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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 การจัดกระทำ�และการวิเคราะห์ข้อมูล ตาม
ความมุ่งหมายที่กำ�หนดไว้ และนำ�เสนอผลการวิจัยเชิงพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัย 1) องค์ประกอบของวงมโหรีพื้นบ้าน
อีสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์ วงมโหรีได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 ซึ่งมีหัวหน้าวงมโหรีคือนายจันทร์ที คะเล
รัมย์ ปัจจุบันมีสมาชิก 10 คน นักดนตรีส่วนมากประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป เครื่องดนตรีประกอบด้วย ปี่ใน ตรัว ซอเล็ก
ซออู้ โทน รำ�มะนา ฉิ่ง และฉาบ เครื่องดนตรีส่วนใหญ่เป็นเครื่องดนตรีที่ทำ�ขึ้นเอง ระบบเสียงของตรัว จะตั้งเป็นคู่ 4 ซอ
เล็กกับซออู้จะตั้งเสียงคู่ 5 โดยใช้ปี่ในเป็นตัวเทียบเสียง บรรเลงโดยการนั่งบรรเลง บทเพลงที่ใช้บรรเลงมีทั้งหมด 10 เพลง
เป็นเพลงบรรเลงทั้งสิ้นไม่มีการขับร้อง ใช้บรรเลงในงานมงคลเท่านั้น การบรรเลงทุกครั้งต้องมีการไหว้ครู โดยจะบรรเลง
เพลงครู (โต) เป็นเพลงแรกเสมอ บทบาทหน้าที่ทางสังคมของวงดนตรี คือ ใช้ในพิธีกรรมต่างๆ เช่น งานตรุษสงกรานต์
การทำ�บุญขึน้ บ้านใหม่ บวชนาคและงานแต่งงาน ตลอดจนเพือ่ ความบันเทิงและสร้างสามัคคีในหมูค่ ณะ 2) เทคนิคการบรรเลง
ตรัวในวงมโหรีพนื้ บ้านอีสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรรี มั ย์ มีการใช้เทคนิคการบรรเลงตรัวในวงมโหรีพนื้ บ้านอีสานใต้
คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์ 4 เทคนิค คือ เทคนิคการพรมสาย เทคนิคการใช้เสียงเลื่อน(เอ้เสียง) เทคนิคการขย่มสาย
และเทคนิคการประสาย
คำ�สำ�คัญ : การบรรเลงตรัว, วงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้
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Abstract

The research on playing Trua of MahoreePuenban 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 Mahoree-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
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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.

บทนำ�

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน เป็น
ภาคทีม่ พี นื้ ทีม่ ากทีส่ ดุ ของประเทศไทย มีการแบ่งพืน้ ทีภ่ าค
อีสาน ออกเป็น อีสานตอนบน อีสานตอนกลาง และอีสาน
ตอนล่างหรืออีสานใต้ โดยใช้หลักเกณฑ์ตามหน่วยงานทาง
ราชการต่างๆ กำ�หนดเอาไว้ ซึง่ พืน้ ทีแ่ ห่งนีไ้ ด้มกี ลุม่ ชาติพนั ธุ์
หลากหลายวัฒนธรรมตั้งถิ่นฐานกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป
กล่าวคือ ประชากรในอีสานตอนบนและอีสานตอนกลาง
ส่วนมากเป็นกลุ่มวัฒนธรรมไทย-ลาว ส่วนประชากรอีสาน
ตอนล่างหรืออีสานใต้ เป็นกลุ่มวัฒนธรรมไทย-เขมร ไทยส่วย ไทย-ลาว และไทย-โคราช (ไพฑูรย์ มีกุศล, 2531 : 1)
จากการแบ่งเขตพื้นที่ภาคอีสานออกเป็นสามเขต ในแต่ละ
พื้นที่จึงมีกลุ่มวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป ส่งผลทำ�ให้
รูปแบบการดำ�เนินชีวติ ประเพณี และวัฒนธรรม ค่อนข้างที่
จะแตกต่างกันออกไปตามบริบทพืน้ ทีน่ นั้ ๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งพื้นที่อีสานตอนล่างหรืออีสานใต้ มีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัย
อยู่หลายกลุ่ม ได้แก่ ไทยลาว ไทยโคราช ไทยส่วย และไทย
เขมร โดยกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรมีศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีการสืบทอดวัฒนธรรมอย่าง
ต่อเนือ่ งทีส่ �ำ คัญคือ กลุม่ เจรียง - กันตรึม ทีม่ เี พลงประกอบ
พิธีกรรมและเพลงร้องเพื่อความสนุกสนาน โดยเพลงที่ใช้
ประกอบในพิธีกรรมได้แก่ เรือมมะม๊วตในพิธีกรรมมะม๊วต
ส่วนเพลงร้องเพือ่ ความสนุกสนาน ได้แก่ กันตรึม เจรียงหรือ
จำ�เรียงหรืออาไย (เรณู โกศินานนท์, 2537 : 47) นอกจากนี้
ในพื้นที่อีสานใต้ ก็ยังมีการแสดงอื่นๆ ที่ทำ�การแสดงอยู่ใน
ท้องถิ่น ได้แก่ ลิเกเขมร และ มโหรีพื้นบ้านอีสานใต้
วงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ มีแสดงอยู่ในท้องถิ่น
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ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์เขมรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในเขตพื้นที่
จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ จากงานวิจัยวงมโหรีพื้นบ้าน
อีสาน คณะจันทร์ไทยบรรเลง ตำ�บลลำ�ไทรโยง อำ�เภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้กล่าวถึงเครื่องดนตรีที่ใช้ในการ
บรรเลงประกอบด้วย ซอด้วง ซอกลาง ซออู้ ปี่ใน โทน สอง
หน้า ฉิ่งและฉาบ ลักษณะของการบรรเลงจะมี 2 แบบคือ
การนัง่ บรรเลง และการเดินบรรเลง ก่อนทีจ่ ะมีการบรรเลง
ทุกครั้ง ก็จะต้องมีการไหว้ครูก่อนการแสดง บทเพลงที่ใช้
บรรเลง ได้แก่ มอญแปลง จระเข้หางยาว นาคเกี้ยว แป๊ะ
สามเส้า แขกวรเชษฐ์ นางครวญ อกทะเล สีนวล การแห่ใช้
เพลง กราวนอก โอกาสในการบรรเลง จะบรรเลงเพือ่ ความ
บันเทิงและประกอบพิธกี รรม (ภูมนิ ทร์ มะธิโตปะนำ�, 2552:
203-207) นอกจากนี้ยังมีการแสดงของวงมโหรีพื้นบ้าน
อีสานใต้ ที่ได้รับความนิยมจากชาวบ้านในเขตพื้นที่ และ
เขตพืน้ ทีใ่ กล้เคียงจังหวัดบุรรี มั ย์ คือวงมโหรีพน้ื บ้านอีสานใต้
คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์
วงมโหรี พื้ น บ้ า นอี ส านใต้ คณะอิ ส าณพั น ปี
จังหวัดบุรรี มั ย์นนั้ เป็นวงดนตรีทมี่ เี อกลักษณ์เด่นคือ ใช้ตรัว
และปี่ เป็นเครื่องดำ�เนินทำ�นองแทนระนาด และยังคงเป็น
รูปแบบวงแบบโบราณ มีการสืบทอดการเล่นมโหรีจากสมัย
โบราณอย่างเคร่งครัด ปัจจุบันยังคงรักษาเอกลักษณ์ไว้ได้
เช่น เครือ่ งดนตรีบทเพลงและขนบธรรมเนียมในการบรรเลง
ได้อย่างสมบูรณ์ วงดังกล่าวยังได้รบั ความนิยมจากชาวบ้าน
ในพื้นที่และใกล้เคียง นอกจากนี้ยังพบว่า ขนบธรรมเนียม
ในการแสดงของวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ คณะอิสานพันปี
จังหวัดบุรีรัมย์ มีการประกอบพิธีการไหว้ครูดนตรีก่อน
ทำ�การแสดง โดยเพลงที่จะต้องบรรเลงที่ขาดไม่ได้เลยคือ
เพลงสำ�หรับไหว้ครู (ชัชวาลย์ ประทุมสินธุ์, 2554 : 208)
ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเคารพนับถือครูอาจารย์ ที่มี
ความงดงามและศักดิส์ ทิ ธิไ์ ม่ดอ้ ยกว่าศิลปะการแสดงพืน้ บ้าน
อื่นๆ ส่วนนักร้องและนักดนตรีแต่ละคน ล้วนแต่ได้ผ่าน
การฝึกฝนเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน รวมไปถึงลักษณะการ
บรรเลงของนักดนตรีทมี่ คี วามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่าง
เห็นได้ชัด โดยเฉพาะเครื่องดนตรีประเภท ตรัว
ดังนั้น ตรัวจึงถือได้ว่าเป็นเครื่องดนตรีที่มีความ
โดดเด่นในวงมโหรีพนื้ บ้านอีสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัด
บุรีรัมย์ เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้สีด้วยคันชัก ลักษณะของตรัว

ส่วนใหญ่จะคล้ายกับซออู้ที่ใช้ในวงดนตรีไทย ทำ�ด้วยไม้
กล่องเสียงขึงด้วยหนังงูเหลือม มีช่องเสียงอยู่ด้านตรงข้าม
หน้าซอ ใช้สายลวดมี 2 สาย คันชักอยู่ระหว่างสาย คันชัก
ซอยาวประมาณ 60 เซนติเมตร มีลกู บิดอยูต่ อนบน อกซอใช้
รัดด้วยเชือก ขนาดของซอแตกต่างกันไปตามความประสงค์
ของผู้สร้าง โดยทั่วไปมี 3 ขนาด คือ ตรัวจี้ (เล็ก) ตรัวเอก
(กลาง) ตรัวธม (ใหญ่) (สรวงสุดา สิงขรอาสน์, 2554 : 211)
ซึ่งผู้บรรเลงตรัวในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ คณะอิสาณ
พันปี จังหวัดบุรรี มั ย์นนั้ มีเทคนิคการบรรเลงทีม่ เี อกลักษณ์
เฉพาะตัว บ่งบอกความเป็นอีสานใต้ได้อย่างชัดเจน
ในปัจจุบันนี้ ตรัวในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้
มิได้มีการเล่นหรือบรรเลงอย่างแพร่หลายเท่าที่ควร หาก
มิได้ทำ�การศึกษาค้นคว้าและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลไว้อย่าง
เป็นระบบแล้ว ก็อาจทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากรูป
แบบเดิมและสูญหายไปตามกาลเวลา ผู้วิจัยได้ตระหนัก
ถึงความสำ�คัญในเรื่องนี้ โดยเล็งเห็นถึงความสำ�คัญของวง
มโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ และต้องการศึกษารวบรวมข้อมูลไว้
อย่างเป็นระบบ เพือ่ ก่อให้เกิดองค์ความรูท้ เี่ ป็นรูปธรรม เป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษา ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ อีกทั้ง
เป็นการอนุรกั ษ์และส่งเสริมในด้านวัฒนธรรมดนตรีพนื้ บ้าน
อีสานใต้ ให้คงอยู่สืบไป จากเหตุผลและความสำ�คัญ
ดังกล่าวทำ�ให้ผวู้ จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะศึกษาองค์ประกอบของ
วงมโหรีพืน้ บ้านอีสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรรี มั ย์
และเทคนิคการบรรเลงตรัวในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้
คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรรี มั ย์ เพือ่ เป็นแนวทางการพัฒนา
ในเรื่องการบรรเลงตรัวในวงมโหรีพ้ืนบ้านอีสานใต้ และ
สะดวกในเชิงปฏิบัติ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

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

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิ จั ย เรื่ อ งการบรรเลงตรั ว ในวงมโหรี พ้ื น
บ้านอีสานใต้ : กรณีศึกษาคณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์
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เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัย
ได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย และ
การออกภาคสนามเพื่อทำ�การศึกษาข้อมูลโดยใช้วิธีการ
สังเกต สัมภาษณ์ จากนั้นจึงนำ�ข้อมูลที่ได้รวบรวมทั้งหมด
มาวิเคราะห์ โดยเรียบเรียงการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบ
พรรณนาวิเคราะห์ เกี่ยวกับวิธีดำ�เนินการวิจัย ได้แบ่ง
ประเด็นออกเป็น 2 ประเด็น คือ ขอบเขตของการวิจัยและ
วิธีในการดำ�เนินการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ขอบเขตของการวิจัย

1. เนื้อหาการวิจัย
การบรรเลงตรัวในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ :
กรณีศกึ ษา คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรรี มั ย์ มีความมุง่ หมาย
เพื่อการวิจัยดังนี้
		 1.1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบของวงมโหรีพื้น
บ้านอีสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรรี มั ย์ ได้แก่ ประวัติ
ความเป็นมา นักดนตรี เครือ่ งดนตรี การประสมวง บทเพลง
ที่ใช้บรรเลง พิธีกรรมและธรรมเนียมปฏิบัติ และบทบาท
หน้าที่ทางสังคม
		 1.2 เพื่อศึกษาเทคนิคการบรรเลงตรัวในวง
มโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์
ได้แก่ การวางนิ้ว การใช้คันชัก และการใช้เทคนิค
2. ระยะเวลาในการวิจัย
การวิจยั เรือ่ ง การบรรเลงตรัวในวงมโหรีพนื้ บ้าน
อีสานใต้ : กรณีศกึ ษาคณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรรี มั ย์ ผูว้ จิ ยั
ใช้ระยะเวลาในการวิจยั ตัง้ แต่เดือน มกราคม 2559 ถึงเดือน
มีนาคม 2560
3. พื้นที่วิจัย
พืน้ ทีว่ จิ ยั เรือ่ ง “การบรรเลงตรัวในมโหรีพนื้ บ้าน
อีสานใต้ : กรณีศึกษา คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์”
คือ วงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ คณะอิสาณพันปี ตำ�บลอิสาณ
อำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยเลือกพื้นที่แบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เพราะเป็นพื้นที่ที่มีวงมโหรีพื้น
บ้านอีสานใต้ ที่มีการบรรเลงในรูปแบบวงโบราณ มีการ
บรรเลงที่เป็นเอกลักษณ์เป็นของตนเอง และมีการนำ�เอา
เครื่องดนตรีประเภทตรัวมาบรรเลงในวง ซึ่งมีการบรรเลง
ที่เป็นเอกลักษณ์เป็นของตนเอง

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) 2560

4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 4.1 ประชากร
		 ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นประชากร
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ศึกษา ซึ่งใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยประชากรที่ศึกษาประกอบ
ด้วย หัวหน้าวงมโหรี นักดนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้นำ�
ชุมชน นักดนตรีอาวุโส ผูว้ า่ จ้าง ประชาชนและผูช้ มทีอ่ าศัย
อยู่ในชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่ในการวิจัย
		 4.2 กลุ่มตัวอย่าง
		 ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ซึ่งผู้วิจัยได้จำ�แนกกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อการศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
			 4.2.1 กลุ่มผู้รู้ (Key-informant) คือกลุ่ม
บุคคลทีใ่ ห้ขอ้ มูลเชิงลึกและสาระสำ�คัญเกีย่ วกับบริบทพืน้ ที่
วิจัย ประวัติความเป็นมา และเทคนิคการบรรเลงตรัวในวง
มโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ ซึ่งมีจำ�นวน 3 ท่าน
			 4.2.2 กลุ่มผู้ปฏิบัติ (Casual-informant)
คือกลุ่มบุคคลที่เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เป็นกลุ่มผู้บรรเลงวงมโหรี เพราะ
เป็นผู้ที่ทราบเรื่องราวและเป็นผู้บรรเลงของวงมโหรี ได้
ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องดนตรี องค์ประกอบและ
ธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นการแสดงของวงมโหรีพนื้ บ้านอีสานใต้
คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่ง มีจำ�นวน 10 ท่าน
			 4.2.3 กลุ่มบุคคลทั่วไป (General-informant) เป็นการเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เป็นกลุม่ ประชาชนผูช้ มการแสดงมโหรีหรือผูท้ ี่
อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีวงมโหรี และผู้ว่าจ้างวงมโหรีพื้นบ้าน
อีสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีจำ�นวน 10
ท่าน
5. เครื่องมือที่ในการรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลของการศึกษา
ค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่
5.1 แบบสัมภาษณ์ (Interview Guided)
			 5.1.1 แบบสั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ า ง
(Structured Interview) ใช้สัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ (Key
Informants) กลุม่ ผูป้ ฏิบตั ิ (Casual Informants) และกลุม่
ผู้ให้ข้อมูลทั่วไป (General Informants) เพื่อให้ได้ข้อมูล
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ตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้
				 5.1.2 แบบสั ม ภาษณ์ แ บบไม่ มี
โครงสร้าง (Unstructured Interview) ใช้สัมภาษณ์กลุ่ม
ผูร้ ู้ (Key Informants) กลุม่ ผูป้ ฏิบตั ิ (Casual Informants)
และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป (General Informants) เพื่อ
ค้นหาประเด็นที่นอกเหนือจากกรอบที่ตั้งไว้
		 5.2 การสังเกต (Observation) เป็นการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ใช้
ในการสังเกตการบรรเลงตรัวของนักดนตรีในวงมโหรีพน้ื บ้าน
อีสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติ และ
กลุ่มบุคคลทั่วไป
		 5.3 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุม่ นักดนตรีในวงมโหรีพนื้ บ้าน
อีสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ยึดหลักการ
เก็บข้อมูลที่มีลักษณะสอดคล้องกับความมุ่งหมายของการ
วิจัย และสามารถตอบคำ�ถามของการวิจัยได้ตามที่กำ�หนด
ไว้ ซึ่งมีวิธีการเก็บข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
6.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร
		 เป็นข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมได้จากเอกสาร งานวิจยั
หนังสือ ตำ�รา รายงานการประชุมปริญญานิพนธ์ และ
อินเตอร์เน็ต หรือทีไ่ ด้มกี ารศึกษาไว้ในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับการ
บรรเลงตรัวในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ ซึ่งได้แก่
			 6.1.1 ข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสังคมและ
วัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดบุรีรัมย์
			 6.1.2 ข้อมูลความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรี
และศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสานใต้
			 6.1.3 ข้อมูลความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวงมโหรี
อีสานใต้
			 6.1.4 องค์ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตรัว
			 6.1.5 แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย
6.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม
		 ผูว้ จิ ยั ได้ใช้การสัมภาษณ์ การสังเกต และการ
สนทนากลุ่มเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากขึ้น
			 6.2.1 การสัมภาษณ์ (Interview) การวิจยั
ครั้งนี้ใช้รูปแบบในการสัมภาษณ์ 2 รูปแบบ ได้แก่
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			 6.2.1.1 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
(Structured Interview) โดยสัมภาษณ์กลุม่ เป้าหมายได้แก่
กลุม่ ผูร้ ู้ กลุม่ ผูป้ ฏิบตั ิ กลุม่ บุคคลทัว่ ไปทีเ่ กีย่ วข้องกับวงมโหรี
พื้นบ้านอีสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์
			 6.2.1.2 การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง
(Unstructured Interview) โดยการสัมภาษณ์แบบเปิด
กว้างนอกเหนือจากกรอบที่กำ�หนดไว้
		 6.2.2 การสังเกต (Observation) ใช้สงั เกตการ
บรรเลงตรัวของนักดนตรีในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้คณะ
อิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจะใช้แบบสังเกต 2 รูป
แบบคือ
			 6.2.2.1 การสังเกตแบบมีสว่ นร่วม (Participatory Observation) โดยเข้าร่วมการสาธิตการบรรเลงตรัว
เพื่อให้ทราบถึง รูปแบบ องค์ประกอบ ในเรื่องเทคนิคการ
บรรเลงตรัว
			 6.2.2.2 การสังเกตแบบไม่มสี ว่ นร่วม (Non
– Participatory Observation) ผู้วิจัยจะทำ�การสังเกต
เทคนิคการบรรเลงตรัวของศิลปินทั่วไป เป็นการซักถาม
ข้อมูล จดบันทึก และบันทึกการบรรเลงตรัว
		 6.2.3 การสนทนากลุ่ม (Focus Group)
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการจัดกลุ่มสนทนาและ
ร่วมปรึกษาหารือ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และแสดงความ
คิดเห็นระหว่างผู้ให้ข้อมูล
7. การตรวจสอบข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทำ�การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
(Triangulation) เพื่อเป็นการตรวจพิสูจน์ความถูกต้อง
ความเทีย่ งตรงของข้อมูล ซึง่ การตรวจสอบด้านข้อมูล (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. การจัดกระทำ�และการวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่เก็บรวบรวม
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จากเอกสารและจากการศึกษาภาคสนามแล้วใช้วิธีการจัด
กระทำ�และวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
		 8.1 นำ�ข้อมูลทีร่ วบรวมได้จากเครือ่ งมือต่างๆ
ซึ่งประกอบด้วยการสัมภาษณ์ การสังเกต การสนทนากลุ่ม
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
		 8.2 นำ�ข้อมูลที่รวบรวมไว้ จำ�แนกหมวดหมู่
ตามประเภทของข้อมูลที่กลั่นกรองจากเครื่องมือ
		 8.3 ในส่วนของดนตรีฟงั และถอดจากเทปโดย
บันทึกเป็นโน้ตสากล
		 8.4 ศึกษาเปรียบเทียบจากเอกสารรายงาน
การวิ จั ย ตำ � ราและหนั ง สื อ ต่ า งๆ ทางวิ ช าการรวมทั้ ง
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์
		 8.5 สรุปข้อมูลของแต่ละประเภทเครื่องมือ
แล้ววิเคราะห์ข้อมูลให้ตรงตามจุดประสงค์ดังนี้
			 8.5.1 วิเคราะห์องค์ประกอบของวงมโหรี
พื้นบ้านอีสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์
		 8.5.2 วิเคราะห์เทคนิคการบรรเลงตรัว
ในวงมโหรีพนื้ บ้านอีสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรรี มั ย์
9. การนำ�เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยจะนำ�เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิง
คุณภาพ ประมวลผลให้ตรงตามความมุง่ หมายทีว่ างไว้ แล้ว
นำ�เสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์

สรุปผล

1. องค์ประกอบของวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้
คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์
ประวัติความเป็นมา
วงมโหรี พื้ น บ้ า นอี ส านใต้ คณะอิ ส าณพั น ปี
จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวงเก่าแก่วงหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่ง
ปัจจุบันวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ คณะอิสาณพันปี ได้รับ
ความนิยมในอำ�เภอเมือง และอำ�เภอใกล้เคียง และเป็นวง
มโหรีพนื้ บ้านอีสานใต้ทมี่ อี ยูเ่ พียงวงเดียวในเขตอำ�เภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ในปัจจุบัน
วงมโหรี พื้ น บ้ า นอี ส านใต้ คณะอิ ส าณพั น ปี
จังหวัดบุรรี มั ย์ จากการทีผ่ วู้ จิ ยั ได้สมั ภาษณ์หวั หน้าวงมโหรี
คือ นายจันทร์ที คะเลรัมย์ ได้ทราบข้อมูลว่า วงมโหรีได้ก่อ
ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 ซึ่งมี นายกอบ เหลือสืบชาติ ได้
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ชักชวนเพือ่ นทีเ่ ล่นดนตรีพนื้ บ้านด้วยกัน มารวมกลุม่ กันเพือ่
รับงานจากผูว้ า่ จ้างในเขตพืน้ ทีห่ มูบ่ า้ นใกล้ๆ ก่อน ซึง่ ในตอน
นัน้ ยังไม่มกี ารตัง้ ชือ่ วงแต่อย่างใด จนกระทัง่ นายกเทศบาล
ตำ�บลอิสาณ นายสุพจน์ สวัสดิพ์ ทุ รา ได้เห็นการแสดงของวง
มโหรีจงึ เกิดความประทับใจ ได้มอบเงินสนับสนุนให้บริหาร
จัดการในวง พร้อมกับได้ตงั้ ชือ่ วงมโหรีคณะนีว้ า่ วงมโหรีพนื้
บ้านอีสานใต้ คณะอิสาณพันปี คำ�ว่า อิสาณ ได้มาจากชื่อ
ของเทศบาลตำ�บลอิสาณ ส่วนคำ�ว่า พันปี ได้มาจากอายุของ
นักดนตรี ซึง่ อายุเฉลีย่ ของนักดนตรีในวงอยูท่ ี่ 60 ปี และได้
ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ คณะอิสาณ
พันปี จังหวัดบุรีรัมย์ มีสมาชิกในวงประกอบด้วย
นายจันทร์ที คะเลรัมย์ (หัวหน้าวง) นายภานุวตั น์
สุระพินิจ นายสุนทร ศรีเพ็ชรกล้า นายวุ่น เกาะรัมย์ นาย
จำ�ปา ตีประเคน นายสมพงษ์ ทวีรัมย์ นายวีระ ชาติครบุรี
นายกอบ เหลือสืบชาติ นายสมหวัง ยืนยาวและนายบุญ
เพ็ง บุญทองเถิง
เครื่องดนตรี และการประสมวง
เครือ่ งดนตรีทใี่ ช้บรรเลงในวงมโหรีพนื้ บ้านอีสาน
ใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์มีทั้งหมด 8 ชนิด ดังนี้
1. ซอเล็ก เป็นเครือ่ งดนตรีทปี่ ระกอบด้วย 5 ส่วน
ด้วยกันคือ ส่วนที่ 1 คันทวน ทำ�มาจากไม้ประดู่ ส่วนที่ 2
กล่องเสียง เป็นกระบอกทำ�จากไม้เนื้อแข็ง ส่วนที่ 3 ลูกบิด
มี 2 อันทำ�จากไม้พะยูง ส่วนที่ 4 คันชัก ทำ�ด้วยไม้มกู ขึงด้วย
หางม้าหรือเอ็นขนาดเล็ก มีลักษณะคล้ายคันธนู อยู่ตรง
กลางระหว่างสายซอทัง้ สอง ส่วนสุดท้าย สายซอทำ�จากลวด
หรือเบรกรถจักรยาน การบรรเลงซอเล็ก จะบรรเลงทำ�นอง
เดียวกันกับเครื่องดนตรีประเภทบรรเลงทำ�นองชนิดอื่น
2. ซออู้ เป็นเครื่องดนตรีที่ประกอบด้วย 5 ส่วน
ด้วยกันคือ ส่วนที่ 1 คันทวน ทำ�มาจากไม้พะยูง ส่วนที่ 2
กล่องเสียง เป็นกระบอกทำ�จากกะลามะพร้าว เปิดออกด้าน
หนึง่ แล้วเอาเนือ้ ออกให้หมด ด้านหลังเจาะเป็นรูเพือ่ ระบาย
ลมให้เสียงออกอาจมีการแกะสลักให้สวยงาม ด้านหนึ่งขึง
ด้วยหนังลูกวัว เรียกว่า หน้าซอ ส่วนที่ 3 ลูกบิด มี 2 อัน
ทำ�จากไม้พะยูง ส่วนที่ 4 คันชัก ทำ�ด้วยไม้พะยูงขึงด้วยหาง
ม้าหรือเอ็นขนาดเล็กมีลักษณะคล้ายคันธนู อยู่ตรงกลาง
ระหว่างสายซอทั้งสอง ส่วนสุดท้าย สายซอทำ�จากลวด
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หรือเบรกรถจักรยาน การบรรเลงซออู้ จะบรรเลงทำ�นอง
เดียวกันกับเครื่องดนตรีประเภทบรรเลงทำ�นองชนิดอื่น
3. ตรัว ของตรัว เป็นเครือ่ งดนตรีทปี่ ระกอบด้วย
5 ส่วนด้วยกันคือ ส่วนที่ 1 คันทวน ทำ�มาจากไม้ประดู่ ส่วน
ที่ 2 กล่องเสียง ด้านหนึ่งใส่คอนแท็กรับสัญญาณเสียงจาก
สายซอเรียกว่าหน้าซอ ด้านหลังกล่องเสียงเจาะรูเอาไว้รับ
สายสัญญาณเพื่อส่งสัญญาณไปยังเครื่องขยายเสียง บน
กล่องเสียงมีปุ่มหมุนปรับสัญญาณเสียง 2 ปุ่ม ได้แก่ปุ่มที่
1 ใช้ปรับความดัง-เบาของเสียง ปุ่มที่สองใช้ปรับเสียงทุ้มแหลม ส่วนที่ 3 ลูกบิด มี 2 อันเป็นลูกบิดกีตาร์ ส่วนที่ 4
คันชัก คันชักทำ�ด้วยไม้ประดู่ขึงด้วยหางม้าหรือเอ็นขนาด
เล็กมีลักษณะคล้ายคันธนู อยู่ตรงกลางระหว่างสายซอทั้ง
สอง ส่วนสุดท้าย สายซอทำ�จากลวดหรือเบรกรถจักรยาน
การบรรเลงตรัวจะบรรเลงทำ�นองเดียวกันกับปีใ่ น เมือ่ นำ�มา
เปรียบเทียบกับตรัวทั่วไปแล้วพบว่า มีส่วนประกอบที่แตก
ต่างกันคือ กล่องเสียงและลูกบิด
4. ปี่หรือปี่ใน ประกอบด้วยตัวปี่หรือเลาปี่ทำ�มา
จากไม้พะยูง และลิ้นปี่ที่ทำ�จากใบตาลมาตัดเป็นรูปใบผัก
แว่นผูกติดกับท่อทองเหลืองขนาดเล็กเรียกว่า กำ�พวดปี่ ใช้
เสียบทีร่ ดู า้ น บนเป่าให้เกิดเสียง มีรนู บั นิว้ 6 รู ตัวเลาปีเ่ จาะ
ทะลวงตลอดทั้งลำ� มีลักษณะเป็นปากลำ�โพง คือไล่ระดับ
จากเล็กไปหาใหญ่ สามารถทำ�ได้ หลายเสียงแต่มเี สียงทีเ่ ป็น
หลักมีอยู่ 9 เสียง ส่วนเสียงอื่นๆ นั้นแล้วแต่ความสามารถ
ของผู้บรรเลง การบรรเลงปี่หรือปี่ในจะบรรเลงเป็นทำ�นอง
หลักเช่นเดียวกับตรัว
5. โทน โทนที่ใช้เป็นโทนที่ทำ�มาจากไม้ขนุน มี
ลักษณะทีค่ ล้ายกับโทนในวงมโหรีของภาคกลางแต่มขี นาด
ใหญ่กว่าและป่องตรงกลาง กล่าวคือมีลักษณะคล้ายกับ
สรีระของสตรี โทนแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ
		 5.1 ส่วนหน้าโทน ใช้ขึงหนังวัวแล้วตีให้เกิด
เสียง
		 5.2 ส่วนอกของโทน
		 5.3 ส่วนสะโพกและท้ายโทน การบรรเลงโทน
จะใช้ตกี �ำ กับจังหวะไปพร้อมกับเครือ่ งกำ�กับจังหวะชนิดอืน่
6. กลองรำ�มะนา เป็นกลองขนาดใหญ่ หน้ากลอง
ขึงด้วยหนังวัว ตรึงด้วยหมุด ตัวกลองทำ�ด้วยไม้ขนุน ตีด้วย
ไม้เช่นเดียวกับกลองทัดและกลองเพลของภาคกลาง การ
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บรรเลงกลองรำ�มะนา จะใช้ตีกำ�กับจังหวะหลักในวง
7. ฉิ่ง ทำ�จากทองสัมฤทธิ์หรือทองเหลือง ฉิ่งมี
เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร มี 2 ฝาใช้ผูกเชือกร้อยเข้า
ไว้ดว้ ยกัน การบรรเลงฉิง่ จะบรรเลงในรูปแบบอัตราจังหวะ
2 ชั้น
8. ฉาบ ทำ�จากทองสัมฤทธิห์ รือทองเหลือง มีเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 16 เซนติเมตร มี 2 ฝา และใช้เชือกร้อยเข้า
ไว้ด้วยกันเช่นเดียวกับฉิ่ง การบรรเลงฉาบ จะบรรเลงในรูป
แบบอัตราจังหวะ 2 ชั้น
การประสมวง
การประสมวงหรือการรวมวงนัน้ มีเครือ่ งดำ�เนิน
ทำ�นองเฉพาะปีแ่ ละซอเท่านัน้ ส่วนเครือ่ งประกอบจังหวะที่
เป็นหลักที่ขาดไม่ได้ก็คือ โทน รำ�มะนา ฉิ่ง และฉาบ
ส่วนขนาดของวงนัน้ ไม่มกี ารกำ�หนดเครือ่ งดนตรี
แน่นอนจะขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้าง โดยจะแบ่งเป็น 2 แบบดังนี้
1. วง 8 คน ประกอบด้วย ปีใ่ น ซอเล็ก ตรัว ซออู้
โทน รำ�มะนา ฉิ่ง และฉาบ ราคาค่าจ้าง 6,400 บาท
2. วง 10 คน ประกอบด้วย ปี่ใน ซอเล็ก 3 คัน
ตรัว ซออู้ โทน รำ�มะนา ฉิ่ง และฉาบ ราคาที่ว่าจ้างอยู่ที่
8,500 บาท เฉพาะในเขตอำ�เภอเมือง ถ้าอยูน่ อกเขตอำ�เภอ
เมืองราคาจะอยู่ที่ 12,000 บาท ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับระยะทาง
ที่ไปทำ�การแสดง ซึ่งค่าแรงนักดนตรีทุกคนจะได้เท่ากัน
ลักษณะของการบรรเลงใช้วิธีการนั่งกับพื้นเป็น
รูปวงกลมหรือวงรี หันหน้าเข้าหากัน เพื่อให้ได้ยินเสียงกัน
และกัน ในกรณีที่มีการจัดเตรียมที่นั่งให้โดยผู้ว่าจ้าง ไม่
สามารถนั่งเป็นวงกลมหรือวงรีได้ นักดนตรีก็สามารถนั่ง
บรรเลงตามที่ผู้ว่าจ้างจัดเตรียมให้ได้เลย
บทเพลงที่ใช้บรรเลง
จากการศึกษาพบว่าเพลงที่ใช้ในการบรรเลงใน
วงมโหรี เป็นเพลงบรรเลงล้วนใช้บรรเลงในงานมงคลเท่านัน้
โดยมีรายชือ่ เพลงได้แก่ เพลงครู (โต) เพลงกล่อม เพลงแขก
มอญ เพลงตะเข้หางยาว เพลงมอญโยนดาบ เพลงกล่อม
กลับทาง เพลงหงส์ปกี หัก เพลงศรีนวล เพลงลาวเสีย่ งเทียน
และเพลงจีนทอดแห
ในการบรรเลงในงานต่างๆ นั้นจะไม่มีการเรียง
ลำ�ดับบทเพลงที่แน่นอน จะขึ้นอยู่กับการนึกขึ้นได้ของผู้
บรรเลง แต่ในการบรรเลงทุกครั้ง ต้องบรรเลงเพลงครูก่อน
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ทุกครั้ง เพราะถือว่าเป็นเพลงครู
บทบาทหน้าที่ทางสังคม
จากการศึ ก ษาเรื่ อ งบทบาทหน้ า ที่ ท างสั ง คม
สามารถแบ่งบทบาทหน้าที่ได้ดังนี้
1. บทบาทด้านสังคมเป็นกิจกรรมอย่างหนึง่ ของ
สังคมที่ช่วยผ่อนคลายจากการทำ�งาน สร้างความสามัคคี
และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
2. บทบาทด้านเศรษฐกิจ การสร้างรายได้เพิ่ม
เติมจากอาชีพหลักให้กบั ครอบครัวของกลุม่ นักดนตรีและยัง
เป็นอาชีพอย่างหนึง่ เป็นการสร้างรายได้ให้กบั คนในชุมชน
ด้วย
3. บทบาทด้านวัฒนธรรมและประเพณี มีความ
เกีย่ วข้องกับประเพณี เช่น การทำ�บุญขึน้ บ้านใหม่ บวชนาค
แต่งงาน ในด้านพิธีกรรมจะใช้ในงานตรุษสงกรานต์
2. เทคนิคการบรรเลงตรัวในวงมโหรีพื้นบ้าน
อิสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์
จากการวิเคราะห์ทั้ง 10 บทเพลง พบว่าเทคนิค
การบรรเลงตรัวในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ คณะอิสาณ
พันปี จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า
		 2.1 ลักษณะการวางนิ้ว
		 เป็นการวางนิว้ ทีอ่ ยูใ่ นรูปแบบการวางนิว้ ทีใ่ ช้
ในการบรรเลงตรัวทั่วไป
		 2.2 ลักษณะการใช้คันชัก มีการใช้คันชักอยู่
3 รูปแบบ ดังนี้
			 2.2.1 คันชักออก-เข้า (คันชักละหนึง่ เสียง)
หมายถึง สีออกได้หนึ่งตัวโน้ต สีเข้าได้หนึ่งตัวโน้ต
			 2.2.2 คันชักควบ 2 เสียง (คันชักละ 2 เสียง)
หมายถึง การใช้คันชักในแต่ละคันชัก ไม่ว่าสีออกหรือสีเข้า
ได้สองตัวโน้ตโดยไม่หยุดคันชัก
			 2.2.3 คันชักควบ 3 เสียง (คันชักละ 3 เสียง)
หมายถึง การใช้คันชักในแต่ละคันชัก ไม่ว่าสีออกหรือสีเข้า
ได้สามตัวโน้ตโดยไม่หยุดคันชัก
การบรรเลงตรัวในวงมโหรีพนื้ บ้านอีสานใต้ คณะ
อิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์นั้น จะไม่มีหลักตายตัวในการ
ใช้คันชัก ซึ่งการใช้คันชักนั้นแล้วแต่ความถนัดและความ
สะดวกของผู้บรรเลง
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2.3 ลักษณะการใช้เทคนิค
การบรรเลงตรัวในวงมโหรีพนื้ บ้านอีสานใต้ คณะ
อิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์ มีการใช้เทคนิคอยู่ 4 เทคนิค
ดังนี้ เทคนิคที่ใช้มากที่สุดอันดับหนึ่งคือ เทคนิคการพรม
สาย เทคนิคทีใ่ ช้มากเป็นอันดับสองก็คอื เทคนิคการใช้เสียง
เลือ่ น (เอ้เสียง) เทคนิคทีใ่ ช้มากเป็นอันดับสามก็คอื เทคนิค
การขย่มสาย ส่วนเทคนิคที่ใช้มากเป็นอันดับสี่ก็คือ เทคนิค
การประสาย

อภิปรายผล

จากการศึกษาเรื่อง การบรรเลงตรัวในวงมโหรี
พื้นบ้านอีสานใต้ : กรณีศึกษา คณะอิสาณพันปี จังหวัด
บุรีรัมย์ อภิปรายผลได้ดังนี้
1. องค์ประกอบของวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้
คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์
วงมโหรีพนื้ บ้านอีสานใต้คณะอิสาณพันปี จังหวัด
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 การนำ�เอาวัฒนธรรมดังกล่าวมาปฏิบัติ
จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมที่กระทำ�ตามปกติ
กระบวนการผสมผสานทางวัฒนธรรม จะมีมากขึ้นเมื่อ
สังคมหนึ่งมีอิทธิพลต่ออีกสังคมหนึ่ง กลุ่มที่มีอิทธิพลสูง
กว่าก็จะพยายามบังคับพวกที่ปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดำ�รง
ชีวติ ของตนเอง จากวิถชี วี ติ ทีเ่ ปลีย่ นไปตามความเจริญด้าน
วัตถุ ชาวเขมรอีสานใต้จะรับรู้สื่อเทคโนโลยีได้เช่นเดียวกับ
คนไทยทัว่ ไป สอดคล้องกับการแพร่กระจายวัฒนธรรมของ
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2544 : 55) กล่าวว่า การแพร่กระจาย
ทางวัฒนธรรม เป็นปัจจัยที่ผลักดันให้วิถีชีวิตของมนุษย์
เปลีย่ นแปลงไปจากเดิม โดยเฉพาะการให้ความนิยมชมชอบ
วงดนตรีประเภทอืน่ เช่น ลำ�ซิง่ วงกลองยาว วงดนตรีรถแห่
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วงดนตรีสากลอืน่ ๆ ด้วยเหตุผลทีว่ า่ วงมโหรีพนื้ บ้านอีสานใต้
มีเสียงเบาบรรเลงไม่สนุกสนานเมือ่ เทียบกับวงลำ�ซิง่ วงกลองยาว
วงดนตรีรถแห่ ทีม่ คี วามเร้าใจมากกว่า ถ้าไม่มกี ารถ่ายทอด
หรือสืบทอดสู่คนรุ่นหลัง วงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ย่อม
สูญหายไป ซึ่งปัจจุบันวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ คณะอิสาณ
พันปี จังหวัดบุรีรัมย์ บางส่วนได้ปรับเปลี่ยนบทบาทให้
สอดคล้องและครอบคลุมบริบททางสังคมมากขึ้น ทั้งด้าน
หน้าที่ทางสังคมกล่าวคือเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของสังคม
ที่ช่วยผ่อนคลายจากการทำ�งาน สร้างความสามัคคีและ
การอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุข ด้านด้านเศรษฐกิจการสร้าง
รายได้เพิ่มเติมจากอาชีพหลักให้กับครอบครัว ของกลุ่มนัก
ดนตรี และด้านวัฒนธรรมและประเพณีมีความเกี่ยวข้อง
กับประเพณี เช่น การทำ�บุญขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน บวช
นาค ในด้านพิธีกรรมจะใช้ในงานตรุษสงกรานต์ สอดคล้อง
กับโครงสร้างหน้าที่นิยมของ นิยพรรณ วรรณศิริ (2550 :
97-101) กล่าวว่า โครงสร้างก็คือ สถาบันของสังคมเกิดมา
จากความจำ�เป็นพื้นฐานของมวลมนุษย์เอง ดังนั้น สถาบัน
หรือโครงสร้างทางสังคมจึงต้องทำ�หน้าที่ตอบสนองความ
จำ�เป็นพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งสังคมของวงมโหรีพื้นบ้าน
อีสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำ�หน้าที่ตอบ
สนองความต้องการของสังคมในทุกๆ ด้าน
เครื่องดนตรี
ในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ คณะอิสาณพันปี
จังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ตระกูลที่
เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของสาย (Chordophones)
ได้แก่ ตรัว ซอเล็ก และซออู้ 2) ตระกูลที่เสียงเกิดจาก
การสั่นสะเทือนของอากาศ (Aerophones) ได้แก่ ปี่ใน
3) ตระกูลที่เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของแผ่นหนัง
(Menbranophones) ได้แก่ โทน และกลองรำ�มะนา 4)
ตระกูลที่เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของมวลวัตถุในตัว
เอง (Idiophones) ฉิ่งและฉาบ
การประสมวง
การประสมวง จะใช้ปี่ในและตรัวเป็นเครื่อง
ดำ�เนินทำ�นองหลัก ส่วนเครื่องประกอบจังหวะที่เป็นหลัก
คือกลองรำ�มะนา โทน ฉิ่งและฉาบเล็ก ลักษณะของการ
บรรเลงจะเป็นการนัง่ บรรเลง และก่อนทีจ่ ะมีการบรรเลงทุก
ครั้งต้องมีการไหว้ครูก่อน เครื่องดนตรีส่วนใหญ่เป็นเครื่อง
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ดนตรีทที่ �ำ ขึน้ เอง เช่น ปีใ่ น ตรัว ซอเล็ก ซออู้ โทน และกลอง
รำ�มะนา ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ความสะดวกในการใช้งานของนักดนตรี
แต่คน อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องดนตรี
และนักดนตรีในวงบางคนได้ผลิตเครื่องดนตรีจำ�หน่ายเพื่อ
เป็นรายได้เสริมอีกด้วย
บทบาทหน้าที่ทางสังคม
จากการศึ ก ษาเรื่ อ งบทบาทหน้ า ที่ ท างสั ง คม
สามารถแบ่งบทบาทหน้าที่ได้ดังนี้
1. บทบาทด้านทางสังคม เป็นกิจกรรมอย่าง
หนึ่งของสังคมที่ช่วยผ่อนคลายจากการทำ�งาน สร้างความ
สามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
2. บทบาทด้านเศรษฐกิจ เป็นการสร้างรายได้
เพิ่มเติมจากอาชีพหลักให้กับครอบครัวของกลุ่มนักดนตรี
และยังเป็นอาชีพอย่างหนึง่ เป็นการสร้างรายได้ให้กบั คนใน
ชุมชนด้วย
3. บทบาทด้านวัฒนธรรมและประเพณี มีความ
เกี่ยวข้องกับประเพณี เช่น การทำ�บุญขึ้นบ้านใหม่ บวช
นาค แต่งงาน ในด้านพิธีกรรมจะใช้ในงานตรุษสงกรานต์
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูมินทร์ มะธิโตปะนำ� (2552:
203-206) ได้กล่าวไว้ว่า เครื่องดนตรีในวงมโหรีพื้นบ้าน
อีสาน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ตระกูลที่เสียงเกิดจาก
การสั่นสะเทือนของสาย (Chordophones) 2) ตระกูลที่
เสียงเกิดจากการสัน่ สะเทือนของอากาศ (Aerophones) 3)
ตระกูลทีเ่ สียงเกิดจากการสัน่ สะเทือนของแผ่นหนัง (Membranophones) 4) ตระกูลที่เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือน
ของมวลวัตถุในตัวเอง (Idiophones) การประสมวง จะใช้ปี่
ในเป็นเครือ่ งดำ�เนินทำ�นองหลัก ส่วนเครือ่ งประกอบจังหวะ
ที่เป็นหลักคือ กลองรำ�มะนา โทน ฉิ่งและฉาบเล็ก ลักษณะ
ของการบรรเลงจะเป็นการนั่งบรรเลง และก่อนที่จะมีการ
บรรเลงทุกครั้งต้องมีการไหว้ครูก่อน บทบาทหน้าที่ทาง
สังคม มีความเกี่ยวข้อง 3 ด้านคือ บทบาทด้านหน้าที่ทาง
สังคม บทบาทด้านเศรษฐกิจ และบทบาทด้านวัฒนธรรม
และประเพณี
2. เทคนิคการบรรเลงตรัวในวงมโหรีพื้นบ้าน
อีสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์
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ด้านลักษณะของตรัว
ส่วนประกอบของตรัวในวงมโหรีพนื้ บ้านอีสานใต้
คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรรี มั ย์ เกิดเสียงจากการสี มีขนาด
และรูปร่างเหมือนกับตรัวทัว่ ๆ ไปทุกประการ ยกเว้น กล่อง
เสียง กล่องเสียงด้านที่เรียกว่าหน้าซอ จะใส่คอนแท็กรับ
สัญญาณเสียงจากสายซอซึ่งต่างจากตรัวทั่วๆ ไปที่หน้าซอ
จะขึงด้วยหนังงู บนกล่องเสียงมีปมุ่ หมุนปรับสัญญาณเสียง
2 ปุ่ม ได้แก่ปุ่มที่หนึ่ง ใช้ปรับความดัง-เบาของเสียง ปุ่มที่
สองใช้ปรับเสียงทุม้ -แหลม ด้านหลังกล่องเสียงเจาะรูเอาไว้
รับสายสัญญาณเพื่อส่งสัญญาณไปยังเครื่องขยายเสียง ซึ่ง
ตรัวทั่วไปจะไม่นำ�มาติดตั้ง จากส่วนประกอบเรื่องกล่อง
เสียงของตรัวที่แต่กจากตรัวทั่วไปดังกล่าว พบว่าเสียงของ
ตรัวในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัด
บุรีรัมย์ มีความแตกต่างจากตรัวทั่วไป กล่าวคือเสียงมี
ความชัดเจนมากขึ้นและช่วยลดปัญหาเรื่องเสียงรบกวน
จากเสียงเครือ่ งดนตรีประเภทอืน่ สามารถปรับเสียงดัง-เบา
ทุ้ม-แหลม ได้ตามต้องการ สอดคล้องกับทฤษฎีหลักอุโฆษ
วิทยาทางดนตรีของ Eargle (1995 : 69-71) ที่กล่าวไว้ว่า
ธรรมชาติของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายนี้ยังมีส่วน
ประกอบอื่น ๆ ที่ทำ�หน้าที่ต่าง ๆ ที่ทำ�ให้เสียงมีความแตก
ต่างกันออกไป ได้แก่ กล่องเสียง (Bridge and Nut) มีลกู บิด
2 อันเป็นลูกบิดกีตาร์ ซึง่ ต่างจากตรัวทัว่ ไปทีล่ กู บิดทำ�ด้วยไม้
อีกทัง้ ยังลดปัญหาเรือ่ งสายเพีย้ นเนือ่ งจากได้น�ำ ลูกบิดกีตาร์
ซึ่งมีมาตรฐานมากกว่าลูกบิดแบบทั่วไปที่ทำ�ด้วยไม้
การตัง้ เสียงของสายตรัวทัง้ สอง ระหว่างสายเอก
และสายทุ้ม บนสายเปล่าจะตั้งห่างกันเป็นคู่ 4 หากเปรียบ
เทียบกับบันไดเสียงประเภทระบบ 5 เสียง (Pentatonic)
สายทุ้ม ตั้งเสียง D สายเอก ตั้งเสียง G แล้วแต่ความเคยชิน
และความถนัดของผู้บรรเลง ไม่มีข้อจำ�กัดแต่อย่างใด แต่ก็
ไม่มีการตั้งที่ผิดพลาด หรือเกินเลยไปจากคู่ 4 และคู่ 5 ช่วง
เสียงที่ตั้งไม่จำ�กัดว่าจะอยู่ในช่วงสูงหรือตํ่า สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ธงรบ จันทร์เต็ม (2549 : 193) ได้วจิ ยั เรือ่ ง กัน
ตรึมคณะเกรียงศักดิ์ ส.สไบทอง บ้านโคกโพธิ์ ตำ�บลสะเดา
อำ�เภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรรี มั ย์ ทีก่ ล่าวไว้วา่ การตัง้ เสียง
ของสายตรัวทัง้ สองสาย ระหว่างสายเอกและสายทุม้ บนสาย
เปล่า จะตั้งห่างกันเป็นคู่ 4 เปรียบเทียบกับบันไดเสียงเป็น
ระบบ 5 เสียง (Pentatonic)
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ด้านเทคนิคการบรรเลง
เทคนิคที่ใช้ในการบรรเลงตรัวในวงมโหรีพื้น
บ้านอีสานใต้ คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์ มีทั้งหมด
4 เทคนิค ดังนี้ เทคนิคที่ใช้มากที่สุดอันดับหนึ่งคือ เทคนิค
การพรมสาย เทคนิคที่ใช้มากเป็นอันดับสองคือ 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 เป็นบทเพลงที่มีทำ�นองและ
จังหวะที่เป็นเอกลักษณ์บ่งบอกความเป็นอีสานใต้ได้อย่าง
ชัดเจน หากใช้เทคนิคอย่างอื่นที่นอกเหนือจากเทคนิคที่ได้
กล่าวมา อาจจะทำ�ให้เพลงที่ใช้บรรเลงนั้นขาดความเป็น
เอกลักษณ์ ซึ่งผู้บรรเลงตรัวในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้
คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ถ่ายทอดอารมณ์เพลง
ผ่านเสียงตรัวซึง่ มีการใช้เทคนิคการบรรเลงทีเ่ ป็นเอกลักษณ์
ของวงมโหรีพนื้ บ้านอีสานใต้ ได้อย่างสวยงาม สอดคล้องกับ
ทฤษฎีสนุ ทรียศาสตร์ของ สุชาติ สุทธิ (2544 : 67) ทีว่ า่ เป็น
วิชาทีเ่ กีย่ วกับความงาม และทำ�หน้าทีบ่ รรเลงเติมเต็มความ
เป็นอีสานใต้ในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้คณะอิสาณพันปี
จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เป็นอย่างดี สำ�หรับผู้ที่สนใจเรื่องกา
รบรรเลงตรัวในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ จำ�เป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องฝึกเทคนิคทั้ง 4 เทคนิคที่กล่าวมาให้เกิดความ
ชำ�นาญ 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
ควรมีการจัดลำ�ดับบทเพลงทีบ่ รรเลงในงานต่าง ๆ เพือ่ ให้นกั
ดนตรีแต่ละคนได้เตรียมความพร้อม
		 1.3 บทเพลงควรมีการจดบันทึกในรูปแบบ
โน้ตเพื่อง่ายในการสืบทอดสู่คนรุ่นหลังต่อไป
		 1.4 ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาวิ ธี ก ารบรรเลงตรั ว ใน
ทำ�นองแบบอีสานใต้โดยใช้ขนั้ คู่ 4 (ร-ซ) นอกจากจะทำ�การ
ศึกษาในการบรรเลงทำ�นองดังกล่าวแล้ว ควรที่จะศึกษาวิธี
การบรรเลงในทำ�นองอีสานเหนือซึ่งใช้ขั้นคู่ 5 (ล-ม) ด้วย
เพือ่ เป็นการเปรียบเทียบและเป็นองค์ความรูใ้ ห้กบั ผูท้ ต่ี อ้ งการ
จะศึกษาในเรื่องนี้ และนำ�ไปพัฒนาการบรรเลงตรัวในรูป
แบบวงดนตรีอื่นๆ ต่อไป
		 1.5 การใช้เทคนิคการบรรเลงในแต่ละเพลง
ควรมีการเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับเพลงนั้นๆ โดยใช้
เทคนิคใดเทคนิคหนึ่งเป็นหลัก เพื่อให้เพลงนั้นๆ มีความ
โดดเด่นและเพื่อให้เกิดความแตกต่างของเพลงแต่ละเพลง
นั่นเอง
2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 ควรมีการทำ�วิจัยด้านการจัดการวง การ
สืบทอด และการคงอยู่ของวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้
		 2.2 ควรมีการทำ�วิจยั ด้านการทำ�เครือ่ งดนตรี
ที่ใช้ในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้
		 2.3 ควรมีการทำ�วิจัยด้านบทเพลงที่ใช้ในวง
มโหรีพนื้ บ้านอีสานใต้ โดยมีการบันทึกโน้ต สามารถนำ�โน้ต
ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในวงดนตรีประเภทอื่น เพื่อเป็นการ
เผยแพร่ และเป็นการอนุรักษ์เพลงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้
		 2.4 ควรมีการทำ�วิจัยด้านการบรรเลงเครื่อง
ดนตรีประเภทอื่นที่ใช้บรรเลงในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้
นอกเหนือจากการบรรเลงตรัว เช่น ปีใ่ น เพือ่ เป็นแนวทางใน
การศึกษาการบรรเลงเครือ่ งดนตรีในวงมโหรีพนื้ บ้านอีสาน
ใต้สำ�หรับผู้ที่สนใจ

บทสรุป

การบรรเลงตรัวในวงมโหรีพนื้ บ้านอีสานใต้ 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
ศรีนวล เพลงลาวเสีย่ งเทียน และเพลงจีนทอดแห เป็นเพลง
บรรเลงทั้งสิ้น สมควรในอนุรักษ์สืบทอดให้คงอยู่กับสังคม
อีสานใต้สืบไป
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