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 การวจิยัน้ีมจีดุมุง่หมายเพือ่  ศกึษาการขบัสายแปง  ของนางเฉลา  สระทองฮว่ม  หมูบ่า้น

หนองเทยีม  ตาํบลสระพฒันา  อาํเภอกาํแพงแสน  จงัหวดันครปฐม   โดยไดใ้ชว้ธิกีารศกึษาทาง

มานุษยดุ รยิางควทิยาเป็นแนวทางในการศกึษา  ซึง่ขอ้มลูทัง้หมดไดจ้ากการสาํรวจ  สมัภาษณ์  

และวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาในภาคสนาม   

 ผลการศกึษาพบว่า  นางเฉลา  สระทองฮ่วม  เป็นแมม่ด  หรอืมดทีป่ระกอบพธิเีสนเรยีกขวญั  

(เสนตวั)  ซึง่เป็นผูท้ีไ่ดร้บัการยอมรบัและนบัถอืทัง้ในหมูบ่า้น  และจงัหวดัใกลเ้คยีง  เน่ืองจากเป็นผู้

ทีป่ระกอบพธิไีดล้ะเอยีด  มวีธิกีารขบัสายแปงทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของตน  น้ําเสยีงด ี มเีทคนิคในการ

ขบัโดยการใชล้กูคอ  ลกูเอือ้น  การลากเสยีง  และมปีฏภิาณไหว พรบิในการแต่งบทขบัดว้ยการดน้

สดไดอ้ยา่งไพเราะ  ซึง่มลีลีาของจงัหวะและทาํนองดาํเนินไปอยา่งเรยีบงา่ย  ใชภ้าษาลาวโซ่งในการ

ขบัรอ้ง   

 บทขบัสายแปงทีน่างเฉลา  สระทองฮว่ม   ใชใ้นการประกอบพธิี อยูเ่ป็นประจาํ  มทีัง้หมด  

3  ประเภท  คอื  ขบัเรยีกขวญั  ขบัสอนขวญั  และขบัใหพ้ร   ในการวจิยัครัง้น้ี  ผูว้จิยั ไดบ้นัทกึบท

ขบัเป็นภาษาใน รปูแบบคลา้ยภาษาโซ่ง  ประเภทละ  1  บทเพลง  นํามาแปลเป็นภาษาไทย  

วเิคราะหท์าํนองออกมาเพือ่บนัทกึเป็นโน้ตสากล  ซึง่พบวา่  รปูแบบของทาํนองมรีปูแบบเดยีว  เป็น

ทาํนองแบบงา่ยซํา้ไปซํา้มา  คาํรอ้งมกีารสมัผสักนัในแต่ละวรรค  ซึง่การขบัน้ีเป็นการขบัแบบดน้สด  

ผูข้บัมปีระสบการณ์มาเป็นเวลานาน  เน้ือหาของบทขบัสายแปงสะทอ้นใหเ้หน็ถงึวถิชีวีติ  สงัคมและ

วฒันธรรมในดา้นต่าง ๆ 

 นอกจากการขบัสายแปงในพธิกีรรมแลว้  นางเฉลา  สระทองฮว่ม  ยงัสามารถขบัสายแปง

โตต้อบกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งคลอ่ง  เน่ืองจากมปีระสบการณ์ในการวา่กลอน  มอีงคค์วามรูใ้นเรือ่งร อบตวั  

เรือ่งวถิชีวีติของลาวโซ่งเป็นอยา่งด ี 
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 The purpose of this research was to study the singing ceremonial performance of Khub 

Sai Paeng by Mrs.Chalao Sathonghuam—the Singer and Master of Ceremony at Nong Thiam 

Village, Saphatthana Sub-district, Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom Province. Its 

methodology followed the Approach of Anthropological Musicology. Data were gathered  

through field survey and interviews and then descriptively analyzed.  

 Research results were found out as follows: Mrs.Chalao Sathonghuam is well-

recognized and respected by people in both her own neighborhood and neighboring provinces 

as Mae Mod / Mod -- the Singer and Master of Ceremony who performs the Sen Riak Khwan 

Ceremony. This is because she performs the Ceremony and sings Khub Sai Paeng  elaborately 

and uniquely well. She is also a good vocalist with exceptional techniques who can sing in Lao 

Soeng lyric beautifully and worthwhile listening. 

 The Khub Sai Paeng which is typically sung and performed by Mrs.Chalao 

Sathonghuam consists of 3 types: Khub Riak Khwan, Khub Sorn Khwan and Khub Hai Phorn. 

In this study, the lyric of each of 3 types was recorded, translated from the Lao Soeng language 

into formal Thai whereas the melodies were scored in international musical notes. According to 

the analysis, it was found that the main  

melody of the Khub Sai Paeng song is the one that is simple and repetitive. Meanwhile in the 

lyric, there are rhymes between the lines. Due to her long-time accumulated experience, 

Mrs.Chalao Sathonghuam usually sings Khub Sai Paeng skillfully ad lib

 Apart from ceremonial performance, Mrs.Chalao Sathonghuam can dually interact 

singing Khub Sai Paeng with other skillfully and intelligently because of her professional 

expertises in  Lao Soeng folk poetry and culture. 

 with the content 

reflecting and portraying the life, society and culture of Lao Soeng ethnic group. 
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ประกาศคณูุปการ 
 

 ปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลลุว่งไดด้ว้ยดดีว้ยความกรณุาจากผูม้พีระคณุหลายท่าน ผูว้จิยั

ขอกราบขอบพระคณุ  รองศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา อนิทรสนุานนท ์ประธานควบคมุปรญิญานิพนธ ์ 

รองศาสตราจารย ์ดร .มานพ  วสิทุธแิพทย ์ กรรมการควบคมุปรญิญานิพนธ ์ ทีไ่ดใ้หค้วามรูแ้ละ

คาํแนะนําในการเกบ็ขอ้มลูทัง้หมด 

 ขอกราบขอบพระคณุผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร .รจุ ี ศรสีมบตั ิ ประธานสอบปรญิญานิพนธ ์ 

และ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร .เฉลมิพล  งามสุทธ ิ กรรมการสอบปรญิญานิพนธ ์ ทีก่รณุาสละเวลา

ตรวจสอบเพือ่แนะนําสาํหรบัปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ี 

 ขอกราบขอบพระคณุคณาจารยส์าขาวชิาดรุยิาง คไ์ทย  คณะศลิปกรรมศาสตร์   

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ทุกท่าน  ทีไ่ดป้ระสทิธปิระสาทวชิาความรูแ้ละประสบการณ์  ใหแ้ก่

ผูว้จิยัจนประสบความสาํเรจ็ 

 ขอขอบพระคณุ  คุณป้าเฉลา   สระทองฮ่วม   อาจารยช์วลติ  อารยตธิรรม ผูใ้หค้าํแนะนํา

และเอือ้เฟ้ือขอ้มลูและบทเพลงแก่ผูว้จิยั อย่างเตม็ใจ  และ ให้การตอ้นรบัทีอ่บอุ่นในหมูบ่า้น หนอง

เทยีม  รวมถงึองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลสระพฒันา  ทีเ่อือ้เฟ้ือขอ้มลูในพืน้ที ่ และ ชาวบา้นหมูบ่า้น

หนองเทยีม  ทีใ่หก้ารตอ้นรบัเป็นอยา่งด ี

 ขอขอบพระคณุ ผศ.นิตยา  สอนอาจ ผูเ้อือ้เฟ้ือทุนในดา้นการเกบ็ขอ้มลู  ผศ.สานิตย ์ รศัมี

และอาจารยย์ศพนธ ์ นิตยแ์สวง ทีส่นบัสนุนดา้นขอ้มลู  และ การช่วยเหลอืในทุก ๆ ดา้น             

ผศ.ดร.แสงเดอืน เจรญิฉิม และ ผศ .วสนัต ์ เดอืนแจง้ สาํหรบัความช่ วยเหลอืในดา้นการตรวจสอบ

เอกสาร ตลอดจนกาํลงัใจทีม่ใีหก้บัผูว้จิยัเสมอมา นายธรีเดช  แพรคุ่ณธรรม สาํหรบัความช่วยเหลอื

ดา้นโน้ตดนตรสีากล อาจารยศ์ริธิร สาวเสม ทีช่่วยเหลอืในดา้นการเกบ็ขอ้มลู งานเอกสารรวมถงึ

การเรยีบเรยีงขอ้มลูจนเสรจ็สมบรูณ์ และ เพือ่น ๆ ปรญิญาโท สาขามานุษยดรุยิางควทิยา รุน่ปี ’51 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทร วโิรฒทุกท่านทีใ่หป้ระสบการณ์  ความหว่งใยและ กาํลงัใจต่อกนัจนจบ

การศกึษา 

 สดุทา้ยน้ีขอกราบขอบพระคณุ  คุณพ่ออุดม  คุณแมพ่ลูศร ี นวมนาม  คุณตาเต๊ก  มัน่คง   

และครอบครวั มัน่คง  ทีไ่ดอ้บรมเลีย้งด ู ใหค้วามรกั  ความอบอุ่น  ตลอดจนสนบัสนุนใหไ้ดศ้กึษา

เลา่เรยีน  ทาํใหผู้ว้จิยัไดม้สีตปิญัญา  และประสบความสาํเรจ็ในครัง้น้ี 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

ภมิูหลงั 
 เสยีง มแีหล่งกําเนิดจากหลายทีม่าไมว่่าจะเกดิจากธรรมชาต ิหรอืมนุษย ์ซึง่มลีกัษณะและ

ระดบัเสยีงที่แตกต่างกนั  เสยีงของมนุษยเ์ป็นเสยีงทีม่อีทิธพิลต่อการดาํรงชวีติ  เพราะตอ้งใชใ้นการ

สือ่สารตลอดเวลา อกีทัง้ยงัเป็นส่วนหน่ึงของความบนัเทงิ ในชวีติประจาํวนัหลาย ๆ ดา้น  เช่น  การ

รอ้งเพลงทัง้ทีม่รีปูแบบและไมม่รีปูแบบ รอ้งเพลงกบัวงดนตร ี เป็นตน้    

 มนุษยม์คีวามเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์บัดนตรมีาตลอด   โดยเป็นทัง้ผูผ้ลติคดิคน้ และเป็นผู้

ถ่ายทอด ดนตรจีงึเป็นสิง่หน่ึงทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติของคนราตัง้แต่เกดิจนกระทั ่งตาย  จนอาจกลา่วได้

วา่ดนตรเีป็นสิง่ทีด่าํรงอยูร่ว่มกบัเราตลอดเวลา  ทัง้เพือ่ความบนัเทงิ  เพือ่ประกอบในพธิกีรรม และ

ใชใ้นงานเทศกาลประเพณต่ีาง ๆ หรอืแมแ้ต่เพือ่การคา้ในเชงิธรุกจิ  นอกจากน้ี  ดนตรยีงัถอืวา่เป็น

ศลิปะแขนงหน่ึงทีบ่่งบอกถงึความเป็นตวัตน  เอกลกัษณ์ ของกลุม่ชนในแต่ละพืน้ทีไ่ดอ้กีดว้ย   ซึง่

สงดั  ภเูขาทอง  (2539: 18) ไดก้ล่าวไวว้่า  ดนตรเีป็นงานศลิปะทีแ่สดงถงึพฤตกิรรมของมนุษย ์ ซึง่

อนัศลิปะการดนตรนีัน้ กเ็หมอืนกบังานศลิปะสาขาอื่น ๆ ซึง่เป็นผลผลติของคนในสงัคม และยอ่มตอ้ง

มโีครงสรา้ง  (Structure)  ของตนเอง  แต่โครงสรา้งนัน้มไิดอ้ยูด่ว้ยตวัของมนัเอง  และเราสามารถ

ทาํความเขา้ใจไดก้ต่็อเมือ่เราไดศ้กึษาทาํความเขา้ใจถงึพฤตกิรรม  (Behavior)  ของมนุษย ์ผูซ้ึง่เป็น

ผูผ้ลติศลิปะ โดยเฉพาะดนตรเีราตอ้งศกึษาใหท้ราบวา่ทาํไมและโดยวธิอีะไรทีแ่นวคดิ  หรอืคต ิ

(Concept) เกีย่วกบัพฤติ กรรมนัน้  ๆ จงึไดจ้ดัใหอ้ยูใ่นรปูแบบทีท่าํใหเ้กดิการผลติเสยีง  (Sound)  

อนัเป็นทีย่อมรบักนัวา่ไพเราะในสงัคม  

 ดนตร ีนบัไดว้า่เป็นภาษาสากลภาษาหน่ึงทีส่ามารถใชส้ือ่สารกนัได ้กล่าวไดว้่า ดนตรเีป็น

ภาษาอกีแขนงหน่ึงซึง่สามารถจะใชเ้ป็นเครือ่งมอืสือ่ความหมายได ้ตวั อยา่งทีง่า่ยทีสุ่ด เช่น ดนตรี

สามารถช่วยใหค้นฟงัเกดิความตื่นเตน้ ความเศรา้โศก ความรา่เรงิ รวมทัง้ความรกัความเสน่หา

อาลยั อนัเป็นความรูส้กึทีเ่รารบัรูไ้ดง้า่ยดายทีส่ดุ แต่ในขณะเดยีวกนัดนตรอีาจใหค้วามหมายทีย่าก

กวา่นัน้ไดอ้กีหลายประการ อาท ิความเคยีดแคน้ ความหึ งหวง ความเจบ็ชํ้า หรอืแมแ้ต่จะแสดง

อาการประชดประชนั กย็งัสามารถทาํไดเ้ช่นกนั (พนูพศิ อมาตยกุล . 2525: 62) จะเหน็วา่จากการ

สื่อสารผ่านทางบทเพลงแสดงใหเ้หน็ถงึการแสดงออกทางกายของผูฟ้งัซึง่เป็นผลอนัเกดิจากอทิธพิล

ของบทเพลงอยา่งเหน็ไดช้ดัเจน 

 ปญัญา รุง่เรอืง  (2546: 1) กล่าวถงึเรือ่งการแสดงออกทางดนตรขีองมนุษยว์่า  ดนตรเีกดิ

จากอารมณ์ของมนุษย ์ดใีจ  เสยีใจ สนุกสนานกต็บมอื  กระทบืเทา้  เสยีใจกร็อ้งครํ่าครวญ  การทาํ

ทาํนองทีก่าํเนิดตามสว่นต่าง ๆ  ของโลกนัน้ เดมิทกีค็งจะไมต่่างกนัมากนกั   ต่อมาเมือ่มนุษยร์ูจ้กั

พฒันาความเป็นอยูใ่หเ้ จรญิขึน้  กลายเป็นวฒันธรรมของมนุษยแ์ต่ละเผา่พนัธุ ์ ซึง่การไดย้นิเสยีง

ต่าง ๆ ทัง้เสยีงธรรมชาต ิ  และเสยีงสงูตํ่าทีเ่ป็นองคป์ระกอบของภาษาพดู และดนตรี   เป็นอยา่ง

เดยีวกนัและเหมอืนกนั แต่การตคีวามหมาย   และแสดงออกซึง่เสยีงนัน้ไปคนละอยา่งแลว้แต่สภาพ

ทางรา่งกาย  สิ่งแวดลอ้ม และวฒันธรรม ทีแ่ตกต่างกนัออกไปตามทอ้งถิน่    
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  อยา่งไรก็ ตามดนตรทีีเ่ป็นศลิปะนัน้ มทีัง้ดแีละทีไ่มด่ ี ดงัทีท่่านพุทธทาสภกิข ุไดแ้สดง

ธรรมในหวัขอ้ “ความว่าง จติว่าง ” มคีวามตอนหน่ึงวา่  “ดนตร ีบทเพลง หรอืทาํนองเพลงกต็าม มี

อยูส่องชนิด คอื เรา้ใหจ้ติวุ่นว ายกม็ ีทีก่ลอ่มจติใจใหส้งบเยน็ลงไปใหว้า่งกม็ ีเพราะฉะนัน้ดนตรทีี่

แทจ้รงิ ทีถ่กูตอ้งกบัความตอ้งการตามธรรมชาตนิัน้จะตอ้งเป็นดนตรทีีท่าํใหจ้ติวา่งลง สงบเยน็ลง 

นึกดถูงึดนตรขีอง ปู ่ยา่ ตา ยาย ในสมยัโบราณ ลว้นมแีต่ทาํนองเป็นไปในทางช่วยตะลอ่มกลอ่ม

เกลาใหจ้ติว่าง” (สงบศกึ ธรรมวหิาร. 2542: 228) 

 กลา่วโดยสรปุไดว้า่ มนุษยไ์ดค้ดิประดษิฐส์รา้งดนตรขีึน้มาเพือ่รบัใชห้รอืตอบสนองความ

ตอ้งการของตนเองอาจมคีวามเหมอืนหรอืแตกต่างกนัไปตามแต่ละวถิใีนการดาํรงชวีติ ไมว่า่มนุษย์

ต่าง ๆ เหลา่นัน้จะอาศยัอยูใ่นสงัคมทีม่ ี ความเจรญิรุง่เรอืง หรอืจะเป็นสงัคมในชนบทกต็าม   ลว้น

ต่างกใ็ชด้นตรเีขา้มามบีทบาทต่อสงัคมของตนเอง อยา่งมคีณุคา่เท่าเทยีมกนัทัง้สิน้  ซึง่เราจะเหน็ได้

วา่ในปจัจบุนัเริม่มกีารตื่นตวัและเรยีนรูก้บัวฒันธรรมดา้นดนตรขีองชนกลุม่ต่าง ๆ มากขึน้ ไมว่า่จะ

เป็นกะเหรีย่ง  มอญ  ลาวโซ่ง  แมแ้ต่ช นกลุ่มน้อยทีอ่าศยัอยูต่ามพืน้ทีต่่าง ๆ ของประเทศไทย  ใน

ขณะเดยีวกนัดนตรเีป็นศลิปะของเสยีงทีเ่กดิจากความพากเพยีรของมนุษยใ์นการสรา้งเสยีงใหอ้ยูใ่น

ระเบยีบของจงัหวะ  ทาํนอง  สสีนัของเสยีงและคตีลกัษณ์  ดนตรไีมว่่าจะเป็นของชาตใิด  ภาษาใด  

ลว้นมพีืน้ฐานมาจากสว่นต่า ง ๆ เหล่าน้ีทัง้สิน้  ความแตกต่างในรายละเอยีดของแต่ละส่วนแต่ละ

วฒันธรรมนัน้  เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ  แต่การทีจ่ะแตกต่างกนัอยา่งไรนัน้  กรอบวฒันธรรมของแต่ละ

สงัคมจะเป็นปจัจยัทีก่าํหนดใหต้รงตามรสนิยมของแต่ละวฒันธรรม  จนสามารถแยกแยะดนตรขีอง

ชาตต่ิาง ๆ ได ้ (เฉลมิศกัดิ ์ พกุิลศร.ี 2542: 2) 

 บทเพลง  เป็นส่วนหน่ึงของดนตรแีละเป็นสิง่ทีพ่บเหน็ไดใ้นทุกพืน้ที ่ ทุกชนชาติ   อกีทัง้

ยงัเกีย่วขอ้งกบัวถิกีารดาํเนินชวีติในการปฏบิตักิจิกรรมต่าง ๆ ไมว่า่จะเป็นกจิกรรมดา้นศาสนา  

การบนัเทงิ  ซึง่จดัไดว้่าเป็นสิง่ทีอ่ยูคู่่กบัมนุษยม์าตลอดนบัตัง้แต่อดตีจนปจัจบุนั  ในทาํนองเดยีวกนั  

พรรณราย  คาํโสภา  (2541: 51)  กล่าวว่า  เพลงเป็นสิง่หน่ึงทีม่คีวามสาํคญัสาํหรบัชวีติมนุษยม์า

ทุกยคุทุกสมยัและเพลงในแต่ละทอ้งถิน่ยอ่มแตกต่างกนัไปตามสภาพชวีติของสงัคมในทอ้งถิน่นัน้ ๆ 

ซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละชาตแิต่ ละภาษาในทอ้งถิน่ต่าง ๆ ทีเ่รยีกกนัวา่  เพลงพืน้บา้น  (Folk 

Song)  หรอืดนตรพีืน้บา้น  (Folk Music)  เพลงพืน้บา้นจดัเป็นสว่นหน่ึงของคตชิาวบา้นทีน่่าสนใจ

ยิง่  เพราะเพลงสะทอ้นใหเ้หน็ชวีติความเป็นอยูใ่นขนบธรรมเนียมประเพณ ี ความเชือ่ของชาวบา้น

ในทอ้งถิน่นัน้ ๆ เ พลงพืน้บา้นเป็นวฒันธรรมอยา่งหน่ึงของการบนัเทงิทีม่อียูใ่นสงัคมไทยมานาน  

และมคีวามสมัพนัธอ์ยา่งใกลช้ดิกบัวถิชีวีติของคนไทย  เช่น หนุ่ม  สาวรอ้งเกีย้วกนั  เดก็ๆ รอ้ง

เพลงเล่นกนั   แมก่ล่อมลกูหรอืเพลงทีใ่ชร้อ้งในเทศกาลต่างๆ เช่น เพลงรอ้งในงานแห่บัง้ไฟ  เพลง

บอก  เพลงเรอื  ฯลฯ  เพลงพืน้บา้น  จงึแยกวถิกีารดาํรงชวีติของชาวบา้นไดย้าก  เพราะผกูพนักบั

ชวีติของคนไทยอยา่งใกลช้ดิและสบืทอดกนัมาชา้นาน 
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 เพลงพืน้บา้นมกีาร สบืทอดต่อกันมาในลกัษณะปากต่อปาก  คนรุน่จะแสดงวธิีการรอ้งให้

คนรุ่นต่อมาฟงัจดจาํ  และเลยีนแบบ ไมม่กีารบนัทกึเป็ นลายลกัษณ์อกัษร  การถ่ายทอดแบบน้ีเป็น

สว่นทีท่าํใหเ้พลงพืน้บา้นไ มม่แีบบแผนการรอ้งทีแ่น่นอน  แต่เปลีย่นแปลง ไปตามผูร้อ้ง  โดยมี

ทาํนองเพลง เป็นหลกั ผูร้อ้งดดัแปลงลลีาเพลง  แต่ไมท่ิง้ลกัษณะเดมิ  เพลงพืน้บา้นจงึมกีาร

เปลีย่นแปลงอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป  และยงัดาํรงลกัษณะเฉพาะถิน่ไวไ้ด ้  

 ลาวโซ่ง  หรอืไทยทรงดาํ  เป็นกลุม่ชาตพินัธุห์น่ึงทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศไทยและมปีระเพณี

สบืทอดทางศลิปวฒันธรรมมาชา้นาน   ทัง้ยงัมพีธิกีรรมต่าง ๆ เช่น  พธิเีสนเรอืน  พธิเีสนตวั  เป็น

ตน้  นอกจากน้ียงัม ี เพลงกลอ่มเดก็  หรอืนิทาน  ซึง่นิทาน  เป็นคาํบอ กเล่าทีท่าํใหเ้ราไดรู้จ้กัไทย

โซ่ง  ไทยโซ่งไดเ้ขา้มาตัง้ถิน่ฐานในประเทศไทยมานานแลว้  โดยกระจายอยูใ่นพืน้ทีต่่าง ๆ เช่น  

จงัหวดัชยันาท  พษิณุโลก  พจิติร  สุโขทยั  สระบุร ี ลพบุร ี กาญจนบุร ี ราชบุร ี สุพรรณบุร ี 

เพชรบุร ี นครปฐม  เป็นตน้  (เรณู  เหมอืนจนัทรเ์ ชย. 2546: 82)   ไทยโซ่ง  มชีื่อเรยีกกนัหลายชื่ อ  

ไดแ้ก่  ลาวโซ่ง  ไทดาํ  ไตดาํ  ผูไ้ทยดาํ  ไทยทรงดาํ  ไทยโซ่ง  ลางเซ่ง  ลาวซ่วงดาํ   ลาวทรงดาํ   

และโซ่งดาํ  ทีเ่รยีกชือ่วา่  “โซ่งดาํ”  คงเรยีกตามเสือ้ผา้ทีนุ่่งหม่  เพราะชอบแต่งกายดว้ยเสือ้ผา้สดีาํ  

คาํวา่  “โซ่ง”  แผลงมาจาก  “สว้ง”  แปลว่า  “กางเกง ”  ดงันัน้  “โซ่งดาํ”  หมายถงึ  ชาวผูใ้ดทีนุ่่ง

กางเกงสดีาํ  ต่อมาคาํว่า ดาํ  หายไปจงึเหลอืแต่คาํว่า  โซ่ง  แต่ทีเ่รยีกกนัว่า  ลาวโซ่ง  อาจเป็น

เพราะ  คนไทยเหลา่น้ีอพยพมาจากสว่นหน่ึงของอาณาจกัรลาว  และมขีนบธรรมเนียมประเพณสีว่น

ใหญ่คล้ายกนั  ขอ้สนันิษฐานอกีทางหน่ึงคงเกดิจากความนิยมในการเรยีกชือ่ของคนสมยันัน้  มกั

เรยีกผูท้ีจ่ากถิน่อื่นอพยพเขา้มาอยูใ่หมว่่า  “ลาว”  (นิพนธ ์ เสนาพทิกัษ.์ 2523: 19) 

 พธิกีรรมต่าง ๆ ของลาวโซ่ง  ไดแ้บ่งตามความเชื่อได ้ 2  ประเภท  คอื 

 1.  พธิกีรรมทีเ่กีย่วกบัความเชือ่ถอืทางพทุธศาสนา  ลาวโซ่งยอมรบัวฒันธรรมของคน

ไทยภาคกลางบางสว่น  โดยเฉพาะในดา้นการนบัถอืพทุธศาสนา  ลาวโซ่งจงึปฏบิตัพิธิกีรรมตาม

หลกัพทุธศาสนาเหมอืนคนไทยทัว่ไป  เช่น  มกีารบวชนาค  ทอดกฐนิ  ทอดผา้ปา่  การทาํบุญใน

เทศกาลวนัสาํคญัทางพุ ทธศาสนา  ตลอดจนงานรืน่เรงิประจาํปี  เช่น  สงกรานต ์ ปีใหม ่ เป็นตน้  

หากแต่ยงัคงรกัษาเอกลกัษณ์ทางการแต่งกายเพิม่ขึน้มา  มไิดข้ดักบัพธิกีรรมดัง้เดมิแต่อยา่งใด 

 2.  พธิกีรรมทีเ่กีย่วกบัความเชือ่ในเรือ่งการนบัถอืผแีละขวญั  พธิกีรรมเหลา่น้ีลาวโซ่งถอื

ปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดัสบืทอดกนัมาตัง้แต่โบราณจนถงึปจัจบุนั  โดยมลีกัษณะเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ

กลุม่ เช่น พธิกีรรมทีเ่กีย่วกบัการเกดิ  การแต่งงาน  การตาย  และพธิกีรรมทีเ่กีย่วกบัการเซ่นไหว ้ 

(เสน) ผบีรรพบุรษุ  และผต่ีาง ๆ ซึง่ไดแ้ก่  พธิเีสนเรอืน  พธิเีสนศาลเจา้ประจาํหมูบ่า้น  พธิเีสนตัง้บัง้  

(วาสนา  อรณุกจิ. 2529: 63) 

 ในการประกอบพธิกีรรมของลาวโซ่งนัน้  บางพธิจีะมกีารนําดนตรเีขา้ไปประกอบการกบั

พธิใีนช่วงเวลาต่าง ๆ ดว้ย  ซึง่จะมกีารขบั  หรอืการรอ้งเป็นอกีส่วนหน่ึงของพธิกีรรม  เพลงขบั  

หรอืภาษาลาวโซ่ง  เรยีกว่า  ขบัสายแปง  เป็น การขบัรอ้งเพลงแบบหน่ึงของลาวโซ่งทีใ่ชเ้พื่อบอก

กลา่วใหอ้กีฝา่ยหน่ึงทราบถงึวตัถุประสงค ์ หรอืความตอ้งการของตนแก่ผูอ้ื่น  นิยมใชก้นัทัง้การขบั
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เลน่คอน  ขบัแนะนําตนเอง  ขบัเกีย้วพาราส ี ขบัโตต้อบกนัในเชงิโวหาร  การขบัแนะนําสัง่สอน  

อยา่งเช่น  สอนคูบ่า่วสาวในการแต่งงาน  สอนลกูสอนหลาน  และขบับอกทางผูต้าย  เป็นตน้  ผูร้อ้ง

เพลงขบัเรยีกว่า  “หมอขบั”  ถา้เป็นหญงิเรยีกว่า  “แมข่บั”  ในเอกสารบา้นเกาะแรต  ตาํบลบางปลา  

อําเภอบางเลน  จงัหวดันครปฐม  ไดก้ล่าวถงึเพลงขบัไวว้่า  คนลาวโซ่งชอบฟงัเพลงแอ่ว  (ขบั)  คอื  

การขบัรอ้งเพลงตา มประเพณพีืน้บา้นของตนทีเ่รยีกว่า  แอ่วลาว  (ขบัลาว)  คนลาวโซ่งมลีกัษณะ

เป็นคนเจา้บทเจา้กลอนอยูม่าก  จะพดูหรอืจะกลา่วสิง่ใด  มกัจะกลา่วเป็นคาํสอนคลอ้งจองสมัผสักนั

เสมอ  เช่น  ตื่นเจา้ไดเ้วยีะหลายตื่นสานสายไดเ้วยีะน้อย  แมยา่เอิน้ใหข้านใหเ้ฮด็เซานัง่ใหโ้ตอยา่

นัง่หวัเพลงขบัสายแปง  เป็นตน้  (นุกูล  ชมพนิูช. 2530: 13) 

 การขบัสายแป งของลาวโซ่ง จดัเป็น การขบัรอ้ง ทีย่งัคงสภาพอยูท่่ามกลางความ

เปลีย่นแปลง และมบีทบาทสาํคญัต่อการดาํรงชวีติของคนในสงัคมชาวลาวโซ่ง ทัง้ยงัเป็นสือ่สะทอ้น

ถงึการแสดงออกทางวฒันธรรม  ความเป็นชาตพินัธุ์   ชวีติความเป็นอยู ่ รวมถงึประเพณทีีส่าํคญั

ของลาวโซ่งอกีดว้ย  ซึง่ในปจัจบุนัวถิชีวีติของลาวโซ่งเริม่ห่างจาก การขบัสายแปง  เน่ืองจาก

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงทางสงัคมทัง้จากภายในและภายนอก  อกีทัง้วฒันธรรมต่าง ๆ ทีเ่ขา้

มามอีทิธพิลต่อชวีติความเป็นอยูข่องคนในสงัคม   

 การขบัสายแปงของลาวโซ่ง  ตาํบลสระพฒันา อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดั นครปฐม  เป็น

บทเพลงทีม่กีารสบืทอดกนัแบบปากต่อปากมาเป็นเวลานาน  แต่จากการศกึษาเอกสารงานวจิยัที่

เกีย่วขอ้งกบั ลาวโซ่ง  พบว่า  ยงัขาดการศกึษาเรือ่งราวเกีย่วกบับทบาทและหน้าทีข่อง การขบัสาย

แปงในวถิชีวีติ  วฒันธรรมของชาวลาวโซ่ง  ซึง่จะแสดงใหเ้หน็ถงึคุณค่าของบทเพลง  ทัง้ยงัสะทอ้น

ถงึการดาํรงชวีติในสงัคมลาวโซ่งไดอ้กีดว้ย  จากการสาํรวจขอ้มลูชาวลาวโซ่งในพืน้ทีจ่งัหวดั

นครปฐม  พบว่าแมห่มอทีไ่ดร้บัสบืทอดและทาํหน้าทีข่บัสายแปงยงัคงเหลอือยู ่ และจากการออก

ภาคสนาม พบว่าเหลื อผูข้บัสายแปง คอื นางเฉลา  สระทองฮ่วม  เพยีงคนเดยีว ในพืน้ทีต่าํบลสระ

พฒันา  อาํเภอกาํแพงแสน  จงัหวดันครปฐม   ซึง่ผูว้จิยัเกรงวา่จะสญูหายไปและไมม่ใีครสบืทอดต่อ  

เน่ืองจากหมูบ่า้นหนองเทยีมยงัคงรกัษาขนบธรรมเนียมประเพณแีละวฒันธรรมของลาวโซ่งไวอ้ยา่ง

เครง่คดั ในการศกึษาครัง้น้ีจะเป็นการดาํรงรกัษาไวซ้ึง่มรดกทางวฒันธรรมของกลุม่ชาตพินัธุ์ลาวโซ่ง

ในพืน้ทีต่าํบลสระพฒันา  อาํเภอกาํแพงแสน  จงัหวดันครปฐม ไดอ้กีดว้ย  

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพือ่ศกึษาประวตัคิวามเป็นมา ของลาวโซ่งหมูบ่า้นหนองเทยีม ตาํบลสระพฒันา อาํเภอ

กําแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

2. เพือ่ศกึษาพธิกีรรมทีใ่ชก้ารขบัสายแปง  ของลาวโซ่งหมูบ่า้นหนองเทยีม ตาํบลสระพฒันา 

อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

3. เพือ่ศกึษาการขบัสายแปง  ของนางเฉลา  สระทองฮ่วม  หมูบ่า้นหนองเทยีม ตาํบลสระพฒันา 

อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
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ความสาํคญัของการศึกษาวิจยั 

 สงัคมและวฒันธรรมความเป็นอยูข่องลาวโซ่ง  ยงัมคีวามผกูพนักบัความเชือ่ต่าง ๆ ส่งผล

ทาํใหเ้กดิการประกอบพธิกีรรมเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของคนในสงัคม  กระทัง่กลายเป็น

ประเพณทีีส่บืทอดต่อกนัมาจากรุน่สูรุ่น่  การประกอบพธิกีรรมมกัจะนําบทเพลงหรอืการขบัเขา้มามี

บทบาทและหน้าทีใ่นพธิกีรรมทีเ่ป็นสือ่ในการถ่ายทอดเรือ่งราวดา้นประวตัศิาสตร ์ ชวีติความเป็นอยู่

ของสงัคมลาวโซ่งแสดงใหเ้หน็ถงึความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ   ปจัจบุนัการเปลีย่นแปลงของสภาพ

สงัคมและคา่นิยมจากภายนอกทาํใหม้ผีลกระทบต่อบทบาทหน้าทีข่องบทเพลงทีล่ดน้อยลงทุกท ี จงึ

สมควรอยา่งยิ่งทีจ่ะทาํการศกึษาและรวบรวมขอ้มลูองคค์วามรูเ้พือ่ใหค้งอยูแ่ละเป็นการสรา้งคณุคา่

ของวฒันธรรมประเพณใีนการขบัสายแปง  ทัง้ยงัเป็นการรว่มอนุรกัษไ์วเ้ป็นมรดกทางชาตพินัธุ ์

  

ขอบเขตของการวิจยั 

  การวจิยัครัง้น้ี เป็นการศกึษาในเชงิมานุษยดรุยิางควทิยา (Ethnomusicology)  ซึง่จะศกึษา

ขบัสายแปง ในหมูบ่า้นหนองเทยีม  ตาํบลสระพฒันา  อําเภอกําแพงแสน  จงัหวดันครปฐม  เท่านัน้  

โดยจะแบ่งการศกึษาเป็น  2  ดา้นต่อไปน้ี 

 1.  พืน้ในการศกึษาวจิยั 

 ศกึษาประวตัคิวามเป็นมาของลาวโซ่งในจงัหวดันครปฐมและลาวโซ่งในหมูบ่า้นหนอง

เทยีม อําเภอกําแพงแสน จงัหวดันครปฐม  

 2.  การขบัสายแปง 

 ศกึษาความเชือ่ พธิกีรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขบัสายแปง  บทขบัสายแปง  ทาํนอง  วธิกีาร

ขบัของนางเฉลา  สระทองฮ่วม  และบนัทกึเป็นโน้ตสากล   

  

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 ผูว้จิยัเลอืกคาํศพัทท์ีนํ่ามาใชใ้นวทิยานิพนธฉ์บบัน้ีเฉพาะคาํทีก่ลา่วถงึในวิถกีารดาํเนิน

ชวีติของชาวลาวโซ่ง ดงัต่อไปน้ี 

 กอลอ้ห่อง หมายถงึ หิง้บชูาผบีรรพบุรษุ 

 ขบั  หมายถงึ  การรอ้งเพลง 

 ขบัสายแปง หมายถงึ  การรอ้งเพลงของลาวโซ่ง  มเีน้ือหาและคาํรอ้งเป็นภาษาลาวโซ่ง 

 โซ่ง หมายถงึ กางเกง 

 โซ่งดาํ หมายถงึ กางเกงดาํ 

 ดนตรพีืน้บา้น หมายถงึ ดนตรทีีค่นในกลุม่ลาวโซ่งหมูบ่า้นหนองเทยีม จงัหวดันครปฐม 

ไดข้บัรอ้ง หรอืบรรเลงดว้ยการจดจาํสบืทอดต่อ ๆ กนัมาชา้นานหลายชัว่อายคุน จนคนรุน่หลงัไม่

สามารถทราบไดว้า่ผูใ้ดแต่งขึน้เมือ่ใด 

 แถน หมายถงึ ผฟ้ีา หรอื เทวดา 
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 แมม่ด หมายถงึ ผูท้ีท่าํหน้าทีป่ระกอบพธิกีรรมต่าง ๆ 

 มนต ์ หมายถงึ ผทีีเ่คยเป็นหมอทางเวทมนต ์

 รา่ยมนต ์ หมายถงึ บรกิรรมเวทมนต ์ คาถาเพือ่ทาํใหศ้กัดิส์ทิธิ ์
 ลาวโซ่ง หมายถงึ กลุม่ชาตพินัธุล์าวกลุม่หน่ึงทีอ่าศยัอยูใ่นหลายจงัหวดัของ

ประเทศไทย  รวมถงึในตาํบลสระพฒันา  อาํเภอกาํแพงแสน  จงัหวดันครปฐม 
 เสือ้ฮ ี หมายถงึ เสือ้ชุดใหญ่ของลาวโซ่งทีใ่ชใ้นการประงานพธิต่ีาง 

 สีง่  หมายถงึ แซ่หรอืตระกูล 
 เสน หมายถงึ การเซ่น หรอื การสงัเวย 

 เสนเรยีกขวญั  หมายถงึ พธิเีซ่นไหวเ้พื่อเรยีกขวญัทีห่ายไปของผูป้ว่ยใหก้ลบัคนืสู่ตวั                                           
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ลาวโซ่งหมูบ่า้นหนองเทยีม  ตาํบลสระพฒันา   

อาํเภอกาํแพงแสน  จงัหวดันครปฐม   

การขบัสายแปง 

ประวติัความเป็นมา 
 

-  สภาพทัว่ไปของ  

   หมูบ่า้นหนองเทยีม 

-  ลาวโซ่งหมูบ่า้น 

   หนองเทยีม 

-  การขบัสายแปง 

 

พิธีกรรมท่ีใช้การขบัสายแปง 
 

-  ความเชื่อ 

-  พธิกีรรม 

   +  พธิเีสนเรยีกขวญั 

    +  พธีแีต่งงาน 

-  ขัน้ตอนในการประกอบ   

   พธิกีรรม 

-  วฒันธรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

การขบัสายแปง 

-  ประวตั ิ

   +  นางเฉลา  สระทองฮ่วม 

   +  การสบืทอด 

-  วธิกีารขบัสายแปง 

   +  เทคนิค 

   +  ทาํนอง 

   +  วรรกรรม 

   +  โอกาสทีใ่ช ้

-  ประเภทการขบัสายแปงของ

นางเฉลา  สระทองฮ่วม 

   +  ขบัเรยีกขวญั 

   +  ขบัสอนขวญั 

   +  ขบัใหพ้ร 

-  บนัทกึเป็นโน้ตสากล 

เอกลกัษณ์  และคุณค่าทางวฒันธรรมการขบัสายแปงของลาวโซ่ง   

 

พธิกีรรม 



 

 

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

 ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยัโดยอาศยั

แหล่งขอ้มลูต่าง ๆ ดงัน้ี  

  1.  เอกสารและตาํราวชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง 

 2.  เอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  

  

1.  เอกสารและตาํราวิชาการท่ีเก่ียวข้อง 
  พระยาอนุมานราชธน (2515 : 2) ใหค้วามหมายของคาํวา่ “วฒันธรรม ” ในฐานะนกั

มานุษยดรุยิางควทิยาวา่ วฒันธรรม หมายถงึ สิง่ทีม่นุษยส์รา้งขึน้โดยอาศยัการเรยีนรูจ้ากกนั และ

สบืต่อเน่ืองเป็นความเจรญิกา้วหน้า 

 ราชบณัฑติยสถาน (2542: 1058)  ใหค้วามหมายของคาํวา่ “วฒันธรรม” วา่ วฒันธรรม 

หมายถงึ  สิง่ทีท่าํใหเ้กดิความเจรญิงอกงามใหแ้ก่หมูค่ณะ  เช่นวฒันธรรมไทย วฒันธรรมในการแต่ง

กาย  วถิชีวีติของหมูค่ณะ  เช่น  วฒันธรรมพืน้บา้น  วฒันธรรมชาวเขา   

 วลิาวลัย ์ปานทอง และคณะ  (2551: 27) ไดป้ระมวลความหมายของวฒันธรรมจาก

แหล่งขอ้มลูต่าง ๆ  แลว้ใหค้วามหมายวา่ วฒันธรรม หมายถงึ วถิกีารดาํเนินชวีติ (The Way of 

Life) ของคนในสงัคม นบัตัง้แต่วธิกีนิ วธิอียู ่วธิแีต่งกาย วธิทีาํงาน วธิพีกัผอ่น วธิแีสดงอารมณ์  วธิี

สื่อความ วธิจีราจรและขนส่ง วธิอียูร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ วธิแีสดงความสุขทางใจ และหลกัเกณฑก์า ร

ดาํเนินชวีติ โดยแนวทางการแสดงออกถงึวถิชีวีตินัน้อาจเริม่มาจาก เอกชนหรอืคณะบุคคลทาํเป็น

ตวัแบบ แลว้ต่อมาคนสว่นใหญ่กป็ฏบิตัสิบืต่อกนัมา วฒันธรรมยอ่มเปลีย่นแปลงไปตามเงือ่นไขและ

กาลเวลาเมือ่มกีารประดษิฐห์รอืคน้พบสิง่ใหม ่วธิใีหมท่ีใ่ชแ้กป้ญัหาและตอบสนองความตอ้งกา รของ

สงัคมไดด้กีวา่ ซึง่อาจทาํใหส้มาชกิของสงัคมเกดิความนิยมและในทีส่ดุอาจเลกิใชว้ฒันธรรมเดมิ  

ดงันัน้การรกัษาหรอืธาํรงไวซ้ึง่วฒันธรรมเดมิจงึตอ้งมกีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงหรอืพฒันา

วฒันธรรมใหเ้หมาะสมมปีระสทิธภิาพตามยคุสมยั   

 ในทางดนตรถีอืไดว้า่ ดนตรเีป็นวฒันธรรม อยา่งหน่ึง ดงัที ่สุกร ี เจรญิสุข (2548: 27) ได้

กล่าวไวว้่า ดนตรเีป็นเรือ่งของวฒันธรรม มปีระเดน็ทีส่าํคญัๆ อยู ่ 2 ประเดน็ คอื 1. ดนตรเีป็นเสยีง 

เสยีงเป็นพลงังานทีม่อีํานาจซึง่เป็นสิง่ทีเ่ป็นจรงิทีไ่มต่อ้งพสิจูน์ 2. ดนตรเีป็นเรือ่งของวฒันธรรม เฉก

เช่นภาษา การเ รยีนรูด้นตรเีป็นวธิเีดยีวกนักบัการเรยีนรูข้องภาษาคอื การเลยีนแบบ แมส่อนลกู 

ภาษาแม่  ซึง่เรยีนรูโ้ดยอาศยัสิง่แวดลอ้ม เมือ่ดนตรเีป็นเรือ่งของวฒันธรรมเป็นเรือ่งของวถิชีวีติ 

ความคุน้เตย ความเคยชนิ การเลีย้งดกูารเตบิโต การรบัรู ้ซึง่เป็นหุน้สว่นของวฒันธรรมของแต่ ละ

คน แต่ละกลุม่ชนมวีฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนัและวฒันธรรมเป็นตวักาํกบัวถิชีวีตินัน้ๆ ดงันัน้ภาษาแม่

คอื ความรูคู้ช่วีติ โดยเรยีนรูม้าแต่กาํเนิดและความรูเ้หลา่นนัน้กลายเป็นลกัษณะเฉพาะตวัของคน 

ของชุมชน และของสงัคม 
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 สพุตัรา สภุาพ (2518: 68) ไดก้ลา่วถงึลกัษณะวฒันธรรมในแนวทางทีจ่ะเป็นรปูธรรม  ดงัน้ี 

 1. เป็นสิง่ทีไ่ดม้าโดยการเรยีนรู ้เป็นการเรยีนรูจ้ากมนุษยด์ว้ยกนั เช่น การแต่ง การละเลน่  

และการขบัรอ้ง 

 2. เป็นมรดกทางสงัคม วฒันธรรมเกดิจากการเรยีนรู ้จงึสามารถถ่ายทอดจากคนรุน่หน่ึง

ไปยงัคนอกีรุน่หน่ึง  บุคคลเกดิจากสงัคมใดก็ เรยีนรูว้ฒันธรรมจากบุคคลในสงัคมนัน้  เกดิจากการ

ถ่ายทอดเป็นมรดกทางสงัคม 

 3. เป็นวถิชีวีติ หรอืแบบของการดาํรงชวีติ วฒันธรรมไมส่ามารถจาํแนกความแตกต่าง

ของสงัคมแต่ละสงัคมได ้

 4. วฒันธรรมเป็นสิง่ทีไ่มค่งที ่มนุษยก์ม็กีารคดิคน้สิง่ใหม ่ๆ รบัเอารปูแบบของการดาํเนิน

ชวีติของบุคคลทีม่อียูเ่ดมิ และปรบัปรงุของเดมิใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

 ลกัษณะดงักล่าวไดส้อดคลอ้งกบัแนวความคดิของวเิชยีร รกัการ (2529: 30) ไดอ้ธบิาย

ลกัษณะวฒันธรรมไวใ้นหนงัสอื  “วฒันธรรม  และพฤตกิรรมของไทย”  ดงัน้ี 

 1. วฒันธรรมเป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งเรยีนรู ้

 2. วฒันธรรมเป็นมรดกทางสงัคม 

 3. วฒันธรรมเป็นสิง่ทีเ่ปลีย่นแปลงได ้

 ประเทอืง  คลา้ยสบุรรณ์ (2531: 4) สรปุแนวคดิ “วฒันธรรมพืน้บา้น” จากนกัคตชินวทิยา  

นกัมานุษยวทิยา  ดงัน้ี 

 1.  สบืทอดมาจากบรรพบุรษุต่อ ๆ กนัมา 

 2.  มคีวามเป็นอมตะ  ยัง่ยนืและไมต่าย 

 3.  สบืทอดกนัดว้ยการบอกเลา่ 

 4.  ไมป่รากฏผูแ้ต่ง 

 5.  รกัษากนัดว้ยการจดจาํมากกวา่การบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 เพลงของกลุม่ชาตพินัธุน์บัวา่เป็นวฒันธรรมอยา่งหน่ึง  ซึง่พบว่ามศีพัทท์ีใ่ชเ้รยีกเพลง

พืน้บา้น เช่น เพลงพืน้เมอืง เพลงชาวบา้น เพลงประจาํเผ่า เพลงปฏพิากย ์  และเพลงนอกศตวรรษ  

ดงัทีสุ่กญัญา สุจฉายา (2525: 10) ไดก้ล่าวไวว้่า เพลงปฏพิากยเ์ป็นเพลงพืน้บา้นชนิดหน่ึงทีพ่บใน

ทุกภาคของไทย ทัง้เผ่าไท (ไทน้อย ) และของกลุ่มชนอื่น แต่เพลงทีร่อ้งนัน้แตกต่างกนัไปทัง้

ท่วงทาํนอง เน้ือหา เครือ่งดนตรปีระกอบและโอกาสทีร่อ้ง  อยา่งไรก็ตามกาญจนา  อนิทรสนุานนท ์ 

(2532: 57) ไดใ้หค้วามหมายของเพลงพืน้บา้นวา่เป็นเพลงทีช่าวบา้นคดิขึน้  รอ้งเลน่กนัในหมูบ่า้น

ของตน เพลงพืน้บา้นนัน้ฟงังา่ย สัน้ มลีลีาทาํนองซํา้ วนไปวนมา เครือ่งดนตรทีีใ่ชบ้รรเลงสว่นมาก

เป็นเครือ่งดนตรทีีใ่ชท้าํจงัหวะ เช่น ฉิ่ง กรบั กล อง เครือ่งดนตรทีีบ่รรเลงทาํนองมน้ีอยมาก  

โดยเฉพาะภาคกลาง  บทเพลงทีใ่ชร้อ้งนัน้เรยีกว่าเพลงพืน้บา้นหรอืเพลงพืน้เมอืง 
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 สภุ กัดิ ์อนุกูล และวลยัพร นิยมสุจรติ (2546: 8) กลา่วถงึเพลงพืน้บา้นวา่ เพลงพืน้บา้น

เป็นเพลงทีเ่กดิจากคนในทอ้งถิน่ทีส่บืทอดกนัมา เริม่ตน้จากผูใ้ดรอ้งเป็นคนแรกไมม่ปีรากฏ  แต่เป็น

ที่แน่นอนวา่สมยัก่อนไมม่มีหรสพใหค้วามสขุความบนัเทงิเหมอืนปจัจบุนั คนในทอ้งถิน่จงึตอ้งใช้

ความสามารถ  ปฏภิาณคดิเพลงเพือ่ใหเ้กดิความบนัเทงิในกลุม่ของตน ต่อมามกีารแสดงรว่มดว้ยผู้

แสดงจะฝึกหดัจนชาํนาญเพื่อใหก้ารแสดงออกมางดงาม  มรีะเบยีบแบบแผนแลว้พฒันามาเป็นระบาํ

ราํฟ้อนและการแสดงประเภทเลน่เป็นเรือ่ง  อาจเป็นเรือ่งราวในอดตี ปจัจบุนัหรอือนาคตกไ็ด ้ สว่น

การเดนิเรือ่งกย็งัใชเ้พลงเป็นตวันํา เช่น เพลงเตน้กําราํเคยีว เพลงพวงมาลยั การแสดงทีเ่ล่นเป็น

เรือ่งจะมาจากสิง่สมมตุ ิ

 นอกจากน้ี  ประสทิธิ ์เลยีวสริพิงศ ์(2529: 9) ไดศ้กึษาและวเิคราะหเ์รือ่งของเพลงพืน้บา้น

วา่นกัวชิาการทีศ่กึษาเรือ่งของเพลงพืน้บา้นสว่นมากมาจากสาขาทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัดนตร ีและ

ผลงานการศกึษาจากนกัวชิาการดนตรกีไ็มค่อ่ยมปีรากฏใหเ้หน็ต่อหน้าสาธารณชน ผลงานทีอ่อกมา

สว่นมากเป็นผลการวเิคราะห ์คาํรอ้ง ใหไ้ปสมัพนัธก์บัเรือ่งอื่น ๆ เพลงขบัรอ้งทุกเพลงไดม้าจากการ

รวบรวมเอาศลิปะสองสาขาเขา้ดว้ยกนัคอื ภาษากบัดนตร ี การนําเฉพาะคาํรอ้งของเพลงไปศกึษา

จงึเป็นการศกึษาเพลงเพยีงครึง่เดยีวเท่านัน้  เพราะการศกึษาแต่เพยีงภาษาของดนตรไีดแ้ก่ 

 1. ทาํนองเพลงพืน้บา้นทุกเพลง  มทีาํนองและทาํนองช่วยระบุสญัชาตขิองดนตรไีด ้

 2.  ลลีา  และจงัหวะ  ช่วยใหเ้กดิความรูส้กึและอารมณ์ตามบทเพลงนัน้ ๆ 

 3.  เสยีง  ผูร้อ้งเพลงพืน้บา้นอาจมกีารใชเ้สยีงรอ้งทีแ่ตกต่างกนั  ขึน้อยูก่บัความคดิความ

นิยมของแต่ละสงัคม 

 4.  พืน้ผวิ  บางแห่งนิยมรอ้งเสยีงเดยีวกนัหมด บางแหง่มกีารประสานเสยีง  จากคาํอธบิาย

ดงักลา่ว  ทาํใหก้ารศกึษาเรือ่งเพลงพืน้บา้นมองเหน็ความแตกต่างของแต่ละสงัคมไดช้ดัเจนขึน้  

และนัน่คอืสิง่ทีท่าํใหเ้พลงพืน้บา้นแต่ละทีแ่ต่ละทอ้งถิน่มลีกัษณะเฉพาะเป็นของตนเอง    
  กาญจนา อนิทรสนุานนท ์ (2532: 56) กลา่วถงึแนวทางในการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของ

เพลงพืน้บา้นไวด้งัน้ี 

 1. ภาษาทีใ่ช ้ภาษาทีใ่ชใ้นบทเพลงพืน้บา้นนัน้ เป็นภาษาพดูไมใ่ช่ภาษาเขยีน ฟงัเขา้ใจ

งา่ย  นิยมใชศ้พัทแ์บบชาวบา้นและมคีาํลกัษณะสองแงส่องงา่ม  คาํผวน  การหกัขอ้รอ  และการใช้

คาํเน้ือแดง 

 2.  ลกัษณะคาํประพนัธ ์กลอนเพลงพืน้บา้นสว่นมากเป็นลกัษณะกลอนแปด ทีเ่รยีกกนัวา่  

กลอนแปดหวัเดยีว นอกจากคาํประพนัธท์ีม่ลีกัษณะเป็นกลอนแปดหวัเดยีวแลว้ยงัมลีกัษณะคาํ

ประพนัธช์นิดอื่น ๆ ส่วนมากไมเ่หมอืนกนั รปูแบบของกลอนทีม่แีผนผงัไวแ้ต่ดัง้เดมิ อาจเปลีย่นไป

ตามความเหมาะสม 

 3.  เรือ่งราวในบทเพลง เป็นเรือ่งราวในชวีติประจาํวนั การทาํมาหากนิ ความเป็นอยู ่ เรือ่ง

ในครอบครวัผวัเมยี รวมทัง้ความเชือ่ในสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์การทาํดไีดด้ ีทาํชัว่ไดช้ัว่ ความเชือ่วา่ชาตหิน้า

มจีรงิ  การดาํเนินเรือ่งราวในบทเพลงพืน้บา้นนัน้จะเริม่ผกูเรือ่งตามกระสวนทีนิ่ยมกนั  ดงัน้ี 
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  3.1  ไหวค้ร ู

  3.2  เกริน่หรอืปลอบ 

  3.3  ประหรอืทกัทาย 

  3.4  ผกูรกั 

  3.5  สูข่อ 

  3.6  ลกัหาพาหนี 

  3.7  ชงิชู ้ หรอืตหีมากผวั 

  3.8  บทลาจาก 

 การดาํเนินเรือ่งตามกระสวนนิยมน้ีอาจเปลีย่นแปลงไปไดต้ามความเหมาะสมของสถานที ่ 

โอกาส และเวลา ไมจ่าํเ ป็นตอ้งเล่นจบตัง้แต่แรกไหวค้รถูงึชงิชู ้หรอืตหีมากผวั อาจตดัตอนเล่นได้

ตามความเหมาะสม แต่จาํเป็นตอ้งมบีทไหวค้รกู่อนเสมอไมว่า่เลน่สัน้หรอืยาว การรอ้งไหวค้รน้ีูฝา่ย

ชายเริม่ก่อนแลว้ฝา่ยหญงิจงึรอ้งขึน้บา้ง 

 4.  การแทรกคตสิอนใจ ในบทเพลงต่าง ๆ มคีตสิอนใจแทรกอยูเ่ส มอ ซึง่ชีใ้หเ้หน็ไดว้า่  

คนไทยนัน้นิยมแทรกคตไิวส้อนคนไมว่า่ในเรือ่งใด 

 ดา้นการรอ้งเพลง ทว้ม ประสทิธกุิล (2535: 191-192) กล่าวว่า การขบัรอ้งเพลงไทยนัน้

จดัเป็นศลิปะพเิศษอยา่งหน่ึงทีม่กีลวธิลีวดลายทีส่ลบัซบัซอ้น ไมม่อุีปกรณ์ทีเ่ป็นชิน้สว่นเหมอืน

ศลิปะประเภทอื่ น ๆ อุปกรณ์สาํคญัทีใ่ชไ้มม่ตีวัตน  ไมส่ามารถทีจ่ะสมัผสัหรอืแกไ้ขอุปกรณ์ในการ

ขบัรอ้งเพลงไทยไดเ้พราะเป็นสิง่ทีธ่รรมชาตสิรา้งมาใหอ้ยา่งละเอยีดอ่อน  แต่เราสามารถบงัคบั

อุปกรณ์เหล่าน้ีไดด้ว้ยอํานาจพเิศษแห่งจติของผูข้บัรอ้งเอง อุปกรณ์ทีก่ล่าวถงึไดแ้ก่ ปาก คาง  ลิน้   

จมกู คอ เสยีง รวมทัง้จติและสมองดว้ย ทัง้น้ีกาญจนา อนิทรสนุานนท ์ (2540: 63-65)  ไดก้ล่าวถงึ

เทคนิคการขบัรอ้งเพลงไทยไวว้่า การขบัรอ้งเพลงไทยนัน้มเีทคนิคหลายอยา่ง ตอ้งมกีารจดจาํและ

ฝึกฝนวธิกีารต่าง ๆ ใหเ้กดิทกัษะการขบัรอ้งเพลงนัน้  สาํหรบัวธิกีารฝึกหดัขบัรอ้งเพ ลงไทยนัน้จะ

กลา่วไดถ้งึในบทต่อไปน้ี  ก่อนอื่นควรจะทราบเกีย่วกบัเสยีงทีใ่ชใ้นการขบัรอ้งเพลงไทยก่อน  เสยีง

ทีใ่ชใ้นการขบัรอ้งเพลงไทย 

 1.  เสยีงเออ 

 2.  เสยีงเอย 

 3.  เสยีงออื 

 4.  เสยีงอ ึ

 5.  เสยีงเอ๋ย 

 6.  เสยีงเออะ 

 7.  เสยีงเฮอ 

 8,  เสยีงฮอื 

 9.  เสยีงฮ ึ
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 10.  เสยีงหอื 

 11.  เสยีงเองิเงอ 

 12.  เสยีงเองิเงย 

 

 สาํหรบัเสยีงทีไ่ดก้ล่าวถงึแลว้นัน้มวีธิกีารเปล่งเสยีงดงัน้ี 

วิธีการทาํเสียง  เออ 

 ใชน้ํ้าหนกัเสยีงลกึน่ิงอยูท่ีโ่คนลิน้  บงัคบัคอใหแ้ขง็  เผยอรมิฝีปากเลก็น้อยแลว้เปล่งเสยีง

ออกจากคอโดยตรง  โดยไมข่ยบัคางและไมห่บุปาก 

 

วิธีการทาํเสียง  เอย 

 มวีธิเีช่นเดยีวกบัเสยีง  “เออ”  จนเมือ่จะออกเสยีง  “เอย”  ใหข้ยบัโคนลิน้กระดกขึน้หา

เพดานปากเลก็น้อย  ใหข้อบลิน้สองขา้งกระทบเพดานปากแลว้แยกมมุปากออกเลก็น้อยใหเ้กดิเป็น

เสยีง  “อ”ี  ทีไ่มช่ดัเจนนกั  เมือ่สุดหางเสยีงควบกลํ้าตามเสี ยง  เออ  ออกมารว่มดว้ย  นิยมใชเ้มือ่

สิน้สดุการเอือ้นก่อนถงึคาํรอ้ง 

 

วิธีการทาํเสียง  อือ 

 เผยอรมิฝีปากอา้จากกนัเลก็น้อย  เปล่งเสยีงออกจากคอโดยตรง  บงัคบัคางไวใ้หน่ิ้งแลว้

ยกโคนลิน้ขึน้เลก็น้อย  เพือ่เปลีย่นทางลมใหม้ากระทบเพดานปากและเปลีย่นเสยีงใหอ้อกมาทัง้ทาง

จมกู  (เสยีงขึน้นาสกิ)  และทางปาก 

 

วิธีการทาํเสียง  เอย๋ 

 เหมอืนการทาํเสยีง  “เอย ”  แต่ผนัเสยีงใหส้งูขึน้โดยไมหุ่บปาก  เปลีย่นน้ําหนกัเสยีง

ในช่วงหางเสยีงใหไ้ปอยูท่ีจ่มกู 

 

วิธีการทาํเสียง  เออะ 

 เปล่งเหมอืนเสยีง  “เออ”  แต่สะดุดเสยีงใหส้ัน้ลง 

 

วิธีการทาํเสียง  เฮอ   

 ตอ้งเปล่งเสยีงออกจากคอ  บงัคบัใหน้ํ้าหนกัเสยีงมาอยูท่ีเ่พดานและขึน้นาสกิ  เปล่งเสยีง

ใหก้ระทบทัง้สองทาง  แต่ผา่นปากมากกวา่ทางจมกู 
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วิธีการทาํเสียง  ฮือ 

 เหมอืนกบัการเปล่งเสยีง  “เฮอ”  แต่ตอ้งออกเสยีงใหม้น้ํีาหนกัขึน้นาสกิแรงกว่าปกต ิ โดย

ยกโคนลิน้กระดกขึ้ นหาเพดานปาก  แต่ไมช่ดิ  เมือ่ตามดว้ยเสยีง  “เออ”  มกัจะมเีสยีง  “ง”  ตดิ

ออกมาดว้ย  อนัเป็นลกัษณะการเอือ้นอยา่งหน่ึงของไทย  แต่ถา้ใช ้ “เออ”  คูก่บัเสยีง “ออื”  จะไมม่ี

เสยีง  “ง”  ตดิมา 

 

วิธีการทาํเสียง  ฮึ 

  หลกัการเหมอืนการเปล่งเสยีง  “ฮอี”  แต่ทาํใหเ้สยีงสะดุดสัน้ลง 

 

วิธีการทาํเสียง  หือ 

 เผยอรมิฝีปากเลก็น้อย  เปล่งเสยีง  “ฮอี”  ผา่นออกมาชา้ ๆ พรอ้มกบัผนัเสยีงขึน้สงูใหเ้สยีง

ออกมาทางจมกู  การเปล่งเสยีงจะออกคาํไมช่ดัเจน  เมือ่จวนสุดเสยีงตอ้งค่อย ๆ ลดกําลงัลงทลีะน้อย

จนสุดหางเสยีง 

 

วิธีการทาํเสียง  เอิงเงอ 

 เริ่มตน้ดว้ยการเปลง่เสยีง  “เออ”  แลว้กระดกโคนลิน้ขึน้ไปสมัผสัเพดานปาก  เสยีงจะออก

ทางจมกูและเกดิเสยีง  “เองิ”  แลว้เปล่งเสยีงต่อเหมอืน  “เออ”  โดยตดิเสยีง  “ง”  มาดว้ย 

 

 สาํหรบัวธิกีารขบัรอ้งนัน้มกีลวธิต่ีาง ๆ มากมาย  ในดา้นพืน้ฐานการขบัรอ้งเพลงไทยคอื  

การเอือ้นเดนิทาํนองสลบักบัการรอ้งถอ้ยคาํ  เทคนิคทีใ่ชใ้นการขบัรอ้งเพลงไทยมจีาํนวน  42  เทคนิค  

ดงัน้ี 

 1. เสยีงครัน่  หมายถงึ  การทาํเสยีงรอ้งใหส้ะดุด  สะเทอืน  เพื่อใหเ้กดิความไพเราะ 

 2. เสยีงกระทบ  หมายถงึ  การออกเสยีงคาํรอ้งเมือ่เวลารอ้งเพลง  โดยออกเสยีงคาํรอ้งคาํ

เดยีวหรอืพยางคเ์ดยีวรอ้งออกเป็นหลายพยางค ์ ถา้รอ้งเป็น  2  พยางค ์ เรยีกว่า  กระทบคู่  2  ถา้

เป็น  3  พยางค ์ เรยีกว่า  กระทบคู่  3  เช่นคาํวา่  “เจา้”  เมือ่รอ้งว่า  “จา-เอา้”  เรยีกว่ากระทบคู่  2  

หรอืคาํวา่  “แนบ”  น้องเป็น  “แน-แอ-แอบ”  เรยีกว่า  กระทบคู่  4 

 3. เน้นเสยีง  มใีนการรอ้งเพลงไทยทุกเพลง  ถา้ตอ้งการใหเ้กดิความชดัเจนขอ้ความคาํรอ้ง

ใดกเ็น้นเสยีงใหช้ดัเจน 

 4. ประคบเสยีง  ประคบคาํ  หมายถงึ  การทาํใหเ้สยีงและคาํหนกัแน่น  ไมโ่พลง่ดงัมาก

จนเกนิไป  เช่นในเพลงสารถ ี 3  ชัน้  ในช่วง  “ช่างน่ารกั” 

 5. กล่อมเสยีง  การกลอ่มเสยีงนัน้เป็นเทคนิคอยา่งหน่ึง  ทาํเสยีงใหน้วล  ราบรืน่หรอืทาํ

เสยีงใหเ้นียน 
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 6.  กลิง้เสยีง การกลิง้เสยีงนัน้เป็นเทคนิคอยา่งหน่ึงในการรอ้งเพลงคลา้ย ๆ การกล่อมเสยีง

แต่การกลิง้เสยีงนัน้จะทาํเรว็กว่า 

 7.  กลงึเสยีง เทคนิคการกลงึเสยีงนัน้ใชใ้นคาํรอ้งในเพลงใดก็ตาม  ถา้ตอ้งการกลงึเสยีงคาํ

ต่าง ๆ ตอ้งรอ้งคาํนัน้ ๆ ใหช้ดัเจนในรปูของการรอ้งมใิช่การอ่านออกเสยีง  การรอ้งชดัเจนน้ีตอ้งคอ่ย 

ๆ ผนัเสยีงรอ้งจากไมช่ดัไปใหช้ดัในแต่ละคาํ  คลา้ย ๆ กบัการป ัน้คาํป ัน้เสยีง  แต่คาํทีต่อ้งการกลงึ

เสยีงจะไมท่าํใหเ้สยีงเคลื่อนไหวตอ้งกลงึเสยีงใหค้งทีต่รงกบัทาํนองของแต่ละเพลง 

 8.  เกลอืกเสยีง  เทคนิคการเกลอืกเสยีงคลา้ยกบักลิง้เสยีงแต่จะออกเสยีงมสีะดุดบา้งนิด

หน่อย  ในการออกเสยีงคาํรอ้งแต่ละคาํทีต่อ้งการใส่เทคนิคการเกลอืกเสยีง 

 9.  กลนืเสยีง เทคนิคการกลนืเสยีงเวลารอ้งเพลงในบางตอนตอ้งหุบปาก  แลว้กลนื เสยีงที่

รอ้งเพลงนัน้ลงไปในคอจงึจะเกดิความไพเราะ เทคนิคการกลนืเสยีงน้ีตอ้งมกีารฝึก 

 10. ขยกัขยอ่น  การทาํเสยีงขึน้และลงเสยีงจากนาสกิต่อกบัเสยีงแทไ้ดก้ลมกลนื  เรยีกว่า  

ขยกัขยอ่นจรงิ ๆ แลว้เทคนิคน้ีเหมาะกบับางเพลง 

 11. เสยีงครวญ  เทคนิคการรอ้งเสยีงครวญน้ีใชก้ั บเพลงทีม่ลีลีาทาํนองโศกเศรา้  สามารถ

รอ้งยดึจงัหวะไดเ้พื่อทาํเสยีงครวญใหเ้ขา้กบัอารมณ์เพลง 

 12. ควงเสยีง  ควงเสยีงแบ่งเป็น  2  ชนิด  คอื  ควงขึน้  (ควงสงู)  เทคนิคการอ้งควงเสยีงที่

เรยีกว่าควงขึน้นัน้ตอ้งใชเ้สยีงสงูโดยไล่เสยีงจากตํ่าไปหาสงู  เน้นใหเ้กดิความไพเ ราะ  ควงลง  (ควง

ตํ่า)  เทคนิคการควงเสยีงทีเ่รยีกว่าควงลงนัน้ใชก้บัวธิกีารรอ้งจากเสยีงสงูลงไปหาเสยีงตํ่ากลบักบัวธิทีี่

เรยีกว่าควงขึน้ 

 13. ชอ้นเสยีง  เทคนิคการชอ้นเสยีงนัน้ทาํไดย้ากมากตอ้งคอ่ย ๆ เปลง่เสยีงใหไ้ดอ้ารมณ์ใน

บทเพลง  โดยออกเสยีงมคีวามดงัและเบาใหไ้ดพ้อเหมาะพอดแีละผสมกบัตอ้งเน้นคาํรอ้งดว้ย 

 14. ป ัน้เสยีง  ป ัน้คาํ  เทคนิคการป ัน้เสยีงป ัน้คาํนัน้  ไดแ้ก่  การออกเสยีงหรอืเปลง่เสยีงเน้ือ

รอ้ง  หรอืการเอือ้นใหค้อ่ย ๆ ชดัเจนขึน้จากไมช่ดัมาชดั 

 15. เสยีงปรบิ  เทคนิคการทาํเสยีงปรบิน้ี  ไดแ้ก่การเปล่งเสยีงเอือ้นในบทเพลงต่าง ๆ ค่อย

เปล่งเสยีงและสะดุดเพยีงเบา ๆ เฉพาะในบางตอนทีต่อ้งการใหเ้กดิความไพเราะ 

 16. เสยีงโปรย  เทคนิคการโปรยเสยีงนัน้  ตอ้งเน้นเรือ่งการออกเสยีงทีค่่อย ๆ ผอ่นน้ําเสยีง

ออกมาชา้ ๆ ในการเอือ้นและการออกเสยีงคาํรอ้ง 

 17. เสยีงผา่น  เทคนิคการผา่นเสยีง  ไดแ้ก่  การเอือ้นทาํนองหรอืคาํรอ้ง  จากเสยีงหน่ึงไป

ยงัอกีเสยีงหน่ึง  โดยมลีกัษณะผ่านเสยีงค่อยเปล่งเสยีงขึน้และลงชา้ ๆ  

 18. ผนัเสยีง  เทคนิคการผนัเสยีง  คอื  การออกเสยีงคาํรอ้งใหไ้ดต้ามวรรณยกุต ์ ในเพลง

ทุกเพลงมคีาํรอ้ง  การรอ้งคาํรอ้งนัน้ถา้ออกเสยีงไมไ่ดต้ามวรรณยกุตค์วามหมายกจ็ะเปลีย่นไป  การ

ผนัเสยีงนัน้ตอ้งค่อย ๆ เปล่งเสยีงชา้ ๆ ใหค้าํค่อย ๆ ชดัโดยผนัเสยีงหน่ึงไปยงัอกีเสยีงหน่ึงคลา้ย ๆ 

กบัการผนัวรรณยกุต ์ กา  กา้  ก๊า  ก๋า  แต่มใิช่ผนัทัง้  5  เสยีง  อาจผนัแค่  2-3  เสยีง 
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 19. ผ่อนเสยีง  เทคนิคการผ่อนเสยีงนัน้ตอ้งออกเสยีงตัง้แต่ดงัแลว้ค่อย ๆ ผ่อนใหเ้บาลง  แต่

เสยีงไมเ่พีย้นไปจากเดมิ 

 20. มว้นเสยีง  มว้นคาํ  เทคนิคการมว้นเสยีง  มว้นคาํนัน้  ตอ้งรวมคาํรอ้งและการเอือ้น

ขมวดใหก้ระชบัในบางตอน 

 21. โยกเสยีง  เทคนิคการโยกเสยีงนัน้เป็นลลีาของการรอ้งทีม่กีารเปลีย่นเสยีงการรอ้งทีม่อียู่

ในทาํนองเพลงนัน้ ๆ จากเสยีงหน่ึงไปยงัอกีเสยีงหน่ึงแลว้กลบัมารอ้งเสยีงเดมิอกี  โดยตอ้งค่อย ๆ 

ปลอ่ยเสยีงอยา่งชา้ ๆ มกีารผอ่นเสยีงบา้งใหเ้กดิความไพเราะ  นุ่มหนู่าฟงั 

 22. โยนเสยีง  เทคนิคการโยนเสยีงนัน้  หมายถงึ  การอ้งเพลงในช่วงคาํรอ้งและเอือ้นทีต่อ้ง

ออกเสยีงเน้นใหม้เีสยีงหนกั  และกระทบเสยีงในบางตอน  แต่ตอ้งสงัเกตลลีาทาํนองเพลง  ความหนกั

เบา  ช่วงจงัหวะใหพ้อเหมาะพอดไีมใ่ช่โยนเสยีงจนเกนิจงัหวะ 

 23. รวบเสยีง  เทคนิคการรวบเสยีงหมายถงึ  การอ้งรวบ  2  เสยีงเขา้ดว้ยกนัใหฟ้งัดแูลว้ไม่

สะดุดห ู การรวบเสยีงน้ีมอียูเ่สมอในเพลงไทย  แต่มมีากในเพลงทีม่สีาํเนียงจนี 

 24. ลกัจงัหวะ  ยอ้ยจงัหวะ  การลกัจงัหวะเป็นการรอ้งทีไ่มใ่หล้งเสยีงก่อนจงัหวะ  ตามปกติ

การอ้งเพลงนัน้จะลงเสยีงตามจงัหวะตกของหน้าทบั  การยอ้ยจงัหวะนัน้เป็นการลงเสยีงใหห้ลงัจงัหวะ

ตกนิดหน่อย  เรยีกว่ายอ้ยจงัหวะ 

 25. เลื่อนไหล  เสยีงเลื่อนไหลนัน้บางทีเ่รยีกว่าเสยีงเพีย้น  บางครัง้เพีย้นสงู คอืเสยีงเลื่อน

ไหลขึน้สงูกวา่ทาํนองจรงิ  บางครัง้เลือ่นไหลลง คอืเสยีงเพีย้นตํ่ากวา่ทาํนองจรงิ  อยา่งน้ีทาํใหไ้มน่่า

ฟงัรวมเรยีกว่า  รอ้งเพีย้นเสยีง 

 26. เสยีงสะดุด  เทคนิคการทาํเสยีงสะดุดนัน้เป็นวธิเีดยีวกบัการทาํเสยีงปรบิ 

 27. เสยีงหนกั  เสยีงเบา  เทคนิคการทาํเสยีงหนกันัน้  จะมอียูใ่นเพลงไทยทุกเพลงทาํงา่ย

มาก คอืเสยีงหนกักต็อ้งออกเสยีงใหด้งับางครัง้ตอ้งกระแทกเสยีง  ส่วนเวลาทาํเสยีงเบากต็อ้งออกเสยีง

ใหเ้บา 

 28. หางเสยีง  คอืการออกเสยีงคาํรอ้งในบทเพลงไทยตอนทา้ยคาํกต็อ้งลากเสยีงใหย้าวกว่า

ปกตแิต่อยูใ่นลลีาทาํนองของบทเพลงไมเ่พีย้นเสยีง 

 29. เหนิเสยีง  เทคนิคการเหนิเสยีงคลา้ย ๆ กบัเสยีงเลื่อนไหล  แต่เลื่อนไหลไปในทางสงู  

คอื  เลือ่นเสยีงจากเสยีงตํ่าไปเสยีงสงูในเสยีงเดยีวกนัหรอืคนละเสยีงกไ็ด ้

 30. โหนเสยีง  เทคนิคการโหนเสยีงนัน้  ตอ้งเปล่งเสยีงไปในทางเสยีงสงูคลา้ย ๆ กบัเหนิ

เสยีง  แต่การโหนเสยีงน้ีตอ้งพยายามดนัเสยีงเหมอืนกบัจะเสยีงไมถ่งึแต่ดนัไปใหถ้งึหรอืโหนไปใหถ้งึ 

 31. เสยีงลอย  เทคนิคการทาํเสยีงลอยนัน้เวลารัง้ทาํเสยีงจา้ไมล่ง  ครบูางท่านเรยีกวา่ทาํ

เสยีงตงึ  ซึง่ตอ้งทาํเสยีงสงูแลว้ใหล้อยไวไ้มล่งเสยีงมาเป็นเสยีงอื่นหรอืลงเสยีงใหต้ํ่าลงมา 

 32. เสยีงอาศยั  การทาํเสยีงอาศยัตอ้งใชเ้สยีงสงูกว่าเสยีงจรงิของเสยีง  โดยเปล่งเสยีงออก

ทางปากและจมกู  ทาํเสยีงทีอ่อกมานัน้เบากว่าปกติ 
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 33. อมเสยีง  เทคนิคการอมเสยีงหมายถงึ  การรอ้งเพลงทีม่ช่ีวงต่อเน่ืองตอ้งหุบปากแต่ยงัมี

เสยีงอยูเ่รยีกว่า  อมเสยีง  ในคาํรอ้งบางตอนตอ้งหุบปาก แต่ถา้หุบปากมากแลว้เสยีงขาดตอนเพลงไม่

ต่อเน่ือง 

 34. เสยีงลงทรวง  เทคนิคการทาํเสยีงลงทรวงนัน้คอ่นขา้งยาก  สว่นมากนกัรอ้งชายมกันิยม

ทาํเสียงน้ี  เพราะตอ้งใชแ้รงกระแทกเสยีงลงไปในลาํคอและเลยลงไปถงึอกใหเ้กดิความสัน่สะเทอืน

เสยีงจะสัน่น้อย ๆ ฟงัแลว้เกดิอารมณ์สะเทอืนใจ 

 35. เสยีงพลิว้  เทคนิคการทาํเสยีงพลิว้นัน้  คลา้ย ๆ กบัการสะบดัเสยีงใหพ้ลิว้ไปมา  ซึง่

การทาํเสยีงพลิว้น้ีอยูใ่นตอนหางเสยีงซึง่จะตอ้ งสะบดัเสยีง  2-3  ครัง้  จงึจะเรยีกว่าเสยีงพลิว้  ถา้

สะบดัครัง้เดยีวเรยีกวา่  สะบดัเสยีง 

 36. เสยีงเครอื  ตามปกตคินทีม่เีสยีงเครอืโดยธรรมชาตนิัน้ไมเ่หมาะทีจ่ะรอ้งเพลง  แต่

เทคนิคการทาํเสยีงเครอืนัน้จาํเป็นตอ้งทาํในเพลงทีม่อีารมณ์เศรา้เพยีงบางตอน โดยผูร้อ้งตอ้ง ใส่

อารมณ์ในการรอ้ง  เสยีงทีอ่อกมาจะเครอืเลก็น้อย  ฟงัแลว้กนิใจ 

 37. รอ่นใบไมร้ว่ง  เทคนิคการรอ้งรอ่นใบไมร้ว่ง มไีมม่ากนกัในการรอ้งเพลงไทย  จะคลา้ย ๆ 

กบัเทคนิคการรอ้งควงลง  แค่รอ่นใบไมร้ว่งน้ีจะรอ้งสะดุดทลีะช่วงจากเสยีงสงูลงมาเสยีงตํ่า 

 38. สะบดัเสยีง  เทคนิ คการสะบดัเสยีงจะอยูใ่นตอนทา้ยการเอือ้น  จะมกีารสะบดัเสยีงใน

บางตอนเพือ่ใหเ้กดิความไพเราะ  ในช่วงการเอือ้นทา้ยการเอือ้นใหล้ากเสยีงยาวและสะบดัเสยีง  การ

สะบดัเสยีงจะคลา้ยกบัการทาํเสยีงพลิว้  แต่การทาํเสยีงพลิว้จะตอ้งสะบดั  2-3  ครัง้ 

 39. ทิง้เสยีง  เทคนิคการรอ้งทิง้เสยีงมอียูใ่นเพลงฉุยฉาย  ซึง่จะเหน็ไดช้ดัเจน  นิยมรอ้งเน้น

คาํ  เทคนิคการรอ้งชนิดน้ีจะคลา้ยกบัการเน้นเสยีงแต่การทิง้เสยีงนัน้รอ้งจนจบแต่ละคาํจะหยดุไมม่ี

เอือ้นทา้ยคาํต่อเหมอืนกบัทิง้เสยีงใหข้าดไป 

 40. เสยีงลอยจงัหวะ  เทคนิคการทาํเสยีงลอยจงัหวะคลา้ยกบัการทาํเ สยีงลอย  แต่การทาํ

เสยีงลอยจงัหวะนัน้  คนรอ้งจะใหจ้งัหวะตกตามหน้าทบัก่อนจงึจะขึน้รอ้งตอนต่อไป 

 41. บบีเสยีง  หมายถงึ  การทาํใหเ้สยีงแหลมเลก็ลง  บางทคีนรอ้งเสยีงใหญ่ไมเ่หมาะสมกบั

ลลีาของเสยีงทีร่อ้ง  กต็อ้งใชเ้ทคนิคการบบีเสยีงเป็นบางตอน 

 42. กนกคอ  คาํว่า  กนกคอ น้ี  คุณหญงิชิน้  ศลิปบรรเลง  เป็นผูก้ล่าวถงึ  ใหเ้ปรยีบลาย

กนกของไทยในความงดงามกบัการขบัรอ้งเพลงไทย  เพราะลายกนกของไทยมสีดัส่วนเปรยีบเทยีบได้

กบัเพลงถา  มลีวดลายทีต่วักนกและปลายสะบดังดงามคลา้ยกบัการเอือ้นของเพลงไทยทีต่อ้งตกแต่ง

ใหง้ดงามเช่นเดยีวกนั  ปรมาจารยบ์างท่านเรยีกการตกแต่งการรอ้งใหไ้พเราะวา่  “เมด็พราย”      

   

เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

 การศกึษาเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งทางดา้นมานุษยวทิยา และชนชาตลิาวโซ่งนัน้ ผูว้จิยั

ไดเ้ลอืกศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง  ดงัน้ี 
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 อศัมเ์ดช จารโุสภณ (2551: 114) วจิยัเรือ่ง “เพลงขบัสายแปลงของลาวโซ่ง ” บา้นดอน

มะนาว อาํเภอสองพีน้่อง จงัหวดัสพุรรณบุร ีผลการวจิบัพบวา่ เพลงขบัสายแปลง เป็นการขบัรอ้ง

เพลงแบบหน่ึงเพือ่เป็นการบอกกลา่วใหอ้กีฝา่ยหน่ึงรบัทราบถงึวตัถุประสงคข์องตนแก่ผูอ้ื่น นิยมใช้

กนัทัง้การขบัเลน่คอน ขบั แนะนําตวัเอง ขบัเกีย้วพาราส ีขบัโตต้อบกนัในเชงิโวหาร การขบัแนะนํา

สัง่สอน โดยมลีกัษณะสาํคญัของการขบัอยู ่2 ลกัษณะ คอื  

 1.  เพลงขบัสายแปลงทีม่ลีกัษณะ การดน้สด ทีผู่ข้บัสามารถคดิ ประดษิฐ ์เน้ือหาสาระเอง

ได ้เริม่โดยการเกริน่นําเน้ือเพลงทีจ่ะขบัว่าผูข้บัจะขบัเกีย่ วกบัอะไร สว่นมากจะเป็นเรือ่งราวที่

เกีย่วกบัวถิชีวีติของลาวโซ่ง 

 2.  เพลงขบัในพธิเีสน เป็นการขบัทีส่ ือ่สารกนัระหวา่งคนกบัผ ีเน้ือหาบทขบัพธิเีสน

ประกอบดว้ย การบอกชือ่ของบรรพบุรษุตัง้แต่รุน่แรกจนถงึรุน่สดุทา้ยและเป็นการตรวจสอบวา่ชือ่

ของบุคคลทีก่ล่าวไปนัน้จะได้ รบัสิง่ของทีส่ง่ไปใหห้รอืยงั ซึง่จะทาํการเสีย่งทายดว้ยไมม้อ (ไมค้ลา้ย

ตะเกยีบ) หากผลเสีย่งทายออกมาเป็นคู่แสดงว่าวญิญาณของบุคคลนัน้ไดร้บัของแลว้แต่หากเป็นคี ่

แสดงว่าดวงวญิญาณยงัไมไ่ดร้บัของทีล่กูหลานส่งใหจ้ะตอ้งเสีย่งทายจนกว่าผลจะออกเป็นคู่  

 เพลงขบัสายแปลงสา มารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คอื 1) ขบัสายแปลงขวญั 2) ขบัสาย

แปลงใหพ้ร 3) ขบัสายแปลงเล่าเรือ่ง และ4) ขบัสายแปลงเกีย้วสาว 

 ในปจัจบุนัพบว่าเพลงขบัสายแปลงไดส้ญูหายไปเน่ืองจากไมม่กีารจดบนัทกึไว ้และไมม่ผีู้

สบืทอดการขบั ทีพ่บสว่นมากจะเป็นการขบัสายแปลงประเภทเลา่เรือ่ งบางเรือ่งทีม่กีารจดบนัทกึ

เอาไว ้และการขบัสายแปลงในหมูบ่า้นดอนมะนาวมบีทบาทหน้าทีเ่ป็นการแสดงในโอกาสสาํคญัๆ 

เช่น ในงานประเพณสีงกรานต ์ เป็นตน้ 

 สานิตย ์รศัม ี (2548: 95) วจิยัเรือ่ง พธิเีสนตัง้บัง้ : กรณศีกึษาดนตรแีละพธิกีรรมของลาว

โซ่ง บา้นเกาะแรต ตําบลบางปลา อําเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม โดยศกึษาดนตรแีละพธิกีรรมเสน

ตัง้บัง้ ซึง่พธิเีสนตัง้บัง้นัน้จะจดัขัน้เพือ่เป็นการเซ่นผบีรรพบุรษุ ดว้ยการจดัเครือ่งเซ่นไหว ้มกีารราํ

ประกอบดนตรสีว่นเครือ่งดนตรทีีใ่ชบ้รรเลงประกอบในการทาํพธิเีสนตัง้บัง้มคีวามแตกต่างกนัของ

แต่ละหมอผูท้าํพธิ ีโดยทัว่ไป จะเครือ่งดนตรโีดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดงัน้ี  
 1)  กลุ่มประกอบจงัหวะ ไดแ้ก่  

  1.1 ไมก้ระดาน ยาว 3 เมตร กวา้ง 8 น้ิว จาํนวน 1 แผ่น  

  1.2  กระบอกไมไ้ผ่ยาว 130 เซนตเิมตร4 - 5 อนั แต่ละอนัมทีีจ่บัสาํหรบักระทุง้ 

  1.3  ตุ่มมงักรขนาดความกวา้งของปากตุ่ม 50 เซนตเิมตรมฝีาปิดหรอืถาดปิดสว่น 

ดา้นในโอ่งมน้ํีาพอประมาณสาํหรบัทาํเสยีง 

  1.4  ไมไ้ผส่านคลา้ยพดัมดีา้มจบัยาว 30 เซนตเิมตร (เหมอืนไมต้แีมลงวนั) 

 2)  กลุม่ดาํเนินทาํนอง ไดแ้ก่  

  2.1 ป่ีเสนสัน้ 1 เลา 

  2.2 ป่ีเสนยาว 1 เลา 
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 จาํนวนคนในการเลน่ดนตรปีระกอบพธิเีสนตั ้ งบัง้อาจจะไมแ่น่นอนแต่สว่นใหญ่จะมผีู้

บรรเลงดนตรปีระมาณ  9 คน  ดงัน้ี  1. คนกระทุง้กระบอกไมไ้ผ่ 5 คน  2.  คนตฝีาตุ่มน้ําหรอืถาดที่

ครอบโอ่ง  1  คน  3.  หมออุดรปีู  1  คน  4.  คนเปา่ป่ียาว  1  คน  และ  5. คนเปา่ป่ีสัน้  1  คน 

 สมพร  เกษมสุขจรสัแสง  (2526: 63)  ไดท้าํวจิยัเรือ่ง  “การผสมผสานทางวฒันธรรมของ

ลาวโซ่งในเขตอาํเภอเขายอ้ย  จงัหวดัเพชรบุรี ”  กลา่วถงึดนตรแีละการละเลน่พืน้เมอืงของลาวโซ่ง

วา่มแีคนเป็นเครือ่งดนตรปีระจาํทอ้งถิน่  โดยใชแ้คนประกอบการเลน่พืน้เมอืง  โดยเฉพาะผูช้ายจะ

เปา่แคนเป็นกนัแทบทุกคน  แต่ในปจัจบุั นน้ีลาวโซ่งทีเ่ปา่แคนไดม้น้ีอยมาก  ผูท้ีเ่ปา่แคนไดม้กัจะ

เป็นผูส้งูอายสุว่นหนุ่มสาวรุน่ใหมไ่มม่ใีครนิยมอกีต่อไป  แต่หนัมาเลน่ดนตรสีมยัใหม ่ เช่น  กตีาร ์ 

เป็นตน้  การเลน่คอนเป็นประเพณกีารละเลน่ดัง้เดมิของลาวโซ่ง  โดยจะเริม่เลน่หลงัฤดทูาํนาแต่ใน

ปจัจบุนัไดเ้ลกิเล่นไปแลว้ 

 อมัรนิทร ์แรงเพช็ร (2545: 87) ไดท้าํวทิยานิพนธเ์รือ่ง “วงป่ีแมนไม ้ ดนตรใีนพธิเีสนของ

ชาวลาวโซ่ง ในอาํเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี ” ผลการวจิยัพบว่า วงป่ีแมนไมป้ระกอบไปดว้ย

เครือ่งดนตรปีระเภทเครือ่งเปา่เท่านัน้  ไมม่เีครือ่งจงัหวะหรอืเครือ่งดนตรอีื่น  ๆ ประกอบ  ในขณะ

บรรเลงมขีบับทสวดของหมอมดควบคู่ไป  วงป่ีแมนไมเ้ป็นดนตรทีีใ่ชบ้รรเลงประกอบพธิเีสน  ซึง่

เป็นพธิกีรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนบัถอืผขีองชาวลาวโซ่งทีไ่ดส้บืทอดกนัมาตัง้แต่บรรพบุรษุ  และ

ยงัคงผกูพนัอยูก่บัวถิชีวีติของชาวลาวโซ่งจนถงึปจัจบุนั  ดว้ยความหม ายในเชงิพธิกีรรม  วงป่ีแมน

ไมถ้กูใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการสือ่สารกบัผใีนพธิเีสน  เพือ่ก่อใหเ้กดิความศรทัธาและความเชือ่มัน่ใน

ความสาํเรจ็ของการทาํพธิเีสน ซึง่พธิกีรรมดงักลา่วมคีวามสาํคญัในการตอบสนองความตอ้งการ

พืน้ฐานทางดา้นความมัน่คงทางจติใจของชาวลาวโซ่ง  ในการบรรเ ลงของวงป่ีแมนไมไ้ดแ้ฝงไวด้ว้ย

ปรชัญาแนวคดิอนัเป็นการปลกูฝงัจรยิธรรม  คาํสัง่สอน  และวธิกีารดาํเนินชวีติทีบ่รรพบุรษุลาวโซ่ง

ถ่ายทอดไวใ้หค้นรุน่หลงั 

 พจนีย ์กงตาล (2545: 126) ศกึษาเรือ่ง นาฏการบนลานขวง การฟ้อนแคนของชาวไทย

โซ่งในจงัหวดันครปฐม  พบวา่  การฟ้อนแคนของ ชาวลาวโซ่งเป็นประเพณทีีส่บืทอดมาแต่โบราณ  

ก่อนอพยพมาอยูป่ระเทศไทยในสมยัพระเจา้กรงุธนบุร ีเป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ในเดอืน 5 อนัเป็น

กจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหม้กีารพบปะกนัระหวา่งหนุ่มสาวบนลานขวงซึง่นําไปสูก่ารมคีรอบครวั  โดยผู้

เลน่จะใชล้กูคอนทีท่าํดว้ยผา้ใสเ่มด็มะขามหรอืเมด็ทรายไวข้า้งใน  รอ้ยเชอืกถกัดว้ยผา้ยาวประมาณ  

1 เมตร ใชส้าํหรบัแก่วงเป็นวงกลมแลว้โยนเหวีย่งใหฝ้า่ยตรงขา้มรบัสลบักนัไปมา และระหวา่งการ

เลน่จะมกีารพดูจาหยอกเยา้เกีย้วพาราสกีนั  เพือ่ความสนุกสนาน  การฟ้อนแคนจะเริม่ขึน้หลงัจาก

เสรจ็ภารกจิตอนเยน็แลว้ การฟ้อนแ คน มกีารเปา่แคนและรอ้งเพลงประกอบในขณะฟ้อน  เรยีกว่า  

“บทขบั”  โดยม ี“หมอขบั”  เป็นผูร้อ้งลาํนํา  ฝา่ยหญงิเรยีกวา่  “แมข่บั”  สว่นฝา่ยชายเรยีกวา่  “พ่อ

ขบั” ขบัรอ้งดว้ยภาษาลาวโซ่งตัง้แต่เริม่เขา้การฟ้อนจนเลกิฟ้อน สว่นแคนทีนํ่ามาเป็นดนตรปีระกอบ

จะใชล้ายแคน 3 ลาย ไดแ้ก่ ลายแคนสดุสะแน  ลายแคนเวยีง  ลายแคนระบาํ  และปจัจบุนัมกีารนํา

เครือ่งดนตรชีนิดอื่นเขา้มาประกอบการบรรเลงอกี 
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 กติวิฒัน์  กิ่งแกว้ (2553: 69) ไดศ้กึษาขบัซอลอ่งน่านของ ลาํดวน คาํแปน พบวา่มกีารจดั

ประเภทของซอทีแ่บ่งตามเน้ือหา ดงัน้ี   

 ซอดน้ คอืการซอตามเน้ือหาส าระทีพ่บตามสถานการณ์ ความเป็นจรงิในขณะนัน้หรอื

ลกัษณะของงานตามสถานทีท่ีไ่ปแสดง ในการซอจะตอ้งคดิภาษาหรอืคาํทีใ่ชซ้อในขณะนัน้ทนัท ี 

การซอในลกัษณะน้ีตอ้งใชป้ฏภิาณไหวพรบิของช่างซอ เน้ือหาสว่นใหญ่คอื ซอเชญิชวนคนเขา้

มารว่มในงาน ซอทกัทายแขก ซอเชญิรบัประทานอาหาร ซอเกีย้วสาว เป็นตน้ 

 ซอตามเน้ือเรือ่ง  คอืการซอทีเ่น้ือหาสว่นใหญ่เป็นเรือ่งเลา่หรอืนิทาน ในการซอแบน้ีช่าง

ซอจะเตรยีมเน้ือหาในการซอมาก่อนแลว้ เรือ่งราวทีนิ่ยมใชค้อื เรือ่งพระลอ เรือ่งเจา้สวุตัรนางบวัคาํ  

เรือ่งน้อยใจยา เรือ่งดาววไีก่น้อย เป็นตน้ นอกจากนัน้แลว้ศลิปินซอบางท่านยงัสามารถแต่งเรือ่งราว

เน้ือหาในการซอเรือ่งอื่น ๆ อกีเช่น เรือ่งการต่อตา้นยาเสพตดิ เรือ่งสมบตัผิูด้ ีเรือ่งกฬีาคอืยาวเิศษ  

เรือ่งลาํดบัผลีา้นนา เรือ่งวนัสาํคญัต่าง ๆ เรือ่งการป้องกนัโรคเอดส ์ เป็นตน้ 

 สคุนธ ์แสนหมืน่ (2549: 152) ไดศ้กึษาวจิยัเพลงพืน้บา้นทีม่ลีกัษณะเป็นเพลงรอ้งเช่นกนั  

โดยศกึษาเพลงปรบไก่ดอนขอ่ย ของตําบลลาดโพธิ ์อําเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุร ีพบว่ามี

เหลอือยูเ่พยีงคณะเดยีวเท่านัน้ โดยลกัษณะการแสดงมขีัน้ตอนทีแ่น่นอน คอื มกีารโหมโรง  บชูาคร ู

บทเบกิดา่น บทไหวค้ร ูบทเชญิเจา้ บทเกริน่ บทประ บทรอ้งเพลงเบด็เกรด็ การแสดงเพลงเรือ่ง 

และบทลา บทรอ้งและทาํนองเพลงทีใ่ชน้ี้มทีัง้รปูแบบและไมม่รีปูแบบ โดยจะรอ้งไปตามทาํนองทีส่บื

ทอดกนัมาโดยวรรณกรรมแบบปากเปลา่ หรอืทีเ่รยีกวา่ “มขุปาฐะ ” เน้ือรอ้งเป็นถอ้ยคาํพืน้เมอืง  

เป็นกลอนแดงหรอืคาํสองแงส่องงา่มทีม่กีารเปรยีบเทยีบเรือ่งเพศเป็นส่วนใหญ่ และดว้ยการอ้งเพลง

ปรบไก่ดอนขอ่ยเป็นการแสดงทีม่รีปูแบบพเิศษกวา่การแสดงพืน้บา้นชนิดอื่น คอื  มกีารใชว้งดนตรี

ไทยมาบรรเลงประกอบการแสดง จงึทดใหม้คีวามศกัดิส์ทิธิแ์ละน่าชมมากขึน้ และพบวา่สงัคมชาว

ชนบทหมูบ่า้นดอนขอ่ยยงัมคีวามเชือ่เรือ่งอิ ทธฤิทธิข์องสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ว่าจะตอ้งสบืทอดการแสดง

เพลงปรบไก่ต่อไป มฉิะนัน้สิง่ศกัดิส์ทิธิค์อืพอ่ปูจ่ะพโิรธ  ทาํใหม้อีนัเป็นไปต่าง ๆ นานา 

 สญัชยั ดว้งบุง้ (2550: 126) ไดศ้กึษาดนตรพีธิกีรรม ของชาวผูไ้ท ในตาํบลโนนยาง   

อาํเภอหนองสงู จงัหวดัมกุดาหาร มุง่เน้นการศกึ ษาคุณลกัษณะดนตรปีระกอบพธิกีรรมเหยาของ

ชาวผูไ้ท พธิเีหยา จาํแนกเป็น 4 ประเภท คอื รกัษาผูป้ว่ย คุมผอีอก เลีย้งผ ีและเอาฮปูเอาฮอย  ซึง่

ดนตรทีีใ่ชป้ระกอบพธิเีหยา เป็นการบรรเลงประกอบการลาํ การรอ้งซึง่ม ี “หมอแคน” เป็นผูบ้รรเลง

แคน และ “หมอป่ี” เป็นผูบ้รรเลงป่ีผูไ้ท ลกัษณะการบรรเลงจะเป็นการบรรเลงแบบการดน้  โดยแคน

เป็นทาํนองหลกัและป่ีผูไ้ทเป็นทาํนองสอดประสาน 

 จากขอ้มลูดา้นเอกสาร ตาํราวชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง และงานวจิยัทีไ่ดท้าํการกลา่วมาทัง้หมดน้ี  

ผูว้จิยัไดนํ้ามาเป็นขอ้มลูพืน้ฐาน เพือ่ศกึษาเป็นแนวทางและประยกุตใ์ชใ้นการทาํวจิยัต่อไป 



บทท่ี  3 

วิธีการศึกษาค้นคว้า 
 

 การศกึษาขบัสายแปงของลาวโซ่ง : กรณศีกึษานางเฉลา สระทองฮว่ม หมูบ่า้นหนองเทยีม  

ตาํบลสระพฒันา อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐมในครัง้น้ี ผูว้จิยัใชว้ธิกีารวจิยัทางมานุษยดรุยิางค-

วทิยา เป็นแนวทางในการศกึษา โดยเริม่จากการรวบรวมขอ้มลูจากงานวจิยั เอกสาร ตาํราทีเ่กีย่วขอ้ง 

และการออกปฏบิตัภิาคสนาม  เพือ่รวบรวมขอ้มลูสาํรวจถงึสภาพทัว่ไปของชุมชน  และวฒันธรรม

ดา้นดนตรใีนปจัจบุนั จากนัน้นําขอ้มลูทัง้หมดทีร่วบรวมนํามาวเิคราะหเ์รยีบเรยีงเป็นรายงานการ

วจิยัในรปูแบบการบรรยาย  ซึง่ผูว้จิยัไดก้าํหนดแนวทางวธิกีารดาํเนินการศกึษาตามขัน้ตอนต่อไปน้ี 

 

การศึกษาค้นคว้า  และรวบรวมข้อมลู 

 การศกึษาและรวบรวมขอ้มลูผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มลูต่าง ๆ ทัง้ดา้นเอกสาร  งานวจิยัและ

ขอ้มลูภาคสนาม  ดงัน้ี 

 1.  รวบรวมขอ้มลูจากเอกสาร  ไดแ้ก่  หนงัสอื  บทความ  วารสาร  รายงานการวจิยั  

ตาํราวทิยานิพนธ ์ โดยการศกึษาจากแหลง่ขอ้มลูต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.1  สาํนกัหอสมดุกลาง  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ประสานมติร 

1.2  หอสมดุมหาวทิยาลยัมหดิล 

1.3  หอสมดุมหาวทิยาลยัศลิปากร  วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร ์

1.4  หอสมดุกลางมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

1.5  หอสมดุแห่งชาต ิ

 2.  การศกึษาและรวบรวมขอ้มลูภาคสนาม 

  2.1 จากการสงัเกตแบบมสีว่นรว่มในกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น การประกอบพธิกีรรม  

การละเลน่ เป็นตน้ 

 2.2  จากการสมัภาษณ์บุคคล 

  ก.  สมัภาษณ์แบบเป็นทางการ วธิกีารสมัภาษณ์แบบน้ี ผูว้จิยัไดก้าํหนดคาํถามไว้

ลว่งหน้า  โดยคาํถามมลีกัษณะทีต่อ้งการคาํตอบที่เฉพาะเจาะจง ในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัหมูบ่า้น กลุม่

ชาตพินัธุ ์ การขบับทเพลงต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

  -  ประวตัคิวามเป็นมาของกลุม่ชน 

  -  บทขบัสายแปง 

  -  ความเชือ่  พธิกีรรม 

  -  ผูป้ระกอบพธิ ี แมห่มอ 
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  ข.  สมัภาษณ์แบบไมเ่ป็นทางการ  เป็นวธิทีีผู่ว้จิยัใชม้ากทีส่ดุ  และใ ชค้วบคูไ่ปกบั

การสงัเกตการณ์แบบมสีว่นรว่ม  โดยบุคคลทัว่ไปในหมูบ่า้นเป็นผูใ้หค้วามรว่มมอื  ใชส้มัภาษณ์ใน

เรือ่งสภาพทัว่ไปของชุมชน  วฒันธรรมประเพณทีีเ่กีย่วขอ้ง  ดงัน้ี 

  1.  นายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองเทยีม 

  2.  กาํนนั  ผูใ้หญ่บา้น 

  3.  เจา้อาวาสวดัหนองหม ู

  4.  นกัวชิาการวฒันธรรมจงัหวดันครปฐม 

  5.  แมห่มอผูข้บัสายแปง 

  6.  ชาวบา้นหนองเทยีม  

 

 วิธีดาํเนินการรวบรวมข้อมลูภาคสนาม 

  1.  ตดิต่อและแนะนําตนเอง  ขออนุญาตเขา้พืน้ทีพ่รอ้มกบัแจง้วตัถุประสงคข์อง

การศกึษาคน้ควา้แก่  ผูใ้หญ่บา้น  ผูอ้าวโุสทีชุ่มชนใหค้วามเคา รพนบัถอื  และชาวบา้นในชุมชนให้

ทราบ  รวมถงึการขอคาํแนะนําต่าง ๆ  

  2.  สรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัชาวบา้นในชุมชน   

  3.  พดูคยุ  สอบถามและสมัภาษณ์  จากชาวบา้นทีส่ามารถสือ่สารดว้ยภาษาไทย

ในกรณทีีไ่มส่ามารถสือ่สารภาษาไทย  ตอ้งอาศยัคนในชุมชนทีส่ ือ่สารภาษาไทยและภาษาลาวโซ่ง

เป็นลา่มในการสมัภาษณ์ 

  4.  สมัภาษณ์แบบเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ  เกีย่วกบัสภาพทัว่ไปของชุมชน

วฒันธรรมทีเ่กีย่วขอ้ง  เพื่อบนัทกึขอ้มลูทัง้หมดลงเครือ่งบนัทกึเสยีง  และเครือ่งบนัทกึภาพ 

  5.  บนัทกึขอ้มลูดา้นการประกอบพธิกีรรม  บทเพลงเป็นเสยีง  ภาพน่ิง  และ

ภาพเคลื่อนไหว 

 

 อปุกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู  

   1.  อุปกรณ์ในการจดบนัทกึ 

  2.  เครือ่งบนัทกึเสยีง 

  3.  กลอ้งถ่ายภาพน่ิงระบบดจิติอล 

  4.  กลอ้งถ่ายวดิโีอ   

 

การศึกษาข้อมลู 

 ศกึษาขอ้มลูจากการสาํรวจภาคสนามเป็นขอ้มลูหลกั  และจากเอกสารตาํราวชิาการต่าง ๆ 

มาเรยีบเรยีงเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกนั  โดยจดัขอ้มลูและแบ่งประเดน็การศกึษาทัง้ดา้นเอกสารและ

ขอ้มลูภาคสนามดงัน้ี 
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 1.  ศกึษาประวตัคิวามเป็นมาของลาวโซ่งหมูบ่า้นหนองเทยีม ตาํบลสระพฒันา อาํเภอ

กําแพงแสน  จงัหวดันครปฐม  

 2.  ศกึษาพธิกีรรมทีใ่ชก้ารขบัสายแปงของลาวโซ่งหมูบ่า้นหนองเทยีม ตาํบลสระพฒันา           

อาํเภอกาํแพงแสน  จงัหวดันครปฐม  

 3.  ศกึษาการขบัสายแปง ของนางเฉลา สระทองฮว่ม หมูบ่า้นหนองเทยีม ตาํบลสระพฒันา  

อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม  

   

การจดัทาํข้อมลู 

 1. นําขอ้มลูจากการคน้ควา้และรวบรวมจากเอกสารสิง่พมิพ ์ งานวจิยัและตาํราวชิาการ

ต่าง ๆ มาจดัเรยีงลาํดบัตามความสาํคญัของเน้ือหา 

 2. นําขอ้มลูจากการสมัภาษณ์บุคคลต่าง ๆ และขอ้มลูทีไ่ดจ้ากประสบการณ์ตรงมาจดั

เรยีบเรยีงใหม้คีวามสมัพนัธแ์ละมคีวามต่อเน่ืองกบัเน้ือหา 

 3. ถอดขอ้มลูจากเครือ่งบนัทกึเสยีง  และภาพเคลื่อนไหวเพื่อบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 4. ศกึษาเปรยีบเทยีบจากเอกสาร  รายงานการวจิยั  ตาํราและหนงัสอืทางวชิาการ  

รวมทัง้วทิยานิพนธท์ีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีส่มบรูณ์ 

 5. ขอความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชี่ยวชาญ  เพือ่เป็นแนวทางในการปรบัปรงุ

แกไ้ขขอ้มลู 

 6. นําขอ้มลูทีไ่ดม้าศกึษาและเรยีบเรยีง  จากนัน้ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลู 

   

การวิเคราะหข้์อมลู 

 จากการศกึษารวบรวมขอ้มลูภาคสนามแลว้  นําขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะห ์ เรยีบเรยีงเน้ือหา

ตามลาํดบัขัน้ตอนการศกึษาขอ้มลู  ดงัน้ี 

 1.  ประวตัคิวามเป็นมาของลาวโซ่งหมูบ่า้นหนองเทยีม ตาํบลสระพฒันา อาํเภอกาํแพงแสน  

จงัหวดันครปฐม  

  1.1  ประวตัคิวามเป็นมาของลาวโซ่งในประเทศไทย  และในจงัหวดันครปฐม 

  1.2  ประวตัชิาวลาวโซ่งหมูบ่า้นหนองเทยีม 

  1.3  สภาพภมูศิาสตร ์

  1.4  จาํนวนประชากร 

  1.5  ศาสนาและความเชือ่ 

  1.6  ภาษาลาวโซ่ง 

  1.7  การแต่งกายของลาวโซ่ง 

  1.8  ลกัษณะบา้นเรอืน 
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 2.  พธิกีรรมทีใ่ชก้ารขบัสายแปงของลาวโซ่งหมูบ่า้นหนองเทยีม ตาํบลสระพฒันา  

อาํเภอกาํแพงแสน  จงัหวดันครปฐม  

  2.1  ความเชือ่ 

  2.2  พธิกีรรม 

   -   พธิเีสนเรยีกขวญั 

   -  พธิแีต่งงาน 

  2.3  ขัน้ตอนในการประกอบพธิกีรรม 

  2.4  วฒันธรรมทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

 3.  การขบัสายแปง  ของนางเฉลา  สระทองฮว่ม  หมูบ่า้นหนองเทยีม ตาํบลสระพฒันา  

อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม  

  3.1  การขบัสายแปง 

     3.1.1  ประวตันิางเฉลา  สระทองฮว่ม  ผูข้บั 

     3.1.2  การสบืทอดการขบัสายแปง 

 

  3.2  วธิกีารขบัสายแปง 

     3.2.1  เทคนิค 

     3.2.2  ทาํนอง 

     3.2.3  วรรณกรรม 

     3.2.4  โอกาสทีใ่ช ้

 

  3.3  ประเภทการขบัสายแปง ของนางเฉลา  สระทองฮ่วม 

     3.3.1  ขบัเรยีกขวญั 

     3.3.2  ขบัสอนขวญั 

     3.3.3  ขบัใหพ้ร 

 

  3.4  บนัทกึเป็นโน้ตสากล 

  ขอ้มลูทีไ่ดท้ัง้หมดจากการวเิคราะห ์นํามาเรยีบเรยีงในลกัษณะของการพรรณนา

บรรยายเป็นความเรยีง  บนัทกึบทเพลงเป็นโน้ตสากล  และสรปุเป็นรายงานการวจิยั 



บทท่ี  4 

ประวติัความเป็นมาของลาวโซ่งหมู่บ้านหนองเทียม 

ตาํบลสระพฒันา  อาํเภอกาํแพงแสน  จงัหวดันครปฐม 
 

 การศกึษาวจิยัน้ีเป็นการศกึษาวจิยัเชงิคณุภาพทางมานุษยดรุยิางควทิยา  (Ethnomusicology)  

เกีย่วกบัการขบัสายแปงของลาวโซ่ง ซึง่ศกึษาจากนางเฉลา สระทองฮว่ม หมูบ่า้น หนองเทยีม  

ตาํบลสระพฒันา  อาํเภอกาํแพงแสน  จงัหวดันครปฐม  โดยการรวบรวมขอ้มลูดา้นวฒันธรรมที่

เกีย่วขอ้งจากการลงพืน้ทีภ่าคสนาม  การขบัสายแปงของลาวโซ่งน้ี  เป็นการขบัซึง่ใชใ้นการ

ประกอบพธิกีรรม  มกีารสบืทอดกนัมาจากรุน่สูรุ่น่   และจากการเปลีย่นแปลงทางสงัคมในปจัจบุั น  

ทาํใหก้ารศกึษาวฒันธรรมในวถิชีวีติของกลุม่ชนมกีารเปลีย่นแปลง  เอกลกัษณ์เฉพาะทาง

วฒันธรรมอาจเกดิการสญูหายซึง่จะสง่ผลทาํใหโ้ครงสรา้งทางสงัคมเปลีย่นแปลงไดอ้กีดว้ย 

 

1.  ประวติัความเป็นมาของลาวโซ่งหมู่บา้นหนองเทียม  ตาํบลสระพฒันา   

อาํเภอกาํแพงแสน  จงัหวดันครปฐม 

 1.1  ประวติัความเป็นมาของลาวโซ่งในประเทศไทย  และในจงัหวดันครปฐม  

 ผูไ้ททรงดาํอพยพเขา้ในประเทศไทยหลายครัง้ดว้ยกนั  ตัง้แต่สมยักรงุธนบุร ี จนถงึสมยั

กรงุรตันโกสนิทร ์ ซึง่สาเหตุการอพยพสว่นใหญ่เป็นผลมาจากการทาํสงครามทัง้สิน้   

 ซ่ง  หรอืโซ่ง  มชีื่อเรยีกตามกลุ่มชา ตพินัธุว์่า  ผูไ้ท  เป็นนามทีเ่รยีกคนไททีม่ถีิน่ฐานอยู่

ในจนีตอนใต ้ เวยีดนามเหนือ  และสปป .ลาว  ดา้นทีต่ดิต่อกบัเวยีดนามเหนือ  ในดนิแดนอาณา

บรเิวณทีเ่รยีกว่าสบิสองจไุท  หรอืสบิสองเจา้ไท  ผูไ้ทมอียูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ

ไทย  ในอาณาบรเิวณจงัหวดันครพ นม  สกลนคร  กาฬสนิธุ ์ มกุดาหาร  เป็นสว่นมาก  นอกจากน้ี

ยงัมผีูไ้ทในจงัหวดัอื่น ๆ บางอําเภอ  เช่น  ยโสธร  อุบลราชธานี  อํานาจเจรญิ  หนองบวัลาํภ ู 

อุดรธานี  สว่นจงัหวดัในภาคกลางรูจ้กัผูไ้ทในชือ่ไททรงดาํ  หรอืลาวซ่ง  มมีากในจงัหวดัเพชรบุร ี 

และนครปฐม   

  

 ในปี พ.ศ.2321  ครัง้สมยัสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชโปรดเกลา้ฯ ใหส้มเดจ็เจา้พระยา

มหากษตัรยิศ์กึ พรอ้มดว้ยพระยาสรุสหีพ์ษิณุวาราช เป็นแมท่พัยกกองทพัไปปราบเมอืงลา้นชา้ง  

และยกกองทพัขึน้ไปทางเหนือตเีมอืงมว่ยหรอืมอ่ย เมอืงทนัไดแ้ลว้ อพยพชาวไททรงดาํกลบัมา จึ ง

ใหไ้ปตัง้บา้นเรอืนอยูเ่พชรบุร ี  

สมยักรงุธนบุร ี

 เดมิลาวทรงดาํ หรอืลาวโซ่ง ตัง้บา้นเมอืงอยูต่ ัง้แต่บรเิวณมณฑลกวางส ียนูนาน ตงัเกีย๋  

ลุ่มแมน้ํ่าดาํและแมน้ํ่าแดง จนถงึแควน้สบิสองจไุทย เมอืงทีต่ ัง้อยูใ่นบรเิวณดงักล่าวน้ี ไดแ้ก่เมอืงแถง 

(แถนหรอืทนัต)์ เมอืงความหรอืเมอืงกาย เมอืงตุง เมอืงมว่นหรอืเมอืงมว่ย เมอืงลา เมอืงโมะ เมอืงหวดั 
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และเมอืงซาง โดยมเีมอืงแถงเป็นศูนยก์ลางการปกครองตนเองอยา่งอสิระ เมอืงของลาวทรงดาํ

เหลา่น้ีเคยตกอยูใ่ตอ้าํนาจของอาณาจกัรหลวงพระบาง จนี เวยีดนาม  สบัเปลีย่นกนัไปดนิแดน

แควน้สบิสองจไุทยน้ีจงึเรยีกกนัวา่ “เมอืงสามส่วยฟ้า” หรอื “เมอืงสามฝา่ยฟ้า ” ลาวทรงดาํมชีือ่เรยีก

ต่างกนัออกไปหลายชือ่ เช่น ลาวโซ่ง ไทยดาํ ผูไ้ทยดาํ ไทยทรงดาํ ผูไ้ทยทรงดาํ ไทยโซ่ง ลาวซ่วงดาํ  

สนันิษฐานวา่เหตุทีเ่รยีกชือ่ไปต่าง ๆ นัน้เน่ืองจากคาํวา่ โซ่ง ซ่ง ซ่วง หรอืสว้ง ในภาษาลาวโซ่ง  

แปลว่า กางเกง คาํว่า ลาวโซ่ง จงึหมายถงึลาวนุ่งกางเกง ซึง่หมายถงึผูท้ีนุ่่งห่มดว้ยผา้สดีาํ พระเจา้

กรงุธนบุรมีนีโยบายใหก้วาดตอ้นลาวทรงดาํจากหวัเมอืงดงักลา่วเขา้มาในอาณาจกัรใหม้ากทีส่ดุ  

และหาถิน่ทีอ่ยูท่ ีเ่หมาะสมให ้ คอืเมอืงเพชรบุร ี  

 

 ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช รชักาลที ่1 แห่งกรงุรตันโกสนิทร์

ทรงขยายพระราชอาณาเขต ไดอ้าณาจกัรลา้นชา้ง หลวงพระบาง เวยีงจนัทร ์และจาํปาศกัดิ ์ไวใ้น

พระราชอาณาเขต อาณาจกัรแถนซึง่เป็นประเทศราชของลา้นชา้ง จงึเป็นสว่นหน่ึงภายใตอ้าํนาจ

ของสยามดว้ย จงึมกีารอพยพชาวผูไ้ทไปไวท้ี่ เมอืงเพชรบุรหีลายครัง้   ต่อมาในรชักาลที ่3 หวัเมอืง

บางหวัเมอืงทีข่ ึน้ต่อเมอืงหลวงพระบางกระดา้งกระเดื่อง พ .ศ.2371 พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้

เจา้อยูห่วัจงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหแ้มท่พัยกกองทพัไปปราบเมอืงแถน และไดค้รอบครวัไทย

ทรงดาํลงมาไวท้ีเ่มอืงเพชรบุรอีกีครัง้หน่ึง  พ.ศ.2379 เมอืงหมึ (ฮมึ) เมอืงคอย เมอืงควร แขง็ขอ้ต่อ

เมอืงหลวงพระบาง เจา้อุปราช เจา้ราชวงศแ์ต่งใหท้า้วพระยาคมุกองทพัขึน้ไปปราบ ไดไ้ททรงดาํสง่

มาไวท้ีเ่มอืงเพชรบุร ีต่อมาปี พ.ศ.2381 เจา้อุปราช เจา้ราชวงศ ์เจา้นายทางเมอืงหลวงพระบางและ

เวยีงจนัทรเ์กดิววิาทกนั  เจา้ราชวงศไ์ดค้มุไททรงดาํลงมาไวท้ีก่รงุเทพฯ สาํหรบัไททรงดาํทีนํ่ามาไว้

ในจงัหวดัเพชรบุรใีนรชักาลที ่ 3 น้ีตัง้หลกัแหล่งอยูท่ีต่ําบลท่าแรง้ อําเภอบา้นแหลม แต่เน่ืองจาก   

ไททรงดาํชอบอาศยัอยูท่ีด่อน น้ําไมท่่วม และบรเิวณทีอ่าศยัเดมิขาดแคลนไม ้จงึไดอ้พยพไปอยูท่ี่

อําเภอเขายอ้ยในเวลาต่อมา 

สมยัรตันโกสนิทร ์

 ในปี  พ.ศ.2407 เกดิความระสํ่าระสายในแควน้ตงัเกีย๋ สบิสองจไุทและลาวเหนือ พวกจนี

ฮอ่บุกเขา้มาก่อกวนในแถบแมน้ํ่าดาํ แมน้ํ่าแดง และทีร่าบสงูทรานนินท ์ในระหวา่งแผน่ดนิ

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัรชักาลที ่5 หวัเมอืงฝา่ยเหนือคอื หลวงพระบาง และวยีงจนัทร ์ 

ถูกพวกจนีฮ่อบุกเขา้มาโจมต ีเจา้หวัเมอืงฝา่ยเหนือขอความช่วยเหลอืมายงักรงุเทพฯ 

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัจงึส่งกองทพัไปปราบฮ่อในปี พ .ศ.2421 และไดนํ้า

ครอบครวัไทดาํอพยพเขา้มาในอาณาจกัรไทย พ.ศ.2428 และ พ.ศ.2430 ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหจ้อม พล

พระยาสรุศกัดิม์นตร ีจดักองทพัไปปราบปรามอกีครัง้หน่ึง และนําครอบครวัไทดาํเขา้มาอยูใ่น

ประเทศไทยอกีครัง้   

 การอพยพของชาวไทยทรงดาํในระยะแรกส่วนใหญ่ไปอยูท่ีจ่งัหวดัเพชรบุร ีเน่ืองจากมี

ลกัษณะภมูปิระเทศคลา้ยเมอืงแถงในแควน้สบิสองจไุท คอืมปีา่เขามาก มหีว้ยลาํธาร น้ํา ท่วมไมถ่งึ 

จากนัน้ไดม้กีารยา้ยถิน่ฐานไปอาศยัอยูใ่นจงัหวดัต่าง ๆ อกีหลายจงัหวดั  ซึง่กลา่วกนัวา่ไทยทรงดาํ

รุน่เก่าตอ้งการจะกลบัคนืถิน่ฐานบา้นเกดิของตนทีเ่มอืงแถง จงึเดนิทางต่อจนกระทัง่คนแก่ตาย

ระหวา่งเดนิทาง ลกูหลานไมส่ามารถเดนิทางต่อไดแ้ละไดต้ัง้ถิน่ฐานทีอ่ยู่ ใหมบ่รเิวณจงัหวดัราชบุร ี

นครปฐม สุพรรณบุร ีพจิติร  และพษิณุโลก เป็นตน้ 



26 

 แหล่งท่ีมีชาวไทยทรงดาํตัง้ถ่ินฐานอยู่ในจงัหวดัต่าง ๆ ดงัน้ี 

 จงัหวดัเพชรบุร ี ในเขตอําเภอเมอืง  ทีส่ะพานยีห่น  เวยีงดอย  วงัตะโก  หนองพลบั  และ

ทุ่งเพือ้  เขตอําเภอท่ายาง  ทีเ่ขากระจวิ  แม่ ประจนัต ์ และท่าโล ้ เขตอําเภอบา้นลาด  ทีห่ว้ยขอ้ง  

หนองโสน  และบา้นกรวย  อําเภอเขายอ้ย  ทีห่ว้ยท่าชา้ง  หนองเข ้ หนองปรง  หนองจกิ  ทบัคาง  

ดอนทราย  เขายอ้ย  หนองชุมพล  หนองประดู่  หนองกระพอ้  หนองซอ  และหวัเขาจนีจงัหวดั

ราชบุร ี อยูใ่นเขตอําเภอจอมบงึ  ทีต่ลาดควาย  เขตอําเภอดาํเนินสะดวก  ทีด่อนคลงั  บวังาม  และ

โคกตบัเป็ด  เขตอําเภอปากท่อ  ทีเ่ขาภเูขา  เขตอําเภอบางแพ  ทีด่อนคา 

 ส่วนจงัหวดันครปฐม  มีไทยโซ่งอยู่ใน  5  อาํเภอด้วยกนั  คือ 

 1. อาํเภอเมอืงนครปฐม ทีต่าํบลดอนยายหอม บา้นดอนขนาก และบา้นสะแกรายทีต่าํบล

สระกระเทยีม  บา้นดอนทราย 

 2.  อําเภอกําแพงแสน  ทีต่ําบลทุ่งกระพงัโหม  บา้นยาง  ตําบลทุ่งขวาง  บา้นหนองขาม  

ตําบลกระตบี  บา้นชาวไร ่ ตําบลหว้ยมว่ง  บา้นห่าง  ตําบลสระสีม่มุ  บา้นไผ่คอย  บา้นไผ่สงคราม  

และบา้นไผ่โทน  ตําบลดอนขอ่ย  บา้นดอนทอง  บา้นดอนมะกอก  และบา้นบ่อน้ําจดื  ตํา บลสระ

พฒันา  บา้นสระ  บา้นหวัชุกบวั  บา้นหนองหม ู บา้นหนองเทยีม  บา้นไรไ่หมและบา้นหนองพงนก  

ตาํบลรางพกุิล  ทีบ่า้นกาํแพงแสน 

 3.  อาํเภอดอนตมู  ทีต่าํบลดอนพทุรา  บา้นหวัถนน  ตาํบลลาํลกูกา  บา้นแหลมกระเจา 

 4. อาํเภอสามพราน ทีต่าํบลตลาดจนิดา บา้นลาํเอยีก บา้นตากแดด และบา้นหนองอแีบน 

 5. อาํเภอบางเลน  ทีต่าํบลบางไทรปา่  บา้นคลองพสิมยั  ตาํบลดอนตมู  บา้นดอนขมิน้  

บา้นทรายไทย  และบา้นหวัทรายลาว  ตาํบลบางปลา  บา้นเกาะแรต  ตาํบลไผห่ชูา้ง  บา้นหนอง

ปรง  บา้นปลายคลองบางเลน  และบา้นไผห่ชูา้ง   

  

 1.2  ประวติัชาวลาวโซ่งหมู่บ้านหนองเทียม 

 บา้นหนองเทยีม หมูท่ี ่ 7 ตาํบลสระพฒันาเป็นหมูบ่า้นเก่าแก่ตัง้มากวา่ 200 ปี ชาวบา้นที่

อพยพเขา้มาอาศยัอยูรุ่น่แรก ๆ นัน้ สว่นใหญ่มาจากจงัหวดัเพชรบุร ีเป็นชาวไทยโซ่ง  แต่งกายดว้ยผา้

ทอสดีาํ  พืน้ทีเ่ป็นทีร่าบลุม่ มหีนองน้ําธรรมชาตอิยูก่ลางหมูบ่า้นเหมาะแก่การตัง้ หมูบ่า้นและ

ประกอบอาชพีการเกษตรจงึไดต้ั ้งอยูบ่รเิวณรอบๆ หนองน้ํา ซึง่รอบ หนองน้ํามตีน้หญา้ชงกระเทยีม

ขึน้อยูจ่าํนวนมากมาย ผูนํ้าจงึใชช้ือ่หมูบ่า้นวา่ “บา้นหนองเทยีม” 

 ในสมยัก่อนตาํบลสระพฒันา ขึน้กบัทีว่า่การอาํเภอบางเลน และต่อมาจงึไดย้า้ยมาขึน้กบั

อําเภอกําแพงแสน และมี ผูใ้หญ่บา้นคอื ผูใ้หญ่สขุ สระทองโดย ซึง่เป็นผูบ้รจิาคทีด่นิสรา้งโรงเรยีน

บา้นหนองเทยีมขึน้ ปจัจบุนักลายเป็นศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นหนองเทยีม ซึง่สงักดัองคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบลสระพฒันา  

 จากการศกึษาผูว้จิยัยงัพบแนวคดิในการตัง้หลกัแหลง่ของชาวไทยทรงดาํบา้นสระพฒันา  

ม ี 2  ประเดน็  ดงัน้ี 
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 1. ชาวไทยทรงดาํบา้นสระพฒันาอพยพมาจากบรเิวณอาํเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุร ี 

และตัง้ถิน่ฐานอยูบ่รเิวณบา้นสระพฒันา อาํเ ภอกําแพงแสน เพราะมทีาํเลเหมาะแก่ก ารทาํมาหากนิ  

ซึง่เป็นอาชพีทีพ่วกตนมคีวามชาํนาญเป็นพเิศษอยูแ่ลว้  ดว้ยสภาพภมูศิาสตรท์ีเ่หมา ะสมบรรพบุรษุ

จงึตัง้ถิน่ฐานทีบ่า้นสระพฒันาแหง่น้ีและมกีารสบืเชือ้สายจนขยายเป็นชุมชนชาวไทยทรงดาํทีม่ ี

ขนาดใหญ่อกีแห่งหน่ึง 

 2. จากสารตราตอบ เรือ่ง การขดุคลองบางปลาและไดค้รวัลาวเขา้มา ร.ศ.63  (พ.ศ.2388)  

จากเจา้พระยาจกัรถีงึพญานครชยัศร ีสรปุไดว้า่ นายกองหมวดลาวตอ้งเกณฑต์ดัฟืนส่งโรงหบีหลวง

ทีป่ากน้ํานครชยัศรทีนับา้งไมท่นับา้ง ซึง่เดมิเคยตดัฟืนแต่เพยีงแขวงเมอืงสพุรรณบุร ีราชบุร ีดงันัน้  

พระนครชยัศรจีงึเหน็วา่ ทีต่าํบลบางปลา บา้นพมุกาํแพงแสน บา้นพะเนียงแตก แขวงเมอืงนครชยั

ศร ี มไีมฟื้นมากพอจะใชส้อยในการสง่โรงหบีหลวงได้   จงึขอรบัพระราชทานขดุคลองบางปลาเขา้

ไปจนถงึบา้นสุกปลาและไดเ้กณฑไ์พรล่าวมาตดัฟืนส่งโรงหบีหลวงไดส้ะดวก และขอใหค้รอบครวัลาว

กองขนุณรงค์พทิกักลบัคนืเขา้มาทาํมาหากนิ ณ แขวงเมอืงนครชยัศร ีและมหีน้าทีต่ดัฟืนสง่โรงหบี

หลวง 

 ปจัจบุนัยงัพบวา่มชุีมชนไทยทรงดาํจาํนวนมากทีต่ ั ้ งถิน่ฐานอยูบ่รเิวณตาํบลบางปลา  

อําเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม และไทยทรงดาํอกีกลุ่มหน่ึงกอ็พยพแผว้ถางปา่เรือ่ย ๆ ไป

จนกระทัง่ถงึเขตตาํบลบา้นสระพฒันา อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม ซึง่อดตีเคยเป็นปา่รกชฏั  

แต่มคีวามอุดมสมบรูณ์ด ี เหมาะแก่การทาํนา  ชาวไทยทรงดาํจาํนวนหน่ึง จงึมาตัง้ถิน่ฐานเพราะ

ทีด่นิบรเิวณรมิคลองบางปลาสว่นใหญ่เป็นของคนไทยพืน้เมอืงและคนเชือ้สายจนีทีม่ฐีานะ  ชาวไทย

ทรงดาํจงึตอ้งหาแหลง่ทาํมาหากนิใหม ่ โดยอพยพลกูหลานเขา้มาตัง้ถิน่ฐานบา้นเรอืนและมกีารสบื

ทอดวฒันาธรรมจนเกดิเป็นชุมชนชาวไทยทรงดาํบา้นสระพฒันาเกดิขึน้และยั งคงรกัษาไวซ้ึง่อตั

ลกัษณ์ของไทยทรงดาํทีโ่ดดเด่น   

 

 1.3  สภาพภมิูศาสตร ์

 หมูบ่า้นหนองเทยี ม  ตัง้อยูบ่นพืน้ทีข่องตาํบล สระพฒันา  และอยูใ่นความรบัผดิชอบของ

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลสระพฒันา   ซึง่ตัง้อยู่ หมูท่ี ่  12  บา้นสระพฒันา  ต.สระพฒันา อ. 

กําแพงแสน จ .นครปฐม 73180  อยูท่างทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของอําเภอกําแพงแสน   หา่งจาก

ทีว่า่การอาํเภอกาํแพงแสน 10 กโิลเมตร   (ถนนมาลยัแมน ,ถนนหนองพงนก –  ลาดปลาเคา้ )  มี

พืน้ทีร่บัผดิชอบรวม  14  หมูบ่า้น  มเีน้ือทีใ่นเขตรบัผดิชอบประมาณ 30.44 ตารางกโิลเมตร  หรอื

ประมาณ  19,025  ไร่  พืน้ทีส่ว่นใหญ่เป็นที่ ราบลุม่ เหมาะแก่การทาํเกษตรกรรม   ประชากรสว่น

ใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม  เลีย้งสตัว ์ รบัจา้งทัว่ไป  คา้ขาย  รบัราชการ 
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ลกัษณะภมิูประเทศ  มอีาณาเขตตดิต่อ  ดงัน้ี 

ทศิเหนือ  ตดิกบั ตําบลกระตบี และตําบลหว้ยมว่ง  อําเภอกําแพงแสน   

จงัหวดันครปฐม 

ทศิใต ้  ตดิกบั ตาํบลสระสีม่มุ  อาํเภอกาํแพงแสน  จงัหวดันครปฐม 

ทศิตะวนัออก  ตดิกบั ตําบลหว้ยมว่ง  อําเภอกําแพงแสน  ตําบลบางหลวง   

อาํเภอบางเลน  จงัหวดันครปฐม 

ทศิตะวนัตก  ตดิกบั ตาํบลสระสีม่มุ  อาํเภอกาํแพงแสน  จงัหวดันครปฐม 

 

 ทีม่า:  องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลสระพฒันา. (2555). 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  1  แผนทีจ่งัหวดันครปฐมแสดงขอบเขตและทีต่ ัง้ของอําเภอ 
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ภาพประกอบ  2  แผนทีจ่งัหวดันครปฐมแสดงอาํเภอ  ตาํบล  หมูบ่า้นลาวโซ่ง 
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ภาพประกอบ  3  แผนทีอ่ําเภอกําแพงแสนแสดงตําบลและหมูบ่า้นลาวโซ่ง 
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 1.4  จาํนวนประชากร 

 ตาํบลสระพฒันา  มกีารแบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมูบ่า้น อยูใ่นเขตองคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบลสระพฒันาทัง้หมด  ไดแ้ก่ 

 

 หมูท่ี ่1  บา้นสระ   หมูท่ี ่8  บา้นหนองสะแก 

 หมูท่ี ่2  บา้นสระ   หมูท่ี ่9  บา้นไรใ่หม่ 

 หมูท่ี ่3  บา้นหวัชุกบวั   หมูท่ี ่10  บา้นหนองพงนก 

 หมูท่ี ่4  บา้นหวัชุกบวั   หมูท่ี ่11  บา้นหนองแกเลก็ 

 หมูท่ี ่5  บา้นหนองหมู   หมูท่ี ่12  บา้นสระพฒันา 

 หมูท่ี ่6  บา้นหนองหมู   หมูท่ี ่13  บา้นแหลมพฒันา 

 หมูท่ี ่7  บา้นหนองเทยีม  หมูท่ี ่14  บา้นดอนกระต่าย 

 

ตาราง 1  แสดงจาํนวนครวัเรอืน 

 

หมู่ท่ี จาํนวนครวัเรือน (หลงั) 

ม.1  บา้นสระ 126 

ม.2  บา้นสระ 258 

ม.3  บา้นหวัชุกบวั 106 

ม.4  บา้นหวัชุกบวั 190 

ม.5  บา้นหนองหมู 167 

ม.6  บา้นหนองหมู 134 

ม.7  บา้นหนองเทยีม 137 

ม.8  บา้นหนองสะแก 77 

ม.9 บา้นไรใ่หม่ 154 

ม.10  บา้นหนองพงนก 130 

ม.11  บา้นหนองแกเลก็ 148 

ม.12  บา้นสระพฒันา 110 

ม.13  บา้นแหลมพฒันา 90 

ม.14  บา้นดอนกระต่าย 196 

รวม 2,023 
 

  ทีม่า: งานทะเบยีนและบตัร ทีว่า่การอาํเภอกาํแพงแสน ณ มนีาคม 2555 
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ตาราง 2  แสดงจาํนวนประชากรตามเพศ 

 

หมู่ท่ี จาํนวน(คน) รวม 
ชาย หญิง 

ม.1  บา้นสระ 224 259 483 

ม.2  บา้นสระ 336 396 732 

ม.3  บา้นหวัชุกบวั 179 218 397 

ม.4  บา้นหวัชุกบวั 285 298 583 

ม.5  บา้นหนองหมู 304 323 627 

ม.6  บา้นหนองหมู 287 290 577 

ม.7  บา้นหนองเทยีม 238 237 474 

ม.8  บา้นหนองสะแก 168 187 355 

ม.9  บา้นไรใ่หม่ 222 252 474 

ม.10  บา้นหนองพงนก 170 190 360 

ม.11  บา้นหนองแกเลก็ 277 307 584 

ม.12  บา้นสระพฒันา 205 213 418 

ม.13  บา้นแหลมพฒันา 215 211 426 

ม.14  บา้นดอนกระต่าย 169 185 354 

รวม 3,278 3,566 6,844 

 

  ทีม่า: งานทะเบยีนและบตัร ทีว่า่การอาํเภอกาํแพงแสน ณ มนีาคม 2555 
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ตาราง 3 แสดงจาํนวนประชากรตามช่วงอายุ 

 

ระดบัอาย ุ
จาํนวน(คน) รวม 

ชาย หญิง 

น้อยกวา่ 1 ปี - 5  192 165 357 

6 - 15 ปี 435 414 849 

16 - 25 ปี 490 520 1,010 

26 - 35 ปี 586 596 1,182 

36 - 45 ปี 555 568 1,123 

46 - 55 ปี 438 538 976 

56 - 65 ปี 303 377 680 

66 - 75 ปี 160 214 374 

76 - 85 ปี 92 134 227 

86 ปีขึน้ 16 36 52 

รวม 3,267 3,563 6,830 

 

  ทีม่า: งานทะเบยีนและบตัร ทีว่า่การอาํเภอกาํแพงแสน ณ มนีาคม 2555 

 

  1.5  ศาสนาและความเช่ือ 

   ชาวบา้นหนองเทยีมสว่นใหญ่นบัถอืศาสนาพทุธ  เป็นชาวไทยทรงดาํ หรอืลาวโ ซ่ง มี

ประเพณวีฒันาธรรมทีส่บืทอดกนัมา คอืภาษพดู  สว่นใหญ่ใชภ้าษาทอ้งถิน่ในการสือ่สารกนั   มกีาร

แต่งกายทีเ่หน็ไดช้ดัคอื  เสือ้ผา้ทีส่วมใสจ่ะเป็นสดีาํมกีารปกัลายดว้ยดา้นสต่ีางๆ และนุ่งผา้ซิน่สดีดีาํ 

หรอืลายแตงโม ชาวบา้นมคีวามเชือ่ตามวฒันธรรมลาวโซ่ง บา้นใดทีม่บีร รพบุรษุถงึแก่กรรม จะตอ้ง

นําอฐัขิองบรรพบุรษุมาเกบ็ไวท้ีบ่า้น และมหีอ้งสาํหรบับรรพบุรษุอยูเ่รยีกวา่หอ้งผ ีซึง่หา้ม

บุคคลภายนอกเขา้ ถา้มแีขกมาพกัอาศยั จะตอ้งจดุธปูบอกกลา่วบรรพบุรษุเป็นการขออนุญาตมกีาร

ทาํบุญอุทศิส่วนกุศลใหก้บัผูล้่วงลบัไปแลว้เรยีกว่า พธิเีสนเรอืน  จะจดัประมาณ 3 ปีต่อหน่ึงครัง้ มี

หมอผทีาํพธิ ี(ตามความเชือ่ทีส่บืต่อมา) มกีารจดัเลีย้งและเชญิเพือ่นบา้นเขา้รว่มพธิกีรรม 
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  1.6  ภาษาลาวโซ่ง 

  ปจัจบุนัลาวโซ่งบา้นหนองเทยีม ตาํบลสระพฒันา อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม ใช้

ภาษาเขยีนเป็นภาษาไทย เน่ืองจากรปูแบบของภาษาลาวโซ่งไดเ้ลอืนรางไป สาํหรบัภาษาพดูยงัคง

ใชภ้าษาลาวโซ่งอยู ่ และใชภ้าษาไทยในการสือ่สารในชวีติประจาํวนัดว้ย 

  ในการเกบ็ขอ้มลูภาคสนามครัง้น้ี  ผูว้จิยัพบวา่อาจารยช์วลติ อารยตุธิรรม อยูท่ีบ่า้นดอน

ขมิน้  ตาํบลดอนตมู อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ไดเ้ริม่ ฟ้ืนฟูภาษาไทดาํขึน้มาอกีครัง้  โดยท่าน

อยูใ่นสมาคมไทดาํ (ประเทศไทย) ไดจ้ดัทาํหนงัสอืหดัอ่านภาษาไทดาํ สายเมอืงแถง แควน้สบิสองจุ

ไท และเผยแพรอ่อกเป็นหนงัสอืแบบฝึกหดัอ่านและเขยีน 

  อาจารยช์วลติ อารยตุธิรรม กลา่ววา่ ไดร้บัหนงัสอืมาจากผูไ้มป่ระสงคอ์อกนาม  เมือ่เดอืน

เมษายน  พ.ศ.2545 ทางพสัดไุปรษณยี ์ ซึง่ตน้ทางการสง่อยูท่ีอ่าํเภอดาํเนินสะดวก  จงัหวดัราชบุร ี 

สาํหรบัหนงัสอืเล่มน้ีน่าจะเป็นเล่มแรก ยงัมอีกี 2 เลม่ ซึง่ยงัคงตามหาอยู ่หากไดม้าครบทัง้ 3 เลม่จงึ

จะผนวกรวมเขา้ดว้ยกนัเป็นแบบเรยีนภาษาไทดาํทีส่มบรูณ์เพือ่ใชเ้ป็นคูม่อืการสอนประจาํ สมาคม

ไทดาํ  (ประเทศไทย)  ต่อไป  ภาษาไทดาํน้ี  มพียญัชนะทัง้หมด  39  ตวั  ม ี ตวัสะกด  22  ตวั      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  4  หลกัการอ่านออกเสยีงพยญัชนะ 
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ภาพประกอบ  5  หลกัการอ่านออกเสยีงพยญัชนะ (ต่อ) 
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ภาพประกอบ  6  หลกัการอ่านออกเสยีงพยญัชนะ (ต่อ) 
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ภาพประกอบ  7  การออกเสยีงตวัสะกด 
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  1.7  การแต่งกายของลาวโซ่ง 

  การแต่งกายของลาวโซ่ง  หมูบ่า้นหนองเทยีม  มกีารแต่งกายทัง้แบบสมยัใหมแ่ละแบบ

ดัง้เดมิของกลุ่มชนทีม่ลีกัษณะเด่นเป็นเอกลกัษณ์ของชาวโซ่ง  ซึง่การแต่งกายของลาวโซ่งแบ่งเป็น

การแต่งกายของผูช้าย  และผูห้ญงิ  มลีกัษณะแตกต่างกนัดงัน้ี 

 

 

การแต่งกายของผูช้าย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

ภาพประกอบ  8  การแต่งกายของลาวโซ่งแบบดัง้เดมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  9  การแต่งกายของชาวลาวโซ่งในปจัจบุนั 
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 เส้ือชอน ของชาย   เป็นเสือ้แขนยาวทรงกระบอกแคบ ผ่าหน้าตลอด  ตดัเยบ็เขา้รปู  

ลกัษณะคอเสือ้ตัง้ไมม่ปีก ตดิกระดุมเงนิยอดแหลมเรยีงกนัถี ่ๆ ประมาณ 10 – 12 เมด็ เสรมิตะเขบ็

ดา้นขา้งใตเ้อวใหช้ายผา้ถ่างออก  ใชส้าํหรบัโอกาสต่าง ๆ ใชใ้นการทาํงานทัว่ไป   

 ส้วงก้อม  หรอืกางเกงขาสัน้  ปลายขาแคบเรยีวยาวปิดแค่เขา่  ขอบกางเกงส่วนเอวกวา้ง

แบบกางเกงจนี  เรยีกว่า  “สว้งขาเตน้”  หรอื  “สว้งกอ้ม”  ใชนุ่้งทาํงานทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  10  การแต่งกายของผูช้าย 

 

 เส้ือฮีผู้ชาย เป็นเสือ้คลมุทัง้ตวัสดีาํยาวถงึเขา่ ผา่หน้าแลว้ป้ายทบัมาทางซา้ย มกี ระดุม

ตดิหน้าอกและเอว คอตัง้กุ๊นดว้ยผา้สไีมม่ปีก  แขนเสือ้ยาวและแคบ ตะเขบ็เสือ้ดา้นขา้งตัง้แต่รกัแร้

ถงึชายเสือ้ดา้นล่างตกแต่งดว้ยเศษผา้สแีละกระจกเงาเลก็ ๆ เป็นลวดลายดา้นในของเสือ้ฮเีมือ่กลบั

ออกมามาสสีนัมากมาย ดา้นในของเสือ้น้ีจะกลบัออกมาใชก้ต่็อเมือ่ตวัเองต าย โดยญาตจิะสวมใส่ให้

เวลาแต่งศพเท่านัน้ เสือ้ฮน้ีีถอื เป็นเสือ้ชุดพเิศษสาํหรบังานพธิใีนประเพณ ีเช่น ใชป้ระกอบพธิเีซ่น         

ผเีรอืน  งานแต่งงาน  งานศพ  เป็นตน้    

 กระเป๋าคาดเอว  เป็นผา้สดีาํสลบัสแีดงและสเีหลอืง  ปลายสายทัง้สอบเยบ็กลงึใหก้ลม

เรยีวเลก็ตอนปลายเป็นพูด่า้ยสต่ีาง ๆ ใชค้าดทบันอกเสือ้ตรงเอวไวส้าํหรบัใสข่องใชต่้าง ๆ เช่น  

ยาสบู  ไฟจดุยาสบู  เงนิ  เป็นตน้   
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การแต่งกายของผูห้ญงิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  11  เสือ้กอ้มผูห้ญงิ 

 

  เส้ือก้อม  เป็นเสือ้แขนยาวทรงกระบอกตดัเยบ็เขา้รปู  คอตัง้ผ่าหน้าตลอดตดิกระดุ มเงนิ

ถี ่ๆ เรยีงกนั  10 – 15  เมด็  เป็นผา้ทอมอืยอ้มสดีาํ  ใชใ้สไ่ดทุ้กโอกาสทัง้ในและนอกบา้น  เดนิทาง  

งานรืน่เรงิหรอืงานพธิต่ีาง ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  12  เสือ้ฮผีูห้ญงิ 
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  เส้ือฮีหญิง   เป็นเสือ้คลุมยาวถงึเขา่  แขนยาวกวา้ง  คอแหลม  ไมผ่่าไหล่  สวมศี รษะ  

เวลาใชม้สีาบเป็นผา้แพรหรอืไหมสดีาํกวา้ง  1  คบื  ตดัเยบ็ดว้ยผา้ฝ้ายสดีาํทัง้ตวั  เหนือขอบปลาย

แขนขึน้มามลีวดลายรอบแขนทาํดว้ยเศษผา้ไหมสต่ีาง ๆ ทีด่า้นหน้าของตวัเสือ้จากไหลล่งมาถงึ

หน้าอกประดบัลายดว้ยเศษผา้ไหมสแีดง  เหลอืง  เขยีว  ขาว  เป็นแถบลง มารปูสามเหลี่ ยม  ฐาน

กวา้ง 1.5 น้ิว  สงู  8  น้ิว  ยอดแหลมจรดตะเขบ็บ่า  ดา้นในของตวัเสือ้ประดบัลวดลายดว้ยเศษผา้สี

ต่าง ๆ ตรงบรเิวณสาบหน้า  ปลายแขน  ตะเขบ็  และชายล่างของเสือ้  เสือ้ดา้นในน้ีจะใชต่้อเมือ่

ตวัเองตายลงเท่านัน้  เสือ้ฮน้ีีใชใ้ส่ในงานประเพณสีาํคญั ๆ เล่น  ตวัเอ งแต่งงาน  งานศพของญาติ

สาม ี เสนเรอืนบา้นตนเองและบา้นญาต ิ และใส่ไปเล่นคอน  ฟ้อนแคน  โยนลกูช่วงของหนุ่มสาว   

  ผา้ซ่ิน  หญงิตามปกตจิะนุ่งผา้ซิน่แบบเดยีวเท่านัน้ตลอดไป  ผา้ซิน่ของโซ่งน้ีเป็นผา้ถุงสี

ดาํ  พืน้มลีายเป็นเสน้สขีาวขนาดเลก็ ๆ ยาวตามแนวตัง้  ทอดว้ยเส้ นดา้ยสดีาํสลบัเสน้ดา้ยสขีาว

หรอืฟ้าอ่อนเป็ นลาย  ผา้ซิน่ผนืหน่ึงมกีารตดัเย็ บเป็นพเิศษไมเ่หมอืนกบัผา้ถุงทัว่ ๆ ไปคอื  

ประกอบดว้ยผา้  3  ชิน้  ต่อกนั  สาํหรบัลายผา้ซิน่น้ีมกัเรยีกวา่ลายแตงหรอืแตงโม 

  ผา้ฮ่างนม   หรอืผา้คาดหน้าอก  เป็นผา้แถบพืน้สดีาํไมม่ลีวดลายใด ๆ มคีวามยาว

ประมาณ  2  เมตร  กวา้ง  0.5  เมตร  ใชส้าํหรบัพนัรอบอกผูห้ญงิเวลาอยูบ่า้น 

  ผา้เปียว  เป็นแถบผา้สดีาํกวา้ง  0.2 – 0.3  เมตร  ยาว  1.5  เมตร  ชายผา้ทัง้สองดา้น

ปกัลวดลายดว้ยไหมสแีดง  สม้  เขยีว  ใชส้าํหรบัหอ้ยคอพาดบ่าไปงานรืน่เรงิ  ส่วนหญงิชราใชผ้า้

เปียวเป็นผา้สไบเฉยีงเวลาทาํบุญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  13  การแต่งกายของผูห้ญงิลาวโซ่งในงานรืน่เรงิ 

 

  ทรงผม  ทรงผมของเดก็ผูห้ญงิวยัรุน่  อายปุระมาณ  13 – 14  ปี  ไวผ้มยาวประมาณ

ไหล่และรวบเอาไวด้า้นหลงั  เรยีกว่า  “เอือ้มไร”   

  ทรงผมหญงิสาว  อายปุระมาณ  14 – 15  ปี  ปล่อยผมยาวกว่าทรงเอือ้มไร  รวบปลาย

ผมแลว้มว้นขึน้ไวท้ีท่า้ยทอย  สบัดว้ยป่ินหรอืหว ี เรยีกทรงน้ีว่า  “สบัป่ิน” 
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  ทรงผมหญงิสาว  อายปุระมาณ  16 – 20  ปี  ไวผ้มยาวรวบไวด้า้นหลงั  ผกูเป็นปม

เหมอืนผกูเชอืก  ปล่อยปลายผมทีเ่หลอืมปีลายทรง  เช่น  ขอดกระต๊อก  ป ัน้เกลา้ซอย  ป ัน้เกลา้ 

  ทรงผมของหญงิสาว  อาย ุ 20  ปีขึน้ไป  รวบผมไวก้ลางศรีษะ  ปลายผมมว้นสอดไวด้า้น

ในใชป่ิ้นเสยีบ  ดา้นหน้าทาํเป็นลายสงู  ถา้แต่งงานแลว้ป ัน้เกลา้จะตกลงมาดา้นหลงัเลก็น้อย  

เรยีกว่า  ป ัน้เกลา้  ส่วนทรงผมอกีแบบหน่ึงเรยีกว่า  ป ัน้เกลา้ตก  เป็นท รงผมสาํหรบัหญงิมา่ยไว้

ทุกขใ์หส้าม ี    

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  14  ลกัษณะทรงผมของลาวโซ่ง จากซา้ย : ทรงเอือ้มไร ทรงสบัป่ิน ทรงขอดกระต๊อก   

 ทรงป ัน้เกลา้ 

 

  1.8  ลกัษณะบ้านเรือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  15  บา้นลาวโซ่ง  (ไทยทรงดาํ)  แบบดัง้เดมิ 
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 บา้นของชาวลาวโซ่ง เรยีกว่า “กวงัตุ๊บ” หรอื “เฮอืนลาว” มลีกัษณะเด่นคอื หลงัคาทรงโคง้

รปูกระดองเต่า มงุดว้ยหญา้คายาวลงมาเกอืบถงึพืน้ แทนฝาเรอืนเพือ่กนัลม ฝน และอากาศทีห่นาว

เยน็ ตวัเรอืนยกใตถุ้นสงู ภายในตวับา้นม ี “กะลอ้ห่อง ” ทีแ่ปลวา่มมุหอ้ง บุคคลอื่นทีไ่มใ่ช่คนใน

ครอบครวัไมส่าม ารถเขา้ไปในหอ้งน้ีไดแ้ละถา้สงัเกต บา้นของชาวไทยดาํ บนจัว่หลงัคาบา้นจะม ี

“ขอกุด” ลกัษณะจะคลา้ยเขาควายโงง้งอเขา้หากนั ประดบัไว้   ซึง่มตีาํนานไทยทรงดาํเลา่กนัมาวา่ 

แถนหรอืเทวดาเป็นผูส้ง่ควายมาเป็นสตัวใ์ชง้านช่วยมนุษยท์าํมาหากนิ จงึทาํใหม้คีวามผกูพนั

เกีย่วขอ้งกบัวิ ถชีวีติชาวไทยดาํ เพราะชาวไทยดาํทาํนาเป็นอาชพีหลกั จงึเป็นทีม่าของการสรา้ง 

“ขอกุด” ประดบัไวเ้หนือจัว่หลงัคาบา้น ถอืวา่ควายมบุีญคณุทัง้ยงัเป็นสญัลกัษณ์ของความอดทน 

มุง่มัน่การต่อสูแ้ละความมัง่คัง่อุดมสมบรูณ์ อนัเกดิจากมคีวายคอยช่วยเหลอื   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  16  บา้นของลาวโซ่งในปจัจบุนั 

 

2.  พิธีกรรมท่ีใช้การขบัสายแปงของลาวโซ่งหมู่บา้นหนองเทียม  ตาํบลสระพฒันา  

อาํเภอกาํแพงแสน  จงัหวดันครปฐม 

 2.1  ความเช่ือ 

 ความเชื่อของชาวไทยทรงดาํ  หรอืลาวโซ่ง  มทีัง้ความเชื่อในเรือ่งของ ผบีรรพบุรษุ  เรือ่ง

ผีต่างๆ   และ เชือ่ในเรือ่ งขวญั   ความเชือ่การนบัถอืผมีบีทบาทมากในสงัคมลาวโซ่ง  ซึง่ในทุก

พธิกีรรมจะมเีรือ่งของผเีขา้มามบีทบาทดว้ยเสมอ  ผูท้ีช่าวลาวโซ่งใหก้ารนบัถอื  เคารพมากทีส่ดุคอื  

ผบีรรพบุรษุ  หรอื  ผเีฮอืน  ในทุกบา้นจะตอ้งกัน้หอ้งขนาดเลก็ไวอ้ยูม่มุในสดุดา้นขวามอืของตวั

บา้น  เป็นหอ้งสาํหรบัผเีรอืน  ภาษาโซ่งเรยีกวา่  กะลอ้หอ่ง   ภายในหอ้งจะมหีิง้สีเ่หลีย่มสาํหรบัวาง

ป ัน้ผเีรอืน  หรอืสมดุจดรายชือ่บรรพบุรษุทีอ่ยูใ่นตระกลู  เป็นทีร่วมวญิญาณทีจ่ะมาอยูร่วมกนั เพือ่

ปกป้องคุม้ครองลกูหลาน 
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 นอกจากความเชือ่ในเรือ่งผบีรรพบุรษุแลว้  ชาวไทยทรงดาํยงั เคารพนบัถอืผต่ีาง ๆ อกี

มากมาย  เช่น  ผฟ้ีาหรอืแถน  ซึง่เป็นเทวดาทีส่งิสถติยอ์ยูบ่นฟ้า  คอยควบคุมดแูลทุกอยา่งใหม้ี

ความเรยีบรอ้ย  เช่น  คอยควบคุมผบีา้นผเีรอืน  ผปีระจาํหมูบ่า้น  ใหค้อยดแูลคุม้ครองเมอืงหรอื

หมูบ่า้นทีผ่ตีนนัน้ ๆ สงิสถติยใ์หม้คีวามรม่เยน็เป็นสขุ   เป็นตน้  ผเีจา้ปา่  ผเีจา้เขาทีเ่ป็นผตีาม

ธรรมชาต ิ ทาํหน้าทีค่วบคมุดแูลปา่เขาต่าง ๆ ความเชือ่ในผเีหลา่น้ีมบีทบาทคอ่นขา้งมากใน

ประเพณแีละพธิกีรรมของชาวไทยทรงดาํ  อนัก่อใหเ้กดิรปูแบบสงัคมทีถู่กควบคุมดว้ยความเชื่อที่

ถกูปลกูฝงัมาตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจบุนั 

 ความเชื่ ออยา่งหน่ึงทีส่ง่ผลถงึรปูแบบประเพณแีละพธิกีรรมของชาวไทยทรงดาํกค็อื  

ความเชือ่ในเรือ่งขวญั  ชาวไทยทรงดาํเชือ่วา่  ขวญัเป็นสิง่ตดิตวัมาแต่กาํเนิด  คนจะมดีมีสีขุเพราะ

ขวญัเป็นสาเหตุ  ถา้ขวญัออกจากตวัไปกจ็ะทาํใหเ้จบ็ปว่ยหรอืตายได ้ ดงันัน้เมือ่ขวญัออกจากตวัไป

จงึตอ้งทาํพธิเีรยีกขวญัเพื่อใหข้วญักลบัมาทาํใหร้า่งกายหายเจบ็ปว่ยและกลบัมาแขง็แรงดงัเดมิ   

 แถนหรอืผฟ้ีา  ในความเชือ่ของลาวโซ่งนัน้เป็นผหีลายประเภท  ซึง่มคีวามสาํคญัแตกต่าง

กนัตามลาํดบั  ดงัน้ี 

 แถนหรือผฟ้ีา   หมายถงึ  เทวดาทีอ่ยูบ่นฟ้ามอีาํนาจเหนือมนุษย ์ สามารถดลบั นดาลให้

เกดิสิง่ทีด่แีละสิง่รา้ยขึน้แก่  คน  สตัว ์ และพชืได ้ ดงันัน้มนุษยจ์ะตอ้งปฏบิตัตินใหถู้กตอ้งตาม

ความประสงคอ์งแถน  เพือ่ใหแ้ถนเกดิความเมตตาและบนัดาลใหเ้กดิความสขุแก่ตน  แถนในความ

เชือ่ของลาวโซ่งนัน้มมีากมาย  เหมอืนกบัความเชือ่เรือ่งแถนของไทดาํในประเทศเ วยีดนาม  ซึง่แต่

ละแถนกม็หีน้าทีแ่ละใหคุ้ณหรอืโทษต่อมนุษยต่์าง ๆ กนั  มหีน้าทีต่่างกนั  ดงัน้ี 

  1)  แถนหลวง  เป็นหวัหน้าของแถนทัง้ปวง  มหีน้าทีค่อยควบคมุดแูลการปฏบิตัหิน้าที่

ของแถนอื่น ๆ และตดัสนิขอ้พพิาทต่าง ๆ ดว้ยความยตุธิรรม 

  2)  แถนปวัก่าลาว ี เป็นแถน ผูด้แูลทุกขส์ุข  และความอุดมสมบรูณ์ของมนุษยใ์นโลก  

มหีน้าทีค่อยควบคมุดนิฟ้าอากาศและบนัดาลใหฝ้นตกตอ้งตามฤดกูาล 

  3)  แถนชาด  เป็นแถนผูก้าํหนดชะตาชวีติและสง่ใหม้นุษยม์าเกดิบนโลก 

  4)  แถนแนน  (แตนแนน)  เป็นแถนผูต้ ัง้มิง่ขวญั  และกาํหนดอายขุองมนุษยใ์หม้คีวาม

สัน้ยาวต่างกนัไป 

  5)  แถนบุน  เป็นแถนผูบ้นัดาลความมัง่คัง่และความอุดมสมบรูณ์ใหเ้กดิแก่มนุษย ์

  6)  แถนเขอ่  เป็นแถนแห่งโรคภยัไขเ้จบ็  ทาํใหเ้กดิความเจบ็ปว่ยในเดก็ 

  7)  แถนเคาะ  เป็นแถนผูบ้นัดาลใหเ้กดิเคราะหร์า้ยและภยัพบิตัแิก่มนุษย ์

  8)  แถนสงิ  (ซงิ)  เป็นแถนประจาํตระกูล  คอยปกปกัรกัษาผูอ้ยูใ่นวงศต์ระกูลใหอ้ยู่

เยน็เป็นสขุ 

  9)  แถนสดั  (โซ่ย)  เป็นแถนผูด้แูลมนุษยใ์หอ้ยูใ่นระเบยีบวนิยั  คอยตดิตามจบัคนผดิ

มาลงโทษ  และคุม้ครองคนดใีหพ้น้ภยัพบิตัต่ิาง ๆ  

  10)  แถนนุ่งขาว  เป็นแถนผูบ้นัดาลใหเ้กดิแสงสวา่ง  ทาํใหค้นมคีวามสวยงาม 
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 ผบ้ีานผเีมือง   หมายถงึ  ผเีจา้ทีห่รอืผูคุ้ม้ครองรกัษาบา้นเมอืงใหร้ม่เยน็และมคีวามอุดม

สมบรูณ์  ผบีา้นผเีมอืงจะสถติอยูต่ามปา่เขาหรอืตน้ไม ้ แต่มหีลกัแสดงเขตหรอืตัง้เป็นศาล  เพื่อ

แสดงว่าเป็นเขตหวงหา้มและใชป้ระกอบพธิเีลีย้งผปีระจาํปี 

 ผบีรรพบรุษุหรือผเีฮือน  หมายถงึ  ขวญัของบรรพบุรษุทีถ่งึแก่กรรมแลว้  ลกูหลานจะ

ทาํพธิเีอาผขีึน้เฮอืนหรอืเอิน่ผขีึน้เฮอืน  เพือ่เชญิผบีรรพบุรษุใหเ้ขา้มาอยูใ่นบา้นบรเิวณกะลอ่หอ่ง  

หรอืหอ้งทีจ่ดัไวส้าํหรบัเป็นทีอ่ยูข่องบรรพบุรษุผูล้ว่งลบั   

 

 2.2  พิธีกรรม 

 การประกอบพธิกีรรมข องลาวโซ่งเป็นผลมาจากความเชือ่ในเรือ่งของผ ี ซึง่เป็นความเชือ่

ทีส่บืทอดกนัมาชา้นาน  พธิกีรรมต่าง ๆ กม็กีารปฏบิตัต่ิอกนัมาจนกลายเป็นประเพณขีองแต่ละบา้น   

ในรายละเอยีดการประกอบพธิยีงัมเีรือ่งของการขบัรอ้งเขา้ไปเกีย่วขอ้ง  จะปรากฏใหเ้หน็ในแต่ละ

ขัน้ตอนของพธิกีรร ม  การขบัรอ้งน้ีชาวลาวโซ่งเรยีกวา่  ขบัสายแปง  และจากการศกึษาขอ้มลู

ภาคสนามพบวา่  ขบัสายแปงจะพบในการประกอบพธิกีรรม  ดงัน้ี  

  พิธีเสนเรียกขวญั  (เสนตวั) 

  พธิเีสนเรยีกขวญั  หรอืพธิเีสนตวั  พธิน้ีีเกดิจากความเชื่อในเรือ่งขวญัของลาวโซ่ง  ซึง่

เชือ่กนัวา่ทุกคนจะมขีวญัประจาํตวั  เปรยีบเสมอืนเป็นเทวดาประจาํตวัทีค่อยคุม้ครองไมใ่หเ้จบ็ปว่ย  

หรอืเกดิอนัตราย  หากขวญัหนีออกไปจากตวักจ็ะทาํใหเ้จบ็ปว่ยได ้ จงึมกีารทาํพธิขี ึน้เพื่อเป็นการ

เรยีกขวญัใหก้ลบัมาอยูก่บัตวัเหมอืนเดมิ  ในการทาํพธิเีป็นการออ้นวอนแถนและเป็นการเชญิขวญัให้

กลบัมาคนืตวั 

  ประเพณีการแต่งงาน   

  ชายหนุ่มกบัหญงิสาวชาวโซ่ง ถา้มคีวามรกัใครช่อบพอกนัถงึขัน้ตกลงจะใชช้วีติรว่มกนั

หรอืแต่งงานกนั เพือ่จะทราบขา่วฝา่ยชายจะสง่ผูใ้หญ่ไปเจรจาทาบทามกบัพอ่แมข่องฝา่ยหญงิ 

ผูห้ญงินัน้รกัใครช่อบพอกบัฝา่ยชายจรงิหรอืไม ่เรยีกว่า “ไปเจา๊ะ” พ่อแมฝ่า่ยหญงิกจ็ะถามลกูสาว

ของตวัเองวา่มคีวามพอใจรกัใครก่บัฝา่ยชายจรงิหรอืไม ่ยนิดตีกลงใจจะแต่งงานกบัฝา่ยชายหรอืไม ่

หรอืยนิดตีอบรบัการมาทาบทามสูข่อของฝา่ยชายในครัง้น้ีหรอืไม ่เป็นตน้   

             ประมาณ 2-3 วนั ผูใ้หญ่ฝา่ยชายจะไปเจรจาถามไถ่ดวูา่พอ่แม่ของฝา่ยหญงิตกลงทีจ่ะ

รบัลกูชายเป็นเขยไหม และลกูสาวตกลงหรอืไม ่ถา้ตกลงกจ็ะสอบถามเกีย่วกบัค่าเลีย้งดแูละค่าน้ําตู้

น้ํานม หรอื คา่สนิสอดทองหมัน้นัน่เอง ผูใ้หญ่ฝา่ยชายจะยงัไมร่บัปากตกลงในทนัท ีจะตอ้งกลบัมา

ปรกึษา เรยีกว่า “ไปป๋อง”หรอื ไปขอ  

  เมือ่ทางฝา่ยชายตกลงเ รยีบรอ้ยแลว้ จะหาวนัทีเ่ป็นฤกษ์ดแีละกําหนดวนัแต่ง บอกตก

ลงตามทีฝ่า่ยหญงิเรยีกคา่สนิสอดทองหมัน้ และนดัวนัทีเ่ป็นฤกษด์สีาํหรบัการเตรยีมงาน เรยีกวา่ 

ไปนดั หรอื ตกลง เมือ่กําหนดวนัเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้ฝา่ยชายและฝา่ยหญงิ จะตอ้งเตรยีมของทีจ่าํเป็น

ทีจ่ะใชใ้นพธิแีต่งงาน แ ละเตรยีมบอกแขกมากนิดอง คาํพดูภาษาโซ่งทีพ่ดูบอกกบัแขกวา่ “ไปจม๊

กนิจม๊มวน นําแอ๋” (จม๊) ในกรณทีีฝ่า่ยหญงิมลีกูสาวคนเดยีว หลงัจากแต่งงานกนัแลว้จาํเป็นตอ้งให้

ฝา่ยชายมาอยูท่ีบ่า้นของฝา่ยหญงิดว้ย จะเรยีกวา่ “เขยสู”่   
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  2.3 ขัน้ตอนการประกอบพิธีกรรม  

  พิธีเสนเรียกขวญั 

     จากการศกึษาภาคสนาม ผูว้จิยัขอยกตวัอ ยา่งพธิเีสนเรยีกขวญัของนาง พล สระทอง

ยอด  อาย ุ 75  ปี ซึง่แมม่ดเฉลา สระท่องฮว่ม เป็นผูป้ระกอบพธิ ีเน่ืองจากนางพล สระทองยอด  ได้

ปว่ยมอีาการหลงลมื  ลกูหลานจงึทาํพธิใีห ้

  การเตรยีมงาน

  ลกูหลานจะนําเสือ้ของนาง พล  ทีใ่สอ่ยูเ่ป็นประจาํ  ไปใหแ้มม่ดก่อนลว่งหน้า  บางคน

นําเสือ้ไปไวใ้หก่้อนเป็นปีแลว้ค่อยทาํพธิกีม็ ี หรอืหากใครสะดวกในการจดัพธิเีรว็กจ็ะไมถ่งึปี  เมือ่

นําเสือ้ไปใหแ้มม่ดแลว้แมม่ดจะทาํพธิขี ึน้หิง้เป็นการบอกคร ู วา่เจา้เสือ้จะขอใหท้าํพธิใีห ้ พรอ้มทัง้ดู

ฤกษ์หาวนัทีเ่หมาะสมใหห้ากญาตสิะดวกจะใหท้าํพธิเีมือ่ไหรก่จ็ะมาแจง้ใหแ้มม่ดทราบ  เมือ่ถงึเวลา

คนืก่อนวนัทีจ่ะทาํพธิแีมม่ดจะทาํการบอกครวูา่  “พรุง่น้ีจะไปทาํพธิเีสนใหเ้ขา  ใหเ้รยีกขวญัมาให้

เขาดว้ย”  จากนัน้แมม่ดกจ็ะเตรยีมตวัทาํพธิใีนวนัต่อไป 

  

  ในการประกอบพธิเีสนเรยีกขวญัน้ีมเีครือ่งเซ่นทีใ่ชป้ระกอบ  ดงัน้ี 

  -  ปานยอ่ง สานดว้ยไมไ้ผค่ลา้ยกระจาดหรอืพาน  ใชส้าํหรบัเป็นเครือ่งบชูาปูย่า่ตายาย

ก่อนทีจ่ะบชูาแถน  ประกอบดว้ยเบา้ดนิรปูคน  ป ัน้จากดนิเหนียว  เสือ้ผา้  ผา้ซิน่  เสือ้ฮ ี กาํไล

ขอ้มอื  แหวน  หว ี กระจก  แป้ง  หมอน  ดา้ย  จอ๊ง  (มวยผมปลอม)  ผา้ขาว  ผา้เปียวเบาะ  ผา้

เปียวป ัว้  หมวก  และของใชต่้าง ๆ ทีญ่าตติอ้งการจะมอบให ้

  -  ปานหม ู 2  ปาน  ปานไก่  4  ปาน  ขนม  กลว้ยสุก  ออ้ย  เผอืกตม้มนัตม้  เป็น

อาหารสาํหรบัเซ่นผบีรรพบุรษุ 

  -  ขา้วเปลอืก  1  กระบุงเลก็  ขา้วสาร  1  ชาม  ไขไ่ก่ดบิ  1  ฟอง  ดา้ยขาว  1  ใจ  

เทยีน 1  เล่ม  เงนิ  12  บาท  เหลา้  1  ขวด  เป็นเครือ่งบชูาครขูองแมม่ดทีท่าํพธิ ี

  -  หลกัมัน่หลกัยนื  ทาํดว้ยลาํไมไ้ผ่ขนาดเลก็  ปกัเป็นหลกัอยูบ่นแท่นไมก้ระดานที่

ปลายมลีกัษณะเหมอืนกิง่ไมม้ไีวส้าํหรบัปกัเทยีนเวลาเวยีนเทยีน  ไมน้ี้มไีวใ้ชใ้นการต่อชะตา 

  -  หมวก  เดมิใชห้มวกทีส่านดว้นไมไ้ผ่แต่ปจัจบุนัใชห้มวกสานทีม่ขีายอยูท่ ัว่ไปได ้ มี

ลกัษณะเป็นหมวกปีกกวา้งแต่งดว้ยดอกไมส้ต่ีาง ๆ มผีา้ขาวผา้แดงคลุมหมวกไว ้

  -  ผา้ขาวผา้แดง  กวา้ง - ยาวประมาณ  2  เมตร  ใชส้าํหรบัช่วงพธิต่ีอเงาหวั 

  -  ขอบกระดง้  ทาํดว้ยไ มไ้ผ่หลาวแลว้ขดใหเ้ป็นวงกลมเหมอืนขอบกระดง้ เพื่อใหเ้จา้

เสนตดั  ถา้ตดัขาดกเ็หมอืนกบัวา่หลดุพน้จากความเจบ็ปว่ยแลว้ 

  -  เชอืก  ใชส้าํหรบัในการจงูควาย 

  -  ปานขวญั 3 ปาน ประกอบดว้ย เหลา้ ไก่ตม้ ขนม ผลไม ้และขา้ว ใส่ในกระจาดหาบ

ซึง่มผีา้หุม้ปิดไวค้ลา้ยกบัฝาช ี

  -  หน่อกลว้ย  1  ตน้  ใชป้ลกูเสีย่งทายในขัน้ตอนสดุทา้ยของพธิ ี
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ภาพประกอบ  17  เครือ่งเซ่นทีใ่ชใ้นพธิเีสนเรยีกขวญั 
 

  การประกอบพธิคีรัง้น้ีเป็นการทาํพธิโีดยแมม่ดเฉลา  สระทองฮว่ม  (ผูช้ายทีเ่ป็นผู้

ประกอบพธิ ี เรยีก  หมอ  แต่ถา้เป็นผูห้ญงิ  เรยีก  มด)  ดงันัน้การทาํพธิจีะต่างจากหมอผูช้าย  

เช่น  การเสีย่งทาย  แมม่ดจะใชไ้มม้อในการเสีย่งทาย  แต่หมอผูช้ายจะใชก้ารหยบิเมลด็ขา้วสาร

แทน  ขัน้ตอนมดีงัน้ี 

  ขัน้ตอนท่ี  1  แมม่ดจะนัง่ในหอ้งโถงของบา้นทีใ่ชเ้ป็นหอ้งผเีรอืน  หนัหน้าเขา้ฝาบา้น  

รอบ ๆ ตวัแมม่ดจะมเีครื่ องเซ่นวางลอ้มไว ้ เริม่แรกเจา้ของบา้นตอ้งนําเครือ่งบชูาครขูองแมม่ดมา

เซ่นก่อน  เพือ่เป็นการบอกครวูา่จะเริม่ทาํพธิแีลว้  จากนัน้จงึทาํพธิบีอกกลา่วหรอืออ้นวอนแถน  

(เทวดา) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  18  แมม่ดทาํพธิบีชูาคร ู
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  ขัน้ตอนท่ี  2 แมม่ดเริม่กล่าวคาํสวดเป็นภาษาโซ่ง เหมอืนกบับทกลอนซึง่มคีาํคลอ้งจอง

กนั  แต่เป็นการดน้สดของแมห่มอไมไ่ดม้กีารดตูาํราหรอืหนงัสอื คาํทีก่ลา่วจะเป็นการกลา่วออ้นวอน

แถนและถามแถนถงึขวญัของเจา้เสือ้ทีห่ายไป   ช่วงแรกจะเป็นการถามแถนก่อนวา่  “ขวญัของเจา้

เสือ้หรอืผูป้ว่ยน้ีไปตกอยูใ่นหว้ยหรอืหนอ งน้ําทีไ่หนหรอืเปล่า ”  กจ็ะออ้นวอนขอไถ่ขวญัคนืดว้ย

เครือ่งเซ่น  แมม่ดจงึทาํการเสีย่งทายดว้ยไมม้อ  ถา้เสีย่งทายตรงกบัทีข่อไวก้นํ็าเครือ่งเซ่นถวายให ้ 

แต่ถา้เสีย่งทายแลว้ไมไ่ด ้ แสดงว่าออ้นวอนแลว้ไมย่อมแมม่ดกต็อ้งสวดออ้นวอนต่อไปจนกว่าจะ

สาํเรจ็  การสวดออ้นวอนถามแถ นน้ีจะถามตัง้แต่พืน้ดนิจนถงึเมอืงฟ้า  ทีซ่ึง่ลาวโซ่งมคีวามเชือ่วา่

เป็นทีอ่ยูข่องแถนนัน่เอง 

  คาํกลา่วของแมม่ดนอกจากจะเป็นการถามหาขวญัแลว้  ยงัเป็นการขอไถ่ขวญัคนืให้

กลบัมาอยูก่บัตวัของเจา้เสือ้อกีดว้ย  และเป็นการบอกใหรู้ว้่าขณะน้ีเจา้เสือ้ไดเ้จบ็ปว่ยอาจเป็นเ พราะ

เจา้เสือ้เองหรอืลกูหลานอาจจะเซ่นไมถู่ก  จนทาํใหเ้จา้ของขวญัไมพ่อใจจงึหนีออกจากตวัไป  ตอนน้ี

เจา้เสือ้ไดม้อบใหข้า้พเจา้มาช่วยตามขวญัและขอคนืขวญัใหก้ลบัมาอยูก่บัเจา้เสือ้ตามเดมิดว้ยเถดิ  

ถา้ยนิยอมขอใหนํ้าความเจบ็ปว่ยเหลา่นัน้ใสใ่นตะกรา้แลว้นํากลบัไปดว้ย 

  ขัน้ตอนท่ี 3 การต่อเงาหวั  ขัน้ตอนน้ีเป็นการต่ออายใุหก้บัเจา้เสือ้  ซึง่เจา้เสือ้จะใส่

เสือ้ฮขีองตนแลว้ใส่หมวกปีกกวา้ง ดา้นบนจะประดบัดว้ยดอกไม ้มผีา้สขีาวสแีดงคลมุ เจา้เสือ้จะตอ้ง

เขา้ไปนัง่ในบรเิวณพธิี  จากนัน้จะมญีาตผิูห้ญงิสองคนนําผา้สองผนืประกบกนั  คอืสขีาวกั บสแีดง  

โดยนําสขีาวไวด้า้นลา่ง  สแีดงไวด้า้นบน  จบัคนละมมุขงึบงัอยูบ่นศรีษะของเจา้เสือ้  เปรยีบเสมอืน

เป็นกนับงัแดดไวเ้พื่อไมใ่หเ้จา้เสือ้ถูกแดดจะไดไ้มม่เีงาใหเ้หน็ ถอืว่าเงาของหวัยงัมอียู ่ ในเวลา

เดยีวกนัแมม่ดกท็าํการขบัสายแปงไปเรือ่ย ๆ เมือ่ถงึเวลานําผา้ลงบรร ดาลกูหลานและญาตจิะนํา

ธนบตัรมาเสยีบไวท้ีห่มวกซึง่เจา้เสือ้สวมอยู ่ เพือ่เป็นการซือ้หรอืต่ออายใุหก้บัเจา้เสือ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  19  การต่อเงาหวั  หรอืต่ออายเุจา้เสือ้ 
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  ขัน้ตอนท่ี  4 การจบัหลกัมัน่หลกัยนื  ซึง่หลกัน้ีจะปกัไวท้ีฐ่านไมก้ระดาน  ทีป่ล ายไมม้ี

เทยีนตดิไว ้ เจา้เสือ้จะตอ้งจบัทีห่ลกัมัน่น้ีสามแหง่ดว้ยกนั คอื จบัทีฐ่าน 1 ครัง้ จบัตรงกลาง 1 ครัง้  

และจบัทีป่ลายอกี  1  ครัง้  จากนัน้จดุเทยีนชยัทีต่ดิไวก้บัปลายหลกั 

  ขัน้ตอนท่ี  5 เมือ่แมม่ดทาํพธิอีอ้นวอนและตามหาขวญัแลว้ ต่อไปเป็นการแห่ขวญั   

ของทีจ่ะตอ้งใชม้ปีานขวญั 3 ปาน ปานที ่1 มหีวัหม ู1 หวั เผอืกตม้ มนัตม้ ขนมจนัอบั กลว้ยน้ําวา้  

หมากพล ูปานที ่2 มไีก่ 1 ตวั กลว้ยน้ําวา้สุก ออ้ย ผลไมต้ามฤดกูาล และเหลา้ ปานที ่ 3  มเีครือ่งเซ่น

เหมอืนกบัปานที ่2 กระจาดหาบทีม่สีาแหรก  ทุกกระจากจะมฝีาชคีรอบทัง้สามปานจะหุม้ดว้ยผา้ไหม

หรอืผา้แพรใหม้ดิชดิสงูถงึสาแหรก มดัดว้ยผา้สไบสสีดเพื่อป้องกนัไมใ่หผ้า้คลุมหลุดเวลาหาบเขา้

ขบวนแห ่ มคีนหาบปานละ 2 คน นอกจากน้ียงัมหีน่อตน้กลว้ย 1 ตน้ ตกแต่งดว้ยผา้แพรสต่ีาง ๆ 

ผกูตดิกบัยอดกลว้ย  บนตน้กลว้ยมธีนบตัรตดิกบัไมเ้สยีบไวท้ีต่น้กล้ วยดว้ย  ก่อนจะเคลื่อนขบวน

ออกจากบา้นตอ้งนําเครือ่งเซ่นไปเซ่นผเีรอืนก่อน 

 ในขัน้ตอนน้ี  นางเฉลา  ผูป้ระกอบพธิไีดม้กีารขบัเพือ่เรยีกขวญัของเจา้เสือ้  หรอือกีนยั

หน่ึงคอืเป็นการขบัตามหาขวญัทีห่นีหายไปใหก้ลบัมาอยูก่บัเจา้เสือ้  ซึง่มบีทขบัดงัน้ี  

   

กวา๊มขบัเรียกขวญั 

 

  (เกร่ิน)  เจจู้ส้อ่กนิก๊วน กนิก๊วนนวนบ่สกุนา เอย     

ยา่มมือ่น่ีลา่ มือ่น่ีหลาํ เตา้ดหีลาย บ่แปเด้ 

จงัเฮด็มือ่น่ีหนาเป็นมือ่ตื่อเสน ตื่อฟ้อน เตือ้นหยา่ว    

โอยมือ่น่ีเดน้มัน้ บ่ แมนมือ่เจา้แตงจอ้ย   

เซา้มากนิกอ้ยหลอ่งน้าง สัง่เดอ้เน้อ 

 

 (บทขบั)  โอเ้จเ้จา้เสือ้เกงิ น่ีเจา้เสน น่ีเด ้ เจเ้ฮนเซ่าไยเ้อย เซ่าจงัแต๊งปานเขา้ 

เซ่าหยะ๊เฒา่ เซ่าจงัแต่งปานหม ู เตา้ปานหมู่ 

แต่งปานหมูฮ่ ัว่งามลา่ไถ  มตีัง้ปานไก่ซอ้ง มเีหลา้กา้วหน่ายดอ๋ มวีา่ป้ีน้อง 

อุม้ปานไก่มาหา มลีงุเกงิต่า ลา่เพือ่นหมู่ 

เฮา้แต่เฮอืนมาตอ้น ขวญัจงัหยอ่นสองไหลมว่นมาเอ๊ย 

มตีะลุงเกิง้ต่า ล่าเพื่อนหม ูเอาแตเฮอืนมาเฮ่า 

มเีตงิเล่าขม่ต๊าว กะเมอืงหลุ่ม ขม่หอม 

อนัมาเดเ้อย้ มตีัง๊ขา้วตม้เอาเสย่จาน มตีัง๊ของหวานเสย่ถว้ย   

กลว้ย ออ้ยเอาเสย่ปานขวญั เสย่ปานขวญั  

อนัเตเดม้ตีัง๊ขนัเงนิ ตัง๊ขนักาํ นํามาตัง้ 

มตีัง๊ผูจ้อมซงั แปรหม่หลา๊ยส ี
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มตีัง๊เสงีตกีลอง ตตีอง ล่าต๋อย 

มตีัง๊ล่าต๊อยก๊อย เสยีงแคะขบัโฮ มาเอย้ 

โอเ้จข้วญัเจา้เสือ้เกงิ ขวญัเจา้อยา่มาหลงฮ่างเฮ่า 

ขวญัเจา้อยา่มาลงฮางแฮ๋ม เดเ้น้อขวญัเอ๊ย  

ยิน้เสยีงหมอเอิน้ใหข้วญัมา เยอ้ ยิน้เสยีงหมอหาใหข้วญัเตา้ 

ลุ๊กมาเยอ้ขวญัเออ้ ดิง๋มาเยอ้ขวญัเอย้ 

 

 โอเ้ดข้วญัเอย อยา่เมอืหลงหยูก๋บัตน้ไมเ้หยาต่อจก 

อยา๋มาหลงอยูก่บักกไมเ้หยา๋ต่อล่อง 

อยา๋มาหลงอยูก๋าก่องไมเ้หยา๋ใบมน่ ซงัเน้อ ขวญัเน้อ 

อยา๋มาหลงอยูก่บัพน้ตาลเขากิว๋ ซงัเน้อ ขวญัเน้อ 

ขวญัมาเฮอืนหยะ๊หยา่น  ขวญัมาบา้นสอนหลานอยา๊อาย 

ขวญัอาย เอาแผ่นแปรบงัหน้า  เอาผา้ผนืกวา้งแปร ๊แหละบงัโต เอย้ 

เกิด๊เป็นโก๊นเห่ยมาอยูน่านเฮิง่เฒา่  มาอยูเ่ป็นหลกัหะหลู่อิง่ 

อยูเ๋ป็นกิง๋หะ๊หลูม่ว่น หลานมว่น  

เฮา่มาอยูก๋นิขา้วเน้ยนา  มาอยูก๋นิปลาตัง้เมอืงหลายกํ๊า 

มาตกัน้ําเซ่านา มาตัก๊ปลาเลีย้งลกู 

มาปู๊กเขา่กอกํ่า แลว้ก่อกํ่ามายงัเฮอืนเสยีขวญัเอย้ 

 

 ขวญัมาเฮอืนเอย ขวญัมาเฮอืนแต่ตะเวน้ยงัเจา้  

ขวญัเขา้บา้นมาแต่บ่ายสามโมง ขวญัเอย 

ขวญัยงัมายา่ง นัง่กลางขว่งกวา้ง กลางขว่งตนัเปียง  กลางเพยีงตัน๊แจง้ 

ฝ้าแดดแรงดนิอ่อนทรายโพง ทรายยะโพง่ 

เซ่าจา้งเอาสาดลงปู ่เอายูล้งแผว้   

มตีัง๊น้ําเตา้แกว้ขนัมะลงปง่ ลงปง่เน้อขวญัเอย้ 

 

 โอข้วญัมาแลว้เดอ้ จะ๊เอาผา้ดํา๋นิลลงลอ้ม 

ผา้ดํา๋ฮ่อมดํา๋ด๊างลงหวงั บ่ หวงัขวญัจิม้อ่ม  

บ่ ออ้มใหข้วญัจิป๊ลวิ  ขวญัปลวิเขา้ดวิลมมาหายาก 

เขา้ป๊ะฟ้าเมอืงหาเกน มากว๊ามเมด็กํ๊าป ูกํ๊าแสนจงัจิไ๊ล่ เดเ้น้อเมือสเูมอืงเอย 

 

 อนัแตเดน้้อ เจไ้ดข้วญัมาแลว้ จะเอาขวญัขืน้เฮอืน  

เอาขนัไหลห่าขนัลงพก ขนัไหลหกขนัล๊งก๋าย 

ไหลเกา้ขนัล๊งก๋ายเอาขวญัแลว้เด ้ขวญัเอย 



51 

 จะ๊เอาขวญัมาเฮอืนเน้อ  จะ๊เอาขวญัขึน้เฮอืนเอาไวต้ัง้กลางหอ้งเป็ง 

ผูล้ะกนิหยะ๊ยะ  ผูล้ะยะหยะ๊กนิ 

เสยีป ัน้กนิ บ่ มกีวา๊มเวา้  เสยีปานเขา้ บ่ มกีวา๊มจา่เดเ้น้อ 

 

 คาํแปล 

 วนัน้ีเป็นวนัดเีป็นวนัทาํพธิเีสน เจา้ของบา้นตอ้งจดัเตรยีมเครือ่งเซ่นไหวต่้างๆ ใสป่าน มี

หวัหม ูไก่เหลา้ และมญีาตพิีน้่องมารว่มงานพธิทีีบ่า้น มาช่วยจดัขา้วตม้มดั ของหวาน กลว้ย ออ้ย 

ใสถ่ว้ยใสจ่าน มขีนัเงนิขั นทองมาตัง้ มหีมากพลผูา้แพรหลายส ีมกีลอง แคน มกีารโหร่อ้งในพธิ ี  

เมือ่ขวญัไดย้นิกใ็หก้ลบัมา อยา่มวัไปหลงไปอยูท่ีอ่ ื่นไดย้นิเสยีงเรยีกแลว้กลบัมา ไมใ่หไ้ปอยูต่าม

ตน้ไม ้ตามภเูขาใหก้ลบัมา ถา้ขวญัอายกใ็หเ้อาผา้แพรบงัหน้า เกดิเป็นคนตอ้งอยูเ่ป็นหลกัใหก้บั

ลกูหลาน  มาอยูก่นิขา้วในนา กนิปลาทัง้เมอืง  มาตกัน้ําเขา้นา  มาเป็นหลกัใหล้กูหลานทีบ่า้น 

 ขวญัมาตัง้แต่เชา้ มาเขา้บา้นตอนบ่ายสามโมง มานัง่ตรงกลางบา้น ถา้แดดรอ้นเอาเสือ่มา

ปนูัง่ มทีัง้น้ําตัง้ไวใ้ห ้กลบัมาซะขวญั ขวญัมาเอาผา้สดีาํมาลอ้มไมใ่หข้วญัปลวิหายไปอกี ถา้ปลวิ

ตามลมไปกจ็ะหายาก  ตอ้งหมดเครือ่งเซ่นอกีเยอะ 

 เมือ่ไดข้วญัมาแลว้จะเอาขวญัขึน้เรอืน  เอาไปไวต้รงกลางบา้น  ใครทีอ่ยากกนิเครือ่งเซ่น

กอ็ยา่เพิง่กนิ  ตอ้งใหข้วญักนิเสยีก่อน  

 

 ลาํดบัต่อไปเป็น การจดัรปูขบวน   ซึง่นําดว้ยตน้ก ลว้ยโดยใหผู้ช้ายเป็นคนอุม้  คอื พีช่าย

ของแมเ่จา้เสน เรยีกว่า “ลุงตา” ถา้พีช่ายของแมต่ายไปแลว้กใ็ชล้กูชายของพีช่ายแมแ่ทน ถดัจากตน้

กลว้ยเป็นปานขวญั 3 ปานทีใ่ส่หาบไวแ้ลว้ แต่ละหาบจะใหล้กูเขยกบัลกูสาว และลกูชายกบัลกูสะใภ้

ของเจา้เสนหาบ ตามดว้ยขบวนของดนตร ีเมือ่ขบวนถงึบา้นเจา้เสนกจ็ะเดนิรอบบา้น 3 รอบ แลว้

หยดุทีห่วับนัไดบา้น เจา้เสนจะตอ้งมายนืรอรบัขวญัของตนทีห่วับนัไดบา้น นําปานทัง้สามวางบน

เสือ่ เจา้เสนนําผา้สดีาํมาคลมุปานทัง้สามไวเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หข้วญัหนีไปอกี จากนัน้รนิเหลา้และหยบิ

หมากพลสูง่ใหแ้ขกทีม่ากบัขบวนไดก้นิ จากนัน้แมม่ดทาํการขบัสายแปงสอนขวญั   เพื่อบอกให้ขวญั

อยูท่ีน่ี่อยา่ไปไหนและใหฟ้งัคาํทีห่มอพดูเพยีงคนเดยีวอยา่ไปเชื่อใคร เมือ่ขบัเสรจ็จงึเชญิปานขวญั

ขึน้บา้นนําไปวางไวท้ีพ่ธิ ี แขกทีม่าโห่รบัแสดงความยนิด ีส่วนตน้กลว้ยผกูตดิไวก้บัหลกับรเิวณพธิ ี
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 กวา๊มขบัสอนขวญั 

 

  โอข้วญัเจา้เสือ้เกิง้เจา้เสน น่ีเด้เจข้วญักนิแลว้  

 ซมิาบอกขวญันอน ซมิาสอนขวญัหยู ๋

 อนัแตเดข้วญัเอย เฮอืนไตห้ยา๋เมือ่  เฮอืนเหนือหยา๋ขึน้  อึน้ อึน้ เฮาอยูแ่ต่เฮอืนเดยีว 

 หยา๋เมอืเตยีวนําผูบ่้าว หยา๋เมอืเตยีวเตา้โก๊บจู้ 

 นําหมูจ๋ว้งกํ้า  เมอืงจวง บ่ มฮีา้น เน้อ  บ่านจวง บ่ มเีซ่า เน้อ 

 กต็กเกิง้กอ้ฮ่าย กอ้ฮ่าย เกงิกอเฮยีว เอเน้อ ขวญัเอย 

  ขวญักนิแลว้เดอ้ เบาะห่อขวญันอน  สอนขวญัไวใ้นกกเกา้ 

 เกา้ฮอ้ยฟ้า  หยาลอนต่อลมืเน้อ ขวญัเอย้เน้อ 

 หยา๋ไปฟงันกจบิ บ่ มเีหาะ นกเจาะ บ่ มฮีาง เน้อ  

 ดมูอืเหมอืนดเูบอืน  ดเูฮอืนเหมอืนดกูว่าน   

 ป ัน้เอากวา๊นตา้ว เป็นแต่เฮอืนขวญั เด่เน้อขวญัเอย 

  ขวญักนิแลว้เดอ้ หยะ๋เป็นโก๊นเตา้ เป็นโก๊นตา้งน่าน  

 หยา๋ไปฟงักวามผูโ้ตฮู่ง  มั ๊บ่ แมน่แมอ่า 

 หยา๋ไปฟงักว๊ามผูโ้ตกา  มัน๊ บ่ แมน่แมป่า 

 ฟงักว๊ามผูโ้ตมา้ ต่านขีเ่ตยีวต๊างเด่เน้อขวญัเอย 

  โอเ้เป็นโก๊นเตา้ เป็นโก๊นตา้งน่าน เดเ่น้อ 

 เฮา่มาอยูน่อนฟูกนุ่นน๊า เฮา่มานอนฟ้านุ่นงิว่  

 เฮา่มานอนซิว่แคบ็แตรง่  มานอนแฝงตลดูเตา้ 

 นอนแตเ้ชา้ ฮัน่สาย นอนสายฮัน่แสง 

 กิไ๊หล่นอนแขง็ตะเวน้ มาเด่ขวญัเอย 

 

 คาํแปล 

 ขวญัเอ๋ยขวญัเจา้กนิแลว้กเ็ขา้มาจะสอนใหข้วญัอยูท่ีบ่า้นน้ี ไมใ่หไ้ปบา้นไหน ใหอ้ยูบ่า้นน้ี

ทีเ่ดยีว  ไมใ่หไ้ปกบัใคร อยา่ไปฟงัเสยีงนกเสยีงกาอยา่ไปเชื่อคนอื่น ใหฟ้งัคาํสอนของหมอคนเดยีว 

อยากใหข้วญัอยูท่ีบ่า้นไปนานๆ 
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ภาพประกอบ  20  การแห่ปานขวญั  และการลอ้มขวญัเพื่อไมใ่หข้วญัหนี 
 

  ขัน้ตอนท่ี  6  การจงูควาย  พธิน้ีีแมม่ดกจ็ะ ทาํการแลกขวญัดว้ยเครือ่งเซ่นต่าง ๆ ใน

การจงูควายน้ี จะทาํบนบา้นโดย เจา้เสนจะอยูห่น้า  สว่นลกูหลานจะนัง่ต่อแถวกนัดา้น หลงั  แลว้จบั

เชอืกโยงต่อกนัไปเปรยีบเสมอืนการจงูความเขา้มา  ลกูหลานจะตอ้งช่วยกนัจงูความเอาไวไ้มใ่หผ้มีา

เอาไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ  21  พธิกีารจูงควาย 

 

  ขัน้ตอนท่ี  7  การเวยีนเทยีนหลกัมัน่  หลกัมัน่หลกัยนืน้ีจะมลีกัษณะเหมอืนตน้ไม ้ 4  

กิง่  ทีป่ลายกิง่มเีทยีนกิง่ละตน้  มเีชอืกขงึไวร้ะหว่างปลายเป็นคู่  ตรงเชอืกลกูหลานจะนําธนบตัรมา

แขวนไวเ้พื่อเป็นการปลอบขวญัใหก้ําลงัใจแก่เจา้เสน  เมือ่ทาํพธิเีจา้เสนจะ ใส่เสือ้ฮ ี สวมหมวกแลว้

เดนินําหน้าลกูหลาน  เดนิไปบนผา้ทีป่ระกบกนัสองผนื  ดา้นบนสขีาว  ดา้นลา่งสแีดงทีป่ไูว้   เวลา

เดนิตอ้งเวยีนจากซา้ยไปขวารอบหลกัมัน่สามรอบ  แลว้มาจบัหลกัมัน่   3  แห่ง  คอื  จบัฐานล่าง  

จบักลางหลกั  และจบัตรงปลายหลกั  แลว้จดุเทยีนทุกตน้  ลกูหลานกจ็ะจบัหลกัมัน่น้ีไวเ้ช่นกนั  เมือ่

จดุเทยีนตน้ไหนจะตอ้งดบัเทยีนตน้เดมิก่อนทุกครัง้  ทาํเช่นน้ีทุกคนเรยีกวา่  เวยีนเทยีน 
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  ขัน้ตอนท่ี 8 การปลกูตน้กลว้ยเสีย่งทาย ตน้กลว้ยน้ีเมือ่เสรจ็พธิแีลว้เจา้เสนจะตอ้ง

นําไปปลกูทีข่า้งบา้นในคนืวนัทีท่าํพธิ ีเพือ่เป็นเหมอื นการเสีย่งทาย หากตน้กลว้ยโตงามดี

หมายความวา่  เจา้เสนจะมอีายยุนืยาว แต่ถา้ตน้กลว้ยไมโ่ตทายวา่  เจา้เสนจะมสีขุภาพไมด่อีายไุมย่นื 

  ขัน้ตอนท่ี 9 การเสีย่งทายโดยการตดัขอบกระดง้ โดยใหเ้จา้เสนนัง่ลงในขอบกระดง้  

แลว้แมม่ดกจ็ะบอกใหทุ้กคนทราบวา่ต่อไปน้ีจะทาํพธิใีหเ้ จา้เสนหลดุพน้จากวงลอ้มน้ีเสยี ดว้ยการ

ขบัสายแปง เมือ่ขบัเสรจ็จงึใหลุ้งตาเป็นผูต้ดัขอบกระดง้ดว้ยมี ดโต ้ซึง่ตอ้งตดัใหข้าดในครัง้เดยีว

เท่านัน้ หากตดัไมข่าดกต็อ้งเริม่พธิกีนัใหมต่ัง้แต่แรก เมือ่ตดัขอบกระดง้ขาดแลว้ญาตพิีน้่องกจ็ะโห่

รอ้งดว้ยความยนิด ีเมือ่เสรจ็พิ ธญีาตพิีน้่อง ลกูหลานจงึนําอาหารมาเลีย้งเจา้เสนและแขกทีม่า

รว่มงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  22  การตดัขอบกระดง้ 

   

 ประเพณีแต่งงาน      

2  การเตรียมการของฝ่ายชาย 

 

 

 1.  หาลา่มขนัหมาก  1  คน  

 2.  ขนัหมาก  ผูน้้อยใช ้ 2  อนั  ถา้เป็นผูต๊้าว  (ผูท้า้ว)  ใช ้ 4  อนั  

 3.  กะเหลบ็  ผูน้้อยใช ้  2  อนั  ถา้เป็นผูต๊้าว  (ผูท้า้ว)  ใช ้ 4  อนั  

 4.  กระเหลบ็  1  ใบ  จะใส่เหลา้  1  ขวด  ห่อหมากพล ู 4  ห่อ  หอ่ปนู  4  ห่อ  หอ่ยาสบู       

4 ห่อ  กะเหลบ็ทุกใบจะตอ้งมสีิง่ทีก่ล่าวมาแลว้บรรจอุยู่  
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 5.  จดัหาหญงิสาวชาวโซ่ง  ซึง่เป็นสาวโสดบรสิุทธิ ์ อายปุระมาณ  15-16  ปี  แต่งกายนุ่ง

ผา้ซิน่สวมเสือ้ฮมีาเป้  หรอื  สะพายกะเหลบ็ในวนังานแต่งงาน  ถา้เป็นงานแต่งงานผูน้้อยใชห้ญงิสาว   

2 คน ถา้เป็นแต่งงานผูต๊้าว  (ผูท้า้ว)  ใชห้ญงิสาว  4  คน  

 6.  จดัขบวนขนัหมาก  เตรยีมสนิสอดทองหมัน้เครือ่งประกอบตามทีต่กลงกนั  ถา้ทาง

ฝา่ยหญงิไมไ่ดเ้รยีกค่าสนิสอด  ทางฝา่ยชายกค็วรจะเตรยีมหาไปใหค้รบถว้นตามประเพณี  

 7.  เตรยีมหามดีโตท้ีใ่ส่ฝกัมดี พรอ้มสายสะพาย และถุงแดงใส่เครือ่งเงนิได้ (พอ่เจา้บ่าว

สะพายถุงแดง)  

 8.  เพือ่นเจา้บ่าว  แต่งกายดว้ยกางเกงขายาวสสีภุาพ  สวมเสือ้ฮ ี(เจา้บ่าวกแ็ต่งกาย

เหมอืนกนั) ผูน้้อยใชเ้พือ่นเจา้บ่าว 4 คน คอื เจา้บ่าว 1 คน เพือ่นเจา้บ่าว  2  คน  และล่ามนําไล ้  

1  คน  แต่งกายดว้ยกางเกงขายาวสสีภุาพ  สวมเสือ้ฮ ีสว่นผูต๊้าว (ผูท้า้ว)  ใชเ้พือ่นเจา้บ่าว 8 คน 

เจา้บ่าว 1 คน เพือ่เจา้บ่าว 6 คน และลา่มนําไล ้1 คน แต่งกายดว้ยกางเกงขายาวสสีภุาพสวมเสือ้ฮ ี 

 9.  ทีน่อน  1  ชุด  (สาํหรบัมอบในพธิ)ี 

2 การเตรียมการของฝ่ายหญิง 2

2

  

 1.  จดัเตรยีมทีน่อน  หมอน  มุง้  ตู ้ เตยีง  ฯลฯ  สาํหรบัการตัง้ครอบครวัใหม่  

 2.  จดัหาลา่มนําไหวเ้ฮา  1  คน  แต่งกายนุ่งผา้ซิน่สวมเสือ้ฮ ี 

 3.  จดัเตรยีมอาหารสาํหรบัเลีย้งแขก  

 4.  (ขมกุ)  กระหมกุ  ใสผ่า้ฝ้ายขาวและไหม  

 5.  บัง้ใส่น้ํา  (ทาํจากกระบอกไมไ้ผ่)  

 6.  น้ําเตา้ใสน้ํ่า  

 7.  ตัง๋รองนัง่  (ตัง่รองนัง่)  กรณถีา้เป็นหญงิหมา้ยตอ้งเตรยีมฟืมและเขาดว้ย  (อุปกรณ์ทอผา้)      

 8.  เพือ่นเจา้สาวแต่งกายนุ่งผา้ซิน่  ใสเ่สือ้ฮ ี ถา้เป็นผูน้้อยใช ้ 2  คน คอื เจา้สาว  1  คน   

กบัล่ามนําไหวเ้ฮา  1  คน  แต่ถา้เป็นผูต๊้าว  (ผูท้า้ว)  ใช ้ 4  คน  คอื  เจา้สาว 1 คน เพือ่นเจา้สาว   

2  คน  และล่ามนําไหวเ้ฮา  1  คน 

 วนัสกุดิบของงาน2

 ขัน้ตอนของพิธีแต่งงาน  

 พธิแีต่งงานของชาวโซ่ง  จะหมายถงึ  งานเลีย้งฉลองเพือ่ความเป็นญาตกินัหรอืเกีย่วดอง

กนั พธิกีารจะเริม่ขึน้ตอนเชา้เวลาประมาณ  07.30  น.  ลา่มฝา่ยเจา้บ่าวจะมาทาํพธิสีอ่งทีบ่า้น

เจา้สาว  โดยทาํพธิใีนหอ้งกะลอ้ห่อง  ซึง่มลี่ามหรอืองคล์่ามของฝา่ยเจา้สาวคอยอยูเ่พือ่เจรจากบั

ฝา่ยเจา้บ่าว  โดยมพี่อแม ่ และญาตผิูใ้หญ่ของฝา่ยหญงิอยูใ่นพธินีัน้ดว้ย  บุคคลทีฝ่า่ยชายสง่มาทาํ

พธิสีอ่ง  ไดแ้ก่  

  

 ในกรณจีดังานแต่งงานทีบ่า้นของฝา่ยหญงิ  เรยีกเอาหมใูนตอนเยน็ของวนัสุกดบิ  ฝา่ย

เจา้บ่าวจะใหล้า่มนําหมไูปมอบใหท้างบา้นเจา้สาว   ทางฝา่ยเจา้สาวเตรยีมทาํอาหารเลีย้งแขกทีม่า

ในงานแต่งงาน  
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 1.  องคล์่าม  แต่งกายดว้ยกางเกงขายาวสสีภุาพ  สวมเสือ้ฮ ี 

 2.  พ่อแม ่ และญาตผิูใ้หญ่ฝา่ยชาย  ประมาณ  7-8  คน  

 3.หญงิสาวบรสิทุธิ ์ อายปุระมาณ  15-16  ปี  นุ่งผา้ซิน่สวมเสือ้ฮ ี ซึง่ทาํหน้าทีเ่ป้กะเหลบ็ 

(สะพายกะเหลบ็)  ในกะเหลบ็จะบรรจดุว้ยเหลา้  1  ขวด  ห่อหมากพล ู 4  ห่อ หอ่ปนู 4 ห่อ หอ่ยา  

4  ห่อ  (หมากตอ้งใชท้ัง้ลกูใมผ่า่ซกี) 

  พธิสีอ่ง ในสมยัก่อนเหมอืนกบัพธิหีมัน้หรอืแต่งงานนัน่เอง   การแต่งงานของชาวโซ่ง

สมยัรุน่ปู ่ยา ตา ยาย เมือ่ทาํพธิสีอ่งแลว้กไ็มส่ามารถเขา้หลบันอนกบัเจา้สาวได ้  ฝา่ยชายจะตอ้งไป

เยีย่มเยยีนฝา่ยหญงิเป็นเวลา 3-7 วนั จงึจะเขา้นอนกบัฝา่ยหญงิได้  เรยีกว่า “ไปหยามห่อหมากพลู ”  

หลงัจากทาํพธิสี่องเสรจ็แลว้ ฝา่ยเจา้สาวจะแทรกพธิแีบบไทยไวด้ว้ย  คอื มกีารรดน้ําสงัข์  ญาติ

ผูใ้หญ่ พ่อแมข่องฝา่ยเจา้บ่าว เมือ่ทาํพิ ธสี่องเสรจ็แลว้กจ็ะอยูร่ว่มรดน้ําสงัขใ์หก้บัคู่บ่าวสาว ฝา่ย

เจา้บ่าวจะยกขบวนขนัหมากไปยงับา้นเจา้สาว เมือ่ถงึบา้นเจา้สาวแลว้ขบวนขนัหมากจะหยดุรออยู่

ดา้นนอกบา้นก่อน ลา่มกบัเพือ่นเจา้บ่าว 2 คน นําขนัหมาก  2 ชุด ขึน้ไปป๋อง  จากนัน้จะนําขนัหมาก

ไปมอบใหก้บัผเีรอืนก่อน  เมือ่เสรจ็พธิลีา่มและเพือ่เจา้บ่าวลงมารบัขบวนขนัหมากจะมกีารเจรจาให้

ผา่นกัน้ประตเูงนิ ประตทูองขึน้ไปบนบา้นเจา้สาวเพือ่ทาํพธิกีารต่อไป  

  จากนัน้นําสิง่ของทุกอยา่งพรอ้มขบวนขนัหมากไปทาํพธิมีอบใหก้บัพอ่แมข่องฝา่ย

เจา้สาว  โดยผา่นลา่มของฝา่ยเจา้สาว เพือ่นําไปทาํพธิี มอบสิง่ของใหก้บัผเีรอืนในกะลอ้ห่องต่อไป   

ฝา่ยเจา้บ่าวจะนําเหลา้มาเรยีกวา่ “เหลา้อุ่นฝืน” ทีเ่รยีกวา่ “เหลา้ฮติ” เป็นผูน้้อยใชเ้หลา้  4 เป็นผูท้า้ว

ใช ้8 ขวด นําไปมอบใหฝ้า่ยเจา้สาวในหนองกอ้  (หนองกอ้ คอื รนิเหลา้ลงในถว้ยทีอ่ยูก่ะลอ้หอ่ง  คอื  

ใหผ้เีรอืนดืม่ก่อน)  นําเหลา้นัน้ออกมารนิใหฝ้า่ยพอ่แมเ่จา้สาวดืม่  เรยีกว่า  “การเมยี”  

  ฝา่ยเจา้บ่าวนบัสนิสอดทองหมัน้ กนัต่อหน้าพ่อแม่   ลา่ม  และญาตผิูใ้หญ่ของฝา่ย

เจา้สาว  เมือ่นบัเสรจ็เรยีบรอ้ยครบถว้นตามทีต่กลงกนัแลว้  พอ่แมฝ่า่ยเจา้สาวจะนําเงนิมาปิดประต ู  

แต่ตอ้งลงดว้ยเลขคู่  ฝา่ยชายมอบสนิสอดใหพ้อ่แมฝ่า่ยเจา้สาวนําไปเกบ็ 

2  พิธีมอบลกูเขย2

  ลา่มนําเจา้บ่าวทาํพธิมีอบใหผ้เีรอืนในกะลอ้หอ่งก่อน แลว้นําออกมามอบเจา้บ่าวใหก้บั

พ่อแมเ่จา้สาวพรอ้มกบัเหลา้  2 ขวด ถา้ผูต๊้าว (ผูท้า้ว ) ใชเ้หลา้  4 ขวด เพื่อใหเ้ป็นลกูเป็นเขย

ต่อจากนัน้ลกูเขยรนิเหล้ าใหพ้่อแม่เจา้สาวดืม่  เรยีกว่า “เมย้เหลา้” ฝา่ยเจา้สาวยกสาํหรบั มอีาหาร

คาวหวาน  เหลา้  1  ขวด  มาใหพ้อ่แมฝ่า่ยเจา้บ่าวและรนิเหลา้ใหด้ืม่  

  

2  พิธีมอบลกูสะใภ้ 

 

 

  ฝา่ยเจา้สาวนําเจา้สาวมาทาํพธิมีอบลกูสะใภใ้หก้บัฝา่ยเจา้บ่าว  ซึง่จะทาํเหมอืนพธิมีอบ

ลกูเขย 
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2  พิธีสู่ขวญัญาติผูใ้หญ่และเพือ่นทีม่าส่งเจ้าสาว 2

  2

  

  ทางบา้นฝา่ยเจา้บ่าวไดจ้ดัเตรยีมเครือ่งเซ่นพธิสีูข่วญัไว้ เครือ่งเซ่น ประกอบดว้ย ไก่ 3  ตวั  

(แบ่งเป็นไก่ซอ้งทัง้  3  ตวั)  ทีเ่หลอืนําไปตม้ยาํ  ถว้ยหมากพล ู เหลา้  ขา้วสกุ  จดัใสป่านไม ้หรอื  

ถาดกไ็ดจ้ดัไว ้จาํนวน  3  ที ่ ดงัน้ี  ปานเครือ่งเซ่นชุดที ่1  สาํหรบัทาํพธิ ี สู่ลุง  สูต่า  หมายถงึ 

บุคคลทีม่ศีกัดิเ์ป็นปู ่ ยา่  ตา  ยาย  ลุง  ป้า  ทีเ่ดนิทางมาสง่ลกูหลาน  ปานเครือ่งเซ่นชุดที ่ 2  

สาํหรบัพธิสีูต่ ๊าว  สูข่วาน  หมายถงึ  ผูส้งูอาย ุ มศีกัดิ ์ (ฐานะ)  เป็นญาตผิูใ้หญ่  ของเจา้สาวที่

เดนิทางมาสง่ลกูหลาน  ปานเครือ่งเซ่นชุดที ่ 3  สาํหรบัทาํพธิสีูห่ญงิ  สูส่าว  หมายถงึ  บุคคลทีเ่ป็น

ผูห้ญงิ  ซึง่เป็นแม ่ เป็นอา  เป็นญาตผิูห้ญงิ  จะมหีมอสู่ขวญัมาทาํพธิใีห ้เสรจ็แลว้กนํ็าเครือ่งเซ่น

นัน้มาจดัเลีย้งกนัเป็นอนัเสรจ็พธิี  
พิธีสู่ขวญับ่าวสาว2

  บา้นเจา้บ่าวจะเตรยีมเครือ่งเซ่นไว ้ ไดแ้ก่  หวัหมสูกุ  หมากพล ู ขนม  ขา้วตม้มดั 
กลว้ย  ออ้ย  เผอืกตม้  มนัตม้  ขา้วสกุ  ผลไม ้ และเหลา้  2  ขวด  ในขวดเหลา้แต่ละขวดมหีมวั
เหลา้ดว้ย  (หมวัเหลา้  หมายถงึ  หลอดดดูเหลา้  ทาํจากไม)้  นําเครือ่งเซ่นมาจดัใสป่านไม ้ ใชห้าง
ตอง 3ยอดรองปานไม ้ แลว้นําเครือ่งเซ่นเรยีงใสใ่นปานไม ้ ขวดเหลา้ทัง้  2  ขวด  ตัง้ไวด้า้นหน้า
ปานไม ้ 

2

  

  หมอสู่ขวญัเริม่พิธี 2

  หลงัจากเสรจ็พธิแีลว้มกัจะมกีารขอใหผู้ใ้หญ่ทีม่คีวามสามารถในการขบัสายแปง มาขบั
ใหพ้รกบัคูบ่า่วสาว  และผูท้ีม่ารว่มงาน  บทขบัมเีน้ือหาดงัน้ี 

  
  เจา้ภาพมอบปานเครือ่งเซ่น  (ปานขวญั)  ใหแ้ก่หมอสู่ขวญัทัง้หมด  หมอสูข่วญัจะพดู
บอกกลา่วถงึการวางตวัของบ่าวสาวในการอยู่รว่มกนัตอ้งทาํใจใหห้นกัแน่น  มกีารถนอมน้ําใจกนั  
หนกันิดเบาหน่อยใหอ้ภยัซึง่กนัและกนั ใหอ้ยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสขุตลอดไป  พธิกีางก่วงกางหยนั  
(พธิปีทูีน่อน)  ก่วง  หรอื  หยนั  หมายถงึ  มุง้สดีาํทีช่าวโซ่งทาํไวส้าํหรบัพธิแีต่งงานโดยเฉพาะ  ใน
การปทูีน่อนนัน้จะให้ผูท้ ีม่สีถานภาพการครองเรอืนทีด่ ี มคีวามสุข  อยูคู่ก่นัมานาน  เป็นผูป้ทูีน่อน
ใหเ้พื่อความเป็นสริมิงคลในชวีติสมรส  

 

 กวา๊มขบัแปงให้พร 

 

  (เกริน่)  สอเกา้จา๋กม็าเป็นเขา้  กวา๊มป๊ะก๋าวต่านจา้วเวา้ 

 เรือ่งเก่ามัน้เป๋น บ่ จือ่ของตาเหน็  จอืกวา๊มมาเวา้ 

 ปู๋ เจา้แถนฟ้า ผูม้าเวา้กลา่วขาน  จีว้า่ตามลายสอืหลาํ 

 จดลงเขยีนไว ้มือ้น้ีเป็นมือ้วา่งอยูห่ลา้ 

 จิม้าขบัเอิน้พรอยูเ่น้อ 

  (บทขบั)  เอาแปรผนืน้ีลงเพง้กลางกวา๊น   

 เอาผา้ผนืกวา้งลงเพลงฮบัพร 

 เฮาขีจ้า้งงามงอน มาฮบัพรสา่ยหลา้   
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 ขีจ้า้งงา้อ่ามาฮบัตอนบุญยนื 

 ฮาจิเ๊อน้หลา้ จิเ๊อิน้เลย้   

 ฮา้จิเ๊อิน้พรเฮ่ย ผูเ้ดก็ต่อกิน้กอ้ย 

 ผูน้้อยจอ้ยต่อหอยฟ่อนตองก่อนเน้อ 

 ฮาจิเ๊อิน้เฮ่ย ผูต้กัน้ําซะอุ๊เตม็ไห 

 ฮาจิเ้อิน้ตงัเฮด็ครวัแลงครวังา๊ยจูน่่า 

 จิเ๊อิน้ตงัผูส้าวต่าวนะโมจูโ่ก๊น จูโ่ก๊นเน้อ 

 ตัง้แต่น้ีเมือ่หน้าแลว้หา้หกมือ้เหนือ 

 เฮาสอิยูด๋เีป็นซัง้ดวงเดอืน ดวงสบิหา้ 

 เฮ่ยมาเซ่าเกิน๊แต่งกว่าอยูด๋เีป็นซัง่ฝงูกากํ้า 

 ปางก่อนเจา้ตา้วนัง้เมอืงเอด็กวัก๊ 

 เฮ่ยเป็นกวัก๊ตัง้สองสาวเน้อ 

 ใหเ้ป็นเจา้เป็นตา้วเก่อเมอืงหลุ่มยนืเหิง่เน้อ  

  ฮาจิเ้อิน้พรเฮ่า ออ้น่อเมอืงเฮ่ยมคีนแห่เป็นลา้น 

 ออ้เน่อบา้นมคีนแหเ่ป็นพนั 

 จีม้หี่อเงนิห่อกํ๊าลงแห่ 

 จีม้เีตง็ก่อน่าก๊าวดวงดแีปงเมอืงเน้อ 

 ฮา่จีเ้อิน้พรเพีย้ตกีลอง ตา้นก๊งมาเฮ่า 

 กลองหน้าเกา้ตานมาฮม 

 ฮาจีเ้อิน้พรเฮา่ น้องลว่งเหย่มสีบิแสนปานตงั 

 น้องกว่างโจนต่อปา่ น้องน๊าโจนต่อเขา้เด่เน้อ 

 เฮ่ยมเีตง็เผิง่ผ่าฮ่อยหลายฮา้ง มาจับ๊ 

 จับ๊ปีน้ีเห่ยใหล่สามลา้น จับ๊ปีหน้าเห่ยไหล่สามแสน 

 เห่ยมแีกว้เกงิแมน คาํเดยีนเงิน๊ เดยีนกํา มาซือ้ 

 จูม่ ือ่เห่ยไดเ้ลยีนเงนิ  จูม่ ือ่เห่ยไดเ้ลยีนกํา 

 ตัง้แต่น้ีเมือ่หน้า หา้หกเมือ้เหนือ  

 เฮด็ซัง่เห่ยไปดไีหล่  ใจซ่ัง่เห่ยไป๊ดเีป็น 

 นอนหลบัเห่ยเสยีไดเ้งนิหมืน่  นอนตื่นเสยีเหย่ไดเ้งนิลา้น 

 ไปกว่าบา้นเห่ยไดเ้บีย้บาทเงนิเขา้  นอนตื่อเชา้เป็นเถา้แก่นบัเงนิเน้อ 

 สมูลีกูหญงิเหย่เป็นคณุนาย  ถา้สมูลีกูชายเหย่เป็นนายรอ้ยนายพนัเน้อ  

 ฮบัเอายนืเซ่าเกา้ ฮบัเอาพรเฒา่พรแก่เซา้หวั 
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 คาํแปล 

 บทขบัน้ีเป็นบททีเ่ลา่ต่อกนัมา  โดยปูเ่จา้แถนฟ้าเป็นผูเ้ลา่  และมกีารจดบนัทกึไวใ้น

หนงัสอื  วนัน้ีพอมเีวลากจ็ะมาขบัใหพ้ร  เอาผา้มาปกูลางลานแล้ วใหทุ้กคนลงมานัง่รบัพร  เพื่อใหม้ี

อายมุัน่ขวญัยนื  จะใหพ้รตัง้แต่เดก็จนถงึผูใ้หญ่  คนทีท่าํงานอยูก่ใ็หห้ยดุทาํก่อน  ใหม้ารบัพรก่อน  

จากนัน้ใหทุ้กคนตัง้จติอธษิฐานวา่  ตัง้แต่วนัน้ีจนถงึวนัหน้า  ใหอ้ยูด่กีนิดสีวา่งเหมอืนดวงเดอืนขึน้

สบิหา้คํ่า  ใหเ้ป็นเจา้คนนายคน  ใหม้คีนรกั  มคีนสรรเสรญิเป็นลา้นเป็นพนั  ใหม้เีงนิมทีอง  ทาํงาน

ปีน้ีใหไ้ดส้ามลา้น  ปีหน้าใหไ้ดส้ามแสน  ใหม้แีกว้แหวนเงนิทอง  ต่อไปน้ีคดิทาํสิง่ใดกข็อใหส้าํเรจ็  

นอหลบัใหไ้ดเ้งนิหมืน่  พอตื่นกใ็หไ้ดเ้งนิลา้น  ตื่นเชา้กใ็หไ้ดเ้ป็นเถา้แก่นบัเงนิ  มลีกูสาวกใ็ห้ ไดเ้ป็น

คณุหญงิคณุนาย  มลีกูชายกใ็หไ้ดเ้ป็นเจา้คนนายคน  มารบัเอาพรจากผูเ้ฒา่  ผูแ้ก่กนั 

 

 2.4  วฒันธรรมท่ีเก่ียวข้อง 

  ประเพณขีองชาวลาวโซ่งในแต่ละ ปีจะมไีมม่ากนกั  ทีม่กีารจดังานกนัโดยสว่นใหญ่เหน็จะ

มอียู ่ 2  งาน  คอื  ประเพณกีารเลน่คอน  ซึง่นิยมเลน่ในงานปร ะเพณสีงกรานต ์ และงานประจาํปี

ของไททรงดาํ  ซึง่ทัง้สองงานน้ีจะมกีารจดัขึน้ทุกหมูบ่า้น  ทุกจงัหวดั  ทีม่ชุีมชนไททรงดาํ  หรอืลาว

โซ่งอาศยัอยู ่ ทัง้น้ีในการจดังานกจ็ะมกีารละเลน่และมวีฒันธรรมดัง้เดมิของลาวโซ่งอยูด่ว้ย  เช่น  

การขบัสายแปง  ปจัจบุนัมกัมแีต่ผูท้ีส่งูอายจุะขบักนั  เน่ืองจากคนรุน่ใหมไ่ดร้บัเอาวฒันธรรมใหม ่ๆ 

เขา้ไป  ซึง่กม็คีนรุน่ใหมน้่อยคนนกัทีย่งัคงสบืสานวฒันธรรมประเพณขีองตนไว ้

 

  ประเพณีการเล่นคอน   

   การเลน่คอน  ภาษาโซ่งเรยีกวา่  “อิน้ก๊อน”  เป็นประเพณขีองหนุ่มสาว  มกีารละเล่น

โยนลกูช่วงและรา่ยราํตามจงัหวะเพลงแคนและต่อกลอนกนัจนดกึ  ผูท้ีเ่ป็นลาวโซ่งตอ้งเคยเล่นคอน

ฟ้อนแคนกนัมาแลว้ทุกคน  จงึเป็นเหตุใหช้าวลาวโซ่งมกัไดแ้ต่งงานกบัพวกเดยีวกนัเป็นสว่นใหญ่  

หรอืกลา่วไดว้า่ประเพณเีลน่คอนเป็นการช่วยใหช้าวโซ่งรกัษาเชือ้สายเผา่พนัธุข์องตนไวไ้ดอ้ยา่ง

เหนียวแน่น   

  เทศกาลทีนิ่ยมเลน่คอนมกัเป็นช่วงราวเดอืน 4 เดอืน 5 ซึง่มกัจะตรงกบัเทศกาลสงกรานต์

พอด ีการเลน่คอนแบ่งเป็น 2 อยา่งคอื เล่นแบบธรรมดาวนัเดยีวเลกิ และเล่นแบบตดิต่อกนัหลาย ๆ 

วนัไปตามหมูบ่า้นเป็นเวลาตดิต่อกนัเป็นเดอืนกม็ ี

  

  เมือ่ถงึเทศกาลเลน่คอน ชายหนุ่มประมาณ  5 – 10 คน ในหมูบ่า้นจะชกัชวนกนัไปเลน่

คอนตามหมูบ่า้นอื่น ๆ ซึง่คนทีไ่ปประกอบไปดว้ย หมอแคน หมอขบัและหมอลาํ ซึง่เป็นผูใ้หญ่ทีม่ ี

ความชาํนาญในดา้นเชงิกลอนและภาษา 

วธิกีารเลน่คอน 
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   ตอนเชา้เริม่ดว้ยการเล่นเพลงแคนก่อน ซึง่หนุ่มโซ่งจะหดัเปา่แคนไวเ้พื่อใชใ้นโอกาสที่

มกีารละเลน่พืน้เมอืงของตน การเลน่คอนจะเลน่กนัทีบ่รเิวณลานของหมูบ่า้นหรอืทีบ่รเิวณลานบา้น

ของฝา่ยหญงิเริม่ตัง้แต่เชา้ โดยฝา่ยหญงิจะจดัเตรยีมอาหารไวเ้ลีย้งตอ้นรบัฝา่ยชาย เมือ่หมอแคน

เดนิเปา่แคนลงไปในลานบา้น หนุ่มสาวกจ็ะออกมาราํเป็นคู ่ๆ จะมหีมอลาํออกมารอ้งเพลงเกีย้ วสาว  

ฝา่ยหญงิจะออกมารอ้งแกโ้ตต้อบสลบักนัไป ซึง่เรยีกอกีอยา่งว่า ขบัเกีย้วสาว เป็นการขบัสายแปง

ประเภทหน่ึง  เมือ่รอ้งราํทาํเพลงกนัจนเหน่ือยแลว้กพ็กัผ่อน แลว้รอเวลาในตอนเยน็เพื่อเล่นลกูช่วง

ต่อไป 

  การเล่นลกูช่วง เรยีกว่า “ตอดมะก๊อน” (ทอดหมากและกลอน )  คอืโยนลกูช่วงและเล่น

กลอน ลกูช่วง คอืหอ่ผา้ลกัษณะสีเ่หลีย่มจตุัรสั ภายในบรรจเุมด็มะขามตรงกลางดา้นบนของลกูช่วง

น้ีมเีชอืกผกูเป็นหหูิว้ยาว มเีศษผา้หรอืดา้ยสต่ีาง ๆ ผกูตกแต่งใหเ้ป็นตุม้หตุูง้ติง้ การโยนลกูช่วงจะ

สลบักนัโยนระหวา่งฝา่ยชายกบัฝา่ยหญงิ ฝา่ยไหนรบัไดแ้ลว้อกีฝา่ย จะขอคนื ในการขอลกูช่วงคนืน้ี

จะตอ้งมขีอ้ต่อรอง เช่น ฝา่ยหญงิจะยดึลกูช่วงไว ้เมือ่ฝา่ยชายขอคนืฝา่ยหญงิจะตอ้งขอสิง่แลกเปลีย่น 

เช่น อาจใหต้อบคาํถาม ต่อกลอน ยดึผา้เชด็หน้า นาฬกิาขอ้มอื หรอืรอ้งราํเป็นการแลกเปลีย่น   

 

  ประเพณีไทยทรงดาํ  งานประจาํปี 

  ไทยทรงดาํ หรอืล าวโซ่ง จะมงีานประจาํปีซึง่เป็นงานสบืสานประเพณไีทยทรงดาํ จดั

ขึน้เพือ่เป็นการระลกึถงึบรรพบุรษุ ทัง้ผูท้ ีไ่ปทาํงานในจงัหวดัต่าง ๆ กจ็ะไดก้ลบัมาพบกบัญาตพิี่

น้องและถอืเป็นโอกาสใหช้าวไทยทรงดาํในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกนัไดม้ารวมตวักนัเพือ่พดูคยุ พบปะ

สงัสรรค ์รอ้งราํทาํเพลงกั น มกัจดัในช่วงเดอืน 4 ซึง่ตรงกบัประเพณสีงกรานตข์องไทย ในงานจะมี

การจดันิทรรศการไทยทรงดาํ แสดงถงึเอกลกัษณ์วฒันธรรมการแต่งกาย การทอผา้ ภาษาลาวโซ่ง  

และเรือ่งของอาหาร เมือ่ถงึช่วงเยน็จะมกีารรอ้งราํกนัอยา่งสนุกสนาน ทัง้การราํแคน การขบัสายแปง  

ซึง่ไทยทรงดาํหมูบ่า้นต่ าง ๆ จะแต่งกายดว้ยชุดของลาวโซ่ง แต่ละหมูบ่า้นกจ็ะมกีารแต่งกายทีท่ ัง้

เหมอืนกนัและแตกต่างกนัออกไป ในบางพืน้ทีม่กีารนําเอาวงแคนมาแสดงทลีะหลาย ๆ คณะ โดยให้

มาแสดงพรอ้มกนัแต่เลน่กนัคนละเพลง ใครตอ้งการจะราํหน้าคณะไหนกร็าํกนัอยา่งสนุกสนาน 

 

3.  การขบัสายแปง  ของนางเฉลา  สระทองฮ่วม  หมู่บา้นหนองเทียม   

ตาํบลสระพฒันา  อาํเภอกาํแพงแสน  จงัหวดันครปฐม   

 3.1  การขบัสายแปง 

  3.1.1  ประวตันิางเฉลา  สระทองฮว่ม 
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ภาพประกอบ  22  นางเฉลา  สระทองฮว่ม 

 

 ชือ่-สกุล  นางเฉลา  สระท่องฮ่วม   

 วนั/เดอืน/ปี  เกดิวนัพุธ  เดอืน  3  พ.ศ.2481  ปีขาล  (ไมท่ราบวนัที)่   

 อาย ุ    74  ปี 

 นบัถอืศาสนา  พทุธ 

 อาชพี   หมอมดในการประกอบพธิเีสน , เลีย้งปลา 

 การศกึษา  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 4 

 ทีอ่ยู ่  บา้นเลขที ่ 5  หมูท่ี ่ 7  ตาํบลสระพฒันา  อาํเภอกาํแพงแสน   

     จงัหวดันครปฐม 

 การรบังาน  รบัประกอบพธิเีสนเรยีกขวญั  ในพืน้ทีต่าํบลสระพฒันา   

     จงัหวดัใกลเ้คยีงและต่างจงัหวดั    

 

  นางเฉลา สระทองฮว่ม เริม่เป็นหมอมดในการประกอบพธิเีสนตอนอาย ุ 50 ปี ซึง่เป็นที่

ยอมรบัและนบัถอืทัง้จากในหมูบ่า้น จงัหวดัใกลเ้คยีง และต่างจงัหวดัทีม่ชีาวโซ่งอาศยัอยู ่เน่ืองจากเป็นผู้

ทีป่ระกอบพธิไีดอ้ยา่งละเอยีด ครบถว้นทุกขัน้ตอน รวมถงึสามารถขบัสายแปงในขัน้ตอนของพธิไีด้

เป็นเอกลกัษณ์ น้ําเสยีงด ีใชส้าํนวนไดส้อดคลอ้งกลมกลนืกนัด ีและหากบา้นใดตอ้งการทาํพธิแีต่ทุน

น้อย นางเฉลากย็นิดทีาํพธิใีหโ้ดยไมค่ดิเงนิ  

  3.1.2  การสบืทอดการขบัสายแปง 

  นางเฉลา  สระทองฮว่ม ไดเ้รยีนรูก้ารขบัสายแปงมาจากปู-่ ยา่  ซึง่เป็นการฟงัมาตัง้แต่

ยงัเดก็  เมือ่เวลาผูใ้หญ่ขบัเลน่กนัในหมูบ่า้นกส็นใจทีอ่ยากจะศกึษา จนเมือ่โตเป็นสาววยัรุน่จงึได้

เริม่ฝึกอยา่งจรงิจงั ซึง่บางครัง้มงีานในหมูบ่า้นอยากจะไปเทีย่วเลน่แต่กไ็ม่ มโีอกาส เน่ืองจากโดน

บงัคบัใหฝึ้กขบัอยูแ่ต่บนเรอืน  หลงัจากฝึกฝนจนมน้ํีาเสยีงทีค่งที ่ประกอบกบัตวัของป้าเฉลาเองมี
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น้ําเสยีงทีใ่สดอียูแ่ลว้ตามคาํชมของผูใ้หญ่  เมือ่ถงึเวลามงีานจงึไดม้โีอกาสขบัจรงิ ๆ ซึง่ป้าเฉลาเล่า

ว่า“เมือ่ครัง้ยงัเป็นสาวไมเ่คยกลวัใครในเรือ่งของการขบัน้ี เพราะเป็นคนทีฟ่งัมาเยอะ มปีระสบการณ์  

หากใครวา่กลอนมาอยา่งไรกส็ามารถต่อไดเ้สมอ” 

  ดา้นการขบัในพธิเีสน  เริม่แรกเป็นผูร้บัเชือ้สายจากบรรพบุรษุ ซึง่คนทีจ่ะเป็นหมอหรอื

มดในการประกอบพธิไีดจ้ะตอ้งเป็นผูท้ีม่ลีกัษณะพเิศษ ชาวโซ่งเรยีกว่า “มเีสน้ผมหอม ” กล่าวคอืมี

เชือ้สายจากปูย่า่ ตายาย จะทาํใหผ้มีนต ์ หรอืผคีรอูาจารยม์าเลอืกอยูด่ว้ย  เมือ่มาอยูแ่ลว้ตอ้งทาํพธิี

รบัไมเ่ช่นนัน้อาจเจบ็ปว่ย หรอืถงึขัน้ เสยีชวีติกเ็ป็นได ้จากนัน้ ตอ้งทาํทีอ่ยูใ่หก้บัผคีรอูาจารย์   ซึง่

เป็นหิง้บชูาอยูใ่นหอ้ง เรยีกวา่ “กะลอ้ห่อง ” และดว้ยความทีป้่าเฉลา มคีวามสามารถในการขบัสาย

แปงไดจ้งึเป็นแมม่ดทีป่ระกอบพธิแีลว้สามารถขบัสายแปงในขัน้ตอนของพธิไีด ้ต่างจากหมอซึง่เป็น

ผูช้ายทีเ่มือ่ประกอบพธิจีะตอ้งมหีมออกีชุดหน่ึงทีท่าํหน้าทีข่บัสายแปง 

 

 3.2  วิธีการขบัสายแปง 

  3.2.1  เทคนิค 

  จากการศกึษาภาคสนามพบว่านางเฉลา สระทองฮว่ม การใชเ้ทคนิคในการขบัสายแปง  

ดงัน้ี 

  1)  เอือ้น  ในบทขบัทีพ่บจะเป็นการเอือ้นเสยีง  และลากเสยีงคาํในตอนทา้ยประโยคให้

ยาว  จากบทขบัสายแปงพบวา่  ลกัษณะของการเอือ้นมต่ีางกนัออกไป  เช่น  เอือ้นในการขึน้เกริน่  

จะเป็นการเอือ้นแบบสัน้ ๆ หรอืเอื้อนในตอนทา้ยประโยค  จะเป็นการเอือ้นเสยีงเพือ่เชือ่มไปยงัคาํ

หรอืประโยคต่อไป  และเป็นการเอือ้นเมือ่จบวรรค  จะลากเสยีงยาวกว่าปกติ 

   

 การเอือ้นลกัษณะน้ีเป็นการเอือ้นเสยีงสัน้ ๆ   เพือ่เชือ่มคาํเมือ่จะรอ้งประโยคต่อไปให้เกดิ

ความไพเราะ  ซึง่จะต่างจากการเอือ้นของเพลงไทยทีเ่ป็นการเอือ้นคาํ  เอือ้นทาํนอง  

ตวัอยา่ง  การเอือ้นของการขึน้เกริน่ 
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 ในลกัษณะน้ี  เป็นการเอือ้นเสยีงเพือ่ลงจบ  หรอืการจบหน่ึงวรรค  โดยผูข้บัจะรอ้งเอือ้น

เสยีงใหย้าวกวา่ปกต ิ เหมอืนการลงจบเพื่อจะเริม่รอ้งในเน้ือหาต่อไป 

ตวัอยา่ง  การเอือ้นเมือ่จบวรรค 

 

  2)  การใชน้าสกิ  คอืการรอ้งแลว้ทาํเสยีงใหข้ึน้ไปทีจ่มกู  เช่นคาํว่า  หลาํ  หอม  ไถ  หา  

เป็นตน้ 

  3)  เสยีงกระทบ  เป็นการรอ้งแลว้กระทบเสยีงในคาํหน่ึงคาํแต่ออกเสยีงเป็นสอง

พยางค ์ เช่นคาํว่า  ก๊วน  ออกเสยีงเป็น  กวั-อ๊วน  คาํว่า  ซอ้ง  ออกเสยีงเป็น  ซอ-งอ้ง 

 

 

ตวัอยา่ง  เสยีงกระทบ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.2.2  ทาํนอง 

 ทาํนองของการขบัสายแปง  มรีปูแบบทาํนองเดยีวไมว่า่จะเป็นการขบัสายแปงในพธิเีสน  

หรอืขบัสายแปงในงานรืน่เรงิกต็าม  เป็นการขบัทีใ่ชร้ปูแบบทาํนองทีเ่หมอืนกนั  ต่างกนัเพยีงเน้ือหา

ของบททีผู่ข้บัจะมคีวามสามารถใ นการคดิดน้บทกลอนใหส้มัผสักนั  ไมม่เีครือ่งดนตรอีื่นประกอบ
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จงัหวะ ไมม่จีงัหวะทีแ่น่นอนตายตวั บางครัง้ขึน้อยูก่บัอารมณ์ความรูส้กึหรอืสนุทรยีของผูข้บั มกีาร

ใชค้าํเชือ่มต่อคาํต่อวรรคทีน่่าฟงั   

ตวัอย่างทาํนอง 

 จากตวัอยา่งรปูแบบทาํนองขา้งตน้เป็นลกัษณะทาํนองทีค่ลา้ยกับทาํนองในบทต่อไป  ซึง่

ในการขบัแต่ละบทกลอนอาจจะมคีาํหรอืทาํนองเชือ่มบางช่วงบางตอนไมเ่หมอืนกนั  เน่ืองจาก

ในช่วงขณะทีผู่ข้บัมอีารมณ์สนุทรยีใ์นการดน้บทกลอนและทาํนองของผูข้บัคนนัน้ๆ 

 

 3.2.3  วรรณกรรม 

 สาํหรบับทขบัสายแปงนัน้ มทีัง้ทีเ่ป็นบททีผู่ข้บัแต่งขึน้เอง   (การด้นสด)  และเป็นบททีส่บื

ทอดต่อกนัมาตัง้แต่บรรพบุรษุ  ซึง่บทขบัจะมลีกัษณะคลา้ยคาํกลอน  มคีาํสง่  คาํรบั  มคีาํสมัผสั

ระหวา่งวรรค  โดยจะขอยกตวัอยา่งบทขบัและเขยีนเป็นแผนผงัคาํทีส่มัผสักนั  ดงัน้ี 

 

 

 

ตวัอยา่งจากบทขบัใหพ้ร 

  เอาแปรผนืน้ีลงเพง้กลางกวา๊น    เอาผา้ผนืกวา้งลงเพลงฮบั

 

พร 

 

 ขีจ้า้งงามงอน มาฮบัพรสา่ยหลา้    ขีจ้า้งงา้อ่า

 

มาฮบัตอนบุญยนื 
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 จากตวัอยา่งบทขบั  จะพบว่า  เมือ่นําบทขบัมาเขยีนในลกัษณะของกลอนจะมลีกัษณะ

คลา้ยกบักลอน  8  ซึง่มกีารสมัผสัคาํคลา้ยกนัต่างกนัเพยีงจาํนวนของคาํในแต่ละวรรค  กลา่วคอื  

ในวรรคที ่ 1  และวรรคที ่2  มวีรรคละ  8  คาํ  วรรคที ่ 3  ม ี 9  คาํ  ส่วนวรรคที ่ 4  ม ี 10  คาํ  

ซึง่การสมัผสัของคาํแต่ละวรรคอธบิายไดด้งัน้ี 

 

 วรรคที ่ 1  คาํสดุทา้ย  สมัผสักบัคาํทีส่ ีข่องวรรคที ่ 2 

 วรรคที ่ 2  คาํสดุทา้ย  สมัผสักบัคาํทีส่ ีข่องวรรคที ่ 3 

 วรรคที ่ 3  คาํสุดทา้ย  สมัผสักบัคาํทีส่ ีข่องวรรคที ่ 4 

  

 เมือ่ศกึษาบทขบัของนางเฉลา  สระทองฮ่วม  แลว้ส่วนใหญ่จะพบลกัษณะการสมัผสัของ

คาํดงักล่าว  แต่ในบางช่วงอาจจะมคีาํทีแ่ทรกเขา้มาทาํใหรู้ส้กึเหมอืนไมม่กีารสมัผสัของคาํ 

 นอกจากน้ี  ในการขบัสายแปงแต่ละประเภทยงัมลีกัษณะของการขึน้เกริน่ทีแ่ตกต่างกนั

ออกไป  ซึง่ขึน้อยูก่บัประสบการณ์และความสามารถในการใชถ้อ้ยคาํทีส่ละสลวยของผูข้บั  เช่น  

“คะเจจ้ปู้อหวัซอด  มอสวดมนนะลอ้มพงบาวฮาวเอย”  “จซู่อบ่ซอ้น.....”  “จซู่อกนิก๊วน”  “แปงเอย”  

เป็นตน้   

 

  3.2.4  โอกาสทีใ่ช ้

  การขบัสายแปงแต่ก่อนนิยมใช้ขบัรอ้งเล่นกนัในงานรืน่เรงิ  เช่น  ขบัเกีย้วสาว  ขบัเล่า

เรือ่ง  ขบัใหพ้ร  เป็นตน้  สาํหรบัการขบัสายแปงของนางเฉลา  สระทองฮว่มน้ี  จะใชส้าํหรบัในการ

ประกอบพธิเีสนเรยีกขวญัเป็นหลกั  ซึง่เป็นการประกอบพธิทีีน่างเฉลารบัทาํอยูเ่ป็นประจาํ  สาํหรบั

บทขบัจะเกีย่วกบัการเรยีกขวญั  สอนขวญั  และใหพ้ร 

 

 3.3  ประเภทการขบัสายแปงของนางเฉลา  สระทองฮ่วม 

  3.3.1  ขบัเรยีกขวญั 

  ขบัเรยีกขวญั  เป็นการขบัอยูใ่นพธิเีสนเรยีกขวญั  (เสนตวั)  ในขัน้ตอนการเรยีกขวญั  

เพือ่ใหข้วญักลบัเขา้สูต่วั  มบีทขบัดงัน้ี 

 

กวา๊มขบัเรียกขวญั 
 

  (เกร่ิน)  เจจู้ส้อ่กนิก๊วน กนิก๊วนนวนบ่สกุนา เอย     

ยา่มมือ่น่ีลา่ มือ่น่ีหลาํ เตา้ดหีลาย บ่แปเด้ 

จงัเฮด็มือ่น่ีหนาเป็นมือ่ตื่อเสน ตื่อฟ้อน เตือ้นหยา่ว    

โอยมือ่น่ีเดน้มัน้ บ่ แมนมือ่เจา้แตงจอ้ย   

เซา้มากนิกอ้ยหลอ่งน้าง สัง่เดอ้เน้อ 
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 (บทขบั)  โอเ้จเ้จา้เสือ้เกงิ น่ีเจา้เสน น่ีเด ้ เจเ้ฮนเซ่าไยเ้อย เซ่าจงัแต๊งปานเขา้ 

เซ่าหยะ๊เฒา่ เซ่าจงัแต่งปานหม ู เตา้ปานหมู่ 

แต่งปานหมูฮ่ ัว่งามลา่ไถ  มตีัง้ปานไก่ซอ้ง มเีหลา้กา้วหน่ายดอ๋ มวีา่ป้ีน้อง 

อุม้ปานไก่มาหา มลีงุเกงิต่า ลา่เพือ่นหมู่ 

เฮา้แต่เฮอืนมาตอ้น ขวญัจงัหยอ่นสองไหลมว่นมาเอ๊ย 

มตีะลุงเกิง้ต่า ล่าเพื่อนหม ูเอาแตเฮอืนมาเฮ่า 

มเีตงิเล่าขม่ต๊าว กะเมอืงหลุ่ม ขม่หอม 

อนัมาเดเ้อย้ มตีัง๊ขา้วตม้เอาเสย่จาน มตีัง๊ของหวานเสย่ถว้ย   

กลว้ย ออ้ยเอาเสย่ปานขวญั เสย่ปานขวญั  

อนัเตเดม้ตีัง๊ขนัเงนิ ตัง๊ขนักาํ นํามาตัง้ 

มตีัง๊ผูจ้อมซงั แปรห่มหล๊ายสี 

มตีัง๊เสงีตกีลอง ตตีอง ล่าต๋อย 

มตีัง๊ล่าต๊อยก๊อย เสยีงแคะขบัโฮ มาเอย้ 

 

 โอเ้จข้วญัเจา้เสือ้เกงิ ขวญัเจา้อยา่มาหลงฮ่างเฮ่า 

ขวญัเจา้อยา่มาลงฮางแฮ๋ม เดเ้น้อขวญัเอ๊ย  

ยิน้เสยีงหมอเอิน้ใหข้วญัมา เยอ้ ยิน้เสยีงหมอหาใหข้วญัเตา้ 

ลุ๊กมาเยอ้ขวญัเออ้ ดิง๋มาเยอ้ขวญัเอย้ 

 

 โอเ้ดข้วญัเอย อยา่เมอืหลงหยูก๋บัตน้ไมเ้หยาต่อจก 

อยา๋มาหลงอยูก่บักกไมเ้หยา๋ต่อล่อง 

อยา๋มาหลงอยูก๋าก่องไมเ้หยา๋ใบมน่ ซงัเน้อ ขวญัเน้อ 

อยา๋มาหลงอยูก่บัพน้ตาลเขากิว๋ ซงัเน้อ ขวญัเน้อ 

ขวญัมาเฮอืนหยะ๊หยา่น  ขวญัมาบา้นสอนหลานอยา๊อาย 

ขวญัอาย เอาแผ่นแปรบงัหน้า  เอาผา้ผนืกวา้งแปร ๊แหละบงัโต เอย้ 

เกิด๊เป็นโก๊นเห่ยมาอยูน่านเฮิง่เฒา่  มาอยูเ่ป็นหลกัหะหลู่อิง่ 

อยูเ๋ป็นกิง๋หะ๊หลูม่ว่น หลานมว่น  

เฮา่มาอยูก๋นิขา้วเน้ยนา  มาอยูก๋นิปลาตัง้เมอืงหลายกํ๊า 

มาตกัน้ําเซ่านา มาตัก๊ปลาเลีย้งลกู 

มาปู๊กเขา่กอกํ่า แลว้ก่อกํ่ามายงัเฮอืนเสยีขวญัเอย้ 
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 ขวญัมาเฮอืนเอย ขวญัมาเฮอืนแต่ตะเวน้ยงัเจา้  

ขวญัเขา้บา้นมาแต่บ่ายสามโมง ขวญัเอย 

ขวญัยงัมายา่ง นัง่กลางขว่งกวา้ง กลางขว่งตนัเปียง  กลางเพยีงตัน๊แจง้ 

ฝ้าแดดแรงดนิอ่อนทรายโพง ทรายยะโพง่ 

เซ่าจา้งเอาสาดลงปู ่เอายูล้งแผว้   

มตีัง๊น้ําเตา้แกว้ขนัมะลงปง่ ลงปง่เน้อขวญัเอย้ 

 

 โอข้วญัมาแลว้เดอ้ จะ๊เอาผา้ดํา๋นิลลงลอ้ม 

ผา้ดํา๋ฮ่อมดํา๋ด๊างลงหวงั บ่ หวงัขวญัจิม้อ่ม  

บ่ ออ้มใหข้วญัจิป๊ลวิ  ขวญัปลวิเขา้ดวิลมมาหายาก 

เขา้ป๊ะฟ้าเมอืงหาเกน มากว๊ามเมด็กํ๊าป ูกํ๊าแสนจงัจิไ๊ล่ เดเ้น้อเมอืสเูมอืงเอย  

 

 อนัแตเดน้้อ เจไ้ดข้วญัมาแลว้ จะเอาขวญัขืน้เฮอืน  

เอาขนัไหลห่าขนัลงพก ขนัไหลหกขนัล๊งก๋าย 

ไหลเกา้ขนัล๊งก๋ายเอาขวญัแลว้เด ้ขวญัเอย 

 

 

 จะ๊เอาขวญัมาเฮอืนเน้อ  จะ๊เอาขวญัขึน้เฮอืนเอาไวต้ัง้กลางหอ้งเป็ง 

ผูล้ะกนิหยะ๊ยะ  ผูล้ะยะหยะ๊กนิ 

เสยีป ัน้กนิ บ่ มกีว๊ามเวา้  เสยีปานเขา้ บ่ มกีว๊ามจา่เดเ้น้อ 

 

 คาํแปล 

 วนัน้ีเป็นวนัดเีป็นวนัทาํพธิเีสน เจา้ของบา้นตอ้งจดัเตรยีมเครือ่งเซ่นไหวต่้างๆ ใสป่าน มี

หวัหม ูไก่เหลา้ และมญีาตพิีน้่องมารว่มงานพธิทีีบ่า้น มาช่วยจดัขา้วตม้มดั ของหวาน กลว้ย ออ้ย 

ใสถ่ว้ยใสจ่าน มขีนัเงนิขนัทองมาตัง้ มหีมากพลผูา้แพรหลายส ีมกีลอง แคน มกีารโห่รอ้งในพธิ ีเมือ่

ขวญัไดย้นิกใ็หก้ลบัมา อยา่มวัไปหลงไปอยูท่ีอ่ ื่นไดย้นิเสยีงเรยีกแลว้กลบัมา  ไมใ่หไ้ปอยูต่ามตน้ไม ้

ตามภเูขาใหก้ลบัมา ถา้ขวญัอายกใ็หเ้อาผา้แพรบงัหน้า เกดิเป็นคนตอ้งอยูเ่ป็นหลกัใหก้บัลกูหลาน 

มาอยูก่นิขา้วในนา กนิปลาทัง้เมอืง  มาตกัน้ําเขา้นา  มาเป็นหลกัใหล้กูหลานทีบ่า้น 

 ขวญัมาตัง้แต่เชา้ มาเขา้บา้นตอนบ่ายสามโมง  มานัง่ตรงกลางบา้น ถา้แดดรอ้นเอาเสือ่มา

ปนูัง่  มทีัง้น้ําตัง้ไวใ้ห ้กลบัมาซะขวญั  ขวญัมาเอาผา้สดีาํมาลอ้มไมใ่หข้วญัปลวิหายไปอกี ถา้ปลวิ

ตามลมไปกจ็ะหายาก  ตอ้งหมดเครือ่งเซ่นอกีเยอะ 

 เมือ่ไดข้วญัมาแลว้จะเอาขวญัขึน้เรอืน  เอาไปไวต้รงกลางบา้น  ใครทีอ่ยากกนิเครือ่งเซ่น

กอ็ยา่เพิง่กนิ  ตอ้งใหข้วญักนิเสยีก่อน  
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  3.3.2  ขบัสอนขวญั 
  ในพธิเีสนเรยีกขวญั  (เสนตวั)  เมือ่ทาํการเรยีกขวญัมาไดแ้ลว้  ขัน้ตอนต่อไปจะเป็น
การสอนขวญั  มบีทขบัดงัน้ี 
 

กวา๊มขบัสอนขวญั 

 
  โอข้วญัเจา้เสือ้เกิง้เจา้เสน น่ีเดเ้จข้วญักนิแลว้  
 ซมิาบอกขวญันอน ซมิาสอนขวญัหยู ๋
 อนัแตเดข้วญัเอย เฮอืนไตห้ยา๋เมือ่  เฮอืนเหนือหยา๋ขึน้  อึน้ อึน้ เฮาอยูแ่ต่เฮอืนเดยีว 
 หยา๋เมอืเตยีวนําผูบ่้าว หยา๋เมอืเตยีวเตา้โก๊บจู้ 
 นําหมูจ๋ว้งกํ้า  เมอืงจวง บ่ มฮีา้น เน้อ  บ่านจวง บ่ มเีซ่า เน้อ 
 กต็กเกิง้กอ้ฮ่าย กอ้ฮ่าย เกงิกอเฮยีว เอเน้อ ขวญัเอย 
  ขวญักนิแลว้เดอ้ เบาะห่อขวญันอน  สอนขวญัไวใ้นกกเกา้ 
 เกา้ฮอ้ยฟ้า  หยาลอนต่อลมืเน้อ ขวญัเอย้เน้อ 
 หยา๋ไปฟงันกจบิ บ่ มเีหาะ นกเจาะ บ่ มฮีาง เน้อ  
 ดมูอืเหมอืนดเูบอืน  ดเูฮอืนเหมอืนดกูว่าน   
 ป ัน้เอากวา๊นตา้ว เป็นแต่เฮอืนขวญั เด่เน้อขวญัเอย 
  ขวญักนิแลว้เดอ้ หยะ๋เป็นโก๊นเตา้ เป็นโก๊นตา้งน่าน  
 หยา๋ไปฟงักวามผูโ้ตฮู่ง  มั ๊บ่ แมน่แมอ่า 
 หยา๋ไปฟงักว๊ามผูโ้ตกา  มัน๊ บ่ แมน่แมป่า 
 ฟงักว๊ามผูโ้ตมา้ ต่านขีเ่ตยีวต๊างเด่เน้อขวญัเอย 
  โอเ้เป็นโก๊นเตา้ เป็นโก๊นตา้งน่าน เดเ่น้อ 
 เฮา่มาอยูน่อนฟูกนุ่นน๊า เฮา่มานอนฟ้านุ่นงิว่  
 เฮา่มานอนซิว่แคบ็แตรง่  มานอนแฝงตลดูเตา้ 
 นอนแตเ้ชา้ ฮัน่สาย นอนสายฮัน่แสง 
 กิไ๊หล่นอนแขง็ตะเวน้ มาเด่ขวญัเอย 
 
 คาํแปล 
 ขวญัเอ๋ยขวญัเจ้ากนิแลว้กเ็ขา้มาจะสอนใหข้วญัอยูท่ีบ่า้นน้ี ไมใ่หไ้ปบา้นไหน ใหอ้ยูบ่า้นน้ี
ทีเ่ดยีว  ไมใ่หไ้ปกบัใคร อยา่ไปฟงัเสยีงนกเสยีงกาอยา่ไปเชื่อคนอื่น ใหฟ้งัคาํสอนของหมอคนเดยีว 
อยากใหข้วญัอยูท่ีบ่า้นไปนานๆ 
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  3.3.3  ขบัใหพ้ร 
  บทขบัใหพ้ร  เป็นบทขบัสาํหรบักลา่วใหพ้รแก่เจา้เสน  เจา้เสือ้  เมือ่เสรจ็พธิเีสนเรยีก
ขวญั  นิยมขบัก่อนทีแ่มม่ดจะกลบับา้น  มบีทขบัดงัน้ี 
 

กวา๊มขบัแปงให้พร 

 
  (เกริน่)  สอเกา้จา๋กม็าเป็นเขา้  กวา๊มป๊ะก๋าวต่านจา้วเวา้ 
 เรือ่งเก่ามัน้เป๋น บ่ จือ่ของตาเหน็  จอืกวา๊มมาเวา้ 
 ปู๋ เจา้แถนฟ้า ผูม้าเวา้กลา่วขาน  จีว้า่ตามลายสอืหลาํ 
 จดลงเขยีนไว ้มือ้น้ีเป็นมือ้วา่งอยูห่ลา้ 
 จิม้าขบัเอิน้พรอยูเ่น้อ 
  (บทขบั)  เอาแปรผนืน้ีลงเพง้กลางกวา๊น   
 เอาผา้ผนืกวา้งลงเพลงฮบัพร 
 เฮาขีจ้า้งงามงอน มาฮบัพรสา่ยหลา้   
 ขีจ้า้งงา้อ่ามาฮบัตอนบุญยนื 
 ฮาจิเ๊อน้หลา้ จิเ๊อิน้เลย้   
 ฮา้จิเ๊อิน้พรเฮ่ย ผูเ้ดก็ต่อกิน้กอ้ย 
 ผูน้้อยจอ้ยต่อหอยฟ่อนตองก่อนเน้อ 
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 ฮาจิเ๊อิน้เฮ่ย ผูต้กัน้ําซะอุ๊เตม็ไห 
 ฮาจิเ้อิน้ตงัเฮด็ครวัแลงครวังา๊ยจูน่่า 
 จิเ๊อิน้ตงัผูส้าวต่าวนะโมจูโ่ก๊น จูโ่ก๊นเน้อ 
 ตัง้แต่น้ีเมือ่หน้าแลว้หา้หกมือ้เหนือ 
 เฮาสอิยูด๋เีป็นซัง้ดวงเดอืน ดวงสบิหา้ 
 เฮ่ยมาเซ่าเกิน๊แต่งกว่าอยูด๋เีป็นซัง่ฝงูกากํ้า 
 ปางก่อนเจา้ตา้วนัง้เมอืงเอด็กวัก๊ 
 เฮ่ยเป็นกวัก๊ตัง้สองสาวเน้อ 
 ใหเ้ป็นเจา้เป็นตา้วเก่อเมอืงหลุ่มยนืเหิง่เน้อ  
  ฮาจิเ้อิน้พรเฮ่า ออ้น่อเมอืงเฮ่ยมคีนแห่เป็นลา้น 
 ออ้เน่อบา้นมคีนแหเ่ป็นพนั 
 จีม้หี่อเงนิห่อกํ๊าลงแห่ 
 จีม้เีตง็ก่อน่าก๊าวดวงดแีปงเมอืงเน้อ 
 ฮา่จีเ้อิน้พรเพีย้ตกีลอง ตา้นก๊งมาเฮา่ 
 กลองหน้าเกา้ตานมาฮม 
 ฮาจีเ้อิน้พรเฮา่ น้องลว่งเหย่มสีบิแสนปานตงั 
 น้องกว่างโจนต่อปา่ น้องน๊าโจนต่อเขา้เด่เน้อ 
 เฮ่ยมเีตง็เผิง่ผ่าฮ่อยหลายฮา้ง มาจับ๊ 
 จับ๊ปีน้ีเห่ยใหล่สามลา้น จับ๊ปีหน้าเห่ยไหล่สามแสน 
 เห่ยมแีกว้เกงิแมน คาํเดยีนเงิน๊ เดยีนกํา มาซือ้ 
 จูม่ ือ่เห่ยไดเ้ลยีนเงนิ  จูม่ ือ่เห่ยไดเ้ลยีนกํา 
 ตัง้แต่น้ีเมือ่หน้า หา้หกเมือ้เหนือ  
 เฮด็ซัง่เห่ยไปดไีหล่  ใจซ่ัง่เห่ยไป๊ดเีป็น 
 นอนหลบัเห่ยเสยีไดเ้งนิหมืน่  นอนตื่นเสยีเห่ยไดเ้งนิลา้น 
 ไปกว่าบา้นเห่ยไดเ้บีย้บาทเงนิเขา้  นอนตื่อเชา้เป็นเถา้แก่นับเงนิเน้อ 
 สมูลีกูหญงิเหย่เป็นคณุนาย  ถา้สมูลีกูชายเหย่เป็นนายรอ้ยนายพนัเน้อ  
 ฮบัเอายนืเซ่าเกา้ ฮบัเอาพรเฒา่พรแก่เซา้หวั 
 

 คาํแปล 

 บทขบัน้ีเป็นบททีเ่ลา่ต่อกนัมา  โดยปูเ่จา้แถนฟ้ าเป็นผูเ้ลา่  และมกีารจดบนัทกึไวใ้น

หนงัสอื  วนัน้ีพอมเีวลากจ็ะมาขบัใหพ้ร  เอาผา้มาปกูลางลานแลว้ใหทุ้กคนลงมานัง่รบัพร  เพือ่ใหม้ี

อายมุัน่ขวญัยนื  จะใหพ้รตัง้แต่เดก็จนถงึผูใ้หญ่  คนทีท่าํงานอยูก่ใ็หห้ยดุทาํก่อน  ใหม้ารบัพรก่อน  

จากนัน้ใหทุ้กคนตัง้จติอธษิฐานว่ า  ตัง้แต่วนัน้ีจนถงึวนัหน้า  ใหอ้ยูด่กีนิดสีวา่งเหมอืนดวงเดอืนขึน้

สบิหา้คํ่า  ใหเ้ป็นเจา้คนนายคน  ใหม้คีนรกั  มคีนสรรเสรญิเป็นลา้นเป็นพนั  ใหม้เีงนิมทีอง  ทาํงาน

ปีน้ีใหไ้ดส้ามลา้น  ปีหน้าใหไ้ดส้ามแสน   ใหม้แีกว้แหวนเงนิทอง  ต่อไปน้ีคดิทาํสิง่ใดกข็อใหส้าํเรจ็  

นอหลบัใหไ้ดเ้งนิหมืน่  พอตื่นกใ็หไ้ดเ้งนิลา้น  ตื่นเชา้กใ็หไ้ดเ้ป็นเถา้แก่นบัเงนิ  มลีกูสาวกใ็หไ้ดเ้ป็น

คณุหญงิคณุนาย  มลีกูชายกใ็หไ้ดเ้ป็นเจา้คนนายคน  มารบัเอาพรจากผูเ้ฒา่  ผูแ้ก่กนั 
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บทท่ี  5 

สรปุ  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 การศกึษาวจิยัขบัสายแปงของลาวโซ่ง : กรณศีกึษา  นางเฉลา สระทองฮว่ม หมูบ่า้น

หนองเทยีม ตาํบลสระพฒันา อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวจิยัตาม

วตัถุประสงคเ์ป็นลาํดบัขัน้ตอน ผลการวจิยัสรปุไดด้งัน้ี 

 

ความสาํคญัของการศึกษาวิจยั 

 สงัคมและวฒันธรรมความเป็นอยูข่องลาวโซ่ง  ยงัมคีวามผกูพนักบัความเชื่อต่าง ๆ ส่งผล

ทาํใหเ้กดิการประกอบพธิกีรรมเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของคนในสงัคม  กระทัง่กลายเป็น

ประเพณทีีส่บืทอดต่อกนัมาจากรุน่สูรุ่น่  การประกอบพธิกีรรมมกัจะนําบทเพลงหรอืการขบัเ ขา้มามี

บทบาทและหน้าทีใ่นพธิกีรรมทีเ่ป็นสือ่ในการถ่ายทอดเรือ่งราวดา้นประวตัศิาสตร ์ ชวีติความเป็นอยู่

ของสงัคมลาวโซ่งแสดงใหเ้หน็ถงึความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ   ปจัจบุนัการเปลีย่นแปลงของสภาพ

สงัคมและคา่นิยมจากภายนอกทาํใหม้ผีลกระทบต่อบทบาทหน้าทีข่องบทเพลงทีล่ดน้อยลงทุ กท ี จงึ

สมควรอยา่งยิง่ทีจ่ะทาํการศกึษาและรวบรวมขอ้มลูองคค์วามรูเ้พือ่ใหค้งอยูแ่ละเป็นการสรา้งคณุคา่

ของวฒันธรรมประเพณใีนการขบัสายแปง  ทัง้ยงัเป็นการรว่มอนุรกัษไ์วเ้ป็นมรดกทางชาตพินัธุ ์

 

ขอบเขตของการวิจยั 

  การวจิยัครัง้น้ี เป็นการศกึษาในเชงิมานุษยดรุยิางควิ ทยา (Ethnomusicology)  ซึง่จะศกึษา

ขบัสายแปง ในหมูบ่า้นหนองเทยีม  ตาํบลสระพฒันา  อาํเภอกาํแพงแสน  จงัหวดันครปฐม  เท่านัน้  

โดยจะแบ่งการศกึษาเป็น  2  ดา้นต่อไปน้ี 

 1.  พืน้ในการศกึษาวจิยั 

 ศกึษาประวตัคิวามเป็นมาของลาวโซ่งในจงัหวดันครปฐมและลาวโซ่งในหมูบ่า้นหนองเทยีม 

อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม  

 2.  การขบัสายแปง 

 ศกึษาความเชือ่ พธิกีรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขบัสายแปง บทขบัสายแปง ทาํนอง วธิกีารขบั

ของนางเฉลา  สระทองฮ่วม  และบนัทกึเป็นโน้ตสากล   

 

สรปุผลการวิจยั 

 ผูว้จิยัไดส้รปุผลการศกึษาวจิยัโดยแบ่งออกเป็นเรือ่ง  สรปุผล ศกึษาประวตัคิวามเป็นมา

ของลาวโซ่ง พธิกีรรมทีใ่ชก้ารขบัสายแปง และการขบัสายแปงของนางเฉลา สระทองฮว่ม หมูบ่า้น

หนองเทยีม  ตาํบลสระพฒันา อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
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1.  ประวติัความเป็นมาของลาวโซ่งหมู่บา้นหนองเทียม  ตาํบลสระพฒันา   

อาํเภอกาํแพงแสน  จงัหวดันครปฐม 

 1.1  ประวติัความเป็นมาของลาวโซ่งในประเทศไทย  และในจงัหวดันครปฐม   

 ซ่ง  หรอืโซ่ง  มชีื่อเรยีกตามกลุ่มชาตพินัธุว์่า  ผูไ้ท  เดมิมถีิน่ฐานอยู่บรเิวณทีเ่รยีกว่าสบิ

สองจไุท  หรอืสบิสองเจา้ไท  เหตุจากสงครามจงึทาํใหล้าวโซ่งไดอ้พยพเขา้มาอยูใ่นประเทศไทย

หลายครัง้  ครัง้แรกเขา้มาในสมยัพระเจา้กรงุธนบุร ี และในสมยัรชักาลที ่ 3  ไดเ้ขา้มาตัง้บา้นเรอืน

อยูท่ีจ่งัหวดเพชรบุรเีป็นจาํนวนมาก  จากนัน้ไดม้กีารยา้ยถิน่ฐานไปอาศยัอยูใ่นจงัหวดัต่าง ๆ อกี

หลายจงัหวดั  ซึง่กลา่วกนัวา่ไทยทรงดาํรุน่เก่าตอ้งการจะกลบัคนืถิน่ฐานบา้นเกดิของตนทีเ่มอืงแถง  

จงึเดนิทางต่อจนกระทัง่คนแก่ตายระหวา่งเดนิทาง  ลกูหลานไมส่ามารถเดนิทางต่อไดแ้ละไดต้ัง้ถิน่

ฐานทีอ่ยูใ่หมบ่รเิวณจงัหวดัราชบุร ี นครปฐม  สุพรรณบุร ี พจิติร  และพษิณุโลก  เป็นตน้ 

 ส่วนจงัหวดันครปฐม มไีทยโซ่งอยูใ่น 5 อาํเภอดว้ยกนั คอื อาํเภอเมอืงนครปฐม อาํเภอ

กําแพงแสน  อาํเภอดอนตมู  อาํเภอสามพราน  และอาํเภอบางเลน 

 

 1.2  ประวติัชาวลาวโซ่งหมู่บ้านหนองเทียม 

 บา้นหนองเทยีม หมูท่ี ่7 ตาํบลสระพฒันาเป็นหมูบ่า้นเก่าแก่ตัง้มากวา่ 200  ปี ชาวบา้นที่

อพยพเขา้มาอาศยัอยูรุ่น่แรก ๆ นัน้ สว่นใหญ่มาจากจงัหวดัเพชรบุร ีเป็นชาวไทยโซ่ง เน่ืองจาก

พืน้ที่ของหมูบ่า้นหนองเทยีม เป็นทีร่าบลุม่  มหีนองน้ําธรรมชาตอิยูก่ลางหมูบ่า้นเหมาะแก่การตัง้

หมูบ่า้นและประกอบอาชพีการเกษตรจงึไดต้ัง้อยูบ่รเิวณรอบๆ หนองน้ํา ซึง่รอบหนองน้ํามตีน้หญา้

ชงกระเทยีมขึน้อยูจ่าํนวนมากมาย ผูนํ้าจงึใชช้ือ่หมูบ่า้นวา่ “บา้นหนองเทยีม” 

 ชาวไทยทรงดาํบา้น สระพฒันามสีาเหตุในการตัง้หลกัแหลง่ คอื เมือ่ อพยพมาจากบรเิวณ

อาํเภอเขายอ้ย  จงัหวดัเพชรบุร ีและตัง้ถิน่ฐานอยูบ่รเิวณบา้นสระพฒันา อาํเภอกาํแพงแสน  เพราะ

มทีาํเลเหมาะแก่การทาํมาหากนิ และบรรพบุรษุเคยทาํงานใหก้บัหลวงจงึไดใ้หม้าอยูบ่รเิวณบางปลา  

จากนัน้ไดม้กีารขยายอาณาเขตมาจนถงึอาํเภอกาํแพงแสน    

   

 1.3  สภาพภมิูศาสตร ์

 หมูบ่า้นหนองเทยีม ตัง้อยูบ่นพืน้ทีข่องตาํบลสระพฒันา และอยูใ่นความรบัผดิชอบของ

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลสระพฒันา   มพีืน้ทีร่บัผดิชอบรวม 14 หมูบ่า้น  เน้ือทีใ่นเขตรบัผดิชอบ

ประมาณ 30.44 ตารางกโิลเมตร หรอืประมาณ 19,025 ไร่ พืน้ทีส่ว่นใหญ่เป็นทีร่าบลุม่ เหมาะแก่

การทาํเกษตรกรรม  ประชากรสว่นใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม เลีย้งสตัว ์รบัจา้งทัว่ไป  คา้ขาย   

 

 

 

 



81 

ลกัษณะภมิูประเทศ  มอีาณาเขตตดิต่อ  ดงัน้ี 

ทศิเหนือ  ตดิกบั ตําบลกระตบี และตําบลหว้ยมว่ง  อําเภอกําแพงแสน   

จงัหวดันครปฐม 

ทศิใต ้  ตดิกบั ตาํบลสระสีม่มุ  อาํเภอกาํแพงแสน  จงัหวดันครปฐม 

ทศิตะวนัออก  ตดิกบั ตําบลหว้ยมว่ง  อําเภอกําแพงแสน  ตําบลบางหลวง   

อาํเภอบางเลน  จงัหวดันครปฐม 

ทศิตะวนัตก  ตดิกบั ตาํบลสระสีม่มุ  อาํเภอกาํแพงแสน  จงัหวดันครปฐม 

   

 1.4  จาํนวนประชากร 

 บา้นหนองเทยีม  มปีระชากรทัง้หมด  137  ครวัเรอืน  จาํนวนประชากร  474  คน  แยก

เป็นชาย  238  คน  เป็นหญงิ  237  คน 

 

 1.5  ศาสนาและความเช่ือ 

  ชาวบา้นหนองเทยีมสว่นใหญ่นบัถอืศาสนาพทุธ  เป็นชาวไทยทรงดาํ หรอืลาวโซ่ง  มี

ประเพณวีฒันาธรรมทีส่บืทอดกนัมา คอืภาษพดู  ส่วนใหญ่ใชภ้าษาทอ้งถิน่ในการสือ่สารกนั   มกีาร

แต่งกายทีเ่หน็ไดช้ดัคอื  เสือ้ผา้ทีส่วมใสจ่ะเป็นสดีาํมกีารปกัลายดว้ยดา้นสต่ีางๆ และนุ่งผา้ซิน่สดีดีาํ 

หรอืลายแตงโม มคีวามเชือ่ในเรือ่งของผ ี และมหีอ้งสาํหรบับรรพบุรษุอยูเ่รยีกว่าหอ้งผี  หรอืกะลอ้ห่อง 

 

 1.6  ภาษาลาวโซ่ง 

 ปจัจบุนัลาวโซ่งบา้นหนองเทยีม ตาํบลสระพฒันา อาํเภอกาํแพงแสน  จงัหวดันครปฐม  

ใชภ้าษาเขยีนเป็นภาษาไทย ภาษาพดูใชภ้าษาไทยและภาษาลาวโซ่งในการสือ่สารในชวีติประจาํวนั  

พยญัชนะมทีัง้หมด  39  ตวั  ตวัสะกดมทีัง้หมด  22  ตวั 

    

  1.7  การแต่งกายของลาวโซ่ง 

 ปจัจบุนัการแต่งกายของลาวโซ่งมทีัง้แบบสมยัใหมแ่ละแบบดัง้เดมิของกลุม่ชน แต่ส่วนใหญ่

ยงัคงพบเหน็ผูส้งูวยัแต่งกายดว้ยชุดลาํลองของลาวโซ่งอยูบ่า้ง ลกัษณะการแต่งกายของผูช้ายจะใส่

เสือ้ ทีเ่รยีกวา่ เสือ้ชอน  ใชส้าํหรบัโอกาสต่าง ๆ ใชใ้นการทาํงานทัว่ไป กางเกงเป็น กางเกงขาสัน้

ปลายยาวปิดแค่เขา่ เรยีกวา่ “สว้งขาเตน้” หรอื “สว้งกอ้ม” ใชนุ่้งทาํงานทัว่ไป  นอกจากนัน้ยงัมีเสือ้ฮี

ผูช้าย เป็นเสือ้คลุมทัง้ตวัสดีาํยาวถงึเขา่  เสือ้ฮน้ีีถอืเป็นเสือ้ชุดพเิศษสาํหรบังานพธิใีนประเพณ ี และ

กระเป๋าคาดเอว  ใชค้าดทบันอกเสือ้ตรงเอวไวส้าํหรบัใสข่องใชต่้าง ๆ  
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 การแต่งกายของผูห้ญงิ  ใส่เสือ้แขนยาวทรงกระบอก  เรยีกว่า เสือ้กอ้ม ใชใ้ส่ไดทุ้กโอกาส

ทัง้ในและนอกบา้น เดนิทาง งานรืน่เรงิหรอืงานพธิต่ีาง ๆ เสือ้ฮหีญงิ เป็นเสือ้คลุมยาวถงึเขา่  แขน

ยาว เสือ้ฮน้ีีใชใ้สใ่นงานประเพณสีาํคญั  ผา้ซิ่น   หญงิตามปกตจิะนุ่งผา้ซิน่แบบเดยีว  เป็นผา้ ลาย

เรยีกว่าลายแตงหรอืแตงโม  นอกจากน้ียงัมผีา้ฮา่งนม  หรอืผา้คาดหน้าอก   ผา้เปียว    

 สาํหรบัทรงผม  สาวลาวโซ่งมกีารไวท้รงผมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์  ซึง่ในแต่ละช่วงอายจุะทาํ

ทรงผมทีแ่ตกต่างกนัไป 

 

 1.8  ลกัษณะบ้านเรือน 

 บา้นของชาวลาวโซ่ง เรยีกวา่ “กวงัตุ๊บ” หรอื “เฮอืนลาว” มลีกัษณะเด่นคอื หลงัคาทรงโคง้

รปูกระดองเต่า มงุดว้ยหญา้คายาวลงมาเกอืบถงึพืน้ แทนฝาเรอืนเพือ่กนัลม ฝน และอากาศทีห่นาว

เยน็ ตวัเรอืนยกใตถุ้นสงู ภายในตวับา้นม ี “กะลอ้ห่อง” ทีแ่ปลวา่มมุหอ้ง บา้นของชาวไทยดาํบนจัว่

หลงัคาบา้นจะม ี “ขอกุด” ลกัษณะจะคลา้ยเขาควายโง้ งงอเขา้หากนั ประดบัไว้  เป็นสญัลกัษณ์ของ

ความอดทน มุง่มัน่การต่อสูแ้ละความมัง่คัง่อุดมสมบรูณ์  อนัเกดิจากมคีวายคอยช่วยเหลอื    

 

2.  พิธีกรรมท่ีใช้การขบัสายแปงของลาวโซ่งหมู่บา้นหนองเทียม  ตาํบลสระพฒันา  

อาํเภอกาํแพงแสน  จงัหวดันครปฐม 

 2.1  ความเช่ือ 

 ความเชือ่ขอ งชาวไทยทรงดาํ หรอืลาวโซ่ง มี ความเชื่อในเรือ่งของผี บรรพบุรษุ ผต่ีางๆ  

และเชือ่ในเรือ่งขวญั  ในทุกบา้นจะตอ้งม ีกะลอ้ห่อง มหีิง้สีเ่หลีย่มสาํหรบัวางป ัน้ผเีรอืน หรอืสมดุจด

รายชือ่บรรพบุรษุทีอ่ยูใ่นตระกลู เป็นทีร่วมวญิญาณทีจ่ะมาอยูร่วมกนัเพือ่ปกป้องคุม้ครองลกูหลาน

นอกจาก น้ียงัเคารพนบัถอืผฟ้ีาหรอืแถน ซึง่เป็นเทวดาทีส่งิสถติยอ์ยูบ่นฟ้า คอยควบคมุดแูลทุก

อยา่งใหม้คีวามเรยีบรอ้ย ความ เชือ่ในผเีหลา่น้ีมบีทบาทมากต่อ ประเพณแีละพธิกีรรมของชาวไทย

ทรงดาํ อนัก่อใหเ้กดิรปูแบบสงัคมทีถู่กควบคุมดว้ยความเชื่อทีถู่กปลกูฝงัมาตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจบุนั 

 

 2.2  พิธีกรรม 

 พธิกีรรมของลาวโซ่งหมูบ่า้นหนองเทยีม  ทีม่กีารขบัสายแปงเขา้ไปเกีย่วขอ้ง  ม ี 2  พธิ ี 

คอื พธิเีสนเรยีกขวญั  (เสนตวั)  พธิน้ีีเกดิจากความเชื่อในเรือ่งขวญัของลาวโซ่ง  และประเพณกีาร

แต่งงาน   
 

 2.3  ขัน้ตอนการประกอบพิธีกรรม 

 พิธีเสนเรียกขวญั 

    พธิเีสนเรยีกขวญัของนางพล  สระทองยอด อาย ุ75 ปี ซึง่แมม่ดเฉลา สระท่องฮ่วม เป็นผู้

ประกอบพธิ ี  
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  การเตรยีมงาน

  ลกูหลานจะนําเสือ้ของนางพล  ทีใ่สอ่ยูเ่ป็นประจาํ  ไปใหแ้มม่ดทาํพธิขี ึน้หิง้เป็นการ

บอกคร ู ว่าเจา้เสือ้จะขอใหท้าํพธิใีห ้ พรอ้มทัง้ดฤูกษ์ห าวนัทีเ่หมาะสมใหห้ากญาตสิะดวกจะใหท้าํ

พธิเีมือ่ไหรก่จ็ะมาแจง้ใหแ้มม่ดทราบ  ซึง่ในการประกอบพธิเีสนเรยีกขวญัน้ีมเีครือ่งเซ่นทีใ่ช้

ประกอบมากมาย  สาํหรบัเป็นเครือ่งบชูาปูย่า่ตายาย  บชูาแถน  เซ่นผบีรรพบุรษุ  และเป็นเครือ่ง

บชูาครขูองแมม่ดทีท่าํพธิ ี นอกจากน้ีกย็งัมี อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นพธิ ี เช่น  หลกัมัน่หลกัยนื   

หมวกปีกกวา้ง  ผา้ขาวผา้แดง  ขอบกระดง้  เชอืก  ปานขวญั  ใสใ่นกระจาดหาบ  และหน่อกลว้ย  

  

 

  ขัน้ประกอบพธิเีสนเรยีกขวญั  (เสนตวั)

  ขัน้ตอนท่ี  1  เป็นพธิบีชูาครขูองแมม่ด  จากนัน้จงึทาํพธิบีอกกลา่วหรอืออ้นวอนแถน   

    

  ขัน้ตอนท่ี  2  เป็นพธิกีลา่วออ้นวอน  และถามหาขวญั 

  ขัน้ตอนท่ี  3  การต่อเงาหวั  หรอืต่ออาย ุ 

  ขัน้ตอนท่ี  4  การจบัหลกัมัน่หลกัยนื 

  ขัน้ตอนท่ี  5   การแห่ขวญั    

  ขัน้ตอนท่ี  6  การจงูควาย  และมกีารขบัสายแปงเรยีกขวญั 

  ขัน้ตอนท่ี  7  การเวยีนเทยีน     

  ข ัน้ตอนท่ี  8  การปลกูตน้กลว้ยเสีย่งทาย   

  ขัน้ตอนท่ี  9  การเสีย่งทายโดยการตดัขอบกระดง้ 

  
  ในการประกอบพธิเีมือ่เรยีกขวญัแลว้  แมม่ดกจ็ะทาํการขบัสอนขวญั  เมือ่พธิเีสรจ็แลว้

จงึขบัใหพ้ร 

  ประเพณีแต่งงาน       

  การแต่งงานน้ีทัง้ฝา่ยชายและฝา่ยหญงิจะตอ้งเตรยีมของสาํหรบัเขา้พธิ ี และเตรยีมหา

เพือ่นเจา้บ่าว  เพือ่นเจา้สาวไวด้ว้ย 

0  วนัสกุดิบของงาน 0  

  ในกรณจีดังานแต่งงานทีบ่า้นของฝา่ยหญงิ  เรยีกเอาหมใูนตอนเยน็ของวนัสุกดบิ  ฝา่ย

เจา้บ่าวจะใหล้า่มนําหมไูปมอบใหท้างบา้นเจา้สาว   ทางฝา่ยเจา้สาวเตรยีมทาํอาหารเลีย้งแขกทีม่า

ในงานแต่งงาน  

  ขัน้ตอนของพิธีแต่งงาน  

  พธิแีต่งงานของชาวโซ่ง  จะหมายถงึ  งานเลีย้งฉลองเพือ่ความเป็นญาตกินัหรอืเกีย่ว

ดองกนั ลา่มฝา่ยเจา้บ่าวจะมาทาํพธิสีอ่งทีบ่า้นเจา้สาว  โดยทาํพธิใีนหอ้งกะลอ้ห่อง  ซึง่มลีา่มหรอื

องคล์่ามของฝา่ยเจา้สาวคอยอยูเ่พือ่เจรจากบัฝา่ยเจา้บ่าว   
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  พธิสีอ่ง เหมอืนกบัพธิหีมัน้หรอืแต่งงาน เมือ่ทาํพธิสีอ่งแลว้กไ็มส่ามารถเขา้หลบันอน

กบัเจา้สาวได ้ หลงัจากทาํพธิสี่องเสรจ็แลว้   ฝา่ยเจา้สาวจะแทรกพธิแีบบไทยไวด้ว้ย   คอื  มกีารรด

น้ําสงัข ์   

  เมือ่ฝา่ยเจา้บ่าวนําขั นหมากมาถงึบา้นเจา้สาว  กท็าํพธิไีหวผ้ ี และการมอบของใหฝ้า่ย

เจา้สาว ต่อดว้ยการรนิเหลา้ใหผ้เีรอืนดืม่ก่อน  แลว้จงึ นําเหลา้นัน้ออกมารนิใหฝ้า่ยพอ่แมเ่จา้สาวดืม่   

เรยีกว่า  “การเมยี”  

0  พิธีมอบลกูเขย 0  

  ลา่มนําเจา้บ่าวทาํพธิมีอบใหผ้เีรอืนในกะลอ้หอ่ง แลว้นําออกมามอบเจา้บ่าวใหก้บัพอ่

แมเ่จา้สาว  

0  พิธีมอบลกูสะใภ้ 

0

 

  ฝา่ยเจา้สาวนําเจา้สาวมาทาํพธิมีอบลกูสะใภใ้หก้บัฝา่ยเจา้บ่าว   ซึง่จะทาํเหมอืนพธิี

มอบลกูเขย 

  พิธีสู่ขวญัญาติผูใ้หญ่และเพือ่นทีม่าส่งเจ้าสาว 0

 

  

  ฝา่ยเจา้บ่าวจะจดัเตรยีมเครือ่งเซ่นพธิสีู่ขวญัไว้  เครือ่งเซ่นต่าง ๆ ใชส้าํหรบัทาํพธิ ี สู่

ลุง  สูต่า  พธิสีูต่๊าว  สูข่วาน  และพธิสีูห่ญงิ  สูส่าว  ซึง่ในขัน้ตอนน้ีจะมแีมห่มอมาขบัสายแปงให้คู่

บ่าวสาวใชช้วีติคูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสขุ     

 2.4  วฒันธรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 วฒันธรรมของลาวโซ่ง  หมูบ่า้นหนองเทยีม  ทีม่กีารขบัสายแปงรว่มอยู่ ในงานประเพณ ี 

คอื   

  ประเพณีการเล่นคอน   

  การเลน่คอน  ภาษาโซ่งเรยีกวา่  “อิน้ก๊อน”  เป็นประเพณขีองหนุ่มสาว  มกีารละเล่น

โยนลกูช่วงและรา่ยราํตามจงัหวะเพลงแคนและต่อกลอนกนัจนดกึ  เล่นคอน นิยมเลน่ในช่วงเดอืน  4  

เดอืน  5  ซึง่ตรงกบัเทศกาลสงกรานต์   การเลน่คอนแ บ่งเป็น  2  อยา่งคอื  เลน่แบบธรรมดาวนั

เดยีวเลกิ  และเล่นแบบตดิต่อกนัหลาย ๆ วนัไปตามหมูบ่า้นต่าง ๆ  

  

  ตอนเชา้เริม่ดว้ยการเล่นเพลงแคน   โดยฝา่ยหญงิจะจดัเตรยีมอาหารไวเ้ลีย้งตอ้นรบั

ฝา่ยชาย  เมือ่หมอแคนเดนิเปา่แคนลงไปในลานบา้น  หนุ่มสาวกจ็ะออกมา ราํเป็นคู ่ๆ มหีมอลาํ

ออกมารอ้งเพลงเกีย้วสาว  ฝา่ยหญงิจะออกมารอ้งแกโ้ตต้อบสลบักนัไป  ซึง่เรยีกอกีอยา่งว่า  ขบั

เกีย้วสาว  เป็นการขบัสายแปงประเภทหน่ึง  จากนัน้ในช่วงเยน็จะเป็นการเลน่ลกูช่วง  ซึง่ภาษาโซ่ง  

เรยีกว่า  “ตอดมะก๊อน”  (ทอดหมากและกลอน)  คอืโยนลกูช่วงและเล่นกลอน   

วธิกีารเลน่คอน 
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  ประเพณีไทยทรงดาํ  งานประจาํปี 

  ไทยทรงดาํ  หรอืลาวโซ่ง  จะมงีานประจาํปีซึง่เป็นงานสบืสานประเพณไีทยทรงดาํ  จดั

ขึน้เพือ่เป็นการระลกึถงึบรรพบุรษุ  การกลบัมาพบญาตพิีน้่องและถอืเป็นโอกาสใหช้าวไทยทรงดาํ

ในพืน้ทีใ่กลเ้คี ยงกนัไดม้ารวมตวักนัเพือ่ พบปะสงัสรร ค ์ รอ้งราํทาํเพลงกนั  มกัจดัในช่วงเดอืน  4  

ตรงกบัประเพณสีงกรานตข์องไทย  ในงานจะมกีารจดันิทรรศการไทยทรงดาํ  การแต่งกาย  การ ทอ

ผา้  ภาษาลาวโซ่ง  และเรือ่งอาหาร  ช่วงเยน็จะมกีารรอ้งราํกนัอยา่งสนุกสนาน  ทัง้การราํแคน  

การขบัสายแปง  ซึง่ไทยทรงดาํหมูบ่า้นต่าง ๆ จะแต่ งกายดว้ยชุดของลาวโซ่ง  แต่ละหมูบ่า้นกจ็ะมี

การแต่งกายทีท่ ัง้เหมอืนกนัและแตกต่างกนัออกไป   

 

3.  การขบัสายแปง  ของนางเฉลา  สระทองฮ่วม  หมู่บา้นหนองเทียม   

ตาํบลสระพฒันา  อาํเภอกาํแพงแสน  จงัหวดันครปฐม   

 3.1 การขบัสายแปง 

   3.1.1  ประวตันิางเฉลา  สระทองฮว่ม 

   นางเฉลา  สระท่องฮ่วม  เกดิวนัพุธ เดอืน 3 พ.ศ.2481  ปีขาล  (ไมท่ราบวนัที่ )  

ปจัจบุนัอาย ุ 74  ปี  มอีาชพีเป็น  หมอมดในการประกอบพิธเีสนและเลีย้งปลา  รบัประกอบพธิเีสน

เรยีกขวญั  ในพืน้ทีต่าํบลสระพฒันา  จงัหวดัใกลเ้คยีงและต่างจงัหวดั  แต่เดมินางเฉลา  สระทอง

ฮ่วม  เป็นชาวบา้นดอนมะเกลอื  อาํเภออู่ทอง  จงัหวดั สพุรรณบุร ี เมือ่อายไุด ้ 24  ปีกแ็ต่งงานกบั

นายทอง  สระทองฮ่วม  

    นางเฉลา สระทองฮว่ม  เริม่เป็นหมอมดในการประกอบพธิเีสนตอนอาย ุ 50 ปี ซึง่

เป็นทีย่อมรบัและนบัถอืทัง้จากในหมูบ่า้น  จงัหวดัใกลเ้คยีง  และต่างจงัหวดัทีม่ชีาวโซ่งอาศยัอยู ่ 

เน่ืองจากเป็นผูท้ีป่ระกอบพธิไีดอ้ยา่งละเอยีด ครบถว้นทุกขัน้ตอน  รวมถงึสามารถขบัสายแปงใน

ขัน้ตอนของพธิไีดเ้ป็นเอกลกัษณ์  น้ําเสยีงด ี ขบัโดยใชส้าํนวนไดส้อดคลอ้งกลมกลนืกนัดี 
 

   3.1.2  การสบืทอดการขบัสายแปง 

   นางเฉลา  สระทองฮ่วม  ไดเ้รยีนรูก้ารขบัสายแปงมาจากปู-่ยา่  ซึง่เป็นการฟงัมา

ตัง้แต่ยงัเดก็  ความรูท้ีไ่ดค้อืจากการสอนแบบมขุปาฐะและการจดจาํเอง  เรยีกไดว้า่มพีรสวรรคด์า้น

น้ําเสยีงและการรูจ้กัใชส้าํนวนในการขบักลอน  ทัง้น้ีตอ้งอาศยัประสบการณ์จากการฝึกฝนและการ

ฟงับ่อย ๆ ดว้ย 

   ดา้นการขบัในพธิเีสน เริม่แรกเป็นผูร้บัเชือ้สายจากบรรพบุรษุ  ไดท้าํพธิรีบัผคีรอูาจารย์  

และดว้ยความทีป้่าเฉลา  มคีวามสามารถในการขบัสายแปงไดจ้งึเป็นแมม่ดทีป่ระกอบพธิแีลว้

สามารถขบัสายแปงในขัน้ตอนของพธิไีด ้ ต่างจากหมอซึง่เป็นผูช้ายทีเ่มือ่ประกอบพธิจีะตอ้งมหีมอ

อกีชุดหน่ึงทีท่าํหน้าทีข่บัสายแปง 
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 3.2   วิธีการขบัสายแปง 

   3.2.1  เทคนิค  นางเฉลา  สระทองฮว่ม  มกีารใชเ้ทคนิคในการขบัสายแปง  ดงัน้ี 

    1)  การเอือ้น     

    2)  การใชน้าสกิ 

    3)  กระทบเสยีง   

 

   3.2.2  ทาํนอง 

   ลกัษณะทาํนองของบทขบัสายแปง เป็นบททีม่รีปูแบบทาํนองเดยีวทั ้งขบัสายแปงใน

พธิเีสน หรอืขบัสายแปงในงานรืน่เรงิ ต่างกนัเพยีงเน้ือหาของบททีผู่ข้บัจะมคีวามสามารถในการคดิ

ดน้บทกลอนใหส้มัผสักนั  และขึน้อยูก่บัอารมณ์ความรูส้กึหรอืสนุทรยีของผูข้บั มกีารใชค้าํเชือ่มต่อ

คาํต่อวรรคทีน่่าฟงั   

 

   3.2.3  วรรณกรรม 

   บทขบัสายแปงมทีัง้ทีผู่ข้บัแต่งเอง  และเป็นบททีส่บืทอดต่อกนัมาตัง้แต่บรรพบุรษุ  

ซึง่บทขบัจะมลีกัษณะคลา้ยคาํกลอน  มคีาํส่ง  คาํรบั มคีาํสมัผสัระหวา่งวรรค  และมกีารประดษิฐค์าํ

เพือ่ใชส้าํหรบัการขึน้เกริน่ก่อนการเขา้เน้ือหาของบทขบั   

 

   3.2.4  โอกาสทีใ่ช ้

   สาํหรบัการขบัสายแปงของนางเฉลา  สระทองฮ่วมน้ี  ใชส้าํหรบัในการประกอบพธิี

เสนเรยีกขวญั  (เสนตวั)  ซึง่บทขบัจะเกีย่วกบัการเรยีกขวญั  สอนขวญั  และใหพ้ร 

 

 3.3   ประเภทการขบัสายแปงของนางเฉลา  สระทองฮ่วม 

   3.3.1  ขบัเรยีกขวญั  เป็นการขบัอยูใ่นพธิเีสนเรยีกขวญั  (เสนตวั) ในขัน้ตอนการ

เรยีกขวญั  เพือ่ใหข้วญักลบัเขา้สูต่วั 

   3.3.2  ขบัสอนขวญั  เป็นการสัง่สอนขวญัใหเ้ชื่อฟงัหมอ  หรอืมดทีป่ระกอบพธิี 

   3.3.3  ขบัใหพ้ร  เป็นบทขบัสาํหรบักล่าวใหพ้รแก่เจา้เสน  หรอืใชใ้นการขบัใหพ้ร

ในวนัแต่งงาน  งานสงกรานตก์ไ็ด้ 
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อภิปรายผล    

 ผลจากการศกึษาวจิยั การขบัสายแปง ของนางเฉลา สระท่องฮว่ม ในดา้นของวธิกีารขบั

สายแปง ในเรือ่งของการใชเ้ทคนิค ลกัษณะของทาํนอง วรรณกรรม และโอกาสทีใ่ชข้บั  โดยใช้

แนวทางของมานุษยดรุยิางควทิยา มคีวามสอดคลอ้ง สมัพนัธก์บัผลการวจิยัเรือ่ง   “เพลงขบัสาย

แปลงของลาวโซ่ง ” บา้นดอนมะนาว อาํเภอสองพี่ น้อง จงัหวดัสุพรรณบุรี  ของ อศัมเ์ดช จารโุสภณ  

(2551) ซึง่กลา่วไวใ้นบทที ่ 2 ถงึลกัษณะและโอกาสทีใ่ชเ้พลงขบัสายแปง ของบา้นดอนมะนาว  ทีม่ ี

ความคลา้ยกนักบัวฒันธรรมการนิยมการขบัสายแปง ลกัษณะของบทขบักบับา้นหนองเทยีมเป็น

อยา่งมาก ทัง้ในดา้น ประเภท บทบาทหน้าที ่ และเน้ือหาบทขบั   สาํหรบัการขบัสายแปงของนาง

เฉลา  สระท่องฮ่วม  นัน้  บทเพลงขบัสายแปงมลีกัษณะเป็นการดน้สด  ผูข้บัสามารถคดิประดษิฐ์

เน้ือหาเองได ้ ส่วนมากจะเป็นเรือ่งราวเกีย่วกบัวถิชีวีติ สาํหรบั เพลงขบัในพธิเีสน เป็นการขบัที่

สือ่สารกนัระหวา่งคนกบัผ ี ซึง่เพลงขบัสายแปงทีน่างเฉลา สระทองฮว่ม  ใชข้บัในพธิเีสนเรยีกขวญั

จะประกอบไปดว้ยขบัเรยีกขวญั ขบัสอนขวญั และขบัใหพ้ร  เหตุทีช่าวโซ่งในตาํบลสระพฒันา  

ตําบลใกลเ้คยีง  แมก้ระทัง่ต่างจงัหวดั  นิยมใหน้างเฉลา ไปประกอบพธิเีสนเรยีกขวญั  เน่ืองจาก

นางเฉลาเป็นแมม่ดทีป่ระกอบพธิไีดอ้ยา่งละเอี ยด ครบถว้น ทัง้ยงัสามารถทาํการขบัสายแปงไดอ้กี

ดว้ย  ทางผูท้ีห่าไปนัน้จงึไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้  และหากบา้นใดตอ้งการทาํพธิแีต่ทุนน้อย  

นางเฉลากย็นิดทีาํพธิใีหโ้ดยไมค่ดิเงนิ 

 ขบัสายแปง  นอกจากจะมบีทบาทสาํคญั ในพธิกีรรมแลว้ยงัมบีทบาทในการละเลน่งาน

ประเพณอีกีดว้ย  ไมว่า่จะเป็นการเลน่คอน  หรอืในงานประเพณไีทยทรงดาํ  ซึง่เป็นงานประจาํปี ที่

แสดงใหเ้หน็ถงึอตัลกัษณ์  และวฒันธรรมของชาวไทยทรงดาํ  หรอืลาวโซ่งไดอ้ยา่งชดัเจน   ซึง่มี

ความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพจนีย ์กงตาล  (2545)  เรื่อง นาฏการบนลานขวง การฟ้อนแคน

ของชาวไทยโซ่งใ นจงัหวดันครปฐม  ทีก่ลา่วถงึ  การฟ้อนแคนของชาวลาวโซ่งเป็นประเพณทีีส่บื

ทอดมาแต่  มกีารเปา่แคนและรอ้งเพลงประกอบในขณะฟ้อน  เรยีกว่า  “บทขบั”  โดยม ี “หมอขบั”  

เป็นผูร้อ้งลาํนํา  ฝา่ยหญงิเรยีกวา่  “แมข่บั”  สว่นฝา่ยชายเรยีกวา่  “พอ่ขบั”  ขบัรอ้งดว้ยภาษาลาว

โซ่ง  ซึ่งในการขบัน้ีจะมกีารเปา่แคนประกอบดว้ย  ต่างจากการขบัในพธิกีรรมของแมม่ดทีไ่มม่กีาร

ใชด้นตรปีระกอบ 

 จากการศกึษาวจิยัครัง้น้ี เป็นการศกึษาวจิยัเชงิสาํรวจสบืคน้องคค์วามรูเ้รือ่งการขบัสายแปง 

โดยมหีลกัการทางมานุษยดรุยิางควทิยาเป็นแนวทางการศกึษา เพือ่ใหเ้กดิความรูใ้หมเ่รือ่งวฒันธรรม 

การขบัรอ้งของกลุม่ชนการสาํรวจชุมชน เพือ่เป็นขอ้มลูในการทาํความเขา้ใจเรือ่งวฒันธรรมของ

ทอ้งถิน่ และเชื่อมโยงกบัความรูเ้รือ่งดนตร ีผลจากการศกึษาแสดงใหเ้หน็ถงึความสอดคลอ้งกนั

ระหวา่งวถิชีวีติ ความเชือ่ และบทบาทของเพลง สะทอ้นใหเ้หน็ ถงึความแตกต่ างทางวฒันธรรม   

อตัลกัษณ์ของชาวลาวโซ่ง เพือ่เป็นประโยชน์ในการศกึษาและพฒันาชุมชนดา้นอื่นต่อไป  
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ข้อเสนอแนะ 

 จากการศกึษาวจิยัเรือ่งการขบัสายแปงของลาวโซ่ง : กรณศีกึษา นางเฉลา  สระทองฮว่ม   

หมูบ่า้นหนองเทยีม  ตาํบลสระพฒันา  อาํเภอกําแพงแสน  จงัหวดันครปฐม  ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะใน

การวจิยัครัง้ต่อไปดงัน้ี 

 1. การศกึษาวจิยัเรือ่ง การขบัสายแปงของลาวโซ่ง : กรณศีกึษา นางเฉลา สระทองฮว่ม   

หมูบ่า้นหนองเทยีม ตาํบลสระพฒันา อาํเภอกําแพงแสน จงัหวดันครปฐม ครัง้น้ี เป็นการศกึษาวจิยั

ความรูเ้รือ่ง การขบัสายแปง แบบเจาะจงพืน้ทีห่มูบ่า้น สระพฒันา และตวับุคคลเฉพาะนางเฉลา      

สระทองฮ่วม การศกึษาวจิยัครัง้ต่อไปอาจทาํการศกึษาดา้น การวเิคราะหบ์ทขบัสายแปง  เพือ่ความรู้

ดา้นการขบัสายแปง ตาํบลสระพฒันา อาํเภอกําแพงแสน จงัหวดันครปฐม  เกดิความสมบรูณ์และไม่

สญูหาย 

 2. สามารถทาํการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการขบัรอ้งเพลงในกลุ่มชนอื่น ๆ ไดใ้นลกัษณะเดยีวกนั  

และสามารถนํารปูแบบการวจิยัน้ี  ไปพฒันาปรบัปรงุใหด้ยีิง่ขึน้ 

 3. สามารถทาํการศกึษาวจิยั บทเพลงกลุม่ชาตพินัธุอ์ื่น ๆ ในพืน้ทีจ่งัหวดั นครปฐม  เช่น  

ชาวมอญ  ลาวพวน  ลาว ครัง่  เป็นตน้  ซึง่จะเป็นการเชือ่มโยงและเปรยีบเทยีบวฒันธรร มของชาติ

พนัธุใ์นประเทศไทยใหม้คีวามชดัเจนมากขึน้ 

 4. การศกึษาวจิยัน้ี สามารถนําไปประกอบการคน้ควา้วจิยัเรือ่งอื่นทีม่บีรบิทเกีย่วขอ้งกบั

หมูบ่า้นหนองเทยีม ตาํบลสระพฒันา อาํเภอกําแพงแสน จงัหวดันครปฐม   
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