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เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนี้ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการศึกษาโดยศึกษาจาก  เอกสาร  ต ารา  และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้ 
 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ครั้งน้ี 

2.1.1  แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาประวัติความเป็นมาของเพลงซอในงานแก้บน
เจ้าพ่อเขาแสง 

ทฤษฎีวิวัฒนาการ  เป็นทฤษฎีที่เฮอร์เบิร์ต  สเปนเซอร์ (Herbert  Spencer, 1820-1903)  
นักสังคมวิทยาชาวอังกฤษน าเอาทฤษฎีวิวัฒนาการมาใช้อธิบายสังคม  สเปนเซอร์ได้เปรียบเทียบ
วิวัฒนาการทางสังคมในลักษณะเดียวกับสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย  ซึ่งเจริญเติบโตหรือพัฒนาจากความ
เรียบง่ายไปสู่ความสลับซับซ้อน  ขั้นแรกของวิวัฒนาการทางสังคมเกิดขึ้นเมื่อคนมารวมตัวกันใน
สังคม  คน ๆ เดียวไม่อาจด ารงชีวิตอยู่ได้จึงมารวมตัวกันเพื่อปกป้องตนเองจากภยันตรายต่าง ๆ 
เมื่อจ านวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้น  จ านวนอาหารที่หามาได้ตามธรรมชาติก็เพิ่มตามไปด้วย  เกิดการ
แบ่งแยกหน้าที่  เกิดสังคมที่มีโครงสร้างสลับซับซ้อนมากขึ้น  สเปนเซอร์เชื่อว่าสังคมที่อ่อนแอไม่
เป็นปึกแผ่นจะถูกท าลายลงโดยสงคราม  สังคมที่สมบูรณ์แข็งแรงกว่าเท่านั้นจะอยู่รอด  มีความ
เจริญก้าวหน้าและสลับซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ (อ้างในยศ  สันตสมบัติ, 2537, หน้า 21) 

สรุปการน าทฤษฎีมาใช้ในการศึกษาในเรื่องประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของเพลง
ซอที่ใช้ในงานแก้บนเจ้าพ่อเขาแสง  ว่าแต่เดิมงานแก้บนเจ้าพ่อเขาแสงมีซอประกอบในพิธีหรือไม่  
มีรูปแบบการแสดงและเนื้อหาในการซอมีความเหมือนหรือแตกต่างจากปัจจุบันอย่างไร 

   
 2.1.2  แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์เพลงซอในงานแก้บนเจ้าพ่อเขาแสง 

ทฤษฎีการวิเคราะห์ดนตรีของณัชชา  พันธุ์เจริญ  โดยได้ให้แนวทางในการวิเคราะห์เพลง
ไว้ว่า  การวิเคราะห์บทเพลงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการท าความเข้าใจบทเพลงการที่จะวิเคราะห์
เพลงให้ถ่องแท้หรือละเอียดลออเพียงใดนั้น  ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้วิเคราะห์  เช่น  วิเคราะห์
เพียงภาพรวมภายนอก  ค้นคว้าประวัติเพลงและประวัติผู้แต่งโดยสังเขป  หรืออาจจะวิเคราะห์ลง
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ลึกไปถงึโครงสร้างของเพลง  ทฤษฎีการประพันธ์เพลง  และเทคนิคที่น่าสนใจ โดยได้แบ่งการ
วิเคราะห์เป็นหัวข้อดังนี้ 

 2.1.2.1  การบรรยายภาพรวมโดยทั่วไป 
  1)  ประวัติเพลง 
  2)  ภาพรวมภายนอก 
 2.1.2.2  การวิเคราะห์ส่วนประกอบหลักของเพลง 
 2.1.2.3  วิเคราะห์ประโยคเพลง 
 2.1.2.4  วิเคราะห์สังคีตลักษณ์ 
ก่อนที่จะเริ่มวิเคราะห์เพลง  สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือต้องรู้ว่าเพลงนั้นมีจุดน่าสนใจอยู่ที่ไหน  

ควรให้ความส าคัญกับอะไรในบทวิเคราะห์เพลง  ควรกล่าวเน้นถึงเรื่องอะไรมากน้อยเพียงใด  ควร
ลงลึกถึงรายละเอียดในเรื่องใดบ้าง  บทวิเคราะห์และข้อคิดต่าง ๆ ต้องมีเหตุมีผลและมีหลักการ
ด้านทฤษฎีรองรับ  เพื่อแสดงถึงคุณค่าเชิงวิชาการของบทเพลงนั้น ๆ อย่างแท้จริง (ณัชชา  พันธุ์
เจริญ, 2551, หน้า 1-6) 

สรุปการน าทฤษฎีมาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์เพลงซอในงานแก้บนเจ้าพ่อเขาแสง  ใน
เรื่องของ  ลักษณะการรวมวง  ท านอง  ประโยคเพลง  เนื้อร้อง  เป็นต้น 

 
2.1.3  แนวคิดและทฤษฎีบทบาทหน้าที่ของเพลงซอในงานแก้บนเจ้าพ่อเขาแสง 

  ทฤษฎีหน้าที่นิยมหรือทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่นิยม  เป็นทฤษฎีที่แรดคลิฟฟ์-บราวน์  
(A.R. Radcliffe-Brown, 1881-1955)  นักมานุษยวิทยาชาวอังกฤษเป็นผู้คิดขึ้น  แนวคิดแบบ
หน้าที่นิยมของแรด-บราวน์  เป็นการมองสังคมโดยเปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิต (organism) ตัวอย่าง  
เช่น  ร่างกายของคนเราประกอบด้วยระบบการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ซึ่งแต่ละระบบก็มี  
“โครงสร้าง” และ “หน้าที”่  ของตัวเอง เช่น  ระบบย่อยอาหาร  ประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ เช่น  
กระเพาะ  ล าไส้ ฯลฯ  เพื่อท าหน้าที่ย่อยอาหารเป็นของเหลวและดูดซึมไปตามเส้นเลือด เป็นต้น  
ทุก ๆ ระบบภายในร่างกายจะท าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอเพื่อท าให้ร่างกายมีชีวิตอย่างปกติสุข  หาก
ระบบใดหยุดท าหน้าที่ก็จะท าให้เกิดอาการผิดปกติของร่างกาย  สังคมก็เช่นเดียวกัน  ประกอบไป
ด้วยระบบต่าง ๆ เช่น  ระบบครอบครัว  เศรษฐกิจ  ศาสนา  การเมือง ฯลฯ  ซึ่งแต่ละระบบก็มี
โครงสร้างและหน้าที่เฉพาะ  แต่ละระบบจะท าหน้าที่เพื่อให้สังคมด าเนินไปอย่างราบรื่น (อ้างในยศ  
สันตสมบัติ, 2537, หน้า 29) 
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สรุปการน าทฤษฎีหน้าที่นิยมมาใช้ในการศึกษาบทบาทหน้าที่ของซอ  ว่ามีบทบาทหน้าที่
อย่างไรในงานแก้บนเจ้าพ่อเขาแสง 

 
2.2  เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

2.2.1  ประวัติความเป็นมาของเพลงซอ 
เพลงซอมีลักษณะเป็นการขับล าน ามีการสืบทอดมายาวนานรุ่นสู่รุ่นในลักษณะของ 

มุขปาฐะ  ที่ผู้ขับซอจะต้องมีปฏิภาณไหวพริบเป็นเลิศต้องสามารถด้นสด (Improvisation) ได้  ซึ่ง
สงวน  โชติสุขรัตน์ (2553, หน้า 113)  ได้กล่าวว่า  ซอเมือง คือ การขับล าน าเพลงของชาวเหนือ  
เป็นแหล่งเกิดของวรรณกรรมเหนือ  ซอมีท่วงท านองหลายชนิด  มีจังหวะทั้งช้าและเร็วหลายท านอง  
จะว่าไปแล้วซอเมืองก็คล้ายกับล าตัดของภาคกลางและหมอล าของอีสาน  มีการซอเป็นล าน าเพลง
โต้ตอบกันระหว่างหญิงกับชาย  ช่างซอหรือนักเพลงซอต้องมีปฏิภาณฉับไวในการร้อยกรองค าซอ 
(ล าน า) ออกมาอย่างไพเราะคล้องจองสัมผัสกับค ากล่าวในวรรคก่อน  เช่นเดียวกับล าตัดของภาค
กลางและหมอล าหมอแคนของภาคอีสาน 

มณี  พยอมยงค์ (2524, หน้า 164, อ้างในประทีป  นักป่ี, 2548, หน้า 57)  ได้กล่าวถึง
ประวัติความเป็นมาของซอว่า  เริ่มมีครั้งแรกในสมัยพระเจ้าแสนเมืองมา  รัชกาลที่ 10 ในวงศ์ 
เม็งราย  เมื่อ  พ.ศ.  1948  ได้ความเดิมว่าพระสวามีของเจ้าหญิงองค์หนึ่ง  รับสั่งพระมหาราชเจ้า
ให้ไปราชการ  ณ เมืองลพบุรี  บังเอิญพระสวามีถึงแก่พิราลัย  เมื่อพระศพมาถึงนครเชียงใหม่  เจ้า
หญิงองค์นั้นได้ประกอบพิธีปลงศพและได้ทรงร้อยกรองถ้อยค า  แสดงความรักอาลัยในพระสวามี
และได้น ามากล่าวขณะถวายพระเพลิงด้วยกระแสเสียงอันโอดครวญคลุกเคล้ากับเสียงปี่  จึงกลาย 
เป็นแบบแผนต่อมาในการปลงศพผู้มีเกียรติหรือผู้มีอันจะกิน  จะต้องมีการซอแสดงการไว้อาลัย  
ต่อมาพวกจินตกวีแห่งนครเชียงใหม่ได้ดัดแปลงร้อยกรองบทให้เหมาะสม  การเล่นซอจึงเป็น
มหรสพทั่วไป 

จากประวัติความเป็นมาข้างต้นสอดคล้องกับต านานสุวรรณค าแดงที่สงวน  โชติสุขรัตน์  
กล่าวว่า  พระยาผู้ครองเมืองเสฐฏบุรี (ว่าคือเมืองเวียงเจ็ดลิน  เป็นเมืองเก่าที่สร้างขึ้นก่อนที่พระ
เจ้าเม็งรายสร้างเมืองเชียงใหม่)  พระยาผู้นี้ชื่อ แมนตาทอก  ได้รบกับพวกผี (คงจะเป็นพวกขอม 
หรือกล๋อม) พวกผีสู้ไม่ได้จึงหนีไปอยู่เมืองผีตายืน  พระยาจึงตามไปรบผีเลยถูกปืน (ลูกศร) พิษของ
ผีตายเสียในที่นั้น  พวกเสนาอ ามาตย์จึงเอาศพกลับคืนมายังเมืองเสฐฏบุรี  เอาศพไว้นอกเวียง  
นางอุทุมพะกายมเหสีทราบว่าผัวตายก็เสียใจมาก  ร้องไห้คร่ าครวญว่า “ผัวรักอ่ีแม่เฮย  ผัวแปงอ่ี
แม่เฮย”  จึงเกิดเป็นมูลเหตุให้มีการ “ซอ” ขึ้น  และใช้ซอในงานศพ  ต่อมาก็ได้มีผู้ดัดแปลงเพลงซอ
ท านองอื่น ๆ ขึ้นอีกและใช้ในงานอื่น ๆ ได้ เช่น  งานท าบุญปอย  ขึ้นบ้านใหม่  แต่งงาน ฯลฯ   
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เพลงซอจึงวิวัฒนาการขึ้นมาเรื่อย ๆ และดัดแปลงได้แม้กระทั่งเพลงร าวงและสากล  อย่างไรก็ตาม
เชื่อว่าประเพณีการซอนี้  คงเป็นการเล่นรื่นเริงของชาวไทยเผ่าไทยยวนหรือโยนกหรือไทยเมือง  
(ไต๋มุง) มาแต่ครั้งตั้งถิ่นฐานอยู่ในดินแดนตอนใต้ของประเทศจีนแล้ว  และปรากฏว่าพวกไทยลื้อซึ่ง
เป็นพวกไทยเผ่าหนึ่งที่มีความเป็นอยู่และวัฒนธรรมอย่างเดียวกับคนไทยภาคเหนือและอพยพมา
ตอนหลังก็มีการขับล าน าซอเป็นการบันเทิงประจ าชาติเช่นเดียวกันด้วย (สงวน  โชติสุขรัตน์, 2553, 
หน้า 121) 

 
2.2.2  ประวัติเพลงซอจากการเลี้ยงผี 
เพลงซอเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ส าคัญและโดดเด่นยิ่งของชาวล้านนา  มีความ 

สัมพันธ์กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่  เป็นกระจกเงาสะท้อนให้เห็นถึงวิถีการด ารงชีวิตของชาวล้านนาใน
ด้านต่าง ๆ เช่น  ความเชื่อ  ค่านิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  สถาบันศาสนา  สถาบันครอบครัว  
การประกอบอาชีพ  อาหารและโภชนาการ  การแต่งกาย  การสาธารณสุขมูลฐาน  เป็นต้น  ซอมี
ความงดงามทางภาษาซึ่งเป็นค าเมืองหรือภาษาเหนือ  พร้อมด้วยอรรถรสทางภาษาอย่างครบถ้วน  
ถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาทางภาษาที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ไว้อย่างงดงามทรงคุณค่าน่าภูมิใจยิ่ง
และแฝงด้วยคติธรรมค าสอน  ซอได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับมนุษย์  มนุษย์กับ
ธรรมชาติ  และมนุษย์กับสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติไว้อย่างชัดเจน  นับว่าซอเป็นเพลงพื้นบ้านล้านนา  
เป็นภูมิปัญญาชาวเหนือ  เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ าค่ายิ่ง (สิริกร  ไชยมา, 2546, หน้า 1-2) 

เพลงซอซึ่งแต่เดิมเป็นการซอในงานศพและได้ถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาเป็นซอเพื่อ
ความบันเทิงในโอกาสต่าง ๆ ของชาวเหนือแล้วนั้น  ซอยังได้ถูกน ามาใช้ในพิธีการอีกอย่างหนึ่งนั้นก็
คือ  ซอในการเลี้ยงผี  ซึ่งสิริกร  ไชยมา (2546, หน้า 6)  ได้สัมภาษณ์พ่อครูไชยลังกา  เครือเสน  
ช่างซอชาวจังหวัดน่าน  ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) ประจ าปี พ.ศ.  2530  
ได้กล่าวว่า  ซอมีความเป็นมาที่เกิดจากการเลี้ยงผี เช่น  ผีบ้าน  ผีเรือน  ผีครู  ผีปู่  ผีย่า  ผีทุ่งนา   
ผีป่า เป็นต้น  การเลี้ยงผีเป็นพิธีกรรมเกี้ยวกับความเชื่อของชาวเหนือ  ที่อัญเชิญผีมารับเครื่อง
สังเวย  เพื่อให้เกิดความสุขสมบูรณ์  อยู่เย็นเป็นสุข  มีการกล่าวค าโองการซึ่งมีเนื้อหาร าพัน  เพื่อ
เชิญผีมารับเครื่องสังเวยแล้วเสี่ยงทายว่าผีมาหรือไม่  โดยการนับเม็ดข้าว  วาไม้  หรือแกว่งก้อน
ข้าวเหนียวอย่างใดอย่างหนึ่ง  ถ้าผียังไม่มาก็กล่าวค าโองการ  สรรหาถ้อยค าส านวนลีลาท่วง 
ท านองที่ไพเราะเพราะพริ้ง  มีเสียงสูงต่ าคล้องจองกัน  นอกจากนั้นผู้ร่วมพิธีอื่น ๆ ก็ให้จังหวะด้วย
การปรบมือ  เคาะไม้  เคาะหิน  แล้วแต่จะหาได้จนผีมารับเครื่องสังเวย  ด้วยความซาบซึ้งประทับใจ
ในถ้อยค าท่ีไพเราะ คล้องจองในการกล่าวเชิญผี  มีผู้คนจดจ าน าไปร้องเผยแพร่ต่อ ๆ กันไปพัฒนา
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แปลงเป็นบทร้องท านองต่าง ๆ กันไป  จนกลายมาเป็นการขับซอมาจนทุกวันนี้  อนึ่งปัจจุบันในพิธี
ลงผีปู่ยาและผีอ่ืน ๆ ก็ยังนิยมให้ช่างซอขับซอเชิญผีลงหรือเชิญผีมาเข้าร่างทรงอีกด้วย 

 
2.2.3  ท านองเพลงซอ 
การซอของชาวเหนือจะมีท านองซอที่ใช้กันหลายท านอง  แล้วแต่ว่าในแต่ละท้องถิ่นจะใช้

ท านองใดบ้าง  ซึ่งก็จะมีความเหมือนและแตกต่างกันออกไป  ทั้งนี้เอกลักษณ์ของท านองซอในแต่
ละท้องถิ่นจะขึ้นอยู่กับการถ่ายทอดท านองซอจากครูซอรุ่นก่อน ๆ นั่นเอง 

สิริกร  ไชยมา (2546, หน้า 17-21)  ได้สัมภาษณ์กิจชัย  ส่องเนตร  ได้กล่าวว่าปัจจุบันมี
ท านองซอทั้งสิ้น 14 ท านอง ดังนี้ 

 2.2.3.1  ท านองเพลงอ่ือ  เป็นท านองเพลงซอที่มีพื้นฐานการก าเนิดมาจาก
การอ่ือลูก  อ่ือละอ่อน (กล่อมลูก) 

 2.2.3.2  ท านองเงี้ยวหรือเพลงเงี้ยวหรือซอเสเลเมา  สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นราว  
พ.ศ.  2100-2475  เรียกว่า ซอเงี้ยว  เพราะเป็นการให้เกียรติเจ้าของท านอง คือ พวกเงี้ยวหรือไทย
ใหญ่  ที่ชาวล้านนาไปติดต่อมีความสัมพันธ์กัน  แล้วรับเอาศิลปวัฒนธรรมบางอย่างของเงี้ยวมาใช้
ในชีวิตประจ าวัน  แบ่งเป็น 2 ท านอง คือ  เงี้ยวธรรมดา  และเงี้ยวสิบชาติ 

 2.2.3.3  ท านองเชียงแสน หรือ ละม้ายเชียงแสน  ใช้ซอเมื่อต้องการเปลี่ยนเป็น
ท านองอื่น  การเปลี่ยนท านองซอปี่ทุกครั้ง  ทุกท านอง  ต้องหวนกลับมาใช้ซอท านองละม้ายเชียง
แสนก่อน  ที่เรียกว่า “ซอเชียงแสน”  เพราะเป็นท านองซอที่ชาวเชียงแสนคิดประดิษฐ์ขึ้น 

 2.2.3.4  ท านองจะปุ  เป็นท านองซอที่มีลีลาเสียงไพเราะอ่อนหวาน  ใช้เสียง
เอื้อนอ่อน ๆ เสียงท้ายบาทนุ่ม  แล้วเปลี่ยนท านองให้อีกฝ่ายหนึ่งรับเป็นท านองจะปุ  ที่เรียกว่า “ซอ
จะป”ุ  เพราะเป็นท านองซอของคนไทยล้านนาที่เรียกว่า ชาวจะปุ หรือ ชาวพุ  คิดขึ้น 

 2.2.3.5  ท านองพม่า (เชียงใหม่) หรือ เพลงพม่า  เป็นท านองเพลงซอที่ได้มา
จากชาวพม่าที่เข้ามาปกครองล้านนา  ต้ังแต่สมัยพระเจ้าบุเรงนอง  ซอท านองพม่าเป็นอีกท านอง
หนึ่งที่ช่างซอนิยมซอกันเสมอ  ไม่ว่าเป็นการซอเด่ียว  ซอเป็นเรื่องราว  ซอโต้ตอบกัน  ซอประกอบ 
การร่ายร า  ซอท านองพม่าที่รู้จักกันดี คือ เรื่องเจ้าสุวัตรนางบัวค า 

 2.2.3.6  ท านองพม่า (เมืองน่าน) หรือ ซอท านองต๊ะโต๋งเต๋ง  เป็นท านองซอ
เพลงพม่าอีกท านองหนึ่งได้มาจากชาวพม่าที่มาอาศัยอยู่ในจังหวัดน่าน  จะมีเนื้อหาตายตัวบท 
สั้น ๆ ไม่ค่อยมีการน าซอท านองนี้ไปซอในเนื้อหาอ่ืน 
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 2.2.3.7  ท านองเชียงใหม่  เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  ซอขึ้นเชียงใหม่ เพราะใช้ซอ
เป็นบทแรก  คล้ายซอท านองดาดแพร่มาก  สังเกตว่ามักขึ้นต้นด้วยค าว่า ตว๋าง หรือ หลอน หรือ 
ถึง  ถือว่าเป็นบทไหว้ครูหรือกล่าวเริ่มต้นเรื่อง  เป็นการเล่าเรื่อง  กล่าวถึงเจ้าภาพ  หรือเหตุผลของ
การจัดงาน 

 2.2.3.8  ท านองดาดแพร่  คล้ายกับท านองเชียงใหม่  เป็นท านองที่มีความ
ไพเราะเร้าใจ  มีลักษณะเด่นที่สังเกตได้คือ  จะมีการเอ้ือนเสียงลงท้ายด้วยค าว่า  จิ่ม...แหละนา  
นิยมใช้ขับซอในเขตจังหวัด  แพร่  น่าน  พะเยา 

 2.2.3.9  ท านองล่องน่าน  เป็นท านองซอที่เกิดในจังหวัดน่าน  ซอล่องน่านเป็น
ซอที่นิยมฟังกันมากเพราะมีท านอง  จังหวะ  ลีลาเหมือน  กระแสน้ าน่านที่ไหลเลื่อนไป  มีเสียงสูง
ต่ า  อ่อนช้อย  พลิ้วไหว  เช่นกระแสลมพัดผิวน้ าให้เป็นละลอก  บางจังหวะเอื้อนเสียงแล้วหยุด
เหมือนกระแสน้ าน่านไหลเอ่ือยไปกระทบโขดหินแล้ววกวน  ท าให้มองจากจินตภาพเห็นธรรมชาติ
อันร่มรื่นเยือกเย็น  คนโบราณนิยมซอล่องน่านในการล าดับเหตุการณ์ล าดับเรื่องราว  การยอ 
พระเกียรติ  พรรณนาธรรมชาติ  ชมนก  ชมไม้  ใช้ซอในตอนสุดท้ายที่จะลาผู้ฟัง 

 2.2.3.10  ท านองลับแล หรือ ลับแลง  เป็นท านองซอที่ใกล้เคียงกับซอท านอง
ล่องน่านมาก  ที่เรียกว่า “ซอลับแล” หรือ “ซอลับแลง”  เพราะชาวอ าเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  
นิยมใช้ขับซอกันมากหรืออีกกระแสหนึ่งกล่าวว่า  เป็นเพราะนิยมใช้ซอในเวลาเย็นแดดร่มลมตก 
(แลง หมายถึง เวลาเย็น)  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการอ าลา  ซอท านองลับแลจึงมีท่วงท านองออด
อ้อน  ค่อนข้างวังเวง  ชวนให้รู้สึกใจหายเมื่อต้องอ าลาจากกัน 

 2.2.3.11  ท านองปั่นฝ้าย  เป็นซอท านองโบราณ  นิยมซอกันในจังหวัดแพร่  
น่าน  เป็นท านองซอที่มีความไพเราะ  เร้าใจ  จ าง่าย  ประดิษฐ์เนื้อร้องและประยุกต์ท านอง  โดย
พ่อครูไชยลังกา  เครือเสน  ซอท านองปั่นฝ้ายที่รู้จักและนิยมกันมากคือ “ซอปั่นฝ้าย”  มีเนื้อหา
บรรยายการปลูกฝ้ายต้ังแต่การหักล้างถางป่า  ไถ  หว่าน  ปลูก  ดูแลรักษา  เก็บฝ้าย  อีดฝ้าย   
ปั่นฝ้าย  ทอฝ้าย  จนกระทั่งน าไปขาย  นับเป็นบทซอที่สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทย
ล้านนาได้อย่างชัดเจนยิ่งนัก  ในขณะที่ช่างซอขับซอปั่นฝ้ายก็จะท าท่าฟ้อนประกอบไปด้วยเป็นที่
ครึกครื้นยิ่ง  ต่อมาได้มีการน าท านองซอปั่นฝ้ายไปร้องในเนื้อหาอ่ืน  และประยุกต์แต่งเป็นเพลงค า
เมืองร่วมสมัย เช่น  เพลงสาวไหม  เพลงบ่าวเค้ิน  แม่อีสี 2000  เป็นต้น 

 2.2.3.12  ท านองพระลอ  เป็นซอที่มีความไพเราะด้วยท านองเสียงสูงต่ า  พลัด
พลิ้ว  เอื้อนอ่อนช้อย  จึงนิยมใช้พรรณนาความ  ชมนก  ชมไม้  พรรณนาธรรมชาติ  ท าให้เกิด
ภาพพจน์  ซอท านองพระลอที่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย คือ  ซอพระลอ  ตอนพระลอเดินดง  ซึ่งเป็น



11 
 

ส่วนหนึ่งของบทซอพระลอที่แต่งโดยท้าวสุนทรพจนกิจ  กวีประจ าคุ้มเชียงใหม่  ส านักเจ้าราชชายา
ดารารัศมี  ปัจจุบันซอพระลอนิยมซอกันในจังหวัดแพร่  ซึ่งเป็นดินแดนก าเนิดต านานรักอันลือลั่น
ของพระลอ  พระเพื่อน  พระแพง  ซอที่ใช้ท านองซอพระลอ เช่น  ซอเรื่องพระลอ  ซอเรื่องน้อยใจยา  
เป็นต้น 

 2.2.3.13  ท านองมะเกิ่งมะกลาง หรือ ซอมะเก่ากลาง  เป็นบทซอสั้น ๆ ใช้ค า
ลึกซึ้งกินใจหรือค าปรัชญา  เป็นค าคมสั้น ๆ มาเป็นเนื้อหาในการซอ  ใช้ส าหรับซอต่อท านองเมื่อขึ้น
ท านองใหม่  ซอมะเกิ่งมะกลางเป็นซอท านองช้า ๆ เอื้อนทอดเสียงอย่างช้า ๆ 

 2.2.3.14  ท านองซอยิ้น  เป็นท านองที่ใช้ส าหรับเนื้อหายอพระเกียรติ  ซอยิ้น
เกิดขึ้นประมาณ 70 ปี (นับถึง  พ.ศ.  2539)  พระราชชายาเจ้าดารารัศมีโปรดให้ท้าวสุนทรพจนกิจ  
กวีประจ าคุ้มเชียงใหม่แต่งค าซอขึ้นเพื่อซอสรรเสริญ  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  คราว
เสด็จประพาสมณฑลภาคเหนือ 

 
2.2.4  พิธีกรรมเกี่ยวกับซอ 
พิธีกรรมเกี่ยวกับซอมีอยู่หลายพิธีกรรม เช่น  การไหว้ครูซอ  การกินอ้อ  การแบ่งครูซอ  

สิริกร  ไชยมา (2546, หน้า 31-43)  กล่าวว่า  พิธีกรรมเกี่ยวกับซอล้วนแล้วแต่เป็นพิธีกรรมที่เกิด
จากความเชื่อ  ความศรัทธา  ความกตัญญูรู้คุณ  การมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างช่างซอด้วยกัน  เป็น
การให้เกียรติซึ่งกันและกัน  เป็นพิธีกรรมที่แฝงด้วยคุณค่าที่น่าศึกษาเรียนรู้ย่ิง  พิธีกรรมเกี่ยวกับซอ
มีดังนี้ 

 2.2.4.1  การไหว้ครูซอ คือ  การบูชาครู  การร าลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ที่
ประสิทธิ์ประสาทวิชาซอให้  หรือเพื่อขอให้ครูช่วยปกปักรักษา  คุ้มครอง  คิดค าซอให้ลื่นไหลไม่ติด 
ขัด  มีความส าเร็จ  โอกาสท าพิธีไหว้ครูซอนิยมท ากันใน 2 โอกาส คือ  ไหว้ครูซอประจ าปี  และไหว้
ครูก่อนซอ  ดังนี้ 

  1)  การไหว้ครูซอประจ าปี  เป็นพิธีกรรมที่ช่างซอจัดท าขึ้นเป็นประจ าทุกปี  
ราวเดือน 9 เหนือ  หรือเดือนพฤษภาคม–เดือนมิถุนายน  ไหว้ครูทั้งที่มีชีวิตอยู่และครูที่ล่วงลับไป
แล้ว  ทั้งที่เป็นครูของครูของครูอีกด้วย  โดยมีค าเรียกครูเหล่านี้ว่าพ่อครู  แม่ครู  ครูเก๊า  ครูปลาย  
ครูตาย  ครูยัง (ยังมีชีวิตอยู่)  เป็นต้น  เพื่อระลึกถึงพระคุณครู  ขอให้บารมีของครูช่วยปกปักรักษา
ให้มีความสุขความเจริญ 

  2)  การขึ้นครูซอ หรือ ไหว้ครูซอ  หมายถึง  การไหว้ครูก่อนแสดงซอทุก
ครั้งช่างซอต้องท าพิธีขึ้นครู  หรือไหว้ครูเสียก่อน  เพื่อระลึกถึงพระคุณที่ได้สั่งสอน  ขอให้ครูซอ 



12 
 

คุ้มครอง  บันดาลให้สามารถขับซอได้ลื่นไหล  ไม่ติดขัด  คิดค าซอได้ฉับไว  มีปฏิภาณไหวพริบ  มี
เสน่ห์เป็นที่ชื่นชอบ  ไม่มีอุปสรรค  และด้วยมีความเชื่อว่าถ้าได้ไหว้ครูซอ  หรือยกครูแล้ว  จะท าให้
แคล้วคลาดอันตรายจากไสยศาสตร์  และท าให้ช่างซอมีก าลังใจเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้น 

 2.2.4.2  การแบ่งครูซอ หรือ การปลงครูซอ  เป็นพิธีกรรมอีกพิธีหนึ่งเกี่ยวกับ
ช่างซอที่ได้ร่ าเรียนวิชาการขับเพลงซอและฝึกฝนจนเกิดความช านาญจนสามารถแยกคณะซอเป็น
ของตนเอง  และต้องเป็นช่างซอมาอย่างน้อย 3 ปี  สามารถสอนซอให้กับผู้อ่ืนได้  ในเมื่อช่างซอผู้
นั้นมีความช านาญขับซอจนเก่งถึงขั้นมีลูกศิษย์  สามารถเป็นครูสอนซอให้กับศิษย์ได้ เป็นครูซอได้  
แต่ก่อนที่จะเป็นครูซอได้นั้น  ต้องท าพิธีขออนุญาตเป็นครูซอเสียก่อน  เพื่อขอแบ่งความเป็นครูจาก
พ่อครูแม่ครูของตน 

 2.2.4.3  การกินอ้อ หรือ การเอาอ้อ  เป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่ออย่างหนึ่ง
ของช่างซอ  มีความเชื่อว่าการกินอ้อช่วยเสริมสร้างสติปัญญาและการจดจ าได้เป็นอย่างดี  ค าว่า 
“อ้อ”  เป็นภาษาถ่ินเหนือ  มีความหมาย 2 ประการ คือ 

  1)  ค าว่า อ้อ มาจากค าภาษาถิ่นเหนือว่า “อ่องอ้อ”  หมายถึง  มันสมอง 
หรือ สติปัญญา 

  2)  ค าว่า อ้อ หมายถึง  “ต้นอ้อ”  เป็นพืชล้มลุกชอบขึ้นตามที่ชื้นแฉะ  ใบ
เรียว  ล าต้นแข็งเป็นปล้อง ๆ กลวงคล้ายไม้ไผ่แต่มีขนาดเล็ก  ต้นอ้อ มี 2 ชนิด คือ  ต้นอ้อหลวง  มี
ลักษณะเด่นคือมีใบขนาดใหญ่กว่าอ้อลาย  ใบและต้นเป็นสีเขียว  และต้นอ้อลาย  มีล าต้นเป็น 
สีขาว  ใบเป็นสีเขียวลาย ๆ  นิยมใช้ประดับตกแต่งหรีดในงาศพ  ถือว่าไม่เป็นมงคล  จึงนิยมใช้อ้อ
หลวงมาท าพิธีกินอ้อ 

 การกินอ้อมีความหมาย 2 ประการรวมกันอยู่  กล่าวคือ  ต้นอ้อเป็นอุปกรณ์
ส าคัญในการประกอบพิธีกรรมการกินอ้อ  และมีชื่อพ้องเกี่ยวข้องกับสมองและสติปัญญาอีกด้วย 

 ในการกินอ้อแต่ละประเภทมีขั้นตอนเหมือนกัน  แต่มีคาถาเป่าเสกไม่เหมือนกัน  
ศิษย์ครูซอจะกินอ้อครบทุกประเภท  แต่ชาวบ้านหรือนักเรียนที่ไม่ใช่ศิษย์ครูซอมักจะมาขอกิน
อ้อผญาหรืออ้อจ า  เพราะความเชื่อว่าท าให้เกิดความจ าและมีสติปัญญาดี  โดยการกินอ้อมี 4 
ประเภท คือ 

  1)  อ้อจ า  เป็นอ้อที่ใครได้กินน้ าผึ้งมนต์จากอ้อในลักษณะนี้แล้วจ าท าให้
มีความจ าดีเป็นเลิศ  จ าได้แม่นย า  ไม่ลืมง่าย ๆ บางครูเรียกว่า “อ้ออาจิณจ า” 
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  2)  อ้อพูด  เป็นอ้อที่ใครได้กินน้ าผึ้งมนต์จากอ้อในลักษณะนี้แล้วจะท าให้
คารมคมคายดี  มีค าพูด  ถ้อยค าเฉียบแหลม  ไพเราะน่าฟัง  มีเสน่ห์ทางด้านการพูด  ด้านการขับ
ซอ  บางครูก็เรียกว่า “อ้อเว้า” 

  3)  อ้อมหาเสน่ห์  เป็นอ้อที่ท าให้ผู้ได้กินมีเสน่ห์  มีอ านาจในตัวเอง  เป็นที่
ต้องตาต้องใจของผู้พบเห็น  เมื่อแสดงการขับซอก็จะมีผู้ชมชื่นชอบทั้งน้ าเสียง  กิริยา  อาการ    
ท่วงท่า  ลีลา  และมารยาทยิ่งนัก  นับว่าเป็นเสน่ห์ที่ช่างซอทุกคนปรารถนา  ถ้าใครมีแล้วจะประสบ
ความส าเร็จในอาชีพเป็นอย่างดี  บางที่เรียกว่า “อ้ออ านาจ” 
  4)  อ้อผญา  เป็นอ้อที่กินแล้วท าให้มีผญาปัญญาดี  สติปัญญาเป็นเลิศ  
มีความเฉลียวฉลาดปราดเปรื่อง 
 

2.2.5  แนวทางการวิเคราะห์บทเพลง 
 2.2.5.1  การวิเคราะห์ท านอง 
  1)  ช่วงเสียง (Range) ณัชชา  พันธุ์เจริญ  กล่าวว่า  คือระยะห่างระหว่าง

โน้ตที่มีระดับเสียงสูงสุดและตัวโน้ตที่มีระดับเสียงต่ าสุด  วิธีนับระยะห่างใช้วิธีเดียวกับการนับขั้นคู่  
กล่าวคือ  นับโน้ตต่ าสุดเป็นโน้ตตัวที่ 1  ถ้าช่วงเสียงกว้างกว่าคู่แปด  ให้ทอนลงมาอยู่ในช่วงคู่แปด
เพื่อหาชนิดของขั้นคู่ 

  หากเพลงมีหลายแนวหรือมีเครื่องดนตรีมากกว่า 1 ชิ้น  ควรวิเคราะห์
ช่วงเสียงของแต่ละแนวหรือช่วงเสียงของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด  แล้วจึงวิเคราะห์ช่วงเสียงของทุก
แนวรวมกันซึ่งจะเป็นช่วงเสียงของเพลงนั้น  ถ้าวงดนตรีที่ใช้มีกลุ่มเครื่องดนตรีต่าง ๆ ที่แบ่งประเภท
ได้ชัดเจน เช่น  ในกรณีของวงซิมโฟนีออร์เคสตรา  ก็อาจวิเคราะห์ช่วงเสียงของแต่ละกลุ่มเครื่อง
ดนตรี  แล้วน ามาเปรียบเทียบกันว่ามีช่วงเสียงกว้างหรือแคบกว่ากันในแต่ละกลุ่มเครื่องดนตรี  และ
ช่วงเสียงโดยรวมอยู่สูงหรือต่ ากว่ากันอย่างไร 

  นอกจากช่วงเสียงซึ่งคิดอย่างตรงไปตรงมา  โดยนับขั้นคู่ระหว่างโน้ตที่มี
ระดับเสียงสูงสุดและโน้ตที่มีระดับเสียงต่ าสุดแล้ว  ควรวิเคราะห์ช่วงเสียงกลาง (Tessitura) ซึ่ง
หมายถึง  ช่วงเสียงที่ใช้มากที่สุด  ทั้งนี้อาจไม่ใช่ช่วงเสียงที่อยู่ประมาณกึ่งกลางของช่วงเสียง
ทั้งหมดก็ได้  การหาช่วงเสียงกลางเป็นการกะประมาณคร่าว ๆ ค าตอบของช่วงเสียงกลางจะไม่
แน่นอนเหมือนการหาช่วงเสียงธรรมดาซึ่งดูจากโน้ตสูงสุดและต่ าสุดเท่านั้น (ณัชชา  พันธุ์เจริญ, 
2551, หน้า 8-9) 
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  2)  ขั้นคู่ (Interval) ณัชชา  พันธุ์เจริญ  กล่าวว่า  การวิเคราะห์ขั้นคู่ใน
ท านองเดียวก็คือการวิเคราะห์การด าเนินท านองว่า  เป็นการเคลื่อนที่จากโน้ตตัวหนึ่งไปยังโน้ตอีก
ตัวหนึ่งอย่างไร  มีการขยับมากน้อยเพียงใดโดยวัดได้จากการนับขั้นคู่ 

   (2.1)  การเคลื่อนท านองแบบตามขั้น (Conjunct  motion)  เป็น
การเคลื่อนท านองจากโน้ตตัวหนึ่งไปยังโน้ตอีกตัวหนึ่งเป็นคู่ 2  ซึ่งหมายรวมถึงการซ้ าโน้ตหรือคู่ 1 
เพอร์เฟคด้วย 

   (2.2)  การเคลื่อนท านองแบบข้ามขั้น (Disjunct  motion)  เป็น
การเคลื่อนท านองจากโน้ตตัวหนึ่งไปยังโน้ตอีกตัวหนึ่งเป็นคู่ 3  หรือกว้างกว่าคู่ 3  การขยับข้ามขั้น
ซึ่งเรียกว่าขั้นคู่กระโดด  มักน าหน้าหรือตามหลังด้วยการขยับเพียงชั้นเดียวในทิศทางตรงกันข้าม
เพื่อให้เกิดสมดุล 

   ท านองที่มีโน้ตกระโดดติดต่อกันในทิศทางเดียวกันนั้นเป็นไปได้  
ถ้าโน้ตที่กระโดดอยู่ในคอร์ดเดียวกัน  แต่ระยะรวมระหว่างโน้ตต่ าสุดและสูงสุดของช่วงนั้นไม่ควร
เกิน 1 ช่วงคู่แปดและไม่ควรเป็นขั้นคู่สามเสียงหรือทรัยโทน (Tritone) และไม่ควรเป็นคู่ 7  เนื่องจาก
ขั้นคู่ดังกล่าวเป็นขั้นคู่เสียงกระด้าง  กล่าวคือ  กรอบของท านองไม่ควรเป็นขั้นคู่เสียงกระด้างถึงแม้
จะมีโน้ตหลายตัวค่ันอยู่ระหว่างโน้ตทั้งสอง  แต่เสียงกระด้างนั้นก็ยังได้ยินค่อนข้างชัดเจน (ณัชชา  
พันธุ์เจริญ, 2551, หน้า 10-11) 

  3)  ทิศทาง  ณัชชา  พันธุ์เจริญ  กล่าวว่า  การด าเนินท านองจากโน้ตตัว
หนึ่งไปยังโน้ตตัวถัดไป  มีอยู่ 3 ทิศทาง  คือ  ทิศทางขึ้นถ้าโน้ตตัวหลังมีระดับเสียงสูงกว่า  หรือทิศ 
ทางลงถ้าโน้ตตัวหลังมีระดับเสียงต่ ากว่า  แต่ถ้าโน้ตย้ าอยู่ที่ระดับเสียงเดิม  ก็เรียกว่า ทิศทางคงที่  
การวิเคราะห์ทิศทางของท านองโดยดูโน้ตทีละตัวเช่นนี้อาจเป็นประโยชน์กับท านองสั้น ๆ ที่มีโน้ต
อยู่ไม่กี่ตัว  แต่ถ้าเป็นท านองที่มีความยาวอย่างน้อย 2 ห้อง  ควรดูภาพรวมของทิศทางแล้วสรุป
ทิศทางทั้งหมดของท านองนั้น ๆ ว่ามีทิศทางขึ้นหรือลงหรือคงที่ 

   (3.1)  ทิศทางขึ้น  ท านองมีทิศทางขึ้นมักมีการด าเนินท านองจาก
โน้ตตัวหนึ่งไปยังโน้ตอีกตัวหนึ่งในทิศทางขึ้นบ้างลงบ้าง  แต่จะมีทิศทางขึ้นบ่อยครั้งกว่าหรืออาจมี
ขั้นคู่กระโดดขึ้นหลายครั้งกว่าขั้นคู่กระโดดลง  ท านองที่ดีไม่ว่าของชาติใดภาษาใด  ควรมีทิศทาง
ชัดเจน 

   (3.2)  ทิศทางลง  ในทางกลับกันท านองที่มีทิศทางลงจะมีการ
ด าเนินจากโน้ตตัวหนึ่งไปยังโน้ตอีกตัวหนึ่งในทิศทางขึ้นบ้างลงบ้างเช่นกัน  แต่จะมีทิศทางในขาลง
บ่อยครั้งมากกว่า 
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   การเคลื่อนท านองไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง  ถ้าเป็นท านองที่ดี
ต้องมีความสมดุลภายใน  ท านองจะไม่วิ่งขึ้นจากโน้ตตัวหนึ่งไปยังโน้ตอีกตัวหนึ่ง  โดยไม่มีการหัก
กลับลงมาบ้างเป็นระยะ ๆ แม้ว่าโดยรวมจะเป็นท านองขาขึ้นก็ตาม  ในท านองขาลงก็เช่นเดียวกัน  
ท านองที่ดีจะไม่วิ่งด่ิงลงโดยไม่มีการสร้างความสมดุลระหว่างทาง  การวิเคราะห์ทิศทางการเคลื่อน
ท านองจึงต้องค านึงถึงความสมดุลของท านองด้วย  นอกเหนือจากทิศทางโดยรวมของท านอง 
    (3.3)  ทิศทางคงที่  ท านองจ านวนไม่น้อยมีทิศทางคงที่ คือ  ไม่มี
ทิศทางชัดเจนว่าขึ้นหรือลง  ท านองที่มีทิศทางคงที่ไม่ได้หมายความว่าเป็นท านองไม่ดี  เพราะแต่
ละเพลงจะประกอบด้วยท านองหลายท านอง  หรือประโยคเพลงหลายประโยคมาเรียงปะติดปะต่อ 
กันจึงต้องมีความสมดุลของทิศทาง  ทั้งขึ้น  ลง  และคงที่  ท านองที่มีทิศทางคงที่ท าให้เพลงไม่
เคลื่อนไหว  ให้ความรู้สึกของการรอคอย  ซึ่งในเพลงทั่วไปตามความเป็นจริงต้องมีบางช่วงที่ต้อง
หยุดการเคลื่อนไหวบ้าง  มิฉะนั้นเพลงจะขยับไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาจนไม่ได้พัก 
    ทิศทางที่แตกต่างกันอาจเกิดขึ้นในท านองเพลง เช่น  บางท านอง
อาจมีทั้งทิศทางขึ้นแล้วตามด้วยทิศทางลง  บางท านองอาจเริ่มด้วยทิศทางลงแล้วตามด้วยทิศทาง
คงที่  ท านองที่มีขนาดยาวหรือท านองที่เป็นประโยคจบสมบูรณ์มักมีความสมดุลในตัวเอง คือ  มี
ทิศทางขึ้นแล้วตามด้วยทิศทางลง  หรือมีทิศทางลงแล้วตามด้วยทิศทางขึ้น 
    การวิเคราะห์ทิศทางของท านองบางครั้งต้องพิจารณาผลกระทบ
ของการกระโดดช่วงคู่แปดด้วย  เพราะการย้ายช่วงคู่แปดเพื่อให้เครื่องดนตรีเล่นได้สะดวก  หรือ
ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม  ยังถือว่าท านองนั้นด าเนินต่อไปในทิศทางเดิม  การย้ายช่วงคู่แปดไม่มีผล
ต่อการเปลี่ยนทิศทางของท านอง (ณัชชา  พันธุ์เจริญ, 2551, หน้า 12-20) 
   4)  โน้ตประดับ  ณัชชา  พันธุ์เจริญ  กล่าวว่า  ในการวิเคราะห์ท านองควร
ให้ความส าคัญกับโน้ตประดับด้วย  เพราะเป็นสิ่งที่เพิ่มชีวิตชีวาให้กับท านอง  โน้ตประดับเพียงตัว
เดียวสามารถสร้างความน่าสนใจได้ไม่น้อย  โน้ตประดับเปรียบเสมือนเครื่องประดับของผู้หญิงต้อง
ใช้ในกาลที่เหมาะสม  ไม่ใช้มากเกินไปและไม่ใช้อย่างพร่ าเพรื่อ  สิ่งที่ควรกล่าวถึงในส่วนของโน้ต
ประดับก็คือบทบาทของโน้ตประดับที่มีต่อท านองเพลง  และในการวิเคราะห์โน้ตประดับจึงกระท าที
ละแนวเท่านั้น (ณัชชา  พันธุ์เจริญ, 2551, หน้า 22-23) 
   5)  โครงหลักของท านอง  ณัชชา  พันธุ์เจริญ  กล่าวว่า  การวิเคราะห์หา
โครงหลักของท านองเป็นเรื่องจ าเป็น  เพราะโครงหลักของท านองจะเป็นตัวก าหนดระดับความ 
ส าคัญของตัวโน้ตและก าหนดทิศทางของท านองด้วย  โครงหลักของท านองท าให้ทราบจุดเริ่มต้น
และจุดสิ้นสุดของประโยคเพลง  ท าให้ทราบว่าเพลงมีกี่แนว  แนวใดส าคัญมากน้อยกว่ากันอย่างไร  
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การหาโครงสร้างหลักของท านองต้องพิจารณาจังหวะประกอบด้วยโน้ตส าคัญมักเกิดขึ้นบนจังหวะ
ส าคัญ 
   การวิเคราะห์โครงหลักของท านองเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีของไฮน์ริค   
เชงเคอร์ (Heinrich  Schenker; 1868-1935)  ซึ่งกล่าวว่า  โครงหลักของท านองที่ดีจะมีทิศทางขึ้น
หรือลงตามล าดับทีละขั้น  การวิเคราะห์โครงหลักของท านองสามารถน าไปใช้กับการวิเคราะห์ทิศ 
ทางของท านองได้  กล่าวคือ  แทนที่จะดูจากโน้ตตัวหนึ่งไปยังโน้ตตัวถัดไปอย่างตรงไปตรงมาทุก
ตัวแต่จะดูภาพรวม  ปัญหาคือจะเลือกโน้ตตัวใดมาเป็นหลักในการดูภาพรวม  วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือ  
เลือกโน้ตตัวสูงสุดของกลุ่มโน้ตที่แสดงเค้าโครงของทิศทางท านอง  ซึ่งโน้ตเหล่านี้น่าจะอยู่บน
จังหวะส าคัญหรืออย่างน้อยก็อยู่บนชีพจรจังหวะ  ดังที่กล่าวแล้วว่าท านองที่ดีมักมีโครงหลักของ
ท านองที่ขยับทีละขั้นไปในทิศทางเดียว คือ  ขึ้นอย่างเดียวหรือลงอย่างเดียว  ซึ่งถ้าพิจารณาโน้ตที
ละตัวจะพบทั้งการขยับทีละขั้นและการกระโดดทั้งขึ้นและลง (อ้างในณัชชา  พันธุ์เจริญ, 2551, 
หน้า 23-26) 

  

2.3  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ดนตรีที่ใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ นั้นมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไป  เช่น  ประกอบการ

แก้บน  ประกอบการรักษา  ประกอบการฟ้อนร าในพิธีกรรมนั้น ๆ  หรือใช้ดนตรีประกอบการแสดง
ของละครที่น ามาแก้บน  เป็นต้น  และในพิธีกรรมต่าง ๆ ของในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยยังคงผูก
ติดกับความเชื่อ  ความศรัทธาในสิ่งเร้นลับที่มีมายาวนาน 

บุญลอย  จันทร์ทอง (2545) ได้ท าการวิจัยเรื่อง  ดนตรีชาวเขาเผ่าม้ง  หมู่บ้านสบเป็ด  
อ าเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน  ผลการวิจัยพบว่า  ชาวเขาเผ่าม้งยังคงรักษาความเป็นวัฒนธรรมของ
พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานศพ  ความเชื่อถือต่าง ๆ ในเรื่องของจิตวิญญาณและขั้นตอนในการ
ปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนและให้ความส าคัญกับพิธีกรรมเป็นอย่างมาก 

การวิเคราะห์ดนตรีที่ใช้ประกอบในพิธีกรรมงานศพ  ผลการวิจัยพบว่าเครื่องดนตรีที่ใช้ใน
การด าเนินท านองคือ “เก้ง” มีความส าคัญในการเป็นผู้น าในพิธีงานศพ  ดนตรีอยู่ในตระกูลเครื่อง
ลมที่มีระบบการเทียบเสียง 5 เสียง  มีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ  เต้าเก้ง 6 ท่อและลิ้นซึ่งใช้วัสดุและ
เครื่องมือที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นจากธรรมชาติ  บทเพลงของดนตรีม้งเป็นเพลงที่มีโครงสร้าง
ของเพลงมีท่อนเพลงหลายท่อน  ไม่มีการวนซ้ าไปมา  มีองค์ประกอบดนตรีครบถ้วนทั้งท านองเพลง  
การประสานเสียงและจังหวะ  นักดนตรีมีอิสระในการสร้างเสียงสูงต่ า  แตกต่างจากท านองเดิมโดย
เกิดจากการควบคุมลมหายใจ  ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์ในบทเพลง  ส่วนเคร่ืองดนตรี
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ประกอบได้แก่ จัว  เป็นการบรรเลงในแนวเดียวตลอดในทุกบทเพลงซึ่งมีลักษณะและส่วนจังหวะที่
ปรากฏให้เห็นในบทเพลงทั้งหมดมีอยู่ลักษณะเดียว 

วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องดนตรีได้มีการสืบทอดกันมาช้านาน  ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเกิดขึ้น
ในยุคใด  สมัยใด  บทเพลงใช้บรรเลงประกอบพิธีกรรมงานศพเป็นส่วนใหญ่  โดยชาวม้งถือว่า
ดนตรีกับพิธีกรรมงานศพเป็นสิ่งที่ควบคู่กันอย่างแยกไม่ออก  ดนตรีและพิธีกรรมงามศพถือว่ามี
ความส าคัญที่สุดของชาวม้ง  ดนตรีชาวม้งได้สะท้อนสภาพวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าม้ง  ความ 
ส าคัญของดนตรีชาวเขาเผ่าม้งมีบทบาทและความส าคัญมากส าหรับพิธีกรรม  โดยเฉพาะพิธีกรรม
งานศพ 

สอดคล้องกับบูรพันธุ์  ใจหล้า (2545) ได้ท าการวิจัยเรื่อง  ซอล่องน่าน:กรณีศึกษาคณะ
ค าผาย  นุปิง  ผลการวิจัยพบว่า  ซอล่องน่านคือชื่อเรียกท านองซอท านองหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์และ
มีความนิยมมากในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียง  โดยมีศูนย์กลางและต้นก าเนิดของ
ท านองอยู่ที่จังหวัดน่าน  ซอล่องน่านมีบทบาทหน้าที่ในการแสดงในงานต่าง ๆ โดยเฉพาะงาน
อุปสมบท  ซอล่องน่านมีหน้าที่เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์สิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพร้อมทั้งให้
ความบันเทิงและความรู้แก่แขกที่มาร่วมงานหรือรับฟังซอ 

ในด้านท านองการขับร้องของซอล่องน่านจะใช้ท านองดาดน่านในการซอเป็นหลักในการ
แสดง  ซึ่งมลีักษณะของท านองในแต่ละท่อนวนกลับไปกลับมาในท านองเดิมโดยจะมีการเปลี่ยน
แต่เฉพาะเนื้อหาที่ใช้การซอซึ่งมีฉันท์ลักษณ์ในการซอเป็นหลัก  ผลการวิเคราะห์ท านองพบว่าใน
ลักษณะของท านองการขับร้องซอในท านองดาดน่านในแต่ละประโยคมีลักษณะการด าเนินท านอง
ที่คล้ายกันเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งในประโยคทั้งหมดของในท านองในแต่ละวรรคมักจะมีลักษณะการจบ
ของท านองในแต่ละประโยคส่วนใหญ่ที่เหมือนกัน 

สอดคล้องกับสุริยา  บรรพลา (2545) ได้ท าการวิจัยเรื่อง  พิธีกรรมเลี้ยงปี อ าเภอวังสะพุง  
จังหวัดเลย  ผลการวิจัยพบว่า  หมู่บ้านที่ใช้เป็นพื้นที่ท าการศึกษามีประวัติการก่อต้ังชุมชนมาเป็น
เวลานานมีขนบธรรมเนียมประเพณีด้านความเชื่อ  ความศรัทธาต่อการนับถือผีเจ้านายและผี 
บรรพบุรุษอย่างแน่นแฟ้น  ดังปรากฏว่าเมื่อครบรอบวันเลี้ยงประจ าปีผีเจ้านายและผีบรรพบุรุษ  
สมาชิกในแต่ละหมู่บ้านที่มีหน้าที่ต่าง ๆ ด าเนินการจัดเตรียมงานด้านสถานที่  อุปกรณ์  เครื่องใช้
ในพิธีกรรมเลี้ยงปีอย่างพร้อมเพรียง  โดยมีความเชื่อเรื่องของผีเจ้านายและผีบรรพบุรุษว่าจะช่วย
คุ้มครองชีวิตให้ด าเนินไปอย่างปกติสุข 

พิธีกรรมเลี้ยงปีของชาวอ าเภอวังสะพุง  จะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนหกก่อนฤดูท านา        
พิธีกรรมเลี้ยงปีเป็นพิธีกรรมที่ชาวบ้านถือปฏิบัติมาเป็นประจ าทุกปี  สันนิษฐานว่าประเพณีนี้
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เกิดขึ้น มาก่อนที่พุทธศาสนาจะเผยแพร่เขามา  พิธีกรรมเลี้ยงปีสะท้อนระบบความคิดของชาวบ้าน
ที่มีต่อบรรพบุรุษว่าเมื่อตายไปแล้วจะยังคุ้มครองลูกหลานให้อยู่ดีมีสุขเพื่อให้ข้าวปลาอาหาร
บริบูรณ์  ชาวบ้านจึงจัดแต่งอาหารคาว  อาหารหวาน  น้ า  หมากพลู  บุหรี่  สุรา  เทียนและดอกไม้
เซ่นสรวงและบูชาอ้อนวอนให้ผีเจ้านายและผีบรรพบุรุษดลบันดาลให้ฝนฟ้าตกตามฤดูกาล 

องค์ประกอบของพิธีกรรมเลี้ยงปีของอ าเภอวังสะพุง  จากหมู่บ้านกลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 
หมู่บ้าน  ส่วนที่เหมือนกันคือ มีสถานที่จัดพิธีกรรมเลี้ยงปีเป็นลานกว้างมีศาลผีอย่างน้อย 3-5 ศาล
ชาวบ้านเรียกว่าดอนคุ้ม ดอนหอ  หรือดงหอ  ส่วนหอโฮงการเรียกเฉพาะบ้านทรายขาวผู้ประกอบ
พิธีกรรมประกอบด้วยขะจ้ า  นางเทียม  สมุน  นางแต่ง  ซึ่งแต่ละต าแหน่งจะมีการสืบทอดทางสาย
ตระกูล  เครื่องใช้ในพิธีกรรมประกอบด้วยเครื่องสักการะได้แก่  พานบายศรี  ขัน 5  ขัน 8  
เครื่องเซ่นไหว้ที่ชาวบ้านทุกครัวเรือนต้องน ามาประกอบพิธีกรรมศักด์ิสิทธิ์เกี่ยวกับผีเจ้านายและผี
บรรพบุรุษ  ประกอบด้วย  กระติบข้าวเหนียว  เหล้าขาว  ปลาบ่าว-ปลาสาว  หมากพลู  บุหรี่  
ข้าวต้ม  และขวดน้ า  เครื่องเซ่นไหว้ที่ปรากฏมีเฉพาะแห่งได้แก่ บั้งแกลบ พบที่บ้านโพนงามและ
บ้านปาก ปวน  เมื่อครบรอบ 3 ปี  ต้องจัดเลี้ยงใหญ่พบว่าบ้านนาวัวเลี้ยงด้วยควาย  บ้านโพนงาม
เลี้ยงด้วยหมู  บ้านปากปวนเลี้ยงด้วยอ้น  ส่วนบ้านวังสะพุงนั้นจะจัดเลี้ยงไก่  หมู  ควาย  สลับ
หมุนเวียนกันไปทุกปีและไม่มีข้อจ ากัดในการน าอาหารคาว  อาหารหวาน  และผลไม้  ขั้นตอนการ
ประกอบพิธีกรรมเลี้ยงปี  อ าเภอวังสะพุง  สรุปโดยรวมมี 3 ขั้นตอน คือ  การเซ่นสรวงบูชา  การท า 
บุญกินเลี้ยง  และการเล่นฟ้อนร า 

ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมเลี้ยงปี  อ าเภอวังสะพุง  จากหมู่บ้านกลุ่มตัวอย่าง 5 
หมู่บ้าน  พบว่าความเชื่อเรื่องผีที่ประจ าอยู่ศาลดอนหอ หรือ ดอนคุ้มมีสองประเภท คือ เรื่องผี
เจ้านาย  พบว่าผีเจ้านายมีเฉพาะหมู่บ้านที่เก่าแก่และมีลูกหลานสืบทอดสายตระกูลเนื่องจากเคย
ต้ังบ้านเรือนสมัยเมื่อยังมีชีวิตอยู่  หมู่บ้านทีเคยมีเจ้านายระดับชั้นเจ้าฟ้า  อันมีเชื้อสายเจ้าราชวงศ์  
ได้แก่  บ้านทรายขาว  จึงมีผีเจ้านาย คือ เจ้าฟ้าร่ม (ฮ่ม) ขาว  ท้าวหล้าน้ า  บ้านวังสะพุงมีผีเจ้านาย
หลวงศรีสงครามซึ่งเป็นผีมเหศักด์ิหลักเมือง (ผีอาฮัก) ซึ่งเป็นผู้น าทางสังคมและวัฒนธรรมของชาว 
บ้านชาวเมืองแต่โบราณ  สองผีบรรพบุรุษที่ปรากฏพบจากหมู่บ้านกลุ่มตัวอย่าง 5 หมู่บ้าน คือ 
บ้านทรายขาวมีผีบรรพบุรุษนามเจ้าพ่อราชวงศ์  เจ้าพ่ออุปฮาดบ้านนาวัว  มีเจ้าพ่อดินบ้านโพน
งาม  มีเจ้าพ่อค าแหงบ้านปากปวน  มีเจ้าพ่อราดทไซบ้านวังสะพุง  ท้าวมหาแอ 

ความสัมพันธ์ของพิธีกรรมเลี้ยงปีกับโครงสร้างทางสังคมพบว่า  การสืบทอดต าแหน่ง 
ขะจ้ า  นางเทียม  นางแต่ง  สมุน  มีการสืบทอดทางสายตระกูล  โดยการมอบหมายให้บุตร  ธิดา
คนที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่แทนได้  ก่อนสิ้นชีวิตก็จะมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติสืบทอดหรือจะ
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พาบุตรชายร่วมพิธีกรรมแต่ยังเล็ก ๆ โดยการเรียนรู้วิธีการและกระบวนการจัดพิธีกรรมเลี้ยงปีที่
ศักด์ิสิทธิ์ของชาวบ้านนั้นว่ามีความเกี่ยวข้องกับบุคคลฝ่ายใดบ้าง  เพื่อด ารงบทบาทหน้าที่ให้เกิด
ความสมบูรณ์ของพิธีกรรม  จากการศึกษาพบว่าพิธีกรรมเลี้ยงปีมีความส าพันธ์กับโครงสร้างทาง
สังคมระดับครอบครัว  ระดับวงศ์ตระกูล  ระดับหมู่บ้าน  และระดับชุมชนเพราะความเชื่อเรื่องผี
เจ้านาย  และผีบรรพบุรุษ  มีอิทธิพลต่อชาวบ้านท าให้โครงสร้างทางสังคมมีเอกภาพทางการคิด  
ความขัดแย้งมีน้อย  เนื่องจากนับถือผีตนเดียวกันจึงพบว่าระบบเครือญาติช่วยให้ชาวบ้านมีการ
ประนปีระนอมกันและพึ่งพาอาศัยกันและกัน  ส่งผลให้สภาพสังคมและวัฒนธรรมของชาวอ าเภอ
วังสะพุงมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  มีอัตลักษณ์เฉพาะตน  

สอดคล้องกับชัชวาล  อ่อนละมุน (2549) ได้ท าการวิจัยเรื่อง  ดนตรีในพิธีกรรมมม็วดของ
หมู่บ้านวัฒนธรรม  บ้านทุ่งใหญ่  อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีษะเกษ  ผลการวิจัยพบว่า  ดนตรีที่
ใช้ในพิธีกรรมมม็วด  ประกอบด้วย  ตรัวอู้  ปี่ปุ๊กหรือแคน  และกลองกันตรึมกับฆ้องโหม่ง  โดย
บรรเลงประกอบการร้องให้มม็วดได้ร่ายร าต้ังแต่เริ่มพิธีกรรมจนสิ้นสุดพิธีกรรม  บทเพลงที่ใช้
ประกอบในพิธีกรรมแบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ  กลุ่มที่ 1 เป็นบทเพลงที่ใช้ในการบูชาครู  ได้แก่เพลง
โพล็วทม  เพลงพัดเจือย  เพลงอันตวงกรูและเพลงเมือนระเงียว  กลุ่มที่ 2 เป็นบทเพลงที่ใช้ในการ
เข้าทรงและร่ายร าของมม็วด  ได้แก่  เพลงบองบ็อด  เพลงโอ๊ก  เพลงกันเตียวและเพลงจะเวีย  กลุ่ม
ท่ี 3 เป็นเพลงลา  ได้แก่  เพลงกัจปุกาและเพลงถวายเปรียะฮ์อาตึดเปรียะฮ์จันทร์  เนื้อหาของบท
เพลงในพิธีกรรมจะมีเนื้อหาแสดงการเก้ียวพาราสีและการประกอบอาชีพ  ในการวิเคราะห์บทเพลง
ที่ใช้ในพิธีกรรมมม็วด  บทเพลงทั้งหมดมีลักษณะโครงสร้างแบบ Iterative  แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
ท่อนน าและท านองเพลง ลักษณะผิวพรรณ (Texture) เป็นแบบท านองหลากหลาย (Heterophony) 
การกระสวนจังหวะเป็นแบบง่าย ๆ ซ้ า ๆ กัน  รูปลักษณ์ของท่วงท านอง (Melodic contour) ส่วน
ใหญ่เป็นท่วงท านองที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน (Conjunct) ส่วนท่วงท านองที่มีลักษณะขึ้น ๆ ลง ๆ 
(Undulating) สม่ าเสมอ (Terraced) ค่อย ๆ สูงขึ้น (Ascending) และค่อย ๆ ต่ าลง (Descending) 
พบบ้างเล็กน้อย 

สอดคล้องกับสุรสิทธิ์  ศรีสมุทร (2549) ได้ท าการวิจัยเรื่อง  เพลงส าคัญในพิธีกรรม
เข้าทรงลิมนต์  ในจังหวัดสงขลา  ผลการวิจัยพบว่า  พิธีกรรมลิมนต์ได้รับอิทธิพลมาจากพราหมณ์
ฮินดู  มีวัตถุประสงค์การเล่น 3 อย่างคือ 1) เล่นแก้บน  2) เล่นรักษาไข้  3) ไหว้ครู  ประกอบ
พิธีกรรม 3 วันในโรงพิธีเรียกว่า “โรงมัด”  เครื่องเซ่นไหว้ต้องมีขนมลาเป็นส่วนส าคัญ  ผู้เกี่ยวข้อง
พิธีได้แก่  นางทรง  พี่เลี้ยง  นายมนต์  เจ้าภาพ  ญาติและผู้ร่วมพิธี  ล าดับขั้นตอนในวันแรกท าพิธี
ทักโรง  ร้องบทกาดครู  กาดศักด์ิสิทธิ์  อ้างเฉี้ยนอ้างมัตถ์  ตัดไม้  ปลุกศาลา  เรียกตายาย  วันที่ 2 
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ร้องบทกาดครู  บทเรียกตายายกลางคืน  ร้องบทอ้างน้ า  วันที่ 3 ร้องบทกาดครู  บทเรียกตายาย  
น าตายายไปอาบน้ า  ร้องบทอ้างยังเสร็จแล้วท าพิธีเหวยหมฺรฺบ  ร้องบทส่งตายาย  ส่งศักด์ิสิทธิ์และ
ส่งผี 

การขับร้องใช้ทับประกอบการร้อง 3-5 ใบ  น าเข้าบทร้องด้วยการเอ้ือนใส่ค าร้องใน
ท านอง  ใช้ค า 3 ประเภท คือ  ค าร้องหลัก  ค าไม่สื่อความหมาย  และค าซ้ า  วางค าแบบ 1 พยางค์
ต่อ 1 เสียง  และ 1 พยางค์ต่อ 2-3 เสียง  กระสวนท านองสั้น ๆ มี 4 แบบ  ขับร้องซ้ า ๆ วนไปมา  
โครงสร้างท านองมี 3 แบบ 

ลักษณะเฉพาะทางดนตรีของเพลงส าคัญในพิธีกรรมลิมนต์  ใช้กระสวนทับ 3 กระสวน 
คือ ต้นเพลง  กลางเพลง  และจบเพลง  ใช้กระสวนทับรูปแบบที่ 2 มากที่สุด  เพลงร้องอยู่ในกลุ่ม
เสียง 4 เสียง  พิสัยเพลงอยู่ช่วงคู่ 6 แบ่งวรรคเพลงเป็น 2 วลีและ 3 วลี  การเดินท านองแบบซ้ าเสียง
เดิม คู่ 2 และ คู่ 3  และลงจบวรรคเพลงด้วยเสียงหลัก  เสียงโครงสร้างใช้เพียง 3 เสียง 

สอดคล้องกับสัญชัย  ด้วงบุ้ง (2550) ได้ท าการวิจัยเรื่อง  ดนตรีพิธีกรรม ของชาวผู้ไทใน
ต าบลโนนยาง  อ าเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร  ผลการวิจัยพบว่า  ดนตรีที่ใช้ในพิธีกรรมเหยา  
เป็นการบรรเลงประกอบการร า  การร้องซึ่งมี “หมอแคน” เป็นผู้บรรเลงแคน และ “หมอปี่” เป็นผู้
บรรเลงปี่ผู้ไท  พิธีกรรมเหยาเริ่มจากการเกริ่นน าเข้าสู่  การล า  การร้อง  สลับกับการพูด  หมอแคน
จะบรรเลงน าขึ้นมาแล้วตามด้วยปี่ผู้ไทเป็นท านองด้น (Improvisation) มีแคนเป็นท านองหลักและ
ปี่ผู้ไทบรรเลงสอดประสานท านอง  ระบบเสียงแคนเป็นแบบ 7 เสียงไม่เท่ากัน  และเลือกใช้เฉพาะ 
5 เสียงแต่ระบบของเสียงปี่ผู้ไทเป็นระบบ 6 เสียงไม่เท่ากัน  และเลือกใช้เฉพาะ 5 เสียงเช่นเดียวกัน  
ปี่และแคนบรรเลงท านองคู่กัน  ในโครงสร้างของบทเพลง 3 ท่อน คือ  ท่อนน า  ท่อนท านองเพลง  
และท่อนจบ  โดยใช้กลุ่มเสียง 5 เสียง  พิสัยของบทเพลงคือ 2428 เซนต์ 

สอดคล้องกับบรรทม  น่วมศิริ (2550) ได้ท าการวิจัยเรื่อง  ดนตรีประกอบละครแก้บน
ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาคณะไทยศิริ  ผลการวิจัยพบว่า  ดนตรีประกอบการ
แสดงละครแก้บนใช้วงปี่พาทย์เครื่องสอง คือ  ระนาดเอกกับระนาดทุ้ม  และเครื่องประกอบจังหวะ  
ใช้บรรเลงเพื่อโหมโรง  ประกอบกิริยาอาการ  และสร้างอารมณ์ตามท้องเรื่อง  บรรเลงเพื่อรับ-ส่ง/
สอดแทรกกับการขับร้องของผู้แสดง  เพลงที่ใช้เป็นเพลงสองชั้น  ชั้นเดียว  ส่วนเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้
ได้แก่  เพลงวา  เชิด  โอด  รัว  และเพลงเสมอ 

สอดคล้องกับลักษณากร  สัตถาผล (2550) ได้ท าวิจัยเรื่อง  การศึกษาความเชื่อและ
พิธีกรรมของชุมชนชาวภูไทในอ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร  ผลการวิจัยพบว่า  ความเชื่อและ
พิธีกรรมของชุมชนชาวภูไทอ าเภอวาริชภูมิ ทั้ง 5 ประเพณีมีลักษณะดังนี้ 1) ความเชื่อในประเพณี
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บุญเดือนสาม  มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของสังคมเกษตรกรรมของชาวภูไท  ซึ่งคนส่วนใหญ่เชื่อว่า
กระทงหน้าวัวท าหน้าที่เป็นตัวแทนขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไป  พร้อมกับรับสิ่งที่ดีงามเป็นสิริมงคลและ
เพื่อเป็นการบอกกล่าวต่อสิ่งศักด์ิสิทธิ์ในความเชื่อด้ังเดิมถึงการเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูก  2) ความ
เชื่อในประเพณีเลี้ยงเจ้าปู่มเหสักข์และพิธีบายศรีสู่ขวัญชาวภูไทอ าเภอวาริชภูมิ  เชื่อว่าเจ้าปู่
มเหสักข์เป็นสัญลักษณ์ของชาวภูไททุกคนและรู้สึกเชื่อมั่นศรัทธาในเจ้าปู่มเหสักข์  ยกย่องให้เป็น
เทพผู้พิทักษ์หรือเทพศักด์ิสิทธิ์ท าให้มีการสักการบูชาและประกอบพิธีกรรม  จนเกิดความรู้สึก
ผูกพันใกล้ชิดกับเจ้าปู่มเหสักข์มากขึ้นเสมือนเป็นญาติเป็นบรรพบุรุษ  น ามาสู่การเรียกขานว่า  
“เจ้าปู”่  การประกอบพิธีกรรมที่ศาลเจ้าปู่มเหสักข์ มี 2 ลักษณ์ คือ (1) พิธีกรรมส่วนรวม ได้แก่  
พิธีกรรมที่เป็นทางการ  มีขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรมหลายอย่างเพื่อเป็นการบอกกล่าวเชื้อ
เชิญให้เจ้าปู่มเหสักข์เข้าร่วมในพิธีกรรมท าให้เกิดความศักด์ิสิทธิ์  (2) พิธีกรรมส่วนบุคคล  มุ่ง
สักการบูชาการบนบานและการแก้บนเป็นประการส าคัญ  3) ความเชื่อในประเพณีการเหยาเป็น
ความเชื่อด้ังเดิมที่แสดงออกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น  หมอเหยาจะประกอบพิธีเหยารักษาโรคให้กับ
ผู้ป่วยหนักที่ต้องการรักษาด้วยวิธีการเหยา  และหากเมื่อผู้ป่วยนั้นหายจากการเจ็บป่วย  จึงท าให้
เกิดความเชื่อในพิธีกรรม  ความเลื่อมใสศรัทธาและเคารพนับถือหมอเหยาในกลุ่มของผู้ป่วยและ
ญาติ ๆ เนื่อง จากการเหยารักษาโรคเป็นพิธีกรรมที่จัดท าขึ้นในกลุ่มคนที่อยู่ในวงจ ากัด  ดังนั้น
ความเชื่อในประเพณีเหยาจึงกระจายไปได้น้อยในชุมชน  4) ความเชื่อในประเพณีการแต่งงาน  
แสดงถึงแนว ความคิดของชาวภูไทว่ามีการนับถือบรรพบุรุษ  บทบาทของผู้อาวุโสคือ  พ่อล่ามแม่
ล่ามในพิธีการแต่งงานเป็นกลไกในการควบคุมคนให้อยู่ในกรอบหรือกฎเกณฑ์ของวิถีชุมชน  โดย
ความเชื่อมั่นและเคารพนับถือจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการปฏิบัติตนที่ดีของพ่อล่ามแม่ล่ามซึ่งมี
ระยะเวลาเป็นตัวก าหนด ในปัจจุบันความเชื่อเกี่ยวกับพ่อล่ามแม่ล่ามอยู่ในวงจ ากัดและกระจาย
ไปสู่ชุมชนได้น้อย  5)  ความเชื่อในประเพณีงานศพ  แสดงออกถึงอิทธิพลของศาสนาพุทธ  ศาสนา
พราหมณ์  และความเชื่อด่ังเดิมที่ผสมผสานกันอยู่ในชุมชน  นอกจากนี้ความเจริญทางด้าน
เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในวิถีชุมชน  ท าให้ความเชื่อและรูปแบบของพิธีงานศพมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 

ความเชื่อชุมชนชาวภูไทในอ าเภอวาริชภูมิที่มีต่อประเพณีและพิธีกรรมทั้ง 5 ประเพณี
แสดงแนวโน้มที่จะเป็นไปในอนาคต ดังนี้  ประเพณีบุญเดือนสาม  ประเพณีเลี้ยงเจ้าปู่มเหสักข์และ
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  มีแนวโน้มที่จะด ารงอยู่อย่างมั่นคงในวิถีชีวิตของชาวภูไทในอ าเภอวาริชภูมิต่อไป  
ประเพณีการเหยาเป็นความเชื่อที่มีอยู่ในวิถีชีวิตของชุมชนชาวภูไทผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาลอ าเภอ
วาริชภูมิและเริ่มลดความส าคัญลงไปจึงมีแนวโน้มว่าไม่สามารถด ารงอยู่ต่อไป  ชาวภูไทรุ่นใหม่ยัง 
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คงให้ความส าคัญกับการจัดประเพณีแต่งงาน  แต่ขั้นตอนการมีพ่อล่ามแม่ล่ามในกลุ่มคนรุ่นใหม่
ลดจ านวนลงเนื่องจากไม่ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับขั้นตอนและบทบาทของการมีพ่อล่ามแม่ล่าม  
อย่างไรก็ตามประเพณีการแต่งงานที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยยังคงมีแนวโน้มด ารงอยู่ต่อไป  ชาว
ภูไทรุ่นใหม่ให้ความส าคัญกับการจัดประเพณีงานศพ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการไว้อาลัยแก่
ผู้ตาย  ท าให้รูปแบบและขั้นตอนการจัดพิธีงานศพเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและมีแนวโน้มว่า
ประเพณีงานศพสามารถด ารงอยู่ต่อไป 

สอคล้องกับสุรางคนา  พลนรัตน์ (2550) ได้ท าการวิจัยเรื่อง  ศึกษาลีลาภาษาในเพลงซอ
พื้นเมืองล้านนา  ผลการศึกษาพบว่า  การใช้ค ามีลักษณะดังนี้  มีการใช้ค าสัมผัสทั้งพยัญชนะและ
สระเพื่อเพิ่มความไพเราะในบทเพลง  การใช้ค าซ้ า  ค้ าซ้อน  เพื่อสื่อความหมาย  การใช้ค าขยายให้
ใจความชัดเจนยิ่งขึ้น  การใช้ค าอุทานเสริมบท  การใช้ค าไม่สุภาพ  และค าตลาด  เป็นต้น  ในด้าน
การใช้โวหารภาพพจน์  มีการใช้อุปมา  อุปลักษณ์  บุคลาธิษฐาน  อติพจน์  นามนัย  เป็นต้น  ส่วน
การใช้ภาษาในเพลงซอพื้นเมืองตามแนวอรรถศาสตร์  พบว่ามีความหมาย 2 ชนิด คือ  ความหมาย
ตรงของรูปภาษาและความหมายแฝง  นอกจากนี้ยังพบว่ามีความสัมพันธ์ทางความหมายระหว่าง
ค า 3 กลุ่ม คือ  การใช้ค าพ้องความหมาย  การใช้ค าแย้งความหมาย  และการใช้ค าลูกกลุ่ม  

สอดคล้องกับพัน  พงษ์ผล (2551) ได้ท าการวิจัยเรื่อง  ดนตรีกระตู้:แห่งสาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  ผลการวิจัยพบว่า  สภาพสังคมของชนเผ่ากระตู้เปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมเนื่องจากการปกครองของฝรั่งเศสและผลกระทบของสงครามปฏิวัติลาว  ท าให้ชนเผ่ากระตู้ต้อง
อพยพถิ่นฐานหาที่อยู่ใหม่ที่ปลอดภัย  ท าให้วัฒนธรรมความเป็นอยู่  ประเพณี  พิธีกรรมและความ
เชื่อ  เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมของถิ่นที่อยู่อาศัยใหม่ 

ชนเผ่ากระตู้ถ่ายทอดดนตรีของตนแบบมุขปาฐะ  ใช้ดนตรีในกิจกรรมทั้งส าหรับตนเอง
และเพื่อสังคม  ในด้านพิธีกรรมและความบันเทิงตามวาระโอกาสต่าง ๆ ตัวเครื่องดนตรีมีคุณค่า
ทางจิตใจเป็นเสมือนสิ่งศักด์ิสิทธิ์ประจ าเผ่า  เป็นของมีค่าที่บ่งบอกถึงฐานะของเจ้าของ  โดยถือว่า
ดนตรีคือส่วนหนึ่งของชีวิตที่แสดงถึงสวัสดิภาพและสถานะทางสังคม  ดนตรีกระตู้ของพ่อเอ  โดน
อาหล่า  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ดนตรีที่ใช้ประกอบพิธีกรรม  ได้แก่เครื่องดนตรีที่ชื่อ ปะเนาะ 
อย่างหนึ่ง  และดนตรีเพื่อความบันเทิงอีกอย่างหนึ่ง  ดนตรีเพื่อความบันเทิงแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย
ได้ 2 กลุ่ม คือ 1) ดนตรีที่ใช้ในการด าเนินท านอง ได้แก่  ตะลือ  ตะลือเชง  ติงต็อง  และมาม  2) 
ดนตรีที่ใช้ประกอบจังหวะ ได้แก่  แตรแตร้  ตะก้อยตริ  หักกรือรู  และร่องแร่ง 

บทเพลงที่นิยมเล่นมี 2 เพลง คือ  1) เพลงยัดกอก บรรเลงด้วย ตะลือ ใช้ระบบ 5 เสียง 
(Pentatonic) ในบันไดเสียงคล้าย A Major ผิวพรรณ (Texture) แบบท านองประสม (Polyphony) 
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2 แนวในรูปแบบ (Form) Theme and variation 1) ท านองเพลงลาง เป็นบทเพลงร้องใช้ระบบ 5 
เสียง (Pentatonic) ในบันไดเสียงคล้าย C Major  ผิวพรรณ (Texture) แบบท านองเด่ียว 
(Monophony)  ในรูปแบบ (Form) Iterative  strophic  ใช้ร่องแร่ง เป็นเครื่องประกอบจังหวะ 

  สอดคล้องกับกนกอร  สุขุมาลพงษ์ (2551) ได้ท าวิจัยเรื่อง  ฟ้อนนางเทียม ในพิธีบุญ
เลี้ยงบ้าน กรณีศึกษา บ้านกาลึม จังหวัดอุดรธานี  ผลการวิจัยพบว่า  บ้านกาลึมเป็นสังคมที่มีการ
นับถือผี  มีพิธีกรรมความเชื่อในวิญญาณและอ านาจลึกลับ  โดยผีที่ชาวบ้านให้ความส าคัญเป็น
อย่างยิ่ง คือ  ผีปู่ตา ซึ่งในทุกปีต้องจัดพิธีบูชา เรียกว่า “พิธีบุญเลี้ยงบ้าน” 

พิธีบุญเลี้ยงบ้านของชาวบ้านกาลึม  มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกให้เห็นถึงความกตัญญู
กตเวทีต่อปู่ตาที่ได้คอยปกปักษ์รักษาหมู่บ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข  ปราศจากภัยพิบัติต่าง ๆ มาโดย
ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา  ในพิธีบุญเลี้ยงบ้านจะมีจ้ าและนางเทียมท าหน้าที่เป็นผู้ประกอบพิธีกรรม  ซึ่ง
ผู้ที่จะมาท าหน้าท่ีเป็นจ้ าและนางเทียมได้นั้นจะต้องผ่านการคัดเลือกจากปู่ตา  โดยจ้ ามีหน้าที่ใน
การเป็นสื่อกลางระหว่างปู่ตากับชาวบ้าน  ส่วนนางเทียมท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยจ้ าและเป็นร่างทรงของ
ปู่ตาเพื่อแสดงให้เห็นว่าปู่ตามาปรากฏตัวจริง  และเมื่อปู่ตาเข้าทรงนางเทียมจะมีการฟ้อนเกิดขึ้น
ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการฟ้อนของปู่ตาและบริวาร  โดยการฟ้อนมีวัตถุประสงค์ในการขจัดปัดเป่า
สิ่งชั่วร้ายให้ออกจากหมู่บ้านทั้งยังเป็นการฟ้อนเพื่อปลดปล่อยอารมณ์ของบรรดาบริวาร  ท่าฟ้อน
นางเทียมมีลักษณะท่าฟ้อนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในแบบฉบับของชาวบ้านกาลึม  ซึ่งสามารถแบ่ง
ลักษณะการฟ้อนออกได้ 4 ลักษณะ ได้แก่  ท่าฟ้อนเด่ียว  ท่าเข้าคู่  ท่าเข้ากลุ่ม  และท่าฟ้อนอาวุธ  
ท่าทางการฟ้อนเป็นที่ไม่เน้นความสวยงามเนื่องจากเป็นการวาดฟ้อนภายใต้จิตส านึก  ความรู้สึก
นึกคิดที่อยากจะแสดงออก  ลีลาการฟ้อนนั้นไม่มีแบบแผนตายตัว  ไม่ก าหนดว่าการใช้ส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกายจะใช้ท่าใดก่อนและหลัง  หรือทิศทางใดก่อนของตัวผู้ฟ้อน  เป็นการวาดฟ้อนที่เน้นท่า 
ทางที่รุนแรง  รวดเร็ว  วาดล าแขนในลักษณะกว้าง  มีการยกมือขึ้นสูงเหนือศีรษะและวาดมือลงต่ า  
เท้าเน้นการกระโดด  การหมุนรอบตัว  การฟ้อนนั้นมีการขย่มตัวตามจังหวะตลอดเวลา  สิ่งเหล่านี้
ถือเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของการฟ้อนนางเทียมในพิธีบุญเลี้ยง
บ้านของชาวบ้านกาลึมได้เป็นอย่างดี 

สอดคล้องกับลักขณา  ชาปู่ (2552) ได้ท าวิจัยเรื่อง  การศึกษาเชิงวิเคราะห์พิธีเลี้ยงผี
เขมร  ในหมู่บ้านหัวส าโรง  อ าเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ผลการวิจัยพบว่า  1) พิธีเลี้ยงผี
เขมร  จัดท าขึ้นโดยมีจุดประสงค์สองประการ คือ เลี้ยงประจ าปีเพื่อขอบคุณผีบรรพบุรุษที่ช่วย 
ปกปักรักษาและดูแล  และเลี้ยงเพื่อแก้บน  2) องค์ประกอบของพิธียังด ารงไว้แบบเดิมที่เคยปฏิบัติ
มา  ประกอบด้วย  วันเวลาในการประกอบพิธี  สถานที่  ผู้ประกอบพิธี  เครื่องประกอบพิธี  และ
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ขั้นตอนพิธีกรรม  3) ข้อดีและข้อเสียของพิธีกรรม  ข้อดี คือ ช่วยรักษาพิธีกรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีชาวไทยเชื้อสายเขมร  เป็นเครื่องควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชนให้มีระเบียบวินัย  เป็น
เครื่องช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของประชาชน  สร้างความกตัญญูแต่เยาวชน  ส่งเสริมให้
บุคคลในชุมชนมีความสามัคคี  ข้อเสีย คือ คนที่ถูกเลือกให้เป็นร่างทรงมักมีอาการเจ็บป่วยต่อเมื่อ
ได้รับเป็นร่างทรงแล้วจึงหาย  ค่าใช้จ่ายในการท าพิธีสูงเป็นภาระส าหรับลูกหลานที่ต้องจัดเตรียม
พิธีกรรม  4) แนวโน้มในการท าพิธีเลี้ยงผีเขมร  คาดว่าในอนาคตจะมีการท าพิธีลดน้อยลง 
5) ค าศัพท์ที่ใช้ในการประกอบพิธี  ทั้งค าศัพท์เรียกล าดับขั้นตอน  และค าศัพท์เรียกเครื่องประกอบ
พิธีที่น ามาศึกษามีจ านวน 65 ค า  แบ่งได้เป็น 5 หมวด คือ  หมวดเครื่องแต่งกาย  เครื่องประกอบ
พิธี  หมวดอาหาร  หมวดคน  และหมวดสถานที่  โดยทั่วไปค าศัพท์ภาษาเขมรถิ่นมักออกเสียงไม่
ตรงกับค าศัพท์ภาษาเขมรกัมพูชา  อาจเป็นเพราะว่าคนส่วนใหญ่ในชุมชนพูดภาษาไทยในชีวิต 
ประจ าวันจึงท าให้ภาษา ไทยมีอิทธิพลต่อการออกเสียง 
 
2.4  สภาพท่ัวไปของจังหวัดน่าน 

2.4.1  จังหวัดน่าน  เป็นจังหวัดหนึ่งของทางภาคเหนือของไทย  ซึ่งประกอบด้วยจังหวัด
เชียงใหม่  เชียงราย  แม่ฮ่องสอน  ล าพูน  ล าปาง  พะเยา  แพร่  และน่าน  สภาพภูมิประเทศเป็น
พื้นที่ที่มีภูเขาล้อมรอบ  ข้อมูลจากคณะท างานเอกลักษณ์น่าน  กล่าวถึงอาณาเขตโดยรอบจังหวัด
น่าน  ดังนี้ 

 2.4.1.1  ทิศเหนือ  ประกอบด้วย  อ าเภอทุ่งช้าง  อ าเภอเชียงกลาง  อ าเภอปัว  
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  อ าเภอบ่อเกลือ  มีพื้นที่ติดต่อกับเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงฮ่อน-หงสา 
(สปป.ลาว) 

 2.4.1.2  ทิศตะวันออก  ประกอบด้วย  ก่ิงอ าเภอภูเพียง  อ าเภอแม่จริม  อ าเภอ
สันติสุข  อ าเภอเวียงสา  มีพื้นที่ติดต่อกับแขวงไชยบุรี (สปป.ลาว) 

 2.4.1.3  ทิศใต้  ประกอบด้วย  อ าเภอเวียงสามีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดแพร่      
อ าเภอนาน้อยมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดแพร่  อ าเภอนาหมื่นมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 2.4.1.4  ทิศตะวันตก  ประกอบด้วย  อ าเภอบ้านหลวงมีพื้นที่ติดต่อกับอ าเภอ
เชียงม่วน  จังหวัดพะเยา  อ าเภอท่าวังผามีพื้นที่ติดต่อกับอ าเภอปง  จังหวัดพะเยา  อ าเภอสองแคว
มีพื้นที่ติดต่อกับอ าเภอเชียงค า  จังหวัดพะเยา 
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ภาพท่ี 1 แผนที่จังหวัดน่าน 

หมายเหตุ: สืบค้นเมื่อวันที่ 25  มีนาคม   2556 
ที่มา: www.novabizz.com/Map/img/map-8-nan.gif 

 
จังหวัดน่านเป็นเมืองที่มีศิลปวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สืบทอดกันมานานปีแต่โบราณ คือ  

ประเพณีแข่งเรือ  เพลงพื้นบ้าน คือ  ซอล่องน่าน  การแสดงพื้นบ้าน คือ ฟ้อนล่องน่าน  โบราณวัตถุ
และโบราณสถาน เช่น  งาช้างด า  พระธาตุแช่แห้ง  พระธาตุเขาน้อย  วัดภูมินทร์  วัดสวนตาล   
วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร  วัดหนองบัว  แหล่งโบราณคดี เช่น เขาหินแก้ว  เขาชมพู  ดอยภูซาง  
เตา เผาโบราณบ้านบ่อสวก (คณะท างานเอกลักษณ์น่าน, 2549, หน้า 5-11) 

จังหวัดน่านมีประชากรจ านวน  478,080 คน  ชาย 241,276 คน  หญิง 236,804 คน  มี
อยู่ด้วยกันหลากหลายชนเผ่า  ประกอบด้วยคนพื้นเมืองหรือไทยวนหรือที่เรียกกันว่า “ลาวพุงด า”  
ไทลื้อ  ม้ง  เมี่ยน  พวน  ถิ่นหรือลั๊ว  ขมุ  และตองเหลืองหรือมราบรี (คณะท างานเอกลักษณ์น่าน, 
2549, หน้า 55) 

2.4.2  อ าเภอนาหมื่น  เป็นอ าเภอที่อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดน่าน  ห่างจากอ าเภอเมือง
ประมาณ 80 กิโลเมตร  แบ่งการปกครองออกเป็น 4 ต าบล คือ  ต าบลบ่อแก้ว  ต าบลนาทะนุงนุง  
ต าบลเมืองลี  และต าบลปิงหลวง  อาณาเขตติดต่อมีดังนี้ 

 2.4.2.1  ทิศเหนือ  ติดกับอ าเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน 
 2.4.2.2  ทิศใต้  ติดกับอ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

http://www.novabizz.com/Map/img/map-8-nan.gif
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 2.4.2.3  ทิศตะวันออก  ติดอ าเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 2.4.2.4  ทิศตะวันตก  ติดกับอ าเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่เป็นป่าเขาสูงชัน  มีภูเขาและป่าไม้กระจัดกระจายทั่วไปมีที่ราบน้อย  ประมาณร้อยละ  
4.09  ของพื้นที่ทั้งหมด  คิดเป็นเนื้อที่  37  ตารางกิโลเมตร (506,758 ไร่) 

  อุปนสิัยของชาวอ าเภอนาหมื่น  เป็นผู้ที่มีจิตใจอารี  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  รักความสันโดษ 
ส่วนมากเป็นชนพื้นเมือง  ท ามาหากินด้วยการ  ท าไร่  ท านา  ท าสวน  นับถือศาสนาพุทธและชาว 
บ้านยังเชื่อเรื่องไสยศาสตร์  ยังมีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดายึดเป็นที่พึ่งทางใจ  มีการบนบานศาล
กล่าว  มีผีบ้าน  ผีเมือง  มีประเพณีประจ าท้องถิ่น  เช่น  ประเพณีแปดเป็งไหว้พระธาตุสรงพระเจ้า
แก้ววัดบ่อแก้ว  ประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อเขาแสง  ประเพณีสู่ขวัญหรือเรียกขวัญคน  ประเพณี 
สู่ขวัญควาย  ส่งเคราะห์บ้านเคราะห์เฮือน  ประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)  การสืบชะตา  การหา
มื้อหาวัน  ประเพณีการต้ังธรรม (ฟังธรรมเทศน์มหาชาติ)  ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  ประเพณี
ทานก๋วยสลาก  ประเพณีลอยกระทงงานยี่เป็ง  พิธีแต่งงาน  ขึ้นบ้านใหม่  บวชนาค  เป็นต้น 

(ส านักงานวัฒนธรรมอ าเภอนาหมื่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 แผนที่อ าเภอนาหมื่น 
ที่มา: อ าเภอนาหมื่น 
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2.5  สังคมวัฒนธรรมจังหวัดน่าน 
2.5.1  ประเพณีที่ส าคัญต่าง ๆ  
 2.5.1.1  ประเพณีขึ้นธาตุ  หรืองานบุญนมัสการพระธาตุมีเกือบทุกอ าเภอใน

จังหวัดน่านตามโอกาสของวันที่ก าหนดขึ้น เช่น  เดือน 5 เป็ง  เดือน 6 เป็ง  และเดือน 8 เป็ง  นอก 
จากนี้ยังมีการท าบุญนมัสการพระธาตุและสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ต่าง ๆ ในจังหวัดอีกตามที่ก าหนดมา
แต่โบราณต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ คือ วันขึ้น 15 ค่ า เดือน 5 เหนือ  ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 9 
เหนือ  การท าบุญประเพณีขึ้นธาตุในเมืองน่านจะมีการท าบุญตักบาตร  ฟังเทศน์  อบรมสมโภช  
การเจริญพระพุทธมนต์และการสวดเบิกการเวียนเทียน  การสรงน้ าพระธาตุและการบูชาพระธาตุ
ด้วยธูปเทียนดอกไม้ของคนพื้นเมืองที่เป็นชาวพุทธในปีหนึ่งจะมี 1 ครั้งเท่านั้น (คณะท างาน
เอกลักษณ์น่าน, 2549, หน้า 102) 

 2.5.1.2  ประเพณีตานข้าวใหม่  คนน่านมีความกตัญญูต่อบุพการี คือ  ได้รับ
ช่วงมรดกไม่ว่าจะเป็นพื้นที่นาไว้ปลูกข้าวสืบต่อบรรพบุรุษ  พอครั้นถึงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวจะถือเอาวัน
ข้ึน 15 ค่ า เดือน 4 เหนือ  คือประมาณเดือนธันวาคมเป็นวันถวายตานข้าวใหม่  เพื่ออุทิศส่วนกุศล
ให้พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย  ที่ได้สิ้นบุญไปแล้ว  และยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ด ารงอยู่ได้
โดยการถวายข้าวปลาอาหาร  ข้าวสาร  หรือข้าวเปลือกก็ได้แล้วแล้วแต่จะก าหนดกัน  ในด้านการ
จัดการศรัทธาหมู่บ้านใหญ่ ๆ ที่มีพื้นที่นามากคนมากอาจจะมีการตกลงกันเก็บหรือจัดสรรเป็นข้าว 
เปลือก  เพื่อรวบรวมเป็นข้าวของส่วนรวมและแปรรูปเป็นวัตถุปัจจัย  ตามที่เห็นสมควรให้เกิดกิจ 
สาธารณกุศลตามที่ตกลงกันก่อน (คณะท างานเอกลักษณ์น่าน, 2549, หน้า 104) 

 2.5.1.3  ประเพณีดาปอยงานบวช  เมืองน่านเป็นเมืองพุทธศาสนาผู้คนมีความ
ศรัทธาและท านุบ ารุงพระพุทธศาสนามาอย่างช้านานพร้อมส่งเสริมสนับสนุนถือเป็นธรรมเนียมว่า
ชายใดหรือกุลบุตรจะต้องได้บวชเรียนเพื่อซาบซึ้งรสพระธรรมและตอบแทนบุญคุณพ่อแม่  การบวช
เรียนในบวรพระพุทธศาสนามักนิยมบวชกันเป็นละแวกหมู่บ้าน  คือบวชวันเดียวกันทีละหลาย ๆ 
รูปเรียกว่า “ดาปอย”  คือจะท ากันที่วัดก็ได้หรือจะจัดเตรียมบ้านของใครหรือผู้ที่อุปถัมภ์ในการบวช
เรียนเรียกว่า “ พ่อออก ”  งานบวชเมืองน่านมี 2 อย่าง คือ การเตรียมงานบวช ลูกแก้ว คือ การ

บรรพชา  ส่วน อุปสมบท เรียกว่า เป็ก คือการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ  อย่างแรกไม่ท ากันอย่าง
เอิกเกริกท าเฉพาะญาติพี่น้อง เรียกว่า “ปอยหมก”  กล่าวคือโกนหัวเข้าวัด  อย่างที่สองมีการจัด 
เตรียมงานและผู้ที่จะบวชจะต้องฝึกท่องค าบรรพชาอุปสมบทให้คล่องแคล่วชัดเจน  ญาติพี่น้อง
ต้องจัดเตรียมสิ่งของข้าวปลาอาหารไว้ต้อนรับแขกญาติมิตร  ก่อนที่จะมีงานบวชญาติ ๆ หรือผู้
คุ้นเคยจะน าพานใส่ผ้าไตรพร้อมดอกไม้ธูปเทียนไปบอกญาติสนิทและเพื่อนบ้านให้รับรู้ซึ่งเรียก
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วิธีการน้ีว่า “การไปแผ่ผ้าหน้าบุญ”  ถ้าหากผู้ที่ไปร่วมงานไม่ได้ไปในวันงานก็จะร่วมท าบุญไปด้วย
กับการที่ไปแผ่ผ้าหน้าบุญแล้วอธิษฐานยกมือขึ้นไหว้บนศีรษะคือการ “เจาะใส่หัว” 

 ประเพณีดาปอยจะมีอยู่ด้วยกัน 2-3 วัน คือ วันแรกเรียกว่า “วันฮอมครัว” หรือ 
“ สีเทียน ”  วันลองหม้อขนมปาด  พออีกวันก็คือวันห้างดา  มีการโกนผมนาคญาติมิตรมาร่วม 
ท าบุญพระนาคจะให้พรกับแขกหรือผู้มาร่วมงาน  มีการเตรียมจัดของถวายพระ  การประดิษฐ์
เครื่องบูชาพระพุทธ เช่น ต้นดอก  ไทยาน  งานปอยมีการเตรียมบายศรีสู่ขวัญนาคเพื่อขัดเกลาให้ผู้
บวชทราบพระคุณบิดามารดาผู้ให้ก าเนิดและสั่งสอนในการปฏิบัติวัตรของการเข้าไปเป็นพระภิกษุ
ในพระพุทธศาสนา  วันบวชหรือวันประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทจะก าหนดเมื่อไหร่ก็ได้ คือ ตอน
เช้า ตรู่หรือเวลา 10.00 น.  ก็ได้  หรือเวลาบ่าย  เวลาเย็น  ได้หมดแล้วแต่จะก าหนดโดยญาติมิตร
อยู่ร่วมงานเพื่อแห่ลูกแก้วหรือแห่นาคเข้าวัดเพื่อประกอบพิธี (คณะท างานเอกลักษณ์น่าน, 2549, 
หน้า 105) 

 2.5.1.4  ประเพณีขึ้นท้าวทั้งสี่  ท้าวทั้งสี่เป็นท้าวจตุโลกบาลผู้รักษาทิศทั้งสี่  
และมีพระอินทร์และแม่ธรณี  โอกาสที่จะท าพิธีนี้คือถ้าหากจะมีงานมงคลประการใด เช่น  งาน
ฉลองวัดวาอาราม  ท าบุญใหญ่หรืองานบวชพระบวชนาค  ขึ้นบ้านใหม่  และงานพิธีที่ส าคัญของ
บ้านของเมือง ฯลฯ  ก็จะมีพิธีประกอบขึ้นท้าวทั้งสี่  เพื่อขอความคุ้มครองไม่ให้เกิดเหตุการณ์ชั่วร้าย 
เช่น  มาร  ภัยพิบัติ  อุปสรรค  และเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง  โดยจะต้ังอาธานไว้ตามทิศที่ก าหนดใน
บรเิวณงาน  บอกกล่าวแม่ธรณีและบูชาด้วยโภชนะคาวหวาน  หมากเมี่ยง  พลู  ยา  ส้มสูกลูกไม้ใน
สะตวง 6 อัน  พร้อมช่อธงสีตามแต่ละทิศมีของบูชาพระอินทร์อยู่ตรงกลาง  พร้อมร่มหรือฉัตร 1 อัน  
พร้อมเครื่องบูชา เช่น น้ าต้น (คณโฑ)  เสื่อใหม่  หมอนผา  โดยจะกระท าพิธีก่อนเริ่มงานทุกครั้งเพื่อ
ความอยู่ดีมีสุขและความคล่องตัวในการด าเนินงานและเป็นการระลึกถึงบรรพบุรุษผู้ที่ได้ล้มหาย
ตายจากไป  เพื่อมาร่วมอนุโมทนารับเอากุศลที่เจ้าภาพจะอุทิศให้ (คณะท างานเอกลักษณ์น่าน, 
2549, หน้า 106) 

 2.5.1.5  ประเพณีจิบอกไฟ  บอกไฟหรือบ้องไฟ  เมืองน่านมีอยู่ 2 แบบ คือ จุด
เพื่อความสวยงาม เรียกว่า บอกไฟดอกหรือบอกไฟขวี่  จุดเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นเพื่อแสงอัน
สวยงามในการเฉลิมฉลองเป็นพุทธบูชาและชิงรางวัลตามความสามารถของคนท าบอกไฟ 

 บอกไฟขึ้น  การท าบอกไฟโดยมากท าด้วยกระบอกเหล็ก  ไม้  สังกะสีบรรจุด้วย
ดินปืน (เผ่า)  คือดินประสิวบดละเอียดผสมกับถ่านของไม้ตามสัดส่วนของต าราแล้วอัดโดยการ
ตอกให้แน่น  ปิดท้ายด้วยดินเหนียวเจาะรูเพื่อเป็นทางสอดเข้าของชนวนและให้เป็นช่องขับพุ่งของ
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แรงเผาไหม้  เมื่อตอกอัดแน่นแล้วเจาะรูเรียบร้อยน ามามัดด้วยหวายเส้นใส่บอกโหว้และหางไม้ไผ่ที่
แห้งและขนาดยาวเพื่อจุดนั่งร้าน  เมื่อค้างบอกไฟที่สูงวัดระดับด้วยหลักไม้ชี้วัดเป็นขีด ๆ 

 บอกไฟขึ้นจะจุดในที่โล่งแจ้ง ไม่เป็นอันตรายกับผู้ชม  จะจุดเพื่อเป็นพุทธบูชา
ถวายกับพระธาตุ  วัดที่ส าคัญ  ในช่วงปีใหม่เมือง  ก่อนจะน าไปจุดจะต้องแจ้งต่อคณะกรรมเพื่อ
เอาล าดับที่จะจุดและมีชื่อเรียกว่า “วาร”  พร้อมมีขบวนแห่บอกไฟและค าฮ่ าบอกไฟ  พรรณนาถึง
ความเป็นเลิศของบอกไฟของคณะศรัทธาบ้านตัวเอง  สล่าผู้เป็นคนท าบอกไฟ  แต่ถ้าหากบอกไฟ
ไม่ขึ้น เช่น  เกิดแตกหรือไม่ยอมพุ่งขึ้น  สล่าคนนั้นโดนทั้งผงหมิ่นหม้อ  ผงถ่านสีด าจากก้นหม้อแกง
หรือขี้เปอะ (โคลน) จากกลางทุ่งนาละเลงไปที่ใบหน้า  เรียกว่า “ลุบหมิ่น” (คณะท างานเอกลักษณ์
น่าน, 2549, หน้า 106) 

 2.5.1.6  ประเพณีการท าบุญตานสลากภัต  สลากภัตเริ่มต้ังแต่วันขึ้น 15 ค่ า 
เดือน 12 เหนือ  ประมาณเดือนกันยายนคือหลังจากเข้าพรรษาได้ 2 เดือนพอดีเป็นต้นไปจนถึงออก
พรรษาไปอีกตามระยะเวลาอันสมควรจะมีประเพณีกินสลากหรือตานสลากภัต  โดยถ้าอยู่ใกล้ติด
แม่น้ าน่านก็จะมีการแข่งเรือด้วย  แต่ถ้าไม่มีแม่น้ าก็ไม่มีการแข่งเรือจะมีการประกวดครัวตาน  
สลากเมืองน่านแบ่งเป็น 3 อย่างด้วยกัน คือ  สลากสร้อย ต้นสลากใหญ่มีครบเกือบทุกอย่าง  
สลากโชค สลากที่มีความพิเศษเพียบพร้อมด้วยวัตถุ รวมถึงปัจจัยพิเศษ  สลากน้อย สลากที่
จัดเตรียมข้าวปลาอาหารส้มสูกลูกไม้  ห่อข้าว  ของกิน  และหมาก  เมี่ยง  พลูผา  ขมิ้น  ตะไคร้ 

 สลาก คือ เส้นหรือใบที่ผู้เป็นเจ้าของกันฑ์สลากเขียนชื่อเจ้าภาพและอุทิศให้ 
ผู้ตาย  น าไปรวมกันมีจ านวนเท่าไหร่  น าจ านวนพระภิกษุ  สามเณร  หารแบ่งเท่ากัน  ไม่มีการจับ
จองของใครคนโน้นคนนี้  จึงเรียกว่า  สลาก หรือ การเสี่ยงโชคของผู้รับ (คณะท างานเอกลักษณ์
น่าน, 2549, หน้า 108) 

 2.5.1.7  ประเพณีแข่งเรือ  ประเพณีแข่งเรือเมืองน่านเป็นประเพณีที่เก่าแก่สืบ 
เนื่องมาแต่โบราณ  โดยเจ้าผู้ครองนครน่านได้มีค าสั่งให้ข้าราชการตัดไม้ตะเคียนคู่ขนาดใหญ่มาก
สามารถท าเป็นเรือได้ 2 ล า  หลังจากนั้นได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงเทพยดาประจ าไม้ตะเคียนและ 
บายศรีสู่ขวัญเรือทั้งสองล าลงสู่แม่น้ าน่าน  ล าแรกให้ชื่อว่า “เรือท้ายหล้า”  ล าที่สองชื่อว่า “เรือท้าย
ทอง”  ต่อมาเจ้าผู้ครองนครน่านได้ป่าวประกาศให้ชาวเมืองน าเรือทั้งสองล าเป็นแม่แบบในการ
สร้างเรือเพื่อให้น ามาแข่งขันขึ้นทุกครั้งที่มีงาน “ตานก๋วยสลาก” (ถวายทานสลากภัต)  หมู่บ้านใด
วัดใดจัดให้มีการตานก๋วยสลากก็ให้มีการเชื้อเชิญหมู่บ้านและวัดใกล้เคียงให้น าเรือมาแข่งกันเพื่อ
ความสนุกสนานสมานสามัคคี 
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 ประมาณปี  พ.ศ.  2474  มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองลดฐานะเจ้าผู้ครอง
นครทั่วประเทศ  แต่การแข่งเรือระดับหมู่บ้านก็มีมาเหมือนเดิมจนถึงประมาณปี  พ.ศ.  2479  
ต าแหน่งเจ้าผู้ครองนครถูกยุบไป  ครั้งนั้นพระเกษตรสรรพกิจข้าหลวงประจ าจังหวัดได้ด าริให้จัด
งานทอดกฐินและจัดให้มีการแข่งเรือขึ้น ต่อมาจังหวัดน่านโดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและ 
คณะกรรมการผู้ด าเนินงานการแข่งขันได้ด าริให้มีงานเปิดสนามเรือแข่งขึ้นโดยก าหนดแข่งเรือใน
งานวันทานสลากของวัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร  ซึ่งอยู่ในราวเดือนตุลาคมของทุกปี 

 เอกลักษณ์ของเรือเมืองน่านไม่เหมือนจังหวัดใดในประเทศไทย คือ  เป็นเรือที่
ขุดจากไม้ตะเคียนหรือตะเคียนทองทั้งต้น  โดยเชื่อกันว่ามีความทนทานและผีนางไม้แรง  ตรงหัว
เรือโขนเรือจะเป็นรูปพญานาคมีความสวยงามอย่างยิ่ง  เชื่อกันว่าพญานาคมีความศักด์ิสิทธิ์  ท่ีจะ
บันดาลให้ฝนฟ้าอุดมสมบูรณ์  สามารถท าไร่นาได้ตามฤดูกาล 

 งานสลากภัตกับการแข่งเรือเป็นประเพณีคู่กันมาแต่โบราณแล้ว  ทางราชการ
จึงถือเอางานสลากภัต  ณ วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหารเป็นการเปิดสนามแข่งเรือของจังหวัดน่าน  
ราวปลายเดือนกันยายนในแต่ละปีและงานสลากภัตจะไปสิ้นสุดในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 12 
ประมาณปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนเป็นการปิดสนามแข่งขัน (คณะท างาน
เอกลักษณ์น่าน, 2549, หน้า 111-112) 

 2.5.1.8  ประเพณีหกเป็ง (ไหว้สาพระธาตุแช่แห้ง)  เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อ
กันมาแต่อดีตกล่าวกันว่าในช่วงฤดูเทศกาลเพ็ญเดือน 6 (เหนือ)  เจ้าผู้ครองนครน่านพร้อมด้วย 
ข้าราชบริพานจะพากันไปนมัสการพระธาตุแช่แห้งซึ่งเป็นพระธาตุส าคัญของชาวน่าน  โดยวันที่ 14 
ค่ า เดือน 6 นั้นขบวนแห่เจ้าเมืองน่านพร้อมด้วยคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนต่าง ๆ จะพร้อมกันที่
บริเวณรอบ ๆ เนินภูเพียงแช่แห้ง  จะมีพิธีกรรมทางศาสนาและกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อเป็น 
พุทธบูชาโดยการท าบุญตักบาตรเทศน์มหาชาติ  บรรยายธรรมและมีการจุดบอกไฟดอก (จุดบั้งไฟ)  
ซึ่งมีลักษณะเป็นไฟพะเนียงพื้นบ้าน  มีความสวยงามยามค่ าคืน  พอถึงวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 6 
ขบวนพุทธศาสนิกชนจะท าครัวทาน (เครื่องไทยทาน)  ไปถวายและสรงน้ าพระธาตุแช่แห้งในภาค
เช้าจะมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่เป็นองค์แสดงธรรมเทศนา  ในภาคบ่ายจะมีการถวายเป็นพุทธบูชา 
(คณะท างานเอกลักษณ์น่าน, 2549, หน้า 112) 

 
2.5.2  ศิลปวัฒนธรรมการแสดง  การละเล่น  ดนตรี 
 2.5.2.1  กลองล่องน่าน  เป็นดนตรีพื้นเมืองที่อยู่ตามหมู่บ้านแถบพื้นเมืองของ

หมู่คนเมืองโดยเฉพาะ  ใช้ตีในงานบุญเฉลิมฉลองและแห่ครัวทาน  เป็นกลองที่ขุดจากไม้มีความ
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ยาวประมาณ 1 วาขึ้นไป  มีก้นของกลองที่เป็นโพรงหุ้มด้วยหนังสัตว์ เช่น วัว  ควาย  เก้งหรือกวาง  
เลียงผา  เป็นต้น ที่หน้ากลองใช้ตีประกอบกับเครื่องดนตรีอ่ืนอีก เช่น ฆ้อง 3 – 5 ใบ  ฉาบ  หรือ
บางครั้งก็แยกประเภทถ้าหากเป็นงานแห่ครัวทานใช้ฉาบตี  แต่หากเป็นงานท าบุญตานสลากภัต
หรืองานแข่งเรือใช้ พับพาง (ปาน)  บางหมู่บ้านมีปี่ชวา (แน)  ผสมด้วยจึงเรียก กลองล่องน่าน หรือ 
ระบ าล่องน่าน 

 นอกจากนี้หากมีคนท าบุญประเพณีขึ้นพระธาตุและฉลองวัดก็จะมีการประกวด
แข่งขันตีกลองแอว (เอว)  คือใช้กลองอย่างเดียวกันเรียงไปหลายสิบลูกถึงร้อยลูก  คัดเหลือ 1 ลูก
เท่านั้นที่ชนะด้วยเสียงและความหนักแน่นของผู้ตีและความก้องกังวานของกลองแอวชนิดนี้ด้วย 
(คณะท างานเอกลักษณ์น่าน, 2549, หน้า 115-116) 

 2.5.2.2  กลองปู่จา  เป็นเครื่องดนตรีชั้นสูงที่มีอยู่เกือบทุกวัดภายในจังหวัดน่าน  
กลองปู่จาหรือกลองบูชาถูกสร้างขึ้นตามความเชื่อและเป็นสัญญาณไว้ใช้ตีเมื่อจะนัดหมาย  กลอง
ปู่จามีคติความเชื่อมา  จากธรรมชาดกเรื่องพุทธเสนากะหรือนางสิบสอง  กล่าวถึงยักษ์ที่ออกกินคน
ทุก ๆ 7 วันเดือดร้อนถึงพระอินทร์และเทวดาต้องปิดปากถ้ าไม่ใช้ยักษ์ออก  โดยผู้เรื่องเมืองยักษ์ไว้
ที่หลวงพระบางครั้นจะครบ 7 วัน  ชาวบ้านเกิดความกลัวยักษ์ออกมาอาละวาดกินคนจึงจ าต้องตี
กลองปู่จาเพื่อประกาศให้พระอินทร์  พระพรหมเทวดาได้ทราบ  อาจจะเป็นกุศโลบายที่จะบอกว่า
พรุ่งนี้เป็นวันพระศีลอย่าลืมไปใส่บาตร  ท าบุญและฟังธรรมก็เป็นได้ (คณะท างานเอกลักษณ์น่าน, 
2549, หน้า 116) 

 2.5.2.3  กลองห้า หรือ กลองเพล  เป็นกลอง 2 หน้าคล้ายกลองทัดของ 
วงปี่พาทย์แต่ใช้ลูกเดียว  แขวนอยู่ตามวัดทั่วไปในเมืองน่าน  ในอดีตไม่มีนาฬิกาจึงใช้กลองเป็น
สัญญาณในการปลุกคนต่ืน  พระใช้ตีปลุกเณรหรือพระภิกษุให้ลุกขึ้นเพื่อท าวัตรสวดมนต์  เพราะ
ไม่มีหอระฆังเช่นทุกวันนี้ท่ีนิยมสร้างเลียนแบบมาจากภาคกลางและแหล่งอ่ืน  เดิมมีเพียงกังสดาล
หรือระฆังแบนเท่านั้น  คนน่านอาศัยกลองห้าหรือกลองเพลก าหนดเวลาให้อาหารหมู  หรือเร่งรีบ
ประกอบกิจในการท างานอย่างอื่น เช่น ทอผ้าหรืองานจิปาถะของคนแก่หรือแม่บ้าน  เพื่อเตรียม
อาหารมื้อตอน (อาหารกลางวัน)  ไว้ให้กับลูก  สามี  หรือพ่อแม่เพื่อรับประทานหลังจากท างานหรือ
ภารกิจในช่วงเช้า (คณะท างานเอกลักษณ์น่าน, 2549, หน้า 118) 

 2.5.2.4  กลองมองเซิง  หรือ ฆ้องกลอง  ที่ใช้ตีในงานบุญปอยลูกแก้ว  งานบวช
นาคและงานขบวนแห่ครัวตานฉลองวัดและงานบุญทั่วไป  เป็นกลองที่มักพบทั่วไปของเมืองล้านนา 
(คณะท างานเอกลักษณ์น่าน, 2549, หน้า 118) 
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 2.5.2.5  ปาดฆ้องกลองวง  เครื่องดนตรีที่ใช้ในการตีมะแลง (ตอนเย็น)  ในงาน
ศพของคนทั่วไป  จะประกอบด้วย  ระนาดเอก  ระนาดทุ้ม  ฆ้องวง  ฆ้องตะโพน  กลองมอญ  กลอง
ทัด  ฉิ่งและฉาบ  รวมถึงแน (ปี่ชวา)  โดยบรรเลงเพลงพื้นเมือง เช่น ปราสาทไหว  เพลงแห่   
เพลงแหย่ง  เพลงพร้าว  ไกว่ใบ  และเพลงพื้นเมืองอีกมาก  ปัจจุบันยังนิยมเอาเครื่องดนตรีและ
เครื่องเป่า  คีย์บอร์ดมาเล่นเป็นเพลงร่วมสมัยและเพลงไทยเดิม 

 เสียงดนตรีที่ดังแว่วมาแต่ไกลเป็นสัญญาณให้รู้ว่าใครถึงแก่กรรม  บ้านไหนใน
ละแวกท้องถิ่นหมู่บ้านต าบลให้ทราบและไปร่วมท าบุญตักบาตร  ถวายเรือนทานและร่วมประกอบ
พิธีฌาปนกิจศพแทนการใช้การ์ดเชิญ  เพราะในงานศพไม่ต้องเชื้อเชิญ  ถ้ารู้จักและเคารพนับถือ
ต้องไปร่วมพิธีงานศพคนตายแบบสังคมพื้นเมือง  ตามธรรมเนียมปฏิบัติด้วยความภาคภูมิใจ  ที่
เรียกชื่องานว่า “ส่งสการตามคาบ” (คณะท างานเอกลักษณ์น่าน, 2549, หน้า 120) 

 2.5.2.6  กลองซิ้งม้อง  เป็นกลองพื้นบ้านที่ประกอบด้วยกลอง  ฆ้อง 1-2 ลูก  
ฉาบ 1 คู่  ใช้ตีบรรเลงแห่ขบวนงานบุญประเพณีต่าง ๆ เพื่อความสนุกสนานอาจปรบมือฟ้อนร าใน
ท่าตามถนัดตามสบาย  ในท่าฟ้อนอิสระเรียกว่า “จะโล่ดอกข่า”  หรือบางครั้งใช้บรรเลงประกอบ 
การฟ้อนเจิง  ตบมะผาบ  โดยเฉพาะการแห่บอกไฟและขบวนแห่ผ้าป่ากฐิน  คณะเฒ่าแก่สู่ขอ
เจ้าสาว  ภายหลัง 20 ปีที่ผ่านมาก็นิยมน าเอากลองยาวจากจังหวัดแถบภาคกลางมาผสมผสาน  
แต่ก็ไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่ (คณะท างานเอกลักษณ์น่าน, 2549, หน้า 121) 

 2.5.2.7  เชิง หรือ เจิง  เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของคนเหนือ  ในอดีต
ผู้ชายชาวล้านนาจ าต้องฝึกฝนและเรียนรู้เหมือนกับผู้หญิงที่ต้องเรียนรู้การทอผ้า  ในอดีต “เชิง”  มี
บทบาทในการต่อสู้เพื่อการสงครามและการป้องกันตัว  ซึ่งศิลปะแขนงนี้มีคล้ายคลึงกับศิลปะมวย
ไทยของภาคกลาง  ปัญจศีลัจของภาคใต้  มวยโบราณของอีสาน  เป็นต้น  เชิงนั้นมีหลายประเภท
ดังนี้ 

  1)  เชิง  หมายถึง  การต่อสู้ป้องกันตัวที่ใช้มือเปล่าเป็นอาวุธ 
   2)  เชิงดาบ  หมายถึง  การต่อสู้ป้องกันตัวที่ใช้ดาบเป็นอาวุธ 
   3)  เชิงค้อน  หมายถึง  การต่อสู้ป้องกันตัวที่ใช้ค้อน  พลอง  หรือหอกเป็น
อาวุธ 

 ในปัจจุบัน  เชิงเป็นการต่อสู้ป้องกันตัวได้เปลี่ยนบทบาทเป็นเพียงการแสดงซึ่ง
ในอดีตจะใช้ทั้งแสดงและใช้ในการต่อสู้  โดยจะเน้นที่การต่อสู้มากกว่าการแสดง  ดังนั้นการน า 
เสนอของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องเชิง  จะเน้นการแสดงที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “ฟ้อนเชิง”  ฟ้อนเชิง
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นั้นสามารถท าได้คือ  ฟ้อนเชิง  ฟ้อนดาบ  ฟ้อนค้อนหรือพลองหรือหอก  โดยมากก็น าเอาท่าเชิงที่
เป็นการต่อสู้มาฟ้อนนั่นเอง (คณะท างานเอกลักษณ์น่าน, 2549, หน้า 123) 

 2.5.2.8  ฟ้อนลายงาม  เป็นการฟ้อนเชิงชนิดหนึ่งที่มีลีลาอ่อนช้อย  เชื่องช้า  
งดงาม  ผู้ฟ้อนต้องน าท่าฟ้อนเชิงมาผสมผสานให้เกิดความกลมกลืนสวยงาม  ความงามของการ
ฟ้อนลายงามอยู่ตรงที่สายตาที่ต้องมองมือขณะฟ้อน  การฟ้อนลายงามจะไม่จีบนิ้วมือ  แต่จะใช้
ลักษณะการกวักมือเข้าและผายออก  ทั้งตอนบิดล าแขน  ล าตัว  และค่อย ๆ ย่างก้าวไปรอบ ๆ ตัว
หรือเดินไปข้างหน้า  การฟ้อนลายงามจะใช้วงกลองชิดชิงเมืองน่านหรือวงกลองน่านตีประกอบ  
โดยมากจะพบเห็นผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหญิงและชายฟ้อนลายงามในขบวนแห่ครัวทาน  งานบุญต่าง ๆ 
ของคนเมืองน่าน เช่น งานฉลองศาสนสถาน  งานสลากภัต  งานกฐิน  เป็นต้น  โดยเฉพาะงานบุญ
สลากภัตจะฟ้อนลายงามประกอบการตีฆ้องกลองล่องน่านบนเรือแข่งที่ล่องตามล าน้ าน่าน  ซึ่ง
เรียกว่า  “ฟ้อนล่องน่าน”  ซึ่งผู้ฟ้อนจะต้องเป็นชาย  ใช้เท้าข้างใดข้างหนึ่งวางบนขอบเรือด้านใด
ด้านหนึ่งและฟ้อนตามลีลาจังหวะของท่วงท่าของวงกลองล่องน่าน 

 ในอดีตกาลแม้เจ้าผู้ครองนครน่านก็ทรงฝึกฝนและทรงฟ้อนบนเรือตามงาน
เทศกาลต่าง ๆ เพื่อแสดงออกถึงความสนุกสนาน  ความปิติยินดีในการท าบุญสุนทานครั้งนั้น ๆ 
ด้วย  และการฟ้อนลายงามล่องน่านนั้นยังเป็นต้นแบบการฟ้อนล่องน่านของผู้หญิงอีกด้วย 
(คณะท างานเอกลักษณ์น่าน, 2549, หน้า 125) 

 2.5.2.9  ฟ้อนล่องน่าน (สตรี)  เป็นการฟ้อนที่เกิดขึ้นในช่วงงานบุญสลากภัต  
เดิมทีผู้ชายเป็นผู้ฟ้อนบนเรือแข่ง  ผู้หญิงคนน่านเห็นว่าสวยงามจึงน ามาประดิษฐ์ท่าร าโดยอาศัย
แม่ท่าฟ้อนเชิงลายงามมาเป็นต้นแบบ  มี 2 ลักษณะ คือ ฟ้อนล่องน่านที่เป็นรูปขบวนที่มีการก้าว
ย่างและยืนฟ้อนอยู่กับที่โดยอาศัยการโยกตัว  การฟ้อนล่องน่านไม่มีท่าตายตัวตามแต่ครูอาจารย์
จะถ่ายทอด (คณะท างานเอกลักษณ์น่าน, 2549, หน้า 126) 

 2.5.2.10  ฟ้อนหางนกยูง  เป็นฟ้อนประจ าราชส านักคุ้มหลวงประจ านครน่าน
ในอดีต  ซึ่งเป็นฟ้อนน าหน้าขบวนเสด็จและเป็นการฟ้อนประกอบอิสริยศของเจ้าผู้ครองนครน่านใน
โอกาสเสด็จไปนมัสการพระธาตุแช่แห้ง  พระธาตุเขาน้อย  ทั้งยังใช้ฟ้อนรับแขกบ้านแขกเมือง  เดิม
ที่เกิดจากฟ้อนดาบ  แต่ด้วยความไม่เหมาะสมและเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อเจ้าผู้ครองนครและ
เจ้านายชั้นสูงจึงเปลี่ยนจากดาบเป็นหางนกยูง 

 เนื่องจากการฟ้อนหางนกยูงเป็นฟ้อนประจ าคุ้มหลวง  ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจึง
เป็นคนที่อยู่ในคุ้มหลวงเท่านั้น  ดังนั้นจึงมีข้อจ ากัดในการสืบทอด  ผู้ที่สามารถฟ้อนได้เป็นคนสุด 
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ท้ายคือ  เจ้าน้อยบุญยก (สกุลสองเมืองแก่น)  และได้ถ่ายทอดภายในสกุลของท่าน  คุณญาณ  
สองเมืองแก่น (เจ้าป้อม)  จึงได้สืบค้นและสอบถามผู้รู้ในตระกูลพบว่ามีแม่ท่าฟ้อนอยู่ 7 ท่า  ใช้ 
วงกลองคุมหรือกลองอืดหรือกลองต๊อบส้อง  ตีประกอบการฟ้อน  การแต่งกายนั้นในอดีตสวมเสื้อ
ราชปะแตน  นุ่งโจงกระเบน  ท่วงท่าจะยกเท้าให้สูง เรียกว่า ฟ้อนดีดก้น  ว่องไวรวงเร็วแคล่วคล่อง
ยิ่งนัก  อีกประการหนึ่งเรียกภาษาปากว่า “ฟ้อนน ากินน าทาน”  กล่าวคือ  เป็นการฟ้อนน าหน้า
ขบวนแห่พระเจ้าน่านหรือผู้ครองนครน่านเสด็จไปท าบุญงานนมัสการพระธาตุ  ในปัจจุบันหาชมได้
ยากมาก (คณะท างานเอกลักษณ์น่าน, 2549, หน้า 127) 

 2.5.2.11  ฟ้อนเชิงสาวไหม  เป็นการฟ้อนสาธิตการสาวเส้นไหมจากตัวไหมหรือ
เรียกภาษาถิ่นว่า “สาวไหม”  ในอดีตผู้หญิงเมืองน่านจะเลี้ยงตัวไหมมาทอผ้า  ผู้ชายน่านก็เห็น 
ภูมิปัญญาดังกล่าวจึงน ามาประดิษฐ์ท่าร าหรือแม่ท่าให้สวยงามและผสานกับความเข้มแข็ง  ทั้งนี้
เชิงสาวไหมยังส่งผลให้เกิดการประดิษฐ์การฟ้อนสาวไหมของผู้หญิงอีกด้วย 

 อาจกล่าวได้ว่าเชิงสาวไหมนครน่านนับเป็นศิลปะการแสดงที่มีความสวยงาม
และเป็นหนึ่งเดียวในเขตภาคเหนือที่เรียกว่า “อาณาจักรล้านนา”  เหตุเพราะมีแม่ท่าที่เริ่มจากสาว
ไหมจากหม้อจนกระทั่งทอและสวมใส่ (คณะท างานเอกลักษณ์น่าน, 2549, หน้า 128) 

 2.5.2.12  ซอล่องน่าน  ซอเป็นการเล่นเพลงพื้นบ้านของล้านนาไทย  ซอใน
เมืองน่านเกิดขึ้นในสมัยพญากานเมือง  อพยพมาจากวรนคร (เมืองปัว)  มาสร้างเมืองใหม่ที่บ้าน
ห้วยไค้ภูเพียงแช่แห้ง  เสด็จมาทางน้ าด้วยขบวนแพ  เผอิญในขบวนเสด็จคราวนั้นผู้ตามเสด็จชาย
หญิงคู่หนึ่งชื่อ ปู่ค ามากับย่าค าบ้ี  บุคคลทั้งคู่ต่างเป็นปฏิภาณกวีได้ขับซอในระหว่างที่อยู่บนแพที่
ล่องมาตามล าน้ าน่าน  ซอเกี่ยวกับความงามของธรรมชาติฝั่งแม่น้ าน่าน  ท าความพอใจให้แก่
ขบวนเสด็จเป็นอันมาก  กล่าวได้ว่าบุคคลทั้งสองนี้เป็นผู้ให้ก าเนิดการซอเมืองน่านที่ชื่อว่า “ซอล่อง
น่าน” (คณะท างานเอกลักษณ์น่าน, 2549, หน้า 131) 
 
2.6  สภาพพื้นที่ท่ีใช้เป็นภาคสนามในการเก็บข้อมูล 

ในการเก็บข้อมูลส าหรับท างานวิจัยในเรื่องนี้  ผู้ศึกษาจะใช้การเกบ็ข้อมูลภาคสนามใน
เขตพื้นที่ 3 หมู่บ้าน คือ  หมู่ที่ 1 บ้านค าเรือง  ต าบลบ่อแก้ว  อ าเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน  หมู่ที่ 10 
บ้านดอยงาม  ต าบลบ่อแก้ว  อ าเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน  หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง  ต าบลบ่อแก้ว  
อ าเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน  ทั้ง 3 หมู่บ้านนี้มีอาณาเขตติดต่อกัน  โดยมีวัด 1 วัด คือ  วัดบ้านค า
เรือง  มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาอยู่ 1 โรง คือ โรงเรียนบ้านค าเรือง  ในงานแก้บนเจ้าพ่อเขาแสง
จะจัดปีละ 2 ครั้ง คือ ในเดือน 3 เหนือ แรม 11 ค่ า  และเดือน 9 เหนือ ขึ้น 3 ค่ า  โดยจะจัดขึ้นที่ 
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โรงหอ (ศาลเจ้าพ่อเขาแสง)  ซึ่งต้ังอยู่ในหมู่ที่ 10 บ้านดอยงาม  และจะต้องเก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์คนที่ท าหน้าที่ต่าง ๆ ในงานแก้บนเจ้าพ่อเขาแสง เช่น  เตรียมสถานที่  รับลงทะเบียนผู้
ที่มาแก้บน  คนฆ่าหมู  คนประกอบอาหาร  นักดนตรี  ช่างซอ  เป็นต้น  สภาพของพื้นที่สนามก็เป็น
ที่ราบและมีภูเขาล้อมรอบ  ประชากรโดยมากท าอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าวโพด  ท านา   
ท าสวนยาง ฯลฯ  และก็มีอาชีพอ่ืน ๆ อีก เช่น  รับจ้างทั่วไป  ค้าขาย  รับราชการ  เป็นต้น 

ประชากรในพื้นที่ภาคสนามยังเป็นสังคมที่ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับผีและสิ่งที่มองไม่เห็น  
ควบคู่ไปกับการนับถือศาสนาพุทธ  ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรก่อนที่จะท าการเพาะปลูก
ก็ต้องมีการบอกกล่าวเจ้าที่  ผีชาวไร่  ผีชาวนา  ผีชาวสวน  ให้ปกปักรักษาและให้ผลผลิตทางการ 
เกษตรได้จ านวนมาก  และหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเรียบร้อยแล้วก็จะมีพิธีการ
เลี้ยงผีเพื่อเป็นการตอบแทนที่ช่วยดูแลและให้ผลผลิตตามที่ได้ร้องขอไว้  นอกจากนั้นประเพณี
วัฒนธรรมต่าง ๆ ก็เหมือนกับหมู่บ้านอ่ืนในอ าเภอนาหมื่นดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว 

 
 

 
  
 
 
 

 
 
 

 
ภาพท่ี 3 แผนที่แสดงเส้นทางภายในต าบลบ่อแก้ว 

ที่มา: เทศบาลต าบลบ่อแก้ว 
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ภาพท่ี 4 แผนที่แสดงที่ต้ังโรงหอและพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม 

ที่มา: เทศบาลต าบลบ่อแก้ว 
 

โรงหอ 

(ที่ต้ังศาลเจ้าพ่อ

เขาแสง) 


