
6 

 

บทที่  2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
 การศกึษาดนตรีของกลุม่ชนตา่ งๆ  ในปัจจบุนัได้รับความสนใจเป็นอยา่งมาก   จาก

นกัวิชาการและนกัวิจยั   การจดัทําส่ือท่ีเก่ียวข้องกบัดนตรีและวฒันธรรมพืน้บ้าน   นบัวา่น้อยมาก  

โดยเฉพาะการศกึษาในด้าน   วฒันธรรม  วิถีชีวิต  พิธีกรรม  ความเช่ือ  จารีต  ประเพณี  เป็นต้น  

ข้อมลูทางด้านวฒันธรรมลําเต้ยหวัดอนตาลนัน้   นบัวา่มีน้อยมาก  ไมมี่งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัลํา

เต้ยหวัดอนตาลโดยตรง  มีเพียงเอกสารท่ีกลา่วถึงเพียงคร่าวๆ  เทา่นัน้ 

 การศกึษาลําเต้ยหวัดอนตาลในครัง้นี ้ ผู้ศกึษาได้แบง่หวัข้อเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง

ออกเป็นหวัข้อตา่งๆ   ดงันี ้

1.  แนวคดิและทฤษฎี 

2.  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัดนตรีพืน้บ้านอีสาน 

 3.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัหมอลําและลําเต้ย 

 4.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องท่ีใช้เป็นแนวทางในการศกึษาองค์ประกอบทางดนตรี 

 5.  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัวฒันธรรม 

 6.  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัหมอลํา 

 7.  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัลําเต้ย 

 

2.1  แนวคิดและทฤษฎี 

 แนวคดิและทฤษฎีท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าลกัษณะเฉพาะของลําเต้ยหวัดอนตาลในครัง้นี ้ 

ผู้ศกึษาได้ใช้ทฤษฎี  ท่ีใช้เป็นแนวทางในการศกึษาดงันี ้

 2.1.1  ทฤษฎีแพร่กระจาย 

 ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวฒันธรรม  (Cultural  Diffusion) 

ทฤษฎีการแพร่กระจาย (งามพิศ สตัย์สงวน, 2551, หน้า 30-32)  มีลกัษณะร่วมสมยั

กบัวิธีการศกึษาประวตัศิาสตร์ตามแนวคดิของนกัมานษุยวิทยาอเมริกนั  กลา่วคือ  นกั

มานษุยวิทยายโุรปยงัได้พฒันาทฤษฎีนี ้ โดยนําผลการแพร่กระจายวฒันธรรมมากําหนดเขตพืน้ท่ี

วฒันธรรมในภมูิภาคตา่ง ๆ  ของโลกขึน้ 



7 
 

แนวความคดิหลกัก็คือ  การประดษิฐ์คดิค้นอยา่งอิสระ (Independent Invention)  

และวิวฒันาการแบบคูข่นาน (Parallel Evolution)  มีโอกาสเกิดขึน้ยากมาก  กลา่วคือ  วฒันธรรม

ท่ีคล้ายคลงึกนัเกิดจากกระบวนการแพร่กระจาย (The Process of Diffusion)  ได้มีกลุม่นกัคดิ  2 

กลุม่  กลา่วคือ 

1.  กลุม่องักฤษ  เสนอวา่สงัคมโลกและวฒันธรรมชนเผา่ดัง้เดมิมีสว่นสมัพนัธ์กบั 

วฒันธรรมอียิปต์โบราณ เน่ืองจากมนษุย์มีการตดิตอ่ระหวา่งกนัทางภาคพืน้ดนิและมหาสมทุรชาว

พืน้เมืองบางกลุม่ก็พฒันาวฒันธรรมนัน้  ผลก็คือ  เกิดความเส่ือมแบบถอยหลงัเข้าคลอง  หลงัจาก

ท่ีได้รับอารยธรรมอียิปต์ทําให้เจริญสงูสดุ วฒันธรรมท่ีคล้ายคลงักนัและแตกตา่งกนั  อธิบายได้

จากสายสมัพนัธ์เช่ือมโยงระหวา่งความเส่ียงของอารยธรรมอียิปต์และวฒันธรรมดัง้เดมิ 

2.  กลุม่วงแหวนวฒันธรรม (Culture – Circle School หรือ Kulturkereislebre)  ได้รับ 

อิทธิพลจากมานษุยวิทยาภมูิศาสตร์ (Anthrop Geographic) ของเยอรมนัสมยั คศ . ท่ี 19  โดยได้

เสนอวิธีการเก็บข้อมลูเพ่ือนําไปสร้างทฤษฎี  โดยศกึษาประวตัศิาสตร์ของภมูิภาคตา่ง ๆ  ในโลก

ดงันี ้

      2.1  การแพร่กระจายเกิดจากจดุกําเนิดหลายศนูย์กลาง แตล่ะศนูย์กลางจะมี 

องค์ประกอบวฒันธรรมท่ีแตกตา่งกนัไปแตล่ะกลุม่  เรียกวา่  วงแหวนหนึง่ (Kulturkreise)  เชน่ 

ประกอบด้วยการเพาะปลกูมนั  เส่ือ  ไม้กระดาน  ไม้พลองและการสืบทอดเครือญาตทิัง้ ๆ  ท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงปรับตวั  มีการผสมผสานวฒันธรรม  หรือองค์ประกอบวฒันธรรมบางอยา่งสญูเสียไป 

แตล่ะวงแหวนวฒันธรรมยงัคงรักษาดลุยภาพอารยธรรมท่ีได้รับมาจากศนูย์กลาง  และ

แพร่กระจายไปยงัสว่นตา่ง ๆ  ของโลกทําให้นกัมานษุยวิทยาสามารถกําหนดเขตวงแหวน

วฒันธรรมได้หลายเขต  และนําไปสร้างประวตัศิาสตร์วฒันธรรมได้ 

      2.2  ในหลายภมูิภาคมนษุย์ได้สร้างศนูย์กลางแหวนวฒันธรรมขึน้  และได้ถ่ายทอด 

วฒันธรรมให้กบัชมุชนอ่ืน ๆ  ดงันัน้วฒันธรรมหนึง่อาจประกอบด้วยวฒันธรรมหลายจดุศนูย์กลาง 

      2.3  นกัมานษุยวิทยาสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบวฒันธรรม  คือ  ศกึษาอาย ุ  

จดุกําเนิดวฒันธรรมในแตล่ะพืน้ท่ีเป็นการศกึษาวงแหวนวฒันธรรม  ระดบัชัน้วฒันธรรม (Cultural 

Strata) วฒันธรรมขัน้สงู  หรือวฒันธรรมปัจจบุนั (Upper Strata)  อาจศกึษาจากหลกัฐาน

โบราณคดีตา่ง ๆ  สามารถจดัลําดบัวงแหวนวฒันธรรม  ศกึษาระดบัความสมัพนัธ์ระหวา่งวงแหวน

วฒันธรรมท่ีแพร่กระจายออกไป 

อยา่งไรก็ตามแนวความคดินีรี้บเร่งสรุปทฤษฎีเกินไป  ทําให้มีการคดัค้านแนวคดินี ้

หมายถึง  การแพร่กระจาย (Spread)  ของลกัษณะการทางวฒันธรรม (Cultural Traits)  จากกลุม่
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หนึง่  กลา่วคือ  เป็นการแพร่กระจาย  การค้นพบและการประดษิฐ์จากชนกลุม่หนึง่ไปสูช่นอีกกลุม่

หนึง่  การแพร่กระจายมีลกัษณะดงันีคื้อ 

1. เกิดขึน้ในทกุสงัคมท่ีมีการตดิตอ่สมัพนัธ์กนั 

2. เป็นกระบวนการสองทางไป – กลบัเสมอ (Two – Way Process) 

3. เป็นกระบวนการคดัเลือก (Selective Process)  คือ  มีการรับบางอยา่งและไมรั่บ 

บางอยา่ง 

4. โดยทัว่ไปมีการดดัแปลงการแพร่กระจายมาให้เข้ากบัสภาพท้องถ่ิน เง่ือนไขทัง้ 3  

ประการ ดงักลา่วก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงขึน้ทางสงัคม 

ความคดิในเร่ืองการแพร่กระจายของวฒันธรรม (Diffusion)  นีอ้าจเปรียบเทียบกบั

ความคดิในเร่ืองการคดิสิ่งประดษิฐ์ใหม ่ (Independent Invention)  การคดิประดษิฐ์สิ่งของขึน้มา

ใหมอ่าจเกิดขึน้ได้หลาย ๆ  แหง่พร้อม ๆ  กนั  การท่ีมีสิ่งประดษิฐ์เหมือนกนัในสว่นตา่ง ๆ  หรือท่ี

เรียกวา่การหยิบยืมวฒันธรรมฟริตซ์ แกรบ (Fritz Graeb) และวิลเฮล์ม  ชมิทธ์ (Wilhelm Schmidt) 

มองวา่วฒันธรรมจะแพร่กระจายจากศนูย์กลาง หรือจดุกําเนิดไปยงัเขตภมูิศาสตร์เดียวกนัและยคุ

สมยัท่ีใกล้เคียงกนัเทา่ท่ีเกิดการยอมรับในสงัคมนัน้  การแพร่กระจายทางวฒันธรรมสามารถไปได้

ทกุท่ี  เพ่ือสนองตอบความจําเป็นพืน้ฐานของคน  การแพร่กระจายทางวฒันธรรมไปได้ทกุท่ีไมมี่

อปุสรรคทางภมูิศาสตร์  และในท่ีมนษุย์สามารถเดนิทางไปถึง  โดยท่ีคนสามารถสร้างวฒันธรรมได้

ทกุท่ีไมจํ่าเป็นต้องกระจายในรูปแบบวงกลม  การศกึษาการแพร่กระจายทางวฒันธรรมสามารถใช้

หลกัวิธีการได้ดงันี ้ นิยพรรณ  วรรณศริิ (2540: 99– 101); อ้างอิงมาจาก คล๊ากวิสเลอร์ (Clack 

Wissler), อลัเฟรดโครเบอร์ (Alfred Kroeber) 

1.  หลกัภมูิศาสตร์แกะรอยพืน้ท่ีดสูถานท่ีอาณาเขตตดิตอ่ทางวฒันธรรม  ซึง่เกิด 

วฒันธรรมแบบผสมผสาน 

2. ใช้ประวตัศิาสตร์สืบค้น  ชว่ยให้รู้ความเป็นมาและสนบัสนนุการตีความ 

3. การขดุค้นทางโบราณคดี  เพ่ือให้สิ่งท่ีเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน สามารถบง่บอกถึง 

พฤตกิรรมของคนหรือผู้สร้างและเร่ืองราวในยคุสมยันัน้ 

4. ดวิูวฒันาการของวฒันธรรม  วา่มีขัน้ตอนและการเตบิโตเป็นมาอยา่งไร 

วิธีทัง้  4  ประการสามารถนํามาศกึษาการแพร่กระจายทางวฒันธรรม  จะทําให้ทราบถึง

ความเป็นมาของวฒันธรรมเดียวกนัหรือไม ่และวฒันธรรมใดจะเป็นแมบ่ทของอีกวฒันธรรมหนึง่ 

เพ่ือหาวฒันธรรมต้นกําเนิด 
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สรุปได้วา่  การแพร่กระจายทางวฒันธรรมเกิดขึน้จากปัจจยัหลายอยา่ง  ท่ีเป็นตวักระตุ้น

แรงผลกัท่ีทําให้เกิดการอพยพย้ายถ่ินฐานท่ีอยูข่องมนษุย์  และนําความเช่ือทางวฒันธรรมตดิตวัไป

เผยแพร่ในท้องถ่ินนัน้ๆ  หรือการแลกเปล่ียนค้าขายทําให้วฒันธรรมเกิดการหลัง่ไหลและผสมผสาน

เช่ือมโยงเข้าด้วยกนั  จนเป็นวฒันธรรมท่ียอมรับทางสงัคม   ผู้ศกึษาจะใช้ทฤษฎีการแพร่กระจาย

ทางวฒันธรรมในการหาคําตอบในการแพร่กระจายของวฒันธรรมของชาวดอนตาล  รวมทัง้เพ่ือให้

ทราบถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในระบบของสงัคมวฒันธรรม 

 

2.1.2  ทฤษฏีโครงสร้างและหน้าท่ีนิยม  (Structural - Functionalism)  

 ทฤษฏีโครงสร้าง  และหน้าท่ีนิยมเป็นทฤษฏีท่ีนกัมานษุยวิทยาและนกัสงัคมวิทยาใช้

อธิบายสงัคมวฒันธรรมตัง้แตศ่ตวรรษท่ี  19  เป็นต้นมา  นกัมานษุยวิทยาท่ีเป็นผู้ให้กําเนิดแนวคดิ

นีคื้อ  แรดคลิฟ บราวน์ (A.R.Radcliffe-Brown) และมาลินอสกี ้ (Bronislaw  Malinowski)  ทฤษฏี

โครงสร้าง และหน้าท่ีนิยมตามแนวคดิของแรดคลิฟ บราวน์ได้รับอิทธิพลจากแนวคดิหน้าท่ีนิยม 

(Functionalism) ของ เดอร์คาม (Emile Durkheim) นกัสงัคมวิทยาชาวฝร่ังเศส  ตอ่มาแรดคลิฟ 

บราวน์  ได้นําแนวคดิหน้าท่ีนิยมดงักลา่วผสมกบัผสมกบัมโนทศัน์เร่ือง  “โครงสร้างทางสงัคม”  จน

ทําให้บางครัง้แนวคดิของแรดคลิฟ บราวน์ ถกูขนานนามวา่  “โครงสร้าง -หน้าท่ีนิยม”  จากแนวคดิ

ทฤษฏีนีไ้ด้ถกูนําไปขยายความใช้อธิบายวฒันธรรมอยา่งมากมาย ผู้ วิจยัได้เลือกใช้แนวคดิทฤษฏี

โครงสร้างและหน้าท่ีนิยมตามแนวคดิของแรดคลิฟ บราวน์ และโรเบร์ิต เมอร์ตนั  ท่ีได้กลา่วถึง

ลกัษณะความสมัพนัธ์ของโครงสร้างทางสงัคมในการทําหน้าท่ีของโครงสร้างตา่ง ๆ  ตามระบบ

สงัคม  เพ่ือนํามาอธิบายถึงกรอบแนวคดิบทบาทหน้าท่ีของลําเต้ยหวัดอนตาล  ของชาวตําบลดอน

ตาล  อําเภอดอนตาล  จงัหวดัมกุดาหาร 

มาลินอสกี ้ นกัหน้าท่ีนิยมกลา่ววา่  โครงสร้างก็คือ  สถาบนัของสงัคมท่ีเกิดมาจาก

ความจําเป็นพืน้ฐานของมนษุย์  มาลินอสกีเ้ช่ือวา่มนษุย์ในทกุสงัคมวฒันธรรมมีความต้องการ

พืน้ฐานทางจิตใจและหน้าท่ีหลกัของวฒันธรรมคือ  การตอบสนองตอ่ความต้องการพืน้ฐานของ

มนษุย์  หรือเปรียบเทียบเสมือนเคร่ืองมือในการตอบสนองความต้องการพืน้ฐานของมนษุย์คือ 

1. ความต้องการด้านความจําเป็นพืน้ฐาน (Basic Biological and Psychological  

Needs)  เป็นความต้องการเบือ้งต้นของมนษุย์  เชน่  ต้องการอาหาร ท่ีอยูอ่าศยั  เคร่ืองนุง่หม่         

ยารักษาโรค  การเจริญเตบิโต  เป็นต้น 

2. ความต้องการด้านสงัคม (Instrumental Needs)  เป็นความต้องการความร่วมมือ 

ทางสงัคม  เพ่ือแก้ปัญหาพืน้ฐาน  เชน่  การแบง่งานกนัทํา  การแจกจา่ยอาหาร  การผลิตสินค้า 

การบริการและการควบคมุทางสงัคม 
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3. ความต้องการทางด้านจิตใจ (Symbolic Needs)  เป็นความต้องการของมนษุย์  

เพ่ือความมัน่คงทางด้านจิตใจ  โดยทัว่ไปเวทมนต์คาถาทําหน้าท่ีท่ีทําให้คนรู้สกึอบอุน่ใจ  เพราะ

งานบางอยา่งท่ีมนษุย์ทําคอ่นข้างยากลําบากและมนษุย์ไมส่ามารถคาดการณ์ได้วา่จะเกิดผล

อยา่งไรบ้าง  ทําให้เกิดความไมม่ัน่ใจจงึต้องพึง่เวทมนตร์และคาถาในการชว่ย  เพ่ือทําให้เกิดความ

มัน่ใจมาก  และยํา้วา่วฒันธรรมทกุด้านมีหน้าท่ีต้องทําคือ  การตอบสนองความต้องการของมนษุย์

อยา่งใดอยา่งหนึง่  หรือทัง้  3  อยา่งดงักลา่ว  สว่นตา่ง ๆ  ของวฒันธรรมมีหน้าท่ีเพ่ือสนองความ

ต้องการของปัจเจกชนในสงัคมนัน้  แนวความคดิดงักลา่วจงึเป็นหลกัสําคญัในการนํามาใช้

วิเคราะห์พฤตกิรรมของคนในสงัคมทัง้หมดของแตล่ะวฒันธรรม  (งามพิศ สตัย์สงวน . 2539 : 32 – 

34) 

  เพ่ือแสดงถึงโครงสร้างหน้าท่ี เอกลกัษณ์ของความเป็นชาวดอนตาล  และลําเต้ยหวัดอน

ตาล  ผู้ศกึษาจะใช้ทฤษฎีนีเ้ป็นแนวทางในการศกึษา 

 
2.2 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับดนตรีพืน้บ้านอีสาน 

 ดนตรีเป็นสว่นหนึง่ของสงัคมและวฒันธรรมของมนษุย์มาตัง้แตเ่กิด  และยงัดําเนิน

ความสมัพนัธ์กบัชีวิตมาตลอด  ดนตรีจงึเป็นสว่นหนึง่ของชีวิตจนยากจะแยกออกจากกนัได้ เพราะ

อาจจะถือได้วา่ศลิปะดนตรีนัน้เป็นปัจจยัท่ีห้าของมนษุย์  ท่ีสร้างดนตรีขึน้เพ่ือท่ีจะระบายความคดิ  

ความรู้สกึ  หรือสร้างมโนภาพและประสบการณ์จริง  ซึง่อาจเป็นความสขุหรือความทกุข์ด้วยเหตนีุ ้

จงึสร้างศลิปะขึน้มาเพ่ือชีวิต  ดนตรีจงึเป็นศลิปะท่ีสร้างขึน้มาเพ่ือตอบสนองความต้องการของ

มนษุย์  ดนตรีนัน้ยงัเก่ียวข้องกบัสงัคมในแตล่ะท้องถ่ินท่ีเรียกวา่  ดนตรีพืน้บ้าน  ซึง่เป็นการ

ถ่ายทอดสืบเน่ืองกนัมาของชาวบ้านท่ีประกอบพิธีตา่ง ๆ  ดนตรีพืน้บ้านจงึมีความสมัพนัธ์ตอ่วิถี

ชีวิตของชาวบ้าน  ทัง้ในด้านบนัเทิงใจของคนในสงัคม  ให้ผอ่นคลายความเหน็ดเหน่ือยจากการ

ทํางาน  และในด้านการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  และพิธีกรรมท่ีเกิดขึน้ในแตช่ว่งชีวิตของ

ชาวบ้าน  ซึง่จะสะท้อนความคดิสร้างสรรค์ของบคุคลหรือกลุม่ชนในระยะเวลาตา่ง ๆ  ซึง่แตล่ะ

กลุม่ชนยงัคงรักษาไว้  และนิยมเลน่กนัในปัจจบุนัอยา่ง  เชน่  ดนตรีพืน้บ้านอีสาน 

 2.2.1  ความเป็นมาของดนตรีพืน้บ้านภาคอีสาน 
  ดนตรีพืน้บ้านภาคอีสาน  เป็นดนตรีประจําภมูิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  มีประวตัิ

ความเป็นมานบัพนัปี   และสืบตอ่กนัมาจนถึงปัจจบุนั  โดยยงัดํารงค์เอกลกัษณ์ของวฒันธรรม

พืน้บ้านไว้อยา่งมัน่คง  ในการศกึษาอาจสืบค้นจากการใช้คําวา่  “ดนตรี”  ในวรรณกรรมพืน้บ้านได้

บนัทกึไว้เป็นหลกัฐาน 
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 1.  ประวตักิารปรากฏคําวา่  “ดนตรี”  ศพัท์ท่ีใช้อยูใ่นภาษาไทยกลางและไทยอีสานใน

ปัจจบุนันี ้ เดมิเป็นคําภาษาสนัสกฤต  “ตนัตริ”  หรือจากภาษาบาลีวา่  “ตริุยะ”  หรือ  “มโหรี”  คํา

วา่  “ตนัตริ” ท่ีปรากฏในวรรณกรรมพืน้บ้านอีสานเขียนวา่  “นนตรี”  ซึง่ก็คือ  “ดนตรี”  นัน่เอง  

นอกจากนีย้งัมีคําท่ีมีความหมายคล้ายคลงึกนัดงันี ้

  1.1  คําวา่  “นนตรี”  พบในวรรณกรรมพืน้บ้านอีสา่นหลายเร่ือง   ได้แก่  สินไช  

แตงออ่น  การะเกด  ดงัตวัอยา่งดงันี ้

  -  บดันีจ้กักลา่วเถิงภชูยัท้าว  เสวยราชเบง็จาล  ก่อนแหล้ว  ฟังยินนนตรี   ประดบั 

กลอ่มซอซุง 

  1.2  คําวา่  “ตริุยะ”  อาจเขียนในรูป   “ตริุยะ”  “ตริุยา”  “ตริุเยศ”  หรือ  “ตริุยางค์”  

เชน่ 

  -  เม่ือนัน้ภบูาลฮู้  มนุตรีขานชอบ ฟังยินตริุเยศย้าย กลองฆ้องเสพเสียง 

  1.3  คําวา่  “มโหรี”  อาจมาจาก  “มโหรี”  ท่ีเป็นช่ือป่ี  หรือมาจากคําวา่  “โหรี”  ซึง่

หมายถึง  เพลงพืน้เมืองชนิดหนึง่ของอินเดีย  คําวา่  “มโหรี”  พบในวรรณคดีของอีสานดงันี ้

  - มีทัง้มโหรีเหล้น  ทงัละเม็งฟ้อนมา่ยสิงแกวง่เหลือ้ม  โขนเต้นใสส่าว  (สิง = นาง

ฟ้อน  นางรํา้) 

 จะเห็นได้วา่  คําวา่  “นนตรี”  “ตริุยะ”  และ  “มโหรี”  เป็นคําท่ีนิยมใช้ในวรรณคดีและ

หมายถึง  ดนตรี  ประเภทบรเลงโดยทัว่ไป  แตใ่นปัจจบุนัคําวา่  ดนตรี  หมายถึง  ดนตรีของราช

สํานกัภาคกลางหรือดนครีไทยสากล  สว่นดนตรีพืน้บ้านของชาวอีสานจะมีช่ือเรียกเป็นคําศพัท์

เฉพาะเป็นอยา่ง ๆ  ไป เชน่  ลํา  (ขบัร้อง)  กลอ่ม  สวดมนต์  สูข่วญั  เซิง้  เว้าผญา  หรือจา่ยผญา  

สวดสรภญัญะและอา่นหนงัสือผกู  เป็นต้น 

 การท่ีจะสืบค้นประวตัคิวามเป็นมาของดนตรีอีสานให้ได้ข้อมลูท่ีเป็นข้อเท็จจริงนัน้   ทําได้

ยาก  เพราะไมมี่เอกสารใดท่ีบนัทกึเร่ืองราวทางดนตรีโดยเฉพาะ  จะมีกลา่วถึงในวรรณคดีก็เป็น

สว่นประกอบของท้องเร่ืองเทา่นัน้เอง  และท่ีกลา่วถึงสว่นมากก็เป็นดนตรีในราชสํานกั  โดย

กลา่วถึงช่ือดนตรีตา่ง ๆ  เชน่  แคน  พิณ  ซอ  ไค้  (แคนของชาวเขา)  ขลุย่  กลอง  ตะโพน  พาทย์  

(กลอง ระนาด  ฆ้อง  สไนง์  (ป่ีเขาควาย)  สวนไล  (ชะไล-ป่ีใน)  ป่ีอ้อหรือป่ีห้อ  เป็นต้น  สว่นการ

ประสมวงนัน้ท่ีเอยก็มีวงมโหรี  สว่นการประสมอยา่งอ่ืนไมกํ่าหนดตายตวัแนน่อน  เข้าใจวา่จะ

ประสมตามใจชอบ  แม้ในปัจจบุนัการประสมวงของดนตรีอีสานก็ยงัไมมี่มาตรฐานท่ีแนย่อนแต่

อยา่งใด  อยา่งไรก็ตามดนตรีอีสานในปัจจบุนัท่ียงัคงปฏิบตัอิยูมี่ทัง้ดนตรีประเภทบรรเลงและดนตรี

ประเภทขบัร้อง 
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 2.2.2  วิวัฒนาการของดนตรีพืน้บ้านอีสาน 

  ดนตรีพืน้บ้านอีสาน  เป็นศลิปวฒันธรรมแขนงหนึง่กําเนิดจากกลุม่ชนตา่งๆ  ใน

อดีต  ได้สร้างสมสืบทอดตดิตอ่กนัมาเป็นเวลานาน  จนกลายเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะกลุม่ชน   ซึง่มี

อยูใ่นแถบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของประเทศไทย  ในสมยัโบราณอาจกลา่วได้วา่

ภาคอีสานเป็นท่ีอยูอ่าศยัของกลุม่ชนชาวพืน้เมืองหลายกลุม่ชน  ท่ีได้อพยพปนเปกนักบัชาว

พืน้เมืองเดมิ  โดยการนําเอาศลิปวฒันธรรมรวมทัง้การขบัร้อง  ดนตรี   และการละเลน่ตา่งๆ  

ผสมผสานกนัมา   ตัง้แตส่มยัล้านนาและล้านช้าง  โดยยดึเอาแนวลําแมนํ่า้โขงเป็นเส้นทาง

คมนาคมทางนํา้  อนัสําคญัจากทางเหนือลงสูท่างใต้  ดัง้นัน้บริเวณท่ีราบลุม่สองฝ่ังแมนํ่า้โขง  จงึ

เป็นแหลง่อารยะธรรมดัง้เดมิของชาวพืน้เมืองในสมยันัน้  แตมี่เทือกเขาสงู  เป็นแนวขอบกนั

ระหวา่งอาณาจกัรล้านนา  ล้านช้างกบัอาณาจกัรสยาม   (ประเทศไทย)  จงึทําให้ไมส่ามารถ

ตดิตอ่กนัได้สะดวก  ศลิปวฒันธรรม  ประเพณี  ดนตรีและการละเลน่ตา่งๆ  ของอาณาจกัรสยามใน

ภาคกลางกบัภาคอีสานท่ีอยูใ่นอาณาจกัรล้านนา  ล้านช้าง  จงึมีความแตกตา่งกนั   จากสาเหตุ

พืน้ท่ีภมูิประเทศท่ีมีเทือกเขาขวางกัน้  เป็นแนวระหวา่งภาคกลางกบัภาคอีสาน  สว่นภาคอีสานซึง่

มีหลายกลุม่ชน  ศลิปวฒันธรรม   มีความแตกตา่งกนั  กลุม่ชนท่ีมีอิทธิพลเหนือกวา่ยอ่มนําเอา

วฒันธรรมท่ีมีอยูแ่ล้ว  มาผสมผสานกบัวฒันธรรมของตนเอง  เชน่  ภาษาพืน้เมืองของภาคอีสานมี

ความแตกตา่งกบัของขอม  หรือเขมร  ได้ถ่ายทอดหลงเหลือไว้ในดนิแดนแถบอีสานตอนลา่ง  ท่ีมี

พรมแดนตดิตอ่กบัประเทศกมัพชูา   ในด้านของดนตรี  การขบัร้อง   ท่ีแตกตา่งไปจากภาคกลางจงึ

อาจกลา่วได้วา่  วฒันธรรมดนตรีและการละเลน่ในภาคอีสานมี  2  ลกัษณะ  คือ  การละเลน่ดนตรี

พืน้บ้านแบบไทยลาว  และการละเลน่ดนตรีพืน้บ้านแบบไทยเขมรดงัตอ่ไปนี ้

 1. วฒันธรรมดนตรีกลุม่อีสานเหนือ  เป็นวฒันธรรมดนตรีท่ีอยูบ่ริเวณท่ีราบสงูมีภเูขา

ทางด้านใต้และทางด้านตะวนัตกไปจรดกบัลํานํา้โขงตอนเหนือ  และทางตะวนัออกทางเทือกเขาภู

พานกัน้แบง่  บริเวณนีอ้อกเป็นท่ีราบตอนบนท่ีเรียกวา่  แอง่สกลนคร  ได้แก่บริเวณ  จงัหวดั

กาฬสินธุ์ ขอนแก่น  ชยัภมูิ  นครพนมหนองคาย  อดุรธานี  มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด  เลย  มกุดาหาร  

ยโสธร  และอบุลราชธานี  สว่นภาษาท่ีใช้สว่นใหญ่ใช้ภาษาไทยอีสานหรือภาษาลาว  เพราะคน

กลุม่นีสื้บทอดวฒันธรรมมาจากลุม่แมนํ่า้โขง  โดยบรรพบรุุษได้อพยพมาจากดนิแดนล้านช้าง  ซึง่

อยูท่างฝ่ังซ้ายของแมนํ่า้โขงข้ามมาตัง้ถ่ินถานในภาคอีสานตัง้แตส่มยัรัตนโกสินทร์  กลุม่ชนสว่น

ใหญ่ในภาคอีสานนีโ้ดยทัว่ไปเรียกวา่กลุม่ชนไทยลาว  และยงัมีกลุม่ชนบ้างสว่นอาศยัอยูโ่ดยทัว่ไป

ได้แก่  ผู้ ไท  แสด  ย้อ โล้  โย้ย  ขา่  เป็นต้น 
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 2. วฒันธรรมดนตรีกลุม่อีสานใต้   เป็นท่ีราบดอนใต้เรียกวา่  แอง่โคราช  ได้แก่จงัหวดั

สริุนทร์ บรีุรัมย์  และศรีษะเกษ  วฒันธรรมกลุม่อีสานใต้มีการสืบทอดวฒันธรรม  แบง่ออกเป็นกลุม่

ได้  2  กลุม่ใหญ่คือ 

  2.1 กลุม่ท่ีสืบทอดมาจากเขมร-สว่ย ได้แก่  กลุม่ชนสว่นใหญ่ท่ีอยูใ่นจงัหวดั

สริุนทร์ บรีุรัมย์  และศรีษะเกษ  เป็นกลุม่ชนท่ีได้รับการสืบทอดมาจากเขมร-สว่ย  จะพดูภาษาเขมร

และภาษาสว่ย 

  2.2 กลุม่วฒันธรรมโคราช  ได้แก่กลุม่ชนสว่นใหญ่ท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดั

นครราชสีมาและบางสว่นในบรีุรัมย์  ซึง่จะพดูภาษาโคราช 

 กลา่วโดยสรุป  การศกึษาความเป็นมาของดนตรีพืน้บ้านจะต้องศกึษาถึงลกัษณะพืน้ท่ี  

และภมูิประเทศเพ่ือเป็นแนวทางในการศกึษาวฒันธรรมดนตรีกลุม่ชนตา่ง ๆ  ตลอดจนการ

ผสมผสานกนัทางวฒันธรรมความคงอยู ่ การเปล่ียนแปลง  รวมทัง้การรักษาวฒันธรรมดัง้เดมิไว้  

อาจเป็นการสืบทอดหรือถ่ายทอดจากรุ่นหนึง่ไปสูอี่กรุ่นหนึง่  แล้วแตก่ลุม่ชนใดท่ีมีความ

เจริญรุ่งเรืองกวา่ยอ่มรักษาเอกลกัษณ์แบบฉบบัเฉพาะตวัของกลุม่ชนตวัเองไว้ได้  กลุม่ใดท่ีมีความ

ล้าหลงักวา่ก็ต้องรับเอาวฒันธรรมของกลุม่ท่ีมีอิทธิพลมาดดัแปลงให้เข้ากบัวฒันธรรมของตนเอง 

 2.2.3  ดนตรีพืน้เมืองอีสานเหนือ 

  ลกัษณะดนตรีอีสานเหนือท่ีนํามาใช้เป็นไปในรูปแบบตา่ง ๆ  ดงัตอ่ไปนี ้

  1.  บรรเลงประกอบหมอลํา  คําวา่  “ลํา”  หมายถึง  ขบัลํานํา หรือขบัเป็นลีลาการ

ร้องหรือการเลา่เร่ืองท่ีร้องกรองเป็นกาพย์หรือกลอนพืน้เมืองบรรเลงล้วน  บางโอกาสดนตรีบรรเลง

ทํานองเพลงล้วน ๆ  เพ่ือเป็นนนัทนาการแก่ผู้ ฟัง  เพลงท่ีใช้บรรเลงก็เป็นทางประกอบหมอลําหรือ

ทางอ่ืน ๆ  ท่ีใช้เป็นเพลงบรรเลงโดยเฉพาะ 

  2.  บรรเลงประกอบการฟ้อนรํา  นาฏศลิป์พืน้เมืองอีสานท่ีเน้นการเคล่ือนไหวเท้า

ตามจงัหวะ สว่นอ่ืนๆ  ของร่างกายก็เคล่ือนไหวแตไ่มค่อ่ยพิถีพิถนั 

  ดนตรีพืน้เมืองอีสานมีลกัษณะเฉพาะตวัเอง  มีความแตกตา่งไปจากดนตรี

พืน้เมืองอ่ืนๆ  องค์ประกอบท่ีสําคญัของอีสานมี  3  ประการ  คือ 

  1. จงัหวะ  เป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัมาก  มีตัง้แตป่ระเภทช้า  ปานกลางและเร็ว 

จงัหวะข้าใช้ในเพลงประเภทชวนฝัน  เศร้า  หรือตอนอารัมภบทของเพลงแทบทกุเพลง 

  2. ทํานอง   ซึง่ชาวบ้านเรียกทํานองวา่  “ลาย”  และบอ่ยครัง้ใช้ลายแทนคําวา่   

เพลง  ทํานองเพลงพืน้เมืองของอีสานเหนือ   มีวิวฒันาการมาจากสําเนียงพดูของชาวอีสานเหนือ

โดยทัว่ไป  ทํานองของเพลงแตล่ะเพลงแบง่ออกเป็น  3  ลกัษณะ  ดงัตอ่ไปนี ้
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   2.1 ทํานองเกร่ิน   เป็นทํานองท่ีบรรเลงขึน้ต้นเหมือนกบัอารัมภบทในการ

พดูหรือเขียน 

   2.2 ทํานองหลกั  คือ  ทํานองท่ีเป็นหวัใจของเพลง  ผู้ ฟังท่ีคุ้นเคยกบัเพลง

พืน้เมืองสามารถบอกช่ือเพลง  หรือทาง  หรือลายได้จากทํานองหลกันีเ้อง 

   2.3 ทํานองยอ่ย   คือ  ทํานองท่ีใช้สอดแทรกสลบักนักบัทํานองหลกั  

เน่ืองจากทํานองหลกัสัน้ การบรรเลงซํา้กลบัไปกลบัมาตดิตอ่กนันาน ๆ  ทําให้เพลงหมดความ

ไพเราะ  การสอดแทรกทํานองยอ่ยให้กลมกลืนกบัทํานองหลกัจงึมีความสําคญัมาก 

     3. การประสานเสียง การประสานเสียงในวงดนตรีเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ภายหลงั  ก่อนนัน้เป็นบรรเลง

หรือร้องเป็นไปลกัษณะทํานองเด่ียว 

 2.2.4  เคร่ืองดนตรีพืน้เมืองอีสาน 

  เคร่ืองดนตรีพืน้เมืองอีสานเหนือท่ีใช้บรรเลงกนัมาตัง้แตอ่ดีตมีหลายประเภท   

หลายชนิด  ทัง้ท่ีกําลงัอยูใ่นความนิยม   และท่ีกําลงัจะสญูหายไป  เน่ืองจากเคร่ืองดนตรีท่ีมีระดบั

เสียงไมพ่อแก่การดําเนินทํานอง  จงึขาดความนิยมลงไปทีละน้อย  และคงจะสญูไปในท่ีสดุ   ในทาง

ตรงกนัข้ามเคร่ืองดนตรีท่ีมีระดบัเสียงมากพอ  และมีระดบัเสียง  (Tone Color)  คนละชนิด  ก็ได้รับ

การปรับปรุงให้มีขนาดกะทดัรัด  สวยงามและมีความทนทานมากขึน้  มิหนําซํา้ยงัได้ปรับปรุงระดบั

เสียงท่ียงัขาด   เพ่ือใช้บรรเลงเพลงตา่งๆ  ได้กว้างขวางขึน้ไปอีก   เพ่ือความเข้าใจในดนตรีอีสาน

เหนือ จงึแบง่เคร่ืองดนตรีออกเป็นประเภทตา่งๆ  ดงัตอ่ไปนี ้

  2.2.4.1  เคร่ืองดนตรีประเภทดีด 

   พิณ  มีช่ือเรียกตามท้องถ่ินหลายช่ือ  เชน่  พิณ  ซุง  หมากจบัป่ี  หมาก

ตบัเตง่  หมากตดโตง่  ใช้เลน่กนัอยูโ่ดยทัว่ไปในภาคอีสาน  ปัจจบุนัพิณยงัใช้เลน่กนัในท้องถ่ินท่ีมี

วฒันธรรมดัง้เดมิ เชน่  หมูบ้่านท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมน้อย 

   หนุหรือหนึ   เป็นเคร่ืองดนตรีทําด้วยไม้ไผ่   ทางภาคกลางเรียกวา่  

จ้องหนอ่ง   กลุม่วฒันธรรมกนัตรึมเรียกวา่   องักยุ  เวลาดีดต้องใช้ปากคาบไว้ท่ีกระพุ้งแก้ม  ซึง่จะ

ทําหน้าท่ีเป็นเคร่ืองขยายเสียง  นิยมเลน่เด่ียวมากกวา่บรรเลงกบัดนตรีชนิดอ่ืน  ชาวผู้ ไทจะเรียกหนุ

หรือหนึ วา่  โกย 

   พิณไหรือไหซอง   เป็นพิณท่ีทํามาจากไหท่ีใสป่ลาร้าของชาวอีสาน  นิยม

ทําเป็นชดุๆ  ละ   3  ใบ   มีขนาดลดหลัน่กนัไป  ตรงปากไหขงึด้วยยางหนงัสติก๊   หรือยางใน

รถจกัรยาน   แล้วผกูขงึให้เสียงประสานกนั   โดยทําหน้าท่ีคล้ายกบักีตาร์เบส   ผู้ เลน่จะร่ายรํา

ประกอบไปด้วย 
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  2.2.4.2  เคร่ืองดนตรีประเภทสี 

   เคร่ืองดนตรีพืน้เมืองอีสานประเภทเคร่ืองสี  คือ  ซอ  ชาวบ้านใช้เลน่

ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั ทัง้ ๆ  ทีซอมีเสียงไพเราะกวา่  หรือพอ ๆ  กบัเคร่ืองดนตรีชนิดอ่ืน  แตก็่มีผู้

เลน่ไมม่ากนกั 

   ซอไม้ไผ่  หรือซอบัง้   เป็นซอท่ีทําจากไม้ไผ ่ 1  ปล้อง  มีเส้นผา่ศนูย์กลาง

ประมาณ  2-3  นิว้  ถากผิวออกจนเหลือกระบอกบางๆ  เจาะรูให้เกิดโพรงเสียง   ขึน้สายสองสายไป

ตามความยาวของกระบอกไม้ไผ ่ แล้วสีด้วยคนัชกั  มีข้อเสีย  คือ  เสียงเบาเกินไป 

   ซอป๊ีบ  เป็นซอท่ีทําจากป๊ีบนํา้มนัก๊าด  หรือป๊ีบลกูอมมีสายลวดสองสาย

ขึน้เสียงคูส่ี่หรือคูห้่า  คนัชกัอาจอยูร่ะหวา่งกลางของสายทัง้สอง  หรืออาจจะอยูข้่างนอก  ทัง้นี ้

ขึน้อยูก่บัครูแตล่ะคน  แตส่ว่นมากแล้วถ้าสีประกอบหมอลํา  นิยมให้คนัชกัอยูข้่างนอก  เพลงท่ีสีซอ

ป๊ีบเป็นเพลงแคน  อาจสีเด่ียวหรือสีประสานเสียงหมอลําก็ได้ 

   ซอกระป๋อง   เป็นซอสองสายเชน่เดียวกบัซอป๊ีบแตก่ะโหลกซอทําด้วย

กระป๋อง  และนิยมวางคนัชกัไว้ข้างในคืออยูร่ะหวา่งกลางของสาย  ทัง้ขึน้เสียงเป็นคูห้่า  นิยมสี

เพลงลกูทุง่  ประกอบการขบัร้องหรือสีเพลงลายพืน้บ้านของแคน 

  2.2.4.3  เคร่ืองดนตรีประเภทต ี

   โปงลาง   เคร่ืองดนตรีประเภทตีใช้ดําเนินทํานองอยา่งเดียว   โปงลาง  

โปงลางมีวิวฒันาการมาจากระฆงัแขวนคอสตัว์   โปงลางประกอบด้วยลกูโปงลาง   ประมาณสิบ

สองลกูเรียงตามลําดบัเสียงสงู  ต่ํา  ใช้เชือกร้อยเป็นแผง คล้ายระนาด  แตโ่ปงลางไมใ่ช้รางเพราะ

เห็นวา่เสียงดงัอยูแ่ล้ว  แตนํ่ามาแขวนกบัท่ีแขวน  ซึง่ยดึสว่นปลายกบัสว่นโคน   ให้แผงโปงลางทํา

มมุกบัพืน้  45  องศา  ไม้ตีทําด้วยแก่นไม้มีหวังอนคล้ายค้อน   สําหรับผู้บรรเลงใช้ตีดําเนินทํานอง  

1  คู ่ และอีก  1  คูสํ่าหรับผู้ชว่ยใช้เคาะทําให้เกิดเสียงประสาน  และจงัหวะตามลกัษณะของดนตรี

พืน้เมืองอีสานท่ีมีเสียงประสาน 

   กลองเส็งหรือกลองก่ิง   เป็นกลองคูป่ระเภทกลองหน้าเดียว   นิยมใช้

สําหรับการประลองความดงั  หรืออาจใช้กบังานบญุประเพณีตา่งๆ  เชน่  งานบญุบัง้ไฟ  หรืองาน

บญุเผวด  เป็นต้น  การตีกลองเส็งจะใช้ไม้ตีซึง่จะทําจากไม้เคง็  หรือไม้หยี  เพราะเหนียวและทน

กวา่ไม้ชนิดอ่ืนๆ  กลองสองหน้า  หุน่กลองทําด้วยไม้ขึน้หน้าด้วยหนงั  ดงึให้ตงึด้วยเชือกหนงัมี

ขนาดตา่ง ๆ  กนั  ตัง้แตข่นาดยาวประมาณ  50  เซนตเิมตร   จนถึง  150  เซนตเิมตร   โดยทัว่ไป

ขนาดประมาณ  ด้านหน้าขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง  18  เซนตเิมตร  ด้านหลงัขนาด  15  เซนตเิมตร  

ความยาวของกลอง  36  เซนตเิมตร ชดุหนึง่มี  2  ลกู  ใช้ตีด้วยไม้มะขาม  หรือไม้เล็งหุ้มตะกัว่ท่ีหวั   
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   กลองยาว  เป็นกลองด้วยหนงัหน้าเดียวตวักลองทําด้วยไม้มะมว่ง  ตอน

หน้าของกลองจะมีขนาดใหญ่ ตอนท้ายมีลกัษณะเรียวหลายขนาด  ตรงกลางของหน้ากลองจะตดิ

ข้าวสกุบดผสมกบัขีเ้ถ้าถ่วงเสียงตวักลองยาวให้เกิดเสียงก้องดงันา่ฟังย่ิงขึน้ 

   กลองตุ้ม  เป็นกลองสองหน้าคล้ายกลองตะโพนในทางดนตรีไทย  แตต่า่ง

จากตะโพนตรงท่ีหน้าของกลองตุ้มทัง้สองข้างนัน้   มีขนาดเทา่กนั  สว่นใหญ่ใช้ตีกบักลองยาว  

สําหรับขบวนแห ่ หรือขบวนฟ้อนในงานเทศกาลตา่งๆ 

   กลองตึง้  เป็นกลองรํามะนาขนาดใหญ่  ใช้บรรเลงในวงกลองยาว  เวลาตี

ต้องใช้คน  2  คนหามและให้คนท่ีอยูข้่างหลงัเป็นคนตีไปด้วย 

   กลองหาง   เป็นกลองยาวชนิดหนึง่  แตมี่รูปร่างเพรียวกวา่ของภาคกลาง  

ท่ีเรียกกลองหาง   เพราะมีลําตวัยาวเหมือนหาง   ใช้ตีผสมกบักลองตุ้ม   และกลองกาบบัง้  

ประกอบการฟ้อนหรือขบวนแหง่านบญุตา่งๆ 

  2.2.4.4  เคร่ืองดนตรีประเภทเป่า 

   แคน  เป็นเคร่ืองเป่าท่ีรู้จกักนัแพร่หลาย  และถือวา่เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีเป็น

สญัลกัษณ์ของชาวอีสาน แคนทําด้วยไม้ไผ ่ กู่แคนหรือไม้ซาง  เรียกวา่ไม้เฮีย้  หรือไม้เฮือ้  เป็นพืช

ตระกลูไม้ไผใ่ช้เป็นคู่ๆ  ประกอบกนัเข้าโดยอาศยัเต้าแคนเป็นแกน  แคนมีหลายชนิด  เรียกช่ือตาม

จํานวนคูข่องไม้ไผท่ี่นํามาประกอบกนั  ได้แก่  แคนสาม  แคนส่ี  แคนห้า  แคนหก  แคนเจ็ด  แคน

แปด  แคนเก้ า  การเป่าแคนจะเป่าเป็นทํานองเรียกวา่  ลายแคน  นิยมใช้เลน่กบัหมอลํา  หมอลํา

กลอน  เป็นต้น 

    โหวด  เป็นเคร่ืองเป่าท่ีทําด้วยลกูแคนแตไ่มมี่ลิน้  โดยเอากู่แคนประมาณ  

7-12  ชิน้  มาตดัให้ได้ขนาดลดหลัน่กนั   ให้ปลายทัง้สองเปิดปลายด้านลา่ง  ใช้ขีส้ตูรปิดให้สนิท  

สว่นปลายบนปิดไว้สําหรับรูเป่า  โดยนํากู่แคนมารวมกนัเข้ากบัแกนไม้ไผท่ี่อยูต่รงกลาง  จดัลกูแคน

ล้อมแกนไม้ไผใ่นลกัษณะทรงกลม  ตรงหวัโหวดใช้ขีส้ตูรก่อให้เป็นรูปกรวยแหลม  เพ่ือใช้เป็นฐาน

สําหรับจรดฝีปากด้านลา่ง  และให้โหวดหมนุได้รอบทิศเวลาเป่า 

   ป่ีผู้ ไท  เป็นป่ีท่ีทําจากไม้กู่แคน  โดยเอาไม้กู่แคนมา กู่แคนมาปล้องหนึง่

ตดั  โดยเปิดปลายข้างหนึง่  และไปยงัปลายข้ออีกข้างหนึง่ตรงปลาย  ด้านท่ีบัง้ข้อเจาะชอ่งสําหรับ

ใสล่ิน้ท่ีทําด้วยทองเหลือง  เจาะรูเย่ือ  1  รู  และ  นบัรู  5  รู  ปรับเสียงให้เทา่กบัเสียงแคน 
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 2.2.5  การประสมวงดนตรีพืน้บ้านอีสานเหนือ 

  การประสมวงดนตรีตามกลุ้มวฒันธรรมหมอลํา  เป็นกลุม่วฒันธรรมแถบอีสาน

เหนือเป็นสว่นใหญ่  ในสมยัก่อนไมน่ิยมประสมวงหรือการบรรเลงด้วยกนั  จะมีเฉพาะประเภท

กลองยาวแลเคร่ืองดนตรีผู้ ไทเทา่นัน้  สว่นมากนิยมเลน่เคร่ืองดนตรีตา่ง ๆ  เป็นเอกเทศหรือเลน่

เดียว  ตอ่มาภายหลงัได้มีการประสมวงพิณ  วงแคน  วงโปงลาง  ท่ีนิยมเลน่ในสถาบนัการศกึษา

ตา่ง ๆ  สว่นวงดนตรีพืน้บ้านท่ีเป็นของชาวบ้านจะมีน้อยมากท่ีพอมีอยูบ้่างก็คือ  วงเพชรพิณทองซึง่

นํามาเลน่ร่วมกบัวงดนตรีลกูทุง่จนเป็นท่ีนิยมแพร่หลาย  รายละเอียดของการประสมวงดนตรี

พืน้บ้านอีสานมีดงันี ้

 1.  วงกลองยาว   เป็นการประสมวงกลองยาวประกอบด้วยกลองยาวประมาณ  3-4  ใบ  

กลองรํามะนาใหญ่  ท่ีชาวบ้านเรียกวา่  กลองตึง้  1  ใบ และฉาบ  1  คู ่ ตีเป็นทํานองและจงัหวะ

แบบอีสาน ชาวบ้านมกัร้องเป็นทํานองวา่  “เปิด้  เป่ง  ฮึม้  เป่ง  เปิด้  เป่ง  เป่ง  เปิด้เป่ง  เป่ง  เป่ง  

เปิด้  ป่ง  ฮึม่” กลองยาวมกันิยมใช้ประกอบขบวนแหต่ามงานบญุตา่ง ๆ  โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการแห่

กนัหลอนในงานบญุพระเวสฯ 

 2.  วงแคน   ประกอบด้วยเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน  โดยมีแคนเป็นหลกัจะมีจํานวนสกัก่ี

เต้าก็ได้  นอกจากนัน้มีเคร่ืองดนตรีเสริมด้วย  เชน่  พิณ  ซอ  ฉ่ิง  ไหซอง  และกลองตามท่ี

เห็นสมควรในแตล่ะท้องถ่ิน 

 3.  วงพิณ   ประกอบด้วยเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสานท่ีมีพิณเป็นหลกัจะมีก่ีตวัก็ได้  

นอกจากนัน้ก็มีเคร่ืองดนตรีประกอบเสริม  เชน่  แคน  ซอ  ฉ่ิงและกลอง 

 4.  วงโปงลาง  ประกอบด้วยวงดนตรีอีสานท่ีมีโปงลางเป็นหลกั  โดยจะมีโปงลางก่ีผืนก็ได้ 

นอกจากนัน้มีเคร่ืองดนตรีเสริม  เชน่  พิณ  แคน  ซอ  ฉ่ิง  กลอง  เป็นต้น 

 5.  วงลําเพลิน  ประกอบด้วยแคนและกลองชดุ 

 6.  วงลําซิ่ง  ประกอบด้วยแคนและกลองชดุ 

 

2.3  ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับลาํหรือหมอลาํ 

 การแสดงพืน้บ้านของภาคอีสานท่ีทําให้เกิดความบนัเทิงใจแก่ผู้ชมได้ดีมีอยูห่ลายอยา่ง

ด้วยกนั  เชน่  การีฟ้อน  การเซิง้  และการร้องรําทําเพลงตามความนิยมกนัในแตล่ะท้องถ่ิน  สว่น

การแสดงท่ีนบัวา่มีความสําคญัย่ิงกวา่การแสดงชนิดอ่ืนๆ ท่ีเป็นการแสดงของคนไมก่ี่คน  แต่

สามารถเรียกความสนใจและให้ความสนกุสานานเพลิดเพลินแก่ผู้ชมจํานวนมากได้ตลอด

ระยะเวลาท่ีมีการแสดงตดิตอ่กนัหลายชัว่โมงตัง้แตห่วัคําจนรุ่งสาง  การแสดงท่ีวา่นี ้ ก็คือ  ลํา  หรือ  

หมอลํานัน่เอง 
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 เม่ือพดูถึงลํา  หรือท่ีผู้คนทัว่ไปมกัเรียกวา่  หมอลํา  ดเูหมือนจะเป็นท่ีรู้จกักนัดีในหมูค่น

ไทยทัว่ประเทศวา่เป็นเพลงพืน้บ้านของชาวอีสาน  ซึง่มีแคนเป็นเคร่ืองดนตรีประกอบ  แตผู่้ ท่ีมี

ความรู้และเข้าใจในเร่ืองนีอ้ยา่งแจม่แจ้งชดัเจนมีน้อยมาก  เพราะใครตา่งมองข้าม  เพราะเห็นวา่

เป็นเพียงการแสดงพืน้ๆ  ของชาวบ้านในชนบทเทา่นัน้ 

 ชาวอีสานสว่นมากจะเข้าใจคําวา่  ลํา  กบัหมอลํา  เป็นคําท่ีมีความหมายอยา่งเดียวกนั  

เพราะได้ยินพดูกนัอยูเ่สมอวา่  “ไปฟังลํา”  หรือ  “ไปฟังหมอลํา  ซึง่ตา่งก็มีความหมายวา่  “ไปฟัง

การขบัร้องอยา่งหนึง่”  นัน่เอง  แตค่วามจริง  ลํา  กบัหมอลํา  เป็นคนละคํา  และความหมายก็

ตา่งกนัไปด้วย 

 ตามพจนานกุรม  ภาคอีสาน – ภาคกลาง  และพจนานกุรมภาษาถ่ินภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ให้ความหมายไว้ตรงกนั  ดงันี ้

 ลํา ๑ น.  เร่ืองท่ีแตง่ตามระเบียบฉนัทลกัษณ์  เชน่  ลําพระเวส  ฯลฯ  

 ลํา ๒ น.  การขบัร้องอยา่งหนึง่มีแคนเป็นดนตรีประกอบมีหลายทํานอง  ฯลฯ  

(มีลกูคําของลําอีก  ๑๐  คํา) 

 หมอลํา  พจนานกุรมทัง้สองฉบบัเก็บไว้ในลกูคําของ  หมอ  ดงันี ้

 หมอลํา น.  ผู้ ชํานาญในการร้องลําของอีสาน  

 จากความหมายตามพจนานกุรมดงักลา่ว  จะเห็นวา่  ลํา  มีความหมายกว้าวงกวา่  หมอ

ลํา  เพราะลําหมายถึงการขบัร้องท่ีมีทํานอง  และเม่ือพิจารณาตามเนือ้หาท่ีลํากบัรูปแบบของการ

แสดงด้วยแล้วลําก็ย่ิงมีหลายประเภท  และผู้ ท่ีจะขบัร้องหรือลําได้  ก็ไมจํ่าเป็นวา่จะต้องเป็นผู้ มี

ความชํานาญในการลําเทา่นัน้ 

 ลํา  ท่ีจะกลา่วตอ่ไปนี ้ คือลําท่ีมีความหมายวา่  การขบัร้องเพียงอยา่งเดียวเทา่นัน้  แต่

ก่อนการร้องเป็นทํานองอยา่งเพลง  ภาษาไทยใช้คําวา่  ขบั  เชน่  ขบักลอ่ม  ทางภาคเหนือก็มี  

เรียกวา่  ขบัซอ  เป็นต้น   คําวา่ลํา  มีใช้กนัอยูเ่ฉพาะในหมูช่าวอีสานและในสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว  ซึง่ใช้เรียกการขบัร้องประจําท้องถ่ินตา่งๆ  เชน่  ลําสีทนัดอน  ลํา

สาละวนั  ลํามหาชยั  ลําตงัหวาย    ลําคอนสะหวนั  เป็นต้น 

 คําวา่  ลํา  ท่ีมีความหมายวา่ร้องเพลงนัน้  สนันิษฐานวา่นา่จะมาจากวดั  โดยเกิดจากคน

ท่ีไปฟังเทศน์มหาชาต ิ ฉบบัภาษาอีสาน  ซึง่เรียกวา่มหาชาตกิลอนเทศน์  แตบ่างทา่นก็เรียกวา่  

มหาชาตคํิาเฉียง  ซึง่พระนกัปราชญ์แตล่ะสํานกัได้ร้อยกรองขึน้มา  เพ่ือใช้เทศน์ให้ญาตโิยมและ

ชาวบ้านฟังในงานบญุเดือนส่ีอนัเป็นงานตามจารีตประเพณีท่ีสําคญังานหนึง่ของชาวอีสาน  และ

เรียกมหาชาตท่ีิใช้เทศน์ในงานนัน้วา่  ลําพระเวส  หรือ  ลํามหาชาต ิ ดงัมีคํากลา่วในเร่ืองฮีตสิบ
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สองวา่  “ถึงระดเูดือนส่ีให้เอา  (ทํา)  บญุมหาชาตฟัิงลําพระเวส”  หรือ  บางแหง่ก็วา่  “ถึงระดเูดือน

ส่ีให้เอาบญุพระเวสฟังลํามหาชาต”ิ 

 การฟังเทศน์ของชาวอีสานนัน้  นอกจากเช่ือวา่จะได้อานิสงค์มากแล้วบางครัง้ก็ได้รับความ

เพลิดเพลินท่ีได้มีโอกาสได้ฟังพระนกัเทศน์ท่ีมีนํา้เสียงไพเราะเทศน์แหล ่ ตอนใดตอนหนึง่อยา่ง

พิสดาร  เชน่  แหลแ่ต้ม  (แหลช่มภาพเขียน)  เป็นตอนท่ีพระเวสสนัดรคร่ําครวญด้วยเข้าพระทยัวา่  

พระนางมทัรีสิน้พระชน  และพรรณนาวา่หากอยูใ่นพระนครจะโปรดให้จดังานพระศพอยา่ง

สวยงามสมพระเกียรต ิ เมรุนัน้จะตกแตง่ด้วยภาพอนัวิจิตรให้งดงามอลงัการท่ีสดุ ฯลฯ  การเทศน์

ในลกัษณ์นีย้อ่มเป็นท่ีประทบัใจของคนฟัง  จงึไมใ่ชเ่ร่ืองแปลกท่ีชาวบ้านจะนําเอาลีลาการแหลนี่ไ้ป

ขบัร้องฟังกนัอยา่งสนกุสนาน  ซึง่จะมีผู้ดดัแปลงทํานองให้แตกตา่งไปจากลีลาต้นฉบบัท่ีได้มาจาด

วดับ้าง  เพ่ือจะไมใ่ห้คนฟังเกิดความรู้สกึวา่เป็นการล้อเลียนพระสงฆ์ให้เป็นบาปเป็นกรรมได้  และ

เปล่ียนจากการเรียกวา่เทศ  เป็นคําวา่ขบั  วา่ขบัลําพระเวส  หรือขบัลํามหาชาติ 

 โดยเหตท่ีุพระเวสสนัดรเป็นนิทานชาดกเร่ืองย่ิงใหญ่  ท่ีชาวอีสานสมยัก่อนจะต้องได้ฟังอยู่

เป็นประจําทกุปีในงานบญุเดือนส่ี  แตเ่ม่ือยงัไมถึ่งเวลาท่ีจะมีงานบญุนัน้  คงมีชาวบ้านอยากฟัง

นิทานธรรมะในลกัษณะเชน่นีไ้ปพลางก่อน  ตอนไปชมุนมุฟังธรรมะท่ีวดัตอนเย็นชว่งเทศการ

เข้าพรรษาซึง่ชาวอีสานนิยมปฏิบตัเิป็นธรรมเนียมเสมอมาทกุปี  จงึนา่จะเป็นเหตใุห้พระนกัปราชญ์

นําเอานิทานพืน้บ้านมาดดัแปลงให้เป็นนิทานชาดกนอกนิบาต  โดยแตง่เป็นสํานวนกลอนเทศน์

อยา่งมหาชาตหิรือเวสสนัดร  แล้วเรียกช่ือให้มีคํานําหน้าวา่  ลํา  เชน่  ลําศลิป์ชยั  ลําไก่แก้วหอมฮ ู 

ลํากาฬเกศ  ลําจําปาส่ีต้น  ฯลฯ  เร่ืองพวกนีจ้ะจารลงในหนงัสือผกูใบลาน  ด้วยตวัอกัษรธรรม

อีสาน  มีคาถาภาษาบาลีแทรกอยูบ้่างตามความเหมาะสม  ฉะนัน้พวกท่ีเข้าวดัไปฟังธรรมจงึมี

โอกาสได้ฟังนิทานชาดกนอกนิบาตเร่ือง  หรือลํา  ตา่งๆ  เหลา่นัน้อยูเ่สมอ  คําวา่ลําท่ีมากบันิทาน

ธรรมะจงึนา่จะตดิหชูาวบ้านมาจนชินอยา่งไมรู้่ตวั 

 นิทานชาดกนอกนิบาตท่ีพระนําไปเทศน์ให้ชาวบ้านฟังนัน้  ตอ่มามีผู้คดิแตง่เป็นร้อยกรอง

แบบกลอนอา่นหรือโครงสารขึน้มาอีกสํานวนหนึง่  ซึง่ผู้แตง่อาจเป็นพระหรือคฤหสัถ์ท่ีเคยบวชเรียน  

นิทานประเภทนีส้ว่นมากจะจารด้วยอกัษรไทน้อยลงในใบลาน  เรียกวา่หนงัสือผกู  ให้ช่ือตามตวั

ละครท่ีสําคญั  แตไ่มมี่คําวา่ลํานําหน้า  ผู้ เป็นเจ้าของจะเก็บไว้ประจําบ้านและนําออกมาอา่นให้คน

ฟังในคราวท่ีมีการชมุนมุ  ในโอกาสตา่งๆ  เชน่  งนัเฮือนดี  ลงขว่ง  เป็นต้น 

 การอา่นหนงัสือผกูจะอา่นเป็นทํานองเสนาะ  ลีลาไพเราะนา่ฟัง  คนท่ีมีเสียงดีและอา่น

คลอ่งมกัจะมีกลเม็ดใสล่กูเก็บมีลกูเอือ้นลกูคอได้อยา่งแพรพราว  จดุน่ีเองนา่จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้

หมอแคนนําแคนมาเป่าประสมโรงเข้าไปด้วยอารมณ์สนกุสนาน  เม่ือเห็นวา่เข้ากนัได้  ก็มีการ
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ปรับปรุงและพฒันาขึน้เป็นลําดบั  จนกลายเป็นการเลา่นิทานแบบขบัร้องประกอบเสียงแคน  ตอน

แรกคงจะเรียกการเลา่นิทานแบบนีว้า่  ขบัลําเร่ืองนัน้เร่ืองนีต้ามท่ีเคยพดูถึงช่ือนิทานเร่ืองตา่งๆ  ท่ี

พระนํามาเทศให้ฟังในวดั  โดยเปล่ียนจากเทศเป็นขบั  เพราะเป็นการเลา่นิทานประกอบแคน  เป็น

ขบัลําศลิป์ชยั  ขบัลําจําปาส่ีต้น  ขบัลํากาฬเกศ  ฯลฯ  เป็นต้น  ตอ่มาอาจจะเห็นวา่ช่ือยาวเกินไป

จงึตดัคําวา่ขบัออก  หรือไมอ่าจจะกร่อนไปเองตามธรรมชาตขิองภาษาพดู  คงเหลือไว้แตคํ่าวา่ลํา  

นําหน้า  ซึง่ก็ยงัเป็นท่ีเข้าใจอยูเ่ชน่เดมิวา่  เป็นการเลา่นิทานแบบขบัเป็นทํานองประกอบเสียงแคน

นัน่เอง  คําวา่ลํา  จงึมีความหมายใหมเ่พิ่มขึน้อีกวา่  การขบัร้องอยา่งหนึง่มีแคนเป็นดนตรีประกอบ

ตามแบบของชาวอีสาน 

 เม่ือ  ลํา  มีความหมายวา่  ขบัร้องและเป็นท่ีนิยมกนัทัว่ไป  ตอ่มาจงึมีผู้คดิทํานองลําขึน้

เป็นทํานองตา่งๆ  การลําจงึมีหลายแบบแตกตา่งกนัไปมากมาย  เชน่  ลํากลอน  ลําเกีย้ว  ลํายาว  

ลําเต้ย ฯลฯ  เป็นต้น 

 เม่ือมีคนฝึกหดัการลําทํานองตา่งๆ  จนสามารถลําได้อยา่งเช่ียวชาญ  ผู้นัน้ก็จะได้ช่ือวา่

เป็นหมอลํา  ในด้านตา่งๆ  เชน่  หมอลํากลอน  หมอลําหมู ่ หมอลําผีฟ้า  เป็นต้น  ด้วยเหตนีุจ้งึนา่

เช่ือวา่  หมอลําคงมีมาภายหลงัจากท่ีมีลําเกิดขึน้แล้ว  แตจ่ะพดูวา่  ลํา  หรือ  หมอลํา  ก็มี

ความหมายไมแ่ตกตา่งกนัแตอ่ยา่งใด 

 การขบัร้องเพลงตา่งๆ  ถ้าจะให้มีความไพเราะนา่ฟัง  ก็ต้องร้องประกอบดนตรีตามจงัหวะ  

และทํานองของเพลงนัน้ๆ  หากเป็นเพลงสมยัใหม ่ นกัดนตรีจะใช้เคร่ืองดนตรีสากลแบบใหม่

บรรเลงประกอบ  ถ้าเป็นเพลงพืน้เมืองของถ่ินใด  ก็จะใช้เคร่ืองดนตรีพืน้เมืองของถ่ินนัน้บรรเลง

ประกอบจงึจะชวนฟังและได้บรรยากาศท่ีใกล้เคียง  หรือเป็นพืน้เมืองอยา่งแท้จริง  โดยนยัเดียวกนั

นี ้ ลํา  หรือ  หมอลํา  เป็นการขบัร้องพืน้เมืองแบบอีสาน  ก็ต้องใช้แคน  ซึง่เป็นเคร่ืองดนตรี

พืน้เมืองอีสานบรรเลงประกอบจงึจะกลมกลืน  และเป็น  ลํา  ของอีสานอยา่งแท้จริง 

 เสียงแคนเป็นเสียงดนตรีท่ีมีระดบัเสียงสงูต่ําเทา่กบัเสียงพดูของชาวอีสาน  เม่ือเป่าคลอ

กบัลําจะทําให้ได้จงัหวะและประสานกนัอยา่งราบร่ืน  ขณะหมอลํากําลงัลําหรือวา่กลอน  เสียง

แคนจะแผว่ลงและคอยตอดทําจงัหวะให้เข้ากบัวรรคตอนของบทกลอน  ครัน้หมอลําวนัจงัหวะทิง้

ชว่งเพ่ือเปล่ียนทํานองหรือกลอน  หมอแคนจะสาดเสียงแคนอยา่งหนกัหนว่ง  ให้คนฟังลําได้ฟัง

เสียงแคนอนัไพเราะ  เปล่ียนบรรยากาศไมใ่ห้คนฟังลําเกิดความเบ่ือหนา่ย  ย่ิงกวา่นัน้  ในตอนท่ี

หมอลํากําลงัฟ้อนเกีย้วกนัอยูน่ัน้  จะต้องอาศยัเสียงแคนบรรเลงเพลงประกอบและให้จงัหวะจงึจะ

เร้าใจผู้ชม 
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 2.3.1  ประเภทของลาํหรือหมอลาํ 

  ลําหรือหมอลํา  แบง่ออกตามจดุประสงค์ของการลําหรือหมอลํานัน้มี  2  ประเภท

ด้วยกนัคือ 

  2.3.1.1  ลําหรือหมอลําเพ่ือความบนัเทิง   ลําหรือหมอลําประเภทนี ้ เรียกวา่  

เพลงชาวบ้าน  หรือการแสดงพืน้บ้าน  ก็วา่ได้  เพราะเร่ืองเร่ืองท่ีเกิดมาแตช่าวบ้านแล้วมีการสืบ

ทอดตอ่กนัมาเป็นเวลานาน  ลําหรือหมอลํามีหลายชนิด  ได้แก่ 

   ลําพืน้  เช่ือวา่เป็นลําท่ีมีมาก่อนลําชนิดอ่ืนทัง้หมด  สนันิษฐานวา่เกิดมา

จากการเลา่นิทานคํากลอน หรือการอา่นหนงัสือผกูท่ีไพเราะ  ชวนฟัง  จนมีผู้ นําแคนไปเป่า

ประกอบ  และมีผู้นิยมฟังนิทานแบบนีสื้บมา  คนท่ีเป็นหมอลําชนิดนีจ้ะต้องทอ่งนิทานคํากลอน  

เร่ืองหนึง่เร่ืองใดหรือหลายเร่ืองแล้วแตค่วามสามารถของแตล่ะ  เวลาลําในสมยัก่อนมกัลําเด่ียว

ประกอบเสียงแคนลายใหญ่  อปุกรณ์สําคญัท่ีหมอลําใช้ประกอบในขณะลําคือ  ผ้าขาวม้า  จะเป็น

ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมก็ได้  ใช้เป็นเคร่ืองแปลงเพศให้ตวัละครใดๆ  เชน่ใช้คล้องคอเป็นพระเอก  ทํา

เป็นสไบเม่ือเป็นนางเอก  ใช้โพกศีรษะเม่ือเป็นผู้ชาย  ถ้าตวัพอ่ก็พาดไหล ่ หม่เฉียงให้ชายตกข้าง

หลงัเป็นตวัแม ่ ถ้ารวบแล้วสอดเข้าหวา่งขาก็เป็นม้าหรือเรือ  ถ้าชายหนึง่ผกูคอหมอแคนก็เป็นสาย

หนว่งสําหรับเหน่ียวตอนจะคลอดลกู  และทําเป็นทอ่นกลมให้เป็นทารก  แล้วอุ้มเหก่ลอ่ม  ฯลฯ  ถือ

ได้วา่ผ้าขาวม้าเป็นผ้าเอนกประสงค์ของหมอลําพืน้ทีเดียว   คําวา่  พืน้  แปลวา่  เร่ืองเก่า  เร่ืองเดมิ

ประเภทประวตั ิ ตํานาน  นิทาน  เชน่  พืน้เวียงจนัทร์  พืน้ธาตพุระนม  ฯลฯเม่ือนําใช้กบัลํา  เป็นลํา

พืน้  ก็มีความหมายเป็นท่ีเข้าใจกนัโดยทัว่ไปวา่ ลํา (เร่ือง)  นิทาน  จะเป็นอะไรก็บอกช่ือไปตามนัน้  

เชน่  ลําพืน้ขนุทงึขนุเทือง  ลําพืน้ขลูนูางอัว้  เป็นต้น 

   ลํากลอน  เม่ือลําพืน้เกิดขึน้และมีคนนิยม  ทําให้มีหมอลําจํานวนมากขึน้  

เป็นเหตใุห้มีการประชนักลอนและลีลาในการลําเพ่ือหาคะแนนนิยมจากผู้ ฟัง  การทอ่งกลอนนิทาน

เร่ืองยาวเพียงอยา่งเดียว  ไมอ่าจไปประชนัขนัแขง่กบัใครได้  หมอลําแตล่ะคนจะต้องขวนขวายหา

กลอนลําท่ีมีเนือ้หาสาระตา่งๆ  ซึง่อาจแตง่เองหรือได้มาจากผู้ ท่ีมีความสามารถในการแตง่กลอนลํา

โดยเฉพาะมาทอ่งและฝึกลําไว้ให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้  เม่ือผู้ ฟังอยากฟังลําประเภทนี ้ ก็ต้อง

วา่จ้างหมอลํามาเป็นคูใ่ห้ลําประชนักลอนกนัใครสู้ ไมไ่ด้ก็ลงเวทีไป  การลําแบบนีเ้น้นกลอนลําวา่

ใครท่ีมีเนือ้หาสาระ  แสดงความรู้นอบด้านตา่งๆ มากกวา่กนั  ไมไ่ด้เน้นความสนกุสนาน  ของเนือ้

เร่ืองอยา่งลําพืน้  จงึเรียกวา่ลํากลอน  หรือ  หมอลํากลอน  และในการลําแตล่ะครัง้  ผู้วา่จ้างจะ

จดัหาหมอลํามาคราวละคู ่ จงึเรียกหมอลําชนิดนีอี้กช่ือหนึง่วา่  หมอลําคู่   กลา่วกนัวา่ในยคุแรกๆ  

ของลํากลอนเป็นการลําแบบถามตอบปัญหาตา่งๆ  ทัง้ทางคดีโลก  และคดีธรรม  เชน่  พงศาวดาร

ประวตัศิาสตร์  ภมูิศาสตร์  การเมืองและการปกครอง  นิทานในธรรมบท  ความรู้จากคมัภีร์  และ
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พระสตูรตา่งๆ  ตลอดถึงความรู้รอบตวัทัว่ไป  จงึมีลกัษณะคล้ายการเทศน์  ปจุฉา  วิสชันา  ท่ีพระ

ทา่นแสดงให้ญาตโิยมฟังในงานทําบญุตา่งๆ  นัน้หมอละกลอนในยคุแรกสว่นใหญ่จงึมีแตผู่้ชาย  

เพราะเคยบวชเรียนมีความรู้เร่ืองบาลี  และปริยตัธิรรมเป็นพืน้อยูแ่ล้ว  การลําถามตอบดงักลา่วมี

ขัน้ตอนสําคญัคือ  ให้ฝ่ายหนึง่ตัง้โจทย์ถามเป็นข้อๆ  พอถามจบก็ให้อีกฝ่ายลกุขึน้ลําแก้โจทย์ท่ีถาม

เป็นข้อๆ  นัน้ให้ตก  แล้วตัง้โจทย์ถามอีกฝ่ายเป็นข้อๆ ให้ตอบเชน่กนั  จงึเรียกการลําแบบนีว้า่  ลํา

แก้โจทย์  เม่ือลํากลอนเป็นท่ีนิยมอยา่งกว้างขวาง  ก็มีผู้หญิงฝึกหดัเป็นหมอลํากลอนกนัมาก  ชาว

อีสานเรียกการฝึกเป็นหมอลําวา่  เรียนลํา  หรือ  ไปเรียนลํา  พอเรียนจบก็ลําประชนักบัฝ่ายชาย  

เรียกวา่  ลําคูเ่หมือนกบัยคุก่อน  สว่นกลอนลําท่ีหมอลําชายหญิงใช้ลํา  นอกจากกลอนท่ีมีเนือ้หา

สาระตา่งๆ  ดงัท่ีกลา่วไว้แล้วในตอนต้นๆ  ท่ีเพิ่มเข้ามาก็มีกลอนถามขา่ว  กลอนเกีย้ว  กลอนเดนิ

ดง  กลอนลําลอ่งหรือลําลา  และกลอนเต้ยแบบตา่งๆ 

   ลําชิงชู้   ลําเชิงชาย  ลําสามเกลอ  ราวปีพทุธศกัราช  2491  ได้มีผู้คดิ

รูปแบบลํากลอนขึน้มาอีกแบบหนึง่  คือ  มีหมอลําขึน้เวทีประชนักนั  3  คน  เป็นการลําแบบชิงไหว

ชิงพริบ  ให้ได้ผลแพ้ชนะในตอนท้าย  การลําแบบนีมี้  3  ลกัษณะ  คือ  ถ้ามีหมอลําฝ่ายชาย  3  

คน  ปละหมอลําผู้หญิง  1  คน  การลําจะเน้นให้ฝ่ายชายแตล่ะคนแสดงภมูิปัญญาและ

ความสามารถโน้มน้าวจิตใจฝ่ายหญิงให้คล้อยตาม  โดยสมมตุวิา่ตวัเองประกอบอาชีพอะไร  เชน่  

ชาวนา  พอ่ค้าหรือข้าราชการ  อยา่งหนึง่อยา่งใดและพรรณนาความดีของอาชีพนัน้  เพ่ือฝ่ายหญิง

จะได้ตดัสินใจเลือกเป็นคูค่รอง  วิธีลํา  ให้ฝ่ายชายลําก่อนคนละยก  แล้วให้ฝ่ายหญิงวิจารณ์แสดง

ความคดิเห็น  ในยกแรกๆ  ยงัไมช่ดัเจน  ต้องอธิบายในยกตอ่ๆ  ไป  จนกระทัง่ฝ่ายหญิงตดัสินใจ

เลือก  การลําแบบหนึง่หญิงสองชายแบบนีแ้รกวา่  ลําชิงชู้  

 ในชว่งท่ีมีลําชิงชู้อยูน่ัน้ได้เกิดลําท่ีมีลกัษณะคล้ายกนัขึน้มารอีก  แตเ่ป็นแบบหนึง่ชายสอง

หญิง  ซึง่เน้นให้หมอลําฝ่ายหญิงแสดงความสามารถในงานแมบ้่านแมเ่รือน  และการปรนนิบตัติอ่

สามี  เพ่ือให้ฝ่ายหญิงตดัสินใจพิจารณาวา่จะตดัสินใจเลือกใคร  จงึเรียกงําชนิดนีว้า่  ลําชิงชาย  ซึง่

ลกัษณะเชน่เดียวกบัลําชิงชู้   เพียงแตเ่ปล่ียนให้หมอลําหญิงเป็นฝ่ายตดัสินใจเลือกหมอลําฝ่ายชาย

เทา่นัน้   ในขณะท่ีมีคนกําลงัเร่ิมเบ่ือลําชิงชู้   ชิงชาย  อยูน่ัน้  ก็มีคนจดัให้หมอลําชายขึน้เวทีลํา

อวดอ้างคณุคา่และความสําคญัของอาชีพ  3  อาชีพ  คือ  พอ่ค้า  ชาวนา  และข้าราการ  เพราะมี

หมอลําชาย  3  คนนัน่เอง 

   ลําแมงตบัเตา่  ลําชนิดนีน้า่จะเกิดในชว่งท่ีมีลําวงเกิดขึน้ในประเทศไทย  

ราวพทุธศกัราช  2486  เพราะการลํามีลกัษณะคล้ายกองเชียร์  รําวง  คือ  ชว่ยกนัลําพร้อมๆ  กนั

หลายคนออมีกลอง  ฉ่ิงฉาบ  กรับ  พิณ  ซอ  แคน  บรรเลงประกอบ  เป็นการลําเพ่ือความ
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สนกุสนานของผู้ รําและคนร่วมวงเป็นสําคญั  ในตอนหลงัมีการลําเป็นคณะแบบละคร  โดยนําเอา

นิทานพืน้บ้านมาดดัแปลงเป็นบทให้หมอลําแตล่ะคนลํา    เช่ือวา่อาจเป็นต้นแบบของหมอลําหมูใ่น

เวลาตอ่มา 

   หมอลําหมูห่รือลําเร่ืองตอ่กลอน   เป็นหมอลําท่ีวิวฒันาการมาจากลําพืน้

หรือลําเลา่นิทาน และคงจะได้แนวคดิมาจากลําแมงตบัเตา่ผสมกบัลิเกของภาคกลาง  เพราะเคยมี

คนเรียกลําหมูใ่นยคุแรกๆ วา่  ลิเกลาวบ้าง  ลิเกกลองยาวบ้าง   หมอลําหมูแ่สดงครัง้แรกราวปี

พทุธศกัราช  2490  โดยนายคําดี  สาระผล  นายกสมาคมหมอลําอีสานของแก่น  เป็นผู้ ริเร่ิมทํา

ขึน้มาให้มีผู้แสดงหลายคนรับบทเป็นตวัละคนท่ีสําคญัท่ีมีในท้องเร่ือง  เชน่  ตวัพระ  ตวันาง  ตวั

ผู้ ร้าย  รวมทัง้ตวัประกอบท่ีเป็นตวัชโูรงอีกจํานวนหนึง่  แสดงบนเวทีคล้ายลิเก  มีฉากหลงัเขียนด้วย

สีฝุ่ น  ท่ีสําคญัคือ  แกท้องพระโรง  ฉากเมืองและฉากป่าใช้ประกอบเม่ือเดนิเร่ืองถึงตอนท่ีตวัละคร

ไปเก่ียวข้องกบัตวัละครนัน้ๆ   บทร้อง  แตง่เป็นกลอนลํา  สําหรับลํากบัเสียงแคนลายยาว  ทัง้ลาย

ใหญ่และลายน้อย  แล้วแตร่ะดบัเสียงของหมอลํา  ถ้าเป็นตอนเดนิทางหรือจะเดนิเข้าหลงัฉาก  จะ

เป็นกลอนเดนิดงแบบลํากลอน  แตท่อดจงัหวะให้ช้าลงนิดหนึง่  แล้วเรียกลายหรือทํานองลําตอนนี ้

วา่    ลําเดนิ  ซึง่ตอ่มามีอยูห่ลายแบบและมีจดุเดน่จนกลายเป็นช่ือเฉพาะไป  เชน่  ลําเดนิแบบ

ขอนแก่น  แบบกาฬสินธุ์  หรือแบบสารคาม  เป็นต้น 

 ดนตรีท่ีใช้บรรเลงประกอบในยคุต้นๆ  นัน้ใช้แคนเป็นหลกั  อาจมีพิณ  ซอ  แบบอีสาน  

ร่วมบรรเลงก็ได้  มีกลองโทนหรือกลองเชียร์รําวงตีประกอบตอนลําเดนิเพ่ือให้จงัหวะในการฟ้อน  

บางคณะชะกลองยาวตีแทน  จงึมีคนเรียกลําชนิดนีว้า่  ลิเกกลองยาว  สมยัตอ่มานิยมนําเคร่ือง

ดนตรีสากลบรรเลงประกอบ 

   ลําเพลิน  ราวพทุธศกัราช  2498  ได้เกิดลําหมูอี่กชนิดหนึง่ขึน้มา  ลีลา

และจงัหวะในการลํากระชัน้และเร็วกวา่ลําเร่ือง  นิยมลําเฉพาะเร่ืองแก้วหน้าม้า  แม้จะนําเร่ืองอ่ืน

มาลําก็ยงัพดูวา่  ลําแบบแก้วหน้าม้า  อยูน่ัน่เอง  ลกัษณะการแสดงเดนิตามแบบลําหมูห่รือลําเร่ือง

ทกุอยา่ง  ทัง้ฉาก  เวที  ดนตรี  และการเดนิเร่ือง  สิ่งท่ีตา่งออกไปดเูหมือนจะเป็นทํานองและจงัหวะ

การลํา  ในสว่นการแตง่กายนัน้ฝ่ายชายไมไ่ด้แตง่เหมือนลําหมู ่ แตง่เพียงให้เห็นวา่เป็นแบบลําหมู ่ 

ท่ีสําคญัอยูท่ี่ฝ่ายหญิง  ซึง่ตวัแสดงทกุตวัจะแตง่ตวัรักรูสีฉดูฉาด  นุง่กระโปรงสัน้อวดต้นขา  

เหมือนชดุหางเคร่ืองของวงดนตรี  จงึเรียกหมอลําชนิดนีอี้กอยา่งหนึง่วา่  หมดลํากกขาขาว  การ

แสดงของหมอลําฝ่ายหญิงนัน้เน้นท่ีการเต้นซึง่มีลีลาจงัหวะเร็ว  ตามทํานองลําและเสียงกลอง  

ผู้ชมท่ีเป็นผู้ชาย  ตา่งได้รับความเพลิดเพลินสนกุสนานเตม็ท่ี  ถ้าจะดใูห้เป็นเร่ืองเป็นราวได้สาระ

คงเป็นไปได้ยาก  จะได้ก็แตด่เูพลินๆ  ไปเทา่นัน้เอง  บางคนจงึให้ช่ือหมอลําชนิดนีใ้นมมุมองท่ีดีขึน้
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วา่  ลําเพลิน  อยา่งไรก็ตามกลอนท่ีใช้ลําสว่นมากจะเป็น  กลอนเดนิดงหรือกลอนเดนิเนือ้หาของ

กลอนนัน้จะเป็นเร่ืองของหนุม่สาวท่ีชวนกนัไปเท่ียวชมนกชมไม้  ซึง่เรียกวา่  เดนิดง 

   ลําประยกุต์  เป็นลําชนิดใหมท่ี่เกิดขึน้หลงัสกุ  ราวคริสต์ศตวรรษท่ี  20  

เป็นลําในยคุโลกาภิวฒัน์ท่ีมีคนนิยมอยา่งมาก  ทัง้ๆ  ท่ีเนือ้หาสาระของบทกลอนไมมี่อะไรท่ีโดเดน่

หรือสําคญัแตอ่ยา่งใด  นัน่คือลําท่ีชาวบ้านทัว่ไปเรียกวา่  ลําซิ่ง 

 คําวา่   ลําซิ่ง  เป็นคําท่ีชาวบ้านอีสานรู้จกัดี  และพดูกนัจนตดิปากแตท่ี่ใช้คําวา่ลําประยกุต์  

ก็เพราะไมแ่นใ่จวา่  ซิ่งคํานีเ้ป็นภาษาอะไรและมีความหมายอยา่งไร  แม้แตต่วัหมอลําก็ตอบไมไ่ด้

เชน่กนั  จงึใช้คําวา่ประยกุต์  ซึง่มีความหมายวา่  การลําท่ีนําเอาความรู้ด้านเพลงและดนตรีร่วม

สมยัมาปรับใช้ให้เข้ากบัการลําของอีสาน 

  2.3.1.2  ลําหรือหมอลําเพ่ือประกอบพิธีกรรม 

   ความเช่ือในเร่ืองผีหรือเทพเจ้า   ของชาวอีสานสมยัโบราณ  ทําให้เกิดลํา

หรือหมอลําเพ่ือใช้ในการประกอบพิธีกรรมท่ีต้องการให้ผีหรือเทพเจ้าชว่ยเหลือ  แม้ความเช่ือใน

เร่ืองดงักลา่วในยคุปัจจบุนัจะเส่ือมลงจนเกือบหมดแล้วก็ตาม  แตก็่ยงัมีอยูบ้่างในหมูค่นบางกลุม่ 

   ลําผีฟ้า   ผีฟ้า  หมายถึง  เทวดา  ผู้ เป็นใหญ่แหง่เทวดาหรือจอมเทพ

เรียกวา่  แถน  หรือ  ผีแถน  เทพมเหศกัดิห์รือเทวดาผู้ เป็นเจ้าเป็นใหญ่รองจากแถน  เรียกวา่  ไท้  

หรือ  ผีไท้  ฉะนัน้ลําผีฟ้าจงึมีช่ือเรียกอีกอยา่งหนึง่วา่  ลําผีไท้ผีแถน  หมายถึงลําเพ่ืออญัเชิญเทวดา

ท่ีมีฤทธ์ิให้มาชว่ยนัน่เอง  เรียกคนลําวา่  หมอลําผีฟ้า  ชาวผู้ ไท  เรียกการลําชนิดนีว้า่  หมอเหยา  

และต้องเป็นผู้หญิงเทา่นัน้  การลําผีฟ้า  เป็นการลําเพ่ือรักษาอาการป่วยไข้ของผู้ ป่วยท่ีหาสมฏุฐาน

ของโรคไมไ่ด้  และลําอ้อนวอนเชิญผีฟ้าอาจเป็นแถนหรือไท้องค์ใดองค์หนึง่ให้ลงมาชว่ย  เชน่  บอก

สาเหตขุองโรค  วิธีท่ีจะรักษา  ฯลฯ   ทํานองลํามีลกัษณะแบบลําพืน้  ใช้แคนลายใหญ่จงัหวะช้าๆ 

เป่าคลอไมใ่ห้ขาดงๆ เสียงเรียก  หมอม้า  หรือ  ม้าเร็ว  ซึง่เป็นผู้ นําขา่วหรือคําร้องของของหมอลํา

ไปบอกแถนหรือไท้ไห้ลงมาชว่ยและรับเอา  คาย  คือ  เคร่ืองเซน่  เคร่ืองถวายท่ีจดัไว้แล้วตามธรรม

เนียม  กลอนรําท่ีใช้ลําสว่นมากเป็นบทผญาตา่งๆ  ท่ีชาวอีสานสมยัก่อนใช้พดูจากนัในวงสนทนา  

หรือเกีย้วพานในงานชมุนมุตามโอกาสและเทศกาล  ผีท่ีเชิญนีมี้ช่ือเรียกตามแตจ่ะสมมตุขิึน้มา 

   ลําทรง  มีลกัษณะและวตัถปุระสงค์ของการลําอยา่งเดียวกบัลําผีฟ้า  ตา่ง

แตใ่ห้ผีมาเข้าทรง  ซึง่ชาวอีสานเรียกวา่  เข้าสนู  หมอลําก่อนซึง่จะแสดงอาการให้เห็น  เชน่  เสียง

เปล่ียนไป  หรือนัง่หลบัตาโยกตวั  ตอ่จากนัน้ก็ให้บริวารหรือผู้จดัซกัถามถึงสิ่งท่ีต้องการ  อาจให้

ทํานายโชคเคราะห์หรือตามหาสิ่งของท่ีสญูหายก็ได้  ทกุวนันีไ้มป่รากฏวา่มีลําทรงให้เห็นอีกแล้ว 
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   ลําสอ่ง   หมอลํามกัเป็นผู้ชาย  จดัพิธีลําขึน้มาเพ่ือสอ่งหรือตรวจดสูิ่งท่ี

ต้องการ  โดยเรียกผีตนใดตนหนึง่มาด้วยอํานาจเวทย์มนต์  แล้วสัง่ให้ทํางานตามประสงค์  เชน่  

ค้นหาสาเหตขุองความเจ็บไข้ของผู้ ป่วย  หรือค้นหาวา่สิ่งของตกหายอยูท่ี่ใด  หรือขดุบอ่ท่ีไหนจงึจะ

พบตามนํา้  เป็นต้น 

   ลําอศัจรรย์   เป็นการลําเพ่ือบอกบญุและรับบริจาคอยูภ่ายในวดั  การลํา

ชนิดนีป้ระกอบด้วยหวัหน้าซึง่เป็นผู้ชาย   และเป็นคนลําบีบริวารอีก  4-5  คน  ทําหน้าท่ีเป่าแคน  

ดีดพิณ  ตีฉ่ิง  หรือตีฆ้องขนาดเล็ก  และอุ้มบาตรคอยรับบริจาค  วิธีลําต้องมีเชือกกัน้เป็นวงกลม

หรือส่ีเหล่ียมให้คณะหมอลําอยูข้่างใน  คนดอูยูด้่านนอก  ลําทํานองลําพืน้ใช้กลอนเร่ืองพทุธ

ทํานายและเร่ืองบาปบญุคณุโทษท่ีแตง่เป็นภาษาอีสาน  หมอลําจะเดนิลํานําหน้าบริวารไปรอบๆ 

ตามแนวเชือกกัน้วนก่ีรอบก็ได้  ถ้าผู้ ฟังพอใจ  เช่ือและเกิดศรัทธา  ก็บริจาคร่วมทําบญุได้ทนัที  

นบัเป็นวิธีบอกบญุท่ีให้ความสนกุได้พอสมควร 

 

2.4 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับลาํเต้ย 

 คําวา่  “ลําเต้ย”  มีความหมายตามนยัภาษาอีสาน  แยกเป็น  2  คํา  คือ  คําวา่  “ลํา”  กบั  

“เต้ย”  ลําในภาษาอีสาน  หมายถึง  การขบัร้องด้วยทํานอง  และภาษาถ่ินอีสานอยา่งมีศลิปะ  โดย

มีแคนเป็นเคร่ืองดนตรีเป่าประกอบ  นอกจากใช้เรียกการขบัร้องในภาคอีสานของไทยแล้ว  ทาง

ตอนไต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ยงัเรียกการขบัร้องวา่  “ลํา”  เชน่  ลําสีทนัดอน  

ลําคอนสะหวนั  ลําสาละวนั  เป็นต้น  สว่นทางตอนเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว  เรียกการขบัร้องในลกัษณะเดียวกนักบัลําวา่  “ขบั”  เชน่  ขบัคุ้มหลวงพระบาง  ขบังึม  เป็น

ต้น  (ศนูย์วฒันธรรมจงัหวดักาฬสินธุ์. 2524 : 39-45)  นอกจากนีก้ลุม่ชาวไทยดําในเมืองซอนลา  

สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม  เรียกการขบัร้องเพลงพืน้เมืองในลกัษณะเดียวกนักบัลํานีว้า่  

“ขบั”  เชน่เดียวดนั  (ตง ที ฮวั.  2534)  สว่นคําวา่เต้ย  นัน้  ปรีชาพิณทอง  ( 2532 : 373)  ให้

ความหมายไว้  2  นยั  ดงันี ้

 1.  เต้ย  หมายถึง  ทํานองลําชนิดหนึง่  คล้ายกบัผญา  แตมี่ช่ือเรียกตา่งๆ  เชน่  เต้ยพมา่  

เต้ยมอญ  เต้ยหวัโนนตาล  คงจะเปล่ียนเป็นช่ือท่ีอยูข่องผู้ ลํามากกวา่  เพราะกลอนท่ีลํานัน้  เป็น

แบบลําทางยาวทัง้สิน้  เรียกลําเต้ย 

 2.  เต้ย  หมายถึง  พดูเกีย้ว  การไปพดูเก่ียวสาว  เรียกไปเต้ยสาว  เม่ือนําสองคํามา

รวมกนัเป็น  “ลําเต้ย”  จงึหมายถึงการขบัลํานํา  เกีย้วพาราสีกนัระหวา่งชายหญิง  โดยมีทํานองใน

การลําตา่งไปจากลําประเภทอ่ืนๆ 
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 2.4.1  ประวัตคิวามเป็นมาของลาํเต้ย 
  เน่ืองจากยงัไมมี่ผู้ใดศกึษาและบนัทกึประวตัคิวามเป็นมาของลําเต้ยไว้เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรอยา่งจริงจงั  คงมีเพียงแตบ่ทความของ  พรชยั  ศรีสารคาม  ( 2521)  และทรงวิทย์  

ดลประสิทธ์ิ  ( 2530)  ท่ีเขียนขึน้จากข้อสนันิษฐาน  และจากการสมัภาษณ์ผู้ รู้  ดงันัน้ประวตัคิวาม

เป็นมาของลําเต้ยจงึได้จากการสมัภาษณ์หมอลําซึง่เก่ียวข้องกบัการลําโดยตรง  แล้วนํามาเรียบ

เรียงประกอบการค้นคว้าจากเอกสารบางสว่น 

  กลา่วกนัวา่ลําเต้ยมีกําเนิดขึน้เม่ือใดไมป่รากฏหลกัฐานชดัเจน  แนน่อน

เชน่เดียวกบัเพลงพืน้บ้านทัว่ไป  แตเ่ป็นท่ีทราบกนัโดยทัว่ไปวา่ลําเต้ยเกิดขึน้หลงัการลําทางยาว  

กลา่วคือ  ในการแสดงลํากลอนนัน้เดมิทีเด่ียวจะมีเฉพาะทํานองลําทางสัน้และทํานองลําทางยาว  

ตอ่มาจงึเกิดทํานองลําเต้ยขึน้  และนิยมนําทํานองลําเต้ยมาลําปิดท้ายการลํากลอน  ดงัจะเห็นได้

จากลํากลอนท่ีมีช่ือเสียงหลายกลอน  มกัจะขึน้ต้นในลกัษณะเรียงให้เห็นลําดบัการลําของหมอลํา

กลอน  โดยเร่ิมจากทํานองลํายาวสัน้  ตอ่ด้วยทํานองลําทางยาว  และปิดท้ายด้วยทํานองลําเต้ย  

ดงันี ้

 

 “เหมิดแตลํ่ากะละแมน่ทางสัน้ หนัทางยาวจ้าวทางลอ่ง  

 สดุแตย่าวนัน่แล้วกะเต้ย  จาเข้าเจ้าใสก่นั”  

     (หมอลําฉลาด  สง่เสริม)  

 

 “เหมิดแตลํ่าทางสัน้  หนัลงมาเจ้าทางแอว่  

 ซํา้ผดัยงัสานอบอ่แล้ว  การเต้ยผดัจน่มา”  

     (หมอลําบญุเพ็ง  ไฝผิวชยั) 

  

 “..........เหมิดแตลํ่าทางสัน้ หนัยาวเจ้าทางลอ่ง  

 ลําลอ่งของคนัแมน่บอ่แลว่ ต้องลําเต้ยแมน่สง่เสียง  

     (หมอลําองัคนางค์  คณุไชย 

   

  สดุใจ  สนุทรส  ได้สมัภาษณ์หมอลําท่ีมีอายตุัง้แต ่ 60  ปี  ขึน้ไป  และมี

ประสบการณ์ในการมาไมน้่อยกวา่  40  ปี  ทําให้ทราบวา่  เร่ิมมีการลําเต้ยเม่ือประมาณ  50  ปี  นี ้

เอง  (ราว  พ.ศ. 2470-2480)  (ทองมากจนัทลือ  ผู้ให้สมัภาษ์  สดุใจ  สนุทรส  เม่ือวนัท่ี  6  

ธนัวาคม  2533  ณ  สํานกังานหมอลําถทูา  บ้านหนองตาโผน่  อําเภอวารินชําราบ  จงัหวดั
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อบุลราชธานี)  เดมินัน้  การลํากลอนเป็นการลําคูก่นัระหวา่งชายกบัชาย  ตอ่มาการลํากลอนมีการ

ลําคูก่นัระหวา่งชายกบัหญิง  จงึมีการลําเกีย้วพาราสีกนั  (พระสทุธิสมพงษ์  สะท้านอาจ.  2533)  

การลําเกีย้วพาราสีกนัของหมอลําฝ่ายชายกบัหมอลําฝ่ายหญิงในยคุแรกนัน้เป็นการเกีย้วแบบ

สภุาพ  บางครัง้ผญามาโต้ตอบกนั 

  ประมาณ  พ.ศ. 2477  เร่ิมมีการดดัแปลงตอนท้ายลําทางยาวให้แปลกไปจากเดมิ  

กลา่วคือ  ตอนท้ายลําทางยาวจะให้จงัหวะกระชบัและเร็วขึน้  กลอนลําจะเพิ่มข้อความวา่  “นัน่ละ

นานวลนา”  แล้วตอ่ด้วยถ้อยคําอีก  4-6  คํา  เชน่  นัน่ละนานวลนา  หางตาซอนของเอย”  เป็นต้น  

(จนัเพ็ญ  นิตะอินทร์.  2533)  การลงท้ายลําทางยาวลกัษณะนี ้ ได้รับความนิยมจากหมอลํากลอน

กว้างขวางขึน้  เละเรียกการลําตอ่ท้ายลําทางยาวสัน้ๆ นีว้า่  เต้ย  การดดัแปลงลกัษณะดงักลา่วไม่

อาจทราบได้วา่ใครเป็นผู้ดดัแปลงเป็นคนแรก  หมอลําจนัทร์เพ็ญ  นิตะอินทร์  ได้กลา่วถึงเต้ยวา่  

ได้ยินครังแรกเม่ือตนเองอาย ุ 8-10  ขวบ  (พ.ศ. 2534  อายุ  65  ปี)  โดยได้ยินจากหมอลําหนู

จนัทร์  ท่ีบ้านผกัหวาน  อําเภอเมือง  จงัหวดัอบุลราชธานี 

  คํากลา่วของหมอลําจนัทร์เพ็ญ  สอดคล้องกบัหมอลําสิงห์  กลุวงศ์  อาย ุ 78  ปี  

ซึง่กลา่วถึงลําเต้ยวา่  ได้ยินครัง้แรกเม่ืออายปุระมาณ  22-23  ปี  (พ.ศ. 2477-2478)  ขณะนัน้หมอ

ลําสิงห์เป็นหมอลํากลอนมาประมาณ  8  ปี  (สิงห์  กลุวงศ์.  2533)  จงึอาจกลา่วได้วา่ลําเต้ยเร่ิม

กําเนิดขึน้ในหมอลํากลอนราว  พ.ศ.  2477 

  ตอ่มาได้มีผู้แตง่กลอนลําเต้ย  ให้ยาวขึน้กวา่เดมิอีกเล็กน้อย  โดยขยายทํานองให้

ยาวขึน้และขึน้ต้นวา่  “โอละแมน่นอชาย  หรือ  โอละสาวคํานาง”  เป็นต้น  และตอ่ด้วยเนือ้ความ  

โดยสว่นใหญ่เป็นการเก่ียวพาราสีกนั  เนือ้ความสว่นใหญ่ยาวประมาณ  4-8  วรรค  หมอลําบางคน

ก็เอาผญาเกีย้วมาลําเป็นลําเต้ยก็มี  แตต่อนท้ายของลําเต้ยยงัคงข้อความเดมิไว้  คือ  “นัน่ละนา

นวลนา”  แล้วตอ่ด้วยข้อความประมาณ  4-5  คํา  เชน่ 

 

  โอละแมน่คํานาง  

  คนัเจ้าอยากได้ขอ่ย แกงหอยให้มนัเป่ือย  

  แกงปลาให้เป่ือยก้าง แกงช้างให้เป่ือยงา  

  นัน่ละนานวลนา  หนาเลาคงึกลมเอย  

     (หมอลําสิงห์  กลุวงค์)  

 



28 
 

  การลําเต้ยในตอนท้ายของการลํากลอน   ทําให้การแสดงหมอลําสนกุสนานย่ิงขึน้  

เป็นท่ีนิยมในกลุม่ผู้ชม  เป็นการขยายเวลาในการลําให้มากขึน้  ทําให้บรรยากาศในการลําดีขึน้ 

  ในชว่งสงครามมหาเอเชียบรูพา  (สงครามโลกครัง้ท่ี  2  พ.ศ.  2488)  รัฐบาลไทย

ได้สง่กําลงัทหารสว่นหนึง่ไปรบทางภาคเหนือ  ทหารท่ีไปรบในครานัน้มีชาวอีสานอยูด้่วย  ครัน้เม่ือ

สิน้สดุสงคราม  ชาวอีสานเหลา่นัน้จงึจําเอาทํานองขบัซอของภาคเหนือท่ีตนได้ยินมาดดัแปลงเข้า

กบัจงัหวะ  และทํานองการลําของชาวอีสาน  (พรชยั  ศรีสารคาม.  2512 : 62)  จากข้อสนันิษฐาน

ดงักลา่วนา่จะเป็นไปได้  ทัง้นีเ้พราะ  บดิาของหมอลําคําปุ่ น  ฟุ้ งสขุ  ซึง่เป็นหมอลํากลอนท่ีมี

ช่ือเสียง  เคยเป้นทหารในสงครามมหาเอเชียบรูพามาก่อน  และเคยร้องซอ  จ๊อย  ของภาคเหนือให้

หมอลําคําปุ่ น  ฟุ้ งสขุ  ฟัง  (คําปุ่ น  ฟุ้ งสขุ  ผู้ให้สมัภาษณ์  สดุใจสนุทรส  ผู้สมัภาษณ์  เม่ือวนัท่ี  12  

กนัยายน  253  ณ  สถาบนัวิจยัศลิปะและวฒันธรรมอีสาน  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

มหาสารคาม  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม) 

  นอกจากนีท้างภาคเหนือของไทย  ซึง่มีอาณาเขตตดิตอ่กบัพมา่มีการขบัร้องซอ

ทํานองพมา่  เรียกวา่  “ซอพมา่”  ทว่งทํานองซอพมา่คล้ายคลงึกบัทํานองเต้ยพมา่จนเกือบเป็น

ทํานองเดียวกนั  (รวงทอง  ศกุลปักษ์  ผู้ให้สมัภาษณ์  สดุใจ  สทุรส  ผู้สมัภาษณ์  เม่ือวนัท่ี  8  

สิงหาคม  2534  ณ  ห้างสรรพสินค้าพาต้า  ป่ินเกล้า  กรุงเทพมหานคร)  และหากพิจารณาการขบั

ซอของภาคเหนือนัน้  มีลกัษณะคล้ายกบัหมอลํากลอนของภาคอีสาน  กลา่วคือ  เป็นการขบัร้อง

โต้ตอบกนัระหวา่งชายกบัหญิง  เนือ้หาแบง่เป็น  2  ประเภท  คือ  ประเภทแรกเรียกวา่  ซอเร่ือง  จะ

ขบัเป็นเร่ืองราว  โดยนํามาจากชาดก  ตํานาน  นิทานพืน้บ้าน  หรือเร่ืองท่ีแตง่ขึน้  และประเภทท่ี

เรียกวา่  ซอเกีย้ว  เป็นการขบัเกีย้วพาราสีระหวา่งชายกบัหญิง  (ธีระยทุธ  ยวงศรี.  2528 : 6)  ใน

สว่นทํานองของซอนัน้มีประมาณ  9  ทํานอง  ได้แก่  ซอเชียงใหม ่ ซอจะป ุ ซอละม้าย  (เชียงใหม่)  

ซอละม้ายเชียงแสน  ซออ่ือ  ซอเงีย้วหรือเสเลเมา  ซอพมา่  ซอเมืองนา่น  และซอป่ันฝ้าย  (มณี  

พะยอมยงค์.  2516 : 57-58)  เป็นท่ีนา่สงัเกตวา่การตัง้ช่ือซอของภาคเหนือนัน้  จะตัง้ตามช่ือ

สถานท่ีและช่ือกลุม่ชนท่ีขบัร้องเป็นสว่นใหญ่  เชน่  ซอจะป ุ เป็นทํานองซอสําเนียงคนไทยชาวเมือง

จะป ุ ในแคว้นสิบสองปันนา  ซึง่อพยพเข้าอยูใ่นล้านนาไทย  ซอเงีย้ว  ได้ทํานองมาจากไทยใหญ่

หรือเงีย้ว  นํามาดดดัแปลงเข้ากบัซอพืน้ถ่ิน  ซอพมา่  นําทํานองมาจากเพลงของพมา่  เป็นต้น 

  หากพิจารณารูปแบบคําประพนัธ์ประเภทกาพย์ของไทยพายพั  ซึง่ใช้แตง่ซอทาง

ภาคเหนือพบวา่  มีรูปแบบเดียวกบัท่ีใช้แตง่กลอนลําเต้ย  ดงันี ้
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   0  0  0  0  0  0  0 

   0  0  0  0  0  0  0 

   0  0  0  0  0  0  0 

   0  0  0  0  0  0  0 

 

  จากเหตผุลดงักลา่ว  สั นนิษฐานได้วา่  เต้ยพมา่  นํามาจากซอพมา่  ของ

ภาคเหนือนัน่เอง  เม่ือมีลําเต้ยหลายทํานอง  ลําเต้ยแบบเดมิจงึเรียกวา่  เต้ยธรรมดา  ลําเต้ยท่ี

คล้ายกบัทํานองซอพมา่จงึเรียกวา่  เต้ยพมา่  สว่นเต้ยโขงนัน้  พรชยั  ศรีสารคาม  ( 2521 : 68)  ได้

แสดงความคดิเห็นไว้  3  ประการ  ดงันี ้

  1.  เต้ยโขง  เป็นการเรียกช่ือเพลงไทยเพลงหนึง่  ท่ีมีทํานองอยา่งลําเต้ยของอีสาน  

ถ้าจะเรียกเต้ยอีสานก็ไมต่รงกบัความเป็นจริง  เพราะคําร้องมีทัง้ภาษาไทยและภาษาอีสานปนกนั

อยู ่ จงึคดิหาคําท่ีเป็นสญัลกัษณ์แทนภาคนี ้ มีผู้ นําเอาช่ือแมนํ่า้โขง  ซึง่เป็นแมนํ่า้สายสําคญัของ

คนไทยในภาคอีสานมาตัง้เป็นช่ือเพลงนัน้วา่  เพลงเต้ยโขง 

  2.  เต้ยโขง  เป็นการตัง้ช่ือการลําทํานองหนึง่ให้สอดคล้องกบัการลําทางยาวหรือ

ลําลอ่งของ  (โขง)  ซึง่เม่ือหมอลําลําลอ่งของ  (โขง)  จบแล้ว  หมอลําจะต้องลําเต้ยตอ่  ฉะนัน้  

หมอลําจงึต้องตัง้ช่ือลําเต้ยให้คูก่บัลํายาวลอ่งของ  (โขง)  วา่เต้ยโขง 

  3.  เต้ยโขง  อาจเป็นการลําทํานองหนึง่ของชาวลาวทางแขวงจําปาศกัดิ ์  แขวง

สะหวนันะเขต  ซึง่อยูต่ดิกบัแมนํ่า้โขง  เม่ือทางฝ่ังไทยนําทํานองมาลําจงึเรียกช่ือวา่  เต้ยโขง  

เพราะเป็นทํานองท่ีข้ามโขงมาฝ่ัง 

  ข้อคดิเห็นทัง้สามประการดงักลา่วมายงัหาข้อสรุปไม้ได้  เน่ืองจากยงัไมมี่หลกัฐาน

ยืนยนัแนช่ดั  นอกจากนี ้ เจริญชยั  ชนไพโรจน์  ( 2526 : 36)  ยงักลา่วไว้วา่  เต้ยโขงและเต้ยพมา่  

นัน้  เป็นการนําทํานองเพลงไทยมาปรับเป็นทํานองลําเต้ย  เพลงไทยท่ีนํามาเป็นลําเต้ยคือ  เพลง

ลาวแพนปรับเป้นเพลงเต้ยโขง  เพลงพมา่รําขวานปรับเป็นเต้ยพมา่  ดงัจะเห็นได้จากทํานองลําเต้ย

ทัง้ทํานอง  และทํานองเพลงไทยมีความคล้ายคลงึกนัมากดงันี ้

  

 เพลงพมา่รําขวาน 

  วรรคท่ี  1 (รม รซ ดรม รรร) 2  ครัง้ 

  วรรคท่ี  2 (- ดด รมรด ลล) 2  ครัง้ 

  วรรคท่ี  3 ดซ ลซ ฟร-ฟ ซลซฟ  
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  วรรคท่ี  4 ดฟ ซล ดรดล ซฟ  

  วรรคท่ี  5 ด รม รซ มร  

 

 เต้ยพมา่ 

  วรรคท่ี  1 (ไมมี่) 

  วรรคท่ี  2 (รม รดรด มดมร ดซล) 2  ครัง้ 

  วรรคท่ี  3 ลล รดลซ ฟฟรฟ ซลซฟ  

  วรรคท่ี  4 ดฟ ซล ดรดล ซซ  

  วรรคท่ี  5 (รซ รม รดรด ซฟมร) 2  ครัง้ 

 

 เพลงลาวแพน 

  - - ม ซล ล ดร ดล ซล  

  - - ม ซล ล ดร ดล ซล 

  ด รม ร ซม ร ดร ดล ซล  

 

 เต้ยโขง 

  - ล ซ มล ซ ดล ซ มล  

  - ล ซ มล ซ ดล ซ มล  

  - ซม ร ดม ร ซม ร ดล  

  (ด รม รด ซล) 2  ครัง้ 

 

  ข้อสนันิษฐานดงักลา่วนัน้  นา่จะเป็นเพียงข้อสนันิษฐานเทา่นัน้  เพราะจากการ

สมัภาษณ์  คณุตงทีอวัร์  ศลิปินท่ีมีช่ือเสียงของชาวไทดํา  เมืองซอนลา  สาธารณรัฐสงัคมนิยม

เวียดนาม  ทําให้ทราบวา่  ชาวไทยดําในเมืองซอนลา  นัน้  มีการเต้ยเชน่เดียวกนั  และมีเต้ยถึง  3  

ทํานองผสมผสานกนั  คือ  เต้ยธรรมดา  เต้ยพมา่  และเต้ยโขง  แตช่าวไทยดําไมแ่ยกประเภทเชน่

ชาวไทยอีสาน  แตเ่รียกทัง้  3  ทํานองนีร้วมกนัวา่  เต้ย  (ตงทีฮวัร์  ผู้ ให้สมัภาษณ์  เพชราภรณ์  โส

ลําภา  ผู้สมัภาษณ์  เม่ือวนัท่ี  29  กรกกาคม  2534  ณ  สถานีวิทย ุ มศว.  มหาสารคาม  อําเภอ

เมือง  จงัหวดัมหาสารคาม) 
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  การลําเต้ยทัง้สามทํานอง  ได้แก่  เต้ยธรรมดา  เต้ยโขง  และเต้ยพมา่นัน้  หมอลํา

จะผสมผสานลําเต้ยทัง้สามทํานองเข้าด้วยกนั  เรียกวา่  “เต้ยผสม”  (สนุทร  ชยัรุ่งเรือง.  2534)   

หมอลําบางคนจะเรียกวา่  “เต้ยพวง”  (เก่ง  อามาตย์บณัฑิต.  2534)  การลําเต้ยผสม  หรือเต้

ยพวง  หมอลําอาจลําเต้ตทํานองใดขึน้ก่อนก็ได้  เชน่  ลําเต้ยพมา่  เต้ยโขง  แล้วปิดท้ายด้วยเต้ย

ธรรมดา  หรือ  เต้ยธรรมดา  เต้ยโขง  ปิดท้ายด้วยเต้ยพมา่  เป็นต้น  บางครัง้ได้  เชน่  เต้ยพมา่

กบัเต้ยโขง  หรือเต้ยพมา่กบัเต้ยธรรมดา  เป็นต้น 

  จากการสมัภาษณ์หมอลํากลอน  ทําให้ทราบวา่  หมอลํากลอนสว่นใหญ่นิยมปิด

ท้ายการลําเต้ยด้วยทํานองเต้ยธรรมดา  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะเต้ยธรรมดาเป็นลําเต้ยแบบเดมิของ

ชาวอีสาน  ทัง้ยงัเป็นสญัญาณบอกการสิน้สดุการลําของฝ่ายชาย  ฝ่ายหญิง  เพ่ือให้หมอแคน

เปล่ียนระดบัเสียงแคนให้คลํูาเป็นฝ่ายลํา  นอกจากนัน้ยงัเป็นสญัญาณบอกการสิน้สดุการลําเต้ย

ในครัง้นัน้ได้ด้วย  แตใ่นความเป็นจริงแล้วการเรียงลําดบัเต้ยผสมหรือเต้ยพวง  จะนําเต้ยประเภท

ใดขึน้ก่อนหรือปิดท้ายก็ด้าย 

  สว่นการลําเต้ยผสมระหวา่งเต้ยธรรมดา  หรือเต้ยธรรมดากบัเต้ยโขงนัน้  หมอลํา

จะลําถึงวรรคท่ี  4  แล้วเปล่ียนเป็นทํานองเต้ยพมา่  หรือเต้ยโขง  เชน่ 

  

 เต้ยผสมหรือเต้ยพวง 

 เต้ยธรรมดา นางมาเห็นคนโก้  อยากเอาเมือโชว์บ้านอีแหม่  บาทท่ี  1 

   ขึน้รถยนต์สานอแหป้่าย เมือผ้ายให้แมเ่ห็น   บาทท่ี  4 

 เต้ยโขง  โอมาพ่ีมา  น้องจะพาไปเท่ียวพิบลู   บาทท่ี  1 

   ไปดแูมนํ่า้มลู  มนัไหลลงไปตามแก่ง  บาทท่ี  2 

   มนัไหลแฮงๆ อยูแ่ก่งสะพือ    กลอนลง  

 เต้ยพมา่ ความรักใครวา่ไมห่วาน เหมือนดงันํา้ตาลกบันํา้อ้อย บาทท่ี  1 

   วาสนาน้องน้อย  จัง่ได้ต้อยตามกนั  บาทท่ี  2 

   จัง่ได้ออกมารํา  ตามเพลงพมา่   บาทท่ี  3 

   พวกคณุลงุคณุป้า คงมาตัง้ใจฟัง   บาทท่ี  4 

      (หมอลําบญุเพ็ง  ไฝผิวชยั) 

 

  การลําเต้ยในลํากลอนนัน้  หมอลําจะปิดท้ายของการลํากลอน  กลา่วคือการลํา

กลอนในแตล่ะครัง้จะใช้ทํานองหลกั  3  ทํานอง  เร่ิมจากทํานองลําทางสัน้  ตอ่ด้วยทํานองลําทาง
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ยาวและปิดท้ายด้วยทํานองลําเต้ย  การเรียงลําดบัทํานองในลกัษณะดงักลา่ว  หมอลํากลอนสว่น

ใหญ่จะยดึเป็นขนบนิยมในการลํา  อาจมีบ้านท่ีหมอลยงัลําไมถึ่งชว่งลําเต้ยแตผู่้ชมต้องการฟังลํา

เต้ย  หมอลํากลอนก็จะลําคัน่ในชว่งใดชว่งหนึง่เป็นการเอาใจผู้ชม  แตต่อนท้านของการลํากลอน

หมอลําก็ต้องลําเต้ยปิดท้ายเชน่เดมิ  (สนุทร  ชยัรุ่งเรือง) 

  ประมาณปี  พ.ศ.  2494  หมอลําคําปุ่ น  ฟุ้ งสขุ  ซึง่เป็นหมอลําอยูใ่นคณะสนุท

ราภิรมณ์  ได้บนัทกึแผน่เสียงลําเต้ยเป็นครัง้แรก  โดยลําสลบักนัระหวา่  เต้ยธรรมดา  เต้ยพมา่  เต้

ยโขง  เรียกวา่  “เต้ยสลบั”  เพราะเพลงท่ีนํามาสลบักบัเต้ย  ก็คือเพลงพมา่  หรือเต้ยพมา่นัน่เอง  

หมอลําบางคนเรียกเต้ยพมา่  กบัเต้ยโขงเป็นเต้ยพมา่เพียงช่ือเดียว  ทัง้เพราะเต้ยพมา่กบัเต้ยโขง

นัน้หมอลํานิยมลําตอ่กนัอีกทัง้คําร้องของลําเต้ยทัง้สองประเภทนีใ้ช้ภาษาไทยภาคกลาง  ตา่งไป

จากเต้ยธรรมดาซึง่ใช้ภาษาถ่ินอีสาน  จงึทําให้หมอลําบางคนเข้าใจวา่ในสว่นของลําเต้ยธรรมดานี ้ 

คือ  ลํา  สว่นเต้ยพมา่และเต้ยโขงนัน้เป็นเพลง  (คําปุ่ น  ฟุ้ งสขุ.  2534) 

  ประมาณปี  พ.ศ.  2500 – 2503)  เพลงรําวงกําลงัได้รับความนิยมทัว่ประเทศ  จงึ

มีผู้ นําทํานองลําเต้ยท่ีมีจงัหวะลีลาเดียวกนักบัจงัหวะของระวงไปขงัร้องเป็นเพลงไทยสากล

ประยกุต์  ทํานองลําเต้ยท่ีมีผู้ นําไปประยกุต์เป็นทํานองเต้ยพมา่  และตัง้ช่ือเพลงวา่  “เพลงรําเต้ย”  

ขบัร้องโดย  ตุ้มทอง  ไชยชนะ  (เบญจมินทร์)  คําร้องมีดงันี ้

 

 เพลงรําเต้ย 

  สวยก็จริงนะสาวขาวก็จริงนะน้อง  แม้นมีทองจะให้เจ้าแตง่  

 ครัน้เม่ือยามแลง     จะพาน้องแตง่ตวัเดนิ  

  เพลินก็จริงนะน้องไผมองก็วา่งามสม คิว้ตอ่ก็ยงัแถมคอกลม  

 หางตาแมค่ม     เหมือนจะบาดใจชาย  

  อยากฮู้วา่บ้านยใุสผู้ใดเขาเป็นคูซ้่อน แม้นยามนอนบอ่มีไผกอด  

 สองแขนของอ้ายซิสอด    กอดไว้บอ่ให้ไผมาดอม  

  หอมหลายคือแมน่แก้มเจ้า  หอมตา่งสาวขึน้ใหม่  

 ถ้าได้ตวัน้อง     มาประคองซกัคืน  

  เงินแสนเงินหม่ืน   ก็บอ่ได้ต่ืนตามอง  

    เบญจมินทร์.  รําเต้ยและเพลงอ่ืนๆ.  (แผน่เสียง)  ม.ป.ป.) 

  



33 
 

  ในยคุเดียวกนั  ม.ร.ว.ถนดัศรี  สวสัดวิสัดิ ์ นกัร้องเพลงไทยสากลอีกทา่นหนึง่  ได้

ขบัร้องเพลงทํานองลําเต้ย  3  เพลง  คือเพลงสาวตางาม  ใช้ทํานองเต้ยพมา่ตอ่ด้วยเต้ยโขงปิดท้าย

ด้วยเต้ยธรรมดา  เพลงเว้าสาวอีสาน  ใช้ทํานองเต้ยธรรมดา  เพลงขุน่ลําโขง  ใช้ทํานองเต้ยโขง  คํา

ร้องทัง้  3  เพลง  มีดงันี ้

 

เพลงสาวตางาม 

 เต้ยพมา่ รักน้องมานานโอ้แมต่าหวานฉ่ําชืน้  กลางวนักลางคืนมีแตเ่ศร้าโศกา  

  ยามจากกานดายากนกัหนาจะได้เจอ  เฝ้าคดิถึงเธอพร่ําเพ้อและอาวรณ์  

 เต้ยโขง  โอ้แมง่ามงอนทําให้ร้าวรอนเศร้าหมอง  ตวัพ่ีรักน้องหมายปองเจ้าผู้ เดียว  

  ไมแ่ลเหลียวพ่ีบ้างเลย 

 เต้ยธรรมดา พ่ีนีเ้ฝ้าคอยเจ้า  แม้เงาพ่ีก็ปอง  นัน่ละหนานวลนา  

  สาวงามตาเจ้าเอย  สาวงามตาเจ้าเอย  

 

 เพลงเว้าสาวอีสาน 

 เต้ยธรรมดา โอ้สะละวาเดอสาว สวยดีซิวา่จัง่น้อง  

  ขาวดีซิวา่จัง่เจ้า   ผู้ ฮ้ายกะละวา่จัง่อ้าย  

  สงับไ่ปเกิดกํา้   อยูเ่มืองคําเมืองใหญ่  

  ผู้ ฮ้ายกะละวะจัง่อ้าย  เกิดได้กะละวะบคื่อ  

  นัน่บน่านางนา   หางตาผู้งามเอย  

   โอ้ละวานอสาว  ขาวเสียจริงหนอนาง  

  พบกลางทางเจ้าซิบงัผ้าหม่ พ่ีจะขอเชยชมอกนางชา่งบม่ตงึตวั  

  แม้นจะให้ชมสมใจ  ถึงไปพ่ีก็ลยุเลน่เพลิน  

  ถึงสงูเนินพ่ีก็ปีนเลน่ทัว่  แม้นวา่มีหนามรัว้พ่ีก็เดนิทัว่เท่ียวตาม  

  โอยถ้าไม้ได้สมใจ  ไฟก็จะตามเผาตวั  

  ทัง้หนามรัว้จะท่ิมมิดด้าม  รักเจ้านัน้คอยตามดัง่ไฟร้อนทา่มกลางทรวง  

 

 เพลงขุน่ลําโขง 

 เต้ยโขง  โขงไหลแรง  ขุน่สีแดงสองฝ่ังซ้าย 

  เหมือนตาพีให้   เหมือนใจพ่ีรอ  
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  โอ้ละหนอนวลเอย  

   สองข้างตลิ่ง  หา่งเสียจริงเทียวหนอ  

  คดิไปใจพ่ีท้อ   พ่ีนีร้อเดียวแด  

  โอหนอแมค่ณุเอย  

   ขุน่โขงแตว่า่ไหลเย็น เจ้าเห็นซิไมเ่หลียวแล  

  นํา้ใจไมเ่ท่ียงแท้   พ่ีขอแพ้นวลลออ  

  โอละหนอนวลเอย  

   โขงไหลริน  ได้อาบกินขุน่ใจคอ  

  สญูรักพ่ีไมท้่อ   พ่ีจะรอแทบฝ่ังเอย  

  โอลําโขงเจ้าเอย  

    (ม.ร.ว.ถนดัศรี  สวสัดวิฒัน์.  สาวตางามและเพลงอ่ืนๆ  ม.ป.ป) 

 

  การขบัร้องเพลงไทยสากลทํานองลําเต้ยนี ้ ทําให้ทํานองลําเต้ยเป็นท่ีรู้จกักนั

กว้างขวางย่ิงขึน้  ขณะเดียวกนั  ลําเต้ยท่ีอยูใ่นหมอลํากลอนก็ได้รับความนิยมจากผู้ ฟัง  จะเห็นได้

จากขณะท่ีมีการลํากลอน  แม้จะยงัไมถึ่งชว่งลําเต้ย  แตผู่้ชมก็รียกร้องให้หมอลําลําเต้ยให้ฟัง  ทัง้นี ้

เนือ้หาของลําเต้ยเป็นการเกีย้วพาราสีกนั  ทําให้การฟังหมอลําสนกุสนาน  ไมไ่ชก่ารฟังนิทาน  

ตํานาน  หรือฟังความรู้ตา่งๆ  อยา่งเดียว  (กฤษณา  บญุแสน.  2533) 

  ตอ่มาหมอลําหลายทา่นได้นําลําเต้ยมาลําเป็นกลอนลําเต้ยเด่ียว  โดยใสคํ่าร้องท่ี

แตง่เข้ากบัเหตกุารณ์ปัจจบุนั  แตย่งัคงเป็นการเกีย้วกนัระหวา่งชายหญิง  มีการบนัทกึเสียงลําเต้ย

จําหนา่ย  ลําเต้ยกลอนเด่ียวท่ีได้รับการบนัทกึเสียง  นา่จะเป็นชดุ  เต้ยปัมพ์  ของหมอลําสนุทร  ชยั

รุ่งเรือง  ลําคูก่บัหมอลํามณีรัตน์  แก้วเสดจ็  ทํานองลําเต้ยท่ีใช้มีทัง้  เต้ยพมา่  เต้ยโขง  และเต้ย

ธรรมดา  หรือท่ีหมอลําเรียกกนัวา่เต้ยผสม  หรือเต้ยพวงนี ้ ลําเต้ยชดุแรกได้รับความนิยมจากผู้ชม

โดยทัว่ไป  ทัง้นีเ้ป็นเพราะในชว่งนัน้  การเต้นรําจงัหวะป๊ัมพ์  กําลงัได้รับความนิยม  ซึง่อยูใ่นราว  

พ.ศ.  2519  (ราตรี  ศรีวิไล.  2534) 

  หลงัจากนัน้เป็นต้นมา  หมอลําหลายทา่นก็บนัทกึเสียงลําเต้ยจําหนา่ย  และได้รับ

ความนิยมอยา่งแพร่หลาย  เชน่  ลําเต้ยคูข่องฉลาด  สง่เสริม  (ป.ฉลาด  สง่เสริม)  กบัองัคนางค์  

คณุชยั  ลําเต้ยคูป่ระยกุต์ของสมาน  หงสา  คูก่บัเทียมจนั  ดารารัตน์  เป็นต้น  การลําเต้ยในชว่งนี ้

นอกจากเนือ้หาจะเป็นการเกีย้วพาราสีกนัระหวา่งหนุม่สาวแล้ว  ยงัแตง่เนือ้หาเป็นเร่ืองราวสมมตุ ิ 

เชน่  สมมตุเิป็นคูส่ามีภรรยา  ลําเต้ยโต้ตอบกนั  สมมตุเิป็นพอ่หม้ายไปเกีย้วสาวแมห่ม้าย  เป็นต้น  
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เนือ้หาของกลอนลําเต้ยบางตอนเป็นการวา่กลา่วเสียดสี  เยาะเย้ยก็มี  ภาษาท่ีใช้ในกลอนลําเต้ย

นิยมใช้ภาษาท่ีใช้ใช้ชีวิตประจําวนั  ถ้าเป็นการวา่กลา่วกนัอยา่งรุนแรงจะใช้ภาษาท่ีแสดงอารมณ์

โกรธรุนแรงไปด้วย 

  ประมาณปี  พ.ศ.  2529  มีผู้ นําทํานองลําเต้ยไปร้องสลบักบัเพลงแตย่งัคงเรียกวา่  

“ลําเต้ย”  แล้วตัง้ช่ือท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้เพลงตอ่ท้ายคําวา่  ลําเต้ย  ปรากฏวา่ได้รับความนิยมจาก

ผู้ ฟังอยา่งแพร่หลาย  ลําเต้ยลกัษณะนีช้ดุแรกคือ  ลําเต้ยชดุ  สาวจนัทร์กัง้โกบ  ขบัร้องโดยพรศกัดิ ์ 

สอ่งแสง  (วยัชยั  ตนัตวิิทยาพิทกัษ์.  2533 : 65)  หลงัจากนัน้มีนกัร้องในลกัษณะนีข้ึน้มาอีกหลาย

คน 

  ในปัจจบุนัเพลงร้องสลบัลําเต้ย  ยงัยงัได้รับความนิยมจากผู้ ฟังอยา่งแพร่หลาย

ทัง้นีอ้าจเกิดจากสาเหตหุลายประการ  ได้แก่ 

  1.  ลําเต้ยบางประเภท  ได้แก่  เต้ยโขง  และเต้ยพมา่  ใช้คําร้องเป็นภาษาไทย

ภาคกลาง  ทําให้ผู้ ฟังทัว่ไปเข้าใจเนือ้หาสาระได้ง่ายขึน้ 

  2.  เนือ้หาของเพลงสลบัลําเต้ย  เก่ียวข้องกบัชีวิตความเป็นอยูข่องคนในสงัคม 

  3.  การลําโต้ตอบสลบักนัอยา่งทว่งทีระหวา่งหมอลําฝ่ายชาย  และหมอลําฝ่าย

หญิง 

  4.  การนําเคร่ืองดนตรีสากล  ซึง่มีระบบเสียงท่ีทนัสมยั  และได้รับความนิยมมาใช้

แทนเคร่ืองดนตรีพืน้บ้าน 

  5.  การสนบัสนนุจากบริษัทจําหนา่ยเทป  โดยดําเนินในลกัษณ์ธุรกิจการค้า  มี

การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ทางส่ือมวลชนอยา่งแพร่หลาย 

  แม้วา่ปัจจบุนัประชาชนทัง่ไปจะรู้จกัลําเต้ยในลกัษณะประยกุต์สลบักบัเพลง  แต่

นัน่เป็นเพียงกลวิธีในการเผยแพร่ลําเต้ย  และเป็นตอลสนองความต้องการของประชาชนท่ีต้องการ

สมัผสัสิ่งแปลกใหม ่ ซึง่ไมทํ่าให้เสียรูปแบบ  และทว่งทํานองของลําเต้ยแตอ่ยา่งใด  แตก่ลบัเป็น

การอนรัุกษ์  และเผยแพร่ลําเต้ยให้เป็นท่ีรู้จกักว้างขวางย่ิงขึน้ 

 

 2.4.2  ประเภทของลาํเต้ย 

  ถ้าแบง่ลําเต้ยออกเป็นทว่งทํานอง  และภาษาท่ีใช้จะได้เป็น  2  กลุม่  (เจริญชยั  

ชนไพโรจน์. 2526 : 421)  ดงันี ้

   2.4.2.1   ลําเต้ยแบบพืน้บ้าน  ลําเต้ยแบบพืน้บ้านจะใช้ภาษาพืน้บ้านอีสานใน

การแตง่กลอนลํา  แบง่เป็น  2  ประเภท  ได้แก่  เต้ยธรรมดาและเต้ยหวัโนนตาล  ลําเต้ยธรรม  พร

ชยัศรีสารคาม  (2521 : 2)  กลา่วถึงลกัษณะของลําเต้ยธรรมดาจําแนกเป็นข้อได้ดงันี ้
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   (1)  ใช้ภาษาถ่ินอีสาน 

   (2)  ทว่งทํานองเป็นของถ่ินอีสาน  ซึง่เกิดจากภมูิปัญญาของชาวบ้าน  

โดยไมท่ราบวา่ใครเป็นผู้คดิขึน้เป็นคนแรก 

   (3)  กลอนลําแตง่ด้วยรูปแบบคําประพนัธ์ท่ีนิยมในท้องถ่ินหรือนํามา

จากผญา  ซึง่เป็นวฒันธรรมทางภาษาของภาคอีสาน 

  ลําเต้ยแบบพืน้บ้านมี  2  ทํานอง  ได้แก่ 

   1.  เต้ยธรรมดา  จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลู  สนันิษฐานวา่  ลําเต้ย

ธรรมดาดดัแปลงมาจากลําทางยาวในหมอลํากลอน เต้ยมีข้อสงัเกต  คือ 

    1.1  ชว่งทํานองของลํายาว  และลําเต้ยธรรมดามีความคล้ายคลงึกนัและ

อยูใ่นระดบัเสียงเดียวกนั ตา่งกนัเฉพาะจงัหวะลีลา กลา่วคือจงัหวะลีลาของลํากลองยาวจะ

ใกล้เคียงกบัคําพดู แตค่อ่นข้างช้าและลากเสียงหรือเอือ้นเสียงในบางชว่ง สว่นเต้ยธรรมดาจะมี

จงัหวะกระชบัเร็วกวา่ลําทางยาว 

   1.2  ถ้านํากลอนลําทางยาวมาลําในจงัหวะเดียวกบัลําเต้ย  จะสามารถ

ลําได้โดยไมต่ดิขดั และในทางกลบักนั  ถ้านํากลอนลําเต้ยมาลําใสทํ่านองลําทางยาว   ก็จะสามารถ

ลําไดโดยไมต่ดิขดั เชน่เดียวกนั 

  ลําเต้ยธรรมดานัน้นิยมลําในการลํากลอน  ผู้ ท่ีจะประกอบอาชีพหมอลํากลอน

จะต้องฝึกหดัลําเต้ยธรรมดาด้วย  ลําเต้ยธรรมดาจงึมีช่ือเรียกอีกอยา่งหนึง่วา่ “เต้ยแบบลํากลอน ”  

(เจริญ  ดาเหลา . 2534)  ลําเต้ยธรรมดามีลกัษณะแตกตา่งไปจากลําเต้ยประเภทอ่ืน ดงันี ้

   (1.) ขึน้ต้นด้วยคําทกัทายหมอลําท่ีลําคู ่เชน่ 

    ฝ่ายชาย “โอยละแมน่นอนาง” “หลา่สาวคํานาง”  เป็นต้น 

    ฝ่ายหญิง “โอละพ่ีชายเอย”  “โอยละพ่ีหมอลํา”  เป็นต้น 

   (2.) เม่ือขึน้ต้นในข้อ  ( 1)  แล้ว หมอลําจะลําเนือ้เร่ืองตอ่ไปจนกระทัง่จบ

กลอน  ในตอนท้ายของกลอนนัน้  หมอลําทัง้สองฝ่ายจะลงท้ายด้วยข้อความ  “นัน่ละนานวลนา”  

หรือ  “นัน่ละนาคนงามนา”  เป็นต้น  การเลือกข้อความในการขึน้ต้นหรือลงท้ายกลอนลําดงักลา่ว  

หมอลําจะเลือกตามความเหมาะสมหรือความถนดั  และความเคยชินในการออกเสียงของหมอลํา

แตล่ะคนจะมีบ้างท่ีหมอลําบางคนยดึคําขึน้ต้นและลงท้ายแบบเดมิตลอดโดยไมมี่การเปล่ียนแปลง 

   (3.) ตอ่จากข้อความในข้อ  ( 2)  จะมีข้อความตอ่อีก  1  วรรค  มีจํานวน

พยางค์ประมาณ  5-7  คํา  อาจมีบางทีตอ่ข้อความออกไปอีก  1  วรรค  เนือ้หาในชว่งนีจ้ะเป็นการ

กลา่วชมความงามของคูลํ่า  หรือการกลา่วเสียดสีกนัของคูลํ่า  (บญุช่ืน  บญุศรี.  2534)  เชน่ 
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 - - - - - - - -  นัน่ละนานวลนา  

 หนาเลาคงิบางเอย  

 - - - - - - - -   นัน่ละนานวลนา  

 หางตาเจ้าสกัไท้ไน้  ผกูเนคไทพนัคออ้อนต้อน  

 ผสุาวออนซอนจนตายล้ม  ผสุาวหลงลมจนตายม้อย ๆ 

     (หมอลํากฤษณา  บญุแสน)  

 

 ลกัษณะ  3  ประการของลําเต้ยธรรมดา  เขียนเป็นโครงสร้างได้ดงันี ้

 

 โครงสร้าง 

   ขึน้ต้น  โอละแมน่นอนาง  (หรือข้อความอ่ืน)  

   เนือ้หา  - - - - - - - - - - - - - -  

     - - - - - - - - - - - - - - 

     - - - - - - - - - - - - - - 

     - - - - - - - - - - - - - -  

ฯลฯ 

   ลงท้าย  นัน่ละนานวลนา  (หรือข้อความอ่ืน)  

  ข้อความปิดท้าย  - - - - - - - - - - - - - -  

 

ตวัอยา่ง 

   ขึน้ต้น  โอละแมน่นอนาง  

   เนือ้หา  คนัจบกะแมน่จงัน้อง  

     งามงามกะแมน่จงัน้อง  

     แมน่เจ้ากินทางสร้าง  

     หยงันอแตช่าตก่ิอน  

     ผู้ ข่ีฮ้ายจงัอ้ายทานกล้วยบป่าดหวั  

     ทานบวันัน่กาบบล้่าง  

     ทานปปูลาบอ่ได้ปิง้จ่ี  

     พ่ีจงัดําข่ีหล่ีบส่มด้ามหมอ่มพะนาง  
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   ลงท้าย  นัน่ละนานวลนา  

  ข้อความปิดท้าย  หอมกลิ่นมาแตตี่นบ้าน  

      (หมอลําเคน  ดาเหลา)  

  

  นอกจากนี ้ ในการแสดงหมอลําหมูว่าดกาฬสินธุ์  (สําเนียงการลําของชาวจงัหวดั

กาฬสินธุ์)  เม่ือถึงชว่งลําเดนิกลอน  หมอลําจะนําทํานองเต้ยธรรมดาไปตอ่ในชว่งท้าย  (ราตรี  ศรี

วิไล. 2534)  เต้ยธรรมดาท่ีหมอลํานํามาตอ่ท้ายลําเดนิ  หมอลํากาฬสินธุ์จะถกูตดัข้อความขึน้ต้น

และข้อความลงท้ายออก  ในตอนลงท้ายนัน้หมอลําจะคงทํานองไว้  แตเ่ปล่ียนข้อความจาก  “นัน่

ละนานวลนา”  เป็นข้อความอ่ืนโดยข้อความท่ีหมอลํานํามาเปล่ียนนัน้จะสมัพนัธ์กบัเนือ้หาท่ีท่ีลํา

อยา่งตอ่เน่ือง  ดงัตวัอยา่ง 

 

 ลําเดนิกลอน  

 ลําเดนิ เหมือนทางสร้างสรรค์บนสาปแชง่ อินทร์พรหมเพิ่นแกล้งหาข้อแหยค่อน  

  หาพ่ีหนีไปโลกใหม ่  มิดฮอดไง่แกนแลนนําทา  

  มีกินชาตหิน้าลิกินเจ้าบอ่นอ  ฟังคําพอ่ยอมกินบอ่แก่  

  ฟังความแมย่อมเป็นวา่เฒา่บอ่หาเว้าผสุาว  

 เพลง เป็นคราวบางคืนฟ้าแจม่   น้องมาแนมแสงเดือนเล่ือนลอย  

  วาดภาพสูค่วามหลงั   เม่ือครัง้หวัใจยงักร่อย  

  สญัญาน้องนัน้ได้คอย   เจ้าเป่าแคนน้อยมาหาทกุคืน  

  เด๋ียวนีเ้ศร้าสดุแสน   เสียงแคนก็แคนคนอ่ืน  

  คดิถึงรักมัน่ขวญัยืน   เด่ียวนีเ้ป็นอ่ืนไปละเด้อละเดอ๋  

  ตา่งคนยงัมีชีวิต    สิน้คดิหวัใจมนัเซอ่ 

  เหมือนอยูค่นละโลกกบัเธอ  เป็นเซอ่ๆ เหมือนตายจากกนั  

ลําเต้ยธรรมดา สวรรค์อินทร์พรหมเมินข้าง ไปรอนางบอ่นฟ้าหยอ่นๆ  

  เฮาไปนอนจงัแมน่กอดกลิง้ อยูเ่ทิงฟ่าแมน่มา่ยกนั  

 ลงท้าย  ฮกัเจ้าน่ีเจ้าหนีไปโลกใหม ่บอ่หลงลืมไลยงัคอยอ้าย  ยงัคอยอ้าย  

       (พิมพ์ใจ  เพชรพลาญชยั)  
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  2. เต้ยหวัโนนตาล  หรือเต้ยหวัดอนตาล  หรือเต้ยงิว้ตอ่งต้อน  ลําเต้ยประเภทนี ้ 

เรียกได้ทัง้  3  ช่ือ  โดยหมายถึง  ทํานองลําเต้ยแบบหนึง่ซึง่สนันิษฐานวา่เร่ิมลําครัง้แรกในแถบ

อําเภอดอนตาล  การเรียกช่ือ  “เต้ยหวัโนนตาล”  เป็นการเรียกช่ือการลําตามช่ือสถานท่ีท่ีมีการลํา

ทํานองนัน้ๆ  การเรียกช่ือการลําตามช่ือสถานท่ีนิยมใช้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

เชน่  ลําคอนสวนั  เป็นการลําทํานองหนึง่ของแขวงสวรรณเขต  ขบังึม  เป็นการขบัลํานําในแถบลุม่

นํา้งึม  ขบัคุ้มหลวงพระบาง  เป็นการขบัลํานําในหลวงพระบางเป็นต้น  (เจริญชยั  ชนไพโรจน์. 

2534)  ดงันัน้ลําเต้ยหวัโนนตาลจงึนา่จะเป็นการลําทํานองหนึง่ของบ้านดอนตาล  อําเภอดอนตาล  

จงัหวดัมกุดาหาร  ในปัจจบุนั  ทัง้นีเ้พราะในปัจจบุนัในเขตอําเภอดงักลา่วยงันิยมลําหวัดอนตาล

กนัอยา่งแพร่หลาย  โดยเรียกลําหวัโนนตาลนีว้า่  “ลําผญายอ่ย”  เพราะเป็นการนําผญามาลําเป็น

ทํานอง  เหตผุลท่ีเรียกลําหวัโนนตาลเป็น  “ลําเต้ย”  นา่จะเป็นเพราะการลําลกัษณะการลําหวัโนน

ตาล  เป็นการลําโต้ตอบกนัระหวา่งชายหญิง  ซึง่มีลกัษณะคล้ายกบัลําเต้ยธรรมดาและเต้ยแบบลํา

กลอน 

  ลําเต้ยหวัโนนตาลนีห้มอลํากลอนบางคูจ่ะนํามาปิดท้ายการแสดง  แตส่ว่นใหญ่

จะไมนํ่ามาลํา  ทัง้นีเ้พราะระบบเสียงของลําเต้ยหวัโนนตาลจะตา่งไปจากลําเต้ยประเภทอ่ืน  

กลา่วคือ  ทว่งทํานองคล้ายกบัการลําทางสัน้  จงัหวะ  ลีลา  การลําจะช้า  ออ่นหลาน  ตา่งไปจาก

เต้ยธรรมดาและเต้ยประเภทอ่ืน  หากหมอลําจะนําเต้ยหวัโนนตาลมาลําเป็นเต้ยผสมหรือเต้ยพวง

จะเป็นการยุง่ยากในการเปล่ียนระบบเสียง 

  สว่นหมอลําหมูจ่ะนิยมนําลําเต้ยหวัโนนตาล  ลําในชว่งท่ีเร่ืองดําเนินถึงตอนทัง้คู่

จะจบัมือกนัแกวง่ไกวไปมาเป็นจงัหวะ  พร้อมกบัเต้ยหวัโนนตาลสลบักบัการแกวง่ไกวมือไปมา

เหมือนกบัผลงิว้ตอ่งต้อน  (นุน่ผลเล็กสัน้)  ถกูลมพดัแกวง่ไปมา  ลําเต้ยหวัดอนตาลนีจ้งึมีอีกช่ือ

หนึง่วา่  “เต้ยงิว้ตอ่งต้อน”  (พรชยั  ศรีสารคาม.  2521 : 6) 

  เม่ือเต้ยหวัโนนตาลได้รับความนิยมกระจายไปยงัท้องถ่ินตา่งๆ  หมอลําในท้องถ่ิน

นัน้จะนํามาลําและตัง้ช่ือเปล่ียนไปจากเดมิ  เชน่  เต้ยเดือนห้า  เต้ยศรีขรภมูิเดมิ  เต้ยลําเตีย้ของ

แก่น  เป็นต้น  ลําเต้ยช่ือตา่งๆ  เหลา่นีมี้ทว่งทํานองคล้ายกบัเต้ยหวัโนนตาล  ตา่งกนัพาะสําเนียง

การลํา  (วาดลํา)  ซึง่ขึน้อยูก่บัภาษาพดูของแตลํ่าท้องถ่ินเทา่นัน้  (พิมพ์  รัตนคณุสาส์น.  2534) 

  จากการท่ีลําเต้ยหวัดอนตาลนิยมลําในการแสดงหมอลําหมู ่ จงึมีช่ือเรียกอีกอยา่ง

หนึง่วา่  “เต้ยหมอลําหมู”่  สว่นช่ือ  “เต้ยหวัดอนตาล”  นัน้นา่จะมาจากการแปลงคําวา่  “โนน”  

เป็น  “ดอน”  เพราะคําวา่  “โนน”  และ  “ดอน”  ในภาษาอีสานมีความหมายเดียวกนั  คือ  
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หมายถึงท่ีสงู  (ปรีชา  พิณทอง.  2521 : 321 – 452)  ดงันัน้จะเรียก  เต้ยหวัโนนตาล  หรือเต้ยหวั

ดอนตาล  ก็ได้  แตส่ว่นท่ีหมอลําสว่นใหญ่นิยมเรียกกนัแพร่หลาย  คือ  เต้ยหวัโนนตาล 

  ลําเต้ยหวัดอนตาลมีลกัษณะเฉพาะแตกตา่งจากลําเต้ยประเภทอ่ืนๆ  ดงันี ้

   (1)  ขึน้ต้นทกัทายคูลํ่าหรือผู้ชม  เชน่ 

  

  ฝ่ายชาย โอเด พระนางเอย   

    โอเ่ด ผฟัุงเอย  

 

  ฝ่ายหญิง โอเ่ด พ่ีชายเอย  

    โอเ่ด พ่ีหมอลํา เป็นต้น  

  

  (2) เม่ือขึน้ต้นด้วยข้อความในข้อ  ( 1)  แล้ว  หมอลําจําลําเนือ้หาตอ่ไปจนจบ

ข้อความ  ในตอนท้ายหมอลําจะลงท้ายด้วยข้อความ  “จงัหวา่แก้มออ่นออ่น”  หรือใช้คําอ่ืนมา

ขยายคําวา่แก้ม  เชน่  กะจงัหวา่แก้มป่ิงหลิ่ง  กะจงัหวา่แก้มแปนแวน  กะจงัหวา่แก้มอ่ําท่ํา  เป็น

ต้น  การนําคําขยายคําวา่แก้มตอ่เข้าไปนัน้  อาจมีหรือไมมี่ความหมายในทางภาษาก็ได้  แตท่ี่

นํามาขยายอาจเป็นเพราะหมอลําต้องการให้สมัผสักบัวรรคสดุท้ายของเนือ้หาและวรรคปิดท้าย

กลอนลํา  เชน่ 

 

  - - - - - - - - - - - - - เจียมมาไว้ก่อน  

  จัง่หวา่แก้มออ่นออ่น เพิ่นหลอนมายามเอย 

  - - - - - - - - - - - - - เป็นคนดีเพิ่นวา่  

  จงัหวา่แก้มป่าลา่  หนาเลาคงึกลมเอย เป็นต้น  

 

  การลงท้ายด้วยข้อความดงักลา่วนี ้ ทัง้หมอลําฝ่ายชายและหมอลําฝ่ายหญิง  จะ

เลือกใช้ข้อความใดก็ได้  เม่ือลงท้ายด้วยข้อความดงักลา่วแล้วหมอลําจะตอ่ด้วยข้อความอีก

ประมาณ  5 – 10  พยางค์  หรือถ้าหมอลําท่ีมีประสบการณ์ในการลําสงู  อาจเพิ่มข้อความเสริมตอ่

ให้กลอลํายืดออกไปอีก  เชน่ 
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  จัง่หวา่แก้มป่ีล่ี  อยา่ขีถ่ี้หลายเดอ  

  ฮิบมาทําทานสร้าง พอเป็นทางเจ้าได้ไต่  

  ลงไปเมืองสวรรค์เอย    เป็นต้น 

     (หมอลําบญุช่ืน  บญุศรี)  

 หมอลําเต้ยหวัโนนตาลเขียนเป็นโครงสร้างของการลําได้ดงันี ้  

 

 โครงสร้างลาํเต้ยหัวโนนตาล 

    

   ขึน้ต้น  โอเ่ดพ ะนางเอย 

   เนือ้หา  - - - - - - - - - - - - -  

     - - - - - - - - - - - - -  

     - - - - - - - - - - - - - 

     - - - - - - - - - - - - - 

      ฯลฯ 

  ตวัอยา่ง 

   ขึน้ต้น  โอเ่ดพะนางเอย  

   เนือ้หา  บอ่ยากเมือนําแลว่  

     ยา่นหนามแทง่ปักขา  

     ยา่นหญ่าคาปักส้นหนอ่ง  

     ยา่นเจ้าของเพิ่นเฆ่ียน  

     ตีอ้ายแฮงฮาย  

   ลงท้าย  จัง่หวา่แก้มปายลา่ย  

     อยากขอก่ายเบิง่เดนอ  

      (หมอลําเดชา  นิตะอินทร์) 

 

  2.4.2.2   ลําเต้ยแบบไมใ่ชพื่น้บ้าน  ลําเต้ยแบบไมใ่ชพื่น้บ้านนีจ้ะมีลกัษณะท่ี

สงัเกตได้ชดัเจน  ดงันี ้

   ( 1) ทํานองเพลงนํามาจากถ่ินอ่ืนท่ีไมใ่ชถ่ิ่นอีสาน 

   ( 2) ใช้ภาษาไทยภาคกลางในกลอนลําเป็นสว่นใหญ่ 

 ลําเต้ยท่ีมีลกัษณะดงักลา่วมี  2  ประเภท  คือ  เต้ยพมา่  ละและเต้ยโขง 
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   1.  เต้ยพมา่  ทํานองของเต้ยพมา่สนันิษฐานวา่นํามาจากทํานองซอพมา่  

และทํานองเพลงไทยเดมิ  ดงักลา่วไว้ในประวตัคิวามเป็นมาของลําเต้ย  กลอนลําเต้ยพมา่แตง่โดย

ใช้ภาษาไทยภาคกลาง  สว่นจงัหวะของเต้ยพมา่นัน้เป็นจงัหวะเดียวกบัจงัหวะรําวง  และใช้ระบบ

เสียงเดียวกบัเต้ยธรรมดา  ในการลําเต้ยหมอลําจงึสามารถลําเต้ยพมา่กบัเต้ยธรรมดาตอ่กนัได้โดย

ไมส่ะดดุหรือตดิขดั  ทัง้ยงัสามารถลําทํานองใดขึน้ก่อนหรือหลงัได้ด้วย   การลําเต้ยในแตล่ะครัง้  

ถ้านําทํานองเต้ยพมา่มาลําขึน้ก่อนเต้ยอ่ืนๆ นัน้  อาจไมเ่ห็นชดัเจนวา่เป็นเต้ยพมา่  แตอ่าจเข้าใจ

วา่เป็นเพลงมากกวา่เป็นการลํา  ทัง้นีเ้พราะการขึน้ต้นหรือลงท้ายกลอนลําไมมี่ลกัษณะโดเดน่  

หรือเป็นขนบ  เชน่  ลําเต้ยแบบพืน้บ้าน  แตจ่ะขึน้ต้นด้วยข้อความท่ีเป็นเนือ้เร่ือง  นอกจากหมอลํา

บางคนท่ีอาจบอกวา่เป็นเต้ยพมา่ไว้ตอนขึน้ต้น  จะสามารถเดาได้วา่เป็นเต้ยพมา่  เชน่ 

 

  พมา่  พมา่รําขวาน น้องขอเชิญชวนพ่ียา  

  ลกุขึน้มาลําฟ้อน  เถิดพอ่จนัทร์วนัเพ็ญ  

  พอ่ดวงจนัทร์จงเห็น หวัใจกระตา่ยน้อย  

  ถ้าน้องตกต่ําต้อย  กระตา่ยน้อยคอนจนัทร์  

      (หมอลํากฤษณา   บญุแสน)  

 

  หากมีการนําทํานองเต้ยพมา่มาลําตอ่ท้ายเต้ยธรรมดาหมอลบางคนอาจบอกไว้

ในชว่งเต้ยธรรมดาวา่  ตอ่ไปจะเป็นการเต้ยพมา่  เชน่ 

 

 เต้ยธรรมดา คนัเลยมาเต้ย  คนัเลยมาเต้ยตอ่  

   เฮามาเต้ยพมา่  จาเข้าเจ้าใสแ่คน  

 เต้ยพมา่  พมา่  พมา่รําขวาน น้องขอเชิญชวนพ่ียา  

   ลกุขึน้มารําฟ้อน  เถิดพอ่เกสรดอกบวั  

   น้องไมท่นัมีผวั  น้องนีย้งัอยูเ่ปล่ียว  

   น้องอยูต่วัคนเดียว อยา่เฉลียวเลยนะพอ่คณุ  

       (หมอลําจนัทร์เพ็ญ  เดน่นภา)  

 

 เต้ยธรรมดา อนัวา่การลําเต้ย  ลําไปดนหมอแคนซิเม่ือย  

   เฮามาเต้ยพมา่  จาเข้าให้มว่นหู  
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 เต้ยพมา่  ความรักใครวา่ไมห่วาน เหมือนดัง่นํา้ตาลกบันํา้อ้อย  

   วาสนาน้องน้อย  จงัมาต้อยตามกนั  

   จัง่ได้ออกมารํา  ตามเพลงพมา่  

   พวกคณุลงุคณุป้า จงมาตัง้ใจฟัง  

       (หมอลําสําอาง  เจียงคํา)  

 

   2.  เต้ยโขง  ช่ือของเต้ยโขงและความเป็นมานัน้  มีผู้สนันิษฐานไว้หลาย

ประเดน็ด้วยกนั  ดงักลา่วไว้ในประวตัคิวามเป็นมาของลําเต้ย 

 กลอนลําเต้ยโขงแตง่ด้วยภาษาไทยภาคกลางเชน่เดียวกยัเต้ยพมา่  และมีระบบเสียง

เชน่เดียวกบัเต้ยพมา่และเต้ยธรรมดา  ด้วยเหตนีุจ้งึมีผู้ เข้าใจวา่เต้ยโขงเป็นเพลง  ประกอบกบั

ในชว่งปี  2502 – 2503  ม.ร.ว  ถนดัศรี  สวสัดวิฒัน์  ได้ขบัร้องเพลงไทยสากลโดยใช้ทว่งทํานองเต้

ยโขง  เนือ้หาของเพลงนีเ้ก่ียวกบัการเกีย้วสาวแถบสองฝ่ังโขง  (คําร้องอยูใ่นหน้า  37) 

  จากการท่ีจงัหวะลีลาตลอดจนระบบเสียงในการลําเต้ยโขง  เป็นอนัเดียวกบัเต้ย

พมา่และเต้ยธรรมดา  หมอลําจงึนําทํานองเต้ยโขงมาลําผสมผสานกนั  ระหวา่  เต้ยธรรมดา  เต้ย

พมา่  และเต้ยโขง  การนําลําเต้ยทัง้สามทํานองมาลําผสมผสานกนัเป็นเต้ยผสมหรือเต้ยพวง  เป็น

การสร้างความแปลกใหมแ่ก่ผู้ ฟัง  ท่ีไมใ่ชค่นอีสานก็สามารถฟังหมอลําได้รู้เร่ือง  ทัง้จงัหวะท่ี

สนกุสนานเร้าใจ  ทําให้ลําเต้ยได้รับความนิยมอยา่งแพร่หลาย  นบัวา่เป็นมิตใิหมข่องเพลงพืน้บ้าน

อีสานท่ีนา่สนใจเป็นอยา่งย่ิง 

 

2.5 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับหมอลาํและลาํเต้ย 

 การแสดงพืน้บ้านของภาคอีสานท่ีทําให้เกิดความบนัเทิงใจแก่ผู้ชมได้ดีมีอยูห่ลายอยา่ง

ด้วยกนั  เชน่  การฟ้อน  การเซิง้  และการร้องรําทําเพลงตามความนิยมกนัในแตล่ะท้องถ่ิน  สว่น

การแสดงท่ีนบัวา่มีความสําคญัย่ิงกวา่การแสดงชนิดอ่ืนๆ ท่ีเป็นการแสดงของคนไมก่ี่คน  แต่

สามารถเรียกความสนใจและให้ความสนกุสานานเพลิดเพลินแก่ผู้ชมจํานวนมากได้ตลอด

ระยะเวลาท่ีมีการแสดงตดิตอ่กนัหลายชัว่โมงตัง้แตห่วัคําจนรุ่งสาง  การแสดงท่ีวา่นี ้ ก็คือ  ลํา  หรือ  

หมอลํานัน่เอง 

 เม่ือพดูถึงลํา  หรือท่ีผู้คนทัว่ไปมกัเรียกวา่  หมอลํา  ดเูหมือนจะเป็นท่ีรู้จกักนัดีในหมูค่น

ไทยทัว่ประเทศวา่เป็นเพลงพืน้บ้านของชาวอีสาน  ซึง่มีแคนเป็นเคร่ืองดนตรีประกอบ  แตผู่้ ท่ีมี

ความรู้และเข้าใจในเร่ืองนีอ้ยา่งแจม่แจ้งชดัเจนมีน้อยมาก  เพราะใครตา่งมองข้าม  เพราะเห็นวา่

เป็นเพียงการแสดงพืน้ๆ  ของชาวบ้านในชนบทเทา่นัน้ 
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 กรมศลิปากร.( 2520 : 1-44)  เรียบเรียงเก่ียวกบัหมอลําโดยกลา่วถึงประวตัคิวามเป็นมา

ของหมอลํา-หมอแคน  ประเภทของหมอลํา-หมอแคน  วิธีฝึกหดัแคน  โอกาสท่ีแสดงหมอลํา-หมอ

แคน  วิธีแสดงและอปุกรณ์ในการแสดงหมอลํา 

จารุวรรณ  ธรรมวตัร.( 2528) ศกึษาบทบาทของสงัคมตอ่อีสานในชว่งก่ึงศตวรรษพบวา่

หมอลํามีความหมาย  2  ลกัษณะ  คือ  หมายถึงการขบัลํานํา  และหมายถึงผู้ มีความชํานาญใน

การขบัลํานํา  หมอลําเป็นการขบัลํานําท่ีมีกําเนิดมายาวนานคูก่บัวิถีชีวิตของชาวอีสาน  โดยมี

กําเนิดมาจากหลายสาเหต ุ คือ  เกิดจากพิธีกรรมบําบดัโรคภยัไข้เจ็บ  เกิดจากการอา่นหนงัสือผกู  

และเกิดจากการเกีย้วพาราสีของหนุม่สาว  หมอลํามีสองประเภท  โดยแยกตามผลท่ีเกิดขึน้กบัผู้ ฟัง  

และสงัคม  คือ  หมอลําในบทบาทของพิธีกรรม  เชน่  หมอลําผีฟ้า  และหมอลําในบทบาทของ

มหรสพ  เชน่  หมอลํากลอน  หมอลําหมู ่ เป็นต้น  หมอลําในบทบาทของพิธีกรรมพบวา่  มีบทบาท

โดยตรงในด้านเป็นเคร่ืองผอ่นคลายความตงึเครียดในสงัคม  อีกทัง้ควบคมุพฤตกิรรมในสงัคมให้

เป็นไปตามบรรทดัฐาน  สร้างเอกภาพในการอยูร่่วมกนัในกลุม่ชนท่ีนบัถือผีฟ้าตวัเดียวกนั  สง่เสริม

ดนตรีพืน้บ้านบางอยา่ง  และลดชอ่งวา่งระหวา่งวิถีชีวิตแบบเก่าและแบบใหมบ่างสว่น  สว่นหมอ

ลําในบทบาทของมหรสพพบวา่  มีบทบาทสองลกัษณะ  คือ  บทบาทโดยตรง  ได้แก่  ให้ความ

บนัเทิง  ให้การศกึษา  เผยแพร่ศาสนา  และรักษาบรรทดัฐานของสงัคม  สร้างเอกสารทางการเมือง

และความคดิ  เป็นเคร่ืองมือส่ือสารชาวบ้าน  บทบาทอีกลกัษณะหนึง่  คือ  บทบาทแฝงเร้น  หมอ

ลําจะชว่ยผอ่นคลายความเก็บกด  และความข้องใจอนัเกิดจากกรอบสงัคมและปัญหาในการ

ดําเนินชีวิต  บทบาทของหมอลําแตล่ะบทบาทจะเปล่ียนแปลงไปตามความเปล่ียนแปลงในสงัคม

อีสาน 

 เจริญชยั  ชนไพโรจน์.( 2526) กลา่วถึงหมอลําและลําเต้ย  ในแง่ความหมายของหมอลํา  

และประเภทของหมอลํา  ซึง่แบง่ออกเป็น  5  ประเภท  คือ  หมอลําพืน้  หมอลํากลอน  หมอลําหมู ่ 

หมอลําเพลิน  และหมอลําผีฟ้า  กลอนลําท่ีหมอลําใช้ลํา  มีทํานองหลกั  4  ทํานอง  ได้แก่  ทํานอง

ลําทางสัน้  ทํานองลําทางยาว  ทํานองลําเต้ย  และทํานองลําเพลิน  ลกัษณะของกลอนลํา  มีกลอน

ร่าย  กลอนกาพย์  กลอนเญิน้  สําเนียงการลํามีสําเนียงหลกัอยู ่ 2  สําเนียง  คือ  สําเนียงขอนก่น 

(วาดขอนแก่น)  และสําเนียงอบุลราชธานี (วาดอบุล)  สว่นเร่ืองหมอแคน  ได้กลา่วถึงลายหรือ

ทํานองเพลงแคน  ซึง่แยกเป็น  4  ประเภท  ได้แก่  เพลงหลกั  เพลงพรรณนาภาพพจน์  เพลงเต้ย  

และเพลงอ่ืนๆ โดนอธิบายรายละเอียดของเพลงแคนแตล่ะประเภท  ในสว่นของลําเต้นนัน้  ผู้ เขียน

ได้กลา่วถึงความหมายของคําวา่ “เต้ย”  ประเภทของลําเต้ย  ซึง่มี 4  ประเภท  ได้แก่  เต้ยธรรมดา  

เต้ยโขง  เต้ยพมา่  และเต้ยหวัโนนตาล  นอกจากนี ้ ผู้ เรียบเรียง  ยงัค้นคว้าเก่ียวกบัรูปแบบทํานอง
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ลําประเภทตา่ง ๆ และได้รวบรวมกลอนลําท่ีมีช่ือเสียงประเภทตา่งๆ ไว้เป็นหมวดหมู ่ ซึง่

ประกอบด้วย  ลําทางสัน้  ลําทางยาว ลําเต้ย  และกลอนลําจากระเทศลาว 

 เทอร่ี  อี. มิลเลอร์.( Terry E. Miller. 1977 : 360-395) กลา่วถึงประวตัคิวามเป็นมาของ

หมอลํา  และพฒันาการของหมอลํา  โดนสนันิษฐานวา่  หมอลํานัน้กําเนิดขึน้ก่อนแล้วพฒันามา

เป็นหมอลํากลอน  ลําหมู ่(ลิเกลาว) และหมอลําเพลินตามลําดบั  ในสว่นท่ีเก่ียวกบัลําเต้ย  ผู้ วิจยั

กลา่วถึงลําเต้ยวา่  แบง่เป็น  4  ประเภท  ได้แก่  เต้ยธรรมดา  เต้ยโขง  เต้ยพมา่  และเต้ยหวัโนน

ตาล 

ทรงวิทย์  ดลประสิทธ์ิ.(2530 : 108-114) เรียบยเรียงความเป็นมาของหมอลํา  และลําเต้ย  

สรุปได้วา่  หมอลํามีวิวฒันาการมาตามลําดบั  โดยเร่ิมจากลําพืน้  ลํากลอน  ลําหมู ่ และลําเพลิน  

การลํากลอนมีรูปแบบและวิธีการเลน่ท่ีได้รับความนิยมอยูใ่นภาคอีสานมาจนถึงปัจจบุนั  การลํา

กลอนจะลําอยู ่ 3  ทํานอง  คือ  ลําทางสัน้  ลําทางยาว  และลําเต้ย  สว่นของลําเต้ยนัน้เกิดขึน้

ภายหลงัลําทํานองอ่ืนๆ  แบง่ออกเป็น  4  ประเภท  คือ  เต้นธรรมดา  เต้ยโขง  เต้ยพมา่  และเต้ย

หวัโนนตาล  ในปัจจบุนัได้มีการนําลําเต้ยมาประยกุต์เป็นเพลงลกูทุง่  เชน่  ลําเต้ยประยกุต์ของ  พร

ศกัดิ ์ สอ่งแสง  ชกุสาวจนัทร์กงัโกบ  เป็นต้น 

 บญุกว้าง  วาทโยธา.( 2521 : 30-40)  กลา่วถึงประวตัคิวามเป็นมาของหมอลํา  โดย

กลา่วถึงกําเนิดของหมอลํา  วิวฒันาการของหมอลํา  ประเภทของหมอลํา  ซึง่แบง่ออกเป็น  7  

ประเภท  คือ  ลํากลอน  ลําชิงชู้   ลําชิงชาย  ลําแมงตบัเตา่  ลําผีฟ้าผีทรง  ลําเร่ืองและลําเพลิน 

 บญุเรือง  ถาวรสวสัดิ.์( 2521 : 40-41) เรียบเรียงประวตัคิวามเป็นมาของแคนกบัลํา  โดย

กลา่วถึงความเป็นมาของแคน  ความมหศัจรรย์ของลายแคน  ในสว่นท่ีเก่ียวกบัหมอลํา  ผู้ เขียน

เสนอความหมายของคําวา่  “ลํา”  ประเภทของหมอลํา  โดยแสดงความคดิเห็นสว่นตวัแทรกใน

บทความบางตอนด้วย 

 พรชยั  ศรีสารคาม.( 2521 : 61-77) เรียบเรียงเร่ืองราวของลําเต้ย  โดยกลา่วงถึง

ความหมายของคําวา่  “เต้ย”  ความเป็นมาของลําเต้ย  ประเภทของลําเต้ย  พร้อมกบัยกตวัอยา่ง

กลอนลําเต้ยแตล่ะประเภทประกอบด้วย  และแสดงความคดิเห็นของผู้ เขียนเพิ่มเตมิในแตล่ะหวั

เร่ืองด้วย 

สวา่ง  เลิศฤทธ์ิ.( 24527 : 38-40) เสนอข้อคดิเก่ียวกบักําเนิดของหมอลําวา่  นา่จะมาจาก

ความเช่ือในเร่ืองของผี  เทวดา  และจากสภาวะทางจิตใจตงึเครียด  จงึเกิดหมอลําขึน้เพ่ือผอ่น

คลายอารมณ์  โดยการนํานิทานมาเลา่เป็นทํานอง  ซึง่นา่จะเป็นจดุกําเนิดของหมอลํา  ดนตรีท่ีใช้

ประกอบการเลน่หมอลําคือ  แคน  หมอลําแบง่ตามวตัถปุระสงค์ของการลํา  โดยแบง่ออกเป็น  2  
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ประเภท  คือ  หมอลําท่ีลําในทางไสยศาสตร์  ได้แก่  หมอลําลอ่ง  และหมอลําท่ีลําเพ่ือความ

สนกุสนาน  ได้แก่  หมอลํากลอน  หมอลําเพลิน  และหมอลําเร่ืองตอ่กลอน  นอกจากนี ้ ผู้ เขียนยงั

เสนอปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่การแสดงหมอลํา  ซึง่ได้แก่  ปัจจยัทางเทคโนโลยี  ปัจจยัทางสงัคม  

และปัจจยัทางเศรษฐกิจ 

 จากเอกสารงานวิจยัดงักลา่วมาทัง้หมดนี ้ ผู้ วิจยัได้ใช้เป็นแนวทางในการศกึษาลําเต้ยหวั

ดอนตาลในด้านตอ่ไปนี ้

1. เพ่ือศกึษาวิเคราะห์ลกัษณะเฉพาะทางดนตรีของลําเต้ยหวัดอนตาล 

2. เพ่ือศกึษาบทบาทและหน้าท่ีของลําเต้ยหวัดอนตาล  ท่ีมีตอ่ชมุชน 

 
2.6 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท่ีใช้เป็นแนวทางในการศึกษาองค์ประกอบทางดนตรี 

 ดนตรีเป็นศลิปะและเป็นวิธีการแหง่การสร้าง หรือทํา "เสียง"ให้อยูใ่นระเบียบในด้าน 

จงัหวะ ทํานอง สีสนัของเสียง และคีตลกัษณ์   ไมว่า่ดนตรีชาตใิดจะต้องอยูใ่นพืน้ฐานตา่งเหลา่นี ้

เหมือนกนัทัง้สิน้ ในความแตกตา่งนัน้ขึน้อยูก่บักรอบของวฒันธรรมของแตล่ะสงัคม ท่ีกําหนดให้

เกิดรสนิยมของแตล่ะวฒันธรรมซึง่เป็นตวักําหนดให้เกิดความแตกตา่ง จนสามารถบง่บอกได้วา่

ดนตรีแตล่ะแบบซึง่แตกตา่งกนันัน้เป็นของชาตหินึง่ชาตใิดได้ 

 คมสนัต์  วงค์วรรณ์  (ดนตรีตะวนัตก  2551 : 11)  ดนตรีเป็นศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ือง

เสียงโดยเฉพาะ  มนษุย์เราไมส่ามารถมองเห็นเสียงเป็นเส้นหรือเป็นสายได้เหมือนกบัศลิปะแขนง

อ่ืนๆ ซึง่สามารถรับรู้ความงามของวตัถตุา่งๆ ได้ด้วยตา  ในทางตรงข้าม  ในทางรับรู้ทางดนตรีนัน้  

มนษุย์เราต้องใช้การฟังโดยใช้หเูทา่นัน้จงึจะสามารถเข้าถึงความไพเราะและได้รับอรรถรสของบท

เพลงตา่งๆ ได้  องค์ประกอบของดนตรีเป็นสว่นสําคญัพืน้ฐานท่ีทําให้เกิดดนตรีให้เราได้ยินได้ฟัง

จนกระทัง่ถึงปัจจบุนั  คือ  เสียง  จงัหวะ  ทํานอง  เสียงประสาน  รูปพรรณหรือพืน้ผิว  รูปแบบ  

และสีสนัของเสียง 

 คาโรล  เจ. คอมย์ตนั.( Carol  J. Compton. 1979 : 134-168) ได้ศกึษาองค์ประกอบของ

ลําสทันัดอน  ในด้านฉนัทลกัษณ์  ภาษา  เนือ้หา  และจงัหวะ  ด้านฉนัทลกัษณ์กลา่วถึงระดบัเสียง

ลกัษณ์สมัผสัของสีทนัดอน  สว่นภาษากลา่วถึง  การใช้คําสร้อย  คําเสริม  การใช้คําเช่ือมในด้าน

เนือ้หา  ผู้ เขียนเปรียบเทียบเนือ้หาของกลอนลําระหวา่งกลอนตดักบักลอนเญิน้  ในสว่นของจงัหวะ  

ผู้ เขียนศกึษาจงัหวะของลําสีทนัดอน  พบวา่  จงัหวะมีสว่นสมัพนัธ์กบัฉนัทลกัษณ์  นอกจากนี ้

ผู้ เขียนยงักลา่วถึงรูปแบบของการลําของหมอลําสีทนัดอนของผู้ให้ข้อมลู  ซึง่เป็นการลําสลบักนั

ระหวา่งชายหญิงจนกระทัง่จบการแสดง 
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 เจริญชยั  ชนไพโรจน์.( Jarernchai  Chonpairot. 1990)  ได้วิเคราะห์ลําคอนสวนัด้าน

ภาษาและดนตรี  ในด้านภาษา  ผู้ วิจยัศกึษาระดบัเสียง ( Wordtone)  รูปแบบ ( Form)  สมัผสั 

(Rhyme)  ความหมาย ( Meaning)  เนือ้หา (Content)  ของลําคอนสวนั  สว่นในด้านดนตรี  ผู้ วิจยั

กลา่วถึง  เคร่ืองดนตรีท่ีใช้ประกอบรําคอนสวนั  คือ  แคน  ซอ  กลอง  ฉ่ิง  และกับ๊แก๊บ  ในด้าน

จงัหวะ ( Rhythm)  ทว่งทํานอง ( Melody)  รูปแบบคีตลกัษณ์ ( From)  และการประสานทํานอง 

(Texture)  ข้อมลูท่ีนํามาศกึษาได้จากหมอลําคอนสวนั  ท่ีอยูใ่นประเทศลาว  และหมอลําท่ีอพยพ

ไปอยูป่ระเทศตะวนัตก  ได้แก่  หมอลําคําวงค์  หมอลําบญุคอง  หมอลําบวัผนั  และหมอลําพิมมะ

สอน 

 ณรงค์ชยั  ปิฎกรัชต์  (ม.ป.ป.  :9)  ได้กฃลา่ววา่  มาตราเสียงของดนตรีไทย  คล้ายคลงึกบั

มาตราเสียงของดนตรีสากล  คือ  ในชว่งระยะขัน้คูแ่ปด ( Octave)  มี  7  เสียงเทา่กนั  แตร่ะยะการ

วางเสียงผิดกนัมาก  มาตราของดนตรีไทย  กําหนดไว้  7  เสียงเทา่กนัหมดไมมี่คร่ึงเสียงขัน้อยูใ่น

ตอนใด  สว่นมาตราสียงขอดนตรีสากลใน  7  เสียงนัน้มีเสียงเตม็อยู ่ 5  เสียง  และมีคร่ึงเสียงอยู ่ 

2  เสียง 

 ประสิทธ์ิ  เลียวศริิพงษ์.( 2529 : 9-10)  กลา่วถึงการศกึษาเพลงพืน้บ้านไว้วา่  เพลงพืน้บ้าน

เป็นการรวมศลิปะสองสาขาเข้าด้วยกนั  คือ  ภาษากบัดนตรี  การศกึษาเพลงพืน้บ้าน  จงึควร

ศกึษาบนพืน้ฐานทางมานษุยวิทยา  ซึง่เรียกวา่  “มานษุยดริุยางควิทยา” ( Ethomusicology)  ซึง่

เป็นการศกึษาทัง้  “ภาษา”  และ  “ดนตรี”  เทา่ท่ีผา่นมา  การศกึษาเพลงพืน้บ้านสว่นใหญ่ศกึษา

เฉพาะสว่นท่ีเป็นภาษาเทา่นัน้  สว่นท่ีเป็นดนตรีมกัจะถกูละเลย  ดงันัน้การศกึษาเพลงพืน้บ้าน

เพ่ือให้ครอบคลมุทกุด้านจงึต้องศกึษาองค์ประกอบทางดนตรี  ซึง่เป็นสิ่งบง่ชีใ้ห้เห็นวฒันธรรมท่ี

แตกตา่งกนั  องค์ประกอบทางดนตรีท่ีควรศกึษา  ได้แก่  ทํานอง  จงัหวะลีลา  คณุภาพเสียง  การ

ประสานเสียง  การประสานทํานอง  และคีตลกัษณ์ 

 สงดัภ ู เขาทอง.( 2524 : 23-57) ได้เสนอแนวทางการศกึษาดนตรีไทยไว้วา่  การศกึษา

ดนตรีไทยศกึษาได้  2  สว่น  คือ  สว่นภาษาและสว่นดนตรี  สว่นภาษานัน้สามารถศกึษาในรูป

ไวยากรณ์  โดยจําแนกเป็นอกัขระวิธี  วจีวิภาค  วากยสมัพนัธ์  และฉนัทลกัษณ์    นอกจากนี ้ ใน

สว่นของภาษายงัมีเนือ้หา  ซึง่อาจมีความสมัพนัธ์กบัสงัคม  สว่นในทางดนตรีนัน้  จะต้องศกึษา

องค์ประกอบทางดนตรี  ในทางตะวนัตกได้แบง่สว่นประกอบทางดนตรีไว้เป็น  6  หลกัใหญ่ๆ คือ  

ทว่งทํานอง ( Melody)  จงัหวะลีลา ( Rhythm)  การประสานเสียง ( Hamony)  การประสานทํานอง 

(Texture)  คณุภาพทางดนตรี (Tone colour)  และคีตลกัษณ์ (Form) 
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 องค์ประกอบแตล่ะสว่นมีรายละเอียดสรุปได้วา่  ทว่งทํานองประกอบด้วย  ระดบัของเสียง  

การเคล่ือนท่ีของเสียง  เพ่ือให้เกิดทว่งทํานอง  ความยาวของทํานอง  ความกว้างของเสียงท่ีต่ําสดุ

และสงูสดุ  และระบบของหลกัเสียง  สว่นจงัหวะลีลา  ( Rhythm)  ประกอบด้วย  การเคาะจงัหวะ

อยา่งสม่ําเสมอ  ( Time)  ชว่งเวลาการเคาะอยา่งสม่ําเสมอ  ( Beat)  ความช้าเร็วของเพลง  

(Tempo)  และจงัหวะสัน้  ยาว  หนกั  เบา  ท่ีประกอบอยูใ่นทํานอง  ( Rhythm)  การประสานเสียง  

(Harmony)  เป็นการจดัระบบเสียงตามแนวตะวนัตก  ซึง่ในดนตรีไทยไมนิ่ยม  การประสานทํานอง  

(Texture)  หมายถึง  ลกัษณะของเสียงดนตรีหลายเสียงท่ีนํามาประสานกนั  คณุภาพของเสียง  

(Tone Color)  หมายถึง  คณุสมบตัปิระจําตวัของเคร่ืองดนตรีแตล่ะชนิด  สว่นการประสานทํานอง

และคณุภาพของเสียงจะมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งใกล้ชิด  สว่นประกอบสดุท้ายขององค์ประกอบ

ทางดนตรี  คือ  คีตลกัษณ์  (Forms)  หมายถึง  รูปร่างของเพลงท่ีสามารถมองเห็นได้จากภายนอก 

 ผู้ เขียนได้สรุปองค์ประกอบของเพลงไว้วา่  เพลงของชาตติา่งๆ นัน้  อาจประกอบด้วย

องค์ประกอบทางดนตรีครบหรือไมค่รบ  ทกุสว่นอาจขาดสว่นใดสว่นหนึง่ไป  ขึน้อยูก่บัสภาพของ

วฒันธรรมของชาตนิัน้ๆ  สําหรับในดนตรีไทย  พิจารณาในองค์ประกอบได้เพียง  4  สว่น  ได้แก่  

ทว่งทํานอง  จงัหวะลีลา  การประสานทํานอง  และคีตลกัษณ์  สว่นการประสานเสียง  และ

คณุภาพของเสียงนัน้คนไทยไมน่ิยมขบัร้อง  หรือฟัง  เพ่ือเข้าถึงอารมณ์อยา่งลกึซึง้  ซึง่เป็น

ลกัษณะเฉพาะของคนไทย 

 อทุิศ  นาคสวสัดิ ์ 2522:5  เม่ือพิจารณาบนัใดเสียงในระหวา่ง  1  ชว่งคู ่ 8  ของบนัใด

เสียงท่ีใช้เสียงในการดนตรีไทยจะแบง่เรียงลําดบัเป็นขัน้ๆ  จากเสียงต่ําไปจนถึงเสียงสงู  มรัะยะขัน้

ถึง  7  มีระยะขัน้ถึง  7  ขัน้  โดยจดัความถ่ี – หา่งของเสียงระหวา่งขัน้หนึง่กบัขัน้หนึง่กบัขัน้

ข้างเคียงกนัไว้ให้  มีระยะเทา่ๆ กนัตลอด  โดยแยกเสียงพิเศษขึน้ในระหวา่งทกุๆ ขัน้ของบนัไดเสียง  

เรียกในทางดนตรีสากลวา่  บนัไดเสียงโครมาตกิ  ( Cromatic)  ซึง่มีระยะขัน้ถึง  12  ขัน้เสียง  

ในขณะท่ีดนตรีไทยมีถึง  14  ขัน้เสียง  ถ้าพิจารณาให้ละเอียดวา่ในความจริงแล้วมาตราเสียงของ

ดนตรีไทยมีอยูเ่พียง  7  ขัน้เสียงเทา่นัน้ 

 ฮิกคอ็ก  โรเบร์ิต.( Hickok Robert. 1979 : 13-28) กลา่วถึงองค์ประกอบของดนตรีทัว่ไป  

โดยเฉพาะดนตรีทางตะวนัตก  สรุปได้วา่  ดนตรีมีสว่นประกอบ  6  สว่น  คือ  ทํานอง ( Melody)  

จงัหวะลีลา ( Rhythm)  การประสานเสียง ( Harmony)  การประสานทํานอง ( Texture)  คณุภาพ

ของเสียง ( Tone Colorus)  และคีตลกัษณ์ ( Form)  โดยอธิบายรายละเอียดและลกัษณะของ

สว่นประกอบแตล่ะสว่น  นอกจากนีผู้้ เขียนยงัศกึษาดนตรีของชาตติา่งๆ โดยเน้นท่ีองค์ประกอบทาง

ดนตรีท่ีสมัพนัธ์กบัวฒันธรรมของชาตนิัน้ๆ 
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 จากเอกสารและงานวิจยัในกลุม่ท่ี  2  สรุปได้วา่  องค์ประกอบทางดนตรีเป็นสว่นสําคญั

สว่นหนึง่ท่ีจะขาดไมไ่ด้ในการศกึษาเพลงพืน้บ้าน  ทัง้นีเ้พราะองค์ประกอบทางดนตรีเป็นสว่น

สําคญัท่ีจะชีใ้ห้เห็นวฒันธรรมพืน้บ้านได้อยา่งแท้จริง  ผู้ วิจยัจงึใช้แนวคดิในการศกึษาองค์ประกอบ

ทางดนตรีของลําเต้ยในด้านตอ่ไปนี ้

  1.  ลกัษณะของทว่งทํานอง  (Melody) 

  2. จงัหวะลีลาของลําเต้ย  (Rythm) 

  3. ลกัษณะการประสานทํานอง  (Texture) 

  4. รูปแบบหรือคีตลกัษณ์  (From) 

  5. กระแสเสียง  (Tone Color) 

 

2.7 เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับวัฒนธรรม 

 วฒันธรรม   หมายถึง   ความเจริญงอกงาม    ซึง่เป็นผลจากระบบความสมัพนัธ์ระหวา่ง

มนษุย์กบัมนษุย์ มนษุย์กบัสงัคม และมนษุย์กบัธรรมชาต ิจําแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ จิตใจ สงัคม 

และวตัถ ุมีการสัง่สมและ สืบทอดจากคนรุ่นหนึง่ไปสูค่นอีกรุ่นหนึง่ จากสงัคมหนึง่ไปสูอี่กสงัคม

หนึง่ จนกลายเป็นแบบแผนท่ีสามารถ เรียนรู้และก่อให้เกิดผลิตกรรมและผลิตผล ทัง้ท่ีเป็นรูปธรรม

และนามธรรม อนัควรคา่แก่การวิจยั อนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูถ่ายทอด เสริมสร้างเอตทคัคะ และแลกเปล่ียน 

เพ่ือสร้างดลุยภาพแหง่ความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์ สงัคม และธรรมชาต ิซึง่จะชว่ยให้มนษุย์

สามารถดํารงชีวิตอยา่งมีสขุ สนัตสิขุ และอิสรภาพ อนัเป็นพืน้ฐานแหง่อารยธรรมของมนษุยชาต ิ

(สํานกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาต,ิ 2535) 

ปรีชา  ทองบพิตร.( 2542 : 131)  ได้กลา่วไว้ในหนงัสือวฒันธรรม  พฒันาการทาง

ประวตัศิาสตร์    เอกลกัษณ์และภมูิปัญญาจงัหวดัมกุดาหาร  ความวา่  มรดกวฒันธรรมท้องถ่ิน

ของจงัหวดัมกุดาหาร  ได้รับการสืบทอดมาตัง้แต ่ พ.ศ.  2310  นบัเป็นเวลา  236  ปี  วิถีชีวิตของ

ชาวจงัหวดัมกุดาหาร  ได้หลอ่หลอมเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  เป็น

มรดกตกทอดมาสูล่กูหลานในกาลปัจจบุนั  เป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีหยัง่รากลกึ  มัง่คง  และมี

ความหลากหลาย  เป็นส่ือพฒันาสงัคมและประเทศชาตไิด้ทกุๆ ด้าน 

 ปัญญา  รุ่งเรือง.( 2546 : 7)  ได้กลา่วไว้ในหนงัสือประวตัศิาสตร์การดนตรี  ความวา่  

ดนตรีพืน้เมือง  ( Regional Music)  หมายถึง  ดนตรีของผู้คนในอาณาบริเวณใดบริเวณหนึง่  หรือ

วฒันธรรมใดวฒันธรรมหนึง่ในวงกว้างไมมี่ส้นพรมแดนกําหนด  และดนตรีนัน้เป็นท่ีเข้าใจซาบซึง้รู้

ความหมายซึง่กนัและกนัเป็นอยา่งดี  ระหวา่งผู้คนในวฒันธรรมนัน้ๆ สว่นบคุคลอ่ืนนอกวฒันธรรม  

แม้จะซาบซึง้กบัดนตรีนัน้ได้ก็ในระดบัจํากดั  คือยงัเข้าไมถึ่งความหมายท่ีแท้จริง  ในชนิดท่ีไมต้่อง
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อธิบาย  ดนตรีพืน้เมืองเดียวกนัใชว่า่จะเป็นแบบเดียวกนัไปเสียหมด  ดนตรีพืน้เมืองของแตล่ะ

ท้องถ่ินยงัมีความแตกตา่งกนัในรายละเอียด  คําวา่ดนตรีพืน้บ้าน (Folk Music)  ก็นา่จะนํามาเรียก

ดนตรีประจําถ่ินได้  ซึง่ดนตรีพืน้บ้านเป็นดนตรีท่ีมีขึน้ในแตล่ะท้องถ่ิน  รูปแบบของดนตรีจงึมีความ

เรียบง่าย  แสดงออกซึง่เอกลกัษณ์ของท้องถ่ินนัน้ๆ  หากจะกลา่วถึงดนตรีในภมูิภาค  เหนือ  อีสาน  

กลาง  ใต้  คนในสงัคมยอ่มรับรู้วา่  เม่ือบรรเลงวงดนตรีกนัตรึมก็ทราบวา่เป็นดนตรีพืน้บ้านของชาว

อีสานใต้  เม่ือบรรเลงวงโงลางก็คือลกัษณะของดนตรีพืน้อีสานเหนือ  ซึง่เคร่ืองดนตรีพืน้บ้านของ

ไทยสว่นใหญ่นัน้  เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีประดษิฐ์ขึน้จากวสัดธุรรมชาต ิ โดยเฉพาะไม้หรือสว่นท่ีเป็นไม้  

หนงัสตัว์  เขา  งา  เปลือกหอย  ฯลฯ  การนําสว่นเหลา่นีม้าใช้เป็นสว่นประกอบของเคร่ืองดนตรี  

ดงัจะเห็นได้จากเคร่ืองดนตรีประเภท  ดีด  สี  ตี  เป่า  ซึง่เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีประดษิฐ์ขึน้จากวสัดุ

ธรรมชาตใินท้องถ่ินแทบทัง้สิน้ 

 วิมลู  หนเูกือ้.( 2540 : 29)  ได้กลา่วถึงลกัษณะของดนตรีพืน้บ้านอีสานวา่  ในปัจจบุนั

ดนตรีพืน้บ้านอีสานได้แพร่หลายไปภมูิภาคตา่งๆ ตามการอพยพโยกย้ายถ่ินทํากินของชาวบ้าน  

แม้จะมีการประดษิฐ์ดดัแปลงทํานอง  จงัหวะ  ลีลา  เป็นเพลงประเภทลกูทุง่แล้วก็ตาม  แตเ่พลง

เหลา่นัน้ยงัคงมีเอกลกัษณ์ทางดนตรีพืน้บ้านของอีสานไว้  ซึง่ถ้าพิจารณาดนตรีพืน้บ้านอีสานจะ

พบวา่มีลกัษณะเดน่หลายประการ  คือ  เคร่ืองดนตรี  ทํานอง  การประสานเสียง  รูปแบบของดนตรี  

มาตราเสียง  และจงัหวะลีลา 

 ศรีพรหมมา  กฤษฎากร.( 2531 : 18)  ได้กลา่วถึงคตชินวิทยา  และวิถีชีวิตพืน้บ้าน  ไว้ใน

หนงัสือพืน้ถ่ินพืน้ฐาน  มีใจความวา่การศกึษาคตชินวิทยาและวิถีชีวิตพืน้บ้าน  คือ  การศกึษา

วฒันธรรมท่ีมีการถ่ายทอดโดยการบอกเลา่  การสงัเกต  การเลียนแบบหรือการนําไปทดลอกปฏิบตั ิ 

และสว่นมากไมมี่การเขียนบนัทกึไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร  การศกึษาคตชินวิทยา  ศกึษาวฒันธรรม

รูปแบบดงักลา่วทัง้ในชนบทและในเมือง  สว่นการศกึษาวิถีชีวิตพืน้บ้านมกัจะเน้นศกึษาวิถีชีวิตใน

ชนบท  จงึกลา่วได้วา่วฒันธรรม  คือ  สิ่งอนัเป็นผลผลิตของสว่นรวม  ท่ีมนษุย์ได้เรียนรู้มาจากคน

แตก่่อน  สืบตอ่เป็นประเพณีกนัมา  วฒันธรรมคือการคดิเห็น  ความรู้สกึ  ความประพฤตแิละกิริยา

อาการหรือการกระทําไดๆ ของมนษุย์ในสว่นรวมลงรูปเป็นพิมพ์เดียวกนั  และแสดงออกมาให้เห็น

เป็นรูปแบบของภาษา  ศลิปะ  ความเช่ือ  ระเบียบ  ประเพณี  เป็นต้น 

 ศาสตราจารย์นายแพทย์  ประเวศ  วะสี.( 2532 : 1-22)  ได้กลา่วถึงวฒันธรรม  ไว้ใน

หนงัสือวฒันธรรมกบัการพฒันา  โดยอธิบายความหมายของวฒันธรรมวา่  วฒันธรรมอีสานคือ

พลงัของภมูิปัญญาซึง่เป็นรากฐานของสงัคม  เศรษฐกิจ  การเมืองของชมุชน  ซึง่ได้มาจากการ
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เลือกสรร  กลัน่กรอง  ด้วยการปฏิบตัสืิบตอ่เน่ืองกนัมา  วฒันธรรมเป็นเคร่ืองมือท่ีแสดงออกถึง

ความเข้มแข็ง  ซึง่มีคณุลกัษณะท่ีสําคญั  8  ประการ  คือ 

 1. มีความหลากหลายกระจายอํานาจ 

 2. กระจายรายได้และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 

 3. สง่เสริมศกัดิข์องชมุชน 

 4. มีความบรูณาการ 

 5. สร้างความบรรณาสานสอดคล้อง  และสร้างความสมดลุยัง่ยืน 

 6. มีการพฒันาจิตใจและลกึซึง้ 

 7. สง่เสริมความเข้มแข็งของสงัคม 

 8. เป็นการผดงุศีลธรรม 

สธุรรม  ชาตะสิงห์.( 2534 : 9)  ได้กลา่วถึงลกัษณะของการศกึษาวฒันธรรมไว้วา่  

การศกึษาวฒันธรรม  คือ  การศกึษาความหมาย  ความสําคญั  ประวตัคิวามเป็นมา  ฯลฯ  ของสิ่ง

ท่ีมนษุย์คดิขึน้  ทําขึน้  เชน่  การศกึษาเก่ียวกบัดนตรี  และนาฏศลิป์ไทย  คือการศกึษาวา่เคร่ือง

ดนตรีแตล่ะชนิด  ศลิปะการร่ายรําแตล่ะอยา่งมีประวตัคิวามเป็นมาอยา่งไร เปล่ียนแปลงอยา่งไร 

ข้อมลูข้างต้นนัน้เป็นสว่นหนึง่ของแง่มมุการมองศลิปะการดนตรี  ซึง่เป็นสิ่งท่ีสามารถสะท้อน ภาพ

วิถีชีวิตของคนไทย  อนันําไปสูก่ารศกึษาดนตรีพืน้บ้าน  และลกัษณะของดนตรีซึง่มีความเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะท้องถ่ิน  ผู้ วิจยัได้นํามาเป็นแนวทางในการศกึษาลําเต้ยหวัดอนตาล 

 

2.8  ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับอาํเภอดอนตาล 

 2.8.1  ประวัตคิวามเป็นมา 

  บ้านดอนตาลตัง้ขึน้ในสมยักรุงศรีอยธุยาตอนปลาย  เดมิตัง้อยูริ่มฝ่ังแมนํ่า้โขงตรง

ข้ามหวัดอนตาล   ซึง่เป็นเกาะกลางแมนํ่า้โขง  หวัหน้าผู้ ท่ีพาอพยพมาตัง้บ้านดอนตาลคนแรก  คือ  

พอ่อญัญา  ปมุลมุ  และญาหมอ่มถ่าน  ตัง้บ้านเรือนอยูริ่มฝ่ังโขงซึง่มีวดัทา่ดอนตาล   และต้นโพธ์ิ

เป็นสญัลกัษณ์  มีการสนันิษฐานวา่  ตัง้บ้านเรือนอยูริ่มฝ่ังโขงประมาณ  100  ปี  ในขณะท่ีสร้างหอ

โฮงอยูน่ัน้  พอ่อญัญา  ปมุลมุ  ได้ถึงแก่กรรม   ลกูหลานได้ทําตอ่จนสําเร็จเป็นหอโฮง   (หอโฮงท่ีทํา

การของตําบล)  ชาวบ้านจงึเรียกวา่ทา่โฮงจนถึงปัจจบุนั 

 หลายปีตอ่มา  บ้านดอนตาลได้เกิดแห้งแล้งเกิดโรคหา่  (อหิวาตกโรค)  บางปีนํา้ทว่ม  

จระเข้กดัคน  กินสตัว์เลีย้ง  การไปมาหาสูไ่มส่ะดวก  ทําให้ผู้คนล้มตายเป็นจํานวนมาก  ผู้คนก็

แตกกระจายระส่ําระสายไปคนละทิศละทางเพราะหนีโรคหา่  ยงัมีผู้คนกลุม่ใหญ่ได้หนีขึน้มาตัง้

บ้านเรือนอยูเ่นินสงู  หา่งจากท่ีเดมิประมาณ  1  กิโลเมตร  บริเวณแหง่นีเ้ป็นป่าดงพงไพร  มีต้นไม้
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ใหญ่จํานวนมาก  เชน่  ต้นตะเคียน  ไม้พยงู  ต้นยางนา  ต้นตะบาก  เป็นต้น  อยูใ่นบริเวณหลมุใน

ปัจจบุนั  และมีต้นตะเคียนทองเหลืออยู ่ ผู้ เป็นหวัหน้ากลุม่อพยพมาตัง้บ้านใหมมี่  3  กลุม่  คือ 

  1. พอ่อญัญซาว  มงุคณุ เป็นหวัหน้ามาจากหนองบวัลุม่ภ ู (จงัหวดัหนองบวัลําภู

ในปัจจบุนั) 

  2. ท้าวราชาบตุรโคตร   เป็นหวัหน้า   มาจากดงเขนย  แก้งกอกนํา้เนา   ฝ่ังซ้ายของ

แมนํ่า้โขง 

  3. ท้าวกินรี  เป็นหวัหน้า  กลุม่นีม้าจากทางใต้  คือ  เมืองคง  จําปาศกัดิ ์

         ในอดีตเป็นตําบลดอนตาลขึน้กบั อําเภ อมกุดาหาร จงัหวดันครพนมเป็นตําบลท่ีมี

ช่ือเสียงมากตําบลหนึง่ ในเขตอําเภอมกุดาหาร เป็นแผน่ดนิท่ีอดุมสมบรูณ์ ด้วยโภค

ทรัพย์แตโ่บราณ ตอ่มาเม่ือปี พ.ศ. 2506 ได้รับการยกยอ่งฐานะ แตง่ตัง้เป็นก่ิงอําเภอ 

ดอนตาล โดยมี นาย คําบ ุเหมมาลา เป็นปลดัอําเภอผู้ เป็นหวัหน้าก่ิงอําเภอ อยา่งเป็น

ทางการ  

 2.8.2  ด้านภมูิศาสตร์และสภาพทัว่ไป  

          2.1.ปัจจบุนัอําเภอดอนตาลแบง่การปกครองออกเป็น 7 ตําบล  

              -ตําบล ดอนตาล มี 12 หมูบ้่าน  

              -ตําบล บ้านบาก มี 7 หมูบ้่าน  

              -ตําบล เหลา่หมี มี 9 หมูบ้่าน  

              -ตําบล ป่าไร่ มี 9 หมูบ้่าน  

              -ตําบล โพธ์ิไทร มี 7 หมูบ้่าน  

              -ตําบล นาสะเม็ง มี 8 หมูบ้่าน  

              -ตําบล บ้านแก้ง มี 7 หมูบ้่าน  
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แผนท่ี  อําเภอดอนตาล 
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2.9  ระบบเสียงดนตรีพืน้เมืองอีสาน 
 

 2.9.1  ลายแคน 

  ทว่งทํานองของแคนท่ีเป่าออกมานัน้  ชาวอีสานเรียกวา่  ลายแคน  นัน่เอง  ลาย

แคนเป็นการสืบทอดตอ่กนัมาจากความทรงจําของหมอแคนในอดีต  ไมมี่การจดบนัทกึไว้เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร  ลายแคนถกูประดษิฐ์ขึน้จากการเลียนลีลา  และทํานองหรือเสียงจากธรรมชาติ 

  ลายแคนในความหมายของคนอีสาน  หมายถึง  สิ่งท่ีมากกวา่  1 ขึน้ไปผสมผสาน

อยูใ่นสิ่งเดียวกนั  จะอยูใ่นแนวเดียวกนัหรือตดักนัก็ได้  เรียกวา่ลาย  หรือลวดลาย   สามารถแบง่

ออกเป็น  2  ประเภท 

  1. ลายท่ีสมัผสัได้ด้วยตา  ได้แก่  ลายของอปุกรณ์เคร่ืองใช้  ท่ีเกิดจากการทกัทอ

จกัสาน  เชน่ผ้า  ตระกร้า  กระด้ง  ฝาผนงับ้านโบราณ  หรือลายท่ีเกิดจากการวาด  เป็นต้น  

  2. ลายท่ีสามารถสมัผสัได้ด้วยตาและห ู  ได้แก่  ลายท่ีใช้สําหรับดนตรีอีสาน 

 

คําวา่ลายตา่งจาก  เพลง  คือ 

 เพลง  มีความสัน้ยาวของวรรคตอนท่ีชดัเจน  เชน่  เพลงลกูทุง่  เพลงไทยเดมิ  มี 1 – 4  

ทอ่น  เป็นสว่นใหญ่  เม่ือบรรเลงครบแล้วจะย้อนจากทอ่น  1  หรือทอ่นใดก็ได้จนจบเพลง 

 ลาย  จะมีความสัน้ยาวไมแ่นน่อน  และอยูก่บัความสามารถบวกกบัความเช่ียวชาญของผู้

บรรเลง 

 ประวตัคิวามเป็นมาของลายดนตรีขึน้อยูก่บัชนิด   และความเหมาะสมในการบรรเลงของ

เคร่ืองดนตรีท่ีใช้ดําเนินทํานอง  ตามความหมายของคําวา่ลายผู้ เช่ียวชาญการเป่าแคน   หรือหมอ

แคน  ยงัไมส่ามารถแยก  ลาย  และ  ระดบัเสียง  ออกจากกนัได้  เน่ืองจากมีการปลกูฝังและสืบ

ทอดกนัมายาวนาน 

 ดนตรีอีสานสามารถแยกระดบัเสียงได้โดยยดึแคนเป็นหลกั  ซึง่มีอยู ่ 2  กลุม่ระดบัเสียง  

คือ  กลุม่ทางยาว  และกลุม่ทางสัน้ 

 ทางยาว  หมายถึง  การบรรเลงประกอบการลําท่ีมีทว่งทํานองเช่ืองช้า  เหมาะสําหรับกาน

ลําในบทเลา่เร่ือง  บทพรรณนา  บทโศกเศร้า  หวนหา  เป็นต้น 

 ทางสัน้  หมายถึง  การบรรเลงประกอบการลําท่ีมีทว่งทํานองกระชบั  สนกุสนาน  ร่าเริง  
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 แคน  มีลายหลกัๆ  อยู ่ 6  ลาย  แยกตามกลุม่ทางยาวและกลุม่ทางสัน้ได้ดงันี ้

 

 

ลายกลุม่ทางยาว  มี  3  ระดบั ลายกลุม่ทางสัน้  มี  3  ระดบั 

เสียงต่ํา  เรียกวา่  ทางใหญ่  หรือ  ลายใหญ่ 

เสียงกลาง  เรียกวา่  ทางน้อย  หรือ  ลายน้อย 

เสียงสงู  เรียกวา่  ทางเซ  หรือ  ลายเซ 

เสียงต่ํา  เรียกวา่  ลายสดุสะแนน 

เสียงกลาง  เรียกวา่  โป้ซ้าย (หวัแมมื่อ) 

เสียงสงู  เรียกวา่  ลายสร้อย 

 

ลายแคน  มีดังนี ้

 1. ลายสดุสะแนน  คําวา่  สะแนน  คงจะเพีย้นมาจากคําอีสานคําหนึง่คือ  สายแนน  มี

ความหมายวา่  ต้นตอ  หรือสายใย  เชน่  ถ้าคนเราเคยเกิดเป็นพอ่แมล่กูกนัหรือผวัเมียในอดีต  

ชาตนีิไ้ด้เกิดมาเป็นดงัอดีตอีก  เขาเรียกวา่เกิดตามสาย  แนน  เน่ืองจาก  ลายสดุสะแนน  เป็นลาย

ครูของแคน  มีความไพเราะเป็นพิเศษ  จงัหวะกระชบัและมีลีลาทว่งทํานองต่ืนเต้นเร้าใจตลอดเวลา 

 ดงันัน้คําวา่  สดุสะแนน  ในเร่ืองของลายแคนนีจ้งึหมายถึง  ความไพระจบัใจ  ใครได้ฟัง

ลายนีแ้ล้วมกัจะคดิถึงบ้านเกิดเมืองนอน  คดิถึงบดิามารดา  ญาตพ่ีิน้อง  หรือต้องใช้คําวา่เกิด

ความออนซอน  ขึน้มาอยา่งท่ีสดุ  นัน่ก็คือเขาหวนคดิถึงสายแนนดัง้เดมิของเขานัน่เอง 

 สะแนน  เป็นภาษาอีสาน  หมายถึง  เตียง  (สําหรับผวัเมียนอน)  หรือแคร่สําหรับนอนยา่ง

ไฟ  (ของหญิงเม่ือคลอดบตุร)  จงึหมายถึงความยากลําบาก  คนอีสานมกัใช้คํานี ้ หลงัจากท่ีผู้หญิง

คลอดลกูแล้วอยูไ่ฟ  คนอีสานเรียกวา่อยูก่รรม  ต้องอาบนํา้ร้อน  กินนํา้ร้อง  นอนผิงไฟบนไม้

กระดานเพียงแผน่เดียว  ซึง่เป็นความยากลําบากของผู้หญิง 

 2. ลายอา่นหนงัสือใหญ่  หรือลายใหญ่  ในความเข้าใจโดยทัว่ไปของคนอีสานหมายถึง  

ภาษาบาลี  เชน่  คนท่ีจะเป็นมหาเปรียญต้องเรียนหนงัสือใหญ่นัน้  มีความศกัดิส์ิทธ์ิและยุง่ยากตอ่

การศกึษา  จะต้องเรียนกนัหลายปี  และมีสตปัิญญาดี  จงึจะเลา่เรียนได้สําเร็จ  ลายอา่นหนงัสือ

ใหญ่  เป็นลานท่ีนิ่มนวล  เสียงโหยหวน  ทํานองลํายาว  แสดงถึงความอบอุน่มีเมตา 

 ความหมายด้านทํานอง  หมายถึง  การพรรณนาถึงชีวิตข องคนอีสาน  ท่ีมีทัง้ความรักและ

ความผกูพนัธ์  ความหว่งใยหวนหา  ความอดทนตอ่สู้อยา่มีความหวงั  และความเพลิดเพลิน  บาง

ทํานองบง่บอกถึงความรักของชายหนุม่หญิงสาว  ตลอดทัง้ความรักท่ีมีตอ่ครอบครัว  เครือญาต ิ

 บางทว่งทํานองบง่บอกถึงความผกูพนั  กบัสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินชีวิต  ทัง้ในด้านการ

ประกอบอาชีพ  ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนา  จนสร้างสมให้เกิดความสามคัคีกลม

เกลียวในสงัคม 
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 3. ลายอา่นหนงัสือน้อย  คล้ายคลงึกบัลายอา่นหนงัสือใหญ่  แตมี่จงัหวะท่ีเร็วกวา่  เสียง

ไมทุ่้ม  ให้ความไพเราะ  ทํานองไมส่ลบัซบัซ้อนเทา่กบัลายอา่นหนงัสือใหญ่ 

 4. ลายเซ  เป็นลายท่ีสามารถเป่า  นอกเหนือจากทางใหญ่  ทางน้อยได้  เป็นทางแยก

ออกมาได้เชน่กนั  ใช้เป่าประกอบลํายาว 

 5. ลายโป้ซ้าย  เป็นลายทางสัน้มีทํานองเดียวกบัลายสดุสะแนน  จะแตกตา่งกนัก็ลายสดุ

สะแนนท่ีมีความยากง่ายของการเลน่  มีการตดิสดูท่ีลกูแคนท่ีอยูต่รงตําแหนง่หวัแมมื่อซ้าย  หรือโป้

ซ้าย  จงึได้ช่ือลายวา่อยา่งนัน้ 

 

คีย์ลายสุดสะแนน 

 ลายสดุสะแนน   เป็นลายท่ีเวลาบรรเลงแล้ว  ทกุครัง้ท่ีจบลายเพลงต้องลงท่ีเสียงซอล  อนั

เป็นเสียงหลกัของทํานองเสมอ  และลกูแคนเสียงซอลนี ้ มีช่ือวา่  สะแนน  เม่ือเพลงจบ  หรือสิน้สดุ

ลงท่ีลกูสะแนน  จงึเรียกลายนีว้า่  “ลายสดุสะแนน”  ซึง่ส่ือความหมายวา่  สิน้สดุเพลงท่ีลกูสะแนน 

 สว่นอีกความหมายหนึง่ของลายสดุสะแนน  คือ  ลายนีเ้ป็นลายท่ีไพเราะมากๆ  เป็นท่ีสดุ

ของท่ีสดุของลายแคนทัง้หลาย  ถือวา่เป็นลายชัน้ครูของแคน  เพราะเลน่ได้ยากกวา่ลายอ่ืนใด

ทัง้หลายหมายถึงบรรเลงให้ได้ระดบัชัน้ครูนัน้ยาก  ใครเลน่ได้ ก็ถือวา่สดุยอดทางการเป่าแคนเลย

ทีเดียว  ดงันัน้   บรรดาลายทัง้หลาย  ยากสดุๆ   ก็ลายนี ้ไพเราะสดุๆ  ก็ลายนี ้...จงึเรียกลายนีว้า่ 

“สดุสะแนน”  อนัหมายถึง  สิน้สดุของเส้นสายแนน   สาว(ชกั)  ดงึสายแนนมาเร่ือยๆ   ในท่ีสดุก็พบ

จดุสิน้สดุ  จดุสิน้สดุ คือ  จดุหมายปลายทาง  เม่ือพบจดุสิน้สดุอนัเป็นเป้าหมายสดุท้ายแล้ว   ถือวา่ 

สิน้สดุสายแนน  การฝึกแคนก็เชน่กนั  เม่ือฝึกไปเร่ือยๆ  จนฝึกได้ลายท่ียากท่ีสดุ  อนัเป็นลายชัน้ครู

ของแคนแล้ว  การฝึกแคนนัน้ก็ถือวา่สดุสายแนน  เชน่กนั   สายแนนก็คือสะแนน   สดุสายแนน   ก็

คือ  สดุสะแนน  (เก่ียวกบัสายแนน  ขอให้ค้นดจูากวรรณคดีอีสาน  เร่ือง  สายแนนนาแก่น) 

 ลายสดุสะแนน   มีเสียงซอล   (เสียง   G  เม่ืออยูบ่นัไดเนเจอรัล)  เป็นเสียงศนูย์กลางของ

ทํานอง  ใช้โน้ตในทํานอง  6  โน้ต  คือ  ซ  ล  ท  ด  ร  ม 

 เสียงฟา   เป็นเสียงส้มของลายสดุสะแนน   “ส้ม”  หมายถึง   เปรีย้ว  เสียงส้ม   หมายถึง  

เสียงท่ีไมเ่ข้าพวกกบัเสียงอ่ืน   เม่ือบรรเลงทํานอง   หากนําเสียงนีม้าใช้ร่วมทํานอง   จะฟังดแูปร่งๆ   

ห ูเปรีย้วห ู ก็เลยเรียกวา่เสียงส้ม 

 เสียงฟา   เม่ือนํามาใช้ในคีย์ลายสดุสะแนนจะไมเ่ข้าพวกเขา  หากจะให้เข้าพวกจริงๆ   ต้อง

เป็นเสียงฟาชาร์ป  (F#)  ซึง่แคนไมมี่เสียงฟาชาร์ป 

 อีกอยา่งหนึง่  ทํานองลายเพลงอีสาน โดยมาก   เป็นทํานองโน้ตกระโดด   ใช้โน้ตในแต่

ละลายเพลง  5  โน้ต  ซึง่โน้ตหลกั  5  โน้ตของลายสดุสะแนนคือ  “ซ  ล  ด  ร  ม” 
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 บนัไดเสียงลายสดุสะแนน   ควรเรียกวา่อยูใ่นบนัไดจีโหมด  ออกสําเนียงเมเจอร์ ไมใ่ชบ่นัได 

จีเมเจอร์  แม้วา่ทํานองจะจบลงท่ีเสียง  ซอล  หรือจี  และใช้เสียงซอล  เป็นเสียงประสานยืน ก็ตาม 

ถ้าจะจดัเข้าบนัไดทางเมเจอร์  ควรจะเรียกวา่อยูใ่นบนัไดซีเมเจอร์  แตใ่ช้เสียงในขัน้ท่ี  5   

(dominant)  คือเสียง  G  เป็นเสียงเอก   (primary  tone  ไมใ่ช ่ Tonic)  การจดัเชน่นี ้มีเหตผุล

ตรงท่ี  ลายสดุสะแนน   มีลายใหญ่เป็นเครือญาตทิางไมเนอร์   (relative  minor)  และลายใหญ่มี

เสียง  A  หรือลา  เป็น โทนิค  หรือเสียงศนูย์กลาง   เพราะฉะนัน้  ลายสดุสะแนน  จงึต้องมีเสียง   C 

หรือโด  เป็นโทนิค  จงึจะถกูต้อง บนัไดเสียงท่ีมีเสียงโด   หรือ  C  เป็นโทนิค   ก็คือบนัไดซีเมเจอร์ 

นัน่เอง 

ตารางเทียบคู่โทนิคทางเมเจอร์และไมเนอร์ 

 
Tonic Major Tonic Minor 

คู่โทนิค 

C Am 

F Dm 

G Em 

  

 การบรรเลงลายสดุสะแนน  ต้องใช้เสียงซอล  เป็นเสียงประสานยืน   หรือเสียง  Drone  

ตลอดทัง้ลาย  ดงันัน้  ผู้ เป่า มกับขีิส้ดูก้อนเล็กๆ ออกมาอดุรูเสียงซอลสงู (ลกูท่ี 8 แพซ้ายมือ) ไว้ 

สว่นเสียงซอลของลกูท่ี  6  แพซ้ายมือจะใช้นิว้นางปิดรูนบัไว้  เพ่ือให้ทัง้สองลกูนัน้เกิดเสียงประสาน

ตลอดการบรรเลงลาย 

 ลายสดุสะแนน  นอกจากจะใช้เสียงประสานยืนคือซอลแล้ว   ขณะบรรเลง   ยงัมีการจบัคู่

ประสานคอร์ดเสียงอ่ืนๆ  ด้วย  เชน่  เสียงลากบัเสียงมี  ,  เสียงโดกบัเสียงซอล   ดงันัน้  เสียงแคน

ของลายสดุสะแนนจงึออกมาลกัษณะคอร์ดประสานจงัหวะแบบกระชบั   กลอ่มประสานกนัไพเราะ

เพราะพริง้มาก  
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คีย์ลายโป้ซ้าย 

 ลายโป้ซ้าย  คือทํานองลายสดุสะแนน  ท่ีเล่ือนบนัไดจากบนัไดจีโหมด มาเป็นบนัไดซีโหมด 

และออกสําเนียงทางเมเจอร์เหมือนกนั  ช่ือลายโป้ซ้าย ตัง้ขึน้ตามอากปักิริยาของผู้ เป่าแคน ท่ีต้อง

ใช้นิว้โป้ซ้าย ปิดรูนบัของลกูแคนเสียง โด (ลกูท่ี1 แพซ้าย) ไว้ตลอดเวลาท่ีบรรเลงลายโป้ซ้าย 

 ลายโป้ซ้ายมีเสียงโด (เสียง C เม่ืออยูบ่นัไดเนเจอรัล) เป็นเสียงศนูย์กลางของทํานอง ใช้

โน้ตในทํานองได้ครบทัง้ 7 โน้ต คือ ด ร ม ฟ ซ ล ท  แตอ่ยา่งไรก็ตาม ทํานองลายเพลงอีสาน 

โดยมาก เป็นทํานองโน้ตกระโดด ใช้โน้ตในแตล่ะลายเพลง 5 โน้ต ซึง่โน้ตหลกั 5 โน้ตของลายโป้

ซ้ายคือ “ด ร ฟ ซ ล” 

 บนัไดเสียงลายโป้ซ้าย ควรเรียกวา่อยูใ่นบนัได C Mode ออกสําเนียง Major ไมใ่ชบ่นัได C 

Major แม้วา่ทํานองจะจบลงท่ีเสียง โด หรือ C และใช้เสียงโด เป็นเสียงประสานยืน ก็ตาม ถ้าจะจดั

เข้าบนัไดทางเมเจอร์ ควรจะเรียกวา่อยูใ่นบนัได F Major แตใ่ช้เสียงในขัน้ท่ี5 (dominant) คือเสียง 

C เป็นเสียงเอก (primary tone ไมใ่ช ่Tonic) การจดัเชน่นี ้มีเหตผุลตรงท่ี ลายโป้ซ้าย มีลายน้อย

เป็นเครือญาตทิางไมเนอร์ (relative minor) และลายน้อยมีเสียง D หรือเร เป็น โทนิค หรือเสียง

ศนูย์กลาง เพราะฉะนัน้ ลายโป้ซ้าย จงึต้องมีเสียง F หรือ ฟา เป็นโทนิค จงึจะถกูต้อง บนัไดเสียงท่ี

มีเสียงฟา หรือ F เป็นโทนิค ก็คือบนัได F Major นัน่เอง 

 

ตารางเทียบคู่โทนิคทางเมเจอร์และไมเนอร์ 

 

 
Tonic Major Tonic Minor 

คู่โทนิค 

C Am 

F Dm 

G Em 

 

 การบรรเลงลายโป้ซ้าย ต้องใช้เสียงซอลสงู (ลกูท่ี 8 แพซ้ายมือ) และเสียงโดสงู (ลกูท่ี1 แพ

ซ้ายมือ) เป็นเสียงประสานยืน หรือเสียง Drone ตลอดทัง้ลาย โดยลกูท่ี 8 แพซ้าย มกัปิดรูนบัด้วย

ขีส้ดูก้อนเล็กๆ แตล่กูท่ี1 แพขวา ปิดรูนบัด้วยนิว้หวัแมมื่อซ้ายไว้ เพ่ือให้ทัง้สองลกูนัน้เกิดเสียง

ประสานตลอดการบรรเลงลาย 

ลายโป้ซ้าย นอกจากจะใช้เสียงประสานยืนคือซอลสงูและโดสงูแล้ว ขณะบรรเลง ยงัมีการจบัคู่

ประสานคอร์ดเสียงอ่ืนๆ ด้วย เชน่ 
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ถ้าโน้ตลงเสียงโด จะจบัคูก่บัเสียงซอล, เสียงเร จบัคูก่บัเสียงลากลาง(ลกูท่ี4แพขวา), เสียงฟา คูก่บั

เสียงฟา, เสียงซอลคูก่บัเสียงซอล, เสียงลา จบัคูก่บัเสียงเร*** 

 การใช้เสียงซอล ประสานคูก่บัเสียงฟา และเสียงลา จะฟังดแูข็งกระด้าง... ดงันัน้ หมอแคน

บางคน จะไมใ่ช้เสียงซอลสงู (ลกูท่ี8 แพซ้าย) เป็นเสียงประสานยืน หรือเสียงเสพลายโป้ซ้าย 

 

คีย์ลายสร้อย 

 ลายสร้อย คือทํานองลายโป้ซ้าย ท่ีเล่ือนบนัไดจากบนัไดซีโหมด มาเป็นบนัไดดีโหมด และ

ออกสําเนียงทางเมเจอร์เหมือนกนัช่ือลายสร้อย นา่จะมาจากภาษาไทยลาว ซึง่ สร้อย แปลวา่ ฉีก

ออกเป็นชิน้เล็กชิน้น้อย เพราะลายสร้อย คือลายท่ีฉีกหรือแตกออกมา จากลายสดุสะแนนและลาย

โป้ซ้าย แตเ่ดนิทํานองเหมือนทัง้สองลายดงักลา่ว ได้ไมค่รบถ้วน อนัเน่ืองมาจากข้อจํากดัเร่ืองชว่ง

ทบเสียงไมค่รบ 2 ชว่งทบดี... จงึถือวา่เป็นเพียง สร้อย หรือสว่นยอ่ยของลายทัง้สองเทา่นัน้  

 ลายสร้อยมีเสียงเร (เสียง D เม่ืออยูบ่นัไดเนเจอรัล) เป็นเสียงศนูย์กลางของทํานอง ใช้โน้ต

ในทํานอง 6 โน้ต คือ ร ม ซ ล ท ด  แตอ่ยา่งไรก็ตาม ทํานองลายเพลงอีสาน โดยมาก เป็นทํานอง

โน้ตกระโดด ใช้โน้ตในแตล่ะลายเพลง 5 โน้ต ซึง่โน้ตหลกั 5 โน้ตของลายสร้อยคือ “ร ม ซ ล ท” 

 บนัไดเสียงลายสร้อย ควรเรียกวา่อยูใ่นบนัได D Mode ออกสําเนียง Major ไมใ่ชบ่นัได D 

Major แม้วา่ทํานองจะจบลงท่ีเสียง เร หรือ D และใช้เสียงเร เป็นเสียงประสานยืน ก็ตาม ถ้าจะจดั

เข้าบนัไดทางเมเจอร์ ควรจะเรียกวา่อยูใ่นบนัได G Major แตใ่ช้เสียงในขัน้ท่ี5 (dominant) คือเสียง 

D เป็นเสียงเอก ( primary tone ไมใ่ช ่Tonic) การจดัเชน่นี ้มีเหตผุลตรงท่ี ลายสร้อย มีลายเซเป็น

เครือญาตทิางไมเนอร์ ( relative minor) และลายเซมีเสียง E หรือมี เป็น โทนิค หรือเสียงศนูย์กลาง 

เพราะฉะนัน้ ลายสร้อย จงึต้องมีเสียง G หรือ ซอล เป็นโทนิค จงึจะถกูต้อง บนัไดเสียงท่ีมีเสียงซอล 

หรือ G เป็นโทนิค ก็คือบนัได G Major นัน่เอง 

  

ตารางเทียบคู่โทนิคทางเมเจอร์และไมเนอร์ 

 
Tonic Major Tonic Minor 

คู่โทนิค 

C Am 

F Dm 

G Em 
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 การบรรเลงลายสร้อย ต้องใช้เสียงเรสงู (ลกูท่ี 6 แพขวามือ) และเสียงลาสงู (ลกูท่ี 8 แพ

ขวามือ) เป็นเสียงประสานยืน หรือเสียง Drone ตลอดทัง้ลาย โดยลกูท่ี 8 แพขวา มกัปิดรูนบัด้วย

ขีส้ดูก้อนเล็กๆ สว่นลกูท่ี6 แพขวา ปิดรูนบัด้วยนิว้นางขวาไว้ เพ่ือให้ทัง้สองลกูนัน้เกิดเสียงประสาน

ตลอดการบรรเลงลายลายสร้อย นอกจากจะใช้เสียงประสานยืนคือลาสงูและเรสงูแล้ว ขณะบรรเลง 

ยงัมีการจบัคูป่ระสานคอร์ดเสียงอ่ืนๆ ด้วย เชน่ถ้าโน้ตลงเสียงลาต่ํา จะจบัคูก่บัเสียงเร และลากลาง

, เสียงที จบัคูก่บัเสียงมี และทีสงู , เสียงเร จบัคูก่บัเสียงลากลาง , เสียงมี จบัคูก่บัเสียงที และมีสงู , 

สว่นเสียงซอล และเสียงลากลาง มกัใช้เป็นเสียงเด่ียว 


