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บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง การเรียบเรียงบทเพลงพื้นบ้านอีสานพร้อมคู่มือสำ�หรับการ
สอนวงซิมโฟนิกระดับพื้นฐานและระดับกลาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะเพลงพื้น
บ้านอีสานเป็นข้อมูลในการเรียบเรียงสำ�หรับวงซิมโฟนิก โดยการศึกษาเอกสาร ข้อมูลออนไลน์ และการ
สัมภาษณ์ จากนั้นวิเคราะห์เนื้อหาด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์ ตีความเอกสาร
ต่างๆ ตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดการวิจัย ตามหลักการวิเคราะห์ดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากล
มีผลการศึกษาดังนี้ การเลือกบทเพลงในการเรียบเรียง ได้ทำ�การคัดเลือกทำ�นองจากบทเพลงพื้นบ้าน
อีสานทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มในการบรรเลง เป็นเพลงทีน่ �ำ มาประกอบการแสดงฟ้อนรำ� นำ�มารวมเข้าเป็นบทเพลง
ชุดอีสานสวีท ตามรูปแบบโครงสร้างบทเพลงแบบตะวันตก ได้แก่ เซิง้ บัง้ ไฟ, แม่ฮา้ งกล่อมลูก, เต้ย (สาม
จังหวะ) และลำ�เพลิน นอกจากการวิเคราะห์บทเพลงพื้นบ้านอีสานแล้ว ยังทำ�การวิเคราะห์ทำ�นองช่วง
เชื่อม และการวิเคราะห์เทคนิคในการบรรเลง ได้แก่ จังหวะ ชีพจร บันไดเสียง ทำ�นอง ทำ�นองช่วงเชื่อม
เสียงค้าง และสำ�เนียง รวมถึงท่อนเพลงของบทเพลงพื้นบ้านอีสาน เพื่อตีความเปรียบเทียบในเชิงพหุ
วัฒนธรรม ใช้เป็นข้อมูลและองค์ประกอบทีเ่ หมาะสมในการสร้างสรรค์บทเพลง สำ�หรับวงซิมโฟนิกต่อไป
คำ�สำ�คัญ: ลักษณะ, เพลงพื้นบ้านอีสาน, สร้างสรรค์, วงซิมโฟนิก

Abstract

This study reports the analysis of the characteristics of Isan folk songs for creating music for
symphonic bands. The study was designed with a qualitative approach. The data were collected
by analyzing related documents, online data, and interviews. Qualitative analysis was also
employed in the interpretation processes of the data. Both music and folk music principles were
used in the data analysis with the consideration of the scope of the study. The results were
as follows. In terms of song selection, the music was selected considering its popularity in the
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uses of traditional performances in the Isan region. The selected songs were arranged in the
name of “Isan Suite” which was a western composed symphonic consisting of “Seng Bung Fai”,
“Mae Hang Klom Look”, “Tei Sam Jung Wa”, and “Lum Plern”. Moreover, transitional theme
and composition techniques including rhythm, pulse, scale, melody, transitional theme, drone
harmony, and articulation were also studied with a multicultural point of view to present Isan
folk music that could be performed in symphonic bands.
Keywords: characteristics, Isan folk song, Creation, Symphonic band

บทนำ�

ดนตรี คื อศิล ปะที่มีการสร้า งสรรค์ผ่า น
ความคิด จินตนาการ แรงบันดาลใจ และภูมปิ ญ
ั ญา
จากอดีตถึงปัจจุบัน จนเกิดเป็นแบบแผนอันเป็น
ที่ยอมรับในนานาอารยประเทศ ดนตรีเป็นสิ่งที่มี
คุณค่าทางสุนทรียะ ทำ�ให้เกิดความรู้สึกในทางดี
งาม จึงเกี่ยวเนื่องกับปรัชญาทางสุนทรียศาสตร์
ซึ่งพิจารณาถึงความสวย ความงาม ความดี และ
ความไพเราะ อันเป็นคุณค่าของดนตรีด้วยความ
สวยความงาม มิใช่ว่าจะสัมผัสได้เฉพาะทางตรง
เท่านั้น แม้ในดนตรีที่เราสัมผัสทางหูอย่างเดียวก็
มีความสวยงามอยู่ด้วยเช่นกัน ท่วงทำ�นอง เสียง
ลีลา และความไพเราะนั้นเองเป็นความสวยงาม
ของดนตรี ยิ่ ง มี ลั ก ษณะดั ง กล่ า วนี้ คื อ ประณี ต
ละเมียดละไม และสูงส่งเพียงใด ความสวยงาม
ของดนตรีก็ยิ่งมีมากขึ้นเพียงนั้น ส่วนความดีของ
ดนตรีนนั้ มองเห็นได้ไม่ยาก ผูท้ ชี่ อบฟังดนตรีหรือ
นักดนตรีย่อมสามารถมองเห็นความดีของดนตรี
ได้ทุกคน (สงัด ภูเขาทอง, 2536)
รัฐบาลไทยให้ความสำ�คัญกับการส่งเสริม
วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ โดยอนุรักษ์
ฟื้ น ฟู แ ละเผยแพร่ ป ระวั ติ ศ าสตร์ วั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนี ย ม ศิ ล ปะ ประเพณี ภู มิ ปั ญ ญา
ภาษาไทย และภาษาถิ่นที่มีอัตลักษณ์และความ
หลากหลายผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความภาคภู มิ ใ จในเอกลั ก ษณ์ ข องชาติ พร้ อ ม

ทั้งสนับสนุนการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย เพื่อกระตุ้นกระแสนิยมวัฒนธรรม
ไทย (สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2562) การ
อนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมเป็นหน้าทีข่ องคนในพืน้ ถิน่ ทีจ่ ะ
สรรหาวิธีอนุรักษ์ รวมถึงวิธีสืบทอดวัฒนธรรมให้
ยังคงอยู่ด้วยวิธีการต่างๆ แนวคิดการสร้างสรรค์
ผลงานจากวัฒนธรรมพืน้ ถิน่ ให้เป็นสากล ประยุกต์
ผ่านการนำ�เสนอที่เป็นรูปแบบสากล รวมทั้งวิธี
การสืบทอดและเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นถิ่นให้เป็น
ที่เข้าใจของอารยชน วิถีทางวัฒนธรรมดนตรีของ
มนุษย์ตั้งแต่โบราณการในแต่ละพื้นที่นั้น ล้วนถูก
สร้างสรรค์จากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อเติมเต็ม
ให้มีชีวิตที่ดีและสมบูรณ์ อีกทั้งความเชื่อที่อยู่
คู่กับวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้น การศึกษาทางด้าน
ดนตรี ทำ�ให้เรารูจ้ กั ดนตรีในถิน่ ฐานต่างๆ มากขึน้
โดยในประเทศไทยเรียกดนตรีในพื้นถิ่นว่า ดนตรี
พื้นเมือง หรือดนตรีพื้นบ้าน
มนตรี ตราโมท (2540) ได้ให้ความหมาย
ของเพลงพื้นเมืองหรือดนตรีพื้นบ้าน ว่า หมาย
ถึงเพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งในแต่ละ
ท้องถิ่นจะมีการร้องเล่นที่แตกต่างกันออกไปตาม
สภาพของท้องถิ่นนั้นๆ เพลงพื้นบ้านว่าเพลง
พืน้ บ้าน พืน้ เมืองหมายถึงเพลงทีช่ าวบ้านร้องเล่น
กันมานานโดยเฉพาะในยุคสังคมแบบเกษตรกรรม
มีการถ่ายทอดด้วยปากหรือสังเกตจำ�เอาเอง มัก
ไม่ทราบชื่อผู้คิดท่วงทำ�นองของแต่ละเพลง การ
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ร้องมีทั้งการร้องแบบคนเดียวหรือร้องเป็นกลุ่ม
(อเนก นาวิกมูล, 2548) กล่าวคือ เพลงพืน้ บ้าน คือ
เพลงที่เกิดขึ้นจากคนในพื้นถิ่น ร้อง เล่น และทำ�
กิจกรรมจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม
รวมถึงความเชื่อในพื้นถิ่น เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมี
ความสมบูรณ์ เป็นสิ่งที่กระทำ�สืบต่อกันมาเป็น
เวลานาน
การศึกษาทางด้านดนตรี ทำ�ให้เข้าใจ
ดนตรีในถิ่นฐานต่างๆ มากขึ้น ดนตรีมีการพัฒนา
แนวคิ ด ทฤษฎี เกิ ด การสร้ า งสรรค์ ด นตรี ที่ มี
ระเบียบแบบแผน โดยเฉพาะหลักการของดนตรี
ตะวันตก การศึกษาวิเคราะห์ดนตรีในพืน้ ถิน่ ต่างๆ
อาศัยหลักการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอ้างอิงข้อมูล
จากระบบของดนตรีตะวันตก การสร้างสรรค์ผล
งานดนตรีสมัยใหม่ การประพันธ์หรือเรียบ-เรียง
บทเพลง นิยมใช้หลักการเรียบเรียงโดยคำ�นึง
ถึงองค์ประกอบทางดนตรีตามแบบดนตรีตะวัน
ตก ในปัจจุบัน แนวคิดในการผสมผสานดนตรี
ต่างวัฒนธรรมเป็นที่แพร่หลาย เราเรียกดนตรี
ประเภทนี้ว่า ดนตรีร่วมสมัย (Contemporary
Music) การนำ�แนวคิดที่คล้ายคลึงกันของดนตรี
ต่างวัฒนธรรม มาเป็นแนวคิดร่วมในการเรียบเรียง
บทเพลงในเชิงสร้างสรรค์ เกิดเป็นผลงานแปลก
ใหม่ในเชิงประยุกต์
วีรชาติ เปรมานนท์ (2537) ให้ความ
หมายของดนตรีรว่ มสมัยว่า เป็นดนตรีทใี่ ช้ท�ำ นอง
ลีลา สำ�เนียง สีสนั และความรูส้ กึ แบบใดแบบหนึง่
หรือผสมผสานไม่จำ�กัดประเภทของดนตรีที่ใช้
คีตลักษณ์ ทฤษฎีหลักการ และวิธีการประพันธ์
วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น (2558) ได้กล่าวถึง
การพัฒนาดนตรีโดยรวมเอาองค์ประกอบดนตรี
พื้นบ้านของ “บาร์ตอก” ว่าโครงสร้างดนตรีที่เป็น
แบบแผนดัง้ เดิมและเสียงของดนตรีศตวรรษที่ 20
มาไว้ด้วยกันเป็นดนตรีมีลักษณะเฉพาะตัว เขา
เชือ่ ว่าดนตรีพนื้ บ้านช่วยให้ดนตรีมอี สิ ระจากระบบ
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เสียงเมเจอร์และไมเนอร์ โดยทำ�นองเพลงพืน้ บ้าน
มีลักษณะใกล้เคียงกับโมดเพลงโบสถ์หรือโหมด
ของกรีกโบราณและเป็นโหมดที่ใช้กันดั้งเดิม เช่น
โหมดเพนทาทอนิค ทำ�นองพื้นบ้านมีอิสระมาก
ด้านโครงสร้างจังหวะและการเปลี่ยนอัตราจังหวะ
บาร์ตอกเรียบเรียงดนตรีพื้นบ้านโรมาเนียและ
ฮังการีใหม่โดยใช้แนวประกอบซึ่งมีเสียงกระด้าง
เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี (2536) อธิบายถึง
การศึกษาองค์ลักษณะและองค์ประกอบดนตรี
พื้นบ้านควรพิจารณาจากลักษณะทั้ง 5 ประการ
ได้แก่ 1) จังหวะ เป็นศิลปะการจัดระเบียบของ
เวลาของเสียง ไม่ว่าจะเป็นการเน้นเสียง ความ
ช้าเร็ว เมื่อมารวมกันแล้ว จะทำ�ให้เกิดผลหลาก
หลายของจังหวะ อันเป็นผลโดยตรงต่ออรรถรสใน
การรับรู้ 2) ทำ�นอง เป็นส่วนของดนตรีทมี่ อี ทิ ธิพล
ต่อฟังในด้านของสติปญ
ั ญา ผูฟ้ งั มักแยกแยะความ
แตกต่างระหว่างเพลงหนึง่ กับอีกบทเพลงหนึง่ โดย
อาศัยทำ�นองเป็นส่วนสำ�คัญ องค์ประกอบทีส่ �ำ คัญ
ของทำ�นอง ได้แก่ ความสูง-ต่ำ� และความสั้น-ยาว
ของเสียง 3) การประสานเสียง องค์ประกอบของ
ดนตรีส่วนนี้ เกิดจากการนำ�เสียงมาบรรเลงซ้อน
กันหรือพร้อมกัน การซ้อนกันของเสียงจะพบใน
แนวตั้ง หรือเวลาเดียวกัน การประสานเสียงมี
ส่วนช่วยอย่างยิ่งในการอุ้มเสียงให้เกิดพลังทาง
อารมณ์ อันเป็นองค์ประกอบที่ละเอียดอ่อน ที่
ช่ ว ยเกื้ อ หนุ น ความงามของบทเพลง 4) สี สั น
เสียง ได้แก่คุณลักษณะเฉพาะของแหล่งกำ�เนิด
เสียง ความหลากหลายไม่วา่ จะเป็นวิธกี ารบรรเลง
วัสดุที่ใช้ทำ�เครื่องดนตรี รูปทรง ขนาด ล้วนส่งผล
โดยตรงต่อสีสนั ของเสียงดนตรี และ 5) คีตลักษณ์
รู ป แบบของเพลงเป็ น เสมื อ นกรอบที่ ร วมเอา
จังหวะ ทำ�นอง การประสานเสียง สีสันของเสียง
ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์เดียวกัน
การที่ จ ะสร้ า งสรรค์ ผ ลงานทางดนตรี
จากดนตรีพื้นบ้าน จึงจำ�เป็นต้องศึกษาหาข้อมูล

เดีย วกัน

การที่จ ะสร้า งสรรค์ผ ลงานทางดนตรี
ผลการศึกษา
จากดนตรีพื ้น บ้า น จึง จ าเป็ น ต้อ งศึก ษาหา
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ข้อ มูลลักเพื
่ อ ที่จ ะเป็
องค์่อการสร้
ป ระกอบส
าคัญ ในการ
ษณะเพลงพื
้นบ้านอีนสานเพื
างสรรค์บทเพลงวงซิ
มโฟนิก
มกลาง, ศักน
ดิ์ชเพลงใช้
ัย หิรัญรักษ์
126 นี้ คัดเลือกจากเพลงทีเ่ ป็อัคนรวัทีตนร่ เชืิย่อมและเป็
ที่จ ะสื่อ ถึง ขนบธรรมเนี ย ม วัฒ นธรรม และภู มิ
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วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ลั ก ษณะเพลง

พืน้ บ้านอีสานเป็นข้อมูลในการเรียบ-เรียงบทเพลง
สำ�หรับวงซิมโฟนิก

วิธีการศึกษา

การศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ เ พลงพื้ น บ้ า น
อีสาน มีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาความเป็นมาเพลงพืน้ บ้านอีสาน
จากการฟัง การค้นคว้าจากตำ�ราและการสอบถาม
เกี่ ย วกั บ ประเภทของเพลงพื้ น บ้ า นแต่ ล ะพื้ น ที่
ของภาคอีสานและศึกษาบทเพลงจากการฟังทั้ง
จากซีดีและอินเทอร์เน็ต รวมถึงการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านอีสาน (อย่าง
ไม่เป็นทางการ) และคัดเลือกบทเพลงที่มีความ
เหมาะสม
2. วิ เ คราะห์ ลั ก ษณะเฉพาะขององค์
ประกอบที่สำ�คัญของเพลงพื้นบ้านอีสาน โดยใช้
หลักการวิเคราะห์ตามหลักทฤษฎีดนตรีตะวันตก

ผลการศึกษา

1. บทเพลงพื้นบ้านที่ใช้ในการศึกษาใน
ครัง้ นี้ คัดเลือกจากเพลงทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มและเป็นเพลง

ภาพที่ 1 ตัวอย่างทำ�นองลำ�เพลิน

แม่ฮา้ งกล่อมลูก (ลายใหญ่) เป็นลายแคน
หมอแคนพื้นบ้านในอดีตได้พัฒนามาจากเพลง
กล่อมเด็กของคนอีสานในสมัยก่อน คนอีสานสมัย
ก่อนเวลาให้ลกู นอนเปลจะเรียกว่า “นอนอู”่ ซึง่ เป็น
สำ�เนียงภาษาอีสาน ขณะทีก่ ล่อมลูกนอนผูเ้ ป็นแม่
เป็นยาย หรือผู้ที่มีอายุมาก ก็จะร้องเป็นทำ�นอง
บทกล่อมของคนอีสาน ดังบทกล่อมบางตอนที่
ว่า “นอนสาล่า บุดตาแม่สิก่อม นอนอู่แก้วสาแล้ว
แม่สิกวย อื่อ อื้อ แม่ไปไฮหมกไข่มาหา แม่ไปนา
หมกปลามาป้อน แม่ไปส่อนหมกฮวกมาหา” ซึ่ง
กล่อมเป็นทำ�นองสำ�เนียงภาษาพูดของคนอีสาน
จากนั้นไม่นานเด็กที่นอนในอู่ก็จะเคลิ้มหลับไป
บทกล่อมอันเยือกเย็นนี้เองเป็นแนวทางให้ศิลปิน
ผู้มีอารมณ์ศิลป์ในยุคสมัยนั้นนำ�ทำ�นองบทกล่อม
นี้มาร้อยเรียงเป็นเสียงดนตรี มีเจตนาบรรยาย
ให้เห็นถึงสภาพหญิงม้ายที่ต้องทนต่อความทุกข์
ยากลำ�บากในการเลี้ยงดูลูกและการทำ�มาหากิน
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อนยโขง
แล้ว
บกันนไปเต้ยพม่าและเต้ยโขงสลับกันไป
จึสลั
งจะเป็

ภาพที่ 3 ตัวอย่างทำ�นองเต้ย

ภาพที่ 3 ตัวอย่างทานองเต้ย
เซิ้ ง คาว่า "เซิ้ ง" หมายถึง การฟ้ อนรา

ภาพที่ 4 ตัวอย่างทำ�นองเซิ้ง

ภาพที่ 4 ตัวอย่างทานองเซิง้
างทวานองเซิ
เพลงพืภาพที
้ น บ้ า่ 4นอีตัวสอย่
านส่
นใหญ่ ง้ จะมี
โครงสร้าง 3 ท่อน คือ
1) ท่ อ นเกริ่ น เปรี ย บได้ กั บ ท่ อ นเปิ ด
(Opening) ของดนตรีตะวันตก
2) ท่ อ นทำ � นองหลั ก และแปรทำ � นอง
เ ป รี ย บ ไ ด้ กั บ ท่ อ น นำ � เ ส น อ ทำ � น อ ง ห ลั ก
(Exposition) และ (Theme and variation)
3) ท่ อ นโอ่ เปรี ย บได้ กั บ ท่ อ นจบของ
บทเพลง (Finale)
2. ลั ก ษณะขององค์ ป ระกอบของ
บทเพลงพื้นบ้านอีสาน
เพลงพื้นบ้านอีสานเกิดจากภูมิปัญญา
ของปราชญ์ทางดนตรีของชาวอีสาน มีลักษณะ
เฉพาะขององค์ประกอบดนตรีทสี่ �ำ คัญ อันเป็นทีม่ า
ของแนวคิดในการสร้างสรรค์บทเพลง ประกอบไป
ด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้

ซึ่งมีเสียงเพียง 5 เสียง และมีการพัฒนาทานอง
2. ลักษณะขององค์ประกอบของบท-เพลง
โดยการแปรทานองหรือทางแปร (Variation)
พืน้ บ้านอีสาน
ท า น อ ง ช่ ว ง เ ชื่ อ ม ( Transitional
เพลงพื้นบ้านอีสานเกิดจากภูมิ-ปั ญญา
ข อ ง ป ร า ช ญ์ ท า ง ด น ต รี ข อ ง ช า ว อี ส า น มี
theme)
ลักษณะเฉพาะขององค์
ระกอบดนตรี
ทส่ี าคั
ญก อัน 128
ลักษณะเพลงพื้นบ้านอีสานเพื่อปการสร้
างสรรค์บทเพลงวงซิ
มโฟนิ
ครวัยตบเสมื
ร เชื่อมกลาง,
หิรัญรักงษ์
เป็ นทานองที่เอัปรี
อนลูศักกดิส่์ชงัย ไปยั
เป็ น ที่ม าของแนวคิด ในการสร้า งสรรค์บ ทเพลง
ท่อนต่อไป หรือส่งให้ลงจบ ทานองช่วงเชื่อมของ
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้
เพลงอีสานนัน้ มีอยู่หลายทานอง เช่น เด้อนางเด่อ
จั
ง
หวะ
(Rhythm)
เพลงอี
สานนั
น้ มีออนางเด่
ยูห่ ลายทำ
เช่น เด้ออนางเด่
จังหวะ (Rhythm)
เด้อนางเด่
อ เด้
อ เด้�อนอง
เด้อนางเด่
เป็ นต้นอ
จังหวะทีน่ ยิ มใช้ในดนตรีพนื้ บ้านของชาว เด้อนางเด่อ เด้อนางเด่อ เด้อเด้อนางเด่อ เป็นต้น
จัง หวะที่นิ ย มใช้ใ นดนตรีพ้ืน บ้า นของ
นอกจากนี้ยงั มีทานองช่วงเชื่อมทีส่ ่งไปสู่การไหล
อีสาน เป็นจังหวะแบบอัตราจังหวะ 2 (Duple time) นอกจากนี
้ยังมีทำ�นองช่วงเชื่อมที่ส่งไปสู่การไหล
ชาวอี
ส
าน
เป็
น
จั
ง
หวะแบบอั
ต
ราจั
ง
หวะ
2
(Duple
ลายล
า
หรื
ๆ ทัทัง้ ้ง
หรืออัตราจังหวะ 2/4 แต่ในบางครั้ง การบรรเลง ลายลำ�  หรืออการหย่
การหย่าาวของเครื
วของเครื่อ่องดนตรี
งดนตรีตต่า่างงๆ
time)บทเพลงมี
หรือ อัต ราจั
ง หวะ
2/4งหวะเป็
แต่ ใ นบางครั
ง้ การ
ในส่ววนของเครื
นของเครื่อ่องดนตรี
งดนตรีพพื้น้นื บ้บ้าานอี
นอีสสาน
าน และดนตรี
การใช้
อัตราจั
น 2/2 หรื
อ C cut ในส่
และดนตรี
บรรเลงบทเพลงมี
ก
ารใช้
อ
ต
ั
ราจั
ง
หวะเป็
น
2/2
หรื
อ
ขึ้นอยู่กับลายหรือทำ�นองของบทเพลง
สากล เช่น แซ็กโซโฟน
โซโฟน คีคียยบ์ ์บอร์
อร์ดดเป็เป็นนต้ต้นน
C cut ขึน้ อยู่กชีบั พลายหรื
อทานองของบทเพลง
จร (Pulse)
ชีพในจั
จร (Pulse)
งหวะของดนตรีพื้นบ้านอีสาน เป็น
จังหวะที
อกลักษณ์ การเน้
จังสหวะจะเน้
ในจั่ มงี เหวะของดนตรี
พน้ื บ้นานอี
าน เป็ น น ที่
จังหวะหลั
ง โดยการเน้
นจังนหวะยกหรื
อจังนหวะขั
จัง หวะที
่มีเ อกลั
ก ษณ์ การเน้
จัง หวะจะเน้
ที่ ด
(Syncopation)
ลักนษณะของชี
พอจรจึ
งมีการโยน
จังหวะหลั
ง โดยการเน้
จังหวะยกหรื
จังหวะขั
ด
จั
ง
หวะ
และอาจมี
ค
วามคล้
า
ยคลึ
ง
กั
บ
จั
ง
หวะสวิ
ภาพที่ 5่ 5ตัตัววอย่
อย่าางท
งทำานองช่
�นองช่ววงเชื
(Syncopation) ลัก ษณะของชีพ จรจึง มีก ารโยน ง
ภาพที
งเชื่ออ่ มม1 1
(Swing) ของดนตรีแจ๊สในบางทำ�นองเพลง ทั้งนี้
จังหวะ และอาจมีความคล้ายคลึงกับจังหวะสวิง
ชีพจรของเพลง อาจขึ้นอยู่กับการบรรเลงที่แตก
(Swing)
แจ๊้นสทีในบางท
านองเพลง ทัง้ นี้
ต่างกัของดนตรี
นในแต่ละพื
่
ชี พ จรของเพลง
อาจขึ
อยู่ ก ับ การบรรเลงที่
บันไดเสี
ยง ้ น(Scale)
แตกต่างกันในแต่
ละพื
ดนตรี
พน้ื้ นทีบ้่ า นอี ส าน ใช้ บั น ไดเสี ย ง
บันไดเสีคยไมเนอร์
ง (Scale)(Pentatonic minor)
เพนทาโทนิ
กุญแจประจำ�หลัก (Key Signature) ที่นิยมใช้คือ
a minor, g minor และ d minor ส่วนการใช้โหมด
นิยมใช้โหมดไอโอเนียน (Ionian) โหมดมิกโซลิ
เดียน (Mixolydian) หรือบางครั้งใช้โหมดลีเดียน
(Lydian Mode) ในการสร้างสรรค์บทเพลง
ทำ�นอง (Melody)
การดำ � เนิ น ทำ � นองของเพลงพื้ น บ้ า น
ภาพที่ 6 ตัวอย่างทำ�นองช่วงเชื่อม 2
อีสาน นิยมดำ�เนินแบบข้ามขั้น (Disjunct) มากว่า
ภาพที่ 6 ตัวอย่างทานองช่วงเชือ่ ม 2
การดำ�เนินแบบตามขั้น (Conjunct) สาเหตุอัน
เสียงค้าง (Drone harmony)
เนื่องมาจากทำ�นองหลักเพลงพื้นบ้านอีสาน (ลาย
เสียงค้าง (Drone harmony)
เสี
ย งค้ า งหรื อ เสี ย งประสานยื น เป็ น
โบราณ) บรรเลงอยูใ่ นบันไดเสียงเพนทาโทนิก ซึง่
เสี
ย งค้ า งหรื อ เสีย งประสานยืคล้นายคลึ
เป็ นง
มีเสียงเพียง 5 เสียง และมีการพัฒนาทำ�นองโดย ลัลักกษณะเฉพาะของการบรรเลงของแคน
ายคลึง
กับปีษณะเฉพาะของการบรรเลงของแคน
่สก็อต หรือ Pipe Bag ที่มีเสียงเสียคล้
งประสาน
การแปรทำ�นองหรือทางแปร (Variation)
ปี่ สก็ออตมกั
หรืบอการบรรเลงทำ
Pipe Bag ทีม่ �เี นอง
สียงเสียงประสาน
ยืกันบไปพร้
ทำ � นองช่ ว งเชื่ อ ม (Transitional ยืน ไปพร้อมกับการบรรเลงทานอง
การออกสำ�เนียง (Articulation)
theme)
การออกสาเนี ยงข(Articulation)
การบรรเลงดนตรี
องชาวอีสาน เป็นการ
เป็นทำ�นองที่เปรียบเสมือนลูกส่ง ไปยัง
การบรรเลงดนตรี
ของชาวอี
าน เป็ นการ
�นองของเพลงร้
อง ลักสษณะการออก
ท่อนต่อไป หรือส่งให้ลงจบ ทำ�นองช่วงเชื่อมของ บรรเลงจากทำ
บรรเลงจากทานองของเพลงร้อง ลักษณะการออก
เสียงหรือสาเนียงจึงคล้ายกับการขับร้อง ลักษณะ
อีกอย่างหนึ่งคือการจาดหรือจ้าด เป็ นลักษณะการ

วิเครา
สุกิจ พ
เพลงพ
ทอดก
อีสาน
ทีเ่ ป็ นเ
ลักษณ

แบบห
จะเป็ น
ค่ อ นข
เสียงเ
บันได
ประโย
ตามค
บรรเล
จัง หว
ค่อนข
ด้ ว ย
(Them
แปร (
ชาวบา
มีการ
ลาย จ

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เสียงหรือสำ�เนียงจึงคล้ายกับการขับร้อง ลักษณะ
อีกอย่างหนึ่งคือการจาดหรือจ้าด เป็นลักษณะ
การออกเสียงที่เน้นหัวเสียง เพื่อให้ผู้คนหันมา
สนใจในการแสดงดนตรี คล้ายคลึงกับ Marcato
accent หรือ Sforzando ซึ่งเป็นเครื่องหมายการ
ออกสำ�เนียงของดนตรีตะวันตก

อภิปรายผล

ลั ก ษณะของเพลงพื้ น บ้ า นอี ส าน หาก
วิเคราะห์จากองค์ประกอบทางดนตรีแล้ว สามารถ
วิ เ คราะห์ ต ามหลั ก ของดนตรี ส ากล อั น ได้ แ ก่
จังหวะ ชีพจร บันไดเสียง ทำ�นอง ทำ�นองช่วงเชือ่ ม
เสียงค้าง และสำ�เนียง รวมไปถึงการวิเคราะห์
โครงสร้างของบทเพลง ซึ่งสอดคล้องกับสุกิจ พล
ประถม (2538) ได้กล่าวถึงลักษณะของเพลงพื้น
บ้านอีสานว่า เป็นศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกัน
มานานในชนเผ่าต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในภาคอีสาน
เพลงพื้ น บ้ า นอี ส านที่ นิ ย มเล่ น จะมี ลั ก ษณะที่
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากภาคอื่นๆ
ลักษณะของเพลงพื้นบ้านอีสานโดยทั่วไปมี ดังนี้
1) เพลงพื้นบ้านอีสานจะใช้บันไดเสียง
แบบห้าเสียง (Pentatonic Scale) 2) ท่วงทำ�นอง
จะเป็นทางบันไดเสียงไมเนอร์ จึงแฝงด้วยสำ�เนียง
ค่อนข้างจะให้อารมณ์เศร้า 3) การประสานเสียง
เพลงไม่มีระบบ แต่สามารถบอกถึงลักษณะบันได
เสียงเป็นแบบไมเนอร์ 4) ทำ�นองเพลงเป็นประ
โยคสั้นๆ สามารถบรรเลงซ้ำ�หลายๆ ครั้งตาม
ความต้องการของผู้บรรเลง จึงสามารถบรรเลง
ได้นานเท่าใดก็ได้ 5) ความช้า-เร็ว ของจังหวะอยู่
ในระดับปานกลาง ไปจนถึงจังหวะค่อนข้างเร็ว 6)

ปีที่ 40 ฉบับที่ 4 กรกฏาคม-สิงหาคม 2564

129

โครงสร้างของทำ�นองประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ
ทำ�นองเกริ่น ทำ�นอง หลัก (Theme) และทำ�นอง
ย่อย (Motive) หรือทำ�นองแปร (Variations)
7) ทำ�นองเพลงพื้นบ้านชาวบ้านเรียกว่า “ลาย”
สืบทอดโดยการจดจำ�  ไม่มีการบันทึกโน้ตเพลง
และไม่ค่อยมีการแต่งเติมลาย จึงทำ�ให้มี “ลาย
เพลง” จำ�นวนไม่มากนัก

สรุป

เพลงพื้นบ้านอีสานเกิดจากภูมิ-ปัญญา
ของปราชญ์ทางดนตรีของชาวอีสาน มีลักษณะ
เฉพาะขององค์ประกอบดนตรีที่สำ�คัญ อันเป็น
ที่มาของแนวคิดในการสร้างสรรค์บทเพลง การ
ที่จะสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีจากดนตรีพื้น
บ้าน จึงจำ�เป็นต้องศึกษาหาข้อมูล เพื่อที่จะสื่อถึง
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของ
คนในพื้ น ถิ่ น ให้ นั ก ดนตรี ไ ด้ เ ข้ า ใจและตี ค วาม
ความหมายของบทเพลงผ่านการบรรเลง สื่อไป
ยังผู้ฟังให้ได้รับอรรถรสทางดนตรี ในเรื่องของ
จังหวะ ชีพจร บันไดเสียง ทำ�นอง ทำ�นองช่วงเชือ่ ม
เสียงค้าง สำ�เนียง ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ อัน
เป็นวัตถุดบิ ชัน้ ยอดในการเรียบเรียงหรือประพันธ์
เพลง เป็นการอนุรกั ษ์เผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมทาง
ดนตรีในสังคมพหุ-วัฒนธรรม

กิตติกรรมประกาศ

การศึ ก ษวิ จั ย นี้ ได้ รั บ ทุ น อุ ด หนุ น จาก
สำ�นักงานการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563
และขอขอบพระคุณคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้

ลักษณะเพลงพื้นบ้านอีสานเพื่อการสร้างสรรค์บทเพลงวงซิมโฟนิก
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