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บทที่  5 

 

บทสรุป 

 

 การศกึษาค้นคว้าเร่ืองลําเต้ยหวัดอนตาลตําบลดอนตาล  อําเภอดดอนตาล  จงัหวดั

มกุดาหาร  ผู้ศกึษาได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมลู  โดยศกึษาจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

และการเก็บข้อมลูภาคสนาม  แล้วนํามาวิเคราะห์เรียบเรียงตามจดุมุง่หมายท่ีได้ตัง้ไว้  สามารถ

สรุปผล  อภิปลายผล  และข้อเสนอแนะ  ดงันี  ้

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 จากการศกึษาเร่ืองลําเต้ยหวัดอนตาล  สามรถสรุปตามวตัถปุระสงค์ ได้ ดงันี ้

 5.1.1 ลกัษณะเฉพาะทางดนตรีของลําเต้ยหวัดอนตาล    ตําบลดอนตาล  อําเภอดอนตาล  

จงัหวดัมกุดาหาร 

 โดยในการศกึษาวิเคราะห์ลกัษณะเฉพาะของดนตรีของลําเต้ยหวัดอนตาล ผู้ศกึษาได้ทํา

การวิเคราะห์ในด้านตอ่ไปนี ้

  1.1  การขึน้ต้นของบทเพลง 

  1,2  การบรรเลงซํา้ 

  1,3  การเคล่ือนท่ีของทํานอง 

  1.4  กลุม่เสียงท่ีใช้ 

 

 1.1 การขึน้ต้นของบทเพลง 

 ซึง่จากการศกึษาลําเต้ยหวัดอนตาลพบวา่  ลําเต้ยหวัดอนตาลนัน้จะไมมี่การเกร่ินนํา แต่

จะมีการให้เคร่ืองดนตรีชิน้ใดชิน้หนึง่ อาจเป็นพิณ หรือ แคน บรรเลงทํานองในบทเพลงนําขึน้มา

ก่อน ส่ีห้อง หรือหนึง่บรรทดั ขึน้อยูก่บัความพร้อมของนกัดนตรี  
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 1.2 การบรรเลงซํา้ 

 จากการศกึษาพบวา่การบรรเลงซํา้ในลําเต้ยหวัดอนตาลนัน้  มีดงันี  ้

 1. บรรเลงซํา้ทํานองหลกัหรือทํานองร้อง  ของฝ่ายชาย  และฝ่ายหญิง  จะมีทํานอง

เดียวกนั  สลบักนัไปจนจบการแสดง 

 2. การบรรเลงซํา้ทํานอง  เม่ือนําทํานองของลําเต้ยหวัดอนตาลแตล่ะทํานอง  เขียนเป็น

ตารางตวัโน้ตจะพบวา่  จะมีการบรรเลงซํา้ทํานอง  ดงันี ้

 นอกจากนี ้ยงัพบการบรรเลงซํา้ ในห้องท่ี 5-8 ของบรรทดัท่ีสาม บรรเลงเงเหมือนกบัห้องท่ี 

1-4 ของบรรทดัท่ีสอง และห้องท่ี 1-4 ของบรรทดัท่ี สาม บรรเลงเหมือนกบั ห้องท่ี 5-8ของบรรทดัท่ี

สอง 

 

 1.3 การเคล่ือนท่ีของทํานอง 

 การเคล่ือนท่ีของทํานองเพลง เต้ยหวัดอนตาล นัน้ มีลกัษระเป็นรูปฟันปลา และมีการใช้

กลุม่เสียงเดียวกนัเป็นสว่นใหญ่ โดยการเคล่ือนท่ีของทํานองนัน้ มีเสียงท่ีต่ําสดุ คือ เสียง ซอลต่ํา 

และเสียงท่ีสงูสดุคือ เสียง โดสงู 

 

 1.4 กลุม่เสียงท่ีใช้ 

 จากการศกึษาพบวา่กลุม่เสียงท่ีใช้ในลําเต้ยหวัดอนตาล  มี  2  กลุม่  คือ กลุม่เสียง สดุ

สะแนน และ โป้ซ้าย โดยเป็นลายหลกัของแคน ซึง่กลุม่เสียงนัน้สามารถแสดงได้ ดงันี  ้

 

 1) กลุม่เสียงสดุสะแนน ประกอบด้วย       ซลด_รม 

 2) กลุม่เสียงโป้ซ้าย ประกอบด้วยเสียง รมฟ _ซล 

 

 จากการศกึษากลุม่เสียงท่ีใช้พบวา่ตรงกบั กลุม่เสียงท่ีใช้ในการบรรเลงในลายหลกัของ

แคนทัว่ไป 

 และ จงัหวะกลองท่ีใช้ในการบรรเลงลายเต้ยหวัดอนตาล นัน้พบวา่ มีเพียงจงัหวะเดียว  

 

 5.1.2 บทบาทของลําเต้ยหวัดอนตาลท่ีมีตอ่ชมุชน 

 1 ) ให้ความบนัเทิง  โดยเป็นการแสดงท่ีมีความสนกุสนานร่ืนเริง ชว่ยให้ผู้ ฟังเกิดความผอ่น

คลาย และความเม่ือล้าตา่ง ๆ 

 2. การประกอบในงานเทศกาล  
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 การลําเต้ยหวัดอนตาล สามารถนําไปไปแสดงในงานเทศกาลร่ืนเริงตา่ง ๆได้ทกุเทศกาล 

โดยมีขัน้ตอนรูปแบบการแสดงคล้าย ๆ กนั โดยจะมีการเปล่ียนเนือ้ร้องให้เหมาะสมกบัแตล่ะงาน 

โดยลําเต้ยหวัดอนตาล ได้กลายเป็นเอกลกัษณ์หนึง่ของการแสดงประจําชมุชน หรือท้องถ่ิน ซึง่ถือ

เป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเดน่   

 3. เป็นเอกลกัษณ์และส่ือสารมวลชน  

 ในเร่ืองของการส่ือสารนัน้ ลําเต้ยหวัดอลตาล จะทําหน้าท่ี บอกกลา่วเลา่เร่ืองราวตา่ง ๆ ท่ี

ถกูสร้างสรรค์เป็นบทร้อง โดยนําทัง้เหตกุารณ์ตา่ง ๆ ในสงัคม ขา่วสารบ้านเมือง เร่ืองราวของ

ประเพณี เร่ืองราวความเป็นอยู ่อาหารการกิน ประเพณี ฯลฯ ล้วนถกูถ่ายทออดออกมาผา่นบท

เพลงสูช่มุชน บคุคล กลายเป็นเร่ืองเลา่สืบตอ่มา นบัเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีทรงคณุคา่อีกทางหนึง่ 

 

5.2 อภปิรายผล 

 จากการศกึษาค้นคว้าเร่ือง  “ลําเต้ยหวัดอนตาล”  สามารถอภิปรายผล การศกึษาได้ดงันี ้

 1) เร่ืองลกัษณะเฉพาะทางดนตรี 

 เต้ยหวัดอนตาลเป็นการแสดงพืน้บ้านอีสานชนิดหนึง่ ซึง่เลน่แพร่หลายในเขต จ.มกุดาหาร 

และจงัหวดัใกล้เคียง โดยในเร่ืองลกัษณะเฉพาะทางดนตรี ของเต้ยหวัดอนตาลนัน้ พบวา่มีลกัษณะ

คล้ายกนักบัลกัษณะของดนตรีและการละเลน่ของดนตรีอีสานอ่ืน ๆ ทัว่ไป เชน่ดนตรีท่ีใช้บรรเลง

ประกอบการแสดง พบวา่ ใช้เคร่ืองดนตรีพืน้บ้านคือ แคน พิณ กลอง ซึง่เป็นเคร่ืองดนตรีหลกัของ

ชาวอีสาน และพบได้โดยทัว่ไป ตรงกบัดนตรีท่ีใช้บรรเลงประกอบการแสดงอ่ืน ๆ เชน่ หมอลํากลอน 

หมอลําหมู ่หรือลําเพลินของชาวอีสาน 

 ในด้านทํานองเพลงนัน้ พบวา่มีลกัษณะสัน้ ๆ วนไปมา ซึง่ตรงกบับทเพลงทัว่ไปท่ีเป็นบท

เพลงพืน้บ้าน ตรงกบัท่ีสกุญัญา สจุฉายา หรือปราณี วงษ์เทศ ได้ศกึษาและกลา่วไว้วา่ ดนตรี

พืน้บ้าน หรือบทเพลงพืน้บ้านโดยทัว่ไปจะมีสํานวนเพลงหรือบทร้องท่ีสัน้ ๆ มีลกัษณะซํา้วนไปมา 

 นอกจากนีใ้นเร่ืองการใช้กลุม่เสียงและการเคล่ือนท่ีของทํานองเพลง พบวา่มีการใช้กลุม่

เสียงตรงกบัทางเพลงของอีสาน คือแคน ใช้ลายสดุสะแนน และลายโป้ซา่ย ซึง่ถือเป็นลายหลกัของ

แคน และในเร่ืองจงัหวะกลองก็มีจงัหวะทํานองท่ีสัน้กระชบั สมกบัเป็นเพลงพืน้บ้าน 

 ในสว่นเนือ้ร้องนัน้สามารถปรับเปล่ียนได้ตามโอกาส ตามยคุสมยั ตามสงัคมท่ีเปล่ียนไป 

ซึง่ลําเต้ยหวัดอนตาลก็เป็นไปตามลกัษณะดงักลา่ว สามารถปับเปล่ียนได้โดยสะดวก ตามปฏิภาณ

กวี ไหวพริบของผู้ ร้อง 

 2) เร่ืองความสมัพนัธ์กบัชมุชน 
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 ลําเต้ยหวัดอนตาล เป็นการแสดงพืน้บ้าน ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัชมุชน ในด้านตา่ง ๆ ทัง้การ

ให้ความบนัเทิง และการมีสว่นร่วมในงานเทศกาลตา่ง ๆรวมทัง้เป็นเคร่ืองมือส่ือสาร ถ่ายทอด

ความรู้ เร่ืองราวตา่ง ๆ ของสงัคมจากอดีตสูปั่จจบุนั และอาจนําไปสูถึ่งอนาคต ซึง่สอดคล้องกบั 

การศกึษาของสกุญัญา สจุฉายา และปราณี วงษ์เทศ 

 นอกจากนี ้ยงัพบวา่ลําเต้ยหวัดอนตาลนัน้มีการใช้ภาษาถ่ิน สําเนียงดนตรีท่ีเป็นพืน้บ้าน

อยา่งแท้จริง จงึทําให้สามารถเข้าไปอยูใ่นใจกลางของชมุชน สงัคม ได้อยา่งลกึซึง้และแนบแนน่ 

เป็นสิ่งท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์ท่ีโดดเดน่ของชมุชน เป็นตวัแทนของกลุม่ชน ซึง่สอดคล้องกบัทฤษฎี

ดนตรีพืน้บ้าน ท่ีวา่ เพลงพืน้บ้านจะมีการใช้ภาษาถ่ินในท้องถ่ินนัน้ ๆ ในการขบัร้องและถ่ายทอด

จากรุ่นสูรุ่่น 

 โดยลําเต้ยหวัดอนตาลนี ้จะยงัคงมีการแสดง และเป็นตวัแทนของกลุม่ชนได้เป็นอยา่งดี 

เพราะเป็นสิ่งท่ีเกิดในชมุชน และตอบสนองตอ่ความเช่ือ และรับใช้สงัคม สอดคล้องกบัทฤษฎี

โครงสร้างหน้าท่ี  นอกจากนี ้ยงัไมมี่กฎเกณฑ์ท่ีแนน่อนตายตวั อนัเป็นเอกลกัษณ์ของการแสดง

พืน้บ้าน ดงันัน้ผู้ศกึษาเช่ือวา่ การลําเต้ยหวัดอนตาลจะยงัคงอยา่คูก่บัชาวดอนตาล สืบไป 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 ในการศกึษาครัง้นีน้ัน้ยงัขาดความสมบรูณ์ อีกมาก ซึง่ผู้ศกึษาเห็นควรวา่ในการศกึษาครัง้

ตอ่ไป ควรมีการขยายพืน้ท่ีในการศกึษาเพ่ือให้เห็นภาพท่ีกว้างขึน้ รวมทัง้อาจมีการศกึษาในจงัหวดั

ท่ีใกล้เคียงเพ่ือเป็นการเปรียบเทียบข้อมลูในด้านตา่ง ๆ และควรมีการศกึษาในเร่ือง เนือ้ร้องท่ีเป็น

บทเพลงท่ีใช้ ขบัร้องประกอบ บรรเลง เพ่ือทราบถึงทํานองเพลงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของดนตรีพืน้บ้าน

เพิ่มขึน้ด้วย 

 นอกจากนีห้นว่ยงานของรัฐ หรือหนว่ยงานการศกึษาในชมุชน ควรเข้าไปมีบทบาทในการ

ชว่ยอนรัุกษ์  สง่เสริม เผยแพร่ การละเลน่ดงักลา่ว 


