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บทที่  1 

 

บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมาของปัญหา 

 จงัหวดัมกุดาหารเป็นเมืองท่ีมีความสําคญัทัง้ในอดีตและปัจจบุนั  มีพรมแดนด้านทิศ

ตะวนัออกตดิกบัประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยมีแมนํ่า้โขงเป็นเส้นแบง่กัน้  

ประกอบกบัสภาพภมูิประเทศตัง้อยูริ่มแมนํ่า้โขง  มีป่าไม้ต้นนํา้ลําธารและแหลง่

ทรัพยากรธรรมชาตมิากมาย  จงึเป็นดนิแดนท่ีมีความอดุมสมบรูณ์ มีชนเผา่ตา่งๆ  อาศยัอยูจํ่านวน

มาก  อาทิ  ผู้ ไทย  ขา่  กะโซ ่ กะเลิง  แสก  ย้อ  และกลุา แตล่ะเผา่ล้วนแตมี่วิถีชีวิตความเป็นอยูท่ี่

นา่สนใจ  มีเอกลกัษณ์และศลิปวฒันธรรมของตนเอง  ซึง่กระจายอยูต่ามอําเภอตา่งๆ  ของจงัหวดั 

จงัหวดัมกุดาหาร  เป็นจงัหวดัท่ีมีการผสมผสานวฒันธรรมของชาวอีสาน  และวฒันธรรม

ลุม่นํา้โขง   และเป็นจงัหวดัท่ีมีร่องรอยของวฒันธรรมทางดนตรี  มีการค้นพบกลองมโหระทกึ  ท่ีมี

ขนาดใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย  ท่ีอําเภอดอนตาล  ซึง่เป็นวฒันธรรมของมนษุย์ในยคุก่อน

ประวตัศิาสตร์  กลองมโหระทกึ อยูท่ี่วดัมชัฌิมาวาส  (วดักลาง)  อ.ดอนตาล   เป็นกลองสมัฤทธ์ิ

หน้าเดียว  ท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทยเช่ือ  มีความเก่าแก่    ไมต่ํ่ากวา่สามพนัปี   เป็นกลองสมัฤทธ์ิ

หน้าเดียว  เส้นผา่ศนูย์กลาง  86  เซนตเิมตร  ตวักลองยาว  90  เซนตเิมตร  หน้ากลองเป็นรูปตะวนั

นนู  มีแฉก  14  แฉก  มีรูปกบตดิขอบกลองจํานวน  4  ตวั กลองดงักลา่วเช่ือวา่อาย ุ ไมต่ํ่ากวา่  

3,000  ปี  และเป็นกลองท่ีพวกขา่และขอมโบราณชอบเก็บสะสมไว้  ค้นพบเม่ือปี 2481  ท่ีบริเวณ

ริมตลิ่งแมนํ่า้โขงท่ีนํา้เซาะพงั  ตรงบ้านนาทาม  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

อําเภอดอนตาล  ตัง้อยูท่างทิศเหนือของจงัหวดัมกุดาหาร  เดมิมีฐานะเป็นตําบลดอนตาล  

ขึน้กบัอําเภอมกุดาหาร  จงัหวดันครพนม  ตอ่มายกฐานะเป็นก่ิงอําเภอเม่ือ  พ.ศ. 2506  และได้มี

พระราชกฤษฎีกาตัง้เป็นอําเภอ  เม่ือ  พ.ศ. 2517  ตอ่มา  พ.ศ. 2525  ได้มี  พรบ.  จดัตัง้จงัหวดั

มกุดาหาร  อําเภอดอนตาลจงึเป็นอําเภอหนึง่ท่ีขึน้กบัจงัหวดัมกุดาหาร  เป็นต้นมา 

 เน่ืองด้วยอําเภอดอนตาล  มีอาณาเขตตดิกบัประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว  โดยมีแมนํ่า้โขงเป็นเส้นแบง่กัน้พรมแดน  จงึทําให้ประชาชนทัง้สองประเทศมีความเก่ียวพนั

กนัมาตัง้แตส่มยั  ปู่   ยา่  ตา  ยาย  ทําให้มีการเล่ือนไหลทางวฒันธรรมในด้านตา่งๆ อาทิ  ด้าน

ภาษา  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  การละเลน่ตา่งๆ  นอกจากนีวิ้ถีชีวิตของชาวอําเภอดอนตาลสว่น

ใหญ่  ผกูพนัเก่ียวข้องกบัวรรณกรรมพืน้บ้านหรือวรรณคดี  ทัง้ในด้านการแสดงออก  การขบัร้อง  
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ทว่งทํานอง  และการใช้ภาษา  ซึง่มีการถ่ายทอดสืบตอ่กนัมาตัง้แตอ่ดีต   โดยเฉพาะศลิปวฒันธรรม

พืน้บ้านท่ีเห็นได้ชดัเจน  คือ  ลําผญา  ลําหญาหยอ่ยหวัดอนตาล  และลําเต้ยหวัดอนตาล  สิ่ง

เหลา่นีล้้วนบง่บอกถึงความเป็นเอกลกัษณ์  และความเป็นตวัของตวัเองของชาวดอนตาล  

 ลําเต้ยหวัดอนตาลหรือลําเต้ยหวัโนนตาล   หรือลําเต้ยงิว้ตอ่งต้อน  ลําเต้ยประเภทนีเ้รียก

ได้ทัง้  3  ช่ือ  ซึง่หมายถึง  ทํานองลําเต้ยแบบหนึง่ซึง่สนันิษฐานวา่  เร่ิมมีการลําครัง้แรกในแถบ

อําเภอดอนตาล  จงัหวดัมกุดาหาร  การเรียกช่ือเต้ยหวั ดอนตาล  เป็นการเรียกช่ือการลําตามช่ือ

สถานท่ี  ท่ีมีการลําทํานองนัน้ๆ  ลําเต้ยหวัดอนตาลมีลกัษณะเป็นการลําโต้ตอบ  หรือลําเกีย้วพา

ราสี  ระหวา่งหมอลําฝ่ายชาย  และหมอลําฝ่ายหญิง   

 เต้ยหวัโนนตาล  หรือเต้ยหวัดอนตาล   หรือเต้ยงิว้ตอ่งต้อน  ลําเต้ยประเภทนี ้ เรียกได้ทัง้ 3  

ช่ือ  โดยหมายถึง  ทํานองลําเต้ยแบบหนึง่ซึง่สนันิษฐานวา่เร่ิมลําครัง้แรกในแถบอําเภอดอนตาล  

การเรียกช่ือ  “เต้ยหวัโนนตาล”  เป็นการเรียกช่ือการลําตามช่ือสถานท่ีท่ีมีการลําทํานองนัน้ๆ  การ

เรียกช่ือการลําตามช่ือสถานท่ีนิยมใช้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เชน่  ลําคอนสวนั  

เป็นการลําทํานองหนึง่ของแขวงสวรรณเขต  ขบังึม  เป็นการขบัลํานําในแถบลุม่นํา้งึม  ขบัคุ้มหลวง

พระบาง  เป็นการขบัลํานําในหลวงพระบางเป็นต้น  (เจริญชยั  ชนไพโรจน์. 2534) 

 ดงันัน้ลําเต้ยหวัโนนตาลจงึนา่จะเป็นการลําทํานองหนึง่ของบ้านดอนตาล  อําเภอดอนตาล  

จงัหวดัมกุดาหาร  ในปัจจบุนั  ทัง้นีเ้พราะในปัจจบุนัในเขตอําเภอดงักลา่วยงันิยมลําหวัดอนตาล

กนัอยา่งแพร่หลาย  โดยเรียกลําหวัโนนตาลนีว้า่  “ลําผญายอ่ย”  เพราะเป็นการนําผญามาลําเป็น

ทํานอง  เหตผุลท่ีเรียกลําหวัโนนตาลเป็น  “ลําเต้ย”  นา่จะเป็นเพราะการลําลกัษณะการลําหวัโนน

ตาล  เป็นการลําโต้ตอบกนัระหวา่งชายหญิง  ซึง่มีลกัษณะคล้ายกบัลําเต้ยธรรมดาและเต้ยแบบลํา

กลอน 

 ลําเต้ยหวัโนนตาลนีห้มอลํากลอนบางคูจ่ะนํามาปิดท้ายการแสดง  แตส่ว่นใหญ่จะไม่

นํามาลํา  ทัง้นีเ้พราะระบบเสียงของลําเต้ยหวัโนนตาลจะตา่งไปจากลําเต้ยประเภทอ่ืน  กลา่วคือ  

ทว่งทํานองคล้ายกบัการลําทางสัน้  จงัหวะ  ลีลา  การลําจะช้า  ออ่นหลาน  ตา่งไปจากเต้ย

ธรรมดาและเต้ยประเภทอ่ืน  หากหมอลําจะนําเต้ยหวัโนนตาลมาลําเป็นเต้ยผสมหรือเต้ยพวงจะ

เป็นการยุง่ยากในการเปล่ียนระบบเสียง 

 สว่นหมอลําหมูจ่ะนิยมนําลําเต้ยหวัโนนตาล  ลําในชว่งท่ีเร่ืองดําเนินถึงตอนทัง้คูจ่ะจบัมือ

กนัแกวง่ไกวไปมาเป็นจงัหวะ  พร้อมกบัเต้ยหวัโนนตาลสลบักบัการแกวง่ไกวมือไปมาเหมือนกบัผล

งิว้ตอ่งต้อน  (นุน่ผลเล็กสัน้)  ถกูลมพดัแกวง่ไปมา  ลําเต้ยหวัดอนตาลนีจ้งึมีอีกช่ือหนึง่วา่ “เต้ยงิว้

ตอ่งต้อน” (พรชยั  ศรีสารคาม.  2521 : 6) 
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 เม่ือเต้ยหวัโนนตาลได้รับความนิยมกระจายไปยงัท้องถ่ินตา่งๆ  หมอลําในท้องถ่ินนัน้จะ

นํามาลําและตัง้ช่ือเปล่ียนไปจากเดมิ  เชน่  เต้ยเดือนห้า  เต้ยศรีขรภมูิเดมิ  เต้ยลําเตีย้ของแก่น  

เป็นต้น  ลําเต้ยช่ือตา่งๆ  เหลา่นีมี้ทว่งทํานองคล้ายกบัเต้ยหวัโนนตาล  ตา่งกนัพาะสําเนียงการลํา  

(วาดลํา)  ซึง่ขึน้อยูก่บัภาษาพดูของแตลํ่าท้องถ่ินเทา่นัน้  (พิมพ์  รัตนคณุสาส์น.  2534) 

 จากการท่ีลําเต้ยหวัดอนตาลนิยมลําในการแสดงหมอลําหมู ่ จงึมีช่ือเรียกอีกอยา่งหนึง่วา่  

“เต้ยหมอลําหมู”่  สว่นช่ือ  “เต้ยหวัดอนตาล”  นัน้นา่จะมาจากการแปลงคําวา่  “โนน”  เป็น  “ดอน”  

เพราะคําวา่  “โนน”  และ  “ดอน”  ในภาษาอีสานมีความหมายเดียวกนั  คือ  หมายถึงท่ีสงู  (ปรีชา  

พิณทอง.  2521 : 321 – 452)  ดงันัน้จะเรียก  เต้ยหวัโนนตาล  หรือเต้ยหวัดอนตาล  ก็ได้  แตส่ว่น

ท่ีหมอลําสว่นใหญ่นิยมเรียกกนัแพร่หลาย  คือ  เต้ยหวัโนนตาล 

 ยคุโลกาภิวฒัน์เกิดกระแสการเปล่ียนแปลงทัง้ทางสงัคม  วฒันธรรม  การเมือง  ด้าน

เทคโนโลยี ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าทางด้านตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็นด้านวตัถแุละเทคโนโลยีเตบิโต   

ขยายตวัอยา่งรวดเร็วเกิดการแพร่วฒันธรรมข้ามชาติ  จงึทําให้สงัคมไทยประสบปัญหาการสืบสาน

ด้านความรู้ความเข้าใจท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมประจําชาติ ประจําท้องถ่ิน  รวมทัง้ความคดิ  ภมูิปัญญา  

ของบรรพบรุุษอาจถกูมองข้ามไป (ยพุา กาฬเนตร. 2544 : 6) 

 เหตผุลท่ีทําให้มีความสนใจท่ีจะศกึษาลําเต้ยหวัดอนตาล  เพราะความเป็นเอกลกัษณ์  

และความเป็นตวัของตวัเอง  แตใ่นปัจจบุนัผู้ ท่ีจะสืบทอดศลิปะการแสดงชนิดนีมี้น้อยมาก  จําเป็น

อยา่งย่ิงท่ีจะต้องมีการเผยแพร่ศลิปวฒันธรรมแขนงนี ้ ซึง่เป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีทรงคณุคา่ของ

ชาวดอนตาล  

 

1.2  จุดมุ่งหมายของการศึกษา 

1.  เพ่ือศกึษาวิเคราะห์ลกัษณะเฉพาะทางดนตรีของลําเต้ยหวัดอนตาล    ตําบลดอนตาล  

อําเภอดอนตาล  จงัหวดัมกุดาหาร 

2.  เพ่ือศกึษาบทบาทของลําเต้ยหวัดอนตาลท่ีมีตอ่ชมุชน  

 

1.3  ขอบเขตของงานวิจัย 

 ในการศกึษาค้นค้าครัง้นีผู้้ศกึษาได้กําหนดขอบเขตในการศกึษาลําเต้ยหวัดอนตาล  ไว้

ดงันี ้ 1.3.1  ขอบเขตด้านพืน้ท่ี 

 การศกึษาในครัง้นีผู้้ศกึษาได้กําหนดขอบเขตพืน้ท่ีในการศกึษาลําเต้ยหวัดอนตาล  

ในเขตตําบลดอนตาล  อําเภอดอนตาล  จงัหวดัมกุดาหาร 

1.3.2  ขอบเขตด้านเนือ้หา 
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 1.3.2.1  ศกึษาวิเคราะห์ลกัษณะเฉพาะของดนตรีของลําเต้ยหวัดอนตาล โดยจะ

ศกึษาในด้านตอ่ไปนี ้

  (1)  การขึน้ต้นของบทเพลง 

  (2)  การบรรเลงซํา้ 

  (3)  การเคล่ือนท่ีของทํานอง 

  (4)  กลุม่เสียงท่ีใช้ 

 1.3.2.2  ศกึษาบทบาทของลําเต้ยหวัดอนตาล  ผู้ศกึษาจะศกึษาในด้านตอ่ไปนี ้

   (1)  ด้านความบนัเทิง 

  (2)  เป็นการแสดงในงานเทศกาลตา่ง ๆ 

  ( 3) เป็นเคร่ืองมือส่ือสาร 

1.3.3  ขอบเขตด้านเวลา 

  ระยะเวลาในการศกึษาและเก็บรวบรวมข้อมลู  เร่ิมตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม  2555  

ถึง  เดือนกมุภาพนัธ์  2556 

 

1.4  ข้อตกลงเบือ้งต้น 

1.  การวิเคราะห์ลกัษณะเฉพาะของดนตรีลําเต้ยหวัดอนตาล  จะวิเคราะห์ในรูปแบบของ

โน้ตไทยเทา่นัน้ 

 2.  การศกึษาครัง้นีจ้ะใช้คําวา่  ลําเต้ยหวัดอนตาล  เทา่นัน้ 

 3.  การศกึษาครัง้นีจ้ะทําการศกึษาลําเต้ยหวัดอนตาล  ในเขตตําบลดอนตาล  อําเภอดอน

ตาล  จงัหวดัมกุดาหาร  เทา่นัน้ 

 

1.5  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.  ทําให้ทราบถึงลกัษณะเฉพาะและรูปแบบการบรรเลงของลําเต้ยหวัดอนตาล 

2.  ทําให้ทราบถึงบทบาทและหน้าท่ีของลําเต้ยหวัดอนตาล  ท่ีมีตอ่ชมุชน 

 3.  เพ่ือเป็นแนวทางในการอนรัุกษ์  และสง่เสริมศลิปะการแสดง  ลําเต้ยหวัโนนตาลตอ่ไป 

 

1.6  กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 

 ลําเต้ยหวัดอนตาลเป็นลกัษณะการแสดงพืน้บ้านอีสานท่ีเป็นเอกลกัษณ์  ของท้องถ่ินของ

ชาวดอนตาล  การศกึษาค้นคว้าครัง้นีทํ้าให้ทราบถึงลกัษณะเฉพาะ  องค์ประกอบทางดนตรี  

รูปแบบทว่งทํานอง  จงัหวะ  และลีลาในการบรรเลงเต้ยหวัดอนตาล  ของชาวตําบลดอนตาล  
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อําเภอดอนตาล  จงัหวดัมกุดาหาร นอกจากนีย้งัเป็นการรวบรวมข้อมลูทางด้านวรรณกรรมลําเต้ย

หวัดอนตาล  ข้อมลูด้านวฒันธรรม  เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาค้นคว้าตอ่ไป 

 

1.7  นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ลํา  หมายถึง  การขบัร้องด้วยทํานองและภาษาถ่ินอีสาน  โดยมีแคนเป็นเสียงดนตรีหลกั

ประกอบการขบัร้อง 

 ลําเต้ย  หมายถึง   การลําประเภทหนึง่ของภาคอีสานมีลกัษณะคําประพนัธ์   และทํานอง

เฉพาะตวั  แบง่เป็น  4  ประเภท  ได้แก่  เต้ยธรรมดา  เต้ยโขง  เต้ยพมา่  และเต้ยหวัดอนตาล  

 หมอลํากลอน  หมายถึง  หมอลําท่ีโต้ตอบกนัเป็นคู ่ ชาย  1  คน  หญิง  1  คน  โดยมีผู้ เป่า

แคนประกอบการลํา 

 วาดลํา  หมายถึง  สําเนียงการลําของแตล่ะท้องถ่ิน  ซึง่ขึน้อยูก่บัภาษาพดู 

 กลอนลํา  หมายถึง  คําประพนัธ์ทกุประเภทท่ีหมอลํานํามาลํา  

 วฒันธรรม  หมายถึง  สิ่งท่ีทําให้เจริญงอกงามแก่หมูค่ณะ 

 ภมูิปัญญา  หมายถึง  ความรู้และความสามารถ ประสบการณ์ 

 เสียงส้ม  หมายถึง   เสียงท่ีไมเ่ข้าพวกกบัเสียงอ่ืนเม่ือบรรเลงทํานอง  หากนําเสียงนีม้าใช้

ร่วมทํานอง จะฟังดแูปร่งๆ  ห ู เปรีย้วห ู ก็เลยเรียกวา่เสียงส้ม 

 ผญา  หมายถึง  บทร้อยกรองท่ีมีความหมายลกึซึง้หลายแง่  ยากแก่การเข้าใจ  มี

ความหมายในเชิงเปรียบเทียบ  จะเป็นการคดิขึน้เองเพ่ือพดูโต้ตอบกนัในระหวา่งหนุม่สาว   ในท่ีนี ้

หมายถึงกลอนลําผญา  ท่ีหมอลําผญาขบัร้องลํานําในการแสดงหมอลําผญาของจงัหวดัมกุดาหาร  


