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ได้เก็บรวบรวมข้อมลูทัง้หมดท่ีใช้ในงานวิจยัในครัง้นี ้ โดยการเก็บข้อมลูภาคสนาม การสมัภาษณ์ การ
สงัเกต แล้วนํามาทําการศกึษาวเิคราะห์เรียบเรียงตามลําดบัความสําคญั โดยมีวตัถปุระสงค์ดงันี ้ 
(1)เพ่ือศกึษาวฒันธรรมประเพณีการทรงเจ้าเข้าผี(นตั) ในชมุชนพมา่ ตําบลท่าขนนุ อําเภอทองผาภมู ิ
จงัหวดักาญจนบรีุ (2)เพ่ือศกึษาดนตรีท่ีใช้ประกอบพิธีกรรม ในชมุชนพมา่ ตําบลท่าขนนุ อําเภอทอง
ผาภมูิ จงัหวดักาญจนบรีุ 
 

  ผลการวิจยัพบวา่  1)การประกอบพิธีกรรมไหว้เจ้าของชาวพมา่ เป็นพธีิกรรมท่ีร่วมมือกนั
ระหวา่งคนในชมุชนท่ีแฝงไปด้วยความเช่ือ ความศรัทธาตา่งๆ ท่ีมีตอ่ผีนตั เพ่ือแสดงความเคารพและ
การบชูานตั เพราะเช่ือวา่เม่ือทําแล้วจะพบเจอแตส่ิง่ดีๆในชีวิต นตัท่ีพบในพิธีกรรมมีทัง้หมด 15 ตน แต่
ละตนมีบคุลกิท่ีแตกตา่งและคล้ายกนั บางตนสามารถรักษาคนป่วย บางตนแคเ่พียงมาร่ายรําตามบท
เพลงจนพอใจแล้วออกจากร่างทรง ชาวพมา่ได้รักษาวฒันธรรมประเพณีในพิธีกรรมไหวเจ้าได้เป็น
อยา่งดี นตักลายเป็นสว่นหนึง่ของวิถีชีวิตของชาวพมา่ควบคูก่บัศาสนาพทุธไมว่า่ชาวพมา่จะไปอยูแ่ห่ง
หนใดก็ตาม 2)ดนตรีท่ีใช้ในการประกอบพิธีกรรมเรียกวา่วงซายวาย ประกอบไปด้วยเคร่ืองดนตรี      
ซายวาย(เปิงมาง), จีวาย (ฆ้องวง),ชอนลปูะ (กลองชดุ 6ใบ) และเคร่ืองประกอบจงัหวะ นตัแตล่ะตน
จะมีเพลงประจําตน และทกุตนจะมีเพลงท่ีเหมือนกนัคือบทเพลงเชิญ ใช้สําหรับเชิญนตัเข้าและเชิญ
ออก ลกัษณะบทเพลงประกอบพิธีกรรมนัน้เป็นเพลงท่ีมีลกัษณะซบัซ้อน ฟังเข้าใจยาก แตแ่ฝงไปได้
อารมณ์ตา่งๆมากมาย ในการศกึษาวิเคราะห์เพลงจํานวน 7 เพลงแยกตามความสําคญัของบทเพลงได้ 
3 ประเภท 1.บทเพลงบชูาพระ 2.บทเพลงเชิญเจ้า 3.บทเพลงท่ีบชูานตั หลงัจากได้นํามาวิเคราะห์แล้ว
นัน้ พบวา่กลุม่เสียงเพลงซึง่เป็นสําเนียงเพลงพมา่พบมี 4 กลุม่เสียงคือกลุม่เสียงท่ี1 ประกอบด้วย C D 
E F G A Bb ,กลุม่เสียงท่ี 2 ประกอบด้วย C D Eb F G A Bb C ,กลุม่เสียงท่ี 3 ประกอบด้วย C D E F 
G A B และกลุม่เสียงท่ี 4 มีการใช้ Pentatonic Scale  โดยเฉพาะ Pentatonic Scale ซึง่เป็นเอก
ลกัษณะของดนตรีในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
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  This was a qualitative research based on ethnomusicological technique that 

studied the ritual ceremony of Burmese people at Somjainuek village at Takanoon Sub-

district ,Tongpapoom  District ,Kanjanaburi 

 This study aimed to ; 1) to study the spiritual ceremony of the Nut- spirit of Burmese 

people at Somjainuek village Somjainiek village at Takanoon Sub-district ,Tongpapoom  

District ,Kanjanaburi  2) to study the ritual music found at the Nut- spirit of Burmese people 

at Somjainiek village at Takanoon Sub-district ,Tongpapoom  District ,Kanjanaburi 

 The major finding were: 1) the ritual ceremony of this tribal people is not for 

individual but for ever ones in the community in which based on their faith and believe that 

the Nut-spirit brought to them happiness and good life.  There were 15 different characters 

of the Nut, some to healing people and some of them just for enjoying dance.  This 

ceremony was well preserved by these people and the Nut-spirit became part of their life 

along side as Buddhism.  2) The spiritual music of the Nut ceremony was called sainwaing 

consisted of a circle drum set called sainwaing, a circle gong kyi-waing, a set of 6 different 

sizes drum – chon-lu-pad, and some other percussion. Each Nut was invited by a specific 

tune of one’s own and the music was complicate and emotional. The tunes were divided into 

3 groups, one for greeting to the Buddha, one for inviting the Nuts and other ones were 

specific tunes of each Nut.  There were 4 musical modes found among these tunes, mode of 

pitches C D E F G A Bb, C D Eb F A Bb C, C D E F G A B and a natural mode of pentatonic 

that normally found in Southeast Asia 
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  ปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้ มิสา่มารถสําเร็จลลุว่งไปได้หาขาดซึง่บคุคลสําคญัท่ีให้ความช่วยเหลือ
ให้ความร่วมมือแก่ผู้วิจยัในทกุๆด้าน 
  ขอขอบพระคณุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจี ศรีสมบตั ิ ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ ท่ีคอยให้
คําปรึกษา แนะแนวทางในการทําวิจยัให้สมบรูณ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.มานพ วิสทุธิแพทย์ ท่ี
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คณุคเุหง่ และชาวบ้านผู้ให้ขอมลูทกุท่าน 
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บทที่1  
บทนํา 

 
ภมูิหลัง 
 วฒันธรรมดนตรีเป็นสิง่ท่ีอยูคู่ก่บัสงัคมมนษุย์มานานไมว่า่จะเป็นยคุสมยัใด ชนชาตใิด 
ศาสนาอะไร เม่ือเกิดชมุชนขึน้มายอ่มมีดนตรีเกิดตามขึน้มาด้วยเสมอ  ไมว่า่จะเป็นการร้องเพลงกลอ่ม
เดก็ หรือเพลงในพิธีกรรม ความเช่ือตา่งๆ   จงึทําให้เกิดเป็นวฒันธรรมดนตรีขึน้มากระจายอยูท่ัว่ทกุ
แห่งหน เม่ือชมุชนเกิดการอพยพย้ายถ่ินฐานการท่ีจะรักษาเผา่พนัธุ์ของตวัเองให้อยูร่อดไมโ่ดนดดูกลืน
โดยวฒัธรรมท่ีไปอาศยัอยูน่ัน้ จําเป็นท่ีจะต้องทําให้วฒัธรรมของตนเองนัน้เข้มแข็งแตเ่น่ืองด้วยปัจจยั
ตา่งๆ ทัง้สภาพภมูิอากาศ สภาพแวดล้อม อาหาร สงคราม เป็นต้นปัจจยัตา่งๆ เหลา่นีล้้วนเป็น
อปุสรรค ทําให้วฒันธรรมตา่งๆเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพความเป็นจริงท่ีชมุชนเหลา่นีอ้าศยัอยู ่ เม่ือ
เกิดการย้ายถ่ินฐานคนเหลา่นีก็้ได้นําวฒันธรรมดนตรีตดิตวัไปด้วย ทําให้เกิดการแพร่กระจายและการ
ผสมผสานทางดนตรี สิง่เหลา่นีอ้าจจะทําให้ดนตรีมีความหลากหลายมากขึน้ เกิดเป็นดนตรีแนวใหม ่
เคร่ืองดนตรีประเภทใหม่ๆ  เพราะวสัดท่ีุใช้ทําเคร่ืองดนตรีในแตล่ะพืน้ท่ียอ่มแตกตา่งกนั การท่ีจะนํา
เคร่ืองดนตรีตดิตวัไปด้วยนัน้อาจจะเป็นเร่ืองยากลําบากเพราะเคร่ืองดนตรีบางชิน้นัน้มีขนาดใหญ่  
 มนษุย์ตามสว่นตา่งๆ ของโลกมีวฒันธรรมแตกตา่งกนัไป เน่ืองมาจากความแตกตา่งของ
สภาพแวดล้อมทางภมูิศาสตร์ เช่น ลกัษณะภมูิประเทศ ความสงู ภมูิอากาศและพืชพรรณธรรมชาต ิ ท่ี
ทําให้สภาพทางกาย เช่นโครงสร้างทางร่างกาย หน้าตา ผมเผ้า ผิวพรรณ ของผู้คนเป็นไปตามความ
เหมาะสมแก่สภาพท่ีเกิด ท่ีอยู ่แม้แตธ่รรมชาตใินการฟังเสียงและการออกสําเนียงก็แตกตา่งออกกนัไป 
แม้วา่เสียงจะเกิดจากแหลง่กําเนิดเสียงท่ีไมแ่ตกตา่งกนัก็ตาม ศลิปะเป็นมรดกทางวฒันธรรมของ
มนษุยชาต ิ ท่ีแสดงออกถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของชนเผา่ การเรียนรู้วฒันธรรมซึง่กนัและกนั  ทําให้
เกิดความเข้าใจอนัดีตอ่กนั เคารพนบัถือในคณุคา่ความเป็นมนษุย์ของกนัและกนัมากยิง่ขึน้ ( ปัญญา
รุ่งเรือง. 2546 : 10)  
 มนษุย์ทกุเผา่พนัธุ์ไมว่า่จะอยูท่ี่ใดในโลก ล้วนมีและใช้ดนตรีเป็นสว่นประกอบในการดําเนิน
ชีวิตมนษุย์ใช้เพลงขบัร้องกลอ่มเดก็ เก๊ียวสาว บรรเลงขบัร้องร่วมพิธีกรรม เพ่ือการพกัผอ่นหยอ่นใจ 
เพ่ือประกอบการแสดง และใช้เป็นอาชีพเลีย้งตน ทําให้ดนตรีมีบทบาทหน้าท่ีคล้ายกนัทัว่โลก 
วฒันธรรมดนตรีจงึกระจายไปทัว่โลก ท่ีสําคญัดนตรีสามารถไหลเคลือ่นท่ี จากถ่ินต้นกําเนิด กระจาย
ออกไปไกลแสนไกล และแพร่ไปอยา่งได้ไมรู้่จบสิน้ (พนูพศิ อมาตยกลุ. 2554:14 ) 
 ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มีกลุม่ประเทศอยูม่ากมายไมว่า่จะเป็น ได้แก่ไทย มาเลเซีย 
ฟิลปิปินส์ อินโดนีเซีย สงิคโปร์ บรูไน ลาว กมัพชูา เวียดนาม และพมา่ จนทําให้เกิดเป็นสมาคม
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อาเซียน เม่ือมีหลายเชือ้ชาตหิลายชนเผา่ยอ่มเกิดความหลากหลายทางวฒันธรรม บางวฒันธรรมก็ใช้
ร่วมกนั บางอยา่งก็แตกตา่งกนัไปตามลกัษณะปัจจยัหลายๆอยา่ง ไมว่า่จะเป็นด้านภมูิศาสตร์ สภาพ
อากาศ บคุลกิ ลกัษณะของเชือ้ชาตล้ิวนมีผลตอ่ด้านวฒันธรรมทัง้สิน้ ในแตล่ะประเทศเองยงัมีความ
หลากหลายทางวฒันธรรม ภาคเหนือ ภาคใต้ คงมีวฒันธรรมท่ีแตกตา่งกนั ในแตล่ะภาคก็มีวฒันธรรม
แตกตา่งกนัในแตล่ะจงัหวดั อําเภอ ตําบล เป็นต้น ในแตล่ะชาตพินัธุ์นัน้ล้วนมีดนตรีปรากฏอยู ่ แตล่ะ
กลุม่ชาตพินัธุ์จะมีวฒันธรรมดนตรีท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของกลุม่ชาตพินัธุ์ของตนเอง  เม่ือมีหลายกลุม่ชาติ
พนัธุ์ก็ทําให้เกิดความหลากหลายทางด้านวฒันธรรมดนตรี  อาจจะมีความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั การ
ได้ลองเข้าไปศกึษา เก็บข้อมลูอยา่งจริงจงั ในทกุๆด้านท่ีเก่ียวข้อง จะทําให้เราทราบถงึวฒันธรรมดนตรี
ของกลุม่ชาตพินัธุ์อ่ืนๆ ท่ีไมใ่ช่ของตนเอง การศกึษาเหลา่นีอ้าจรวมถงึวฒันธรรมตา่งๆ ในพืน้ท่ีนัน้ 
 การศกึษาดนตรีในภมูิภาคตา่งๆ จงึมไิด้มีความหมายเพียงแคด่นตรีของวฒันธรรมประจํา
ชาตนิัน้ๆ เป็นหลกั แตย่งัหมายถึงดนตรีและวฒันธรรมของบคุคลกลุม่ใดกลุม่หนึง่ ณ ท่ีใดท่ีหนึง่
โดยเฉพาะ (ปัญญา รุ่งเรือง. 2541 : 116 ) 

  ดนตรีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ท่ีรับใช่สงัคมทกุคต ิ ทกุภาษาทกุชนชัน้ ตัง้แตอ่ดีตจนถึง
ปัจจบุนัในความหมายทางสงัคมศาสตร์ มนษุย์ยงักําหนดให้ดนตรีเป็นส่ือกลางระหวา่งประชาชนกบั
พระเจ้า เชน่ดนตรีในพิธีกรรมศาสนาของตะวนัตก และดนตรีในความเช่ือเร่ืองพิธีไหว้ครูทางดนตรีไทย 
(กาญจนา อินทรสนุานนท์. 2532 : 63 ) 

 การเข้าไปศกึษาดนตรีและวฒันธรรมในกลุม่ชาตพินัธ์ุอ่ืนๆ ท่ีไมใ่ช่ของตนเองนัน้ จะทําให้เรา
ได้องค์ความรู้เก่ียวกบัดนตรีและวฒัธรรมใหม่ๆ  นํามาปรับใช้กบัวฒันธรรมของตนเอง 
 วฒันธรรมดนตรีของกลุม่ชาตพินัธุ์ตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นกลุม่ไหนในท่ีพบในประเทศไทยก็ตาม
เช่น ชาวเขาเผา่ตา่งๆ ชนกลุม่น้อย ชมุชนอพยพตา่งๆ  ล้วนเป็นดนตรีท่ีแฝงไปด้วยความเช่ือ พธีิกรรม 
จิตวิญญาณ คําสอนตา่งๆ เร่ืองราวของพืน้ท่ีนัน้ๆ ซึง่มีความเป็นชาตพินัธุ์ท่ีเกิดจากภมูิปัญญาของคน
ในชมุชน จากกลุม่คนในอดีตมาสูล่กูหลานในปัจจบุนั ซึง้เป็นเอกลกัษณะเฉพาะตวัของแตล่ะกลุม่ชาติ
พนัธุ์ เนือ้หาทางดนตรีจงึมีเร่ืองราวของชาตพินัธ์ุเข้ามาเก่ียวข้อง สะท้อนออกมาในหลายทางไมว่า่จะ
เป็นทว่งทํานองของเพลง เคร่ืองดนตรี  สําเนียงการเลน่ การร้อง เป็นต้น และประเทศท่ีมีเร่ืองราวตา่งๆ
มากมายทัง้ทางวฒันธรรมและด้านประวตัศิาสตร์ ประเทศท่ีอยูคู่ก่บัประเทศไทยมานาน ทําสงความ
กนัมาตัง้แตส่มยัโบราณ มีทัง้ชนะและแพ้ถึงกบัเสียเอกราชให้กบัประเทศนีน้ัน้คือ.ประเทศสหภาพพมา่
หรือ..ประเทศพมา่ท่ีเรารูจกั             
  สหภาพพมา่  (Union of Myanmar ) เป็นประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ท่ีมีลกัษณะ
พิเศษคือ เป็นเพียงประเทศเดียวในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ท่ีมีพรมแดนทางแผน่ดนิตดิตอ่กบั
สองประเทศ ซึง่เป็นแหลง่อารยะธรรมท่ียิง่ใหญ่ของโลก ได้แก่ จีน และอินเดีย แตเ่ดมิชาวตะวนัตก



3 
 

เรียกประเทศนีว้า่ Burma จนกระทัง่เม่ือปี พ.ศ. 2532 พมา่ได้เปล่ียนช่ือประเทศเป็น Myanmar ช่ือใหม่
นีเ้ป็นท่ียอมรับจากองค์การสหประชาชาต ิ แตบ่างชาต ิ เช่น สหรัฐอเมริกา และ สหราชอาณาจกัร ไม่
ยอมรับการเปล่ียนช่ือนี ้ เน่ืองจากไมย่อมรับรัฐบาลทหารท่ีเป็นผู้ เปล่ียนช่ือ ปัจจบุนัหลายคนใช้คําวา่ 
Myanmar ซึง่มาจากช่ือประเทศในภาษาพมา่วา่ Myanma Naingngandaw ไมว่า่จะมีความเห็น
เก่ียวกบัรัฐบาลทหารอยา่งไรก็ตาม คําวา่เมียนมาร์ เป็นการทบัศพัท์มาจากภาษาองักฤษวา่ Myanmar 
แตค่วามจริงแล้วชาวพมา่เรียกช่ือประเทศตนเองวา่ มยะหมา่/เมียนมา สว่นไทยมกัสะกดวา่ เมียนมาร์  
 ในด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งไทยกบัพมา่นัน้ เราตระหนกัอยูเ่สมอวา่พมา่มีความระแวงตอ่
ไทย อนัเป็นผลมาจากปัญหาชนกลุม่น้อย การค้าไม้  และการประมงเป็นอาทิ ซึง่พวัพนัไปถงึการค้า
ชายแดน เส้นเขตแดนความมัน่คง ไทยเราจงึจําเป็นต้องดําเนินนโยบายด้วยความอดกลัน้ ตอ่การผอ่น
ปรนปัญหาซึง่ซบัซ้อน นอกเหนือจากปัจจยัท่ีสร้างความขดัแย้งดงักลา่วแล้ว อปุสรรคสําคญัท่ีทําให้
ไทยกบัพมา่คบหากนัไมส่นิทใจนกันา่จะเป็นเร่ืองของทศันะคตด้ิานลบ อาทิ ไทยมกัมองพมา่เป็นศตัรู
ตลอดกาล และพมา่มองไทยไมใ่ช่เพ่ือนบ้านท่ีดี หรือไทยอาจลืมเร่ืองท่ีพมา่ยกทพัมาตีกรุงศรีอยธุยา
แตกถึง 2 ครัง้แตพ่มา่กลบัภาคภมูิใจเม่ือเอย่ถึงและมองเป็นความชอบธรรมของฝ่ายตน ไทยกบัพมา่
จงึยืนอยูบ่นโลกทศัน์และมมุมองท่ีแตกตา่งกนัจนนา่หว่งใย (วิรัช นิยมธรรม และคนอ่ืนๆ. 2539 : 1) 
 ในประเทศพมา่มีชนร่วมเชือ้สายพมา่อยูห่ลายกลุม่ทัง้ท่ีร่วมเชือ้สายอยา่งใกล้ชิด และท่ีหา่ง
ออกไปจนสง่ภาษากนัไมรู้่เร่ือง กลุม่ท่ีใกล้ชิดกบัพมา่ได้แก่ชนชาตพิมา่ท่ีพดูภาษาพมา่สําเนียงท้องถ่ิน
ตา่งๆ ตามชนบท และในรัฐท่ีอยูร่อบนอก ในกลุม่นี ้ ท่ีรู้จกักนัดีเพราะเคยสร้างบ้านแปลงเมืองเป็นของ
ตนเอง คือ ชาวพมา่ยะไข ่หรือ รัฐอาระกนั นอกจากพมา่ท่ียะไขแ่ล้ว ชนท่ีมีเชือ้สายเดียวกบัพมา่และ
ยงัคงหลงเหลืออยูไ่ด้จนถึงปัจจบุนัเป็นเพียงชาวพมา่ท้องถ่ินท่ีในอดีตไมค่อ่ยมีบทบาททางการเมือง
อยา่งเดน่ชดั ได้แก่ อีงตา ทวาย ยอ และตอ่งโยง เป็นอาทสําหรับชนท่ีมีเชือ้สายห่างไกลชนเผา่พมา่
ออกไปนัน้ เป็นเพียงชาวเขาหรือชนสว่นน้อย ได้แก่ มเูซอ ลีซอ อีก้อ ฉ่ิน กะฉ่ิน นาคะ กะเหร่ียงสะกอ 
กะเหร่ียงโป ตองส ูคะยา และปะดอ่ง เป็นต้น ถงึกระนัน้ ชนสว่นน้อยท่ีร่วมเชือ้สายกบัพมา่เหลา่นี ้ตา่ง
มีกองกําลงัอิสระตอ่สู้กบัรัฐบาลกลางของพมา่มาเป็นเวลานานหลายสบิปีนบัแตไ่ด้รับเอกราช (ค.ศ.
1948) และห่างเหินสืบเน่ืองเร่ือยมาในยคุของรัฐบาลทหารของนายพลเนวนิ (ค.ศ.1962-1988) (วิรัช 
นิยมธรรม ,อรนชุ นิยมธรรม.  2551 : 7-8) 

 ด้วยเหตปัุจจยัในด้านตา่งๆ ทัง้สภาพเศรษฐกิจ ปัญหาการเมือง สงครามของพมา่เอง ล้วนมี
ผลทําให้ประชาชนเหลา่นีแ้สวงหาท่ีอยูใ่หมเ่พ่ือชีวิตท่ีคดิวา่ดีกวา่อยูใ่นประเทศของตนเอง ย้ายจาก
ประเทศท่ียากจนไปสูป่ระเทศท่ีร่ํารวยกวา่ จงึได้อพยพไปอยูใ่นพืน้ท่ีใกล้เคียงท่ีมิใชป่ระเทศของตวัเอง
อาจจะเรียกได้วา่เป็นประเทศท่ีสาม 
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 ผู้พลดัถ่ินชาวพมา่ เป็นกลุม่คนท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศพมา่ท่ีหลบหนีจากการปราบปรามชน
กลุม่น้อยของทหารพมา่ประกอบกบัภาวะเศรษฐกิจกําลงัฝืดเคืองและประเทศพมา่มีการ เปล่ียนแปลง
การปกครอง จงึได้เดนิทางหลบหนีเข้ามาในประเทศ อาศยัอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม ่ เชียงราย 
แมฮ่่องสอน ราชบรีุ กาญจนบรีุ ประจวบครีิขนัธ์ ชมุพร และระนอง หลงัจากนัน้กระทรวงมหาดไทยมี
ประกาศลงวนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ.2519 ห้ามบคุคลจากประเทศพมา่เดนิทางเข้ามาอีก คณะรัฐมนตรีมี
มตเิม่ือวนัที 29 สงิหาคม พ.ศ.2543 และวนัท่ี 28 สงิหาคม พ.ศ.2544 กําหนดสถานะให้กบัผู้พลดัถ่ิน
สญัชาตพิมา่เป็นคนตา่งด้าวเข้าเมืองชอบด้วยกฎหมาย (กฤตยา อาชวนิจกลุและอ่ืนๆ. 2547 : 47) 
 การพลดัถ่ินหรือการโยกย้ายถ่ินฐานเพราะจําเป็นต้องหนีภยนัตรายตา่ง ๆ ไปอยูใ่นท่ีท่ี
ปลอดภยักวา่ (Displacement) นัน้ เป็นวถีิชีวิตของประชาชนนบัล้านคนในประเทศสหภาพพมา่มา
มากกวา่ 30 ปีแล้ว ประชาชนหลายกลุม่ชาตพินัธุ์หนีภยัความขดัแย้งและการสู้รบอนัยืดเยือ้ยาวนาน
ระหวา่งกองทพัรัฐบาลกบักองกําลงัชนกลุม่น้อยชาตพินัธุ์ตา่ง ๆ โดยเฉพาะแถบพืน้ท่ีรัฐฉาน, รัฐมอญ
,รัฐคะเรนน่ี (คะยาห์), รัฐกะเหร่ียง ซึง่เป็นผลจากการปฏิบตักิารตามนโยบายตอ่ต้านฝ่ายท่ีเป็น
ปฏิปักษ์กบัรัฐบาล, การบริหารปกครองประเทศตามแนวทางสงัคมนิยมวิถีพมา่, ขยายกําลงัทหารเข้า
ครอบคลมุพืน้ท่ีออ่นไหวและนโยบายกลืนชาต ิ นอกจากนีรั้ฐบาลพมา่ยงัดําเนินโครงการพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐานตามนโยบายเศรษฐกิจแบบตลาดท่ีสง่เสริมการค้าและการลงทนุจากตา่งประเทศ 
ตลอดจนพฒันาสง่เสริมการท่องเท่ียวมากมายขึน้กวา่แตก่่อน เพ่ือบรรลสุูเ่ป้าหมายทางเศรษฐกิจและ
ความมัน่คงท่ีตัง้ไว้โดยไมคํ่านงึถงึวิธีการ(ธนะชาต ิปาลยิะเวทย์. 2543 : 2) 

 จงัหวดักาญจนบรีุเป็นจงัหวดัหนึง่ท่ีมีชายแดนตดิตอ่กบัประเทศพมา่ จงึทําให้มีกลุม่ชาตพินัธุ์
หลายกลุม่อพยพเข้ามาในจงัหวดักาญจนบรีุ ไมว่า่จะเป็น กะเหร่ียง พมา่ มอญ เป็นต้น ซึง่กลุม่ชาติ
พนัธุ์เหลา่นีไ้ด้อาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีตา่งๆ ของจงัวดักาญจนบรีุ ไมว่า่จะเป็นอําเภอทองผาภมูิ อําภอสงัขละ
บรีุ เป็นต้น แตเ่ดมิอําเภอทองผาภมูนิัน้มีฐานะเป็น ก่ิงอําเภอทองผาภมูิ ขึน้กบัอําเภอสงัขละบรีุ ตอ่มา
จงึได้มีการยกฐานะขึน้มาเป็น อําเภอทองผาภมูิ ตามประกาศสํานกันายกรัฐมนตรีลงวนัท่ี 20 
พฤษภาคม พ.ศ. 2484 ซึง่ในขณะเดียวกนัอําเภอสงัขละบรีุได้ถกูยบุลงเป็นก่ิงอําเภอสงัขละบรีุอีกด้วย 

 วงดนตรีซายวายเป็นวงดนตรีประจําชาตขิองพมา่ ท่ีใช้ในงานพิธีและงานบนัเทิง มีเลน่ทัง้ใน
งานหลวง งานวดั และงานราษฎร์ ปัจจบุนัพมา่ยงัคงมีความนิยมนําวงซายวายมาเลน่ในงานพิธีตา่งๆ 
เช่น งานบวช งานเจาะห ูงานทรงเจ้า งานรับปริญญา และงานต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง เสียงดนตรีท่ี
บรรเลงจากวงซายวายนัน้มีลีลาเคร่งขรึม แตนุ่่มนวล ให้ทัง้อารมณ์สนกุสนาน เร้าใจ และโศกสลด     
วงซายวายจงึนบัเป็นวงดนตรีท่ีเลน่ได้หลายรส และถือเป็นเอกลกัษณ์ทางคีตศลิป์อยา่งหนึง่ของพมา่     
วงซายวายเป็นวงดนตรีพืน้เมืองวงใหญ่สดุของพมา่ เคร่ืองดนตรีสําหรับวงซายวาย มี 12 ชิน้เป็นอยา่ง
น้อย มีทัง้เคร่ืองหนงั เคร่ืองโลหะ และเคร่ืองไม้ เป็นวงดนตรีท่ีมีเฉพาะเคร่ืองตีและเคร่ืองเป่า ไมมี่
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เคร่ืองสี เคร่ืองดนตรีทัง้ 12 ชิน้ในวงซายวาย ได้แก่ เปิงมางคอก กลองใหญ่ กลองสัน้ ตะโพน กลองชดุ
หกใบ ฆ้องวง ฆ้องแผง ฉ่ิง ฉาบ เกราะ กรับไม้ไผ ่และป่ีแน (วิรัช นิยมธรรม ,อรนชุ นิยมธรรม.  2551 : 
224)  

 ปัจจบุนัได้มีการศกึษาเก่ียวกบัวฒันธรรมพมา่ในหลายๆด้าน ไมว่า่จะเป็นความเช่ือเร่ืองนตั 
พิธีกรรมตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง แตย่งัไมมี่การศกึษาเก่ียวกบัดนตรีท่ีใช้ในการประกอบพิธีกรรมของชาวพมา่
มากนกั จะพบเห็นก็แตแ่ตเ่คร่ืองดนตรีตา่งๆ ผู้วจิยัจงึมีความสนใจท่ีจะศกึษาดนตรีท่ีในการประกอบ
พิธีกรรม เพ่ือศกึษาดนตรีท่ีอยูน่อกวฒันธรรมของตนเอง และ เข้าใจในวฒันธรรม พธีิกรรม ของชาว
พมา่ได้อยา่งลกึซึง้มากขึน้ ในการเก็บข้อมลูเก่ียวกบัดนตรีท่ีใช้ประกอบพิธีกรรมในชมุชนพมา่พลดัถ่ิน
ครัง้นี ้ ชมุชนแหง่นีเ้ป็นชมุชนท่ีมีชาวพมา่อาศยัอยูแ่ละได้นําดนตรีมาด้วย เพ่ือใช้ในการประกอบ
พิธีกรรมนตัและงานร่ืนเริงทัว่ไป ผู้วิจยัจงึมีความสนใจท่ีจะศกึษาและรวบรวมข้อมลู  เก่ียวกบั
วฒันธรรมดนตรีท่ีพบในชมุชนพมา่ หมูบ้่านสมใจนกึ  ตําบลทา่ขนนุ อําเภอทองผาภมูิ จงัหวดั
กาญจนบรีุ วา่มีวงดนตรีปรากฏขึน้ มีการถ่ายโยงทางวฒันธรรมอยา่งไร และศกึษาเจาะจงเฉพาะวง
ดนตรี ประวตันิกัดนตรี เคร่ืองดนตรีตา่งๆ  ความสําคญัของดนตรีท่ีมีตอ่ชาวพมา่ในชมุชน ศกึษาบท
เพลง เพ่ือเรียนรู้และเข้าใจวฒันธรรมดนตรีของชาวพมา่ เพ่ือเผยแพร่ให้เป็นท่ีรู้จกั และเป็นแนวทางใน
การอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมของชาวพมา่ในเขตอ่ืนตอ่ไป 
 
จุดมุ่งหมายของการศึกษา 
 

1. เพ่ือศกึษาวฒันธรรมประเพณีการทรงเจ้าเข้าผี (นตั) ในชมุชนพมา่ ตําบลท่าขนนุ  
   อําเภอทองผาภมูิ  จงัหวดักาญจนบรีุ 

 2.  เพ่ือศกึษาดนตรีท่ีใช้ประกอบพิธีกรรม ในชมุชนพมา่ ตําบลท่าขนนุ อําเภอทองผาภมูิ  
       จงัหวดักาญจนบรีุ 
 
ความสาํคัญของการศกึษาวจิัย 
 

1. ชาวพมา่พลดัถ่ินมีการอนรัุกษ์วฒันธรรมดนตรีวงซายวายท่ีใช้ประกอบพิธีกรรมการทรง 
  เจ้าเข้าผี (นตั) ซึง่เป็นความเช่ือ เอกลกัษณ์ของชาวพมา่เองไมใ่ห้สญูหายและไมห่ลงลืม  
  วฒันธรรมในบ้านท่ีตวัเองจากมา 
2. เป็นการศกึษาและรวบรวมข้อมลู เพ่ือเผยแพร่ให้บคุคลทัว่ไปท่ีสนใจทราบถึงความสําคญั 
   ของดนตรีท่ีใช้ประกอบพิธีกรรม และประเพณีการทรงเจ้าเข้าผี (นตั)ในสงัคมชาวพมา่ 
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ขอบเขตของการวจิัย 
 

ในการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัได้กําหนดขอบเขตการศกึษาไว้คือ 
1. ขอบเขตด้านพืน้ท่ี พืน้ท่ีในการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัศกึษาเฉพาะชมุชนพมา่พลดัถ่ินในตําบล 
ท่าขนนุ อําเภอทองผาภมู ิจงัหวดักาญจนบรีุเท่านัน่ 

2. ขอบเขตด้านเนือ้หา ผู้วิจยัได้แบง่หวัข้อการศกึษาด้านเนือ้หาออกเป็น 2 หวัข้อคือ 
1.1 ด้านดนตรี ศกึษาเฉพาะวงดนตรีซายวายในชมุชนพมา่ ท่ีใช้ในพิธีกรรมการทรงเจ้า  

 เข้าผี (นตั) ในตําบลท่าขนนุ อําเภอทองผาภมูิ จงัหวดักาญจนบรีุเทา่นัน้ โดยมุง่เน้น  
 ศกึษาด้านประวตัคิวามเป็นมาของ วงดนตรี นกัดนตรี เคร่ืองดนตรี วธีิการบรรเลง  
 การประสมวงดนตรี และประเภทของบทเพลงท่ีใช้บรรเลงในพิธีกรรม  ตลอดจน 
 ศกึษาถึงคณุลกัษณะทางดนตรี 

1.2 ด้านวฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ ศกึษาพธีิกรรมการทรงเจ้าเข้าผี (นตั) ประวตัิ 
 ความเป็นมา ความสําคญัของพิธีกรรมตอ่ชมุชน และร่างทรง   

 3.   ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาท่ีศกึษาเก็บข้อมลู ระหวา่ง ธนัวาคม 2554 – ธนัวาคม 2555  
 4.   ขอบเขตในการวิเคราะห์เพลงผู้วิจยัจะศกึษารวมรวบบทเพลงท่ีใช้ประกอบพิธีกรรม   
         วิเคราะห์เฉพาะ โครงสร้างของบทเพลง ชว่งเสยีง กลุม่เสียง อตัราจงัหวะ ความเร็ว   
         โครงสร้างของทํานอง การเคลื่อนท่ีของทํานอง เท่านัน้ ไมว่ิเคราะห์คําร้อง 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.นัต     หมายถงึ วิญญาณหรือสิง่ท่ีมองไมเ่ห็น ผี เทพ ของชาวพมา่ คล้ายกบัเจ้า  

                  พอ่ เจ้าแมใ่นประเทศไทย 
 2. นัตมหาคีรี  หมายถงึ เป็นหวัหน้าของนตั 
 3. ร่างทรง  หมายถงึ บคุคลท่ีมีวิญญาณหรือผี เข้าไปอยูใ่นร่างกายแล้วแสดงอาการ   

        ตามลกัษณะของ วิญญานตนนัน้ๆ 
 4. พม่าพลัดถิ่น  หมายถงึ ชาวพมา่ท่ีอพยพย้ายถ่ินฐานมาอยูใ่นประเทศไทย  
 5. มัณฑเลย์  หมายถงึ เมืองหลวงของพมา่ในอดีต 
 6. ซายวาย  หมายถงึ วงดนตรีของพมา่ คล้าย วงป่ีพาทย์ ในประเทศไทย 
 7. ปัตวาย   หมายถงึ เปิงมางคอก 
 8. ปัตตาล่า   หมายถงึ ระนาดเหลก็ 
 9. ชะคุ่น  หมายถงึ กลองตะโพน 
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 10. เจวาย  หมายถงึ ฆ้องวง 
12. ละกวีง  หมายถงึ ฉาบ 

 13. วาและโค๊ะ หมายถงึ กรับไมไ่ผ ่
 14. ชอนลูปะ หมายถงึ กลอง 6 ใบ 
 15. วา   หมายถงึ เกราะ 
 16. ซี   หมายถงึ ฉ่ิง 
 17.ปัตมะจ ี หมายถงึ กลองใหญ่ 
  18.กระดอป๋วย หมายถงึ ของเส้นไหว้นตั 
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กรอบแนวคดิงานวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ดนตรีพธีิกรรมของชาวพม่า  หมู่บ้านสมใจนึก   
ตาํบลท่าขนุน อาํเภอทองผาภมูิ  จงัหวัดกาญจนบุรี 

เพ่ือศกึษาวฒันธรรมประเพณีการทรงเจ้าเข้าผี เพ่ือศกึษาดนตรีท่ีใช้ประกอบพิธีกรรม 

- ความเป็นมาของชาวพมา่ในพืน้ท่ี 
- วฒันธรรมในชมุชนชาวพมา่ 
- ความเช่ือเร่ืองการนบัถือผี (นตั) 
- ขัน้ตอนพิธีกรรม 

- ประวติัความเป็นมาของวงซายวาย 
    ในชมุชน 
- ประวติันกัดนตรี 
- เคร่ืองดนตรีและวิธีการบรรเลง 
- โอกาสท่ีใช้ในการบรรเลง 
- การแตง่กาย 
- บทเพลงประกอบพิธีกรรม 

วิธีการศกึษาค้นคว้า 
-  การสมัภาษณ์ 
-  ศกึษาจากเอกสาร    
   งานวิจยัท่ีก่ียวข้อง 
-  เก็บข้อมลู

สรุปและอภิปราย

1. เรียบเรียงจดัทําบทสรุปผลจากการศกึษา และวิเคราะห์ข้อมลู 
2. สรุปผลการวิจยัและอภิปรายผลในเชิงพรรณนาวิเคราะห์ 
3. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

วิเคราะห์ข้อมลู 

องค์ความรู้ด้านวฒันธรรมประเพณีการทรงเจ้าเข้าผีและ
ดนตรีท่ีใช้ประกอบพิธีกรรม 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
 ปัจจบุนันีข้้อมลูด้านตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัดนตรีพมา่นัน้ มีผู้ศกึษาไว้เพียงแตช่นิดของเคร่ือง

ดนตรี ในประเทศไทยยงัไมไ่ด้มีการศกึษาบทเพลง วเิคราะห์เพลง และวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัดนตรี
ชาวพมา่แพร่หลายมากนกั ข้อมลูตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัชาวพมา่พลดัถ่ินในประเทศไทย ข้อมลูเก่ียวกบั
ศลิปวฒันธรรมชาวพมา่ ซึง่ข้อมลูตา่งๆท่ีนํามาใช้ในครัง้นีน้ัน้มีความสําคญักบังานวิจยัชิน้นีม้าก ทัง้
ความรู้ตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัชาวพมา่ ศลิปวฒันธรรม การศกึษาบทเพลง วเิคราะห์บทเพลง  ซึง่ผู้วิจยัได้
ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง แหลง่ข้อมลูนีไ้ด้มาจากเอกสารทางวิชาการ  เอกสารงานวิจยั 
ตําราหนงัสือตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
 
1.เอกสาร ตาํรา และหนังสือวชิาการ ที่เก่ียวข้อง 
 1.1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับจังหวัดกาญจนบุรี 
  1.1.1ประวตั.ิ............................................................................................................  
       ความเป็นมาของกาญจนบรีุ เทา่ท่ีมีการค้นพบหลกัฐานนัน้ ย้อนไปได้ถึงสมยัก่อน
ประวตัศิาสตร์ เม่ือมีการค้นพบเคร่ืองมือหินในบริเวณบ้านเก่า อําเภอเมืองฯ ลว่งมาถึงสมยัทวารวดี ซึง่
มีหลกัฐานคือซากโบราณสถานท่ีตําบลปรังเผล อําเภอสงัขละบรีุ เป็นเจดีย์ลกัษณะเดียวกบัจลุประ
โทนเจดีย์ท่ีจงัหวดันครปฐม บ้านคบูวั จงัหวดัราชบรีุ และเมืองอูท่อง จงัหวดัสพุรรณบรีุ รวมทัง้ค้นพบ
โบราณวตัถ ุ เช่น พระพมิพ์สมยัทวารวดีจํานวนมาก สืบเน่ืองตอ่มาถงึสมยัพทุธศตวรรษท่ี 16-18 
หลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ท่ีค้นพบคือปราสาทเมืองสงิห์ ซึง่มีรูปแบบศลิปะแบบขอม สมยับายน 
กาญจนบรีุยงัปรากฏในพงศาวดารเหนือวา่ กาญจนบรีุเป็นเมืองขึน้ของสพุรรณบรีุในสมยัสโุขทยั ครัน้
มาถงึสมยัอยธุยา กาญจนบรีุก็มีฐานะเป็นเมืองหน้าดา่นสําคญัจนกระทัง่ถึงสมยักรุงธนบรีุและ
รัตนโกสนิทร์   ตอ่มา ในสมยัรัชกาลท่ี 5 เม่ือมีการจดัรูปแบบการปกครองเป็นมณฑลเทศาภิบาล 
กาญจนบรีุถกูโอนมาขึน้กบัมณฑลราชบรีุ และยกฐานะเป็นจงัหวดักาญจนบรีุในปี พ.ศ. 2467 
    เหตกุารณ์ท่ีทําให้กาญจนบรีุมีช่ือเสียงไปทัว่โลก คือช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เม่ือ
ญ่ีปุ่ นตดัสนิใจสร้างทางรถไฟสายยทุธศาสตร์ จากชมุทางหนองปลาดกุในประเทศไทย ไปยงัเมืองทนับี
อซูายตัในพมา่ โดยเกณฑ์เชลยศกึและแรงงานจํานวนมากมาเร่งสร้างทางรถไฟอยา่งหามรุ่งหามค่ํา 
จนทําให้มีผู้คนล้มตายเป็นจํานวนมาก ทัง้จากความเป็นอยูท่ี่ยากแค้นและโรคภยัไข้เจ็บท่ีรุมเร้า ซึง่
ภาพและเร่ืองราวของความโหดร้ายในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ปรากฏอยูใ่นพิพธิภณัฑ์หลายแห่งใน
กาญจนบรีุ
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  1.1.2 ข้อมลูสําคญัของจงัหวดักาญจนบรีุ 
    สภาพพืน้ท่ีและเขตตดิตอ่ 

  กาญจนบรีุเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมีประวตัศิาสตร์ความเป็นมาอนัยาวนานในอดีตเคย 
เป็นเมืองหน้าดา่นการทําศกึสงครามกบัสหภาพพมา่ สภาพภมูิประเทศเตม็ไปด้วย ภเูขา ป่าไม้นานา
พนัธุ์มีพืน้ท่ีใหญ่เป็นลําดบัท่ี 3 ของประเทศ เนือ้ท่ี 19,483 ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ 
12,176,968 ไร่ เป็น พืน้ท่ีป่าไม้ประมาณ 7.4 ล้านไร่ เป็นพืน้ท่ีถือครองทางการเกษตร 2.5 ล้านไร่ มี
อาณาเขตตดิตอ่กบั สหภาพพมา่ระยะทางประมาณ 370 กิโลเมตร ประกอบด้วยช่องทางเข้าออก 
ประมาณ 43 ช่องทางจงัหวดักาญจนบรีุอยูห่่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวนัตก ระยะทาง 129 
กิโลเมตร ตามเส้นทางสายนครปฐม – บ้านโป่ง – กาญจนบรีุ 
   

    อาณาเขต  
    ทิศเหนือ  ตดิตอ่ จงัหวดัตากและอทุยัธานี  
    ทิศใต้  ตดิตอ่ จงัหวดัราชบรีุ 
    ทิศตะวนัออก ตดิตอ่ จงัหวดัสพุรรณบรีุและนครปฐม 
    ทิศตะวนัตก  ตดิตอ่ ประเทศพมา่ 
 

    เขตการปกครองและประชากร 
    แบง่เขตการปกครองออกเป็น 13 อําเภอ 95 ตําบล 959 หมูบ้่าน 

1. อําเภอเมืองกาญจนบรีุ 
2. อําเภอไทรโยค 
3. อําเภอบอ่พลอย 
4. อําเภอศรีสวสัดิ ์
5. อําเภอท่ามะกา 
6. อําเภอท่ามว่ง 
7. อําเภอทองผาภมูิ 

8. อําเภอสงัขละบรีุ 
9. อําเภอพนมทวน 
10. อําเภอเลาขวญั 
11. อําเภอดา่นมะขามเตีย้ 
12. อําเภอหนองปรือ 
13. อําเภอห้วยกระเจา 

 องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ประกอบด้วย  องค์การบริหารสว่นจงัหวดั 1 แห่ง  
เทศบาลเมือง 2 แห่ง  เทศบาลตําบล 33 แห่ง และองค์การบริหารสว่นตําบล 86 แห่ง ประชากร จํานวน 
835,282 คน แยกเป็นเพศชาย 421,707 คน  ประชากรเพศหญิง 413,575 คน ( ข้อมลู ณ 31 ธนัวาคม 
2550 ) 
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 1.2 ข้อมูลทั่วไป อาํเภอทองผาภมูิ จังหวัดกาญจนบุรี 
  1.2.1 ประวตั ิ
   แตเ่ดมิอําเภอทองผาภมูินัน้มีฐานะเป็น  ก่ิงอําเภอสงัขละบรีุ  ขึน้กบัอําเภอวงักะ จน 
กระทัง่ในวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2482 จงึได้มีการเปล่ียนช่ือก่ิงอําเภอสงัขละบรีุเป็น ก่ิงอําเภอทองผา
ภมูิ สว่นอําเภอวงักะท่ีก่ิงอําเภอขึน้ตรงนัน้ได้รับการเปล่ียนช่ือเป็น "อําเภอสงัขละบรีุ" แทน ตอ่มาจงึได้
มีการยกฐานะก่ิงอําเภอนีข้ึน้มาเป็น อําเภอทองผาภมู ิตามประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี ลงวนัท่ี 20 
พฤษภาคม พ.ศ. 2484 ซึง่ในขณะเดียวกนัอําเภอสงัขละบรีุได้ถกูยบุลงเป็นก่ิงอําเภอสงัขละบรีุอีกด้วย 

        ท่ีตัง้และอาณาเขต 
    อําเภอทองผาภมูิมีอาณาเขตตดิตอ่กบัอําเภอข้างเคียงเรียงทิศตามเข็มนาฬิกาดงันี ้
    ทิศเหนือ   ตดิตอ่กบั  อําเภอสงัขละบรีุ และอําเภออุ้มผาง  (จงัหวดัตาก) 
    ทิศตะวนัออก ตดิตอ่กบั  อําเภอบ้านไร่ (จงัหวดัอทุยัธานี)และอําเภอศรีสวสัดิ ์
    ทิศใต้  ตดิตอ่กบั  อําเภอไทรโยค 
    ทิศตะวนัตก  ตดิตอ่กบั   เขตตะนาวศรี (ประเทศพมา่) 

 
   การแบง่เขตการปกครอง แบง่ออกเป็น 

     1.การปกครองสว่นภมูิภา  อําเภอทองผาภมูิแบง่เขตการปกครองยอ่ยออกเป็น 
7 ตําบล 44 หมูบ้่าน ได้แก่ 

1. ท่าขนนุ  (Tha Khanun)  5 หมูบ้่าน  

2. ปิล๊อก  (Pilok)  4 หมูบ้่าน  

3. หินดาด  (Hin Dat)  8 หมูบ้่าน  

4. ลิน่ถ่ิน  (Linthin)  6 หมูบ้่าน  

5. ชะแล  (Chalae)  7 หมูบ้่าน  

6. ห้วยเขยง่  (Huai Khayeng)  8 หมูบ้่าน  

7. สหกรณ์นิคม  (Sahakon Nikhom)  6 หมูบ้่าน  

    2.การปกครองสว่นท้องถ่ิน  ท้องท่ีอําเภอทองผาภมูิประกอบด้วยองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน 8 แห่ง ได้แก่ 
      1.เทศบาลตําบลทองผาภมู ิครอบคลมุพืน้ท่ีบางสว่นของตําบลท่าขนนุ 
      2. เทศบาลตําบลสหกรณ์นิคม ครอบคลมุพืน้ท่ีตําบลสหกรณ์นิคมทัง้ตําบล 
      3. เทศบาลตําบลท่าขนนุ ครอบคลมุพืน้ท่ีตําบลทา่ขนนุ  
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      4. องค์การบริหารสว่นตําบลปิล๊อก ครอบคลมุพืน้ท่ีตําบลนาสวนทัง้ตําบล 
     5. องค์การบริหารสว่นตําบลหินดาด ครอบคลมุพืน้ท่ีตําบลหินดาดทัง้ตําบล 
     6. องค์การบริหารสว่นตําบลลิน่ถ่ิน ครอบคลมุพืน้ท่ีตําบลลิน่ถ่ินทัง้ตําบล 
      7. องค์การบริหารสว่นตําบลชะแล ครอบคลมุพืน้ท่ีตําบลชะแลทัง้ตําบล 
       8. องค์การบริหารสว่นตําบลห้วยเขยง่ครอบคลมุพืน้ท่ีตําบลห้วยเขยง่ทัง้ตําบล 

 1.3 ข้อมูลตาํบลท่าขนุน 
   ตําบลท่าขนนุ เป็นตําบลท่ีตัง้มานานพร้อม ๆ กบั อําเภอ แตเ่ดมินัน้เป็นตําบลท่ีคอ่นข้าง
ใหญ่ ตอ่มามีการแยกตวับางสว่นไปตัง้เป็นตําบลห้วยเขยง่และตําบลสหกรณ์นิคม ขณะนีตํ้าบลทา่
ขนนุมีหมูบ้่านทัง้หมด 5 หมูบ้่าน มีเขตเทศบาล 1 แห่ง ซึง่เป็นท่ีตัง้ของท่ีวา่การอําเภอทองผาภมูใิน
ปัจจบุนั 

อาณาเขตตําบล  
    ทิศเหนือ ตดิกบั ต.ชะแล และ ต.ปิลอ็ก อ.ทองผาภมูิ จ.กาญจนบรีุ 
    ทิศใต้ ตดิกบั ต.หินดาด อ.ทองผาภมูิ จ.กาญจนบรีุ 
    ทิศตะวนัออก ตดิกบั ต.อ.ทองผาภมูิ จ.กาญจนบรีุ 
    ทิศตะวนัตก ตดิกบั ต.ห้วยเขยง่ อ.ทองผาภมูิ จ.กาญจนบรีุ 

  จํานวนประชากรของตําบล  
    จํานวนประชากรในเขต อบต. 9,791 คน และจํานวนหลงัคาเรือน 1,345 หลงัคาเรือน 

  ข้อมลูอาชีพของตําบล     
          อาชีพหลกั ทําเกษตรกรรม 
     อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย 

 

 1.4 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับประเทศพม่า 
   วิรัช นิยมธรรม (2551: 17-19) กลา่ววา่ สหภาพพมา่มีพืน้ท่ีทอดยาวจากเหนือลงมาทาง
ใต้เป็นผืนแผก่ว้างในตอนกลาง เรียวแหลมไปทางเหนือและใต้ บ้างกลา่ววา่ประเทศพมา่มีรูปร่างคล้าย
วา่วปักเป้า บ้างวา่คล้ายเพชร และบ้างวา่คล้ายกบัร่างคนท่ียืนหนัหน้าสูต่ะวนัออก ภมูิประเทศของ
สหภาพพมา่แวดล้อมด้วยเนินเขาและพืน้ท่ีสงู สลบัด้วยท่ีราบลุม่นํา้ แมนํ่า้สําคญัท่ีหลอ่เลีย้งผืน
แผน่ดนิพมา่ ได้แก่ แมนํ่า้ชิดวิน แมนํ่า้อิระวดี แมนํ่า้พะโค และแมนํ่า้สาละวนิ ทางตอนลา่งของสหภาพ
พมา่มีชายฝ่ังทะเลเหยียดยาวจากอา่วเบงกอลทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ แล้วคอ่ยอ้อมมาทางด้าน

ห้วยเขย่ง 
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ตะวนัออกเร่ือยลงไปทางด้านใต้ทางฟากทะเลอนัดามนั   ประเทศพมา่อดุมด้วยทรัพยากรธรรมชาตทิัง้
บนดนิ ใต้ดนิ และในทะเล อาทิ ป่าไม้ อญัมณี แร่ธาต ุนํา้มนั และแหลง่อาหาร พมา่ยงัคงสภาพผืนป่า
ธรรมชาตไิว้ถงึคร่ึงหนึง่ของพืน้ท่ีประเทศ และเป็นแผน่ดนิท่ีอดุมด้วยทบัทิม หยก และพลอย มีโลหะมี
คา่ อาทิ ทอง เงิน เหลก็ ตะกัว่ ทองแดง ดีบกุ และสงักะสี มีแหลง่พลงังาน อาทิ นํา้มนั ก๊าซ และถ่าน
หิน ในนํา้อดุมด้วยกุ้งและปลานานาชนิด ผืนแผน่ดนิพมา่จงึมีสภาพแวดล้อมและทรัพยากรท่ีออกจะ
สมบรูณ์อยูภ่ายในตวั  
  สหภาพพมา่แบง่การปกครองเป็นรัฐ 7 รัฐ และภาค 7 ภาค รัฐทัง้ 7 สว่นใหญ่เป็นพืน้ท่ีสงู
รอบนอกท่ีชนสว่นน้อยเผา่ตา่งๆอาศยัอยู ่ รัฐดงักลา่วได้แก่ รัฐกะฉ่ิน รัฐฉาน รัฐคะยา รัฐกะเหร่ียง รัฐ
มอญ รัฐฉ่ิน และรัฐยะไข ่ ช่ือรัฐถกูกําหนดตามกลุม่ชาตพินัธุ์ท่ีเป็นชนสว่นใหญ่ในแตล่ะรัฐ สว่นภาคทัง้ 
7 นัน้ เป็นพืน้ท่ีราบลุม่ท่ีชนชาตพิมา่อาศยัอยูเ่ป็นสว่นมาก ได้แก่ มะเกว สะกาย มณัฑะเล พะโค ยา่ง
กุ้ง อิระวดี และตะนาวศรี แม้การแบง่พืน้ท่ีจะจําแนกแบง่ตามชาตพินัธุ์ แตโ่ดยสภาพแท้จริงแล้ววฒั
ธรรมพมา่ได้แพร่ขยายไปเกือบทัว่ทกุภมูิภาคเน่ืองด้วยส่ือของรัฐและอํานาจการปกครองจากสว่นกลาง 
วฒันธรรมพมา่ ภาษาพมา่ พทุธศาสนา และประวตัศิาสตร์ชาต ินบัเป็นหวัใจสําคญัในการหลอ่หลอม
ความเป็น เอกภาพ ในปัจจบุนัแม้พมา่จะพยายามปลกูฝังวฒันธรรมพมา่จากสว่นกลางเพ่ือสร้างสํานกึ
แห่งชาตก็ิตาม แตพ่มา่ก็มีท่าทีผอ่นปรนเพื่อให้มีการแสดงออกทางวฒันธรรมท้องถ่ินของชนกลุม่ชาติ
พนัธุ์ตา่งๆ ตราบใดท่ีไมมี่ปฏิกิริยาท่ีกระทบตอ่ความมัน่คงของประเทศ และการท่ีรัฐบาลพมา่ใช้ระบบ
การปกครองท่ีเข้มแข็งเดด็ขาด สหภาพพมา่จงึสามารถดํารงความเป็นปึกแผน่อยูไ่ด้นบัแตไ่ด้รับเอก
ราชเป็นต้นมา  

  พมา่เป็นแผน่ดนิแห่งชาตพินัธุ์ ระบวุา่มีจํานวนทัง้หมด 135 เผา่พนัธ์ุ ตวัเลขนีเ้ป็นข้อมลู
จากผลการสํารวจคร่าวๆโดยจําแนกพืน้ท่ีตามรัฐและภาคตา่งๆทัง้ 14 แหง่ จํานวนกลุม่ชาตพินัธุ์ดจูะ
มากกวา่ท่ีควร อยา่งไรก็ตามจํานวนกลุม่ชาตพินัธุ์ดงักลา่วชว่ยทําให้เห็นภาพการกระจายตวัของกลุม่
วฒันธรรมตา่งๆในประเทศพมา่ กลุม่ชนท่ีมีจํานวนประชากรคอ่นข้างมากและมีความเป็นมาทาง
ประวตัศิาสตร์เดน่ชดัมีเพียง 8 กลุม่ คือ พมา่ ยะไข ่มอญ ฉาน กะฉ่ิน กะเหร่ียง ฉ่ิน และคะยา แตล่ะ
กลุม่มีภาษาและเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมเฉพาะกลุม่ และแม้ประเทศพมา่จะมีภาษาท้องถ่ินมากมาย 
แตภ่าษาพมา่ของคนพืน้ราบถือเป็นภาษาราชการและเป็นภาษากลางของคนทกุเผา่พนัธุ์ พมา่มองวา่
ความแตกตา่งหลากหลายของประชากรในประเทศเป็นเพียงความแตกตา่งทางวฒันธรรม แตท่กุ
เผา่พนัธุ์ตา่งมีสายเลือดเดียวกนัและตา่งถือเป็นพนัธมิตรร่วมแผน่ดนิ  

  ทางด้านอารยธรรมของชาติ พมา่มกักลา่วเน้นวา่แผน่ดนิพมา่มีความเก่าแก่ยาวนานมา
ก่อนยคุประวตัศิาสตร์ ยิ่งเม่ือมีการค้นพบซากมนษุย์โบราณท่ีมีอายหุลายพนัปีเม่ือไมน่านมานี ้ รัฐบาล
พมา่ถึงกบัประกาศวา่ เผา่พนัธุ์มนษุย์อาจเร่ิมท่ีแผน่ดนิพมา่ และกลา่วยืนยนัอยูเ่สมอวา่ประเทศพมา่
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ไมใ่ช่ประเทศท่ีเพิง่เกิดใหมเ่ม่ือหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 หากแตมี่ความเป็นมาทางประวตัศิาสตร์
ยาวนานร่วมสองพนัปี ดงัพบร่องรอยของอาณาจกัรโบราณในพมา่หลายแหง่ ได้แก่ อาณาจกัรพย ู
อาณาจกัรมอญ อาณาจกัรยะไข ่ และท้ายสดุคืออาณาจกัรเมียนมาหรือพมา่ อาณาจกัรเมียนมาเร่ิม
สมยัพกุาม ตามด้วยตองอ ูและสิน้สดุในสมยัคองบอง แล้วจงึตกเป็นทาสอาณานิคมขององักฤษ  

  รัฐบาลพมา่ปัจจบุนัถือวา่อดุมการณ์ชาตนิิยมเป็นพลงัสําคญัท่ีช่วยให้พมา่ได้รับเอกราช 
และกองทพัเป็นสถาบนัหลกัในการนําพาประเทศตลอดมา และไมว่า่ระบอบการปกครองหรือระบบ
เศรษฐกิจจะปรับเปล่ียนไปในรูปใดก็ตาม รัฐบาลพมา่มกักลา่วเสมอวา่ประชาชนจะขาดกองทพัไมไ่ด้ 
อยา่งไรก็ตาม แม้พมา่จะปกครองในเชิงอํานาจ แตใ่นสงัคมพมา่ทัว่ไปกลบัพบวา่มีความสงบ และ
ประชาชนสว่นใหญ่มีวิถีชีวิตท่ีเรียบงา่ย พทุธศาสนานบัวา่มีอิทธิพลตอ่โลกทศัน์ของชาวพมา่ และถือ
เป็นแมแ่บบทางวฒันธรรมและการดําเนินชีวิต การดํารงความเป็น พทุธนิยมบนฐานประชาชนและ
ชาตนิิยมภายใต้กองทพัแหง่ชาตยิงัเป็นแนวทางท่ีรัฐบาลพมา่ใช้สร้างความเข้มแข็งให้กบัการปกครอง
และสงัคมพมา่จนถึงปัจจบุนั  

 
  1.5 ประชาชนชาวพม่า  

      ประชาชนเชือ้สายพมา่ (Burman population) เป็นประชากรประมาณ 2 ใน 3 ของ
ประชากรทัง้หมดในประเทศพมา่ สว่นใหญ่อาศยัอยูบ่ริเวณท่ีราบตอนกลางของประเทศ อาศยั อยูใ่น
ภาค (Divisions) หรือท่ีเรียกได้วา่เป็นเขตพมา่แท้ (Proper Burma) ในสว่นพมา่แท้จะประกอบ ไปด้วย
ชาวพมา่เป็นสว่นใหญ่และมีชาวมอญ ชาวไทยใหญ่และชาวกะเหร่ียงผสมผสานอยูบ้่าง ขณะ ท่ีรัฐของ
ชนกลุม่น้อยก็มีชาวพมา่ปะปนอยูบ้่าง สิง่ท่ีจะได้พิจารณาในเบือ้งต้นมาจากความคดิพืน้ฐานท่ีวา่ 
ประชาชนชนชาตใิดก็ ตามยอ่มมีความสํานกึ ผกูพนัและรักชาตขิองตน ดงันัน้จงึมาพิจารณาตรงจดุ
ท่ีวา่ ชาวพมา่ซึง่เป็นชนกลุม่ใหญ่ของประเทศตอ่สู้ เพ่ือความเป็นชาต ิภายใต้สํานกึชาตนิิยมมาเพียงใด 
ชาวพมา่มีบทบาทใดตอ่ปัญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจท่ีรุมเร้าประเทศตลอดมาความรู้สกึชาตนิิยม
ของชาวพมา่นัน้มีอยูต่ลอดเวลาท่ีอยูภ่ายใต้อาณานิคมขององักฤษ โดยได้รับอิทธิพลจากนโยบาย
แบง่แยกและปกครอง รวมทัง้ความแปลกแยกทางชาตพินัธุ์มาตัง้แตใ่นอดีต ชาตนิิยมนีส้ะท้อนให้เห็น
จากการก่อกบฏซายาซนั (ค.ศ.1930) มุง่ขบัไลอ่งักฤษออกจากดนิแดน, การก่อตัง้กลุม่ 30 สหายของ
ชาวพมา่ร่วมมือกบัญ่ีปุ่ นขบัไลท่หารองักฤษออกจากพมา่ในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 (แม้จะถกูมองวา่
มิได้เป็นสํานกึร่วมของประชากรสว่นใหญ่ในพมา่ก็ตาม),บทบาทขององค์การสนันิบาตเสรีชนตอ่ต้าน
ฟาสซสิต์ในการขบัไลญ่ี่ปุ่ นออกจากพมา่และบทบาทของนกัการเมืองพมา่ ปัญญาชน และประชาชน
ชาวพมา่ท่ีเดนิขบวนประท้วงคณะผู้ปกครององักฤษหลายครัง้ (เม่ือองักฤษเข้ามาปกครองพมา่อีกครัง้
เม่ือสงิหาคม 1945) เพราะต้องการปลดปลอ่ยให้ประเทศเป็นอิสระ ท่ียงัคงเป็นความพยายามของชาว
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พมา่เทา่นัน้เพราะไมไ่ด้รับความร่วมมือจากชนกลุม่น้อยท่ีสําคญับางกลุม่ จนในท่ีสดุสิง่ท่ีชาวพมา่ได้
พยายามมาตลอดสมัฤทธ์ิผลลงด้วยการประกาศอิสรภาพ, ประกาศใช้รัฐธรรมนญูสหภาพพมา่ 
ค.ศ.1947 และมีสภาชนชาตท่ีิเป็นรัฐสภาของตนทัง้นีมี้ข้อสงัเกตวา่แทนท่ีประกาศเอกราชแล้วจะสร้าง
ชาตเิป็นปึกแผน่รวมเป็นชาตเิดียวโดยสนัตวิิธีระหวา่งประชาชนชาวพมา่  และชาตพินัธ์ุชนกลุม่น้อย 
ตา่ง ๆ แตส่ิ่งท่ีเกิดขึน้กลบัเป็นตรงกนัข้ามประเทศพมา่มีปัญหาความไมเ่ป็นเอกภาพของประเทศ ซึง่
นกัวชิาการบางทา่นเห็นวา่มีต้นตอมาจากความหลากหลายของพลเมืองภายในประเทศประกอบกบั
นโยบายแก้ปัญหาท่ีไมส่ม่ําเสมอ ไมไ่ปในทิศทางเดียวกนั (ธนะชาต ิปาลยิะเวทย์ 2543 : 45-47) 
 

  1.5.1 ชนร่วมเชือ้สายใกล้ชิดพม่าที่อาศัยอยู่ในประเทศพม่า   
 ในประเทศพมา่มีชนร่วมเชือ้สายพมา่อยูห่ลายกลุม่  ทัง้ท่ีร่วมเชือ้สายอยา่งใกล้ชิด 

และท่ีหา่งออกไปจนสง่ภาษากนัไมรู้่เร่ือง กลุม่ท่ีใกล้ชิดกบัพมา่ได้แก่ชนชาตพิมา่ท่ีพดูภาษาพมา่
สําเนียงท้องถ่ินตา่งๆตามชนบทและในรัฐท่ีอยูร่อบนอก ในกลุม่นีท่ี้รู้จกักนัดีเพราะเคยสร้างบ้านแปลง
เมืองเป็นของตนเอง คือชาวพมา่ในรัฐยะไขห่รือรัฐอาระกนั นอกจากพมา่ท่ียะไขแ่ล้ว ชนท่ีมีเชือ้สาย
เดียวกบัพมา่และยงัคงหลงเหลืออยูไ่ด้จนถึงปัจจบุนันี ้ เป็นเพียงชาวพมา่ท้องถ่ินท่ีไมค่อ่ยมีบทบาททาง
การเมืองอยา่งเดน่ชดัในอดีต ได้แก่ อิงตา ทวาย  ยอ และตอ่งโยง เป็นอาทิ สําหรับชนท่ีมีเชือ้สาย
ห่างไกลชนเผา่พมา่ออกไปนัน้ เป็นเพียงชาวเขาหรือชนสว่นน้อย ได้แก่ มเูซอ ลีซอ อีก้อ ฉ่ิน กะฉ่ิน 
นาคา กะเหร่ียงสะกอ กะเหร่ียงโป ตองส ูคะยา และปะดอ่ง เป็นต้น โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ชนสว่นน้อยท่ี
ร่วมเชือ้สายกบัพมา่เหลา่นี ้ ตา่งก็มีกองกําลงัอิสระตอ่สู้กบัรัฐบาลกลางของพมา่มาเป็นเวลานานหลาย
สบิปีนบัแตไ่ด้รับเอกราช (ค.ศ.1948) และสืบเน่ืองเร่ือยมาในยคุรัฐบาลทหารของนายพลเนวิน(ค.ศ.
1962-1988) (วิรัช นิยมธรรม ,อรนชุ นิยมธรรม.  2551 : 7- 8) 
 
  1.5.2 ชนส่วนน้อยในไทยที่มีเผ่าพันธ์ุใกล้ชิดกับพม่า  
    ในประเทศไทยมีชนเผา่ท่ีร่วมเชือ้สายใกล้ชิดกบัพมา่ในทางภาษาอยูห่ลายเผา่ ได้แก่  
อีก้อ(อะขา่) มเูซอ (ละหู่) ลีซอ(ลีซ)ู อกู๋อง(พวกละว้าท่ีอทุยัธานี) บซิ(ูพวกละท่ีเชียงราย) อมึปี(พวกก้อท่ี
เมืองแพร่) นอกจากนีมี้ชาวเขาเผา่กะเหร่ียงหรือยางเผา่ตา่งๆ ได้แก่ กะเหร่ียงสะกอ(ยางขาว) กะเหร่ียง
โป(ยางแดง) ปะโอ(ตองต,ู ตองส ู หรือต้องสู้) บเว(คะยาหรือกะเหร่ียงแดง) และปะดอ่ง(กะเหร่ียงคอ
ยาว) กลุม่ชนร่วมเชือ้สายกบัพมา่ท่ีกลา่วมานีส้ว่นใหญ่เป็นชาวเขาหรือเป็นเพียงชนสว่นน้อยท่ีอาศยั
อยูท่างภาคเหนือและตลอดแนวภมูิภาคตะวนัตกของประเทศไทย สําหรับในประเทศพมา่พบชนกลุม่
ดงักลา่วกระจายอยูท่ัว่ไปตอ่จากชายแดนไทยด้านตะวนัตกจนจรดลุม่แมนํ่า้สาละวนิหรือท่ีเรียกช่ือ
ตามภาษาไทใหญ่วา่แมนํ่า้คง  การท่ีพมา่มีความคุ้นเคยกบัชนสว่นน้อยบางเผา่ท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศ
ไทยเป็นอยา่งดีนี ้ จงึมีช่ือเรียกเป็นภาษาพมา่ด้วยเช่นกนั ดงัเชน่ พมา่เรียกอีก้อวา่ก่อ หรืออ่ีกอ เรียก
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มเูซอวา่หมูโ่ซเรียกลีซอวา่หล่ีซอ เรียกกะเหร่ียงวา่กะยิง และเรียกตองสวูา่ตอ่งตู ่ ด้วยเหตท่ีุชนเผ่า
เหลา่นีอ้พยพมาจากพมา่ คนไทยจงึเรียกช่ือตามพมา่ไปด้วย สว่นพวกอกู๋อง บซิ ู และอมึปีนัน้ เป็นชน
สว่นน้อยจากพมา่ท่ีน่าจะเข้ามาอยูใ่นไทยนานแล้วจนเป็นชนพืน้เมืองของไทยไปจนเกือบสิน้ และไม่
ปรากฏช่ือเรียกชนเผา่เหลา่นีเ้ป็นภาษาพมา่ ยกเว้นเผา่บซิอูาจเป็นเผา่เดียวกบัเผา่ปเยน (Pyen) หรือป
ยิน(Pyin) ตามท่ีเคยมีผู้พบวา่อยูแ่ถบเมืองเชียงตงุของพมา่ในสมยัท่ีพมา่ตกเป็นอาณานิคมขององักฤษ 

ข้อมลูคําศพัท์ภาษาปเยนมีตวัอยา่งใน Gazetteer of Upper Burma and the Shan States โดย J.G 
Scott และ J.P. Hardiman พิมพ์ท่ียา่งกุ้งเม่ือปี ค.ศ.1900 และท่ีวา่ภาษาบซินู่าจะใกล้ชิดกบัภาษาป
เยนนัน้เป็นคํากลา่วของนกัวชิาการชาวญ่ีปุ่ น (วิรัช นิยมธรรม ,อรนชุ นิยมธรรม, 2551 : 8 - 9) 
  พมา่พลดัถ่ินสว่นหนึง่ได้หนีความลําบากในประเทศของตนเองมาอาศยัอยูใ่นประเทศท่ี
สาม ไมว่า่จะเป็นด้วยเหตผุลทางด้านเศรษฐกิจ ความยากจน สงคราม เป็นต้น ซึง่หนึง่ในนัน้ก็คือ
ประเทศไทย ตามจงัหวดัท่ีอยูช่ายแดน มีอยูห่ลายจงัหวดัรวมถึง หมูบ้่านสมใจนกึ  ตําบลท่าขนนุ 
อําเภอทองผาภมูิ จงัหวดักาญจนบรีุ  ได้มีชาวพมา่อาศยัทํางานอยูจํ่านวนหนึง่ ชาวพมา่เหลา่นีอ้าศยั
อยูร่วมกนัเป็นกลุม่เป็นชมุชน มีวฒันธรรมเดียวกนั เม่ือมีงานสําคญัๆ ก็จะมาช่วยกนัไมว่า่จะเป็นงาน
บญุ งานไหว้เจ้า งานพิธีบชูานตั เป็นต้น  
  
 1.6 ความรู้เก่ียวกับวงดนตรีพม่า  

       วิรัช นิยมธรรม, อรนชุ นิยมธรรม (2551: 224) ได้กลา่วไว้วา่ ซายวาย มีความหมายได้
สองนยั นยัหนึง่หมายถึง เปิงมางคอก และอีกนยัหนึง่หมายถึง วงป่ีพาทย์ท่ีมีเปิงมางคอกเป็นเคร่ือง
ดนตรีชิน้เอก และอาจเรียกวงป่ีพาทย์ชนิดนีว้า่ ปัตซาย สว่นตวัเปิงมางคอกนัน้ จะเรียกวา่ ปัตวาย  ซา
ยวายเป็นวงดนตรีประจําชาตขิองพมา่ ท่ีใช้ในงานพิธีและงานบนัเทิง มีเลน่ทัง้ในงานหลวง งานวดั และ
งานราษฎร์ ปัจจบุนัพมา่ยงัคงมีความนิยมนําวงซายวายมาเลน่ในงานพิธีตา่งๆ เชน่ งานบวช งานเจาะ
ห ูงานทรงเจ้า งานรับปริญญา และงานต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง เสียงดนตรีท่ีบรรเลงจากวงซายวาย
นัน้มีลีลาเคร่งขรึม แตนุ่่มนวล ให้ทัง้อารมณ์สนกุสนาน เร้าใจ และโศกสลด ซายวายจงึนบัเป็นวงดนตรี
ท่ีเลน่ได้หลายรสและถือเป็นเอกลกัษณ์ทางคีตศลิป์อยา่งหนึง่ของพมา่ จากบนัทกึการสง่คณะนกัดนตรี
ชาวพยไูปเจริญสมัพนัธไมตรีกบัจีนในปี ค.ศ.802 ไมมี่การกลา่วถงึซายวาย อีกทัง้ภาพฝาผนงัในพระ
เจดีย์อนนัดาท่ีพกุามในราว ค.ศ.1084 ก็ไมพ่บภาพของซายวาย ซายวายเพ่ิงมีกลา่วในพงศาวดารพมา่
ฉบบัหอแก้ว หรือ มงันนัยาซะวีง วา่ ในเมียนมาศกัราช 906 ซึง่ตรงกบัปี ค.ศ. 1544 นัน้ พระเจ้าธรรม
ราชาชเวที หรือ พระเจ้าตะเบงชเวตีแ้ห่งตองอไูด้ยกทพัไปยงัเขตฉาน เม่ือถึงเมืองสะหลิน่ พระองค์ได้
ตัง้ทพั ณ ทา่นํา้เมืองนัน้ ซึง่กําลงัมีงานฉลองพระเจดีย์ เม่ือพระเจ้าตะเบงชเวตีไ้ด้ทรงสดบัเสียงดนตรี
จากงานฉลองนัน้ จงึทรงไตถ่ามข้าราชบริพาร และทรงทราบวา่เป็นเสียงของปัตซายหรือวงพาทย์ 
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พระองค์จงึมีรับสัง่ให้นําคณะดนตรีนัน้กลบัตองอ ู หลงัจากมีชยัชนะตอ่เมืองสะหลิน่ จากหลกัฐานท่ี
กลา่วนี ้ จงึพออนมุานได้วา่วงซายวายนา่จะเข้าสูร่าชสํานกัพมา่มานบัแตน่ัน้ ในสมยัราชวงศ์นัน้ กลา่ว
วา่มีการตกแตง่รูปลกัษณ์ของซายวายให้งดงามสมตามศกัดิฐ์านะอีกด้วย อาทิ เสง่ซายดอ่ เป็นซา
ยวายเพชรสําหรับกษัตริย์ จะปิดทองลงกระจกสีขาว    มยะซายดอ่ เป็นซายวายมรกตสําหรับอปุราช 
จะตกแตง่ด้วยกระจกสีเขียว ปัตตะมยาซายดอ่เป็นซายวายทบัทิมสําหรับอํามาตย์ จะประดบัด้วย
กระจกสีแดง นวรัตซายดอ่  เป็นซายวายนพรัตน์สําหรับอํามาตย์ชัน้รองลงมา จะประดบัด้วยกระจก
หลากสี และชเวซายดอ่ เป็นซายวายประดบัสีทอง และหงว่ยซายดอ่ เป็นซายวายประดบัสีเงิน ใช้
บรรเลงกบัการแสดงละครในราชสํานกั  ในสมยัท่ีพมา่ตกเป็นอาณานิคมขององักฤษ มีการปิดทองทัง้
คอกปัตวายและคอกฆ้องวง พร้อมทัง้มีการสลกัคานแขวนกลองใหญ่หรือปัตมะจีเป็นรูปนาค วงซา
ยวายทัง้วงจงึดตูระการตา พอหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 นิยมทําคานแขวนกลองใหญ่เป็นตวัเบญจรูป 
หรือ ปิงซะรูปะตวัเบญจรูปนัน้ เป็นสตัว์ในจินตนาการ มีรูปผสมของสตัว์ 5  ชนิด คือ สว่นหวัมีงวงและ
งาอยา่งช้าง มีเขาอยา่งตวัโต มีขาอยา่งม้า  มีปีกอยา่ง และมีหางอยา่งปลา ตวัเบญจรูปเป็นทัง้สตัว์บก 
สตัว์นํา้ และสตัว์ปีก  สามารถอยูไ่ด้ทัง้บนบก ในนํา้ และกลางเวหา ตามคตขิองชาวพมา่เช่ือวา่ ตวั
เบญจรูปเป็นสตัว์ท่ีให้คณุ ปกป้องสิง่ร้าย และเป็นเคร่ืองหมายแห่งพละกําลงัและความปราดเปรียว 

  การจดัวางเคร่ืองดนตรีซายวายในเวลาบรรเลงนัน้ ปัตวาย ซึง่ถือเป็นเคร่ืองดนตรีชิน้
สําคญั จะต้องวางอยูส่ว่นหน้าของวง ขนาบด้วยปัตมะจีทางด้านซ้าย กบัเจวายทางด้านขวา เคร่ือง
ดนตรีทัง้สามชิน้นีจ้ดัเป็นเคร่ืองดนตรีแถวหน้า เรียกวา่ เชะตาน สว่นเคร่ืองดนตรีท่ีเหลือจะจดัวา่เป็น
กลุม่แถวหลงั เรียกวา่ เนา่ก์ตาน และเรียกผู้บรรเลงดนตรีแถวหลงันีว้า่ เนา่ก์ไถ่ แปลวา่ "นัง่หลงั" 
นอกจากนกัดนตรีแล้ว ในวงซายวายอาจมีนกัร้องและตวัตลกประจําวง คอยเลน่ประกอบอยูส่ว่นหลงั
ของวง จงึเรียกวา่ เน่าก์ทะแปลวา่ "ลกุจากด้านหลงั"  

  พมา่จดัแบง่ซายวายไว้ 4 ประเภท คือ บะลาซายเป็นการบรรเลงประโคมในงานพิธี  อาทิ 
งานบวช งานเจาะห ู งานศพ งานฉลองพระเจดีย์; โย๊ะเตซาย เป็นป่ีพาทย์บรรเลงประกอบการเลน่หุ่น
ชกั ; ซตัซาย เป็นป่ีพาทย์ใช้เลน่ประกอบละคร และนตัซาย  เป็นป่ีพาทย์ท่ีใช้แสดงประกอบการลงทรง
เทพนตัหรืองานทรงเจ้า ในการบรรเลงซายวายแตล่ะประเภทนัน้ จะต้องใช้เทคนิคการบรรเลงท่ี
แตกตา่งกนั แตผู่้ เลน่ซายวายเก่งๆจะสามารถเลน่บรรเลงได้ทกุประเภท 

  นบัแตท่ี่พระเจ้าตะเบงชเวตีนํ้าวงซายวายมาสูร่าชสํานกั การเลน่ซายวายก็เป็นท่ีนิยม
เร่ือยมา โดยเฉพาะสมยัองัวะและคอนบองนัน้ ถือเป็นยคุรุ่งเรืองทางศลิปการดนตรีและการละครทัง้ใน
และนอกราชสาํนกั สําหรับซายวายนิยมเลน่ในงานพระราชพิธี และใช้บรรเลงประกอบการแสดงละคร
และหุ่นชกั นอกจากนีย้งันิยมนําวงซายวายมาเลน่ในงานทรงเจ้า ตามท่ีมีกลา่วในหนงัสือ ป่างตยาคีตะ
ลางญ่น วา่ ในสมยัของพระเจ้าโพดอ่ มยะวดีมีงจีอซูะได้รวบรวมเพลงนตัท่ีเคยมีมาแตอ่ดีต และมีการ
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ใช้วงซายวายเลน่ประกอบเพลงมอญในการทรงเจ้า แม้ซายวายจะเส่ือมความนิยมในหมูค่นยคุใหม ่แต่
ก็ยงัได้รับการยอมรับในฐานะเป็นดนตรีคลาสสคิของพมา่ เสียงของซายวายยงัคงรับฟังได้ในเพลงทาง
พทุธศาสนา และเพลงปลกุใจ  สว่นวงซายวายนัน้ ยงัหาชมได้ในงานแสดงทางวฒันธรรม อาทิ การ
แสดงละคร การแสดงหุน่ชกั งานทางศาสนพิธี งานประเพณี งานรัฐพธีิ และงานทรงเจ้า เป็นต้น 
ปัจจบุนัรัฐบาลพมา่ได้ให้ความสําคญัตอ่การอนรัุกษ์วงซายวายเชน่เดียวกบัการแสดงพืน้บ้านอ่ืนๆ โดย
จดัให้มีการประกวดกนัทกุปี อีกทัง้สถานีวทิยโุทรทศัน์ของรัฐจะออกอากาศเพลงบรรเลงซายวายเป็น
ประจํา 
     นฤมล ธีรวฒัน์และชาวคณะ ( 2551 : 203 -206 ) ได้กลา่วถงึดนตรีในประเทศพมา่ สรุป
ความได้วา่ ก่อนท่ีจะเป็นประเทศพมา่ในปัจจบุนันัน้ สงัคมพมา่เป็นสงัคมท่ีอยูก่นัแบบเผา่พนัธุ์กระจดั
กระจายกนัเป็นหมูเ่หลา่อยูต่ามพืน้ท่ีตา่งๆ ซึง่ในแตล่ะกลุม่ตา่งก็มีการพฒันาการทางสงัคมท่ีเป็นแบบ
ของตนเองจนเจริญเตบิโตขึน้เป็นสงัคมใหญ่หรือสงัคมเมืองขึน้มา มีการตดิตอ่กบัสงัคมภายนอกซึง่มี
ความแตกตา่งกนัในชาตพินัธุ์ โดยการตดิตอ่ค้าขายแลกเปล่ียนสนิค้าหรือสงครามการสู้รบเพ่ือแสดง
ความแข็งแกร่งทรัพย์สนิและอํานาจเหนือกลุม่อ่ืนๆ  ไมว่า่จะเป็นแบบใดก็ตาม ถือวา่เกิดการตดิตอ่
สมัพนัธ์กนัระหวา่งกลุม่ หลงัจากท่ีวฒันธรรมท่ีคดิวา่ดีกวา่ใหมก่วา่ของกลุม่อ่ืนมาใช้ในกลุม่ของตน จงึ
เกิดการผสมผสานระหวา่งวฒันธรรม แตก็่ยงัสามารถจําแนกได้วา่อนัไหนเป็นของใคร กรณีนีเ้ป็น
ลกัษณะดนตรีและนาฏศลิป์พมา่ในปัจจบุนั ซึง่ได้มีการรับเอาอิทธิพลวฒันธรรมจากกลุม่อ่ืนมาใช้จน
กลายเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองในท่ีสดุ จากหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์พมา่ได้กลา่วถงึเมืองตา่งๆ ท่ี
มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวฒันธรรมโดยเฉพาะ ปย ูมอญ และยะไข ่ซึง้ทัง้ 3 กลุม่นีถื้อวา่เป็นกลุม่ท่ี
รวมกนัหลอ่หลอมมาเป็นวฒันธรรมพมา่ โดยผา่นขัน้ตอนการใช้สอยกลัน่กรองมาตามช่วงสมยัตา่งๆ 
มาจนถึงสมยัท่ีวฒันธรรมตะวนัตก เข้ามาโดยผา่นมิชชนันารีท่ีเข้ามาสํารวจ และเผยแพร่ศาสนา และ
การเข้ามายดึครองขององักฤษซึง่เป็นตวักลางสําคญัท่ีทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงในวฒันธรรมดนตรี
และการแสดง ท่ีสืบเน่ืองมาจนถงึปัจจบุนั ลกัษณะของการแสดงดนตรีและนาฏศลิป์ของทกุกลุม่
นัน้จะต้องตัง้อยูบ่นพืน้ฐานและคตคิวามเช่ือของประเพณีในกลุม่ๆ นัน้ ซึง่ในอดีตพมา่มีกษัตริย์
ปกครองจงึทําให้เกิดประเพณีของราชสํานกั หรือประเพณีหลวงขึน้มา และเป็นตวัควบคมุแบง่ชนชัน้
ทางสงัคมกบัประเพณีราษฎร์ แตอ่ยา่งไรก็ตามพืน้ฐานของประเพณีหลวงก็นา่จะมาจากประเพณี
ราษฎร์ ซึง่ได้รับการขดัเกลาให้เกิดความประณีตวิจิตรขึน้มานัน้เอง โดยมีบคุคลในราชสํานกัเป็น
ผู้ ดําเนินการภายใต้การอปุถมัภ์ของกษัตริย์เป็นหลกั............................  
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 1.7 ความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรม  
         ยศ  สนัตสมบตั ิ  (2540  :  199-200)  ได้กลา่วถงึมนษุย์กบัวฒันธรรมและศาสนาวา่  
เป็นประสบการณ์ยากแก่การทําความเข้าใจและอธิบายได้  ตัง้แตรุ่่งอรุณแห่งประวตัศิาสตร์  มนษุย์ได้
ทําการประกอบพิธีกรรมเซน่ไหว้  บวงสรวงเทพยาดาฟ้าดนิ  สร้างเทพปกรณมั  ไสยศาสตร์  ความเช่ือ
เก่ียวกบัภตูผีปีศาจ  วิญญาณและพระผู้ เป็นเจ้า  ศาสนามีความสมัพนัธ์อยา่งแนบแน่นกบัความเช่ือใน
สิง่ศกัดิส์ทิธ์ิและอํานาจเหนือธรรมชาต ิ  ศาสนาโยงใยกบัสถาบนัทางสงัคม  เศรษฐกิจและการเมือง
ความเช่ือทางศาสนามีอิทธิพลแทรกซมึเข้าสูป่ริมณฑลของสงัคมวฒันธรรม และประสบการณ์ชีวิตของ 
มนษุย์  ศาสนาตา่ง ๆ  ของมนษุย์มีความแตกตา่งหลากหลายทัง้ในด้านของรูปแบบ  เช่น  การจดั
องค์กรและพิธีกรรม  และในด้านของเนือ้หาและความเช่ือเก่ียวกบัสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิ    รวมทัง้ความสมัพนัธ์
ระหวา่งมนษุย์กบัสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิเหลา่นัน้  บางศาสนามีความเช่ือในเทพเจ้าหลายองค์  บางศาสนามี
ความเช่ือพระเจ้าองค์เดียว  บางศาสนาไมมี่เลย  และบางศาสนามีความเช่ือในเร่ืองผีหรือวิญญาณ  
ขอบเขตของอํานาจของเทพเจ้าและจิตวิญญาณศกัดิส์ทิธ์ิทัง้หลายก็มีความแตกตา่งกนัไป  เทพเจ้าใน
ศาสนาบางองค์เป็นทัง้ผู้สร้างและผู้ ทําลายล้างมนษุย์  บางศาสนาแบง่แยกงานและอํานาจหน้าท่ีให้
เทพเจ้าแตล่ะองค์  ลดหลัน่กนัออกไป  เทพเจ้าหรือสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิในบางศาสนาไมไ่ด้เข้ามายุง่เก่ียวกบั
กิจการตา่งๆ ของมนษุย์โดยตรง  แตบ่างศาสนาสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิเหลา่นีเ้ข้ามายุง่เก่ียวโดยตรง  ด้วยการให้
คณุหรือโทษในกิจกรรมและวิถีชีวิตประจําวนัของมนษุย์  ในศาสนาท่ีสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิเข้ามายุง่เก่ียวกบัชีวิต
มนษุย์โดยตรง  ความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์กบัสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิ  จงึมีลกัษณะความเกรงขามและความ
หวาดกลวั  ก่อให้เกิดพธีิกรรมเซน่สรวงบชูาเพ่ือความเอาใจ  และตอ่รองกบัสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิเหลา่นัน้  
ศาสนาตามทศันะทางมานษุยวทิยา จงึบง่บอกนยัถงึการขยายความทางสมัพนัธ์ทางสงัคมของมนษุย์
ออกไปสูค่วามสมัพนัธ์กบัสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิ  ซึง่มีอํานาจเหนือมนษุย์และธรรมชาต ิ

  วฒันธรรมเป็นเร่ืองท่ีสําคญัยิ่ง เพราะวฒันธรรมหมายถึงวิถีชีวิตร่วมกนัของกลุม่ชนอนั
สอดคล้องกบัสิง่แวดล้อมในแตล่ะแห่งไมเ่หมือนกนั มนษุย์แตล่ะแห่งจงึมีวถีิชีวิตตา่งกนั (สวุรรณ เพชร
นิล 2523: 34) 
  วฒันธรรม คือ วิถีชีวิตของคน  เกิดจากกระบวนการอนัซบัซ้อนทางสงัคมหรือกลุม่ชน
โดยรวมเอามติทิางด้านจิตใจ  วตัถ ุ ภมูิปัญญาและอารมณ์เข้าไว้ด้วยกนัจนเป็นรูปแบบเอกลกัษณ์ของ
สงัคมนัน้  มใิช่เพียงเร่ืองของศลิปะและวรรณกรรมหากหมายความถึงรูปแบบวิถีชีวติ  สทิธิมนษุยชน
ขัน้พืน้ฐาน  ระบบคา่นิยม  ตลอดจนขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณีและความเช่ือตา่ง ๆ (นิคม  มสูกิะ
คามะ  2545  :  4)   

  มนษุย์รับวฒันธรรมบางสว่นมาจากสงัคมข้างเคียงได้ แตท่ัง้นีย้อ่มหมายความวา่สว่น
ของวฒันธรรมท่ีรับมาจากสงัคมข้างเคียงนัน้ไมข่ดักบัคา่นิยมหลกัของสงัคม สว่นของวฒันธรรมของ 
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สงัคมข้างเคียงท่ีรับมาจะต้องสอดคล้องกบัของเดมิท่ีมีอยู ่ และเม่ือสอดคล้องกนัได้ก็จะคอ่ย ๆ รับกนั
ไปและในท่ีสดุก็จะแยกไมอ่อกวา่ วฒันธรรมสว่นใดเป็นของเดมิและวฒันธรรมสว่นใดรับมาจากสงัคม
อ่ืน การรับเอาวฒันธรรมของสงัคมอ่ืนมาในระยะแรกอาจเรียกได้วา่เป็นการยืมวฒันธรรม       แตเ่ม่ือ
นาน ๆ ไปเข้าการยืมก็จะกลายเป็นการรับ  (อมรา  พงศาพิชญ์. 2537 :  21) 

  ประเวศ วะสี (2532: 1-22) ได้กลา่วถงึวฒันธรรมในหนงัสือ วฒันธรรมกบัการพฒันา มี
เนือ้หาสรุปได้วา่ วฒันธรรมคือพลงัปัญญา ซึง่เป็นรากฐานของสงัคม เศรษฐกิจ การเมืองของชมุชนซึง่
ได้มาจากการเลือกสรร การกลัน่กรอง ทดลองให้และถ่ายทอดด้วยการปฏิบตัสืิบทอดตอ่เน่ืองกนัมา 
วฒันธรรมเป็นเคร่ืองมือสําคญั ท่ีทําให้สงัคมเข้มแข็ง ซึง่มีคณุลกัษณะท่ีสําคญั 8 ประการ ดงันี ้

1. มีความหลากหลาย กระจายอํานาจ จงึสง่เสริมการเมืองระบอบประชาธิปไตย 
2. กระจายรายได้ และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
3. สง่เสริมศกัดิศ์รีของชมุชนท้องถ่ิน 
4. มีความบรูณาการ 
5. สร้างความประสานสอดคล้อง และความสมดลุท่ียัง่ยืน 
6. มีการพฒันาจิตใจ และจิตวิญญาณอนัลกึซึง้ 
7. สง่เสริมความเข้มแข็งของสงัคม 
8. เป็นการผดงุศีลธรรมของสงัคม 
 

  วฒันธรรมนัน้เป็นสิง่ท่ีแสดงถึงความเข้มแข็ง ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของสงัคมหรือชมุ
นัน้ๆ สงัคมหรือชมุชนใดหากมีซึง่วฒันธรรมท่ีแข็งแรง วฒันธรรมเองก็จะเป็นภมูิคุ้มกนัชมุชนให้มีความ
มัน่คงและดํารงอยูอ่ยา่งมีความสขุมัน่คง ยากท่ีจะมีวฒันธรรมอ่ืนๆ ของไมใ่ช่วฒันธรรมของตนเองเข้า
มามีบทบาทในสงัคม วฒันธรรมท่ีเข้มแข็งสามารถเลือกท่ีจะรับหรือไมรั่บคา่นิยมตา่งๆ ท่ีไมส่อดคล้อง
กบัวิถีชีวิตและวฒันธรรมของตน  ซึง่ตา่งกบัสงัคมท่ีมีวฒันธรรมท่ีออ่นแอ เม่ือมีวฒันธรรมตา่งๆ เข้ามา
ในสงัคมก็จะขาดซึง่การไตต่รอง วิเคราะห์ถึงผลกระทบตา่งๆ ท่ีจะตามมาทําให้รับวฒันธรรมตา่งๆ ซึง่
ไมใ่ช่วฒันธรรมของตนเองได้โดยง่าย และทําให้วฒันธรรมในสงัคมนัน้เปลี่ยนแปลงและอาจสญูหายไป
ได้ ดงันัน้การสร้างความเข้มแข็งทางวฒันธรรมเป็นหนทางหนึง่ในการท่ีทําให้สงัคมนัน้ๆ เข้มแข็ง
ตามมา 

 1.8 ความเช่ือเร่ืองผี  และพธีิกรรมต่างๆ ของชาวพม่า 
      ณรงค์ สมิทธิธรรม (2545: 93) ได้กลา่วถึงการนบัถือผีของชนในแถบเอเชียอาคเนย์ว่า 

“ทางแถบเอเชียอาคเนย์ อนัเป็นท่ีอยูข่องเผา่พนัธุ์ตา่งๆ เช่น พมา่ มอญ ไทย ลาว เขมร ญวน มาเลย์ 
อินโดนีเซยี ฟิลปิปินส์ และเผา่พนัธุ์ท่ีเป็นชนกลุม่น้อยไมว่า่จะเป็น ลวัะ กระเหล่ียง ขม ุมเูซอร์ ม้ง เย้า 
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ผีตองเหลือง เงาะ ฯลฯ นบัเป็นร้อยๆเผา่พนัธุ์ ผู้คนในยา่นนีต้า่งก็มีความเช่ือท่ีคล้ายกนัอยูอ่ยา่งหนึง่นัน่
ก็คือ ความเช่ือในเร่ืองผี บางเผา่พนัธุ์นัน้วา่ไปแล้วความเช่ือของเขามีมากจนแทบจะเป็นการนบัถือ
ศาสนาผี ซึง่ผีนัน้มีอยูห่ลายประเภทวา่กนัตัง้แตท่ี่อยูใ่กล้ตวัก่อน นัน่คือผีบรรพบรุุษ หรือท่ีบ้านเรา
เรียกวา่ผีปู่ ยา่นัน่แหละ ในบ้านก็มีผีเรือน ออกนอกบ้านก็มีผีเตม็ไปหมด บางทีก็เรียกวา่ผีเจ้าท่ีขอให้
เป็นสิง่ท่ีดแูล้ว          น่าเกรงขามต้องมีผีไว้ก่อน ต้นไม้ใหญ่ ถํา้ ป่า ดอย ฯลฯ มีผีมาสถิตอยูแ่ทบทัง้สิน้
พิธีกรรมความเช่ือเก่ียวกบัการนบัถือผี มีการเซน่สงัเวยด้วยสรุาอาหารตา่งๆ ท่ีเรียกกนัวา่ “เลีย้งผี” มี
คนทรงท่ีเรียกกนัวา่ “ม้าข่ี” หรือ “ท่ีนัง่” เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมโดยมีดนตรีขบักลอ่มเพ่ือให้ผีได้ฟ้อนรํา
ปัจจบุนัยงัมีการฟ้อนผีปู่ ยา่ท่ีสามารถหาชมได้ตามชมุชนตา่งๆ ในเขตเทศบาลนครลําปาง และ
ปริมณฑลรอบเมือง ยา่นท่ีมีการฟ้อนผีมากคือในเขตเวียงเก่า ฝ่ังตําบลเวียงเหนือ โดยเฉพาะแถวบ้าน
ท่ามะโอ ท่านางลอย วดันางเหลียว วดัพระแก้วดอนเต้า และประตมู้า ชมุชนเหลา่นีค้รัง้หนึง่ชาวบ้าน
มกัเรียกยา่นนี ้วา่เป็น ดงผี” 

  ทวีวฒัน์ ปณุฑริกววิฒัน์ (2543:89) ได้กลา่วถึงเร่ืองทรงเจ้า ในหนงัสือไสยศาสตร์ครอง
เมืองวา่ด้วยเร่ืองไสยศาสตร์แห่งการทรงเจ้าเข้าผี วา่ ลทัธิ “ทรงเจ้าเข้าผี” เป็นลทัธิท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ตดิตอ่อานาจลกึลบัโดยตรง ไมว่า่อํานาจนัน้จะเป็น “เทพ” หรือ “ผี” ท่ีมนษุย์ต้องการตดิตอ่ด้วย ลทัธิ
ทรงเจ้าเข้าผีมีหลายรูปแบบ เช่น การเข้าทรง “เทพ” จากเทพนิยายท่ีไมมี่ตวัจริงในประวตัศิาสตร์ การ
เข้าทรงบคุคลในประวตัศิาสตร์ (เช่น กษัตริย์ในอดีต หรือบคุคลท่ีมีช่ือเสียงในอดีต) การเลน่ “ผีถ้วย
แก้ว” หรือ “ผีตะกร้า” เป็นต้น นอกจากนีบ้างครัง้ในระหวา่งพิธีอาจจะมีการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ด้วย
การแทงลิน้ แทงแก้ม หรือลยุไฟอีกด้วย  

  ศโิรตม์ คล้ามไพบลูย์ (2543:168) ได้กลา่วถงึเร่ืองทรงเจ้า ในหนงัสือไสยศาสตร์ครอง
เมืองวา่ด้วยเร่ือง การรักษาโรคทางไกลด้วยอํานาจจิตวา่ การรักษาโรคของผู้ ป่วยโดยผา่นท่ีวา่ง   หรือ
ระยะทาง   17 ท่ีหา่งไกลออกไปด้วยวิธีทางจิต เช่น การรักษาด้วยการทรงเจ้า ด้วยผลกึหินของหมอผี
หรือการบริกรรมคาถา โดยหมอชาวบ้านหรือการรักษาด้วยพลงัจกัรวาลจีก้ง การสร้างนิมิตในสมาธิวา่
เป็นไสยศาสตร์ (ทางด้านดีท่ีเรียกกนัวา่ไสยขาว) ได้หรือไม ่ แตเ่ม่ือร่วมสบิปีก่อนผู้ เขียนเองมี
ประสบการณ์สว่นตวัท่ีพอจะยืนยนัได้วา่แพทย์ “สมยัใหม”่ ท่ีอเมริกาสว่นหนึง่ ซึง่เข้าใจวา่จะเป็น
สว่นมากหรืออาจแทบทัง้หมดเสียด้วยท่ีคดิวา่การรักษาด้วยวิธีดงักลา่ว (Distant Healing) นัน้ จะต้อง
เป็นไสยศาสตร์ทัง้สิน้ เร่ืองท่ีนามาเสนอนีเ้ป็นการแปลงานวิจยัทางการแพทย์ท่ีกระทาโดยแพทย์ท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีแม้ในช่วงสบิปีหลงั คือ ช่วงทศวรรษท่ี 1990 มาแล้ว อาจเป็นเร่ืองท่ีทางนกัวทิยาศาสตร์สว่น
หนึง่จะยอมรับกนั แตห่ากวา่เป็นอดีตก่อนนีท่ี้ไมน่านมานกั การรักษาโรคด้วยอํานาจจิตและทางไกล
ยอ่มไมใ่ช่เป็นการรักษาโรคของแพทย์สมยัใหมอ่ยา่งแนน่อน 
   ความลีล้บัซบัซ้อนของธรรมชาตมีิผลกระทบถงึตวัมนษุย์ จงึทําให้มนษุย์พยายามศกึษาหา
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เหตผุลจากความคดิคํานงึของตน ความลีล้บัของธรรมชาตทํิาให้มนษุย์เกิดความทกุข์ลําบากใจ มนษุย์
จงึคดิหาวา่หากมีการกระทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ด้วยวิธีการท่ีถกูต้องและเหมาะสมแล้วอาจความคมุสิง่
เหลา่นัน้ได้ (วราวฒุิ เรืองบตุร: 2539 : 12 ) 

    มนษุย์จะแสดงออกให้เห็น ซึง่ความเช่ือทางศาสนาโดยได้จากพิธีกรรม เพราะการท่ี
มนษุย์ทัง้หลายสร้างพิธีกรรมตา่งๆ ขึน้มา มนษุย์เหลา่นัน้ก็ยอ่มจะต้องรู้วตัปุระสงค์และความ
หมายความเข้าใจอนัเกิดจากพืน้ฐานความเช่ือทางศาสนาของตน กลา่วอยา่งสัน้ๆ ก็คือ ตวัพิธีกรรม
เองนัน้แท้ท่ีจริงแล้วก็คือพฤตกิรรมท่ีมนษุย์พงึปฏิบตัติอ่ความเช่ือทางศาสนาของตน (ปราณี วงษ์เทศ : 
2536) 

      ปัญญา รุ่งเรือง (2546: 10) ได้จําแนกดนตรีท่ีใช้ประกอบพธีิกรรมไว้เป็น 2 ประเภท คือ 
ดนตรีพิธีกรรมทางพระพทุธศาสนา และดนตรีพิธีกรรมในราชสํานกั บทบาทหน้าท่ีในดนตรีพธีิกรรม
ทางพระพทุธศาสนาของดนตรีไทยนัน้ ตา่งจากดนตรีเชิงศาสนาของตะวนัตก ตรงท่ีทางตะวนัตก 
บรรดานกับวชและ ฆราวาสใช้ดนตรีโดยตรงในพธีิกรรมทางศาสนา สว่นดนตรีไทยใช้บรรเลงประกอบ 
พิธีกรรม ก็เพ่ือให้พิธีกรรมนัน้มีผลทางใจสมบรูณ์ขึน้ แตไ่มใ่ช่สว่นหนึง่ของพิธีกรรม จงึไมมี่ดนตรี 
ประกอบการสวดมนต์แตมี่ดนตรีเพ่ือการบชูา 

        วิถีชีวิตของชาวพมา่ยงัคงฝังแนน่ในวฒันธรรมดัง้เดมิของตน  การปิดประเทศของพมา่มี
ผลให้วตัถนิุยมเข้าไปมีบทบาทในสงัคมพมา่น้อยมาก ขณะเดียวกนัแม้พมา่จะมีสงครามการเมือง
ระหวา่งชาวพมา่และชนกลุม่น้อยตลอดเวลา วิธีชีวิตของชาวพมา่ยงัได้รับการกลา่วขานวา่เป็น
พทุธศาสนิกชนท่ีเคร่งครัด  และคงรักษาศลิปวฒันธรรมของตนเองไว้ได้เป็นอยา่งดี  เม่ือมีโอกาสชาว
พมา่มกัจดังานฉลองร่ืนเริง จะจดัให้มีมหรสพตา่งๆ เชน่ ภาพยนตร์  หุน่เชิดพบเห็นได้ทัว่ไปทัง้ในงาน
ฉลองเจดีย์  งานบชูานตัครูท่ีบ้านตอ่งปะโยง  งานสงกรานต์  หรือปีใหมพ่มา่ งานลอยกระทงหรืองาน
บชูาดวงประทีป เน่ืองด้วยวถีิชีวิตเดมิของชาวพมา่ขึน้อยูก่บัวิถีแหง่ธรรมชาตท่ีิเกษตรกรรมเป็น
พืน้ฐานสําคญั  จงึมีความเช่ือในลทัธิวิญญาณ (animism) และด้วยความเช่ือดัง้เดมิท่ีมีอยู ่ กบัการ
ยอมรับอิทธิพลความเช่ือจากอินเดีย ไมว่า่จะเป็นพทุธศาสนา นิกายเถรวาท  นิกายมหายาน  นิกาย
อารี โดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู  เก่ียวกบัเร่ืองจกัรวาทินในระยะแรกท่ีได้ให้ความสําคญักบั
จกัรวาลโดยใช้สญัลกัษณ์เขาพระสเุมรเป็นศนูย์กลางของโลกนัน้มีอิทธิพลกบัการตัง้ศนูย์ความเช่ือบน
ภเูขาโปปาของชาวพมา่และเม่ืออิทธิพลทางพทุธศาสนานิกายตา่งๆเข้ามาผสานอีกระลอกหนึง่ (ณฎัฐวี 
ทศนฐร ,2540: 7) 

 

 1.7.1 ความเช่ือเร่ือง นัต 
        นตั หมายถึง อํานาจศกัดิส์ทิธ์ิท่ีอยูเ่หนือธรรมชาต ิ ทัง้ในป่า บนอากาศ ดวงดาว ท่ีบ้าน 

บนภเูขา แมนํ่า้ จนถึงทวยเทพท่ีสงิสถิตอยูเ่บือ้งบน ความเช่ือเร่ืองนตั มีเอกสารระบวุา่ เป็นความเช่ือ
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ของท้องถ่ินท่ีมีมากวา่ 1,500  ปีมาแล้ว ( Hofer Han อ้างใน ณฏัฐวี ทศรฐ, 2540:16) สว่นนตัตาม
ความหมายในพจนานกุรมพมา่ของรัฐบาลเมียนมา กลา่วถงึนตัไว้ 3 นยัคือ 

   1. เทพอปัุตตทิรงฤทธ์ิผู้คุ้มครองมนษุย์ 
   2. วิญญาณศกัดิส์ทิธ์ิของผู้ตายร้าย 
   3. คําขายของสิง่ท่ีอบุตัขิึน้เอง อาทิ นตัสะยา (นตั+ข้าว) – ข้าวนตั – ข้าวป่าและนตัเย

คะวีง (นตั+นํา้+บอ่) “สระนตั – สระธรรมชาต”ิ เป็นต้น สิง่ท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาตจิงึถึงวา่เป็นด้วย
อํานาจนตั นตัตามคตขิองชาวพมา่จงึหมายถงึผู้ทรงฤทธ์ิเป็นไปได้ทัง้เทพยดาและวิญญาณศกัดิส์ทิธ์ิ 
แตไ่มร่วมถึงพระพทุธเจ้า พระอรหนัต์ ตลอดจนพระราชาหรือราชตระกลู (อรนชุ –วิรัชนิยมธรรม, 
2539: 1)         วิรัช นิยมธรรม และ อรนชุ นิยมธรรม ได้ให้ความหมายของคําวา่ นตั สรุปความได้วา่ 
ปราชญ์ชาวพมา่มกัเช่ือวา่คํานีม้าจากภาษาบาลีวา่ นาถ ซึง่หมายถึง “ผู้ เป็นท่ีพึง่” ตามท่ีได้กลา่วไว้ใน
ตํารานิรุกศาสตร์เก่าแก่เลม่นงึของพมา่ท่ีช่ือวา่ โวหารลีนตถฺทีปนี  แตง่โดย มหาเชยสงฺขยา และใน
สารานกุรมพมา่เลม่ท่ี 6 ได้นิยามคําวา่นตัไว้ในทํานองเดียวกนั โดยจดัแบง่นตัไว้ 3 สว่นคือ วิสทุธินตั 
หมายถงึผู้บริสทุธ์ิ อนัหมายถึงพระพทุธเจ้า ปัจเจกพทุธ และ พระอรหนัต์ อปุปตฺนตั หมายถงึเทวดาผู้
อยูบ่นสรวงสวรรค์  สมฺมติุนตั  หมายถึง พระราชา พระราชินี ตลอดจนบตุรราชธิดา      

        บญุเทียม  พลายชมภ ูได้กลา่วเร่ือง นตั (ผีหลวง) (286:288) สรุปความได้วา่ คําวา่ “นตั” 
(Nat) มาจากภาษาบาลีสนัสกฤตวา่ “นาทะ” (Natha) หมายถงึ “เทวดาผู้ปกปักรักษา”   ในอดีตเม่ือ
ประมาณ 1,500 ปีมาแล้ว ชาวพมา่เช่ือวา่ นตั เป็นภตูผีปีศาจท่ีมีความชัว่ร้าย หากบ้านใดหรือ
ครอบครัวใด ไมไ่ด้สร้างศาลหรือบ้านเลก็ๆ ไว้บชูานตั บ้านนัน้หรือครอบครัวนัน้ๆ ก็จะพบความกบั
ความเดือดร้อน ชาวพมา่จงึกลวัและมีการบชูานตัเกิดขึน้ โดยใช้ อาหาร ดอกไม้ และเคร่ืองประดบั
อยา่งสม่ําเสมอ  แตล่ะหมูบ้่านจะมีภตูผีหรือนตั ประจําหมูบ้่าน ประจําต้นไม้ ทุ่งนา มีเทวดาแห่งการ
เก็บเก่ียวเทวดาแห่งลมและฝน  ในสมยัพระเจ้าอโนรธาต้องการขจดัความเช่ือของชาวพมา่โดยได้ทรง
นําศาสนาพทุธลทัธิเถรวาทเข้ามาเป็นศาสนาประจําชาตขิองพมา่ แตก็่ไมส่ามารถท่ีจะขจดัหรือเปลี่ยน
ความเช่ือการบชูานตัของชาพมา่ได้ แม้จะใช้การปราบปรามอยา่งรุนแรงก็ตาม แตก็่ยงัมีนตัถึง 36 ตน
จากนตัตา่งๆ จํานวนมากมาย ดงันัน้พระองค์จงึนําและตัง้นตัตนท่ี 37 เพ่ือเป็นกษัตริย์ของนตัทัง้ 36 
ตนมีนามวา่ “ตะจามนิ” (Thagyamin – พระอินทร์) แล้วอนญุาตผอ่นปรนให้ชาวบ้านสามารถนบัถือ
บชูานตัทัง้ 37 ตนตอ่ไป โดยถือวา่นตัเหลา่นีเ้ป็นสาวกผู้ปฏิบตัติามหลกัธรรมคําสอนของพระพทุธเจ้า
ด้วย นตัทัง้ 37 ตนท่ีชาวพมา่บชูากนัอยูใ่นปัจจบุนันัน้ ไมใ่ช่นตั 37 ตนท่ีบชูากนัในสมยัพระเจ้าอโนรธา 
เพราะได้มีการนําบคุคลสําคญัทางประวตัศิาสตร์เข้ามาแทนท่ีนตัเดมิถึง 15 ตน นัน้ทัง้ 37 ตนของชาว
พมา่ได้รวมเร่ืองราวชีวิตอนัโศกสลดเก่ียวข้องกบัประวตัศิาสตร์พมา่  เร่ืองราวตํานาน และนิทาน
ปรัมปราของนตัสิง่ เหลา่นีล้้วนได้แฝงไปด้วยความรู้เร่ืองราวเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์พมา่ไว้ได้เป็นอยา่ง
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ดี ทัง้ยงัมีความเช่ือกนัวา่นตัเหลา่นีมี้อํานาจในการรักษาโรค ทํานายอนาคตได้โดยผา่นทางโหร หมอด ู
คนเข้าทรง และหมอผี 
   นตัจํานวน 22 ตน ท่ีมีมาก่อนตัง้แตส่มยัอาณาจกัรพกุาม ได้แก่ 

1. ตะจามนิ (พระอินทร์) เป็นกษัตริย์ของหมูท่วยเทพ 

2. งะตนิเด หรือมินมหาครีินตั 

3. ชเวเมีย้ตนา หรือเจ้าทองหน้าทอง 

4. เจ้านางสีข้างทอง 

5. นางงามสามเวลา 

6. เจ้านางผิวขลุย่ 

7. เจ้าสีนํา้ตาลแห่งทิศใต้ 

8. เจ้าสีขาวแห่งทิศเหนือ 

9. เจ้าฉตัรขาว 

10. พระมารดาหลวงของเจ้าฉตัรขาว 

11. เจ้าแหง่ปะเยมมา 

12. เจ้าเทพทองใหญ่ 

13. เจ้าเทพทองน้อย 

14. ปู่ เจ้าแหง่มณัฑะเลย์ 

15. นางขาโก่ง 

16. ชายชราต้นกล้วยเด่ียว 

17. เจ้าสทิธ ู

18. เจ้าชิงช้าหนุม่ 

19. เจ้าจ่อสว่ยผู้กล้าหาญ 

20. แมท่พัใหญ่แหง่องัวะ 

21. นกัเรียนนายทหารหลวง 

22. เจ้านางทองคํา มารดานกัเรียนนายทหารหลวง 

สว่นนตัอีก 15 ตน ท่ีเข้ามาทดแทนนตัเดมิ ท่ียงัปรากฏเป็นท่ีนบัถือกนัในปัจจบุนัหลงัรัชสมยั 

ของพระเจ้าอโนธรา ได้แก่ 
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23. พระเจ้าแห่งช้าง 5 เชือก 

24. จอมกษัตริย์ เจ้าแหง่ความยตุธิรรม 

25. หมอ่งโปต ู

26. ราชินีแหง่วงัตะวนัตก 

27. เจ้าอองปินแล เจ้าแห่งช้างเผือก 

28. นางตวังอ 

29. นอระธาทอง 

30. เจ้าอองดนิผู้กล้าหาญ 

31. เจ้าขาวน้อย 

32. เจ้าเณร 

33. พระเจ้าตะเบงชะเวตี ้

34. เจ้านางแห่งทิศเหนือ 

35. เจ้ามนิกาวง์แห่งตาวน์ง ู(ตองอ)ู 

36. ราชเลขาธิการหลวง 

37. กษัตริย์แห่งเชียงใหม ่

 ธิดา สาระยา (2538:231)ได้พดูถึงเร่ือง พิธีฟ้อนรําบชูาผีแน้ต ในหนงัสือเร่ืองชีวิตในมณัฑะเล 
ความวา่  พิธีฟ้อนรําบชูาผีแน้ต ท่ีขึน้ช่ือของมณัฑะเล อยูท่ี่หมูบ้่านตองบะโยง หมูบ้่านนีอ้ยูห่่างไปทาง
เหนือของมณัฑะเล 20 กิโลเมตร ขึน้ช่ือมากในเร่ืองเทศกาลฉลองผีตองบะโยง ผู้คนนอกหมูบ้่านพากนั
ร่วมด้วยมากมาย เดมิผี 2 พ่ีน้องสกลุตองบะโยง เป็นคนอยูห่มูบ้่านนีท้ัง้สองพ่ีน้อง มีความเป็นมาใน
ประวตัศิาสตร์ตัง้แตส่มยัพระเจ้าอโนรธาครองอาณาจกัรบากาน พวกตองบะโยงนัน้เป็นเชือ้สายนกัรบ
มสุสลมิจากอินเดีย มีบดิาช่ือวา่ เบีย้ตตะ เป็นทหารของพระจ้าอโนรธา ได้ไปตกหลมุรักกบันางไม้
เมวนุน่ะ ซึง่ได้อาศยัอยูต่รงเชิงเขาบปุผา เมืองบากาน ทัง้สองได้ใช้ชีวติร่วมกนัจนมีบตุรชาย 2 คน ช่ือ
วา่ ชเวปพงิเง และ ชเวปพงิจี วนัหนึง่เบีย้ตตะ ได้กลบัมาเย่ียมครอบครัวของตนเองท่ีเชิงเขาบปุผา และ
ไมส่ามารถกลบักลบัไปปฎิบตัหิน้าท่ีรับใช้พระเจ้าอโนรธาได้ทนั พระองค์ทรงสัง่ประหารเบีย้ตตะเสีย  
หลงัจากนัน้พระองค์ทรงรู้สกึเสียพระทยัมาก จงึได้นําบตุรชายทัง้สองของ เบีย้ตตะมาเลีย้งด ูและได้พา
ไปทําศกึท่ียนูาน หลงัจากเสร็จสิน้จากสงคราม ได้โปรดให้สร้างสถปู ณ ท่ีนัน้ ระหวา่งการก่อสร้างสถปู
อิฐ ทัง้สองพ่ีน้องหลบเลีย่งงานหนกัพระเจาอโนรธาทรงกริว้มากและได้มีคําสัง่ประหารชีวิตทัง้สองคน
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เสีย สองพ่ีน้องเม่ือตายแล้วกลายเป็นผีแน้ต เป็นท่ีนบัถือของคนทัง้หลาย จนกระทัง่พระเจ้าอโนรธา
ต้องสถาปนาให้เป็นผีแน้ตของพระราชอาณาจกัร ซึง่รวมมีทัง้หมด 37 ตนด้วยกนั แล้วโปรดให้สร้าง
ศาลสําหรับผีแน้ตทัง้สองตน พร้อมทัง้ให้มีพิธีเฉลมิฉลองเป็นเกียรตด้ิวย 

       ณฏัฐวี ทศรฐ( 2540: 17 )  ได้กลา่วถงึยคุของนตัไว้ดงันี ้ 
       ความเช่ือเร่ืองนตัมีพฒันาการสอดรับกบัความเปล่ียนแปลงทางการเมืองและศาสนาของ

ชาวพมา่ ความเช่ือบางอยา่งถกูผสานเข้าเป็นระบบเดียวกนั ดงัจะเห็นได้ชดัเจน เม่ือสมยัท่ีชาวพมา่
ได้รับพทุธศาสนาเถรวาทเป็นศาสนาประจําชาตใินสมยัของพระเจ้าอโนรธาแห่งราชวงศ์พกุาม ความ
เช่ือเร่ืองนตัได้มีการจดัระเบียบให้เป็นระบบมากขึน้ มีการตัง้นตัสําคญัอยูใ่นบญัชีรายช่ือประกาศโดย
ราชสํานกั ภายใต้ศนูย์กลางอํานาจรัฐ ความเช่ือเร่ืองนตัจงึเป็นพฒันาการท่ีสืบเน่ืองและสามารถ
จดัแบง่ความเปล่ียนแปลงตา่งๆ ไว้อยา่งกว้างๆ ดงันี ้ 

  นตัยคุเร่ิมต้น เป็นความเช่ือจากจดุเร่ิมต้นของลทัธิ Animism ให้ความสําคญัตอ่การนบั
ถือวิญญาณตา่งๆ ท่ีอยูใ่นธรรมชาตแิละเหนือธรรมชาต ิทัง้ในป่า ภเูขา ดวงดาว ฯลฯ 

  นตัในยคุของการจดัระบบและอิทธิพลของพทุธศาสนา แม้วา่นตัจะพบได้ทัว่ไป แตเ่ม่ือ
พระเจ้าอโนรธาทรงได้อปุถมัภ์พทุธศาสนาเถรวาทเป็นศาสนาประจําชาตขิองพมา่นัน้ นตัได้มีการจดั
ระเบียบใหม ่ นตัได้ถกูรวมศนุย์อํานาจโดยรัฐ มีการจดัตัง้เป็นระบบ พระเจ้าอโนรธาต้องการท่ีจะลด
ความสําคญัของนตัลง แตก็่ไมไ่ด้ให้เลกิบชูานตั ทรงได้ประกาศรายช่ือนตัท่ีสําคญั โดยให้องค์สกักะ 
หรือเทวดาในพทุธศาสนาเป็นนตัใหญ่ท่ีสดุ ปกครองดแูลนตัพืน้ถ่ินเดมิและนตัมหาคีรี 
      “ครัง้หน่ึงพระเจ้าอโนรธาแห่งอาณาจกัรปากาน พยายามจดัระบบความเชือ่เกีย่วกบัผีแน๊ตของ 
      คนหลายกลุ่มเหล่า ทรงไม่ปฏิเสธในทอ้งถ่ินต่างๆ แต่พยายาม ยกระดบัแน๊ตกลุ่มหน่ึงเป็นแน๊ต 
      ระดบัรฐั มีพิธีกรรมเฉพาะซ่ึงอํานาจ รฐัส่งเสริม และทกุคนทกุเหล่าต่างมีส่วนร่วมใน พิธีกรรม 
      เคารพต่อแน๊ตกลุ่มนีด้ว้ยกนั” 

       (ธิดา สาระยา , 2538: 57) 
 
 นตัหลงัยคุของพระเจ้าอโนรธา การจดันตัเป็นระบบเป็นกลุม่ชดัเจนมากขึน้ สอดรับกบัความ

ต้องการของราชสํานกัท่ีตา่งกนั 
            สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ ทรงได้กลา่วเก่ียวกบัอิทธิฤทธิ
ปาฏิหาริย์ของผีนตั ในชว่งรัชสมยัของพระเจ้ามนิดง เน่ืองจากพระเจ้ามินดงได้ทรงมีพระดําริให้ทําการ
รือ้ศาลผีนตัแห่งหนึง่ทําให้พระองค์ประชวร ดงัมีข้อความดงันี ้
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    "...ครัง้หน่ึงในรชักาลพระเจ้ามินดง ผีแน็ตทีศ่าลแห่งหน่ึงดรุ้าย ทําใหเ้กิดอนัตรายแก่ผูค้นจน 
    ร้อนถึง   พระเจ้ามินดง จึงโปรดใหทํ้าพิธีส่งวิญญาณดว้ยประการอย่างใดอย่างหน่ึง ดว้ย 
    ตรสัว่าผีแน็ตไปปฏิสนธิแลว้ ใหร้ื้อศาลเสียเถิดคนจะไดห้ายครัน่คร้าม  

    ...อยู่ต่อมาพระเจ้ามินดงประชวร มีอาการใหจ้กุแดกเป็นกําลงั หมอหลวงถวายพระโอสถเสวย 
    ก็ไม่หาย พวกเขา้เฝ้าปรึกษากนัเห็นว่า คงเป็นดว้ยถูกผีแน็ตทีดํ่ารสัสัง่ใหร้ื้อศาลกระทําร้าย  
    ดว้ยยงัมิไดไ้ปเกิดใหม่ดงัพระราชบริหาร จึงใหทํ้าศาลข้ึนอย่างเดิม พระเจ้ามินดงก็หายประชวร..." 

1.8 ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์เพลง 
   ปัญญา รุ่งเรือง ได้กลา่วถงึ (2546:10) แนวทางการศกึษาดนตรีอยา่งเป็นระบบ 
(Systematic Guidelines for Studying of Music) ไว้ดงันี ้
      1. วิเคราะห์  หรือ พิเคราะห์ มาจากคําวา่ พจิารณา (แผลง ว เป็น พ) หมายถงึการดู
อยา่งละเอียด ถ่ีถ้วน มิใช่ดดู้วยตาเพียงอยา่งเดียวแตต้่องดดู้วยใจและสมองด้วย การดท่ีูวา่นีก็้คือ
การศกึษานัน้เอง แตเ่ป็นการศกึษาเชิงแยกแยะองค์ประกอบ แยก แยะเป็นสว่นๆ เพ่ือดโูครงสร่าง ดู
สว่นประกอบ ดกูารเช่ือมโยงระหวา่งกนั พร้อมทัง้พิจารณาหาความหมาย  
       2 จดุมุง่หมายในการวิเคราะห์บทเพลง จดุมุง่หมายหลกัของการวิเคราะห์บทเพลงก็
คือ การช่วยให้ผู้ ฟังเพลง ผู้ศกึษาบทเพลง มีความเข้าใจในบทเพลงนัน้ๆมากยิง่ขึน้  ดงันัน้ในเชิง
มานษุยดริุยางควิทยา การวเิคราะห์บทเพลงจงึมิได้หมายความถึงการจําแนกแยกแยะบทเพลง
ออกเป็นสว่นๆเหมือนการชําแหละววั ชําแหละหมเูท่านัน้ แตย่งัหมายรวมถงึการอธิบายลกัษณะทัว่ไป
ของบทเพลง ด้วยภาษาท่ีมนษุย์ธรรมดาเข้าใจได้  โดยเฉพาะอยา่งยิง่คือเร่ืองความหมายของบทเพลง
ซึง่มีทัง้ความหมายโดยอรรถและความหมายโดยนยั ตลอดจนความหมายแฝง ท่ีเข้าใจได้เฉพาะในหมู ่
คนใน (emic) ด้วยกนัเทา่นัน้อีกด้วย  รศ.ดร.ปัญญา รุ่งเรือง ยงัให้ความเห็นในการศกึษาดนตรีของแต่
ละวฒันธรรมวา่มี “แนวทางการศกึษาบทเพลงในเชิงดนตรีวิทยา” อยา่งชดัเจนในด้านตา่งๆ ดงันี ้ 
ท่วงทํานอง (Melody) หมายถึงการจดัลําดบัความสงูต่ําของเสียง  
   -  ระบบเสียง (Tuning system) คือการจดัแบง่ระบบเสียงในหนึง่ช่วงทบออกเป็น
ระดบัเสียง ตา่งๆของแตล่ะวฒันธรรม ซึง่ไมเ่หมือนกนั เช่น ตะวนัตกแบง่เป็น 12 เสียงเท่าๆกนั   ไทย
แบง่เป็น 7 เสียงเท่าๆกนั แตช่วา บาหลี อินเดีย เป็นระบบอ่ืนท่ีตา่งออกไป เป็นต้น 
    - มาตราเสียง หรือบนัไดเสียง (Scale) หมายถงึลําดบัของเสียงท่ีใช้ในการบรรเลง 
เช่น ตะวนัตกใช้บนัไดเสียง major, minor และ chromatic ไทยใช้ทางนอก ทางใน ทางเพียงออ สว่น
ชาวชวาใช้ Pelog และ Slendro เป็นต้น  
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    - กลุม่เสียง (Mode) หมายถึง จํานวนของเสียงกลุม่ใดกลุม่หนึง่ ท่ีเลือกไว้สําหรับ
บรรเลงเพลงใดเพลงหนึง่โดยเฉพาะ ไมว่า่จะเป็นบนัไดเสียงใดๆก็ตาม เช่นกลุม่ท่ีใช้เสียง 5 เสียง 
(Pentatonic) กลุม่ 6 เสียง (Hexatonic) กลุม่ 7 เสียง (Septatonic) เป็นต้น กลุม่เสียง ท่ีเลือกใช้นี ้
เป็นไปตามระบบเสียงของแตล่ะวฒันธรรมซึง่ไมเ่หมือนกนั ดงันัน้กลุม่ 5 เสียงของไทยจงึไมเ่หมือนของ
ชวา และตะวนัตก  
   -  ขัน้คูเ่สียง (Interval)  หมายถงึระยะหา่งระหวา่งเสยีงหนึง่ไปยงัอีกเสียงหนึง่  ซึง่
ระยะขัน้คูเ่สียงนีแ้ตล่ะแหง่ยอ่มไมเ่ท่ากนัคือเป็นไปตามลกัษณะของดนตรีแตล่ะวฒันธรรม  
   -  ช่วงเสียง (Range) หมายถงึ ระยะห่างระหวา่งระดบัเสียงต่ําสดุกบัระดบัเสียง
สงูสดุในแตล่ะบทเพลง 
    -  รูปลกัษณ์ของท่วงทํานอง (Melodic contour) หมายถึงแนวเส้นท่ีลากระหวา่งตวั
โน้ตท่ีใช้แทนเสียงตา่งๆในเพลงแตล่ะบท ซึง่ชีใ้ห้เห็นแนวทํานองวา่มีรูปร่างลกัษณะเป็นอยา่งไร มี
หลายชนิด ได้แก่   แบบเช่ือมโยงตอ่เน่ืองกนั ไมก่ระโดด (Conjunctive) ,  แบบไมเ่ช่ือมโยงตอ่เน่ืองกนั 
หรือกระโดดข้ามขัน้ (Disjunctive) ,  แบบขึน้ๆ ลงๆ (Undulating) ,  แบบคอ่ยๆสงูขึน้เร่ือยๆ 
(Ascending) ,  แบบคอ่ยๆต่ําลงเร่ือยๆ (Descending) ,  แบบสม่ําเสมอ ไมค่อ่ยขึน้ลง (Terracing)  
   - ความหมาย  การวเิคราะห์ด้านความหมายของบทเพลง ต้องอาศยัการศกึษาแบบ
เจาะลกึในแตล่ะเพลง และในแตล่ะวฒันธรรม ตามหลกัการศกึษาทางดนตรีชาตพินัธ์ุวิทยา โดยเฉพาะ
ความหมายโดยนยั ความหมายทางสงัคม ความหมายทางวฒันธรรม  และความหมายสว่นบคุคล  

  สมชาย รัศมี (2538: 10) ได้กลา่วไว้วา่ คําวา่ Form มีการเรียกในศพัท์ภาษาไทยวา่ 
รูปแบบ มีความหมายถึงรูปแบบการวางทิศทาง การดําเนินทํานองของเพลงให้เหมาะสมลงตวั เป็นไป
ด้วยความราบร่ืนเรียบร้อยของเร่ืองราวให้เกิดความรู้สกึทางอารมณ์ และความไพเราะขึน้มาโดยทัว่ไป
นัน้ เพลงสมยันิยมมกัใช้รูปแบบของBinary Form คือมีจํานวนท่อนท่ีแตกตา่งกนัเพียง 2 ท่อน ทัง้นี ้
เพราะเพลงสมยันิยมนัน้ต้องการลกัษณะท่ีจดจําได้งา่ย ร้องได้ง่าย ฟังง่ายเป็นหลกัการสร้างเพลง ใน
การศกึษาของ เบญจรงค์ กลุส ุ (2540: 36) ได้กลา่วไว้วา่รูปแบบ (Form) เป็นการจดัสดัสว่นให้เป็น
ท่อนหรือตอนโดยกําหนดให้แตล่ะตอนมีความยาวเทา่ ๆ กนัมีลกัษณะสําคญัดงันี ้

   1. แบบเอกบท (Unitary or One Part Form) เป็นเพลงทํานองเดียว 
   2. แบบทวิบท (Binary or Two Part From) เป็นการกําหนดท่อนเพลงออกเป็นสว่น

ใหญ่ ๆได้เป็น 2 ตอน เช่น A:B หรือ AA:BB 
   3. แบบตรีบท (Ternary or Three Part From ) เป็นเพลงท่ีแบง่ออกได้ 3 ตอน สําหรับ
ตอนท่ี 1 และ 3ทํานองจะเหมือนกนั สว่นในตอนท่ี 2 จะเป็นทํานองท่ีมีความแตกตา่งไปจากตอนท่ี 1,3 
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  มานพ วิสทุธิแพทย์ (2533: 21)ได้กลา่ววา่ วรรคตอนเพลง คือ การแบง่ทํานองออกเป็น
สว่น ๆ ในการแบง่จงึควรยดึ “ทํานองเพลง” เป็นหลกัโดยคํานงึถงึความหมายของเพลงและจดุประสงค์
ในการแบง่เป็นหลกั การแบง่ทํานองหนึง่ ๆ สามารถแบง่ได้เป็นสว่นยาว ๆ หรือสว่นสัน้ ๆ ซึง่จะได้
ความหมายสมบรูณ์แตกตา่งกนั การแบง่ทํานองเพลงจงึไมค่วรแบง่ให้เลก็หรือสัน้จนไมไ่ด้ความหมาย 
ซึง่สอดคล้องกบั ณชัชา โสคตยิานรัุกษ์  (2542: 3) ได้อธิบายถึงประโยคเพลงวา่ ประโยคเพลงจะเป็น
สว่นประกอบของเพลงทกุเพลง และประโยคเพลงเหลา่นีก็้จะถกูนํามาผกูเรียงร้อยเข้าด้วยกนัจนเป็น
เพลงท่ีสมบรูณ์ แตล่ะประโยคมกัจะมีสว่นยอ่ย ๆ ออกไปอีกเรียกวา่ หน่วยทํานองยอ่ยเอก ซึง่มี
ความสําคญัในการผกูเพลงทัง้หมดเข้าเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั นอกจากนีป้ระโยคเพลงยงัมีเคเดนซ์ 
(Cadence) ในตอนท้ายของประโยค ซึง่เป็นตวักําหนดจดุสิน้สดุของประโยคเพลง นอกจากการ
วิเคราะห์ประโยคเพลง ยงัต้องคํานงึถงึเทคนิคทางการประพนัธ์เพลงท่ีใช้ เช่น เทคนิคการซํา้ เทคนิค
การเขียนแบบถามตอบกนั (Antecedent –Consequence) ฯลฯ และท้ายสดุควรวิเคราะห์โครงสร้าง
หลกัประโยคเพลง เพราะเป็นตวับอกทิศทางการเคล่ือนไหวของประโยคเพลง  เฉลมิพล งามสทุธิ 
(2526: 61) ได้ให้ความหมายของฉนัทลกัษณ์ (Music From) ไว้วา่ ฉนัทลกัษณ์ได้แก่ เร่ืองราวเก่ียวกบั
ลกัษณะของบทเพลงหรือโครงสร้างของบทเพลงแตล่ะชนิด การวิเคราะห์ทางดนตรีนัน้มีการวิเคราะห์
อยูห่ลายวธีิขึน้อยูก่บัองค์ประกอบหลายๆ อยา่งเช่น วตัถปุระสงค์ในการวเิคราะห์ ประเภทดนตรีท่ี
วิเคราะห์ เป็นต้น วตัถปุระสงค์ในการวิเคราะห์นัน้มีมากมายหลายวตัถปุระสงค์ ทัง้ท่ีเป็นวตัถปุระสงค์
ในทางดนตรีเช่น ต้องการทราบโครงสร้างและไวยากรณ์ของเพลง หรือวตัถปุระสงค์ทางสงัคมวิทยา 
เช่นบทบาทของดนตรีท่ีมีผลตอ่วิถีชีวิตของคนในสงัคม หรือวตัถปุระสงค์เชิงมานษุยวิทยา เชน่ดนตรีใน
พิธีกรรมตา่งๆ หรือวตัถปุระสงค์ทางวิทยาศาสตร์ เช่นต้องการวดัหาความถ่ีของระดบัเสียงตา่งๆ ของ
เคร่ืองดนตรีชิน้หนึง่ เป็นต้น 

  ณรงค์ชยั ปิฎกรัชต์ (2543: 1-3) ได้ศกึษาลกัษณะของดนตรีและวฒันธรรมพืน้บ้านโดย
ตลอดซึง่ในปี พ.ศ. 2544 ได้จดัทาหนงัสือวิชาการด้านดนตรีไทยอดุมศกึษาครัง้ท่ี 32 ได้รวบรวมความ
เป็นมาของเคร่ืองดนตรีในภาคใต้ในแง่ของการศกึษาดนตรี ทางมนษุย์วทิยา ลกัษณะความเช่ือรวมถึง
วฒันธรรมท่ีเช่ือมโยงในดนตรี พิธีกรรมตา่ง ๆ นัน้ ก็มีผู้สนใจศกึษาและได้ผสมทฤษฎีออกมาในรูปแบบ
ตา่ง ๆ นอกจากนีย้งักลา่วได้ถึงองค์ประกอบในการวิเคราะห์ดนตรีดงันี ้ 

1. เสียง  
2. พืน้ฐานจงัหวะ  
3. ทานอง  
4. พืน้ผิวของเสียง  
5. สีสนัของเสียง  
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6. คีตลกัษณ์  
   ในกรณีของดนตรีไทยนัน้ คีตลกัษณ์สามารถพิจารณาได้ดงันี ้ 

1. รูปแบบของเพลง  
2. ลีลาของเพลง 

 
2.งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

จากเอกสาร ตํารา และงานวจิยัท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดนีเ้ป็นแนวทางให้ผู้วจิยัได้นําไป ปรับและ
ประยกุต์นําไปใช้ในการทํางานวิจยัชิน้นี ้ซึง่เป็นสิง่ท่ีสําคญัและเป็นประโยชน์ของผู้วจิยัเป็นอยา่งมาก 

 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องจะมีอยู ่2 สว่นด้วยกนัดงันี ้  
    2.1 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับชนชาตพิม่าและพม่าพลัดถิ่น 
         แกร่ี จอห์น ริชเซอ่ ( Gary John Risser ,2538 :130) ได้ศกึษา นโยบายไทยตอ่ผู้พลดั

ถ่ินชาวพมา่ พ.ศ.    2531 - 2536    ผลการวิจยัพบวา่ การลีภ้ยัของชาวพมา่นัน้มีสาเหตหุลกัมาจาก
ความหวาดกลวัภยัของการสู้รบภายในพมา่ ซึง่เกิดจากความขดัแย้งของกลุม่ชาตพินัธ์กลุม่ตา่ง ๆ 
อยา่งไรก็ตาม ในชว่งหลงัพบวา่ได้มีผู้ ลีภ้ยัจากพมา่ ด้วยสาเหตอ่ืุนท่ีตา่งจากในอดีตซึง่ได้แก่ ผู้ ท่ีอพยพ
หนีการถกูบงัคบัแรงงานในการสร้างสาธารณประโยชน์ตา่ง ๆหรือพวกท่ีหลบหนีจากการถกูเกณฑ์ไป
เป็นลกูหาบให้กบัทหารในการทําสงคราม รัฐบาลไทยและองค์การสหประชาชาตติา่งเรียกบคุคลท่ีอยู่
ตามบริเวณชายแดนไทย - พมา่ นีว้า่ "ผู้พลดัถ่ิน" สํานกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาตไิม่
สามารถจะกําหนดสถานภาพของบคุคลเหลา่นีว้า่ "ผู้ ลีภ้ยั"ภายใต้กรอบของอนสุญัญาวา่ด้วยสถาน 
ภาพผู้ ลีภ้ยั 1951 และพิธีสาร 1967ท่ีกรุงเทพ UNHCR สามารถสมัภาษณ์นกัศกึษาพมา่และให้
สถานภาพของ"บคุคลท่ีอยูใ่นความดแูลของสํานกังานข้าหลวงใหญ่ฯ" แก่พวกเขาได้ แตเ่น่ืองจาก
รัฐบาลไทยมิได้ลงนามในอนสุญัญาและพิธีสารขององค์การสหประชาชาตเิก่ียวกบัผู้ ลีภ้ยั นกัศกึษา
พมา่เหลา่นีจ้งึมีสถานภาพเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองอยา่งผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายไทย ปัจจยัหลกัใน
การกําหนดนโยบายตอ่ผู้พลดัถ่ินนีไ้ด้แก่ปัจจยัทางด้านความมัน่คงในด้านเศรษฐกิจสิง่แวดล้อม และ
สขุภาพของประชาชนในประเทศไทยนอกจากนีย้งัพบวา่ ผู้พลดัถ่ินชาวพมา่เป็นปัจจยัหนึง่ซึง่มีผลทํา
ให้ความสมัพนัธ์ไทย- พมา่ สัน่คลอน ก่อนหน้าผู้พลดัถ่ินเหลา่นีไ้ด้รับการยอมรับเน่ืองมาจากสาเหตุ
ท่ีวา่กองกําลงัของชนกลุม่น้อยท่ีอยูบ่ริเวณชายแดนได้ทําหน้าท่ีเหมือนรัฐกนัชน แตปั่จจบุนันีป้ระเทศ
ไทยอยูใ่นฐานะท่ีต้องพึง่ทรัพยากรธรรมชาตแิละพลงังานราคาถกูจากประเทศเพ่ือนบ้าน จงึทําให้มอง
การตอ่สู้ของกองกําลงัของกลุม่ชาตพินัธุ์ และกลุม่นกัการเมืองซึง่มีสายสมัพนัธ์กบัผู้พลดัถ่ินชาวพมา่
ในไทยวา่เป็นปัญหาและอปุสรรคตอ่การได้มาซึง่ทรัพยากรและพลงังานจากพมา่ อยา่งไรก็ตามด้วย
ความตระหนกัดีวา่นานาชาตใิห้ความสําคญัตอ่ผู้พลดัถ่ินพมา่เหลา่นี ้ ทําให้รัฐบาลไทยยงัไมก่ล้าบงัคบั
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ให้บคุคลเหลา่นีเ้ดนิทางกลบัประเทศ สว่นท่ียงัคงเป็นปัญหาของนโยบายไทยในเร่ืองนีคื้อการท่ีปฏิเสธ
ไมใ่ห้ UNHCR เข้าไปทํางานตามหน้าท่ีในบริเวณชายแดน นอกจากนีใ้นบางกรณียงัได้กดดนัให้ชาว
พมา่เดนิทางกลบัประเทศ ทัง้ ๆ ท่ีเป็นการฝืนตอ่กฎ "การไมผ่ลกัดนั" กลา่วโดยสรุปวา่ ปัจจยัทางความ
มัน่คงมีความสําคญัในการกําหนดนโยบายตอ่ผู้พลดัถ่ินชาวพมา่เหนือสิง่อ่ืนใด 

สภุกัดิ ์ เศวตวษุิวตั ( 2539 : 48 ) ได้ศกึษาถึง มลูเหตจุงูใจในการหลบหนีเข้าเมืองของคน
สญัชาตพิมา่ ด้าน อําเภอเมือง จงัหวดัแมฮ่่องสอน สรุปความได้วา่ การไร้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
การกดข่ีจากระบบการ ปกครองแบบเผดจ็การทหารของพมา่ เป็นมลูเหตท่ีุสําคญัยิ่งท่ีจงูใจ ให้สญัชาติ
พมา่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพ่ือเข้ามาประกอบ อาชีพ แสวงหาความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ ตลอดจนอิสระ เสรีภาพท่ีจะพงึได้รับในเขตประเทศไทย การหลบหนีเข้าเมืองของคนสญัชาติ
พมา่ ได้เพิ่มปริมาณ มากขึน้ทกุๆ ปี และสว่นใหญ่ร้อยละ 90% จะเกิดขึน้ตามแนวชายแดน ไทย-พมา่ 

 

1.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับดนตรีชาตพิันธ์ุ 
                     จรัญ กาญจนประดษิฐ์ิ (2547: 240-242) ได้ศกึษาดนตรีชาวกะเหร่ียงหมูบ้่าน

กองมอ่งทะ ตําบลไลโ่ว ่ อําเภอสงัขละบรีุ จงัหวดักาญจนบรีุ  สรุปความได้วา่ ชาวกะเหร่ียงหมูบ้่าน
กองมอ่งทะ เป็นหมูบ้่านท่ียงัมีการสืบทอดวฒันธรรมด้านดนตรีของชนเผา่มาถึงปัจจบุนั ด้วยวิธีการ
ถ่ายถอดด้วยปากเปลา่ (Oral Tradition )มาตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั โดยไมมี่กการจดบนัทกึเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรแตอ่ยา่งใด ประวตัคิวามเป็นมาด้านดนตรีกบัชนเผา่นัน้ ได้บอกเลา่สืบตอ่กนัมาจากบรรพ
บรุษของตนเอง และเร่ิมมีความชดัเจนเม่ือประมาณ 30 ปีท่ีผา่นมาโดยการอพยพของชาวกะเหร่ืยงท่ีมี
ความรู้ความสามารถด้านดนตรีนาฏศลิป์ เข้าสูป่ระเทศไทย เป็นการอพยพเลก็ๆ เพียงไมก่ี่ครัวเรือน 
และมาขออนญุาตติัง้ถ่ินฐานในพืน้ท่ี บคุคลเหลา่นีต้อ่มาได้มีบทบาทสําคญัด้านดนตรี และนาฏศลิป์
ของชาวกะเหร่ียงในตําบลไลโ่ว ่สาเหตท่ีุทําให้วฒันธรรมยงัเข้มแข็งอยู ่เป็นเพราะวถีิชีวิต ธรรมชาต ิป่า
เขา ห่างไกลจากกระแสวฒันธรรมเมืองท่ีจะเข้าสูช่มุชนได้ง่าบ อีกประการชาวกะเหร่ียงในประเทศไทย 
และประเทศพมา่ ยงัมีความสมัพนัธ์กนัด้านเชือ้ชาต ิ ตดิตอ่ส่ือสารกนั ละต้องการอนรัุกษ์วฒันธรรม
ประเพณีของตวัเองไมใ่ห้สญูหาย ด้านดนตรีพบวา่ ดนตรีชาวกะเหร่ียงหมูบ้่านกองมอ่งทะมีทัง้ดนตรี
ดัง้เดมิและดนตรีท่ีได้รับอิทธิพลจากมอญและพมา่ โดยแบง่เป็นประเภทตา่งๆ ดงันี ้1) เคร่ืองดีด ได้แก่ 
นาเดย่ (พิณกะเหร่ียง) และเมตาร่ี (แมนโดรีน) 2) เคร่ืองตี ได้แก่ ปาตาลา่ (ระนาดเหลก็) โหมง่วาย 
(ฆ้องราง) ตะโพ้ว (ตะโพนใหญ่) ตาคู้ว (ตะโพนเลก็) โป้ว (เปิง 4 ใบ) เวหลา่เคาะจี ( เกราะไม้) เจ่งจี 
(ฉาบใหญ่) ก๊อง(กงัสดาล) โคร๊ะ (เกราะไม้ ขนาดใหญ่) 3) เคร่ืองเป่า ได้แก่ ฆว่ย (ป่ีเขาควาย) ขะน่วย 
(ป่ี) และป่ีบา (แคน) สําหรับเพลงร้องของชาวกะเหร่ียง (ถะค)ู นัน้ เป็นเพลงดัง้เดมิท่ีสืบทอดตอ่มาจาก 
บรรพบรุุษมีเนือ้หาตา่งๆ เช่น ประวตัศิาสตร์ชนเผา่ ธรรมชาต ิศาสนา บทเพลงตา่งๆ นีย้งัแสดง ถึงการ
ถ่ายทอดทางวรรณกรรมและอนรัุกษ์ภาษาโผลว่งฺไว้ด้วย  
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  อภิชาต ิทพัวิเศษ  (2552 : 120-133 )   ศกึษาวงก่วนกว๊าดมอญ ดนตรีชมุชนมอญบ้าน
วงักะ หมู ่ 2ตําบลหนองล ู อําเภอสงัขละบรีุ จงัหวดักาญจนบรีุ โดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือศกึษาวฒันธรรม
ของชมุชนศกึษาดนตรีและบทเพลง ในวงก่วนกว๊าดมอญ โดยใช้วิธีการศกึษาทางมานษุยดริุยางค
วิทยาเป็นแนวทางในการศกึษา ข้อมลูทัง้หมดได้จากการสํารวจ สมัภาษณ์และวิเคราะห์ข้อมลูจาก
การศกึษาภาคสนามระหวา่ง พ.ศ.2550 – 2552 ผลการวิจยัพบวา่ 

1. วงก่วนกว๊าดมอญเป็นวงดนตรีประกอบการรํา การประสมวงประกอบด้วย  
กลุม่  เคร่ืองดนตรี 4 ประเภท ได้แก่1) เคร่ืองดีดได้แก่ จฺยาม(จะเข้) 2) เคร่ืองสีได้แก่ กะยอฮอร์น 
(ไวโอลนิ) 3) เคร่ืองตีได้แก่ ป๊ัตกาลา่(ระนาดไม้),ป๊ัตกาลา่ปะซอล(ระนาดเหลก็),ป๊ัตก่าน(ฆ้องวง), วาง
ซอน(กลอง 18 ใบ) 4) เคร่ืองเป่าได้แก่ ขะนวั(ป่ี),ตะหลด(ขลุย่) และเคร่ืองประกอบจงัหวะได้แก่ หะเปิน
หะโหนก(ตะโพนใบใหญ่),หะเปิน(ตะโพนขนาดกลาง),เปินมาง (เปิงมาง 4 ใบ),คะดี(ฉ่ิง), คะเหนิด
(เกราะ),ชาน (ฉาบ) วงก่วนกว๊าดมอญมีบทบาทตอ่วฒันธรรม ประเพณี และเทศกาลสําคญั ของชาว
มอญในการเฉลมิฉลองการบรรเลงเพ่ือแสดงออกถึงความเป็นชนชาตมิอญโดยยงัรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีสําคญัไว้อยา่งเหนียวแน่น 

2. ลกัษณะเพลงมอญท่ีบรรเลงนัน้เป็นเพลงท่ีนกัดนตรีได้รับการสืบทอดมาจาก 
ครูดนตรี ชาวมอญในประเทศพมา่ทัง้การขบัร้องและการบรรเลงโดยใช้บรรเลงประกอบการรําท่ีบง่บอก 
เอกลกัษณ์เฉพาะของชาวมอญ ปัจจบุนัวงก่วนกว๊าดมอญมกัจะบรรเลงในวนัสําคญั ประเพณีตา่งๆ ใน
ชมุชนและได้รับเชิญจากหนว่ยงานองค์กรตา่งๆบรรเลงสาธิตในการสมัมนาทางวฒันธรรม อยูเ่ป็น
ประจํา 
     นิสสานารถ ตรีเพ็ชร์. (2549 : 134) ได้ศกึษาดนตรีจีนในจงัหวดัชลบรีุผลของการวิจยั
พบวา่ สภาพและบทบาทของวงดนตรีจีนจงัหวดัชลบรีุในปัจจบุนั จะมีปรากฏอยูต่ามสมาคมตามวดั 
และตามสถานศกึษา โดยมีหน่วยงาน และคหบดี ในจงัหวดัได้เลง็เห็นความสําคญัและให้
การสนนัสนนุ มีการฝึกเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถในการเลน่เคร่ืองดนตรีจีน มีการจดัหา
ครูผู้สอนท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีจีนโดยตรงมาเป็นผู้ ทําการถ่ายทอด ตลอดจนมีการ
เสริมสร้างขวญัและกําลงัใจให้แก่ผู้ เรียน โดยมีการสนบัสนนุคา่ตอบแทน ในการฝึกซ้อม และออก
ปฏิบตังิานจริง ดนตรีจีนในจงัหวดัชลบรีุ ปัจจบุนั แบง่ได้เป็น 3 กลุม่คือ กลุม่ดนตรีท่ีอยูต่ามสมาคม ซึง่
จะมีอยู ่ 3 คณะ กลุม่ท่ีอยูต่ามวดั จะมี 2 แห่ง และกลุม่ท่ีอยูต่ามสถานศกึษา จะมีอยู ่ 5 แห่งโดย
บทบาทของ วงดนตรีจะแสดงในงานประกอบพิธีกรรมเป็นหลกั สําหรับคณะดนตรีตามสมาคมสว่น
ใหญ่อายมุาก และ บางคณะก็มีจํานวนนกัดนตรีไมค่รบผู้บรรเลงในงานแตล่ะครัง้ จงึต้องมีการ
ช่วยเหลือกนัโดยต้องอาศยันกัดนตรีจากคณะอ่ืนมาร่วมบรรเลงด้วย นอกจากนีย้งัมีการฝึกสอน
เยาวชนให้เลน่ดนตรีจีนทัง้ยงัมีการสร้างขวญัและกําลงัใจ โดยจดัคา่ตอบแทนหรือเบีย้เลีย้ง ให้เยาวชน
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ในขณะฝึกซ้อมและออกงาน ทัง้ครูผู้สอนซึง่เป็นชาวจีนโดยตรงก็มีความสามารถสงู ประกอบกบัด้วย
ความมีสญัชาตจีินจงึถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีถกูต้อง ให้แก่เยาวชนซึง่สว่นใหญ่ล้วนแล้วแต่
เป็นคนไทยเชือ้สายจีน แตอ่าจจะมีการปฏิบตัธิรรมเนียมท่ีผิดเพีย้นไปจากเดมิเน่ืองจากเกิดใน
เมืองไทยและปัจจบุนั ลกูหลานไทยเชือ้สายจีนไมส่ามารถส่ือสารกบับรรพบรุุษท่ีมาจากเมืองจีนได้
เน่ืองจากไมไ่ด้มีการถ่ายทอดวฒันธรรมทางด้านภาษาในด้านของดนตรีท่ีใช้ประกอบพิธีกรรม ลกัษณะ
การสวดจะเรียกวา่ธรรมสงัคีต โดยมนต์สวดจะมีด้วยกนัหลายทํานอง สําหรับพระจะมี 2 ทํานอง คือ
กวางตุ้ง และ แคะ สว่นฆราวาส จะมีใช้ ด้วยกนั 3 ทํานอง คือ กวางตุ้ง เฮียงฮวั และเส่ียงฮ้อ 

 

 2.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์เพลง 
  อคัรวฒัน์ สงิห์ช ู( 2553 : 195-196 ) จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางดนตรีทัง้ 9 เพลง 

พบวา่ช่วงกว้างของเสียงต่ําสดุถึงสงูสดุท่ีใช้ในบทเพลง จากการวิเคราะห์เพลงทัง้ 9 เพลง เสียงท่ีใช้
ต่ําสดุ คือ เสียง G และเสียงสงูสดุคือเสียง Dซึง่เม่ือเปรียบเทียบกบัการขบัร้องประสานเสียงแล้ว เป็น
ช่วงกว้างของเสียงอลัโต (Alto) ซึง่เป็นเสียงต่ําของผู้หญิง การเคลื่อนท่ีแบบซํา้ทํานอง สว่นใหญ่จะเป็น
การเคลื่อนท่ีแบบซํา้ทํานองภายในบนัไดเสียงพบในบทเพลงทัง้ 9 บทเพลง การเคล่ือนท่ีแบบตามขัน้
สว่นใหญ่เป็นการเคล่ือนท่ีเป็นคู ่ 2 เมเจอร์ การเคลื่อนท่ีแบบกระโดดข้ามขัน้ จะเป็นการเคล่ือนท่ีเป็น
ขัน้คู ่ 3 เมเจอร์ คู ่ 6 เมเจอร์ คู ่ 9 เมเจอร์ คู ่ 4 เพอร์เฟคและคู ่ 5 เพอร์เฟค จากการวิเคราะห์กระสวน
จงัหวะทัง้ 9 เพลงนัน้พบวา่ เป็นแบบธรรมดาเรียบงา่ยโดยสว่นมากจะเป็นกระสวนจงัหวะท่ีซํา้กนั จาก
การวิเคราะห์การเรียบเรียงเสียงประสานทัง้ 9 บทเพลง พบวา่ ผู้ประพนัธ์เลือกใช้เคร่ืองดนตรีคือ กีตาร์
,เบส,กลองใหญ่, เปียโน, ซอ, แอคคอร์เดียน, ฟลุ๊ต และ มีการใช้เสียงสงัเคราะห์จากคีย์บอร์ดคือเสียง 
ลม เสียงระฆงั 
   รณชยั รัตนเศรษฐ  (2546 : 136-138) ศกึษาการวิเคราะห์การเรียบเรียงเสียงประสาน 
เพลงเส่ียงเทียน สําหรับวงดริุยางค์ ซมิโฟนีของครูประสทิธิ ศลิปะบรรเลง ผู้วิจยัได้ทําการวิเคราะห์โดย
ตัง้จดุมุง่หมายของการวิเคราะห์สรุปความได้ดงัตอ่ไปนี ้

 1.เพ่ือวเิคราะห์การเรียบเรียงเสียงประสาน เพลงเส่ียงเทียน สําหรับวงดริุยางค์ ซมิโฟนีของครู
ประสทิธ์ิ ศลิปบรรเลง ตามรายละเอียด ดงันี ้

1.1 โครงสร้างทํานอง 
1.2 การประสานเสียง 
1.3 เคาร์เตอร์พอยต์ 
1.4 การเรียบเรียงเสียงประสาน 
1.5 รูปแบบของบทเพลง 

  2.เพ่ือนําโน้ตเพลงต้นฉบบัท่ีเป็นลายมือ มาจดัพิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
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    ผลการวิเคราะห์พบวา่ 
   1.โครงสร้างทํานอง ครูประสทิธ์ิ ศลิปะบรรเลง ใช้ทํานองเพลงลาวเส่ียงเทียน เฉพาะ

ทํานอง 3 ชัน้ ประพนัธ์โดยหลวงประดษิฐ์ไพเราะ (ศร ศลิปบรรเลง) เม่ือปี พ.ศ.2475 สําหรับวงดนตรี
ไทย ครูประสทิธ์ิ ศลิปบรรเลง บรูณาการเทคนิคดนตรีตะวนัตก และตะวนัออก คือเทคนิคการสะบดั 
เทคนิคการขยี ้ และเทคนิคการล้อ เทคนิคเหลา่นีไ้ด้ถกูใช้อยา่งมีประสทิธภาพ ในการตกแตง่ทํานอง 
เม่ือทํานองเพลงบรรเลงซํา้ 

   2.การประสานเสียง 
    2.1 คอร์ด เน่ืองจากใช้โครงสร้างทํานองของบทเพลงเดมิ ทําให้รูปแบบทางเดนิ

ของคอร์ด จะเป็นคอร์ดพืน้ฐาน มีการใช้โน้ตผา่น เพ่ือตกแตง่ทํานอง และแนวเคาร์เตอร์พอยต์เป็น
จํานวนมาก 

    2.2 รูปแบบการประสานเสียงแนวร้อง ใช้เคร่ืองดนตรีในการประสานเสียงกบั 
แนวร้อง  ในลกัษณะของคอร์ดพืน้ฐานได้อยา่งลงตวั 

    2.3 การพกัประโยคเพลง เคเดนซ์ท่ีพบมากท่ีสดุคือ เคเดนซ์แบบสมบรูณ์ 
   3.เคาร์เตอร์พอยต์ มีการนําแนวเคาร์เตอร์พอยต์มาใช้ตลอดบทเพลง โดยใช้แนวเคาร์

เตอร์พอยต์ 2 แนว ถึง 3 แนว ประสานแนวทํานองหลกั และช่วยแนวทํานองหลกัท่ีต้องบรรเลงซํา้ๆ มี
แนวมาสอดดแทรกเปล่ียนอารมณ์ของบทเพลง ทําให้บทเพลงมีความหลาดหลาย และมีลีลานา่สนใจ
ยิ่งขึน้ 

   4.การเรียบเรียงเสียงประสาน 
    4.1 มีการวางแนวเคร่ืองดนตรี และบทบาทของเคร่ืองดนตรีอยา่งชดัเจน เพ่ือให้

สีสนัของเสียงเปล่ียนตลอดทัง้บทเพลง เม่ือมีการซํา้ทํานอง หรือเปล่ียนวรรคเพลง 
    4.2 ความเข้มของเสียง มีการใช้ประโยชน์จากความสามารถของเคร่ืองดนตรี 

กําหนดความเข้มของเสียง เพ่ือทําให้บทเพลงมีความสมดลุตลอดทัง้บทเพลง 
   5.รูปแบบของบทเพลง  มีลกัษณะเป็นดนตรีร่วมสมยัไทย โดยกําหนดตามแบบแผน 

เพลงลาวเส่ียงเทียน 3 ชัน้ ของหลวงประดษิฐ์ไพเราะ (ศร ศลิปบรรเลง) ผู้ เป็นบดิา 
   

  พทุธะ ณ บางช้าง ( 2542 : 121 ) ได้ศกึษาวิเคราะห์เพลงมอญท่ีใช้ในพิธีศพ 4 เพลง  
คือ เพลงประจําวดั เพลงประจําบ้าน เพลงเชิญผี และ เพลงยกศพ ทางของครูสุม่ ดนตรีเจริญ โดยมี
จดุมุง่หมายเพ่ือศกึษาและวเิคราะห์ทํานองฆ้องมอญวงใหญ่โดยใช้การพรรณา วิเคราะห์จากการนํา
ข้อมลูท่ีบนัทกึเทป แล้วบนัทกึเป็นโน้ตไทย การดําเนินการวิเคราะห์เร่ิมจากการรวบรวมข้อมลูโดยการ
บนัทกึเทปทางฆ้องมอญ วงใหญ่เพลงมอญในพิธีศพทัง้ 4 เพลงจากพนัจ่าอากาศเอกวีระ ดนตรีเจริญ
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มาศกึษาข้อมลู ทัง้จากการสมัภาษณ์ จากเอกสาร และข้อมลูเพลงแล้วศกึษาวิเคราะห์ตามหวัข้อ
ตอ่ไปนี ้ 
   1. วิเคราะห์การแบง่ทํานองเพลง  

 2. วิเคราะห์บนัไดเสียง  
 3. วิเคราห์วรรคเพลงและลกูตก  
 4. วิเคราะห์รูปแบบทํานอง  
 5. วิเคราะห์รูปแบบลกัษณะวรรคเพลง  

 ผลการศกึษาวิเคราะห์ค้นพบดงันี ้ 
1. การแบง่ทํานองของเพลงมอญมีการแบง่ออกเป็นประโยคเพลงและท่อนเพลงใน

สว่นท่ีใหญ่ขึน้  
2. บนัไดเสียงของเพลงมอญทัง้ 4 เพลงมีบนัไดเสียงท่ีแตกตา่งกนัคือ  

1). เพลงประจําวดั ใช้บนัไดเสียง ฟา, โด และซอล เป็นหลกั 
2). เพลงประจําบ้าน ใช้บนัไดเสียง ฟา และ โดเป็นหลกั 
3). เพลงเชิญผี ใช้บนัไดเสียง โด และ ฟา เป็นหลกั 
4). เพลงยกศพ ใช้บนัไดเสียง โด และ ที เป็นหลกั 

 3. วรรคเพลงและลกูตกของเพลงมอญท่ีพบสว่นใหญ่จะเปล่ียนตามบนัได้เสียงของ 
บทเพลง ทําให้เกิดสําเนียงท่ีแตกตา่งกนัออกไปจากเพลงไทย 

 4.  รูปแบบทํานองของเพลงมอญมีการใช้เสียงหลกั 5 เสียง คือ โด,เร,มี,ซอล,ลา และ
ใช้เสียง ฟา  และเสียง ที เป็นเสียงรอง หรือ เสียงจรเพอ่บง่บอกสําเนียงมอญ  

5. รูปแบบจงัหวะของเพลง มอญจะมีกระสวนของบทเพลงในทํานองขึน้เพลง และ จบ
เพลงคล้ายคลงึกบัในท่อนของบทเพลงไทย คือมีลกูกระโดดเพ่ือหลบหลุม่ 
 
 2.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับดนตรีในพธีิกรรม 
  อมัรินทร์ แรงเพ็ชร ( 2545 : 86-87 ) ได้ศกึษาวงป่ีไม้แมนเป็นดนตรีท่ีใช้บรรเลงเพ่ือ

ประกอบพิธีเสนของชาวลาวโซง่ ซึง่เป็น พิธีกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการนบัถือผีมดท่ีชาวลาวโซง่ให้การ
เคารพนบัถือ และมีบทบาท ตอ่วิถีชีวิตของสงัคมชาวลาวโซง่มาแตอ่ดีต ซึง่พธีิกรรมดงักลา่ว มีบทบาท
หน้าท่ีในการตอบสนองความต้องการพืน้ฐานทางด้าน ความมัน่คงทางจิตใจตอ่ชาวลาวโซง่ เป็น
เคร่ืองมือในการปลกูฝังจริยธรรม ทัง้ในระดบั ปัจเจกบคุคลและระดบัสงัคม และเป็นสญัลกัษณ์ในการ
แสดงชนชัน้ทางสงัคมของชาวลาวโซง่ บทบาทหน้าท่ีท่ีกลา่วมา ได้ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และความเป็น อนัหนึง่อนัเดียวกนัของสงัคมลาวโซง่ภายใต้การนบัถือผีเดียวกนั แตใ่น
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ปัจจบุนันี ้ การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม ทําให้พิธีเสนและวงป่ีไม้แมนเร่ิมลด 
บทบาทลงไปจากวถีิชีวิตของชาวลาวโซง่ เน่ืองจากชาวลาวโซง่รุ่นใหมไ่ด้รับเอาวฒันธรรม และคา่นิยม
แบบสมยัใหมเ่ข้ามาใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวนัมากขึน้ ซึง่มีผลกระทบ ตอ่วิถีชีวิตแบบเดมิท่ีเคย
ผกูพนัอยูก่บัความเช่ือเร่ืองผีและพิธีเสน เม่ือพิธีเสน ลดบทบาทหน้าท่ีลง วงป่ีไม้แมนซึง่เป็นดนตรี
ประกอบพิธีเสนก็ต้องลดบทบาทหน้าท่ีตามไปด้วย ประกอบกบัวงป่ีไม้แมนเป็นดนตรีท่ีใช้สําหรับทํา
พิธีกรรมเท่านัน้ ในเวลาปกตจิะนํามาเลน่ ไมไ่ด้ ทัง้นกัดนตรีก็ต้องเป็นผู้ ท่ีมีสถานภาพพิเศษ คือ หมอ
มด ไมใ่ช่บคุคลธรรมดาทัว่ไป ดงันัน้จงึเป็นข้อจํากดัของการสืบทอดดนตรีป่ีไม้แมน ซึง่สภาวการณ์
ดงักลา่ว อาจทําให้ วงป่ีไม้แมนสญูหายไปจากสงัคมของชาวลาวโซง่ ได้ในอนาคต 

  ประทีป นกัป่ี (2546 : 90-91) ได้ศกึษา ตุ๊บเก่ง: ดนตรีพิธีกรรมงานศพบ้านป่าแดง  
จงัหวดัเพชรบรูณ์ ผลการวิจยัพบวา่ ดนตรีตุ๊บเก่งมีการบรรเลงขึน้ในหมูบ้่านป่าแดงไมต่ํ่ากวา่ 100 ปี
โดยตัง้ข้อสงัเกตวา่ดนตรีตุ๊บเก่งได้รับอิทธิพลของการเปล่ียนแปลงถ่ายเททางวฒันธรรม ของพืน้ท่ีใน
บริเวณใกล้เคียง เชน่ จงัหวดัพิษณโุลก จงัหวดัสโุขทยั และจงัหวดัอตุรดติถ์ท่ีมีดนตรีท่ีใช้ในขบวนแห่ท่ี
เป็นมงคลและงานศพซึง่มีรูปแบบเดียวกนั ลกัษณะทางดนตรีของตุ๊บเก่ง พบวา่ ตุ๊บเก่งเป็นวงดนตรีท่ี
ประกอบด้วยเคร่ืองดนตรีประเภทป่ี กลอง และฆ้อง เป็นวงดนตรีท่ีใช้บรรเลงในพธีิกรรมงานศพ ซึง่
สนันิษฐานวา่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพทุธ พราหมณ์ และความเช่ือเร่ืองผี ดนตรีตุ๊บเก่งเป็นเคร่ืองบอก
กิจกรรมในพิธีกรรมด้วย เคร่ืองดนตรีตุ๊บเก่งจะสร้างขึน้มาจากฝีมือของนกัดนตรีตุ๊บเก่งท่ีได้รับการ
ถ่ายทอดและสัง่สมประสบการณ์มาจากบรรพบรุุษซึง่จะมีลกัษณะง่าย ๆ ไมพ่ิถีพิถนั รูปแบบทางดนตรี 
พบวา่ ป่ีแต้เป็นเคร่ืองดนตรีหลกัท่ีใช้บรรเลงทํานองเพลง และป่ีแต้จะต้องบรรเลงทํานองเพลงให้
สมัพนัธ์กบักระสวนจงัหวะกลองเดนิและกลองออก สว่นกระสวนจงัหวะของกลองเดนิและกลองออกจะ
มีลกัษณะเฉพาะของแตล่ะเพลง ลกัษณะของทํานองเพลง พบวา่ เป็นเพลงท่ีมีลกัษณะเรียบง่ายไม่
ซบัซ้อนเป็นเพลงท่อนเดียว บรรเลงซํา้ไปเร่ือย ๆ แตใ่นแตล่ะเท่ียวผู้ เป่าจะคดิด้นทํานองออกไป ระดบั
เสียงท่ีใช้เป็นบนัไดเสียง เร ทกุเพลง ช่วงเสียงแคบและต่ํา ซึง่พบวา่การใช้เสียงต่ํามกัจะเป็นประเภท
เพลงในพธีิกรรม สถานภาพและบทบาทของดนตรีตุ๊บเก่งบ้านป่าแดง พบวา่ เป็นวงดนตรีท่ีรับใช้สงัคม
มาโดยตลอดถึงแม้ในปัจจบุนัจะลดน้อยลงไปเพราะอิทธิพลของวฒันธรรมดนตรีประเภทอ่ืนท่ีเข้ามา
แทรกแซงบ้าง แตด่นตรีตุ๊บเก่งก็ยงัคงเป็นสญัลกัษณ์ของชาวบ้านป่าแดงท่ีเวลามีงานศพดนตรีตุ๊บเก่งก็
จะต้องถกูเรียกไปบรรเลงเสมอ 

  วราวฒุ ิเรืองบตุร ( 2547 : 168 ) ศกึษาวิจยั ดนตรีพิธีกรรมผีฟ้าอีสานเหนือ พบวา่ เคร่ือง
ดนตรีท่ีใช้ในพธีิกรรมนัน้สว่นมากเป็น แคน และบทร้องเป็นทํานองซึง่ทํานองนัน้ก็เป็นทํานอง หมอลํา
ซึง่เรียกวา่ การลําลอ่ง เป็นการร้องในเชิงของการอ้อนวอนยกยอ่งผีหรือสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิเพ่ือให้ช่วยเหลือผู้ ท่ี
กําลงัมีทกุข์ โดยจะมีร่างทรงนัน้เป็นผู้ ร้อง และจะร้องเคล้ากนักบัเสียงแคนตลอดตัง้แตเ่ร่ิมพิธีจนเสร็จ 
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พิธี และจะมีการเส่ียงทายเพ่ือเป็นการหาสาเหตขุองการเจ็บป่วยหรือความทกุข์ ซึง่ทัง้หมดนัน้พบความ
แตกตา่งในเร่ืองของคําร้องซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของแตล่ะบคุคล แตล่ายท่ีใช้ในการบรรเลงนัน้มีความ
เหมือนกนัอยูบ้่างในบางจงัหวดัซึง่ลายท่ีใช้ในพิธีกรรมผีฟ้าทัง้หมด 7 จงัหวดัได้แก่ ลายแมลงภูต่อม
ดอกไม้ ลายภไูทลายโป้ซ้าย ลายสร้อย ลายสดุสะแนน ซึง่ลายเหลา่นีใ้ช้บรรเลงในพิธีกรรมผีฟ้าทัง้สิน้
และมีอยูห่นึง่พิธีกรรมท่ีจะใช้การร้องน้อยท่ีสดุและใช้ดนตรีเป็นสว่นมากคือพธีิกรรมเลีย้งผีของชาว
กาฬสนิธุ์ ซึง่จะใช้ดนตรีมากกวา่การร้องเพาะเป็นการเลีย้งผีหรือสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิเหนือธรรมชาต ิ

  สทิธิพร โสภิน (2554 :215-216) ได้ทําการศกึาดนตรีประกอบพิธีรําเจ้าชาวมอญเกาะ
เกร็ด สรุปความได้วา่ พธีิรําเจ้าของชาวมอญเกาะเกร็ดในแตล่ะปีจะแตกตา่งออกกนัไป ปัจจบุนัพิธีรํา
เจ้าได้แตกตา่งไปจากในอดีต เน่ืองจากร่างทรงของเจ้าพอ่จากท่ีตา่งๆ นิยมใช้เป็นเคร่ืองมือแสดงตน
เพ่ือต้องการให้มีคนมานบัถือมากขึน้ ในแตล่ะพืน้ท่ีนัน้จะมีลกัษณะและรูปแบบของพิธีแตกตา่งกนัไป 
บางท่ีเรียกวา่ รําเจ้า, รําผี ,รําปีเจ้าพอ่, รําผีมอญ แตเ่หมือนกนัทีจะต้องมีวงปีพาทย์มอญบรรเลง
ประกอบพิธี บืทเพลงมีความแตกตา่งขึน้อยูก่บัลําดบัพธีิเป็นสําคญั เคร่ืองสงัเวยท่ีขาดไมไ่ด้คือกล้วย
นํา้ว้า และมะพร้าว การแตง่กายจะแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัความชอบของเจ้าพอ่ เพลงท่ีใช้ประกอบมี
โครงสร้างรูปแบบเฉพาะ ซึง่พบได้จาก วรรคเพลง บนัไดเสียง ลกูตกของแตล่ะวรรค กระสวนจงัหวะ 
และการเคล่ือนท่ีของทํานอง และมีแนวทางในการบรรเลงตามขัน้ตอนพิธี  

  พิมพ์เพ็ญแข วรรณป้าน (2549 : 108-109) ได้ศกึษาความเช่ือเร่ืองพิธีกรรมการรําผีของ
ชาวมอญสรุปความได้วา่ ความเช่ือเร่ืองการเข้าทรงชาวบ้านมอญบางกระด่ีมีความเช่ือถือในเร่ืองการ
เข้าทรงเป็นอยา่งมาก สงัเกตได้จากการทําพิธีตา่งๆ มกัจะมีการเชิญทรงมาประทบัร่างซึง่ในการ
เข้าทรงของชาวมอญบางกระด่ี แบง่ได้คือ การทรงผีประจําหมูบ้่านและการทรงผีบรรพบรุุษ ซึง่ประจํา
หมูบ้่าน ประกอบด้วย การทรงเจ้าพอ่บางกระด่ี การทรงเจ้าแมห่วัระหาญ และการทรงเจ้าพอ่ท้ายทุง่ 
และการทรงผีบรรพบรุุษ คือการเข้าทรงปาโหนก ซึง่จะเชิญประจําทกุปีเพ่ือมากินเคร่ืองเซน่ไหว้และ
พดูคยุ ลกูหลานมีความเจ็บไข้ได้ป่วยอยา่งไร ปาโหนกก็จะปัดเป่าให้พ้นไป ซึง่ผลท่ีได้จากการนบัถือผี 
คือ ผีบรรพบรุุษเป็นท่ีพึง่ทางใจและมีบทบาทในระดบัเครือญาตท่ีิเป็นตระกลูเดียวกนั โดยทําให้ไมลื่ม
บรรพบรุุษ และเพ่ือเป็นการตอกยํา้ความเคารพในผีบรรพบรุุษ ชาวมอญในแตล่ะตระกลูก็จะมีการเซน่
ไหว้ผีบรรพบรุุษเป็นประจําทกุปี ชาวมอญมีความนบัถือผีมาก ดงันัน้ในด้านกฎข้อห้ามท่ีไมพ่งึปฏิบตัิ 
ชาวมอญจงึยดึถืออยา่งเคร่งครัด ซึง่จะเกรงกลวัตอ่การทําผิดกฎหรือละเมิดกฎโดยพลการ และการนบั
ถือผีจะเป็นกสุโลบายท่ีสร้างความผกูพนักนัทัง้ในระบบเครือญาตโิดยการนบัถือปาโหนกหรือผีบรรพ
บรุุษและในระบบชมุชนโดยการนบัถือบรรพบรุุษ ผลท่ีได้จะทําให้ชาวบ้านมอญ บางกระด่ีท่ีมีความ
สามคัคีปรองดองกนัซึง่สอดคล้องกบั วดีพร จิตต์สถาพร (2549 : 60) พิธีกรรมรําผีมอญชองชาวไทย
รามญั ตําบลบ้านมว่ง อําเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบรีุเป็นผลมาจากความเช่ือในเร่ืองผีบรรพบรุุษ 
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สะท้อนให้เห็นถึงระบบการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งเครือญาตใินตระกลูบรรพบรุุษเดียวกนัท่ีเหนียว
แน่น ในการกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ ข้อห้ามการได้รับความคุ้มครอง และการถกูลงโทษจากบรรพบรุุษ
เดียวกนั ซึง่อาศยัการเลีย้งผีและการรําผีมอญเป็นการแสดงออกท่ีเป็นรูปธรรมท่ีให้เครือญาตมิาร่วมกนั
ประกอบพิธีกรรม เป็นการยํา้ถึงความเป็น พวกพ้องเดียวกนั ท่ีต้องชว่ยเหลือเกือ้กลูกนั มีแบบแผนการ
สืบทอดท่ีแนน่อนโดยสืบทอดทางฝ่ายชาย ซึง่มีบทบาทการเป็นผู้ นําในสงัคม และทําให้กลุม่ชนชาว
ไทยรามญัตําบลบ้านมว่ง อําเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบรีุ ยงัคงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมในสงัคมของ
ตนได้อยา่งมัน่คง 



บทที่ 3 
วธีิการศกึษาค้นคว้า 

 
 การศกึษาดนตรีพมา่ หมูบ้่านสมใจนกึ  ตําบลท่าขนนุ อําเภอทองผาภมูิ จงัหวดักาญจนบรีุ 

ในครัง้นีผู้้วิจยัเร่ิมศกึษาโดยการ เร่ิมจากการรวบรวมข้อมลู เอกสาร ตํารา บทความ และงานวิจยั ตา่งๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยั แล้วลงพืน้ท่ีภาคสนามเก็บข้อมลูเป็นระยะ จากนัน้จงึนําเอาข้อมลูทัง้หมดท่ีได้
รวบรวมไว้นํามาวิเคราะห์เรียบเรียงเป็นรายงานการวิจยัในรูปแบบการบรรยายโดยกําหนดแนวทาง
และวิวิธีดําเนินการศกึษาวจิยั โดยเรียงลําดบัขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

 
การศกึษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล 
 การศกึษาและรวบรวมข้อมลูมีหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้
  1. เลือกพืน้ท่ีในการศกึษาวจิยั การศกึษาในครัง้ท่ีผู้วยัได้เลือกพืน้ท่ี  หมูส่มใจนกึ   
ตําบลท่าขนนุ อําเภอทองผาภมูิ จงัหวดักาญจนบรีุ ด้วยเหตผุลดงันี ้
   1.1 เป็นพืน้ท่ีท่ีมีชาวพมา่พลดัถ่ินอาศยัอยู ่และมีดนตรีพมา่ในชมุชนนีอ้ยูแ่ล้ว  
  2.กําหนดประชากรท่ีจะศกึษา 

   2.1 เป็นนกัดนตรีชาวพมา่ท่ีอาศยัอยูใ่น หมูบ้่านสมใจนกึ  ตําบลท่าขนนุ  
อําเภอทองผาภมูิ จงัหวดักาญจนบรีุ 
   2.2 ผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้านดนตรี เช่น คณะรํา  ผู้ เข้าร่วมพธีิกรรม 

   2.3 ประชากรในชมุชน คนกลุม่นีจ้ะให้ข้อมลูเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ ความมีสว่นร่วม 
ของคนในชมุชนกบัดนตรี ความรู้พืน้ฐานด้านวฒันธรรมตา่งๆ ของพมา่ 
  3.แหลง่ข้อมลูในการศกึษา 
   3.1 สํานกัหอสมดุกลางมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
   3.2 หอจฬุาลงกรณ์มหาวิยาลยั 
   3.3 หอสมดุแห่งชาต ิ
   3.4 Internet 
   3.5 หอสมดุมหาวิทยาลยัมหิดล 
   3.6 หอสมดุมหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรีุ 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล และการบนัทกึข้อมูล 
 1. การศกึษาข้อมลูเอกสาร เป็นการศกึษาข้อมลูจากเอกสาร ตํารา งานวิจยั และ 

บทความตา่งๆ โดยมีการจดัแบง่ข้อมลูออกเป็น  
  1.1 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัชาวพมา่ ได้แก่ ลกัษณะภมูิประเทศ ความเป็นอยูป่ระชาชนชาว
พมา่ในประเทศพมา่ ปัญหาภายในของประเทศท่ีสง่ผลให้ชาวพมา่ต้องอพยพ 
  1.2 ข้อมลูเก่ียวกบัการย้ายถ่ินฐานและการพลดัถ่ินของชาวพมา่  ได้แก่ สาเหตขุองชาว
พมา่ท่ีต้องอพยพออกนอกประเทศ การตัง้ถ่ินฐานในจงัหวดักาญจนบรีุ 
  1.3 ข้อมลูเก่ียวกบั นตั การนบัถือผีของชาวพมา่ 

  1.4 ข้อมลูเก่ียวกบัวฒันธรรมดนตรี การแสดง ของชาวพมา่ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ประวตั ิ
ความเป็นมาของดนตรี ลกัษณะเคร่ืองดนตรี โอกาสท่ีใช้ในการบรรเลง  วธีิการบรรเลง เพลงท่ีเก่ียวข้อง 
ประวตันิกัดนตรี ดนตรีในพธีิกรรม เป็นต้น 
  1.5 ข้อมลูเก่ียวกบัดนตรีในเก่ียวข้องในพธีิกรรมตา่งๆ   
  1.6 ข้อมลูเก่ียวกบัมนษุยดริุยางควิทยา 
 2. การศกึษาและการเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนาม 

  2.1.ใช้การสงัเกตแบบมีสว่นร่วมของกิจกรรมทัง้และนอกชมุชน 
  2.2 จากการสมัภาษณ์บคุคลตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 
  2.3 ถ่ายวิดีทศัน์และบนัทกึภาพน่ิง เพ่ือนําไปใช้ในการวเิคราะห์ 

 

วธีิการดาํเนินการเกบ็ข้อมูลภาคสนาม 
 1. ตดิตอ่คนในพืน้ท่ี และแนะนําตนเองให้คนในพืน้ท่ีรู้จกั เชน่ผู้ใหญ่บ้าน หวัหน้าวง เพ่ือให้
ทราบวา่จะมีการจดังานท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยัเม่ือไหร่ แล้วนําไปวางแผนการเดนิทางเพ่ือลงไปเก็บ
ข้อมลู 
 2. จดัทําแบบสมัภาษณ์ 
 3. ลงพืน้ท่ีแนะนําตวั สร้างความคุ้นเคยกบัคนในพืน้ท่ีเพ่ืองา่ยตอ่การเก็บข้อมลู 
 4. ลงเก็บข้อมลูในพืน้ท่ี จากบคุคลท่ีมีความเช่ือถือได้ในข้อมลูท่ีเราต้องการ ร่วมทัง้หาคนใน
พืน้ท่ี ท่ีสามารถพดูไทยได้ชดัเจนมาเป็นลา่มให้เราได้ 
 5. ทกุครัง้ท่ีมีการสมัภาษณ์ และการเก็บข้อมลูการแสดง จะมีการเก็บข้อมลูเสียง บนัทกึ
ภาพน่ิง และวดีิโอไว้  

 6. นําข้อมลูท่ีได้มา ไมว่า่จะเป็นวิดีโอ เสียง กลบัไปสอบถามข้อมลู อยา่งละเอียด อีกครัง้นงึ
โดยให้บคุคลท่ีมีความรู้และเช่ือถือได้ในชมุชนเป็นผู้ให้ข้อมลู  

 7. นําข้อมลูท่ีได้ครัง้สดุท้ายมาวิเคราะห์ สรุป และอภิปรายผล 
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อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวม 
 1.อปุกรณ์ในการจดบนัทกึ แบบสมัภาษณ์  บนัทกึสนาม 
 2.กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวและภาพน่ิง โดยใช้กล้องวิดีโอ Sony รุ่น HDR-SR11D  และ
กล้องบนัทกึภาพน่ิง ย่ีห้อ Canon 40D เลนส์ Tamron 17-50 mm 
 3.เคร่ืองบนัทกึเสียง ย่ีห้อ Samsung รุ่น YPP5 
 
การจัดทาํข้อมูล 

1. นําข้อมลูท่ีได้จากการค้นคว้ารวบรวมเอกสารและงานวิจยัท่ี เก่ียวข้องมาจดัลําดบั ตาม      
    ความสําคญัของเนือ้หา 
2. นําข้อมลูจากการสมัภาษณ์ถ่ายทอดมาเป็นภาษาเขียนและจดัเรียงตามหวัข้อของเนือ้หา  
3. นําข้อมลูท่ีได้จากการบนัทกึ สว่นหนึง่มาจากกล้องวิดีโอซึง่เป็นม้วน mini dv มาแปลงเป็น

ไฟล์ดจิิตอล เพ่ือสะดวกแก่การนําไปศกึษา  
4. นําข้อมลูเพลงท่ีได้จากการบนัทกึมาบนัทกึโน้ต ตามความเหมาะสมของบทเพลงนัน้ๆ เพ่ือ

ใช้ในการวิเคราะห์  
5. นําข้อมลูท่ีได้มาจากเอกสาร และจากการเก็บข้อมลูภาคสนามมาตรวจสอบแก้ไข 

               ปรับปรุง เรียบเรียงเนือ้หา โดยจดัลําดบัให้สมัพนัธ์กนัอยา่งสอดคล้องกบัหวัข้อท่ีตัง้ไว้ 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจยัได้เน้นการเก็บข้อมลูจากการลงภาคสนามเป็นหลกั เน่ืองจากดนตรีพมา่ในประเทศไทย
มีข้อมลูน้อยมาก ผู้วิจยัจะนําข้อมลูจากเอกสาร งานวิจยัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องมาสนบัสนนุโดยมีรายระ
เอียดของการรวบรวมดงันี ้
 

  ตอนที่ 1 ศกึษาวฒันธรรมประเพณีการทรงเจ้าเข้าผี (นตั) 
   1.1 ความเป็นมาและความเป็นอยูข่องชาวพมา่ในพืน้ท่ี 

 1.2 วฒันธรรมของชมุชนชาวพมา่ 
    1.2.1 ด้านศาสนา  
    1.2.2 ด้านภาษาพมา่ 
    1.2.3 การแตง่กายของชาวพมา่ 

1.3 ความเช่ือและพิธีกรรมทรงเจ้าเข้าผี (นตั) 
     1.3.1 ประวตัคิวามเป็นมาเก่ียวกบันตั 
     1.3.2 พิธีกรรมทรงเจ้าเข้าผี  
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  ตอนที่ 2ศกึษาดนตรีท่ีใช้ประกอบพธีิกรรม 
 2.1 ประวตัคิวามเป็นมาของวงซายวายในชมุชน 
 2.2 ประวตันิกัดนตรี 
 2.3 เคร่ืองดนตรีและวิธีการบรรเลง 
 2.4 โอกาสท่ีใช้ในการบรรเลง 
 2.5 การแตง่กาย 
 2.6 บทเพลงประกอบพิธีกรรม 

  - โครงสร้างของบทเพลง (กลุม่เสียง ช่วงเสียง ระดบัเสียง อตัราจงัหวะ) 
   - โครงสร้างของทํานองเพลง (การเคลื่อนท่ีของทํานอง) 

 
ขัน้สรุปและอภปิรายผล 
 1. เรียบเรียงจดัทําบทสรุปผลจากการศกึษา และวิเคราะห์ข้อมลู 
 2. สรุปผลการวิจยัและอภิปรายผลในเชิงพรรณนาวิเคราะห์ 
 3. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 



บทที่ 4 
การนําเสนองานวจิัย 

 
 การนําเสนองานวิจยั ดนตรีพิธีกรรมของชาวพมา่ หมูบ้่านสมใจนกึ ตําบลทา่ขนนุ อําเภอทอง
ผาภมูิ จงัหวดักาญจนบรีุ เป็นการศกึษาพธีิกรรมของชาวพมา่และดนตรีท่ีใช้ในพิธีกรรม การนําเสนอ
แบง่ออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้
 
ตอนที่ 1.ศกึษาวัฒนธรรมประเพณีการทรงเจ้าเข้าผี (นัต) 
 1.1 ความเป็นมาและความเป็นอยู่ของชาวพม่าในพืน้ที่ 

    มีเหตปัุจจยัตา่งๆท่ีทําให้ชาวพมา่นัน้ ได้อพยพย้ายถ่ินฐานเข้ามาในพืน้ท่ีประเทศไทย      
มีทัง้ท่ีมาทํางานชัว่คราวหรือจะอยูแ่บบถาวรก็สามารถพบเห็นได้ทัว่ไปในจงัหวดัท่ีมีชายแดนตอ่ตอ่กบั
ประเทศพมา่ ไมว่า่จะเป็นพืน้ท่ีจงัหวดัราชบรีุ ตาก ระนอง กาญจนบรีุ เป็นต้น ชาวพมา่ท่ีอาศยัอยูใ่น 
หมูบ้่านสมใจนกึ ตําบลท่าขนนุ อําเภอทองผาภมูิ จงัหวดักาญจนบรีุ เป็นชาวพมา่ท่ีได้อพยพย้ายถ่ิน
ฐานมาจากประเทศเทศพมา่เป็น 30 กวา่ปีแล้ว ซึง่เหตปัุจจยัในการอพยพย้ายถ่ินฐานกลายเป็นพมา่
พลดัถ่ินนัน้มีปัจจยัตา่งๆดงันี ้ 
    1.ปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจ ด้วยคา่คา่จ้างแรงงานในพมา่ท่ีต่ํา เป็นสาเหตหุนึง่ท่ีทําให้
ชาวพมา่เหลา่นีย้้ายมาหางานทําในฝ่ังประเทศไทย ด้วยคา่แรงท่ีสงูกวา่ประเทศของตนเอง 
   2.ปัจจยัเร่ืองการเมืองและสงคราม ประเทศพมา่ได้เกิดสงครามระหวา่งรัฐกบัชนกลุม่
น้อยตามชายแดนบอ่ยครัง้ ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั สาเหตใุนข้อนีโ้ยงไปถึงสาเหตใุนข้อท่ี 1 เม่ือเกิดสง
ความ ทําให้เศรษฐกิจอยูใ่นสภาพท่ีตกต่ํา คา่แรงน้อย สภาพจิตใจ ความปลอดภยัตา่งๆ 
   3.ปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ย้ายตามครอบครัว เป็นต้น 
   สถานะภาพของชาวพมา่ในพืน้ท่ี ตําบลทา่ขนนุ อําเภอทองผาภมูิ จงัหวดักาญจนบรีุนัน้ 
แบง่ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ตามท่ีกฎหมายได้กําหนดไว้ คือ 

   1.ผู้พลดัถ่ินชาวพมา่ บตัรสีชมพ ูมตคิณะรัฐมนตรี ออกเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2535 ให้
ถือวา่ “ผู้พลดัถ่ินสญัชาตพิมา่” หมายถงึ บคุคล หลายเชือ้ชาตท่ีิอยูใ่นประเทศพมา่ เช่น มอญ กะเหร่ียง 
ไทยใหญ่ ละว้า พมา่ ลาว ฯลฯ ท่ีเดนิทางเข้า มาในประเทศไทยก่อนวนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ.2519 และ
อนญุาตให้อยูไ่ด้ชัว่คราว 

   2.ผู้หลบหนีเข้าเมืองสญัชาตพิมา่ หมายถึงบคุคลท่ีมีเชือ้ชาตติา่ง ๆ จากประเทศพมา่ 
เช่น มอญ กะเหร่ียง ไทยใหญ่ ละว้า พมา่ ลาว ฯลฯ ท่ีได้หลบหนีเข้ามาในประเทศไทยหลงัจาก วนัท่ี 9 
มีนาคม 
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  พ.ศ.2519 ทัง้นีต้ามมตคิณะรัฐมนตรีออกใช้เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2535 ได้มีการ
จดัทําทะเบียนประวตัคิรัง้แรกและออกบตัรประจําตวัผู้หลบหนีเข้าเมืองสญัชาตพิมา่ตามแบบของกรม 
การปกครองให้ไว้เม่ือปี พ.ศ.2536-2537 โดยแบง่บตัรออกเป็น 2 สี คือ 

 - บตัรสีส้ม ซึง่ออกให้กบัผู้หลบหนีเข้าเมืองสญัชาตพิมา่ท่ีเข้าเมืองมาแล้วมีท่ีอยู ่เป็น 
ของตนเอง โดยอาศยักระจายอยูท่ัว่ทัง้อําเภอ  

- บตัรสีมว่ง ซึง่ออกให้กบัผู้ ท่ีหลบหนีเข้าเมืองมาเพ่ือทํางานอยูอ่าศยักบันายจ้าง  
อยา่งไรก็ตามมตคิณะรัฐมนตรีออกเม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม พ.ศ.2535 ผอ่นผนัให้บคุคลดงักลา่วอาศยัอยู่
ได้ชัว่คราว และเร่ิมทดลองให้ทํางานได้โดยการดําเนินการขอประกนัตวักบักองตรวจคนเข้าเมืองและ
ขอใบอนญุาตการทํางานตอ่กรมการจดัหางาน โดยมีเขตผอ่นผนัใน 4 จงัหวดัคือ เชียงราย ตาก
กาญจนบรีุ และระนอง ซึง่เป็นจงัหวดัท่ีมีเขตตดิตอ่กบัประเทศพมา่ 
  

   ใน ตําบลท่าขนนุ มีพืน้ท่ีให้ชาวพมา่อาศยัอยู ่2 แห่งคือ 
      1.บริเวณหลงัธนาคารออมสนิ ซึง่เป็นชมุชนพมา่อยูป่ระมาน 32 ครัวเรือน อาชีพ

ของชาวพมา่สว่นใหญ่จะเป็นการใช้แรงงานเป็นหลกั ไมว่า่จะเป็นคนสวน ทํางานในปัม้นํา้มนั ทํางาน
ในร้านอาหาร ก่อสร้าง เป็นต้น บางครอบครัวเปิดร้านขายอาหารภายในหมูบ้่าน นางงุน่ ซึง่เป็นชาว
พมา่ในพืน้ท่ีได้กลา่ววา่ “ทํางานทีพ่ม่าไดเ้งินนอ้ย อยู่ทีป่ระเทศไทยไดเ้งินเยอะกว่า รายไดดี้แลว้ เห็น
เพือ่นๆมากนัที ่ กาญจนบรีุเลยบอกต่อๆกนั และทําใหต้ามกนัมาอาศยัทํากินในพืน้ที ่ ถา้จะใหก้ลบัไป
อยู่พม่าก็ไมกลบัไปแลว้ อยู่ทีเ่มืองไทยดีกว่าเยอะ อยู่ทีพ่ม่าลําบาก เงินก็ไม่ดี สงครามก็มี” (นางงุ่น : 
2555. สมัภาษณ์) ชมุชนนีจ้ะอยูก่นัอยา่งสงบ ปัญหาตา่งๆไมค่อ่ยมีซึง่แตกตา่งกบัศนูย์พมา่อีกท่ีนงึ 
กลางวนัจะมีเพียงผู้หญิงกบัผู้ชราอาศยัอยู ่ ผู้ชายจะออกไปทํางานข้างนอก ทางเข้าหมูบ้่านเป็นถนน
คอนกรีต ลกัษณะบ้านทําด้วยไม้ มงุหลงัคาด้วยสงักะสี บางบ้านท่ีมีฐานะก็จะทําด้วย อิฐ ปนู ฝาบ้าน
ทําด้วยไมไ่ผส่านกนัเป็นแผน่ใหญ่ พืน้ท่ีสําหรับในหมูบ้่านเป็นดนิแดง มีศาลเจ้าตัง้อยูก่ลางหมูบ้่าน อยู่
กนัเป็นชมุชนขนาดกลาง สว่นใหญ่ย้ายออกมาจากศนูย์ใหญ่เพ่ือหนีความวุน่วาย ผู้อาศยัสว่นมากจะ
ถือบตัรประจําตวัสีส้ม สภาพทัว่ไปอยูก่นัอยา่งเรียบงา่ย คล้ายกบัสงัคมชนบทในประเทศไทย ทกุ
ครอบครัวจะรู้จกักนั ชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั มีงานไหว้เจ้าทกุคนในหมูบ้่านก็จะร่วมมือร่วมใจกนั 
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ภาพประกอบ 1 การร่วมมือกนัทําอาหาร ในงานไหว้เจ้า ณ ชมุชนพมา่ หมูบ้่านสมใจนกึ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 สภาพบ้านเรือนในหมูบ้่านสมใจนกึ 
 

  2.ชมุชนพมา่ท่ีศนูย์ชาวพมา่ (ศนูย์ใหญ่) เป็นศนูย์อพยพใหญ่ท่ีมีชาวพมา่อาศยัอยูก่นั
เป็นจํานวนมากประมาณ 300-400 ครัวเรือน บ้านเรือนอยูก่นัอยา่งแออดั บริเวณพืน้ท่ีภายในศนูย์แบง่
ออกเป็นซอยหลายซอยด้วยกนั มีศาลาพกัสงฆ์ ร้านค้า เป็นสงัคมท่ีใหญ่กวา่ชมุชนในหมูบ้่านสมใจนกึ 
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ทางเข้าทําด้วยถนนคอนกรีต มีคนดแูลทางเข้า-ออก บ้านเรือนมีลกัษณะเหมือนกนักบัชมุชนหมูบ้่าน
สมใจนกึ บางครอบครัวมีฐานะ ก็จะสร้างด้วยอิฐ ปนู มีรถกระบะ มีจานดาวเทียม บางครอบครัวก็ยงั
ยากจนอยู ่ปัญหาของชมุชนนีจ้ากการบอกเลา่ของ นายบอล ชาวพมา่ในพืน้ท่ี สรุปความได้วา่ ชมุชนนี ้
มีวยัรุ่นเยอะ และมกัจะมีปัญหากนั มีการทะเลาะกนัตีกนับอ่ยเวลาเมา เดก็นิสยัไมดี่เยอะ คนเยอะ
ปัญหาก็เยอะ สาเหตนีุจ้งึเป็นสาเหตท่ีุทําให้หลายครอบครัวย้ายลงไปอยูท่ี่ชมุชนหมูบ้่านสมใจนกึ ซึง่
สงบกวา่มาก (นายบอล :2555. สมัภาษณ์) ชาวบ้านในชมุชนนีทํ้างานหลากหลายอาชีพ เดก็ปัม้ 
ก่อสร้าง ลกูจ้าง มีให้พบเห็นโดยทัว่ไปใน ตําบลท่าขนนุ อําเภอทองผาภมูิ เดนิไปทางก็จะเจอชาวพมา่  
ทํางานในกรุงเทพ หรือตา่งๆ พืน้ท่ีก็มี แตต้่องมีการขออนญุาตอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย ชาวพมา่ทัง้ 
2 ชมุชนนีห้ากจะเดนิทางไปนอกพืน้ท่ีจะต้องไปขออนญุาตท่ีอําเภอก่อนทกุครัง้ก่อนเดนิทาง  เดก็ท่ีเกิด
ในพืน้ท่ีก็จะได้สญัชาตไิทยมีสทิธ์ิในการทําบตัรประชาชนอยา่งถกูกฎหมาย หากได้เข้าไปในศนูย์นีก็้จะ
มีความรู้สกึเหมือนอยูเ่มืองพมา่เลยทีเดียว  

 

 
 

ภาพประกอบ 3 บริเวณภายในศนูย์พมา่ (ศนูย์ใหญ่) 
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ภาพประกอบ 4 ศาลาพกัสงฆ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 ลกัษณะบ้านเรือนในซอย บริเวณศนูย์ใหญ่ 
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 1.2 วัฒนธรรมของชุมชนชาวพม่า 
  1.2.1 ด้านศาสนาและความเช่ือ  
    วิถีชีวิตของชาวพมา่ยงัคงฝังแน่นในวฒันธรรมดัง้เดมิของตน จากการปิดประเทศของ 

พมา่มีผลให้วตัถนิุยมเข้าไปมีบทบาทในสงัคมพมา่น้อยมาก ยากท่ีวฒันธรรมภายนอกจะเข้าไปใน
ประเทศ ขณะเดียวกนัแม้พมา่จะมีสงครามการเมืองระหวา่งชาวพมา่และชนกลุม่น้อยตลอดเวลา วิถี
ชีวิตของชาวพมา่ยงัได้รับการกลา่วขานวา่เป็นพทุธศาสนิกชนท่ีเคร่งครัด  และคงรักษาศลิปวฒันธรรม
ของตนเองไว้ได้เป็นอยา่งดี  เม่ือมีโอกาสชาวพมา่มกัจดังานฉลองร่ืนเริง จะจดัให้มีมหรสพตา่งๆ เช่น 
ภาพยนตร์  หุน่เชิด  งานสงกรานต์  หรือปีใหมพ่มา่ งานลอยกระทงหรืองานบชูาดวงประทีป  
   ในคริสต์ศตวรรษท่ี 11 และ 12 ศาสนาพทุธนิกายเถรวาทนัน้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็น
อยา่งมากในเมืองพกุาม ในสมยันีพ้ระเจ้าอโนรธามงัช่อได้ทรงเปล่ียนศาสนาของรัฐจากพทุธศาสนา
นิกายมหายานตนัตระมาเป็นนิกายเถรวาท ปัจจบุนัชาวพมา่ยงัคงมีความผกูพนักบัพระพทุธศาสนา
เป็นอยา่งมาก ศาสนาและความเช่ือในเร่ืองนตั กลายเป็นวิถีชีวิตของพวกเขา เห็นได้จากแบบแผนการ
ดําเนินชีวิตท่ีผกูพนักบัวดั ในการประกอบพิธีกรรมบชูานตั ท่ีหมูบ้่านสมใจนกึ ตําบลท่าขนนุ อําเภอ
ทองผาภมูิ จงัหวดักาญจนบรีุ ผู้ ท่ีเข้าร่วมงานนัน้มีทกุเพศทกุวยั ถือเป็นพธีิกรรมท่ีรวมจิตใจของชาว
พมา่ให้เป็นหนึง่เดียว รวมทัง้คา่นิยมท่ีต้องการให้บตุรชายบวชเป็นสามเณรตัง้แตย่งัเดก็ 
   ศาสนาพทุธในประเทศพมา่ได้รับการทํานบุํารุงให้รุ่งเรืองอยูส่ม่ําเสมอ แม้ประเทศจะ
อยูใ่นภาวะสงครามอยูใ่นยคุของเผดจ็การทหาร แตพ่ทุธศาสนายงัคงได้รับการยอมรับ ไมมี่การทําลาย
ให้เส่ือมไปแตอ่ยา่งใด กลายเป็นจดุเดน่ของระบอบการปกครองของพมา่ในยคุสงัคมนิยมอีกด้วย 
         ชาวพมา่ในพืน้ หมูบ้่านสมใจนกึ ตําบลทา่ขนนุ อําเภอทองผาภมูิ จงัหวดักาญจนบรีุ 
นบัถือศาสนาพทุธนิกายมหายาน มีการไหว้พระ สวดมนต์ ตามวิถีชาวพทุธ และยงัคงนบัถือนตั ควบคู่
กบัศาสนาพทุธไปด้วยตลอด เช่นเดียวกบัคนไทยท่ียงัคงนบัถือสิง่ท่ีมองไมเ่ห็นเช่น นางไม้ เจ้าพอ่ เจ้า
แม ่เป็นต้น แม้วา่จะมีการย้ายถ่ินฐานจากประเทศพมา่มาสูป่ระเทศไทย แตค่วามศรัทธาและความเช่ือ
ในเร่ืองนตัของชาวพมา่กลุม่นีย้งัคงเคร่งครัด มีการไหว้บชูา การจดัพิธีกรรมใหญ่ทกุๆ ปี และในทกุ
ชมุชนท่ีมีชาวพมา่อาศยัอยู ่ ทกุบ้านในหมูบ้่าน มีการวางของไหว้นตัไว้ในทกุบ้าน นตัอาจจะแตกตา่ง
กบัศาสนาท่ีพวกเขานัน้นบัถืออยู ่ ศาสนาสอนให้คนปฏิบตัดีิ สร้างแตค่วามดี ความเช่ือเร่ืองบาปบญุ 
บางอยา่งต้องใช้เวลานานในการท่ีจะเห็นผลจากการปฏิบตัแิตน่ตัเป็นสิง่ท่ีชาวพมา่นัน้นบัถือและเช่ือ
วา่จะแสดงผลได้ทนัใจกวา่ศาสนา เช่นการบนบาน การกราบไหว้บชูา การขอพร บ้างก็ใช้ยดึเหน่ียว
จิตใจทําให้การค้าขายดีขึน้ เป็นต้น ทกุบ้านจะมีการสร้างช่อง หรือหิง้พระ ย่ืนออกมาจากตวับ้าน เช่ือ
วา่ถ้าหากอยูใ่นบริเวณพืน้ท่ีเดียวบ้านหรืออยูใ่นบ้าน ผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นบ้านจะเดนิไปมาจะรบกวนทําให้
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หิง้พระนัน้สะเทือน เป็นการท่ีไมเ่คารพ ท่ีหิง้มีการตกแตง่อยา่งสวยงาม ท่ีทัง้พระพทุธรูป และมีเคร่ือง
บชูานตั “กระดอบว๋ย” ตัง้รวมอยูใ่นหิง้พระ ท่ีพวกเขานบัถืออยูด้่วยทกุบ้าน 

  

 
 

ภาพประกอบ 6 บริเวณหิง้พระท่ีชาวพมา่สร้างย่ืนออกมาจากบริเวณบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7 หิง้พระของชาวพมา่ 
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  1.2.2ด้านภาษาพม่า 
     ภาษาพมา่  เป็นภาษาราชการของประเทศพมา่ จดัอยูใ่นในตระกลูภาษายอ่ยทิเบต- 
พมา่ อนัเป็นสาขายอ่ยของตระกลูภาษา โดยเป็นภาษาแมข่องคนประมาณ 32 ล้านคนในพมา่ และ
เป็นภาษาท่ีสองของชนกลุม่น้อยในพมา่ และในประเทศอินเดีย ประเทศบงัคลาเทศ ประเทศมาเลเซีย
ประเทศไทย และสหรัฐอเมริกา ภาษาพมา่เป็นภาษาท่ีมีระดบัเสียง หรือวรรณยกุต์ มีวรรณยกุต์ 4 
เสียงและเขียนโดยใช้อกัษรพมา่ ซึง่ดดัแปลงจากอกัษรมอญอีกทอดหนึง่ และจดัเป็นสมาชิกในตระกลู
อกัษรพราหมี  

 
 

  อกัษรพมา่ เป็นอกัษรในตระกลูอกัษรพราหฺมี ใช้ในประเทศพมา่สําหรับการเขียนภาษา
พมา่ ในสมยัโบราณ การเขียนอกัษรพมา่จะกระทําโดยการจารลงในใบลาน ตวัอกัษรพมา่จงึมีลกัษณะ
โค้งกลมเพื่อหลบร่องใบลาน อกัษรพมา่เขียนจากซ้ายไปขวาเหมือนอกัษรไทย และอกัษรภาษาอ่ืน ๆ 
ในตระกลูอกัษรพราหฺมี 

  อกัษรพมา่ประกอบด้วยพยญัชนะ และสระ โดยมีพยญัชนะ 33 ตวั ตัง้แต ่ u (กะ) ถงึ t 
(อะ) ซึง่เสียงของพยญัชนะจะถกูเปล่ียนแปลงโดยสระท่ีเขียนเหนือ, ใต้, หรือข้าง ๆ พยญัชนะ 
เหมือนกบัอกัษรภาษาอ่ืน ๆ ในตระกลูอกัษรพราหฺมี อกัษรพมา่ใกล้เคียงกบัอกัษรมอญมาก แตว่ิธีการ
ออกเสียงเม่ือประสมสระตา่งกนั ทัง้นีเ้พราะความแตกตา่งของทัง้ 2 ภาษา เชน่ภาษาพมา่มีวรรณยกุต์
แตภ่าษามอญไมมี่ กลา่วกนัวา่พมา่รับเอาอกัษรมอญมาดดัแปลงเม่ือเข้าครอบครองอาณาจกัรมอญ
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โบราณ ในทํานองเดียวกนัเม่ือพมา่เข้าครอบครองอาณาจกัรไทใหญ่ ชาวไทใหญ่ได้นําอกัษรพมา่บาง
ตวัไปเขียนภาษาบาลีเพราะอกัษรไทใหญ่มีไมพ่อ 

  ตวัอยา่งภาษาพมา่เบือ้งต้น จากเอกสารหลกัสตูรภาษาพมา่เพ่ือการส่ือสารเบือ้งต้น
สําหรับผู้ให้บริการด้านสขุภาพ    โดย มลูนิธิรักษ์ไทย 

  การทกัทาย 
ภาษาไทย คาํอ่าน ภาษาพม่า 

สวสัดี  (เม่ือพบกนั ) มิง-กะ-ลา-ปา 

สวสัดี/ลาก่อน  (เม่ือจากลา) โน้ก-แซะ-ปา-แต 

สบายดีไหม เนเก๊า-หลา่ 

สบายดี  เนเก๊า-แต 

แล้วคณุละ่.......สบายดีไหม ตนิยอ-เนเก๊าหลา่ 

ช่ืออะไร? นาแม – แบโล - คอแล 

กระผมช่ือ จะเนาะ(จะนอ) - นาแม (ชาย) 

ดฉินัช่ือ จะมะ - นาแม (หญิง) 
ยินดีท่ีได้รู้จกั โต้ยยะ่ – ตา –วนัตา -ปาแต 

แล้วพบกนัใหม ่ เป่ียนโต้ย – จ๊ะแม 

ขอให้โชคดี กานเก๋าปาเซ 

ขอเชิญ  จัว๋ปา 

ยินดีต้อนรับ  โจ่วโซ –ปาแต 

ขอโทษ เตา๋-ป่าน-ปาแต  

ขอบคณุ เจซ ู–ตนิปาแต 

ขอบคณุมาก เจซ-ูอะเมียจี-ตนิปาแต 

กินข้าวหรือยงั ทะมนิซา-ปีป่ี้ลา 

กินแล้ว ซาปีป่ี้ 

 
  1.2.3 การแต่งกายของชาวพม่า 
   ประเทศพมา่ถือเป็นประเภทหนึง่ท่ีรักษาขนบการแตง่กายแบบดัง้เดมิไว้ได้ดี สงัเกตได้
จากส่ือตา่งๆ ชาวพมา่ยงัคงนุ่งโสร่ง สวมรองเท้าแตะ แม้วา่ยคุสมยัจะเปล่ียนไปมากก็ตาม  
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  การแตง่กายของผู้ชายท่ีเป็นแบบแผน จะสวมเสือ้เชิต้คอตัง้สีขาว หรือแลกะโด นุง่โลงจี 
(โสร่ง) ท่ีเป็นผ้าฝ้าย สวมรองเท้าแตะคีบทําจากหนงัสตัว์ แตถ้่าออกไปงานสําคญั งานสงัคม ก็จะ
เปล่ียนเป็นโลงจีผ้าไหม สวมเสือ้นอกท่ีเรียกวา่ “ไต้โป่งอีงจี” สวมหมวกคองบองท่ีเป็นหมวกผ้าไหมสี
ออ่น ใสร่องเท้าคีบกํามะยี 

  การแตง่กายของผู้หญิงท่ีเป็นแบบแผน จะนุง่ผ้าซิน่ สวมเสือ้เอวลอยท่ีเป็นเสือ้คลมุอก
เรียกวา่ “ยีงโพงอีงจี” มวยผม แชมด้วยดอกไม้ ทาแป้งทะนาคา จาก ต้นไม้อศัจรรย์อนัลือช่ือของพมา่
เป็น พนัธุ์ไม้ยืนต้น เนือ้ไม้ทานาคาสว่นท่ีเป็นเปลือกและ ผิวเนือ้ไม้จะมีกลิน่หอมเย็นออ่น ๆ มีสีออก
เหลืองนวล พบมากทางภาคเหนือตอนลา่งของพมา่ แทบทกุบ้านมกัมีท่อนไม้ทานาคาวางไว้คูก่บั
กระจกเสมอ เวลาใช้ก็นําเอาท่อนไม้ทานาคามาฝนกบัแผน่หินเจือด้วยนํา้เลก็น้อย แล้วใช้ทาเรือนร่าง
โดยเฉพาะใบหน้า นอกจากรักษาผิวพรรณแล้วยงัชว่ยให้สบายตวั  ในโอกาสพิเศษหรืออกงานสงัคม 
ผู้หญิงชาวพมา่จะนุ่งผ้ายาวถึงตาตุม่ สวมเสือ้แขนกระบอกยาวจดข้อมือและมีผ้าคลมุไหลท่ีเรียกวา่ 
ปะหวา่  

  การแตง่กายของคนในพืน้ท่ี ผู้หญิงสว่นมากยงัคงนุง่ผ้าถงุ สวมเสือ้ตามสบายไมมี่แบบ
แผนท่ีแนน่อน  สว่นผู้ชายท่ีเป็นผู้ใหญ่สว่นมากจะนุง่โสร่ง สวมเสือ้ยืดตามสมยันิยม สว่นวยัรุ่นและเดก็
นัน้จะไมพ่บเห็นการนุ่งโสร่ง สว่นมากจะแตง่กายตามสมยันิยม  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 8 การแตง่กายของชาวพมา่ในพืน้ท่ี ผู้ชาย(ซ้าย)และ ผู้หญิง (ขวา) 
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 1.3 ความเช่ือและพธีิกรรมทรงเจ้าเข้าผี (นัต) 
  1.3.1 ประวัตคิวามเป็นมาเก่ียวกับนัต 
     นตัมีความสําคญัในวิถีชีวิตประจําวนัของชาวพมา่เป็นอยา่งมาก ทัง้ด้านความเช่ือ 
ทศันคต ิและเป็นท่ีพึง่ทางจิตใจ ชาวพมา่เช่ือวา่นตั คือผีบรรพบรุุษ หรือวิญญาณศกัดิส์ทิธ์ิของผู้ ท่ีตาย
โหง ท่ีคอยดแูลปกปักษ์รักษาสถานท่ีตา่งๆ มีฐานะกึง่เทพกบัผี ล้วนมีอิทธิฤทธ์ิ มีพลงัเหนือธรรมชาติ 
อายขุยัยืนยาวกกวา่มนษุย์หลายเทา่ แตม่ิได้เป็นอมตะ ยงัคงมีความเช่ือกนัวา่มีการเวียนวา่ยตายเกิด 
ขึน้อยูก่บักรรมหรือการกระทํา ท่ีสามารถตายและเกิดเป็นมนษุย์ สตัว์ หรือนตัก็ได้ ชาวพมา่ให้ความ
เคารพแก่นตัมาก ซึง่มีทัง้นตัประทําถ่ิน นตัหลวง นตัประจําบ้าน มีการประกอบพิธีกรรมบวงสรวง เพ่ือ
เป็นการบชูา ให้ความเคารพแก่นตั ชาวพมา่เช่ือวา่นตัมีจิตวิญญาณ โดยพวกเขาจะตัง้ศาลเพียงตาไว้
เพ่ือบชูานตั ความเช่ือเร่ืองนตันัน้เป็นความเช่ือท่ีมีมาก่อนท่ีพทุะศาสนาจะเข้ามามีบทบาท เม่ือพระ
เจ้าอโนรธามงัช่อนําศาสนาพทุธนิกายเถรวาทเข้ามา ทรงได้รวมความเช่ือเร่ืองนตัเข้ามาไว้ในศาสนาให้
มาเป็นผู้ดแูลปกป้องสาสนา และทรงยกระดบันตั 37 ตนเป็นนตัหลวง โดยได้ตัง้ศาลของนตัหลวงไว้ท่ี
เขาโปปา 
   

   1.3.2 พธีิกรรมทรงเจ้าเข้าผี (นัต) 
      “นตัปเว” เป็นช่ือท่ีชาวพมา่ใช้เรียกใน พิธีบชูานตั คําวา่ ปเว หรือ ปแว หมายถงึงาน
เทศกาลงานฉลองตา่งๆ นตัปเว เป็นพิธีกรรมหนึง่ท่ีใช้ส่ือสารกนัระหวา่งนตักบัชาวพมา่ การจะตดิตอ่
กบันตันัน้เช่นเดียวกนักบัการตดิตอ่กบัเจ้าพอ่ เจ้าแม ่หรือสิง่ท่ีคนไทยนบัถือ คือ การกราบไหว้ การสวด
มนต์ การบนบาน เซน่ไหว้ เป็นต้น วธีิเหลา่นีเ้ป็นการตดิตอ่กบันตัเพียงด้านเดียว ไมมี่การโต้ตอบหรือ
สามารถพดูคบุกบันตั ไมเ่ป็นรูปธรรม การเข้าทรง เป็นอีกวธีิหนึง่ท่ีใช้ในการสื่อสารระหวา่งชาวพม่า
กบันตั  พธีิบชูานตัล้วนอยูบ่นพืน้ฐานของความเช่ือ ความศรัทธาท่ีเกิดขึน้ ความคาดหวงัในสิง่ท่ี
ต้องการ สะท้อนถึงความต้องการทางจิตใจ แม้จะมีศาสนาซึง่เป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจแล้วนัน้ นตั เป็นอีก
ตวัแทนนงึของการเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจของชาวพมา่ ไมว่า่จะไปอยูท่ี่ใดก็ตาม นกัดนตรี ร่างทรง 
ผู้ เข้าร่วมพธีิกรรม ของไหว้ตา่งๆ ล้วนเป็นสว่นหนึง่ของพิธีกรรมนี ้ซึง่จะขาดสิง่ใดไปไมไ่ด้ หากขาดก็จะ
ทําให้พิธีกรรมไมส่มบรูณ์และอาจจะไมส่ามารถดําเนินพธีิกรรมได้  
   การประกอบพิธีกรรมบชูานตัของชาวพมา่ ได้สะท้อนให้เห็นความสําคญัของพิธีกรรม
และความเช่ือถือนตัในหมูส่าวกได้เป็นอยา่งดี นตัจงึดจูะได้รับการปฏิบตัดิจุเดียวกบัเทพเจ้า และมี
รูปแบบพิธีกรรมท่ีออกจะซบัซ้อนกวา่การบชูาผีเจ้าพอ่ เจ้าแมข่องไทย จากการท่ีนตัของชาวพมา่มี
ความเป็นสาธารณะมากกวา่ผีเรือนหรือผีประจําท้องถ่ิน สาวกหรือผู้ เช่ือถือจงึมีจิตผกูพนักบันตัแตล่ะ
ตนได้อยา่งอิสระ แตก่ระนัน้ก็มกัจะอยูภ่ายใต้คําแนะนํา (หรือคําบงการ) ของร่างทรง ดงันัน้ร่างทรง
หรือผู้ ชํานาญในพิธีจงึมีบทบาทสําคญัในการสร้างสมัพนัธ์ระหวา่งนตั พิธีกรรม และเหลา่ผู้นบัถือ  
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    พิธีกรรมไหว้เจ้าของชาวพมา่ ในหมูบ้่านสมใจนกึ ตําบลท่าขนนุ อําเภอทองผาภมูิ 
จงัหวดักาญจนบรีุ มีการปฏิบตัสืิบตอ่กนัมาหลายปี พธีิกรรมจะเป็นชาวพมา่ท่ีเป็นชาวบ้าน ซึง่เป็นผู้
อพยพย้ายถ่ินฐานมาจากประเทศพมา่ ด้วยเหตปัุจจยัหลายอยา่งตามท่ีได้กลา่วไว้ แตช่าวพมา่เหลา่นี ้
ก็มิได้ทิง้ วฒันธรรม พิธีกรรมบชูานตั ซึง่เป็นสิง่ท่ีตดิตวัมาด้วยจากประเทศพมา่ เป็นเอกลกัษณ์ ความ
ศรัทธา ความเช่ือ ท่ียงัคงอยูม่ิได้สญูหายไป พิธีกรรมจะจดัในช่วงปลายเดือนธนัวาคมของทกุปี  ใช้
ระยะเวลา 2 วนั 2 คืน 
 
 1.3.2.1 การดาํเนินพธีิกรรม  
   ก่อนพธีิกรรมจะเร่ิมจะมีการเตรียมเคร่ืองเซน่ไว้สําหรับไหว้เจ้า ซึง่เป็นการร่วมมือร่วมใจ
กนัของชาวพมา่ในชมุชน ได้มีการจดัสถานท่ี อปุกรณ์ตา่งๆ ของสําหรับไหว้ การจดัเตรียมพิธีกรรม ของ
ไหว้ซึง่เป็นของโปรดของนตั ชาวพมา่เรียกวา่ “กระดอบว๋ย” เป็นกะละมงัใสข่องไหว้คือ 1.ธูป 2.เทียน 3.
มะพร้าว 1 ลกู+ผ้าแดง 4.อ้อย 5.กล้วยดบิ 6.เงิน 7.หมาก 8.พล ูอยูใ่นกะละมงั ซึง่มีทัง้หมด 37 ชดุ 
เท่ากบัจํานวนของนตั  และนําของไหว้เหลา่นีไ้ปวางไว้ในตําแหนง่ท่ีได้จดัเตรียมไว้ตามแผนผงัการจดั
งานพิธีกรรม  
 

 
 

ภาพประกอบ 9 ของไหว้เจ้า “กระดอบว๋ย” 
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ภาพประกอบ 10 ตําแหนง่ในการจดัพิธีกรรม 

 
 รูปแบบของเคร่ืองบชูานตั แตกตา่งไปตามความต้องการของนตัแตล่ะตนและตามสถานท่ี จดั

พานบชูา-มะพร้าว 1 ผล ต้องเป็นมะพร้าวสดไมมี่ตําหนิ บางครัง้ทาด้วยสีทอง บ้างก็ชโลมนํา้หอม 
กล้วย 3-5 หวี หมาก พล ูยาเส้น. ไหว้ด้วยเคร่ืองทรง – ผ้าคาดศรีษะ ผ้าคลมุไหล ่ ผ้าโสร่ง 

 

 
 

ภาพประกอบ 11 ตําแหนง่ในการวาง กระดอบว๋ย 
 
 
 

วงดนตรีซายวาย ลานพิธีกรรม 

ศาลเจ้า 

ของไหว้ 
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- บูชาพระ 
  หลงัจากได้จดัเตรียมของไหว้เรียบร้อยแล้วนัน้ก็จะเร่ิมเข้าสูพ่ิธีกรรมไหว้เจ้า  

พิธีกรรมจะเร่ิมด้วยการบชูาพระ โดยร่างทรง ผู้ เข้าร่วมพิธี นกัดนตรี  ซึง่ชาวพมา่เช่ือวา่ก่อนจะไหว้เจ้า
นัน้ ต้องไหว้พระก่อนซึง่เป็นสิง่ท่ีเขานบัถือสงูสดุ เพ่ือเป็นศริิมงคล และเป็นการแสดงความเคารพ 
ในช่วงการไหว้พระ วงซายวายก็จะมีการบรรเลงดนตรีประกอบสลบับทไหว้ ไมมี่ช่ือเรียกบทเพลง  
 

 
 

ภาพประกอบ 12 การบชูาพระ 
 

  - เร่ิมไหว้เจ้า-ยองเชวพุพุ (เจ้าพ่อ) 
 ขัน้ตอนตอ่ไปคือการเข้าสูพ่ธีิกรรมไหว้เจ้า เร่ิมด้วยเจ้าท่ีคมุหมูบ้่านท่ีชาวพมา่อาศยั 

อยูมี่ช่ือ   เจ้ายองเชวพพุ ุนายอองวิน นกัดนตรีในวงซายวาย ได้พดูเก่ียวกบัพธีิในตอนนี ้สรุปความได้
วา่ การไหว้เจ้าจะต้องเร่ิมด้วยการเชิญเจ้าตนนีก่้อนเสมอทกุครัง้ เพราะเป็นเจ้าท่ีคอยดแูลชาวพมา่ใน
ชมุชนอยู ่เปรียบเสมือนเจ้าท่ี นกัดนตรีจะบรรเลง “เพลงเชิญเจ้า” เป็นเพลงท่ีใช้สําหรับเชิญเจ้าเข้าและ
ออก ทกุเจ้าจะเลน่เพลงเชิญเหมือนกนัทัง้หมด โดยเร่ิมจากเพลงเชิญเจ้า หลงัจากเจ้าได้เข้าร่างทรง
แล้วนกัดนตรีก็จะบรรเลงเพลงประจําแตล่ะเจ้า ซึง่เพลงท่ีใช้กบัเจ้ายองเชวพพุ ุนกัดนตรีเรียกวา่ “เพลง
เจ้าพอ่”    หลงัจากท่ีเจ้าเข้าร่างทรงอาวโุสแล้ว จะมีผู้ช่วยนําผ้าสีแดงมาแตง่กายให้ร่างทรง นําผ้า
มาโผกหวั ผกูเอว ถือไม้เท้า และมีอาการตวัสัน่อยูต่ลอดเวลา มีการสบูบหุร่ีเป็นจํานวนมาก  (อองวนิ 
:2555.สมัภาษณ์) เจ้าท่ีจะมาเข้าร่างทรงนัน้ก็มิอาจคาดเดาได้ วา่จะเป็นเจ้าอะไร เม่ือเข้าร่างทรงแล้ว
นกัดนตรี จะรู้วา่ต้องเลน่เพลงอะไร เจ้าตนนีช้อบเพลงแบบไหน เลน่เพ่ือให้เจ้าสนกุสนาน เต้นรํา จน
ชอบใจ และจะออกจากร่างทรงไป  
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ภาพประกอบ 13  เจ้ายงัเชวพพุกํุาลงัสนทนากบัชาวบ้าน 
 

  เจ้าตนนีจ้ะเข้าอยูใ่นร่างของผู้อาวโุสทา่นนีอ้ยูน่าน เพ่ือคอยเฝ้าดพูิธีกรรม และเพ่ือให้ 
ชาวบ้านเข้าไปสนทนากบัเจ้าตนนี ้ เพ่ือบนบานขอในสิง่ท่ีอยากได้ สิง่ท่ีคาดหวงั สนทนาเร่ืองตา่งๆ  
เร่ืองชีวิต เร่ืองการงานคอยดแูลลกูหลาน บาํบดัความเจ็บไข้  เป็นต้น  
 

 
 

ภาพประกอบ 14 เจ้ายงัเชวพพุ ุ 
 

  - เจ้าบะหยู่ -เจ้าผู้เฝ้าบันได 
 “เจ้าบะหยู”่ เป็นเจ้าท่ีมีความสําคญัลําดบัตอ่ไป เป็นเจ้าท่ีคอยเฝ้าประตบู้าน ดแูล 

บนัไดบนัไดบ้าน สิง่ไหนดีๆ ก็จะให้เข้าบ้าน สิง่ไหนไมดี่ก็จะคอยปกป้องผู้อาศยั นายสเุหง่ นกัดนตรี
หวัหน้าวงซายวาย ได้กลา่วเก่ียวกบั “เจ้าบะหยู”่ สรุปความได้วา่ เจ้าตนนีจ้ะคอยดแูลทกุเร่ืองท่ีดีให้
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ไหลเข้าบ้าน ไมว่า่จะเป็นเงินทอง การงาน โชคลาภ สิง่ดีๆตา่งๆ และจะคอยป้องกนัสิง่ชัว่ร้ายไมใ่ห้เข้าสู่
บ้าน  (นายสเุหง ่ :2555. สมัภาษณ์)  เจ้าตนนีจ้ะมีค้อนขนาดใหญ่ท่ีทําด้วยไม้เป็นอาวธุประจํากายอยู่
ตลอดเวลา มีการแตง่กายด้วยเสือ้ผ้าสีขาว โผกผ้าสีแดง นุ่งสโร่ง เจ้าบะหยูจ่ะมีลกัษณะทา่ทางท่ีนา่
กลวั สายตาท่ีน่าเกรงขาม บคุลกิคล้ายคนเมา หลงัจาก “เจ้าบะหยู”่ เข้าร่างทรงนกัดนตรีก็จะบรรเลง
เพลงให้ทา่นพอใจ และจะอยูไ่ปเป็นเวลานาน อีกความสําคญัหนึง่ของเจ้าตนนี ้ คือ การคอยรักษาคน
ป่วย โดยใช้ค้อนในการรักษา กดไปท่ีบริเวณปวด บาดเจ็บ ก็จะหาย นายบอล ชาวพมา่ในพืน้ท่ี ได้กลา่
วา่ เจ้าตนนีก้ลางวนัจะเป็นเจ้า กลางคืนจะเป็นผี ชอบกินเหล้าเป็นขวดๆ  เจ้าตนนีมี้ความสําคญัซึง่
ขาดไมไ่ด้ในงานพิธีกรรมนี ้บางทีก็อยูจ่นเลกิงานพิธีกรรม (นายบอล: 2555. สมัภาษณ์)  
 

 
 

ภาพประกอบ 15 เจ้าบะหยู ่ขณะสนทนากบัชาวบ้าน 
 

 
 

ภาพประกอบ 16 เจ้าบะหยูกํ่าลงัร่ายรํา 
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  - เหมยจา 
   นตัท่ีมีความสําคญัอีกตนนงึก็คือ เหมยจา ซึง่เป็นพ่ีของเจ้าบะหยู ่คอยรักษาผู้ ท่ีไม ่

สบายปวดตามสว่นตา่งๆ เช่นเดียวกนักบั เจ้าบะหยู ่นตัตนนีห้ลงัจากเข้าร่างทรงแล้ว จะใสช่ดุสีดํา โผก
ผ้าสีดํา เป็นชดุประจําตน การแตง่กายเป็นสญัลกัษณ์ท่ีไว้คอยบอกวา่เจ้าได้เข้าร่างทรงคนนีแ้ล้ว 
หลงัจากเข้าร่างทรงนกัดนตรีก็จะบรรเลงเพลงเชน่เดียวกนั หลงัจากเต้นรํา เสร็จแล้วก็จะเร่ิมรักษา 
หลงัจากรักษาจนหมด นกัดนตรีก็จะเลน่เพลงเชิญ ให้ออกจากร่างทรง  

   

 
 

ภาพประกอบ 17 เจ้าเหมยจา 
  - เจ้าทะเล (มองเชง) 
   เจ้าท่ีมีความสําคญัมากอีกตนนงึ  เจ้าทะเล (มองเชง) ซึง่ถือเป็นหวัใจของงานไหว้เจ้า 

ทัง้2 วนั นายอองวนิ นกัดนตรีวงซายวาย ได้อธิบายเร่ืองเจ้าทะเล สรุปความได้วา่ เม่ือก่อนมองเชง 
ครอบครัวยากจนทําอาชีพตดัไม้ วนัหนึง่ได้นัง่เรือไปกบัพ่ีชายเพ่ือตดัไม้ท่ีเกาะแห่งหนึง่ หาเงินให้มองเช
งบวช และได้พามองเชงไปด้วย พ่ีได้จอดเรือไว้และให้มองเชงเป็นคนเฝ้าเรือ และได้สัง่ไว้วา่ถ้าเห็นอะไร
ไมดี่ อยา่ไปทกั ให้อยูเ่ฉยๆไว้ หลงัจากท่ีอยูบ่นเรือเพียงคนเดียว มองเชงได้หยิบพณิขึน้มาเลน่ (พิณ
พมา่) และได้มีเจ้าท่ีบริเวณนัน้ ได้ยนิเพลงท่ีมองเชงบรรเลง จงึเกิดความชอบและหลงใหลในเสียงเพลง
อนัไพเราะของมองเชง เจ้าตนนีจ้งึแปลงเป็นคนขึน้มาบนเรือ และได้พาเดก็คนนัน้ลงไปอยูด้่วยในทะเล 
เม่ือพ่ีกลบัก็ไมพ่บ กระโดดลงนํา้เพ่ือตามหาก็ไมเ่จอ พบเพียงแคต่ะเคียนท่อนนงึลอยอยูเ่ทา่นัน้ จงึเกิด
เป็นเจ้าทะเล ท่ีชาวพมา่ เคารพนบัถือตลอดมา เจ้าทะเลจะมีเคร่ืองดนตรีคือ พิณพมา่ ตดิตวัด้วยตลอด 
คอยปกปักษ์ดแูลชาวพมา่ อยากได้สิง่ใดขอแล้วจะสมหวงั คอยสง่เสริมให้การงาน การใช้ชีวิตของเรามี
แตเ่ร่ืองดีๆ และช่วยในเร่ืองการทํามาหากิน (นายอองวิน :2555. สมัภาษณ์) 
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ภาพประกอบ 18 เจ้าทะเล (ขวา) ในศาลเจ้าท่ีชาวพมา่ได้สร้างไว้ 
 

เจ้าทะเล จะมีเสือเป็นสตัว์ประจํากาย และพาหนะ ในวนัแรกจะมีการเชิญเจ้าทะเลมา  
อยูใ่นพธีิแตย่งัมิได้เขาร่างทรงของใคร เพียงแคเ่ชิญเข้ามาอยูใ่นพิธีเทา่นัน้ เจ้าตนนีถื้อวา่เป็นเจ้าท่ีมี
ความสําคญัมากอีกตนนงึของชาวพมา่ ในวนัท่ี 2 ชาวพมา่จะมีการเตรียม แทน่ซึง่ทําจากไม้ไผส่านกนั 
เสากลางทําจากไมไ่ผข่นาดใหญ่ ตัง้อยูบ่ริเวณนอกพิธี มีการตกแตง่ด้วยใบอ้อยและดอกไม้อยา่ง
สวยงาม นายบอล ชาวพมา่ได้อธิบายถงึแท่นพิธี สรุปความได้วา่ เน่ืองจากตอนมองชินตายได้สัง่แมไ่ว้ 
ถ้าแมอ่ยากเจอหน้า ให้นําไม้ไผ ่มาทําเป็นแทน่ไว้และให้เอามะพร้าว นํา้ตาล อาหารมาวางไว้ เด๋ียวผม
จะลงมากิน (นายบอล : 2555. สมัภาษณ์) 
  เจ้าทะเลจะมีเจ้าท่ีดแูลอีก 4 ตน คือเจ้ากะเหร่ียง และมีเสือเป็นพาหนะ ในพิธีคืนวนัท่ี 2  
เจ้าทะเลจะต้องขึน้ไปท่ีอยูท่ี่แทน่พิธีท่ีได้เตรียมไว้ โดยในขณะท่ีเดนิไปยงัแท่นพธีิจะไมมี่การสมัผสัดนิ 
โดยในปีแรก (2553) นัน้ผู้วจิยัได้ไปเก็บข้อมลูและสงัเกตการณ์นัน้ เจ้าทะเลจะยืนอยูบ่นหลงัร่างทรงท่ี
เป็นเสือ เสือจะเดนิไปสง่ยงัแท่นพิธี และชาวบ้านจะมีการช่วยกนันําร่างเจ้าทะเลขึน้ไปยงัแทน่พิธี แตใ่น
ปี 2554 ได้เปล่ียนมาเป็น เจ้ากระเหร่ียงช่วยกนัพาเจ้าทะเลไปยงัแท่นพิธี ไมมี่ร่างทรงท่ีเป็นเสือ แตที่
เหมือนกนัก็คือ จะมีชาวบ้านช่วยกนันําร่างเจ้าทะเลขึน้สูแ่ท่นพิธี หลงัจากขึน้สูแ่ทน่ เจ้าทะเลก็จะมีการ
โปรยเงิน ให้ชาวบ้านได้เก็บไว้เพ่ือเป็นศริิมงคล หลงัจากนัน้ก็ได้มีการช่วยกนัพาเจ้าทะเลลงมาจาก
แท่นพิธี  หลงัจากนัน้เจ้ากะเหร่ียงทัง้ 4 ก็จะช่วยกนัพากลบัเข้าบริเวณพิธี 
  หลงัจากท่ีเจ้าทะเลได้ลงมาจากแทน่พิธีแล้ว ชาวบ้านก็จะไปแยง่ของท่ีใช้ในพิธีเชน่ 
ดอกไม้ ใบอ้อย นําไปเก็บไว้เพ่ือเป็นศริิมงคล ตอ่จากนัน้ “เจ้าพะออง” ซึง่เป็นพ่ีชายของเจ้าทะเล ก็จะ
ไปทําการรือ้แท่นพิธีออกจากพืน้ดนิและนําแท่นพิธีเดนิแบกไปตามบ้านในหมูบ้่าน โดยท่ีหน้าบ้านของ
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แตล่ะบ้านจะมีการก่อกองเลก็ๆ ไว้ เจ้าพะอองกบัเจ้ากะเหร่ียงทัง้ 4 ตน ก็จะไปช่วยกนัดบัไฟท่ีได้ก่อไว้
แตล่ะบ้าน เช่ือวา่เพ่ือเป็นการดบัสิง่ชัว่ร้ายท่ีจะเข้ามาในบ้าน และได้มีการโปรยข้าวสารไปยงับน
หลงัคาเพ่ือป้องกนัสิง่ชัว่ร้าย สิง่ท่ีไมดี่ให้เข้าบ้านของแตล่ะครอบครัว หลงัจากนัน้ก็กลบัเข้าสูบ่ริเวณท่ี
จดัพิธีกรรม นกัดนตรีบรรเลงเชิญ เจ้าออก เป็นอนัเสร็จขัน้ตอนนี ้
 

 
 

ภาพประกอบ 19 การเตรียมแท่นพิธี 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 20 การเตรียมแท่นพิธี(2) 
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ภาพประกอบ 21 เจ้าทะเลยืนอยูบ่นแทน่พธีิ 
 

  - เจ้าอนิเดยี(แขก)  
 มีการแตง่กายด้วยชดุสีขาว เป็นเจ้าท่ีชอบความสนกุสนาน ร่ืนเริง ออกมาเต้นรําด้วย 

จงัหวะท่ี สนกุสนานตามบทเพลง ในพิธีจะการนํานมใสแ่ก้วและไปวางไว้บนหวัของร่างทรงและเต้นรํา
กนัอยา่งสนกุสนาน โดยท่ีแก้วท่ีใสน่มจะไมห่ลน่ลงมา 
 

 
 

ภาพประกอบ 22 เจ้าแขก 
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 - เจ้ากะเหร่ียง 
 มีการแตง่กายด้วยชดุกะเหร่ียงมี 4 ตน เป็นผู้คอยดแูลเจ้าทะเล เต้นรํากนัอยา่งสนกุ 

สนาน นางงุน่ (2555.สมัภาษณ์) เป็นร่างทรงชาวพมา่ ได้เลา่ถึงประวตัเิจ้ากะเหร่ียง สรุปความได้วา่ 
เจ้ากะเหร่ียงมีเป็นเร่ืองราวท่ียาวมาก เป็นละครท่ีพมา่ชอบนํามาแสดง ในพิธีเป็นแคต่อนหนึง่ในละคร 
เจ้ากะเหร่ียง 4 ตน ได้เข้าไปลา่สตัว์ในป่า โดยก่อนลา่สตัว์นัน้ได้เข้าไปบนบานกบัเจ้าทะเล ขอให้ลา่
สตัว์ในครัง้นีไ้ด้ แตเ่น่ืองจากเจ้าทะเลไมอ่ยูเ่น่ืองจากไปประชมุกบัเหลา่เจ้า ในวนันัน้เจ้ากะเหร่ียงไม่
สามารถลา่สตัว์ได้เลย จงึมีความโกรธมาก เลยไปตอ่วา่เจ้าทะเล ไมย่อมนําของไปไหว้บชูา เจ้าทะเล
เห็นดงันัน้จงึสัง่ให้เสือท่ีเป็นสตัว์คูก่ายไปกดัเจ้ากะเหร่ียงทัง้ 4 หลงัจากเจ้ากะเหร่ียงตายก็ได้กลายมา
เป็นผู้ ท่ีคอยดแูลเจ้าทะเล 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 23 เจ้ากะเหร่ียง 
 
  - เจ้าเดก็ 

 มีบคุลกิท่ีเหมือนเดก็ หลงัจากท่ีได้เข้าร่างทรงแล้ว เสียงของร่างทรงจะกลายเป็นเสียง 
เลก็เหมือนเดก็ มีการทาแป้ง ทาปาก ชอบความสนกุสนาน ร่ืนเริง และชอบกินไขต้่ม ในพิธีเจ้าเดก็จะ
นําไขม่าเพ่ือแจกให้ชาวบ้านแตก็่ต้องแลกมาด้วยเงินตามศรัทธา นตัเดก็ เป็นลกูของงะตนิเดหรือมหา
คีรีนตักบันางคมะเนเล บชูาด้วยข้าวสกุหงุด้วยนํา้มนังา ไขต้่ม นอกจากนีอ้าจจะเป็นเสือ้ผ้า หรือของ
เลน่เดก็ตามแตค่วามเหมาะสม 
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ภาพประกอบ 24 เจ้าเดก็ 
  - เจ้ามอญ 
    มีการรําด้วยทา่ทางท่ี เรียบงา่ย ดสูงบน่ิง แตง่กายด้วยชดุสีเหลือง โผกผ้าสีแดง 
 

 
 

ภาพประกอบ 25 เจ้ามอญ 
 
  - เจ้าไทยใหญ่ 
   แตง่กายด้วยชดุปกตมีิการคาดผ้าสีดําท่ีลาํตวั และโผกผ้าสีแดง ในมือทัง้สองถือดาบ

และใบไม้เป็นตวัแทนของป่า ดอย เต้นรําด้วยทา่ทางท่ีสนกุสนาน พมา่เรียกวา่ โกมโยะฉ่ิงจี เป็นนตัเชือ้
สายไทยใหญ่ ดแูลป่าดงดอย 
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ภาพประกอบ 26 เจ้าไทใหญ่ 
  - เจ้าควาย (นางกะไร) 
   ชาวพมา่ในพืน้ท่ีเรียก นตักะได ซึง่ก็คือความหมายเดียวกนั เป็นตวัแทนแห่งความ

สมบรูณ์ รูปปัน้นตัในพมา่ ศีรษะจะเป็นรูปกระบือ สองมือถือปลา ในพิธีเจ้าตนนีจ้ะเป็นเจ้าท่ีมีความ
เศร้า เพลงบรรเลงประกอบจะเป็นเพลงช้า จะไมมี่การร่ายรําของเจ้า แตจ่ะคล้ายการเลา่เร่ืองยอ่ๆ 
เหมือนการแสดงละครของเจ้าตนนีโ้ดยมีดนตรีประกอบ ผู้ ร่วมพิธีบางคนถงึกบัร้องไห้ออกมาด้วยความ
สงสารเจ้าตนนี ้ตามประวตัเิจ้าตนนี ้ประวตัมีิวา่ ได้มีคนคนนําเดก็มาทิง้ไว้ในป่า และกระบือหรือควาย 
ได้เก็บเดก็คนนีม้าเลีย้ง วนัหนึง่เดก็คนนีโ้ตไปจนได้ดี เดก็คนนีไ้มก่ล้าท่ีจะบอกใครวา่กระบือแมข่อง
ตนเอง เลยฆา่กระบือตวันี ้กระบือตวันีเ้ลยได้กลายมาเป็นเจ้านางกะไร หรือพะโคเมดอ่   

 

 
 

ภาพประกอบ 27 เจ้านางกระไร 
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- เจ้า 4 พี่น้อง 
 ชาวพมา่เรียกวา่เจ้า สีพ่ี่น้อง มีลกัษณะสนกุสนาน ด่ืมเหล้า สบูบหุร่ี เช่ือวา่สามารถให้ผลใน

เร่ืองโชคลาภ การค้าขาย  
 

 
 

ภาพประกอบ 28 เจ้าส่ีพ่ีน้อง 
  - เจ้าโปป้า 
   เป็นเจ้าคอยดแูล ปกปักษ์รักษาป่า ต้นไม้ ดแูลความอดุมสมบรูณ์ มีการแตง่กายไม่

ชดัเจน 

 
 

ภาพประกอบ 29 เจ้าโปป้า 
บทสรุปของพธีิกรรม 

  ลกัษณะของพธีิกรรมจะลกัษณะท่ีคล้ายกนัของทัง้ 2 วนั มีเจ้าเข้าร่างทรงเพ่ือฟ้อนรําบชูานตั 
ไมมี่การเรียงลําดบัของนตัท่ีชดัเจนแนน่อนวา่ตนไหนเข้าและเข้าเวลาใด ลกัษณะการเข้าร่างทรงมีทัง้
ร่างทรงเป็นผู้ กําหนดเองและมีลกัษณะเข้าร่างทรงโดยท่ีไมรู้่ตวั หลงัจากเจ้าหรือนตัเข้าก็จะมีการเต้นรํา 
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จนสนกุสนาน บางเจ้าก็มีการพดูคยุกนักบัชาวบ้านท่ีเข้ามาร่วมในพิธี มีการรักษาคนไข้ ลกัษณะนตัจะ
เข้า-ออกไปเป็นแบบนีท้กุเจ้า เจ้าบางตนท่ีไมย่อมออกจากร่างทรงเน่ืองจากบรรเลงเพลงยงัไมโ่ดนใจ 
หรือยงัคงสนกุสนานอยูก่บับทเพลง บางครัง้นกัดนตรีต้องบรรเลงเพลงเพ่ือเชิญเพ่ือให้นตัออกจากร่าง
ทรงถงึหลายรอบแตไ่มย่อมออก และมีบางครัง้ขณะเจ้าเข้าร่างทรงอยูน่ัน้ ก็มีผีท่ีไมไ่ด้รับเชิญมาเข้าร่าง
ผู้ ร่วมพิธีท่ีมีจิตออ่น นตัท่ีเข้าร่างทรงอยูก็่จะรู้วา่เป็นผีท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบังาน เจ้าจะช่วยกนัไลผี่ออกจาก
ร่าง เหลา่นกัดนตรีจะใช้เพลงเชิญ บรรเลงเพ่ือไลผี่ออก พิธีกรรมนีจ้ดัขึน้ด้วยความเช่ือและความศรัทธา
ของชาวพมา่ ชาวพมา่ผกูพนักบันตัและบชูานตัมาก่อนศาสนนาพทุธ เช่นเดียวกบัหลายกลุม่ชาตพินัธุ์
ท่ีนบัถือผีสาง เทวดา นางไม้เป็นต้น ท่ีจะมีจะจบด้วยการออกมารํา ของผู้ เข้าร่วมพิธีอยา่งสนกุสนาน
เปรียบเสมือน Finale ของพิธีกรรม มีการเต้นรําตามจงัหวะของบทเพลง หลงัจากนัน้ก็ถือเป็นอนัเสร็จ
สิน้พิธีกรรมทรงเจ้าเข้าผี  นตัท่ีพบในพิธีมีทัง้หมดดงันี ้1)เจ้ายองเชวพพุ ุ2)เจ้าบะหยู ่3)เจ้าเหมยจา 4)
เจ้าอินเดีย(แขก) 5)เจ้าไทยใหญ่ 6)จ้าทะเล (อชิูงฉี)7)เจ้าสองพ่ีน้อง 8)เจ้าเดก็ 9)เจ้าส่ีพ่ีน้อง 10)เจ้า
นางกระไร 11)เจ้าเมยดอปะ 12)เจ้าโปป้า 13)เจ้าพะออง 14)เจ้ามอญ 15)เจ้ากะเหร่ียง 
 
ตอนที่ 2 ศึกษาดนตรีที่ใช้ประกอบพธีิกรรม 
 ประเทศพมา่มีความหลากหลายทางกลุม่ชาตพินัธุ์ ก่อนท่ีจะเป็นพมา่ในปัจจบุนันัน้ ประเทศ
พมา่อยูก่นัแบบเผา่พนัธุ์กระจดักระจายกนัเป็นหมูเ่หลา่ตามพืน้ท่ีตา่งๆ  แตล่ะกลุม่ตา่งก็มีพฒันาการ
ทางสงัคมแบบตนเอง มีการตดิตอ่กนัระหวา่งกลุม่ชาตพินัธุ์ผา่นหลายทาง เช่น การสู้รบทําสงครามกนั 
การตดิตอ่ค้าขายแลกเปล่ียนสนิค้า เป็นตน สิง่เหลา่นีทํ้าให้เกิดการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรม มีการ
หยิบยืมเอาวฒันธรรมท่ีใหมห่รือดีกวา่วฒันธรรมของตนเองนํามาใช้ในกลุม่ของสงัคมตนเอง ทําให้เกิด
การผสมผสานทางวฒันธรรม รวมถงึวฒันธรรมด้านดนตรีของชาวพมา่ในปัจจบุนั ซึง่ได้มีการรับเอา
อิทธิพลวฒันธรรมจากกลุม่อ่ืนมาใช้จนกลายเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองในท่ีสดุ 
  ลกัษณะของดนตรีพมา่ของทกุกลุม่ชาตพินัธุ์จะอยูบ่นพืน้ฐานของความเช่ือของประเพณีใน
กลุม่นัน้ๆ ซึง่ในอดีตก็จะมีดนตรีในราชสาํนกั โดยมีบคุคลในราชสํานกัภายใต้การอปุถมัภ์ของกษัตริย์
เป็นหลกั แตห่ลงัจากท่ีพมา่ตกเป็นเมืองขึน้ขององักฤษ ระบบกษัตริย์จงึได้สญูหายไป นกัดนตรีท่ีเคย
เลน่อยูใ่นราชสํานกัได้เกิดการเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งมาก ไมมี่การแบง่ชัน้ของดนตรีในราชสํานกัและ
ดนตรีนอกราชสํานกั ทําให้ศลิปินเกิดการพฒันา ปรับปรุงวฒันธรรมของตนเองได้อยา่งอิสระมากขึน้ มี
อิทธิพลของดนตรีตะวนัตกเข้ามาในดนตรี มีการเปล่ียนแปลงเสียงให้เข้ากบัสากลมากขึน้ ตามสมยั
นิยม ดนตรีและการแสดงมีความเก่ียวข้องกบัชีวิตของคนพมา่ทัง้ในพืน้ท่ีเองและชีวติของชาวพมา่ โดย
ทัว่หากพิจารณาตามหน้าท่ีในการออกแสดง สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่คือเร่ืองของ
พิธีกรรมและการบนัเทิงเริงรมย์ 
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        - ดนตรีและการแสดงในพธีิกรรม พิธีกรรมในท่ีนีม้กัเป็นเร่ืองอนัเน่ืองในพทุธศาสนา พิธี
ศพ  พิธีบวงสรวง หรือ บชูาผีนตั รวมทัง้พธีิตามความเช่ือในเร่ืองราวของอํานาจเหนือธรรมชาต ิฉะนัน้ 
ดนตรีและการแสดงในกลุม่นีจ้ะมีแบบแผนท่ีตายตวัและเน้นการปฏิบตัอิยา่งเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรืไม่
ปฏิบตัติาม อาจจะสง่ผลร้ายมาสูต่นเองและครอบครัวได้ การแสดงในกลุม่นีผู้้ชมเป็นเพียงแคส่ว่นหนึง่
ของการประกอบพิธีกรรม 
      - ดนตรีและการแสดงเพ่ือการบนัเทิงเริงรมย์ตา่งๆ สามารถพบได้ตามงานร่ืนเริง งาน
มงคล งานเทศกาลหรืองานวดัทัว่ไป เชน่ ละคร ลเิกพมา่ งานสงกรานต์ งานบวช เป็นต้น การแสดง
กลุม่นีต้า่งแตกจากกลุม่แรกคือ สามารถมีอิสระในการเลน่หรือการแสดงได้อยา่งเตม็ท่ี ไมเ่คร่งเครียด 
แตก็่ยงันบัถือเร่ืองราวความเช่ือเร่ืองครูนตัหรือนตั มีการไหว้ครูก่อนทกุกครัง้ท่ีจะเร่ิมการแสดง มีการตัง้
เคร่ืองเซน่ไหว้ไว้ตามท่ีกําหนด เชน่ หน้าวงดนตรี ห้องแตง่ตวันกัแสดง หน้าเวที บนเวที เป็นต้น เม่ือเม่ือ
เร่ิมแสดงแล้วสําคญัท่ีสดุคือ เน้นความสนกุสนานเพลดิเพลนิ และสร้างความประทบัใจ ความ
สนกุสนานให้แก่ผู้ชมหรือชาวบ้านทัว่ไป มีการรําประกอบ และอาจมีเคร่ืองดนตรีตะวนัเข้ามาประกอบ
ในการแสดงดนตรีในกลุม่นีด้้วยเชน่ กลองชดุ เบสไฟฟ้า เป็นต้น นกัดนตรีสามารถปรับเปล่ียนสถานะ
ของตนเองไปอยูก่ลุม่ใดกลุม่หนึง่ได้ตามบทบาทหน้าท่ีในช่วงเวลานัน้ๆ 
 

 
 

 ภาพประกอบท่ี 30  การบชูาพระซึง่เป็นฉากแรกก่อนการแสดงละครพมา่ 
   
  พมา่นิยมแบง่ประเภทของเคร่ืองดนตรีไว้ 5 ประเภทคือ เคร่ืองทองเหลืองหรือเคร่ืองโลหะ 
เคร่ืองสาย เคร่ืองหนงั เคร่ืองลม และเคร่ืองตี โดยเรียกเป็นภาษาพมา่วา่ เจ โจ ตะเหย ่ เหล ่ โคว่           
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   เจ เคร่ืองดนตรีทองเหลืองหรือเคร่ืองโลหะ เชน่ จีวายหรือฆ้องวง ฆ้อง ฉ่ิง ฉาบ โหมง่ 
   โจ เคร่ืองดนตรีประเภทสาย ในประเทศพมา่เคร่ืองดนตรีประเภทนีมี้น้อยมาก เหลือเพียง
แค ่ พิณ ฮอร์นตะยอ เป็นเคร่ืองดนตรีลกูผสมระหวา่งไวโอลนิและแตร มี 4 สาย มิจาว เคร่ืองดนตรี
คล้ายจะเข้เคร่ืองดนตรีกลุม่นีล้้วนเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีได้รับอิทธิพลจากมอญเป็นสว่นใหญ่ 
   ตะเหย่ เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองหนงั ได้แก่พวกกลองประเภทตา่งๆ 
   เหล่ เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองลม ในพมา่มีอยู ่2 ชนิดคือ ขลุย่หรือปะลเว และป่ีหรือแน 
   โคว่ เคร่ืองดนตรีประเภทตี ในหมวดนีพ้มา่ได้รวมปัตตาลา่ ไว้ในหมวดนีด้้วย เคร่ือง
ดนตรีในกลุม่น่ีเชน่  กรับ เกราะ ฉาบ ฉ่ิง 
   
 หากแบง่ตามลกัษณะของเคร่ืองดนตรี การประสมวงดนตรีของชาวพมา่ สามารถแบง่ได้  3 
แบบตามลกัษณะการใช้งาน ดงันี ้
   - กลุม่เคร่ืองดนตรีท่ีใช้เลน่ประสมวง กลุม่เคร่ืองดนตรีประเภทนีมี้เพียงแค ่ วงซายวาย
หรือป่ีพาทย์พมา่เท่านัน้ ชาวพมา่ถือวา่วงปีพาทย์พมา่เป็นวงท่ีมีความสวยงามและเป็นเสียงดนตรีท่ีน่า
ต่ืนเต้นเร้าใจ วงซายวายถือได้วา่เป็นวงท่ีมีบทบาทมากท่ีสดุในสงัคมพมา่ ในอดีตเคร่ืองเป็นดนตรีใน
ราชสํานกั และได้ปรับเปล่ียนเลยมา สามารถพบเห็นวงนีไ้ด้ตามงานมหรสพทัว่ไป พิธีกรรมไหว้ผีนตั 
และในพิธีกรรมทางศาสนา 
   - กลุม่เคร่ืองดนตรีท่ีใช้บรรเลงเด่ียว   เคร่ืองดนตรีในกลุม่นีไ้ด้แก่ พิณ ขลุย่ ระนาด เหมาะ
กบังาน แตง่งาน งานขึน้บ้านใหม ่มกัจะใช้ฉ่ิง กรับ ขนาดเลก็เป็นจงัหวะประกอบการบรรเลง สุม่เสียง
จะให้ไพเราะนุม่นวล เหมาะกบังานเลก็ๆ 
   - กลุม่เคร่ืองดนตรีท่ีใช้เป็นสญัลกัษณ์ในการสื่อสาร เคร่ืองดนตรีกลุม่จะทําหน้าท่ีคอยตี
ประโคมเพ่ือเป็นสญัญานบอกกลา่วเหตกุารณตา่งๆ หรือเพ่ือเป็นสญัญานบอกกลา่วแก่เทวดา ภตูผี
ตา่งๆ หรือมนษุย์ ให้รับทราบและร่วมอนโุมทนา เคร่ืองดนตรีกลุม่นีเ้ชน่ กงัสดาล กลอง ระฆงั หอกลอง 
เป็นต้น  
   
 2.1 ประวัตคิวามเป็นมาของวงดนตรีซายวายในชุมชน 

  วงซายวายเป็นวงดนตรีพืน้เมืองวงใหญ่สดุของพมา่ ตามมาตรฐานของวงจะมีเคร่ือง
ดนตรีเคร่ืองดนตรีสําหรับวงซายวายทัง้หมด มี ๑๒ ชิน้เป็นอยา่งน้อย มีทัง้เคร่ืองหนงั เคร่ืองโลหะ และ
เคร่ืองไม้ เป็นวงดนตรีท่ีมีเฉพาะเคร่ืองตีและเคร่ืองเป่า จะไมมี่เคร่ืองสี เคร่ืองดนตรีทัง้ ๑๒ ชิน้ในวง    
ซายวาย ได้แก่ เปิงมางคอก กลองใหญ่ กลองสัน้ ตะโพน กลองชดุหกใบ ฆ้องวง ฆ้องแผง ฉ่ิง ฉาบ 
เกราะ กรับไม้ไผ ่และป่ีแน แตว่งดนตรีท่ีพบใน หมูบ้่านสมใจนกึ ตําท่าขนนุ อําเภอทองผาภมู ิจงัหวดั
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กาญจนบรีุนัน้ เป็นวงดนตรีขนาดเลก็ มีเคร่ืองดนตรีเพียง 5 ชิน้เท่านัน้ท่ีใช้ในการบรรเลง คือ เปิงมาง, 
กลองชดุหกใบ, กลองเลก็, เกราะ, ฉ่ิง, ฉาบ, ฆ้องวง, หากจะแบง่ตามหน้าท่ีจะแบง่ได้ดงันี ้ 1.กลุม่
เคร่ืองดนตรีดําเนินทํานอง 2.กลุม่เคร่ืองดนตรีประกอบจงัหวะ 3.กลุม่เคร่ืองดนตรีให้จงัหวะ 

   วงซายวายหรือเรียกอีกช่ือหนึง่วา่ วงป่ีพาทย์พมา่ ในตําบลท่าขนนุ อําเภอทองผาภมู ิ
จงัหวดักาญจนบรีุ นัน่เป็นวงดนตรีท่ีอยูใ่นชมุชนพมา่พลดัถ่ิน หรือพมา่อพยพ กลุม่ชาตพินัธุ์ของนกั
ดนตรีในพืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นชาวพมา่และมีชาวมอญเพียง 1คน วงดนตรีซายวายในพืน้ท่ีนัน่มีการตัง้วง
มากวา่ 40 ปีแล้ว ด้วยความศรัทธาของคนในพืน้ท่ีช่ือนางเลก็ ซึง่เป็นเจ้าของวงดนตรี ได้ซือ้เคร่ือง
ดนตรีมากจากเมืองพมา่ผา่นทางชายแดน ด้วยราคาประมาณ 3-4 หม่ืนบาทตอ่ 1 วง ราคานีถ้้าเป็น
สมยั 20 ปีก่อนถือวา่สงูมาก สาเหตหุลกัในการตัง้วงดนตรีขึน้มาก็คือ เพ่ือใช้ในพิธีกรรมไหว้เจ้า 
บชูานตั วงดนตรีซายวายในพืน้ท่ีนีเ้ป็นวงแรกท่ีถกูตัง้ขึน้ ด้วยขณะนัน้บริเวณพืน้ท่ีทองผาภมูิยงัไมมี่วง
ดนตรีซายวายเลยและมีชาวพมา่อาศยัอยูก่นัเพิ่มมากขึน้ ด้วยความศรัทธาความเช่ือตา่งๆ จงึทําให้เกิด
วงดนตรีซายวายขึน้มา และในช่วง 4-5 ปี ท่ีผา่นมาได้เกิดวงซายวายขึน้อีกประมาณ 2-3 วงในบริเวณ
อําเภอทองผาภมูิ กลุม่นกัดนตรีก็จะชว่ยเหลือกนั นกัดนตรีบางคนอาจจะเลน่ถงึ 2-3 วง หากวงดนตรี
วงใดขาดผู้ เลน่ก็จะมีการช่วยกนัไปเลน่ กลายเป็นสงัคมนกัดนตรีชาวพมา่ นกัดนตรีวงซายวายถือเป็น
อีกอาชีพหนึง่ท่ีสร้างรายได้ให้แก่นกัดนตรีได้ไมน้่อยเลยทีเดียว ถือเป็นอาชีพรองจากอาชีพหลกัท่ีเขา
เหลา่นัน้ได้ทํางานอยู ่

 
  2.2 เคร่ืองดนตรีวิธีการบรรเลง 
   2.2.1.ซายวาย เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทกลองใช้ดําเนินทํานองเป็นหลกั และเลน่
ประกอบจงัหวะ ซายวายเป็นเคร่ืองดนตรีหลกัในวงดนตรีป่ีพาทย์พมา่ ถือเป็นพระเอกของวงบางท่ี
เรียกวา่ ปัตวาย ในพืน้ท่ีใช้คําวา่ ซายวาย 

 
 

ภาพประกอบท่ี 31 เคร่ืองดนตรีซายวาย 
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- ลักษณะทางกายภาพ  
     มีทัง้หมด 17 ลกู เป็นกลองท่ีมี 2 หน้า ขงึด้วยหนงัสตัว์ แขวนเรียงอยูใ่นคอกเรียง
จากลกูท่ีเลก็ไปหาใหญ่ จากซ้ายไปขวา เสียงต่ําไปหาเสียงสงู มีลกัษณะคล้ายกบัเปิงมางคอกของไทย
เป็นวงกลม โดยเว้นทางเข้าไว้สําหรับนกัดนตรี โดยมีลกัษณะและสว่นประกอบดงันี ้

 
ภาพประกอบท่ี 32  แสดงขนาดของซายวาย 

   
 คอกซายวาย ประกอบด้วยไม้เนือ้แข็งตกแตง่ด้วยกระจก และปิดทอง จดัเรียงไว้โดยรอบ มี
เหลก็เส้นเป็นตวัโครงสร้างให้แข็งแรงยิง่ขึน้ มีความยาวรอบตวัคอก 404 เซนตเิมตร ใช้ไม้ทัง้หมด 28 
แผน่ ระยะหา่งแตล่ะแผน่ประมาน 2.5 เซนตเิมตร 
 
 

ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 33 คอกซายวาย 
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 ลกูซายวาย ท่ีหมบู้านสมใจนกึ มีทัง้หมด 17 ลกูแตล่ะลกูมีขนาดดงันี ้
ลกูท่ี ความสงู(cm) ความกว้างหนงับน(cm) ความกว้างหนงัลา่ง(cm) 

1 21.5 6.7 5 
2 21.7 7 6.2 
3 24.5 8 6.7 
4 22.2 7.5 6.3 
5 22.5 9.3 8.2 
6 25.5 9.5 8.5 
7 26 10 7 
8 26.6 11 8.5 
9 27 11.8 8.4 
10 28.5 12.5 9.2 
11 30 12.7 9.5 
12 30.5 13.8 11 
13 31 14.5 11.7 
14 34.5 15.5 11 
15 31.5 17 13 
16 31.5 17.2 12.5 
17 33.1 17.8 12.6 

ตารางแสดงสดัส่วนของเคร่ืองดนตรี ซายวาย ในแต่ละลูก 
  - ระดบัเสียง 
ลกูท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
เสียง Db E Gb G C Db F Gb G Bb B C D E F# A# C 
Cent -8 +37 +30 +45 +13 -29 -46 +2 +37 -34 +15 +29 +20 +34 +15 +5 -30 

ตารางแสดงระบบเสียงของซายวาย 
 

หมายเหต ุ:ในตารางลกูท่ี หมายถงึลกูของซายวายเรียงจากซ้ายไปขวา ช่อง cent หมายถงึคา่ความ
เพีย้นของเสียงเม่ือเทียบกบัระบบเสียงสากลแบบ 12 เสียงแบง่เทา่ 
 
   - วิธีการบรรเลง 
       ผู้บรรเลงจะเข้านัง่อยูภ่ายในคอกซายวาย นัง่บนเก้าอี ้ใช้ฝามือและนิว้ในการบรรเลง 
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โดยลกูใหญ่จะใช้ฝ่ามือในการบรรเลง ลกูท่ีเลก็มากๆ จะใช้นิว้ในการบรรเลง สว่นมมากเคร่ืองดนตรี
ชนิดนี ้จะใช้บรรเลงแนวทํานองเป็นหลกั บรรเลงพร้อมกนักบั จีวาย บางเพลงก็เลน่สลบักนัให้ฆ้องวง
เลน่ทํานอง ซายวายเลน่จงัหวะแทน 

 

 
 

ภาพประกอบ 34 แสดงการนัง่บรรเลงซายวาย 
 

  2.2.2.ปัตตาล่า เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทตี แบบมีระดบัเสียง ภาษาไทยเรียกวา่
ระนาดเหลก็ ดนตรีชนิดนีใ้ช้ดําเนินทํานองเช่นเดียวกบั ซายวาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 35 ปัตตาลา่ 

 
 - ลักษณะทางกายภาพ   

   ลกูระนาดทําจากโลหะตีเป็นแผน่มีทัง้หมด 17 ลกู ตวัรางทําด้วยไม้เนือ้แข็ง มี
ลกัษณะเหมือนกลอ่งสีเหล่ียมคางหม ู ลกูละนาดจะวางเรียงบนราง โดยเสียงท่ีต่ําและลกูท่ีใหญ่จะอยู่
ทางซ้ายมือ ไลไ่ปทางขวามือลกูจะเลก็ลงและเสียงก็จะสงูขึน้ เคร่ือง ลกัษณะภายนอกโดยทัว่ไปไมมี่
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ลกัษณะเดน่ ไมมี่การตกแตง่อะไรมากนกั เป็นเพียงแคไ่ม้กบัแผน่เหลก็ธรรมดาเทา่นัน้ ลกัษณะเสียงจะ
แข็งกระด้าง โทนเสียงจะแหลม  โดยมีลกัษณะและสว่นประกอบดงันี ้

 

 
ภาพประกอบ 36 แสดงขนาดปัตตาลา่ 

 
ราง ทําด้วยไม้เนือ้แข็งมีลกัษณะดงันี ้
  รางด้านซ้ายหรือลกูเสียงต่ําสดุ  กว้าง 24 เซนตเิมตร 
  รางด้านขวาหรือลกูเสียงสงูสดุ  กว้าง 9   เซนตเิมตร 
  ความยาว 117 เซนตเิมตร และ ความสงู 12 เซนตเิมตร 
 

 ลูกปัตตาล่า ทําด้วยโลหะตีขึน้รูปตามระดบัเสียงดงันี ้
ลกูท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
ความ
ยาว 
(cm) 

29 28 27.4 26.7 26 25.5 24.2 23 22 21.5 20 19 18 17.5 16.3 15.4 14.6 

ตารางแสดงความยาวของลกูปัตตาลา่ 
- ระดบัเสียง 

ลกูท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
เสียง C D E F G A B C D E F G A B C D E 
cent -35 +10 -5 +5 +10 -15 +20 +50 +20 +5 +10 -25 +10 -20 +25 +25 -10 

ตารางแสดงระบบเสียงของปัตตาลา่ 
 
หมายเหต ุ:ในตารางลกูท่ี หมายถงึลกูของปัตตาลา่เรียงจากซ้ายไปขวา ช่อง cent หมายถงึคา่ความ
เพีย้นของเสียงเม่ือเทียบกบัระบบเสียงสากลแบบ 12 เสียงแบง่เทา่ 
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    -วิธีการบรรเลง 
    ในการบรรเลงผู้ เลน่จะใช้ไม้ในการตี ไม้ท่ีใช้ตีเป็นไม้เนือ้แข็ง 1 คู ่ ลกัษณะคล้าย 

ไม้ตีฆ้องของประเทศไทย ใช้ดําเนินทํานองเป็นหลกั มีการเลน่ขัน้คูต่า่งๆ ตามบทเพลงนัน้ๆ 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 37 การนัง่บรรเลงปัตตาลา่ 
 

2.2.3.จีวาย (ฆ้องวง) เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทตี บรรเลงทํานองเพลง ทัง้ทํานองหลกัและ
ทํานองประสาน ลกัษะโทนเสียง จะคล้ายกบัฆ้องไทย   

 
 

ภาพประกอบ 38 จีวาย (ฆ้องวง) 
   - ลักษณะทางกายภาพ 

      มีลกัษณะเป็นคอกวงกลม มีลกูฆ้องแขวนอยูภ่ายใน 17 ลกู คอกไมมี่ทางเข้า
เหมือนฆ้องของไทย จะเข้าไปนัง่เพ่ือบรรเลงต้องข้ามคอกไป ลกูฝ่ังซ้ายมือจะเป็นลกูใหญ่เรียงไปจนถงึ
ลกูเลก็สดุ ซ้ายไปขวา มีลกัษณะและองค์ประกอบดงันี ้
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ภาพประกอบ 39 แสดงขนาดจีวาย 

 
  คอก มีลกัษณะเป็นวงกลม แยกเป็นชิน้ๆนํามาประกอบกนัทัง้หมด 6 ชิน้ ชิน้ละ 69 

เซนตเิมตร แตล่ะแผน่จะแกะสลกัลายตกแตง่สวยงามเหมือนกบัซายวาย ขนาดจะเลก็กวา่ซายวาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 40 คอกของจีวาย 
 

 ลูกฆ้อง มีทัง้หมด 17 ลกู ทําจากโลหะ มีเส้นผา่นศนูย์กลางดงันี ้
ลกูท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

เส้นผ่าน
ศนูย์กลาง 

(cm) 

18 17.6 17 16.7 16 15.5 15 14.6 14.3 14 13.3 12.7 12.5 12.2 11.7 11.5 11 
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ระดบัเสียง 
ลกูท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
เสียง G# A B C D E F G A B C D E F G A Bb 
Cent -18 -15 -30 -20 -19 -20 +43 +27 -8 -11 +32 -16 -16 +17 -15 -43 +19 

ตารางแสดงระบบเสียงของปัตตาลา่ 
 
หมายเหต ุ:ในตารางลกูท่ี หมายถงึลกูของจีวายเรียงจากซ้ายไปขวา ชอ่ง cent หมายถึงคา่ความเพีย้น
ของเสียงเม่ือเทียบกบัระบบเสียงสากลแบบ 12 เสียงแบง่เทา่ 

    
    - วิธีการบรรเลง  

     ใช้ไม้ในการบรรเลง 1 คู ่ยาวประมาณ 15 เซนตเิมตร การบรรเลงคล้ายกบัการ
บรรเลงฆ้องของไทย มีการบรรเลงทํานองและเป็นขัน้คูต่า่งๆ เชน่คู ่2 ,4, 6 และคู ่8 ตามหน้าท่ีในบท
เพลงนัน้ๆ 

 

 
 

ภาพประกอบ 41 ท่าทางการนัง่บรรเลงจีวาย 
 
     2.2.4.ชอนลูปะ (กลอง 6 ใบ) เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทกลอง บรรเลงกําหนด
กระสวนจงัหวะและเลน่ประกอบจงัหวะให้กบัวงดนตรี เป็นสว่นสําคญัของวง ซึง่หากขาดเคร่ืองดนตรี
ชนิดนีแ้ล้วจะทําให้เพลงไมมี่ความหนกัแน่น ขาดซึง่อารมณ์ของเพลง และความรู้สกึของบทเพลงนัน้ๆ 
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ภาพประกอบ 42 ชอนลปู่ะ 
    

   - ลักษณะทางกายภาพ 
     ประกอบด้วยกลองทัง้หมด 6 ใบ มีตะโพนขนาดใหญ่ 1 ใบ ตะโพนขนาดกลาง 1 
ใบ และกลองขนาดเลก็ลกัษณะเหมือนลกูของซายวายอีก 4 ใบ วางเรียงกนั มีไม้ไผเ่ป็นตวัยดึตรงกลาง
ของกลองทัง้ 4 ใบ ใช้ผู้บรรเลงเพียงคนเดียว การจดัวางนัน้ กลองตะโพนใหญ่จะอยูท่างซ้ายมือ ขนาด
กลางจะอยูท่างด้านหน้าสดุ และมีกลองลกูเลก็อีก 4ลกูวางไว้บริเวณด้านหน้า ตําแหนง่ของกลุม่คน
เลน่นัน้จะวางอยูท่างซ้ายมือของซายวาย ลกัษณะของตวักลองทําด้วยไม้ ขึน้ด้วยหนงัสตัว์ 
 

 

 
 

ภาพประกอบ 43 แสดงขนาดตะโพนใบเลก็ 
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ภาพประกอบ 44 แสดงขนาดตะโพนใบใหญ่ 

 
ภาพประกอบ 45 ขนาดกลอง 4 ใบ 

ขนาดของกลองแต่ละใบ    
เคร่ืองดนตรี หน้าตดัด้านซ้าย (Cm) หน้าตดัด้านขวา (Cm) ความยาว(Cm) 
ตะโพนใบใหญ่ 37 31 55 
ตะโพนใบกลาง 21.4 28 45 

 

เคร่ืองดนตรี หน้าตดัด้านบน (Cm) หน้าตดัด้านล่าง (Cm) ความสูง(Cm) 
กลองใบท่ี 1 21.2 15.5 35 
กลองใบท่ี 2 18.2 13.5 34.5 
กลองใบท่ี 3 17.5 12 33 
กลองใบท่ี 4 14 10 32 

*หมายเหต ุหน้าตดัวดัจากหนงักลองทัง้ 2 ด้าน, กลองใบท่ี 1-4 เรียงจากซ้ายไปขวา 



80 

 

 ระดบัเสียง 
เคร่ืองดนตรี หน้าตดัด้านซ้าย  Cent หน้าตดัด้านขวา  Cent 
ตะโพนใบใหญ่ Gb -42 C +37 
ตะโพนใบกลาง D -40 Bb +30 

 
เคร่ืองดนตรี หน้าตดัด้านบน  Cent 
กลองใบท่ี 1 Bb -5 
กลองใบท่ี 2 D -10 
กลองใบท่ี 3 G -2 
กลองใบท่ี 4 D +23 

หมายเหต ุช่อง Cent คือความเพีย้นของเสียงเม่ือเทียบกบัระดบัเสียงมาตรฐานสากล 
 
    -วิธีการบรรเลง  
     ผู้บรรเลงจะนัง่อยูร่ะหวา่งกลองทัง้ 6 ใบ หนัหน้าเข้าหากลองตะโพนขนาดกลาง 
และกลองอีก 4 ใบ หากจะต้องเลน่ตะโพนใบใหญ่นัน้ จะหนัตวัมาทางซ้าย การบรรเลงจะใช้มือทัง้ 2 
ข้าง โดยจะใช้นิว้ทัง้ 5ในและฝ่ามือในการบรรเลง การบรรเลงจะเน้นจงัหวะเป็นสําคญั สร้างความ
แข็งแรงให้เพลง อารมณ์เพลงตา่งๆ เป็นต้น อาจจะมีกลอง 4 ใบมาช่วย ซายวายในการบรรเลง 
 

 
 

ภาพประกอบ 46  ทา่ทางการนัง่บรรเลงของกลองชอนลปู่ะ 
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  2.2.5.กลุ่มเคร่ืองดนตรีประกอบจังหวะ 
    กลุม่นีป้ระกอบเคร่ืองดนตรี 3 ชนิด ใช้ผู้บรรเลงคนเดียวเพ่ือประกอบจงัหวะ และ
กํากบัจงัหวะของวง ประกอบด้วย     

     3.2.5.1 โก้ว  (กลอง 1 ใบ) ลกัษณะคล้ายลกูของเปิงมากแตมี่ขนาดหน้าตดัท่ี
ใหญ่กวา่ ความสงูของกลองนัน้มีขนาดเลก็กวา่  

 
 

ภาพประกอบ 47 โกว้ 
 
 - ลักษณะทางกายภาพมีขนาดหน้าตดัเท่ากบั 21 เซนตเิมตร เท่ากนัทัง้ 2 ด้าน และ 

มีความสงูเท่ากบั 17 เซนตเิมตร ความสงูจากหนงักลองถึงขอบกลองมีขนาด 3 เซนตเิมตร ตวักลองทํา
ด้วยไม้ และใช้วสัดสุงัเคราะห์ในการยดึและขึน้หนงักลอง เคร่ืองดนตรีชนิดนีจ้ะเป็นตวัช่วยให้กบัเคร่ือง
ดนตรีชนิดอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 48 แสดงขนาด โก้ว 
 

 - วิธีการบรรเลง ใช้ไมไ่ผ ่1 คู ่จะใช้แคด้่านเดียวของกลองในการบรรเลง 
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   5.2.5.2 ยะเกว้ (ฉาบ) เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีใช้ตีประกอบจงัหวะ สร้างอารมณ์และสีสนั 
ให้บทเพลง 

 

 
 

ภาพประกอบ 49 ยะเกว้ 
 - ลักษณะทางกายภาพ 
   ลกัษณะทําด้วยโลหะตีขึน้รูปเป็นแผน่ ะ ประกอบด้วยตวัฉาบ มีขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง

เท่ากบั 28 เซนตเิมตร ยดึไว้บนฐานซึง่ทําด้วยไม้ ตวัฉาบจะให้เชือกในการยดึเข้ากบัตวัฐานเพ่ือเพิ่ม
ความแข็งแรง 

 
ภาพประกอบ 50 แสดงขนาดยะเกว้ 

 
   - วิธีการบรรเลง  ใช้ไม้ไผ ่1 คูใ่นการบรรเลง ตีบริเวณรอบๆฉาบ เพ่ือให้เสียงท่ีชดัเจน 

 5.3 วา (เกราะพมา่) เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทตี ใช้กํากบัและประกอบจงัหวะในวงดนตรี 
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ภาพประกอบ 51  วา 

 
   - ลักษณะทางกายภาพ 
      ประกอบด้วย 2 สว่นดงันี ้
     -  ตวัเกราะ ทําจากไม้เนือ้แข็งขดุเป็นช่องไว้ตรงกลาง ลกัษณะเสียงเหมือน  

Wood Box ของดนตรีตะวนัตก เป็นส่ีเหล่ียมผืนผ้า 
 

 
ภาพประกอบ 52 ขนาดของวา 

 
   - ชี(ฉ่ิง) มีลกัษณะเหมือน ฉ่ิงของไทยแตมี่ขนาดให้กวา่ และมีเพียงด้านเดียว  
 ทําจากโลหะขึน้รูป ตวัฉ่ิงมีขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 8.3 เซนตเิมตร สร้างสีสนัให้กบัเพลงและคอย
กํากบัจงัหวะ 
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ภาพประกอบ 53 ชี 
 

   - วิธีการบรรเลง ใช้ไม้ไผ ่1 คูใ่นการบรรเลง ตีสลบักนักบัเกราะ หรือตามหน้าท่ีใน
บทเพลงนัน้ เคร่ืองดนตรีในกลุม่นีจ้ะใช้ผู้บรรเลงเพียงคนเดียว เกราะกบัฉ่ิง จะเรียกวา่ ซีวา นัง่บรรเลง
โดยมีเคร่ืองดนตรีกลุม่อยูร่อบๆ ตวัผู้บรรเลง ผู้บรรเลงจะใช้ไมไ่ผ ่1 คูใ่นการบรรเลง ตามบทบาทและ
หน้าท่ีของเคร่ืองดนตรีแตล่ะชนิดในแตล่ะบทเพลง 
    เคร่ืองดนตรีประเภทกลองจะมีวสัดใุนการใช้ตัง้เสียงกลองเรียกวา่ “ปะซา” เป็นวสัดท่ีุ
ทําจากขีพ้ลาสตกิผสมกบัขนม(คล้ายถัว่บดของไทย) ปัน้เป็นก้อนและนําไปแปะไว้ตรงหนงักลอง
ด้านบน โดยมีนํา้เป็นตวัช่วย เป็นวสัดท่ีุสัง่มาจากประเทศพมา่ สภาพตอนซือ้มาใช้ในครัง้แรกจะมีสี
ขาวใช้ไปเร่ือยๆ จะเป็นกลายเป็นสีดําเป็นสญัญานบอกวา่ต้องเปล่ียนใหม ่

 

 
 

ภาพประกอบ 54  ปะซา่ วสัดท่ีุใช้ในการตัง้เสียงของเคร่ืองดนตรีประเภทกลอง 
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2.3 การประสมวงซายวาย 
   การประสมวง หมายถงึ การนํากลุม่เคร่ืองดนตรี หรือเคร่ืองดนตรีแตล่ะประเภทท่ีได้กลา่ว

มาแล้วนัน้ นํามาบรรเลงรวมวง บรรเลงด้วยกนั แตล่ะเคร่ืองดนตรีก็จะทําหน้าท่ีของตนเอง มีทัง้เคร่ือง
ดนตรีท่ีเป็นเคร่ืองดนตรีดําเนินทํานอง และเคร่ืองดนตรีท่ีกําหนดกระสวนจงัหวะ กํากบัจงัหวะและ 
ประกอบจงัหวะ เม่ือเคร่ืองดนตรีเหลา่นีม้าบรรเลงรวมกนั ตามหลกัเกณฑ์ท่ีถกูต้องและมีแบบแผน จะ
ทําให้เกิดการประสมวงท่ีสมบรูณ์ และเกิดเป็นเพลงท่ีมีทัง้อารมณ์ ความรู้สกึตา่งๆมากมาย ถกูถ่าย
ถอดออกมาเป็นบทเพลง 

 

 
 

ภาพประกอบ 55 การประสมวงซายวาย 
   

 การประสมวงซายวาย ใน หมูบ้่านสมใจนกึ ต.ท่าขนนุ อ.ทองผาภมูิ จ.กาญจนบรีุ นัน้มี
ความสําคญัในพิธีกรรมไหว้เจ้า บชูานตั ของชาวพมา่เป็นอยา่งมาก ซึง่ขาดวงดนตรีไมไ่ด้ บทเพลงถกู
ถ่ายถอดออกมาจากจิตวิญญาณ ความศรัทธา ความเช่ือ ของเหลา่นกัดนตรี ผา่นเคร่ืองดนตรี 
เสียงเพลงท่ีออกมานัน้ ล้วนแฝงไปด้วยอารมณ์มากมาย การปลกุเร้า ปลกุใจ ให้กบัผู้ เข้าร่วมพธีิกรรม 
และร่างทรง เคร่ืองดนตรีแตล่ะประเภทตา่งชว่ยกนัเสริมกนัในบทเพลง กลุม่เคร่ืองดนตรีท่ีใช้บรรเลง
อาจจะไมค่รบตามแบบแผนของพมา่ มีการประสมเคร่ืองดนตรีในยคุสมยัใหม ่ มีการใช้เคร่ืองขยาย
เสียง แตเ่คร่ืองดนตรีหลกัก็ยงัอยูค่รบ ไมว่า่จะเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีความสําคญัอนัดบัแรกคือ ซายวาย 
ซึง่เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีดําเนินทัง้ทํานองและกระสวนจงัหวะ บางหน้าท่ีก็เลน่เป็น Melodic Background 
ผู้ เลน่ในตําแหน่งนีส้ว่นมากมกัเป็นหวัหน้าวง ตอ่มาคือ ฆ้องวง ซึง่มีหน้าท่ีคล้ายกบัซายวาย เลน่
ทํานองเพลงเป็นหลกั  เคร่ืองดนตรีท่ีสําคญัมากอีกชนิดนงึก็คือ กลุม่เคร่ืองดนตรีกํากบัจงัหวะ กลุม่
เคร่ืองดนตรีกลุม่นีจ้ะเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีคอยกํากบัจงัหวะ ประกอบจงัหวะให้กบัวงดนตรีและบทเพลง  
คอยสร้างสีสนั และอารมณ์ของบทเพลง วงซายวายในหมูบ้่านสมใจนกึ ต.ท่าขนนุ อ.ทองผาภมูิ   
จ.กาญจนบรีุ มีผู้บรรเลงทัง้หมด 4 คน และมีนกัร้อง 2-3 คน สลบักนั 
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ภาพประกอบ  56 การจดัวงซายวายในงานพิธีกรรมไหว้เจ้า  

 
 2.4  โอกาสที่ใช้ในการบรรเลง 
   วงดนตรีซายวาย หมูบ้่านสมใจนกึ ต.ท่าขนนุ อ.ทองผาภมูิ จ.กาญจนบรีุ มีการแสดง
ดนตรีอยูต่ลอดทัง้ปี ยกเว้นช่วงหน้าฝน อาจจะมีงานน้อยตามสภาพภมูิอากาศท่ีไมเ่อือ้อํานวย โอกาสท่ี
แสดงมีอยูท่ัว่ไปแล้วแตเ่จ้าของงานจะเป็นผู้วา่จ้างไป เชน่ งานบวช การประจําปี งานฉลองปีใหม ่งาน
สงกรานต์  งานเฉลมิฉลองตา่งๆ ทัง้ในและนอกพืน้ท่ี เป็นต้น และยงัมีงานท่ีเป็นการแสดงละครพมา่ มี
การรํา และการแสดงประกอบ งานท่ีสําคญัท่ีสดุคืองานในพิธีกรรมไหว้เจ้า บชูานตั ซึง่จะจดัขึน้ในพืน้ท่ี 
ปีละหนึง่ครัง้ เท่านัน้ วงดนตรีวงนีย้งัได้มีโอกาสไปเลน่ในงานพธีิกรรม ในพืน้ท่ีใกล้เคียงท่ีมีชาวพมา่
อาศยัอยู ่ การออกไปแสดงนอกพืน้ท่ีนัน้เป็นเร่ืองท่ียุง่ยากมาก เน่ืองจากนกัดนตรีและนกัแสดงบางคน
เป็นผู้ผลดัถ่ิน หรือเป็นตา่งด้าว การท่ีจะออกไปแสดงนอกพืน้ท่ีนัน้ต้องขออนญุาตทางอําเภอท่ีตนเอง
อาศยัอยู ่ เม่ือขออนญุาตเสร็จก็สามารถออกไปแสดงนอกพืน้ท่ีได้ตามวนัและเวลาท่ีกําหนดในการขอ
อนญุาต แตบ่างทีเม่ือถงึพืน้ท่ีท่ีจะทําการแสดงในงานใหญ่ๆ เช่น การแสดงดนตรีในงานสงกรานต์ของ
ชาวพมา่ มอญ เน่ืองจากผู้ชมเป็นชาวตา่งด้าวท่ีไมใ่ช่คนไทย ทางฝ่ายไทยก็กลวัปัญหาเร่ืองความ
มัน่คง ต้องมีการพดูคยุหรือขออนญุาตในพืน้ท่ีท่ีจะทําการแสดงอีกทีนงึ หากตกลงกนัไมไ่ด้ก็จะไมไ่ด้ทํา
การแสดง หากตกลงกนัได้ก็จะได้ทําการแสดงอยา่งราบร่ืน 
 

ซายวาย 
(ปัตวาย) ฆ้องวง 

กลอง 6 ใบ 

เกราะ ฉาบ ฉ่ิง 

ด้านหน้า 
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ภาพประกอบ 57 การแสดงละครพมา่ในงาน สืบสานวฒันธรรม ไทย พมา่ มอญ 
 

 
 

ภาพประกอบ 58 บรรยากาศการแสดงละครพมา่ในงาน สืบสานวฒันธรรม ไทย พมา่ มอญ 
 
 

 2.5 การแต่งกายของนักดนตรี 
   การแตง่กายของนกัดนตรีในพืน้ท่ีไมมี่ระเบียบแบบแผนท่ีชดัเจน อยา่งจะแตง่แบบไหนก็
แตง่ไมมี่การบงัคบั แตใ่นงานพิธีกรรมนกัดนตรีทกุคนยงัคงนุ่งโสร่ง ชาวพมา่เรียกวา่ “ลองยี” เสือ้ก็จะ
เป็นเสือ้ยืดธรรมดา ตามสมยันิยมซึง่แตกตา่ง กบัวงดนตรีซายวายท่ีเป็นแบบแผนของชาวพมา่ท่ีจะมี
การแตง่ตวัท่ีมีเอกลกัษณ์ชดัเจน ทกุคนจะแตง่ชดุเหมือนกนัซึง่เป็นชดุประจําชาตขิองชาวพมา่ โดยมี
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สว่นประกอบดงันี ้1.ลองยี (Longyi) เป็นผ้าโสร่ง 2. เสือ้เชิต้คอปกจีนแมนดารินและเสือ้คลมุไมมี่ปก 3.
มีการใสผ้่าโพกศีรษะท่ีเรียกวา่ กองบอง (Guang Baung)  ซึง่เป็นชดุพิธีการของชาวพมา่ 
 

 
 

  ภาพประกอบ 59 การแตง่กายของนกัดนตรีวงซายวายท่ีมีแบบแผนชดัเจน  
(ท่ีมา Kyaw Kyaw Naing.(2556).การแต่งกายของนกัดนตรีวงซายวายทีมี่แบบแผนชดัเจน.เข้าถงึได้

จาก http://tunnayoo.com/kokknaing/biography.htm. 12 กมุภาพนัธ์ 2556 ) 
 

 
 

ภาพประกอบ 60 การแตง่กายของนกัดนตรีในพืน้ท่ี 
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ภาพประกอบ 61 การแตง่กายของนกัดนตรีในพืน้ท่ี (2)  
 

2.6 ประวัตนัิกดนตรี 
 

1. ช่ือ นายสเุหง ่สกลุ  ไมมี่นามสกลุ 
อายุ 57 ปี  อาชีพ รับจ้าง 

 ภมูิลาํเนาเดมิ เมืองทวาย ประเทศพมา่ 
 ที่อยู่ปัจจุบัน หมูบ้่านสมใจนกึ ต.ทา่ขนนุ  
          อําเภอทองผาภมู จงัหวดั                      

        กาญจนบรีุ 
 ตาํแหน่งในวง เป็นหวัหน้าวงซายวาย  

เลน่เคร่ืองดนตรีซายวาย ปัตตาลา่  
  ประวัตกิารศกึษา ระดบัประถมศกึษา  

  ภาพประกอบ 62 นายสเุหง ่
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2.ช่ือ นายอองวนิ สกลุ ไมมี่นามสกลุ 

  อายุ 56 ปี อาชีพ คนงานก่อสร้าง 
  ภมูิลาํเนาเดมิ ประเทศพมา่ 
  ที่อยู่ปัจจุบัน หมูบ้่านสมใจนกึ ต.ทา่ขนนุ   
           อําเภอทองผาภมูิ จงัหวดั 
           กาญจนบรีุ 
  ตาํแหน่งในวง ชอนลปู่ะ  
  ประวัตกิารศกึษา ระดบัประถมศกึษา 

 
  ภาพประกอบ 63 นายอองวนิ 

     
 
 

3.ช่ือ นายคเุหง่ สกลุ ไมมี่นามสกลุ 
  อายุ 58 ปี อาชีพ รับจ้าง 
  ภมูิลาํเนาเดมิ ประเทศพมา่ 
  ที่อยู่ปัจจุบัน หมูบ้่านสมใจนกึ ต.ทา่ขนนุ  
           อําเภอทองผาภมูิ จงัหวดั 
           กาญจนบรีุ 
  ตาํแหน่งในวง กลุม่เคร่ืองดนตรีประกอบ 
             จงัหวะ ชี วา ยเกว้ 
  ประวัตกิารศกึษา ระดบัประถมศกึษา 

ภาพประกอบ 64 นายคเุหง ่
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4.ช่ือ นายอองละ สกลุ ไมมี่นามสกลุ  
  อายุ 48 ปี อาชีพ ทําไร่ 
  ภมูิลาํเนาเดมิ  บ้านคว้านเพ เมืองเย  
    ประเทศพมา่ 
  ที่อยู่ปัจจุบัน   บ้านวงักะ หมู ่2 ตําบล  
              หนองล ู อําเภอสงัขละบรีุ  
             จงัหวดักาญจนบรีุ 
  ตาํแหน่งในวง  จีวาย  
 ประวัตกิารศกึษา ระดบัประถมศกึษา 

             ภาพประกอบ 65 นายอองละ 
 
 2.7 บทเพลงที่ใช้ประกอบพธีิกรรม 
  บทเพลงเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัอยา่งหนึง่ของพิธีกรรมไหว้เจ้าในครัง้นี ้ หากขาดซึง่วง

ดนตรีและดนตรีประกอบ จะไมส่ามารถทําให้พิธีกรรมนีสํ้าเร็จไปได้ บทเพลงสําหรับพิธีกรรมในครัง้นี ้
นัน้มีหลากหลายความรู้สกึ มีทัง้บทเพลงท่ีมีอารมณ์ จงัหวะท่ีสนกุสนาน ปลกุใจ ฟังแล้วทําให้รู้สกึสนกุ 
รู้สกึเศร้า ตามลกัษณะของนตัแตะ่ตน นตับางตนเป็นนตัท่ีชอบความสนกุสนาน กินเหล้า เลน่การพนนั 
บทเพลงท่ีใช้ประกอบก็จะมีความสนกุสนาน นตับางตนมีประวตัท่ีิเศร้าก่อนท่ีจะกลายมาเป็นนตับท
เพลงก็จะมีความเศร้า นบัได้วา่เพลงในพิธีกรรมนัน้มีความสําคญัซึง่ขาดไมไ่ด้ ไมว่า่จะมีการทํา
พิธีกรรมไหว้เจ้าท่ีใด ก็จะต้องมีบทเพลงประกอบทกุท่ี เพลงท่ีใช้ประกอบพธีิกรรมไมส่ามารถนําไปเลน่
ในงานอ่ืนๆ ได้นอกจากงานพิธีกรรม เน่ืองจากเป็นความเช่ือของชาวพมา่ หากไปเลน่ในงานอ่ืนแล้วนัน้
อาจจะทําให้เหลา่นตัเกิดความไมพ่อใจและเกิดสิง่ท่ีไมดี่ตามมา ยกเว้นเพียงแคเ่พลงท่ีใช้เปิดพิธีกรรม 
เพลงบชูาพระ เทา่นัน้ เราสามารถแยกประเภทของเพลงท่ีใช้ประกอบพิธีกรรมไหว้เจ้าได้ 2 ประเภท 
ดงันี ้

  2.7.1.บทเพลงท่ีใช้บชูาพระ 
  2.7.2.บทเพลงเชิญเจ้า  

  2.7.3.บทเพลงท่ีใช้บชูานตั 
   2.7.3.1 บทเพลงสําหรับนตัผู้ดแูลพืน้ท่ี หมูบ้่าน 
   2.7.3.2 บทเพลงสําหรับนตัท่ีมีความสําคญัในพิธีกรรม 
   2.7.3.3 บทเพลงสําหรับนตัทัว่ไป 
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ในการทําวิจยัในครัง้นีผู้้วิจยัจะนําบทเพลงในแตล่ะประเภทมาวิเคราะห์ ศกึษาบท 
เพลง โดยได้นําเพลงบางสว่น ท่ีตรงกบัประเภทของบทเพลงท่ีได้แยกได้นํามาวิเคราะห์ มีทัง้หมด 7 
เพลงดงันี ้
  1.บทเพลงท่ีใช้บชูาพระ  - เพลงบชูาพระ 
  2.บทเพลงเชิญเจ้า   - เพลงเชิญเจ้า 
  3.เพลงท่ีใช้บชูานตั 
   3.1 บทเพลงสําหรับผู้ดแูลพืน้ท่ี หมูบ้่าน  - เพลงเจ้าพอ่ 
   3.2 บทเพลงสําหรับนตัท่ีมีความสําคญัในพิธี   - เพลงเจ้าทะเล 
          - เพลงเจ้าบะหยู ่
   3.3 บทเพลงสําหรับนตัทัว่ไป   - เพลงเจ้าไทใหญ่ 
          - เพลงเจ้ามอญ 
 
  2.7.1 บทเพลงที่ใช้บูชาพระ – เพลงบชูาพระ 
    บทเพลงบชูาพระ เป็นบทเพลงท่ีใช้ก่อนประกอบพิธีกรรมไหว้เจ้า ชาวพมา่ให้ความ
เคารพในพทุธศาสนาเป็นอนัดบัแรกก่อนจะทํากิจกรรมอยา่งอ่ืน ในการแสดงละครพมา่ก็จะใช้เพลงนี ้
เป็นฉากเปิดในการแสดงทกุครัง้ 
    โครงสร้างของบทเพลง  
    ท่อนเพลง (Section) 
    เพลงบชูาพระ มีทัง้หมด 10 ท่อน มีจํานวนความยาวของห้องเพลงจํานวน 86 ห้อง
เพลง โดยเพลงนีจ้ะมีอยู ่2 สว่นในสว่นแรกจะเป็นท่อนนําของบทเพลง ท่อน  A B C และสว่นท่ี 2 เป็น
ท่อนร้องสลบัดนตรี E F G EE H 
 

A B C D E F E G EE H 

     
    ท่อน  A  เป็นท่อนนําของบทเพลงมีความยาว 12 ห้องเพลง 
    ท่อน B   ยงัคงเป็นสว่นนําของบทเพลงอยูมี่ความยาว 22 ห้องเพลง 
    ท่อน C   เป็นท่อนเช่ือมระหวา่งท่อนนําของบทเพลงเข้าสูท่่อนร้อง มี 
        ความยาว 8 ห้องเพลง 
    ท่อน D   เป็นท่อนร้องมีความยาว 9 ห้องเพลง 
    ท่อน E    เป็นท่อนดนตรีบรรเลงมีความยาว 4 ห้องเพลง 
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    ท่อน F   เป็นท่อนร้องมีความยาว 9 ห้องเพลง 
    ท่อนG    เป็นท่อนร้องมีความยาว 9 ห้องเพลง 
    ท่อน EE เป็นท่อนดนตรีบรรเลงเป็นการนําท่อน E มาขยายทํานองเพ่ือ  
        เช่ือมเข้าท่อนจบ ดงันี ้
 

 
   ท่อน H   เป็นท่อนจบของบทเพลงมีความยาว 5 ห้องเพลง 

  
  โครงสร้างของทาํนองเพลง 
   กลุ่มเสียง 
     ในบทเพลงบชูาพระ กลุม่เสียงท่ีพบ 8 เสียง ดงันี ้C D E F G  B Bb  แบง่เป็น 2 กลุม่
เสียงท่ีพบคือ   
    - กลุม่เสียงท่ี 1 (F G  A Bb C  D  E  F) พบการใช้ในท่อน  A  ท่อน B (ห้องท่ี 13-20)  
ท่อน C ท่อน E และท่อน G   
    

 
 

 

ตวัอยา่งการใช้ กลุม่เสียงท่ี 1 ในท่อน  A ห้องท่ี 1-4 

  
 
   -  กลุม่เสียงท่ี 2  (F G  A  B  C  D  E  F) มีการเปล่ียนเสียงจาก B เป็นเสียง Bb พบการ
ใช้ในท่อน B (ห้องท่ี 21-34) ท่อน D  ท่อน F และท่อน H 
                       l 
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ตวัอยา่งการใช้ กลุม่เสียงท่ี 2 ในท่อน B ห้องท่ี 21-24 

 
 
 ช่วงเสียง (Range) 
   ระดบัเสียงต่ําสดุของบทเพลงคือเสียง F และระดบัเสียงสงูสดุคือเสียง E มีความห่างกนั  
14 เสียง 

 
   

  ตวัอยา่ง ระดบัเสียงสงูสดุท่ีพบ เสียง E 

 
 

  ตวัอยา่ง ระดบัเสียงต่ําสดุท่ีพบ เสียง F  
 

 
 

 ระดบัเสียงต่ําสดุของเสียงร้องคือเสียง C และระดบัเสียงสงูสดุคือเสียง C มีความหา่งกนั  
 1 Octave หรือ 12 เสียง 

 
 ระดบัเสียงต่ําสดุและสงูสดุท่ีพบในท่อนร้อง 
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  ทาํนองเพลง 
  การเคลื่อนท่ีของแนวทํานอง (Melodic Progression) 
  - การเคลื่อนท่ีของทํานองแบบตามขัน้หรือแบบตอ่เน่ือง (Conjunct motion) มีการใช้ดงันี ้
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  การเคลื่อนท่ีของทํานองแบบตามขัน้หรือแบบตอ่เน่ือง (Conjunct motion) ท่ีพบในเพลงเจ้า
ทะเลมีทัง้หมด 54 ครัง้ แยกออกเป็นดงันี ้
   1.การเคลื่อนท่ีตามขัน้แบบขึน้ลง 
 
 
 
        ตวัอยา่งการเคลื่อนท่ีตามขัน้แบบขึน้ลง 
   
   2.การเคลื่อนท่ีตามขัน้แบบขึน้ 
 
    
 
        ตวัอยา่งการเคลื่อนท่ีตามขัน้แบบขึน้ 

    
   3.การเคลื่อนท่ีตามขัน้แบบลง 
 
     

 
ตวัอยา่งการเคลื่อนท่ีตามขัน้แบบลง 
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-  การเคลื่อนท่ีของทํานองแบบข้ามขัน้หรือแบบไมต่อ่เน่ือง ( Disjunct motion) มีการใช้ดงันี ้
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 มีการเคลื่อนท่ีของทํานองแบบข้ามขัน้หรือแบบไมต่อ่เน่ือง (Disjunct motion) ทัง้หมด  44 
ครัง้ ขัน้คูท่ี่พบในการดําเนินทํานองคือ คู ่3 คู ่4 คู ่5 คู ่7 และคู ่8  

  
Disj.ขัน้คุ ่3     Disj.ขัน้คู ่4   Disj.ขัน้คู ่5 
 

 
 

  Disj.ขัน้คู ่7   Disj.ขัน้คู ่8 
 
 
 

ตวัอยา่งขัน้คูท่ี่พบในเพลงบชูาพระ 
 

- การเคลื่อนท่ีแบบซํา้ลกัษณะเสียงเดมิ (Repetition) มีการใช้ดงันี ้
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  มีการเคลื่อนท่ีแบบซํา้ลกัษณะเสียงเดมิ (Repetition) มีการซํา้เสียงมากท่ีสดุคือเสียง F 
จํานวน 5 ครัง้ และพบการซํา้เสียงเพียงแค ่3 เสียงคือ C F A 
 
  ลกัษณะของแนวทํานองท่ีปรากฏใน 1 ห้องเพลง มีทัง้หมด  27 แบบดงันี ้
 

 

1   2          3          4 

5   6          7         8 

9   10          11         12 
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ซึง่ลกัษณะดงักลา่วปรากฏในแนวทํานองของบทเพลงตามห้องเพลงดงันี ้
ห้องเพลงท่ี 1                                                                                                                                10 

 

1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 

1 2 3 4 5 2 4 4 5 2 

6 4 6 2 6 4 27 7 8 8 

8 8 2 9 10 2 11 2 12 13 

14 42 13 - 15 13 17 18 12 15 

19 11 20 2 13 13 - 13 21 22 

23 12 21 19 11 20 2 13 22 19 

13 11 9 18 12 15 19 2 24 2 

13 2 2 25 26 14 
 
 
 
 

13   14          15         16 

17   18          19        20 

21   22         23        24 

25   26         27  
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 สรุปการวิเคราะห์เพลงบชูาพระ เพลงบชูาพระใช้บรรเลงเพ่ือบชูาพระก่อนพธีิกรรม รวมถงึ
การแสดงดนตรี ต้องมีการบรรเลงเพลงบชูาพระก่อนทกุครัง้ ถ้าอยูใ่นการแสดงละครพมา่จะมีหน้าท่ี
คล้ายเพลงเปิดวง มีฉากแรกคือการบชูาพระ เพลงจะมี 2 สว่นใหญ่ๆ คือ จะเปิดด้วยดนตรีและสว่นท่ี 2 
จะเป็นการร้อง โครงสร้างของบทเพลงไมซ่บัซ้อน มีทัง้หมด 10ท่อนเพลง ท่อน A B C เป็นท่อนเปิด 
และท่อน D เร่ิมเข้าการร้องเพลงสลบักบัดนตรีท่อน E และกลบัไปร้องท่อน F รับด้วยดนตรีท่อน E และ
ร้องท่อน G และจบด้วยท่อน H สรุปคือ  ดนตรีเปิด-ร้อง-ดนตรี- ร้อง -ดนตรี -ร้อง -ดนตรีจบ 
 กลุม่เสียงท่ีพบมี 2 กลุม่เสียงคือ กลุม่เสยีงท่ี 1 (F G A Bb C D E F) และกลุม่เสียงท่ี 2 (F G 
A B C D E F) โน้ตท่ีสําคญัท่ีแสดงถงึสําเนียงของเพลงคือ เสียง B ถือเป็นสําเนียงของเพลงนีท่ี้เดน่ชดั 
 

 
 
  ช่วงเสยีงต่ําสดุคือเสียง F และระดบัเสียงท่ีสงูท่ีสดุคือเสียง E ห่างกนั 14 เสียง ความเร็วปาน
กลาง การเคล่ือนท่ีของทํานองท่ีพบ 3 แบบคือ การเคลือ่นท่ีของทํานองแบบตามขัน้หรือแบบตอ่เน่ือง 
(Conjunct motion), การเคลื่อนท่ีของทํานองแบบข้ามขัน้หรือแบบไมต่อ่เน่ือง (Disjunct motion), การ
เคล่ือนท่ีแบบซํา้ลกัษณะเสียงเดมิ (Repetition)  
  ลกัษณะการเคล่ือนท่ีมี Motif ท่ีปรากฏอยูท้่ายประโยคเพลงในหลายประโยคเพลงถือเป็น 
Motif หลกัของบทเพลง ดงัตวัอยา่ง 
 ท่อน A   

 ’ 
 ท่อน B 

 
 ท่อน E 
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 2.7.2 บทเพลงเชิญเจ้า 
   -เพลงเชิญเจ้า 

     เพลงเชิญเจ้า เป็นเพลงท่ีสําคญัมากสาํหรับพิธีกรรมไหว้เจ้า เป็นเพลงท่ีใช้เชิญ
เจ้าเข้ามาประทบัร่างทรง และเชิญเจ้าออกจากร่างทรง เพลงเชิญเจ้าจะบรรเลงก่อนท่ีจะเข้าเพลงทกุ
เพลงท่ีเก่ียวกบันตัทกุตน หลงัจากบรรเลงเพลงเชิญเสร็จแล้วก็จะบรรเลงเพลงประจําแตล่ะนตั หลกั
จากนตัได้มีการร่ายรําจนเป็นท่ีพอใจแล้วนกัดนตรีก็จะเลน่เพลงเชิญ สําหรับเชิญเจ้าออก เพลงนีจ้งึ
เป็นบทเพลงท่ีมีความสําคญัมากอีกบทเพลงหนึง่ 

 

  โครงสร้างของบทเพลง 
   ท่อนเพลง (section) เพลงเชิญเจ้าเป็นเพลงท่ีมีโครงสร้างของบทเพลงท่ีชดัเจน เป็น

ทํานองเพลงสัน้ๆ ตามรูปแบบจะเลน่เพียงแค ่ 3 รอบ แตใ่นงานจริงจะเลน่ก่ีรอบนัน้แล้วแตน่กัดนตรี
และอารมณ์ของพิธีกรรม ณ ตอนนัน้ เช่น เลน่จนกวา่นตัจะออกจากร่างทรง เป็นต้น 

 
A B A B A BB 

 
   ท่อน A  มีความยาวจํานวน 8 ห้องเพลง 
    ท่อน B   มีความยาวจํานวน 6 ห้องเพลง 
  ท่อน A  มีความยาวจํานวน 8 ห้องเพลง 
    ท่อน B   มีความยาวจํานวน 6 ห้องเพลง 
   ท่อน A  มีความยาวจํานวน 8 ห้องเพลง 
   ท่อน BB เป็นท่อนจบ มีความยาวจํานวน 8 ห้องเพลง  
 

 
 
 
 
 

ทอ่น B 

ทอ่น BB 
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 โครงสร้างของทาํนองเพลง 
   กลุ่มเสียง  

     ในห้องท่ี 1-46 มีกลุม่เสยีง 1 เสียง ระดบัเสียงท่ีพบคือ   C D E F G A  
 

 
 

 
    ช่วงเสียง ( Range) 
   ระดบัเสียงต่ําสดุของเพลงคือเสียง  C  และระดบัเสียงสงูสดุของเพลงคือ C มีความ
ห่างกนั 1 ชว่งเสียงหรือ 1 Octave  

 
 
 ตวัอยา่งเสียงต่ําสดุและสงูสดุของบทเพลง 
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ทาํนองเพลง 
  การเคลื่อนท่ีของแนวทํานอง (Melodic Progression) 
-  การเคลื่อนท่ีแบบตามขัน้หรือแบบตอ่เน่ือง (Conjunct Motion) มีการใช้ดงันี ้
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  มีการเคลื่อนท่ีของทํานองแบบตามขัน้หรือแบบตอ่เน่ือง (Conjunct Motion) ทัง้หมด 47
ครัง้ แยกออกเป็น 3 แบบดงันี ้
 
   1.การเคลื่อนท่ีตามขัน้แบบขึน้ลง  

 
(ตวัอยา่งการเคล่ือนท่ีตามขัน้แบบขึน้ลง) 

 
   2.การเคลื่อนตามขัน้แบบขึน้  

 
(ตวัอยา่งการเคล่ือนตามขัน้แบบขึน้) 

    
    3.การเคลื่อนท่ีตามขัน้แบบลง  

 
(ตวัอยา่งการเคล่ือนท่ีตามขัน้แบบลง) 
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-  การเคลื่อนท่ีของทํานองแบบข้ามขัน้หรือแบบไมต่อ่เน่ือง (Disjunct Motion) มีการใช้ดงันี ้
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  มีการเคลื่อนท่ีของทํานองแบบข้ามขัน้หรือแบบไมต่อ่เน่ือง (Disjunct motion) ทัง้หมด 66 
ครัง้ ขัน้คูท่ี่พบในการดําเนินทํานองคือ คู3่ คู ่4 คู ่5 คู ่6 คู ่8  
 

Disj.ขัน้คู ่3 

 
 
 
Disj. ขัน้คู ่4 

 
 
Disj. ขัน้คุ ่5 

 
 
Disj. ขัน้คู ่6 

 
 
Disj.ขัน้คู ่8 

 
 

ตวัอยา่งขัน้คูท่ี่พบในเพลงเชิญเจ้า 
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- การเคลื่อนท่ีแบบซํา้ลกัษณะเสียงเดมิ (Repetition) มีการใช้ดงันี ้

 
การเคลื่อนท่ีแบบซํา้เสียง พบเพียงแคเ่สียงเดียวคือ C มีการใช้ทัง้หมด 10 ครัง้ 
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ลักษณะของจังหวะ (Rhythmic Pattern) 
 ลกัษณะของแนวทํานองท่ีปรากฏใน 1 ห้องเพลง มีทัง้หมด 11 แบบดงันี ้

 
ซึง่ลกัษณะดงักลา่วปรากฏในแนวทํานองของบทเพลงตามห้องเพลงดงันี ้

ห้องเพลงท่ี 1                                                                                                                              
10 

1 2 3 4 1 2 1 5 6 6 

6 6 7 8 9 1 2 3 4 1 

2 1 5 6 6 6 6 7 8 9 

1 2 3 4 1 2 1 5 6 6 

6 6 10 10 11 
 
   สรุปเพลงเชิญเจ้าเป็นเพลงทีใช้ในการเชิญเจ้าเข้า และเชิญเจ้าออก ใช้เพลงนีก่้อนท่ีนตั
จะเข้าร่างทกุครัง้ เพลงนีฆ้้องวงจะเป็นตวัดําเนินทํานอง ซายวายจะเลน่ประกอบจงัหวะ เร้าอารมณ์ 
โครงสร้างของบทเพลงไมซ่บัซ้อน บทเพลงมีจงัหวะเร็ว แข็งแรง เหมือนเพลงปลกุใจ เพลงนีจ้งึมี
ความสําคญัมาก   
  บทเพลงเชิญเจ้ามีท่อนเพลงทัง้หมด 3 ท่อนเพลง  ท่อน A เป็นท่อนนําของเพลง ทอ่น B 
เป็นท่อนเพลง  ท่อน BBเหมือนกบัท่อน B ตา่งกนั 3 ห้องสดุท้าย ซึง่เป็นท่อนจบ ตามหลกัจะเลน่เพียง

1    2    3 

4    5    6 

7    8    9 

10    11 
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แค ่3 รอบ A- B- A- B- A- BB แตส่ามารถเลน่ก่ีรอบก็ได้แล้วแตส่ถานการณ์ ณ ตอนนัน้ เช่น เม่ือนตัไม่
ยอมออกจากร่างทรงก็ต้องบรรเลงเพลงเชิญเจ้าไปเร่ือยๆ จนกวา่ นตั จะออกจากร่างทรง  
   กลุม่เสียงท่ีพบคือ C D E F G A Bb โดยมีเสียงหลกัอยูท่ี่เสียง C เสียง Bb เป็นเสียงท่ี
เป็นทําเนียงของเพลงเชิญเจ้า ชว่งเสียงต่ําสดุคือเสียง C เสียงสงูท่ีสดุคือ C ห่างกนั 1ช่วงเสยีง หรือ 1 
Octave พบเป็นเพลงเร็ว 

  ลกัษณะจงัหวะของทํานองท่ีพบมากท่ีสดุคือแบบท่ี 6  
พบการใช้ทัง้หมด 12 ครัง้ 
 
 2.7.3.1 บทเพลงสาํหรับนัตผู้ดแูลพืน้ที่ หมู่บ้าน-เพลงเจ้าพ่อ 
   เพลงเจ้าพอ่ เป็นเพลงท่ีใช้ในการบชูาเจ้าพอ่ ซึง่เป็นเจ้าประจําหมูบ้่าน คอยปกปักษ์
รักษา ดแูล คนภายในหมูบ้่าน ลกัษณะเพลงเป็นท่ีมีความสนกุสนาน จงัหวะของเพลงฟังแล้วรู้สกึถึง
ความน่าเกรงขาม มีทํานองของเพลงท่ีชดัเจน ซายวายเป็นตวัดําเนินทํานองหลกัและมีการสลบัให้ฆ้อง
วง 
  โครงสร้างของบทเพลง  
   ท่อนเพลง (section ) เพลงเจ้าพอ่ จะมีทัง้หมด 8 ท่อน มีจํานวนความยาวของห้องเพลง
จํานวน 111 ห้องเพลง โดยพจิารณาจากการบรรเลง  

A B BB C D DD E 
 
   ท่อน A   เป็นท่อนนําของบทเพลง มีความยาว 7 ห้องเพลง (1-14) 
  ท่อน B  มีความยาว 8 ห้องเพลง (15-22) 
  ท่อน BB มีความยาว 8 ห้องเพลง มีความคล้ายกนักบัท่อน BB   
      มีการขยายและลดทํานองในบางห้องเพลง  
     
       ท่อน B    ท่อน BB 
 
  ท่อน C   มีความยาว 25 ห้องเพลง 
   ท่อน D  มีความยาว 16 ห้อง 
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  ท่อน DD มีความยาว 15 ห้องเพลง มีการขยายทํานองจากท่อน D และยงัคงมีโน้ต 
       ตวัจบท่อนเหมือนกนั 
  ท่อน E  มีความยาว 25 ห้องเพลง เป็นท่อนจบของบทเพลง 
  
  โครงสร้างของทาํนองเพลง 
   กลุ่มเสียง พบการใช้ 2 กลุม่เสียง ในห้องท่ี 1-54 กลุม่เสียงท่ีพบคือ C D E F G A Bb  
โดยมีเสียงหลกัอยูท่ี่ Bb  
 
 กลุม่เสียงท่ี 1 

 
 
 และในห้องท่ี 55- จบเพลง มีเสียงท่ีเปล่ียนไปคือ E กลายเป็น Eb ทําให้กลุม่เสยีงเปล่ียนไป
เป็น C D Eb F G (A)Bb และหลกัเสียงคือ Eb เสียง A เป็นเพียงแคเ่สียงผา่นมิใช้เสียงหลกัของบนัได
เสียง กลุม่และพบการใช้ Pentatonic (Eb F G Bb C) ในท่อน E  
 
 กลุม่เสียงท่ี 2 
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 Pentatonic 

 
 

กลุม่เสียงท่ีพบในเพลงเจ้าพอ่มี 2 กลุม่เสียง และได้มีการเปลี่ยนกลุม่เสียง (Modulation) ใน
ห้องท่ี 55 เป็น เปล่ียนเสียงหลกั จาก Bb         Eb และเคร่ืองดําเนินทํานองจะเป็นจากซายวายมาเป็น 
ฆ้องวงแทน 

 
ช่วงเสียง (Range) 

  ระดบัเสียงสงูสดุของเพลงคือเสียง Bb และระดบัเสียงต่ําสดุคือเสียง Bb มีความหา่งกนั 24 
ช่วงเสยีงหรือ 2 Octave (ตวัอยา่งท่ี 3) 

 
 
 
 

ตวัอยา่งท่ี 3 
  ช่วงเสยีงท่ีสงูสดุของบทเพลง Bb

 
 
ช่วงเสยีงท่ีต่ําสดุของบทเพลง Bb 
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ทาํนองเพลง 
  การเคลื่อนท่ีของแนวทํานอง (Melodic Progression) 
  - การเคลื่อนท่ีของทํานองแบบข้ามขัน้หรือแบบไมต่อ่เน่ือง( Disjunct motion)มีการใช้ดงันี ้
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มีการเคลื่อนท่ีของทํานองแบบข้ามขัน้หรือแบบไมต่อ่เน่ือง( Disjunct motion) ทัง้หมด 83 ครัง้ 
ขัน้คูท่ี่พบในการดําเนินทํานองคือ คู ่3 คู4่ คู ่5  คู ่8 คู ่9 

 
 
 

 
 
 
 
 

ตวัอยา่งขัน้คูท่ี่พบในเพลงเจ้าพอ่ 
 
 
 
 
 

Disj ขัน้คู ่3 Disj ขัน้คู ่4 Disj ขัน้คู ่5 

Disjขัน้คู ่8 Disjขัน้คู ่9 

Disj ขัน้คู6่ 
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- การเคลื่อนท่ีของทํานองแบบตามขัน้หรือแบบตอ่เน่ือง( Conjunct motion) มีการใช้ดงันี ้
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การเคลื่อนท่ีของทํานองแบบตามขัน้หรือแบบตอ่เน่ือง( Conjunct motion)ท่ีพบใน 

เพลงเจ้าพอ่มีทัง้หมด  75   ครัง้  แยกออกเป็นดงันี ้
 
1.การเคลื่อนท่ีตามขัน้แบบขึน้ลง  

                                        
 
   ตวัอยา่งเคล่ือนตามขัน้ท่ีแบบขึน้ลง  

2.การเคลื่อนท่ีตามขัน้แบบขึน้ 
    
 

ตวัอยา่งท่ีการเคลื่อนตามขัน้ท่ีแบบขึน้ 
3.การเคลื่อนท่ีตามขัน้แบบลง 

  
  

ตวัอยา่งท่ีการเคลื่อนท่ีตามขัน้แบบลง 
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- การเคลื่อนท่ีแบบซํา้ลกัษณะเสียงเดมิ (Repetition) มีการใช้ดงันี ้
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 ลักษณะของจังหวะ (Rhythmic Pattern) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การเคลื่อนท่ีแบบซํา้ลกัษณะเสียงเดมิ (Repetition) มีการซํา้เสียงมากท่ีสดุคือเสียง Bb 
  
  ลกัษณะของแนวทํานองท่ีปรากฏใน 1 ห้องเพลง มีทัง้หมด 43 แบบ ดงันี ้
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         1                            2      3            4 

        5               6      7           8 

       9             10    11            12 

       13             14    15            16 

       17             18    19            20 
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ซึง่ลกัษณะดงักลา่วปรากฏในแนวทํานองของบทเพลงตามห้องเพลงดงันี ้

ห้องเพลง 1                                                                                                                10 
1 2 3 4 5 6 7 4 8 9 
10 11 12 13 4 8 14 15 4 16 
8 17 18 4 14 10 4 4 19 18 
20 4 4 4 21 22 23 4 4 4 
4 4 21 22 8 24 7 25 16 26 
27 28 29 20 30 20 31 31 27 31 
32 7 33 20 31 31 27 31 31 7 
33 20 34 35 4 8 20 36 37 7 
4 20 37 8 7 38 7 20 4 1 
4 4 39 40 40 4 4 4 41 20 
24 7 4 4 42 7 43 7 26 7 
33  ห้องท่ี 111              

 

       21        22         23             24 

       25        26         27             28 

      29       30         31             32 

      33       34         35             36 

       37      38          39             40 

        41                           42                                     43 
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สรุปการวิเคราะห์ เพลงเจ้าพอ่เป็นเพลงท่ีอยูใ่นความเร็วปานกลาง โครงสร้างของบทเพลงมี
ทัง้หมด 7 ท่อน A, B, BB, C, D, DD และ E พบมีการขยายทํานองในท่อน BB จากท่อน B และท่อน  
DD จากท่อน D              

กลุม่เสียงท่ีพบ มี 2 กลุม่เสยีงคือ กลุม่เสยีงท่ี 1 Bb C D E F G A Bb ในห้องท่ี 1-54 มีหลกั
เสียงอยูท่ี่ Bb และมีการเปลีย่นกลุม่เสียงเป็น กลุม่เสียงท่ี 2  Eb F G  (A) Bb C D Eb ในห้องท่ี 55-จบ 
และพบการใช้ Pentatonic Major ในท่อน E  มีการเคล่ือนท่ีของทํานอง 3 แบบคือ  การเคลื่อนท่ีของ
ทํานองแบบตามขัน้หรือแบบตอ่เน่ือง( Conjunct motion), การเคล่ือนท่ีของทํานองแบบข้ามขัน้หรือ
แบบไมต่อ่เน่ือง( Disjunct motion), การเคลื่อนท่ีแบบซํา้ลกัษณะเสียงเดมิ (Repetition)  เสียงต่ําสดุ
ของบทเพลงคือเสียง Bb และเสียงสงูสดุ Bb หา่งกนั 24 เสียงหรือ 2 Octave  

ลกัษณะจงัหวะของทํานองท่ีมีการใช้มากท่ีสดุคือแบบท่ี 4   พบการใช้
ทัง้หมด   22 ครัง้ กระสวนจงัหวะท่ีเป็นลกัษณะเดน่ของเพลงนีคื้อ  

 
 
 2.7.3 บทเพลงที่ใช้บูชานัต 
   2.7.3.2 บทเพลงสาํหรับนัตที่มีความสาํคัญในพธีิกรรม 
    - เพลงเจ้าทะเล                                                                                     
     เพลงเจ้าทะเลใช้ประกอบเจ้าทะเล หรือนตัท่ีมีช่ือวา่ อฉ่ิูงจี เป็นเจ้าคอยดแูลท้อง
ทะเล ลกัษณะเพลงจะอยูใ่นจงัหวะปานกลาง ใช้ประกอบขณะเจ้าทะเลประกอบพิธีกรรม ซึง่มีความ
แตกตา่งจากนตัตนอ่ืนๆ เจ้าทะเลจะเดนิจากพธีิไปยงัแทน่ท่ีอยูน่อกพิธี และใช้เพลงนีป้ระกอบจนเสร็จ
พิธีกรรมของเจ้าทะเล มีการใช้คีย์บอร์ดในการดําเนินทํานอง 
  โครงสร้างของบทเพลง 
   ท่อนเพลง (section) เพลงเจ้าทะเล มีทัง้หมด 8 ท่อน มีความยาวของห้องเพลงจํานวน 
125 ห้องเพลง ดงันี ้

A B AA BB C D E F 
 
    ท่อน A   เป็นสว่นนําของบทเพลง มีความยาว  
    ท่อน B   มีความยาว 18 ห้องเพลง 
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     ท่อน AA  เป็นการนําท่อน A มาขยายทํานองในห้องท่ี 5-8 ของท่อนเพลง       
        มีความยาว 8 ห้องเพลง ดงันี ้

 
 
    ท่อน BB  เป็นการนําท่อน B มาขยายทํานองในบางห้องของท่อนเพลงมี   
        ความยาว 18 ห้องเพลง ดงันี ้
 

 
 
    ท่อน C   มีความยาว 26 ห้องเพลง 
    ท่อน D   มีความยาว 14 ห้องเพลง 
    ท่อน E   เป็นท่อนท่ีใช้เช่ือม (interlude)ไปหาท่อน E มีความยาว  
        16 ห้องเพลง 
    ท่อน F   เป็นท่อนจบเพลง มีความยาว 16 ห้องเพลง ในท่อนนีมี้การเพิ่ม  
         ความเร็วและนํา้หนกัในการเลน่ทกุคนในวงจะเลน่กระสวน  
        จงัหวะเดียวกนัหมด เป็นท่อนท่ีเปล่ียนอารมณ์ของบทเพลงให้มี   
        ความต่ืนเต้น เร้าใจ และใน 4 ห้องสดุ จะคอ่ยๆช้าลงจนจบ 
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 โครงสร้างของทาํนองเพลง 
  กลุ่มเสียง  
    กลุม่เสียงท่ีใช้ในบทเพลงมีทัง้หมด 7 เสียงคือ C D E F G A B โดยมีเสียงหลกัคือเสียง C 
ในท่อน A-E เพ่ือพิจารณาจากสุม่เสยีงและเสียงหลกัของเพลง  
 กลุม่เสียงท่ี 1  

 
  
 ช่วงเสียง (Range) 
  ระดบัเสียงต่ําสดุของเพลงคือเสียง G และระดบัเสียงสงูสดุคือเสียง G มีความห่างกนั 24 
เสียงหรือ 2 Octave 

           
 
  ตวัอยา่งเสียงต่ําสดุท่ีพบในบทเพลง ท่อน D 

 
   
 
  ตวัอยา่งเสียงสงูสดุท่ีพบในเพลง ท่อน B 
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 ทาํนองเพลง 
  การเคลื่อนท่ีของแนวทํานอง (Melodic Progression) 
  -  การเคลื่อนท่ีแบบตามขัน้หรือแบบตอ่เน่ือง (Conjunct Motion) มีการใช้ดงันี ้
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  การเคลื่อนท่ีของทํานองแบบตามขัน้หรือแบบตอ่เน่ือง (Conjunct Motion) ท่ีพบในเพลงเจ้า
ทะเลมีทัง้หมด 57 ครัง้ แยกออกเป็นดงันี ้
   1.การเคลื่อนท่ีตามขัน้แบบขึน้ลง 
       
 
        ตวัอยา่งการเคลื่อนท่ีตามขัน้แบบขึน้ลง 
   2.การเคลื่อนท่ีตามขัน้แบบลง 
 
       
 
        ตวัอยา่งการเคลื่อนท่ีตามขัน้แบบลง 
   3.การเคลื่อนท่ีตามขัน้แบบขึน้ 
 
      
     
       ตวัอยา่งการเคลื่อนท่ีตามขัน้แบบขึน้ 
  
  การเคลื่อนท่ีของทํานองแบบตามขัน้หรือแบบตอ่เน่ือง (Conjunct Motion) ท่ีสําคญัท่ีพบให้
บทเพลงเจ้าทะเล ท่ีท่อน E F มีความเหมือนกนักบัท่อน FF ของเพลงเจ้าบะหยู ่ซึง่มีความสมัพนัธ์กนั 
อาจกลา่วได้วา่เป็นประโยคเพลง (Phasing) ท่ีมีความสําคญัในดนตรีซายวาย 
 
ประโยคเพลงในท่อน E เพลงเจ้าทะเล     
    
 
 
ประโยคเพลงในท่อน FF เพลงเจ้าบะหยู ่    
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  - การเคลื่อนท่ีของทํานองแบบข้ามขัน้หรือไมต่อ่เน่ือง (Disjunct motion) มีการใช้ดงันี ้

 



127 
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  มีการเคลื่อนท่ีของทํานองแบบข้ามขัน้หรือไมต่อ่เน่ือง (Disjunct motion) ทัง้หมด 97 ครัง้  
ขัน้คูท่ี่พบในการดําเนินทํานองคือ คู ่3 คู4่ คู ่5 คู6่ คู7่ คู ่8 คู9่ คู1่0 
 

Disj.ขัน้คู ่3     Disj.ขัน้คู ่4   Disj.ขัน้คู ่5 
 
 

 
Disj.ขัน้คู ่6     Disj.ขัน้คู ่7   Disj.ขัน้คู ่8 

 
 

 
Disj.ขัน้คู ่9   Disj.ขัน้คู ่10 

 
 

 
ตวัอยา่งขัน้คูท่ี่พบในเพลงเจ้าทะเล 

 
   ขัน้คูท่ี่เป็นลกัษณะเดน่ของเพลงนีแ้ละพบการใช้บอ่ยมากคือ ขัน้คู ่ 8 มีการเคลื่อนท่ีแบบ
ข้ามขัน้ท่ีตอ่เน่ืองกนัยาวท่ีสดุในท่อน A เกือบทัง้ท่อนเพลง ซึง่ลกัษณะการใช้คู ่8 นัน้พบได้โดยทัว่ไปใน
เคร่ืองดนตรี ซายวาย จีวาย เป็นต้น 
 
Disjuct ขัน้คู ่8 ท่ีพบในท่อน A 
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- การเคลื่อนท่ีแบบซํา้ลกัษณะเสียงเดมิ (Repetition) มีการใช้ดงันี ้
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  การเคลื่อนท่ีแบบซํา้ลกัษณะเสียงเดมิ (Repetition) ทัง้หมด 54 ครัง้ เสียงท่ีพบในการซํา้เสียง
คือ C E F G B ลกัษณะการซํา้เสียงท่ีเดน่ชดัคือท่อน F การใช้ขัน้คู ่5 (E- B) ในการซํา้ เคร่ืองดนตรีทกุ
ชิน้จะบรรเลงเหมือนกนัหมด (Unison) ในท่อนนี ้                   ซึง่เป็นลกัษณะเดียวกนัท่ีใช้ในเพลง 
เจ้าบะหยู ่ 

 
ลักษณะของจังหวะ (Rhythmic Pattern) 

 ลกัษณะของแนวทํานองท่ีปรากฏใน 1 ห้องเพลง มีทัง้หมด  29 แบบดงันี ้
 

 

1   2       3    4 

5   6      7    8 

9   10      11    12 

13   14     15    16 

17   18     19    20 

21   22     23    24 

25   26     27    28 

29 
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ซึง่ลกัษณะดงักลา่วปรากฏในแนวทํานองของบทเพลงตามห้องเพลงดงันี ้
ห้องเพลงท่ี 1                                                                                                              10 

1 2 2 2 3 2 2 2 4 2 

5 5 6 2 3 2 7 2 8 8 

7 9 10 11 12 4 4 2 2 2 

3 2 13 14 14 2 5 5 6 15 

2 10 7 2 2 16 7 17 10 2 

2 4 4 2 4 6 11 5 4 18 

8 2 5 19 20 7 21 22 23 22 

24 25 17 5 13 26 26 7 28 22 

2 2 2 2 7 22 2 2 2 2 

13 21 21 2 2 2 4 2 2 2 

4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 21 21 29 - 
 

  สรุปการวิเคราะห์เพลงเจ้าทะเล เพลงเจ้าทะเลใช้ประกอบเจ้าทะเลตามช่ือของบทเพลง เจ้า
ตนนีมี้ความสําคญัและเป็นท่ีนบัถือของชาวพมา่มาก ในบทเพลงนีอ้ารมณ์ของเพลงแยกชดัเจน
ระหวา่งท่อน A-D ความเร็วปานกลาง อารมณ์เพลงไมเ่ร้าใจ มีการดําเนินทํานองไปเร่ือยๆ แตมี่การซํา้
ท่ีชดัเจนของท่อนเพลง เม่ือใกล้จบเพลงในท่อน E- F มีการเปล่ียนจงัหวะเพลงให้กระชบัและเร็วขึน้ 
กระตุ้นอารมณ์ของเพลงได้อยา่งชดัเจน  
  บทเพลงเจ้าทะเลมีทัง้หมด 8 ท่อนเพลง ท่อน A เป็นทอ่นนําของบทเพลง และตามด้วย B C 
D มีการซํา้ท่อน A B รอบ และมีท่อนทีขยายทํานองจากท่อน A และ B คือท่อน AA และ BB  ท่อน E –
F เป็นท่อนเปล่ียนอารมณ์ของเพลง  และจบด้วยการคอ่ยๆช้าลงใน 4 ห้องสดุท้าย 
  กลุม่เสียงท่ีพบในบทเพลคือ C D E F G A B  
  ลกัษณะการดําเนินทํานองท่ีสําคญัและเป็นสําเนียงของบทเพลงเจ้าพอ่คือ การเคลือ่นท่ีของ

ทํานองให้ห้อง 18    เขียนเป็นกราฟได้ดงันี ้                                   ด 
ท 

ด 
ร ฟ 

ท 
ร 



133 

 

เช่นเดียวกนักบัการเคล่ือนท่ีของทํานองในห้องท่ี  21  มีลกัษณะกราฟ 
 
ท่ีเหมือนกนั    เขียนเป็นกราฟได้ดงันี ้                                   
 
และการดําเนินทํานองแบบข้ามขัน้โดยใช้ขัน้คู ่8 ถือเป็นลกัษณะเดน่ของเพลงนีเ้ช่นเดียวกนั 
 

 
 

 ลกัษณะของกระสวนจงัหวะท่ีพบการใช้เยอะท่ีสดุคือแบบท่ี 2  ซึง่เป็น
กระสวนจงัหวะหลกัของเพลงนี ้และมีบทบาทสําคญัในทอ่น E และท่อน F ในท่อน F มีการเพิ่มนํา้หนกั
ในการบรรเลงมากขึน้ ทกุคนบรรเลงกระสวนจงัหวะเดียวกนั ซึง่มีผลทําให้อารมณ์และสุม่เสียงทาง
ดนตรีเปล่ียนไป และการจบเพลงมีลกัษณะเหมือนกนักบัเพลงเจ้าบะหยู ่  
 

 
 

    - เพลงเจ้าบะหยู่ 
      เพลงเจ้าบะหยู ่เป็นเพลงท่ีใช้ประกอบนตัช่ือ บะหยู ่เป็นเจ้าท่ีคอยดแูลบนัได คอย
ดแูลเงินให้ไหลเข้าไมใ่ห้ไหลออก คอยรักษาคนป่วย เพลงเจ้าบะหยูจ่ะมีลกัษณะสนกุสนาน เพราะ
เจ้าบะหยูเ่ป็นเจ้าท่ีชอบความสนกุสนาน ชอบกินเหล้า ชอบเลน่การพนนั ลกัษณะเพลงจงึสะท้อน
ออกมาตามบคุลกิของเจ้าตนนี ้
      โครงสร้างของบทเพลง 
     ท่อนเพลง (Section) 
     เพลงเจ้าบะหยู ่จะมีทัง้หมด   12  ท่อน มีจํานวนความยาวของห้องเพลงจํานวน  
221 ห้องเพลง โดยพจิารณาจากการบรรเลง มีการซํา้กนัเพลงท่อนเดียวคือท่อน G และ GG 
 

A B C D E F G H I FF GG K 

ม 
ม 

ฟ 
ซ ท

 
ซ 
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   ท่อน A  เป็นท่อนนําของบทเพลงมีความยาว  13 ห้องเพลง 
  ท่อน B  มีความยาว 18 ห้องเพลง 
  ท่อน C  มีความยาว 13 ห้องเพลง 
  ท่อน D  มีความยาว  30 ห้องเพลง 
  ท่อน E  มีความยาว 20 ห้องเพลง 
  ท่อน F  เป็นท่อนท่ีสง่เพ่ือเข้าท่อนสําคญัของเพลง มีความยาว 8 ห้องเพลง 
  ท่อน G  เป็นท่อนท่ีทัง้วงจะเลน่เหมือนกนัหมด (Unison) มีความยาว 32 ห้องเพลง     
      ซํา้กนั 2 รอบ 
  ท่อน H  มีความยาว 29 ห้องเพลง 
  ท่อน I  มีความยาว 26 ห้องเพลง 
  ท่อน FF เหมือนท่อน F แตมี่ความยาวมากกวา่ มีความยาว 12 ห้องเพลง 
  ท่อน GG   เหมือนท่อน G แตมี่ความสัน้กวา่ มีความยาว 15 ห้องเพลงซํา้กนั 2 รอบ 
  ท่อน J เป็นท่อนจบของบทเพลงมีความยาว 4 ห้องเพลง 
  ท่อน G และทอ่น GG มีการเลน่ทีไมมี่ความยาวห้องแนน่อนขึน้อยูก่บัอารมณ์ของเพลง 
และร่างทรง ณ ขณะนัน้ อาจจะสัน้หรือยาวแคไ่หนก็ได้ตามความเหมาะสม 
 

  โครงสร้างของทาํนองเพลง 
    กลุ่มเสียง  
      กลุม่เสียงท่ีพบในเพลงเจ้าบะหยูคื่อ C D E F G A B เสียงหลกัท่ีพบคือเสียง C 
และเสียง E ซึง่เม่ือพจิารณาจากบทเพลง และมีการใช้ขัน้ ให้ความรู้สกึแข็งแรง นา่เกรงขาม เปล่ียน
อารมณ์เพลงจากท่อนปกต ิ 
 กลุม่เสียงท่ี พบ 

 
  
 มีการใช้ขัน้คู ่5  ในท่อน G (E-B) 
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ช่วงเสียง ( Range) 
 ระดบัเสียงต่ําสดุของเพลงคือเสียง F และระดบัเสียงสงูสดุของเพลงคือ E มีความหา่งกนั  

14เสียง   

 
  
ทาํนองเพลง 

การเคลื่อนท่ีของแนวทํานอง (Melodic Progression) 
   - การเคลื่อนท่ีแบบตามขัน้หรือแบบตอ่เน่ือง (Conjunct Motion) มีการใช้ดงันี ้
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การเคลื่อนท่ีของทํานองแบบตามขัน้หรือแบบตอ่เน่ือง( Conjunct motion)ท่ีพบใน 
เพลงเจ้าบะหยูมี่ทัง้หมด 125 ครัง้ แยกออกเป็นได้ 3 แบบดงันี ้

1.การเคลื่อนท่ีตามขัน้แบบขึน้ลง  

             
 
     ตวัอยา่งการเคล่ือนท่ีตามขัน้แบบขึน้ลง 
2.การเคลื่อนตามขัน้ท่ีแบบขึน้ 

             
 
     ตวัอยา่งการเคล่ือนท่ีตามขัน้แบบขึน้ 
 3.การเคลื่อนท่ีตามขัน้แบบลง 

          
     ตวัอยา่งการเคล่ือนท่ีตามขัน้แบบลง 
 

  การเคลื่อนท่ีของทํานองแบบตามขัน้ แบบขึน้ลง เป็นรูปแบบท่ีพบมากในเพลงนี ้ซึง่เป็น 
สําเนียงและลกัษณะเดน่ของเพลงนี ้ดงัตวัอยา่ง การเคล่ือนตามขัน้ท่ีแบบขึน้ลงท่ีพบ ในท่อน Bและ
ท่อน H 
 
ท่อน B 

ท่อน H 
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- การเคลื่อนท่ีของทํานองแบบข้ามขัน้หรือแบบไมต่อ่เน่ือง( Disjunct motion) มีการใช้ดงันี ้
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  มีการเคลื่อนท่ีของทํานองแบบข้ามขัน้หรือแบบไมต่อ่เน่ือง( Disjunct motion) ทัง้หมด 128 
ครัง้ ขัน้คูท่ี่พบในการดําเนินทํานองคือ คู ่3 คู4่ คู ่5 คู ่6 และคู ่8 
 

Disj ขัน้คู ่3        Disj ขัน้คู ่4 
 
 
 
     Disj ขัน้คู ่5        Disj ขัน้คู ่6     
 
 
 
 
    Disj ขัน้คู ่7        Disj ขัน้คู ่8     
 
 
 

Disj ขัน้คู ่10     
 
  
 

        ตวัอยา่งขัน้คูท่ี่พบในเพลงเจ้าบะหยู ่ 
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- การเคลื่อนท่ีแบบซํา้ลกัษณะเสียงเดมิ (Repetition) มีการใช้ดงันี ้

 



144 
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 การเคลื่อนท่ีแบบซํา้ลกัษณะเสียงเดมิ (Repetition) ทัง้หมด  85  ครัง้ เสียงท่ีพบในการซํา้
เสียงคือ C D E G  A และ B โน้ตในการเคลื่อนท่ีแบบซํา้เสียงลกัษณะเดมิท่ีมีความสําคญัมากในเพลง
นีคื้อโน้ต E และ B ซึง่เป็นขัน้คู ่5                   ในท่อน G และ GG ของเพลงเจ้าบะหยู ่ ทอ่นนี ้
เคร่ืองดนตรีทกุชิน้จะบรรเลงกระสวนจงัหวะแบบเดียวกนั (Unison) ช่วยเร้าและสร้างอารมณ์เพลงให้มี
ความน่าเกรงขาม มีความรู้สกึถึงความเข็มแข็งของทํานองเพลง 
 

ลักษณะของจังหวะ (Rhythmic Pattern) 
 ลกัษณะของแนวทํานองท่ีปรากฏใน 1 ห้องเพลง มีทัง้หมด 41 แบบดงันี ้
 

 
 

1      2    3          4 

5      6    7          8 

9     10    11          12 

13     14    15          16 

17     18    19          20 

21     22    23          24 

25     26    27          28 
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ซึง่ลกัษณะดงักลา่วปรากฏในแนวทํานองของบทเพลงตามห้องเพลงดงันี ้
ห้องเพลงท่ี 1                                                                                                                       10 

 
1 2 3 4 2 5 6 2 2 7 
8 9 10 2 11 12 2 13 4 8 
4 4 14 12 2 13 6 4 7 15 
16 2 2 2 4 2 2 2 2 17 
18 2 7 2 19 2 20 2 21 4 
13 22 13 7 23 24 2 7 7 8 
4 2 25 2 26 2 2 27 2 28 
19 12 8 29 24 2 10 2 2 4 
7 4 7 2 2 2 30 2 10 2 
2 12 7 18 2 2 2 24 2 2 
2 10 18 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 31 2 2 2 12 
2 2 12 32 33 34 19 35 2 6 
4 4 2 2 36 8 7 4 4 21 

29     30    31          32 

33     34    35          36 

37     38    39          40 

41 
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7 21 6 38 2 39 2 2 2 2 
40 2 41 31 30 2 7 37 4 6 
2 2 2 8 8 37 4 4 2 2 
2 2 2 10 2 2 2 10 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 18 18 1 
- 

     ห้องท่ี 221 
 ลกัษณะของแนวทํานอง (Rhythmic Pattern) ท่ีมีการใช้มากท่ีสดุคือแบบท่ี 2  
 มีการใช้ทัง้หมด 114 ครัง้ เป็นลกัษณะทํานองเดน่ในเพลงนี ้ มีการในท่อน G และ GG พบการใช้
ลกัษณะจงัหวะแบบ 2 ทัง้ทอ่นเพลง และมีการเน้นเสียงหนกัเป็นพิเศษ 
  สรุปการวิเคราะห์เพลงเจ้าบะหยู ่  เพลงเจ้าบะหยูใ่ช้ประกอบเจ้าบะหยูต่ามช่ือเพลงในขณะ
ประทบัร่างทรง ร่างทรงจะมีการร่ายรําอยา่งสนกุสนานตามอารมณ์ของบทเพลง เพลงเจ้าบะหยู ่ มีการ
เปล่ียนอารมณ์ของเพลงในท่อน G และ GG จากอารมณ์เพลงท่ีดําเนินไปตามปกตเิปล่ียนเป็นการ
สร้างอารมณ์ กระตุ้นความรู้สกึของร่างทรงให้สนกุไปกบัเพลงมากยิ่งขึน้ บทเพลงมีจงัหวะเร็ว 
 บทเพลงเจ้าบะหยูมี่ทัง้หมด 12 ท่อนเพลง มีความเหมือนกนัของแตล่ะท่อนเพลงน้อยมาก มี
เพียงแคท่่อน F และ G เทา่นัน้ท่ีมีการซํา้ของท่อนเพลง บทเพลงมีความซบัซ้อนมาก มีทํานอง (Motif) 

ท่ีพบอยูใ่นหลายท่อนเพลงเช่น     พบในทอ่น  A, C, D และ                           
พบในท่อน B, D, E  กลุม่เสียงท่ีพบคือ C D E F G A B  และมีการใช้ขัน้คู ่ 5 ในท่อน G ระดบัเสียง
ต่ําสดุคือเสียง F และระดบัเสียงสงูสดุคือ E มีความห่างกนั 14 เสียง 

 ลกัษณะของกระสวนจงัท่ีพบมากท่ีสดุคือแบบ 2     มีการใช้
ทัง้หมด 114 ครัง้ ซึง่เป็นลกัษณะของทํานองเดน่ของเพลงเจ้าบะหยู ่ 
   
  2.7.3.3เพลงสาํหรับนัตทั่วไป 
          -เพลงเจ้าไทใหญ่ 
      เพลงเจ้าไทใหญ่ เป็นเพลงท่ีใช้ประกอบนตัไทใหญ่ มีการร้องประกอบเพลงสลบั
กบัดนตรี และจบด้วยการบรรเลงเด่ียวของเคร่ืองดนตรีซายวาย  อารมณ์เพลงฟังแล้วรู้สกึนา่เกรงขาม  
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 โครงสร้างของบทเพลง 
    ท่อนเพลง (Section) 
     เพลงเจ้าพอ่ จะมีทัง้หมด   13  ท่อน มีจํานวนความยาวของห้องเพลงจํานวน  
ห้องเพลง โดยพิจารณาจากการบรรเลง มีการซํา้กนั 2 ท่อนคือ ท่อน E และท่อน G  
 

A B C B C D E F E G H G I J K 
 
   ท่อน A   เป็นสว่นนําของบทเพลง มีความยาว 8 ห้องเพลง 
   ท่อน B   เป็นท่อนร้อง มีความยาว 27 ห้องเพลง 
    ท่อน C   เป็นท่อนดนตรีบรรเลง มีความยาว  30 ห้องเพลง 
    ท่อน D   เป็นท่อนดนตรีบรรเลง มีความยาว 29 ห้องเพลง 

ท่อน E    เป็นท่อนร้อง มีความยาว 18 ห้องเพลง 
ท่อน F   เป็นท่อนดนตรีบรรเลงมีความยาว 22 ห้องเพลง 
ท่อน G   เป็นท่อนดนตรีบรรเลง มีความยาว 24 ห้องเพลง 
ท่อน H   เป็นท่อนร้อง มีความยาว 24 ห้องเพลง 
ท่อน I   เป็นท่อนเช่ือม เพ่ือสูท่่อนจบ มีความยาว 12 ห้องเพลง   
ท่อน J   เป็นท่อนซายวายแปรทํานองมีความยาว 36 ห้องเพลง 
ท่อน K   เป็นท่อนจบของบทเพลงมีความยาว 8 ห้องเพลง 
 
ท่อนเพลงจะมีท่อนร้องทัง้หมด 5 ท่อนเพลง คือ B, B, E, E, และ H ซึง่ท่อนร้องทกุ 

ท่อนหลงัจบร้องจะรับด้วยดนตรีบรรเลงเพลง และในทอ่น J จะเป็นท่อน ซายวาย แปรทํานอง( 
improvisation)ไมมี่การกําหนดห้องท่ีชดัเจน บรรเลงไปเร่ือยๆ จนเข้าท่อนจบเพลงมีความยาว 8 ห้อง
เพลง นกัดนตรีทกุคนจะรู้วา่เม่ือใดได้ยินทํานองแบบนีน้ัน่คือท่อนจบเพลง 

 
  โครงสร้างของทาํนอง 

    กลุ่มเสียง 
     กลุม่เสียงท่ีใช้ทัง้หมด 7 เสียง C D E F G A B พบเสียง F เป็นเสียงหลกั และ
เสียง B เป็นเสียงบอกสําเนียง และพบการใช้ Pentatonic มีกลุม่เสียงคือ F G A C D ในบางห้องของ
บทเพลง  
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 กลุม่เสียงท่ีพบ 

 
 Pentatonic  

 
  ตวัอยา่ง เสียง B ซึง่เป็นสําเนียงของ ท่ีพบในท่อน B 

 
 

 ตวัอยา่ง  Pentatonic Major Scale ท่ีพบในห้องท่ี 36-41และห้องท่ี 273-277 
 

ห้อง 36 – 41  
 

ห้อง 273-277  
   
 
  ช่วงเสียง 
    ระดบัเสียงต่ําสดุของเพลงคือเสียง  A ท่ี middle C และระดบัเสียงสงูสดุคือเสียง F  
มีความห่างกนั    11 เสียง  

 
ตวัอยา่งเสียงต่ําสดุของบทเพลง  เสียง A ในท่อน E ห้องท่ี 47  
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ตวัอยา่งเสียงสงูสดุของบทเพลง เสียง F อยูใ่นท่อน J ห้องท่ี 256 
 

 
   
  หากมองเฉพาะช่วงเสียงของเสียงร้อง เสียงท่ีต่ําท่ีสดุคือ C เสียงสงูท่ีสดุคือเสียง Fซึง่
เหมือนกนักบัช่วงเสยีงของทัง้เพลง 

 
 
ตวัอยา่งเสียงต่ําสดุของเสียงร้อง  A ในท่อน E ห้องท่ี 47 
 

 
 
ตวัอยา่งเสียงสงูสดุของเสียงร้อง  F อยูใ่นท่อน H ห้องท่ี 185 
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  ทาํนองเพลง 
  การเคลื่อนท่ีของแนวทํานอง (Melodic Progression) 
  - การเคลื่อนท่ีของทํานองแบบตามขัน้หรือแบบตอ่เน่ือง (Conjunct motion) มีการใช้ดงันี ้
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 - การเคลื่อนท่ีของทํานองแบบตามขัน้หรือแบบตอ่เน่ือง (Conjunct motion) ท่ีพบในเพลงเจ้า
ไทใหญ่ มีการใช้ทัง้หมด  134  ครัง้ แยกออกเป็น 3 แบบดงันี ้
  1.การเคลื่อนท่ีตามขัน้แบบขึน้ลง 
 

 
ตวัอยา่งการเคล่ือนท่ีตามขัน้แบบขึน้ลง 

 
2.การเคลื่อนท่ีตามขัน้แบบขึน้ 

 
 
        ตวัอยา่งการเคล่ือนท่ีตามขัน้แบบขึน้ 

 
3.การเคลื่อนท่ีตามขัน้แบบลง 

 
 
ตวัอยา่งการเคล่ือนท่ีตามขัน้แบบลง 
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- การเคลื่อนท่ีของทํานองแบบข้ามขัน้หรือแบบไมต่อ่เน่ือง (Disjunct motion)มีการใช้ดงันี ้
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159 

 

  มีการเคลื่อนท่ีของทํานองแบบข้ามขัน้หรือแบบไมต่อ่เน่ือง (Disjunct motion) ทัง้หมด  169 
ครัง้ ขัน้คูท่ี่พบในการดําเนินทํานองคือ คู3่ คู ่4 คู ่5 คู ่6 คู ่7 คู ่8  
 
          Disj ขัน้คู ่3              Disj ขัน้คู4่ 
 
 
 
         Disj ขัน้คู ่5              Disj ขัน้คู ่6 
 
   
 
       Disj ขัน้คู ่7              Disj ขัน้คู ่8 
 
 

 
ตวัอยา่งขัน้คูท่ี่พบในเพลงเจ้าไทใหญ่ 

 
 การเคลื่อนท่ีของทํานองแบบข้ามขัน้ท่ีตอ่เน่ืองยาวมากท่ีสดุในเพลงคือ ห้องท่ี 223- 236 มี
การข้ามขัน้แบบขัน้คู ่4  
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- การเคลื่อนท่ีแบบซํา้ลกัษณะเสียงเดมิ (Repetition) มีการใช้ดงันี ้
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การเคลื่อนท่ีแบบซํา้ลกัษณะเสียงเดมิ (Repetition) ทัง้หมด  83  ครัง้ เสียงท่ีพบในการซํา้
เสียงคือ C D E F G A B โน้ตท่ีการซํา้เสียงมากท่ีสดุคือเสียง C  

 
ลักษณะของจังหวะ (Rhythmic Pattern) 

 ลกัษณะของแนวทํานองท่ีปรากฏใน 1 ห้องเพลง มีทัง้หมด 52 แบบดงันี ้
 

 

1    2    3 

4    5    6 

7    8    9 

10    11    12 

13    14    15 

16    17    18 

19    20    21 
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22    23            24 

25    26            27 

28    29            30 

31    32            33 

34    35            36 

37    38            39 

40    41            42 

43    44            45 

46    47            48 

49    50            51 

52
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ซึง่ลกัษณะดงักลา่วปรากฏในแนวทํานองของบทเพลงตามห้องเพลงดงันี ้
ห้องเพลงท่ี 1                                                                                                                         10 

1 2 1 2 1 2 3 2 4 5 
5 5 4 6 3 - 4 5 4 5 
5 7 5 5 1 8 9 10 11 12 
10 6 13 - - 14 15 5 5 13 
5 4 16 1 17 4 5 4 5 4 
5 18 5 19 20 21 5 19 2 5 
5 7 5 8 8 8 5 17 5 5 
5 4 5 17 22 4 5 4 5 4 
6 15 5 19 5 17 19 5 16 23 
5 5 4 13 24 16 24 16 4 5 
10 16 24 10 16 10 24 10 25 15 
13 3 5 5 26 5 12 13 5 17 
5 19 5 5 5 5 4 19 5 27 
28 5 19 29 24 16 24 16 4 5 
10 16 24 10 16 10 24 10 25 15 
13 3 1 5 5 5 5 12 30 5 
4 12 5 30 5 5 7 13 16 6 
5 5 1 16 1 31 10 16 4 5 
24 4 32 35 2 33 5 2 2 3 
- 24 10 4 10 16 16 34 2 3 
- 1 5 5 5 5 12 30 5 4 

12 5 30 5 5 7 13 16 6 5 
5 1 16 1 1 1 2 1 2 1 
2 1 2 1 2 1 2 36 5 37 
38 21 5 39 7 36 40 38 15 41 
2 42 5 43 44 45 46 7 5 5 
13 5 47 48 5 49 18 39 49 42 
5 27 15 27 50 51 5 2 5 5 
52 
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  สรุปการวิเคราะห์เพลงเจ้าไทใหญ่ บทเพลงเจ้าไทใหญ่ ใช้ประกอบเจ้าไทใหญ่ หรือนตัไท
ใหญ่อยูใ่นประเภทนตัทัว่ไปหบทเพลงมีจงัหวะปานกลาง 
  บทเพลงเจ้าไทใหญ่มีท่อนเพลงทัง้หมด 13 ท่อนเพลง มีความยาว 283 ห้องเพลง ท่อน A 
เป็นท่อนดนตรีนําเข้าสูเ่พลง ท่อน B เป็นการร้อง และสลบักบัท่อน C ซึง่เป็นดนตรี มีการเลน่ซํา้ท่อน B, 
C (B ,C, B, C)2 รอบ หลงัจากนัน้ก็จะเป็นท่อน  D เป็นท่อนท่ีดนตรีบรรเลง และกลบัไปท่อนร้องใน
ท่อน E สลบัดนตรีบรรเลงในท่อน F และกลบัมาท่อนร้อง E อีก 1 รอบ ตอ่ด้วยท่อน G เป็นดนตรี
บรรเลง และกลบัมาท่อนร้อง ท่อน H และจบด้วยท่อน I J และ K สรุปคือจะมีการร้องและรับด้วยดนตรี
รับเสมอ 
  กลุม่เสียงท่ีพบในเพลงเจ้าไทใหญ่ คือเสียง F G A B C D E เสียง F เป็นเสียงหลกั และ B 
เป็นเสียงท่ีคอยบอกสําเนียงเพลง และพบการใช้ Pentatonic Major ในบางประโยคของบทเพลง เสียง
ตําสดุคือเสียง A และเสียงท่ีสงูสดุคือเสียง F   
 
  ลกัษณะจงัหวะของทํานองท่ีพบมีการใช้เยอะท่ีสดุคือแบบ 5                                        มี
การใช้ทัง้หมด 77 ครัง้ และพบกระสวนจงัหวะท่ีสําคญัและเป็นลกัษณะเดน่ของบทเพลงคือ แบบท่ี 1 
และ2             พบได้ในเคร่ืองประกอบจงัหวะท่ีมิใช่เคร่ือง
ดําเนินทํานองเพลง ซึง่เป็นลกัษณะกระสวนจงัหวะเดน่ของเพลงเจ้าไทใหญ่  
 
กระสวนจงัหวะท่ีเป็นลกัษณะเดน่ของเพลงเจ้าไทใหญ่ 

 
  
 ลกัษณะของทําเพลงท่ีเป็นสําเนียงของเพลงอยูท่ี่ทํานองของเสียงร้องในท่อน B โน้ตเสียง B 
จงึเป็นสําเนียงท่ีเดน่ชดั  
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 - เพลงเจ้ามอญ 
    เพลงเจ้ามอญ อยูใ่นประเภทเพลงนตัทัว่ไป ใช้ประกอบนตัท่ีเรียกวา่เจ้ามอญ ฆ้องวง
จะเป็นเคร่ืองดําเนินทํานองทัง้เพลง ซายวายจะเลน่กระสวนจงัหวะเสริมอารมณ์เพลง 

 
  โครงสร้างของบทเพลง 

   ท่อนเพลง (Section) 
    เพลงเจ้าพอ่ จะมีทัง้หมด 9 ท่อน มีจํานวนความยาวของห้องเพลงจํานวน 111 ห้อง
เพลง โดยพิจารณาจากการบรรเลง 

A B BB C D AA BBB E F 
 

  ท่อน A  เป็นสว่นนําของบทเพลงมีความยาว 9 ห้องเพลง 
   ท่อน B    มีความยาว 8 ห้องเพลง 
   ท่อน BB   มีความยาว 9 ห้องเพลง พบการขยายทํานองจากท่อน B ดงันี ้
 

 
 

                     และห้องสดุท้ายของท่อน BB จะเป็นห้องท่ีเช่ือมไปยงัทอ่นตอ่ไป 
 

  ท่อน C   มีความยาว 15 ห้องเพลง 
  ท่อน D  มีความยาว 23 ห้องเพลง 
  ท่อน AA มีความยาว 9 ห้องเพลง ท่อนนีมี้ความคล้ายกนักบัท่อน A เป็นการนําท่อน A  

มาขยายจงัหวะ  และขยายทํานอง ดงันี ้
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  ท่อน BBB มีความยาว 9 ห้องเพลง ท่อนนีมี้ความคล้ายกนักบัท่อน BB มีการขยาย  
     ทํานอง ดงันี ้

 
 
  ท่อน E  มีความยาว 9 ห้องเพลง 
   ท่อน F  เป็นท่อนจบมีความยาว 11 ห้องเพลง 3 ห้องแรกจะมีการดําเนินทํานอง  
     คล้ายกนักบั 4 ห้องแรกของท่อน AA 

 
 

 โครงสร้างของทาํนอง 
   กลุ่มเสียง 
    มีกลุม่เสยีงท่ีใช้ทัง้หมด 7 เสียง C D Eb F G  A  และพบการใช้  pentatonic ในท่อน D  
  
  กลุม่เสียงท่ีพบ 

 
  
 

ขยายจงัหวะ 
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Pentatonic 

                 
 
ช่วงเสียง 

  ระดบัเสียงต่ําสดุของเพลงคือเสียง  G  และระดบัเสียงสงูสดุคือเสียง G  มีความห่างกนั    24 
ช่วงเสยีง หรือ 2 Octave  

 
 
 ตวัอยา่งเสียงท่ีสงูท่ีสดุของเพลงคือเสียง G อยูใ่นห้องท่ี 7 ท่อน A ของบทเพลง 
 

 
   
  ตวัอยา่งเสียงท่ีต่ําท่ีสดุของเพลงคือเสียง G อยูใ่นห้องท่ี 104 ท่อน F ของบทเพลง 
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ทาํนองเพลง 
  การเคลื่อนท่ีของแนวทํานอง (Melodic Progression) 
  - การเคลื่อนท่ีของทํานองแบบตามขัน้หรือแบบตอ่เน่ือง (Conjunct motion) มีการใช้ดงันี ้
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 - การเคลื่อนท่ีของทํานองแบบตามขัน้หรือแบบตอ่เน่ือง (Conjunct motion) ท่ีพบในเพลงเจ้า
มอญมีการใช้ทัง้หมด 65  ครัง้ แยกออกเป็น 3 แบบดงันี ้
 
   1.การเคลื่อนท่ีตามขัน้แบบขึน้ลง 

                
 

     (ตวัอยา่งการเคล่ือนท่ีตามขัน้แบบขึน้ลง) 
   2.การเคลื่อนท่ีตามขัน้แบบขึน้  

    
           
       (ตวัอยา่งการเคล่ือนท่ีตามขัน้แบบขึน้ลง) 
   3.การเคลื่อนท่ีตามขัน้แบบลง 
      
          
       (ตวัอยา่งการเคล่ือนท่ีตามขัน้แบบลง) 
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- การเคลื่อนท่ีของทํานองแบบข้ามขัน้หรือแบบไมต่อ่เน่ือง (Disjunct motion) มีการใช้ดงันี ้
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    มีการเคลื่อนท่ีของทํานองแบบข้ามขัน้หรือแบบไมต่อ่เน่ือง (Disjunct motion) 
ทัง้หมด  64 ครัง้ ขัน้คูท่ี่พบในการดําเนินทํานองคือ คู3่ คู ่4 คู ่5 คู ่8 คู ่9 
 

Disj.ขัน้คู ่3  Disj.ขัน้คู4่  Disj.ขัน้คู ่5 
 

 
                   Disj.ขัน้คู ่8                      Disj.ขัน้คู ่9  

 
 

 
ตวัอยา่งขัน้คูท่ี่พบในเพลงเจ้ามอญ 
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- การเคลื่อนท่ีแบบซํา้ลกัษณะเสียงเดมิ (Repetition) มีการใช้ดงันี ้
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การเคลื่อนท่ีแบบซํา้ลกัษณะเสียงเดมิ (Repetition) ทัง้หมด 24 ครัง้ โน้ตท่ีการซํา้ 

เสียงมากท่ีสดุคือเสียง Bb 12 ครัง้ 
 
ลักษณะของจังหวะ (Rhythmic  Pattern) 

    ลกัษณะของแนวทํานองท่ีปรากฏใน 1 ห้องเพลง มีทัง้หมด 22 แบบดงันี ้
 

 

1          2     3 

4          5     6 

7          8     9 
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ซึง่ลกัษณะดงักลา่วปรากฏในแนวทํานองของบทเพลงตามห้องเพลงดงันี ้
ห้องเพลงท่ี 1                                                                                                                             10 

1 1 1 1 1 2 3 4 5 1 

22 22 1 1 6 22 1 1 22 7 

1 1 6 22 1 8 1 1 9 8 

5 1 1 1 1 1 3 3 1 22 

10 8 11 8 11 6 12 13 8 14 

8 15 8 1 1 1 8 1 1 1 

8 8 13 1 16 17 18 4 1 19 

13 5 13 1 5 22 1 1 6 22 

8 1 1 12 1 16 13 20 1 21 

1 13 5 20 13 5 4 4 4 1 

1 1 1 8 10 - 10 - 
  
  สรุปการวิเคราะห์เพลงเจ้ามอญ เพลงเจ้ามอญเป็นเพลงสําหรับบชูานตั อยูใ่นประเภทนตั
ทัว่ไป ใช้ประกอบเจ้ามอญ บรรเลงโดนจีวาย เป็นหลกั บทเพลงมีความเร็วปานกลาง 
   บทเพลงเจ้ามอญ มีท่อนเพลงทัง้หมด 9 ท่อนเพลงมีความยาวทัง้หมด 111 ห้องเพลง เป็น
เพลงบรรเลงทัง้เพลง ท่อน A เป็นสว่นนําของบทเพลง ทอ่น B, BB, C, D, AA, BBB, E เป็นท่อนเพลง 

10         11     12 

13         14     15 

16         17     18 

19         20     21 

22
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และท่อน F เป็นท่อนจบของบทเพลง พบมีการขยายทํานองในท่อน BBจากท่อน B ,ท่อน AAจากท่อน 
A, ท่อน BBB จากท่อน BB  
  กลุม่เสียง ท่ีพบคือ C D Eb F G A และ Bb และพบการใช้ Pentatonic Scale 
 
ตวัอยา่งการใช้ Pentatonic  

 
 
ระดบัเสียงต่ําสดุคือ G เสียงสงูสดุคือ G มีความห่างกนั 24 เสียง หรือ 2 Octave ความเร็วปานกลาง 
และคอ่ยๆช้าลงใน 4ห้องสดุท้าย 
   
 ลกัษณะของทํานองท่ีพบคือ  Conjuct Motion, Distjuct Motion, และ Repetition ลกัษณะ
ของประโยคเพลง (Phasing) ท่ีสําคญัของเพลงนีคื้อ 
 

 
 
 

เขียนเป็นกราฟได้ลกัษณะดงันี ้
 

 
 
 

ซึง่พบการใช้บอ่ยมากในท่อน A C และขยายทํานองในท่อน AA และท่อน F ของบทเพลง  
 

                 
 
 

ท
ด 

ท

ร
ฟ
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ฟ
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  ลกัษณะกระสวนจงัหวะของทํานองท่ีพบมีการใช้มากท่ีสดุคือแบบ 1                                         
มีการใช้ทัง้หมด 41 ครัง้ เป็นกระสวนจงัหวะเดน่ในบทเพลงนี ้
 

 
 
 
 



บทที่ 5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัในเชิงพรรณนาวิเคราะห์  เพ่ือศกึษาดนตรีพิธีกรรมของชาวพมา่  
หมูบ้่านสมใจนกึ  ตําบลท่าขนนุ อําเภอทองผาภมู ิ  จงัหวดักาญจนบรีุ  ผู้วจิยัมุง่เน้นท่ีจะศกึษา
วฒันธรรมประเพณีการทรงเจ้าเข้าผี(นตั) และศกึษาดนตรีในพิธีกรรม วิเคราะห์บทเพลงท่ีใช้ในการ
ประกอบพิธีกรรม โดยใช้ระเบียบวิธีการทางมานษุยดริุยางควิทยา  ซึง่ผู้วิจยัได้ดาเนินตามขัน้ตอนและ
สรุปผล อภิปรายผล ตลอดจนมีข้อสงัเกตท่ีได้จากการวิจยัมาเสนอแนะตามลาดบัขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

 

จุดมุ่งหมายของการศึกษา 

1. เพ่ือศกึษาวฒันธรรมประเพณีการทรงเจ้าเข้าผี (นตั) ในชมุชนพมา่ ตําบลท่าขนนุ  
อําเภอทองผาภมูิ  จงัหวดักาญจนบรีุ 

2. เพ่ือศกึษาดนตรีท่ีใช้ประกอบพิธีกรรม ของชาวพมา่ ตําบลท่าขนนุ อําเภอทองผาภมู ิ 
จงัหวดักาญจนบรีุ 

 

ความสาํคัญของการศกึษาวจิัย 

1. ชาวพมา่พลดัถ่ินมีการอนรัุกษ์วฒันธรรมดนตรีวงซายวายท่ีใช้ประกอบพิธีกรรมการทรง 
 เจ้า เข้าผี (นตั) ซึง่เป็นความเช่ือ เอกลกัษณ์ของชาวพมา่เองไมใ่ห้สญูหายและไมห่ลงลืม   
  วฒันธรรมในบ้านท่ีตวัเองจากมา 
2. เป็นการศกึษาและรวบรวมข้อมลู เพ่ือเผยแพร่ให้บคุคลทัว่ไปท่ีสนใจทราบถึงความสําคญั 
  ของดนตรีท่ีใช้ประกอบพิธีกรรม และประเพณีการทรงเจ้าเข้าผี (นตั)ในสงัคมชาวพมา่ 

 
วธีิดาํเนินการวจิัย 
 การศกึษาดนตรีพิธีกรรมของชาวพม่า พม่า  หมู่บ้านสมใจนึก  ตําบลท่าขนุน อําเภอทองผา

ภมูิ  จงัหวดักาญจนบรีุ  ผู้วิจยัได้ศกึษาข้อมลูจากเอกสาร หนงัสือและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องต่างๆและ

การศกึษาข้อมลูจากการลงเก็บข้อมลูภาคสนามด้วยการสมัภาษณ์ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัพิธีกรรม นกัดนตรี

วงซายวาย ชาวบ้าน และใช้การสงัเกตในการเก็บข้อมลู เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์กบังานวิจยัใน

ครัง้นี ้
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สรุปผลการวจิัย 

   1.ศึกษาสภาพทั่วไปในชุมชนพม่า 

  1.1 ความเป็นมาและความเป็นอยูข่องชาวพมา่ในพืน้ท่ี ชมุชนพมา่ใน  ตําบลทา่ขนนุ

อําเภอทองผาภมูิ  จงัหวดักาญจนบรีุ มีพืน้ท่ีอาศยัอยู ่ 2 แห่งคือบริเวณหมูบ้่านสมใจนกึ และบริเวณ

ศนูย์ใหญ่อยูห่า่งจากตําบลไปประมาณ 2-3 กิโลเมตร ชมุชนพมา่ในศนูย์อพยพพมา่ศนูย์ มีชาวพมา่

อาศยัอยูอ่ยา่งหนาแนน่ กวา่ 500 ครัวเรือน ในบริเวณนี ้ มีทัง้บ้านท่ีทําด้วยไม้ ทําด้วยปนูแล้วแตฐ่านะ

ของชาวพมา่ มีตัง้แต ่จนถึงรวย บางครัวเรือนมีรถยนต์ใช้กนั แตใ่นศนูย์ใหญ่เม่ือมีผู้คนอาศยัอยูจํ่านวน

มากก็จะเกิดปัญหาตามมา เช่น การทะเลาะววิาทในกลุม่วยัรุ่น ปัญหายาเสพตดิเป็นต้น ด้วยสาเหตุ

ตา่งๆ เหลา่นีจ้งึทําให้มีสว่นหนึง่ย้ายลงไปอยูบ่ริเวณหมบู้านสมใจนกึ หลงัธนาคารออมสนิ มีการอยูก่นั

อยา่งสงบประมาณ 30 กวา่ครัวเรือน ไมวุ่น่วายเหมือนศนูย์ใหญ่ มีการอพยพย้ายถ่ินฐานจากประเทศ

พมา่มาอยูใ่นประเทศด้วยสาเหตหุลายปัจจยั 1.ปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจ ด้วยคา่คา่จ้างแรงงานในพมา่

ท่ีต่ํา เป็นสาเหตหุนึง่ท่ีทําให้ชาวพมา่เหลา่นีย้้ายมาหางานทําในฝ่ังประเทศไทย 2.ปัจจยัเร่ืองการเมือง

และสงคราม ประเทศพมา่ได้เกิดสงครามระหวา่งรัฐกบัชนกลุม่น้อยตามชายแดนบอ่ยครัง้ ตัง้แตอ่ดีต

จนถงึปัจจบุนั สาเหตใุนข้อนีโ้ยงไปถงึสาเหตใุนข้อท่ี 1 3.ปัจจยัอ่ืนๆ  

   1.2 วฒันธรรมของชมุชนชาวพมา่ ในเร่ืองศาสนา ปัจจบุนัชาวพมา่ยงัคงมีความผกูพนั

กบัพระพทุธศาสนาเป็นอยา่งมาก ทัง้ในเร่ืองศาสนาและความเช่ือในเร่ืองนตั กลายเป็นวถีิชีวิตของพวก

เขา สงัเกตได้จากบ้านเมืองประเทศพมา่ มีการทําบบุํารุงศาสนาอยา่งสม่ําเสมอ ในการประกอบ

พิธีกรรมบชูานตั ท่ีหมูบ้่านสมใจนกึ ตําบลท่าขนนุ อําเภอทองผาภมู ิจงัหวดักาญจนบรีุ ผู้ ท่ีเข้าร่วมงาน

นัน้มีทกุเพศทกุวยั ถือเป็นพิธีกรรมท่ีรวมจิตใจของชาวพมา่ให้เป็นหนึง่เดียว แม้ประเทศจะอยูใ่นภาวะ

สงคราม อยูใ่นยคุท่ีเศรษฐกิจไมดี่ อยูใ่นยคุของเผดจ็การทหาร แตพ่ทุธศาสนายงัคงได้รับการยอมรับ 

ไมมี่การทําลายให้เส่ือมไปแตอ่ยา่งใด 

    1.3 ความเช่ือเร่ืองการนบัถือผี (นตั) เร่ืองการนบัถือผี (นตั) เป็นความเช่ือท่ีผกูพนักบัชาว

พมา่มานานมากก่อนท่ีศาสนาจะเข้ามาในประเทศ การบชูานตัการเป็นสว่นหนึง่ของชีวิต เป็นท่ียดึ

เหน่ียวทางจิตใจ เป็นท่ีพึง่ทางจิตใจ นตัแตล่ะตนก็จะมีลกัษณะบคุลกิท่ีแตกตา่งกนั นตัท่ีชาวบ้านใน

พืน้ท่ีให้ความเคารพมากท่ีสดุคือเจ้าทะเล ชาวพมา่เรียกวา่ อฉ่ิูงชี เป็นนตัท่ีดแูลเก่ียวกบัท้องทะเล แต่

มิใช่เพียงแคท้่องทะเลเพียงอยา่งเดียว แตร่วมถึงนํา้ท่ีใช้ในการเพาะปลกู การทําเกษตร ตอ่เน่ืองถึงการ
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ทํางาน ให้ได้ผลดี เป็นต้น ก่อนถงึพธีิกรรมจะมีการเตรียมเคร่ืองไหว้เรียกวา่ กะดอบว๋ย จํานวน 37 ชดุ

เท่ากบัจํานวนของนตั หลงัจากนัน้ก็เร่ิมพธีิกรรม โดยเร่ิมจากการบชูาพระ และการไหว้เจ้าผู้ ท่ีดแูล

หมูบ้่านในพืน้ท่ี ท่ีพวกเขาอาศยัอยู ่ หลงัจากนัน้ก็จะเป็นนตัเร่ิมเข้าร่างทรงเรียงไปเร่ือยๆ หลงัจากนตั

เข้าร่างทรงก็จะมีการแตง่ตวัให้ตรงกนักบันตัท่ีเข้า มีการร่ายรํา รักษาผู้ ป่วย พดูคยุกบัชาวบ้าน โดยไมมี่

ลําดบัของนตัท่ีแนน่อน เป็นแบบนีเ้ร่ือยไปทัง้ 2 คืน ช่วงสดุท้ายหลงัเสร็จสิน้พิธีกรรมก็จะมีการร่ายรํา

กนัอยา่งสนกุสนานถือเป็นอนัเสร็จพิธีกรรม 

 2.ศึกษาดนตรีที่ใช้ประกอบพธีิกรรม 
    2.1 ประวตัคิวามเป็นมาของวงซายวายในชมุชน  วงดนตรีท่ีพบใน หมูบ้่านสมใจนกึ 
ตําบลท่าขนนุ อําเภอทองผาภมูิ จงัหวดักาญจนบรีุนัน้ เป็นวงดนตรีขนาดเลก็ มีเคร่ืองดนตรีเพียง 5 ชิน้
เท่านัน้ท่ีใช้ในการบรรเลง คือ เปิงมาง, กลองชดุหกใบ, กลองเลก็, เกราะ, ฉ่ิง, ฉาบ, ฆ้องวง, หากจะ
แบง่ตามหน้าท่ีจะแบง่ได้ดงันี ้ 1.กลุม่เคร่ืองดนตรีดําเนินทํานอง 2.กลุม่เคร่ืองดนตรีประกอบจงัหวะ 3.
กลุม่เคร่ืองดนตรีให้จงัหวะ ก่อตัง้วงเม่ือประมาณ 40 ปีก่อน โดยนางเลก็เป็นผู้ซือ้เคร่ืองดนตรีเข้ามา
ผา่นทางชายแดนโดยทหารพมา่ ซือ้มาเพ่ือใช้ในงานพิธีกรรมไหว้เจ้าเทา่นัน้ ด้วยความศรัทธาและ
เคารพนพัถือบชูานตั ซึง่ปัจจบุนัได้เกิดวงดนตรีซายวายเพิ่มขึน้อีก 2-3 วงในพืน้ท่ีอําเภอทองผาภมู ิ
จงัหวดักาญจนบรีุ 

  2.2 เคร่ืองดนตรีวิธีการบรรเลง เคร่ืองดนตรีท่ีพบในพิธีกรรมไหว้เจ้า หมูบ้่านสมใจนกึ 
ตําบลท่าขนนุ อําเภอทองผาภมูิ จงัหวดักาญจนบรีุ มีดงันี ้ 

    2.2.1ซายวาย (เปิงมาง) ทําหน้าท่ีดําเนินทํานองเป็นหลกั มี 17 ลกู แขวนไว้กบัคอก 
ใช้มือทัง้สองในการบรรเลง ตีลงไปท่ีหนงักลอง 

    2.2.2 ปัตตาลา่ (ระนาดเหลก็) ทําหน้าท่ีดําเนินทํานองเหมือนซายวาย มี 17 ลกู ทํา
ด้วยเหลก็ตีขึน้รูปเป็นแผน่วางอยูบ่นราง ใช้ไม้ในการต ี

    2.2.3 จีวาย (ฆ้องวง) มีลกัษณะคล้ายฆ้องวงของไทย มีคอกท่ีตกแตง่อยา่งสวยงาม 
ใช้บรรเลงทํานองประสานและทํานองหลกัในบางบทเพลงแล้วแตห่น้าท่ีมี 17 ลกู ใช้ไม้แข็ง 1 คูใ่นการ
บรรเลง 

   2.2.4  ชอนลปู่ะ (กลอง 6 ใบ) ประกอบด้วยกลอง 6 ใบ ตะโพน 2 ใบและลกูกลอง
คล้ายซายวายอีก 4 ใบ ทําหน้าท่ีให้จงัหวะเพลง 

   2.2.5  กลุม่เคร่ืองดนตรีประกอบจงัหวะ ประกอบด้วย ไกว้ (กลอง 1ใบ) เหมือนลกู
ของซายวาย ,ยะเกว้ (ฉาบ) ,วา(เกราะพมา่) ,ชี (ฉ่ิง)เคร่ืองดนตรีกลุม่นีใ้ช้คนบรรเลงเพียงแคค่นเดียวใช้
ไม้ไผ ่1 คูใ่นการบรรเลง ชี-วา ทําหน้าท่ีคล้ายฉ่ิง ของดนตรีไทย ให้จงัหวะแก่วงดนตรี 
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  2.3 การประสมวงซายวาย การประสมวงซายวายใน หมูบ้่านสมใจนกึ ตําบลทา่ขนนุ 
อําเภอทองผาภมูิ จงัหวดักาญจนบรีุ เป็นการประสมวงขนาดเลก็ มีเคร่ืองดนตรีเพียง 5 ชิน้เทา่นัน้ท่ีใช้
ในการบรรเลงแบง่ออกเป็น 3 1.กลุม่เคร่ืองดนตรีดําเนินทํานอง เคร่ืองดนตรีในกลุม่นี ้คือ ซายวาย ปัต
ตาลา่ จีวาย 2.กลุม่เคร่ืองดนตรีประกอบจงัหวะ คือ 3.กลุม่เคร่ืองดนตรีให้จงัหวะ ไกว้, ยะเกว้ ,วา, ชี มี
การจดัวงไมเ่ป็นแบบแผนแน่นอน 

 

  2.4 โอกาสท่ีใช้ในการบรรเลง วงซายวายในหมูบ้่านสมใจนกึ ตําบลทา่ขนนุ อําเภอทอง
ผาภมูิ จงัหวดักาญจนบรีุ บรรเลงในงานพิธีกรรมไหว้เจ้า เป็นหลกัและประจําทกุปี นอกจากนัน้ก็จะมี
งานจ้างตามโอกาส เชน่ งานแสดงละครพมา่ งานบวช งานสงกรานต์ เป็นต้น 

 

   2.5 การแตง่กายของนกัดนตรี นกัดนตรีในหมูบ้่านสมใจนกึ ตําบลทา่ขนนุ อําเภอทองผา
ภมูิ จงัหวดักาญจนบรีุ ไมมี่การแตง่กายท่ีเป็นรูปแบบ มีการแตง่กายตามสมยันิยมทัว่ไป แตใ่นงาน
พิธีกรรมไหว้เจ้า จะใสโ่สร่งกนัทกุคน เสือ้ก็จะเป็นเสือ้ยืดธรรมดา หากเป็นเคร่ืองแตง่กายท่ีเป็นแบบ
แผนของชาวพมา่แล้วจะมี 1.ลองยี (Longyi) เป็นผ้าโสร่ง 2. เสือ้เชิต้คอปกจีนแมนดารินและเสือ้คลมุ
ไมมี่ปก 3.มีการใสผ้่าโพกศีรษะท่ีเรียกวา่ กองบอง (Guang Baung) เป็นชดุทางการของชาวพมา่ 

 

  2.6 ประวตันิกัดนตรี  
    2.6.1 นายสเุหง ่  ไมมี่นามสกลุ  อาย ุ57 ปี 
   2.6.2 นายอองวนิ  ไมมี่นามสกลุ  อาย ุ56 ปี 
   2.6.3 นายคเุหง ่ ไมมี่นามสกลุ อาย ุ58 ปี 
   2.6.4 นายอองละ  ไมมี่นามสกลุ  อาย ุ48 ปี 
  
  2.7 บทเพลงท่ีใช้ประกอบพิธีกรรม  

   ในการทําวิจยัในครัง้นีผู้้วิจยัจะนําบทเพลงในแตล่ะประเภทมาวิเคราะห์ ศกึษาบท
เพลง โดยได้นําเพลงบางสว่น ท่ีตรงกบัประเภทของบทเพลงท่ีได้แยกได้นํามาวิเคราะห์ มีทัง้หมด 7 
เพลงดงันี ้
   2.7.1.บทเพลงท่ีใช้บชูาพระ  - เพลงบชูาพระ  
     เพลงบชูาพระใช้บรรเลงเพ่ือบชูาพระก่อนพิธีกรรม รวมถึงการแสดงดนตรี ต้องมี
การบรรเลงเพลงบชูาพระก่อนทกุครัง้ ถ้าอยูใ่นการแสดงละครพมา่จะมีหน้าท่ีคล้ายเพลงเปิดวง มีฉาก
แรกคือการบชูาพระ เพลงจะมี 2 สว่นใหญ่ๆ คือ จะเปิดด้วยดนตรีและสว่นท่ี 2 จะเป็นการร้อง 
โครงสร้างของบทเพลงไมซ่บัซ้อน มีทัง้หมด 10ท่อนเพลง ท่อน A B C เป็นท่อนเปิด และท่อน D เร่ิมเข้า
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การร้องเพลงสลบักบัดนตรีท่อน E และกลบัไปร้องท่อน F รับด้วยดนตรีท่อน E และร้องท่อน G และจบ
ด้วยท่อน H สรุปคือ  ดนตรีเปิด-ร้อง-ดนตรี- ร้อง -ดนตรี -ร้อง -ดนตรีจบ 
 กลุม่เสียงท่ีพบมี 2 กลุม่เสียงคือ กลุม่เสยีงท่ี 1 (F G A Bb C D E F) และกลุม่เสียงท่ี 2 (F G 
A B C D E F) โน้ตท่ีสําคญัท่ีแสดงถงึสําเนียงของเพลงคือ เสียง B ถือเป็นสําเนียงของเพลงนีท่ี้เดน่ชดั 
 

 
 
  ช่วงเสยีงต่ําสดุคือเสียง F และระดบัเสียงท่ีสงูท่ีสดุคือเสียง E ห่างกนั 14 เสียง ความเร็วปาน
กลาง การเคล่ือนท่ีของทํานองท่ีพบ 3 แบบคือ การเคลือ่นท่ีของทํานองแบบตามขัน้หรือแบบตอ่เน่ือง 
(Conjunct motion), การเคลื่อนท่ีของทํานองแบบข้ามขัน้หรือแบบไมต่อ่เน่ือง (Disjunct motion), การ
เคล่ือนท่ีแบบซํา้ลกัษณะเสียงเดมิ (Repetition)  
  ลกัษณะการเคล่ือนท่ีมี Motif ท่ีปรากฏอยูท้่ายประโยคเพลงในหลายประโยคเพลงถือเป็น 
Motif หลกัของบทเพลง ดงัตวัอยา่ง 
 ท่อน A   

 ’ 
 ท่อน B 

 
  ท่อน E 

 
 
   2.7.2 บทเพลงเชิญเจ้า- เพลงเชิญเจ้า 
     เพลงเชิญเจ้าเป็นเพลงทีใช้ในการเชิญเจ้าเข้า และเชิญเจ้าออก ใช้เพลงนี ้

ก่อนท่ีนตัจะเข้าร่างทกุครัง้ เพลงนีฆ้้องวงจะเป็นตวัดําเนินทํานอง ซายวายจะเลน่ประกอบจงัหวะ เร้า

อารมณ์โครงสร้างของบทเพลงไมซ่บัซ้อน บทเพลงมีจงัหวะเร็ว แข็งแรง เหมือนเพลงปลกุใจ เพลงนีจ้งึมี

ความสําคญัมาก   
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    บทเพลงเชิญเจ้ามีท่อนเพลงทัง้หมด 3 ท่อนเพลง  ท่อน A เป็นท่อนนําของเพลง 
ท่อน B เป็นทอ่นเพลง  ท่อน BBเหมือนกบัท่อน B ตา่งกนั 3 ห้องสดุท้าย ซึง่เป็นทอ่นจบ ตามหลกัจะ
เลน่เพียงแค ่3 รอบ A- B- A- B- A- BB แตส่ามารถเลน่ก่ีรอบก็ได้แล้วแตส่ถานการณ์ ณ ตอนนัน้ เชน่ 
เม่ือนตัไมย่อมออกจากร่างทรงก็ต้องบรรเลงเพลงเชิญเจ้าไปเร่ือยๆ จนกวา่ นตั จะออกจากร่างทรง  
     กลุม่เสียงท่ีพบคือ C D E F G A Bb โดยมีเสียงหลกัอยูท่ี่เสียง C เสียง Bb เป็น
เสียงท่ีเป็นทําเนียงของเพลงเชิญเจ้า ชว่งเสียงต่ําสดุคือเสียง C เสียงสงูท่ีสดุคือ C ห่างกนั 1ช่วงเสียง 
หรือ 1 Octave พบเป็นเพลงเร็ว 

  ลกัษณะจงัหวะของทํานองท่ีพบมากท่ีสดุคือแบบท่ี 6  
พบการใช้ทัง้หมด 12 ครัง้ 
 
  2.7.3.เพลงท่ีใช้บชูานตั 
   2.7.3.1 บทเพลงสําหรับผู้ดแูลพืน้ท่ี หมูบ้่าน- เพลงเจ้าพอ่ 

        เพลงเจ้าพอ่เป็นเพลงท่ีอยูใ่นความเร็วปานกลาง โครงสร้างของบทเพลงมีทัง้หมด 
7 ท่อน A, B, BB, C, D, DD และ E พบมีการขยายทํานองในท่อน BB จากท่อน B และท่อน  DD จาก
ท่อน D              

     กลุม่เสียงท่ีพบ มี 2 กลุม่เสยีงคือ กลุม่เสยีงท่ี 1 Bb C D E F G A Bb ในห้องท่ี 1-
54 มีหลกัเสียงอยูท่ี่ Bb และมีการเปลีย่นกลุม่เสียงเป็น กลุม่เสยีงท่ี 2  Eb F G  (A) Bb C D Eb ใน
ห้องท่ี 55-จบ และพบการใช้ Pentatonic Major ในท่อน E  มีการเคลือ่นท่ีของทํานอง 3 แบบคือ  การ
เคล่ือนท่ีของทํานองแบบตามขัน้หรือแบบตอ่เน่ือง( Conjunct motion), การเคลื่อนท่ีของทํานองแบบ
ข้ามขัน้หรือแบบไมต่อ่เน่ือง( Disjunct motion), การเคลื่อนท่ีแบบซํา้ลกัษณะเสียงเดมิ (Repetition)  
เสียงต่ําสดุของบทเพลงคือเสียง Bb และเสียงสงูสดุ Bb หา่งกนั 24 เสียงหรือ 2 Octave บทเพลง  

ลกัษณะจงัหวะของทํานองท่ีมีการใช้มากท่ีสดุคือแบบท่ี 4   พบการใช้
ทัง้หมด   22 ครัง้ กระสวนจงัหวะท่ีเป็นลกัษณะเดน่ของเพลงนีคื้อ  
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 2.7.3.2 บทเพลงสําหรับนตัท่ีมีความสําคญัในพิธี   
    - เพลงเจ้าทะเล 
 เพลงเจ้าทะเลใช้ประกอบเจ้าทะเลตามช่ือของบทเพลง เจ้าตนนีมี้ความสําคญั
และเป็นท่ีนบัถือของชาวพมา่มาก ในบทเพลงนีอ้ารมณ์ของเพลงแยกชดัเจนระหวา่งท่อน A-D 
ความเร็วปานกลาง อารมณ์เพลงไมเ่ร้าใจ มีการดําเนินทํานองไปเร่ือยๆ แตมี่การซํา้ท่ีชดัเจนของท่อน
เพลง เม่ือใกล้จบเพลงในท่อน E- F มีการเปลี่ยนจงัหวะเพลงให้กระชบัและเร็วขึน้ กระตุ้นอารมณ์ของ
เพลงได้อยา่งชดัเจน  
               บทเพลงเจ้าทะเลมีทัง้หมด 8 ท่อนเพลง ท่อน A เป็นท่อนนําของบทเพลง และ
ตามด้วย B C D มีการซํา้ทอ่น A B รอบ และมีท่อนทีขยายทํานองจากท่อน A และ B คือท่อน AA และ 
BB  ท่อน E –F เป็นท่อนเปล่ียนอารมณ์ของเพลง  และจบด้วยการคอ่ยๆช้าลงใน 4 ห้องสดุท้าย 

     กลุม่เสียงท่ีพบในบทเพลคือ C D E F G A B  

  ลกัษณะการดําเนินทํานองท่ีสําคญัและเป็นสําเนียงของบทเพลงเจ้าพอ่คือ การดําเนินทํานอง

แบบข้ามขัน้โดยใช้ ขัน้คู ่8 ถือเป็นลกัษณะเดน่ของเพลงนี ้

 

 ลกัษณะของกระสวนจงัหวะท่ีพบการใช้เยอะท่ีสดุคือแบบท่ี 2  ซึง่เป็น

กระสวนจงัหวะหลกัของเพลงนี ้ และมีบทบาทสําคญัในท่อน E และท่อน F ในทอ่น F มีการเพิ่ม

นํา้หนกัในการบรรเลงมากขึน้ ทกุคนบรรเลงกระสวนจงัหวะเดียวกนั ซึง่มีผลทําให้อารมณ์และสุม่เสียง

ทางดนตรีเปล่ียนไป และการจบเพลงมีลกัษณะเหมือนกนักบัเพลงเจ้าบะหยู ่ 

   - เพลงเจ้าบะหยู ่
     เพลงเจ้าบะหยูใ่ช้ประกอบเจ้าบะหยูต่ามช่ือเพลงในขณะประทบัร่างทรง ร่างทรง
จะมีการร่ายรําอยา่งสนกุสนานตามอารมณ์ของบทเพลง เพลงเจ้าบะหยู ่มีการเปลี่ยนอารมณ์ของเพลง
ในท่อน G และ GG จากอารมณ์เพลงท่ีดําเนินไปตามปกตเิปล่ียนเป็นการสร้างอารมณ์ กระตุ้น
ความรู้สกึของร่างทรงให้สนกุไปกบัเพลงมากยิง่ขึน้ บทเพลงมีจงัหวะเร็ว 
 บทเพลงเจ้าบะหยูมี่ทัง้หมด 12 ท่อนเพลง มีความเหมือนกนัของแตล่ะท่อนเพลงน้อยมาก มี
เพียงแคท่่อน F และ G เทา่นัน้ท่ีมีการซํา้ของท่อนเพลง บทเพลงมีความซบัซ้อนมาก มีทํานอง (Motif) 
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ท่ีพบอยูใ่นหลายท่อนเพลงเช่น     พบในทอ่น  A, C, D และ                           
พบในท่อน B, D, E  กลุม่เสียงท่ีพบคือ C D E F G A B  และมีการใช้ขัน้คู ่ 5 ในท่อน G ระดบัเสียง
ต่ําสดุคือเสียง F และระดบัเสียงสงูสดุคือ E มีความห่างกนั 14 เสียง 

 ลกัษณะของกระสวนจงัท่ีพบมากท่ีสดุคือแบบ 2     มีการใช้
ทัง้หมด 114 ครัง้ ซึง่เป็นลกัษณะของทํานองเดน่ของเพลงเจ้าบะหยู ่ 
    2.7.3.3 บทเพลงสําหรับนตัทัว่ไป  
    - เพลงเจ้าไทใหญ่ 
    บทเพลงเจ้าไทใหญ่ ใช้ประกอบเจ้าไทใหญ่ หรือนตัไทใหญ่ อยูใ่นประเภทนตั
ทัว่ไปหบทเพลงมีจงัหวะปานกลาง   บทเพลงเจ้าไทใหญ่มีท่อนเพลงทัง้หมด 13 ท่อนเพลง มี
ความยาว 283 ห้องเพลง ทอ่น A เป็นท่อนดนตรีนําเข้าสูเ่พลง ท่อน B เป็นการร้อง และสลบักบัท่อน C 
ซึง่เป็นดนตรี มีการเลน่ซํา้ทอ่น B, C (B ,C, B, C)2 รอบ หลงัจากนัน้ก็จะเป็นท่อน  D เป็นท่อนท่ีดนตรี
บรรเลง และกลบัไปท่อนร้องในท่อน E สลบัดนตรีบรรเลงในท่อน F และกลบัมาท่อนร้อง E อีก 1 รอบ 
ตอ่ด้วยท่อน G เป็นดนตรีบรรเลง และกลบัมาท่อนร้อง ท่อน H และจบด้วยท่อน I J และ K สรุปคือจะ
มีการร้องและรับด้วยดนตรีรับเสมอ 
      กลุม่เสียงท่ีพบในเพลงเจ้าไทใหญ่ คือเสียง F G A B C D E เสียง F เป็นเสียงหลกั 
และ B เป็นเสียงท่ีคอยบอกสําเนียงเพลง และพบการใช้ Pentatonic Major ในบางประโยคของบท
เพลง เสียงตําสดุคือเสียง A และเสียงท่ีสงูสดุคือเสียง F   
  ลกัษณะจงัหวะของทํานองท่ีพบมีการใช้เยอะท่ีสดุคือแบบ 5                                        มี
การใช้ทัง้หมด 77 ครัง้ และพบกระสวนจงัหวะท่ีสําคญัและเป็นลกัษณะเดน่ของบทเพลงคือ แบบท่ี 1 
และ 2              พบได้ในเคร่ืองประกอบจงัหวะท่ีมิใช่เคร่ือง
ดําเนินทํานองเพลง ซึง่เป็นลกัษณะกระสวนจงัหวะเดน่ของเพลงเจ้าไทใหญ่  
 

กระสวนจงัหวะท่ีเป็นลกัษณะเดน่ของเพลงเจ้าไทใหญ่ 
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  ลกัษณะของทําเพลงท่ีเป็นสําเนียงของเพลงอยูท่ี่ทํานองของเสียงร้องในท่อน B โน้ตเสียง 

B เป็นสําเนียงท่ีเดน่ชดั  

                              

 

    - เพลงเจ้ามอญ 
      เพลงเจ้ามอญเป็นเพลงสําหรับบชูานตั อยูใ่นประเภทนตัทัว่ไป ใช้ประกอบ
เจ้ามอญ บรรเลงโดนจีวาย เป็นหลกั บทเพลงมีความเร็วปานกลาง บทเพลงเจ้ามอญ มีท่อนเพลง
ทัง้หมด 9 ท่อนเพลงมีความยาวทัง้หมด 111 ห้องเพลง เป็นเพลงบรรเลงทัง้เพลง ทอ่น A เป็นสว่นนํา
ของบทเพลง ท่อน B, BB, C, D, AA, BBB, E เป็นท่อนเพลง และทอ่น F เป็นท่อนจบของบทเพลง พบ
มีการขยายทํานองในท่อน BBจากท่อน B ,ท่อน AAจากท่อน A, ท่อน BBB จากท่อน BB  
     กลุม่เสียง ท่ีพบคือ C D Eb F G A และ Bb และพบการใช้ Pentatonic 
 
ตวัอยา่งการใช้ Pentatonic 

 
 
ระดบัเสียงต่ําสดุคือ G เสียงสงูสดุคือ G มีความห่างกนั 24 เสียง หรือ 2 Octave ความเร็วปานกลาง 
และคอ่ยๆช้าลงใน 4ห้องสดุท้าย 
     ลกัษณะของทํานองท่ีพบคือ  Conjuct Motion, Distjuct Motion, และ Repettion 
ลกัษณะของประโยคเพลง (Phasing) ท่ีสําคญัของเพลงนีคื้อ 
 

 
 

เขียนเป็นกราฟได้ลกัษณะดงันี ้
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ซึง่พบการใช้บอ่ยมากในท่อน A C และขยายทํานองในท่อน AA และท่อน F ของบทเพลง  
 

                 
 
 
  ลกัษณะกระสวนจงัหวะของทํานองท่ีพบมีการใช้มากท่ีสดุคือแบบ 1                                         
มีการใช้ทัง้หมด 41 ครัง้ เป็นกระสวนจงัหวะเดน่ในบทเพลงนี ้
 

 
 

อภปิรายผล 
 จากการวิจยั ดนตรีพิธีกรรมของชาวพมา่  หมูบ้่านสมใจนกึ  ตําบลทา่ขนนุ อําเภอทองผาภมู ิ

จงัหวดักาญจนบรีุ พบวา่ การประกอบพิธีกรรมไหว้เจ้าของชาวพมา่ หมูบ้่านสมใจนกึ ตําบลท่าขนนุ 
อําเภอทองผาภมูิ จงัหวดักาญจนบรีุนัน้ เป็นพธีิกรรมท่ีแฝงไปด้วยความเช่ือ ความศรัทธาตา่งๆ ท่ีมีตอ่
ผีนตั พิธีกรรมนีม้ิได้กระทําเพียงแคช่าวพมา่คนใดคนหนึง่แตเ่ป็นความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของชาว
พมา่ในหมูบ้่าน เพ่ือแสดงความเคารพและการบชูานตั เพราะเช่ือวา่เม่ือทําแล้วจะพบเจอแตส่ิง่ดีๆใน
ชีวิต สอดคล้องกบั  ยศ  สนัตสมบตั ิ  (2540 :199) ท่ีกลา่วไว้วา่ ความเช่ือเก่ียวกบัภตูผีปีศาจ  
วิญญาณและพระผู้ เป็นเจ้า  ศาสนามีความสมัพนัธ์อยา่งแนบแน่นกบัความเช่ือในสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิและ
อํานาจเหนือธรรมชาต ิ  ศาสนาโยงใยกบัสถาบนัทางสงัคม  เศรษฐกิจและการเมืองความเช่ือทาง
ศาสนามีอิทธิพลแทรกซมึเข้าสูป่ริมณฑลของสงัคมวฒันธรรม  

นตัท่ีพบในพิธีกรรมมีทัง้หมด 15 ตน แตล่ะตนมีบคุลกิท่ีแตกตา่งและคล้ายกนั บางตนสามารถ

รักษาคนป่วย บางตนแคเ่พียงมาร่ายรําตามบทเพลงจนพอใจแล้วออกจากร่างทรง ชาวพมา่ได้รักษา

วฒันธรรมประเพณีในพิธีกรรมไหวเจ้าได้เป็นอยา่งดี นตักลายเป็นสว่นหนึง่ของวิถีชีวิตของชาวพมา่

ควบคูก่บัศาสนาพทุธไมว่า่ชาวพมา่จะไปอยูแ่ห่งหนใดก็ตาม สอดคล้องกบั (ณฎัฐวี ทศนฐร, 2546: 7) 

ท่ีได้กลา่วไว้วา่ วิธีชีวิตของชาวพมา่ยงัได้รับการกลา่วขานวา่เป็นพทุธศาสนิกชนท่ีเคร่งครัด  และคง

รักษาศลิปวฒันธรรมของตนเองไว้ได้เป็นอยา่งดี  เม่ือมีโอกาสชาวพมา่มกัจดังานฉลองร่ืนเริง จะจดัให้
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มีมหรสพตา่งๆ เช่น ภาพยนตร์  หุ่นเชิดพบเห็นได้ทัว่ไปทัง้ในงานฉลองเจดีย์  งานบชูานตัครูท่ีบ้านตอ่ง

ปะโยง  งานสงกรานต์  หรือปีใหมพ่มา่ งานลอยกระทงหรืองานบชูาดวงประทีป 

 ดนตรีท่ีใช้ในการประกอบพธีิกรรมของชาวพมา่ วงซายวายจดัวา่เป็นวงท่ีมีความสําคญัมาก
ในงานพิธีกรรม มีความสําคญัเทียบเท่าร่างทรงขาดสิง่ใดสิง่หนึง่ไปมิได้ วงซายวายจงึได้กลายเป็นสว่น
หนึง่ของพิธีกรรมไหว้เจ้า นตัแตล่ะตนก็จะมีเพลงประจําตน และทกุตนจะมีเหมือนกนัคือบทเพลงเชิญ 
สําหรับเชิญนตัเข้าและเชิญออก ลกัษณะบทเพลงประกอบพิธีกรรมนัน้เป็นเพลงท่ีมีลกัษณะซบัซ้อน 
ฟังเข้าใจยาก แตแ่ฝงไปด้วยอารมณ์ตา่งๆมากมาย   สอดคล้องกบั  วิรัช นิยมธรรม, อรนชุ นิยมธรรม 
(2551: 224) ท่ีได้กลา่วไว้วา่เสียงดนตรีท่ีบรรเลงจากวงซายวายนัน้มีลีลาเคร่งขรึม แตนุ่่มนวล ให้ทัง้
อารมณ์สนกุสนาน เร้าใจ และโศกสลด ซายวายจงึนบัเป็นวงดนตรีท่ีเลน่ได้หลายรสและถือเป็น
เอกลกัษณ์ทางคีตศลิป์อยา่งหนึง่ของพมา่  
  ในการศกึษาวเิคราะห์เพลงจํานวน 7 เพลงแยกตามความสําคญัของบทเพลงได้ 3 ประเภท 
1.บทเพลงบชูาพระ 2.บทเพลงเชิญเจ้า 3.บทเพลงท่ีบชูานตั หลงัจากได้นํามาวิเคราะห์แล้วนัน้ พบวา่
กลุม่เสียงเพลงซึง่เป็นสําเนียงเพลงพมา่พบมี 4 กลุม่เสียงคือกลุม่เสียงท่ี1 ประกอบด้วย C D E F G A 
Bb ,กลุม่เสียงท่ี 2 ประกอบด้วย C D Eb F G A Bb C ,กลุม่เสียงท่ี 3 ประกอบด้วย C D E F G A B 
และกลุม่เสียงท่ี 4 มีการใช้ Pentatonic Scale  โดยเฉพาะ Pentatonic Scale ซึง่เป็นเอกลกัษณะของ
ดนตรีในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ในปัจจบุนัด้วยอิทธิพลของดนตรีตะวนัตกได้เข้ามามีอิทธิพลทํา
ให้วยัรุ่นและเดก็ หา่งไกลจากวงดนตรีซายวาย กลุม่คนใหม่ๆ ท่ีสนใจจะเลน่ดนตรีวงซายวายมีน้อยมาก 
นกัดนตรีท่ีพบเห็นในหมูบ้่านก็เป็นเพียงนกัดนตรีท่ีมีอายวุยักลางคน ซึง่เลน่ดนตรีด้วยกนัมานาน ยงัไม่
มีกลุม่นกัดนตรีรุ่นใหมใ่ห้ได้เห็นแบบจริงจงั แตถ่ึงอยา่งไรวงซายวายก็ยงัคงได้รับความนิยมอยูม่ิได้
เส่ือมลง เพียงยงัขาดผู้ สืบทอดตอ่ไปในอนาคต  

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศกึษาดนตรีพิธีกรรมของชาวพมา่  หมูบ้่านสมใจนกึ  ตําบลทา่ขนนุ อําเภอทองผาภมูิ 
 จงัหวดักาญจนบรีุ  ผู้วิจยัได้พบองค์ความรู้ใหม่ๆ ท่ีมเิคยได้รู้มาก่อน ทําให้ได้รู้คณุคา่ของประเพณี
วฒันธรรม พธีิกรรมในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้มีข้อเสนอแนะให้แก่ผู้ ท่ีสนใจท่ีจะศกึษา วิจยั เพ่ือเป็นแนวทางใน
การศกึษาดงันี ้
  1.เคร่ืองดนตรีวงดนตรีซายวายหลายชนิดท่ีควรจะมีการศกึษาเพิ่มเตมิอยา่งละเอียดเพ่ือ 
ให้ได้องค์ความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองดนตรีวงซายวายมากขึน้ เช่น การศกึษาหน้าทบักลองชอนลปูะซึง่มีการ
บรรเลงท่ีนา่สนใจและนา่ศกึษา 
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   2.เร่ืองบทเพลงท่ีใช้ประกอบพิธีกรรมไหว้เจ้าหรือประกอบนตันัน้ บทเพลงท่ีใช้ประกอบใน
พิธีกรรมนัน้มีอยูเ่ป็นจํานวนมาก ตามจํานวนของนตัทัง้ 37 ตน และในประเทศไทยยงัไมมี่การรวบรวม
เพลงท่ีใช้ประกอบนตัแตล่ะตนท่ีปรากฏในประเทศไทย และนําเพลงท่ีพบไปศกึษาเปรียบเทียบกบัเพลง
ประกอบนตัท่ีใช้กนัในประเทศพมา่ 
   3.เร่ืองวฒันธรรมการนบัถือผีนตั เป็นวถีิชีวิตของชาวพมา่ทัว่ทกุแหง่หนไมว่า่ไปอาศยัอยู่
ในประเทศใด และเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจในประเทศไทยมีเอกสารเก่ียวกบันตัจํานวนหนึง่ แตก็่ยงัไมค่รบ
และสมบรูณ์ การศกึษาทางด้านมานษุยวทิยาเร่ืองนตัในเชิงลกึเก่ียวกบันตัในประเทศไทยเป็นเร่ืองท่ี
น่าสนใจและน่าศกึษาและหากนําไปเปรียบเทียบกบัการนบัถือนตัในพมา่ก็จะได้องค์ความรู้ท่ีนา่สนใจ 
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