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บทคัดย่อ

งำนวิจัยนี้เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพทำงด้ำนดนตรีวิทยำ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษำวัฒนธรรมดนตรีกับ

วิถีชีวิตชุมชนในท้องถิ่นภำคตะวันออก : กรณีศึกษำเพลงร�ำสวด คณะอเนก สำรเนตร จังหวัดตรำด 

ผลกำรศึกษำพบว่ำ ในด้ำนประวัติควำมเป็นมำของกำรเล่นเพลงร�ำสวด คณะอเนก สำรเนตร จังหวัด

ตรำด นำยอเนก สำรเนตร ได้เริ่มหัดเล่นเพลงร�ำสวดอย่ำงประมำณปีพ.ศ. 2503 โดยเร่ิมจำกกำรเล่นเพลงร�ำ

สวดแบบดั้งเดิม คือ กำรใช้เนื้อหำจำกบทสวดพระมำลัย ต่อมำจึงประยุกต์น�ำเนื้อเร่ืองจำกนิทำนในวรรณคดีมำ

เป็นบทร้อง เรียกว่ำกำรเล่นร�ำสวดแบบประยุกต์ มีเครื่องดนตรีประกอบท่ีส�ำคัญ ได้แก่ กลอง (ท�ำหน้ำท่ีบรรเลง

หลัก) ฉิ่ง และกรับ โดยผู้ที่บรรเลงดนตรีจะท�ำหน้ำที่ร้องรับเป็นลูกคู่ประกอบกำรร้องไปด้วยในขณะแสดง  

รูปแบบอัตลักษณ์ในกำรแสดงจะเริ่มจำกร้องบทไหว้พระพุทธ พระธรรมจบแล้วนั้น ก็จะย้อนกลับไปร้องสร้อย 

และร้องบทไหว้ครู ไหว้บิดร มำรดำ และจบด้วยบทสั่งเปรต หลังจำกนั้นก็จะเป็นกำรร้องด�ำเนินเรื่อง โดยใช้

เรื่องในวรรณคดีเป็นหลัก ลักษณะส�ำคัญของกำรแสดงร�ำสวดคณะอเนก สำรเนตร เป็นกำรเล่นร�ำสวดแบบ

ประยุกต์ท่ีจะน�ำนิทำนในวรรณคดีมำเล่นเป็นเรื่องรำว ท�ำให้ผู้ที่มำร่วมงำนศพ ได้รับควำมเพลิดเพลินมำกขึ้น

ถือเป็นแบบฉบับของคณะ มิได้มีกำรร้องเพลงลูกทุ่งหรือเพลงสมัยนิยม ท�ำให้ยังคงเอกลักษณ์หรือลักษณะเพลง

พื้นบ้ำน ท่ีเป็นคุณค่ำของงำนวัฒนธรรมเพลงดนตรีที่ส�ำคัญ ท่ีควรบันทึกและอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ต่อไป

ค�าส�าคัญ: เพลงร�ำสวด / วัฒนธรรมดนตรี

1ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประจ�ำสำขำวิชำดนตรี คณะดนตรีและกำรแสดง มหำวิทยำลัยบูรพำ
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Abstract 

The purpose of this qualitative research in musicological aspect was to study the 

Culture of Music and Indigenous living in eastern region: A Case study of Rum Suad, Anek 

Sarnnetra troupe, Trat Province. 

 The results revealed that in the history of Rum Suad, Anek Sarnnetra troupe, Trat 

Province, Mr. Anek Sarnnetra had begun to perform Rum Suad in 2503. He started from 

conservative Rum Suad which used the content of Pra Malai chanting. Then, the contents 

of old folk were applied to be lyrics, called modified Rum Suad. The important instruments 

were drums (major instrument), cymbals and grabs. The musicians would sing as a chorus 

during performing. The identical pattern of the performance begins with the scripture to 

pay respect to the Buddha, the Buddha’s teachings, back to chorus (Rong soi), pay respect 

teacher, parents and ends with “Sung Pert” song. After that, the song would be continued 

by using the folk. The major characteristics of the performance of Rum Suad, Anek Sarnnetra 

troupe was a modified Rum Suad which applied the folk to entertain people who  

participated in the funeral. This was the original of this troupe, did not use Thai folk song 

or modern song. These identity and values of the culture of music should be preserved 

continually. 

Keyword: Rum Suad song; Culture of Music  

ความส�าคัญและที่มา
งำนด้ำน “วฒันธรรมดนตร”ี เป็นอกีหนึง่สำขำทีส่�ำคญัในงำนด้ำนศลิปวฒันธรรมทีมี่ควำมเกีย่วข้อง

กบัวถิชีีวติของผูค้นในสงัคม โดยเฉพำะกบักำรด�ำเนนิชวีติของคนตัง้แต่เกดิจนกระทัง่ตำยไป กลุม่คนในแต่ละ
ชำตพินัธ์ุมีกำรน�ำ “งำนดนตร”ี เข้ำไปผกูเชือ่มกบั “วถิชีวีติควำมเชือ่ของคนในชมุชน” ซึง่ท�ำให้เกดิงำนดนตรี
ที่เก่ียวข้องกับประเพณีวิถีชีวิตของคนในสังคมเหล่ำนี้ มีควำมแตกต่ำงหลำกหลำย และมีคุณค่ำที่ควรเก็บ
บันทึกรักษำไว้เป็นมรดกของแผ่นดิน

จังหวัดตรำดมีพื้นที่เพียง 2,819 ตำรำงกิโลเมตร ทิศเหนือมีอำณำเขตติดกับประเทศกัมพูชำ ทิศใต้
ตดิกบัอ่ำวไทยและน่ำนน�ำ้ทะเลประเทศกมัพชูำ เนือ่งจำกพืน้ท่ีทีต่ดิต่อกบัประเทศเพือ่นบ้ำนและตดิอ่ำวไทย
ท�ำให้เป็นเมืองที่มีกำรติดต่อค้ำขำย และกำรเคลื่อนย้ำยของชุมชนเป็นระยะๆ2 รวมไปถึงกำรแลกเปลี่ยน 
และกำรผสมผสำนทำงวัฒนธรรมหลำยด้ำน ท้ังวิถีกำรด�ำเนินชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีต่ำงๆ 

2www.trat.go.th/ (สืบค้นเมื่อวันที 30 กันยำยน 2562)
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โดยวฒันธรรมดนตรไีด้เข้ำไปมส่ีวนเก่ียวข้องกบัวถีิกำรด�ำเนนิชวีติและขนบธรรมเนยีมประเพณ ีในสองประเดน็
ใหญ่ๆ คือ 1) ใช้ส�ำหรับประกอบพิธีกรรม 2) ใช้ส�ำหรับเป็นควำมบันเทิง ซึ่งวัฒนธรรมดนตรีเหล่ำนี้จึงเป็น
ส่วนส�ำคัญของวิถีชีวิตชุมชน และถูกถ่ำยทอดต่อๆ กันมำ ซ่ึงเป็นที่มำของวัฒนธรรมดนตรีเพลงพื้นบ้ำน 
แบบต่ำงๆ ในจังหวัดตรำดที่ส�ำคัญๆ  เช่น เพลงโหงฟำง เพลงล�ำภำ เพลงขอทำน และเพลงร�ำสวด เป็นต้น

กลุ ่มวัฒนธรรมดนตรีเพลงพื้นบ้ำน “เพลงร�ำสวด” เป็นกำรละเล่นพื้นบ้ำนที่นิยมเล่นกันใน 
หมู่ชำวบ้ำนเฉพำะในงำนศพและมีควำมเกี่ยวโยงกับกำรสวดพระมำลัย จำกกำรศึกษำพบว่ำนักวิชำกำร 
ท่ำนต่ำงๆ ให้ควำมเห็นไปในทิศทำงเดียวกัน ดังนี้ 

ปรำรถนำ มงคลธวัชและสมร งำมล้วน (2547, น. 1) กล่ำวว่ำ
กำรเล่นร�ำสวด เป็นกำรละเล่นพื้นบ้ำนอย่ำงหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกำรสวดหน้ำศพ ของคน 

ภำคตะวนัออกของประเทศไทย เนือ่งจำกในสมยัก่อนชำวบ้ำนนยิมตัง้ศพบ�ำเพญ็กศุลกนัหลำยๆ วนั หลงัจำก
กำรสวดพระอภิธรรมจบแล้วพระจะสวดพระมำลัยต่อ เสมือนกำรอยู่เป็นเพื่อนศพ คนนิยมฟังเนื่องจำก
ท่วงท�ำนองเสยีงลลีำ จงัหวะของกำรสวดเป็นแบบแสดงละคร มุง่สือ่อำรมณ์แก่ผูฟั้งด้วยลลีำของเสยีง ฟังสนกุ 
มีเน้ือหำที่มุ่งเน้นให้มีควำมเชื่อเรื่องโทษของกำรท�ำบำปประเภทต่ำงๆ  ต่อมำเมื่อควำมเป็นอยู่วิถีชีวิตของ
ชุมชนและสังคมเปลี่ยนไป บทสวดพระมำลัยจึงมีกำรเปล่ียนแปลงจำกกำรใช้พระเป็นผู้สวดมำเป็นฆรำวำส 
ซึ่งเรียกว่ำ สวดคฤหัสถ์ และต่อมำเป็นร�ำสวด เพื่อเป็นเพื่อนศพ กำรเล่นร�ำสวดจึงเป็นกำรละเล่นพื้นบ้ำน 
ที่ใช้เล่นในงำนศพหลังจำกพระสวดอภิธรรม เพื่ออยู่เป็นเพื่อนเจ้ำภำพให้คลำยควำมโศกเศร้ำ... 

ฝ่ำยนิเทศก์กำรศึกษำ หน่วยศึกษำนิเทศก์ (2525, น. 55) อ้ำงถึงใน อภิลักษณ์ เกษมผล-กูล (2547, 
น. 21) กล่ำวว่ำ

ร�ำสวดเป็นกำรละเล่นพื้นเมืองชนิดหนึ่ง... นิยมเล่นกันเฉพำะในงำนศพ ใช้ผู้เล่นตั้งแต่ 2 คน 
เป็นต้นไป กำรเล่นร�ำสวดนี้สืบเนื่องมำจำกสมัยก่อนเมื่อมีคนตำยในบ้ำน จะเก็บศพไว้ก่อน อำจจะเก็บไว้  
5 คืน 7 คืน หรือ 15 คืน แล้วแต่ฐำนะของแต่ละคน โดยจะเก็บศพไว้ที่บ้ำน บรรดำญำติพี่น้องและเพื่อนฝูง
จะต้องเฝ้ำศพกันทั้งกลำงวันและกลำคืนสำเหตุที่ต้องเฝ้ำสันนิษฐำนได้ 2 ประกำร คือ ประกำรแรก เพื่อเป็น
เพือ่นญำตขิองผูต้ำยไม่ให้โศกเศร้ำเสยีใจ เมือ่ขำดสมำชกิในครอบครัวไปใหม่ๆ อกีประกำรหนึง่นัน้ เนือ่งจำก
คนสมัยนั้นนิยมเล่นน�้ำมันพรำยจึงมีกำรขโมยศพ เพื่อน�ำไปท�ำน�้ำมันพรำย จึงจ�ำเป็นต้องเฝ้ำศพเพื่อกัน 
กำรถูกขโมย เมื่อมีกำรเฝ้ำศพก็ต้องเฝ้ำจนกว่ำจะเผำ ขณะเฝ้ำถ้ำไม่ได้ท�ำอะไรก็จะง่วงนอน จึงคิดหำวิธีกำร
ท่ีท�ำให้ไม่ง่วงนอน จงึเกดิกำรเล่นร�ำสวดกันขึน้ กำรเล่นร�ำสวดนัน้จะใช้คนต้ังแต่ 2 คนขึน้ไป ทัง้ชำยและหญงิ
มีหน้ำที่ร้องและร�ำ เนื้อเรื่องที่น�ำมำใช้ร้องน�ำมำจำกคัมภีร์พระมำลัย บรรยำยถึงบำปบุญคุณโทษในกำร 
กระท�ำของคนขณะมีชีวิตอยู่ นอกจำกนี้ยังมีกำรน�ำเอำเรื่องรำวจำกวรรณคดี เช่น รำมเกียรติ์ ขุนช้ำงขุนแผน 
มำร้องร�ำเพ่ือให้เกิดควำมสนกุสนำน เป็นกำรผ่อนคลำยควำมเศร้ำโศกของญำตผิูต้ำย ในปัจจบุนัมีกำรตัง้เป็น
คณะขึ้นเพื่อรับจ้ำงเล่นตำมงำนศพ...
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นีรนุช นิรุตติศำสตร์ (2551, น. 2-3) กล่ำวว่ำ
กำรตำย ในงำนจะต้องมพีธีิกรรมทีส่�ำคญัทีส่ดุกค็อื กำรสวด กำรสวดนัน้ได้มำจำกกำรผสมผสำนกนั

ระหว่ำงศำสนำพรำหมณ์กับศำสนำพุทธ เพ่ือท�ำให้พิธีมีควำมศักด์ิสิทธิ์ยิ่งข้ึน และในพิธีกรรมกำรสวดศพ 
นอกเหนือจำกกำรสวดพระอภิธรรมแล้ว ยังมีกำรสวดอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นต้นแบบกำรสวดคฤหัสถ์ นั่นคือ 
ประเพณกีำรสวดพระมำลยั ซึง่จำกกำรรวบรวมข้อมลูหลกัฐำนทำงโบรำณคดแีละวรรณคดโีบรำณ นกัวชิำกำร
จึงได้สนันษิฐำนว่ำ น่ำจะเป็นประเพณทีีม่มีำตัง้แต่ครัง้กรุงศรีอยธุยำ โดยมลัีกษณะค�ำประพนัธ์เป็นร้อยกรอง
เรียกว่ำ “กำพย์” เนื้อควำมคัดมำจำกคัมภีร์มหำวิบำก เรื่องพระมำลัย หรือมำลัยสูตร เป็นเรื่องที่มีอิทธิพล
ต่อควำมเชื่อทำงพุทธศำสนำ คือควำมเชื่อในเรื่องศำสนำของพระศรีอำริยเมตไตรย หรือยุคของพระศรีอำริย์ 
อันเป็นสังคมในอุดมคติที่มีควำมสมบูรณ์พูนสุข ซึ่งกำรสวดพระมำลัยแต่เดิมนั้นใช้ในงำนมงคล คือ งำนแต่ง 
เรียกว่ำ “มำลัยกล่อมหอ” แต่ในปัจจุบันกลับกลำยเป็นนิยมสวดเฉพำะในงำนอวมงคลคือ ใช้สวดเฉพำะใน
งำนศพเท่ำนั้น...

จำกข้อมูลข้ำงต้นดังกล่ำว จะเห็นได้ว่ำ เพลงร�ำสวดนั้นมีที่มำจำกกำรสวดพระมำลัย ต่อมำถูกปรับ
เปลี่ยนไปตำมเหตุกำรณ์และควำมเหมำะสม จนกลำยเป็นควำมนิยมของกลุ่มชนในภูมิภำคตะวันออกจนถึง
ปัจจุบัน จำกกำรสัมภำษณ์ นำยมงคล มรรคผล (2552) อ้ำงถึงใน นิฏฐิตำ เจริญสุข และคณะ (2552) ได้แบ่ง
ช่วงยุคเวลำของกำรเล่นร�ำสวดในจังหวัดจันทบุรีว่ำมีกำรพัฒนำกำรออกเป็น 3 ช่วงคือ

ช่วงที่ 1 เมื่อประมำณ 100 ปีที่แล้ว ร�ำสวดมักเรียกกันว่ำ ร�ำอยู่เป็นเพื่อนศพ มีเพียงกลุ่มผู้ชำยที่ดื่ม
สุรำอยู่ในงำนศพ ในตอนดึกเริ่มเกิดควำมเงียบเหงำ ประกอบด้วยได้ดื่มสุรำเข้ำไป ท�ำให้เกิดควำมคึกคะนอง 
จึงน�ำบทสวดพระมำลัยในตู้พระธรรมมำใส่ท�ำนองร้อง บ้ำงก็ลุกขึ้นร�ำหรือเต้นบ้ำงก็เลียนแบบพระสงฆ์ โดย
กำรน�ำตำลปัตรมำวำงด้ำนหน้ำแสดงท่ำทำงเป็นพระสงฆ์ บทเพลงที่น�ำมำร้องในช่วงนี้จะมีเพียงบทสวด 
พระมำลัย หรือบทสวดต่ำงๆ ของพระสงฆ์ แต่มักจะร้องท�ำนองนอยเป็นส่วนมำก และเพิ่มควำมสนุกสนำน
โดยใช้กำรปรบมือเข้ำจังหวะกับท�ำนองเพลง ต่อมำเจ้ำภำพงำนศพในที่ต่ำงๆ เห็นว่ำกลุ่มคนที่ดื่มสุรำภำยใน
งำนศพเท่ำนั้น สำมำรถท�ำให้งำนศพครึกครื้น ไม่เงียบเหงำ และเป็นกำรอยู่เป็นเพ่ือนศพได้เป็นอย่ำงดี  
จึงมีกำรหำกลุ่มคนเหล่ำน้ีให้ช่วยไปอยู่เป็นเพื่อนศพ และจะมีเหล้ำ ข้ำวปลำอำหำรเลี้ยงเป็นสินน�้ำใจ  
ช่วงที่ 2 เมื่อประมำณ 70-60 ปีที่แล้ว ร�ำอยู่เป็นเพื่อนศพเริ่มเป็นที่รู้จักมำกขึ้น มีกำรเริ่มพัฒนำเรื่องบทเพลง
ที่น�ำมำร้องเล่นกัน โดยกำรน�ำโครงเรื่องจำกวรรณคดีมำแต่งเป็นบทกลอนแล้วใส่ท�ำนองเพลงพื้นบ้ำน 
ที่แต่งขึ้นเอง จำกเดิมผู้ร้องผู้เล่นที่มีเพียงกลุ่มผู้ชำย ก็เริ่มมีผู้หญิงที่มีอำยุกลำงคนได้เข้ำร่วมเล่นด้วย ใช้กำร 
ปรบมือเข้ำจังหวะเช่นเดิม เรียกกำรแสดงนี้ว่ำ ร�ำสวดแบบโบรำณ

ช่วงที่ 3 เมื่อประมำณ 20-30 ปีที่แล้ว มีผู้สนใจทั้งภำยในและภำยนอกจังหวัดมำกขึ้น ท�ำให้เกิดร�ำ
สวดแบบประยุกต์ขึ้น โดยมีกำรน�ำกลอง ฉิ่ง และกรับเข้ำมำเพ่ิมควำมสนุกสนำน นักแสดงมีกำรแต่งกำย
สวยงำม และมีค่ำตอบแทนในกำรหำไปแสดงแต่ละครั้ง... 

กำรเล่นร�ำสวดในภำคตะวันออกยังมีให้พบเห็นได้ในหลำยๆ จังหวัด ส่วนใหญ่จะมีประวัติควำมเป็น
มำคล้ำยกัน และเป็นกำรเล่นเฉพำะในงำนศพเท่ำนั้น โดยมีทั้งกำรเล่นร�ำสวดแบบดั้งเดิมและกำรเล่นร�ำสวด
แบบประยุกต์ ส�ำหรับในจังหวัดตรำดมีจ�ำนวนคณะลดน้อยลงไปมำกจำกสมัยก่อนที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกมี
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วัฒนธรรมกำรบันเทิงรูปแบบใหม่เข้ำมำในสังคม ท�ำให้กำรร้องร�ำท�ำเพลงเพ่ือวัตถุประสงค์ด้ังเดิมนั้น  
ถูกเปลี่ยนแปลงไปตำมรสนิยมคนผู้คนในสมัยใหม่ จึงเป็นสำเหตุหนึ่งที่ท�ำให้คณะร�ำสวดค่อยๆ ทยอยเลิกลำ
กันไป จึงเป็นที่มำของกำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้ เพื่อคงรักษำข้อมูลศิลปวัฒนธรรมเพลงพื้นบ้ำนประเภทนี้มิให้
สูญหำยไป

วัตถุประสงค์
 เพือ่ศกึษำวฒันธรรมดนตรกีบัวถิชีวีติในท้องถิน่ภำคตะวนัออก: กรณศีกึษำเพลงร�ำสวด   คณะอเนก 
สำรเนตร จังหวัดตรำด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมดนตรีด้ำนเพลงร�ำสวด และใช้เป็นข้อมูลส�ำหรับกำรเผยแพร่
 2. ใช้เป็นข้อมลูเพือ่ท�ำวจิยัต่อยอดส�ำหรบับุคคล ทีส่นใจศึกษำงำนวฒันธรรมดนตรี ด้ำนเพลงร�ำสวด 
และหน่วยงำนที่สนใจศึกษำ อนุรักษ์ส่งเสริมงำนด้ำนประเพณีวัฒนธรรม และศิลปะกำรแสดงพื้นบ้ำน 

ขอบเขตการศึกษา
 1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ได้แก่ ประวัติพัฒนำกำรของงำนดนตรีในประเด็นควำมเป็นมำกำรสืบทอด 
และรูปแบบอัตลักษณ์ของงำนดนตรี 
 2. ขอบเขตด้ำนพื้นที่ ได้แก่ จังหวัดตรำด

ข้อตกลงเบื้องต้น
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อใช้เป็นตัวอย่ำงในงำนวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจำกกำรเก็บข้อมูลภำคสนำม
ในกำรแสดงเพลงร�ำสวดของคณะอเนก สำรเนตร จังหวัดตรำด ในวันที่ 17 มีนำคม 2560 ที่หอประชุมใหญ่ 
วิทยำลัยชุมชน จังหวัดตรำด เท่ำนั้น 

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 ในกำรวิจัย ผู้วิจัยด�ำเนินกำรตำมขั้นตอน กำรปฏิบัติงำนวิจัย ค�ำนึงถึงควำมสอดคล้องกับหัวเรื่อง 
ที่ศึกษำ โดยผู้วิจัยก�ำหนดใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ โดยวิธีกำรศึกษำและตีควำมจำกข้อมูลจริง ตำม 
หลกัฐำนทีเ่ก็บได้จำกงำนภำคสนำม หลกัฐำนเชงิประวัตศิำสตร์ต่ำงๆ รวมถงึบคุคลทีเ่กีย่วข้อง ทัง้ในด้ำนแนว
ควำมคิด ควำมหมำย ควำมเชื่อ นัยส�ำคัญ ในด้ำนวิธีกำรวิจัยจึงก�ำหนดใช้กระบวนกำรวิจัย ดังนี้

1. ขั้นเตรียมการเบื้องต้น
(1) ก�ำหนดกรอบแนวคิดที่จะท�ำกำรศึกษำ พร้อมน�ำเสนอแนวคิด  
(2) ศึกษำและส�ำรวจข้อมลูด้ำนเอกสำร และข้อมลูเบือ้งต้น จำกส�ำนกัหอสมุดต่ำงๆ หรอืสถำนทีเ่กบ็

รักษำข้อมูลทำงประวัติศำสตร์ และศึกษำจำกบุคคลข้อมูล ได ้แก่ นักวิชำกำรด้ำนดนตรี และ 
นักดนตรี ที่มีควำมเกี่ยวข้องทั้งในและนอกพื้นที่กำรศึกษำ 
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(3) ศกึษำตำมวตัถปุระสงค์ ทีก่�ำหนดไว้ และสร้ำงแบบสัมภำษณ์ แบบเกบ็รวบรวมข้อมลู ตำมประเด็น
ที่ก�ำหนดไว ้  ตำมวัตถุประสงค ์  และค�ำถำมวิจัย โดยใช ้แบบสัมภำษณ์ส�ำหรับเป ็นกรอบเพื่อ 
ปฏิบัติงำน

2. เครื่องมือ และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้
ผูว้จิยัได้ใช้แบบสมัภำษณ์แบบมโีครงสร้ำง (structured interview) เป็นเคร่ืองมอืในกำรด�ำเนนิกำร

วิจัย และอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นในกำรวิจัย ได้แก่ เครื่องบันทึกภำพเคลื่อนไหว (VDO) และสื่อวัสดุประกอบกำรใช้ 
เคร่ืองบันทึกเสียง และสื่อวัสดุประกอบกำรใช้ กล้องถ่ำยรูป และส่ือวัสดุประกอบกำรใช้ อุปกรณ์เคร่ืองใช้
ต่ำงๆ ที่จ�ำเป็นต้องใช้ระหว่ำงปฏิบัติกำรวิจัย

3. ขั้นการศึกษาข้อมูลภาคสนาม
(1) วำงแผนเพื่อด�ำเนินงำน กำรเตรียมเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่ำงๆ ส�ำหรับใช้ในกำรเก็บรวบรวม

ข้อมูล และติดต่อบุคคลข้อมูล เพื่อขอศึกษำและบันทึกข้อมูลต่ำงๆ ที่ผู้วิจัยต้องกำร เช่น กำรบันทึกเสียง  
เทปบันทึกภำพเคลื่อนไหว ภำพถ่ำย เอกสำรที่มีกำรบันทึกข้อมูล เป็นต้น

(2) เข้ำพื้นที่ศึกษำภำคสนำม เพื่อด�ำเนินกำรสัมภำษณ์ และเก็บรวบรวมข้อมูลด้ำนต่ำงๆ ตำมกรอบ
กำรวิจัย ด้วยวิธีสัมภำษณ์ ทั้งกำรสัมภำษณ์แบบเป็นทำงกำร และไม่เป็นทำงกำร โดยมีลักษณะงำนข้อมูลที่
ด�ำเนินกำรเกบ็รวบรวม คอื ข้อมลูเนือ้หำสำระเพือ่น�ำไปเชือ่มโยงสำยควำมคดิ (Narrative Threads) ทัง้ด้ำน
ควำมเป็นมำ ด้ำนรูปแบบอัตลักษณ์ของเพลงดนตรี องค์ประกอบของดนตรี และกำรสืบทอด ข้อมูลภำพ
เคลื่อนไหว ข้อมูลภำพถ่ำย ข้อมูลเสียง

4. ขั้นเรียบเรียงข้อมูล
ขัน้เรยีบเรยีงข้อมลูผูว้จิยัได้น�ำข้อมลูทีไ่ด้จำกกำรเกบ็ในภำคสนำม ทัง้ข้อมูลจำกแบบสมัภำษณ์ และ

ข้อมูลจำกสือ่บนัทกึต่ำงๆและท่ีได้จำกกำรรวบรวมเอกสำร สิง่พมิพ์ บทควำม นติยสำร ผลงำนวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
โดยน�ำมำผ่ำนกระบวนกำรเรียบเรียง เมื่อผ่ำนกระบวนกำรเรียบเรียงแล้ว จึงน�ำมำจัดจ�ำแนกหมวดหมู่  
ตำมกรอบประเด็นที่ก�ำหนดไว้ เพื่อเตรียมเข้ำสู่กระบวนกำรวิเครำะห์ข้อมูล ให้ได้ค�ำตอบตำมวัตถุประสงค์ที่
ตั้งไว้ในประเด็นต่ำงๆ 

5. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
กำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ผู้วิจัยใช้ข้อมูลที่ได้จำกสิ่งต่ำงๆ คือ กำรลงพื้นที่

ภำคสนำมเก็บข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์บุคคลข้อมูล กำรสังเกตกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนจริง และน�ำข้อมูลมำ
วิเครำะห์ สังเครำะห์ เพื่อตอบค�ำถำมตำมวัตถุประสงค์และขอบเขตงำนวิจัย  

6. ขั้นเรียบเรียงผลการศึกษา และน�าเสนอผลงานวิจัย
ข้อมลูเนือ้หำสำระต่ำงๆ ทีไ่ด้รบัจำกกำรศกึษำทุกส่วนท่ีก�ำหนดไว้ในวตัถุประสงค์ เมือ่น�ำมำวเิครำะห์ 

และสังเครำะห์เนื้อหำทุกหัวข้อแล้วน�ำมำตรวจสอบ วินิจฉัย ตีควำม ประมวลผลค�ำตอบ ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์กำรวิจัย ค�ำถำมวิจัย จำกนั้นจึงน�ำมำเรียบเรียงในลักษณะพรรณนำวิเครำะห์ ตำมประเด็นที่
ก�ำหนดไว้
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สรุปผลการวิจัย
วัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตในท้องถิ่นภำคตะวันออก : กรณีศึกษำเพลงร�ำสวด คณะอเนก สำรเนตร 

จังหวัดตรำด ผู้วิจัยได้ด�ำเนินกำรศึกษำตำมขอบเขตเนื้อหำของกำรวิจัยดังนี้
(1) ประวัติควำมเป็นมำเพลงร�ำสวด คณะอเนก สำรเนตร จังหวัดตรำด
กำร “ร�ำสวด” เป็นเพลงพื้นบ้ำนที่นิยมใช้ส�ำหรับงำนศพอย่ำงแพร่หลำยในอดีตพื้นที่ของจังหวัด

ตรำด แต่ในปัจจุบันเหลืออยู่เพียงคณะเดียวท่ียังคงรับงำนเล่นเพลงร�ำสวดอยู่คือ คณะอเนก สำรเนตร  
จำกกำรสัมภำษณ์นำยอเนก3  ให้ข้อมูลพอสรุปทั้งในด้ำนประวัติควำมเป็นมำและรูปแบบวิธีกำรแสดง ได้ว่ำ

เพลงร�ำสวดในพืน้ทีข่องจงัหวดัตรำด ในอดตีมคีณะร�ำสวดหลำยคณะกระจำยอยูใ่นพืน้ทีข่องจงัหวดั
ตรำด ซึ่งเป็นที่นิยมของคนในพื้นที่ จุดประสงค์หลักเพื่อให้คณะเพลงร�ำสวดเล่นเป็นมหรสพส�ำหรับคนที่อยู่
เฝ้ำศพทั้งตัวเจ้ำภำพเอง ญำติ และเพื่อนพ้อง เพื่อไม่ให้เกิดควำมเงียบเหงำ มำกนัก กำรเล่นเพลงร�ำสวดใน
สมัยก่อน จะเล่นแบบดั้งเดิมโดยเริ่มเล่นหลังจำกพระสวดจบ โดยเชิญตู้พระธรรมมำตั้งไว้ และผู้เล่นนั่งสี่ด้ำน
ล้อมรอบตู้พระธรรม เริ่มจำกกำรร้องบทไหว้ครู เมื่อจบก็จะเข้ำสู่ช่วงกำรเล่นเพลงร�ำสวด จะใช้เนื้อควำมจำก
ตู้พระธรรมร้องสอนคนให้รู้จำกบำปบุญคุณโทษ กำรท�ำควำมดี กำรประพฤติตัว เป็นต้น กำรเล่นไม่มีดนตรี
ประกอบ และไม่มีกำรร�ำเป็นเพียงแต่กำรนั่งร้อง กำรเล่นแบบดั้งเดิมได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปมำก เพื่อให้เข้ำกับ
ยคุสมยัและท�ำให้ผูค้นมคีวำมสนกุมำกขึน้ เหมอืนเป็นเคร่ืองมหรสพทีป่ลอบประโลมท�ำให้บรรยำกำศในงำน
ลดควำมโศกเศร้ำลง

รูปภำพที่ 1 คณะอเนก สำรเนตร จังหวัดตรำด

คณะร�ำสวดอเนก สำรเนตร จังหวัดตรำด มีนำยอเนก สำรเนตร อำยุ 82 ปี (เกิดพ.ศ. 2478) เป็น
หัวหน้ำคณะ เมื่อสมัยเด็กๆ ก็ได้เห็นกำรเล่นเพลงสวดแบบดั้งเดิม ตำมงำนศพต่ำงๆ หลังจำกนั้นจึงเข้ำร่วม
เล่นเพลงร�ำสวดประมำณปีพ.ศ. 2503 ขณะนั้นอำยุประมำณ 25 ปี ในช่วงแรกยังเล่นแบบดั้งเดิม ต่อมำเริ่ม
มีแนวคิดจะเล่นเพลงร�ำสวดแบบประยุกต์ โดยเริ่มจำกกำรน�ำเนื้อเรื่องวรรณคดีมำใช้ในกำรด�ำเนินเรื่องต่ำงๆ  
เพิ่มเครื่องดนตรีเข้ำไป เพื่อให้จังหวะกระตุ้นลีลำกำรขับร้องให้เกิดควำมสนุกสนำนครึกครื้นมำกยิ่งขึ้น และ
กำรมีกำรแต่งกำยโดยใช้ชุดสีด�ำแต่เพิ่มผ้ำสีใช้ส�ำหรับคำดเอว
3นำยอเนก สำรเนตร (2560)
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รูปภำพที่ 2 กำรแต่งกำยที่ใช้ผ้ำสีคำดเอวในกำรแสดง

(2) กำรสืบทอด
คณะอเนก สำรเนตร เริ่มจำกกำรท่ีนำยอเนก ชักชวนคนรู้จักให้มำรวมกันและหัดเล่นเพลงร�ำสวด 

โดยมีแนวคิดกำรเล่นเพลงร�ำสวดแบบประยุกต์ ใช้ชื่อคณะว่ำ “คณะรวมมิตร” เนื่องจำกเป็นกำรรวมตัวกัน
ของผู้ที่มีใจชอบร้องร�ำท�ำเพลง มำรวมตัวกันหัดเล่นหัดร้องเพลงร�ำสวด เมื่อมีผู้ว่ำจ้ำงก็จะตำมกันมำรวมกัน
เล่นเป็นครั้งๆ ไป ไม่ได้ยึดหรือประกอบเป็นอำชีพ เพรำะคนในคณะต่ำงก็มีอำชีพหลักของตนเอง กำรเล่นร�ำ
สวดจึงเป็นเพียงอำชีพเสริม ต่อมำคณะเริ่มมีงำนมำกขึ้น จำกกำรติดต่อรับงำนจำกสมำชิกในวงที่กระจำยอยู่
ตำมหมู่บ้ำนต่ำงๆ ผู้ว่ำจ้ำงรู้จักใครก็จะโทรตำมจำกคนนั้น เมื่อรับงำนมำแล้วก็จะโทรติดต่อกันเพื่อรวมตัว  
จึงท�ำให้บำงครั้งช่ือคณะอำจเปลี่ยนแปลงไปตำมชื่อของสมำชิกในวง แต่โดยรวมก็ยังคงใช้ชื่อคณะรวมมิตร
เป็นหลัก 

ต่อมำในช่วงหลัง งำนเริม่ลดน้อยลงเนือ่งจำกมมีหรสพประเภทอืน่ๆ เข้ำตำมยคุสมยัท�ำให้กำรว่ำจ้ำง
คณะร�ำสวดไปแสดงในงำนศพนิยมลดน้อยลง วงต่ำงๆ จึงทยอยเลิกเล่นไป สำเหตุจำกกำรไม่มีผู้สืบทอดและ
ผูท่ี้เป็นสมำชกิดัง้เดมิกเ็ข้ำสูช่่วงสงูวยั ไม่สำมำรถไปรวมตัวกันเล่นได้ นำยอเนกจึงเป็นผู้หนึง่ทีย่งัรับงำนเพลง
ร�ำสวดอยู ่และยงัมผีูค้นทีรู่จ้กัอยูเ่ป็นจ�ำนวนมำก เมือ่ต้องกำรคณะเพลงร�ำสวดกจ็ะติดต่อว่ำจ้ำงนำยอเนกไป
ท�ำกำรแสดง ท�ำให้เมื่อไปแสดงเจ้ำภำพก็จะเรียกชื่อคณะร�ำสวดว่ำ “คณะอเนก” ท�ำให้กลำยเป็นช่ือคณะ 
ต่อมำจนถึงปัจจุบัน

สถำนกำรณ์ในปัจจบัุนของเพลงร�ำสวดในจงัหวดัตรำด เท่ำทีส่บืค้นสอบถำมท�ำให้ทรำบว่ำเหลอืเพยีง
คณะร�ำสวดของนำยอเนกท่ียังเปิดรับกำรแสดง นอกนั้นคณะต่ำงๆ มีแต่ชื่อคณะตำมหมู่บ้ำนต่ำงๆ แต่ไม่มี 
ผู้แสดงหรือมีผู้แสดงที่แสดงได้เฉพำะกำรร้องหรือเป็นนักดนตรีเท่ำนั้น ท�ำให้ไม่สำมำรถรับงำนแสดงได้ และ
นำยอเนกยงัเล่ำถงึแนวทำงในกำรพยำยำมสบืทอดว่ำ “ผมพยำยำมทีจ่ะสอนหรือเผยแพร่วธิกีำรร้องกำรเล่น
เพลงร�ำสวด ให้กับคนท่ีสนใจโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใดๆ แต่ก็ไม่มีคนที่จะมำเรียน ในอนำคตคงต้องสูญหำยไป 
เม่ือหมดรุ่นพวกผม” จึงท�ำให้กำรสืบทอดเพลงร�ำสวดในจังหวัดตรำด ในอนำคตอำจสูญหำยเหลือเพียงแค่
ข้อมูลต่ำงๆ ที่ได้ท�ำกำรบันทึกไว้ เนื่องจำกไม่สำมำรถต้ำนทำนหรือปรับตัวให้ทันกับควำมนิยมของมหรสพ
ชนิดใหม่ๆ ได้ และวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของคนในยุคสมัยใหม่ได้เปลี่ยนไป งำนศพส่วนใหญ่ตำมวัดใหญ่ๆ 
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ต่ำงไม่นยิมให้ญำตเิฝ้ำศพแบบในอดตี เมือ่พระสวดพระอภธิรรมศพเสร็จส้ินตำมพิธกีำรแล้ว กจ็ะปิดศำลำวดั 
จึงท�ำให้วัดส่วนใหญ่ไม่ยินยอมให้จัดเพลงร�ำสวด ซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมเล่นกันถึงเวลำตีสี่ หรือบำงงำนเจ้ำภำพ
อำจให้คณะร�ำสวดเล่นจนถึงเช้ำ จำกสำเหตุต่ำงๆ จึงท�ำให้คณะร�ำสวดเริ่มหำยไปจำกวิถีชีวิตผู้คนในชุมชน 
และก็จะสูญหำยไปตำมกำลเวลำต่อไป

รูปภำพที่ 3 กำรสัมภำษณ์คณะร�ำสวดของ อเนก สำรเนตร จังหวัดตรำด

(3) รูปแบบอัตลักษณ์ของงำนดนตรี
เพลงร�ำสวด คณะอเนก สำรเนตร ใช้เครื่องดนตรีประกอบจังหวะ คือ กลอง ฉิ่ง และกรับ นักดนตรี

ในวงท่ีเป็นหลักจะเป็นนักดนตรีท่ีท�ำหน้ำท่ีบรรเลงกลอง ส่วนฉ่ิง และกรับ จะเป็นนักร้องที่ร้องเป็นลูกคู่  
จะตีฉิ่งและกรับไปพร้อมกับกำรร้องรับคนที่น�ำกำรร้อง

รูปภำพที่ 4 กลองที่ใช้ประกอบร�ำสวดของ คณะอเนก สำรเนตร จังหวัดตรำด
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รูปภำพที่ 5 นักดนตรีบรรเลงกลองและนักร้องลูกคู่บรรเลงเครื่องดนตรี (กรับและฉิ่ง) พร้อมร้องรับ

รูปอัตลักษณ์ของงำนดนตรีเพลงร�ำสวดของคณะอเนก สำรเนตร เป็นกำรร้องกลอนประกอบกับ
เครื่องประกอบจังหวะ และกำรร่ำยร�ำ ถือเป็นกำรเล่นร�ำสวดแบบประยุกต์ ดังนี้

(สร้อย)
   เออ... เงย... แม่ส่วยยำเหล เล เล้ เล ล่ะ แม่สวยยำ เล่
เอิง เงย แม่สวยยำเหล  เล เล้ เล แม่สวยยำ เล่
ทุงยำทุงยำมำเล่ ทุงยำทุงยำบำเล่ เล่ เล้ เหล่ เล เอย

   สิบนิ้วลูกจะพนมยกขึ้นเหนือผม ยอกรวอนไหว้ (ซ�้ำ)

(บทไหว้พระ)
   ไหว้ พระพุทธ พระธรรม ที่เลิศ ที่ล�้ำ ทั่วแดนไตร...(ย้อนสร้อย)

ตัวอย่ำงที่ 1 โน้ตบทร้องไหว้ครูของคณะอเนก สำรเนตร น�ำเสนอเป็นโน้ตสำกล
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จำกกำรสัมภำษณ์นำยอเนก4  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบอัตลักษณ์ดนตรีตำมล�ำดับดังนี้ เมื่อร้องบท
ไหว้พระพุทธ พระธรรมจบแล้วนั้น ก็จะย้อนกลับไปร้องสร้อย และร้องบทไหว้ครู ไหว้บิดร มำรดำ และจบ
ด้วยบทสั่งเปรต หลังจำกนั้นก็จะเป็นกำรร้องด�ำเนินเร่ือง โดยใช้เร่ืองในวรรณคดีเป็นหลัก ซ่ึงในวรรณคดีท่ี
หยิบยกมำเล่น ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องนิทำนต่ำงๆ เช่น เรื่องพระอภัยมณี ก็จะเริ่มเล่นเป็นตอนๆ ไปจนจบเรื่อง 
ตำมบทในวรรณคดี ซึ่งแต่ละเรื่องจะใช้เวลำประมำณ 3-4 ชั่วโมงแล้วแต่ควำมยำวของนิทำนเรื่องนั้นๆ 

ดังนั้นรูปแบบอัตลักษณ์เพลงร�ำสวดคณะอเนก สำรเนตร จังหวัดตรำด จึงเป็นกำรเล่นร�ำสวดแบบ
ประยุกต์จำกแบบดั้งเดิมที่มีเฉพำะกำรสวด เพื่อให้ข้อคิดกับผู้คนท่ีมำร่วมงำนเช่น กำร เกิด แก่ เจ็บ ตำย  
กำรทดแทนพระคุณพ่อแม่ เป็นต้น แต่ลักษณะท่ีประยุกต์จะน�ำนิทำนในวรรณคดีมำเล่นเป็นเร่ืองรำว  
ท�ำให้ผู้ที่มำร่วมงำนศพ ได้รับควำมเพลิดเพลินมำกข้ึนถือเป็นแบบฉบับของคณะ โดยมิได้มีกำรร้องเพลง 
ลูกทุ่งหรือเพลงตำมสมัยในปัจจุบัน ถึงแม้ว่ำจะประยุกต์กำรเล่นร�ำสวดให้แตกต่ำงจำกอดีต แต่ก็ยังคงเป็น
เอกลักษณ์หรือลักษณะเพลงพื้นบ้ำน ที่เป็นคุณค่ำของงำนวัฒนธรรมเพลงดนตรีที่ส�ำคัญ ที่ควรบันทึกและ
อนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ต่อไป

รูปภำพที่ 6 กำรแสดงร้องโต้ตอบกันและกำรร�ำประกอบ คณะอเนก สำรเนตร จังหวัดตรำด

อภิปรายผล
 จำกผลกำรศกึษำวจิยัในครัง้นี ้ในด้ำนประวตัพิฒันำกำรของวฒันธรรมดนตร ีเพลงร�ำสวดคณะอเนก 
สำรเนตร จงัหวดัตรำด ยงัพอสบืค้นประวตัคิวำมเป็นมำของคณะฯ ได้สมบรูณ์พอสมควร เนือ่งจำกนำยอเนก 
สำรเนตร ยังคงมีควำมทรงจ�ำดี ประกอบกับสมำชิก ช่วยเพิ่มเติมและล�ำดับเหตุกำรณ์ ท�ำให้ข้อมูลม ี
ควำมสมบูรณ์สำมำรถที่จะล�ำดับควำมเป็นมำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ ส่วนกำรสืบทอดนั้นยังไม่มีกำร
สบืทอดงำนด้ำนกำรแสดงเพลงร�ำสวดอย่ำงเป็นรปูธรรม ซึง่อนำคตอำจสญูหำยหรอืเหลอืเพยีงงำนวิจยัเท่ำนัน้ 
ส่วนรูปแบบอัตลักษณ์ดนตรี โดยเฉพำะรูปแบบกำรแสดง ถึงแม้ว่ำจะเป็นกำรแสดงร�ำสวดแบบประยุกต์ แต่
กเ็ป็นกำรน�ำเน้ือเรือ่งในวรรณคดมีำร้อง เหมอืนกำรเล่ำนทิำนพืน้บ้ำน ไม่ได้น�ำเพลงลกูทุง่ หรอืเพลงสมัยนยิม

4เรื่องเดียวกัน



มำร้องประกอบในกำรแสดง ท�ำให้ลักษณะของกำรแสดงร�ำสวด คณะอเนก สำรเนตร เป็นลักษณะกำรแสดง
เพลงร�ำสวดแบบประยุกต์ ท่ีเพิ่มเติมกำรร้องแบบเล่ำเรื่องนิทำนในวรรณคดีเพื่อควำมเพลิดเพลิน ซ่ึงถือว่ำ
เป็นลักษณะเฉพำะของกำรแสดงเพลงร�ำสวด คณะอเนก สำรเนตร 
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