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บทน ำ 
 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

เพลงพื้นบ้านในแถบภาคเหนือมีรูปแบบลักษณะเป็นการขับร้องโดยการน าเนื้อหาต่าง ๆ 
มาเป็นค าร้อง  เช่น  การอบรมสั่งสอน  การประกอบอาชีพ  เรื่องเล่าหรือนิทาน  การเกี้ยวสาว  
ประวัติศาสตร์  ศาสนา  ฯลฯ  เพลงพื้นบ้านในแถบภาคเหนือที่ส าคัญ  ได้แก่  ซอ  จ๊อย  ค่าว     
เป็นต้น   

เพลงซอเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษได้คิดประดิษฐ์สร้างสรรค์ ขึ้นมาเพื่อใช้ในวิถีชีวิตของคนใน
สังคม  โดยใช้เพื่อความบันเทิงและใช้ในการประกอบพิธีกรรม  ในการขับซอนั้นผู้ที่จะขับซอได้ต้อง
เป็นผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากผู้รู้หรือครูซอโดยต้องผ่านพิธีกรรมที่ส าคัญ คือ  การไหว้ครูและการ
กินอ้อ  ซึ่งมีความเชื่อว่าการกินอ้อจะท าให้มีสติปัญญาเฉียบแหลมความจ าดี  ผู้ที่จะเป็นช่างซอได้
นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีมีปฏิภาณไหวพริบสามารถน าเหตุการณ์ที่ได้พบ
เห็นหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานั้นน ามาเป็นเนื้อหาในการขับซอได้อย่างไพเราะโดยใช้ลักษณะ
ของการด้นสด (Improvisation) ร้องโต้ตอบกับอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่า “คู่ถ้อง”  และยังต้องมีทักษะ
ในการฟ้อนบ้างพอสมควรซึ่งการฟ้อนก็เป็นการเพิ่มอรรถรสในการซอท าให้ช่างซอและผู้ชมเกิด
ความรู้สึกครึกครื้น  สนุกสนาน  ลักษณะการฟ้อนก็มีความเป็นเอกลักษณ์ที่เรียกว่า “ฟ้อนแง้น”     
ผู้ที่ฟ้อนแง้นประกอบการซอก็คือช่างซอนั่นเอง  เพลงซอเป็นเพลงพื้นบ้านทางภาคเหนือหรือที่
เรียกว่าดินแดนล้านนา  ซึ่งมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน  การซอของแต่ละจังหวัดในภาคเหนือ
ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปในด้านของการรวมวง  ท านองและเนื้อหาในการซอ  ซึ่งในการรวม
วงจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่น  การรวมวงของเมืองน่านก็จะมี  ช่างซอ  สะล้อ  
ปิน (ซึง)  แต่การรวมวงของจังหวัดเชียงใหม่จะมี  ช่างซอ  สะล้อ  ปิน (ซึง)  กลอง  ป่ีจุม  เป็นต้น 
ท านองซอก็มีความหลากหลายซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง  เช่น  ท านอง
ซอของจังหวัดน่านก็จะมีซอท านองล่องน่าน  ซอท านองปั่นฝ้าย  ซอท านองพม่า  ที่เป็นเอกลักษณ์
ของซอเมืองน่านที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป 

น่านเป็นจังหวัดที่มีการขับเพลงซอใช้ในวิถีชีวิตอย่างกว้างขวาง  โดยในอดีตในงานมงคล 
เช่น  งานบวช  งานขึ้นบ้านใหม่  งานสมโภชต่าง ๆ  จะต้องมีการซอในงานสร้างความสนุกสนาน
ครึกครื้นแก่ผู้มาร่วมงาน  ในปัจจุบันแม้ว่าการซอจะไม่ค่อยได้รับความนิยมเหมือนเช่นอดีต  เนื่อง   
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จากความบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ ที่ทันสมัย  มีความสนุกสนานมากกว่าได้รับความนิยม เช่น      
วงดนตรีลูกทุ่ง  วงอิเล็กโทน  การร้องคาราโอเกะ  ได้เข้ามาแทนที่การซอซึ่งการซอต้องอาศัยทักษะ
ในการด้นสด (Improvisation)  ความช านาญ  ความสามารถของผู้ขับซอและผู้บรรเลงดนตรี
ประกอบ  ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาในการฝึกฝนและประสบการณ์อันยาวนาน  แต่ปัจจุบันก็มีการซอ
อยู่บ้างหากแต่ไม่นิยมเหมือนแต่ก่อน  โดยมากแล้วจะซอในงานบวชเท่านั้น  และในการสืบทอด
การซอก็จะมีการฝึกเฉพาะในกลุ่มที่สนใจเท่านั้น  ฝึกในเชิงของการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ไม่ได้ฝึกเพื่อให้ซอแสดงตามงานต่าง ๆ เหมือนในอดีต   

เพลงซอ  มีลักษณะเป็นการขับล าน ามีการสืบทอดมายาวนานรุ่นสู่รุ่นในลักษณะของ 
มุขปาฐะ  เพลงซอในแถบจังหวัดน่าน มีอยู่ด้วยกันหลายท านอง  เช่น  ท านองล่องน่าน  ท านอง  
ปั่นฝ้าย  ท านองพม่า  ท านองลับแลง (ลับแล)  เป็นต้น  ซอล่องน่านถือว่าเป็นภาพสะท้อนส าคัญ  
ที่ท าให้คนรุ่นหลังได้รู้ถึงประวัติการย้ายเมืองจากเมืองวรนคร (เมืองปัว)  มาต้ังเมืองใหม่ที่เมือง     
ภูเพียง (บริเวณพระธาตุแช่แห้งในปัจจุบัน)  เนื้อหาก็จะกล่าวถึงความห่วงหาอาลัยในการต้องพลัด
พรากจากบ้านเมืองของตนมาอยู่ที่แห่งใหม่  กล่าวถึงการชมธรรมชาติสองแม่น้ าน่านระหว่างการ
เดินทางด้วยแพ  การเปรียบความงามของกระแสแม่น้ าน่านที่กระทบโขดหินแล้ววกวนสวยงาม
น ามาเป็นค าซอที่ไพเราะ  เป็นต้น 

ลักษณะของเพลงซอในจังหวัดน่านที่ใช้แสดงในงานต่าง ๆ นั้นท านองที่นิยมใช้จะเป็น
ท านองล่องน่านหรือที่เรียกว่าดาดน่าน  ซึ่งถือได้ว่าท านองล่องน่าน (ดาดน่าน) เป็นท านองที่ใช้ซอ
ในงานต่าง ๆ ซึ่งการซอจะใช้ท านองเพียงท านองเดียวเมื่อบรรเลงจบแล้วก็จะย้อนกลับมาบรรเลงใน
ท านองเดิมอีก  จะเล่นวนอย่างนี้ไปตลอดจนกว่าจะจบการซอ  แต่เนื้อหาในการขับซอก็จะเปลี่ยน 
ไปเรื่อย ๆ  โอกาสในการขับซอจะใช้ในงานมงคลเท่านั้น 

เพลงซอที่ผู้ศึกษาท าการศึกษาคือเพลงซอที่ใช้ในในการแก้บน  ซึ่งการแก้บนก็มีอยู่ทุกพื้นที่
ในจังหวัดน่าน  คนน่านยังผูกติดกับความเชื่อเรื่องการบูชาสิ่งศักด์ิสิทธิ์ ผีบรรพบุรุษ  ผีบ้าน  ผีเรือน 
ผีชาวไร่  ผีชาวนา  ควบคู่กับการนับถือศาสนาซึ่งศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่คนน่านนับถือกันอย่าง
แพร่หลาย  การแก้บนเป็นการน าสิ่งของเครื่องสังเวยมามอบให้กับสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่ผู้คนแต่ละท้องถิ่น
นับถือตามสัญญาหรือที่ได้บนไว้ในเรื่องต่าง ๆ เช่น  การขอให้หายจากการเจ็บป่วยโดยไม่รู้สาเหตุ
ไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วอาการก็ไม่ดีขึ้นมีแต่ทรงกับทรุด  การขอให้คุ้มครองความปลอดภัยให้
เวลาที่เดินทางหรือเวลาที่อยู่ไกลบ้าน  หรืออาจจะขอให้เกิดความส าเร็จกับสิ่งท่ีตนปรารถนา  เป็น
ต้น  การเรียกชื่อสิ่งศักด์ิสิทธิ์ของแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันออกไป เช่น  ในพื้นที่ที่ผู้ศึกษาท าการ 
ศึกษาจะเรียกว่า “เจ้าพ่อเขาแสงหรืออาชญาเจ้า”  ในพิธีการแก้บนก็จะมีการเตรียมสถานทีบ่ริเวณ
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จัดงานแก้บน  เตรียมอุปกรณ์ตลอดจนสิ่งของต่าง ๆ ที่ใช้ในพิธีเพื่อความเรียบร้อยก่อนวันงาน 1 วัน  
และในวันที่ท าพิธีแก้บนก็จะเริ่มท ากันในตอนเช้าโดยจะมีการซอประกอบพิธีเป็นการซอเพื่อเชิญ
เจ้าพ่อเขาแสงมาประทับร่างทรงเพื่อให้มารับเครื่องสังเวยต่าง ๆ ที่ได้เตรียมไว้  ตลอดจนช่วย
ท านายทายทัก  ปัดเป่าความชั่วร้าย  รักษาอาการป่วยไข้ให้แก่คนที่ศรัทธาโดยผ่านการใช้เวทมนต์
คาถา  ลักษณะของดนตรีที่ใช้ก็เป็นการซอโดยมีการบรรเลงดนตรีประกอบ  เครื่องดนตรีที่ใช้ก็จะมี   
สะล้อและปิน (ซึง)  ซึ่งผู้ขับซอและนักดนตรีที่บรรเลงประกอบก็จะได้รับการคัดเลือกผ่านทาง 
ร่างทรงซึ่งโดยมากแล้วผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเหล่านี้ก็จะเป็นผู้ที่มีอายุอยู่ระหว่าง 40-70 ปี  ซึ่งจะ
สังเกตได้ว่าเป็นผู้ที่อยู่ในวัยกลางคนถึงวัยสูงอายุ  ซึ่งในการสืบทอดนั้นปัจจุบันนี้ก็ไม่มีการสืบทอด
ที่เป็นลักษณะแบบแผนที่แน่นอน  ถึงแม้ว่าจะมีการสอนดนตรีพื้นเมืองในระดับโรงเรียนหรือ
หมู่บ้านก็ตาม  แต่ผู้ที่มีความสามารถที่จะสืบทอดได้นั้นหายากมาก  โดยเฉพาะผู้ที่เป็นช่างซอหรือ 
ผู้ขับซอ  ซึ่งต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบอย่างมากถึงจะสามารถซอได้อย่างดี  ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษา
เพลงซอในงานแก้บนเจ้าพ่อเขาแสงในด้านเนื้อหาการขับซอ  อีกประการหนึ่งที่ผู้ศึกษาเลือกที่จะ
ศึกษางานแก้บนเจ้าพ่อเขาแสงนั้นก็เพราะว่างานแก้บนนี้แต่เดิมนั้นก็จัดกันเฉพาะคนในท้องถิ่น
บริเวณหมู่บ้านใกล้เคียง  เฉพาะผู้ที่มีความศรัทธาในอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของเจ้าพ่อเขาแสง   
แต่ปัจจุบันน้ันความศรัทธาได้ขยายขอบเขตไปสู่ต่างอ าเภอและต่างจังหวัด เช่น  อ าเภอนาน้อย  
อ าเภอสา   อ าเภอเมืองน่าน  จังหวัดแพร่  จังหวัดพะเยา  เป็นต้น  เท่าที่ได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้น
จากคนในท้องถิ่นท าให้ทราบว่า  เนื่องจากปาฏิหาริย์และความศักด์ิสิทธิ์ของเจ้าพ่อเขาแสงจึงท าให้
มีผู้ศรัทธามากขึ้นโดยการบอกต่อ ๆ กันไปถึงเรื่องราวของปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้น  และอีกส่วนหนึ่งผู้
ศึกษาได้ศึกษาข้อมูลของส านักงานวัฒนธรรมอ าเภอนาหมื่นที่ได้เลือกพิธีกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
ประเพณีที่ส าคัญของอ าเภอนาหมื่น 

จากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้นผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเพลงซอในงานแก้บนเจ้าพ่อ
เขาแสง  เพื่อให้ได้รู้ถึงประวัติความเป็นมาของเพลงซอที่ใช้ในงานแก้บนเจ้าพ่อเขาแสง  ลักษณะ
รูปแบบของเพลงซอที่ใช้ในงานแก้บนตลอดจนเนื้อหาของเพลงซอที่ใช้ในงานแก้บนเจ้าพ่อเขาแสง  
และเพื่อศึกษาถึงบทบาทหน้าที่ของเพลงซอในงานแก้บนเจ้าพ่อเขาแสง 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.2.1  เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของเพลงซอในงานแก้บนเจ้าพ่อ 
เขาแสง  ต าบลบ่อแก้ว  อ าเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน  

1.2.2  เพื่อศึกษาลักษณะรูปแบบของเพลงซอในงานแก้บนเจ้าพ่อเขาแสง  ต าบลบ่อแก้ว   
อ าเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน 
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1.2.3  เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของเพลงซอในงานแก้บนเจ้าพ่อเขาแสง  ต าบลบ่อแก้ว   
อ าเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน 
 
1.3  ขอบเขตของกำรศึกษำ 

ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครั้งนี้  ผู้ศึกษาก าหนดขอบเขตพื้นที่ในการศึกษา คือ   
หมู่ที่ 1 บ้านค าเรือง ,  หมู่ที่ 10  บ้านดอยงาม  และหมู่ที่ 12  บ้านทุ่งรวงทอง  ต าบลบ่อแก้ว  
อ าเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน  โดยเริ่มศึกษาต้ังแต่เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2555  ถึงเดือนมีนาคม  
พ.ศ.  2556 

 
1.4  ข้อตกลงเบื้องต้น 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครั้งนี้  ผู้ศึกษาได้ก าหนดข้อตกลงเบื้องต้นดังนี้ 
โน้ตเพลงที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นการบันทึกด้วยระบบโน้ตสากล  โดยการถอดเทปจาก

การบันทึกในการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
 
1.5  นิยำมศัพท์เฉพำะ 

เจ้าพ่อเขาแสง  หมายถึง  สิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่สนามที่
ท าการศึกษา 

อาชญาเจ้า  หมายถึง  สิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่สนามที่
ท าการศึกษา  บางครั้งเรียกติดกันว่า  “อาชญาเจ้า  เขาเผือก  เขาแสง” 

ปิน  หมายถึง  เครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือประเภทเครื่องสาย  บรรเลงโดยการดีดมี
ลักษณะคล้ายซึงแต่มีขนาดเล็กกว่า 

โรงหอ  หมายถึง  ที่ต้ังศาลเจ้าพ่อเขาแสง  เป็นสถานที่จัดงานแก้บนเจ้าพ่อเขาแสง 
 

 
 
 
 
 
 


