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สารจากผู้อ�ำนวยการส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
วารสารศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เชี ย งใหม่ ปี ที่ ๒ ฉบั บ ที่ ๑ ประจ� ำ ปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐
กองบรรณาธิการร่วมกันก�ำหนดหัวข้อในเรื่อง ดนตรีวิถีชาติพันธุ์
ซึ่ ง จะน� ำ เสนอบทความเกี่ ย วกั บ ดนตรี พื้ น บ้ า นล้ า นนา ดนตรี
กลุ่มชาติพันธุ์ และดนตรีในวิถีชีวิตจากใบลานและพับสา รวมถึง
เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ผู้สร้างสรรค์และสืบทอดมรดก
ทางวัฒนธรรม เพื่อส่งต่อให้กับเยาวชนคนรุ่นหลัง จากรุ่นสู่รุ่น
อย่างต่อเนื่อง จนท�ำให้เกิดทุนทางวัฒนธรรมในปัจจุบัน
นอกจากนี้ ส� ำ นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ขอน� ำ เสนอ
ประมวลภาพกิจกรรมของส�ำนัก ฯ ที่ได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ด้วยมุ่งหวังให้เกิดการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพชน
ได้สร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดประสบการณ์ทาง
วัฒนธรรม อันจะน�ำไปสูก่ ารต่อยอดทางวัฒนธรรม เพือ่ สร้างคุณค่า
และมูลค่าแก่สังคมต่อไป
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ตุริยนนตรี : ดนตรีในวิถีล้านนาจากคัมภีร์ใบลาน
และพับสา
ดิเรก   อินจันทร์

๑๑ ดนตรีวิถีชาติพันธุ์ : วัฒนธรรมกลอง
ในสังคมล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติพล   กันตีวงศ์

๒๗ “ฆ้องกบ” เครื่องดนตรีพิธีกรรม
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ที่ยังคงอยู่ในกลุ่มชาติพันธ์
กะเหรี่ยง บ้านโป่ง และบ้านค้างใจ อ�ำเภอวังชิ้น
จังหวัดแพร่
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ต้นธารแห่งพิณเปี๊ยะ
ภาพจิตรกรรมฝาผนังถ�้ำ ศาสนาเชน
ในถ�้ำเอลโลรา ประเทศอินเดีย
(ภาพ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว)
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ตุริยนนตรี : ดนตรีในวิถีล้านนาจากคัมภีร์ใบลานและพับสา
ดิเรก  อินจันทร์

นักวิชาการศึกษา  ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ค�ำว่า “ตุริยนนตรี” เป็นส�ำนวนที่พบทั้งในเอกสารล้านนาและส�ำนวนภาษาพูด ซึ่งหมายถึง
เครื่องดนตรีหรือการเล่นดนตรี บทความนี้จะกล่าวถึงเรื่องราวของเครื่องดนตรีและการเล่นดนตรีของ
ชาวล้านนาจากคัมภีร์ใบลานหรือพับสาเป็นหลัก แต่อาจยกตัวอย่างจากเอกสารหรือบันทึกที่อยู่ใน
รูปแบบอืน่ เช่น เอกสาร หรือหนังสืออืน่ ๆ ประกอบบ้าง โดยปรับปรุงและเพิม่ เติมเนือ้ หาจากบทความเรือ่ ง
“การขับขาน การละเล่น และดนตรีจากคัมภีร์ใบลาน พับสา กับจิตรกรรมฝาผนัง” เผยแพร่ในเอกสาร
ประกอบการเสวนาองค์ความรู้จากใบลาน หัวข้อ “การขับขานและดนตรีล้านนาจากพับสา ใบลานและ
เรื่องเล่า” ที่จัดโดยส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๕๙
ตุริยนนตรีในวิถีล้านนาจากคัมภีร์ใบลานและพับสา
เอกสารประเภทคัมภีร์ใบลานและพับสาของชาวล้านนา เนื้อหาส่วนใหญ่จะเกี่ยวเนื่องด้วย
หลักความเชือ่ ทางศาสนาเป็นหลัก นอกจากนัน้ ก็จะเป็นองค์ความรู้ ความเชือ่ และพิธกี รรม หรือบทร้อยกรอง
เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ คร่าว ฯลฯ พบต�ำราที่เกี่ยวกับการสร้าง หรือการละเล่นดนตรีโดยตรงน้อยมาก
แม้วา่ ในชีวติ ประจ�ำวัน หรือในประเพณีตา่ ง ๆ ล้วนมีเครือ่ งดนตรีหรือการละเล่นดนตรีเสมอ การแบ่งเนือ้ หา
หรือเรื่องต่าง ๆ ของเครื่องดนตรีในคัมภีร์ใบลานและพับสาในบทความนี้ จะแบ่งออกเป็น ๕ ประเด็น คือ
๑) ตุริยนนตรีในวรรณกรรมศาสนา
๒) ตุริยนนตรีในวรรณกรรมท้องถิ่น
๓) ตุริยนนตรีในพิธีกรรมและความเชื่อ
๔) ต�ำราการสร้างเครื่องดนตรี
๕) ค�ำศัพท์ภาษาบาลี-ล้านนา
๑. ตุริยนนตรีในวรรณกรรมศาสนา
ในวรรณกรรมศาสนา เช่น พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา หรือคัมภีรป์ กรณ์วเิ สสต่าง ๆ ทีแ่ ต่งหรือ
แปลมาจากภาษาบาลี เมือ่ กล่าวถึงเครือ่ งดนตรีหรือการละเล่นดนตรีมกั จะเป็นของชาวชมพูทวีป คือ อินเดีย
และลังกาเป็นหลัก ดังเช่นเมือ่ พระโพธิสตั ว์มาจุตใิ นพระครรภ์ของพระนางศิรมิ หามายา ในคัมภีรจ์ ะกล่าว
ถึงปาฏิหาริยท์ เ่ี กิดขึน้ ว่า เครือ่ งดนตรี เช่น พิณ ฆ้อง กลอง และปี ซึง่ วางอยูก่ บั ทีก่ ส็ ง่ เสียงบรรเลงออกมาเอง
ปรากฏในคัมภีร์ปฐมสมโพธิ ดังนี้
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2
		“..แม่นว่าตุริยนนตรีทังมวล อันฅนบ่ตีค็ดังแล พิณทังหลายบ่ได้ดีดค็หากวางออกเสียง
แลค้องกลองทังหลายไผบ่ตคี ว็ างออกยังเสียงอันม่วนเพราะนักค็มแี ล ปีข่ าทังหลายค็หากเบ่งออก
ยังเสียงปี่ม่วนเพราะมากนักแล”
(ปฐมสมโพธิกถา ส�ำนวนล้านนา น. ๗)
เครือ่ งดนตรีประเภทสังข์ หรือพิณ ซึง่ ปรากฏทัง้ ในชมพูทวีปและอุษาคเณย์ นอกจากจะใช้บรรเลง
เพื่อความไพเราะแล้ว ยังเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบขบวนเสด็จด้วย เช่น การเสด็จไปยังประทับ
ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ของพระโพธิสัตว์นั้น พระอินทร์เป็นผู้เป่าหอยสังข์ และปัญจสิกขเทวบุตรดีดพิณ
น�ำหน้าขบวนด้วย ดังนี้
		“ในกาละยามนั้น สหัมปติมหาพรหมถือฉัตต์อันกว้างได้โยชนะ สุยามาเทวปุตตราชถือ
เอาจามรียาว ๓ คาวุต ๖ พันว่า พัดวีโพธิสตั ต์เจ้าไพแล พระยาอินท์คเ็ ปล่าหอยสังข์ชอื่ วิชยุตตสังขะ
ไพก่อนหน้าโพธิสตั ต์เจ้าแล มหาปุรสิ ะเจ้าค็เข้าไพสูข่ ว่ งมหาโพธิ ในกาละยามใด ในกาละยามนัน้
อันว่าปัญจสิกขคันธัพพเทวบุตต์ถฺ อื เอาพิณมีวณ
ั ณะดัง่ หมากพินสุกยาวได้ ๓ โยชนะ ค็ดดี ไพก่อน
หน้าโพธิสัตต์เจ้าแล...”
(ปฐมสมโพธิกถา ส�ำนวนล้านนา น. ๖๒-๖๔)
ในคัมภีร์ประเภทชาดก ธรรมค�ำสอน กวีนิพนธ์ ทั้งที่เป็นการแต่งขึ้นใหม่ หรือแปลเป็นส�ำนวน
ล้านนาจะพบว่ามีน�ำเครื่องดนตรีหรือการละเล่นในท้องถิ่นแทรกมาในหลายลักษณะ เช่น ค�ำสอนที่ใช้
เครื่องดนตรีมาเปรียบเทียบ และการพรรณนาเหตุการณ์ในเรื่อง เป็นต้น
ในคัมภีรพ์ ระวินยั ดอกเดือ่ (ผูกที่ ๒) กล่าวถึง อณกสูตร ว่าด้วยเรือ่ งการน�ำคีมปูยกั ษ์ มาสร้างเป็น
กลองชัยมงคลด้วย ซึง่ เมือ่ แรกสร้างนัน้ กลองใบดังกล่าวมีเสียงไพเราะนุม่ หู เสียงดังไปไกลหลายโยชน์ แต่
ภายหลังมีการน�ำไปประดับตกแต่งให้สวยงามขึ้นด้วยการลงรักปิดทองประดับประดาต่างๆ ท�ำให้เสียง
กลองที่เคยไพเราะกังวานกลับหายไป โดยเป็นค�ำเปรียบเทียบกับหลักธรรมค�ำสอนที่เป็นของเดิมนั้น
ดีอยู่แล้ว แต่เมื่อใส่ท่วงท�ำนองหรือปรับเสียงมากเกินไปก็จะท�ำให้คุณค่าของค�ำสอนนั้นลดน้อยลงหรือ
เสียไป เพราะมุ่งแต่ความไพเราะท�ำให้ละเลยเนื้อหาหลักไป (พระดิเรก วชิรญาโณ, ๒๕๔๖: ๑๒๓-๑๒๔,
๓๐๑-๓๐๒
นอกจากนั้นยังพบว่ามีวรรณกรรมล้านนาอีกหลาย ๆ เรื่อง ทั้งที่เป็นพุทธประวัติ นิทานชาดก
คร่าว โคลง ต�ำนาน หรือองค์ความรู้อื่น ๆ ที่กล่าวถึงการขับขานและดนตรีด้วย ซึ่งจะมีมากหรือน้อย
ก็แล้วแต่เรื่องราวและเหตุการณ์ หรือส�ำนวนโวหารของผู้แต่ง วรรณกรรมที่โดดเด่นและยังคงมีบทบาท
ในประเพณีที่ส�ำคัญของล้านนาเรื่องหนึ่ง คือ มหาเวสสันดรชาดก ซึ่งมีอยู่หลายส�ำนวน นิยมเทศนากันใน
ประเพณียี่เป็ง (วันเพ็ญเดือน ๑๒ ของภาคกลาง) โดยเนื้อหาของนิทานชาดกเรื่องนี้นอกจากจะกล่าวถึง
การบ�ำเพ็ญบารมีของพระโพธิสตั ว์แล้ว ยังมีการสอดแทรกวีถชี วี ติ และประเพณีวฒ
ั นธรรมของชาวล้านนา
เข้าไปด้วย เช่น อาหารการกิน การแต่งกาย การแสดง พรรณไม้และต�ำรายา ตลอดจนถึงดนตรีและ
การละเล่นต่าง ๆ นอกจากเนื้อหาของคัมภีร์ธรรมที่ใช้เทศนาแล้ว ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังหลายแห่ง
ที่เล่าเรื่องเวสสันดรชาดกและแทรกภาพเครื่องดนตรีหรือการละเล่นท้องถิ่นด้วย
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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ในตอนหนึ่งของกัณฑ์มัทที คือ เมื่อพระนางมัททีกลับมาจากหาผลไม้ในป่า แล้วไม่เห็นชาลีและ
กัณหา จึงออกตามหาก็ไม่พบ จึงร้องไห้คร�ำ่ ครวญจนเป็นลมสลบไป พระเวสสันดรก็ได้เข้ามาดูแลด้วยความ
เป็นห่วง เกรงว่าหากพระนางสิ้นชีวิตในป่าก็เป็นเรื่องที่น่าสงสาร ไม่มีใครมาช่วยจัดงานให้สมเกียรติ ซึ่ง
ค�ำพรรณนาของพระเวสสันดรนั้นกล่าวถึงการละเล่น หรือมหรสพในงานศพแบบกษัตริย์ คือ การสร้าง
ปราสาทศพ การท�ำบุญ การละเล่นมหรสพต่างๆ เช่น กายกรรม เป็นต้น และกล่าวถึงเครือ่ งดนตรีหลายชนิด
คือ พาทย์ (ระนาด) ฆ้อง สรไน (ปี่ไฉน) เบงทรา (ปี่พาทย์เครื่องห้า) และปี่ รวมถึง การปรบมือแทนการ
ตีแฉ่ง (ฉาบ) ดังนี้
		“อถ มหาสตฺโต ส่วนว่าพระมหาสัตต์เจ้ามีใจรักคระคร้อย พระยอดส้อยบุญมี จิง่ กล่าวค�ำ
ดีวา่ ดูกรานางราชมัทรีเหิยเจ้าพี่ ในทีน่ ใี้ ช่ทแี่ ม่ควรมาตาย เท่า ๒ ราดายหน่อไธ้ ดัง่ รือพ้อยมาละพี่
ไว้ตายไพนี้ชา ผิว่านางเมือตายในพระนคอรหลวงใหย่กว้าง กรียาอันพี่จักส้างส่งสการ มีปริวาร
เชื้อชาต ญาติอาจวงสา เทฺวรฏฺฐานิ อันว่าเมืองทัง ๒ ค็จักไหวหวั่น สนั่นก้องเนืองนัน ด้วยอัน
เลิกซากส่งสการ ดาเครือ่ งปริกขารทานทอด อยาดน�ำ้ รอดหานาง เปนปางคะทึกหืกหนา ทังลุงตา
อ้ายเอิย้ แห่งเจ้า เขาจักมานัง่ เฝ้าเปนปริวารแหรนแหร่ บ่ใช่วา่ จักละแม่ไว้เปล่าดอมดาย ฉันนีแ้ ลนา
		
ดูรานางมทรีสรีสระอาด ปองว่ารายังได้เสวิยราชเปนพระญา แลนางมามรณาตายจาก คูพี่
นีจ้ กั หือ้ เพิน่ มาส้างปราสาทหลังคราน....เพือ่ จักส่งสการนางแก้วพี่ ทุกด้าวทีแ่ จจน ยังฅนทังหลาย
จักหือ้ มาม่วนเหล้น ชักเชือกเต้นหกคะโดง ฝูงฅนถงพีจ่ กั หือ้ ถือพาทย์คอ้ ง เสียงตืน่ ต้องสระพวนไพ
สรไนเสียงสั่น สระหนั่นด้วยเบงทรา จากับด้วยเสียงปลี่ นันทุกที่อือทือ บางฅนพี่จักหื้อตบมือ
ตางแฉ่ง พีจ่ กั แต่งเครือ่ งเหล้นทุกประการ เปนประมาณดัง่ กล่าวไว้แล้ว...กระท�ำฉันนีแ้ ล้วจิง่ เปน
บัวราณ ส่งสการนางพระญามาแต่ก่อนแลนา”
(มหาเวสสันตรชาดก ฉบับไม้ไผ่แจ้เรียวแดง. น.๓๓๘)

“..ชักรูปดีดเต้น หกคระโยง ฝูงฅนโถงหื้อตีพาทย์กลองค้อง เสียงติ่งต้องสระกน ไปก่อนหน้า...”
(เวสสันดรชาดก ฉบับไขเล่ม วัดสะปุ๋งหลวง อ�ำเภอป่าซาง จังหวัดล�ำพูน)
(ที่มา : ภูเดช  แสนสา, ๒๕๕๔)

ตอนหนึง่ ของกัณฑ์มหาราช กล่าวถึงการแสดงและละเล่นของชาวเมืองสีพี ทีพ่ ระญาสัญชัยได้จดั ไว้
เพื่อต้อนรับการกลับมาของพระเวสสันดร ซึ่งกล่าวถึงการขับขาน การแสดง และเครื่องดนตรีหลายชนิด
คือ การขับ (ซึ่งอาจหมายถึงค�ำขับ คร่าว จ๊อย หรือโคลง) และการฟ้อนร�ำ มีการเล่นเครื่องดนตรี คือ พิณ
กลองชนิดต่าง ๆ (กลองน้อย กลองหลวง กลองชัย) หอยสังข์ พิณ จักเข้ และสะล้อ โดยในส่วนของพิณนั้น
กล่าวว่ามีถึง ๓๒ สาย ดังนี้
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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“ประการ ๑ เล่า เจ้าพระญาเวสสันตระจักไต่เต้าเข้ามาเมืองด้วยหนทางอันใด หนทาง
อันนัน้ ท่านทังหลายจุง่ ตัง้ ไว้ยงั ไหทังหลาย มักว่าบ้านแลอัน จุง่ หือ้ ได้ไหสุราแลบ้านแลร้อยไห หือ้
แบกไพตั้งไว้ยังปะตูบ้านแลอยายไว้ ๒ ตราบข้างหนทาง อันลูกคูจักมานั้นเทอะ ฯ
		
อัน ๑ ท่านทังหลายจุ่งตั้งไว้ยังน�้ำทธิน�้ำมันงาใหม่ สัปปิใส่นมงัว เหล้าขมหนัวเข้าป้าง
ชาวไร่ส้างแปลงไว้ต้อน หื้อฅนฝูงช่างฟ้อนไพรอดยุกิน ท้าวนรินท์จักไต่เต้า พลคลื่นเคล้ายุกิน
อรานิกา จ พ่อครัวในแลพ่อครัวนอก ให้เขาออกมาพลัน คันว่าฅนทังหลาย ฝูงช่างชับแลช่างฟ้อน
สังสรืดอย่อนตีนมือค็หื้อไพ ฅนทังหลายช่างตีกลองหุ้มปลากค็ดี ตีท้องปลากตางกลองค็ดี ฅน
ทังหลายฝูงช่างขับนิยายเหล้นลวงโลก หื้อหายโสกมายาค็หื้อไพ อาหยนฺตุ สพฺพวีณาโย พวกพิณ
ตราจ�ำนีต ให้เขาดีดตามคูพลัน คันว่าฅนทังหลายฝูงช่างตีกลองน้อยแลกลองหลวง เปล่าหอยสังข์
หลายสิง่ ติง่ จักเข้ แลพิณ ๗ สาย ท่านทังหลายจุง่ ตีจงุ่ เปล่า มือนับเล่าสงวนใจ เภรีอนั ใดดังด่วน
หน้าใดม่วนสูจงุ่ ตี ฅนฝูงช่างตีวนุ่ แลเปล่าบัณเฑาะ แลสีธลร้อทังติง่ แลหือ้ ตีกลองเงินแลกลองฅ�ำ
กลองชุม กลองไชย กลองไห่ คือ ตริงปิงตุ่มพาง ฅนฝูงช่างจุ่งหื้อตีแต่ครุ้มน้อยราชเราไพเทอะ ฯ
		
ถัดนั้น จุ่งหื้ออามาตย์ทังหลาย มาดีดยังพิณเราอันมี ๓๒ สาย อันประดับไปด้วยแซว่
หลายกง ทังรูปหงส์องค์แอ่น มีทังรูปมล้าแก้วแกว่นอาชาไนย มีทังรูปไกรสอรครุฑราช พิณแก้ว
มาสแจจัด แสนกระสัตใคร่รู้ พิณสาย ๑ นั้นนามีเสียงเนืองนันสวะสว่า ปลานดั่งฟ้าผ่าท้องสมุทท
สาคอร สาย ๑ ชื่อว่ารัตตนะหิ่งแก้ว มีเสียงดังซะแซ่วแก่นวอนใจ สาย ๑ ชื่อว่าวิสุทธัพพีใส
กล่อมท้าว สาย ๑ ชื่อว่าน้าวนางนอน สาย ๑ ชื่อว่ามธุรส มีเสียงหวายยิ่งกว่าอ้อย สาย ๑ ชื่อว่า
สาวน้อยหน้อยไห้อ้อนหื้อแม่หาผัว สาย ๑ ชื่อว่าสาวใคร่หัวเมื่อเช้า สาย ๑ ชื่อว่าแม่หม้ายเถ้า
ไห้หาผัวทุกฅ�่ำเช้าแลงงาย สาย ๑ ชื่อหน้าเถ้าเหี่ยวแล้วพ้อยชุ่มบานงาม สาย ๑ ชื่อว่าปฐมยาม
นางน้อยตื่น สาย ๑ ชื่อว่าท้าวไพที่อื่นนางคอง สาย ๑ ชื่อว่ารุทธะทองทังแท่ง สาย ๑ ชื่อว่าแต่ง
เอาใจ สาย ๑ ชื่อว่าสุดเช่นตาสาวไหลเอยี้ยมปล่องหรอ สาย ๑ ชื่อว่าป้อเข้าของสมบัติ สาย ๑
ชื่อหมากปัดฅ�ำเตมแขนนางสนถี่ สาย ๑ ชื่อว่าช้องนางฃวี่สระสรี สาย ๑ ชื่อว่าสาวหวีหัวแยง
ผ่อแว่น สาย ๑ นั้นมีเสียงดังวะแว่นเหมือนดั่งแม่ก�ำลังเรียกร้องเอาของจ้าง สาย ๑ ชื่อว่ายิงหนุ่ม
ฝูงมีหวั แล้วใคร่เปนแม่รา้ ง สาย ๑ ชือ่ ว่าหากได้เปนเจ้าช้างแล้วพ้อยใคร่ยา่ งเทียวดิน สาย ๑ ชือ่ ว่า
สาวตีอกวิงวอนใจขาด สาย ๑ เปนดั่งลุกฟ้าอยาดลงมาแลนา สาย ๑ ชื่อว่าดีดหื้อแผ่ไมตรีแกล่
ไพร่ฝา้ สาย ๑ มีเสียงเนืองนันแผ่กว้างทัว่ ท่าท้างธอรณี สาย ๑ ชือ่ ว่าทันสมบัตสิ รีในเมืองฟ้า สาย ๑
ชือ่ ว่าอยูถ่ า้ สุขเมืองพรหม สาย ๑ ชือ่ ว่าพระญาอินทาเจ้าฟ้า ชมชืน่ หน้าปูนฟัง สาย ๑ เปนดัง่ รูจ้ า
ตอบถ้อยอยูป่ นู วอน สาย ๑ ชือ่ ว่าจักดีดสอนฅนทังหลายหือ้ ได้เถิงสุขสวัรคเทวโลก สาย ๑ จักดีด
น�ำเอาสัตต์ทังหลายหื้อข้ามพ้นจากโอฆวัฏฏสงสาร สาย ๑ จัดดีดหื้อเถิงเนรพานเปนที่แล้ว ฯ
		
ควรสูท่านทังหลายหื้อไพยอเอาลูกแก้วเรามาเมือเมืองเพื่อนเฮิย ฯ
		
เอวํ ราชา ท้าวปรัมมสัญเชยย์ พิจจรณาห้องราชมัคคาหนทาง ค็แล้วด้วยประการ
ดั่งกล่าวมานี้แล ค็มีวันนั้นแล ฯ
(มหาเวสสันตรชาดก ฉบับไม้ไผ่แจ้เรียวแดง. น.๔๑๐)
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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“..ฝู ง ช่ า งขั บ นิ ย ายเหล้ น ลวงโลก หื้ อ หายโสกมายา..ฅนฝู ง ช่ า งตี ก ลองน้ อ ย กลองหลวง
เป่าหอยสังข์ ติ่ง จักเข้ ดีดสีตีเป่า..”
(เวสสันดรชาดก ฉบับไขเล่ม กัณฑ์มหาราช วัดสะปุ๋งหลวง อ.ป่าซาง จ.ล�ำพูน)

เมือ่ พระเจ้าสัญชัยได้สง่ เสนาอามาตย์ไปรับพระเวสสันดรและพระนางมัททีกลับเมือง มีการจัดมหรสพ
ในเขาวงกตนานนับเดือน ซึ่งมีการแสดงมายากลหรือกายกรรม (กลืนขอนไม้หรือเรือ ไต้เส้นหนัง ตีลังกา
ในอากาศ ขึน้ บันไดดาบ คาบเหล็ก กลืนมีด และหมองู) ฟ้อนเชิง เล่นหมากรุก เล่นสะกา และ “ขับซอยิง้ ” ดังนี้
		“ในกาละนัน้ พระญาสรีสญ
ั เชยย์อคั คราชรางวัลเหล้นชูอ่ นั ชูส่ งิ่ มโหรสรพยิง่ เมืองสวัรค์
บางพร่องค็คาบขอนลืน บางพร่องค็กลืนเรือใหย่ พางพร่องค็ไต่สะเดียงหนัง บางพร่องค็สลังสลืด
ขึน้ พืน้ อากาสกลางหาว พร่องค็ปาวชานดาบ พร่องค็คาบเหล็กแขง บางพร่องค็มาลืนเขมแซวแล
มีดบ้อง บ่รู้กี่ร้อยช่องปูนดู พ่อหมองูค็ถือเอาฅองูเห่า เยียะยะเย่าทังตัว ลายปุนกลัวพรักพร้อย
บ่รกู้ รี่ อ้ ยกีล่ าย ฅนทังหลายฝูงช่างเหล้น ค็มาเต้นก่าย่างเปนเชิง ฝูงช่างเหล้นหมากรุกหมากสักกา
เรือ่ งรุง่ ปลากค็ขบั ซอยิง้ สว่างนันเนืองเตมปล่า ล่วงล�ำ้ กว่าเมืองบน ฅนฝูงช่างขับอันมีเสียงอันม่วน
เขาค็มาตั้งหน้าส่วนปูชา ฝูงฅนนั้นนามี่ก้อง เขาค็โห่ร้องนันเนือง ฝูงช้างสารนั้นนาเลิยแล่น มล้า
ค็มาหิแห่นทุกพาย ฅนทังหลายย้าวชมชื่น ปูนเหล้นชื่นกลางดง....”
(มหาเวสสันตรชาดก ฉบับไม้ไผ่แจ้เรียวแดง. น.๔๕๖)
ในเวสสันดรชาดก ฉบับสร้อยสังกร มีบทพรรณาเหตุการณ์ตอนเล่นมหรสพนั้นว่ามีการละเล่น
หลายอย่าง ทั้งกายกรรม มายากล และการขับขาน คือ ขับ อื่อมาด สวดอุสสา ซอ อื่อ ฉันท์ และกล่าวถึง
เครื่องดนตรี คือ พิณเพียะ พาทย์ และปี่ ดังนี้
		“ส่วนพระยาศรีสญชัยบรมนาถ จักหือ้ โอกาสแก่มนตรี สิบสองอักโขเภณีสกั สวาด ท้าวก็
ปลงราชรางวัล แบ่งปันกันหลายสิง่ เหล้นมหรสพยิง่ เมืองสวรรค์ ลางพร่องก็ฟนั เชิงดาบ ลางพร่อง
ก็คาบของลืน ลางพร่องก็กลืนเรือใหญ่ ลางพร่องก็ไต่ระเบียงหนัง ลางพร่องก็สงั สลืดขึน้ ลางพร่องก็
ยืนบนอากาศกลางหาว ลางพร่องก็ปาวซานดาบ ลางพร่องก็ปราบฟันแทง ลางพร่องก้แทงฅอหอย
ลงพร่องก็คอ่ ยท่าวหงาย ลางพร่องก็เหล้นหลายอันเกริกก้อง ลางพร่องก็ชา่ งขับขาน เป็นฉบับนิทาน
ระบ�ำอื่อมาส ลางพร่องก็สวาดอุสสวา ลางพร่องก็ตกสะกาลูกใหญ่ ลางพร่องก็ซอใส่ค�ำถ้องกั้น
ลางพร่องก็ขับอื่อ ฉันท์ลองมาส ลางพร่องก็ดีดเพียะพาทย์เสียงหวาน ลางพร่องก็ช�ำนาญเป่าปี
มือนับค�ำเล่าปูนดีฟัง ม่วนพอหูดังตื่นเต้น กับการลื่นเหล้นหลายอัน....”
(มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร. น.๔๐๘)
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๒) ตุริยนนตรีในวรรณกรรมท้องถิ่น
เมือ่ กล่าวถึงเรือ่ งของตุรยิ นนตรีในคัมภีรใ์ บลานและพับสาแล้ว โคลงบทหนึง่ ทีม่ กั จะอ้างถึงอยูเ่ สมอ
คือโคลงนิราศหริภญ
ุ ชัย เพราะเป็นวรรณกรรมเก่าแก่ สันนิษฐานว่าแต่งเมือ่ พ.ศ.๒๐๖๐ กวีผแู้ ต่งได้บรรยาย
เส้นทางจากเชียงใหม่ไปยังเมืองล�ำพูน เพือ่ นมัสการพระธาตุหริภญ
ุ ชัย ได้กล่าวถึงเครือ่ งดนตรี การขับขาน
หรือการละเล่นเพื่อความบันเทิงหลายประเภท ดังนี้
		
นักคุณแคนคู่ฆ้อง
สระไน
ไพโอชสลายสลับใส
ดอกสร้อย
บางคู่บาทบทไป
เพรงร�่ำ รักเฮย
เฉลยเหลือบแลหน้าช้อย
ชอบด้วยโดยล�ำเนา
		
พร่องก็สี่บทแกมล�ำน�ำ	 เทิงโคลงซอนร�่ำจ๊อย
พร่องก็ซออ่อย
(โคลงนิราศหริภุญชัย บทที่ ๑๓๐)
โคลงบททีย่ กมากล่าวถึงนีส้ รุปใจความได้วา่ ในงานสรงน�ำ้ พระธาตุหริภญ
ุ ชัยนัน้ มีการละเล่นดนตรี
หลายชนิด ได้แก่ แคน ฆ้อง และปี่ มีการขับขานหรือร้องเพลงควบคู่ไปด้วย เช่น อื่อคร่าว-ร�่ำคร่าว อื่อ
โคลง และจ๊อยซอ
ในต�ำนานครูบาศรีวิชัย หรือพงศาวดารประวัติพระสีวิชัยเจ้า ฉบับวัดต้นโชค ต�ำบลเหมืองจี้
อ�ำเภอเมืองจังหวัดล�ำพูน (จารเมื่อ จ.ศ.๑๓๑๑ ตรงกับ พ.ศ.๒๔๙๒) กล่าวถึงขบวนของครูบาศรีวิชัย
ประกอบด้วยศิษย์และญาติโยมทัง้ หลายเดินทางไปรับฟังข้อกล่าวหาทีว่ ดั พระธาตุหริภญ
ุ ชัย มีการตีระฆัง
กังสดาล และเครื่องดนตรีอื่นๆ ด้วย ดังนี้
		
“...สิกข์โยมนักบวชทังหลายบางพร่องก็ถือระฆัง กังสะดาล บัณเฑาะว์ หอยสังข์ ฆ้อง
พาทย์ ดีดสีตีเป่าไปก่อนหน้าแลตามหลังเจ้าภิกขุตนนั้นออกจากอรัญญวาส คือวัดสรีทรายมูน
บุญเรือง ต�ำบลบ้านปาง....”
หลังจากที่ครูบาศรีวิชัยพ้นโทษต่างๆ แล้ว ยามใดที่ท่านเดินทางไปบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม
ศาสนสถานต่างๆ จะมีคนติดตามและต้อนรับตามจุดต่างๆ มีการประดับตกแต่งและการละเล่นดนตรีดว้ ย
ดังนี้
		
“..พระสงฆ์สามเณรคนคระหัฏฐ์นกั บวชทังหลาย ร้างสาวชาวแม่เฒ่าหนุม่ แก่ทงั หลายก็
พากันเอาค้อง กลอง ระคัง กังสะดาล บัณเฑาะว์ หอยสังข์ เครือ่ งตุรยิ นนตรี ดีดสีตเี ป่า ยัวยาน
คานหามไปคอยรับต้อนตามหน้าทีแ่ ดนต่อแดนอ�ำเภอแลก�ำนันต่อๆ กันไป แล้วก็นมิ นต์ เจ้าภิกขุ
ตนนัน้ ขึน้ คานหาม แล้วก็ผดั เปลีย่ นกันหามไปตามระยะทางทีเ่ ขาเจ้าทังหลายตกแต่งไว้ ชาวชนบท
ทังหลายก็พากันตีตรุ ยิ นนตรี เป่าบัณเฑาะว์ หอยสังข์ ขลุย่ แคน ค้อง ระคัง กังสะดาล ไปก่อนหน้า
ตามหลัง บางพร่องก็ผายเข้าตอกดอก...”
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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ต�ำนานครูบาศรีวิชัย วัดต้นโชค ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ล�ำพูน
(จารเมื่อ จ.ศ.๑๓๑๑ ตรงกับ พ.ศ.๒๔๙๒)
(ที่มา : ดิเรก  อินจันทร์, ๒๕๕๗)

ในวรรณกรรมเรื่อง สัพพสิทธิชาดก ซึ่งเป็นนิทานเรื่องที่ ๑๘ ในชุดปัญญาสชาดก เมื่อสัพพสิทธิ
กุมารเจริญวัยได้ ๑๖ พรรษา พระบิดาประสงค์จะอภิเษกให้ปกครองบ้านเมืองแทน ก็ทรงให้เสนาอามาตย์
เอากลองนันทเภรีไปตีแล้วประกาศให้ชาวเมืองทั้งหลายได้รับรู้โดยทั่วกัน ต่อมาเมื่อทราบว่านางสุวัณณ
โสภามีรปู โฉมงดงามมาก แต่ไม่ยอมปริปากพูดจากับชายใด เพระญาอุสภราชประกาศว่าหากชายใดท�ำให้
ธิดาของตนพูดด้วยได้ จะยกให้เป็นชายา สัพพสิทธิย์ งั ขออาสาไปเล่านิทานหลอกล่อจนพระธิดาพูดออกมา
เสนาอามาตย์ที่คอยฟังอยู่ก็ประโคมดนตรีเป็นสัญญาณให้พระราชาได้รับรู้ แต่ในชาดกนี้กล่าวถึงการ
ประโคมดนตรีว่า
		“เสนาอามาตย์ทังหลายค็หื้อยังตุริยนนตรีทังหลาย ๕ ประการ มหานิคฺโฆโส มีเสียง
อันมี่นันมากนัก อภิรมฺโม ควรอภิรมชมชื่นยินดี อโหสิ ค็มีแล ฯ”
		(การศึกษาวิเคราะห์ปัญญาสชาดกฉบับล้านนาไทย, ๒๕๔๑ น.๔๖๖)
ส่วนฉบับที่เป็นคร่าวซอ โดยน�ำเนื้อเรื่องสัพพสิทธิชาดกนี้มาแต่งใหม่นั้น แต่ใช้ชื่อว่า “คร่าวซอ
นกกระจาบ” ตอนที่สัพพสิทธิ์เล่านิทานหลอกล่อให้นางทิพพ์เกสรพูดออกมา เสนาอามาตย์ที่คอยฟังอยู่
ก็ประโคมดนตรีเป็นสัญญาณให้พระราชาได้รับรู้ ดังส�ำนวนที่ว่า
“ทิพพไกรสอร สมงามหนุ่มเหน้า
จิ่งจาตอบค�ำ	 ดั่งนี้
ฝูงหมู่ตีกลอง อันผกมอบลี้
ที่พื้นลุ่มใต้ หอชัย
จิ่งตีต่อยค้อง พาทย์แก้วเสียงใส
หื้อรู้ทั่วไป เถิงหูท่านเจ้า”
๓) ตุริยนนตรีในพิธีกรรม และความเชื่อต่างๆ
ตุริยนนตรีในคัมภีร์ใบลานแลพับสา นอกจากจะหมายถึงเครื่องดนตรีและการบรรเลงแล้ว ยังมี
พิธกี รรมหรือความเชือ่ ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเครือ่ งดนตรีดว้ ย มีทงั้ ทีเ่ ป็นยันต์ และคาถา เช่น ยันต์ฆอ้ งแสนเสียง
คาถาพิณ ๓ สาย คาถาพิณ ๗ สาย คาถาพิณแก้วพระญาอินทร์ คาถาทิพยาธรดีดพิณ และคาถาพระญา
อุเทนราชดีดพิณ เป็นต้น (สัมภาษณ์ พระศุภชัย ชยสุโภ และนายเกรียงไกร บุญทะนา)
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นอกจากนั้นยังมีส�ำนวนหรือค�ำเปรียบที่ว่า
“เสียงฆ้องเสียงกลอง เสียงมองต�ำข้าว เสียงทุเจ้าเทศน์ธรรม” เป็นค�ำสอน หรือมุมมองทีเ่ ปรียบเทียบ
เสียงอันเป็นมงคลของชาวล้านนา นอกจากจะเป็นเสียงทีแ่ สดงถึงความสุข ความอุดมสมบูรณ์ และความเจริญ
ด้านจิตใจแล้ว เสียงเหล่านีย้ งั สะท้อนให้เห็นถึงวิธคี ดิ และวิธสี อน ตลอดถึงความเป็นอยูข่ องคนในยุคสมัยนัน้
ได้เป็นอย่างดี เสียงฆ้องเสียงกลองน่าจะสือ่ หรือหมายความถึงมีการละเล่นในโอกาสเฉลิมฉลองต่างๆ โดยใน
คัมภีรป์ ฐมสมโพธิกถา ส�ำนวนล้านนา ได้เปรียบเทียบเสียงเครือ่ งดนตรีทเี่ ล่นเองตอนพระโพธิสตั ว์ประสูติ
นัน้ ว่าเป็นมงคลนิมติ คือ จะมีพระพุทธเจ้ามาเทศนาธรรมอันประเสริฐ (บ�ำเพ็ญ ระวิน, อ้างแล้ว หน้า ๑๗)
๔. ต�ำราการสร้างเครื่องดนตรี
เนือ่ งด้วยองค์ความรูใ้ นการสร้างเครือ่ งดนตรีนนั้ ส่วนมากจะสืบทอดกันในสายตระกูลโดยผ่านการ
เรียนรูโ้ ดยตรง จึงไม่คอ่ ยพบต�ำราหรือข้อมูลทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษร นอกจากต�ำราสร้างกลองเท่านัน้ ทีพ่ บว่า
แพร่หลายทั่วไป ซึ่งอาจเป็นเพราะกลองเป็นสมบัติของวัดหรือชุมชน จึงมีความเชื่อและพิธีกรรมเฉพาะ
ซึ่งแต่ละต�ำราก็จะแตกต่างกันไป มีชื่อเรียกกลองนั้น ๆ ตามลักษณะเฉพาะด้วย

ต�ำราการสร้างกลอง
(พับสา ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)
(ที่มา : ดิเรก  อินจันทร์, ๒๕๕๗)

นอกจากนั้นยังมีความเชื่อเรื่อง “โฉลก” คือ การนับหรือวัดเพื่อท�ำนายเรื่องราวต่าง ๆ โดยโฉลก
จะใช้วิธีวัดขนาดความกว้างขอหน้ากลองแล้วน�ำมาค�ำนวณ ผลที่ได้จะท�ำนายชื่อของกลองใบนั้น ๆ ได้แก่
มังคลเภรี เชยยเภรี นันทเภรี และพรหมเภรี นอกจากนัน้ ยังค�ำนวณเพือ่ หาว่ากลองนัน้ เหมาะส�ำหรับคนกลุม่ ไหน
ได้แก่ กลองเศรษฐี กลองพ่อค้า กลองชาวบ้านทั่วไป กลองพราหมณ์ และกลองเสนาอามาตย์ เป็นต้น

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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จากการสัมภาษณ์พระศุภชัย ชยสุโภ วัดสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ท�ำให้ทราบว่า หนังหน้ากลองทีแ่ ตก
(โดยเฉพาะแตกขณะทีม่ กี ารตีแข่งขันกัน) นิยมน�ำมาท�ำยันต์ดว้ ย รวมถึงในการสร้างกลองจะมีการใส่คาถา
และหัวใจกลองด้วย

ต�ำราโฉลกกลอง
(พับสา ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)
(ที่มา : ดิเรก  อินจันทร์, ๒๕๕๗)

๕) ดนตรีในค�ำศัพท์บาลี-ล้านนา
ในพับสาที่กล่าวถึงค�ำเวนทานหรือถวายทานที่ส่วนมากจะมีค�ำกล่าวที่เป็นภาษาบาลี หากมีการ
ถวายสิ่งใดก็จะเพิ่มข้อความเป็นภาษาบาลีลงไปด้วย จึงมีการรวบรวมค�ำศัพท์ภาษาบาลีโดยมีค�ำแปล
ภาษาล้านนาด้วย แต่บางครัง้ ก็พบพับสาทีม่ ลี กั ษณะเป็นปทานุกรมโดยตรง ซึง่ ในหมวดหรือกลุม่ ค�ำทีเ่ ป็น
เครื่องดนตรี ดังนี้
“...จุฬคณฺฑิ เดงน้อย ฯ มหาจุฬคณฺฑิ เดงหลวง ฯ เทนฺติมานิ กลองชุม ฯ กํสมุทฺทิคํ 
พาทย์ค้อง ฯ วิณํ พิณ ฯ มหาเภรี กลองหลวง ฯ จุฬเภรี กลองน้อย ฯ กํส ค้อง ฯ สมฺมยุคฺคลํ
สว่า (ฉาบ) ฯ คณฺฑิ ระคํง ฯ  สงฺข หอยสังข์ ฯ บณฺฑวํ บัณเฑาะว์ ฯ เทนฺติมานิ กลองชุม ฯ วิณํ 
พิณ ฯ เภรีกุฏิ โรงกลอง ฯ...”

(พับสาค�ำเวนทาน วัดศรีสว่าง อ.หางดง จ.เชียงใหม่)
(ที่มา : ดิเรก  อินจันทร์, ๒๕๕๗)
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ภาพวาดบนกระดาษสา (พับหัว) อักษรไทใหญ่
(ที่มา : www.lannamanuscripts.net)
จากตัวอย่างเรือ่ งราวของเครือ่ งดนตรีและการละเล่นดนตรี หรือ “ตุรยิ นนตรี” จากใบลาน พับสา
และเรือ่ งเล่าต่างๆ จะเห็นได้วา่ สิง่ เหล่านีม้ คี กู่ บั สังคมล้านนามาช้านาน มีการละเล่นดนตรีกนั เกือบทุกเทศกาล
และพิธีกรรม ถือว่าเป็นสิ่งบันเทิงที่อยู่คู่กับมนุษยชาติมาช้านานเช่นกัน
เอกสารอ้างอิง
ดิเรก วชิรญาโณ, พระ. การศึกษาคัมภีรป์ กรณ์วเิ สสพระวินยั ล้านนา. เชียงใหม่ : วิทยานิพนธ์ศลิ ปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาและวรรณกรรมล้านนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๖.
บ�ำเพ็ญ ระวิน. ปฐมสมโพธิ ส�ำนวนล้านนา. เชียงใหม่ : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๕.
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร. มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร. เชียงใหม่ : วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
จังหวัดเชียงใหม่, ๒๕๔๑.
สิงฆะ วรรณสัย. โคลงเรื่อง มังทรารบเชียงใหม่. เชียงใหม่ : ศูนย์หนังสือเชียงใหม่, ๒๕๒๒.
ศูนย์ใบลานศึกษา. เอกสารประกอบการเสวนาวิชาการองค์ความรู้จากใบลาน เรื่อง “การขับขานและ
ดนตรีล้านนา จากพับสา ใบลานและเรื่องเล่า. เชียงใหม่ : ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, ๒๕๕๙.
อุดม รุง่ เรืองศรี. พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟา้ หลวง. เชียงใหม่ : มิง่ เมืองการพิมพ์, ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ ๑. ๒๕๔๗.
----------. มหาเวสสันตรชาดก ฉบับไม้ไผ่แจ้เรียวแดง. เชียงใหม่ : ส�ำนักงานกองทุนเพื่อสังคม. ๒๕๔๕.
สัมภาษณ์
พระศุภชัย ชยสุโภ วัดสวนดอก (พระอารามหลวง) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (๑๙ มกราคม ๒๕๖๐)
นายเกรียงไกร บุญทะนา ๗๕ หมู่ ๓ บ้านดงหลวง ต�ำบลหางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ (๑๙ มกราคม ๒๕๖๐)
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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ดนตรีวิถีชาติพันธุ์
วัฒนธรรมกลองในสังคมล้านนา๑
ธิติพล  กันตีวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�ำสาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัฒนธรรมดนตรีของชาวล้านนามีลักษณะที่โดดเด่นและแตกต่างไปจากวัฒนธรรมกลุ่มอื่นๆ
ชาวล้านนาใช้เครือ่ งดนตรีทหี่ ลากหลายในการบรรเลงทีม่ วี ตั ถุประสงค์ทแี่ ตกต่างกันไป เช่น ดนตรีประกอบ
การเกี้ยวพาราสี ดนตรีประกอบพิธีกรรม และดนตรีเพื่อความบันเทิงในสังคมแบบเกษตรกรรม พื้นที่ทาง
วัฒนธรรมระหว่างสายน�ำ้ ใหญ่สองสาย แม่นำ�้ สาละวินและแม่นำ�้ โขง กลุม่ ชาติพนั ธุท์ หี่ ลากหลายได้อยูร่ ว่ ม
อาศัย มีการเคลือ่ นย้าย ถ่ายเทในแต่ละช่วงเวลา ลักษณะเด่นทางดนตรีทปี่ รากฏในพืน้ ทีน่ พี้ บวงกลองทีม่ ี
รูปร่างลักษณะแตกต่างกันไป ทัง้ กลุม่ ชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีส่ งู (Highland people) และกลุม่ คนทีอ่ าศัยอยู่
ในพื้นที่ราบลุ่ม (Lowland people) เครื่องดนตรีประเภทตีแบ่งออกเป็นหลายประเภททั้งเครื่องกระทบ
(Idiophones) และเครื่องตีประเภทหุ้มด้วยหนัง (Membranophones)๒
กลองมีความส�ำคัญในวัฒนธรรมชาวล้านนาในอดีตเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ในพิธีกรรมความเชื่อ
ในการติดต่อจิตวิญญาณ เสียงกลองมีความหมายที่มีนัยยะส�ำคัญพิเศษนอกเหนือจากการสร้างจังหวะ
แต่เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ จากตัวอย่างกลองมโหระทึก หรือฆ้องกบ มีความส�ำคัญในสังคมชาวกระเหรีย่ ง
ที่เชื่อว่าหากตีกลองมโหระทึกแล้วจะท�ำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล มีความอุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูก
ฆ้องกบเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีที่มีความส�ำคัญในสังคมของหลายชนเผ่า เครื่องดนตรีที่สร้างขึ้นจาก
ส�ำริด๓ (Bronze) โลหะผสมที่มีกระบวนการผลิตโดยการหลอมโลหะต่างชนิดเข้าไว้ด้วยกันแสดงให้เห็น
ถึงพัฒนาการทางสังคมที่ใช้เครื่องดนตรีประเภทนี้ อย่างไรก็ตามเครื่องดนตรี ประเภทเครื่องตีปรากฏ
ในสังคมกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในดินแดนล้านนามีลักษณะที่แตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น ชาวลัวะใช้
เครือ่ งดนตรีประเภทตีทที่ ำ� จากไม้ไผ่ ‘ผิ’ หรือ ‘ปิห’์ ๔ ในการเล่นประกอบพิธเี ลีย้ งผีของหมูบ่ า้ น สมาชิกใน
หมูบ่ า้ นจะมีสว่ นร่วมในการตีผริ ว่ มกันทุก ๆ ปี หรือ ๓ ปีขนึ้ อยูก่ บั การก�ำหนดพิธบี วงสรวงของแต่ละหมูบ่ า้ น
นอกจากการตีผิแล้ว ชาวลัวะยังตีกลองรูปทรงกระบอกที่หุ้มหน้ากลองทั้งสองด้านด้วยหนังควาย กลอง
ใช้ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ โดยเฉพาะการฆ่าควายเพื่อเซ่นไหว้ผีของหมู่บ้าน
๑ บทความเป็นส่วนหนึ่งในการน�ำเสนอปากเปล่า (Oral Presentation) เรื่อง Cultural Drumming Identity of Tai People
in Northern Thailand. งานสัมมนาวิชาการ Inaugural Graduate Students Conference of Southeast Asia Research at
the University of British Columbia, Canada.
๒ วิธีการแบ่งประเภทเครื่องดนตรีตามการแบ่งโดย Sachs Von Hornbostel นักมานุษยดนตรีวิทยาชาวออสเตรีย จากผลงาน
หนังสือเรื่อง the Zeithschrift fur Ethnologie ปี ค.ศ. ๑๙๑๔
๓ โลหะที่มีส่วนผสมหลักจากทองแดงและดีบุก
๔ เครือ่ งเคาะ ท�ำจากกระบอกไม้ไผ่ขนาดแตกต่างกัน ๒-๓ ท่อนเสียบไม้ไผ่ดา้ นปลาย ใช้นวิ้ มือคีบกระบอกไม้ไผ่ระหว่างนิว้ มือ ๓ ชิน้
ตีสลับเสียง และกระบอกไม้ไผ่ที่มีขนาดใหญ่จะวางราบขวางบนหน้าตักใช้ไม้ตีกระทบกระบอกไม้ไผ่ให้เกิดเสียง
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หลั ง จากเสร็ จ พิ ธี ช าวลั ว ะจะน� ำ กลองเก็ บ กลองไว้ ใ นหอกลองของหมู ่ บ ้ า น พร้ อ มกั บ
กระโหลกควายที่ถูกฆ่าในพิธีกรรม ตามประเพณีชาวลัวะจะสร้างกลองขึ้นมาใหม่เมื่อเปลี่ยนผู้น�ำ
ของหมู่บ้านพร้อมกับพิธีกรรมการฆ่าควายเพื่อใช้เซ่นไหว้ผีอารักษ์ของหมู่บ้าน กลองในวัฒนธรรม
ชาวลัวะจึงมีความส�ำคัญในการแสดงออกถึงสถานะทางสังคมของหัวหน้าหมู่บ้าน นอกเหนือไปจาก
การตีกลองเพื่อความบันเทิง และใช้เป็นเครื่องบ่งบอกจังหวะ

ภายในหอกลอง หมู่บ้านลัวะ บ้านมืดหลอง อ�ำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(ที่มา : ธิติพล  กันตีวงศ์, ๒๕๔๕)

กลองในวัฒนธรรมชาวล้านนามีรปู แบบและบทบาททีเ่ กีย่ วข้องกับสังคมแตกต่างกันไป วงกลอง
ในสังคมล้านนามีลักษณะที่หลากหลายและมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น การผสมวงกลองในล้านนาอาจใช้
เครื่องดนตรีชิ้นอื่น ๆ ประกอบการตีกลอง เช่น ฆ้องและฉาบ หรืออาจมีเพียงเฉพาะวงกลองตีเป็นกลุ่ม
วิธีการสร้างกลองและเทคนิคการบรรเลงของกลองแต่ละประเภทมีความน่าสนใจศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
ความงดงามของเสียงกลองแต่ละพื้นที่มิได้เป็นเพียงแค่เสียงเครื่องตีสร้างจังหวะเท่านั้น หากเสียงกลอง
ยังสามารถสะท้อนสุนทรียภาพ ความเชือ่ วิธคี ดิ สัญลักษณ์ทเี่ กิดขึน้ จากจังหวะทีใ่ ห้ความหมายเฉพาะกลุม่
และการมองโลกของผูค้ นทีอ่ าศัยในพืน้ ทีภ่ มู ศิ าสตร์ทแี่ ตกต่างกัน ล้วนเป็นบริบททางวัฒนธรรมทีส่ ะท้อน
ผ่านจังหวะเสียงกลอง ยกตัวอย่าง เช่น วงกลองปานเฮือแข่ง วงกลองที่ใช้บรรเลงบนเรือ เสียงของกลอง
สองหน้าหุ้มด้วยหนังใช้มือตีใช้เชือกคล้องสะพายกลองตีร่วมกับ ฆ้อง และปาน เสียงกลองมีความกังวาน
เดินทางในระยะไกล ประกอบกับการเป่าปี่แนสร้างแนวท�ำนองดนตรี ร่วมกับการฟ้อนร�ำ  ในขณะที่
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ล� ำ พู น นิ ย มแข่ ง ขั น กลองหลวง กลองหลวงเป็ น กลองขนาดใหญ่ ที่ มี รู ป ร่ า งกลอง
คล้ายกับรูปทรงแก้วไวน์ (Wine glass shape drum) การตีกลองหลวงเพือ่ การแข่งขันใช้เพียงกลองใบใหญ่
เพียงใบเดียวทีป่ ระชันกันเป็นชุด ชุดละ ๓-๔ ใบ เพือ่ ให้ได้กลองทีม่ เี สียงดีทสี่ ดุ ในการแข่งขันเพียงใบเดียว
วิธีการตีกลองหลวงนั้นตีด้วยมือโดยผู้ตีจะพันมือด้วยผ้าให้เป็นรูปทรงกรวยตีลงบนหน้ากลองเต็มพลัง
วงแขน เสียงที่สมบูรณ์แบบเกิดขึ้นจากองค์ประกอบที่ส�ำคัญหลายส่วนทั้งแต่การสร้างกลอง ขนาดกลอง
วัสดุที่ใช้สร้างกลอง รูปทรงกลอง การติดถ่วงกลอง เทคนิดคการตี พื้นที่บริเวณที่ดี อุณหภูมิ ความชื้น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกลองในสังคมชาวล้านนาถูกถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง
โดยวิธกี ารเรียนรูแ้ ละฝึกฝน ช่างท�ำกลอง หรือ ‘สล่ากลอง’ จ�ำเป็นต้องมีทกั ษะและความรูเ้ กีย่ วกับการสรัาง
และตีกลอง ในอดีตองค์ความรูเ้ รือ่ งกลองเรียนรูภ้ ายในวัด และชุมชนมีสว่ นร่วมทัง้ ในการสร้างและตีกลอง
บทบาทการตีกลองในสังคมชาวล้านนามีความสัมพันธ์กบั ความเชือ่ และศาสนา การตีกลองนัน้ เป็นส่วนหนึง่
ในสังคมดัง้ เดิมทีใ่ ห้ความส�ำคัญต่อความเชือ่ เรือ่ งจิตวิญญาณ (Spiritualism) และกลองมีบทบาทในการตี
เพือ่ เป็นส่วนประกอบพิธกี รรมและเกีย่ วข้องกับกิจกรรมทางพุทธศาสนา โดยเฉพาะงานบุญต่างๆ วงกลอง
จะถูกใช้ตรี ว่ มในขบวนแห่ ลักษณะกลองทีใ่ ช้สว่ นใหญ่มจี งั หวะทีก่ ระชับเป็นวงกลองทีม่ ขี นาดเล็กสามารถ
เคลือ่ นทีไ่ ด้สะดวก เช่น กลองปูเ่ จ่ กลองทิง้ บ้อม กลองมองเซิง กลองมองลาว กลองสะบัดชัย กลองตกเส้ง ฯลฯ
และวงกลองบางชนิดนิยมตั้งอยู่กับที่เพื่อบรรเลงรับขบวนเนื่องจากมีขนาดใหญ่เคลื่อนย้ายล�ำบาก เช่น
กลองปู่จา วงกลองตึ่งนง วงกลองเต่งทิ้ง ฯลฯ
ชาวล้านนาตีกลองเพือ่ วัตถุประสงค์ทงั้ การตีเพือ่ เป็นพุทธบูชา และเพือ่ ความบันเทิงในการแข่งขัน
ประชันกลองระหว่างชุมชน อันเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากการตีกลอง
ต้องใช้พลังและออกแรงมาก หรืออีกเหตุผลน่าจะเป็นเพราะวงกลองส่วนใหญ่สร้างขึ้นและตีในกิจกรรม
ทีเ่ กีย่ วข้องกับพุทธศาสนา พระสงฆ์ และพ่อหนาน๕ เป็นผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในการสร้าง ดูแล และ
ตีกลอง ความรู้ภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับกลองนั้นบางครั้งถูกเก็บเป็นความลับ แลกเปลี่ยนความรู้และ
รับรูก้ นั ในวงแคบ ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้ชดั เจน เช่น เสียงพิเศษเฉพาะของกลองหลวงแต่ละใบทีใ่ ช้ในการแข่งขัน
ถูกปรับแต่งองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความส�ำคัญ อาทิ น�้ำหนักของถ่วงกลอง ความตึง ความหย่อนของ
หนังหน้ากลอง องศาและทิศทางการตั้งกลอง รูไหกลองที่มีรูปแบบอันเป็นความลับของกลองแต่ละใบ
ตลอดจนเทคนิควิธีการตีกลองของนักตีกลองหลวงแต่ละคน เพื่อสามารถควบคุมให้ได้คุณภาพเสียง และ
เนื้อเสียงพิเศษที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้

๕ ผู้ที่เคยบวชเรียนเป็นพระ เป็นผู้มีความรู้ทางพิธีกรรมพุทธศาสนา
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เสียงเวย หมายถึง เสียงที่สั้น จบลงอย่างรวดเร็วไม่มีหางเสียง
เสียงแข็ง หมายถึง เสียงที่มีพลัง ส่งเสียงได้ไกล
เสียงเจ็บ หมายถึง เสียงที่ดัง กระโดด
เสียงลาก หมายถึง เสียงเอื้อนยาวไม่มีพลัง
เสียงอ่อน หมายถึง เสียงเบา ไม่มีพลัง
เสียงใหญ่ หมายถึง เสียงที่ดีมีพลัง มีลูกทุ่ม สามารถคุมเสียงกลองใบอื่นๆ ได้
เสียงนวล หมายถึง เสียงเบาส่งพลังไปได้ไม่ไกล
นอกจากนี้คุณสมบัติของเสียงกลองหลวงที่ดีควรสามารถสร้างเสียงที่มีลักษณะพิเศษ ๓ เสียง
ต่อไปนี้ในขณะที่ท�ำการแข่งขัน
ลูกทุ่ม หมายถึง เสียงที่ดังกังวาน เสียงของสามารถดูดเสียงกลองใบข้างๆ เปลี่ยนเป็นเสียง
ของตนเองเพิ่มน�้ำหนักเสียงของกลองตนเองให้เด่นชัดมากขึ้น
ลูกส้น หมายถึง เสียงหึ่งออกจากท้ายกลอง ลูกปล๋าย หมายถึง เสียงสะท้อนที่เกิดจากพลัง
ลูกปล๋าย หมายถึง เสียงสะท้อนที่เกิดจากพลังเสียงที่ถูกบีบอัดในตัวกลองก่อนถูกปล่อยพลังเสียงออกไป

การแข่งขันกลองหลวง วัดพระธาตุหริภุญไชย จังหวัดล�ำพูน
(ที่มา : ธิติพล  กันตีวงศ์, ๒๕๕๗)
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การตีกลองในวัฒนธรรมชาวล้านนาให้ความส�ำคัญต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกในแต่ละชุมชน
สังคมล้านนามีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่บน
ที่สูง (Highland people) ที่ประกอบด้วยกลุ่มม้ง-เย้า (Hmong-Yao) กลุ่มม้ง เย้า อาศัยอยู่ในพื้นที่สูง
เหนือระดับน�ำ้ ทะเล ๑,๐๐๐ เมตรขึน้ ไป และกลุม่ จีนธิเบต (Chinese-Tibeto) ประกอบด้วยกลุม่ กระเหรีย่ ง
อาข่า ลีซู มูเซอ ฮ้อ ดาระอั้ง ลาหู่ ที่อาศัยในพื้นที่สูงถัดลงมาจากกลุ่มม้ง เย้า และกลุ่มชาติพันธุ์ที่
อาศัยอยู่ในพื้นที่ราบลุ่ม (Lowland people) ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธ์ุที่ใช้ภาษาออสโตรเอเชียติค
(Austro-Asiatic) ประกอบด้วยกลุม่ ลัวะ มราบลี กร๋อม ขมุ เป็นกลุม่ ชาติพนั ธุด์ งั้ เดิม ทีอ่ าศัยอยูใ่ นดินแดน
ล้านนา (Origin people) และกลุม่ ภาษาไท-ลาว (Laos-Tai) ประกอบด้วยกลุม่ ไทลือ้ ไทเขิน ไทยอง ไทใหญ่
ไทยวน โดยแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ต่างมีกลองที่ใช้ตีในกลุ่มของตนเอง ลักษณะจังหวะและเสียงกลอง
ของแต่ละกลุม่ ชาติพนั ธุม์ อี ตั ตลักษณ์เฉพาะถิน่ ทีส่ ะท้อนสุนทรียภาพเกีย่ วกับ “ความงาม” ของเสียงกลอง
และ “ความหมาย” ในจังหวะกลองแต่ละกลุ่มชาติพันธ์ุมีความแตกต่างกันไป
การแบ่งประเภทของกลองอาจท�ำได้หลายวิธี เช่น การแบ่งตามลักษณะกายภาพของกลอง
การแบ่งกลองตามกลุม่ ชาติพนั ธุ์ หรือการแบ่งกลองตามบริบทการใช้งาน บทความนีแ้ สดงวิธกี ารแบ่งกลอง
ตามลักษณะกายภาพโดยอาศัยรูปร่างรูปทรงกลองเป็นหลัก กลองในวัฒนธรรมดนตรีลา้ นนาโดยส่วนใหญ่
เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีที่ประกอบด้วยหนัง (Membranophone) วัสดุที่ใช้หุ้มกลองนิยมใช้
ทั้งหนังวัว และหนังควาย ขึ้นอยู่กับลักษณะการตีว่าใช้มือหรือไม้ในการตี หากใช้ไม้ตีและต้องการความ
ทนทานของหนังหน้ากลองนิยมใช้หนังควายในการหุ้มกลอง กลองในล้านนามีรูปร่างลักษณะกายภาพ
ที่หลากหลาย ทั้งกลองรูปทรงแก้วไวน์ (Wine glass shape drum) กลองรูปถัง (Barrel shape drum)
กลองรูปทรงป่องกลางสองหน้า (Double head drums) กลองรูปทรงกระบอก (Tubula shape drum)
สามารถแสดงชนิดและประเภทกลองในวัฒนธรรมล้านนาได้ ดังตารางต่อไปนี้
ประเภทกลอง
กลองรูปทรงแก้วไวน์
(Wine glass shape drum)
กลองรูปถัง
(Barrel shape drum)

ชื่อกลอง
กลองปู่เจ่ กลองก้นยาว กลองทิ้งบ้อม กลองแอว
กลองตกเส้ง กลองอืด กลองหลวง กลองเปิ่งอั่ง
กลองปู่จา กลองสะบัดชัย กลองสะบัดชัยลูกตุบ

กลองรูปทรงป่องกลางสองหน้า
(Double head drums)

กลองโป่งโป้ง กลองเต่งถิ้ง กลองมองเซิง
กลองมองลาว กลองล่องน่าน กลองจะควิ่น
กลองตอยลง กลองตอมแตม กลองตัด

กลองรูปทรงกระบอก
(Tubular shape drum)

กลองตะหล็ดป๊ด กลองเส้ง
ตารางแสดงชื่อกลองล้านนาตามประเภทกลอง
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นอกจากรูปร่างลักษณะของกลองทีพ่ บในวัฒนธรรมดนตรีลา้ นนาแล้ววิธกี ารตีกลองมีความส�ำคัญ
เช่นกัน แบ่งลักษณะวิธีการตีกลองออกเป็น ๒ รูปแบบ กลองที่ติดถ่วงกลอง “จ่ากลอง”๖ และกลอง
ที่ไม่ติดถ่วงกลอง

การตีกลองก้นยาวในงานแห่จองพารา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(ที่มา : ธิติพล  กันตีวงศ์, ๒๕๕๗)

ความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างกลองมีความส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการสร้าง
กลองแต่ละประเภท การค�ำนวณวันเวลาฤกษ์ยามในการสร้าง “โฉลก” ความคิดเรือ่ งสัดส่วนของกลองทีม่ ี
ความสัมพันธ์กบั ความเชือ่ เรือ่ งมงคลและอวมงคล ล้วนเป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมดนตรีทนี่ า่ สนใจศึกษา
จากเอกสารเรือ่ ง เกร็ดความรูเ้ รือ่ งกลอง เขียนโดยพระครูสงั วรญาณ อธิบายลักษณะสัดส่วน (Proportion)
หน้ากลองปูจาที่มีความสัมพันธ์กับความเชื่อเรื่องความเป็นสิริมงคลของกลอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๖ ถ่วงกลองภาษาท้องถิน่ เรียกว่า จ่ากลอง ท�ำจากข้าวเหนียว เส้นขนมจีนผสมขีเ้ ถ้า อัตราส่วนและส่วนผสมขึน้ อยูก่ บั

ประเภทของกลองและวิธีการแต่ละท้องถิ่น
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บุคคลใดจะสร้างกลองปูจาให้ได้ลกั ษณะทีเ่ ป็นมงคลให้วดั เอาหน้ากลองขนาดเท่าใด ให้แบ่งเป็น
๘ ส่วน เอาส่วนหนึ่งมาวัดไปด้วยขนาดความยาวของกลองนั้น ได้เท่าใดเอา ๓ คูณ แล้วเอา ๘ หาร
ได้เศษเท่าใดให้ทายดังต่อไปนี้
เศษ ๑
เศษ ๒
เศษ ๓
เศษ ๔
เศษ ๕
เศษ ๖
เศษ ๗
เศษ 0

ชื่อว่า นันทเภรี
ชื่อว่า วิปโยคเภรี
ชื่อว่า เตชะเภรี
ชื่อว่า มรณะเภรี
ชื่อว่า ชัยยะเภรี
ชื่อว่า อุปทวเภรี
ชื่อว่า มังคละเภรี
ชื่อว่า โกธะเภรี

ตีเมื่อใดก็เกิดปิติยินดีแก่ผู้ที่ได้ยินเสียงกลองนั้น
ตีเมื่อใดผู้ที่ได้ยินก็ไม่เกิดความยินดี
ตีเมื่อใดก็เกิดความชื่นชมยินดี
ตีเมื่อใดจิตใจไม่ชื่นชมยินดี
ตีเมื่อใดใจกล้าย่อมตั้งหน้าสาธุการ
ตีเมื่อใดย่อมให้หวาดวิตกกังวล
ตีเมื่อใดย่อมท�ำให้เสียยังทุกข์โทษ เกิดปราโมทย์ยินดี
ตีเมื่อใดย่อมให้โทษโกรธเคืองกัน

เห็นได้ชัดเจนว่าชาวล้านนาเชื่อว่า โฉลกกลองมีความสัมพันธ์กับความเป็นมงคล ซึ่งความ
เป็นมงคลนี้อาจมีความหมายถึงความสัมพันธ์ทางสังคมของสมาชิกที่อยู่ร่วมกันในแต่ละชุมชน และ
คุณลักษณะพิเศษของเสียงกลอง (Tone quality) และมีความสัมพันธ์ตอ่ สวนศาสตร์ (Sound acoustic)
นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์ สล่ากลอง นายบุญเลิศ ตีคัง ให้ข้อมูลความเชื่อในการสร้างกลองแอว
ทีเ่ กีย่ วข้องกับ “โฉลก” ทีป่ รากฏในกระบวนการสร้างกลองในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่นนั้ การสร้างกลองแอว
นิยมก�ำหนดจ�ำนวนขัน้ ของลูกหมากกลองแอว โดยนับจากบนลงล่างตามล�ำดับเมือ่ นับครบแล้วจะเริม่ นับ
วนใหม่ เมื่อสิ้นสุดลูกหมากขั้นสุดท้ายใดเชื่อว่ามีผลตามค�ำเรียกแต่ละล�ำดับขั้นต่อไปนี้
สุขขะมุกขี
ตื่นเมืองพรหม
ม้างสังโฆ
วัดพระเจ้า

ศรีชมชื่น
สมเสพสร้าง
โพธิสัตว์
เข้าสู่นิพพาน

ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

18
ความเป็นสิริมงคลที่เกิดจากความเชื่อเรื่องรูปร่างลักษณะตัวกลองมีความสัมพันธ์กับสัดส่วน
ขนาดหน้ากลองและความยาวทีส่ ง่ ผลถึงคุณลักษณะเสียงกลองแอวตามอุดมคติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุม่
วัฒนธรรมชาวเชียงใหม่ที่ชื่นชอบเสียงกลองแอวเป็นพิเศษ วัฒนธรรมการแข่งขันเสียงกลองแอวในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่มีความส�ำคัญที่นับวันเริ่มจะลดน้อยไปตามจ�ำนวนของสล่ากลองและความนิยมในกลุ่ม
นักเล่นกลองแอว การแข่งขันตีกลองแอวแบบประเพณีนิยมชาวเชียงใหม่จะตีกลองบน “ก้างกลอง” ที่มี
ลักษณะท�ำเป็นเพิงสามารถแขวนกลองแอวเรียงตามล�ำด�ำดับเป็นชุด ๆ ชุดละ ๔-๕ ใบตามจ�ำนวนกลอง
ทีเ่ ข้าแข่งขัน โดยจะติดถ่วงกลองเพือ่ ลองเสียงตีไล่ลำ� ดับวนไปเรือ่ ย ๆ จนเป็นทีพ่ อใจ หลังจากนัน้ กรรมการ
จะให้ตีกลองทีละใบ เพื่อหากลองที่มีเสียงหนักแน่น เสียงยาวพอดี เสียงกลองแอวที่ดีจะมีพลังเสียงกลบ
กลองใบอื่นที่เข้าแข่งขัน คัดกลองแอวที่มีเสียงดีที่สุดให้ได้เพียงใบเดียวเป็นผู้ชนะ
นอกจากการแข่งขันตีกลองแอวที่แข่งขันเฉพาะเสียงกลองแอวแล้ว พบว่า กลองแอวเป็น
เครื่องดนตรีชิ้นส�ำคัญในวงกลองตึ่งนง๗ ที่นิยมใช้ประกอบการฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน สาเหตุที่เรียกชื่อ
กลองแอวว่ากลองตึ่งนง อาจเพราะเรียกชื่อตามเสียงของเครื่องดนตรีที่บรรเลงประกอบภายในวง
เสียง  “ตึ่ง” เกิดจากเสียงการตีกลองแอว เสียง “นง” เกิดจากเสียงฆ้อง “โหย้ง” หรือฆ้องใบเล็กในวง
นอกจากนัน้ ยังมีฆอ้ งใบใหญ่ “ฆ้องอุย” ฉาบ กลองตะหล็ดป็ด ปีแ่ นหน้อย และปีแ่ นหลวง บรรเลงท�ำนองหลัก
ภายในวงกลองตึง่ นง ปัจจุบนั รูปแบบกลองแอวทีส่ ำ� คัญในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่แบ่งออกได้เป็น ๖ รูปแบบ
ตามฝีมือช่างท�ำกลอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. กลองแอวรูปแบบบ้านแม่ย่อย สล่าพ่อหนานหล่อม มีลูกศิษย์ สล่าพร และสล่าเทิง
๒. กลองแอวรูปแบบวัดบุพาราม สล่าตุ๊หวัน
๓. กลองแอวรูปแบบบ้านน�้ำแพร่ อ�ำเภอดอยสะเก็ด
๔. กลองแอวรูปแบบบ้านท่าหลุก สล่าพ่อค�ำ
๕. กลองแอวรูปแบบบ้านท่าเดื่อ สล่าชล
๖. กลองแอวรูปแบบพ่อหนานด�ำรงค์     สล่าบุญเลิศ ตีคัง (สล่าหน้อย)

๗ กลองแอว เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กลองตึ่งนง เป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะชิ้นส�ำคัญวงกลองตึ่งนงที่ประกอบด้วย

ฉาบ ฆ้องอุย ฆ้องโหย้ง กลองตะหล็ดป๊ด ปี่แนหน้อย และปี่แนหลวง
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การแข่งขันตีกลองแอวแบ่งตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหน้ากลองแอว ๓ ขนาด ซึ่งขนาดของ
หน้ากลองมีผลต่อเสียงที่เกิดขึ้น ในอดีตนิยมแข่งกลองแอวเสียงกลางและเสียงใหญ่ แต่เนื่องด้วยน�้ำหนัก
กลองแอวขนาดใหญ่นนั้ มีนำ�้ หนักมาก จึงลดความนิยมลงไป ปัจจุบนั นิยมแข่งขันกลองแอวเฉพาะเสียงกลาง
ขนาดกลองแอวแบ่งได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้
กลองเสียงหน้อย
กลองเสียงกลาง
กลองเสียงใหญ่

หน้ากลองเส้นผ่าศูนย์กลาง
หน้ากลองเส้นผ่าศูนย์กลาง
หน้ากลองเส้นผ่าศูนย์กลาง

๑๐-๑๑ นิ้ว
๑๒-๑๓ นิ้ว
๑๔ นิ้วขึ้นไป

การแข่งขันกลองแอว จังหวัดเชียงใหม่
(ที่มา : ธิติพล  กันตีวงศ์, ๒๕๕๘)

จากตัวอย่างกลองแอวในวัฒนธรรมชาวเชียงใหม่ พบว่าความนิยมในการใช้กลองแต่ละประเภท
บ่งบอกถึงอัตตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และรสนิยมทางดนตรีของแต่ละพืน้ ที่ แต่ละวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม
ปรากฏการใช้งานกลองบางประเภทในหลายพื้นที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน หากแต่แตกต่างในรายละเอียด
กลองปูจานิยมใช้ตเี พือ่ เป็นพุทธบูชาในหลายพืน้ ที่ แต่ละพืน้ ทีจ่ งั หวัดมีรปู แบบกลองปูจาทีแ่ ตกต่างกันไป
การวางลูกตุ๊บมีความแตกต่างกัน รวมทั้งวิธีการตี รูปแบบกระสวนจังหวะ (Ryhtmic patterns) มีความ
หลากหลาย เช่น ระบ�ำเสือขบตุ๊ ระบ�ำสาวหลับเต๊อะ ระบ�ำล่องน่าน ฯลฯ กลองปูจามีลักษณะกายภาพ
รูปทรงกระบอก (Barrel shape drum) หุ้มด้วยหนังทั้งสองด้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๕-๔๐ นิ้ว
ส่วนใหญ่นิยมสร้างกลองลูกตุ๊บ กลองใบเล็ก หุ้มด้วยหนังด้านเดียว หรือสองด้าน ๑-๓ ใบ เรียงขนาดจาก
เล็กไปใหญ่ วางเรียงไว้ดา้ นข้างกลองใบใหญ่ “กลองแม่” ในหลากหลายรูปแบบ เรียงเป็นแถวแนวดิง่ วางเป็น
แถวแนวนอน หรือวางเรียงซ้อนชั้นเป็นรูปสามเหลี่ยม การตีกลองปูจาตีสลับระหว่างกลองแม่ และกลอง
ลูกตุ๊บเป็นจังหวะรูปแบบต่าง ๆ ที่เรียกว่า ระบ�ำกลอง
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20
นอกจากนี้ กระบวนการสร้างกลองปูจามีวธิ กี าร ความเชือ่ ทีส่ ำ� คัญ โดยสล่ากลองผูส้ ร้างกลองปูจา
จะบรรจุหัวใจกลองไว้ด้านในตัวกลอง เพื่อความเป็นมงคลและเชื่อว่ากลองมีชีวิต หัวใจกลอง ท�ำจาก
ผลน�้ำเต้าที่บรรจุคาถาที่เขียนลงบนใบลาน หรือกระดาษม้วนบรรจุลงในผลน�้ำเต้า ปิดฝาและน�ำไปแขวน
อยูใ่ นตัวกลองปูจา การตัง้ กลองปูจาจะต้องให้หวั ใจกลองอยูห่ อ้ ยอยูด่ า้ นบนข้างในตัวกลอง ก่อนน�ำกลอง
ปูจาขึ้นไปติดตั้งบนหอกลอง

การสร้างกลองปูจา โดยคุณชาญศักดิ์ สุภามงคล สล่าท�ำกลอง จังหวัดล�ำพูน
(ที่มา : ธิติพล  กันตีวงศ์, ๒๕๕๗)

หัวใจกลองปูจา จังหวัดล�ำพูน
(ที่มา : ธิติพล  กันตีวงศ์, ๒๕๕๗)

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

21
ความเชื่อที่มีต่อกลองปูจาของชาวล้านนาสัมพันธ์ต่อรูปแบบการตีจังหวะกลอง ประกอบด้วย
จังหวะที่บ่งบอกสัญญาณให้คนในชุมชนทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การตีบอกเหตุไฟไหม้ หรือการ
มรณภาพของพระเถระชั้นผู้ใหญ่ หน้ากลองด้านหนึ่งจะถูกท�ำให้ฉีกใช้จังหวะพิเศษเพื่อตีเพื่อบอก
ให้ชมุ ชนรับทราบ และจังหวะทีใ่ ช้ตเี พือ่ ความสนุกสนาน รืน่ เริง โดยมีรปู แบบกระสวนจังหวะ (Rhythmic
patterns) ที่เรียกว่า ‘ระบ�ำกลอง’ ที่แตกต่างกันออกไป เช่น ระบ�ำเสือขบตุ๊ ระบ�ำเสือขบงัว ระบ�ำสาว
หลับเต๊อะ ระบ�ำล่องน่าน ระบ�ำสาวหน้อยเก็บผัก ระบ�ำแม่ฮ้างติ้วซิ่น ระบ�ำตุ๊ปี้สิ๊ก ระบ�ำล่องสา ระบ�ำ
ลุกตางเหนือมาสุบ ระบ�ำจกอี่ลุ้ม ระบ�ำตุบต้าง ระบ�ำท้องแง้น ระบ�ำม้าทืบคอก ระบ�ำนพก๋อน ระบ�ำสาร
เกี้ยวสาว ระบ�ำช้างข้ามโต้ง ระบ�ำม้าย�่ำไฟ ฯลฯ
ความเชื่อและวิธีคิดในการสร้างกลองของชาวล้านนานั้นมีความส�ำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิต
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทีม่ ตี อ่ ธรรมชาติ กลองเป็นเครือ่ งดนตรีทสี่ ำ� คัญในแต่ละชุมชนเป็นสือ่ กลางในการรวมผูค้ น
ในชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียว โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มชาติพันธุ์ไตที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่ราบ (Lowland people)  กลองเป็นเครื่องดนตรีที่มีความสัมพันธ์ต่อการสมโภชและใช้บรรเลงใน
กิจกรรมชุมชน งานเทศกาลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพระพุทธศาสนาซึง่ เป็นวัฒนธรรมดนตรีทมี่ คี วามแตกต่าง
และโดดเด่นจากกลุ่มวัฒนธรรมอื่น ๆ ในประเทศไทย

การท�ำกลองแอว โดย สล่ากลอง บุญเลิศ ตีคัง
(ที่มา : ธิติพล  กันตีวงศ์, ๒๕๕๗)
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วัฒนธรรมการตีกลองมีความส�ำคัญในสังคมชาวล้านนา เห็นได้ชัดเจนว่านอกจากเป็นกลองเป็น
เครื่องดนตรีประกอบจังหวะแล้ว กลองยังมีบทบาทในชุมชน ใช้จังหวะกลองในการติดต่อสื่อสารภายใน
ชุมชนโดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง พบว่าในวัดแทบจะทุกวัดมีหอกลองส�ำหรับใช้ตีประจ�ำแทบทุกวัด ซึ่งกลอง
มีลักษณะการใช้งานตามประเภทของกลองที่แตกต่างกันไป เช่น กลองทิ้งบ้อม กลองปูเจ่ กลองก้นยาว
ใช้บรรเลงในขบวนแห่ที่ต้องการความคึกครื้น รื่นเริง ในขณะที่วงกลองตึ่งนงใช้ประกอบการฟ้อนร�ำและ
ขบวนแห่ที่มีความเคร่งขรึม และกลองปูจา ใช้ตีในการบอกเหตุ และส่งสัญญาณที่ส�ำคัญให้ชุมชนทราบ
เป็นต้น

วงกลองตึ่งนงในจิตรกรรมฝาผนัง หอพระสังกัจจายน์ วัดป่าซาง ต�ำบลป่าซาง อ�ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
(ที่มา : ธิติพล  กันตีวงศ์, ๒๕๕๗)

หลักฐานการใช้กลองในวัฒนธรรมล้านนาในอดีต พบทั้งในการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
หลักฐานจากภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง และหลักฐานที่เป็นเครื่องดนตรี อย่างไรก็ตาม กระบวนการ
การเรียนรู้สืบทอดดนตรีในสังคมล้านนาใช้วิธีการสืบทอดแบบปากเปล่า (Oral tradition) ดังนั้นรูปแบบ
การตีกลองเน้นให้ผเู้ รียนจดจ�ำวิธกี ารตี จังหวะทีส่ ำ� คัญถ่ายทอดจากรุน่ สูร่ นุ่ โดยวิธกี ารจดจ�ำและเลียนแบบ
บางครั้งบทร้องถูกสร้างขึ้นเพื่อแทนเสียงกลองที่ตีเพื่อง่ายต่อการจดจ�ำ  ยกตัวอย่างเช่น ระบ�ำกลองปูจา
ระบ�ำเสือขบตุ๊ มีบทร้องเพื่อแทนเสียงจังหวะกลอง ดังบทร้องต่อไปนี้
เสือขบตุ๊ที่เก๊าบ่ะดะ
เสือขบพระที่เก๊าบ่ะเกลี้ยง
เสือขบตุ๊ที่เก๊าบ่ะดะ
เสือขบพระที่เก๊าบ่ะเกลี้ยง
เสือขบตุ๊ที่เก๊าบ่ะดะ
เสือขบพระที่เก๊าบ่ะเกลี้ยง
กิ๋นบ่เสี้ยงค้างดูกกับหนัง กิ๋นบ่สัง กิ๋นหมดกิ๋นเสี้ยง กิ๋นหมด กิ๋นหมด กิ๋นหมด กิ๋นเสี้ยง
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กระบวนการเรียนรูแ้ ละสืบทอดวิธกี ารตีกลองในล้านนาส่วนใหญ่ใช้กระบวนการเรียนรูถ้ า่ ยทอด
แบบมุขปาฐะ (Oral tradition) โดยมีวรรณกรรมมุขปาฐะเข้ามาเกีย่ วข้องเพือ่ ให้งา่ ยในการจดจ�ำ เกิดการ
เลียนเสียงกลองโดยใช้ค�ำพูด ค�ำร้อง เกิดเป็นส�ำนวนกลอนต่าง ๆ สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง
ได้เป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม บทบาทและหน้าที่ของกลองในปัจจุบันปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย การศึกษาตาม
นโยบายส่วนกลางเป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำให้ระบบชุมชนและสังคมของชาวล้านนาเปลี่ยนไป วิถีชุมชนแบบ
เกษตรกรรม (Agricultural society) ปรับเปลีย่ นไปสูร่ ะบบสังคมแบบอุตสาหกรรม (Industrial society)
รวมทัง้ ในปัจจุบนั เทคโนโลยีความทันสมัย เครือ่ งขยายเสียงทีส่ ามารถสร้างความบันเทิงในสังคมได้เข้ามา
แทนที่เครื่องดนตรีประกอบจังหวะอย่างเช่นกลองในอดีต ความนิยมตีกลอง บางประเภทเริ่มลดลงและ
เลือนหาย อีกทั้งภูมิปัญญาเชิงช่างของบรรดาสล่ากลองมิได้สืบทอดในวงกว้างรวมถึงการรวบรวม บันทึก
วิเคราะห์ องค์ความรูท้ างวิชาการด้านดนตรีทเี่ กีย่ วข้องกับกลอง และการแลกเปลีย่ นความรูย้ งั อยูใ่ นวงแคบ
ท�ำให้วัฒนธรรมการตีกลองมีโอกาสเลือนหายจากสังคมชาวล้านนา ซึ่งมีผลกระทบต่อพิธีกรรมและ
โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมแบบประเพณีนิยมเดิม
ความพยายามในการปรับรูปแบบการตีกลองเพื่อสร้างอัตตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนายังคง
ปรากฏในหลากหลายโอกาส กลุ่มศิลปินนักแสดงรุ่นใหม่ได้ต่อยอดน�ำเสนอการตีกลองในหลากหลาย
รูปแบบ เพือ่ ทีส่ ามารถให้วงกลองพัฒนาวิธกี ารน�ำเสนอ รูปแบบการตีกลองในกลุม่ คนรุน่ ใหม่ และน�ำไปสู่
การสร้างอัตตลักษณ์ทางวัฒนธรรมดนตรีรปู แบบใหม่เพือ่ การแสดง ตัวอย่างพัฒนาการการประยุกต์กลอง
รูปแบบใหม่ทใี่ ช้ประกอบขบวนแห่ขบวนคัวตาน “วงกลองข๊ะล่ม” หรือ “วงกลองแห่ควั ตาน” ทีป่ ระกอบด้วย
กลองเบสใบใหญ่ ๑ ใบ กลองตัด ๑ ใบ กลองสแนร์ ๑ ใบ ฉิ่ง ฉาบ กะหล๊ก และปี่แนเป่าท�ำนองเพลงที่มี
หลากหลายท�ำนองที่สนุกสนานครื้นเครง ลักษณะรูปแบบกลองข๊ะล่มนี้เองเป็นวงกลองที่เกิดขึ้นใหม่และ
ได้รับความนิยมแพร่หลายในการใช้ประกอบขบวนแห่คัวตาน ขบวนแห่ลูกแก้ว เป็นตัวอย่างการปรับตัว
และประยุกต์การใช้งานกลองจากต่างวัฒนธรรมปรับเปลี่ยนให้อยู่ในวัฒนธรรมชาวล้านนาในปัจจุบัน
อย่างกลมกลืน
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การแสดงตีกลองแห่คัวตาน ในขบวนแห่คัวตาน วัดต้นเกว๋น จังหวัดเชียงใหม่
(ที่มา : ธิติพล  กันตีวงศ์, ๒๕๕๗)

นอกจากการปรับรูปแบบวงกลองแห่ควั ตานทีป่ รากฏในสังคมชาวล้านนาแล้ว กระบวนการพัฒนา
และต่อยอดการแสดงตีกลองล้านนารูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “นีโอล้านนา (Neo-Lanna)” หรือรูปแบบ
ดนตรีล้านนาแบบประเพณีนิยมใหม่ (Neo-traditional music) ได้รับการสร้างสรรค์จากศิลปินรุ่นใหม่
ยกตัวอย่างจากผลงานการแสดงกลองล้านนากลุ่ม Southern Breeze เป็นอีกตัวอย่างในการพัฒนา
รูปแบบการแสดงทีน่ ำ� องค์ความรูจ้ ากพ่อครูสล่านักตีกลองไปสูก่ ารแสดงบนเวทีระดับนานาชาติ การผสม
ผสานวิธีการตีกลองสบัดไชย กลองปูจา ในรูปแบบการแสดง ซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้ชมเป็นอย่างดี

การแสดงตีกลองกลุ่ม Southern Breeze ในพิธีไหว้ครูคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ที่มา : ธิติพล  กันตีวงศ์, ๒๕๕๗)
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บทความเรือ่ งดนตรีวถิ ชี าติพนั ธุ์ วัฒนธรรมกลองในสังคมล้านนานี้ ได้นำ� เสนอตัวอย่างประเภท
กลองทีใ่ ช้ตใี นสังคมชาวล้านนาบางส่วน ซึง่ ในความเป็นจริงกลองในแต่ละกลุม่ ชาติพนั ธุท์ อี่ าศัยอยูร่ ว่ มกัน
ในอาณาจักรล้านนามีความหลากหลาย ทัง้ ลักษณะกายภาพรูปร่างรูปทรงกลอง วิธกี ารใช้กลองในพิธกี รรม
และเพื่อความบันเทิง เทคนิควิธีการตีกลอง การรวมวงกลอง และความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับกลอง
แต่ละประเภท กลองมีความส�ำคัญในสังคมชาวล้านนา กลองเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะที่บ่งบอก
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ชัดเจน จังหวะที่เกิดจากการตีกลองมีความหมายในภาษา
ดนตรีที่ใช้สื่อสารภายในกลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มที่อาศัยการเรียนรู้สืบทอด การปฏิบัติซ�้ำจนเกิดความ
ช�ำนาญ ตลอดจนกลองเป็นเครื่องดนตรีที่สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการตีกลองในงานประเพณี
ทีเ่ กีย่ วข้องข้องกับพระพุทธศาสนาและพิธกี รรมความเชือ่ เรือ่ งผี กลองเป็นส่วนหนึง่ ในการท�ำหน้าทีต่ ดิ ต่อ
กับจิตวิญญาณในบางกลุ่มชาติพันธุ์ ภูมิปัญญาในการสร้างกลองของชาวล้านนานั้นมีความเรียบง่าย
ทีผ่ กู พันกับธรรมชาติโดยวัสดุทใี่ ช้ในการสร้างกลองส่วนใหญ่เป็นวัสดุจากธรรมชาติทหี่ าได้ภายในท้องถิน่
ไม้ประเภทต่างๆ ทีถ่ กู เลือกให้เหมาะสมกับประเภทกลอง หนังสัตว์ทใี่ ช้หมุ้ กลองมีความเหมาะสมแตกต่าง
ตามประเภทกลอง เทคนิคการสร้างกลองถ่ายทอดโดยวิธกี ารเรียนรูฝ้ กึ ฝนจากสล่ากลองรุน่ สูร่ นุ่ นอกจากนัน้
ยังมีคติความเชือ่ ในการสร้างกลองแต่ละประเภท โฉลกกลองมีความสัมพันธ์กบั ความเป็นมงคลและสัดส่วน
ทีม่ ผี ลต่อสวนศาสตร์ (Sound acoustic) ทีม่ รี ายละเอียดทีแ่ ตกต่างกันออกไป ดังนัน้ แนวทางการสืบสาน
วัฒนธรรมกลองในล้านนามีความจ�ำเป็นในการอนุรกั ษ์ ศึกษาองค์ความรูอ้ นั เป็นมรดกทางภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
การศึกษาเก็บข้อมูลทางวิชาการมีความจ�ำเป็นเพื่อน�ำไปสู่ความเข้าใจ การถกเถียงทางวิชาการ และการ
ต่อยอดสร้างสรรค์รูปแบบศิลปะร่วมสมัยเพื่อให้เกิดการปรับตัวของวัฒนธรรมดนตรีในสังคมสมัยใหม่
โดยต่อยอดจากภูมิปัญญาของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ รูปแบบกลองอาจปรับเปลี่ยนไป หากแต่อัตตลักษณ์
ของกลุม่ ชาติพนั ธุท์ อี่ าศัยร่วมอยูใ่ นวัฒนธรรมล้านนาจะยังคงแสดงตนในสังคมยุคสมัยใหม่ได้อย่างชัดเจน
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“ฆ้องกบ”  เครื่องดนตรีพิธีกรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์  
ที่ยังคงอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง
บ้านโป่งและบ้านค้างใจ  อ�ำเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร่  
ภูเดช   แสนสา

อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา ภาควิชาสังคมและวัฒนธรรมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงในจังหวัดแพร่ปัจจุบันมีทั้งหมด ๑๗ หมู่บ้าน อยู่ในอ�ำเภอลอง ๑ หมู่บ้าน
คือ บ้านแม่จองไฟ ต�ำบลห้วยอ้อ อ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่ และอีก ๑๖ หมู่บ้านอยู่ในเขตอ�ำเภอวังชิ้น  
จังหวัดแพร่ เดิมหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงทั้งหมดอยู่ในเขตเมืองลอง (หัวเมืองขึ้นเมืองนครล�ำปาง)๑ ซึ่ง
ชาวกะเหรีย่ งเหล่านีเ้ ป็นกะเหรีย่ งโปว์หรือกะเหรีย่ งแดงทีเ่ รียกตนเองว่า “โพล่ง” เดิมตัง้ ถิน่ ฐานอยูบ่ ริเวณ
เมืองกันตรวดีหรือเมืองยางแดง (ปัจจุบันอยู่บริเวณรัฐคะยา ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา)
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๔ หรือ ๒๐๐ กว่าปีทผี่ า่ นมา เจ้าฟ้าเมืองกันตรวดีได้ขดั แย้งสูร้ บกับพม่า ชาวเมือง
บางส่วนจึงอพยพหลบหนีจากพม่าเข้ามาตั้งถิ่นฐานบนพื้นที่สูงของเมืองเชียงใหม่ ต่อมามีบางกลุ่มแยก
ออกมาเดินทางผ่านเมืองล�ำพูนมาตัง้ ถิน่ ฐานบริเวณพืน้ ทีห่ ว้ ยแม่สะเปา บ้านดอนไฟ ต�ำบลดอนไฟ อ�ำเภอ
แม่ทะ จังหวัดล�ำปาง จนกระทั่งเกิดท�ำผิดประเพณีขึ้นจึงเคลื่อนย้ายมาตั้งถิ่นฐานใหม่ที่บ้านแม่จองไฟ  
ต�ำบลห้วยอ้อ อ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่๒ บางกลุ่มเดินทางผ่านจากล�ำพูนและล�ำปางได้เข้ามาตั้งถิ่นฐาน
บริเวณอ�ำเภอวังชิ้น โดยได้ขยายขึ้นเป็นหมู่บ้านต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน๓
สิง่ ทีน่ า่ ใจอีกประการหนึง่ ของกลุม่ กะเหรีย่ งในเขตเมืองลอง (อ�ำเภอลอง อ�ำเภอวังชิน้ ) ก็คอื ยังคง
รักษาวัฒนธรรมดนตรีทมี่ มี าตัง้ แต่ยคุ ก่อนประวัตศิ าสตร์ในพิธกี รรมของหมูบ่ า้ น ทีเ่ รียกว่าพิธกี รรม “ด�ำหัว
ฆ้องกบ” หรือการบูชากลองมโหระทึก นัน่ เอง ซึง่ เครือ่ งดนตรีชนิดนีถ้ อื เป็นวัฒนธรรมร่วมของกลุม่ ชนต่าง ๆ
ในอุษาคเนย์ (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) และตอนใต้ของจีน แต่ทนี่ า่ สนใจต่างไปจากพืน้ ทีอ่ นื่ อีกประการก็คอื
มีการแบ่งเพศของฆ้องกบเป็นเพศผู้และเพศเมีย โดยฆ้องกบเพศผู้เรียกว่า “ฆ้องกบตั๋วปู๊” เก็บรักษาไว้ที่
บ้านโป่ง หมู่ที่ ๑ ต�ำบลแม่ป้าก อ�ำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ และฆ้องกบเพศเมียเรียกว่า “ฆ้องกบตั๋วแม่”  
เก็บรักษาไว้ที่บ้านค้างใจ หมู่ที่ ๗ ต�ำบลแม่เกิ๋ง อ�ำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่   
๑ ในยุคจารีตอาณาเขตเมืองลองครอบคลุมอ�ำเภอลอง อ�ำเภอวังชิ้น และบางส่วนของอ�ำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ วันที่ ๑ มีนาคม
พ.ศ.๒๔๘๑ แยกต�ำบลวังชิ้น ต�ำบลแม่ป้าก ต�ำบลนาพูน และต�ำบลสรอย อ�ำเภอลอง จัดตั้งเป็นกิ่งอ�ำเภอวังชิ้น และในวันที่
๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๑ ประกาศตั้งเป็นอ�ำเภอวังชิ้น
๒ อารมย์  ชมขวัญ, การจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษาบ้านแม่จองไฟ ต�ำบลห้วยอ้อ อ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่,(วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๒), หน้า  ๒๓.
๓ ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่, สารสนเทศชุมชนอ�ำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่,(เอกสารอัดส�ำเนา, ๒๕๕๐),
หน้า  ๑๗ – ๑๘.
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๑.  ฆ้องกบหรือกลองมโหระทึกวัฒนธรรมร่วมในอุษาคเนย์
ฆ้องกบหรือกลองมโหระทึก เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุคต้น
ประวัติศาสตร์ ประมาณ ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ ปีมาแล้ว เป็นวัฒนธรรมร่วมในอุษาคเนย์ เช่น เมียนมา ไทย  
ลาว เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เป็นต้น กลุ่มชนต่าง ๆ ที่ยังปรากฏใช้ฆ้องกบ เช่น  
กะเหรีย่ ง ฉาน ม้ง มวง จ้วง และกลุม่ ชาวพืน้ เมืองของเวียดนาม ถือเป็นสิง่ ทีม่ คี า่ มากดังในเอกสารจีนระบุวา่
ต้องใช้วัวจ�ำนวน ๗๐๐ - ๑,๐๐๐ ตัวเพื่อแลกกับฆ้องกบ ๑ ใบ ฆ้องกบแต่ละพื้นที่มีชื่อเรียกต่าง ๆ กันไป
เช่น ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยและในประเทศเมียนมา (พม่า) เรียกว่า “ฆ้องกบ” “กลองกบ”
บางแห่งอาจเรียกว่า “ฆ้องเขียด” หรือ “กลองเขียด” เพราะมีหล่อโลหะลอยตัวเป็นรูปกบหรือเขียด
ประดับอยู่บนหน้าฆ้องกบ ส่วนในประเทศจีนเรียกว่า “ตงกู่” (Tung ku)  
ฆ้องกบพบจ�ำนวนมากที่แหล่งโบราณคดีดองซอน (Dong Son) ประเทศเวียดนาม ขุดค้นพบ
ฆ้องกบอยู่ตามแหล่งโบราณคดีมากกว่า ๕๐ แห่ง ที่มีอายุ ๔๐๐ ปีก่อนพุทธศักราช ถึงพุทธศตวรรษที่ ๗  
ในกลุม่ ชนต่าง ๆ ปรากฏหลักฐานการใช้ฆอ้ งกบหลากหลายรูปแบบ เช่น พ.ศ.๒๔๓ ชาวยูนนาน ในประเทศ
จีน ใช้ฆอ้ งกบในพิธกี รรมและฝังในสุสาน พ.ศ.๑๓๒๘ - ๑๓๔๙ ชาวเลีย่ ว  (Liao) มณฑลยูนนาน ใช้ฆอ้ งกบ
เป็นเครื่องสัญลักษณ์ประจ�ำกลุ่มชนเผ่า พ.ศ.๑๗๔๓ ชาวม่านในจีนตอนใต้ ใช้เป็นกลองตีออกศึกและ
ประกอบพิธีกรรมการแก้บน และพ.ศ.๒๒๔๓ ชาวจีนกวางตุ้งมีการหล่อฆ้องกบใช้ในหมู่บ้าน เป็นต้น   
สามารถจัดจ�ำแนกบทบาทหน้าที่การใช้ฆ้องกบของกลุ่มชนต่าง ๆ ในอุษาคเนย์และตอนใต้ของจีนได้ ๕  
รูปแบบ  ได้แก่
(๑) แสดงฐานะความมัง่ คัง่ ชาวเลีย่ วในประเทศจีนเชือ่ ว่าหากมีฆอ้ งกบใบใหญ่ จะได้รบั การยกย่อง
ให้เป็นหัวหน้าหมูบ่ า้ น ชาวข่าละเม็ดในเมืองหลวงน�ำ้ ทา แขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว มีธรรมเนียมว่า
หากใครมีฆ้องกบ ๒ ใบ กระบือ ๒ ตัว จะได้ยกสถานะขึ้นเป็น “เล็ม” ซึ่งเป็นต�ำแหน่งขุนนางที่ไม่มีการ
สืบทอดตามสายสกุล ในการแต่งตั้งเป็นเล็มจะมีการเฉลิมฉลองใหญ่โดยการน�ำไก่ ๑ คู่สังเวย แล้วเอา
ด้ายสายสิญจน์มัดตัวกบบนหน้ากลอง ใช้ขนนกฟาดบนหน้ากลองตรงรูปดาวหรือดวงอาทิตย์
(๒) ใช้ตีประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย เช่น ชาวข่าละเม็ด แขวงหลวงน�้ำทา ประเทศลาว  
ฝังศพเจ้าของฆ้องกบทีไ่ ม่มที ายาทด้วยการทุบฆ้องกบเป็นชิน้ เล็ก ๆ ใส่ในหลุมศพผูต้ ายด้วย ชาวกะเหรีย่ งแดง
รัฐคะยา ประเทศเมียนมา เมื่อเจ้าของฆ้องกบถึงแก่กรรม ทายาทจะเจาะฆ้องกบแยกออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ
ชนพื้นเมืองในประเทศเวียดนาม เมื่อผู้น�ำครอบครัวถึงแก่กรรม ทายาทจะน�ำฆ้องกบแขวนเหนือศพ เมื่อ
น�ำอาหารมาให้ศพก็จะตีฆ้องกบที่แขวนไว้ทุกครั้งเป็นสัญญาณ และชาวกะเหรี่ยงในประเทศพม่าและ
ชาวกะเหรี่ยงในภาคตะวันตกของประเทศไทย จะตีฆ้องกบในงานศพเพื่อเรียกวิญญาณผู้ตาย เชื่อว่า
วิญญาณของผูต้ ายจะกลายเป็นนก และใช้ฆอ้ งกบเป็นแท่นวางเครือ่ งสังเวยทีป่ ระกอบด้วยเขาสัตว์และข้าว
๔ ส�ำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, กลองมโหระทึกในประเทศไทย,(กรุงเทพฯ : บริษัท อาทิตย์โพรดักส์กรุ๊ป จ�ำกัด,
๒๕๔๖),หน้า ๒๗.
๕ ส�ำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, กลองมโหระทึกในประเทศไทย,(อ้างแล้ว),หน้า  ๑๑  และ  ๑๓.
๖ ส�ำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, กลองมโหระทึกในประเทศไทย,(อ้างแล้ว),หน้า  ๑๑  -  ๑๓.
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(๓) ใช้ตีเป็นสัญญาณในการสงคราม ในเอกสารจีนบันทึกว่า พ.ศ.๖๐๐ ม้าหยวน (Ma Yuan)  
แม่ทพั จีน ใช้ฆอ้ งกบในการท�ำสงคราม โดยตีฆอ้ งกบรวมพลบริเวณใกล้นำ�้ ตก เสียงกลองดังกังวานสร้างขวัญ
ก�ำลังใจให้แม่ทพั นายกอง ขณะเดียวกันก็เป็นการข่มขวัญท�ำให้ขา้ ศึกเกรงกลัวและข้าศึกเข้าใจว่ามีกำ� ลังทหาร
จ�ำนวนมาก แม่ทพั ชาวเลีย่ ว (Liao) ใช้ฆอ้ งกบตีเรียกรวมพลเมือ่ คราวออกศึกสงคราม หรือแหล่งโบราณคดี
บนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ขุดค้นพบประติมากรรมรูปนักรบมีฆ้องกบแขวนด้านหลัง และ
พ.ศ.๑๙๗๑ จักรพรรดิเลไถ่โต๋ (Le Thai To) ปฐมกษัตริยร์ าชวงศ์เลของเวียดนาม จัดพิธตี ฆี อ้ งกบและเต้นร�ำ
แสดงชัยชนะเหนือกองทัพจีนราชวงศ์หมิง  
(๔) ตีเพื่อการบ�ำบัดรักษาโรคทางไสยศาสตร์ เช่น ชาวเลี่ยวในจีนท�ำการหล่อฆ้องกบใช้เอง โดย
จะแขวนไว้ลานหน้าบ้านผู้เป็นเจ้าของฆ้องกบ ชาวเย่ห์ (Yueh) ในจีนตีฆ้องกบชุมนุมเทพเทวดาเพื่อช่วย
บ�ำบัดรักษาโรคภัยและขับไล่สงิ่ ชัว่ ร้าย และชาวข่าละเม็ด เมืองหลวงน�ำ้ ทา แขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว
จะตีฆ้องกบเมื่อเก็บเกี่ยวและนวดข้าวเสร็จเพื่อสังเวยผีปู่ย่าตายาย เชื่อว่าเสียงฆ้องกบจะน�ำความยินดี
แก่ผีบรรพบุรุษที่ไปสถิตรักษาข้าวในยุ้งข้าว  
(๕) ตีในพิธีกรรมขอฝน รูปสัตว์ต่างๆ บริเวณด้านหน้าและด้านข้างของฆ้องกบ เช่น กบ (เขียด)  
ปลา นก หอย ช้าง จักจั่น เป็นสัญลักษณ์เกี่ยวข้องกับฝนโดยเฉพาะกบ (เขียด) ชาวจีนตอนใต้เชื่อว่า
ฆ้องกบสามารถตีขอให้ฝนตก ส่วนชาวขมุในประเทศลาวจะตีฆ้องกบเมื่อฝนแล้งและเกิดความอดอยาก  
ปัจจุบันหลากหลายกลุ่มชนยังใช้ฆ้องกบในพิธีกรรม เช่น ชาวกะเหรี่ยงในประเทศพม่า ชาวมวง
(Moung) ในประเทศเวียดนาม และชาวพื้นเมืองในประเทศจีน๗ ส่วนในภาคเหนือของประเทศไทย
พบฆ้องกบโบราณหลายแห่ง เช่น บ้านบ่อหลวง ต�ำบลบ่อเกลือใต้ อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน พบฆ้องกบ
บริเวณเนินป่าช้าเก่าจ�ำนวน ๒ ใบ อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๖ - ๑๑๘ พบที่อ�ำเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย จ�ำนวน ๒ ใบ (ปัจจุบันจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน อ�ำเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย) เป็นฆ้องกบแบบกะเหรี่ยงที่ผลิตบริเวณเขาเงิน รัฐคะยา ประเทศเมียนมา (พม่า) อายุประมาณ
พุทธศตวรรษที่ ๓ - ๒๔๙ และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับบ้านโป่งและบ้านค้างใจ ก็เคยพบฆ้องกบเช่นกัน  
ได้แก่ พบที่วัดพระธาตุปูตั้บใกล้แม่น�้ำยม ต�ำบลทุ่งแล้ง อ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่ เมื่อ พ.ศ.๒๔๒๖๑๐ และ
ค้นพบรูปหล่อลอยตัวกบซ้อนกัน ๒ ตัว ที่เป็นชิ้นส่วนประดับด้านหน้าฆ้องกบที่ริมฝั่งห้วยแม่ลองหน้าวัด
นาตุม้ ต�ำบลบ่อเหล็กลอง อ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่ เมือ่ พ.ศ.๒๔๖๐๑๑ ทีแ่ สดงถึงบริเวณชุมชนเก่าแก่ภายใน
เมืองลองก็เคยมีการใช้ฆ้องกบมาตั้งแต่โบราณ
๗ ส�ำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, กลองมโหระทึกในประเทศไทย,(อ้างแล้ว),หน้า ๑๔ - ๑๙.
๘ ส�ำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, กลองมโหระทึกในประเทศไทย,(กรุงเทพฯ : บริษัท อาทิตย์โพรดักส์กรุ๊ป จ�ำกัด,
๒๕๔๖),หน้า ๓๒ - ๓๓ และ ๓๘ - ๓๙.
๙ ส�ำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, กลองมโหระทึกในประเทศไทย,(กรุงเทพฯ : บริษัท อาทิตย์โพรดักส์กรุ๊ป จ�ำกัด,
๒๕๔๖),หน้า ๒๖๑ และ ๒๖๗.
๑๐ บุญชู  ชุ่มเชื้อ, ต�ำนานพระธาตุวัดศรีดอนค�ำ(ห้วยอ้อ)และประวัติเมืองลอง,(พระนคร : ไทยวิริยะกิจ, ๒๔๙๕),หน้า ๑๙.
๑๑ ภูเดช  แสนสา, ประวัติศาสตร์เมืองลอง หัวเมืองบริวารในล้านนาประเทศ,(เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, ๒๕๕๔), หน้า ๓๑.
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๒.  ฆ้องกบของชาวกะเหรี่ยงบ้านโป่งและบ้านค้างใจ  อ�ำเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร่
ชาวกะเหรี่ยงในประเทศเมียนมาปัจจุบัน ที่เป็นถิ่นฐานดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยงบ้านโป่งและ
บ้านค้างใจ อ�ำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ยังเชื่อว่าฆ้องกบเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความมีโชคของกลุ่มชนเผ่า  
จะใช้ตีเนื่องในพิธีกรรมที่เป็นมงคลและพิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย อีกทั้งพื้นที่บริเวณนี้เป็นแหล่งใหญ่
ในการผลิตฆ้องกบที่เรียกว่า “ฆ้องกบแบบกะเหรี่ยง” ฆ้องกบแบบกะเหรี่ยงนี้มีอายุตั้งแต่พุทธศตวรรษที่
๓ - ๒๔ แหล่งผลิตอยูท่ บี่ ริเวณเขาเงิน (Ngwedang or Siver Mountain) ห่างจากเมืองหลอยก่อ (Loikaw)  
เมืองหลวงของรัฐคะยา (Kayah) ภาคตะวันออกของพม่า ส่วนช่างผู้ผลิตคือชาวรัฐฉาน เมื่อผลิตแล้ว
ส่งขายกระจายทัว่ บริเวณพืน้ ทีป่ จั จุบนั ทีเ่ ป็นประเทศไทย ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา๑๒ ซึง่ หมูบ่ า้ น
ชาวกะเหรี่ยงในอ�ำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ที่ได้อพยพหลบหนีภัยสงครามจากรัฐคะยา ประเทศเมียนมา
เข้ามาตั้งถิ่นฐาน ก็ยังปรากฏความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับฆ้องกบ
หมูบ่ า้ นชาวกะเหรีย่ งทัง้ ในอ�ำเภอลองและอ�ำเภอวังชิน้ ปรากฏมีหมูบ่ า้ นทีย่ งั คงสืบทอดประเพณี
การตีฆ้องกบ ที่เป็นเครื่องดนตรีที่มีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เพียง ๒ หมู่บ้าน คือ บ้านโป่ง หมู่ที่ ๑  
ต�ำบลแม่ป้าก อ�ำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ และบ้านค้างใจ หมู่ที่ ๗ ต�ำบลแม่เกิ๋ง อ�ำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่  
ทีม่ ลี กั ษณะพิเศษคือทัง้ ๒ หมูบ่ า้ นจะเก็บรักษาฆ้องกบไว้อย่างละ ๑ ใบ มีการแยกเพศของฆ้องกบเป็นตัวผู้
กับตัวเมีย ชาวบ้านจะเรียกฆ้องกบเป็นภาษากะเหรี่ยงว่า “กรู” (Kru) หรือคนเมือง (ไทยวน) จะเรียกว่า  
“ฆ้องกบตัว๋ ปู”๊ และ “ฆ้องกบตัว๋ แม่” โดยสังเกตจากฆ้องกบตัวผูล้ ำ� ตัวของฆ้องกบจะมีความยาวและแคบ  
ส่วนฆ้องกบตัวเมียล�ำตัวของฆ้องกบจะสั้นและอวบอ้วนกว้างกว่า ฆ้องกบตัวผู้จัดเก็บรักษาไว้บ้านโป่ง
ส่วนฆ้องกบตัวเมียจัดเก็บไว้ที่บ้านค้างใจ โดยทั้ง ๒ หมู่บ้านตั้งอยู่ห่างกันประมาณ ๗ กิโลเมตร มีรูปแบบ  
ประเพณีพิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับฆ้องกบทั้ง ๒ เพศที่เหมือนและแตกต่างกันดังนี้
๒.๑  ลักษณะของฆ้องกบตัวผู้ บ้านโป่ง
ฆ้องกบตัวผู้ของบ้านโป่ง ต�ำบลแม่ป้าก อ�ำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เป็นฆ้องกบแบบกะเหรี่ยง  
มีอายุช่วงพุทธศตวรรษที่ ๓ - ๒๔ เนื่องจากมีรูปหล่อช้างและหอยแบบลอยตัวประดับด้านข้างของ
ตัวฆ้องกบ เป็นการดัดแปลงจากฆ้องกบแบบดั้งเดิมที่เป็นรูปกวาง วัว ปลา กบ และนก เพราะช้างเป็น
ความเชื่อเฉพาะถิ่นในอุษาคเนย์ไปจนถึงตอนใต้ของจีนที่ใช้ช้างเป็นสัตว์ในการท�ำสงคราม ๑๓ ฆ้องกบ
รูปแบบนี้ผลิตขึ้นโดยช่างชาวรัฐฉานที่บริเวณเขาเงิน (Ngwedang or Siver Mountain) เมืองหลอยก่อ
(Loikaw) เมืองหลวงของรัฐคะยา (Kayah) ภาคตะวันออกของประเทศเมียนมา

๑๒ ส�ำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, กลองมโหระทึกในประเทศไทย,(กรุงเทพฯ : บริษัท อาทิตย์โพรดักส์กรุ๊ป จ�ำกัด,
๒๕๔๖),หน้า ๑๑๖.
๑๓ ส�ำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, กลองมโหระทึกในประเทศไทย,(กรุงเทพฯ : บริษัท อาทิตย์โพรดักส์กรุ๊ป จ�ำกัด,
๒๕๔๖),หน้า ๒๕๐.
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สอดคล้องกับข้อมูลของฆ้องกบตัวผู้ บ้านโป่ง ทีก่ ล่าวว่าเมือ่ ก่อตัง้ หมูบ่ า้ นโป่งได้มกี ารเรีย่ ไรเก็บเงินชาวบ้าน
ไปจัดซื้อฆ้องกบเพื่อใช้ท�ำพิธีกรรมของหมู่บ้าน ต้นตระกูลของพ่ออุ๊ยเหล็ก วันจันทร์ ได้ร่วมบริจาคเงิน
ซื้อฆ้องกบมากกว่าชาวบ้านคนอื่น ๆ จึงมีมติเอกฉันท์จากคนทั้งหมู่บ้านให้เป็นตระกูลที่จัดเก็บรักษา
ฆ้องกบไว้ภายในห้องบนบ้านและสืบทอดมาตามสายสกุล ปัจจุบันฆ้องกบตัวผู้เก็บรักษาไว้ที่บนบ้านของ
นางทองใบ เลียงตอง บ้านเลขที่ ๑๒ หมู่ที่ ๑ บ้านโป่ง ต�ำบลแม่ป้าก อ�ำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่๑๔

ลวดลายดวงดาวหรือดวงอาทิตย์และลวดลายอื่นๆ บนหน้าฆ้องกบตัวผู้ (ซ้าย)
รูปหล่อแบบลอยตัวรูปหอยและช้าง ๓ เชือกประดับข้างฆ้องกบตัวผู้ (ขวา)
(ที่มา  :  สิบเอกอนุสิทธิ์  ท้าวค�ำ, ๒๕๕๙)

ลักษณะของฆ้องกบตัวผู้ บ้านโป่ง เป็นรูปทรงกระบอกด้านหน้ากว้างแล้วค่อย ๆ ไล่ระดับสอบลง
ไปถึงก้นฆ้องกบ ด้วยมีลกั ษณะเป็นทรงกระบอกทีแ่ คบและล�ำตัวฆ้องกบยาว ชาวบ้านจึงเรียกว่า “ฆ้องกบ
ตั๋วปู๊” (ฆ้องกบตัวผู้) ตามจินตภาพว่าคล้ายรูปร่างของผู้ชาย เทคนิคการหล่อเป็นการแทนที่โลหะด้วย
ขีผ้ งึ้ (Lost Wax or Cire Perdae) พิมพ์ประกบเป็นชิน้ ๆ เนือ่ งจากยังปรากฏรอยเชือ่ มต่อยาวตลอดล�ำตัว
ของฆ้องกบ ด้านหน้าฆ้องกบหล่อลอยตัวเป็นรูปกบซ้อนกัน ๓ ตัวประดับบนหน้าฆ้องกบจ�ำนวน ๔ จุด  
รวมทั้งหมดมีกบจ�ำนวน ๑๒ ตัว
๑๔ สัมภาษณ์นายทองค�ำ ปันติ (ผู้น�ำประกอบพิธีกรรมเลี้ยงผีฆ้องกบคนปัจจุบัน) อายุ ๗๓ ปี เลขที่ ๓๕ หมู่ที่ ๑ บ้านโป่ง
ต�ำบลแม่ป้าก อ�ำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙.
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รูปหล่อแบบลอยตัวรูปกบซ้อนกัน  ๓  ตัวประดับหน้าฆ้องกบตัวผู้ (ซ้าย)
รูปหล่อกบทั้ง  ๔  มุมและลวดลายดวงดาวหรือดวงอาทิตย์บนหน้าฆ้องกบตัวผู้ (ขวา)
(ที่มา  :  สิบเอกอนุสิทธิ์  ท้าวค�ำ, ๒๕๕๙)

ส่วนตรงกลางหน้าฆ้องกบประดับด้วยลวดลายเป็นรูปดวงดาวหรือดวงอาทิตย์ เปล่งรัศมีเต็ม
วงกลมจ�ำนวน ๑๒ แฉก ช่องระหว่างรัศมีดวงดาวหรือดวงอาทิตย์แทรกด้วยลวดลายจุดคล้ายดอกไม้  
วงกลมรอบชัน้ ต่าง ๆ ของลวดลายหน้าฆ้องกบบางวงปล่อยว่างเปล่า บางวงขีดเป็นลายเส้นตรง บางวงแทรก
ด้วยลวดลายจุดคล้ายดอกไม้ เรียงล�ำดับเว้นระยะห่างวนไปตามวงโค้งของหน้าฆ้องกบ ขอบหน้าฆ้องกบ
ท�ำเป็นรูปเกลียวเชือก ส่วนของล�ำตัวฆ้องกบมีหูฆ้องกบแบบหูคู่ มีการประดับด้วยลายเส้นขวางไปตาม
ล�ำตัวฆ้องกบ ระหว่างช่องลายเส้นขวางบางช่องปล่อยว่าง บางช่องประดับด้วยลวดลายจุดคล้ายดอกไม้  
ขอบกลองด้านข้างหล่อเป็นรูปหอยแบบลอยตัวเรียงกัน ๒ ตัว ต่อด้วยหล่อเป็นรูปช้างแบบลอยตัว
๓ เชือก เรียงแถวหันหน้าไปทางก้นฆ้องกบ ด้านข้างซ้ายขวาของช้างแต่ละเชือกมีลวดลายช่อใบไม้หรือ
ช่อดอกไม้โค้งออกมาทัง้   ๒  ข้าง ทัง้ ด้านหน้าและล�ำตัวฆ้องกบทาด้วยปูนขาวทีใ่ ช้เคีย้ วกินกับหมาก เพือ่ ให้
เกิดความสวยงามและเห็นลวดลายชัดเจนขึ้น  เนื่องจากมีสีขาวของปูนขาวตัดกับพื้นผิวฆ้องกบที่มีสีด�ำ
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รูปหล่อช้าง ๓ เชือก ลักษณะลวดลายด้านข้างและรอยเชื่อมต่อของฆ้องกบตัวผู้ (ซ้าย)
รูปหล่อแบบลอยตัวรูปหอยและช้าง ๓ เชือกประดับด้านข้างฆ้องกบตัวผู้ (ขวา)
(ที่มา  :  สิบเอกอนุสิทธิ์  ท้าวค�ำ, ๒๕๕๙)

๒.๒  ลักษณะฆ้องกบตัวเมีย บ้านค้างใจ
ฆ้องกบตัวเมียของบ้านค้างใจ ต�ำบลแม่เกิง๋ อ�ำเภอวังชิน้ จังหวัดแพร่ ไม่ทราบประวัตทิ มี่ าแต่มกี าร
จัดเก็บรักษาสืบทอดต่อมาตามสายตระกูลจากรุน่ สูร่ นุ่ เมือ่ พิจารณาจากลวดลายทีป่ ระดับด้วยรูปนก ปลา และ
รูปเรขาคณิตแบบต่างๆ จะมีอายุเก่าแก่กว่าฆ้องกบตัวผูข้ องบ้านโป่ง ทีม่ รี ปู หล่อช้างและหอยแบบลอยตัว
ประดับด้านข้างของตัวฆ้องกบ อันเป็นการดัดแปลงจากฆ้องกบแบบดัง้ เดิมทีเ่ ป็นรูปกวาง วัว ปลา กบ และนก
อีกทัง้ ลวดลายประดับตกแต่งฆ้องกบตัวเมียมีความหลากหลายและสลับซับซ้อนมากกว่าฆ้องกบตัวผู้ ฆ้องกบ
ตัวเมียใบนีจ้ ดั เก็บรักษาไว้ในห้องนอนบนบ้านและสืบทอดมาตามสายสกุลของแม่อยุ๊ หล้า (แดสาว) จีดอก
บ้านเลขที่ ๖๔ หมู่ที่ ๗ บ้านค้างใจ ปัจจุบันฆ้องกบตัวเมียยังคงเก็บรักษาไว้ในห้องนอนที่บนบ้านหลังเดิม
โดยการดูแลรักษาของแม่กัง มะโนวรณ์ ผู้เป็นลูกสาวคนสุดท้องของแม่อุ๊ยหล้า (แดสาว) จีดอก๑๕

๑๕ สัมภาษณ์นายติ๊บ ค�ำเหลือง อายุ ๖๑ ปี เลขที่ ๑๘/๑ หมู่ที่ ๗ บ้านค้างใจ ต�ำบลแม่เกิ๋ง อ�ำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ วันที่ ๓๐  
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙.
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ลักษณะของฆ้องกบตัวเมีย บ้านค้างใจ เป็นรูปทรงกระบอกด้านหน้ากว้างแล้วค่อย ๆ ไล่ระดับ
สอบลงไปจนถึงก้นฆ้องกบ ด้วยมีลกั ษณะเป็นทรงกระบอกขนาดใหญ่อวบอ้วนและล�ำตัวฆ้องกบสัน้ ชาวบ้าน
จึงเรียกว่า “ฆ้องกบตั๋วแม่” (ฆ้องกบตัวเมีย) จินตภาพว่าคล้ายรูปร่างของผู้หญิง เทคนิคการหล่อเป็นการ
แทนทีโ่ ลหะด้วยขีผ้ งึ้ (Lost Wax or Cire Perdae) พิมพ์ประกบเป็นชิน้ ๆ เนือ่ งจากยังปรากฏรอยเชือ่ มต่อ
ยาวตลอดล�ำตัวของฆ้องกบ ด้านหน้าฆ้องกบหล่อลอยตัวเป็นรูปกบตัวโตไม่มีซ้อนกัน จ�ำนวน ๔ ตัว
ส่วนตรงกลางหน้าฆ้องกบประดับด้วยลวดลายเป็นรูปดวงดาวหรือดวงอาทิตย์ เปล่งรัศมีแผ่ออกมาไม่เต็ม
วงกลม จ�ำนวน ๘ แฉก ถัดออกมาเป็นวงกลมรอบชัน้ ต่าง ๆ จ�ำนวน ๑๓ ชัน้ แต่ละชัน้ จะมีเส้นคูว่ งกลมคัน่   
ยกเว้นเส้นคั่นวงโค้งที่ ๑๐ กับ ๑๐ จะท�ำเป็นเส้นเดี่ยว

ลวดลายประดับบนหน้าฆ้องกบตัวเมีย บ้านค้างใจ
ที่ประกอบไปด้วยรูปดวงดาวหรือพระอาทิตย์ รูปลายเส้นขีดตรง  
รูปเรขาคณิตทรงวงรีและทรงกลม รูปคล้ายแววขนหางนกยูง รูปนกยืน รูปนกบิน และรูปปลา
(ที่มา  :  สิบเอกอนุสิทธิ์  ท้าวค�ำ, ๒๕๕๙)

ในชัน้ แรกลวดลายบนหน้าฆ้องกบตัวเมียเป็นรูปเรขาคณิตทรงวงรี ชัน้ ที่ ๒ เป็นรูปเส้นขีดตรง ชัน้ ที่
๓ และชั้นที่ ๔ เป็นรูปเรขาคณิตทรงกลมมีจุดตรงกลาง ชั้นที่ ๕ และชั้นที่ ๖ เป็นรูปเรขาคณิตทรงวงรี  
ชัน้ ที่ ๗ เป็นรูปนกยืนเว้นระยะห่างวนรอบวงโค้งหน้าฆ้องกบ ชัน้ ที่ ๘ เป็นรูปคล้ายแววขนนกยูง เว้นระยะห่าง
วนรอบวงโค้งหน้าฆ้องกบ ชั้นที่ ๙ และชั้นที่ ๑๐ เป็นรูปนกบินทวนเข็มนาฬิกา รูปวงกลมกลุ่มลายจุด
คล้ายดอกไม้ ลายเรขาคณิตรูปวงรี และรูปปลาว่ายน�้ำ เว้นระยะห่างวนรอบวงโค้งหน้าฆ้องกบ ชั้นที่ ๑๑  
และชั้นที่ ๑๒ เป็นช่องว่างของวงโค้ง และชั้นที่ ๑๓ เป็นรูปเรขาคณิตทรงวงรีอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า
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ส่วนของล�ำตัวฆ้องกบมีหฆู อ้ งกบแบบหูคู่ มีการประดับด้วยลายเส้นขวางไปตามล�ำตัวฆ้องกบ ระหว่างช่อง
ลายเส้นขวางบางช่องปล่อยว่าง ทั้งด้านหน้าและล�ำตัวฆ้องกบทาด้วยปูนขาวที่ใช้เคี้ยวหมาก เพื่อให้เกิด
ความสวยงามและเห็นลวดลายชัดเจนขึ้น เนื่องจากมีสีขาวจากปูนขาวตัดกับพื้นผิวฆ้องกบที่มีสีด�ำ  
๓. พิธีกรรมด�ำหัวฆ้องกบตัวผู้ บ้านโป่ง ต�ำบลแม่ป้าก อ�ำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
บ้านโป่งเป็นหมู่บ้านหลักในการประสานชาวกะเหรี่ยงหมู่บ้านอื่น ๆ ในเขตวังชิ้น เพื่อน�ำข้าวไร่
มาให้ตีนจองรองบ่อ (ผู้มีหน้าที่ดูแลบ่อเหล็ก) บ้านนาตุ้ม (ต�ำบลบ่อเหล็กลอง อ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่)
หมักเหล้าใช้ท�ำพิธีเลี้ยงผีเมืองและเลี้ยงผู้เข้าร่วมพิธีกรรม๑๖ จึงเป็นหมู่บ้านส�ำคัญที่มีบทบาทเลี้ยงผี
เมืองลอง ซึง่ เป็นผีระดับเมืองมาตัง้ แต่อดีต ขณะทีภ่ ายในหมูบ่ า้ นก็ยงั คงมีพธิ กี รรมส�ำคัญนอกจากค�ำบ้าน
ทีเ่ รียกว่า “ดือเย” ก็มพี ธิ กี รรมด�ำหัวฆ้องกบตัวผู้ เดิมจะจัดพิธกี รรมด�ำหัวฆ้องกบตัวผูใ้ นเดือน ๑๐ กะเหรีย่ ง
(เดือนมิถุนายน) เหมือนกับด�ำหัวฆ้องกบตัวเมียบ้านค้างใจ ประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นต้นมา ได้เลื่อนมา
เลี้ยงเดือน ๑๑ กะเหรี่ยง (เดือนกรกฎาคม) เพื่อให้ตรงกับ ๑๐ เหนือของคนเมือง (ไทยวน) เนื่องจาก
ชาวกะเหรี่ยงนับเดือนเร็วกว่าเดือนของคนเมือง ๑ เดือน (นับเร็วกว่าเดือนภาคกลาง ๓ เดือน)
ผูป้ ระกอบพิธกี รรมมาจากมติเอกฉันท์ทคี่ ดั เลือกจากคนภายในหมูบ่ า้ น ทีส่ ำ� คัญต้องเป็นเพศชาย
เนื่องจากฆ้องกบตัวผู้เป็นเพศชาย จึงมีข้อห้ามผู้หญิงตีฆ้องกบหรือเข้าใกล้ และต้องเป็นผู้ที่สามารถ
ดืม่ เหล้าได้เพราะในพิธกี รรมต้องดืม่ เหล้าเป็นหลัก โดยผูจ้ ดั เก็บฆ้องกบและประกอบพิธกี รรมด�ำหัวฆ้องกบ
ที่ปรากฏหลักฐานได้แก่ (๑) พ่ออุ๊ยเหล็ก วันจันทร์ และ (๒) พ่ออาจ วันจันทร์ ผู้เป็นลูกชายพ่ออุ๊ยเหล็ก  
วันจันทร์ ปัจจุบันนางทองใบ เลียงตอง ทายาทเป็นผู้เก็บรักษาไว้ในห้องบนบ้านตามหน้าที่ผู้สืบทอด
ตามสายตระกูล แต่ด้วยที่เป็นผู้หญิงชาวบ้านจึงคัดเลือกพ่อทองค�ำ  ปันติ เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมด�ำหัว
ฆ้องกบตัวผูม้ าตัง้ แต่ พ.ศ.๒๕๕๘ เมือ่ จะประกอบพิธกี รรมกลุม่ ผูช้ ายทีน่ ำ� โดยพ่อทองค�ำ ปันติ ก็จะไปเชิญ
ฆ้องกบจากบ้านนางทองใบ เลียงตอง มาตีที่บริเวณหน้าบ้านของพ่อทองค�ำ ปันติ  
เครื่องดนตรีที่ใช้ตีประกอบด้วย (๑) ฆ้องกบ ๑ ลูก (๒) ฆ้อง ๑ ใบ (๓) ฉาบ ๑ คู่ ส่วนอุปกรณ์ที่
ใช้ตฆี อ้ งกบจะใช้ไม้ไผ่ผา่ เป็นซีเ่ ล็กๆ กับผ้าขาวทีพ่ นั กันจนแน่น เมือ่ ตีใช้มอื ซ้ายถือไม้ไผ่ทผี่ า่ เป็นซี่ มือขวา
ถือผ้าทีพ่ นั กันจนแน่น ตีสลับกันมีทงั้ จังหวะช้าและจังหวะเร็ว ข้อห้ามคือห้ามผูห้ ญิงตี แตะต้องหรือเข้าใกล้
เนื่องจากเป็นฆ้องกบเพศผู้ และบริเวณรูปดวงดาวหรือดวงอาทิตย์ตรงใจกลางหน้าฆ้องกบห้ามทุกคน
เอามือไปแตะต้องสัมผัส

๑๖ ภูเดช แสนสา, ประวัติศาสตร์เมืองลอง หัวเมืองบริวารในล้านนาประเทศ,(เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, ๒๕๕๔), หน้า  ๙๙.
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เชือกส�ำหรับแขวนฆ้องกบตัวผู้ผูกไว้หน้าบ้านของพ่อทองค�ำ  ปันติ (ซ้าย)
เชือกที่ผูกไว้กับหูฆ้องกบตัวผู้ที่เก็บรักษาไว้ในห้องบนบ้านของนางทองใบ  เลียงตอง  (ขวา)
(ที่มา  :  ภูเดช  แสนสา และสิบเอกอนุสิทธิ์  ท้าวค�ำ, ๒๕๕๙)

เครือ่ งสังเวยด�ำหัวฆ้องกบตัวผู้ มีการจัดพิธกี รรมประจ�ำปีในเดือน ๑๑ กะเหรีย่ ง (เดือน ๑๐ เหนือ
ประมาณเดือนกรกฎาคม) จะเลี้ยงไก่ ๑ คู่ เมื่อครบรอบทุก ๔ ปีจะเลี้ยงหมูด�ำเพศผู้ ๑ ตัวในเดือน ๓  
กะเหรี่ยง (เดือนยี่เหนือ ประมาณเดือนพฤศจิกายน) ซึ่งในปี พ.ศ.๒๕๖๐ นี้จะครบรอบ ๔ ปีที่ต้องใช้
หมูดำ� เพศผูป้ ระกอบพิธกี รรม ขันเครือ่ งด�ำหัวฆ้องกบตัวผู้ จะเตรียมสวย (กรวย) ใบตอง ๑ สวย ภายในสวย
ใส่ช่อใบพุวิเสง (ใบกระดูกไก่ด�ำ  หรือ ใบเกี๋ยงพาเม็ง) และเทียนขี้ผึ้งแท้จากป่า ๑ คู่ ส่วนชาวบ้าน
ทุกหลังคาเรือนก็จะเตรียมน�ำ้ ส้มป่อย (พะแซงทิ) แข้งไก่ตม้ ๑ คู่ และหัวไก่ตม้ ๑ หัวมาร่วมพิธกี รรมด�ำหัว
ฆ้องกบตัวผู้ เมื่อชาวบ้านแต่ละหลังคาเรือนเอาแข้งไก่ต้ม หัวไก่ต้ม และน�้ำส้มป่อยมาด�ำหัวฆ้องกบ
ผู้ประกอบพิธีกรรมจะมอบเหล้าและแข้งไก่ให้ผู้มาเข้าร่วมพิธีกรรมทุกคน และผู้เข้าร่วมพิธีด�ำหัวจะเอา
น�้ำส้มป่อยที่ผ่านการรดหน้าฆ้องกบตัวผู้มาประพรมศีรษะ ลูบใบหน้าล�ำคอลูบมือลูบแขนเพื่อความเป็น
สิรมิ งคล ขัน้ ตอนการด�ำหัวฆ้องกบตัวผู้ เมือ่ พ่อทองค�ำ ปันติ ผูป้ ระกอบพิธกี รรมคนปัจจุบนั กล่าวค�ำด�ำหัว
เสร็จแล้ว จะเป็นผู้ตีฆ้องกบตัวผู้คนแรก ในการตีรอบแรกจะให้มี ผู้ชายมาฟ้อนเชิงตบมะผาบ (แสดงลีลา
การต่อสูแ้ บบโบราณ) หลังจากนัน้ ในรอบต่อไปก็ผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนให้ผชู้ ายในหมูบ่ า้ นตีได้ตามปกติ๑๗
๑๗ สัมภาษณ์นายทองค�ำ ปันติ (ผู้น�ำประกอบพิธีกรรมเลี้ยงผีฆ้องกบคนปัจจุบัน) อายุ ๗๓ ปี เลขที่ ๓๕ หมู่ที่ ๑ บ้านโป่ง
ต�ำบลแม่ป้าก อ�ำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙.
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แม่อุ๊ยหล้า (แดสาว)  จีดอก  ก�ำลังท�ำพิธีกรรมด�ำหัวฆ้องกบตัวเมีย
(ที่มา  :  แผ่นพับผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านค้างใจ)

พิธีกรรมด�ำหัวฆ้องกบตัวเมียมีรายละเอียดต่างกัน ระหว่างด�ำหัวประจ�ำปีกับด�ำหัวฆ้องกบ
เมื่อครบ ๓ ปี ด�ำหัวฆ้องกบประจ�ำปีจะจัดขึ้นเดือน ๑๐ กะเหรี่ยง (เดือนมิถุนายน) ด�ำหัวฆ้องกบเมื่อครบ  
๓ ปีจะจัดขึ้นในเดือน ๖ กะเหรี่ยง (เดือนกุมภาพันธ์) เครื่องสังเวยด�ำหัวฆ้องกบประจ�ำปีใช้ไก่ (ภาษา
กะเหรี่ยงเรียกว่า “ช้าง”) ๑ คู่ (นอกนั้นเป็นของชาวบ้านแต่ละหลังคาเรือนเอามาร่วมประมาณ
๒๐ - ๓๐ ตัว ใช้ในการเลีย้ งผูม้ าร่วมพิธกี รรม) เหล้า ๑ ไห (ชาวบ้านจะน�ำเหล้ามาเทรวมกันในไห) เมือ่ ครบ
๓ ปีด�ำหัวฆ้องกบจะใช้หมูด�ำเพศผู้ (ภาษากะเหรี่ยงเรียกว่า “ทุ”) ๑ ตัว (ปัจจุบันอนุโลมใช้หมูเพศผู้
สีขาว) เหล้า ๑ ไห ขันเครื่องด�ำหัวมีน�้ำส้มป่อย ข้าวสาร ข้าวตอกดอกไม้ ธูป ๒ คู่ ซึ่งดอกไม้กับธูป ๒ คู่
จะใส่สวย (กรวย) ใบตอง (ปัจจุบันอนุโลมใช้สวยกระดาษ) เมื่อกล่าวค�ำด�ำหัวเสร็จจะน�ำสวยดอกไม้ธูป
ไปเสียบไว้ที่ตัวกบหน้าฆ้องกบ ส่วนชาวบ้านทุกหลังคาเรือนในบ้านค้างใจก็จะเตรียมน�้ำส้มป่อยมาด�ำหัว
ฆ้องกบ
ผู้ประกอบพิธีกรรมด�ำหัวกบคือลูกสาวคนสุดท้องของตระกูลผู้รักษาฆ้องกบ จะเป็นผู้ยกขัน
เครือ่ งด�ำหัวและกล่าวค�ำด�ำหัวฆ้องกบ แล้วเป็นผูต้ ฆี อ้ งกบคนแรก ตามด้วยลูกหลานในตระกูล  ถัดมาจึงให้
ชาวบ้านและแขกตีตามล�ำดับตลอดทั้งวัน ระหว่างที่ผู้ประกอบพิธีกรรมด�ำหัวฆ้องกบจะใช้น�้ำส้มป่อยรด
ไปที่หน้าฆ้องกบ จะมีขันรองน�้ำส้มป่อยที่ไหลลงมาเมื่อรดหน้าฆ้องกบ ชาวบ้านจะน�ำน�้ำส้มป่อยที่ผ่าน
พิธีกรรมด�ำหัวนี้ไปประพรมศีรษะลูบหน้าลูบแขน เชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลต่อตนเอง เมื่อมีผู้มาตีหรือมา
ด�ำหัวฆ้องกบของชาวบ้านในแต่ละหลังคาเรือน ก็จะมีการมอบเหล้าให้แก่ผมู้ าร่วมพิธจี น ครบทุกคน โดย
มีข้อห้ามคือห้ามผู้ที่ตีฆ้องกบเอามือไปแตะสัมผัสบริเวณรูปดวงดาวหรือดวงอาทิตย์ บริเวณใจกลางหน้า
ฆ้องกบ๑๘
๑๘ สัมภาษณ์นายติ๊บ ค�ำเหลือง อายุ ๖๑ ปี เลขที่ ๑๘/๑ หมู่ที่ ๗ บ้านค้างใจ ต�ำบลแม่เกิ๋ง อ�ำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ วันที่ ๓๐  
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙.
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ชาวบ้านค้างใจก�ำลังจะตีฆ้องกบตัวเมีย
เมื่อครั้งงานพิธีกรรมด�ำหัวฆ้องกบประจ�ำปี  วันที่  ๑๒  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๙
(ที่มา : สิบเอกอนุสิทธิ์  ท้าวค�ำ, ๒๕๕๙)

พิธกี รรมด�ำหัวฆ้องกบของชาวกะเหรีย่ งบ้านโป่งและบ้านค้างใจ ด้วยมีการจัดแบ่งเพศของฆ้องกบ
จึงมีรูปแบบพิธีกรรมปฏิบัติตลอดจนคติความเชื่อที่ต่างกันไปในบางประการ ที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของ
หมู่บ้านและเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เนื่องจากหลักฐานขณะนี้ยังไม่ปรากฏถิ่นอื่นๆ มีการจัดแบ่งเพศของ
ฆ้องกบแบบ ๒ หมู่บ้านนี้ แต่ทั้งนี้พิธีกรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านโป่งและบ้านค้างใจ ก็จัดพิธีกรรมด�ำหัว
ฆ้องกบขึ้นเพื่อมีความมุ่งหมายให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ดลบันดาลให้มีน�้ำฟ้าสายฝนตกต้องตามฤดูกาล  
และเกิดความสุขสงบภายในชุมชน เฉกเช่นหลายกลุ่มชนที่เคยกระท�ำมาตั้งแต่ยุคบรรพกาล ดังนั้นชุมชน
ชาวกะเหรีย่ งบ้านโป่งและบ้านค้างใจ อ�ำเภอวังชิน้ จังหวัดแพร่ จึงเป็นอีกกลุม่ หนึง่ จากอีกหลายกลุม่ ชนใน
บริเวณอุษาคเนย์รวมถึงพืน้ ทีท่ างตอนใต้ของจีน ทีย่ งั รักษาฆ้องกบหรือกลองมโหระทึก ซึง่ เป็นเครือ่ งดนตรี
เก่าแก่มาตัง้ แต่ยคุ ก่อนประวัตศิ าสตร์ จึงถือว่าเป็นพืน้ ทีท่ างประวัตศิ าสตร์ชาติพนั ธุแ์ ละเสมือนเป็นแหล่ง
โบราณคดีที่มีชีวิต ที่ยังคงด�ำเนินสืบเนื่องรุ่นสู่รุ่นจากอดีตมาถึงปัจจุบันและก�ำลังส่งต่อไปในอนาคต
หมายเหตุ  :  ขอขอบคุณสิบเอกอนุสิทธิ์ ท้าวค�ำ บ้านเหล่า ต�ำบลแม่ป้าก อ�ำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ที่เป็น
ผู้ติดต่อประสานและน�ำพาลงพื้นที่ส�ำรวจจัดเก็บข้อมูล
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เอกสารอ้างอิง
บุญชู  ชุ่มเชื้อ, ต�ำนานพระธาตุวัดศรีดอนค�ำ(ห้วยอ้อ)และประวัติเมืองลอง. พระนคร : ไทยวิริยะกิจ,
๒๔๙๕.
ภูเดช  แสนสา. ประวัตศิ าสตร์เมืองลอง  หัวเมืองบริวารในล้านนาประเทศ. เชียงใหม่  :  นพบุรกี ารพิมพ์,
๒๕๕๔.
ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่. สารสนเทศชุมชนอ�ำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่.
เอกสารอัดส�ำเนา, ๒๕๕๐.
ส�ำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร. กลองมโหระทึกในประเทศไทย. กรุงเทพฯ  :  
บริษัท อาทิตย์โพรดักส์กรุ๊ป จ�ำกัด, ๒๕๔๖.
อารมย์  ชมขวัญ. การจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษาบ้านแม่จองไฟ ต�ำบลห้วยอ้อ อ�ำเภอลอง
จังหวัดแพร่. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๒.
แผ่นพับกลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านค้างใจ ต�ำบลแม่เกิ๋ง อ�ำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่.
สัมภาษณ์, นายติ๊บ ค�ำเหลือง อายุ ๖๑ ปี เลขที่ ๑๘/๑ หมู่ที่ ๗ บ้านค้างใจ ต�ำบลแม่เกิ๋ง อ�ำเภอวังชิ้น  
จังหวัดแพร่ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙.
สัมภาษณ์, นายทองค�ำ ปันติ (ผู้น�ำประกอบพิธีกรรมเลี้ยงผีฆ้องกบคนปัจจุบัน) อายุ ๗๓ ปี เลขที่ ๓๕
หมู่ที่ ๑ บ้านโป่ง ต�ำบลแม่ป้าก อ�ำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙.
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ร�ำวง กับภาพสะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางค่านิยมของคนล้านนา
ศักดิ์นรินทร์  ชาวงิ้ว

นักวิชาการศึกษา ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

“ร�ำวง” เป็นมหรสพทีม่ าพร้อมกับนโยบายปฏิรปู วัฒนธรรมไทย ในสมัยจอมพล ป. พิบลู สงคราม
ประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๗ – ๒๔๘๘ โดยพัฒนามาจากการเล่นร�ำโทน มาสู่การ “ร�ำวง” โดยเฉพาะในสมัย
สงคราม และมีการร�ำวงกันอย่างกว้างขวาง โดยมีรูปแบบที่ใช้พานดอกไม้ตั้งบนโต๊ะกลางวง และมีการร�ำ
เป็นวงรอบพานดอกไม้นั้น หรืออาจจะเป็นรอบเสาไฟฟ้า รอบตะเกียงเจ้าพายุที่จุดไว้กลางลานหรือเวที
ก็ได้ (ไพบูลย์ ส�ำราญภูติ, ๒๕๕๐ : ๕๔) หากจะร�ำวง ฝ่ายชายก็จะต้องไปโค้งเชิญฝ่ายหญิงออกมาร�ำวง
(สมทรง กฤตมโนรถ, ๒๕๔๒: ๕๕๙๒ – ๕๕๙๓) และจุดนีเ้ องทีแ่ ผ่ขยายไปพร้อมกับสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง
ตามเส้นทางของการเคลื่อนทัพ โดยจะกล่าวต่อไปข้างหน้า
ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๘๗ ในส่วนภาครัฐเองก�ำลังมีการปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมครัง้ ใหญ่ของประเทศ
หรือที่รู้จักกันในนามของยุค “การปฏิวัติวัฒนธรรม” มีการพัฒนาการร�ำวงที่แพร่หลายกันทั่วไปแล้วนั้น
ขึ้นมาเป็นแบบแผนและงดงามตามแบบนาฏศิลป์ของไทย โดยกรมศิลปากร โดยมีการแต่งเพลงและ
ก�ำหนดท่าร�ำให้เป็นมาตรฐานของแต่ละเพลงนั้นๆ เช่น เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ ใช้ท่าแขกเต้าเข้ารัง และ
ผาลาเพียงไหล่ เป็นต้น (สมทรง กฤตมโนรถ, ๒๕๔๒: ๕๕๙๓)
การขึน้ มาของวงร�ำวงมาสูล่ า้ นนา มาพร้อมกับการเกิดสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ซึง่ ส่งต่อไปถึงเชียงตุง
และเมืองใกล้เคียง ในสถานะจังหวัดสหรัฐไทยเดิมท�ำให้เชียงตุงมี “ร�ำวง” เป็นหนึ่งในมหรสพที่ให้ความ
บันเทิงกันสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปข้างหน้า
ในบริเวณภาคเหนือ มีเชียงใหม่เป็นเมืองส�ำคัญอันเป็นแอ่งอารยธรรมมาแต่โบราณ สั่งสม
วัฒนธรรมมาเนิ่นนาน และส่งอิทธิพลไปยังเมืองต่างๆ ในล้านนาด้วยเช่นกัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใน
เมืองเชียงใหม่เอง ก็ย่อมส่งต่อความเปลี่ยนแปลงนั้นไปยังเมืองต่างๆ ด้วย ในที่นี้จะจะกล่าวถึงเรื่องร�ำวง
เป็นส�ำคัญ
ร�ำวงยุค ๒๔๙๐ – ๒๕๐๐
ในเชียงใหม่ ผู้ริเริ่มร�ำวงเป็นคนแรก คือ “หมอประยูร วีนะคุปต์” แต่การร�ำวงที่เป็นกิจลักษณะ
เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ.๒๔๙๐ (สุริยา ยศถาวร, สัมภาษณ์)
จากค�ำบอกเล่าของคุณสุริยา ยศถาวร ผู้เป็นหนึ่งในคนเชียร์ร�ำวงเล่าว่า ลุงสุริยา เป็นคนที่ชอบ
ร้องเพลง และมีเพือ่ นอีก ๒ คน คือ สุพนธ์ อุปพันธ์ และ สมบุญ วันเพ็ญ หลังจากทีไ่ ปดูภาพยนตร์เสร็จแล้ว
จะร้องเพลงมาตามรายทาง โดยฟังเพลงลูกทุ่งที่เปิดในโรงหนังสุริวงศ์ เปิดประมาณ ๓ รอบ ก็จดจ�ำ
น�ำมาร้องได้แล้ว หากร้องเพลงไม่จบก็ไม่เข้าบ้าน อยู่อย่างนั้นเป็นประจ�ำ จนผู้คนในละแวกนั้นได้ยินและ
รู้จักเป็นอย่างดี และนั่นเองก็เป็นที่มาของผู้เชียร์ร�ำวง
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สุริยา ยศถาวร วัยหนุ่ม
(ที่มา : ศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว, ๒๕๕๙)

“วัดพวกช้าง ปีปอยหลวงประมาณปี ๒๔๙๐ จัดให้มีงานร�ำวง หานางร�ำได้แล้ว แต่ไม่มีกองเชียร์
คณะกรรมการประชุมกัน ให้สามคนที่ร้องตามทางนี้มาร้องเชียร์ พอจบ ๗ วัน หมอประยูร วีนะคุปต์
มาจ้าง ไปเล่นที่ตลาด แถวโรงหนังแสงตะวัน ตอนแรกเป็นลิเกมาเล่น เมื่อเลิกลิเกไป ก็จ้างทั้งสาม มาร้อง
เพลงร�ำวง จ้าง ๑ คืน ๒๕ บาท แบ่ง ๓ คนๆ ๘ บาท ที่เหลือ ๑ บาท ซื้อบุหรี่ ได้ ๑๐ มวน”
จากนั้นมา ค่าจ้างจาก ๓ คน ๒๕ บาท กลายเป็น คนละ ๒๕ บาท  แต่สุดท้ายก็เหลือเพียงแต่
ลุงสุริยาคนเดียวที่ยังคงเป็นคนเชียร์ร�ำวง
ต่อจากหมอประยูร วีนะคุปต์แล้ว ก็มี “เฮียโต คลืน่ ศรีพายัพ” มารับช่วงต่อ ซึง่ นายโต หรือเฮียโต
บ้านป่าตัน เป็นผู้สนับสนุนให้เป็นที่รู้จัก โดยจัดให้มีการร�ำเสี่ยงพวงมาลัย ที่กาดหน้อย หรือตลาด
แถวโรงหนังแสงตะวัน ซึ่งมีการประดับด้วยโคมญี่ปุ่น ผางประทีป ใบมะพร้าว พวงมาลัยดอกรัก ตกแต่ง
เวทีให้สวยงาม (ศิริพงษ์ ศรีโกศัย (ย่าบุญ), ๒๕๔๐)
จากนั้นก็มีคณะร�ำวงคณะต่างๆ อีกมากมาย เช่น
คณะนครพิงค์ ของนายนิพันธ์ บรรจง (สุริยา ยศถาวร, สัมภาษณ์), คณะลอยเคราะห์วิไลราตรี,
คณะบุปผาชาติ ของเจ้าพรหมมินทร์, คณะนาฏศิลป์ สันป่าข่อย, คณะสรศักดิ์ วัดป้านปิง, คณะ ล.วิไลวรรณ,
คณะเจดีย์งาม, คณะวงดารา ของคุณชูชัย พระขรรค์ชัย, คณะราตรีวันชัย ของคุณส�ำรวย หาได้, คณะ
คชนิทรารมย์ ช้างม่อย เป็นต้น (ศิริพงษ์ ศรีโกศัย (ย่าบุญ), ๒๕๔๐)
นางร�ำในยุคนั้น ที่โดดเด่นมีหลายคน เช่น มีเอื้องค�ำ อุปพันธ์, นวลน้อย, จั๋นบาน แสนวิไล, ยุพิน,
สุพัตรา, นางร�ำของคณะคชนิทรารมย์ มี รัญจวน, บุญจู, ศรีนวล (ศิริพงษ์ ศรีโกศัย (ย่าบุญ), ๒๕๔๐)
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นางร�ำที่มาในยุคแรกเริ่ม ของการร�ำวงก็คือ เอื้องค�ำ อุปพันธ์ หรือชื่อจริงคือ เสาร์ค�ำ (อุปพันธ์)
อินทรัตน์ ได้เล่าถึงการเข้ามาเป็นนางร�ำไว้ว่า “เริ่มร�ำประมาณปี ๒๔๙๐ เมื่ออายุ ๑๗ ปี เป็นการร�ำวง
เอาเงินเข้าวัด โดยทีว่ ดั สร้างกุฏใิ หม่ ได้เชิญให้ไปร�ำ แม้วา่ ตอนนัน้ จะขยับเท้าร�ำวงยังไม่เป็น มีเพลงคองก้า
เพลงงามแสงเดือน เพลงออกมาก็ฟ้อนร�ำไปตามจังหวะ หาไปร�ำที่ไหนก็ไป เช่น ที่โรงเรียนยุพราช
ได้ค่าจ้างคืนละ ๒๐ บาท ต่อมา เจ้าของวง คือ เฮียโต คลื่นศรีพายัพ เมื่อมาเห็นตอนร�ำวงที่วัด ก็มาหา
ไปร�ำวงของคณะ คืนละ ๒๐ บาท ไปร�ำวงรวมกับสาวร�ำวงคนอื่น เช่น สาวร�ำวงบ้านแป้น ไปพร้อมกับ
แม่ทุกครั้ง พร้อมกับตัดชุดร�ำวงให้” (เสาร์ค�ำ อินทรัตน์, สัมภาษณ์)

เอื้องค�ำ อุปพันธ์ หรือ เสาร์ค�ำ อินทรัตน์ อดีตนางร�ำ ในอายุ ๘๐ ปี
(ที่มา : ศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว, ๒๕๕๙)

นางร�ำยุคนั้น จะนุ่งกระโปรงสุ่มไก่ หรือเรียกว่า กระโปรงนิวลุค (ตามชื่อยี่ห้อ) ซึ่งทางคณะร�ำวง
เป็นผู้ตัดให้นุ่ง เมื่อร�ำวงเสร็จ ก็จะเก็บคืนไป โดยเดินทางไปตามจังหวัดต่างๆ เช่น เมืองน่าน เมืองแพร่
เมืองพะเยา โดยจังหวัดที่ไกลที่สุด ที่แม่เสาร์ค�ำ เคยไปนั่นคือ อ�ำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยจะมี
ผู้ปกครองตามติดไปด้วยทุกครั้ง จะเดินทางไปตามที่ต่างๆ จนสามารถเก็บเงินจากการร�ำวง สร้างบ้าน
ได้ ๑ หลัง โดยใช้เวลาประมาณ ๑๐ ปี ซึ่งบ้านหลังที่ได้จากการร�ำวงของแม่เสาร์ค�ำนั้นสร้างประมาณ
ปี พ.ศ.๒๕๐๐ หากวันไหนไม่ได้ไปร�ำวง ก็จะขายขนมจีนอยู่บ้าน (เสาร์ค�ำ อินทรัตน์, สัมภาษณ์)
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การร�ำวงนั้น แต่ก่อนเอาเงินไปซื้อดอกไม้ ช่อละบาท เอาดอกไม้นั้นไปโค้งนางร�ำ  โดยการริเริ่ม
ของภรรยาคุณวิเชียร อินทรเสน ที่วัดพระสิงห์ เป็นครั้งแรก และต่อมาก็นิยมเอาดอกไม้ไปให้นางร�ำ 
(ศิริพงษ์ ศรีโกศัย(ย่าบุญ) ,๒๕๔๐) บ้างก็ซื้อพวงมาลัยช่อละ ๒ บาท ไปโค้งนางร�ำ  นางร�ำหนึ่งคนก็โค้ง
ได้คนเดียว หากจะเหมารอบ ก็ต้องซื้อให้ครบตามจ�ำนวนนางร�ำทั้งหมด (สุริยา ยศถาวร, สัมภาษณ์)
สมัยหลัง ๆ ก็เริม่ ท�ำเป็นบัตรร�ำวง โดยมีคนตรวจตัว๋ อยูต่ รงทางขึน้ เวที (แสงจันทร์ (สายวงศ์อนิ ทร์) ขันแข็ง,
สัมภาษณ์) การที่นางร�ำหนึ่งคน โค้งได้คนเดียวนั้น หากใครถูกใจหรือจองนางร�ำคนใดนั้น ก็จะขึ้นร�ำโค้ง
คนเดิมเกือบทุกรอบ ซึง่ การนีท้ ำ� ให้มกี ารชกตีแย่งนางร�ำกัน เช่นงานทีว่ ดั นาก่วมเหนือ มีการแย่งนางร�ำกัน
จนคนเชียร์ร�ำวง ต้องลงไปร้องอยู่ใต้เวที (สุริยา ยศถาวร, สัมภาษณ์)
เวทีร�ำวง มีหลากหลายรูปแบบ ส่วนใหญ่จะเป็น “เวทียกพื้น บันได้ ๓ ซี่ ปูด้วยฟาก มีเสาอยู่
ตรงกลาง ติดสายรุง้ โดยรอบ มัดตัง้ แต่เสาลงไปเพือ่ ให้เป็นจุดเด่น ให้คนเข้ามาในงานเห็นว่า มีรำ� วง ส่วนเวที
มีรั้วติดอยู่สามด้าน อีกด้านหนึ่งเป็นบันได้ขึ้น และสร้างร้านนั่งให้สาวร�ำวงนั่ง คนขายบัตรอยู่ด้านล่าง
กองเชียร์ร�ำวงอยู่ด้านล่างเวทีหลังสาวร�ำวง” (แสงจันทร์ (สายวงศ์อินทร์) ขันแข็ง, สัมภาษณ์) หากเป็น
บ้านนอก พ่ออุดม รังษี เล่าไว้ว่า “เอาสุ่มไก่ตั้งไว้ตรงกลาง เอาดอกดวงมาปัก ส่วนกลองตี ก็เอาถังน�้ำมัน
มาตี เอาโคมอีดด้า หรือผางน�้ำมันก๊าดมาห้อยไว้ตรงวงกลางสุ่มไก่ และร�ำรอบสุ่มไก่นั้น” (อุดม รังษี
(ศรีหมื่น), ๒๕๔๐)
ส่วนเครือ่ งดนตรีในยุคนี้ จะมีอยูไ่ ม่กชี่ นิ้ โดยมีกลอง กับลูกซัด (สุรยิ า ยศถาวร, สัมภาษณ์) ต่อมา
ก็มี มโหรีเป่า และ แอคคอร์เดียน เพิ่มเติมเข้ามาในยุคหลัง (ศิริพงษ์ ศรีโกศัย(ย่าบุญ) ,๒๕๔๐)
เพลงร�ำวงนัน้ ส่วนมากเป็นเพลงไทย เป็นหลัก มีการแต่งใหม่ใช้ในการร�ำของคณะต่างๆ เป็นเพลง
ที่ไม่ยาวเท่าเพลงในยุคสมัยปัจจุบัน เป็นเพลงสั้นๆ โดยอาจจะหยิบยกเอาเหตุการณ์ต่างๆ ที่พบเจอมา
แต่งเป็นเพลง หรือได้ยินเพลงจากวงอื่น หรือเพลงลูกทุ่งที่โด่งดัง ก็หยิบมาแปลงและร้องประกอบร�ำวง
เพลงที่แต่งในการร�ำวงนั้นมีมากหมาย ดังสมุดจดเพลงร�ำวงของสุริยา ยศถาวร มีอยู่ถึง ๙๔ เพลง โดย
แต่ละเพลงไม่ได้จดทั้งเพลง แต่จดเฉพาะต้นเพลง ลงไว้เป็นเครื่องหมายเท่านั้น

สมุดรวมเพลง ของสุริยา ยศถาวร
(ที่มา : ศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว, ๒๕๕๙)
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เพลงร�ำวงหนึ่งเพลง อาจจะร้องวน ๓ – ๔ รอบ ใช้เวลาประมาณ ๓ นาทีและจะลงท้ายเพลง
หากว่าหมดรอบร�ำวง โดยจะลงท้ายเพลงว่า
			“สงสารหวานตา แล้วต้องออกมาร�ำรอบใหม่
			
สงสารหวานใจ ขอให้พักผ่อนเอาแรง”
(สุริยา ยศถาวร, สัมภาษณ์)
พอคนเชียร์ร�ำวงร้องมาถึงท่อนนี้ นางร�ำก็จะลงนั่งบนที่นั่งทันที ต่อมาเจ้าของวงเห็นว่าหนึ่งรอบ
ใช้เวลา ๓ นาทีนั้นมากเกินไป และจ�ำท�ำให้รอบร�ำวงต่อคืนนั้นน้อยลง จึงมาใช้ “นกหวีด” มาเป่า
ให้สญ
ั ญาณว่าหมดรอบ บางครัง้ ดนตรีขนึ้ คนทีซ่ อื้ บัตรไปยืน่ โค้งนางร�ำ แต่ยงั ไม่ทนั ร�ำเสียงนกหวีดก็ดงั ขึน้
ท�ำให้คนเป่านกหวีดถูกต่อยตีบ่อยครั้งด้วยความไม่พอใจของคนร�ำวง จนต้องไปแอบเป่าอยู่ใต้เวทีก็มี  
(สุริยา ยศถาวร, สัมภาษณ์)
ก่อนจะร�ำวง จะมีการไหว้ครู การไหว้ครู ก็คือการที่นางร�ำทั้งหมด ออกมาร�ำวงถวายครู โดย
คนเชียร์ร�ำวงจะร้องเพลงส�ำหรับไหว้ครูโดยเฉพาะ ซึ่งก็จะแต่งไว้หลายเพลง เช่น
			“ข้าขอนบนิ้ววันทา แต่ครูบาและหมู่เทพไท
			
มีพระศรีรัตนไตร คุ้มครองเราให้พ้นภัยโรคา
			
ความเจริญทุกสิ่งอัน สารพันซึ่งจะน�ำมา
			
จงเจริญรุ่งเรืองวัฒนา ของมวลถ้วนหน้าที่ได้มาร�ำวง”
(สุริยา ยศถาวร, สัมภาษณ์)
อีกส�ำนวน ของ ศิริพงษ์ ศรีโกศัย หรือย่าบุญ ร้องไว้ว่า
				“มาเถิดมาร�ำ มาชุ่มฉ�่ำ สุขส�ำราญ
			
ร�ำเถิดตาหวาน พี่จะร้อง ให้น้องร�ำ
			
เพื่อความรื่นเริง เริงรื่น เถอะแม่งามง�ำ เจ้าเอย
			
ทุกถ้อยทุกค�ำ จงจ�ำไว้ อย่าได้ลืมเลือนๆ”
(ศิริพงษ์ ศรีโกศัย (ย่าบุญ), ๒๕๔๐)
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ส่วนเพลงอื่น ๆ ขอหยิบยกน�ำมาเสนอ ไว้ให้เห็นเป็นการบันทึกเนื้อเพลงไว้ดังนี้
				“ค�่ำลงแล้ว แว่วเสียงกลอง ก้องมาแต่ไกล ...
			
งามฉะนี้นี่หนา รสสุคนธ์โปรยปรายกลิ่นหอม
			
พวกพะยอมชูช่อไสว เฟื่องฟ้ากรรณิกาสดใส
			
แตกช่อแตกใบ งามกระไรบุปผา
			
จามจุรี สดสีงามตา ดวงกระดังงา จ�ำปีจ�ำปาต้นใหญ่
			
สายน�้ำต้นธารเกริกไกร งามยิ่งดูคล้ายอุทยานชั้นฟ้า
			
บานบุรีสีเหลือง ดาวเรืองดอกพุทธชาด
			
ช่อสวยสะอาด สวยสะอาดกว่าดอกใดๆ”
(สุริยา ยศถาวร, สัมภาษณ์)
				“ร�ำหลายท่า ขอเชิญแก้วตา เปลี่ยนท่าท�ำนอง
			
สุริยา โหนฟ้าเรืองรอง สองมือเจ้าป้องบังแสงสุริยา ๆ
			
ร�ำร่ายร�ำส่ายไปมา ร�ำร่ายร�ำส่ายไปมา
			
ชักแป้งผัดหน้า นวลน้องชวนชม
			
แล้วร�ำเป็นเทพพนม ดูสวยสมสิบนิ้ววันทา
			
งามดั่งยูงร�ำแพน สองแขนสอดสร้อยมาลา
			
หมุนเวียนเปลี่ยนไปหลายท่า ดังรจนาเสี่ยงพวงมาลัย”
(สุริยา ยศถาวร, สัมภาษณ์)
				
“เมฆขลา ซิมาล่อแก้ว รามสูรย์เห็นแล้ว ก็ขว้างขวานออกไป
			
ขว้างขวาน มาถูกอก เลือดแดงไหลตก ท่วมนองปฐพี
			
หนุ่มสาวรักกันดีๆ หนุ่มสาวรักกันดีๆ พอโกรธกันที น�้ำตาไหลนอง
			
โต๊ะ ถื้นๆๆๆๆ”		
(ศิริพงษ์ ศรีโกศัย (ย่าบุญ), ๒๕๔๐)
				
“ดูดูไป หัวใจเต้นตึก นึกนึกไป หัวใจเต้นแรง
			
สาวสมัย ใส่เสื้อสีแดง เหมือนจะแข่งตะวันดวงโต
			
จัมโบ้วาย ยะ จัมโบ้วาย ยะ”
(ศิริพงษ์ ศรีโกศัย (ย่าบุญ), ๒๕๔๐)
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				“ขุนแผน แสนสนิท เป็นผู้เรืองฤทธิ์ เวทมนตร์คาถา
			
แต่ก่อน จะได้พิมพา แต่ก่อน จะได้พิมพา เวทมนตร์คาถา ท�ำพิมพางวยงง
			
ขุนช้าง เจ้ามาทีหลัง มาหลงรักนาง เสียแล้วหรือนี่
			
ขุนช้างเจ้าก็มีของดี หัวล้านเจ้าก็มีของดี เป็นลูกเศรษฐี มั่งมีเงินทอง
			
วันทองเป็นหญิงไม่ดี สุภาพสตรี อย่างเอาเยี่ยงอย่าง
			
รักใครรักไม่จริงจัง อัลละวา รักใครรักไม่จริงจัง
			
หัวใจของนาง เป็นทาสเงินตรา หัวใจของนางเป็นทาสเงินตรา
			
สงสาร น้องยา แล้วรีบกลับมาร�ำกันรอบใหม่
			
สงสาร หวานใจ มาร�ำรอบใหม่ กันนะเรานา”
(อุดม รังษี (ศรีหมื่น), ๒๕๔๐)
เพลงในการเชียร์รำ� วง จะเห็นว่าเป็นเพลงที่เป็นเนื้อเพลงภาษาไทย และเนื้อหาก็เป็นแบบไทย
ภาคกลางเป็นส่วนมาก จะไม่มีการน�ำท�ำนองซอมาประกอบการร�ำวงเลย และไม่ค่อยมีเพลงที่เป็นภาษา
พื้นถิ่นเลย จนประมาณปี พ.ศ.๒๔๙๘ เพลง “ปื๊นเก๊าตึง” ซึ่งเป็นเพลงค�ำเมืองเพลงแรก และเพลงเดียว
ที่ใช้ในเวทีร�ำวง ไม่ทราบผู้แต่งเพลงนี้
				“...ฟ้าคืนนี้ยังเตือนความจ�๋ำ
			
สองเฮาแอ่วกั๋น ตี้ฮิมฝั่งน�้ำ
			
มืดๆ ค�่ำๆ ฝากก�ำฮักกั๋น ปื๊นเก๊าตึง...
			
ฝากฮักก�ำนึ่ง ยังจ�ำซึ้งตรึงใจ
			
ตี้ฮิมน�้ำปิงใส ตั๊ดของไม้ตี้ฮิมน�้ำยึ่ง....”
(สุริยา ยศถาวร, สัมภาษณ์)
การเข้ามาของเพลงร�ำวง นอกจากจะมีการแต่งเนื้อใหม่แล้ว ก็เกิดจากการได้ยินเพลงใหม่ๆ
ก็น�ำมาร้องได้ เช่นในปี ๒๔๙๓ ขณะที่สุริยา ยศถาวรไปเชียร์ร�ำวงที่งานวัดล�ำปางหลวง คืนสุดท้ายเป็น
วันเดือนยี่ออกสิบสี่ค�่ำ  แล้วนั่งรถไฟกลับในวันเดือนยี่เป็งพอดี มีทหารกลับจากกรุงเทพฯ และร้องเพลง
ร�ำวงวันลอยกระทง ตัง้ แต่ลำ� ปางถึงเชียงใหม่ และเพลงนีก้ ถ็ กู น�ำมาร้องบนเวทีรำ� วงทันที ทีส่ รุ ยิ า ยศถาวร
มาถึงเชียงใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นเพลงร�ำวงใหม่สุดในขณะนั้นก็ว่าได้ ส่วนเพลงร�ำวงของวงดนตรีสุนทราภรณ์
เพลงอืน่ ๆ ไม่นยิ มน�ำมาร้องในเวทีรำ� วงในระดับชาวบ้าน “เพลงร�ำวงของดนตรีของวงดนตรีสนุ ทราภรณ์
ก็ขึ้นมาเชียงใหม่ แต่ไม่ค่อยมีใครน�ำมาร้อง เพราะไม่ค่อยมีใครชอบ เพราะมันสูงล�้ำไป เป็นพวกผู้ดี
เขาร�ำกัน” (สุริยา ยศถาวร, สัมภาษณ์)
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การเดินทางไปแสดงร�ำวงจะเดินทางโดยรถไฟ ก็จะมีสนั ติบาลโดยสารมาด้วย และชอบร้องเพลง
บนรถไฟ เมื่อสุริยา ยศถาวรไปได้ยิน ก็หยิบมาร้องเชียร์ร�ำวง เช่นเพลง
			
“ธาตุพิการ อาหารไม่ย่อย ท้องเสียบ่อยๆ เพราะธาตุพิการ
			
ท้องอืดแน่นเฟ้อเรอเปรี้ยว เป็นโรคที่เกี่ยวแก่กระเพาะอาหาร
			
ผู้ป่วยสุดทรมาน เพราะมีอาการทรมานร่างกาย
			
ใครป่วยก็รีบหายา มาปัดรักษาจนกว่าจะหาย
			
อย่าป่วยไว้ทรมานกาย จะอันตรายถึงวายชีวา”
(สุริยา ยศถาวร, สัมภาษณ์)
ในช่วงนี้เองการแพร่หลายกระจายตัวของคณะร�ำวงในเมืองเชียงใหม่และภาคเหนือของไทย
ได้กระจายไปสู่เมืองเชียงตุง
การแผ่ขยายไปเมืองเชียงตุง
อิทธิพลของ “ไทย” สูเ่ มืองเชียงตุงอย่างชัดเจนในยุคทีท่ หารไทยบุกยึดเชียงตุงและตัง้ เป็นจังหวัด
สหรัฐไทยเดิมในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ มีทหารไทยไปประจ�ำการแต่เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง เมื่อไทย
แพ้สงครามก็ตอ้ งคืนสหรัฐไทยเดิม กลับสูอ่ งั กฤษอีกครัง้ และในครัง้ นัน้ เอง ทหารไทยบางคนก็แต่งงานกับ
ชาวเชียงตุงและเมืองต่างๆอยู่ที่นั่นสืบมา คาดว่า “ร�ำวง” แบบไทยก็อาจจะเข้าไปในสมัยนี้เป็นช่วงแรก
การเข้าไปของร�ำวงแบบเป็นลักษณะที่เป็นคณะร�ำวงนี้ เริ่มมาชัดเจนเมื่อพ่อค้าจากเชียงใหม่
เดินทางมาค้าขายในเมืองเชียงตุง ในช่วงสงคราม คือลุงบุญเป็ง มาค้าขายในเชียงตุงและได้จดั ตัง้ คณะร�ำวงขึน้
ชื่อว่า “คณะหว้านสวนหลวง” (บ้านสวนหลวง) เพื่อใช้แสดงในงานรื่นเริงต่างๆ จนถึงน�ำไปแสดงใน
หอเจ้าฟ้า ของเจ้าฟ้าชายหลวงด้วย (ดนัย ชนกล้าหาญ, ๒๕๓๗ : ๑๓๘ – ๑๓๙) และได้รับความนิยมใน
เมืองเชียงตุงอย่างมาก ตลอดถึงการสนับสนุนจากเจ้าฟ้า ให้มีการแข่งขันกันระหว่างกลุ่มร�ำวงของแต่ละ
คณะอีกด้วย (พระมหาแก้ว วชิรญาโณ, สัมภาษณ์)
ในยุคแรกนั้น วงดนตรีที่ใช้ประกอบร�ำวง ได้แก่ กลองร�ำวง, ปัตยา (ระนาดเหล็ก) และไม้หอก
(หรือเชียงใหม่เรียกวาไม้เหิบ เป็นลักษณะไม้ไผ่ผา่ ครึง่ ถากสองด้านพอให้เป็นทีจ่ บั ให้กระทบกัน ให้เกิดเสียง)
ต่อมาเริ่มมีออร์แกน ฉิ่งพวง เพิ่มเข้ามา และปัตยาเริ่มหายไป (พระมหาแก้ว วชิรญาโณ, สัมภาษณ์) และ
ปัจจุบนั เหลือเพลง กลองและคียบ์ อร์ด เท่านัน้ แต่ในเมืองทีห่ า่ งออกไปเช่นเมืองยอง ก็ยงั มีการเล่นวงร�ำวง
แบบดั้งเดิมอยู่ โดยมี กลองร�ำวงและปัตยา ประกอบจังหวะการร�ำวง
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กลองร�ำวง
(ที่มา : ปุระวิชญ์  วันตา, ๒๕๕๙)

ปัตยา หรือระนาดเหล็ก
(ที่มา : ปุระวิชญ์  วันตา, ๒๕๕๙)

การละเล่นร�ำวงในเมืองเชียงตุงไม่จ�ำเป็นต้องมีเวที เพียงแต่เป็นลานกว้าง มีโต๊ะวางตรงกลางวง
๑ ตัว บนโต๊ะมีแจกันดอกไม้และเหล้า ๑ ขวด ไว้เป็นขันตั้ง และท�ำการร�ำวงรอบโต๊ะนั้น มักจะพบเจอใน
งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ งานบุญต่าง ๆ

ป๋างร�ำวงไทขืน ในงานปีใหม่ไต
(ที่มา : ศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว, ๒๕๕๙)
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ส่วนเพลงต่าง ๆ ก็มีการหยิบยืมมาจากไทยบ้าง เช่นเพลงคองก้า ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก
แต่ออกเสียงบางค�ำตามส�ำเนียงไทขืน (ดนัย ชนกล้าหาญ, ๒๕๓๗ : ๑๓๙-๑๔๐)
เพลงคองก้า
			“ราตรีที่มีแสงเลิน		
เลินต่อเลินลอยเหล่นงามตา
		
จันทร์เพ็ญลอยเหล่นงามตา		
หญิงน�ำหน้า ชายพาเดินคู่
			
จับเอวเปลี่ยนมาจับไหล่		
หมุนไปในท่าที่เคยชิน
		
คองก้าเป็นเพลงมาร�ำ			
มาร�ำแบบศิลป์คองก้า ฮาวาย(ซ�้ำ)
			
คองก้า ๆๆ สะบัดหน้า เปลี่ยนมาสะบัดไหล่ เกิดเป็นเพลงเพลงหนึ่งก็เร้าใจ
		
คองก้า คองก้า ก็เร้าใจ			
มองไปไหน อยากเล่นพาแอ่ว
			
เพียงแต่ได้เห็น			
ยามเมื่อเล่นเพียงแต่ยักไหล่ๆๆ
		
คองก้า คองก้า ก็เร้าใจ			
มองไปไหน อย่ากเล่นพาแอ่ว”
นอกจากนีย้ งั มีการแต่งเพลง ทีใ่ ช้กนั แพร่หลาย อาจจะร้องทัง้ เพลง หรือหยิบยกบางท่อนบางตอน
มาร้องวนไปก็มีขอยกเพลง “ร�ำวงเชียงตุง” ฉบับที่จานหนานเดียว และนางดาวกิ่ง ร้องไว้ เนื้อเพลง
ว่าไว้ดังนี้
เพลงร�ำวงเชียงตุง
			“สลิด สลิด สลอย
หลาวห่วยหน้อย แลออกมาเปนนาง
		
แสงแลผู้ญิง แสงแลผู้จาย		
ต๊บครัวนาง แลมาใส่ถงปา ห้วยหว่าจายเมอ
		
ปาถงมูเซอ เฮาค่อยออกเมิงเมอ ปาถงห่อเข้า ไปจอมน้อง ก็แหล่เมิง
		
เหลินแลงแจ้งแจ้ง เมอจอมน้องก็แอ่วเมิง
			
สลิด สลิด สลอย		
หลาวห่วยน้อย แลออกมาเปนจาย
		
แสงแลผู้ญิง แสงแลผู้จาย		
ต๊บครัวจาย แลมาใส่ถงปา ห้วยหว่านางเมอ
		
ปาถงมูเซอ เฮาค่อยออกเมิงเมอ ปาถงห่อเข้า ไปจอมเจ้า ก็แหล่เมิง
		
เหลินแลงแจ้งแจ้ง เมอจอมปี้ก็แอ่วเมิง
			
นางเฮย เฮาก้อยเมอจอมน้อง
นางเฮย เฮาก้อยเมอจอมน้อง
		
ตัดหลอกตัดหลอกจ๋ามป๋า หลอกสะบันงา หลอกสารพี หลอกสารพี ไหล้มากี้เหนอกอง
		
จู้นางมองเต๋เม่อวาซืน
		
จายเหย เฮาก้อยเมอจอมปี้ 		
จายเหย เฮาก้อยเมอจอมปี้
		
ตัดหลอกตัดหลอกจ๋ามป๋า หลอกสะบันงา หลอกสารพี หลอกสารพี ไหล้มากี้เหนอกอง
		
จู้จายมองเต๋เม่อวาซืน
		
มีเย้าสูว่าอ�่ำมี มีเย้าสูว่าอ�่ำมี		
ปอสูมี สูเต๋ข่ามสังนอ เต๋ข่ามสังนอ
		
ปอจายมี จายเต๋ข่ามเจเจ ข่ามเล้งลูกตังเม เฮาเต๋ข่ามเจเจ ข่ามเล้งลูกตังเม
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มีเย้าสูว่าอ�่ำมี มีเย้าสูว่าอ�่ำมี		
ปอสูมี สูเต๋ข่ามสังนอ เต๋ข่ามสังนอ
ปอนางมี นางเต๋ข่ามเจเจ ข่ามเฮ็ดเมต่อโจ เฮาเต๋ข่ามเป๋นเม ป้อเล้งโหลงสะเท
ป้อเล้งโหลงสะเท เอาซาวเมก็ไหล้
สัญญา เฮาค่อยลากั๋นไป ๆ		
เปิ้นเอาไป ไว้ใจ๋จอมฮอย
เปิ้นเอาไป เซาะหาในปอย			
เปิ้นเอาไป ไหล้อยู่ฮังกอย
สงสารหวานใจ ที่ไหล้มาร�ำ		
ขอยั้งก�ำก่อน”

เพลงร�ำวงในปัจจุบนั ได้นำ� ไปแต่งเป็นเพลงจังหวะร�ำวงต่างๆ หลายเพลง เช่น ร�ำวงเชียงตุง, ร�ำวง
ไตเก่า, แม่ล�ำวง, ร�ำวงเหมือนควายหันก้า เป็นต้น บางเพลงก็เอาท�ำนองเพลงทางอีสานมาใส่เนื้อร้องใหม่
เช่น เพลง ร�ำวงแม่สาย เป็นต้น นอกจากนีย้ งั กระจายตัวข้ามไปฝัง่ ไปยังทางตะวันตกแม่นำ�้ คง หรือสาละวิน
ไปเป็นเลงไทยใหญ่อีกหลายเพลง เช่น เพลงล�ำแม่ปิง, เพลงร�ำวงก๊บสอง, เพลงถึงหม่าวสาวไต เป็นต้น
ซึง่ เพลงหลังนีน้ ำ� จังหวะคองก้า ไปใส่ทำ� นองเพลง และไปสูเ่ พลงลักตี ในภาษาพม่าอีกด้วย  การกระจายตัว
ของเพลงจังหวะร�ำวงเป็นจังหวะที่สนุกสนาน เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนทั่วไป
ส่วนการร�ำวงแบบดั้งเดิมในเมืองเชียงตุง ก็แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากกว่าการเพิ่ม
เครื่องดนตรี หรือเปลี่ยนเครื่องดนตรีไป และใช้ในงานรื่นเริงต่างๆ แม้นว่าชาวเชียงตุงจะอพยพมาอยู่
ในเขตอ�ำเภอแม่สายของไทยก็ตาม ก็ยังคงน�ำการละเล่น “ร�ำวง” กลับลงมาด้วย
ในขณะเมืองเชียงตุง ยังคงรูปแบบแผนการร�ำวงแต่เดิมเอาไว้ ในเมืองเชียงใหม่เอง มีการปรับตัว
ไปสู่อีกรูปแบบหนึ่ง
ร�ำวงหลังปี ๒๕๐๐
เป็นยุคที่มีการปรับวงให้มีขนาดใหญ่ขึ้น มีการเพิ่มเครื่องดนตรี จ�ำนวนนางร�ำ  พร้อมกับ
เครื่องขยายเสียงที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ในหนึ่งวงอุปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย
๑. กลองทอมป์
๒. กลองชุด
๓. ฉิ่งพวงหรือทรัมมาลิน
๔. ฉิ่ง
๕. ฉาบ
๖. เมาท์ออร์แกน
๗. แอมเครื่องเสียง (หรือแอมป์วัด มีก�ำลังขับประมาณ ๒๐๐ วัตต์)
๘. ล�ำโพงแอตลาต (๔ ตัว)
๙. แอคโค่ที่ใช้ริมเทป
๑๐. ไมโครโฟน (ไมค์ชัวร์)
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ในยุคแรกของการปรับวงที่มีขนาดใหญ่นี้ มีสองวงใหญ่ ๆ ได้แก่ วง อ.รุ่งเรืองศิลป์ แถววังสิงห์ค�ำ 
และ วง อ.ทวีศลิ ป์ วงหลังนีไ้ ด้รบั ความนิยมด้วยเป็นวงทีม่ นี างร�ำสวย และมีนางร�ำจ�ำนวนมาก อีกทัง้ ยังเป็น
วงแรกที่ได้น�ำเอาแอคคอเดียน มาประกอบในวงเป็นวงแรกของภาคเหนือ (เทพธารา ปัญญามานะ,
สัมภาษณ์)
เวทีที่ใช้ในยุคนี้ มีการยกพื้นสองชั้น ชั้นล่างเป็นชั้นที่ใช้ในการร�ำวง ส่วนชั้นที่สองนั้นเป็นที่อยู่
ของวงดนตรีและนักร้องในวง
นางร�ำก็จะนุง่ กระโปรงทีส่ นั้ ระดับเข่า ซึง่ การนุง่ นัน้ ระดับเข่านี้ เริม่ มาตัง้ แต่ปี พ.ศ.๒๔๙๔ – ๙๕ แล้ว
(สุรยิ า ยศถาวร, สัมภาษณ์)  รองเท้าผ้าใบสีขาว โดยแต่ละคณะจะมีสกี ระโปรงแตกต่างกัน เห็นสีกระโปรง
ก็ทราบได้วา่ เป็นคณะใด เช่น วง อ.รุง่ เรืองศิลป์ จะใส่กระโปรงสีแดง วง อ.ทวีศลิ ป์จะนุง่ กระโปรงสีฟา้ เป็นต้น
ส่วนเสื้อนั้นจะใส่เสื้อยืดสีตามวัน (เทพธารา ปัญญามานะ, สัมภาษณ์) ในยุคต่อมา กระโปรงก็สั้นขึ้นไป
ถึงครึ่งขา
ในการไปร�ำตามหมูบ่ า้ น นอกจากจะมีนางร�ำของแต่ละคณะแล้ว ก็จะมีนางร�ำจากสาวในหมูบ่ า้ น
มาร่วมร�ำด้วย (ก๋วนดา เชียงตา, สัมภาษณ์)

สาวร�ำวงบ้านนางิ้ว ต�ำบลไชยวัฒนา อ�ำเภอปัว จังหวัดน่าน ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๓
(ที่มา : ศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว, ๒๕๕๙)

บางวงก็ถูกยุบวงไป ด้วยเหตุการณ์ตีกันของคนที่มาร�ำวง ของวง อ.ทวีศิลป์ การตีกันครั้งนั้น
ต�ำรวจเข้ามาสลายการตีกัน แล้วชักปืนชึ้นฟ้า แต่ทว่ากลับยิงถูกนางร�ำเสียชีวิต วง อ.ทวีศิลป์จึงถูกยุบไป
ส่วนวง อ.รุ่งเรืองศิลป์ ก็ผันตัวเองเป็นวงดนตรีไป
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ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๑๒ เป็นช่วงที่วงร�ำวงเกิดขึ้นมาก โดยเฉพาะที่อ�ำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
มีวงต่างๆเกิดขึ้น อาทิ วงแม่คาวโตนสตาร์ วงป่าบงศิลป์ วงพานทอง วง ๓๙ วงซุปเปอร์ซาวด์
ในแต่ละวงก็จะมีลูกเล่นมากขึ้น มีการติดตั้งไฟดิสโก้ มีระบบแสงเสียงที่ใหญ่โต เป็นวงดนตรีที่เมือง
เครื่องดนตรีครบวง เช่นกลองชุด กีตาร์ บางคณะมีนางร�ำมากถึง ๑๗ คน (เทพธารา ปัญญามานะ,
สัมภาษณ์) ซึง่ ไม่รวมนางร�ำของชาวบ้าน จะเห็นว่ามีการผสมผสานวงดนตรีเข้ามาในลักษณะผสมคอนเสิรต์
และลักษณะของดิสโก้มากขึน้ ตามยุคสมัยทีม่ คี วามเปลีย่ นแปลง การตอบสนองของชาวบ้านก็เปลีย่ นแปลง
รับรสนิยมตนเองไปมากขึ้น
ส่วนเพลงที่ใช้ ก็ไม่ใช่เพลงที่แต่งขึ้นเองอย่างในยุคก่อนแล้ว เป็นเพลงที่น�ำเอาเพลงลูกทุ่งที่มี
จังหวะเร็วมาร้อง เช่น เพลงยอดรัก สลักใจ, ศรเพชร ศรสุพรรณ, สดใส ร่มโพธิท์ อง, สายัณห์ สัญญา, ศรชัย
เมฆวิเชียร เป็นต้น และช่วงนี้ก็มักจะมีการน�ำเอาเพลงฝรั่งมาร้องด้วย เช่นเพลงของ วง Santana, เพลง
More than I can say เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการน�ำเอาเพลงซอปั่นฝ้าย มาร้องเล่นร่วมด้วย (เทพธารา
ปัญญามานะ, สัมภาษณ์) รวมถึงเพลงค�ำเมืองก็นำ� มาใช้รอ้ งในวงดนตรีดว้ ย เช่นเพลงมาซีลอน เพลงสาวหน้อย
เป็นต้น ต่อมาเมือ่ ถึงยุครุง่ เรืองของวงคาราบาว ก็นำ� เพลงต่าง ๆ ของคาราบาวมาเล่นกันอย่างมาก ไร่เรียงไปถึง
เพลงสตริงในจังหวะเร็ว ๆ ตามยุคสมัยก็น�ำมาร้องในเวทีร�ำวงด้วย และได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม
ด้วยเป็นการดึงลูกค้าให้ขนึ้ เวทีรำ� วงมาขึน้ เพราะมีเพลงทีถ่ กู จริตกับคนหลากหลายวัย ยิง่ เพลงไหนทีไ่ ด้รบั
ความนิยม ก็จะร้องหลายรอบในแต่ละคืน
ในตัวเมืองเชียงใหม่เอง นับแต่เหตุการณ์ทมี่ กี ารยิงกันตาย ท�ำให้วงร�ำวงท�ำการเปิดแสดงยากขึน้
ด้วยการขออนุญาตจากทางราชการล�ำบาก แม้ว่าจะเปิดท�ำการแสดงที่เชียงใหม่ ต้องไปขออนุญาตถึง
จังหวัดล�ำปาง (เทพธารา ปัญญามานะ, สัมภาษณ์) ท�ำให้ในเชียงใหม่ซบเซาลงไป แต่ไปแพร่หลายในเขต
ต่างจังหวัดแทน
ในเขตบ้านนอกหรือต่างจังหวัด การที่จะมีการแสดงร�ำวง จะมีเมื่อมีงานใหญ่ เช่นงานปอยหลวง
หรืองานฉลองเสนาสนะของวัด งานสงกรานต์ เป็นต้น ทางเจ้าภาพก็จะจัดหาว่าจ้างให้วงดนตรีไปแสดง
โดยตกลงกับทางวงดนตรีว่า ไปแสดงที่นั้น กี่คืน คิดราคาเท่าไหร่ ทางเจ้าภาพก็จ่ายเงินตามที่เจ้าตกลง
กับเจ้าของวง ส่วนเจ้าภาพก็จะท�ำการขายบัตรเอง ได้เงินเท่าไหร่แบ่งให้วงดนตรี ที่เหลือถือว่าเป็นก็น�ำ
เข้าวัดหรือส่วนกลางหมู่บ้าน
เมื่อไปแสดง มักจะมีนักดนตรี และนักร้องหรือคนเชียร์ร�ำวงไปด้วย ส่วนนางร�ำนั้น เป็นหน้าที่
ของเจ้าภาพทีจ่ ะจัดหา โดยประกาศให้สาวๆ ทีม่ อี ยูใ่ นหมูบ่ า้ น มาเป็นนางร�ำ โดยไม่มสี าวจากทางวงดนตรี
เข้าร่วมด้วย
ในยุคประมาณ ๒๕๓๐ เป็นต้นไป สาวร�ำวงจากหมู่บ้านต่างๆ เริ่มลดน้อยลง ด้วยนักเรียน
เมื่อเรียนจบแล้วก็มักจะออกไปเรียนต่อยังต่างจังหวัด หรือออกไปท�ำงานยังต่างจังหวัดมากขึ้น หาสาวที่
อยูใ่ นหมูบ่ า้ นน้อยลง จึงมีนางร�ำทีม่ ากับวงดนตรีเข้ามาเสริมมากขึน้ ซึง่ สีของกระโปรงทีน่ งุ่ จะเป็นการบ่ง
บอกว่า สาวคนไหนเป็นของหมู่บ้าน สาวคนไหนเป็นสาวคณะ
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โดยสาวคณะจะร�ำวงแบบกล้าได้กล้าเสียมากกว่า บางครั้งจะมีการเต้นแบบยั่วยวนในเชิงชู้สาวมาก
หากสาวคนไหนร�ำแบบนี้ ก็เป็นที่รู้ได้ว่าไม่ใช่สาวของหมู่บ้านนั้นๆ
ส่วนคนทีม่ าโค้งร�ำวงนัน้ ก็จะเป็นหนุม่ จากต่างหมูบ่ า้ น และก็จะมีการตีกนั เพือ่ แย่งสาวร�ำวงบ้าง
แต่ก็นานๆ ครั้ง และเวทีร�ำวง กลายเป็นสถานที่หนุ่มสาวต่างหมู่บ้านจะได้รู้จักกัน พูดคุยกัน และบางคน
อาจจะสานสัมพันธ์กันยาวต่อไป บางคนไปเป็นสะใภ้ต่างบ้าน บางคนก็มาเป็นเขยของหมู่บ้านก็มี
ในยุคนี้จะไม่มีการร�ำวงแบบคนต่อคนแล้ว จะมีลักษณะนางร�ำหนึ่งคน ร�ำวงร่วมกับคนอื่น
หลายคนได้ โดยจะต้องเก็บบัตรและฉีกบัตรผูท้ เี่ ข้ามาโค้งในหมดภายในหนึง่ รอบ เมือ่ หมดรอบ ก็จะเปิดไฟ
สว่างทัง้ เวที และทยอยเดินลงเทวีกนั ไป และขึน้ มาอีกครัง้ ในรอบใหม่ บางแห่ง อาจจะเก็บบัตรตอนขึน้ เวที
ครั้งเดียว ส่วนบนเวทีก็ร�ำโค้งอย่างเดียวไม่ต้องยื่นบัตรร�ำวงให้นางร�ำ

ร�ำวงยุคสมัยปัจจุบัน
(ที่มา : ศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว, ๒๕๕๙)

การร�ำวงได้รับความนิยมมาจนถึงยุคประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๐ วงดนตรี งานร�ำวงต่าง ๆ ก็ซบเซา
ลงตามเศรษฐกิจของประเทศ ทีเ่ รียกว่ายุคฟองสบูแ่ ตก ทีใ่ ห้งานต่าง ๆ ก็ไม่คอ่ ยมีงานร�ำวงชุกอย่างแต่กอ่ น
วงดนตรีก็ยุบไปหลายวง
หลังจากนัน้ ไม่นาน ก็เกิดวงดนตรีใหม่ ๆ ขึน้ มา และเกิดการปรับตัวให้ตวั เองอยูร่ อด จากวงดนตรี
ขนาดใหญ่ ลดขนาดลงให้เล็กกะทัดรัด ไม่จำ� เป็นต้องมีเครือ่ งดนตรีครบวง อย่างแต่กอ่ น เพียงแต่มคี ยี บ์ อร์ด
กับกลอง และนักร้องที่ร้องเพลงได้หลากหลาย ก็เพียงพอแล้วในยุคสมัยใหม่นี้
เป็นยุคที่หมดสิ้นส�ำหรับนางร�ำจากหมู่บ้านต่าง ๆ จะเป็นนางร�ำของคณะ ส่วนมากจะเป็นสาว
ที่มีอายุมากแล้วบ้าง แม่ร้างบ้าง แม่เรือนบ้าง ไปพร้อมกันเป็นกลุ่ม บางครั้งก็ถูกว่าจ้างจากหมู่บ้านต่าง ๆ
ให้ไปแสดง โดยอาจจะจ่ายค่าตอบแทนตามที่ตกลงกัน เช่น เป็นเงินตามแต่คณะเรียกเก็บบ้าง หรือแบ่ง
ส่วนจากการขายตั๋วบ้าง ขึ้นกับจะตกลงกัน
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ร�ำวงยุคสมัยปัจจุบัน
(ที่มา : ศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว, ๒๕๕๙)

ส่วนอีกกรณีหนึง่ คือ วงดนตรีนนั้ ๆ ขอไปท�ำการแสดงยังหมูบ่ า้ นหนึง่ ก็จะต้องเสียเงินส่วนหนึง่ ให้
กับทางวัดหรือหมู่บ้านที่ไปเปิดเวที หรือแบ่งส่วนจากการขายตั๋วร�ำวงให้กับหมู่บ้าน ก็ขึ้นกับการตกลงกัน
ของทั้งสองฝ่าย แต่อย่างไรเสียต้องไปขออนุญาตจากทางอ�ำเภอเสียก่อน
ส่วนคนทีข่ นึ้ มาร�ำวงนัน้ ไม่ได้เป็นคนหนุม่ คนสาวอย่างแต่กอ่ น คนทีข่ นึ้ ร�ำวงมากทีส่ ดุ มักจะเป็น
กลุ่มแม่บ้านเป็นส่วนมาก ที่เหลือก็เป็นคนต่างหมู่บ้าน ส่วนพ่อบ้านก็มักไม่ขึ้นร�ำวงในหมู่บ้านของตนเอง
แต่จะไปขึ้นร�ำวงต่างหมู่บ้าน

เวทีประกวดร�ำวงย้อนยุค ในงานฤดูหนาวจังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๙
(ที่มา : ศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว, ๒๕๕๙)
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สรุป
จะเห็นว่า ร�ำวงมีการแปรเปลี่ยนเป็นวงบ้างไม่เป็นวงบ้าง เป็นวงใหญ่บ้าง เล็กบ้าง ตามแต่สภาพ
สังคมทีแ่ ปรเปลีย่ นไป ทัง้ ในตัวของสังคมภายนอกเองทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงลักษณะของการร�ำวง เช่น
ระบบเศรษฐกิจ หรือลักษณะของวงดนตรีในรูปแบบคอนเสิร์ตที่เข้ามาผสมผสาน เกิดการร�ำวงที่เป็น
อีกวงหนึ่ง ไม่ใช่วงเดิม
นอกจากนี้ เกิดจากตัวของชุมชนเองที่ พยายามเปลี่ยนตัวเอง รับเอาวัฒนธรรมภายนอกเข้ามา
ก่อเกิดความนิยมในความรืน่ เริงทีเ่ ปลีย่ นไป ดังเช่นเพลงร�ำวงทีแ่ ต่เดิมนิยมเพลงทีร่ อ้ งเองแต่งเอง มาสูเ่ พลง
ลูกทุ่งไทย จนมาถึงเพลงร่วมสมัย ก็ผลักดันให้เวทีร�ำวงกลายเป็นดิสโกเทคไปในที่สุด แต่เป็นดิสโกเทค
ที่มีนางร�ำปนอยู่ในนั้นเท่านั้นเอง
นอกจากนี้ สภาพความเป็นชุมชนได้แยกคนออกจากชุมชนมากขึน้ โดยเฉพาะวัยรุน่ และวัยกลางคน
โดยจะออกจากชุมชนไปท�ำการศึกษา และท�ำงานนอกพืน้ ทีม่ ากขึน้ ท�ำให้ความเป็นสังคมเครือญาติภายใน
หมู่บ้านเอง หรือระหว่างหมู่บ้านในละแวกเดียวกันห่างหายออกไปทุกที
ปัจจุบนั หน่วยงานราชการ หันมาส่งเสริมการร�ำวงย้อนยุคกันมากขึน้ โดยเป็นการส่งเสริมสุขภาพ
ในเบือ้ งต้น และสร้างกิจกรรมของคนในชุมชน โดยมีจดั ตัง้ กลุม่ ร�ำวงย้อนยุคของแต่ละชุมชน มีการประกวด
แข่งขันระหว่างกลุ่มต่าง ๆ นอกจากนี้การร�ำวงย้อนยุค คล้ายกับเป็นการแสดงหนึ่งชุด ในการร่วมแสดง
ในงานต่าง ๆ โดยให้ผู้เฒ่าผู้แก่คุณลุงคุณป้า มาร�ำวงแสดงให้ชม บางแห่งก็น�ำร�ำวงย้อนยุคมาส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ ว เช่น ถนนคนเดินจังหวัดเชียงราย ทีม่ ลี านส�ำหรับร�ำวงย้อนยุค ก็ได้รบั ความนิยมจากนักท่องเทีย่ ว
ทั้งชาวเชียงรายเอง และคนต่างจังหวัด
อย่างไรก็ตาม ร�ำวง ก็ยังควบคู่กับสังคมไทยมา มีการปรับเปลี่ยนหลายต่อหลายครั้ง แต่สิ่งหนึ่ง
ที่ไม่เคยเปลี่ยน นั่นคือความนิยมความรื่นเริง ของคนไทย ทุกหมู่เหล่า ไม่เคยห่างหายไป.

ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

56
เอกสารอ้างอิง
ดนัย ชนกล้าหาญ. ๒๕๓๗. สู่ดินแดนเขมรัฐ : เชียงตุง. กรุงเทพ ฯ: โอเดียนสโตร์
ไพบูลย์ ส�ำราญภูติ. ๒๕๕๐. เพลงลูกกรุง. กรุงเทพ ฯ : ส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้
สมทรง กฤตมโนรถ. ร�ำโทน ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง, ๒๕๔๒. กรุงเทพ ฯ : มูลนิธิ
สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ศิริพงษ์ ศรีโกศัย(ย่าบุญ) – อุดม รังษี (ศรีหมื่น) ,๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๐. เทปคลาสเซ็ต บันทึกล้านนา
สัมภาษณ์
ก๋วนดา เชียงตา. อายุ ๕๙ ปี. บ้านเลขที่ ๘๑/๑ หมู่ ๑๐ ต�ำบลดอนแก้ว อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดย นายศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว
เทพธารา ปัญญามานะ. อายุ ๕๘ ปี บ้านเลขที่ ๙๙/๑๑ หมู่ ๔ ต�ำบลดอนแก้ว อ�ำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดย นายศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว
พระมหาแก้ว วชิรญาโณ วัดกาดเต่า เมืองเชียงตุง
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดย นายศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว
สุริยา ยศถาวร อายุ ๘๑ ปี บ้านเลขที่  ๘/๑ ถนนระแกง ซอย ๑ ต�ำบลหายยา อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดย นายศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว
แสงจันทร์ (สายวงศ์อินทร์) ขันแข็ง อายุ ๖๒ ปี บ้านเลขที่ ๔ หมู่ ๗ ต�ำบลป่าแดด อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดย นายศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว
เสาร์ค�ำ อินทรัตน์ (เอื้องค�ำ อุปพันธ์) อายุ ๘๐ ปี บ้านเลขที่ ๔๗/๔๙ ถนนศรีดอนชัย อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ สัมภาษณ์ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดย นายศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว
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ดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์ไทลื้ออ�ำเภอเชียงค�ำ
รัตนะ   ตาแปง

อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

บทน�ำ

ดนตรีและการละเล่นชาติพันธุ์ไทลื้อเชียงค�ำ  เป็นการศึกษาเรื่องศิลปะการแสดงของชาวไทลื้อ
เชียงค�ำที่เน้นกลุ่มดนตรีชาติพันธุ์ไทลื้อในอ�ำเภอเชียงค�ำ  จังหวัดพะเยา ซึ่งมีความโดดเด่นทางด้าน
วัฒนธรรมประจ�ำท้องถิน่ ทีส่ ะท้อนให้เห็นผ่านวัฒนธรรมมนด้านต่าง ๆ ทัง้ การแต่งกาย สถาปัตยกรรมของ
อาคารบ้านเรือน การใช้ภาษาพูด อาหาร และศิลปะการแสดงที่ยังคงขาดการศึกษาในหลายมิติ ส่วนการ
ศึกษาบางประเด็นได้รบั การศึกษาจากกลุม่ บุคคลภายนอกจากสถาบันการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา แต่ยงั
มีหลายประเด็นที่ผู้เขียนเห็นว่าควรมีการศึกษาเพิ่มเติมซึ่งจะกล่าวในส่วนของเนื้อหา
ศิลปะการแสดงของชาวไทลือ้ เชียงค�ำ ทีย่ งั คงรักษารูปแบบทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดมาจากบรรพบุรษุ
คือ การตีกลองปู่จา การตีกลองแอว การตีกลองมองเซิง และการขับลื้อ แต่การขับลื้อในปัจจุบันเป็นการ
ขับลื้อได้ศึกษาแบบครูพักลักจ�ำ  จากบรรพบุรุษ และการศึกษาจากผู้เฒ่าผู้แก่โดยไม่มีกฎ ระเบียบการ
ถ่ายทอดทีแ่ น่นอน หรืออีกนับหนึง่ ไม่มแี บบแผนการเรียนทีช่ ดั เจน แต่ศลิ ปะการแสดงเหล่านีถ้ กู ขับเคลือ่ น
ทัง้ ตัวบุคคลทีม่ คี วามสามารถในการแสดงแขนงนัน้ เช่น การเป่าปีข่ บั ลือ้ การขับลือ้ และการตีกลองต่าง ๆ
พยายามหาวิธีในการถ่ายทอดสู่เยาวชน จนบางชุมชนต้องจัดตั้งกลุ่มของตนขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางการ
ถ่ายทอดศิลปะการแสดงเหล่านั้น เช่น กลุ่มฆ้อง กลอง วัดบ้านธาตุสบแวน ต�ำบลหย่วน และมีผู้สนใจทาง
วัฒนธรรมรุ่นใหม่ที่ใฝ่ศึกษาองค์ความรู้ทางด้านศิลปะการแสดงและเผยแพร่ต่อสาธารณชน
เนื้อหา

ไทลือ้ เป็นกลุม่ ชาติพนั ธุท์ อี่ าศัยอยูใ่ นประเทศจีนทางตอนใต้ คือ มณฑลยูนนานเมืองสิบสองปันนา
และอพยพย้ายถิ่นไปยังประเทศพม่า ประเทศลาว และประเทศไทยส่วนมากอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล�ำพูน จังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา
การอพยพของชาวไทลือ้ ในเชียงตุงประเทศพม่าจากสิบสองปันนา – เชียงรุง่ เกิดจากการประกอบ
อาชีพ การท�ำมาหากิน ในช่วง พ.ศ. ๑๘๐๒ ตรงกับช่วงเจ้าอุปราชมังราย ขึน้ ครองเมืองเงินยางไชยบุรเี มือ่
พระชนมายุได้ ๒๒ พรรษา ในปีแรกที่ครองราชย์สมบัติ สันนิฐานว่าพระองค์เสด็จขึ้นไปเมืองฝางแล้ว
ยังเลยไปยังเมืองสาด อันเป็นต้นแม่นำ�้ กก เมืองสาดอยูห่ า่ งจากเมืองเชียงตุงไม่ไกลนัก พระองค์ทรงทราบ
ข่าวว่ามีชาวไทลือ้ จากสิบสองปันนา-เชียงรุง่ จ�ำนวนหนึง่ อพยพเข้ามาอยูต่ ามล�ำน�ำ้ เขินใกล้ ๆ กับหนองตุง
เมื่อเสด็จไปถึงหนองตุง ทรงเห็นว่ามีผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่หนาแน่นพอจะตั้งเป็นบ้านเมืองได้ ประกอบกับ
ทางเชียงรุ่งเองก็อยู่ห่างไกลไม่อาจจะจัดการปกครองได้โดยง่าย ถ้าหากใช้เงินยางไชยบุรีจัดการปกครอง
ก็น่าจะเป็นการดีเพราะเป็นเครือญาติกัน ดังนั้น พญามังรายจึงตั้งเมืองเชียงตุงขึ้นในปี พ.ศ. ๑๘๐๔
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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เพือ่ รวบรวมชาวไทลือ้ ทีอ่ พยพลงมาอยูต่ ามล�ำน�้ำเขินให้เป็นปึกแผ่น และพระองค์อาจมีพระราชประสงค์
อื่น ๆ อีก ซึ่งจะพิจารณาต่อไป (บดินทร์ กินาวงศ์และคณะ : ก�ำเนิดเมืองเชียงราย พญามังราย
กับการสร้างเมืองเชียงราย, ๒๕๕๕)
ไทยลือ้ ในอ�ำเภอเชียงค�ำ ได้อพยพมาจากประเทศจีน เมืองสิบสองปันนา ซึง่ เป็นเมืองทางตอนใต้
ของมณฑลยูนาน ซึ่งได้เดินทางมาจากเมืองพง เมืองหยวน เมืองมาง เมืองยั้ง เมืองเงิน เมืองเชียงคาน
เมื่อมาถึงเชียงค�ำก็ได้ตั้งชื่อหมู่บ้านตามเมืองที่ตนได้อพยพมา เดิมการปกครองเมืองต่าง ๆ ของไทยลื้อ
จะมีเจ้าเมืองปกครองเรียกว่า “พระยา” ได้แก่ พระยาพง พระยาหยวนพระยายัง้ พระยาเงิน เป็นต้น (ลือ้
เชียงค�ำ : บุญช่วย ศรีสวัสดิ์, ๒๕๔๗)
เชียงค�ำ หรือ อ�ำเภอเชียงค�ำเป็นอ�ำเภอหนึง่ ของจังหวัดพะเยาทีม่ คี วามเป็นมายาวนานในรูปของ
ต�ำนาน ๒ ต�ำนานที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ในพระพุทธศาสนา คือ ต�ำนานเชียงค�ำฉบับหนองวัดร่มเย็น
กล่าวถึงพระธาตุดอยค�ำ ทีต่ งั้ อยูบ่ นดอยค�ำ จึงได้ชอื่ เรียกว่า เมืองเชียงค�ำ อีกต�ำนานกล่าวถึงต�ำนานพระเจ้า
นัง่ ดิน ผูป้ กครองเมืองพุทธรส หรือเมืองชะราว ประชาชนศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงสร้างพระเจ้านัง่ ดิน
และได้ท�ำนายว่าในภายภาคหน้าเมืองนี้จะได้ชื่อว่าเมืองเชียงค�ำ
ในด้านประวัตศิ าสตร์เมืองเชียงค�ำ อยูภ่ ายใต้การปกครองของพญาค�ำแดง ผูป้ กครองเมืองชะราว
หรือเมืองพุทธรส เป็นเมืองมิตรสหายกับราชวงศ์มังราย มีความสัมพันธ์ของคนและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปวัฒนธรรมในด้านพื้นที่เดิมอยู่ภายใต้การปกครองตามล�ำน�้ำน่าน แบ่งการปกครองตามเขตล�ำน�้ำโขง
อยู่ภายใต้การดูแลของเชียงราย และต่อมาอยู่ภายใต้การปกครองของเชียงราย และต่อมาอยู่ภายใต้การ
ปกครองของพะเยาในปี ๒๕๒๐ แต่ชาวไทลื้อยังคงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนไว้อย่างดี
ทั้งในเรื่องเครื่องแต่งกายที่สะท้อนความเป็นไทลื้อเชียงค�ำมา คือ เป็นไทลื้อที่ผู้หญิงและชายจะแต่งกาย
ด้วยเสื้อสีด�ำไม่มีแถบ ผู้หญิงใส่ผ้าถุงลายผักแว่นและลายน�้ำไหลที่เป็นเอกลักษณ์ของไทลื้อเชียงค�ำ
สะพายย่ามทีเ่ รียกว่า “ถงปา” ผูช้ ายสวมกางเกงขาก๊วย สะพายย่ามทีเ่ รียกว่า ถงปา เช่นเดียวกับผูห้ ญิง เพือ่ ใช้
ใส่อุปกรณ์ในการยังชีพเมื่อต้องเข้าป่าและท�ำการเกษตรกรรม นอกจากการแต่งกายแล้ว ไทลื้อเชียงค�ำ
ยังคงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงที่รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษของตนเป็นอย่างดี และได้สร้าง
กลุม่ ต่าง ๆ เพือ่ อนุรกั ษ์ศลิ ปะการแสดงเหล่านัน้ ไว้ให้ลกู หลาน เช่น กลุม่ กลองวัดพระธาตุสบแวน ต�ำบลหย่วน
กลุม่ ขับลือ้ บ้านแพทย์ ต�ำบลน�ำ้ แวน และมีศลิ ปินรุน่ ใหม่อกี หลายท่านทีส่ นใจในวัฒนธรรมของชาติกำ� เนิด
ของตนเอง ศึกษาค้นคว้าทางด้านประวัตศิ าสตร์ การแต่งกาย ศิลปวัฒนธรรม อย่างเช่น นายปรพนธ์ ประวัง
ปราชญ์ผเู้ ชีย่ วชาญทางด้านประวัตศิ าสตร์ ศาสนา ความเชือ่ และผ้าทอของไทลือ้ เชียงค�ำ นายโยธิน ค�ำแก้ว
ปราชญ์ทอ้ งถิน่ รุน่ ใหม่ทศี่ กึ ษาทางด้านเครือ่ งแต่งกาย ศิลปะการแสดงด้านดนตรี ความเชือ่ และการฟ้อน
ของไทลื้อเชียงค�ำ 
ศิลปะการแสดงทีไ่ ด้รบั สืบทอดมาจากบรรพบุรษุ เป็นศิลปะการแสดงทีส่ บื ต่อกันมาในแต่ละชุมชน
ทีม่ รี ปู แบบจ�ำเพาะแตกต่างกันในรายละเอียดของการแสดง ตามความสามารถของนักแสดง ได้แก่ ขับลือ้
ปี่ลื้อ กลองปู่จา วงกลองแอว และวงกลองมองเซิง
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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๑. ขับลื้อ
การขับ หรือ การขับร้อง เป็นวรรณศิลป์หนึง่ ของกลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ท หรือ ไต ทีม่ ลี กั ษณะทีแ่ ตกต่างกัน
ของกลุ่มชาติพันธุ์ การขับเหล่านี้จะมีจุดมุ่งหมายเฉพาะของการขับที่แตกต่างกันตามหน้าที่ของการ
ใช้ประโยชน์แต่สามารถน�ำมาแสดงได้ในโอกาสต่าง ๆ เช่น การเลีย้ งเทวดา การเลีย้ งผี การจีบสาว มีการขับ
ประเภทหนึง่ ของชาวไทลือ้ ทีไ่ ม่สามารถหาเจอได้ในกลุม่ ไทลือ้ เชียงค�ำ คือ การขับโอ้ง แต่มกี ารกล่าวถึงการ
ขับโอ้งในกลุ่มของปราชญ์ท้องถิ่น และผู้ที่เคยได้ฟังการขับดังกล่าวมาเมื่อประมาณ ๔๐ – ๕๐ ปีก่อนว่า
การขับโอ้ง คือ การขับที่ใช้ในการกล่าวถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ การเกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาว ใช้การขับที่
ไม่มีเครื่องดนตรีประกอบเรียกว่า การขับโอ้ง มีจุดเด่นอยู่ที่ ค�ำขึ้นต้น ว่า “เหลี้ยวเฮ้ย” หมายถึง นางเหิย
ใช้เวลาเดินทาง ไปต่าง ๆ ขับระหว่างเดินทาง เหมือนกับว่า ฟังหน่อย ดังนัน้ การขับ การขับโอ้งนีเ้ ป็นการแสดง
ของกลุ่มไทลื้อที่เรียกว่า “ลื้อยั้ง” ลื้อกลุ่มนี้ไม่นิยมในการอพยพเคลื่อนย้าย แต่มีชีวิตที่ไม่วุ่นวาย
รักความสงบเงียบไม่นิยมในการคลุกคลีกับผู้อื่นมากนัก (สัมภาษณ์ : ปรพนธ์ ประวัง, ๑๙ พฤศจิกายน
๒๕๕๙) ซึง่ ในการขับประเภทนี้ ควรมีการศึกษาถึงรูปแบบ เนือ้ หา และหน้าทีท่ สี่ ำ� คัญของการแสดงต่อไป
นอกจากการขับโอ้งแล้ว ยังมีการขับทีเ่ รียกว่า ค่าว คือ การขับโดยไม่ใช้เครือ่ งดนตรีประกอบเช่นกัน
แต่การอ่านค่าว หรือ ค่าว นิยมในการขับเพื่อบอกให้รู้ถึงวิถีชีวิต ความยากล�ำบากของตนเองในการ
ประกอบอาชีพ การครองเรือนหรือการด�ำเนินงานต่าง ๆ ที่ผ่านมา แม้แต่การอ่านค่าวของไทลื้อเชียงค�ำ
จึงมีการอ่านค่าวในงานศพเพื่อร�ำพรรณถึงคุณงามความดี และชีวิตของผู้ตายตอนยังมีชีวิตอยู่ แต่ใน
ปัจจุบันการอ่านค่าวดังกล่าวเริ่มหายไปกับยุคสมัยของคนในปัจจุบัน  (สัมภาษณ์ : ปรพนธ์ ประวัง, ๑๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๙) ตัวอย่างของบุคคลผู้ซึ่งมีความสามารถในการอ่านค่าวและแต่งค่าวได้ คือ นางทานี
ราศี ศิลปินผูม้ ากความสามารถในการขับลือ้ และอ่านค่าวของบ้านแดนเมือง ต�ำบลบ้านหย่วน อ�ำเภอเชียงค�ำ
ท่านแต่งค่าวเรื่องชีวิตตัวเอง และสามี เพื่อเป็นการระบายความอัดอั้นตันใจในอุปสรรคของความรัก
อีกด้านหนึ่งกับสามีตั้งแต่เมื่อวัยหนุ่มสาว ด้วยครอบครัวของนางทานีเป็นครอบครัวที่ยากจนและสามี
ของตนนั้นเป็นคนที่มีฐานะ จึงท�ำให้ไม่ได้รับการยอมรับในอดีต แต่ปัจจุบันชีวิตครอบครัวของนางทานี
มีความสมบูรณ์ทงั้ ฐานะทางเศรษฐกิจและความอบอุน่ ของครอบครัว นอกจากนัน้ นางทานียงั เป็นช่างขับลือ้
ของบ้านแดนเมืองในพิธเี ลีย้ งเทวดาของหมูบ่ า้ นแดนเมือง (สัมภาษณ์ : ทานี ราษี, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
การขับทีย่ งั คงมีการอนุรกั ษ์ และรือ้ ฟืน้ ให้กลับคืนมา คือ การขับลือ้ ซึง่ เป็นศิลปะการแสดงทางด้าน
วรรณศิลป์ ใช้ในการแต่งบทร้อง และการด้นสดตามความสามารถและประสบการณ์ของนักแสดง แล้วร้อง
ออกมาในรูปแบบของคีตศิลป์ คือ มีท�ำนองที่เป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มชาติพันธุ์ประกอบกับการเป่าปี่
เรียกว่า ปีล่ อื้ ลักษณะของการขับลือ้ จะเป็นการร้องโต้ตอบระหว่างชาย หญิง นักแสดงขับลือ้ เรียกว่า ช่างขับ
มีรูปแบบการแสดงด้วยการนั่งขับร้องอยู่บนเวที หรือ พื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ส�ำหรับการแสดง ในการขับลื้อ
จะมีอปุ กรณ์ประกอบการแสดง คือ พัด ใช้สำ� หรับป้องปากเวลาขับหรือออกเสียง ถือว่าเป็นอุปกรณ์ทสี่ ำ� คัญ
ต่อการแสดงและเป็นเอกลักษณ์ของการขับลื้อ สาเหตุที่ป้องปากนั้นเพื่อปกปิดกิริยาการพูดที่แสดงออก
จากปากอาจจะไม่เหมาะสม เช่น อาจมีน�้ำลายกระเด็นออกมา หรือ รูปปากที่แสดงออกไม่สวยงาม
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อีกประการเพื่อปกปิดความเขินอายของช่างขับ (สัมภาษณ์ : ประเสริฐ กระถัด, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
การขับลื้อ สามารถน�ำไปแสดงในงานต่างๆ ของหมู่บ้าน เดิมทีเกิดจากการขับที่มีความเกี่ยวข้อง
กับวิถีชีวิตประจ�ำวัน ได้แก่ “เหยาะสาว” หรือ ขับส�ำหรับการเกี้ยวสาว การขับลื้อในงานอวมงคล และ
การขับในงานมงคลของหมู่บ้าน เช่น งานแต่ง งานบวชพระ งานขึ้นบ้านใหม่ และที่ส�ำคัญการขับลื้อยังมี
บทบาทต่อความเชื่อของชาวไทลื้อเชียงค�ำในการบวงสรวงเทวดาและผีบรรพบุรุษ
การเลี้ยงผีของชาวไทลื้อในอ�ำเภอเชียงค�ำ  จะมีการประกอบพิธีเป็นประจ�ำทุกปี ขึ้นอยู่กับการ
เลีย้ งผีของแต่ละสายต้นก�ำเนิดของแต่ละเมือง ได้แก่ เจ้าหลวงเมืองล้า บ้านน�ำ้ แวน ต�ำบลเชียงบาน เจ้าฟ้า
แสนเมืองมาและผีหย่วน บ้านธาตุสบแวน เจ้าหลวงเมืองมาง บ้านมาง ต�ำบลหย่วน ในการเลีย้ งผีดงั กล่าว
ต้องมีชา่ งขับเพือ่ ขับเชิญเทวดาและผีเหล่านัน้ มารับของถวายจากลูกหลานและเชือ้ สายของตนเพือ่ เป็นการ
แสดงความเคารพ นอบน้อมต่อบรรพบุรุษและเชื่อกันว่าเทวดารวมถึงผีบรรพบุรุษจะดลบันดาลให้ชีวิต
ของลูกหลานได้อยู่อย่างมีความสุข ชีวิตราบรื่นปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง
บทบาทของช่างขับในการประกอบพิธีเลี้ยงผี ช่างขับจะขับเป็นล�ำดับขั้นตอนในการเชิญเทวดา
และผีมารับเครือ่ งเซ่นสังเวย ได้แก่ พูดถึงวันดี คือ วันทีไ่ ด้ประกอบพิธเี ลีย้ งผีดงั กล่าวในวันนี้ ประกอบด้วย
ญาติพี่น้องต่าง ๆ มาร่วมใจในการกระท�ำพิธีดังกล่าว จากนั้นได้กล่าวถึงเครื่องเซ่นสังเวยที่จัดท�ำขึ้นเพื่อ
มาประกอบพิธี จึงขอเชิญเทวดาและเจ้าพ่อหรือผีดงั กล่าวมารับเอาเครือ่ งเซ่นเหล่านัน้ และขอให้คมุ้ ครอง
รักษาบรรดาลูกหลานของท่านให้มีชีวิตที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปในอนาคต จากนั้นจึงท�ำการสักการะแสดงความ
เคารพต่อเทวดาและผี เป็นอันเสร็จขัน้ ตอนของช่างขับ เพือ่ ให้การเลีย้ งเทวดาเหล่านัน้ ได้ดำ� เนินการต่อไป
ดังตัวอย่างของการขับลื้อเชิญ  เจ้าหลวงเมืองล้า บ้านน�้ำแวน ต�ำบลน�้ำแวน อ�ำเภอเชียงค�ำ ดังต่อไปนี้
“เจ้าเหิยเจ้า ….  จ่ายฮะเขาเกริน ตอนนี้เราได้มารวมขับที่ …..  วันนี้เป็นวันดี พวกเรา
เป็นสื่อเชื้อสายเมืองล�ำไม่ละบรรพชนเมืองล๊า ตอนนี้เราได้ เลี้ยงเทวดา บรรพบุรุษ ตอนนี้
เจ้าหลวงมา โดยขี่ม้าปู่ถ�่ำ (ด�ำ)  มีเดชานุภาพ ผู้เป็นหัวหน้า แก่ชาวดา ได้ไปรบกัน ณ ด้านเมือง
แวนจะมาเมืองล๊า”
(สัมภาษณ์ : โยธิน ค�ำแก้ว, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
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นอกจากการขับลื้อที่ใช้ในพิธีกรรมของการเลี้ยงเทวดาเมือง และผีบรรพบุรุษของชาวไทลื้อ
เชียงค�ำแล้ว การขับลื้อ ยังเป็นศิลปะการแสดงที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อได้อย่าง
ชัดเจน สามารถน�ำมาเป็นการแสดงพื้นบ้านเพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ และเป็น
เอกลักษณ์ของจังหวัดทีม่ กี ลุม่ ชาติพนั ธุล์ อื้ ได้ นอกจากนัน้ การขับลือ้ ดังกล่าวยังได้ทำ� หน้าทีใ่ นการเข้าร่วมงาน
ของสมาคมไทลือ้ จังหวัดพะเยา สมาคมไทลือ้ โลก และงานทีเ่ กีย่ วข้องกับชาติพนั ธุต์ า่ ง ๆ โดยมีคณะขับลือ้
ที่เกิดขึ้นใหม่ในอ�ำเภอเชียงค�ำในระยะ ๒ ปี ที่ผ่านมา และถือว่ามีการพัฒนาคณะที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
และมีชื่อเสียงของอ�ำเภอเชียงค�ำคณะหนึ่ง ในปัจจุบันภายใต้การด�ำเนินงานของ นายประเสริฐ กระถัด
ช่างปี่ลื้อ นางจันหอม จอมแก้ว ช่างขับ นางสีดา แก้วแสงทอง ช่างขับ บ้านแพทย์ หมู่ที่ ๙ ต�ำบลน�้ำแวน
อ�ำเภอเชียงค�ำ รับการแสดงขับลือ้ ในงานเลีย้ งเทวดา งานท�ำบุญขึน้ บ้านใหม่ งานบวชพระ และงานแต่งงาน
นอกจากนั้นยังได้ท�ำหน้าที่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการขับลื้อให้กับนักเรียน และผู้ที่สนใจในการ
ขับลื้ออีกด้วย ปัจจุบันยังคงถ่ายทอดให้กับนักเรียนในเขตโรงเรียน ต�ำบลน�้ำแวน ต�ำบลเชียงบานเป็นต้น
(สัมภาษณ์ : ประเสริฐ กระถัด, สีดา แก้วแสงทอง จันหอม จอมแก้ว, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

สาธิตการขับลื้อ
(ที่มา : รัตนะ ตาแปง, ๒๕๕๙)
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๒. ปี่ลื้อ

เป็นปีท่ ใี่ ช้สำ� หรับเป่าประกอบการขับลือ้ ลักษณะของปีท่ ำ� มาจากไม้หน่อขม ซึง่ มีลกั ษณะคล้ายกับ
ไม้ไผ่ขนาดเล็กเท่าหัวแม่มอื เรียกว่า “ปีป่ ”ู้ และปีล่ อื้ ทีม่ ขี นาดเล็กเท่ากับนิว้ ชี้ เรียกว่า “ปีแ่ ม่” ในการขับลือ้
จะใช้เพียงปี่เล่มเดียวต่อการขับหรือร้อง ๑ เสียง โดยปี่แม่จะใช้กับช่างขับผู้หญิงที่มีเสียงแหลมสูง แต่ปี่ปู้
จะใช้สำ� หรับช่างขับฝ่ายชายทีม่ เี สียงใหญ่ ในอ�ำเภอเชียงค�ำพบช่างปีท่ มี่ คี วามช�ำนาญในการเป่า อยู่ ๒ ท่าน
คือ นายประเสริฐ กระถัด ช่างปี่บ้านแพทย์ ต�ำบลน�้ำแวน และนายแก้ว มาไกล ช่างปี่บ้านปางวัว ต�ำบล
เชียงบาน อ�ำเภอเชียงค�ำ ด้านการท�ำปีล่ อื้ ไม่พบช่างท�ำปี่ นายประเสริฐได้นำ� เข้าปีล่ อื้ มาจากสิบสองปันนา
นายแก้วมาไกลได้นำ� เข้าปีล่ อื้ มาจากเมืองพยาก ส่งข้ามด่านต่าง ๆ ตามเส้นทางจนมาถึงด่านอ�ำเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย และส่งต่อมาให้กับนายแก้ว มาไกล
ปี่ลื้อ ตัวล�ำปี่ท�ำมาจากไม้หน่อขมที่ตัดแล้วน�ำมาพิงไว้ตามสภาพภูมิอากาศของท้องถิ่นประมาณ
๒ เดือน จนไม้ดังกล่าวแห้ง แล้วน�ำมาท�ำเป็นปี่ที่มีรูเป่าจ�ำนวน ๘ รู ในแต่ละรูจะมีหน้าที่ของเสียงต่างกัน
นับจากรูใกล้กบั ลิน้ ปี่ รูที่ ๑ เป็นรูสำ� หรับการวางหัวแม่มอื มือขวา เรียกว่า รูกำ 
� รูที่ ๒ เป็นรูสำ� หรับวางนิว้ ชี้
มือขวา ให้เสียงสูงของปี่ รูที่ ๓ วางนิว้ กลางมือขวา ให้เสียงต�ำ 
่ รูที่ ๔ เป็นรูสำ� หรับนิว้ ชีม้ อื ซ้าย ให้เสียงเสริม
เป็นจังหวะ รูที่ ๕ วางนิ้วกลางมือซ้าย ส�ำหรับปิดไว้ปล่อยเป็นบางครั้ง รูที่ ๖ ส�ำหรับวางนิ้วนางมือซ้าย
เป็นรูส�ำหรับช่วยอุ้มเสียงเป็นบางค�ำ  รูที่ ๗ – ๘ เป็นรูส�ำหรับปล่อยว่าง (สัมภาษณ์ : แก้ว มาไกล, ๒๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

ปี่ลื้อ ของ ประเสริฐ กระถัด
(ที่มา : รัตนะ ตาแปง, ๒๕๕๙)
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๓. วงกลองปู่จา
กลองปู่จา เป็นกลองที่มีอิทธิพลต่อคนกลุ่มชาติพันธุ์ไทเป็นอย่างมาก เนื่องจากกลองชนิดนี้
เดิมเป็นกลองที่ใช้ส�ำหรับตีบอกสัญญาณในสนามรบของทหาร กลองปู่จาหรือเดิมทีเรียกว่า “กลองศึก”
เมือ่ ยามศึกสงครามสงบลง กลองนีไ้ ด้ลดบทบาทในการตีในสนามรบ เป็นกลองทีใ่ ช้สำ� หรับประกอบศาสนกิจ
ของวัด พระสงฆ์และชุมชน เนือ่ งจากกลองปูจ่ ามีขนาดใหญ่ใช้ตน้ ไม้ลำ� ใหญ่ในการท�ำ และกลองในรูปแบบเดิม
มักจะผ่านสนามรบมานับครัง้ ไม่ถว้ น กลองปูจ่ าจึงถูกน�ำไปเก็บไว้ทวี่ ดั และประกอบศาสนกิจของวัด และใช้ตี
เป็นสัญญาณของหมู่บ้านต่าง ๆ เช่น มีขโมยมาลักวัว ควาย หรือ เกิดตุไฟไหม้ เป็นต้น (สัมภาษณ์ :
ประเทือง กองมงคล, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) สัญญาณเรียกประชุม นอกจากนั้นชาวไทลื้อยังน�ำเอา
กลองปูจ่ ามาเป็นกลองทีใ่ ห้สญ
ั ญาณในการเรียกประชุมของหมูบ่ า้ น หากมีการประชุมตอนเย็นก็จะตีกลอง
ปู่จาให้สัญญาณแล้วแต่ละครอบครัวก็จะส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมกัน ณ วัดในหมู่บ้านตน ในยุคต่อมา
มีพัฒนาการในการเรียกประชุม คือ ใช้กะหลก เป็นสัญญาณแทนการใช้กลองปู่จา กลองปู่จาจึงมีหน้าที่
ในการรับใช้พระพุทธศาสนา
กลองปูจ่ าของไทลือ้ เชียงค�ำ เป็นกลองขนาดใหญ่ ๑ ใบ ประกอบด้วยกลองใบเล็กด้านข้างจ�ำนวน
๒ – ๓ ใบ เรียกว่า “ลูกตุบ๊ ” และเก็บกลองดังกล่าวไว้ทวี่ ดั ปัจจุบนั กลองดังกล่าวได้มบี ทบาทต่อพุทธศาสนา
และการด�ำเนินงานด้านวัฒนธรรมของชุมชนตามบทบาทหละหน้าที่ต่าง ๆ มีท�ำนองในการตีแยกเป็น ๒
ท�ำนอง คือ ท�ำนองปูจ่ า และท�ำนองสะบัดชัย ซึง่ ปรากฏในหมูบ่ า้ นไทลือ้ ตามวัดต่าง ๆ ได้แก่ วัดบ้านหย่วน
วัดธาตุสบแวน วัดดอนชัย วัดบ้านน�ำ้ แวน เป็นต้น ลักษณะการตีของแต่ละวัดก็มคี วามแตกต่างกันตามแต่
ได้รับการสืบทอดมาจากครูอาจารย์ของแต่ละวัด (สัมภาษณ์ : โยธิน ค�ำแก้ว, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
การตีกลองปูจ่ าของชาวไทลือ้ ในอ�ำเภอเชียงค�ำนิยมตีกลองอยูส่ องท�ำนอง คือ ท�ำนองปูจ่ า หรือ ท�ำนองบูชา
และท�ำนองสะบัดชัย ซึง่ มีเอกลักษณ์ทางเสียงของการตีของแต่ละวัดทีม่ คี วามแตกต่างกัน ตามแต่ได้รบั การ
ถ่ายทอดต่อ ๆ กันมา ในสมัยก่อนคนทีต่ กี ลองปูจ่ าได้จะเป็นคนทีผ่ า่ นการบวชเรียนมาก่อน ถึงจะสามารถตีได้
เนื่องจากการตีกลองปู่จาของชาวไทลื้อเชียงค�ำนั้นมีบทบาทมากในวันโกนและวันพระ และคนที่ตีจึงเป็น
พระของแต่ละวัดที่จะตีเป็นสัญญาณให้กับชาวบ้านได้รับทราบ อีกทั้งเป็นการถ่ายทอดการตีกลองปู่จา
ตามความสามารถของผู้ที่ได้รับหน้าที่ในการตีกลองดังกล่าว โดยมีการลื่นไหลของวัฒนธรรมตามความ
สามารถของผู้ตีไม่ยึดติดว่าเป็นของส�ำนักใด แต่จะเป็นที่ทราบกันในหมู่บ้านหรือศรัทธาของแต่ละวัด
ว่าส�ำเนียงในการตีกลองแบบต่าง ๆ เป็นของพระวัดใด และเน้นการตีในท�ำนองปู่จาและท�ำนองสะบัดชัย
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ท�ำนองกลองปู่จา เป็นท�ำนองช้าใช้ตีเป็นพุทธบูชาในวันส�ำคัญของพุทธศาสนาหรือ เทศกาล
ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องที่จัดขึ้นในวัด อุปกรณ์ประกอบการตี ได้แก่ ค้อนกลอง จ�ำนวน ๑ คู่ ฆ้องอุย และฆ้องลูก
ที่มีลักษณะลดหลั่นกันมา จ�ำนวน ๓ - ๔ ใบ เพื่อประสานเสียงให้เกิดความไพเราะ ฉาบขนาด ๑๒ นิ้ว
จ�ำนวน ๑ คู่ ท�ำนองการตีกลองปู่จาในแต่ละวัดจะมีท�ำนองเป็นของตัวเอง ซึ่งประกอบด้วยท�ำนองหลัก
และท�ำนองสอดประสานหรือลูกเล่นซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของนักแสดง ตัวอย่างลักษณะของท�ำนอง
ปู่จา วัดบ้านแวน ต�ำบลน�้ำแวน อ�ำเภอเชียงค�ำ 
ตึ่ง ตุ๊บ ตุ๊บ  
ตุ๊บ ตุ๊บ ตุ๊บ ตุ๊บ ตึ่ง
ตุ๊บ ตุ๊บ ตุ๊บ
ตุ๊บ ตึ่ง ตุ๊บ
ตุ๊บ ตุ่ม ตุ๊บ ตุ๊บ อุ่ย
ตุ๊บ ตุ๊บ ตุ๊บ ตู้ม
(สัมภาษณ์ โยธิน ค�ำแก้ว)
ตัวอย่าง ท�ำนองปู่จา วัดดอนชัย ต�ำบลหย่วน
ตะ  ตุ้มฮุ่ย ( ๒ รอบ )
ต๊ะ  ต๊ะ  ต๊ะ  ตุ้มฮุ่ย
ตึ่ง  ตุ๊บ  ต๊บ
ตุ๊บ  ตุ๊บ  ตุ๊บ
(สัมภาษณ์ ประเทือง กองมงคล)
ท�ำนองสะบัดชัย เป็นท�ำนองทีเ่ ร็วและครึกครืน้ เร็วกว่ามากกว่าท�ำนองปูจ่ าประสานกับเสียงฆ้อง
และฉาบให้สอดรับกันอย่างลงตัว ลักษณะการตีขนึ้ อยูก่ บั เอกลักษณ์ของหมูบ่ า้ นว่าเน้นลักษณะการตีแบบใด
โดยยึดของเสียงกลองใดเป็นกลองหลักและกลองไหนเป็นจังหวะประสาน ในงานวิทยานิพนธ์ของ ณัฐพงศ์
เด็ดแก้ว พบว่า การตีกลองปูจ่ าของบ้านธาตุสบแวน บ้านดอนชัย และบ้านหย่วน มีลกั ษณะการตีในจังหวะ
ที่หนึ่งและจังหวะหนักในกลองใบใหญ่หรือเรียกว่ากลองปู่จาตีสลับกับกลองลูกตุ๊บเพื่อสอดประสานกับ
เสียงฉาบและโหม่ง แต่การตีของบ้านธาตุสบแวนจะใช้เทคนิคการตีเน้นของกลองปู่จาหรือกลองใบใหญ่
เป็นหลัก (ธนพงษ์ เด็ดแก้ว, ๒๕๕๘) ที่ถ่ายทอดต่อ ๆ กันมาตามเอกลักษณ์ของแต่ละวัดประกอบกับการ
สร้างสรรค์รูปแบบในการน�ำเสนอศิลปะการแสดงดังกล่าวตามโอกาสและงานส�ำคัญต่าง ๆ ของไทลื้อ
อ�ำเภอเชียงค�ำ
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บทบาทของกลองปูจ่ าในปัจจุบนั มีหน้าทีแ่ ละบทบาททีส่ บื ทอดมาจากอดีต และมีการเปลีย่ นแปลง
ตามยุคสมัย สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คือ เทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารที่สามารถ
สื่อสารกันได้รวดเร็วจากยุคของเสียงตามสายที่ประกาศในหมู่บ้าน ซึ่งมาท�ำหน้าที่แทนการใช้กลองปู่จา
เพื่อนัดหมายการประชุมต่าง ๆ นอกจากนั้นยังมีอุตสาหกรรมทางการท่องเที่ยว และการส่งเสริมทาง
ด้านศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาการตีกลองปู่จาอีก
เป็นอย่างมาก แต่บทบาททีห่ มูบ่ า้ นและวัดต่าง ๆ พยายามในการรักษา คือ บทบาททางด้านศาสนา ทีย่ งั คง
ใช้กลองปู่จาตีในการบอกสัญญาณวันโกน วันพระของหมู่บ้านบางวัดในอ�ำเภอเชียงค�ำ

กลองปู่จา กลุ่มฆ้อง-กลอง วัดพระธาตุสบแวน
(ที่มา : รัตนะ ตาแปง, ๒๕๕๙)

๔. กลองแอว
กลองแอวของชาวไทลื้อในอ�ำเภอเชียงค�ำ  แตกต่างจากกลองแอวของชาวไทยวนหรือคนเมือง
ในล้านนาอย่างสิ้นเชิง ลักษณะของกลองแอวไทลื้อ คือ กลองลักษณะคล้ายกับกลองยาว แต่มีลักษณะ
สั้นกว่า มีหน้ากว้างของกลองประมาณ ๑๒ นิ้ว ตัวกลองยาวประมาณ ๘๐ – ๑๐๐ เซนติเมตร วงกลอง
ประกอบด้วย กลองแอว จ�ำนวน ๒ ใบ ติดจ่าหน้ากลองด้วยข้าวเหนียว หรือปัจจุบันสามารถใช้กาว
วิทยาศาสตร์จา่ หน้ากลองได้ ฉาบขนาด ๗ นิว้ จ�ำนวน หนึง่ คู่ โหม่ง จ�ำนวน ๕ – ๗ ใบ หน้าทีข่ องกลองแอว
ใช้ส�ำหรับการตีเพื่อประกอบการฟ้อนดาบ ฟ้อนเชิง หรือ การแห่คัวตาน (เครื่องไทยทานเพื่อถวายเป็น
พุทธบูชาแก่พระสงฆ์) ในงานผ้าป่า งานตานก๋วยสลากของชาวไทลื้อ กลองแอวจะมีท�ำนองและเสียงของ
การตีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในจังหวะหลัก แต่สามารถสอดลูกเล่นในการตีกลองได้ตามความสามารถ
และประสบการณ์ของนักแสดง การตีกลองแอวจะมีรูปแบบของการตี ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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“ฉะต๋ายหย่าย  จ�ำนวน ๓ รอบ
ต๋ายหย่าย ต๋าหย่าย
เสียงฉะ คือ การใช้มือ ซ้าย ลงบนขอบหน้ากลองให้เกิดเสียง ฉะ
ต๋าย คือ การใช้มือ ขวา ลงบนหน้ากลองให้เกิดเสียง ต๋าย
หย่าย คือ การใช้มือ ซ้าย ลงบนขอบหน้ากลองให้เกิดเสียง หย่าย
นอกจากการตีกลองแล้วการตีเสียงของฉาบให้ตีเสียงในรูปแบบหรือลักษณะเดียวกับเสียงของ
กลองแอว (สัมภาษณ์ : โยธิน ค�ำแก้ว, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

กลองแอวกลุ่มฆ้อง – กลอง วัดพระธาตุสบแวน
(ที่มา : รัตนะ ตาแปง, ๒๕๕๙)
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๕. วงกลองมองเซิง
กลองมองเซิงของชาวลือ้ เป็นกลองทีม่ ลี กั ษณะกลองสองหน้า มีขนาดใหญ่และหน้ากว้างประมาณ
๒๐ นิ้ว ตีประกอบกับฉาบหน้ากว้าง ประมาณ ๑๒ นิ้ว และฆ้อง จ�ำนวน ๕ – ๗ ใบ เสียงของกลองมองเซิง
ไทลือ้ มีเสียงลักษณะเดียวกับกลองมองเซิงของล้านนาโดยทัว่ ไป แต่รปู แบบในการแสดง ต้องนัง่ ตีอยูก่ บั ที่
เนื่องจากกลองมองเซิงของไทลื้อมีขนาดใหญ่และหนักกว่ากลองมองเซิงของล้านนา และใช้ส�ำหรับ
การตีเพื่อแห่ฟ้อนนางนก ในเดือนยี่เป็งหรือเทศกาลลอยกระทง รวมถึงงานตานก๋วยสลากของชาวไทลื้อ
(สัมภาษณ์ : จรัส สมฤทธิ์, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

กลองมองเซิง กลุ่มฆ้อง – กลอง วัดพระธาตุสบแวน
(ที่มา : รัตนะ ตาแปง, ๒๕๕๙)

สรุป

ชาติพันธุ์ไทลื้อในอ�ำเภอเชียงค�ำเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความเข้มแข็งทางด้านวัฒนธรรมสะท้อน
ออกมาทางวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ทัง้ การกินและความเป็นอยู่ วัฒนธรรมทีเ่ ด่นชัดมาก คือ การแต่งกายของ
ชาติพันธุ์ไทลื้อ โดยเฉพาะความเป็นลื้อเชียงค�ำ  นอกจากการแต่งกายแล้วยังส่งผลถึงวัฒนธรรมทางด้าน
ศิลปะการแสดงที่ต่างอนุรักษ์สิ่งที่บรรพบุรุษได้ถ่ายทอดให้แก่ชนรุ่นหลังสืบต่อกันมา โดยเฉพาะทางด้าน
ดนตรีของชาติพันธุ์อัน ได้แก่ การตีกลองปู่จา การขับลื้อ การตีกลองแอว การตีกลองมองเซิง ประกอบ
กับลีลาท่วงท่าทางด้านการแสดง เช่น การฟ้อนนก การฟ้อนเชิง
การตีกลองปู่จาของชาวไทลื้อเชียงค�ำจะมีเอกลักษณ์ของแต่ละหมู่บ้านหรือวัดที่สืบทอดกัน
ต่อ ๆ มา เพราะคนทีต่ กี ลองปูจ่ ามักเป็นคนทีผ่ า่ นการบวชเรียนอยูใ่ นวัดนัน้ ๆ มาก่อน ลักษณะการตีกลอง
ปู่จามี ๒ ท�ำนอง คือ ท�ำนองปู่จา และท�ำนองสะบัดชัย โดยท�ำนองปู่จามีจังหวะที่ช้าแต่ ไพเราะประกอบ
กับฆ้องและฉาบเป็นเครือ่ งดนตรีประกอบ การตีกลองท�ำนองสะบัดชัยมีจงั หวะทีเ่ ร็วขึน้ แต่เน้นการตีกลอง
ใบใหญ่สลับกับกลองลูกตุ๊บ
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นอกจากนั้นยังมีกลองแอวซึ่งมีลักษณะคล้ายกับกลองยาวของภาคกลางตีประกอบฉาบและ
โหม่งใช้ประกอบการแสดงฟ้อนดาบฟ้อนเชิง กลองมองเซิงของไทลื้อเชียงค�ำเป็นกลองสองหน้าใช้การ
นั่งตีประกอบการแสดงฟ้อนนกการฟ้อนดาบหรือการแห่ประโคมการแสดงต่าง ๆ
การขับลื้อ ถือเป็นการแสดงที่บ่งบอกความเป็นไทลื้อมากที่สุด เพราะการขับดังกล่าวใช้ทั้ง
วรรณศิลป์และคีตศิลป์ประกอบการแสดง การขับลือ้ จะแสดงในโอกาสต่าง ๆ ทัง้ งานมงคล และงานอวมงคล
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเลีย้ งเทวดา หรือ ผีบรรพบุรษุ ของชาวไทลือ้ ทีน่ บั ถือกันมาตัง้ แต่เมืองสิบสองปันนา
ในการขับลือ้ จะมีชา่ งขับ ประกอบการแสดงเข้ากับปีล่ อื้ ซึง่ ปีล่ อื้ มีอยู่ ๒ แบบ คือ ปีแ่ ม่ และปีป่ ู้ นอกจากนัน้
การขับลื้อยังสามารถใช้ส�ำหรับการขับเหยาะสาว หรือการเกี่ยวสาวของหนุ่มสาวในสมัยโบราณอีกด้วย
ปัจจุบันการขับลื้อดังกล่าวหาดูได้ยากนอกจากการดูในงานเทศกาลต่างๆ ที่รัฐและชุมชนร่วมกันจัดขึ้น
การจัดงานของภาครัฐให้กับชาวไทลื้อ ไม่ว่าเป็นงาน ๘ ชาติพันธุ์เมืองพะเยา งานไทลื้อโลก
ที่ถือว่าเป็นงานส�ำคัญในการรวมตัวของชาวไทลื้อจากสิบสองพันนาเมืองแม่ จากประเทศพม่า และจาก
สาธารณรัฐประชาชนลาว ถือได้วา่ เป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่ วและการรือ้ ฟืน้ ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของ
ชาวไทลื้อให้กลับคืนมาอีกครั้ง แม้ว่าการรื้อฟื้นดังกล่าวจะเป็นเพียงการจ�ำลองสถานภาพและเหตุการณ์
ของชาวไทลื้อขึ้นมา แต่เป็นการปลูกจิตส�ำนึกรักและภูมิใจในความเป็นไทลื้อให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ
ขึ้นมาอีกครั้ง และส่งผลถึงการอุตสาหกรรมในครัวเรือนได้แก่อุตสาหกรรมผ้าทอของชาวไทลื้อให้ได้รับ
ความนิยมและกลับฟื้นขึ้นได้อีกครั้ง
ข้อเสนอแนะของผู้เขียนเห็นว่า ด้านการขับควรมีการศึกษาเชิงลึก ได้แก่ การขับโอ้ง ส่วนการ
ขับลื้อควรศึกษาและจัดท�ำโครงการการขับลื้อให้ชัดเจน หรือจัดการถอดองค์ความรู้ทางด้านภาษาและ
ดนตรีรว่ มกัน เพือ่ ทีจ่ ะสร้างเครือ่ งมือในการถ่ายทอดให้กบั เยาวชนรุน่ หลังได้สบื ทอดศิลปะการแสดงเหล่านี้
นอกจากนั้นด้านการท�ำปี่ลื้อ ควรมีการศึกษาและส่งเสริมให้เกิดช่างฝีมือท�ำปี่ขับลื้อเพื่อสนองต่อความ
ต้องการของนักแสดงทัง้ คนเป่าปีล่ อื้ และช่างขับ ซึง่ ส่งผลถึงการปลูกต้นไผ่ทเี่ รียกว่า หน่อขม ซึง่ เป็นอาหาร
ยอดนิยมของชาวไทลื้อในสิบสองปันนา แล้วน�ำไม้ไผ่นั้นมาท�ำเป็นปี่ลื้อต่อไป
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป กรกฎาคม  ๒๕๕๗
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ปรพนธ์ ประวัง สัมภาษณ์ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ประเทือง กองมงคล สัมภาษณ์ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ประภาวดี ปันมี, พิธีเลี้ยงผีชาวไทลื้อ ต�ำบลหย่วน อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา
ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สิงหาคม ๒๕๕๙
ท.ทิวเทือกเขา,เชียงค�ำในอดีต, สืบค้นเมื่อ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
ที่มา http://www.hugchiangkham.com
ประเสริฐ กระถัด สัมภาษณ์ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
สีดา แก้วแสงทอง สัมภาษณ์ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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แก้ว มาไกล สัมภาษณ์ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
จันหอม จอมแก้ว สัมภาษณ์ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
จรัส สมฤทธิ์ สัมภาษณ์ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ทานี ราศี สัมภาษณ์  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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มุขบาฐกับการขับซอล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์   เลียวสิริพงศ์
ข้าราชการบ�ำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บทน�ำ  

ค�ำว่า มุขบาฐ เป็นค�ำศัพท์ค�ำหนึ่งที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานตั้งแต่ พ.ศ.
๒๕๒๕ จนถึงฉบับล่าสุด และปรากฏในพจนานุกรมอื่น (เช่น ฉบับทันสมัยและสมบูรณ์ของส�ำนักพิมพ์
ซีเอดยูเคชั่น ๒๕๕๓) โดยมีค�ำศัพท์สองค�ำและมีค�ำอธิบาย ดังนี้
มุขบาฐ. มุขปาฐะ น.   การต่อปากกันมา. การบอกเล่าต่อ ๆ กันมาโดยมิได้เขียนเป็น
ลายลักษณ์อักษร, เช่น  เรื่องนี้สืบมาโดยมุขบาฐ เรื่องนี้เป็นมุขปาฐะ
ผูเ้ ขียนเคยพบค�ำว่า มุขปาฐะ ใช้รว่ มกับค�ำว่า วรรณกรรม เป็นค�ำว่า วรรณกรรมมุขปาฐะ มาตัง้ แต่
ก่อน พ.ศ. ๒๕๒๐ แล้ว แต่ไม่เคยพบการใช้ค�ำว่า มุขบาฐ ต่อมาได้พบค�ำภาษาอังกฤษใช้ค�ำว่า oral
เป็นค�ำคุณศัพท์ (adjective) ร่วมกับค�ำอืน่ ๆ เช่น oral literature, oral tradition, oral culture เป็นต้น  
นอกจากนี้มีค�ำนามด้วย คือ orality  ดังนั้น ผู้เขียนจึงใช้ค�ำว่า มุขบาฐ เป็นค�ำนามที่ตรงกับ orality กับ
ขอใช้หมายถึง oral culture  ด้วย เพราะเห็นว่ามีความหมายกว้างทัดเทียมกัน (ผูเ้ ขียนได้ใช้ตามนีม้ าแล้ว
ในงานวิจัยฉบับล่าสุดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖)
ในสมัยโบราณ  มนุษย์มภี าษาใช้นบั เป็นหลักหมืน่ ภาษา ต่อมาหลายภาษาถูกกลืนและกลายเป็น
เพียงค�ำศัพท์ของภาษาอื่น ปรากฏการณ์เช่นนี้ด�ำเนินมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันมีภาษาที่ใช้ในโลก
ประมาณสามพันภาษา  แต่มไี ม่ถงึ ร้อยภาษาทีม่ ตี วั อักษรใช้ได้อย่างแท้จริงถึงขัน้ ใช้สร้างสรรค์วรรณกรรม
ลายลักษณ์ได้
ชาติทไี่ ม่มอี กั ษรของตัวเอง คือ เจ้าของวัฒนธรรมมุขบาฐทีส่ มบูรณ์แบบซึง่ ขอเรียกว่า มุขบาฐแท้
(Primary Orality) ปัจจุบันนี้ชาติที่ไม่มีตัวอักษรใช้มาแต่เดิม ได้น�ำเอาตัวอักษรจากชาติอื่นไปปรับใช้กับ
ภาษาของตนก็มีไม่น้อย เช่นอักษรโรมันใช้เขียนหลายภาษาในหลายทวีปรวมทั้งภาษาอังกฤษ (ซึ่งเป็น
ภาษากลางของโลก) อักษรกรีกยังคงใช้โดยชาวกรีกและดัดแปลงใช้โดยหลายชาติทอี่ ยูใ่ นภูมภิ าคเดียวกัน
และอักษรจีนถูกดัดแปลงใช้โดย ชาวญี่ปุ่น เป็นต้น แต่ภาษาลาตินซึ่งเริ่มใช้อักษรโรมันก่อนภาษาอื่นใด
กลับเป็นภาษาที่ถูกกลืน เหลือเพียงค�ำศัพท์ให้ภาษาอื่น ๆ ใช้  
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มุขบาฐแท้มีลักษณะส�ำคัญ ๆ ดังนี้
๑. อนุรักษนิยมจัด เปลี่ยนแปลงได้ยาก หรือไม่ได้เลย
๒. สิง่ ส�ำคัญของชาวมุขบาฐแท้มกั มีคณ
ุ สมบัตแิ บบองค์รวมทีผ่ กู ติดอยูด่ ว้ ยกันอย่างแนบแน่นเสมอ
เช่น วีรบุรุษ ต้องคู่กับค�ำว่า กล้าหาญ รบเก่ง เจ้าหญิง ต้องสวยสง่าและดี แม่มดต้องอัปลักษณ์และใจร้าย
เป็นต้น คุณสมบัตทิ สี่ มั พันธ์กนั เป็นคูห่ รือเป็นชุดเช่นนี้ แยกจากกันไม่ได้ มีเพียงการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
เท่านั้นที่สามารถท�ำให้การจับคู่ดังกล่าวไม่เป็นจริงเสมอไป ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่นอกวิถีชีวิตของชาวมุขบาฐ  
ตัวอย่างของลักษณะเช่นนี้ที่เป็นสากลที่สุดน่าจะมาจากนิทานอีสป ซึ่งคนเกือบทั้งโลกจะเห็นตรงกัน เช่น
สิงโตต้องแข็งแรงและมีอ�ำนาจ สุนัขจิ้งจอกต้องเจ้าเล่ห์ ลาต้องโง่ เป็นต้น
๓. การน�ำเสนอหรือบอกเล่าเรื่องราวหรือให้ความรู้ มักย้อนกลับไปทวนความเดิมบ่อย ๆ เพื่อ
สร้างความต่อเนื่องและท�ำให้เนื้อหาเป็นเรื่องเดียวกัน ตลอดจนมีทิศทางและล�ำดับที่ชัดเจน ไม่หลงทาง
และจ�ำได้นาน
๔. การน� ำ เสนอด้ ว ยการบอกเล่ า ท� ำ ให้ เ นื้ อ หาเป็ น ปั จ จุ บั น และมี ชี วิ ต ชี ว าที่ ส ดใหม่ เ สมอ
ความเปลีย่ นแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละครัง้ นอกจากไม่ทำ� ให้เนือ้ หาเสียไปแล้ว ยังท�ำให้ผเู้ ล่ามี
ความส�ำคัญมากขึ้น การเขียนต่างหากที่นอกจากท�ำลายความส�ำคัญของมนุษย์แล้ว ยังแช่แข็งเรื่องให้
ปราศจากชีวิตอีกด้วย ที่ส�ำคัญคือ ท�ำให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคลสูญหายไป
๕. ชาวมุขบาฐแสวงหาและสะสมความรู้และประสบการณ์ด้วยการติดต่อกันโดยตรงระหว่าง
บุคคลกับบุคคล (โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูกับศิษย์) ค�ำว่า “รู้จัก” ตามความหมายของชาวมุขบาฐ คือ รู้จัก
ตัวบุคคลด้วยการมีปฏิสันถาร การรู้จักชื่อผู้แต่งนวนิยายหรือผู้เป็นข่าวในจอเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ถือว่า
เป็นการรูจ้ กั นอกจากนี้ ชาวมุขบาฐได้ความรูจ้ ากการเฝ้าสังเกตธรรมชาติ จากการมีสว่ นร่วมในเหตุการณ์จริง
และจากการฝึกปฏิบัติจริงด้วยตัวเอง สถาปนิกในสังคมมุขปาฐะสามารถสร้างบ้านได้โดยไม่ต้องมีหรือ
รู้จักพิมพ์เขียว นักดนตรีเล่นเครื่องดนตรีได้โดยไม่ต้องรู้จักชื่อโน้ต ชาวมุขบาฐรู้ฤดูกาลได้โดยไม่ต้องดู
นาฬิกาหรือปฏิทิน นี่คือวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดกับวิถีของโลกและธรรมชาติที่สุด
การเรียนรู้และรับองค์ความรู้แปลก ๆ ใหม่ ๆ จากภายนอกของชาวมุขบาฐ จะเป็นไปอย่าง
ระมัดระวังและค่อยเป็นค่อยไป เพราะต้องตรวจสอบก่อนว่าเข้ากันได้หรือกลมกลืนกับความรูเ้ ดิมหรือไม่
และมีประโยชน์หรือไม่ การเพิ่มเติมและงอกงามของความรู้ในหมู่ชาวมุขบาฐเหมือนกับการติดตาต่อกิ่ง
ต้นไม้ ซึ่งต้องมีต้นเดิมเป็นต้นตอเสมอ  
๖. ความหมายของถ้อยค�ำในภาษาของชาวมุขบาฐไม่ต้องพึ่งพจนานุกรม แต่เป็นความหมายที่
รับรู้ร่วมกันอยู่ในสถานการณ์จริง และในบริบทที่เป็นปัจจุบันเสมอ ความหมายดั้งเดิมอาจหมดบทบาท
และถูกลืมไปเมื่อไรก็ได้ ค�ำศัพท์ใหม่ ๆ จากภายนอกหากใช้ในสถานการณ์จริงได้ และกลมกลืนกับบริบท
ทีม่ อี ยู่ (เช่นเดียวกับข้อ ๕) ก็จะเป็นทีย่ อมรับและน�ำไปใช้ได้ ตัวอย่างทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมไทยเมือ่ ไม่นานมานี้
บางตัวอย่าง เช่น การเปลี่ยนชื่อผลไม้จาก แห้ว เป็น สมหวัง อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ เมื่อดอกลั่นทม
เปลี่ยนชื่อเป็น ลีลาวดี การไม่ยอมรับดอกไม้ชนิดนี้ก็เปลี่ยนเป็นยอมรับได้ทันที กระบวนการนี้ผู้รู้ระดับ
นักอักษรศาสตร์ นักภาษาศาสตร์ ผู้เขียนพจนานุกรมหรือราชบัณฑิตไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเลย
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๗. ชาวมุขบาฐมักมีอารมณ์ร่วมกับกลุ่มหรือพวกเดียวกัน สามารถชอบหรือเกลียดสิ่งใดได้
พร้อม ๆ กัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ โดยการน�ำหรือด้วยอิทธิพลของบุคคลตามข้อ ๒ และ ข้อ ๔  ซึง่ สามารถสร้าง
ทัศนคติและรสนิยมใหม่ขึ้นได้  ทั้งนี้หากมีเงื่อนไขของข้อ ๕ และข้อ ๖ ร่วมด้วยจะเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
๘. ชาวมุขบาฐไม่เห็นเวลาเป็นวัตถุภายนอกที่ “วัดได้” แบบการวัดวัตถุทางวิทยาศาสตร์ทงั้ หลาย
พวกเขาไม่เอาเวลาไปท�ำให้เป็นเสมือนไม้บรรทัดแล้วเอาย้อนกลับมาใช้ควบคุมมนุษย์อีกทีหนึ่งเหมือน
คนในโลกอุตสาหกรรม พวกเขาด�ำเนินชีวติ อยูใ่ นเวลาเสมือนเป็นผูโ้ ดยสารไปกับเวลา จัดล�ำดับและบอกเวลา
ตามกิจกรรมของการด�ำเนินชีวติ   ตามฤดูกาล และตามปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึง่ ปรากฏเป็นค�ำศัพท์
ที่ไม่ใช่ตัวเลขจากนาฬิกา หรือจากปฏิทินจ�ำนวนมาก ค�ำเหล่านี้พบในทุกภาษา
เห็นได้ว่า คุณสมบัติเหล่านี้เกิดจากการปฏิสัมพันธ์โดยตรง และ ใช้การรู้จักกับความจ�ำเป็นหลัก
ทั้งสิ้น ซึ่งท�ำให้ชาวมุขบาฐแท้ด�ำรงเผ่าพันธุ์อยู่ในโลกนี้ได้จนถึงปัจจุบัน ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้มุขบาฐยัง
เข้มแข็งอยู่คือ ความจ�ำ ซึ่งมีวิธีสร้างและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยธรรมชาติ มนุษย์ไม่สามารถจ�ำทุกสิง่ ทุกอย่างได้ครบถ้วน พืน้ ฐานของการจดจ�ำอยูท่ กี่ ารท�ำซ�ำ้
ซึ่งมีทั้งการสังเกต การมีส่วนร่วม การฝึกปฏิบัติ การท่องจ�ำ  และการใช้จริง วิธีนี้มักเห็นผลชัดกับเรื่องที่
เป็นรูปธรรมและพฤติกรรม แต่เรือ่ งทีเ่ ป็นนามธรรมหรือเรือ่ งทีต่ อ้ งตีความก่อนจึงจะเข้าใจนัน้ ชาวมุขบาฐ
จะใช้วิธีสร้างความจ�ำขึ้นอีกชุดหนึ่ง (หรือระดับหนึ่ง) ซึ่งประกอบด้วย แกน (core) หรือ แก่น (theme)
ของเนื้อหาสาระ แล้วสร้างเป็น สูตร (formula) สัญลักษณ์ (symbol) การเปรียบเทียบ (comparison)  
อุปมาอุปมัย (metaphor) และบุคลาธิษฐาน (personification) ซึง่ เป็นทีม่ าของค�ำคม ค�ำพังเพย สุภาษิต
และแก่นของเรื่องราวที่ยาวมากๆได้
ถ้อยค�ำที่ได้จากความจ�ำระดับนี้มักเป็นกลุ่มค�ำที่เมื่อใช้พูดออกมาจะมีลีลาจังหวะที่เกิดจากการ
จัดล�ำดับเสียงสัน้ หรือยาวของค�ำกับพยางค์ทเี่ น้น กลุม่ ค�ำทีม่ เี สียงสร้างลีลาจังหวะต่าง ๆ ได้นี้ ในบทกวีของ
ชาวกรีกเรียกว่า โครนอส (chronos) ในภาษาไทยมีการจัดเรียงค�ำเสียงเบา (ลหุ) กับค�ำเสียงหนัก (ครุ)
เพื่อใช้เป็นหลักในการแต่งฉันท์ และเรียกว่า คณะ เป็นต้น กลุ่มค�ำดังกล่าว คือ วัตถุดิบที่ดีส�ำหรับการ
สร้างลีลาจังหวะ แก่วรรคของค�ำคล้องจอง อันเป็นส่วนหนึ่งของฉันทลักษณ์ ท�ำให้ความหมายที่เชื่อมโยง
ระหว่างนามธรรมกับรูปธรรมเป็นที่เข้าใจได้ กลุ่มค�ำเหล่านี้นอกจากใช้กับบทกวีได้ดีแล้วยังเหมาะที่จะ
เป็นบทขับของเพลงด้วย
วรรณกรรมยาว ๆ ระดับมหากาพย์ (epic) ของชาวมุขบาฐแตกต่างจากวรรณกรรมสมัยใหม่ใน
วัฒนธรรมลายลักษณ์ในด้านโครงสร้างของเรือ่ ง (plot) คือ ไม่มจี ดุ สุดยอด (climax) ของเรือ่ งเพียงจุดเดียว
แต่มักจะแยกเป็นตอนหรือเป็นฉากที่จบในตัว (episodes)
วรรณกรรมส�ำคัญของโลกหลายเรือ่ ง เช่น มหากาพย์อเี ลียด และ ออดิสซีย์ ของโฮเมอร์ (Homer’s
Iliad and Odyssey) นิทานอีสป (Aesop’s Fables) และแม้กระทั่ง เยเนซิส บทแรกของไบเบิลฉบับ
พระคัมภีรเ์ ดิม (Genesis from The Old Testament) ก็เป็นหัวข้อให้ศกึ ษาหลายครัง้ อย่างต่อเนือ่ ง จนได้
ข้อสรุปตรงกันว่า ต่างก็เป็นวรรณกรรมมุขปาฐะ (Oral Literature) มานานก่อนจะจารึกลงเป็นลายลักษณ์
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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การรู้หนังสือและมีอักษรใช้เขียนภาษา อาจท�ำให้ผู้รู้หนังสือเข้าใจผิดได้ว่าตนเองและคนอื่น ๆ
ในสังคมเดียวกัน ไม่ใช่ชาวมุขบาฐอีกต่อไป สถานะและบทบาทของตัวอักษรจึงเป็นเรื่องที่สมควรศึกษา
ตัวอักษรของทุกภาษามีหน้าที่ตรงกันประการแรก คือ เป็นสัญลักษณ์แทนเสียงที่ใช้ในภาษา
ซึ่งส่วนมากเป็นค�ำนามที่ใช้เรียกชื่อสิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัว นี่คือสาเหตุที่ท�ำให้อักษรรุ่นแรก ๆ ของโลก (เช่น
อักษรของชาวอียิปต์โบราณ และชาวจีน) มีลักษณะคล้ายกับภาพของสิ่งต่าง ๆ วิวัฒนาการของตัวอักษร
ด�ำเนินมานานมากจนภายหลังได้แยกทางกันตามวัตถุประสงค์ของการใช้ตวั อักษรเพือ่ เน้นด้านใดด้านหนึง่
ระหว่างอักษรศาสตร์ กับภาษาศาสตร์
ขณะทีอ่ กั ษรศาสตร์เน้นอักขรวิธซี งึ่ ว่าด้วยหลักการใช้ตวั อักษรเขียนค�ำในภาษา (ซึง่ มักใช้คำ� ง่าย ๆ
ว่า การสะกดค�ำ) ให้ตรงกับความหมายและตรงกับทีม่ า (เช่นจากภาษาอืน่ ) อันเป็นทีม่ าของพจนานุกรมนัน้   
ภาษาศาสตร์เน้นทีเ่ สียงของภาษา ซึง่ ครอบคลุมไปถึงทีม่ าของเสียง หรือฐานของเสียง อันได้แก่ อวัยวะทีใ่ ช้
เปล่งเสียงทั้งหมด (articulators) สัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงของนักภาษาศาสตร์จึงสัมพันธ์กับเสียงอย่าง
ใกล้ชิดดังปรากฏเป็นค�ำศัพท์ของสายวิชานี้หลายค�ำเช่น หน่วยเสียงแต่ละหน่วย คือ โฟนีม (phoneme)
และอักษรที่ใช้แทนเสียงเพื่อให้อ่านออกเสียงตรงกับค�ำในภาษา คือ สัทอักษร (phonetic alphabet)  
เป็นต้น ข้อที่น่าสังเกตมาก คือ รากศัพท์ของทั้งสองค�ำนี้ คือ ค�ำว่า โฟน (phone) ซึ่งแปลว่า เสียง
ความพยายามของนักภาษาศาสตร์ทจี่ ะช่วยให้เราอ่านสัทอักษรให้ได้เสียงทีต่ รงหรือใกล้เคียงทีส่ ดุ
กับเสียงจริงของภาษานั้น สามารถพบได้ในสัทอักษรส�ำหรับภาษาที่มีวรรณยุกต์ ดังปรากฏในสัทอักษรที่
ใช้ร่วมกับพจนานุกรมภาษาไทยและไทยท้องถิ่นหลายฉบับ
ถ้าเราเอาภาษาเขียนภาษาไทยกับภาษาลาวเปรียบเทียบกันจะเห็นได้ชัดว่า ภาษาเขียนของ
ชาวลาวแทบจะใช้เป็นสัทอักษรได้ ส่วนภาษาเขียนของชาวไทยมีคำ� จ�ำนวนมากทีร่ ปู กับเสียงของค�ำไม่ตรงกัน
การเปรียบเทียบท�ำให้เห็นชัดอีกเช่นกันว่า ชาวลาวอ่านและเขียนหนังสือของเขาผิดน้อยกว่าชาวไทยอ่าน
และเขียนค�ำไทยอย่างแน่นอน เพราะรูปกับเสียงของค�ำในอักษรลาวตรงกันหมด  ส่วนรูปการเขียนค�ำไทย
จ�ำนวนมากวิจิตรหรูหรากว่าเสียงหลายเท่า
มุขบาฐในสังคมล้านนา
ถึงแม้ชาวล้านนาจะมีอักษร ใช้เขียนภาษาของตนมาก่อนการสถาปนาอาณาจักร และใช้สร้าง
วรรณกรรมของตนนานถึง ๕ ศตวรรษแล้ว (เทียบจากอายุของนิราศหริภุญชัย) ก็มิได้หมายความว่า
ชาวล้านนามิได้ด�ำเนินชีวิตตามมุขบาฐ ด้วยปรากฏการณ์ ดังนี้                                                                                                                                  
๑) การตั้งกรมการศึกษานอกโรงเรียนขึ้นเมื่อประมาณครึ่งศตวรรษก่อนนี้ และลงทุนรณรงค์
ให้คนไทยอ่านหนังสือด้วยการเปิดโรงเรียนส�ำหรับผู้ใหญ่ (อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป) ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา
ในวัยเด็ก สร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้านทุกซอกทุกมุมของประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยปลอด
คนไม่รู้หนังสือ และเปิดสอนวิชาชีพในรูปของกลุ่มสนใจเพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพและ
ลดอัตราการว่างงาน ข้อแรกท�ำให้คนไทยทีข่ าดโอกาสทางการศึกษาได้มโี อกาสทีส่ อง จนหลายคนสามารถ
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ไปต่อได้อีกจนถึงระดับอุดมศึกษาและท�ำให้ประเทศไทย (แทบ) ไม่มีคนไม่รู้หนังสือ แต่ข้อที่สองนั้น
ต้องถือว่าล้มเหลว เพราะทีอ่ า่ นหนังสือพิมพ์ทวั่ ประเทศ ได้ใช้ประโยชน์ทเี่ ป็นผลพลอยได้มากกว่าประโยชน์
โดยตรง คือ กลายเป็นศาลาที่ใช้หลบแดดหลบฝนทั้งของคนและปศุสัตว์ได้ดี และเมื่อไม่นานมานี้ มีข่าว
แพร่ไปทั่วประเทศว่า สถิติการอ่านหนังสือของคนไทยเฉลี่ยแล้วต�่ำกว่า ๑๐ บรรทัดต่อคนต่อปี ข้อมูลนี้
ไม่สัมพันธ์เลยกับการมีตัวอักษรใช้มานานหลายศตวรรษ
๒) สถานีโทรทัศน์แทบทุกช่องมีรายการ “เล่าข่าว” ทุกวัน แสดงว่าผู้ชมรายการจ�ำนวนมาก
ติดตามและรับข่าวสารด้วยการฟังมากกว่าการอ่าน รายการเช่นนี้ได้รับความนิยมเพราะท�ำให้ผู้ชมรู้สึก
เหมือนได้ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ (ตามข้อ ๕ ข้างต้น) ด้วยการเสนอ คลิป ประกอบข่าว  
๓)  ปัจจุบนั นี้ เรามีระบบการสือ่ สารทีเ่ รียกว่า ไลน์ (Line) ซึง่ ได้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลายและ
อย่างรวดเร็ว ปรากฏการณ์นี้อาจท�ำให้เราอนุมานได้ว่าคนไทยคงจะอ่านหนังสือมากกว่าเดิมจนสามารถ
เปลีย่ นแปลงสถิตไิ ด้อย่างก้าวกระโดด แต่จากประสบการณ์สว่ นตัว (ด้วยการเป็นสมาชิกกลุม่ ไลน์ ๖ กลุม่ )
พบว่า เรื่องที่พบหลายเรื่องในหลายกลุ่มในแต่ละวันเป็นเรื่องที่ส่งต่อ หรือ “แชร์” (share) ซึ่งมาจาก
แหล่งเดียวกัน และพบด้วยว่าบางวัน ในกลุ่มเดียวกัน มีผู้ส่งต่อเรื่องเดียวกัน ซ�้ำถึงสองหรือสามครั้ง
นีแ่ สดงว่า เราอาจจะอ่านมากขึน้ จริง แต่คงอ่านไม่ทวั่ หรืออ่านไม่จริง จึงส่งเรือ่ งซ�ำ้ กับคนอืน่ เรือ่ งทีส่ ง่ ต่อกัน
เป็นทอด ๆ (จนบางทีกลับมาทีต่ น้ ทาง) นัน้ มักเป็นข้อความส�ำเร็จรูปพร้อมใช้ ไม่ใช่เรือ่ งใหม่เรือ่ งสด นีค่ อื
หลักฐานทีแ่ สดงว่า สมาชิก ไลน์ อาจจะออกนอกกรอบของมุขบาฐแท้ในด้านการอ่าน แต่ดา้ นการเขียนเอง
นัน้ น้อยกว่า เพราะเรือ่ งทีน่ ำ� จากแหล่งอืน่ มาส่งต่อนัน้ คัดลอกมาทัง้ หมดไม่วา่ จะยาวเท่าไรก็ตาม บางรายก็
ระบุชอื่ เจ้าของผลงาน บางรายก็ไม่ระบุ ทีย่ งั ไม่คอ่ ยพบ คือ การย่อหรือสรุปเรือ่ งทีย่ าวให้สนั้ ลงด้วยตัวเอง
ดังนัน้ ไลน์ อาจท�ำให้คนไทยเราอ่านมากขึน้ จริง แต่คงไม่ทำ� ให้เขียนมากขึน้ สักเท่าไร หากย้อนไป
พิจารณาตามลักษณะของมุขบาฐข้างต้นจะพบว่า เรายังมีลักษณะเช่นเดียวกับที่มีอยู่ในทุกข้อ  
๔. ละครตามแบบประเพณีไทย (ทีเ่ รียกอีกชือ่ หนึง่ ว่าละครจักร ๆ วงศ์ ๆ) ทีน่ ำ� เสนอทางโทรทัศน์
ติดต่อกันมาหลายทศวรรษ ยังคงยืนหยัดอยู่ได้ ละครรูปแบบนี้รวมลักษณะของมุขบาฐไว้หลายประการ
เช่น ประเภทและจ�ำนวนของฉาก อภินิหาร บุคลิกที่ตายตัวตามสถานะของตัวละคร (ตามข้อ ๒ ของ
บทน�ำ) และโครงเรือ่ งทีค่ ล้าย ๆ กัน (ไม่มจี ดุ สุดยอดจุดเดียว) การคงอยูข่ องละครนีแ้ สดงว่ายังมีผตู้ ดิ ตามชม
อยู่มากพอที่ผู้อุปถัมภ์รายการจะไม่ขาดทุน
หากพิจารณาโดยใช้ทัศนคติของผู้รู้หนังสือในวัฒนธรรมลายลักษณ์ ปรากฏการณ์ทั้ง ๔ ข้อ
ข้างต้นนี้ ดูเหมือนจะบอกว่าสังคมไทยยังต้องพัฒนาคุณภาพมนุษย์อีกมาก แต่ถ้าพิจารณาอย่างรอบด้าน
แล้วจะเห็นว่าทั้ง ๔ ข้อดังกล่าว เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ใช้ตัดสินภูมิปัญญาผู้คนได้อย่างไม่เที่ยงตรงนัก  
เพราะในสังคมมุขบาฐไม่ว่าสังคมใดจะมีคนฉลาดหรือคนเก่งอยู่เสมอ
ค�ำว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูภูมิปัญญา และปราชญ์ชาวบ้าน คือ หลักฐานที่แสดงว่าคนฉลาดนั้น
ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นผู้ที่สูงด้วยวุฒิจากการศึกษาในระบบ (ตามที่ ก.พ.รับรอง) เท่านั้น คนระดับปราชญ์
ชาวบ้านหลายคนที่รู้หนังสือและใช้หนังสือ คือ ผู้ที่ติดตาต่อกิ่งให้แก่ต้นตอเดิมที่เกิดและโตขึ้นมาในวิถี
ของมุขบาฐ
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หลักการเดิมของมุขบาฐ คือ ความจ�ำกับการพัฒนาความจ�ำขึน้ เป็นสูตร ซึง่ สัน้ กว่า แต่ครอบคลุม
ความหมายได้ทงั้ ด้านกว้างและด้านลึก สังคมล้านนาในอดีตเป็นสังคมมุขบาฐ ทีม่ คี นทีร่ หู้ นังสือเป็นส่วนน้อย
ซึ่งส่วนหนึ่งท�ำงานรับใช้ชนชั้นปกครองอยู่ในคุ้ม และอีกส่วนหนึ่งอยู่ในวัด การถ่ายทอดเรื่องราวและ
ข่าวสารของคนส่วนมากของสังคมใช้วิธีบอกเล่าเป็นหลัก เรื่องที่ต้องตีความตลอดจนนามธรรมทั้งหลาย
ต้องใช้ความรู้และทักษะทางภาษาอีกชั้นหนึ่ง
กระบวนการพัฒนาทักษะทางภาษาและความหมายระดับพื้นฐานและไม่ยากเกินไปส�ำหรับเด็ก
และเยาวชน คือ ปริศนาค�ำทาย ซึง่ ท�ำให้เด็กได้ใช้สมองคิดต่อจากจ�ำ เกิดการเชือ่ มโยงระหว่างสิง่ ทีร่ สู้ งิ่ แรก
ไปหาสิง่ ทีร่ สู้ งิ่ ทีส่ อง ความรูใ้ หม่ทไี่ ด้ คือ รูค้ วามสัมพันธ์ระหว่างสิง่ ต่าง ๆ และรูจ้ กั การสร้างสัญลักษณ์หรือ
ตัวแทน ดังตัวอย่าง (ค�ำที่ขีดเส้นใต้มีค�ำแปลอยู่ในวงเล็บท้ายบรรทัด)
อุ๊มลุ้มเท่ารังต่อ ช้างหล่อบ่เทิง (ลักษณะนามส�ำหรับสิ่งที่กลม, ปราดเข้าหาโดยเร็ว, ถึง)
ค�ำตอบ คือ ตะวัน
แต๊บแป๊บเท่าลิ้นฟาน คลานกินหญ้าจอมปลวก (ลักษณะนามส�ำหรับสิ่งที่แบน, เก้ง)
ค�ำตอบ คือ กรรไกรตัดผม
ไก่แม่หม่น ส่นหลังคา (สีเทาหม่น, แทรก)
ค�ำตอบ คือ ควันไฟ
สองหูแปดมือ
ค�ำตอบ คือ หม้อขาง หรือกระทะ (ค�ำถามนีแ้ หลมคมมากด้วยค�ำว่าแปด ซึง่ นอกจากเป็นจ�ำนวนนับ
แล้วยังแปลว่า แปดเปื้อน ด้วย)
การใช้สญ
ั ลักษณ์แทนนามธรรมหรือคติธรรมในรูปของค�ำพังเพยหรืออุปมาอุปมัย ก็มเี ป็นจ�ำนวน
มากเช่นกัน ดังตัวอย่าง
เปอะเปิกนั้น น�้ำหากพาเป็น เอาน�้ำใสเย็น ซ่วยเปอะจึ่งเสี้ยง (โคลนตม, ล้าง, สิ้น)
ความหมาย โคลนเกิดจากน�้ำ จึงต้องล้างด้วยน�้ำสะอาด
กึ๊มงึ้มดื่มใน น�้ำบ่ไหลเชี่ยวพื้น (ท่าทางเงียบขรึม, ข้างล่าง)
ความหมาย เหมือน”น�้ำนิ่งไหลลึก”ของชาวภาคกลาง
พี่น้องผิดกัน เหมือนพร้าฟันน�้ำ อย่าผูกกรรมทือเวร (ผิดใจกัน, พยาบาทจองเวร)
ฯลฯ
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นอกจากนี้ ยังมีค�ำอีกจ�ำนวนหนึ่งที่มีความหมายเหมือนกัน หรือคล้ายกัน หรือเข้าชุดกัน
อย่างใดอย่างหนึง่ ซึง่ เรียกว่า ค�ำซ�ำ้ เมือ่ ถูกน�ำมาใช้ดว้ ยกันโดยเรียงต่อหรือสลับด้วยวิธตี า่ ง ๆ แล้ว จะท�ำให้
ได้เสียงที่มีลีลาจังหวะ ฟังเสนาะ และจ�ำได้ง่าย ค�ำเหล่านี้มักใช้เป็นคู่ ๆ เช่น
กินหวานตานต้อม
ลูกหน้อยห้อยข้าง
ขุบขุบขาบขาบ
มากปวงหลวงหลาย
ท้าวขุนมูลนาย
ฯลฯ
ส�ำหรับหนุม่ สาว ค�ำซ�ำ 
้ ค�ำพังเพย และอุปมาอุปมัย ถูกใช้ในการเกีย้ วพาราสีดว้ ยปฏิภาณไหวพริบ
และมีลีลาจังหวะด้วย ค�ำในบทบาทนี้เรียกว่า ค�ำหยอก ดังตัวอย่าง
(ชาย) แม่หม้ายแม่ฮ้าง  มีหลายอักโข  เอาเปลือกบ่าโอ  จุเอาก็ได้ (หลอก)
(หญิง) พ่อหม้ายพ่อฮ้าง  เก็บมายองต๋อ  เอาปู๋นแปดคอ จุหมาเห่าเหล้น (วางบนตอ)
(ชาย) แม่หม้ายแม่ฮ้าง  เอามาหลายหลาย  เอามาเรียงยาย  แป๋งขัวก่ายข้าม
(หญิง) เป๋นหม้ายเป๋นฮ้าง  บ่น้อยบ่แหนง  บ่ใช่ก�๋ำแคง  ไปขอกินเข้า (ชาม)
ฯลฯ
(หมายเหตุ การเขียนตัวอย่างหลายค�ำเขียนตามหลักการปริวรรตอักษร ซึง่ ยึดหลักอักษรศาสตร์)
ทีย่ กตัวอย่างมานีแ้ ม้นำ� มาเพียงส่วนน้อย ก็ทราบได้วา่ เป็นค�ำทีเ่ หมาะกับการกล่าวออกเป็นเสียง
มากกว่าอ่านในใจอย่างยิ่ง เพราะกระท�ำได้สะดวก ได้จังหวะ และได้ความหมาย นี่คือวัตถุดิบที่ช่างซอ
สามารถน�ำไปร้อยเรียงเป็น เครือซอ ได้อย่างไม่จ�ำกัด
มุขบาฐกับการขับซอล้านนา
ซอ คือ เพลงปฏิพากย์ทมี่ อี ายุหลายศตวรรษของชาวไทยในภาคเหนือตอนบน และยังคงมีบทบาท
อยู่ในสังคมมาจนถึงปัจจุบันนี้ โดยสามารถแยกเป็นสองกลุ่มพื้นที่หลัก คือ ซอเชียงใหม่ กับ ซอน่าน
ซอทัง้ สองกลุม่ มีลกั ษณะร่วมกัน คือ ต่างก็มผี ขู้ บั ซอชายกับหญิง ทีเ่ รียกว่า ช่างซอ ผลัดกันขับซอ
คนละบทสลับกันด้วยวิธีเดียวกัน คือ ด้นสด จากความจ�ำและไหวพริบปฏิภาณ
ทั้งซอเชียงใหม่และซอน่าน มีนักดนตรีบรรเลงเครื่องดนตรีร่วมวงไปกับการขับซอตลอดเวลา  
แตกต่างกันเฉพาะเครื่องดนตรีเท่านั้น คือ ซอเชียงใหม่ ใช้ปี่จุมเป็นเครื่องดนตรีหลัก โดยมีซึงใหญ่ร่วมวง
ด้วยคันหนึ่ง ส่วนซอน่านนั้น ใช้สะล้อและซึงกลางอย่างละคัน  นักดนตรีทุกคนของทั้งสองกลุ่มเล่นจาก
ความจ�ำและปฏิภาณเช่นเดียวกับช่างซอ
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ข้อแตกต่างทีถ่ อื เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละกลุม่ คือ ชุดของท�ำนองทีแ่ ต่ละกลุม่ ใช้เป็นหลัก ท�ำนองหลัก
ของซอเชียงใหม่ คือ ตัง้ เชียงใหม่ ซึง่ มี ๔ ท�ำนอง ส่วนท�ำนองหลักของ ซอน่าน คือ ล่องน่าน ซึง่ มี ๒ ท�ำนอง
การขับซอต่อสาธารณชนที่ใช้วิธีด้นสดจากความจ�ำและไหวพริบปฏิภาณ คือปฏิบัติการจริงของ
มุขบาฐไม่วา่ โดยช่างซอหรือนักดนตรี ซึง่ ต่างก็มคี ณ
ุ สมบัตขิ องมุขบาฐหลายประการตรงตามทีก่ ล่าวมาแล้ว
ในหัวข้อก่อนนี้
บทขับของซอทัง้ ของซอเชียงใหม่ และซอน่านทุกบทมีฉนั ทลักษณ์ทชี่ า่ งซอทุกคนต้องจ�ำให้ได้อย่าง
แม่นย�ำถึงขัน้ ใช้ได้อย่างฉับพลัน  ความจ�ำระดับนี้ เป็นความจ�ำแบบเดียวกับนักคณิตศาสตร์ทจี่ ำ� สูตรได้ ซึง่
แต่ละสูตรใช้แก้ปญ
ั หา (หรือโจทย์) ได้โดยไม่จำ� กัดจ�ำนวน ความจ�ำระดับนีพ้ ฒ
ั นาจากความจ�ำระดับพืน้ ฐาน
คือ จ�ำสิ่งต่าง ๆ เรื่องต่าง ๆ เหตุการณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ได้เป็นจ�ำนวนมาก
เครือซอ (บทขับซอทีม่ เี รือ่ งราวจบในตัว) คือ ทีร่ วมถ้อยค�ำทีจ่ ดจ�ำไว้ทงั้ สองระดับ เรือ่ งราวทีด่ ำ� เนิน
ไปในรูปแบบของเพลงนัน้ มีองค์ประกอบดนตรีสององค์คเู่ คียงกันไปโดยตลอด คือ ท�ำนอง กับ ลีลาจังหวะ  
ซึง่ เป็นหน้าทีข่ อง ช่างซอ กับนักดนตรีทรี่ ว่ มวงด้วย  ทัง้ ช่างซอและนักดนตรี ต่างก็เพิม่ องค์ประกอบทีส่ าม
ไปด้วยพร้อม ๆ กัน คือ สีสันของเสียง อันได้แก่ เสียงของช่างซอ กับเสียงของเครื่องดนตรี
ท�ำนองและลีลาจังหวะของซอมีความสัมพันธ์กบั ฉันทลักษณ์ของบทขับอย่างแนบแน่น ท�ำนองนัน้
มักด�ำเนินเข้าสูเ่ สียงท้ายวรรคทีก่ ำ� หนดไว้ตายตัว ซึง่ บางวรรคมีวรรณยุกต์บงั คับไว้ดว้ ย ท�ำให้คำ� ทีใ่ ช้ ณ ทีน่ นั้
ต้องมีวรรณยุกต์ที่ถูกต้องเสมอ
             นอกจากนี้ ฉันทลักษณ์ของซอแต่ละบทยังก�ำหนดให้มีจ�ำนวนวรรค และการสัมผัสระหว่าง
วรรคด้วย ซึง่ มักจะแตกต่างกัน ยกเว้นบางฉันทลักษณ์เท่านัน้ ทีส่ ามารถใช้กบั ท�ำนองได้มากกว่า ๑ ท�ำนอง
เช่น ฉันทลักษณ์ของท�ำนอง ซอดาด กับ ซอลับแลง ในชุด ซอน่าน และ ฉันทลักษณ์ของ ซอจะปุ กับ ซอละม้าย
ในชุด ซอเชียงใหม่ เป็นต้น
การทีฉ่ นั ทลักษณ์ของซอส่วนมากแตกต่างกันเช่นนี้ ท�ำให้ชา่ งซอต้องแม่นย�ำมากกับทุกฉันทลักษณ์
และขณะเดียวกันก็ตอ้ งมีคำ� สัมผัสระหว่างวรรคในทุกฉันทลักษณ์อกี ด้วย การส่งและรับสัมผัสในการขับซอ
เรียกว่า เกาะ ซึ่งมีสองลักษณะ คือ เกาะใกล้ กับ เกาะไกล เกาะใกล้ คือ สัมผัสระหว่างค�ำท้ายวรรคหน้า
กับ ค�ำที่อยู่กลางวรรคถัดไป เกาะไกล คือ สัมผัสระหว่างค�ำท้ายวรรคหน้า กับค�ำท้ายวรรคถัดไป     
ซอทีส่ นั้ ทีส่ ดุ ในชุด ซอเชียงใหม่ คือ ซอพม่า ซึง่ มีความยาวเพียงสีว่ รรค (บางทีแต่ละวรรคถูกแยก
เป็นวรรคเล็กสองวรรค) โดยค�ำส่งและรับสัมผัสจะใช้ตัวหนาขีดเส้นใต้ ดังนี้
ขอสาธุการ สานมือใส่เกล้า
อันหมู่คนแก่คนเถ้า คู่หมู่ญิงจาย
แลพี่น้องตังหลาย หยาดยายเป๋นถ้อย
ตึงบ่ว่าใหญ่ หน้อย ก็ได้หามครัวตาน
(จากซอหามครัวตาน โดย สีมา สันเข้าแคบ)
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ค�ำสัมผัสมี ๓ คู่ คือ เกล้า-เถ้า, จาย-หลาย, และ ถ้อย-หน้อย ซึ่งเป็นแบบ เกาะใกล้ ทั้งสิ้น  
วรรณยุกต์บังคับใช้ไม้โทสองแห่ง คือ ท้ายวรรคแรก กับ ท้ายวรรคที่สาม
ซอที่มีสี่วรรคเช่นกันอีกบทหนึ่ง คือ ซออื่อ ซึ่งมีลีลาจังหวะที่ช้ากว่า และสามารถบรรจุค�ำซอได้
มากกว่าซอพม่าเล็กน้อย มีฉันทลักษณ์ต่างกับซอพม่าในด้านการใช้วรรณยุกต์ ดังตัวอย่างในซอน�้ำถ้วม
ของ แก้วตาไหล
ค่อยดักฟัง อันนี้ก็ยังเนอเจ้า
ตั๋วข้าจะเล่า ที่เพิ่นหล่อเขื่อนยันฮี
อินดูพี่น้องบ้านนาบ้านก้อ บ่หนีจ�๋ำเป๋นได้หนี
เพิ่นจะปิดเขื่อนยันฮี น�้ำไหลเข้าบ้านเข้าฝั่ง
ค�ำสัมผัสมี ๓ คู่ คือ เจ้า-เล่า (เกาะใกล้) ฮี-หนี (เกาะไกล) และ หนี-ฮี (เกาะใกล้) วรรณยุกต์
ให้ใช้ไม้โทที่ท้ายวรรคแรก ใช้เสียงจัตวาที่ท้ายวรรคที่สาม และ เสียงเอกหรือไม้เอกที่ค�ำสุดท้ายของบท
ตัวอย่างของบทสัน้ ๆ สองบทนี้ ท�ำให้ทราบว่า ช่างซอ ต้องจ�ำทุกอย่างทีจ่ ะท�ำให้ตนขับซอได้อย่าง
ถูกต้องทั้งท�ำนอง จังหวะ และแบบแผน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แก้วตาไหล เป็นช่างซอที่ไม่รู้หนังสือ จึงเป็น
ผู้หนึ่งที่ท�ำให้เราต้องยอมรับว่าวิถีทางแห่งมุขบาฐนั้นมีอยู่จริง
ค�ำซ�ำ้ ทีจ่ ดั เป็นคูๆ่ ทีไ่ ด้กล่าวถึงในบทก่อน คือวัตถุดบิ ของช่างซอ ดังค�ำทีข่ ดี เส้นใต้ในบทขับต่อไปนี้
“...ก็เป๋นวันดี  สดใสเปล่งยัวะ  เป๋นวันชยะ มังคละดิถี  มันเป๋นมื้อจันทร์วันดี  ตึงบ่หื้อได้มี  ราคี
หมองเส้า  เคราะห์อย่ามาปานมาสูน  จะได้ฮับก๋องบุญ  ก็ตึงบุญรุ่นเก่า  ก็ได้เจิญลูกหลานต๋าลเต้า  พี่น้อง
เพิ่นเจ้ามาตาน...” (ค�ำหน้อย เมืองพร้าว)
บางครัง้ ค�ำประเภทนี้ มีความต่อเนือ่ งเข้าชุดกับคูอ่ นื่ จะรวมกันเป็นวรรคหนึง่ ของบทขับได้อย่างดี
มีทงั้ ลีลาจังหวะ และความหมายทีค่ มคายและจดจ�ำได้งา่ ย  ซงึ่ ในทีน่ ขี้ อตัดมาจากบทขับของช่างซอหลายท่าน
พอเป็นตัวอย่างย่อๆเท่านั้น เช่น
“..อู้เมินเปลื๋องเข้า  ล่ามยาวเปลื๋องไหม..”
“..เป๋นไม้ดีผ่า  เป๋นป่าดีเผา..”
“..แก๋งปล๋าใส่เข้าหมิ้น  แก๋งจิ้นใส่จักไค  หยังมาเต๋มใจ๋  กับตั๋วพี่น้อย  ใคร่เปี๋ยเอาอก  ใคร่หยก
เอาแอว  เหมือนฮุ้งเหมือนแหลว  หยกเอาแอวไก่หน้อย..” (บัวตอง  แก้วฝั้น)
“..บ่อู้หลายลิ้น  บ่ปลิ้นหลายค�ำ..”
“..จะยกมือไหว้  จะไป่มือสาน..”    (สีมา  หลวงฤทธิ์)
“..ช่างซอขี้ขอ  หมอขี้อู้..”  (บัวชุม  อินถา)
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          ในตัวอย่างเหล่านี้ การซ�้ำได้พัฒนาไปเป็น ซ�้ำความ เนื่องจาก ค�ำที่ใช้ซ�้ำนั้น แยกห่างจากกันไป
จับคู่กับค�ำใหม่ ท�ำให้มีการด�ำเนินกิจกรรมสืบเนื่องกันไปอย่างมีความหมาย มีท่วงท�ำนอง และมีจังหวะ
ค�ำจ�ำพวกนี้ จ�ำนวนหนึ่งสามารถได้ยินทั่วไป  แต่ส่วนมากมีแต่ช่างซอเท่านั้นที่รู้จักดีจนสามารถ
เลือกใช้ได้อย่างถูกกาลเทศะ เราจึงอาจกล่าวว่าช่างซอเป็นเสมือนปทานุกรมค�ำซอที่มีชีวิตก็ได้ แต่
ปทานุกรมของช่างซอมิได้มีรูปเป็นหนังสือ แต่เป็นเซลล์ประสาทหรือ นิวรอน (Neurons) จ�ำนวนมาก
ในหน่วยความจ�ำชั้นเยี่ยมเท่าที่สมองของมนุษย์จะมีได้
การเขียนเครือซอให้ลูกศิษย์น�ำไปท่องจ�ำและฝึกฝนนั้น เพิ่งมีหลังจากมีพระราชบัญญัติการ
ประถมศึกษาแล้วเป็นเวลานาน  ช่างซอรุน่ แรก ๆ ทีไ่ ด้เข้าโรงเรียน (ซึง่ ล่วงลับไปหมดแล้ว) เริม่ เขียนเครือซอ
ให้ลูกศิษย์ซึ่งได้เรียนหนังสือ และเมื่อลูกศิษย์เติบโตเป็นช่างซอผู้ใหญ่และมีลูกศิษย์ของตน ก็ใช้วิธีเขียน
เครือซอให้ลกู ศิษย์เช่นกัน การถ่ายทอดด้วยลายลักษณ์เช่นนี้ ท�ำให้ดเู หมือนว่ากระบวนการเรียนการสอน
เพื่อเป็นช่างซอได้ข้ามฟากมาอยู่ในระเบียบวิธีแห่งลายลักษณ์เต็มตัวแล้ว แต่โดยความเป็นจริงมิได้เป็น
เช่นนั้น
ช่างซอทุกคนทีเ่ รียนจากลายสือของครูของตนทุกคน ใช้ตวั เขียนในฐานะการบ้านส�ำหรับท่องจ�ำ
สถานเดียว เพราะครูทุกคนจะนัดสอบแบบ คว�่ำสมุด เสมอ และทุกคนจะสอบผ่านขั้นแรกก็ต่อเมื่อ
จ�ำได้หมด และขัน้ ต่อไปต้องซอได้ถกู ต้องจริง ๆ อย่างลืน่ ไหลไม่ตดิ ขัด และโดยไม่พงึ่ สมุดอีกต่อไป  สมุดจะ
ถูกเก็บไว้เพื่อการทบทวนหรือปรับปรุงในอนาคตเท่านั้น
ข้อสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ ลายลักษณ์ที่ครูเขียนให้ศิษย์น�ำไปท่องนั้น เขียนเพื่อให้ศิษย์อ่าน
ออกเสียงได้ตรงกับเสียงของค�ำศัพท์ในภาษาถิน่ จริง ๆ ไม่ใช่เขียนเพือ่ ให้อา่ นในใจแล้วเข้าใจ  ดังนัน้ ลายสือ
ของครูซอทุกคนจึงท�ำหน้าทีเ่ ป็น สัทอักษร ส�ำหรับใช้ระหว่างครูกบั ศิษย์เท่านัน้   จากการศึกษาภาคสนาม
และการอ่านลายสือของพ่อครูแม่ครูซอหลายท่าน พบว่าการสะกดค�ำหลายค�ำไม่ตรงกัน แต่ออกเสียงตรงกัน
และนี่ถือว่าใช้ได้ เพราะแต่ละลายสือคือสัทอักษรส่วนตัวของแต่ละพ่อครูแม่ครูนั่นเอง และทั้งหมดนี้
เท่ากับยืนยันว่า เสียงส�ำคัญกว่าตัวอักษร และย�ำ้ เพิม่ ได้อกี ด้วยว่า มุขบาฐมีอทิ ธิพลต่อการขับซอตลอดมา
แม้ว่าช่างซอทุกคนในปัจจุบันนี้จะรู้หนังสือกันหมดแล้วก็ตาม
ตัวอย่างที่น�ำเสนอข้างบนนี้ ผู้เขียนได้ปรับเปลี่ยนการเขียนบ้างเพราะในบทความนี้ น�ำเสนอ
เพื่อให้ผู้อ่านจากทุกภูมิภาคอ่านในใจแล้วเข้าใจ ไม่ใช่อ่านเพื่อเป็นช่างซอล้านนา
ส�ำหรับนักดนตรีนั้นกล่าวได้เต็มปากว่าเป็นผู้พัฒนาความจ�ำและทักษะตามวิถีแห่งมุขบาฐ
อย่างสมบูรณ์แบบ เพราะนักดนตรีระดับอาวุโสที่มีอายุประมาณห้าสิบปีขึ้นไปไม่พึ่งพาระบบการบันทึก
โน้ตใด ๆ ในการรูจ้ กั ท�ำนองซอทุกท�ำนอง แม้แต่นกั ดนตรีรนุ่ หลัง ๆ ซึง่ อาจเคยเห็นหรือเคยเรียนจากโน้ตบ้าง
ก็เรียนเพื่อให้จ�ำได้เร็วเท่านั้น พอจ�ำได้ก็เลิกใช้  
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ข้อสังเกตประการหนึง่ คือ โน้ตรุน่ แรก ๆ ทีน่ กั ดนตรีพนื้ เมืองในเชียงใหม่ได้ใช้เรียน คือ ตัวอักษร
ด  ร  ม  ฟ  ซ  ล  ท  ในห้องเพลงที่มีบรรทัดละ ๘ ห้อง ระบบนี้ได้รับมาจากภาคกลาง แต่ไม่ได้ใช้บันทึก
ท�ำนองซอทีเ่ ป็นชุดท�ำนองหลัก (คือ ตัง้ เชียงใหม่) กระทัง่ ครูวเิ ทพ กันทิมา ได้เข้าไปสอนทีว่ ทิ ยาลัยนาฏศิลป์
เชียงใหม่แล้ว จึงเขียนโน้ตตัวอักษรให้แก่ซอตั้งเชียงใหม่หลังพ.ศ. ๒๕๓๐ หลายปี ภานุทัต อภิชนาธง
(ครูแอ๊ด) นักดนตรีล้านนาฝีมือดีผู้หนึ่ง ซึ่งเป็นศิษย์เก่าวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่และสามารถอ่านและ
เขียนโน้ตตัวอักษรได้ดี ก็ไม่ได้ใช้โน้ตแบบที่ต้องพึ่งพาโน้ตตลอดเวลาเหมือนนักดนตรีสากล
การใช้โน้ตในการฝึกฝนและพัฒนาฝีมือในการเล่นดนตรีไทยและพื้นเมือง เป็นการใช้เพื่อช่วย
ให้จ�ำเร็ว และใช้ชั่วคราวเท่านั้น  เมื่อจ�ำได้แล้วนักดนตรีทุกคนจะพัฒนาทักษะของตนโดยไม่ต้องพึ่งโน้ต
อีกต่อไป หากเปรียบโน้ตเป็นเรือข้ามฟาก เมื่อถึงฝั่งตรงข้าม เรือจะถูกผูกทิ้งไว้ ไม่มีใครแบกเรือเดินไป
บนบกตลอดการเดินทาง
กรณีของซอน่าน ไม่ปรากฏว่ามีการใช้โน้ตตัวอักษรอย่างนักดนตรีเชียงใหม่ นักดนตรีรุ่นเก่า
เรียนด้วยการฟัง การจดจ�ำและฝึกฝนโดยไม่ใช้โน้ตลักษณะใดๆ ต่อมาภายหลัง จึงเริม่ ใช้ตวั เลขเพือ่ ใช้สอน
นักดนตรีรนุ่ ใหม่ ดังตัวอย่างทีไ่ ด้รบั มาจากช่างซออาวุโสของเมืองน่านในปัจจุบนั นี้ คือ พ่อครูสมี า หลวงฤทธิ์
ซึ่งท่านบันทึกไว้ด้วยตัวเองนานแล้ว และมอบให้ผู้เขียนเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๗

คู่มือฝึกหัดดีดปินของพ่อครูสีมา หลวงฤทธิ์

หากเรียกบันทึกนีว้ า่ โน้ต ก็เป็นโน้ตทีไ่ ม่สมบูรณ์อย่างยิง่ เพราะไม่บอกอะไรเลยนอกจาก บน=ล่าง
และเลขอารบิก ๙ ตัว จาก 0 ถึง 8 ซึ่งวางสลับกันไปโดยไม่มีวรรคตอน ไม่มีเส้นแบ่งเป็นห้อง และไม่ทราบ
ด้วยว่า บน ใช้กับเลขตัวใด และ ล่าง ใช้กับเลขตัวใด  บันทึกนี้ไม่สามารถใช้เป็นแบบฝึกหัดส�ำหรับเรียน
ด้วยตนเองได้เลย
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การใช้บันทึกนี้ให้เกิดผลมีเพียงวิธีเดียวเท่านั้น คือ ใช้ในสถานการณ์จริง ซึ่งหมายถึงการได้รู้จัก
สายปินกับตัวเลขบอกช่องส�ำหรับกดสายจากครูก่อน แล้วต้องได้ยินเสียงของท�ำนองจริงๆ จนรู้ระยะห่าง
ของการตัง้ เสียง  รูจ้ กั และจ�ำเสียงท้ายวรรคของทุกวรรคได้กอ่ น จึงจะรูท้ ำ� นองและดีดตามได้ และในทีส่ ดุ
แบ่งวรรคตอนของท�ำนองได้ บทบาทหน้าทีท่ แี่ ท้จริงของบันทึกนี้ คือ ใช้สำ� หรับตรวจสอบและกันลืมเท่านัน้   
กระบวนการเรียนและการฝึกฝนเกือบทัง้ หมดกระท�ำด้วยการปฏิบตั จิ ริงทัง้ สิน้ และนีห่ มายความว่ามุขบาฐ
ยังคงครอบคลุมกระบวนการเรียนเกือบทั้งหมดนั่นเอง
เครื่องดนตรีทั้งสามชนิดที่ใช้บรรเลงร่วมกับการขับซอ คือ ปี่จุม ซึง และสะล้อนั้น ตั้งแต่
เริม่ ศึกษาอย่างเป็นวิชาการ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๒ จนถึงปัจจุบนั ผูเ้ ขียนพบว่าช่างท�ำเครือ่ งดนตรียงั คงรักษาวิธี
การผลิตเครื่องดนตรีที่ได้เรียนมาไว้ วัสดุบางอย่างอาจเปลี่ยนแปลงไปบ้าง เช่น ส่วนผสมของโลหะที่ใช้
ท�ำลิ้นปี่ของช่างแต่ละคนแตกต่างกัน เพราะใช้ชนิดและสัดส่วนของโลหะแตกต่างกัน (บางคนใช้เหรียญ
กษาปณ์ ราคา ๒๕ สตางค์และ ๕๐ สตางค์ดว้ ย)  ไม้ทใี่ ช้ทำ� เลาปีน่ นั้ ยังคงเป็นไม้รวกแดง (ซึง่ อาจแตกต่างกัน
ได้ตามภูมศิ าสตร์ อายุและสิง่ แวดล้อมของกอรวก)  ช่างบางคนเคยทดลองใช้วสั ดุอย่างอืน่ แทนแล้วก็ตอ้ ง
เลิกใช้ด้วยเหตุผลข้อเดียว คือ เสียงที่ได้ไม่ตรงกับเสียงที่ต้องการ เสียงในกรณีนี้ไม่ได้หมายถึงระดับเสียง
แต่เป็นสีสันของเสียง (timbre) ซึ่งเป็นองค์ประกอบดนตรีที่ส�ำคัญมากส�ำหรับนักฟังเพลงทั่วไป  
การท�ำสะล้อก็เช่นกัน กะลามะพร้าวยังคงเป็นวัสดุหลักส�ำหรับท�ำกล่องก�ำธรเสียงตลอดมา
อย่างเหนียวแน่น อายุ ความหนาแน่น รูปทรงและขนาดของกะลาเป็นสิ่งที่เป็นมาเองตามธรรมชาติ
ช่างมีหน้าที่คัดเลือกกะลาที่ตรงกับความต้องการเท่านั้น
ซึงดูเหมือนจะเป็นเครื่องดนตรีชนิดเดียวที่ช่างสามารถวัดและก�ำหนดขนาด สัดส่วน และ
รูปทรงได้เองเพราะพึ่งธรรมชาติน้อยกว่าอย่างอื่น คือ พึ่งท่อนไม้ที่ใช้ขุดท�ำซึงเท่านั้น ขนาดปกติของซึง
ในปัจจุบันนี้ใช้เส้นผ่าศูนย์กลางกล่องก�ำธรเสียงเป็นหลัก คือ ๘ นิ้ว  ๑๐ นิ้ว และ ๑๒ นิ้ว ส่วนรูปทรง
มักจะดูคล้าย ๆ กัน ยกเว้นส่วนหัวซึ่งเป็นที่สอดลูกบิดผูกสาย ซึ่งอาจแตกต่างกันเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์
บอกแหล่งผลิต
จะเห็นได้วา่ เครือ่ งดนตรีกม็ สี ว่ นอย่างส�ำคัญในการอนุรกั ษ์เสียงในอุดมคติของดนตรีทผี่ กู พันกับ
การขับซอให้อยู่เป็นคู่กันต่อไป สอดคล้องกับคุณสมบัติของมุขบาฐสองข้อแรกที่กล่าวมาแล้วในบทน�ำ
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บทอภิปราย
สรุปได้ว่ามุขบาฐยังมีบทบาทและอิทธิพลในการขับซอล้านนา ในยุค ๔.๐ เช่นเดียวกับที่เคย
มีมาแล้วตั้งแต่อดีต แต่นี่มิได้หมายความว่า การขับซอไม่ยอมพัฒนาองค์ประกอบใด ๆ ให้สอดรับกับ
ยุคสมัยเลย และมิได้หมายความเลยว่ามุขบาฐคือกระบวนการที่ล้าหลัง ตกรุ่น ตกสมัย ไม่ควรน�ำมาใช้
ในกระบวนการพัฒนามนุษย์และสังคมอีกต่อไป
ทั้งนักการศึกษาและนักวิทยาศาสตร์ในสมัยปัจจุบันมีความเห็นตรงกันในเรื่องการพัฒนาสมอง
และวิธีเรียนรู้ของมนุษย์ว่าต้องเริ่มที่ ความจ�ำ  อันเป็นศักยภาพเบื้องแรกสุดของสมองมนุษย์ และเป็น
ธรรมชาติที่เรารู้เห็นมาตลอดวิวัฒนาการของมนุษย์ เช่น เด็กพูดเป็นด้วยการหัดพูดตามค�ำพูดของแม่
(ซึง่ เป็นเสียงแรกสุดทีไ่ ด้ยนิ และจ�ำได้ตงั้ แต่อยูใ่ นครรภ์) เด็กเขียนรูปเป็นก่อนรูจ้ กั ตัวหนังสือ ด้านดนตรีนนั้
นักดนตรีศึกษาเห็นด้วยกับนักภาษาและนักการศึกษาว่า เด็กควรเริ่มเรียนดนตรีด้วยการฟังและขับร้อง
(และอาจตามด้วยการฝึกเล่นเครื่องดนตรี) โดยให้ฝึกคาดคะเนท�ำนองล่วงหน้าไปด้วย (ซึ่งสอดคล้องกับ
การท�ำงานตามธรรมชาติของสมองอยู่แล้ว) หลังจากนั้นจึงค่อยสอนให้อ่านและเขียนภายหลัง
แก้วตาไหล ช่างซอชาวล�ำพูนผู้ไม่รู้หนังสือที่กล่าวถึงแล้ว กับพุ่มพวง ดวงจันทร์ นักร้องเพลง
ลูกทุ่ง ผู้ได้เรียนหนังสือมาบ้าง (แต่ไม่สามารถใช้งานได้เพียงพอที่จะถือว่าเป็นผู้รู้หนังสือ) สามารถเป็น
ช่างซอและนักร้องได้จนประสบความส�ำเร็จในวิชาชีพของตน ย่อมเป็นหลักฐานทีแ่ สดงว่า ชาวมุขบาฐแท้
สามารถด�ำรงชีพอยู่ในสังคมเดียวกันกับผู้รู้หนังสือได้
ทั้งสามย่อหน้าข้างบนนี้ มีผลการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ด้านสมองซึ่งเป็นนักดนตรีด้วย
รับรองว่าเป็นความจริง ทั้งยังเสนอแนะด้วยว่าช่วงวัยที่เหมาะสมที่สุดที่จะศึกษาเล่าเรียนและฝึกทักษะ
ต่างๆนั้นคือวัยเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนจบปริญญาตรี ซึ่งเป็นช่วงที่สมองมีประสิทธิภาพมากที่สุด  
วัยนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Formative Age ซึ่งผู้เขียนขอแปลใช้ไปพลาง ๆ ก่อนว่า วัยสร้างสมรรถนะ
การที่สังคมมนุษย์ทั้งหลายก�ำหนดให้วัยนี้เป็นวัยส�ำหรับการศึกษาจึงเหมาะสมดีแล้ว หากเลยวัยนี้ไป
การเรียนการฝึกบางอย่างจะท�ำได้ช้าลงและน้อยลง และบางอย่างจะท�ำไม่ได้เลย เช่น คณิตศาสตร์ และ
ภาษาใหม่ที่ยังไม่เคยเรียนมาก่อน เป็นต้น ทุกศาสตร์ที่มนุษย์เรียนจะเริ่มด้วยการจ�ำทั้งสิ้น ข้อแตกต่าง
เรือ่ งการใช้สมองเกิดขึน้ ในช่วงถัดจากการจ�ำ คือ การพัฒนาความจ�ำชุดใหม่ทไี่ ด้จากการเชือ่ มโยง การศึกษา
ความสัมพันธ์ การจัดหมวดหมู่ ซึ่งน�ำไปสู่การใช้สมองขั้นสูง คือ การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์  
กระบวนการนี้ขึ้นกับสังคมและวัฒนธรรมไม่น้อยเลย
ช่างซอและนักดนตรีทุกคนที่ผู้เขียนรู้จัก เรียนวิชาชีพของตนในช่วงวัยสร้างสมรรถนะนี้ทั้งสิ้น
ซึ่งสอดคล้องกับค�ำกล่าวของช่างซอทั้งหลายที่ว่า “น้อยบ่ดีเป็นอาจารย์ หนานบ่ดีเป็นช่างซอ” (น้อย
เป็นค�ำใช้เรียกผู้ที่สึกจากการเป็นสามเณร หนานใช้เรียกผู้ที่สึกจากการเป็นพระภิกษุ)  ส�ำนวนเช่นนี้ เป็น
วิธีผูกถ้อยค�ำให้จ�ำง่าย มีความหมายหลายด้านซึ่งอธิบายด้วยเหตุผลได้ และกล่าวแล้วรู้สึกได้ว่ามีลีลา
จังหวะ สามารถน�ำไปวางในวรรคของบทขับซอได้
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จะเห็นได้ว่า การขับซอคือปรากฏการณ์ที่แสดงความเข้มแข็งของมุขบาฐที่ยังมีอยู่ในสังคม
ปัจจุบันโดยไม่ขัดแย้งกับวิถีแห่งวัฒนธรรมลายลักษณ์ ความแตกต่างที่มีมิได้หมายความว่าบุขบาฐ
ด้อยกว่า อักขรวิถี (Literacy) ไปเสียทุกเรือ่ ง ชาวมุขบาฐ (เช่นช่างซอและนักดนตรีพนื้ บ้าน) จ�ำนวนไม่นอ้ ย
ในปัจจุบันนี้สามารถศึกษาเล่าเรียนตามระบบการศึกษายุค ๔.๐ ได้และประสบความส�ำเร็จถึงระดับ
อุดมศึกษาหลายคน และบางคนได้รับปริญญาโท เช่น ทองสร้อย หนองเก้าห้อง (ช่างซอเชียงราย) และ
ศรีหมื่น เวียงยอง (ช่างซอเชียงใหม่) เป็นต้น คนเหล่านี้ คือผู้ที่ออกจากสังคมและวัฒนธรรมที่ตนคุ้นเคย
ไปเรียนรูส้ งิ่ ทีแ่ ปลกใหม่ในสังคมและวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างจากเดิม  เขาคือผูท้ กี่ ำ� ลังปรับเปลีย่ นตัวเอง  เขาอาจ
จะเป็นผู้ที่ปรับเปลี่ยนการขับซอให้เป็นผลผลิตของยุค ๔.๐ ก็ได้
ในทัศนะของผู้เขียน ค�ำว่า มุขบาฐ ไม่ควรใช้อย่างแคบ ๆ ที่มีความหมายเพียง “การไม่รู้เรื่อง
การเขียนหนังสือเลย” (with no knowledge at all of writing- Terence Hawkes) ซึ่งควรใช้กับ
ชาวมุขบาฐแท้เท่านั้น   มุขบาฐในสังคมที่ใช้หนังสืออย่างสมบูรณ์แล้ว ควรหมายถึงวิธีดั้งเดิมที่มนุษย์ใช้
มาตัง้ แต่ยคุ ก่อนมีตวั หนังสือใช้แล้ว (เช่นวิธที กี่ ล่าวแล้วในย่อหน้าทีส่ องของบทอภิปรายนี)้ แต่ยงั มีบทบาท
อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพในหมู่ผู้รู้หนังสือในปัจจุบัน มุขบาฐลักษณะนี้ควรถือว่าเป็น มุขบาฐแฝง
ที่ยังอยู่คู่เคียงไปกับ อักขรวิถี นี่เป็นความหมายที่ผู้เขียนเจตนาใช้ในบทความนี้ด้วย
เท่าที่น�ำเสนอมา เป็นเพียงการเสนอในแง่มุมที่ค่อนข้างแคบและย่อ มุขบาฐยังสามารถศึกษา
ร่วมกับเรื่องอื่น ๆ ได้อีก เช่น ในด้านทัศนศิลป์ ความแตกต่างระหว่างภาพที่มีกับไม่มี เพอร์สเป็คตีฟ
(Perspective) ก็มีผู้เห็นว่าสัมพันธ์กับวิธีคิดและการมองโลกแบบมุขบาฐกับอักขรวิถีด้วย เป็นต้น
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ภาพประกอบ

ซึง

สะล้อ

ซอเชียงใหม่ร่วมกับปี่จุมสามและซึงใหญ่
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เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา
ปนัดดา   โตค�ำนุช

นักวิชาการศึกษา ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๕ ได้ให้ความหมายของภูมิปัญญาว่า พื้นความรู้
ความสามารถ ซึง่ เป็นความรูท้ เี่ กิดจากการเรียนรู้ การสัง่ สมประสบการณ์จากการลองผิดลองถูก ปรับปรุง
เปลีย่ นแปลงให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางสังคม และน�ำมาถ่ายทอดจากรุน่ สูร่ นุ่ โดยเริม่ จากครอบครัว
ชุมชน ท้องถิน่ และประเทศชาติ จึงท�ำให้เกิดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน ทีป่ จั จุบนั เป็นทรัพยากร
ที่มีคุณค่าและน�ำไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งต่าง ๆ เช่น แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ผลิตภัณฑ์ของชุมชน
อันน�ำมาซึง่ รายได้สชู่ มุ ชน ซึง่ สอดคล้องกับส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติทไี่ ด้ให้ความหมาย
ของ “ครูภูมิปัญญาไทย” หมายถึง บุคคลส�ำคัญในการถ่ายทอดความรู้ เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ความสามารถในการใช้ภูมิปัญญาในด้านที่ตนได้ศึกษาค้นคว้า ค้นพบ ทดลองจนประสบความส�ำเร็จ
แล้วน�ำไปเผยแพร่จนเป็นประโยชน์โดยรวมแก่สงั คม กระบวนการถ่ายทอดจึงเป็นกระบวนการเรียนรูจ้ าก
ชีวติ จริง  เพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดการซึมซับสามารถน�ำวิชาความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง (http://
molumboonjan.weebly.com/)
ซึง่ ครูภมู ปิ ญ
ั ญาจะถูกเรียกในชือ่ ต่าง ๆ เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน พ่อครู ซึง่ จะแตกต่างกันในแต่ละท้องถิน่
เช่น ชาวไทใหญ่จะเรียกว่า “ครูหมอ หรือ ครูหมอไต” ซึ่งหมายถึง นักปราชญ์ผู้มีความรอบรู้ มีความ
ช�ำนาญในศิลปะวิชาการต่าง ๆ จนสามารถน�ำมาถ่ายทอดอบรมสั่งสอนให้ลูกหลานและอนุชนได้น�ำไป
เป็นแบบอย่าง ยึดถือปฏิบตั ิ เป็นเครือ่ งประกอบการท�ำมาหาเลีย้ งชีพให้เกิดความสุข ความสมบูรณ์รงุ่ เรือง
ทั้งต่อตนเองและครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และเชื้อชาติสืบไป (สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ,       
หน้า ๙๗๒)      
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เห็นว่าครูภมู ปิ ญ
ั ญาและปราชญ์ชาวบ้าน
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่โดดเด่น เป็นที่ยอมรับของสังคมด้วย
องค์ความรู้ของปราชญ์แต่ละท่านได้สั่งสม เรียนรู้มาตลอดชีวิต และความสามารถอันเป็นเอกทัตคะ
เฉพาะทางทีเ่ ป็นเลิศเฉพาะบุคคล และเพือ่ เป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริม สนับสนุน
บุคลากรผูส้ ร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ให้แพร่หลายและเป็นทีป่ ระจักษ์แก่สงั คม ประกอบกับการ
ตระหนักถึงคุณค่าและความส�ำคัญของภูมปิ ญ
ั ญาในท้องถิน่ จึงได้ดำ� เนินการจัดท�ำโครงการ “เพชรราชภัฏ
– เพชรล้านนา” เพื่อด�ำเนินการสรรหาและคัดเลือกภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา ผู้สร้างสรรค์ผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” โดยมุ่งหวังให้เกิด
การอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู ประยุกต์ และสร้างใหม่  เพือ่ ให้องค์ความรูน้ นั้ ไม่เลือนหายไปจากชุมชน เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของชุมชนที่จะท�ำให้เกิดมูลค่าแก่ชุมชน อีกทั้ง เป็นการน�ำองค์ความรู้จากชุมชน
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เข้าสู่ห้องเรียน โดยมุ่งหวังให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้มีโอกาสสัมผัสกับชุมชน ผ่านครู
ภูมิปัญญาและปราชญ์ชาวบ้าน ที่ ได้รับการคัดเลือกเป็น “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา”
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ด�ำเนินการใน โครงการเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ตัง้ แต่ปี พ.ศ.
๒๕๔๕ จนถึง พ.ศ.๒๕๕๙  ท�ำให้มีเพชรเม็ดงามประดับสังคม จ�ำนวนกว่า ๑๖๖ คน ในหลากหลายสาขา
อาทิ สาขาศิลปะการแสดง สาขาพัฒนาสังคม สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๖๐)
จะมีสาขาของเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา จ�ำนวน ๙ สาขา ประกอบด้วย สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สาขาภูมิปัญญา สาขาสื่อสารมวลชน สาขาศิลปะ สาขาพัฒนาสังคม สาขาการจัดการ
พิพธิ ภัณฑ์พนื้ ถิน่ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สาขากีฬาและนันทนาการ และสาขาคหกรรมศาสตร์  โดย
มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือกฯ ดังนี้
๑. อายุไม่น้อยกว่า  ๔๕  ปี นับถึงวันที่ท�ำการคัดเลือก
๒. มีสัญชาติไทยและมีชีวิตอยู่ถึงวันประกาศยกย่อง
๓. เป็นผู้ด�ำเนินงานและสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ในสาขาที่ส่งเข้าพิจารณา
๔. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ ตลอดจนผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของ
คนในองค์กรและสังคม
๕. เป็นผู้ใช้ความรู้ ความสามารถในสาขาของตน และให้บริการ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง
๖. เป็นผู้มีผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (มีหลักฐาน
อ้างอิง)
๗. มีผลงานในสาขาที่ส่งเข้าพิจารณาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และปัจจุบันยังมีการท�ำงานหรือ
ผลงานอย่างต่อเนื่อง (มีหลักฐานอ้างอิง)
๘. เป็นผู้มีผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่อง มีผลงานที่
ได้รับรางวัลหรือเกียรติคุณในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ ซึ่งปรากฏในเชิงประจักษ์หรือมีผลงานที่เป็น
รูปธรรมเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางของผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการศิลปะและวัฒนธรรม
๙. เป็นผู้มีผลงานคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนไม่มีประวัติเสื่อมเสีย มีจรรยาบรรณ เป็น
ที่ยอมรับของบุคคลในสังคม
๑๐. ไม่เคยได้รับรางวัล “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา”  และศิลปินแห่งชาติ
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จากการด�ำเนินการที่ผ่าน นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม         
ได้มกี ารพัฒนาปรับปรุงการด�ำเนินโครงการมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ชมุ ชนได้มสี ว่ นร่วม
ในการอนุรักษ์และสืบสานองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้เพราะเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา เป็น
ทรัพยากรบุคคลทีม่ คี า่ เป็นผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปวัฒนธรรม จนกลาย
เป็นมรดก อันล�้ำค่าของแผ่นดิน ซึ่งการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  จะส�ำเร็จลงได้ จะต้องได้รับความร่วมมือ
เพราะการมีสว่ นร่วมเป็นสิง่ ส�ำคัญในการขับเคลือ่ น ซึง่ หัวใจส�ำคัญของการด�ำเนินโครงการ “เพชรราชภัฏ
– เพชรล้านนาคือ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและชุมชน ดังนั้น ส�ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรมจึงได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน อาทิ สภาวัฒนธรรม
จังหวัด สภาวัฒนธรรมอ�ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งประวัติและ
ผลงานของบุคลากรผู้มีผลงานทางศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมการคัดสรรเป็น “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา”
และแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ซึ่งประกอบด้วย รองอธิการบดี คณบดี  
ผู้อ�ำนวยการจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลป
วัฒนธรรม เป็นคณะกรรมการคัดเลือกเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา
การประชุมคัดเลือก “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” นั้น จะด�ำเนินการ หลังจากขอความร่วมมือ
จากชุมชน ด้วยการขอให้คัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมเข้าร่วมการคัดเลือกเป็น “เพชรราชภัฏ
– เพชรล้านนา” จากนัน้ จึงได้จดั การประชุมเพือ่ คัดเลือกเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา โดยจะท�ำการคัดเลือก
สองรอบ
ซึ่งการคัดเลือกในรอบแรก จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด หากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
จะพิจารณาคัดออก โดยจะน�ำประวัตแิ ละผลงานของผูท้ ผี่ า่ นการคัดเลือกในรอบแรกมาให้คณะกรรมการ
คัดเลือกอีกครั้ง ซึ่งจะแบ่งออกเป็นสาขา/ ด้าน ตามกลุ่มประวัติ – ผลงาน โดยคณะกรรมการแต่ละท่าน     
จะอภิปรายว่าแต่ละท่านสมควรจะได้เป็นเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนาหรือไม่ อย่างไร จากนั้นน�ำชื่อผู้ที่
สมควรได้รบั การคัดเลือกมาจัดเรียงล�ำดับ พร้อมอภิปรายผลงานอีกครัง้ เพือ่ ให้ได้ผทู้ สี่ มควรได้รบั การคัดเลือก
เป็น “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” และประกาศผลการคัดเลือก  พร้อมแจ้งให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ได้ทราบ พร้อมเผยแพร่ผลการคัดเลือกทางสื่อต่าง ๆ อาทิ วิทยุ หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ ฯลฯ
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การประชุมคัดเลือกเพชรรราชภัฏ – เพชรล้านนา

นอกจากนี้ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จะจัดท�ำหนังสือ “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” เพื่อ
เผยแพร่ให้สังคมได้รับทราบ พร้อมจัดพิธีเชิดชูเกียรติ “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” เพื่อประกาศให้
สังคมได้รับรู้ พร้อมจัดแสดงผลงานของผู้ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติฯ

พิธีเชิดชูเกียรติ “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา”
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ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้ความส�ำคัญกับภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ซึง่ เป็นบุคลากรส�ำคัญของชุมชน
ด้วยการส่งเสริมให้ “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” ได้รบั การยกย่องจากหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยการส่งประวัติ
และผลงานของเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา เข้าร่วมการคัดสรร อาทิ – เพชรล้านนา เข้าร่วมการคัดสรร
กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น เพชรสยามของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รางวัลราชมงคลสรรเสริญของ
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ศิลปินแห่งชาติของกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา
หลายท่านได้รับการยกย่องในระดับชาติ ดังนี้ พระครูสุวัตถ์ปัญญาโสภิต เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา
ประจ�ำปี ๒๕๔๘ สาขาศิลปหัตถกรรม ด้านงานไม้ ได้รบั การยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “เพชรสยาม” ประจ�ำปี
๒๕๔๙ สาขาช่างฝีมือ จากมหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลมูล จันทน์หอม
เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจ�ำปี ๒๕๔๗ สาขามนุษยศาสตร์ ด้านภาษาและวรรณกรรมล้านนา
ได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประจ�ำปี ๒๕๕๔ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แม่ครูบัวซอน    
ถนอมบุญ เพชรราชภัฎ – เพชรล้านนา เกียรติยศ ประจ�ำปี ๒๕๕๒ ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ  
ประจ�ำปี ๒๕๕๕ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน – การขับซอ) และล่าสุด แม่ครูบัวเรียว
รัตนมณีภรณ์ เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์พื้นบ้านล้านนา) ประจ�ำปี
พุทธศักราช ๒๕๕๙  ได้รับการคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน –
ช่างฟ้อน) ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙   
ซึ่งในการด�ำเนินโครงการและกิจกรรมแต่ละครั้ง ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้ความส�ำคัญกับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จึงได้ท�ำการประเมินผลการด�ำเนินกิจกรรมทุกครั้ง  โดยน�ำผลการประเมินมาปรับปรุง
และพัฒนาการด�ำเนินการ เพือ่ ให้การด�ำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามพันธกิจ
ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ดังจะเห็นได้จากโครงการนี้ ซึ่งได้ด�ำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า
๑๓ ปี ทั้งนี้เพราะการด�ำเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมต้องใช้เวลาในการด�ำเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนต่อชุมชน
โครงการเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา  เป็นโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรผู้มีผลงาน
ดีเด่นทางวัฒนธรรม ซึง่ เป็นภูมปิ ญ
ั ญาในท้องถิน่ ได้มกี ำ� ลังใจในการสร้างสรรค์และถ่ายทอดผลงานทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมให้กับเยาวชนคนรุ่นหลัง อันน�ำไปสู่การสืบสานองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยชุมชน          
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานองค์ความรู้  
๑. ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและมรดกทางวัฒนธรรม
๒. นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับภูมิปัญญาพื้นบ้าน
๓. ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
๔. สถาบันการศึกษากับชุมชนเกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ด้านอื่นๆ
๕. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจที่สถาบันการศึกษาเห็นคุณค่า จึงท�ำให้เกิดก�ำลังใจ
ในการสร้างสรรค์ผลงาน
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จะเห็นได้วา่ การมีสว่ นร่วมกับชุมชนเป็นรูปแบบส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้การด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ส�ำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์และ PDCA ถือเป็นหัวใจส�ำคัญของการด�ำเนินกิจกรรมที่จะน�ำพาไปสู่ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการด�ำเนินงาน ซึ่งในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและ
ชุมชนจะต้องมีการด�ำเนินกิจกรรมอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยทั้งสองฝ่ายต้องร่วมมือกันเป็นทั้ง
ผู้ให้และผู้รับ จึงจะท�ำให้เกิดกระบวนการสร้างเครือข่ายที่เท่าเทียมกัน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความยั่งยืน  
อีกทั้งภูมิปัญญาเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส�ำคัญในการสร้างสรรค์และสั่งสมภูมิปัญญา เพื่อส่งต่อมรดกทาง
วัฒนธรรมนั้นให้กับเยาวชน เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และสืบสานมรดกของชาติให้คงอยู่คู่กับสังคมไทย
เพราะความรูไ้ ม่ได้มแี ต่ในสถาบันการศึกษาเท่านัน้ ทุกคนสามารถหาความรูไ้ ด้จากรอบตัวเอง โดยเฉพาะ
ในชุมชนของตนเอง จะเห็นว่าความรูส้ ว่ นใหญ่ของชุมชนเป็นความรูแ้ ฝงในตัวบุคคล ซึง่ เป็นสิง่ ส�ำคัญทีว่ ่า
ท�ำอย่างไรจึงจะน�ำความรู้นั้นออกมาสู่สังคม ไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนที่รักษาไว้
ซึง่ ความรูด้ งั กล่าว ดังนัน้ การเชิดชูเกียรติ ครูภมู ปิ ญ
ั ญา ปราชญ์ชาวบ้านให้เป็น “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา”
จึงเป็นวิธีการในการรักษาไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน
เอกสารอ้างอิง
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, ส�ำนักงาน. ศิลปินแห่งชาติ ๒๕๔๕. กรุงเทพ ฯ :
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,   ๒๕๔๖.
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, ส�ำนักงาน. ศิลปินแห่งชาติ ๒๕๔๘. กรุงเทพ ฯ :
บริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหาชน),   ๒๔๔๙.
มูลนิธิสารานุกรมวัฒนะรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์. สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ.
กรุงเทพฯ : บริษัทสยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด, ๒๕๔๒.
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔. กรุงเทพ ฯ :
บริษัทศิริรวัฒนธรรมอินเตอร์พริ้นท์ จ�ำกัด (มหาชน), ๒๕๕๖.
http://molumboonjan.weebly.com (เข้าถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐)

ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

