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Abstract

 The objectives of this research titled Ancestral Music: Ethnic Musical Culture of Phanom Sarakham were  

1) to collect the body of knowledge concerning ethnic musical culture in Phanom Sarakham, Chachoengsao,  

2) to perform “Phanom Sarakham” ethnic music  and 3) to publicize the creative music through technological media. 

Data collection was implemented by reviewing documents and related research as well as in depth interviews with 

experts in culture, traditions, and music of different cultural groups including Phuan, Wiang, Khmer, Chinese and Thai 

Cultural Groups. The results of this research were:

  1.  According to the different cultural groups’ responses, the information concerning the route of moving 

cultural groups were consistent and also contrast to existing data and references from various sources as well as 

the data from research.

 2.  In terms of the major aspect of ethnic music, it has been accompanied with the supernatural. For  

example, the music together with necromancy of the cultural groups of Puan, Khmer and Wiang. The music, used 

as curative treatment in rituals of believing in ghosts, was still found in Khmer cultural group. Auspicious and 

inauspicious ceremonies were found in Thai and Chinese cultural groups. In addition, the music together with the 

nature, the mouth organs which are made of wood were played by the cultural groups of Puan and Wiang. 

 Furthermore, the music has been used in the way of life such as in wedding ceremonies, ordination ceremonies and 

Tham Khwan Nak ceremonies which are performed before ordaining as a monk.

 3.  Total 12 musical ensembles were studied  and 11 musical ensembles were inherited from ancestors. Only 

one musical ensemble was inherited from a musical group in Phanom Sarakham. Also, the musicians can play in 

different ensembles.

 4.  In terms of the pattern of musical composition, traditional pattern and contemporary pattern combining 

melody and rhythm were used in order that the instrument sounds of those five cultural groups would be clearly 

identified. For instance, Klong Ton (a kind of drums) and Sor Khmer (Khmer fiddle) were used to mix with Khmer 

melody and Khaen (bamboo mouth organ) was used to mix with Puan melody. 

 5.  In terms of publicizing the body of knowledge, the training program to publicize the knowledge of Phanom 

Sarakham ethnic, was held at Rajabhat Rajanagarindra University and total 60 participants including teachers and 

students from different institutes attended. In this program, educating Phanom Sarakham ethnic musical composition 

as well as the main melody contest of Phanom Sarakham ethnic music were arranged. 
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บทคัดย่อ

 งานวิจัยเรื่องบรรพสังคีต : วิถีวัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์พนมสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) รวบรวมองค์ความรู้วัฒนธรรมดนตรี

กลุ่มชาติพันธุ์ในอ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) เพื่อจัดแสดงบทประพันธ์ทางดุริยางคศิลป์ชุดชาติพันธุ์พนมสารคาม  

3) เพื่อเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ทางดนตรีผ่านสื่อทางเทคโนโลยี การเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้รวบรวมจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้มีความรู้ทางด้านวัฒนธรรมประเพณีและดนตรีของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ในพื้นที่ 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวัฒนธรรมพวน 

กลุ่มวัฒนธรรมเวียง กลุ่มวัฒนธรรมจีน กลุ่มวัฒนธรรมเขมร และกลุ่มวัฒนธรรมไทย ผลการวิจัยพบประเด็นส�าคัญ ดังนี้

 1.  เส้นทางการเคลือ่นย้ายของกลุม่วฒันธรรมผ่านการบอกเล่าของกลุม่วฒันธรรมต่าง ๆ  มคีวามสอดคล้องและแตกต่างกนัในข้อมลู

ที่มีอยู่เดิมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัย

 2.  ลักษณะส�าคัญของดนตรีในกลุ่มชาติพันธุ์ยังคงประกอบด้วยมิติของดนตรีกับสิ่งเหนือธรรมชาติ เช่น ดนตรีกับการทรงเจ้า  

เข้าทรงในกลุ่มวัฒนธรรมพวน เขมร และเวียง ส�าหรับดนตรีกับการรักษาทางพิธีกรรมความเชื่อเรื่องผียังปรากฏให้เห็นในกลุ่มวัฒนธรรม

เขมร ดนตรีในงานมงคลและงานอวมงคลในกลุ่มวัฒนธรรมไทยและจีน ส่วนดนตรีในมิติที่เกี่ยวกับธรรมชาติ ได้แก่ เรื่องเล่าเกี่ยวกับการน�า

แคนที่ท�าจากไม้ของกลุ่มคนในวัฒนธรรมพวนและเวียง นอกจากนี้ยังพบมิติดนตรีที่ใช้ในวงจรด�าเนินวิถีชีวิต ได้แก่ ดนตรีกับประเพณี 

การบวช การท�าขวัญนาค การแต่งงานเป็นต้น

 3.  จ�านวนวงดนตรีที่ศึกษาพบว่ามี 12 วง โดย 11 วง สืบทอดมาจากบรรพบุรุษและอีก 1 วง สืบทอดมาจากส�านักดนตรีในพื้นที่

พนมสารคาม ซึ่งนักดนตรีมีการหมุนเวียนกันในวงต่าง ๆ หลายวง 

 4. รูปแบบการประพนัธ์เพลงมทีัง้รปูแบบทีย่ดึตามประเพณแีละการประยกุต์ผสมผสานกบัท�านอง จงัหวะทีบ่่งบอกถงึความชัดเจน

ของสุ้มเสียงในกลุ่มวัฒนธรรมต่าง ๆ ทั้ง 5 กลุ่ม เช่น มีการน�ากลองโทน ซอเขมร จากวงหัวไม้เขมรมาผสมผสานกับท�านองเพลงเขมรและ

การน�าแคนมาผสมผสานกับการประพันธ์ท�านองพวน เป็นต้น

 5.  การเผยแพร่ข้อมูล ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ชาติพันธุ์พนมสารคาม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร์ ผู้เข้าร่วมคือครู นักเรียน จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จ�านวน 60 คน ซึ่งในโครงการมีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่อง

การประพันธ์ดนตรีชาติพันธุ์พนมสารคามและการประกวดท�านองหลักเพลงชุดชาติพันธุ์พนมสารคามหลังจากนั้นน�ามา

ค�าส�าคัญ : บรรพสังคีต ดนตรีชาติพันธุ์ การบริหารจัดการความรู้

ความส�าคัญและความเป็นมาของปัญหา
 “แม่น�้าบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร 

พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤาไนป่าสมบูรณ์” ค�าขวัญ

ข้างต้นเป็นค�าขวัญประจ�าจังหวัดฉะเชิงเทราหรือที่เรียกกันมาแต่

โบราณว่า “แปดริ้ว” 

 ฉะเชงิเทรา หรอื “แปดริว้” เป็นจงัหวดัหนึง่ทีม่คีวามส�าคัญ

ของประเทศที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของไทย เน่ืองจากมีท�าเล 

ที่ต้ังที่เชื่อมโยงเส้นทางความเจริญท้ังทางด้านสังคม เศรษฐกิจและ

วัฒนธรรม โดยตั้งอยู่ใกล้กับเมืองหลวงคือกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

และยงัอยูใ่นพืน้ทีเ่ศรษฐกจิใหม่ คือ พืน้ทีพั่ฒนาชายฝ่ังทะเลตะวนัออก

ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (ชลบุรี) นิคมอุตสาหกรรม 

มาบตาพุด จังหวัดระยอง

 แปดร้ิว มีพื้นท่ีต้ังอยู่รายล้อมด้วยผืนน�้าทะเลฝั่งตะวันตก 

และข้างเคียง 7 จังหวัด คือ จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี 

จงัหวดัสระแก้ว จังหวดัจนัทบรุ ีจงัหวัดชลบรุ ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

กรุงเทพมหานครและจังหวัดฉะเชิงเทรา มีแม ่น�้าที่ถือเป ็น 

แม่น�้าสายหลักที่หล่อเล้ียงชาวจังหวัดฉะเชิงเทราและหลายจังหวัด

ในภาคตะวนัออก คอื แม่น�า้บางปะกง ซึง่แม่น�า้สายนีถ้อืเป็นเส้นทาง

ส�าคัญที่น�าพาผู้คนและคล่ืนวัฒนธรรมของกลุ่มวัฒนธรรมต่าง ๆ  

มาปฏิสัมพันธ์กันในดินแดนแห่งนี้

 ดังท่ีภารดี มหาขันธ์ (2555) ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการ 

ตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของภาคตะวันออกยุคปรับปรุงประเทศ

ตามสมัยใหม่ถึงปัจจุบัน ได้กล่าวเกี่ยวกับจังหวัดฉะเชิงเทราไว้ว่า

 “…จังหวัดฉะเชิงเทราน้ัน สถานท่ีน่าสนใจของจังหวัด

ฉะเชิงเทราเกือบทั้งหมด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

และวฒันธรรม แต่แหล่งประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมได้กระจายอยู่

ภายนอกเส้นทางท่องเที่ยว เมื่อเทียบกับสถานที่ท่องเที่ยวใน 

จังหวัดใกล้เคียง ท�าให้ได้รับความสนใจค่อนข้างน้อย ทรัพยากร  

การท่องเที่ยวที่ส�าคัญของจังหวัด ได้แก่ ศาลากลางจังหวัดหลังเดิม 

ป้อม ก�าแพง และศาลหลักเมือง แหล่งโบราณคดีพนมสารคาม  
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แหล่งโบรานคดีอ�าเภอแปลงยาว แหล่งโบราณคดหีวัส�าโรง วัดโสธร

วรวิหาร วัดสัมปทวน เป็นต้น…” (ภารดี มหาขันธ์, 2555, หน้า 40. 

อ้างถึง จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2553, หน้า 65-75) 

 จังหวัดฉะเชิงเทราประกอบด้วย 11 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอ

เมือง อ�าเภอบางน�้าเปรี้ยว อ�าเภอบางคล้า อ�าเภอราชสาส์น อ�าเภอ

คลองเขือ่น อ�าเภอสนามชยัเขต อ�าเภอท่าตะเกยีบ อ�าเภอแปลงยาว 

อ�าเภอบ้านโพธิ์ อ�าเภอบางปะกง และอ�าเภอพนมสารคาม

 งานวจิยัชิน้นีมุ่้งเน้นท่ีจะศกึษาบริบทข้อมูลต่าง ๆ  ทีม่บีทบาท

เก่ียวข้องกับกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจ�าวันของกลุ่มวัฒนธรรม

ดนตรีชาติพันธุ ์ ในอ�าเภอพนมสารคาม โดยชุมชนในอ�าเภอ

พนมสารคามมีผู้คนหลากหลายกลุ่มวัฒนธรรม ซึ่งจากการส�ารวจ

พบว่ามกีลุม่วฒันธรรมพวน กลุม่วฒันธรรมเขมร กลุม่วฒันธรรมจนี 

กลุ่มชาติวัฒนธรรมเวียง และกลุ่มวัฒนธรรมไทย โดยแต่ละกลุ่ม

วัฒนธรรมจะมีวัฒนธรรม ประเพณีของตนที่สามารถบ่งบอกถึง 

ความเป็นอยู่ของกลุ่มเชื้อชาติน้ันได้เป็นอย่างดีและสามารถอยู่ 

ร่วมกนัด้วยการเอือ้เฟ้ือเกือ้กลู ดงัเช่นคนลาวทีม่าอาศยัอยูใ่นอ�าเภอ

พนมสารคาม มีลาวพวนซ่ึงมาจากเมืองพวน แขวงเมืองเชียงขวาง 

จะตั้งถิ่นฐานอยู่ที่มากที่บ้านโคกหัวข้าว นาเหล่าบกและลาวเวียง 

ซึ่งมาจากเวียงจันทน์จะตั้งถ่ินฐานท่ีต�าบลเขาหินซ้อน หนองแหน  

คนชาติพันธุ ์เขมรจะต้ังถ่ินฐานอยู ่บริเวณบ้านดงน้อย คนเชื้อ

ชาติพันธุ์จีนจะมีมากในบริเวณตลาดพนมสารคาม ต�าบลเกาะขนุน 

ตลาดท่าเกวยีน ซึง่มทีัง้จนีแต้จิว๋ จนีฮกเกีย้นและจนีไหหล�า เป็นต้น 

 ผู้วิจัยได้น�าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาร้อยเรียงและสื่อ

ออกมาเป็นส�าเนียงดนตรีท่ีบ่งบอกถึงความโดดเด่นของคนในกลุ่ม

วัฒนธรรมนั้น ๆ เพื่อน�าลักษณะเด่นเหล่านั้นมาพัฒนาสื่อความรู้ 

สร้างฐานความเข้าใจและสร้างความรักสามัคคีระหว่างกลุ ่ม

วัฒนธรรมในพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

 โดยศิลปวัฒนธรรมทางด้านดนตรีหรือดุริยางคศิลป์นั้น  

นับว่ามีความเจริญรุ่งเรืองมานานแล้วและมีความส�าคัญไม่น้อยไป

กว่าศลิปะด้านอืน่ๆ ดนตรเีป็นเครือ่งแสดงถงึความเจรญิงอกงามของ

วัฒนธรรมชาติได้ทางหนึ่ง เมื่อได้มีความสัมพันธ์กับชาติพันธุ์อื่น ๆ 

ที่มีความใกล้เคียงกัน จึงผสมผสานกันด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม

วฒันธรรมเป็นแรงขับเคล่ือนทีท่�าให้เกิดงานสร้างสรรค์การตดิต่อไป

มาหาสู่ระหว่างกลุ่มวัฒนธรรม ท�าให้เกิดสุ้มเสียงการเลียนแบบ

ส�าเนียงดนตรีและการพัฒนาอัตลักษณ์ของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน  

 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัได้ก�าหนดหวัข้อวจิยั โดยใช้ศพัท์สงัคตี

ค�าว่า “บรรพสงัคีต” ซ่ึงความหมายถงึ การสัง่สมภูมปัิญญาอนัล�า้เลศิ

ทางดนตรีจากบรรพชนมาอย่างยาวนาน ซึ่งผู ้วิจัยจะน�าความรู้ 

ของดนตรีแต่ละกลุ่มวัฒนธรรมในอ�าเภอพนมสารคามท่ีได้จากการ

ศึกษากลุ่มวัฒนธรรมท้ัง 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวัฒนธรรมดนตรีพวน 

กลุ่มวัฒนธรรมดนตรีเวียง กลุ่มวัฒนธรรมดนตรีจีน กลุ่มวัฒนธรรม

ดนตรีเขมร และกลุ่มวัฒนธรรมดนตรีไทย มาบริหารจัดการและ 

ร้อยเรียงเป็นส�าเนยีงดนตรเีพือ่เป็นการสานความสมัพนัธ์ปรองดอง

ของกลุ่มวัฒนธรรมต่าง ๆ ทั้งหมดในรูปแบบของผลงานสร้างสรรค์

ทางดรุยิางคศลิป์และเผยแพร่ข้อมลูผ่านสือ่ตามช่องทางการสือ่สาร

ต่างๆ เพื่อข้อมูลจะถูกเผยแพร่และเกิดประโยชน์กับสังคมต่อไป                               

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. เพื่อรวบรวมองค์ความรู ้วัฒนธรรมดนตรีในอ�าเภอ

พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

 2.  เพือ่จดัแสดงบทประพนัธ์ทางดรุยิางคศลิป์ชดุ “ชาตพัินธุ์

พนมสารคาม”

 3.  เพื่อเผยแพร่สื่อสร ้างสรรค์ทางดนตรีผ ่านสื่อทาง

เทคโนโลยี 

ขอบเขตการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตในการวิจัย ดังนี้

     1. ขอบเขตด้านพื้นที่

 พื้นที่ที่ท�าการศึกษาในครั้งนี้ ผู ้วิจัยเลือกศึกษาข้อมูลท่ี

เก่ียวข้องกับกลุ่มวัฒนธรรมดนตรีในอ�าเภอพนมสารคาม จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ที่มีดนตรีมาเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตและมีส�าเนียงเสียง

ดนตรีที่ชัดเจน ประกอบด้วย

       1) กลุ่มวัฒนธรรมดนตรีพวนที่หมู่บ้านนาเหล่าบก 

       2)  กลุ่มวัฒนธรรมดนตรีเวียงที่ต�าบลเขาหินซ้อน

       3)  กลุ่มวัฒนธรรมดนตรีจีนที่ต�าบลพนมสารคาม

       4)  กลุ่มวัฒนธรรมดนตรีเขมรที่ต�าบลดงน้อย

       5) กลุ่มวัฒนธรรมดนตรีไทยที่ต�าบลพนมสารคาม 

 2.  ขอบเขตเนื้อหา

 ในการรวบรวมข้อมลูท่ีเกีย่วข้องกบัการวจิยัเรือ่ง บรรพสงัคตี :  

วัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์พนมสารคาม มีข้อมูลที่น�ามาใช้เพื่อ 

การศึกษา วิเคราะห์ ดังนี้

  1)  ความเป็นมาและบริบทของกลุ่ม 5 กลุ่มวัฒนธรรม 

อ�าเภอพนมสารคาม

  2)  อตัลกัษณ์และประเพณวีฒันธรรม 5 กลุม่วฒันธรรม

ในอ�าเภอพนมสารคาม

  3)  แนวคิดในการประพันธ์เพลงทางดนตรีชาติพันธุ์ 5 

ส�าเนียง

  4) แนวทางการเผยแพร่บทเพลงชาติพันธุ ์พนมสารคาม

 3.  ขอบเขตด้านเวลา 

 ผูวิ้จัยใช้ในการศกึษาครัง้นี ้จะศกึษา ระหว่าง พ.ศ. 2558-2561
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
 การวิจัยเรื่องบรรพสังคีต : วัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ ์

พนมสารคาม เป็นงานวจิยัเชงิคณุภาพ โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษา

องค์ความรูท้างด้านวฒันธรรมดนตรใีนอ�าเภอพนมสารคาม จากอดตี

และปัจจุบันที่มีการน�าดนตรีไปเกี่ยวข้องกับประเพณีวัฒนธรรมใน

การใช้ชีวิตของตนเอง และเพื่อการสร้างสรรค์บทเพลงที่มีส�าเนียง

สือ่ถงึกลุม่วฒันธรรมต่างๆและน�ามาเผยแพร่ผ่านโครงการประกวด

และบันทึกผ่านสังคมออนไลน์ โดยมีวิธีด�าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้

     1. ศกึษาข้อมลูพืน้ฐานด้านกลุม่วัฒนธรรมดนตร ีในอ�าเภอ

พนมสารคาม โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ต�ารา หนังสือ วารสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎี ทั้งในประเทศ และ 

ต่างประเทศ โดยน�าข้อมลูทีไ่ด้ มาจดัหมวดหมู ่สงัเคราะห์ วิเคราะห์

และสรุปผลให้ได้ตามวตัถุประสงค์ ตลอดจนรวบรวมโน้ตเพลง และ

เทปบนัทกึเสยีง เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการจดัท�าบทเพลงชดุ “ชาตพินัธุ์

พนมสารคาม” จากแหล่งวิทยาการส�าคัญในการศึกษาค้นคว้า

      2.  เคร่ืองมอืทีใ่ช้เก็บข้อมลู ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล เพือ่

ใช้ส�ารวจข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับองค์ความรู้ด้านสร้างสื่อเทคโนโลยี

ดนตรีชาติพันธุ์พนมสารคามท้ังน้ีจะเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก 

แบบสัมภาษณ์ มีรูปแบบการด�าเนินการ ดังนี้

       1)  ศึกษาจากเอกสารการสร้างแบบสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ท่ีเก่ียวข้องกับองค์ความรู้ด้านสร้างสื่อ

เทคโนโลยีดนตรีชาติพันธุ์พนมสารคามเพื่อน�าข้อมูลที่ได้จากการ

ศึกษามาวิเคราะห์และสังเคราะห์และน�ามาเป็นข้อมูลในการสร้าง

แหล่งการเรียนรู้ด้านสร้างสื่อเทคโนโลยีดนตรีชาติพันธุ์ 

       2)  สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยอาศัยกรอบ

แนวคดิในการวิจยัและอาศยัข้อมลูจากการสงัเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐาน

ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้านสร้างสื่อเทคโนโลยีดนตรีชาติพันธุ์

พนมสารคาม 

       3) น�าแบบสัมภาษณ์ต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นไปปรึกษาอาจารย์ที่

ปรึกษาผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ เรื่องบรรพสังคีต : วัฒนธรรมดนตรี

ชาตพัินธุพ์นมสารคามและให้ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบความถกูต้องของ

เนื้อหา

       4) น�าแบบสอบถามที่ได้จากการตรวจสอบจากอาจารย์ที่

ปรกึษา และผูเ้ชีย่วชาญ มาด�าเนินการปรบัปรงุแก้ไข และน�าไปเกบ็

ข้อมูล

แนวคิดและทฤษฎีกับการวิเคราะห์ข้อมูล
     เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ เป ็นการวิจัยเชิงคุณภาพทาง

สังคมวิทยาและมานุษยดุริยางควิทยา การวิเคราะห์ข้อมูล จึงน�า

แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยาทางดนตรีเป็นกรอบการ

วเิคราะห์ ซ่ึงประกอบไปด้วย 3 ทฤษฎหีลัก คอื ทฤษฎกีลุม่โครงสร้าง

หน้าที่ ทฤษฎีมานุษยวิทยาสัญลักษณ์ และมานุษยวิทยาดนตรี โดย

จะเน้นการวิเคราะห์ไปในเนื้อหา (Content Analysis) ข้อมูลด้าน

บริบทชุมชน เช่น ลักษณะทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทั่วไปท้ัง 

ด้านสังคม ประเพณีและวัฒนธรรม สภาพความเป็นอยู่ การรับงาน 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ ประวัติศาสตร์ทั้งในส่วนของเอกสารและ

การรับรู้ของผู้คนในวงดนตรี 

ผลการวิจัย 
 ในการท�างานคร้ังนี้ผู ้วิจัยได้ลงพื้นที่ท�างานกับกลุ่มคน  

3 กลุ่ม คือ   

 1. ชาวบ้านในพนมสารคามทั้ง 5 กลุ่มวัฒนธรรมประกอบ

ด้วยกลุ่มที่ 1 กลุ่มวัฒนธรรมพวน กลุ่มที่ 2 กลุ่มวัฒนธรรมเวียง  

กลุ่มที่ 3 กลุ่มวัฒนธรรมจีน กลุ่มที่ 4 กลุ่มวัฒนธรรมเขมร กลุ่มที่ 5 

กลุ่มวฒันธรรมไทย โดยกลุ่มข้อมลูกลุ่มนีใ้ห้ข้อมลูด้านวถิวีฒันธรรม

ประเพณีของตนเอง 

 2. กลุ่มนักดนตรีที่อยู ่ในพนมสารคามทุกคน ในอ�าเภอ 

เพ่ือศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการน�าดนตรีไปประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ 

ในพนมสารคาม

 3. กลุ ่มนักวัฒนธรรมและกลุ ่มนักวิชาการ นักเรียน 

นักศึกษา ครูอาจารย์ ที่เข้ามาร่วมกันสร้างสรรค์และเผยแพร่องค์

ความรูเ้รือ่งบทเพลงชดุชาตพินัธุพ์นมสารคาม โดยผลจากการศกึษา

พบประเด็น ดังนี้

 1.  เส้นทางการเคลือ่นย้ายของกลุม่วฒันธรรมผ่านการบอกเล่า

ของกลุ่มชาติพันธุ ์พนมสารคาม สรุปได้ว่าอ�าเภอพนมสารคาม  

เมือ่ก่อนนีเ้ป็นชมุชนหมู่บ้าน ทีต่ัง้อยูท่ีบ้่านโพธ์ิใหญ่ ต่อมาในรชัสมยั

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระยา

บดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ยกทัพไปตีเมืองลาวและเขมร จึงได้มี

การกวาดต้อนชาวลาวและเขมรเข้ามาเป็นจ�านวนมากท�าให้ใน

ปัจจบุนัพืน้ทีใ่นพนมสารคามมผีูค้นหลายกลุม่วฒันธรรมเข้ามาอาศัย 

กลุ่มวัฒนธรรมที่พบในพนมสารคาม ประกอบด้วย กลุ่มวัฒนธรรม

พวน กลุ่มวัฒนธรรมเวียง กลุ่มวัฒนธรรมจีน กลุ่มวัฒนธรรมเขมร 

และกลุ่มวัฒนธรรมไทย 

 2. ลกัษณะส�าคญัของวงดนตรใีนกลุม่วฒันธรรม ทัง้ 5 กลุม่

วฒันธรรม ยงัคงประกอบด้วยการน�าดนตรไีปใช้ในมติทิางวฒันธรรม

ดนตรีกับสิ่งเหนือธรรมชาติและสิ่งท่ีเกิดจากธรรมชาติคือมิติทาง

วัฒนธรรมของดนตรีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหนือธรรมชาติ คือ การน�า

ดนตรีไปใช้ในพิธีกรรมต่างๆของคนในพื้นที่พนมสารคาม เช่น งาน

ทรงเจ้า การทรงเจ้าเข้าทรง การบูชาผีของคนในวัฒนธรรมเขมร  

ที่น�าดนตรีวงหัวไม้เข้าประกอบในพิธีทรงเจ้าเข้าทรง ในวัฒนธรรม

พวนและวัฒนธรรมเวียง ที่หมู่บ้านนาเหล่าบก ต�าบลหนองยาว มี

การน�าแคนและโทน ไปเล่นประกอบพิธีกรรมการรักษา คนไล่ผี  
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เพื่อให้หมู่บ้านนั้น ๆ มีความสงบสุข นอกจากนี้ ในกลุ่มวัฒนธรรม

ไทยและวัฒนธรรมจีน ได้น�าดนตรี ไปประกอบในมงคลและงาน

อวมงคล เช่น งานศพ งานแต่งงาน งานท�าบุญขึ้นบ้านใหม่ 

 มติทิางด้านวฒันธรรมดนตรกีบัสิง่แวดล้อมทีม่องเหน็ได้ คือ 

การท�าเครื่องดนตรีของคนในกลุ่มวัฒนธรรมนั้นคือ การน�าไม้ไผ่ที่

อยู ่ในพ้ืนที่มาท�าเป็นแคน เพื่อเป่าประกอบในพิธีกรรมต่าง ๆ  

ของคนพวน การน�าหนงัสตัว์มาเป็นส่วนประกอบของกลองโทนทีใ่ช้

ตีในพิธีกรรม ไหว้ผี ทรงเจ้าเข้าทรงของกลุ่มวัฒนธรรมเขมรที ่

หมู่บ้านดงน้อย อ�าเภอพนมสารคาม นอกจากนี้ยังพบว่า มีการน�า

มิติทางวัฒนธรรมดนตรีเข้าไปมีส่วนร่วมในวงจรชีวิตในวัฒนธรรม

ประเพณีต่าง ๆ ของกลุ่มวัฒนธรรมในพนมสารคามสรุปได้ดังนี้

  1) กลุ่มวัฒนธรรมพวนและกลุ่มวัฒนธรรมเวียง มีการ

ด�าเนินชีวิตตามวิถีวัฒนธรรม ประเพณีของตนเอง ซ่ึงประเพณีท่ี 

พบว่ากลุ่มวัฒนธรรมพวนในพนมสารคามยังคงถือปฏิบัติอยู่ ได้แก่ 

ประเพณีสงกรานต์และงานประจ�าปี ปิดทองหลวงพ่อตายอ 

ประเพณีเลี้ยงผีปู่ตาบ้าน ประเพณีท�าบุญกลางบ้าน ประเพณีสารท

พวนหรือการตักบาตรบุง ประเพณีท�าบุญห่อข้าวหรือสารท 

ขนมเทียน ประเพณีเทศน์มหาชาติ ประเพณีแห่ข้าวพันก้อน 

ประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลามกลางเดือนสาม ประเพณีไหว้พระแม่

โพสพ ประเพณี สู่ขวัญข้าว ประเพณีแห่นางแมว ประเพณีรับขวัญ

เดก็แรกเกดิ ประเพณเีทศน์มาลยัหมืน่มาลยัแสน ประเพณ ีการบวช 

ประเพณีการแต่งงาน ประเพณีงานศพ   

 โดยประเพณต่ีาง ๆ  กลุม่วฒันธรรมพวนได้น�าเอาดนตรเีข้าไป

เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุม่ทีใ่ช้ดนตรีพ้ืนถิน่วฒันธรรมกบัประเพณท่ีีใช้วงป่ีพาทย์ประกอบ

พิธีเช่น พิธีที่เก่ียวข้องกับการทรงเจ้าเข้าทรง จะใช้วงโทน หรือใน

บางประเพณกีจ็ะใช้แคนเพียงเต้าเดยีวประกอบพธิ ีลายแคนทีเ่ป่าก็

จะแบ่งกัน คือ ในกลุ่มวัฒนธรรมพวนจะใช้แคนเป่าลายพวน ส่วน

กลุ ่มวัฒนธรรมเวียง จะใช้ลายใหญ่ในการเป่า ส่วนประเพณี  

งานบวช งานแต่ง งานศพ กลุ ่มวัฒนธรรมพวนและเวียง ใน

พนมสารคามจะใช้วงป่ีพาทย์บรรเลงประกอบพธิเีหมอืนอย่างทัว่ไป 

ซึ่งการใช้วงปี่พาทย์เข้ามาประกอบพิธีน้ัน มีความแตกต่างไปใน

แต่ละพิธี เช่น งานบวช งานแต่งงาน ก็จะใช้วงปี่พาทย์ไม้แข็งและ

งานศพจะใช้วงปี่พาทย์มอญ

  2) กลุ่มวัฒนธรรมจีน มีการด�าเนินวิถีชีวิตที่โดดเด่น 

เป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง โดยกลุม่วฒันธรรมจนี ทีพ่บมากจะอยูใ่น

ตวัอ�าเภอเมอืงพนมสารคาม ดงันัน้แหล่งวฒันธรรม ประเพณต่ีาง ๆ  

จึงพบมากที่ตัวเมือง โดยแหล่งวัฒนธรรมจีนท่ีผู้วิจัยสามารถน�ามา

ศกึษาและพัฒนาต่อยอดมาเป็นสุม้เสยีงในการประพนัธ์เพลงท�านอง

จีนได้ คือ แหล่งวัฒนธรรมจีน ศาลเจ้ากวนตี้กุนอาม่า ศาลเจ้าเซียนซือ 

อังเยี่ยงไท้ ตลาดท่าเกวียน โรงเจเพ็กเคยตั๊ว ศาลเจ้าปุณเถ้ากงม่า 

ซึง่แหล่งวฒันธรรมจนีเหล่านีจ้ะด�าเนนิกจิกรรมทีอ่นรุกัษ์วฒันธรรม

ของตนเอง เช่น การกินเจ งานประจ�าปีของศาลเจ้าต่าง ๆ ซึ่งจะมี

การว่าจ้างการแสดงง้ิวมาแสดงประจ�าทกุปี โดยชาวบ้านเป็นผูร่้วมมอื

ในการรวบรวมเงินในการจัดงาน ผู้วิจัยจึงน�าวิถีวัฒนธรรมเหล่านี้ 

มาเป็นสุ้มเสียงในการประพันธ์เพลงชุด ชาติพันธุ์ พนมสารคาม

ภาพที่ 1 แคน เครื่องดนตรีของกลุ่มวัฒนธรรมพวน ถ่ายที่บ้านนายชินดิษฐ์  

 พ่วงแพ นักดนตรีกลุ่มวัฒนธรรมพวน 

ที่มา : ธีระวุฒิ กลิ่นด้วง

ภาพที่ 2 ซอจีน ของกลุ่มวัฒนธรรมจีน ถ่ายที่บ้านนายชินดิษฐ์ พ่วงแพ 

 นักดนตรีกลุ่มวัฒนธรรมพวน

ที่มา : ธีระวุฒิ กลิ่นด้วง
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  3) กลุ่มวัฒนธรรมเขมร เป็นกลุ่มวัฒนธรรมที่พบอยู่ที่

หมู่บ้านดงน้อย โดยกลุ่มวัฒนธรรมเขมรในหมู่บ้านน้ียังคงรูปแบบ

การด�าเนินชีวิต วิถีวัฒนธรรม ประเพณีของตนเองอย่างเคร่งครัด 

โดยประเพณี พิธีกรรมที่ปรากฏ คือ ประเพณีการแห่ข้าวบิณฑ์หรือ

การแห่ตายาย ประเพณกีารเลีย้งผแีละการประทบัทรง ซึง่ประเพณี

ทีป่รากฏมกีารสบืทอดมาอย่างยาวนานและปัจจบุนัยงัคงปฏบิตักินั

อยู่เป็นประจ�าทุกปี เป็นพิธีกรรมความเชื่อเรื่องการบูชาผี นับถือผี 

ซึ่งมีความเช่ือว่าเมื่อท�าแล้วจะท�าให้ชีวิตมีความสุข ผู้ใดป่วยเม่ือ

รักษาด้วยหมอผีแล้วจะหายจากอาการป่วย ดนตรีที่น�ามาประกอบ

พิธีกรรมของชาวเขมร คือ วงหัวไม้ผสมซอเขมร โดยวงขับไม้

ประกอบด้วยเครื่องดนตรีคือกลองโทน ซึ่งตั้งแต่สมัยโบราณมีเพียง

กลองโทนเท่านั้น แต่ในปัจจุบันมีการน�าซอเขมรเข้ามาสีประกอบ

เพื่อให้มีท่วงท�านองที่สนุกสนานมากขึ้น
 3. สภาพทัว่ไปของดนตรใีนพนมสารคาม มจี�านวนวงดนตรี

ทั้งหมด 12 วง ประกอบด้วย 1) วง ก.บุญลือศิลป์ 2) วงประพรต

ศิลป์ 3) วงค�้าจุนศิลป์ 4) วงสุพลศิลป์ 5) วงปริญญาศิลป์ 6) วงประ

ยุทธศิลป์ 7) วงวิเชียรศิลป์ 8) วงอดุลย์ศิลป์ 9) วงธงทิวปี่ทองศิลป์ 

10) วงสนั่นศิลป์ 11) วงเสน่ห์ศิลป์ 12) วงสนุ่นศิลป์ ซึ่งวงดนตร ี

ส่วนใหญ่เป็นวงปี่พาทย์ โดยนักดนตรีในวงปี่พาทย์แต่ละคณะ

สามารถเล่นดนตรีในวงของกลุ่มวัฒนธรรมกลุ่มต่าง ๆ ได้เช่นกัน  

โดยนกัดนตรส่ีวนใหญ่เป็นเครอืญาตกินั และนกัดนตรหีลายคนเป็น

สมาชิกในวงปี่พาทย์หลายวงหมุนเวียนกัน ระบบการที่สืบทอดทาง

ดนตรีนั้นมี 11 วง ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษและมี 1 วงที่สืบทอด

มาจากส�านักทางดนตรี 

 4.   รูปแบบการประพนัธ์เพลงชดุ “ชาตพัินธุพ์นมสารคาม” 

ประกอบด้วยเพลงท้ังหมด 6 ท�านอง คือ ท�านองเพลงลุ่มน�า้บางปะกง 

ท�านองพวน ท�านองเวียง ท�านองจีน ท�านองเขมร และท�านองไทย 

โดยรูปแบบการประพันธ์เพลงมีทั้งรูปแบบที่ยึดตามประเพณีและ

ประยกุต์ผสมผสานกบัเครือ่งดนตรทีีพ่บในกลุม่วฒันธรรมต่าง ๆ  เช่น 

การน�าโทนที่อยู่ในวงหัวไม้ของเขมรเข้ามาประพันธ์ในท�านองของ

เขมร และการน�าแคน มาประพันธ์ท�านองร่วมกับท�านองพวน 

เป็นต้น ในการรูปแบบการประพันธ์เพลงชาติพันธุ์พนมสารคาม  

มีดังนี้

  4.1 ท�านองลุ่มน�้าบางปะกง ท�านองสร้อยเพลงในการ

ประพันธ์เพลงในเพลงลุ่มน�้าบางปะกง เป็นการประพันธ์เพลงเพื่อ

แสดงถงึการน้อมร�าลกึและ การบชูาองค์หลวงพ่อโสธร บชูาพระแม่

ธรณี พระแม่คงคา และพระแม่โพสพ ตามที่กลุ่มวัฒนธรรมต่าง ๆ 

ในพนมสารคามให้ความเคารพ โดยเพลงจะสื่อถึงวิถีชีวิตของชาว

พนมสารคามท่ีมีอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก โดยการปลูกข้าวนั้นจะ

ต้องมีการบูชาพระแม่โพสพ จึงพบประเพณีการไหว้พระแม่โพสพ

และประเพณีการสู่ขวัญข้าวในกลุ่มวัฒนธรรมพวน แต่จากการลง

ภาคสนามจะพบว่าทุกวัฒนธรรมในพนมสารคามจะท�าอาชีพ

การเกษตรทุกหมู่บ้าน ในการประพันธ์เพลงผู้วิจัยได้ก�าหนดให้ใช้ 

ภาพที่ 3 กลองโทน เครื่องดนตรีของกลุ่มวัฒนธรรมเขมร 

ที่มา : ธีระวุฒิ กลิ่นด้วง

  4) กลุ่มวัฒนธรรมไทย จากการศึกษากลุ่มวัฒนธรรม

ไทยในพนมสารคามพบว่า เป็นกลุม่ทีย่งัคงยดึวถิวีฒันธรรมประเพณี

ของตนเอง ซึง่ประเพณทีีพ่บ คอื ประเพณที�าขวญัข้าวเลีย้งแม่โพสพ

ตัง้ท้อง ประเพณสีงกรานต์ ประเพณสีารทไทย ประเพณลีอยกระทง 

ประเพณวีนัขึน้ปีใหม่ ประเพณเีข้าพรรษา โดยกลุม่วฒันธรรมไทยมี

การด�าเนินชีวิตที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับคนในกลุ่มวัฒนธรรมอื่นๆ 

โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าใครเป็นกลุ่มวัฒนธรรมใด นอกจากน้ีกลุ่ม

วัฒนธรรมไทยยังคงมีการน�าเอาดนตรีโดยเฉพาะวงปี่พาทย์ ไม่ว่า 

จะเป็นวงปี่พาทย์มอญหรือวงปี่พาทย์ไม้แข็งเข้าไปบรรเลงประกอบ

ในพิธีต่าง ๆ 

ภาพที่ 4 วงดนตรีไทยของกลุ่มวัฒนธรรมไทย 

ที่มา : ธีระวุฒิ กลิ่นด้วง
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วงปี่พาทย์มอญ เนื่องจากการที่ผู้วิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูลพบว่า วง

ดนตรีที่พบมากที่สุดของชาวพนมสารคามคือวงปี่พาทย์และที่ยัง

นิยมน�าไปบรรเลงตามงานต่าง ๆ  มากที่สุดคือวงปี่พาทย์มอญ ซึ่งวง

ปี่พาทย์มอญเป็นวงที่สามารถบรรเลงประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ได้ 

 โครงสร้างของเพลงประกอบด้วย เพลงมทีัง้หมด 2 ท่อน โดย

ท่อนที่ 1 มี 4 ประโยค และท่อนที่ 2 มี 4 ประโยค อัตราจังหวะที่

ใช้คืออัตราจังหวะ 2 ชั้น ใช้วง ปี่พาทย์มอญบรรเลง หน้าทับใช้หน้า

ทับมอญ 2 ชั้น โดยก่อนขึ้นเพลงจะใช้โหม่งตี 3 ครั้ง เพื่อแสดงถึง

การระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย

ท�านองเพลงลุ่มน�้าบางปะกง
ท่อนที่ 1 

ประโยคที่ 1 ขึ้นเพลงด้วยฆ้องโหม่ง 3 ครั้ง  

-มซล ซมซร -ดรม รดทล -มซล -ซมซ มซลด -ร-ม

ประโยคที่ 2 

---- ---ซ ---ซ ---ล ซม-ซ มร-ม รด-ร ดล-ด

ประโยคที่ 3 

---- ---ซ ---ซ ---ล ซม-ซ มร-ม รด-ร ดล-ด

ประโยคที่ 4 

-ททท -ล-ท -ด-ร -ม-ร -ด-ท -ล-ร -ซลท -ลลล

ท่อนที่ 2 

ประโยคที่ 1 

---- -ม-ล ---ซ -ล-- -ด-ซ ลด-ล ---ซ -มซล

ประโยคที่ 2 

---- -ม-ล ---ซ -ล-- -รดล -ซ-ด --มร ดร-ม

ประโยคที่ 3 

---- -ม-ล ---ซ -ล-- -ม-ล -ซ-ล -ซ-ม -ร-ด

ประโยคที่ 4 

---- -มมม -ซ-ม -ร-ด -ม-ร -ด-ท -ซลท -ลลล

  4.2 ท�านองพวน เป็นการประพันธ์เพลงเพ่ือแสดงถึง 

การน้อมราลกึและการบชูาพระแม่คงคา เนือ่งจากความเป็นมาของ

กลุ่มวัฒนธรรมพวนในอ�าเภอพนมสารคามนั้น สืบเชื้อสายมาจาก

ประเทศลาว โดยจากการเก็บข้อมูลพบว่าที่เรียกว่า พวน เป็น 

เพราะว่าในบริเวณท่ีราบสูงตรันนนิท์ มีแม่น�า้สายหนึง่ไหลผ่านชือ่ว่า

แม่น�้าพวน คนกลุ่มนี้ เมื่ออพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่ราบสูง 

ตรันนินท์ที่อยู่ใกล้แม่น�้าดังกล่าว ดังนั้นบริเวณที่ตั้งถ่ินฐาน จึงได้ 

ชื่อว่าบ้านพวน หรือเมืองพวน ต�าแหน่งที่ตั้งของเมืองเชียงขวางอยู่

ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหลวงพระบาง และอยู่ด้านตะวันออก

เฉียงเหนือของเวียงจันทน์

 โครงสร้างของเพลงเป็นเพลงท่อนเดียว มี 8 ประโยค อัตรา

จังหวะที่ใช้คืออัตราจังหวะ 2 ชั้น ใช้วงปี่พาทย์ผสมแคน หน้าทับใช้

หน้าทับลาว 2 ชั้น 

ท�านองพวน
ประโยคที่ 1 

---- ---ล ---- ---ม ---- ---ล ---- ---ม

ประโยคที่ 2 

---- ---ล ---- ---ม ---- -รรร -ม-ร -ท-ล

ประโยคที่ 3

---- ---ม ---- ---ล ---- ---ร ---- ---ล

ประโยคที่ 4 

---- ---ม ---- ---ล -รรร -ม-ซ -ล-ซ -ม-ร

ประโยคที่ 5 

---- ---ม ---- ---ล ---- ---ม ---- ---ล

ประโยคที่ 6 

---- ---ล ---ล ---ล -ดรม -ซ-ล -ท-ล -ซ-ม

ประโยคที่ 7 

---- ---ม ---ม ---ม -รรร -ม-ซ -ล-ซ -ม-ร

ประโยคที่ 8 

---ร -ร-ร -ม-ร -ท-ล -ดรม -ซ-ล -ล-ล ---ซ

  4.3 ท�านองเพลงเวียง เป็นการประพันธ์โดยการก�าหนด

ให้เพลงมีอัตราจังหวะที่เร็ว โดยในช่วงต้นเพลงจะแสดงถึงการรอ

คอยน้าฝนที่จะตกลงมาฝนฤดูท�านา เนื่องจากกลุ่มคนในชาติพันธุ์

เวียง ได้อพยพมาจากประเทศลาวเวียงจันทน์ ซึ่งสมัยก่อนจากการ

ศึกษาพบว่า ผู้คนที่อพยพมาเพราะถูกกวาดต้อนมาตั้งแต่สงคราม



วารสารราชนครินทร์ มกราคม-มิถุนายน 256270

ในสมยักรงุธนบรุ ีและมาตัง้ถิน่ฐานในประเทศไทย โดยในช่วงกลาง

เพลงแสดงถึงฤดูฝนที่ค่อย ๆ  ตกลงมา โดยมีท�านองที่เป็นท�านองซ�้า 

เพื่อแสดงถึงฝนที่ตกลงมาจะมีการกระจายของน�้าฝน ในช่วงท้าย

เพลงแสดงถึงต้นกล้าท่ีงอกข้ึนมาจากนาข้าวค่อย ๆ งอกแผ่ไปทั้ง

แปลงนา ผู้วิจัยเลือกใช้เฉพาะเสียงของลูกตกในท่อนที่ 1 ของเพลง

ลาวสวยรวย ซึ่งผู ้วิจัยได้มีการประพันธ์ท�านองที่เน้นท�านอง

สนุกสนานซึง่เป็นเอกลักษณ์ของผูช้าวลาวทีม่อุีปนสิยัสนกุสนาน โดย

ใช้อตัราจงัหวะชัน้เดยีว และน�าเครือ่งดนตรแีคน ทีพ่บว่าเป็นเครือ่ง

ดนตรทีีไ่ด้รบัความนยิมอย่างมากของกล่มวฒันธรรมธรรมเวยีง เพ่ือ

เพิ่มความสนุกสนานและสื่อถึงสุ้มเสียงส�าเนียงลาว ได้เป็นอย่างดี 

จังหวะที่ใช้บรรเลงจะใช้อัตราจังหวะชั้นเดียว

 โครงสร้างของเพลงประกอบด้วย เพลงมทีัง้หมด 2 ท่อน โดย

ท่อนที่ 1 มี 4 ประโยค และท่อนที่ 2 มี 4 ประโยค อัตราจังหวะที่

ใช้คืออัตราจังหวะชั้นเดียว ใช้วงปี่พาทย์ผสมวงดนตรีอีสานบรรเลง 

ท�านองเวียง

ประโยคที่ 1 

---ล ---- -ม-ร -ด-ล ---- -ซ-ล -ด-ร -ด-ม

ประโยคที่ 2 

---- -ม-ล -ล-ซ -ม-ล -ด-ล -ซ-ล -ม-ซ -ม-ล

ประโยคที่ 3 

---- -ม-ล -ล-ซ -ม-ล -ด-ล -ซ-ล -ม-ซ -ร-ม

ประโยคที่ 4 

---- -ล-ม -ซ-ม -ร-ม -ร-ด -ร-ม -ร-ด -ซ-ล

ท่อนที่ 2 

ประโยคที่ 1 

---ล -มซล --มร ดลซล ---ล -มซล ดลซล ซมรม

ประโยคที่ 2 

---ม -ดรม -ดรม -ม-ล ---ล -ซ-ล -ด-ล -ซ-ม

ประโยคที่ 3 

---- -ม-ล -ล-ซ -ม-ล -ด-ล -ซ-ล -ม-ซ -ร-ม

ประโยคที่ 4 

---- -ล-ม -ซ-ม -ร-ม -ร-ด -ร-ม -ร-ด -ซ-ล

  4.4 การประพันธ์ท�านองจีน ผู้วิจัยได้ประพันธ์เพลง

ท�านองชาตพัินธุจ์นี ซึง่เป็นเพลงทีป่ระพนัธ์ขึน้เพือ่แสดงบรรยากาศ

ความสนกุสนานในการใช้ชวีติอย่างเข้มแขง็ โดยใช้อตัราจงัหวะหน้า

ทบัพเิศษ แสดงถงึการท�ามาหากนิ ทีจ่ะต้องมกีารท�างานทีห่นกัของ

กลุ่มวัฒนธรรมจีนในพนมสารคาม รวมไปถึงที่จะต้องมีการพักผ่อน

ในการท�างานไปด้วย โดยผูป้ระพนัธ์ได้แรงบนัดาลใจในการประพนัธ์

โดยใช้สุ้มเสียงจากวงดนตรีที่ใช้บรรเลงในการประกอบการแสดงงิ้ว

ของกลุ่มวัฒนธรรมจีนที่ใช้ในการแสดงงานประจ�าปีที่ศาลเจ้าใน

พนมสารคาม โดยวงดนตรีประกอบการแสดงงิ้วจะมีลักษณะเด่นที่

ท�านองและเครือ่งประกอบจงัหวะทีม่คีวามดงั ผู้ประพนัธ์ได้ก�าหนด

ให้ใช้อัตรา 2 ชั้นโดยมีการบรรเลงแบบเด่ียวรอบวงและกลับมา

บรรเลงร่วมกันอีกครั้งเสมือนกับการร่วมมือร่วมใจกันของกลุ่ม

วัฒนธรรมจีนในพื้นที่พนมสารคาม

 โครงสร้างของเพลงประกอบด้วย เป็นเพลงท่อนเดียว มี 6 

ประโยค อตัราจงัหวะทีใ่ช้คอือตัราจงัหวะพเิศษ ใช้วงป่ีพาทย์ไม้แขง็

ผสมกลองจีนบรรเลง หน้าทับพิเศษ ส�าเนียงจีน

ท�านองจีน

ประโยคที่ 1 

---- ---ด ---ร -ม-ด -ล-ซ -ล-ด -ด-- -ร-ด

ประโยคที่ 2 

---- ---ด ---ร -ม-ด ---- -ซ-ด -ด-- -ล-ซ

ประโยคที่ 3

---ด -ล-ซ -ม-ซ -ล-ซ -ซ-- -ล-ซ -ซ-- -ล-ซ

ประโยคที่ 4 

---ม -ซ-ล -ด-- -ร-ด -ล-ซ -ล-ด -ด-- -ร-ด

ประโยคที่ 5 

---- ---ม -ซ-ม -ร-ม -ร-ด -ร-ม -ซ-ด -ล-ซ

ประโยคที่ 6 

---ม -ซ-ล -ซ-ล -ด-ซ ---ด -ล-ซ -ม-ซ -ล-ซ

  4.5 การประพันธ์ท�านองเขมร ผู้วิจัยได้ประพันธ์เพลง

ใหม่โดยน�าสุม้เสยีงของดนตรใีนกลุม่วฒันธรรมเขมรทีพ่บในหมูบ้่าน

ดงน้อย ซึ่งพบว่ามีวงขับไม้โดยในวงนี้มีกลองโทน เป็นเครื่องดนตรี

หลักในวง ผู้ประพันธ์จึงน�ากลองโทนเข้ามาบรรเลงในช่วงขึ้นเพลง

เพื่อบ่งบอกถึงการเปลี่ยนส�าเนียงเพลงกลุ่มวัฒนธรรม โดยท�านอง
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เขมรนี้ เป ็นท�านองที่ประพันธ์ขึ้นเพื่อแสดงบรรยากาศความ

สนุกสนานในการใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็ง โดยใช้ 2 อัตราจังหวะ แสดง

ถึงการท�ามาหากินที่จะต้องมีการท�างานที่หนักรวมไปถึงที่จะต้องมี

การพักผ่อนในการท�างานไปด้วย ผู้ประพันธ์ได้ก�าหนดให้อัตรา 2 

ชั้นเป็นสร้อยเพลง และอัตราชั้นเดียวนั้นเป็นการบรรเลงแบบเดี่ยว

รอบวง โดยจากเก็บข้อมลูในพืน้ทีพ่บว่า กลุม่วฒันธรรมเขมรในพืน้ที่

บ้านดงน้อย จะใช้วงหวัไม้มาประกอบในการท�าพธิต่ีางๆ ดงันัน้เพลง

จึงความโดดเด่นที่จังหวะ โดยจะใช้กลองโทนมาบรรเลงเป็นเครื่อง

ก�ากับจังหวะ

 โครงสร้างของเพลงประกอบด้วย เป็นเพลงท่อนเดียว มี 4 

ประโยค อตัราจงัหวะทีใ่ช้คอือตัราจงัหวะพเิศษ ใช้วงป่ีพาทย์ไม้แขง็

ผสมโทนที่ใช้ในวงดนตรีเขมรบรรเลง หน้าทับพิเศษ ส�าเนียงเขมร

ท�านองเขมร

ประโยคที่ 1 

---- --มร -ทรม ---- ---- -ซ-ร -ทรม ----

ประโยคที่ 2 

---- -ซลท -ร-ท -ลซล -ทลท -ลซล -ซมซ -มรม

ประโยคที่ 3

---- -ล-ร ---ล -ท-- รทลฟ -ล-ท ลฟลท -ล-ร

ประโยคที่ 4 

---- รทลฟ มฟลฟ -ล-ท -ล-ฟ -ล-ท -ลฟล -ท-ร

  4.6  เพลงกลุ ่มวัฒนธรรมไทย เป็นเพลงที่แสดงถึง 

ความแข็งแรงของกลุ่มวัฒนธรรมต่าง ๆ ในอ�าเภอพนมสารคาม ที่

สามารถทนต่ออุปสรรคทั้งหลาย อดทนได้ในพื้นที่น�้ากร่อย หรือแม้

ยามมีน�้าทะเลหนุนก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่อ�าเภอ

พนมสารคาม ผู้วิจัยจึงเลือกใช้การประพันธ์ท่ีมีจังหวะชั้นเดียว 2 

ท่อน โดยน�ากลองยาวมาตีเข้ากับวงปี่พาทย์เพื่อเพิ่มความสนุกสาน 

ในช่วงกลางเพลงผู้วิจัยใช้การประพันธ์เพลงให้อยู่ในจังหวะยกและ

บรรเลงซ�้าท�านอง เพื่อแสดงการฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ  ของกลุ่มคนต่าง ๆ

จนมาอยู่รวมกันได้ และในช่วงท้ายเพลงผู้วิจัยได้ประพันธ์ให้แสดง

ถึงความส�าเร็จในการฝ่าอุปสรรคและเจริญเติบโตได้เต็มที่

 โครงสร้างของเพลงประกอบด้วย เป็นเพลง ท่อนเดียว มี 4 

ประโยค อัตราจังหวะที่ใช้คืออัตราจังหวะชั้นเดียว ใช้วงปี่พาทย์ 

ไม้แขง็ผสมกลองยาวทีใ่ช้ในวงดนตร ีป่ีพาทย์ไม้แขง็บรรเลง หน้าทบั

พิเศษ กลองยาว

ท�านองไทย

ประโยคที่ 1 

-ม-ซ -ม-ร มรดร -มมม -ม-ซ -ม-ร มรดร -ดดด

ประโยคที่ 2 

-มมม -ร-ด -ม-ร -ด-- -ม-ร -ด-ท -ซลท -ลลล

ท่อนที่ 2 

ประโยคที่ 1 

-ม-- -ม-ล -ซมซ -ล-- -ม-- -ม-ล -ซมซ -ม--

ประโยคที่ 2 

-มมม -ร-ด -ม-ร -ด-- -ม-ร -ด-ท -ซลท -ลลล

 5. การเผยแพร่ข้อมูล ได้น�าองค์ความรู้ที่ได้เผยแพร่โดย 

การจัดโครงการเผยแพร่องค์ความรู ้ชาติพันธุ์พนมสารคาม ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์และโครงการประกวดดนตรี

สร้างสรรค์ชาติพนัธุพ์นมสารคาม โดยผูเ้ข้าร่วมได้ให้ความร่วมมอืใน

การแสดงความคิดเห็น โดยเห็นว่า เพลงชุดชาติพันธุ์พนมสารคาม 

ควรน�าไปพัฒนา

 ต่อยอดเพื่อเป็นเพลงที่ใช้บรรเลงในเทศกาลต่าง ๆ และ 

ควรน�าไปสร้างสรรค์ร่วมกับการการแสดงนาฏศลิป์ร่วมสมยัทีส่ือ่ถงึ

วฒันธรรม ประเพณขีองกลุ่มวฒันธรรมต่าง ๆ  ในพนมสารคามต่อไป

ภาพที่ 5 ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมโครงการอบรมเชงิปฏิบตักิารเผยแพร่ความรูด้นตรี 

 ชาติพันธุ์ชุด“ชาติพันธุ์พนมสารคาม”

ที่มา : ธีระวุฒิ กลิ่นด้วง
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อภิปรายผล
 จากการศึกษาบรรพสังคีต : การบริการจัดการความรู้และ

การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์ ชุดชาติพันธุ์พนมสารคาม 

เป็นประพันธ์ผลงานเพลงเพื่อให้ได้ทราบถึงกระบวนการต่าง ๆ ใน

การด�าเนนิวถิชีวีติของกลุม่วัฒนธรรมในพนมสารคาม ซึง่ต้องการจะ

เผยแพร่องค์ความรู้ให้คนท่ัวไปได้ทราบถึงวิถีวัฒนธรรม ประเพณ ี

ดนตรีของกลุ่มวัฒนธรรมต่าง ๆ ในอ�าเภอพนมสารคาม รวมถึง

ต้องการให้กลุม่คนในพืน้ท่ีเองตระหนกัถงึความส�าคญัในการอนรุกัษ์

ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม อันดีงามให้คงอยู่สืบไป ซ่ึงความรู้ที ่

ผู ้วิจัยได้รับจากงานวิจัยช้ินน้ีพบว่า การบริหารจัดการข้อมูล 

วิถีวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน�าดนตรีเข้าไปมี

บทบาทต่อการด�าเนนิชวีติ แสดงให้เหน็ถงึผลทีเ่กดิขึน้หลายประการ 

จึงขออภิปรายประเด็นที่มีความส�าคัญจากผลที่ได้รับและตอบ

ค�าถามของการวิจัยในการการสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์

ชุดชาติพันธุ์พนมสารคาม 3 ประเด็น คือ ประเด็นการสืบทอด 

ประเด็นการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง และประเด็นการพัฒนา

ดนตร ีชาตพินัธุ ์รวมทัง้ทัง้การน�าข้อมลูทีไ่ด้จากการวจิยัไปเผยแพร่

ผ่านการอบรมให้ความรูแ้ละการประกวดดนตรใีนเชงิสร้างสรรค์ตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้

 1. วงดนตรีในพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จากการ

ลงพืน้ทีใ่นการท�าวจิยัซึง่พบว่า มวีงดนตรทีัง้หมด 12 วง ในประเดน็

การถ่ายทอดมี 11 วงที่ถ่ายทอดดนตรี มาจากบรรพบุรุษและยังคง

มีผู้สืบสานวงดนตรีของตนเองต่อไป แต่ 1 วงที่ผู้วิจัยพบว่าจะไม่มีผู้

สบืทอด คอื วงประพรตศลิป์ เนือ่งจากวงนีหั้วหน้าวงคอืนายประพรต 

ดุษฎี ได้รับการถ่ายทอดมาจากครูสกล แก้งเพ็งกาศ ครูเพลงใน

กรุงเทพมหานคร และนายประพรต ดุษฎี ไม่มีลูกหลานสืบทอด 

วงต่อ เนือ่งจากลูก ๆ  ไปประกอบอาชพีอืน่กนัหมดไม่ว่าจะเป็นอาชพี

รับราชการและอาชีพธุรกิจส่วนตัว จึงอาจท�าให้การสืบทอดทาง

ดนตรีของวงนี้จะขาดช่วงการสืบทอด ดังนั้นการเชื่อมโยงการเรียน

รู้ทางดนตรีจากภูมิปัญญาของนักดนตรีชาวบ้านไปสู่การจัดการ

ความรู้ ในสถาบันการศึกษาจึงมีความส�าคัญที่จะช่วยให้การขับ

เคลื่อนการเรียนการสอนดนตรีให้คงอยู่ต่อไป ซึ่งผู้วิจัยได้เสนอแนะ

ให้กับหัวหน้าวงดนตรีวงประพรตศิลป์ ให้น�าลูกหลานเข้าไปศึกษา

ต่อทางด้านดนตรีในระดับสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีพื้นที่ตั้ง

ใกล้กับอ�าเภอพนมสารคามที่สุดโดยมีระยะห่างประมาณ 20 

กิโลเมตร จึงไม่ยากต่อการเดินทาง เน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ      

ราชนครินทร์มีสาขาวิชาที่เปิดสอนทางด้านดนตรี 2 สาขาวิชา คือ 

สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย และสาขาวิชาดนตรีสากล จึงควร

น�าลูกศิษย์ในวงเข้าเรียน เพื่อน�าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดด้าน

ดนตรีต่อไป

 2. ในการลงพืน้ทีเ่กบ็ข้อมลูในเชงินกัมานษุย ดุรยิางควทิยา 

พบว่า วงดนตรทีีใ่ช้ในการประกอบพธิกีรรมของกลุม่วฒันธรรมต่าง ๆ  

ในพนมสารคามมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงไปตามสภาพสังคม

ปัจจุบันจึงท�าให้วงดนตรีประกอบพิธีกรรมอาจสูญหายไปในท่ีสุด  

ผู้วิจัยพบว่า วงดนตรีของกลุ่มวัฒนธรรมเขมรที่เรียกว่า “วงหัวไม้” 

เป็นวงดนตรีที่ขาดการสืบทอดและน�าไปใช้ในพิธีกรรมในปัจจุบัน 

โดยในหมู่บ้านดงน้อยเหลือวงหัวไม้เขมรเพียง 1 วง ที่ยังคงการเล่น

วงหัวไม้แบบโบราณ คือ วงของนายกาบ บุตรโต อายุ 68 ปี ซึ่งมี 

นกัดนตรีในวงเพยีงคนเดยีวคอืนายช้ิน โตเกิด อาย ุ61 ปี ซึง่นกัดนตรี

ทั้ง 2 คนมีอายุเยอะและเส่ียงต่อการสูญหาย โดยเหตุผลจากการ

ขาดการสืบทอดทอดน้ันเน่ืองจากผู้ท่ีบรรเลงดนตรีในวงนี้เป็น 

วงดนตรทีีใ่ช้ประกอบในพธิเีข้าทรงและการนบัถอืผีจงึมคีวามเชือ่ว่า

ผู้ที่เล่นดนตรีในวงหัวไม้ได้ได้ต้องเป็นผู้ที่เป็นร่างทรงเช่นกัน ดังนั้น

ผู้ที่จะรับการสืบทอดจึงมีความกลัวที่จะเล่นวงน้ีเน่ืองจากต้องเป็น

ร่างทรงด้วย ซึง่ในประเดน็นีผู้ว้จิยัได้แนะน�าให้นายอนวตัร เสาวดาล 

อายุ 23 ปี ซึ่งเป็นนักดนตรีท่ีมีความสามารถในการบรรเลงเครื่อง

ดนตรีได้หลายชนิดและเป็นผู้ที่มีความเช่ือทางด้านการเข้าทรงเจ้า 

เซ่นผ ีไปศกึษาวธิกีารบรรเลงวงหวัไม้จากครเูพลงเพือ่รกัษารปูแบบ

การบรรเลงไว้ก่อนท่ีวงน้ีจะสูญหายไป นอกจากนี้ผู้วิจัยเองก็เข้าไป

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โดยได้เรียนการตีวงหัวไม้จากครูเพลงใน

ต�าบลดงน้อยเพื่อรักษาวิธีการตีจังหวะกลองโทนเช่นกัน

 3.  การสรา้งสรรคบ์ทเพลงชุดชาตพิันธุ์พนมสารคาม ได้น�า

หลักการประพันธ์เพลงจากหลักการที่เกี่ยวข้องที่ใช้กับการวิจัยใน

ครัง้นีม้าใช้ ซึง่จากการประพนัธ์และน�าเพลงมาเผยแพร่เพือ่ต่อยอด

องค์ความรู้ในการจัดโครงการเผยแพร่องค์ความรู ้ด ้านดนตรี

ชาตพินัธุพ์นมสารคาม เมือ่วนัที ่16 สิงหาคม 2561 ณ มหาวทิยาลยั

ราชภัฏราชนครนิทร์ ซ่ึงเป็นโครงการทีมี่รปูแบบการอบรมเชิงปฏบิตัิ

การเพื่อจัดการองค์ความรู้ร่วมกัน โดยให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้ฝึก

ปฏบิตัเิครือ่งดนตรจีรงิและเรยีนเพลงชดุชาตพินัธุพ์นมสารคามจรงิ 

มผีูเ้ข้าร่วมโครงการทัง้หมด 60 คนเป็นครอูาจารย์ นกัเรยีน นกัศึกษา

จากจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผู้เข้าร่วมมีความหลากหลายทางระดับ

ความคิดจึงได้รับข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ความแตกต่างกันใน

แง่มุมต่างๆ เช่น ส�าเนียงเพลงที่ยังขาดความชัดเจนในสุ้มเสียงของ

กลุ่มวัฒนธรรมต่าง ๆ ความช้าเร็วของท่วงท�านอง เครื่องดนตรี ที่

ควรน�ามาผสมในวงต่าง ๆ  เป็นต้น ซึ่งผลจากการจัดโครงการมีผู้เข้า

ร่วมกลุม่หน่ึงทีเ่ป็นนักศกึษาท่ีมาจากมหาวิทยาลยัครฉูวีจ้ิง ประเทศจนี 

จงึเป็นโอกาสทีด่ทีีผู่ว้จิยัจะให้นกัศกึษากลุม่ดงักล่าวฟังเพลงส�าเนยีง

จีนและสอบถามว่าเพลงของกลุ่มวัฒนธรรมจีนที่ใช้ในการเพลง 

ชดุชาตพัินธุพ์นมสารคามท่ีประพันธ์ในคร้ังนี ้สามารถให้อารมณ์เพลง 

ที่ส่ือถึงส�าเนียงจีนหรือไม่ ซึ่งนักศึกษานักศึกษา ได้ให้ความเห็นว่า

ฟังแล้วสามารถรับรู้ได้ว่าเป็นเพลงที่ส่ือถึงความหมายความเป็น
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วัฒนธรรมจีนได้ แต่ควรน�าเครื่องดนตรี ท่ีเป็นเครื่องดนตรีกลุ่ม

เครื่องสาย จะสื่ออารมณ์เพลงที่เป็นส�าเนียงจีนได้มากกว่านี้ เข้ามา

มีบทบาทในการบรรเลงเพลงท�านองเพลงจีน

ข้อเสนอแนะ
 1. ควรมีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรี

ชาติพันธุ์พนมสารคามให้กับครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ในครั้ง

ต่อไปซึ่งควรจัดในท้องที่ของอ�าเภอพนมสารคามเพื่อให้ผู้คนใน

พนมสารคามได้ตระหนักถึงความส�าคัญต่อไป

 2.  เพลงที่ผู้วิจัยประพันธ์ควรน�าไปต่อยอดโดยให้เจ้าของ

กลุม่วฒันธรรมทัง้ 5 กลุม่เข้ามามส่ีวนร่วมในการประพันธ์เพลงเพือ่

ให้กลุ่มพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการข้อมูลอย่างจริงจัง
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