงอยู่ด้านตรงข้าม
หน้าซอ ใช้สายลวดมี 2 สาย คันชักอยู่ระหว่างสาย คันชัก
ซอยาวประมาณ 60 เซนตเิมตร มลูีกบิดอยูต่อนบน อกซอใช้
รดัดว้ยเชอืก ขนาดของซอแตกตา่งกนัไปตามความประสงค์
ของผู้สร้าง โดยทั่วไปมี 3 ขนาด คือ ตรัวจี้ (เล็ก) ตรัวเอก 
(กลาง) ตรัวธม (ใหญ่) (สรวงสุดา สิงขรอาสน์, 2554 : 211) 
ซึ่งผู้บรรเลงตรัวในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ คณะอิสาณ
พนัป ีจงัหวัดบรุรีมัยน์ัน้ มเีทคนคิการบรรเลงทีมี่เอกลักษณ์
เฉพาะตัว บ่งบอกความเป็นอีสานใต้ได้อย่างชัดเจน
 ในปัจจุบันนี้ ตรัวในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ 
มิได้มีการเล่นหรือบรรเลงอย่างแพร่หลายเท่าที่ควร หาก
มิได้ทำาการศึกษาค้นคว้าและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลไว้อย่าง
เป็นระบบแล้ว ก็อาจทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากรูป
แบบเดิมและสูญหายไปตามกาลเวลา ผู้วิจัยได้ตระหนัก
ถึงความสำาคัญในเรื่องนี้ โดยเล็งเห็นถึงความสำาคัญของวง
มโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ และต้องการศึกษารวบรวมข้อมูลไว้
อยา่งเปน็ระบบ เพือ่กอ่ใหเ้กดิองคค์วามรูท้ีเ่ปน็รปูธรรม เปน็
ประโยชน์ต่อการศึกษา ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ อีกทั้ง
เปน็การอนรุกัษแ์ละสง่เสรมิในดา้นวฒันธรรมดนตรพีืน้บ้าน
อีสานใต้  ให้คงอยู่สืบไป  จากเหตุผลและความสำาคัญ
ดังกล่าวทำาให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาองค์ประกอบของ
วงมโหรพีืน้บา้นอสีานใต ้คณะอสิาณพนัป ีจงัหวดับรุรีมัย ์
และเทคนิคการบรรเลงตรัวในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ 
คณะอสิาณพนัป ีจงัหวดับรุรีมัย ์เพือ่เปน็แนวทางการพฒันา
ในเร่ืองการบรรเลงตรัวในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ และ
สะดวกในเชิงปฏิบัติ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของวงมโหรีพื้นบ้าน
อีสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์
 2. เพื่อศึกษาเทคนิคการบรรเลงตรัวในวงมโหรี
พื้นบ้านอีสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยเรื่องการบรรเลงตรัวในวงมโหรีพื้น
บ้านอีสานใต้ : กรณีศึกษาคณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์
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เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัย
ได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย และ
การออกภาคสนามเพื่อทำาการศึกษาข้อมูลโดยใช้วิธีการ
สังเกต สัมภาษณ์ จากนั้นจึงนำาข้อมูลที่ได้รวบรวมทั้งหมด 
มาวิเคราะห์ โดยเรียบเรียงการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบ
พรรณนาวิเคราะห์ เก่ียวกับวิธีดำาเนินการวิจัย ได้แบ่ง
ประเด็นออกเป็น 2 ประเด็น คือ ขอบเขตของการวิจัยและ
วิธีในการดำาเนินการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ขอบเขตของการวิจัย
 1. เนื้อหาการวิจัย
 การบรรเลงตรัวในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ : 
กรณศีกึษา คณะอิสาณพนัป ีจงัหวดับุรรีมัย ์มคีวามมุง่หมาย
เพื่อการวิจัยดังนี้
  1.1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบของวงมโหรีพื้น
บา้นอสีานใต ้คณะอิสาณพนัป ีจงัหวดับรุรีมัย ์ไดแ้ก ่ประวตัิ
ความเปน็มา นกัดนตร ีเครือ่งดนตร ีการประสมวง บทเพลง
ที่ใช้บรรเลง พิธีกรรมและธรรมเนียมปฏิบัติ และบทบาท
หน้าที่ทางสังคม
  1.2 เพื่อศึกษาเทคนิคการบรรเลงตรัวในวง
มโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์ 
ได้แก่ การวางนิ้ว การใช้คันชัก และการใช้เทคนิค
 2. ระยะเวลาในการวิจัย
 การวจิยัเรือ่ง การบรรเลงตรวัในวงมโหรพีืน้บา้น
อสีานใต ้: กรณศีกึษาคณะอสิาณพนัป ีจงัหวดับรีุรมัย ์ผูว้จัิย
ใชร้ะยะเวลาในการวจิยัตัง้แตเ่ดอืน มกราคม 2559 ถงึเดอืน 
มีนาคม 2560
 3. พื้นที่วิจัย
 พืน้ทีว่จิยัเรือ่ง “การบรรเลงตรวัในมโหรพีืน้บา้น
อีสานใต้ : กรณีศึกษา คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์” 
คือ วงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ คณะอิสาณพันปี ตำาบลอิสาณ 
อำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยเลือกพื้นท่ีแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เพราะเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีวงมโหรีพื้น
บ้านอีสานใต้ ที่มีการบรรเลงในรูปแบบวงโบราณ มีการ
บรรเลงที่เป็นเอกลักษณ์เป็นของตนเอง และมีการนำาเอา
เครื่องดนตรีประเภทตรัวมาบรรเลงในวง ซ่ึงมีการบรรเลง
ที่เป็นเอกลักษณ์เป็นของตนเอง

 4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  4.1 ประชากร
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นีเ้ป็นประชากร
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ศึกษา  ซึ่งใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยประชากรที่ศึกษาประกอบ
ด้วย หัวหน้าวงมโหรี นักดนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้นำา
ชมุชน นกัดนตรอีาวโุส ผูว้า่จา้ง ประชาชนและผูช้มทีอ่าศยั
อยู่ในชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่ในการวิจัย
  4.2 กลุ่มตัวอย่าง
  ผู้วจัิยใชว้ธิกีารเลือกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ซึ่งผู้วิจัยได้จำาแนกกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อการศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
   4.2.1 กลุ่มผู้รู้ (Key-informant) คือกลุ่ม
บคุคลทีใ่หข้อ้มลูเชงิลกึและสาระสำาคญัเกีย่วกบับรบิทพืน้ที่
วิจัย ประวัติความเป็นมา และเทคนิคการบรรเลงตรัวในวง
มโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ ซึ่งมีจำานวน 3 ท่าน
   4.2.2 กลุ่มผู้ปฏิบัติ (Casual-informant) 
คือกลุ่มบุคคลที่เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เป็นกลุ่มผู้บรรเลงวงมโหรี เพราะ
เป็นผู้ที่ทราบเรื่องราวและเป็นผู้บรรเลงของวงมโหรี ได้
ทราบเรื่องราวเก่ียวกับเครื่องดนตรี องค์ประกอบและ
ธรรมเนยีมปฏบิตัใินการแสดงของวงมโหรพีืน้บา้นอสีานใต ้
คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่ง มีจำานวน 10 ท่าน
   4.2.3 กลุ่มบุคคลทั่วไป (General-infor-
mant) เปน็การเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เปน็กลุม่ประชาชนผูช้มการแสดงมโหรหีรอืผูท้ี่
อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีวงมโหรี และผู้ว่าจ้างวงมโหรีพื้นบ้าน
อีสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีจำานวน 10 
ท่าน
 5. เครื่องมือที่ในการรวบรวมข้อมูล
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลของการศึกษา
ค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่
  5.1 แบบสัมภาษณ์ (Interview Guided)
   5.1.1 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured  Interview)  ใช้สัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้  (Key 
Informants) กลุม่ผูป้ฏบิตั ิ(Casual Informants) และกลุม่
ผู้ให้ข้อมูลทั่วไป (General Informants) เพื่อให้ได้ข้อมูล
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ตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้
    5 . 1 . 2  แบบสั มภาษณ์แบบไ ม่มี
โครงสร้าง (Unstructured Interview) ใช้สัมภาษณ์กลุ่ม
ผูรู้ ้(Key Informants) กลุม่ผูป้ฏบิตั ิ(Casual Informants) 
และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป (General Informants) เพื่อ
ค้นหาประเด็นที่นอกเหนือจากกรอบที่ตั้งไว้
  5.2 การสังเกต (Observation) เป็นการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ใช้
ในการสังเกตการบรรเลงตรัวของนักดนตรีในวงมโหรีพ้ืนบ้าน
อีสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติ และ
กลุ่มบุคคลทั่วไป
  5.3 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ใช้ใน
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูของกลุม่นกัดนตรใีนวงมโหรพีืน้บา้น
อีสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์
 6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ยึดหลักการ
เก็บข้อมูลที่มีลักษณะสอดคล้องกับความมุ่งหมายของการ
วิจัย และสามารถตอบคำาถามของการวิจัยได้ตามที่กำาหนด
ไว้ ซึ่งมีวิธีการเก็บข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
  6.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร
  เป็นข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จากเอกสาร งานวิจัย
หนังสือ ตำารา รายงานการประชุมปริญญานิพนธ์ และ
อินเตอร์เน็ต หรือท่ีได้มีการศึกษาไว้ในประเด็นท่ีเก่ียวกับการ
บรรเลงตรัวในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ ซึ่งได้แก่
   6.1.1 ขอ้มลูตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสงัคมและ
วัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดบุรีรัมย์
   6.1.2 ข้อมูลความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรี
และศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสานใต้
   6.1.3 ข้อมูลความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวงมโหรี
อีสานใต้
   6.1.4 องค์ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตรัว
   6.1.5 แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย
  6.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม
  ผูว้จิยัไดใ้ชก้ารสมัภาษณ ์การสงัเกต และการ
สนทนากลุ่มเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากขึ้น
   6.2.1 การสมัภาษณ์ (Interview) การวจิยั
ครั้งนี้ใช้รูปแบบในการสัมภาษณ์ 2 รูปแบบ ได้แก่

   6.2.1.1 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured Interview) โดยสัมภาษณก์ลุ่มเปา้หมายไดแ้ก่ 
กลุม่ผูรู้ ้กลุม่ผูป้ฏบิตั ิกลุม่บคุคลทัว่ไปทีเ่กีย่วขอ้งกบัวงมโหรี
พื้นบ้านอีสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์
   6.2.1.2 การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
(Unstructured Interview) โดยการสัมภาษณ์แบบเปิด
กว้างนอกเหนือจากกรอบที่กำาหนดไว้
  6.2.2 การสังเกต (Observation) ใช้สังเกตการ
บรรเลงตรัวของนักดนตรีในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้คณะ
อิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจะใช้แบบสังเกต 2 รูป
แบบคือ
   6.2.2.1 การสังเกตแบบมส่ีวนรว่ม (Partic-
ipatory Observation) โดยเข้าร่วมการสาธิตการบรรเลงตรัว
เพื่อให้ทราบถึง รูปแบบ องค์ประกอบ ในเรื่องเทคนิคการ
บรรเลงตรัว
   6.2.2.2 การสังเกตแบบไมม่ส่ีวนร่วม (Non 
– Participatory Observation) ผู้วิจัยจะทำาการสังเกต
เทคนิคการบรรเลงตรัวของศิลปินทั่วไป เป็นการซักถาม
ข้อมูล จดบันทึก และบันทึกการบรรเลงตรัว
  6.2.3 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการจัดกลุ่มสนทนาและ
ร่วมปรึกษาหารือ เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูล และแสดงความ
คิดเห็นระหว่างผู้ให้ข้อมูล
 7. การตรวจสอบข้อมูล
 ผู้วิจัยได้ทำาการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
(Triangulation) เพื่อเป็นการตรวจพิสูจน์ความถูกต้อง 
ความเทีย่งตรงของขอ้มลู ซึง่การตรวจสอบดา้นขอ้มลู (Data 
Triangulation) คือการตรวจสอบข้อมูล ด้านสถานที่ ด้าน
เวลาและด้านบุคคล โดยอธิบายได้ดังนี้
   7.1 ด้านสถานที่ เพื่อ ตรวจสอบว่า ข้อมูล
จากต่างสถานที่กัน จะเหมือนกันหรือไม่
   7.2 ด้านบุคคล เพื่อตรวจสอบว่า ถ้าผู้ให้
ข้อมูลเปลี่ยนไปข้อมูลจะเหมือนกันหรือไม่
   7.3 ด้านเวลา เพื่อตรวจสอบว่า ถ้าข้อมูล
ต่างเวลากันจะเหมือนกันหรือไม่
 8. การจัดกระทำาและการวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่เก็บรวบรวม
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จากเอกสารและจากการศึกษาภาคสนามแล้วใช้วิธีการจัด
กระทำาและวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  8.1 นำาขอ้มลูทีร่วบรวมไดจ้ากเครือ่งมอืตา่งๆ 
ซึ่งประกอบด้วยการสัมภาษณ์ การสังเกต การสนทนากลุ่ม
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
  8.2 นำาข้อมูลท่ีรวบรวมไว้ จำาแนกหมวดหมู่
ตามประเภทของข้อมูลที่กลั่นกรองจากเครื่องมือ
  8.3 ในสว่นของดนตรฟีงัและถอดจากเทปโดย
บันทึกเป็นโน้ตสากล
  8.4 ศึกษาเปรียบเทียบจากเอกสารรายงาน
การวิจัยตำาราและหนังสือต่างๆ ทางวิชาการรวมทั้ง
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์
  8.5 สรุปข้อมูลของแต่ละประเภทเครื่องมือ
แล้ววิเคราะห์ข้อมูลให้ตรงตามจุดประสงค์ดังนี้
   8.5.1 วิเคราะห์องค์ประกอบของวงมโหรี
พื้นบ้านอีสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์
   8.5.2 วิเคราะห์เทคนิคการบรรเลงตรัว 
ในวงมโหรพ้ืีนบา้นอีสานใต ้คณะอสิาณพันป ีจังหวดับรุรีมัย์
 9. การนำาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 ผู้วิจัยจะนำาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิง
คณุภาพ ประมวลผลใหต้รงตามความมุง่หมายทีว่างไว ้แลว้
นำาเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์

สรุปผล
 1. องค์ประกอบของวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ 
คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์
 ประวัติความเป็นมา
 วงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ คณะอิสาณพันปี 
จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวงเก่าแก่วงหน่ึงในจังหวัดบุรีรัมย์ ซ่ึง
ปัจจุบันวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ คณะอิสาณพันปี ได้รับ
ความนิยมในอำาเภอเมือง และอำาเภอใกล้เคียง และเป็นวง
มโหรพีืน้บา้นอสีานใตท้ีม่อียูเ่พยีงวงเดยีวในเขตอำาเภอเมอืง 
จังหวัดบุรีรัมย์ในปัจจุบัน
 วงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ คณะอิสาณพันปี 
จงัหวดับรุรีมัย ์จากการทีผู่วิ้จยัไดส้มัภาษณหั์วหน้าวงมโหรี
คือ นายจันทร์ที คะเลรัมย์ ได้ทราบข้อมูลว่า วงมโหรีได้ก่อ
ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 ซึ่งมี นายกอบ เหลือสืบชาติ ได้

ชกัชวนเพือ่นทีเ่ลน่ดนตรีพ้ืนบ้านดว้ยกนั มารวมกลุม่กันเพือ่
รบังานจากผูว้า่จา้งในเขตพ้ืนทีห่มูบ่า้นใกล้ๆ  กอ่น ซ่ึงในตอน
นัน้ยงัไมม่กีารตัง้ชือ่วงแตอ่ยา่งใด จนกระทัง่นายกเทศบาล
ตำาบลอสิาณ นายสพุจน ์สวสัดิพ์ทุรา ไดเ้หน็การแสดงของวง
มโหรจีงึเกดิความประทบัใจ ได้มอบเงนิสนบัสนนุใหบ้รหิาร
จดัการในวง พรอ้มกบัไดต้ัง้ชือ่วงมโหรคีณะนีว้า่วงมโหรพีืน้
บ้านอีสานใต้ คณะอิสาณพันปี คำาว่า อิสาณ ได้มาจากชื่อ
ของเทศบาลตำาบลอสิาณ สว่นคำาวา่ พนัป ีไดม้าจากอายขุอง
นกัดนตร ีซึง่อายเุฉลีย่ของนกัดนตรใีนวงอยูท่ี ่60 ปี และได้
ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน
 ปัจจุบันวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ คณะอิสาณ
พันปี จังหวัดบุรีรัมย์ มีสมาชิกในวงประกอบด้วย
 นายจันทร์ที คะเลรัมย์ (หัวหน้าวง) นายภานุวัตน์
สุระพินิจ นายสุนทร ศรีเพ็ชรกล้า นายวุ่น เกาะรัมย์ นาย
จำาปา ตีประเคน นายสมพงษ์ ทวีรัมย์ นายวีระ ชาติครบุรี 
นายกอบ เหลือสืบชาติ นายสมหวัง ยืนยาวและนายบุญ
เพ็ง บุญทองเถิง
 เครื่องดนตรี และการประสมวง
 เครือ่งดนตรทีีใ่ชบ้รรเลงในวงมโหรพีืน้บา้นอสีาน
ใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์มีทั้งหมด 8 ชนิด ดังนี้
 1. ซอเล็ก เปน็เคร่ืองดนตรีทีป่ระกอบดว้ย 5 ส่วน
ด้วยกันคือ ส่วนที่ 1 คันทวน ทำามาจากไม้ประดู่ ส่วนที่ 2
กล่องเสียง เป็นกระบอกทำาจากไม้เนื้อแข็ง ส่วนที่ 3 ลูกบิด 
ม ี2 อนัทำาจากไม้พะยงู ส่วนที ่4 คนัชกั ทำาดว้ยไมม้กูขงึดว้ย
หางม้าหรือเอ็นขนาดเล็ก  มีลักษณะคล้ายคันธนู อยู่ตรง
กลางระหวา่งสายซอทัง้สอง สว่นสดุทา้ย สายซอทำาจากลวด
หรอืเบรกรถจกัรยาน การบรรเลงซอเล็ก จะบรรเลงทำานอง
เดียวกันกับเครื่องดนตรีประเภทบรรเลงทำานองชนิดอื่น
 2. ซออู้ เป็นเครื่องดนตรีที่ประกอบด้วย 5 ส่วน
ด้วยกันคือ ส่วนที่ 1 คันทวน ทำามาจากไม้พะยูง ส่วนที่ 2 
กล่องเสียง เปน็กระบอกทำาจากกะลามะพรา้ว เปดิออกดา้น
หนึง่แลว้เอาเนือ้ออกใหห้มด ดา้นหลงัเจาะเปน็รเูพือ่ระบาย
ลมให้เสียงออกอาจมีการแกะสลักให้สวยงาม ด้านหนึ่งขึง
ด้วยหนังลูกวัว เรียกว่า หน้าซอ ส่วนที่ 3 ลูกบิด มี 2 อัน
ทำาจากไมพ้ะยงู สว่นที ่4 คนัชกั ทำาด้วยไมพ้ะยงูขงึดว้ยหาง
ม้าหรือเอ็นขนาดเล็กมีลักษณะคล้ายคันธนู อยู่ตรงกลาง
ระหว่างสายซอทั้งสอง ส่วนสุดท้าย สายซอทำาจากลวด
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หรือเบรกรถจักรยาน การบรรเลงซออู้ จะบรรเลงทำานอง
เดียวกันกับเครื่องดนตรีประเภทบรรเลงทำานองชนิดอื่น
 3. ตรวั ของตรวั เปน็เครือ่งดนตรทีีป่ระกอบด้วย 
5 สว่นดว้ยกนัคอื สว่นที ่1 คนัทวน ทำามาจากไมป้ระดู ่สว่น
ที่ 2 กล่องเสียง ด้านหนึ่งใส่คอนแท็กรับสัญญาณเสียงจาก
สายซอเรียกว่าหน้าซอ ด้านหลังกล่องเสียงเจาะรูเอาไว้รับ
สายสัญญาณเพื่อส่งสัญญาณไปยังเครื่องขยายเสียง บน
กล่องเสียงมีปุ่มหมุนปรับสัญญาณเสียง 2 ปุ่ม ได้แก่ปุ่มท่ี 
1 ใช้ปรับความดัง-เบาของเสียง ปุ่มที่สองใช้ปรับเสียงทุ้ม-
แหลม ส่วนที่ 3 ลูกบิด มี 2 อันเป็นลูกบิดกีตาร์ ส่วนที่ 4 
คันชัก คันชักทำาด้วยไม้ประดู่ขึงด้วยหางม้าหรือเอ็นขนาด
เล็กมีลักษณะคล้ายคันธนู อยู่ตรงกลางระหว่างสายซอท้ัง
สอง ส่วนสุดท้าย สายซอทำาจากลวดหรือเบรกรถจักรยาน 
การบรรเลงตรัวจะบรรเลงทำานองเดยีวกันกบัปีใ่น เมือ่นำามา
เปรียบเทียบกับตรัวทั่วไปแล้วพบว่า มีส่วนประกอบที่แตก
ต่างกันคือ กล่องเสียงและลูกบิด 
 4. ปี่หรือปี่ใน ประกอบด้วยตัวปี่หรือเลาปี่ทำามา
จากไม้พะยูง และลิ้นป่ีท่ีทำาจากใบตาลมาตัดเป็นรูปใบผัก
แว่นผูกติดกับท่อทองเหลืองขนาดเล็กเรียกว่า กำาพวดปี่ ใช้
เสยีบทีร่ดูา้น บนเปา่ใหเ้กดิเสยีง มรีนูบันิว้ 6 ร ูตวัเลาปีเ่จาะ
ทะลวงตลอดทั้งลำา มีลักษณะเป็นปากลำาโพง คือไล่ระดับ
จากเลก็ไปหาใหญ ่สามารถทำาได ้หลายเสยีงแต่มเีสยีงทีเ่ปน็
หลักมีอยู่ 9 เสียง ส่วนเสียงอื่นๆ นั้นแล้วแต่ความสามารถ
ของผู้บรรเลง การบรรเลงปี่หรือปี่ในจะบรรเลงเป็นทำานอง
หลักเช่นเดียวกับตรัว
 5. โทน โทนที่ใช้เป็นโทนที่ทำามาจากไม้ขนุน มี
ลกัษณะทีค่ลา้ยกบัโทนในวงมโหรขีองภาคกลางแตม่ขีนาด
ใหญ่กว่าและป่องตรงกลาง กล่าวคือมีลักษณะคล้ายกับ
สรีระของสตรี โทนแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ
  5.1 ส่วนหน้าโทน ใช้ขึงหนังวัวแล้วตีให้เกิด
เสียง
  5.2 ส่วนอกของโทน
  5.3 สว่นสะโพกและทา้ยโทน การบรรเลงโทน
จะใชตี้กำากบัจงัหวะไปพรอ้มกับเครือ่งกำากบัจังหวะชนดิอืน่
 6. กลองรำามะนา เปน็กลองขนาดใหญ ่หน้ากลอง
ขึงด้วยหนังวัว ตรึงด้วยหมุด ตัวกลองทำาด้วยไม้ขนุน ตีด้วย
ไม้เช่นเดียวกับกลองทัดและกลองเพลของภาคกลาง การ

บรรเลงกลองรำามะนา จะใช้ตีกำากับจังหวะหลักในวง
 7. ฉิ่ง ทำาจากทองสัมฤทธิ์หรือทองเหลือง ฉิ่งมี
เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร มี 2 ฝาใช้ผูกเชือกร้อยเข้า
ไวด้้วยกนั การบรรเลงฉิง่ จะบรรเลงในรปูแบบอตัราจงัหวะ 
2 ชั้น
 8. ฉาบ ทำาจากทองสมัฤทธิห์รอืทองเหลือง มเีสน้
ผ่านศูนย์กลาง 16 เซนติเมตร มี 2 ฝา และใช้เชือกร้อยเข้า
ไว้ด้วยกันเช่นเดียวกับฉิ่ง การบรรเลงฉาบ จะบรรเลงในรูป
แบบอัตราจังหวะ 2 ชั้น
 การประสมวง
 การประสมวงหรอืการรวมวงนัน้ มเีครือ่งดำาเนนิ
ทำานองเฉพาะปีแ่ละซอเทา่นัน้ ส่วนเครือ่งประกอบจงัหวะที่
เป็นหลักที่ขาดไม่ได้ก็คือ โทน รำามะนา ฉิ่ง และฉาบ 
 สว่นขนาดของวงนัน้ไมม่กีารกำาหนดเครือ่งดนตรี
แน่นอนจะขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้าง โดยจะแบ่งเป็น 2 แบบดังนี้
 1. วง 8 คน ประกอบด้วย ป่ีใน ซอเล็ก ตรัว ซออู้
โทน รำามะนา ฉิ่ง และฉาบ ราคาค่าจ้าง 6,400 บาท
 2. วง 10 คน ประกอบด้วย ปี่ใน ซอเล็ก 3 คัน 
ตรัว ซออู้ โทน รำามะนา ฉิ่ง และฉาบ ราคาที่ว่าจ้างอยู่ที่ 
8,500 บาท เฉพาะในเขตอำาเภอเมอืง ถา้อยูน่อกเขตอำาเภอ
เมืองราคาจะอยู่ที่ 12,000 บาท ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับระยะทาง
ที่ไปทำาการแสดง ซึ่งค่าแรงนักดนตรีทุกคนจะได้เท่ากัน
 ลักษณะของการบรรเลงใช้วิธีการนั่งกับพื้นเป็น
รูปวงกลมหรือวงรี หันหน้าเข้าหากัน เพื่อให้ได้ยินเสียงกัน
และกัน ในกรณีที่มีการจัดเตรียมที่น่ังให้โดยผู้ว่าจ้าง ไม่
สามารถนั่งเป็นวงกลมหรือวงรีได้ นักดนตรีก็สามารถนั่ง
บรรเลงตามที่ผู้ว่าจ้างจัดเตรียมให้ได้เลย 
 บทเพลงที่ใช้บรรเลง
 จากการศึกษาพบว่าเพลงที่ใช้ในการบรรเลงใน
วงมโหร ีเปน็เพลงบรรเลงลว้นใชบ้รรเลงในงานมงคลเทา่นัน้ 
โดยมรีายชือ่เพลงไดแ้ก ่เพลงคร ู(โต) เพลงกลอ่ม เพลงแขก
มอญ เพลงตะเข้หางยาว เพลงมอญโยนดาบ เพลงกล่อม
กลบัทาง เพลงหงสป์กีหกั เพลงศรนีวล เพลงลาวเสีย่งเทยีน 
และเพลงจีนทอดแห
 ในการบรรเลงในงานต่างๆ นั้นจะไม่มีการเรียง
ลำาดับบทเพลงท่ีแน่นอน จะข้ึนอยู่กับการนึกข้ึนได้ของผู้
บรรเลง แต่ในการบรรเลงทุกครั้ง ต้องบรรเลงเพลงครูก่อน
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ทุกครั้ง เพราะถือว่าเป็นเพลงครู
 บทบาทหน้าที่ทางสังคม
 จากการศึกษาเรื่องบทบาทหน้าที่ทางสังคม
สามารถแบ่งบทบาทหน้าที่ได้ดังนี้
 1. บทบาทดา้นสงัคมเปน็กจิกรรมอยา่งหนึง่ของ
สังคมที่ช่วยผ่อนคลายจากการทำางาน สร้างความสามัคคี
และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
 2. บทบาทด้านเศรษฐกิจ การสร้างรายได้เพิ่ม
เตมิจากอาชพีหลักใหกั้บครอบครวัของกลุม่นกัดนตรีและยงั
เปน็อาชพีอยา่งหนึง่ เปน็การสรา้งรายไดใ้หก้บัคนในชมุชน
ด้วย
 3. บทบาทด้านวัฒนธรรมและประเพณี มีความ
เกีย่วขอ้งกบัประเพณ ีเชน่ การทำาบญุขึน้บา้นใหม ่บวชนาค 
แต่งงาน ในด้านพิธีกรรมจะใช้ในงานตรุษสงกรานต์

 2. เทคนิคการบรรเลงตรัวในวงมโหรีพื้นบ้าน
อิสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์
 จากการวิเคราะห์ทั้ง 10 บทเพลง พบว่าเทคนิค
การบรรเลงตรัวในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ คณะอิสาณ
พันปี จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า
  2.1 ลักษณะการวางนิ้ว
  เปน็การวางนิว้ทีอ่ยูใ่นรปูแบบการวางนิว้ทีใ่ช้
ในการบรรเลงตรัวทั่วไป
  2.2 ลักษณะการใช้คันชัก มีการใช้คันชักอยู่ 
3 รูปแบบ ดังนี้
   2.2.1 คนัชักออก-เข้า (คนัชกัละหนึง่เสียง) 
หมายถึง สีออกได้หนึ่งตัวโน้ต สีเข้าได้หนึ่งตัวโน้ต
   2.2.2 คนัชกัควบ 2 เสยีง (คนัชกัละ 2 เสยีง) 
หมายถึง การใช้คันชักในแต่ละคันชัก ไม่ว่าสีออกหรือสีเข้า
ได้สองตัวโน้ตโดยไม่หยุดคันชัก
   2.2.3 คนัชกัควบ 3 เสยีง (คนัชกัละ 3 เสยีง) 
หมายถึง การใช้คันชักในแต่ละคันชัก ไม่ว่าสีออกหรือสีเข้า
ได้สามตัวโน้ตโดยไม่หยุดคันชัก
 การบรรเลงตรวัในวงมโหรพีืน้บา้นอสีานใต ้คณะ
อิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์น้ัน จะไม่มีหลักตายตัวในการ
ใช้คันชัก ซึ่งการใช้คันชักนั้นแล้วแต่ความถนัดและความ
สะดวกของผู้บรรเลง

 2.3 ลักษณะการใช้เทคนิค
 การบรรเลงตรวัในวงมโหรพีืน้บา้นอสีานใต ้คณะ
อิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์ มีการใช้เทคนิคอยู่ 4 เทคนิค 
ดังนี้ เทคนิคที่ใช้มากที่สุดอันดับหนึ่งคือ เทคนิคการพรม
สาย เทคนคิทีใ่ชม้ากเปน็อนัดบัสองกคื็อ เทคนคิการใชเ้สยีง
เลือ่น (เอเ้สยีง) เทคนคิทีใ่ชม้ากเปน็อนัดบัสามกค็อื เทคนคิ
การขย่มสาย ส่วนเทคนิคที่ใช้มากเป็นอันดับสี่ก็คือ เทคนิค
การประสาย

อภิปรายผล
 จากการศึกษาเรื่อง การบรรเลงตรัวในวงมโหรี
พื้นบ้านอีสานใต้ : กรณีศึกษา คณะอิสาณพันปี จังหวัด
บุรีรัมย์ อภิปรายผลได้ดังนี้
 1. องค์ประกอบของวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้
คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์
 วงมโหรพีืน้บา้นอสีานใตค้ณะอสิาณพนัปี จงัหวดั
บุรีรัมย์ เป็นวงดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ที่มีการแสดงมาอย่าง
ยาวนาน กล่าวคือ เป็นวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ที่มีนัก
ดนตรีในวงบรรเลงด้วยกันมานาน ถือได้ว่าเป็นวงมโหรีพื้น
บ้านอีสานใต้ ที่มีการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงมโหรีพื้นบ้าน
อีสานใต้ได้เป็นอย่างดี แต่ไม่ค่อยได้รับโอกาสในการแสดง
มากนัก ทั้งนี้เนื่องมาจากอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตก
เข้ามามีบทบาทในสังคมชาวอีสานใต้ เป็นตัวอย่างของการ
แพร่กระจายทางวัฒนธรรม (Diffusion) สอดคล้องกับการ
แพร่กระจายวัฒนธรรมของ นิยพรรณ วรรณศิริ (2540 : 
93-102) กล่าวว่า การนำาเอาวัฒนธรรมดังกล่าวมาปฏิบัติ
จนกลายเป็นส่วนหน่ึงของพฤติกรรมที่กระทำาตามปกติ
กระบวนการผสมผสานทางวัฒนธรรม จะมีมากข้ึนเม่ือ
สังคมหน่ึงมีอิทธิพลต่ออีกสังคมหน่ึง กลุ่มที่มีอิทธิพลสูง
กว่าก็จะพยายามบังคับพวกที่ปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดำารง
ชวีติของตนเอง จากวถิชีวีติทีเ่ปลีย่นไปตามความเจรญิดา้น
วัตถุ ชาวเขมรอีสานใต้จะรับรู้สื่อเทคโนโลยีได้เช่นเดียวกับ
คนไทยทัว่ไป สอดคล้องกบัการแพรก่ระจายวฒันธรรมของ 
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2544 : 55) กล่าวว่า การแพร่กระจาย
ทางวัฒนธรรม เป็นปัจจัยที่ผลักดันให้วิถีชีวิตของมนุษย์
เปลีย่นแปลงไปจากเดิม โดยเฉพาะการใหค้วามนยิมชมชอบ
วงดนตรปีระเภทอืน่ เชน่ ลำาซิง่ วงกลองยาว วงดนตรรีถแห่
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วงดนตรสีากลอืน่ๆ ดว้ยเหตผุลทีว่่าวงมโหรพีืน้บา้นอสีานใต้
มีเสียงเบาบรรเลงไม่สนุกสนานเม่ือเทียบกับวงลำาซ่ิง วงกลองยาว
วงดนตรรีถแห ่ทีม่คีวามเรา้ใจมากกวา่ ถา้ไมม่กีารถา่ยทอด
หรือสืบทอดสู่คนรุ่นหลัง วงมโหรีพ้ืนบ้านอีสานใต้ย่อม
สูญหายไป ซึ่งปัจจุบันวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ คณะอิสาณ
พันปี จังหวัดบุรีรัมย์ บางส่วนได้ปรับเปลี่ยนบทบาทให้
สอดคล้องและครอบคลุมบริบททางสังคมมากขึ้น ท้ังด้าน
หน้าที่ทางสังคมกล่าวคือเป็นกิจกรรมอย่างหน่ึงของสังคม 
ที่ช่วยผ่อนคลายจากการทำางาน สร้างความสามัคคีและ
การอยูร่ว่มกันอยา่งมคีวามสขุ ดา้นดา้นเศรษฐกจิการสรา้ง
รายได้เพิ่มเติมจากอาชีพหลักให้กับครอบครัว ของกลุ่มนัก
ดนตรี และด้านวัฒนธรรมและประเพณีมีความเกี่ยวข้อง
กับประเพณี เช่น การทำาบุญขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน บวช
นาค ในด้านพิธีกรรมจะใช้ในงานตรุษสงกรานต์ สอดคล้อง
กับโครงสร้างหน้าที่นิยมของ นิยพรรณ วรรณศิริ (2550 : 
97-101) กล่าวว่า โครงสร้างก็คือ สถาบันของสังคมเกิดมา
จากความจำาเป็นพื้นฐานของมวลมนุษย์เอง ดังนั้น สถาบัน
หรือโครงสร้างทางสังคมจึงต้องทำาหน้าที่ตอบสนองความ
จำาเป็นพื้นฐานของมนุษย์ ซ่ึงสังคมของวงมโหรีพื้นบ้าน
อีสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำาหน้าที่ตอบ
สนองความต้องการของสังคมในทุกๆ ด้าน
 เครื่องดนตรี
 ในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ คณะอิสาณพันปี 
จังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ตระกูลที่
เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของสาย (Chordophones) 
ได้แก่ ตรัว ซอเล็ก และซออู้ 2) ตระกูลท่ีเสียงเกิดจาก
การสั่นสะเทือนของอากาศ (Aerophones) ได้แก่ ปี่ใน 
3) ตระกูลที่เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของแผ่นหนัง 
(Menbranophones) ได้แก่ โทน และกลองรำามะนา 4) 
ตระกูลที่เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของมวลวัตถุในตัว
เอง (Idiophones) ฉิ่งและฉาบ
 การประสมวง
 การประสมวง จะใช้ป่ีในและตรัวเป็นเครื่อง
ดำาเนินทำานองหลัก ส่วนเครื่องประกอบจังหวะที่เป็นหลัก
คือกลองรำามะนา โทน ฉิ่งและฉาบเล็ก ลักษณะของการ
บรรเลงจะเปน็การนัง่บรรเลง และกอ่นทีจ่ะมกีารบรรเลงทกุ
ครั้งต้องมีการไหว้ครูก่อน เครื่องดนตรีส่วนใหญ่เป็นเครื่อง

ดนตรทีีท่ำาขึน้เอง เชน่ ปีใ่น ตรวั ซอเล็ก ซออู ้โทน และกลอง
รำามะนา ทัง้นีก้เ็พือ่ความสะดวกในการใชง้านของนกัดนตรี
แต่คน อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องดนตรี 
และนักดนตรีในวงบางคนได้ผลิตเครื่องดนตรีจำาหน่ายเพื่อ
เป็นรายได้เสริมอีกด้วย
 บทบาทหน้าที่ทางสังคม
 จากการศึกษาเรื่องบทบาทหน้าที่ทางสังคม
สามารถแบ่งบทบาทหน้าที่ได้ดังนี้
 1. บทบาทด้านทางสังคม เป็นกิจกรรมอย่าง
หนึ่งของสังคมที่ช่วยผ่อนคลายจากการทำางาน สร้างความ
สามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
 2. บทบาทด้านเศรษฐกิจ เป็นการสร้างรายได้
เพิ่มเติมจากอาชีพหลักให้กับครอบครัวของกลุ่มนักดนตรี
และยงัเปน็อาชพีอยา่งหนึง่ เปน็การสรา้งรายไดใ้หก้บัคนใน
ชุมชนด้วย
 3. บทบาทด้านวัฒนธรรมและประเพณี มีความ
เกี่ยวข้องกับประเพณี เช่น การทำาบุญขึ้นบ้านใหม่ บวช
นาค แต่งงาน ในด้านพิธีกรรมจะใช้ในงานตรุษสงกรานต์ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูมินทร์ มะธิโตปะนำา (2552: 
203-206) ได้กล่าวไว้ว่า เครื่องดนตรีในวงมโหรีพื้นบ้าน
อีสาน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ตระกูลที่เสียงเกิดจาก
การส่ันสะเทือนของสาย (Chordophones) 2) ตระกูลที่
เสยีงเกดิจากการสัน่สะเทอืนของอากาศ (Aerophones) 3) 
ตระกลูท่ีเสยีงเกดิจากการส่ันสะเทอืนของแผน่หนงั (Mem-
branophones) 4) ตระกูลที่เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือน
ของมวลวตัถใุนตวัเอง (Idiophones) การประสมวง จะใชป้ี่
ในเปน็เครือ่งดำาเนนิทำานองหลกั ส่วนเครือ่งประกอบจงัหวะ
ที่เป็นหลักคือ กลองรำามะนา โทน ฉิ่งและฉาบเล็ก ลักษณะ
ของการบรรเลงจะเป็นการน่ังบรรเลง และก่อนที่จะมีการ
บรรเลงทุกครั้งต้องมีการไหว้ครูก่อน บทบาทหน้าที่ทาง
สังคม มีความเกี่ยวข้อง 3 ด้านคือ บทบาทด้านหน้าที่ทาง
สังคม บทบาทด้านเศรษฐกิจ และบทบาทด้านวัฒนธรรม
และประเพณี
 2. เทคนิคการบรรเลงตรัวในวงมโหรีพื้นบ้าน
อีสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์
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 ด้านลักษณะของตรัว
 สว่นประกอบของตรวัในวงมโหรีพืน้บา้นอสีานใต ้
คณะอสิาณพนัป ีจงัหวดับรุรีมัย ์เกิดเสียงจากการส ีมขีนาด
และรปูรา่งเหมอืนกับตรวัทัว่ๆ ไปทกุประการ ยกเวน้ กลอ่ง
เสียง กล่องเสียงด้านท่ีเรียกว่าหน้าซอ จะใส่คอนแท็กรับ
สัญญาณเสียงจากสายซอซ่ึงต่างจากตรัวท่ัวๆ ไปท่ีหน้าซอ
จะขงึดว้ยหนงัง ูบนกลอ่งเสยีงมปีุม่หมนุปรบัสญัญาณเสยีง 
2 ปุ่ม ได้แก่ปุ่มที่หนึ่ง ใช้ปรับความดัง-เบาของเสียง ปุ่มที่
สองใชป้รบัเสยีงทุม้-แหลม ดา้นหลงักลอ่งเสยีงเจาะรเูอาไว้
รับสายสัญญาณเพื่อส่งสัญญาณไปยังเครื่องขยายเสียง ซึ่ง
ตรัวทั่วไปจะไม่นำามาติดตั้ง จากส่วนประกอบเร่ืองกล่อง
เสียงของตรัวที่แต่กจากตรัวทั่วไปดังกล่าว พบว่าเสียงของ
ตรัวในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัด
บุรีรัมย์ มีความแตกต่างจากตรัวท่ัวไป กล่าวคือเสียงมี
ความชัดเจนมากขึ้นและช่วยลดปัญหาเรื่องเสียงรบกวน
จากเสยีงเครือ่งดนตรปีระเภทอืน่ สามารถปรบัเสยีงดงั-เบา 
ทุ้ม-แหลม ได้ตามต้องการ สอดคล้องกับทฤษฎีหลักอุโฆษ
วิทยาทางดนตรีของ Eargle (1995 : 69-71) ที่กล่าวไว้ว่า 
ธรรมชาติของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายน้ียังมีส่วน
ประกอบอื่น ๆ ที่ทำาหน้าที่ต่าง ๆ ที่ทำาให้เสียงมีความแตก
ตา่งกนัออกไป ไดแ้ก่ กลอ่งเสยีง (Bridge and Nut) มลีกูบดิ 
2 อันเป็นลูกบิดกีตาร์ ซ่ึงต่างจากตรัวท่ัวไปท่ีลูกบิดทำาด้วยไม้
อกีทัง้ยงัลดปญัหาเร่ืองสายเพีย้นเนือ่งจากไดน้ำาลกูบดิกตีาร ์
ซึ่งมีมาตรฐานมากกว่าลูกบิดแบบทั่วไปที่ทำาด้วยไม้
 การตัง้เสยีงของสายตรวัทัง้สอง ระหวา่งสายเอก
และสายทุ้ม บนสายเปล่าจะตั้งห่างกันเป็นคู่ 4 หากเปรียบ
เทียบกับบันไดเสียงประเภทระบบ 5 เสียง (Pentatonic) 
สายทุ้ม ตั้งเสียง D สายเอก ตั้งเสียง G แล้วแต่ความเคยชิน
และความถนัดของผู้บรรเลง ไม่มีข้อจำากัดแต่อย่างใด แต่ก็
ไม่มีการตั้งที่ผิดพลาด หรือเกินเลยไปจากคู่ 4 และคู่ 5 ช่วง
เสียงที่ตั้งไม่จำากัดว่าจะอยู่ในช่วงสูงหรือตำ่า สอดคล้องกับ
งานวจิยัของ ธงรบ จนัทร์เตม็ (2549 : 193) ไดว้จิยัเรือ่ง กนั
ตรึมคณะเกรียงศักดิ์ ส.สไบทอง บ้านโคกโพธิ์ ตำาบลสะเดา 
อำาเภอพลบัพลาชยั จงัหวดับรุรีมัย ์ทีก่ลา่วไวว้า่ การตัง้เสยีง
ของสายตรัวทัง้สองสาย ระหวา่งสายเอกและสายทุม้บนสาย
เปล่า จะตั้งห่างกันเป็นคู่ 4 เปรียบเทียบกับบันไดเสียงเป็น
ระบบ 5 เสียง (Pentatonic) 

 ด้านเทคนิคการบรรเลง
 เทคนิคที่ใช้ในการบรรเลงตรัวในวงมโหรีพ้ืน
บ้านอีสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์ มีท้ังหมด 
4 เทคนิค ดังนี้ เทคนิคที่ใช้มากที่สุดอันดับหนึ่งคือ เทคนิค
การพรมสาย เทคนิคท่ีใช้มากเป็นอันดับสองคือ เทคนิค
การใช้เสียงเลื่อน (เอ้เสียง) เทคนิคที่ใช้มากเป็นอันดับสาม
คือ เทคนิคการขย่ม ส่วนเทคนิคที่ใช้มากทเป็นอันดับสี่คือ 
เทคนิคการประสาย วิธีการปฏิบัติเหมือนกับการใช้เทคนิค
การสีซออีสาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัชพงศ์ ไชยรัตน์ 
(2557 : 169) ได้วิจัยเรื่อง “เทคนิคการสีซออีสาน” แต่จะ
แตกต่างกันในเรื่องของเสียง เนื่องจากการตั้งเสียงของตรัว
ในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ จะตั้งเสียงเป็นขั้นคู่ 4 (D-G) 
ซึ่งต่างจากการตั้งเสียงซออีสานที่ตั้งเสียงเป็นขั้นคู่ 5 (A-E) 
ด้านบทเพลงที่ใช้บรรเลงในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ คณะ
อิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นบทเพลงที่มีทำานองและ
จังหวะที่เป็นเอกลักษณ์บ่งบอกความเป็นอีสานใต้ได้อย่าง
ชัดเจน หากใช้เทคนิคอย่างอื่นที่นอกเหนือจากเทคนิคที่ได้
กล่าวมา อาจจะทำาให้เพลงที่ใช้บรรเลงน้ันขาดความเป็น
เอกลักษณ์ ซ่ึงผู้บรรเลงตรัวในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ 
คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ถ่ายทอดอารมณ์เพลง
ผ่านเสยีงตรวัซึง่มกีารใชเ้ทคนคิการบรรเลงท่ีเปน็เอกลกัษณ์
ของวงมโหรพีืน้บา้นอีสานใต ้ไดอ้ยา่งสวยงาม สอดคล้องกบั
ทฤษฎสีนุทรยีศาสตรข์อง สชุาต ิสุทธ ิ(2544 : 67) ทีว่า่เปน็
วชิาทีเ่กีย่วกบัความงาม และทำาหนา้ทีบ่รรเลงเตมิเตม็ความ
เป็นอีสานใต้ในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้คณะอิสาณพันปี
จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เป็นอย่างดี สำาหรับผู้ที่สนใจเรื่องกา
รบรรเลงตรัวในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ จำาเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องฝึกเทคนิคทั้ง 4 เทคนิคที่กล่าวมาให้เกิดความ
ชำานาญ เพื่อความไพเราะและเติมเต็มความเป็นเอกลักษณ์
ของบทเพลงในรูปแบบวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัย
  1.1 ควรมีการส่งเสริมให้มีการจัดการเรียน
การสอนในโรงเรียน โดยให้นักดนตรีของวงมโหรีพื้นบ้าน
อีสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์เป็นวิทยากร โดย
ถ่ายทอดวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดที่ใช้
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บรรเลงในวง และวิธีการแสดงในรูปแบบของวงมโหรีพื้น
บ้านอีสานใต้ให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการอนุรักษ์
  1.2 ด้านบทเพลงในการบรรเลงในแต่ละงาน
ควรมกีารจัดลำาดบับทเพลงทีบ่รรเลงในงานต่าง ๆ  เพือ่ใหน้กั
ดนตรีแต่ละคนได้เตรียมความพร้อม
  1.3 บทเพลงควรมีการจดบันทึกในรูปแบบ
โน้ตเพื่อง่ายในการสืบทอดสู่คนรุ่นหลังต่อไป
  1.4 ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการบรรเลงตรัวใน
ทำานองแบบอีสานใตโ้ดยใช้ขัน้คู ่4 (ร-ซ) นอกจากจะทำาการ
ศึกษาในการบรรเลงทำานองดังกล่าวแล้ว ควรที่จะศึกษาวิธี
การบรรเลงในทำานองอีสานเหนือซ่ึงใช้ข้ันคู่ 5 (ล-ม) ด้วย 
เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบและเป็นองค์ความรู้ให้กับผู้ท่ีต้องการ
จะศึกษาในเรื่องนี้ และนำาไปพัฒนาการบรรเลงตรัวในรูป
แบบวงดนตรีอื่นๆ ต่อไป
  1.5 การใช้เทคนิคการบรรเลงในแต่ละเพลง 
ควรมีการเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับเพลงนั้นๆ โดยใช้
เทคนิคใดเทคนิคหนึ่งเป็นหลัก เพื่อให้เพลงนั้นๆ มีความ
โดดเด่นและเพื่อให้เกิดความแตกต่างของเพลงแต่ละเพลง
นั่นเอง
 2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวการทำาวิจัยครั้งต่อไป
  2.1 ควรมีการทำาวิจัยด้านการจัดการวง การ
สืบทอด และการคงอยู่ของวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้
  2.2 ควรมกีารทำาวจัิยดา้นการทำาเครือ่งดนตรี
ที่ใช้ในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้
  2.3 ควรมีการทำาวิจัยด้านบทเพลงท่ีใช้ในวง
มโหรพีืน้บา้นอสีานใต ้โดยมกีารบนัทกึโนต้ สามารถนำาโนต้
ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในวงดนตรีประเภทอื่น เพื่อเป็นการ
เผยแพร่ และเป็นการอนุรักษ์เพลงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้
  2.4 ควรมีการทำาวิจัยด้านการบรรเลงเครื่อง
ดนตรีประเภทอื่นที่ใช้บรรเลงในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ 
นอกเหนอืจากการบรรเลงตรวั เชน่ ปีใ่น เพือ่เปน็แนวทางใน
การศกึษาการบรรเลงเครือ่งดนตรใีนวงมโหรพีืน้บา้นอสีาน
ใต้สำาหรับผู้ที่สนใจ

บทสรุป 
 การบรรเลงตรวัในวงมโหรพีืน้บา้นอสีานใต ้คณะ
อิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์ มีการใช้เทคนิคการบรรเลง 4 
เทคนิค คือ เทคนิคการพรมสาย เทคนิคการใช้เสียงเลื่อน
(เอ้เสียง) เทคนิคการขย่มสาย และเทคนิคการประสาย 
เพลงที่ใช้ในการบรรเลง มีทั้งหมด 10 เพลง ได้แก่ เพลงครู
(โต) เพลงกล่อม เพลงแขกมอญ เพลงตะเข้หางยาว เพลง
มอญโยนดาบ เพลงกล่อมกลับทาง เพลงหงส์ปีกหัก เพลง
ศรนีวล เพลงลาวเสีย่งเทยีน และเพลงจนีทอดแห เปน็เพลง
บรรเลงทั้งสิ้น สมควรในอนุรักษ์สืบทอดให้คงอยู่กับสังคม
อีสานใต้สืบไป 



274 ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) 2560รมยสาร

เอกสารอ้างอิง

ชชัพงศ ์ไชยรัตน.์ (2557). เทคนคิการสซีออสีาน. วทิยานพินธ์ปรญิญาศลิปกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาดรุยิางคศลิป ์
 คณะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ชชัวาลย ์ประทมุสนิธุ.์ (2554). ดนตรปีระกอบการแสดงพืน้บ้านในจงัหวดับุรรีมัย.์ วทิยานพินธป์รญิญาศิลปกรรมศาสตร
 มหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ธงรบ จนัทร์เตม็. (2549). กนัตรมึคณะเกรยีงศกัดิ ์ส.สไบทอง บา้นโคกโพธิ ์ตำาบลสะเดา อำาเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์. 
 วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีชาติพันธุ์วิทยา ภาควิชาศิลปนิเทศ 
 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นิยพรรณ วรรณศิริ. (2540). มานุษยวิทยาและวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
________. (2550). มานุษยวิทยาและวัฒนธรรม. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ : ธนาเพรส
ไพฑูรย์ มีกุศล. (2531). อีสานศึกษา. กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม.
ภูมินทร์ มะธิโตปะนำา. (2552 ). วงมโหรีพื้นบ้านอีสาน คณะจันทร์ไทยบรรเลง ตำาบลลำาไทรโยง อำาเภอนางรอง 
 จังหวัดบุรีรัมย์. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะวิทยาลัย
 ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
เรณู โกศินานนท์. (2537). การแสดงพื้นบ้านในประเทศไทยในภาคกลาง. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
สมศกัดิ ์ศรีสนัตสิขุ. (2544). การศกึษาสงัคมและวฒันธรรม : แนวคดิ วธีิวทิยา และทฤษฎ.ี ขอนแกน่ : คณะมนษุยศาสตร์
 และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สรวงสุดา สิงขรอาสน์ (2554). กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร : การบริหารจัดการเพื่อการสืบทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
 ในเขตอีสานใต้. วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สุชาติ สุทธิ. (2544). คู่มือสอนสุนทรียภาพของชีวิต. กรุงเทพฯ : เสมาธรรม.
Eargle, John M. (1995). Music, Sound and Technology. New York: Van Nostrand.


