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บทคัคย่อ
การวิจยั เรือ่ ง วงมโหรีพนื้ บ้านอีสานใต้ : กรณีศกึ ษาวงมโหรีวบิ รู ณ์ชยั ตำ�บลละหานทราย อำ�เภอ
ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) ศึกษาประวัติ
ความเป็นมาและคุณลักษณะทางดนตรี วงมโหรีวบิ รู ณ์ชยั ตำ�บลละหานทราย อำ�เภอละหานทราย จังหวัด
บุรรี มั ย์ 2) ศึกษาบทบาทหน้าทีว่ งมโหรีวบิ รู ณ์ชยั ตำ�บลละหานทราย อำ�เภอละหานทราย จังหวัดบุรรี มั ย์
โดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลภาคสนาม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสำ�รวจ แบบ
สัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบบันทึก ทำ�การศึกษากับบุคคลข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับวงมโหรีวบิ รู ณ์ชยั และ
นำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย แล้วนำ�เสนอผลการวิจัยในเชิงพรรณนาวิเคราะห์
ผลวิจัยพบว่า วงมโหรีวิบูรณ์ชัย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยมีนายวิชัย ชูชี และนายวิบูรณ์
อนาถเนตร ได้ร่วมก่อตั้งขึ้น โดยการตั้งชื่อวงเป็นการนำ�ชื่อของทั้ง 2 คนมารวมกัน ปัจจุบันมีนายวิชัย
ชูชี เป็นหัวหน้าวง เป็นวงดนตรีที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับทั้งในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัด
ใกล้เคียง เครื่องดนตรีประกอบด้วย ปี่สไล 1 เลา, ตรัวอี้ 1 คัน, ตรัวกะนาร์ 1 คัน, ตรัวอู้ 1 คัน, สก็วล
1 คู่, สก็วลระอัยร์ 1 ใบ, ฉิ่ง 1 คู่ , ฉาบ 1 คู่ และ กรับ 1 คู่ นักดนตรีจะใช้ปี่สไลเป็นหลักในการตั้งเสียง
โดยตรัวอี้ กับ ตรัวกะนาร์ จะตั้งเสียง คู่ 5 ส่วนตรัวอู้ ตั้งเสียง คู่ 4 บทเพลงเป็นเพลงทำ�นองสั้น ๆ วนซํ้า
ไปซํ้ามา ซึ่งการจัดวางตำ�แหน่งเครื่องดนตรีไม่มีข้อบังคับหรือข้อจำ�กัดตายตัวอยู่ที่สภาพพื้นที่และความ
เหมาะสม ส่วนใหญ่นักดนตรีมีอาชีพทางด้านเกษตรกรรม ทำ�งานหน่วยงานราชการเป็นหลัก และบาง
ส่วนก็กำ�ลังศึกษา โดยการเล่นวงมโหรีวิบูรณ์ชัยถือเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว ซึ่งการ
จัดการวงดนตรีเป็นหน้าที่ของหัวหน้าวงเพื่อประสานรายละเอียดด้านต่าง ๆ ค่าจ้างในแต่ละงาน ขึ้นอยู่
กับระยะทางกับจำ�นวนวันทีร่ บั งาน ในสมัยก่อตัง้ วงช่วงแรกจะมีการซ้อมกันหนึง่ วันก่อนออกงานเพือ่ ทีไ่ ด้
เตรียมความพร้อมและตรวจสอบอุปกรณ์ แต่ในระยะหลัง ๆ นักดนตรีไม่สะดวกในการเดินทางจึงงดการ
ซ้อม และเนือ่ งจากเครือ่ งดนตรีสว่ นใหญ่ท�ำ จากวัสดุจากธรรมชาติดงั นัน้ การดูแลรักษาจะทำ�ความสะอาด
และเก็บใส่กระเป๋าหรือหาผ้ามาห่อหุ้มเพื่อยืดอายุการใช้งาน
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บทบาทหน้าทีข่ องวงมโหรีวบิ รู ณ์ชยั คือ ใช้ส�ำ หรับการบรรเลงประกอบในงานประเพณี และวัน
สำ�คัญในโอกาสต่าง ๆ ในรูปแบบงานมงคลและงานอวมงคล โดยเสียงดนตรีมบี ทบาทเป็นสือ่ กลางในการ
สื่อสารถึงอารมณ์ความรู้สึก ค่านิยม ความเชื่อ และทัศนคติ ซึ่งเป็นการสร้างกิจกรรมให้แก่คนในสังคม
นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำ�คัญในการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งจะนำ�ไปสู่การอนุรักษ์วงมโหรีพื้น
บ้านอีสานใต้ให้คงอยู่สืบไป
คำ�สำ�คัญ

วงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้  วงมโหรี ดนตรีพื้นบ้าน
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Abstract
This research entitled “Mahoree-Puenban Band in Southern Isan: A Case Study
of Mahoree Wiboonchai Band, Lahan Sai, Lahan Sai District, Buriram” was a qualitative
research aimed 1) to study history and music characteristics of Mahoree Wiboonchai
Band, Lahan Sai, Lahan Sai District, Buriram and 2) to study role of Mahoree Wiboonchai
Band, Lahan Sai, Lahan Sai District, Buriram. The tools used for data collection consisted
of survey form, interview form and data recording form. The data were presented by
descriptive analysis.
The results showed that: Mahoree Wiboonchai band was established in 2006
which has Mr.Wichai Chuchee and Mr.Viboon Anathnet as co-founders of the Mahoree
Wiboonchai band. Now Mr.Wichai Chuchee is a band director. This band is very popular
not only in Buriram but also in the nearby provinces. The musical instruments consisted
of 1 Pee Sa-Lai, 1 Trua-Ei, 1 Trua-Kana, 1 Trua-Au, a pair of Sakual, Sakual-Eii, Ching ,
Chab, and Grab. The musicians used Pee Sa-Lai as a major instrument for tuning Trua-Eii
5th interval and Trua-Au 4th interval. The music was played in a short melody loop.
The position of musical instruments were not specified which depends on the stages
or performance area. Nowadays, most of the musicians are agriculturists, government
officers and students. They are playing with the Mahoree Wiboonchai band as their
second job. When people need to hire this band to perform, they need to contact the
band manager directly and have to pay for the performance depends on the date and
the distance. Formerly, they rehearsed one day before the performance, but they stop
rehearsing lately as the members were inconvenient to travel for the rehearsal. Most

42

Academic Journal of Buriram Rajabhat University

Vol. 12 No. 2 July - December 2020

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2563

of the musical instruments were made from natural materials, so they have to clean
them and always keep in the cases or wrap with cloth to prolong the instruments.
The role of Mahoree Wiboonchai band was playing for ceremonies and special
events. The music conveyed emotions, values, believes, and attitudes which created the
activities for villagers. Moreover, Mahoree Wiboonchai band was important to promote
learning for those who were interested and could lead to conserve Mahoree-Puenban
band in Southern Isan.  
Keywords
            Mahoree-Puenban Band in Southern Isan, Mahoree Band,  Folk music
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ที่มาและความสำ�คัญ
ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ที่พัฒนาควบคู่กับสังคมมนุษย์เป็นเวลามาช้านาน มนุษย์
คุ้นเคยกับเรื่องดนตรีมาตั้งแต่เกิด และมีความสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์ตลอดมา ดนตรีจึงเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตจนยากที่จะแยกออกจากกันได้ เพราะดนตรีถือว่าเป็นปัจจัยที่ห้าของมนุษย์ที่สร้างขึ้นเพื่อระบาย
ความรูส้ กึ ของมนุษย์หรือสร้างมโนภาพและประสบการณ์จากชีวติ จริง ซึง่ อาจเป็นความสุข หรือเป็นความ
ทุกข์ ด้วยเหตุนี้ศิลปินจึงสร้างศิลปะเพื่อชีวิต ดนตรีจึงเป็นศิลปะที่สร้างมาเพื่อ ตอบสนองความต้องการ
ของชีวิต (สุกรี เจริญสุข, 2532, น.1-13) มนุษย์ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ที่ตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยในภูมิภาค
ต่าง ๆ มีดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะทางวัฒนธรรมของตนที่แสดงออกถึงความเป็นอัตลักษณ์ที่สะท้อน
ให้เห็นถึงวิถชี วี ติ และสังคม การอยูร่ วมกันของมนุษย์ภายในสังคมทำ�ให้เกิดการเรียนรูจ้ ากสิง่ รอบตัว ทำ�ให้
เกิดความคิด ความกลัว ความเชื่อ ฯลฯ ที่มีการสั่งสมจากประสบการณ์ต่าง ๆ ในชุมชน สังคม จนเกิด
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม ดนตรีพื้นบ้านเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชน
สร้างมิติทางวัฒนธรรมของสังคม มีบทบาทหน้าที่ต่อกิจกรรม เพื่อสร้างความสุข ความทุกข์ ในรูปแบบ
งานมงคลหรืออวมงคล ลักษณะดนตรีพื้นบ้านมีการถ่ายทอดเสียงในลักษณะมุขปาฐะซึ่งเกิดจากการฟัง
ดนตรีมีท่วงทำ�นอง ลีลา ที่ไม่ซับซ้อนและเนื้อหาสาระที่เข้าใจง่าย ซึ่งมีคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ไปตามแต่ละท้องถิ่น
ดนตรีพื้นบ้านอีสาน มีวิวัฒนาการมาเป็นเวลานานลักษณะเด่นของดนตรีพื้นบ้านอีสานมีการ
สืบทอดเชื่อมโยงจากอดีตสู่ปัจจุบันด้วยวิธีการทางมุขปาฐะลักษณะทำ�นองรูปแบบและลีลาส่วนมากจะ
เน้นการละเล่นประกอบดนตรีและมีความเป็นเอกลักษณ์ทางดนตรีในลักษณะเฉพาะถิน่ แบ่งออกเป็นสอง
กลุม่ วัฒนธรรมคือกลุม่ วัฒนธรรมดนตรีอสี านเหนือและกลุม่ วัฒนธรรมดนตรีอสี านใต้ โดยแต่ละกลุม่ ต่าง
มีเอกลักษณ์ของแต่ละกลุ่มชนในด้านเครื่องดนตรี การประสมวงดนตรีพื้นบ้านที่แตกต่างกันในท้องถิ่น
นั้นๆ วงดนตรีอีสานเหนือประกอบด้วยวงกลองยาว วงแคนหรือแคนวง วงพิณ วงโปงลาง วงลำ�เรื่องต่อ
กลอน วงลำ�เพลิน วงลำ�ซิ่ง ส่วนวงดนตรีอีสานใต้ ประกอบด้วยวงกันตรึม วงดนตรีประกอบเรือมอันเร
วงตุ้มโมง วงดนตรีประกอบเรือมมะม็วด และวงมโหรี (ปิยะพันธ์ แสนทวีสุข, 2549, น. 12-22)
มโหรีในภาคอีสาน เชื่อว่าเริ่มแรกเกิดทางภาคอีสานใต้ก่อน บริเวณจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ และ
ศรีสะเกษ ชาวบ้านแถบนั้นนิยมเล่นดนตรีกันมาก เมื่อนำ�สัตว์เลี้ยง เช่น วัว ควาย ช้างม้า ไปเลี้ยงตาม
ชายป่าชายทุ่ง มักมีเครื่องดนตรีติดตัวไปเล่นด้วย มีทั้งพิณ แคน ซอ ปี่ และโหวด สำ�หรับคนที่อยู่บ้าน
หากมีเวลาว่างก็จะเล่นดนตรีเช่นเดียวกัน และมีโอกาสได้เล่นเครือ่ งดนตรีได้หลากหลายกว่าคนทีไ่ ปเลีย้ ง
สัตว์ โดยเน้นการเล่นเครือ่ งดนตรีบางชนิดมีนาํ้ หนักมากต้องวางเล่นกับที่ เช่น ฆ้อง กลอง ระนาด เป็นต้น
ชุมชนใดมีนักดนตรีหลายคนก็รวมตัวกันเล่นเป็นคณะทำ�ให้เกิดวงมโหรีเกิดขึ้น ขนาดของวงมีตั้งแต่ 10
คน จนถึง 20 คน ปัจจุบันการสืบทอดวงมโหรีในภูมิภาคอีสานมีการสืบทอดอยู่ 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที่ 1

44

Academic Journal of Buriram Rajabhat University

Vol. 12 No. 2 July - December 2020

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2563

กลุ่มเชื้อสายเขมรได้แก่จังหวัด สุรินทร์ ศรีสะเกษ และบุรีรัมย์ การบรรเลงของ วงมโหรีจะประกอบไป
ด้วยเครื่อง ดนตรีซอ ปี่ กระจับปี่ กลอง ฉิ่ง และฉาบ ส่วนกลุ่มที่2 คือกลุ่มเชื้อสายโคราชที่อพยพเข้า
มาตั้งหลักแหล่งและถิ่นฐานกระจายเข้าสู่ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และจังหวัดอื่น ๆ ของภาค
อีสาน (ทวี ถาวโร และพิสิฏฐ์ บุญไชย, 2539, น. 1-3)
จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ในเขตอีสานใต้ประชากรมีเชื้อสายและภาษาพูดแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม  
คือ  ไทยโคราช  ลาว  ส่วย  และเขมร มีขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่หลากหลายเป็น
เอกลักษณ์ อาทิ พิธีกรรม ความเชื่อ ดนตรี เป็นต้น ดนตรีพื้นบ้านที่ยังปรากฏและมีบทบาทต่อสังคม
เช่น วงกันตรึม วงกลองยาวอีสาน เจรียง ลิเกพื้นบ้าน วงโปงลาง วงปี่พาทย์พื้นบ้าน วงตุ้มโมง และ
วงมโหรีพื้นบ้าน เป็นต้น สำ�หรับวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ นับเป็นวงดนตรีที่มีบทบาทสำ�คัญมากในวิถี
ชีวิตของคนในชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยทำ�หน้าที่บรรเลงในงานมงคลและอวมงคล   เนื่อง
ด้วยปัจจุบันได้ถูกผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์เข้ามามีอิทธิพลต่อสังคม จึงทำ�ให้วงมโหรีพื้นบ้าน
อีสานใต้ เริ่มมีการปรับเปลี่ยนเพื่อการคงอยู่ กล่าวได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคม เศรษฐกิจ
เทคโนโลยี และการศึกษา ส่งผลให้รปู แบบของวัฒนธรรมวงมโหรีพนื้ บ้านอีสานใต้ เกิดการเปลีย่ นแปลง
เช่น เริ่มมีการนำ�เครื่องดนตรีสากลเข้ามาร่วมบรรเลงในวงทำ�ให้ลักษณะของทำ�นองเพลงและจังหวะ
มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความสนุกสนานมากขึ้น ค่านิยมของวัยรุ่นบางส่วนที่มองข้ามวัฒนธรรม
ตนเองเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำ�ให้รูปแบบของวัฒนธรรมทาง
ดนตรีวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ค่อยๆ มีบทบาทลดน้อยลงตามกาลเวลา
วงมโหรีวิบูรณ์ชัย ตำ�บลละหานทราย อำ�เภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวงมโหรีพื้น
บ้านอีสานใต้ ที่ยังคงสืบสานวัฒนธรรมการละเล่นในรูปแบบดั้งเดิมในการประกอบพิธีกรรม ความเชื่อ
ประเพณีตา่ ง ๆ ในชุมชน โดยได้รบั ความนิยมเป็นทีย่ อมรับจากจังหวัดบุรรี มั ย์ และจังหวัดใกล้เคียง อีก
ทั้งยังมีการถ่ายทอดความรู้ทางมโหรีพื้นบ้านให้บุคคลที่สนใจเพื่อสืบสานอนุรักษ์
จากเหตุผลข้างต้นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่ศึกษาวิจัยเรื่อง วงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ : กรณี
ศึกษาวงมโหรีวิบูรณ์ชัย ตำ�บลละหานทราย อำ�เภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยผลการศึกษาครั้ง
นีจ้ ะก่อให้เกิดองค์ความรู้ ความเข้าใจดนตรีพนื้ บ้านและเป็นฐานข้อมูลสำ�หรับวัฒนธรรมพืน้ บ้านจังหวัด
บุรรี มั ย์แก่ผทู้ สี่ นใจ อีกทัง้ เพือ่ ให้เยาวชนและคนในชุมชนได้เกิดการเรียนรูใ้ นวัฒนธรรมของตนอันเป็น
ส่วนหนึง่ ของการปลุกจิตสำ�นึก ตระหนักถึงความสำ�คัญของการอนุรกั ษ์และส่งเสริมให้วงมโหรีพนื้ บ้าน
อีสานใต้คงอยู่ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.  ศึกษาประวัติความเป็นมาและคุณลักษณะทางดนตรีของวงมโหรีวิบูลย์ชัย
ตำ�บลละหานทราย อำ�เภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
2.  ศึกษาบทบาทหน้าที่วงมโหรีวิบูลย์ชัย ตำ�บลละหานทราย อำ�เภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์
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ขอบเขตการวิจัย
1.  ด้านพืน้ ที่ การศึกษาวิจยั เรือ่ ง วงมโหรีพนื้ บ้านอีสานใต้ : กรณีศกึ ษาวงมโหรีวบิ รู ณ์ชยั ตำ�บล
ละหานทราย อำ�เภอละหานทราย จังหวัดบุรรี มั ย์ ผูว้ จิ ยั เลือกพืน้ ทีแ่ บบเจาะจง (Purposive Sampling)
เพราะเป็นวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ที่มีการบรรเลงแบบดั้งเดิมและเป็นวงที่ได้รับความนิยมเป็นยอมรับ
จากคนในสังคมของจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง
2. ด้านเนือ้ หา ผูว้ จิ ยั มุง่ ศึกษาประวัตคิ วามเป็นมา คุณลักษณะทางด้านดนตรีและบทบาทหน้าที่
ของวงมโหรีวิบูรณ์ชัย ตำ�บลละหานทราย อำ�เภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
3. ด้านระยะเวลา การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ก�ำ หนดระยะเวลาในการดำ�เนินการวิจยั โดยเริม่ ตัง้ แต่
เดือนเมษายน 2561 ถึง เดือนมีนาคม 2563  

วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาข้อมูล
จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Research) และการเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Data)  จาก
นั้นจึงนำ�ข้อมูลที่ได้มาดำ�เนินการวิเคราะห์ข้อมูล เสนอผลในรูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ ซึ่งผู้วิจัยได้
มีวิธีดำ�เนินการวิจัย ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นงานที่ศึกษาเกี่ยวกับวง
มโหรีพื้นบ้านอีสานใต้
2. กลุม่ บุคคลผูใ้ ห้ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ได้ท�ำ การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วาม
สามารถ ได้แก่ กลุม่ ผูป้ ฏิบตั ิ และ กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัว่ ไป  โดยกลุม่ ผูป้ ฏิบตั เิ ป็นการเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบ
เจาะจง จากนักดนตรีของวงมโหรีวิบูรณ์ชัย ตำ�บลละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ จำ�นวน 8 คน และกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลทั่วไป จำ�นวน 4 คน
3. เมือ่ ได้กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลแล้ว ผูว้ จิ ยั จึงดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นทีศ่ กึ ษาประกอบด้วย
3.1 ประวัติความเป็นมาและคุณลักษณะทางดนตรีวงมโหรีวิบูรณ์ชัย ตำ�บลละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์
3.1.1 ประวัติความเป็นมาของวงมโหรีวิบูรณ์ชัย
3.1.2 คุณลักษณะทางดนตรี
- เครื่องดนตรี
- การตั้งเสียง
- บทเพลง
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- รูปแบบการประสมวง
- นักดนตรี
- การฝึกซ้อม
- การจัดการวงดนตรี
- การดูแลรักษาเครื่องดนตรี
3.2 ศึกษาบทบาทหน้าที่วงมโหรีวิบูรณ์ชัย
- บทบาทหน้าที่ต่อประเพณีและวัฒนธรรม
- บทบาทหน้าที่ต่อวิถีชีวิต
- บทบาทหน้าที่ต่อความเชื่อ
- บทบาทหน้าที่ต่อการเรียนรู้
4.  การวิเคราะห์และนำ�เสนอข้อมูล
เมื่อดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วผู้วิจัยจะนำ�ข้อมูลที่ได้มาดำ�เนินการสรุป
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อนำ�ไปวิเคราะห์ข้อมูล โดยดำ�เนินการนำ�ข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์มาสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลผลการวิจัยตามประเด็นที่ศึกษา และนำ�เสนอข้อมูลในรูป
แบบพรรณนาวิเคราะห์

สรุปผลการวิจัย
1. ประวัติความเป็นมาและคุณลักษณะทางดนตรีของวงมโหรีวิบูรณ์ชัย ตำ�บลละหานทราย
อำ�เภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
1.1 ประวัติความเป็นมา
วงมโหรีวิบูรณ์ชัย ตำ�บลละหานทราย อำ�เภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวง
ดนตรีที่ได้รับความนิยมเป็นที่ยอมรับจากสังคม และยังคงสืบสานวัฒนธรรมการละเล่น การบรรเลง
ประกอบพิธีกรรม ความเชื่อ ประเพณีต่างๆ ในชุมชน จากการสัมภาษณ์หัวหน้าวง คือนายวิชัย ชูชี ได้
ทราบข้อมูลว่า สมัยก่อนทีจ่ ะตัง้ วงนัน้ นายวิชยั ได้มคี วามสนใจด้านดนตรีมาตัง้ แต่เด็ก ศึกษาหาความรู้
จากครูดนตรีพนื้ บ้านหลายท่าน และรับงานเล่นดนตรีมาตลอด เมือ่ ประมาณปี พ.ศ. 2549 นายวิชยั ชูชี
และนายวิบูรณ์ อนาถเนตร ได้ร่วมก่อตั้งวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ขึ้น โดยตั้งชื่อว่าวงมโหรีวิบูรณ์ชัย ซึ่ง
ชื่อวงมาจากนำ�ชื่อของทั้ง 2 คนมารวมกัน เนื่องด้วยนายวิบูรณ์ ไม่ค่อยมีเวลาดูแล มีอาชีพหลักที่ต้อง
รับผิดชอบ ประกอบกับนายวิชัย ชูชี ที่ผ่านมาทำ�หน้าหลักในการดูแลวง จึงตกลงยกให้เป็นกรรมสิทธิ์
ของนายวิชัย ชูชี วงมโหรีวิบูรณ์ชัยเป็นการรวมตัวของนักดนตรีที่มีพื้นฐาน กับเด็ก เยาวชน และ
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วัยรุ่นที่สนใจมาเริ่มเรียนดนตรีใหม่ โดยใช้การต่อเพลงแบบมุขปาฐะ หากรับงานก็ชักชวนลูกศิษย์ที่
ไม่ติดธุระให้ไปด้วย วัตถุประสงค์เพื่อไปฟังเพลงต่าง ๆ ที่เล่นให้คุ้นชินเวลาต่อเพลงจะได้ง่ายขึ้น เพื่อ
ไปซึมซับบรรยากาศในงานและพร้อมเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีการเล่น
1.2 คุณลักษณะทางดนตรี
1.2.1 เครื่องดนตรี
วงมโหรีวิบูรณ์ชัย ประกอบด้วยเครื่องดนตรี 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ตระกูลที่เสียงเกิด
จากการสั่นสะเทือนของอากาศ (Airophones) ได้แก่ ปี่สไล  2) ตระกูลที่เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือน
ของสาย (Chordophones) ได้แก่ ตรัวอี้, ตรัวกะนาร์, ตรัวอู้ 3) ตระกูลที่เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือน
ของแผ่นหนัง (Membranophones) ได้แก่   สก็วล, สก็วลระอัยร์   4) ตระกูลที่เสียงเกิดจากการสั่น
สะเทือนของแผ่นหนัง (Idiophones) ได้แก่ ฉิ่ง, ฉาบ, กรับ ลักษณะรูปร่างของเครื่องดนตรีทำ�มาจาก
ไม้และจากวัสดุธรรมชาติทหี่ าได้งา่ ยตามท้องถิน่ ของตน มีอายุการใช้งานนานหลายปี  เครือ่ งดนตรีบาง
ชิ้นก็ได้รับมรดกจากรุ่นสู่รุ่น และเครื่องบางชิ้นสร้างขึ้นเอง ลักษณะเครื่องดนตรีประกอบด้วย ดังนี้
1.2.1.1 ปีส่ ไล หรือปีก่ ลาง เป็นเครือ่ งดนตรีทเี่ สียงเกิดจากการสัน่ สะเทือนของ
อากาศ (Airophones) ประเภท Double reed  แบบลิ้นคู่  เป็นเครื่องดนตรีที่ทำ�ให้ทำ�นองโหยหวน
คลุกเคล้าไปตามทำ�นองเพลง เป็นเครือ่ งดนตรีทเี่ ล่นค่อนข้างยาก โครงสร้างปีส่ ไลประกอบด้วย 2 ส่วน
ได้แก่ เลาปี่สไล และ ลิ้นปี่สไล  โดยเลาปี่สไล นิยมทำ�จากไม้พยุง ตัวเลาจะเจาะให้กลวง เจาะรู 6 รู
สำ�หรับใช้นิ้วปิดและเปิดเสียง สำ�หรับลิ้นปี่สไล ท่อกำ�พวดทำ�จากท่อทองเหลืองหรือสแตนเลส ส่วน
ลิ้นปี่ทำ�มาจากใบตาลตัวผู้ตากแห้งนำ�มาพับซ้อนกัน 4 ชั้นประกบเข้าหากันจากนั้นจุ่มนํ้าก่อนแล้วใช้
มีดตัดตามสัดส่วนที่ต้องการจากนั้นใช้เชือกมัดเป็นห่วง 2 ห่วงเข้ากับลิ้นที่ตัดเสร็จใช้ด้ายเคียนบริเวณ
ปลายท่อกำ�พวดเพื่อเวลาสวมท่อกำ�พวดเข้ากับเลาจะทำ�ให้เกิดความแน่นกระชับยิ่งขึ้น โดยปี่สไลที่ใช้
ในวงมีหลายอันโดยมีทั้งทำ�ขึ้นเอง และได้รับสืบทอดมาจากรุ่นปู่ ปี่สไลมีหน้าที่เป็นผู้นำ�วงรับหน้าที่ใน
การขึ้นเพลง
1.2.1.2 ตรัวอี้ หรือซออี้ เป็นเครือ่ งดนตรีตระกูลทีเ่ สียงเกิดจากการสัน่ สะเทือน
ของสาย (Chordophones) ประเภท Lute ลักษณะของเสียงจะค่อนข้างแหลมสูง มีลักษณะรูปร่างที่
เป็นเอกลักษณ์สวยงามส่วนกะโหลกตรัวอีพ้ บมีการใช้ไม้เนือ้ แข็งหรือกระดองตะพาบนาํ้ สำ�หรับสาย
ตรัวอี้ส่วนมากใช้เป็นสายลวด สายเบรกรถจักรยาน หรือสายกีตาร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุที่หาได้ ตรัวอี้
มีหน้าที่ดำ�เนินทำ�นอง
1.2.1.3 ตรัวกะนาร์ หรือซอกลาง  เป็นเครื่องดนตรีตระกูลที่เสียงเกิดจาก
การสั่นสะเทือนของสาย (Chordophones) ประเภท Lute เป็นเครื่องดนตรีหลักที่รองมาจากสไลกะ
นาร์ มีรูปร่างและเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ จะไม่เหมือนซอประเภทต่างของดนตรีไทยเดิม เสียง
ของตรัวกะนาร์มคี วามไพเราะน่าฟังในรูปแบบของซอพืน้ บ้าน ส่วนกะโหลกตรัวกะนาร์ จะขึงด้วยหนัง
งูเหลือม ซึง่ เวลาขึน้ หนังหน้าตรัวจะให้เกล็ดงูเหลือมทีเ่ ป็นปลายแหลมชีล้ งข้างล่าง เพราะมีความเชือ่ ว่า
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หากเกล็ดงูเหลือมชี้ขึ้นบนเสมือนเป็นการทิ่มแทงนักดนตรี สำ�หรับสายตรัวกะนาร์ ใช้เหมือนตรัวอี้
ตรัวกะนาร์มีหน้าที่ดำ�เนินทำ�นองและเป็นผู้นำ�ที่รองจากปี่สไล  
1.2.1.4 ตรัวอู้ หรือซออู้   เป็นเครื่องดนตรีตระกูลที่เสียงเกิดจากการสั่น
สะเทือนของสาย (Chordophones) ประเภท Lute มีลักษณะคล้ายคลึงกับซออู้ของดนตรีไทยเดิม
รูปร่างและองค์ประกอบทางกายภาพไม่แตกต่างกันมากจะแตกต่างตรงความสวยงาม กะโหลก
ตรัวอู้ในสมัยก่อนนายวิชัย ชูชี จะนิยมทำ�ขึ้นเอง โดยจะหากะลามะพร้าวซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาติ
ภายในชุมชนมาทำ�แล้วขึ้นหนังด้วยหนังวัว การแกะสลักหน้าตรัวอู้ทำ�ลวดลายง่ายๆ ส่วนสายซอก็นำ�
เบรกรถจักรยานมาทำ�  โดยนำ�มาพันเป็นเกลียว   ปัจจุบันนิยมนำ�สายซออู้มาใส่แทนเนื่องจากความ
สะดวกสบาย ตรัวอู้มีหน้าที่บรรเลงดำ�เนินทำ�นอง
1.2.1.5 สก็วล หรือกลองโทน เป็นเครื่องดนตรีตระกูลที่เสียงเกิดจากการ
สั่นสะเทือนของแผ่นหนัง (Membranophones) ประเภท Tubular ชนิด Goblet ตัวกลองนิยมทำ�
มาจากไม้ขนุน และขึงหนังหน้ากลองด้วยหนังงูเหลือม หนังวัว หรือหนังตะกวด โดยวงมโหรีวิบูรณ์ชัย
มีหน้ากลองที่ขึ้นหนังกลองทั้ง 3 แบบ สก็วล แบ่งเป็น 2 เสียง คือ ตัวผู้มีเสียงสูง ตัวเมียมีเสียงตํ่าทำ�
หน้าที่กำ�กับจังหวะ ซึ่งวงมโหรีวิบูรณ์ชัย ใช้กลองสก็วลทั้งหมด 2-3 ใบ โดยขึ้นอยู่จำ�นวนนักดนตรีที่
ไปแต่ละงาน สก็วลทำ�หน้าที่ประกอบจังหวะเล่นสลับกับสก็วลระอัยร์
1.2.1.6 สก็วลระอัยร์หรือกลองรำ�มะนามโหรี เป็นเครือ่ งดนตรีตระกูลทีเ่ สียง
เกิดจากการสั่นสะเทือนของแผ่นหนัง (Membranophones) ประเภท Tubular ชนิด (cylindrical)
ตัวกลองนิยมทำ�มาจากไม้ขนุน และขึงหนังหน้ากลองด้วยหนังวัวหรือหนังควาย เป็นกลองขึงหนังสอง
หน้า หุน่ กลองนัน้ มีลกั ษณะวงกลม การบรรเลงต้องใช้ไม้ตี เพือ่ ต้องการให้เกิดความกังวานและคุมจังหวะ
ในวง การบรรเลงจะเล่นสลับกับจังหวะของสก็วล
1.2.1.7 ฉิ่ง เป็นเครื่องดนตรีที่สั่นสะเทือนมวลวัตถุในตัวเอง (Idiophones)
ประเภท Concussion ทีท่ �ำ มาจากทองเหลือง ใช้บรรเลงประกอบจังหวะมีหน้าทีค่ อยควบคุมจังหวะใน
วง ใช้บรรเลงควบคู่กับฉาบเล็ก ฉิ่งเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะหลักที่กำ�หนดอัตราจังหวะของเพลง
1.2.1.8 ฉาบเล็ก เป็นเครือ่ งดนตรีทสี่ นั่ สะเทือนมวลวัตถุในตัวเอง (Idiophones)
ประเภท Concussion ที่ทำ�มาจากทองเหลือง ใช้บรรเลงประกอบจังหวะมีหน้าที่คอยควบคุมจังหวะ
ในวงมโหรีวิบูรณ์ชัย ใช้บรรเลงควบคู่กับฉิ่ง
1.2.1.9 กรับ เป็นเครือ่ งดนตรีทสี่ นั่ สะเทือนมวลวัตถุในตัวเอง (Idiophones)
ประเภท Concussion ที่ทำ�มาจากไม้พยุง ใช้บรรเลงประกอบจังหวะมีหน้าที่คอยควบคุมจังหวะในวง
มโหรีวิบูรณ์ชัย
1.2.2 การตั้งเสียง
การตั้งเสียงเครื่องดนตรีวงมโหรีวิบูรณ์ชัย นักดนตรีจะทำ�การตั้งเสียงโดยใช้
ปี่สไลเป็นหลักในการเทียบเสียงเนื่องจากเป็นเสียงที่ตายตัว การตั้งเสียงครั้งนี้ทำ�การเก็บข้อมูลเครื่อง
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ดนตรีที่ดำ�เนินทำ�นอง ได้แก่ ตรัวอี้ พบการตั้งเสียง คู่ 5, ตรัวกะนาร์ พบการตั้งเสียง คู่ 5, ตรัวอู้ พบ
การตั้งเสียง คู่ 4
1.2.3 บทเพลง
บทเพลงมีจ�ำ นวนค่อนข้างมาก ใช้บรรเลงทัง้ งานมงคลและอวมงคลเป็นเพลง
ที่มีทำ�นองสั้นๆ การบรรเลงจะเล่นวนซํ้าไปซํ้ามา บทเพลงอยู่ในระบบเสียงเพ็นทาโทนิค (Pentatonic
Scale) สำ�หรับรายชื่อบทเพลงมีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกับบทเพลงที่ใช้ในวงดนตรีไทยเดิม ได้แก่
แขกมอญ แป๊ะ เป็นต้น แต่ทำ�นองและลักษณะแนวทางการบรรเลงบางบทเพลงมีความแตกต่าง และ
บางบทเพลงมีชื่อเป็นภาษาเขมร ได้แก่ มะเรียมได อายัยลำ�แบ เป็นต้น
1.2.5 รูปแบบการประสมวงดนตรี
วงมโหรีวิบูรณ์ชัย ประกอบด้วยเครื่องสี ตี และเครื่องเป่าเป็นหลัก โดยปี่สไล
1 เลา, ตรัวอี้ 1 คัน, ตรัวกะนาร์ 1 คัน, ตรัวอู้ 1 คัน, สก็วล 1 คู่, สก็วลระอัยร์ 1 ใบ, ฉิ่ง 1 คู่, ฉาบ
1 คู่ และ กรับ 1 คู่ เครื่องดนตรีบางชิ้นก็สามารถเพิ่มจำ�นวนชิ้นได้โดยเฉพาะเครื่องดำ�เนินทำ�นองขึ้น
อยู่กับงบประมาณในการว่าจ้าง รูปแบบการจัดวางตำ�แหน่งเครื่องดนตรีของวงมโหรีวิบูรณ์ชัย ไม่มีข้อ
บังคับหรือข้อจำ�กัดตายตัว การจัดรูปแบบของวงส่วนใหญ่นั่งเป็นรูปวงกลม ครึ่งวงกลม หรือเรียงหน้า
กระดาน อยู่ที่สภาพพื้นที่และเหมาะสม
1.2.4 นักดนตรี
นักดนตรีมีอาชีพทางด้านเกษตรกรรม ทำ�งานหน่วยงานราชการเป็นหลัก
บางส่วนกำ�ลังศึกษาในระดับต่าง ๆ โดยเล่นมโหรีพื้นบ้านเป็นอาชีพเสริม เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้แก่
ครอบครัว จำ�นวนนักดนตรีในวงมีค่อนข้างเยอะเนื่องจากมีคนที่สนใจมาฝากตัวเป็นศิษย์ในการฝึก
เครือ่ งดนตรีตา่ ง ๆ ในวงมโหรี เวลารับงานหัวหน้าวงก็จะถามนักดนตรีทเี่ ล่นร่วมกันมาเป็นประจำ�ก่อน
สำ�หรับวงมโหรีวิบูรณ์ชัยมีนักดนตรีประจำ�วงประมาณ 8 คน
1.2.6 การฝึกซ้อม
สมัยก่อตั้งวงแรกๆนั้นก่อนที่จะมีการเล่นงานจะมีการซ้อมกันหนึ่งวันก่อน
งานเพื่อที่ได้เตรียมความพร้อม และเพื่อที่จะได้ตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องดนตรีด้วยหากมีเครื่อง
ดนตรีชิ้นใดเกิดชำ�รุดก็จะได้ซ่อมแซม ในระยะหลังๆนักดนตรีบางคนบ้านอยู่ไกล ไม่สะดวกในการเดิน
ทางมาซ้อม จึงงดการซ้อม และปฏิบัติอย่างนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
1.2.7 การจัดการวงดนตรี
การจัดการวงดนตรีสว่ นใหญ่เป็นหน้าทีข่ องหัวหน้าวงเพือ่ ประสานรายละเอียด
ในทุก ๆ เรื่อง โดยเฉพาะการรับงาน เมื่อมีการตกลงกับผู้ว่าจ้างได้แล้ว หัวหน้าวงจะเป็นผู้ประสานไป
ยังนักดนตรีแต่ละคน ส่วนค่าจ้างในแต่ละงานตกอยูง่ านละ 4,000-20,000 บาท ขึน้ อยูก่ บั ระยะทางกับ
จำ�นวนวัน ค่าตัวนักดนตรี หัวหน้าวงจะเป็นคนจ่ายให้แต่ละคนหลังเลิกงาน อย่างไรก็ตามนักดนตรีที่
ไปเล่นในแต่ละงานนั้นทำ�ไปเพราะด้วยความรักและชอบในการเล่นดนตรี ในวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษ
ได้ถ่ายทอดไว้ให้มากกว่าค่าจ้าง
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1.2.8 การดูแลรักษาเครื่องดนตรี
เครือ่ งดนตรีสว่ นใหญ่ท�ำ จากวัสดุจากธรรมชาติ  เช่น ไม้ หนัง และโลหะ  การ
ดูแลรักษาเครื่องดนตรี หลังจากการใช้งานจะทำ�การเช็ดทำ�ความสะอาดเครื่องดนตรี และใส่กระเป๋า
เครื่องดนตรีหรือหาผ้ามาหุ้มเครื่องดนตรีทุกชนิดให้มิดชิด จากนั้นนำ�ไปเก็บไว้ในบริเวณไว้มุมใดมุม
หนึ่งของบ้านโดยให้พ้นจากละอองนํ้า
2. บทบาทหน้าที่วงมโหรีวิบูรณ์ชัย ตำ�บลละหานทราย อำ�เภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
2.1 บทบาทหน้าที่ต่อประเพณีและวัฒนธรรม
ดนตรีพนื้ บ้านอีสานใต้มคี วามสัมพันธ์กบั ชุมชนอย่างยิง่ ทำ�หน้าทีถ่ า่ ยทอดและสือ่ ถึง
อารมณ์ ความเชื่อ จิตสำ�นึก ให้แก่คนในสังคม วงมโหรีวิบูรณ์ชัย เป็นวงดนตรีที่ได้รับความนิยมและ
รู้จักกันอย่างดีในสังคม บทบาทหน้าที่ทางสังคมของวงมโหรีวิบูรณ์ชัย ก็ต้องอาศัยหลักความมั่นคง
ทางสังคมและชุมชน โดยยึดหลักในการรับงานตามประเพณี วันสำ�คัญต่างๆ ที่ออกมาในรูปแบบงาน
มงคลและงานอวมงคล ได้แก่ งานบวช, งานแต่ง, งานกฐิน, งานผ้าป่า, งานศพ, งานเข้าทรง(มะม็วด)
เป็นต้น
2.2 บทบาทหน้าที่ต่อวิถีชีวิต
ดนตรีใช้เสียงเป็นสื่อกลางให้คนที่ฟังได้รับรู้ถึงเสียง สำ�เนียง ความไพเราะ ที่นัก
ดนตรีต้องการสื่อออกไป เสียงของวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้มีความไพเราะและมีความเป็นเอกลักษณ์
ซึ่งเสียงของวงมโหรีวิบูรณ์ชัยใช้เป็นสื่อกลางในวิถีชีวิตของคนในชุมชนและสังคม จากการสัมภาษณ์
นายมานะ ปันรัมย์ ได้ข้อมูลว่าในสมัยก่อนในช่วงที่ว่างจากการทำ�งานหรือช่วงเวลากลางคืน ตนจะ
มีการนำ�ตรัวกะนาร์ มาเล่นเพื่อความผ่อนคลาย เมื่อคนในชุมชนได้ยินเสียงดนตรีก็จะพากันมานั่งฟัง
และพูดคุย แต่ปัจจุบันการเล่นในลักษณะนี้ยังมีให้เห็นบ้างแต่ก็น้อยลง ซึ่งบางครั้งนำ�เครื่องดนตรีไป
เล่นเพือ่ เกีย้ วสาว นอกจากนีก้ ารเล่นวงมโหรีวบิ รู ณ์ชยั ยังช่วยเสริมรายได้น�ำ เงินทีไ่ ด้ไปเลีย้ งดูครอบครัว
2.3 บทบาทหน้าที่ต่อความเชื่อ
นักดนตรีวงมโหรีวิบูรณ์ชัยมีความเชื่อ ความศรัทธา เคารพในครูบาอาจารย์ที่เป็น
ครูเทพเทวดา ครูมนุษย์ที่เสียชีวิตและยังมีชีวิตอยู่ และเครื่องดนตรี โดยถือว่ามีบทบาทสำ�คัญที่เป็น
สิ่งสูงสุดสำ�หรับยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยเฉพาะการไหว้ครูนั้นเป็นขนบธรรมเนียมที่สำ�คัญของวงมโหรี
วิบูรณ์ชัย ถือเป็นพิธีกรรมที่ดีงาม ก่อนการแสดงทุกครั้งต้องมีเครื่องเซ่นสำ�หรับการไหว้ครู เพื่อนึกถึง
ครูบาอาจารย์ทปี่ ระสิทธิประสาทวิชาความรูท้ างด้านดนตรี เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคลและเป็นขวัญกำ�ลัง
ใจแก่นกั ดนตรี โดยหัวหน้าวงหรือผูอ้ าวุโสจะเป็นผูท้ �ำ หน้าทีไ่ หว้ครู สำ�หรับเครือ่ งไหว้ครูทใี่ ช้งานมงคล
กับงานอวมงคลจะแตกต่างกัน
2.4 บทบาทหน้าที่ต่อการเรียนรู้
นายชูชัย ชูชี หัวหน้าวงมโหรีวิบูรณ์ชัย เปิดรับผู้ที่สนใจเรียนรู้ทางด้านดนตรีมา
ศึกษา ซึ่งไม่มีการจำ�กัดเพศ ไม่มีการจำ�กัดอายุ หรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุก็ถ่ายทอดให้ด้วยความเต็มใจ
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ขอเพียงให้มใี จรักและต้องการศึกษาอย่างจริงจัง ผูท้ สี่ นใจต้องมีขนั ไหว้ครูส�ำ หรับการฝากตัวเป็นศิษย์เพือ่
ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี ในการเรียนการสอนนั้น ครูจะถามศิษย์ว่าอยากเล่นเครื่องอะไรก็
จะฝึกให้รู้จักโครงสร้างของเครื่องดนตรี จากนั้นฝึกพื้นฐานของเครื่องดนตรีให้คล่อง ให้แต่ละเสียงออก
มาให้ชัดเจนก่อน หากครูมองว่าลูกศิษย์ไม่เหมาะกับเครื่องดนตรีชิ้นนั้นก็จะทำ�การปรับเปลี่ยนจากนั้น
เริม่ ต่อเพลงกลอมเป็นเพลงแรก สถานทีก่ ารเรียนการสอน ได้แก่สอนตามโรงเรียน เป็นลักษณะจ้างเป็น
ครูพิเศษสอนตอนเย็น สอนตามบ้าน  และสอนที่บ้านของนายวิชัย ชูชี โดยใช้การต่อเพลงอยู่ 2 รูปแบบ
คือ การต่อมือ เป็นลักษณะการต่อให้ที่ละวรรคแล้วให้เล่นตาม และการต่อจากเสียง เป็นการลักษณะ
เปล่งเสียงตามทำ�นองแล้วให้เล่นตาม เมือ่ ต่อจนจบเพลงแล้วก็จะให้ฝกึ เพลงนัน้ ให้คล่องก่อนจะต่อเพลง
ต่อไปหรือใช้การออกงานเป็นการจดจำ�เพลงโดยให้ซมึ ซับทำ�นองเพลงต่างๆ เวลามาต่อทีหลังจะง่ายขึน้

อภิปรายผลการวิจัย
1. ประวัตคิ วามเป็นมาของวงมโหรีวบิ รู ณ์ชยั ตำ�บลละหานทราย อำ�เภอละหานทราย จังหวัดบุรรี มั ย์
วงมโหรีวิบูรณ์ชัย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยนายวิชัย ชูชี และนายวิบูรณ์ อนาถเนตร ได้
ร่วมก่อตัง้ วงมโหรีพนื้ บ้านอีสานขึน้ โดยใช้เสียงดนตรีของวงมโหรีพนื้ บ้านเป็นสือ่ กลางสร้างความสัมพันธ์
ในชุมชนทำ�ให้โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมเข้มแข็ง ถือว่าเป็นวงมโหรีพนื้ บ้านอีสานใต้ทมี่ กี ารอนุรกั ษ์
ศิลปวัฒนธรรมเป็นอย่างดี ปัจจุบนั รับใช้สงั คมจนได้รบั ความนิยมและเป็นทีย่ อมรับจากจังหวัดบุรรี มั ย์ และ
จังหวัดใกล้เคียง แต่ผลกระทบจากโลกาภิวัฒน์เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
ขึน้ โดยเฉพาะวัฒนธรรมของตะวันตกได้เข้ามามีบทบาทและแพร่กระจายไปสูก่ บั ชุมชนและสังคมค่อนข้าง
มาก สอดคล้องกับ ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม (The  Diffusion  Theory  of  Culture) ของ
ราล์ฟ  ลินตัน (Ralph Linton ) (นิยพรรณ  วรรณศิริ, 2540, น. 93-102) ที่กล่าวว่า การแพร่กระจาย
ทางวัฒนธรรมเกิดจากความสัมพันธ์ติดต่อสื่อสารระหว่างสังคมร่วมกัน และมีการรับวัฒนธรรมระหว่าง
กันและกัน โดยชุมชนที่ด้อยกว่าอาจจะรับวัฒนธรรมของชุมชนที่เจริญกว่า หรือชุมชนที่เจริญกว่าอาจจะ
รับวัฒนธรรมของชุมชนที่ด้อยกว่าได้
2. คุณลักษณะทางดนตรี
วงมโหรีวิบูรณ์ชัย ประกอบด้วยเครื่องดนตรี 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ตระกูลที่เสียงเกิดจากการ
สั่นสะเทือนของอากาศ (Airophones) ได้แก่ ปี่สไล  2) ตระกูลที่เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของสาย
(Chordophones) ได้แก่ ตรัวอี,้ ตรัวกะนาร์, ตรัวอู้ 3) ตระกูลทีเ่ สียงเกิดจากการสัน่ สะเทือนของแผ่นหนัง
(Membranophones) ได้แก่   สก็วล, สก็วลระอัยร์   4) ตระกูลที่เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของมวล
วัตถุในตัวเอง (Idiophones) ได้แก่ ฉิ่ง, ฉาบ, กรับ โดยเสียงจากเครื่องดนตรีได้มีการผสมผสานผ่านองค์
ประกอบของดนตรีทั้งการตั้งเสียง บทเพลง การประสมวงดนตรี นักดนตรี การฝึกซ้อม การรับงานและ
รายได้ และการดูแลรักษาเครื่องดนตรี โดยให้เสียงเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดถึงผู้ฟังในสังคม โดยการ

52

Academic Journal of Buriram Rajabhat University

Vol. 12 No. 2 July - December 2020

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2563

จำ�แนกเครือ่ งดนตรีดงั กล่าวนัน้ สอดคล้อง ปัญญา รุง่ เรือง (2546, น. 5- 7) ได้อธิบายเพิม่ เติมการจำ�แนก
ประเภทเครื่องดนตรีตามระบบซาคส์ ไว้ว่า เคอร์ต  ซาคส์  (Curt Sachs) จำ�แนกเครื่องดนตรีออกเป็น
4 ตระกูลใหญ่ๆ แต่ละตระกูลแบ่งตามรูปร่างลักษณะออกเป็นประเภทย่อยๆ และแต่ละประเภทย่อยยัง
แบ่งออกเป็นชนิดต่าง ๆ ซึ่งจำ�แนกเครื่องดนตรีออกเป็น 4 ตระกูล ได้แก่ ตระกูลที่เสียงเกิดจากการสั่น
สะเทือนของอากาศ (Aerophones) ตระกูลทีเ่ สียงเกิดจากการสัน่ สะเทือนของสาย  (Chordophones)
ตระกูลที่เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของมวลวัตถุในตัวเอง (Idiophones) ตระกูลที่เสียงเกิดจากการ
สั่นสะเทือนของแผ่นหนัง  (Membranophones)
3. บทบาทหน้าที่วงมโหรีวิบูรณ์ชัย ตำ�บลละหานทราย อำ�เภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
วงมโหรีวบิ รู ณ์ชยั เป็นวงดนตรีท�ำ หน้าทีใ่ ห้กบั ชุมชนตามวิถชี วี ติ ของคนอีสานใต้ อดีตจนถึง
ปัจจุบนั ซึง่ ในวิถชี วี ติ เสียงดนตรีจะเป็นสือ่ กลางในการสร้างกิจกรรมภายในครอบครัวหรือคนในชุมชม และ
ใช้บรรเลงเพือ่ ประกอบงานมงคลและอวมงคล อีกทัง้ ความเชือ่ ก็แฝงด้วยทัศนคติทดี่ ตี อ่ ความกตัญญูกตเวที
ต่อครูบาอาจารย์ทปี่ ระสิทธิป์ ระสาทวิชา นอกจากนีม้ แี นวทางในการส่งเสริมให้วงมโหรีพนื้ บ้านอีสานใต้
อยู่คู่สังคมโดยการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ท่ีสนใจ จากข้อมูลข้างต้นสอดคล้องกับทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่
ของแรดคลิฟฟ์  บราวน์  (A.R. Radcliffe Brown) (นิยพรรณ  วรรณศิริ, 2540, น. 108-111) ที่กล่าว
ว่าองค์ประกอบต่าง ๆ ในโครงสร้างของสังคมต้องเอื้ออำ�นวยระหว่างกัน  ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี
และสถาบันต่าง ๆ ควรมีหน้าทีส่ นับสนุนระหว่างกันอย่างต่อเนือ่ งโดยสังคมและวัฒนธรรมควรทำ�หน้าที่
เป็นเครือ่ งมือเชือ่ มโยงสมาชิกในสังคมให้เข้ามาร่วมทำ�งาน  ทำ�กิจกรรมทางสังคมอย่างมีเสถียรภาพ  โดย
ครอบครัวเหล่านี้ใช้วิธีการสืบทอดในการปลูกฝังความรักทางด้านดนตรีให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งใช้วิธี
การถ่ายทอดแบบมุขปาฐะเป็นหลัก ดังนั้นเห็นว่า
วงมโหรีวิบูรณ์ชัยมีบทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างสังคมของคนในอีสานใต้ โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อ
กลางในการทำ�หน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน เอกลักษณ์วัฒนธรรมของตนให้คงอยู่

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสำ�หรับการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1. ควรมีการนำ�ผลการศึกษา วงมโหรีวบิ รู ณ์ชยั ตำ�บลละหานทราย อำ�เภอ ละหานทราย จังหวัด
บุรีรัมย์ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยน  เรียนรู้  และเผยแพร่ต่อวงการดนตรี
2. สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนทางด้านดนตรี  ควรศึกษางานวิจัยนี้เพื่อนำ�ไปปรับประยุกต์ใช้
ในการวางแผนทางการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้าน
ข้อเสนอแนะสำ�หรับการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้คณะอื่น ๆ เพื่อนำ�มาเปรียบเทียบ หรือศึกษา
กระบวนการสร้างเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ ของวงมโหรีพื้นบ้าน  
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2.  ควรมีการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบบทเพลงวงมโหรีพื้นบ้านกับบทเพลงไทยเดิม
3.  ควรมีการศึกษาแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาดนตรีพื้นบ้านท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์
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