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 The purposes of this thesis are to study the background of Ban Tharua’s community 

(Tambon Tharua, Amphur Nawa, Nakhonphanom Province), to study the production of  Kan, 

Wot, Pin  Ponglang and to analyze the cultural strengths of this community. 

 From the research of the production of the musical instruments of Ban Tharua’s 

village (Tambon Tharua, Amphur Nawa, Nakhorn Phanom Province), the village was 

founded in the west of Nakhonphanom Province since 1906. Its ancestors emigrated from 

Amphur Amnat Charoen, Ubon Ratchathani Province. The villagers’ social lifestyle is 

comfortably simple. They possess kindness and live based on family relationship. They have 

exchanged the knowledge of the production of traditional instruments. The villagers founded 

a cooperative for selling musical instruments and sharing benefits fairly making their 

economic state be the state of self-sufficiency. From the study of the production of the 

instruments, Kan , Wot , Pin and Ponglang are made as the demand of the market. It is said 

that they make the instruments as if it were their main work. A group composed of women 

and young people uses bits left from the production of Kan to make miniature Kan and Wot 

as souvenirsto be another income. From the study of the cultural strength, the population of 

this village has their liberty and rights. There is a democratic election. A cooperative 

founded to sell musical instruments from its members with a reasonable price shares an 

income systematically. The village keeps its reputation by believing in their customs and 

traditions. There is also the application of thier traditions causing the sustainability of 

economy, society and culture. The village depends on the theory of 8 way-cultural strength 

by Prof.Dr. Prawet Wasee, making the village to be the sustainable strength of culture.     
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานพินธ์ฉบบันีสํ้าเร็จลลุว่งได้ด้วยผู้ วิจยัได้รับคําแนะ นําและความชว่ยเหลือเป็นอยา่ง
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 ขอขอบพระคณุชาวบ้านทา่เรือ ตําบลทา่เรือ อําเภอนาหว้า จงัหวดันครพนม เป็นอยา่งสงูท่ี

ให้การต้อนรับ และให้ข้อมลูเป็นอยา่งดีแก่ข้าพเจ้า 
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ในครัง้นี ้
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เอกสารงานวิจยัจนเป็นรูปเลม่ท่ีสมบรูณ์  

ขอขอบคณุเพ่ือนร่วมเรียนวิชาเอกมานษุยดริุยางควิทยา รหสั 50 ทกุ ๆ คนท่ีให้กําลงัใจในการ

ทําวิทยานพินธ์ฉบบันีจ้นสําเร็จลลุว่งได้ด้วยดี 

ขอกราบคารา วะแดด่วงวิญญาณครูบรรจาง  คลองขอ่ย , ครูถนอม  โพธิสวุรรณ , ครูกลิ่น  

ดนตรีเจริญ  , ครูใบศรี  แสงอนนัต์  และครูท่ีได้ปลกูฝังให้มีความรู้ และความรับผดิชอบตอ่การเป็น  นกั

ดนตรีไทย 

  

 

        สญัญา  สมประสงค์ 

  



สารบัญ 
 

บทท่ี                        หน้า 

 1 บทนํา          1 

   ภมูิหลงั          1 

   วตัถปุระสงค์ของการศกึษาค้นคว้า          4 

   ความสําคญัของการศกึษาค้นคว้า          4 

   ขอบเขตของการศกึษาค้นคว้า          5 

   นยิามศพัท์เฉพาะท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้า          5    

               กรอบแนวคดิในการวิจยั          7 

 

   2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง          8 

   เอกสาร ตํารา และหนงัสือทางวิชาการ          8 

   งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง        17 

 

 3 วิธีการดาํเนินการวิจัย        21 

   วิธีการศกึษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมลู        21 

   ขัน้รวบรวมข้อมลู        21 

   วิธีดําเนินการรวบรวมข้อมลูภาคสนาม        22 

   อปุกรณ์และเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลู        23 

   การจดัทําข้อมลู        23 

   ขัน้วิเคราะห์ข้อมลู        23 

 

 4 การวิเคราะห์ข้อมูล        25 

   ตอนท่ี 1  ประวตัชิมุชน และสภาพแวดล้อมชมุชนบ้านทา่เรือ ตําบลทา่เรือ       

    อําเภอนาหว้า จงัหวดันครพนม        32 

   ตอนท่ี 2  ศกึษากรรมวิธีการทําเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน        46 

      แคน        47 

      โหวด        63 

      พิณ        69 



สารบัญ (ต่อ) 
 

บทท่ี                        หน้า 

 4 (ต่อ) 

      โปงลาง        78 

   ตอนท่ี 3  ความเข้มแข็งทางวฒันธรรมของชมุชนบ้านทา่เรือ ตําบลทา่เรือ 

           อําเภอนาหว้า จงัหวดันครพนม        89 

 

   5 สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ        95   

   ความมุง่หมายของการศกึษาค้นคว้า        95 

   สรุปผลการวิจยั        95 

   อภิปรายผลการวิจยั        99 

   ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้        101 

   ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครัง้ตอ่ไป        101 

 

บรรณานุกรม        102 

 

ภาคผนวก        105 

 ภาคผนวก ก  แบบสอบถาม        106 

 ภาคผนวก ข  รายนามผู้ให้ข้อมลู         108

 ภาคผนวก ค  รายนามชา่งผู้ผลติเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน บ้านทา่เรือ   

  ตําบลทา่เรือ อําเภอนาหว้า จงัหวดันครพนม         110

 ภาคผนวก ง  ประวตัแิละความเป็นมาเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน แคน  โหวด  

  พณิ โปงลาง        125

 ภาคผนวก จ  ภาพกิจกรรม        141 

 

ประวัตย่ิอผู้วิจัย        145 

 

 

 



บัญชีภาพประกอบ 
 

ภาพประกอบ                       หน้า 

 1 แผนท่ีจงัหวดันครพนม  26

 2    แผนท่ีอําเภอนาหว้า        30 

 3    แผนท่ีหมูบ้่านทา่เรือ        34 

 4    งานบญุเข้ากรรม        36 

 5    งานบญุผะเหวด        37 

 6    ประเพณีสงกรานต์        38 

 7    งานบญุบัง้ไฟ        39 

 8    งานบญุซําฮะ        39 

 9   งานบญุเข้าพรรษา        40 

 10   งานบญุเดือน 9 “ข้าวประดบัดนิ”        41 

 11   งานบญุกฐิน        42 

 12   งานบญุสวนแตง        42 

 13   โรงเรียนหมอแคน        43 

 14   ศาลปู่ ตา        44 

 15   หมูบ้่านเสียงดนตรี        46 

 16   เคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน แคน โหวด พิณ โปงลาง        47 

 17   ไม้กู่แคน        48 

 18   ไม้เต้าแคน        49 

 19   ขีส้ดู        49 

 20   หลาบโลหะ        50 

 21   ต้นคา่        50 

 22   สิ่ว        51 

 23   มีตอก        51 

 24   ค้อนเล็ก        52 

 25   ทัง่        52 

 26   กระดกูช้าง        53 

 27   ไม้แซ้น        53 



บัญชีภาพประกอบ (ต่อ) 
 

ภาพประกอบ                       หน้า 

 28   เหล็กซี        53 

 29   ไม้มือลงิ        54 

 30   เปลือกหอย        54 

 31   ไม้ซา        55 

 32   ต้นไม้ไผเ่ฮีย้        56 

 33   เหล็กซีเจาะทะลปุล้องกู่แคน        56 

 34   ดดัไม้กูแ่คน        56 

 35   ทําเต้าแคน        57 

 36   นําหลาบโลหะมาสบั        57 

 37   ตีรีดหลาบโลหะ        58 

 38   เจาะรูแพว        59 

 39   นําปนูขาวท่ีได้จากเปลือกหอยทาลิน้แคน        60 

 40   การประกอบเข้าเต้า        61 

 41   ไม้ยดัสดูกดขีส้ดู        61 

 42   เจาะรูนบั        62 

 43   ทดสอบระดบัเสียง        62 

 44   ต้นคา่มดัแคน        63 

 45   ไม้ไผเ่ฮีย้        63 

 46   ไม้แกนกลางโหวด        64 

 47   ขีส้ดู        64 

 48   ไม้ลกูโหวด        65 

 49   เหลาไม้แกนกลางโหวด        65 

 50   ประกอบลกูโหวด        66 

 51   รัดลกูโหวด        66 

 52   เจียปากลกูโหวด        66 

 53   อดุรูลกูโหวดและเทียบเสียงตามไม้แบบ        67 

 54   ทําจมกูโหวดและปรับแตง่จมกูโหวด        68 



บัญชีภาพประกอบ (ต่อ) 
 

ภาพประกอบ                       หน้า 

 55   นําพลาสตกิตดัหวัโหวด        68 

 56   ทดสอบเสียง        69 

 57   เล่ือยฉลไุฟฟ้า        70 

 58   สวา่นไฟฟ้า        71 

 59   เคร่ืองขดักระดาษทรายไฟฟ้า        71 

 60   เราท์เตอร์        71 

 61   เล่ือยวงเดือน        72 

 62   ไม้ทําตวัพณิ        72 

 63   วาดรูปทรงตามแบบพิมพ์        72 

 64   เล่ือยฉลตุวัพณิ        73 

 65   เล่ือยหน้าพิณ        73 

 66   เจาะกลอ่งเสียง        73 

 67   ขดัตกแตง่พณิ        74 

 68   ชอ่งเสียงบนเต้าพิณ        74 

 69   ขัน้ตอนการทําหวัพณิพญานาค        75 

 70  นําไม้แบบวดัตําแหนง่ตดิขัน้เสียง        75 

 71  ขัน้ตอนการตดิเฟรสเสียง        76 

 72   ตดิลกูบดิ        76 

 73   ทดสอบพณิ        77 

 74   เล่ือยวงเดือน        80 

 75   สวา่นไฟฟ้า        80 

 76   เคร่ืองกลงึไม้        80 

 77   เคร่ืองขดักระดาษทรายไฟฟ้า        81 

 78   ขัน้ตอนการขึน้รูป        82 

 79   วดัขนาดลกูโปงลาง        84 

 80   การถากลกูโปงลาง        85 

 81   การเทียบเสียงและการขดัลกูโปงลาง        87 



บัญชีภาพประกอบ (ต่อ) 
 

ภาพประกอบ                       หน้า 

 82   ขัน้ตอนการเจาะรูร้อยเชือกและผกูลกูโปงลาง        87 

 83   โปงลางพร้อมขาตัง้        88 

 84   สมัภาษณ์การทําแคนกบัครูจนั  แก้วอินธิ         142  

 85   สมัภาษณ์การทําแคนกบัครูทองคํา  แสนสริุยวงศ์         142 

 86   สมัภาษณ์ชา่งผู้ผลติพณิ         143 

 87   สมัภาษณ์การทําโหวดกบัครูจนั  แก้วอินธิ         143 

 88   สมัภาษณ์การทําโหวดกบัครูทรงศกัดิ ์ ประทมุศลิป์         144 

 89 สมัภาษณ์ผู้ นําชมุชนบ้านทา่เรือ         144  



บทที่  1 

บทนํา 
 

ภูมิหลัง 

 การแบง่การปกครองของประเทศไทย  ตามรูปแบบของกระทรวงมหาดไทยจะแบง่ออกเป็น  

4 ภมูภิาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยแบง่ตามสภาพ

ภมูิศาสตร์ เชน่ สนัเขา หรือ ห้วย หนอง คลอง บงึ ลํานํา้ เป็นต้น แตใ่นเชิงวฒันธรรมแล้ วจะแบง่ได้เป็น  

6 ภมูภิาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคอีสานเหนือ  ภาคอีสานใต้ และไทยโคราช  กลุม่ชน

ในภาคอีสานเหนือ  ประกอบด้วยกลุม่ท่ีอยูใ่นเขตจงัหวดัเลย หนองคาย อดุรธานี  สกลนคร  นครพนม  

ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ มกุดาหาร ชยัภมูิ  ร้อยเอ็ด ยโสธร อุ บลราชธานี  อํานาจเจริญ  และ

หนองบวัลําภ ู ลกัษณะเดน่ทางวฒันธรรมของภาคอีสานเหนือคือ “วฒันธรรมหมอลํา -  หมอแคน ”  

กลุม่ภาคอีสานใต้ได้แก่กลุม่ชนในเขตจงัหวดั บรีุรัมย์ สริุนทร์ และศรีสะเกษ ลกัษณะเดน่ทาง

วฒันธรรมของกลุม่ภาคอีสานใต้คือ “วฒันธรรมเจรียงกนัตรึม” สว่นจงัหวดันครราชสีมาจะมีวฒันธรรม

ท่ีแตกตา่งออกไปจากภาคอีสานเหนือและภาคอีสานใต้ คือ “วฒันธรรมเพลงโคราช ” นกัวฒันธรรม

กลา่วไว้วา่ ภาคอีสานเหนืออาจเรียกได้วา่เป็นวฒันธรรมไทย- ลาว สว่นภาคอีสานใต้อาจเรียกได้วา่  

วฒันธรรมไทย- เขมร นกัวิชาการวฒันธรรมบางกลุม่ก็แบง่ภมูภิาคโดยอ าศยัภาษาท่ีใช้โต้ตอบกนั จะ

เห็นได้วา่วฒันธรรมบางอยา่งของแตล่ะภมูิภาคอาจคล้ายกนัหรือเหมือนกนัทัง้การประกอบอาชีพ  การ

ประกอบพิธีกรรม การละเลน่ การแสดงตา่ง ๆ ท่ีเล่ือนไหลจากกนัและกนัหรือปฏิบตัด้ิวยกนัมาตลอด  

แตม่าถกูแบง่โดยรูปแบบของการปกครอง  บางครัง้จงึเกิดการ แยง่ความเป็นเจ้าของวฒันธรรมวา่เป็น

ของจงัหวดัใด ภมูิภาคใดจนถึงประเทศใด 

 จงึสรุปได้วา่วฒันธรรมเป็นสิ่งท่ีคูก่บัมนษุย์  เป็นแนวคดิ  เป็นวิถีชีวิตและเป็นขนบธรรมเนียม  

ปฏิบตัท่ีิผู้คนในสงัคมหนึง่ ๆ ได้สัง่สมสืบทอดมาชัว่ลกูชัว่หลานเป็นระยะเวลานาน  เป็นลกัษณะเฉพา ะ

ท่ีและเป็นไปตามสภาพภมูศิาสตร์  ตลอดจนความเป็นอยูข่องผู้คนในสงัคมนัน้  ก่อให้เกิดการอยู่

ร่วมกนัอยา่งปกตสิขุ  มีความกลมกลืนในสงัคมอยา่งเหมาะสมกบัวิถีชีวิต วฒันธรรมเป็นสิ่งท่ีเล่ือนไหล

ถ่ายโยงจากบคุคลไปสูบ่คุคลและจากท้องถ่ินหนึง่ไปสูอี่กท้องถ่ินหนึง่ได้  โดยท่ี บคุคลมีปฎิสมัพนัธ์     

ซึง่กนัและกนัในครอบครัวเดียวกนั  ระหวา่งครอบครัว หมูบ้่าน ตําบล จงัหวดั จนในท่ีสดุทัง้ประเทศ

และระหวา่งประเทศ  (ปัญญา  รุ่งเรือง . 2544: 39)  ซึง่การศกึษาด้านวฒันธรรมท้องถ่ินนัน้ นอกจาก

การศกึษาด้านวฒันธรรมด้านอ่ืน ๆ ท่ีแตกตา่งกนัหรือคล้ ายคลงึกนั เชน่ พิธีกรรม ประเพณี ตา่งก็

ประกอบไปด้วยบทเพลง พิธีการ และสิ่งประกอบอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นคา่นิยมของกลุม่นัน้ ๆ ซึง่สามารถเรียนรู้

เก่ียวกบัประวตัศิาสตร์ชาวบ้าน คําประพนัธ์ตา่ง ๆ ภาษาถ่ิน และเร่ืองเก่ียวกบัการดําเนินชีวิตของ

ชาวบ้านได้  (กาญจนา  อินทรสนุานนท์. 2536: 52)     
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 ดนตรีจงึถือวา่เป็นวฒันธรรมอยา่งหนึง่ซึง่เป็นผลผลิตของมนษุย์ท่ีได้มีการคดิสร้างสรรค์ขึน้  

และมีเอกลกัษณ์เฉพาะของแตล่ะท้องถ่ิน ทัง้ในเร่ืองของบทเพลงหรือแม้แตเ่คร่ืองดนตรีท่ีมีการประดษิฐ์

ขึน้เองซึง่ดนตรีจดัเป็นศลิปะอีกแขนงหนึง่ท่ีเราสามาร ถพบเห็นได้ในทกุชนชาตกิลุม่ชน หรือแม้กระทัง่

ในกลุม่สงัคมเล็ก ๆ ดนตรีเป็นเร่ืองของเสียงท่ีอาศยัโสตประสาทเป็นเคร่ืองรับรู้และแปลความหมาย

หรือไมมี่ก็ได้ ดจุเดียวกบัเสียงของภาษาพดูซึง่ในการตีความหมายอาจจะแตกตา่งกนัไปตามแตค่วามคดิ

แตล่ะคนหรือรับรู้ไปคนละอารมณ์ก็ได้  (สงดั  ภเูขาทอง . 2532: 9) ลกัษณะของดนตรีในแตล่ะท้องถ่ิน

แม้จะมีเชือ้ชาตเิดียวกนั  แตก็่มีความแตกตา่งกนัไปตามสภาพภมูปิระเทศ สภาพภมูอิากาศ  สภาพแวดล้อม  

วฒันธรรม  ประเพณี  ความรู้สกึนกึคดิของคนและวตัถท่ีุเป็นส่ือแสดงออกซึง่ดนตรีของชมุชนแตล่ะท้องถ่ิน

ท่ีเรียกวา่ “ดนตรีประจําถ่ินหรือดนตรีพืน้เมือง” (ปัญญา รุ่งเรือง. 2533: 1-2) 

 ชาตไิทยมีเคร่ืองดนตรีของตนเองท่ีแตกตา่งไปจากชาตอ่ืิน ๆ เป็นเอกลกัษณ์แสดงความเป็น

ไทย  เป็นวฒันธรรมไทย และเป็นอารยธรรมไทย  ชนชาตไิทยมีพืน้ฐานความเช่ือในพทุธศาสนาอนัเป็น

ศาสนาท่ีเช่ือในเร่ืองจิตวิญญาณ  เช่ือวา่บคุคลมีจิตเป็นใหญ่  และธรรมชาตขิองจิตมีอารมณ์เป็นเจ้าเรือน  

มีการปรุงแตง่อารมณ์ด้วยความรู้สกึ ด้วยประสาททางการเหน็ การได้ยิน การได้กลิน่ การลิม้รสและ

การสมัผสั  ดนตรีจงึมีความละเอียดออ่นมีจดุหมายเพ่ือการกลอ่มเกลาอารมณ์  ไมเ่อะอะมะเทิง่กล่ อม

เกลาอารมณ์ให้รู้สกึสงบเย็น กระปรีก้ระเปร่า กระฉบักระเฉง  ร่าเริง  ชวนให้เกิดความต่ืนความเบกิบาน  

(วิจิตร  จนัทรากลุ. 2542: 41)  ซึง่เคร่ืองดนตรีพืน้เมืองในแตล่ะภมูิภาคก็มีลกัษณะแตกตา่งกนัไปทัง้ ใน

เร่ืองของลกัษณะรูปร่าง  วิธีการบรรเลง  จนกระทัง่เสียงท่ีเป็ นเอกลกัษณ์เฉพาะของเคร่ืองดนตรีแตล่ะ

ประเภท นอกจากการใช้ดนตรีเพ่ือความบนัเทิงแล้ว  มนษุย์ยงัใช้ดนตรีเพ่ือการประกอบอาชีพอีกด้วย  

เชน่ การเลน่ดนตรีเพ่ือหาเลีย้งชีพ การขายเคร่ืองดนตรี การผลิตเคร่ืองดนตรี ซึง่หากผู้ ท่ีจะผลิตเคร่ือง

ดนตรีได้นัน้จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัดนตรีมาเป็นเวลานานจงึจะสามารถเข้าใจถึงลกัษณะของ

เคร่ืองดนตรีและเสียงของเคร่ืองดนตรีได้เป็นอยา่งดี   

 จะเหน็วา่มนษุย์ได้นําเอาคณุคา่ของดนตรีมาใช้ประโยชน์มากมายทัง้ในด้านการสร้างความ

เพลิดเพลินบนัเทิงใจ และด้านพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัความเช่ือ จงึมีกา รจดัพิธีกรรมตา่ง ๆ ขึน้โดยมีดนตรี

เป็นสว่นประกอบ เชน่ การเซน่ไหว้ การบวงสรวง การบายศรีสูข่วญั เป็นต้น เห็นได้วา่ดนตรีมี คณุคา่ตอ่

วิถีการดํารงชีวิตของมนษุย์หลายอยา่ง จากคณุคา่ของดนตรีท่ีสามารถใช้สนองความต้องการของ

มนษุย์ได้ดงักลา่ว มนษุย์ทกุชาตทิกุภาษาจงึมีดนตรี เป็นปัจจยัสําคญัอยา่งหนึง่ในการดํารงชีวิต ตาม

วิถีทางของตนเอง อนัเป็นสาเหตทํุาให้ดนตรีของท้องถ่ินแตล่ะแหง่มีลกัษณะเฉพาะและมีความแตกตา่งกนั

ออกไปตามสภาพแวดล้อม และความคดิสร้างสรรค์ของชาวบ้าน (สกิุจ พลประถม. 2538: 1)   
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 ในด้านการผลิตเคร่ืองดนตรีนัน้สว่นใหญ่สถานท่ี ผลติมกัจะอยูต่า่งพืน้ท่ี กระจายไปตาม

ภมูิภาคตา่ง ๆ แตสํ่าหรับเคร่ืองดนตรีพืน้เมืองแล้วมกัจะมีสถานท่ีผลิตอยูต่ามภมูิภาคของถ่ินฐานการ

เกิดดนตรีชนิดนัน้ เชน่ แหลง่ผลิตสะล้อ ซงึ สว่นใหญ่ผลิตในจงัหวดัลําปาง เชียงใหม ่ , โปงลาง โหวด  

แคน พิณ สว่นใหญ่ผลิตในจงัหวดักา ฬสินธุ์ นครพนม , ระนาด ฆ้องวง กลองตา่ง ๆ สว่นใหญ่ผลิต ใน

จงัหวดัสมทุรปราการ  กาญจนบรีุ  อา่งทอง  เป็นต้น  ดงันัน้เม่ือชาวบ้านใช้ดนตรีร่วมกบัชีวิตประจําวนัแล้ว

จงึมีการคดิค้นประดษิฐ์เคร่ืองดนตรีท่ีตนมีความช่ืนชอบ ถนดัในการบรรเลง ซึง่เคร่ืองดนตรีแตล่ะ

ประเภทอาจมีการดดัแปลงหรือพฒันามาเร่ือย ๆ จนกระทัง่มีรูปร่างลกัษณะดงัเชน่ปัจจบุนั  

 บ้านทา่เรือ ตําบลทา่เรือ อําเภอนาหว้า จงัหวดันครพนม จดัได้วา่เป็นหมูบ้่านท่ีอยูใ่นภมูิภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเหนือ ซึง่มีอยู ่ 19 จงัหวดั และมีวฒันธรรมท่ีเรียกวา่วฒันธรรม  

ไทย-ลาว เป็นจงัหวดัชายแดนแมนํ่า้โขง ความเหมือนในการดํารงชีวิต ภาษา ประเพณี ดนตรี การแสดง       

จดัอยูใ่นวฒันธรรมสายเดียวกนัจนเรียกได้วา่  บ้านพ่ีเมืองน้อง ไปมาหาสูก่นัเป็นปกตวิิสยัมีเพียง

สายนํา้ท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกนัเป็นเส้นแบง่เขตประเทศเทา่นัน้  แตค่วามผกูพนัในเชื ้อชาตแิละวฒันธรรม

ยงัคงดําเนินอยูอ่ยา่งเป็นปกต ิ

 ในหมูบ้่านทา่เรือ  หมู ่1 หมู ่2 และหมู ่8 มีครอบครัวอยู ่ 500 กวา่ครัวเรือนได้มีการถ่ายทอด  

สืบทอดและผลิตเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านทกุครัวเรือน  นบัวา่เป็นศนูย์กลางในการทําเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านท่ี

ใหญ่ท่ีสดุภาคตะวนัออกเฉี ยงเหนือ โดยหมอลําคณะตา่ง ๆ จะมาสัง่เคร่ืองดนตรีจากหมูบ้่านนีห้รือ

พอ่ค้าคนกลางก็จะมาสัง่ไว้ไปจําหนา่ยตามจงัหวดัตา่ง ๆ ทกุภาคของประเทศไทยและมีการไปจําหนา่ย

ในตา่งประเทศอีกด้วย การผลติเคร่ืองดนตรีพืน้เมืองภาคอีสานเหนือของบ้านทา่เรือ  นบัได้วา่เป็นการ

ประกอบอาชีพโดยการใช้ภมูปัิญญาชาวบ้านโดยตรง ทัง้ด้านการใช้วสัด ุอปุกรณ์ กระบวนการผลติ  

และการเทียบระดบัเสียงของเคร่ืองดนตรี ทําให้เกิดความรักท้องถ่ินของชาวบ้าน การถ่ายทอดภมูปัิญญาท่ี

สืบทอดกนัมาจากอดีตจนถึงปัจจบุนั  อีกทัง้การผลิตเคร่ืองดนตรีนัน้ยงัเป็นอาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้

ให้กบัครอบครัว ชมุชนให้พออยูพ่อกินกนัอยา่งมีความสขุ  กรณีการศกึษาการผลติเคร่ืองดนตรีอีสาน

ชมุชนบ้านทา่เรือ ตําบลทา่เรือ อําเภอนาหว้า จงัหวดันครพนม นัน้ ผู้ศกึษาได้นําท ฤษฎีของ

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี  ท่ีกลา่ววา่ “วฒันธรรม คือพลงัแหง่การพฒันา” มาเป็นเคร่ืองมือ

ท่ีใช้วดัสงัคม  ดงันัน้สงัคมหรือชมุชนท่ีมีความเข้มแข็งทางวฒันธรรมต้องมีคณุลกัษณะ 8 ประการ  คือ 

 1.  มีความหลากหลายกระจายอํานาจ 

 2.  กระจายรายได้และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 

 3.  สง่เสริมศกัดิศ์รีของชมุชนท้องถ่ิน 

 4.  มีความบรูณาการ 

 5.  สร้างความบรรสานสอดคล้อง  (Harmony)  และความสมดลุยัง่ยืน 
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 6.  มีการพฒันาจิตใจและจิตวิญญาณอนัลกึซึง้ 

 7.  สง่เสริมความเข้มแข็งของสงัคม 

 8.  เป็นการผดงุศีลธรรมของสงัคม 

 จากบทนําและแนวคดิดงักลา่วทําให้ผู้ วิจยัมีความสนใจในชมุชนหมูบ้่านทา่เรือ ตําบลทา่เรือ 

อําเภอนาหว้า จงัหวดันครพนม ซึง่มีการผลิตเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสานและยงัมีความสอดคล้องกบั

วฒันธรรมดนตรีในท้องถ่ินและประเทศ  เน่ืองจากหมูบ้่านทา่เรือเป็นหมูบ้่านท่ีผลิตเคร่ืองดนตรีพืน้บ้า น

อีสานท่ีใหญ่ท่ีสดุในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีการผลิตเคร่ืองดนตรีท่ีมีคณุภาพเป็นท่ีนิยมในหมู่     

นกัดนตรี อีกทัง้ราคามีความสมเหตสุมผล สิ่งใดท่ีเป็นปัจจยัเสริมหรือมีผลกระทบตอ่การผลิตเคร่ือง

ดนตรีของหมูบ้่านทา่เรือ สิ่งใดมีผลสืบเน่ืองทําให้วฒันธรรมด้านดนตรีพืน้ บ้านเกิดการสืบสาน หรือ  

สญูหาย  อนาคตของวฒันธรรมดนตรีพืน้บ้านนีจ้ะเป็นอยา่งไร  จงึเป็นสิ่งท่ีนา่ศกึษาค้นคว้าอยา่งย่ิง 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า 

 1.   เพ่ือศกึษาประวตัชิมุชน  และสภาพแวดล้อม ชมุชนบ้านทา่เรือ ตําบลทา่เรือ  อําเภอนาหว้า  

จงัหวดันครพนม 

 2.   เพ่ือศกึษากรรมวิธีการผลิตเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสานชมุชนบ้านทา่เรือ ตําบลทา่เรือ 

อําเภอนาหว้า จงัหวดันครพนม   

 3.   เพ่ือวิเคราะห์ความเข้มแข็งทางวฒันธรรมของชมุชนบ้านทา่เรือ  ตําบลทา่เรือ อําเภอนาหว้า  

จงัหวดันครพนม 

   

ความสาํคัญของการศึกษาค้นคว้า 

 1.   ทราบถึงค วามเข้มแข็งทางวฒันธรรมของการผลิตเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน หมูบ้่าน

ทา่เรือ  ตําบลทา่เรือ  อําเภอนาหว้า  จงัหวดันครพนม 

 2.   ทราบถึงสภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมของการผลิตเคร่ืองดนตรี

พืน้บ้านอีสาน 

 3.   ทราบถึงวฒันธรรมความเป็นอยูข่องสงัคม หรือกลุม่ชนกลุม่หนึง่ท่ีดํารงชีวิตด้วยการผลิต

เคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน 

 4.   ได้แนวทางในการสง่เสริมวฒันธรรมการผลิตเคร่ืองดนตรี  เพ่ือนําไปสูก่ารพฒันาท่ียัง่ยืน 
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ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 

 วฒันธรรมการผลิตเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน   หมูบ้่านทา่เรือ  ตําบลทา่เรือ  อําเภอน าหว้า  

จงัหวดันครพนม เคร่ืองดนตรีประเภท แคน โหวด พณิ โปงลาง 

 

นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

 ภมูิปัญญา  หมายถึง   ความรู้ท่ีได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบรุุษและสิง่ท่ีประดษิฐ์คดิค้น

ขึน้ใหม ่

 ความเข้มแข็งทางวฒันธรรม หมายถึง  การนําทฤษฎีท่ีบง่ชีถึ้งความเข้มแข็งออกเป็น 8 ประการ  

ของศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี มาใช้ตรวจสอบในกรณีของหมูบ้่านทา่เรือ ตําบลทา่เรือ 

อําเภอนาหว้า จงัหวดันครพนม 

 ดนตรีพืน้บ้าน  หมายถึง  ดนตรีท่ีประดษิฐ์สร้างสรรค์ขึน้โดยนกัดนตรีพืน้บ้านด้วยเนือ้หา

สํานวนและสําเนียงของชาวบ้าน และถ่ายทอดสืบต่ อกนัมาด้วยความจํา มีการบรรเลงโดยใช้เคร่ือง

ดนตรีของท้องถ่ินซึง่จะแตกตา่งกนัไปตามภมูิศาสตร์ ธรรมชาต ิตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วฒันธรรมของแตล่ะภมูิภาค 

 เคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน  หมายถึง  เคร่ืองดนตรีของกลุม่วฒันธรรมอีสานเหนือ  ได้แก่ แคน 

พณิ โปงลาง โหวด ซออีสาน 

 เทคนคิการทําเคร่ืองดนตรี  หมายถึง  วิธีการ ขัน้ตอน การทําเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน ท่ีมี

ความเฉพาะตวัของชา่งแตล่ะคน 

 ลาย  หมายถึง  เพลง เชน่ ลายสดุสะแนน เป็นช่ือเรียกของเพลงท่ีใช้บรรเลงในวงดนตรี

พืน้บ้านอีสาน 

 กู่แคน  หมายถึง  ไม้ตระกลูไผช่นิดหนึง่ลําเล็ก ๆ นิยมใช้ทําแคน 

 ขีส้ดู (ชนันะรง ชนันางโรง )  หมายถึง   วสัดผุนกึเกาะยดึลกูแคนกบัเต้าแคน และปิดชอ่งวา่ง

อดุรูร่ัวเพ่ือกกัลมท่ีเป่าไมใ่ห้ร่ัวออกมาได้จากรังผึง้ป่าชนดิหนึง่ ท่ีชาวบ้านเรียกกนัวา่ ตวัแมงสดู หรือ

แมงน้อย ตวัแมงสดูมีสีดําและมีขนาดเลก็กวา่ผึง้ทัว่ไป ประมาณ  2-3 เทา่ มกัทํารังอยูต่ามโพรงดนิ

เพรียง หรือโพรงจอมปลวก 

 ไม้แซ้น หมายถึง 0 ไม้ท่ีมี 0

 เหล็กซี หมายถึง  เหล็กแทง่กลมตีปลายให้เรี ยวแหลมและคมคล้ายปลายหอก มีด้ามจบัด้วย

ไม้เม่ือใช้งานต้องเผาไ ฟให้ร้อนแดงเพ่ือใช้แทงทะลปุล้อง ไม้เฮีย้น้อยท่ีใช้ทําลกูแคน และใช้เจาะรูนบั

ของลกูแคน 

รูปสณัฐานแบน ๆ เล็ก ๆ คล้ายไม้ควกัปนูทําด้วยทองเหลือง สําหรับ

ใช้งดัให้ลิน้แคนกระดกขึน้และรองลิน้แคนไว้ เพ่ือขดูแตง่เสียงและทําให้เรียบร้อย 
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 ไม้มือลงิ  หมายถึง  ไม้ท่ีทําด้วยไม้จริง มีรูปแอน่งอน สําหรับใช้ดดัลกูแคน เม่ือลนไฟร้อนแล้ว

กดลงบนไม้ลกูแคนเพ่ือดดัแตง่ให้ตรง 

 ไม้ซา หมายถึง  ไม้ตระกลูไม้ไผช่นิดหนึง่ คําวา่ “ซา” แปลวา่คาย (ระคาย) เพราะฉะนัน้คําวา่ 

“ไม้ซา” ก็คือไม้คาย ซึง่ได้แก่ ผิวไม้ซางนัน้เอง ชา่งทําแคนเขาเอาลําไม้ ไผซ่างมาผา่เกรียกออกเป็นแผน่

กว้างประมาณ 1 เซนตเิมตร ยาวประมาณ 30 เซนตเิมตร  เหลาให้สนัคมทัง้ส องข้างใช้ผิวไม้ซางขดัถู

ลิน้แคนให้เรียบร้อยเกลีย้งเกลา และใช้คมตดัเฉือนด้านข้าง หรือริมลิน้แคนท่ีสบัออกมาจากหลาบสว่น

ใหญ่ซึง่ยงัขรุขระหรือยงัมีคมอยูน่ัน้ ให้เรียบร้อยหายคม 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

การศกึษาการผลติเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน  หมูบ้่านทา่เรือ  ตําบลทา่เรือ   

อําเภอนาหว้า  จงัหวดันครพนม 

     ศกึษาประวตัชิมุชนและ

สภาพแวดล้อมของบ้านทา่เรือ  

ตําบลทา่เรือ  อําเภอนาหว้า  

จงัหวดันครพนม 

สภาพทัว่ไป 

     -  ประวตัชิมุชน                              

     -  สภาพแวดล้อมทางสงัคม            

     -  สภาพสงัคมทางเศรษฐกิจ 

     ศกึษาความเข้มแข็งทางวฒันธรรม

การผลิตเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน  

ของบ้านทา่เรือ  ตําบลทา่เรือ  อําเภอ

นาหว้า  จงัหวดันครพนมทฤษฎีความ

เข้มแข็งทางวฒันธรรมของศาสตราจารย์

นายแพทย์ประเวศ  วะสี  8 ประการ  ได้แก่                                                                

1.  มีความหลากหลายกระจายอํานาจ              

2.  กระจายรายได้และสร้างความ

เข้มแขง็ทาง เศรษฐกิจ                                                        

3.  สง่เสริมศกัดิศ์รีของชมุชนท้องถ่ิน                  

4.  มีความบรูณาการ                                        

5.  สร้างความบรรสานสอดคล้อง  

(Harmony)  และความสมดลุยัง่ยืน                                      

6.  มีการพฒันาจิตใจและจิตวิญญาณ

อนัลกึซึง้   

7.  สง่เสริมความเข้มแขง็ของสงัคม                   

8.  เป็นการผดงุศีลธรรมของสงัคม 

 

องค์ความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมการผลิตเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน  คณุคา่  และความ

เข้มแข็งทางวฒันธรรมของหมูบ้่านทา่เรือ  ตําบลทา่เรือ  อําเภอนาหว้า  จงัหวดันครพนม 

   ศกึษากรรมวิธีการผลติ

เคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน   

 -   แคน 

 -   โหวด 

 -   พิณ 

 -   โปงลาง 
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บทที่  2 

เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 

 การศกึษาดนตรีพืน้บ้านอีสานในปัจจบุนัมีผู้ให้ความสนใจเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากมีการ

จดัการเรียนการสอนอยา่งแพร่หลายอีกทัง้ยงันํามาใช้ในการแสดงอยูบ่อ่ยครัง้  แตใ่นเร่ืองของการสร้าง

เคร่ืองดนตรีอีสานยงัไมค่อ่ยมีการเผยแพร่กั นมากนกัถึงแม้จะมีการจดัทําเอกสารออกมาเผยแพร่ใน

รูปแบบตา่ง ๆ  ก็ตาม แตเ่นือ้หาสว่นใหญ่จะเป็นเร่ืองของวฒันธรรม ประเพณี เคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน 

การศกึษาในครัง้นีเ้ป็นการศกึษาค้นคว้าเก่ียวกบัการสร้างดนตรีพืน้บ้าน โดยในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้

ได้ใช้เอกสารและงานวิจยัตา่ง ๆ มาเป็นแนวทางในการศกึษาค้นคว้า  ดงันี ้

 1.  เอกสาร  ตํารา  และหนงัสือวิชาการ 

 2.  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

1.  เอกสาร  ตาํรา  และหนังสือวิชาการ 

 เสถียร โกเศศ (สรุพล  สวุรรณ. 2549: 3; อ้างอิงจาก เสถียร โกเศศ. 2516) ได้ให้คํานิยามของ

คําวา่  วฒันธรรม  ดงันี ้  

 วฒันธรรม คือ สิ่งท่ีมนษุย์เปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือผลิตสร้างขึน้เพ่ือความก้าวหน้างอกงาม

ในวิถีแหง่ชีวิตของสว่นรวม 

 วฒันธรรม คือ วิถีแหง่ชีวิตของมนษุย์ในสว่นรวม ท่ีถ่ายทอดกนัได้ เรียนรู้กนัได้ เอาอยา่งกนัได้ 

 วฒันธรรม คือ สิ่งอนัเป็นผลิตผลของสว่นรวมท่ี มนษุย์ได้เรียนรู้มาจากคนแตก่่อน สืบตอ่กนั

ประเพณีกนัมา 

 วฒันธรรม คือ ความคดิเห็น ความรู้สกึ ความประพฤต ิและกิริยาอาการ หรือการกระทําใด ๆ 

องมนษุย์ในสว่นรวม ลงรูปพมิพ์เดียวกนั และสําแดงออกมาให้ปรากฏเป็นภาษา ศลิปะ ความเช่ือถือ  

ระเบียบประเพณี เป็นต้น 

 สมุาลี  นิมมานภุาพ (2535: 133) ยงักลา่วถึงวฒันธรรมไว้วา่ วฒันธรรม หมายถึง การดํารงชีวิต

หรือการดําเนินชีวิตท่ีประกอบด้วยพฤตกิรรม อนัสลบัซบัซ้อน เชน่ความรู้ทางวิชาการแขนงตา่งๆ ความเช่ือ 

ศลิปะ ภาษา วรรณคดี ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ความสามารถเฉพาะตวั ตลอดจนอปุนสิยัของ

มนษุย์ในฐานะท่ีเป็นสว่นของสงัคมมีการแสดงออกในกฎเกณฑ์ท่ีสงัคมกําหนด  เกิดเป็นการแสดงออก

ท่ีเป็นลกัษณะพเิศษบางชนิดของพฤตกิรรม ท่ีบง่บอกวา่เป็นกลุม่หรือสงัคมเดียวกนั เชน่ ภาษา การแตง่กาย  

ดนตรี ศลิปะการวาดรูป เคร่ืองปัน้ดนิเผา การแสดง  การประกอบอาชีพ การนบัถือศาสนา การประกอบ

พิธีกรรม ฯลฯ 
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 สรุพล  สวุรรณ (2549: 9) สรุปความหมาย คําวา่ วฒันธรรม ได้วา่ กิจกรรมท่ีมนษุย์ได้มีการ

ปะทะสงัสรรค์ ทกุสิง่ทกุอยา่งท่ีมนษุย์สร้างขึน้จากองค์ความรู้ ประสบการณ์ท่ีสะสมมาของกลุม่สงัคม  

และมีการยอมรับของสงัคม เป็นสิ่งท่ีดี มีคณุธรรม และศีลธรรมในการแสดงถึงความเจริญ  งอกงามใน

ทกุด้านนําไปสูค่วามรัก ความสามคัคี มีการจดัระเบียบ กฎเกณฑ์เดียวกนันําไปสูคํ่าวา่ วฒันธรรมเป็น

มรดกทางสงัคม 

 ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี กลา่ววา่ “วฒันธรรม คือพลงัแหง่การพฒันา ” มาเป็น

เคร่ืองมือท่ีใช้วดัสงัคม ดงันัน้สงัคมหรือชมุชนท่ีมีความเข้มแข็งทางวฒันธรรมต้องมีคณุลกัษณะ 8 ประการ  

คือ 

 1.  มีความหลากหลายกระจายอํานาจ 

 2.  กระจายรายได้และสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจ 

 3.  สง่เสริมศกัดิศ์รีของชมุชนท้องถ่ิน 

 4.  มีความบรูณาการ 

 5.  สร้างความบรรสานสอดคล้อง  (Harmony)  และความสมดลุยั่งยืน 

 6.  มีการพฒันาจิตใจและจิตวิญญาณอนัลกึซึง้ 

 7.  สง่เสริมความเข้มแข็งของสงัคม 

 8.  เป็นการผดงุศีลธรรมของสงัคม 

 

 ซึง่ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ  วะสีได้ให้คําอธิบายไว้ดงัตอ่ไปนี ้

 1.  มีความหลากหลาย กระจายอํานาจ จงึสง่เสริมการเมืองระบอบประชาธิปไตย 

      ในขณะท่ีอํานาจรัฐและอํานาจเงินพยายามรวมศนูย์และทําลายความหลากหลายวฒันธรรม

จะมีลกัษณะหลากหลายไปตามชมุชนท้องถ่ินตา่ง ๆ ถ้าเห็นคณุคา่ของวฒันธรรมก็ต้องสง่เสริมความ

เป็นตวัเองทางวฒันธรรมของชมุชนท้องถ่ินตา่ง ๆ ก็เทา่กบัเป็นการกระจายอํานาจ และสง่เสริมการเมือง

ระบอบประชาธิปไตย 

 

 2.  กระจายรายได้  และสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจ 

      ถ้าอยากพดูเร่ืองการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจ ก็ต้องคดิวา่การแขง่ขนัท่ีเราเอาชนะได้งา่ยคือ  

แขง่ขนัจากจดุแข็งของเราเอง ถ้าแขง่ขนัในจดุแข็งของคนอ่ืนก็ยากท่ีจะชนะ ทนุและเทคโนโลยีไมใ่ช่   

จดุแข็งของเรา จดุแข็งของเราท่ีคนอ่ืนไมมี่คือ วฒันธรรมไทย ควรคดิเร่ืองเศรษฐกิจกบัวฒันธรรมให้

เช่ือมตอ่กนั เร่ืองกระจายรายได้พดูกนัมานานแล้วแตไ่มมี่มาตรการท่ีแนช่ดั เศรษฐกิจในรูปแบบปัจจบุนั

มีลกัษณะกระจกุรายได้สงู วฒันธรรมมีบทบาทสําคญัในการกระจายรายได้ 
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       เร่ืองความเช่ือมโยงระหวา่งเศรษฐกิจกบัวฒันธรรมมีดงัตอ่ไปนี ้

  2.1  อาชีพของชาวบ้าน 

   สิ่งใดท่ีประชาชนเป็นอนัมากปฏิบตัอิยู ่ ถือเป็นวฒันธรรมอาชีพท่ีชาวบ้านเป็นอนัมาก

ปฏิบตัอิยูก็่เป็นวฒันธรรม ถ้ามีการศกึษาสํารวจให้ทราบวา่ชาวบ้านทําอะไรกนัอยูบ้่าง  ศกึษาวิจยัให้มี

ความรู้ในสิ่ งนัน้ ๆ ดีขึน้ ทําให้สามารถดดัแปลงปรับปรุงให้ดีขึน้ในทางท่ีชาวบ้านจะได้ประโยชน์ การ

อตุสาหกรรมถ้าพฒันาขึน้มาจากสิ่งท่ีชาวบ้านทําหรือมีฐานอยูใ่นวฒันธรรม ประโยชน์ก็จะตกอยูก่บั

คนจํานวนมาก  ตรงข้ามกบัอตุสาหกรรมท่ีขาดฐานทางวฒันธรรมท่ีประโยชน์ตกอยูก่บัคนจํานวนน้อย 

  2.2  ศลิปวตัถแุละศลิปกรรม 

   ในวฒันธรรมไทยมีศลิปวตัถแุละศลิปกรรมท่ีสวยงามตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผ้าหรือ

หตัถกรรมอ่ืน ๆ ดนตรี ภาพวาด ถ้าสงัคมไทยเห็นคณุคา่ของสิ่งเหลา่นี ้ พยายามศกึษาและพฒันาให้ดีย่ิง ๆ 

ขึน้ ก็ให้มลูคา่ทางเศรษฐกิจอยา่งมาก 

  2.3  อาหารไทย 

   อาหารก็เป็นวฒันธรรมอยา่งหนึง่ อาหารไทยนอกจากอร่อย จดัให้สวยงามได้ ยงัมี

คณุคา่สงูทางสขุภาพ เพราะเป็นอาหารท่ีได้ดลุและมีสว่นประกอบท่ีเป็นยา ถ้าศกึษาให้เข้าใจสิ่งเหลา่นี ้

ก็จะส่ือคณุคา่ของอาหารไทยได้ดีขึน้ ถ้าเห็นคณุคา่และพฒันาอาหารไทยจะก่อให้เกิดมลูคา่ทาง

เศรษฐกิจทัง้จากภายในและภายนอกประเทศ 

  2.4  สมนุไพรและการแพทย์แผนไทย 

   สมนุไพรและการแพทย์แผนไทยเป็นวฒันธรรมไทย  ปีหนึง่ ๆ ประเทศไทยใช้จา่ยเก่ียวกบั

สขุภาพกวา่ 100,000 ล้านบาท ในจํานวนนีห้ลายหม่ืนล้านบาทใช้ไปเพ่ือเทคโนโลยีจากตา่งประเทศ 

หลายอยา่งไมจํ่าเป็น ไมมี่ประ สิทธิผล หรือมีโทษ ถ้าสง่เสริมพฒันาสมนุไพรและการแพทย์แผนไทย 

นอกจากจะประหยดัเงินตราเป็นหม่ืนล้านบาทตอ่ปีแล้วยงักระจายรายได้ให้ชาวบ้านท่ีปลกูสมนุไพร  

และมีสว่นในกระบวนการเตรียมและกระจายยาและบริการ 

  2.5  ข้าวของเคร่ืองใช้แบบชาวบ้าน 

   ขณะนีพ้ลาสตกิซึง่เป็นของ นอกวฒันธรรมได้เข้ามาตีตลาดข้าวของเคร่ืองใช้ตาม

วฒันธรรมมาแตเ่ดมิ การใช้พลาสตกิเป็นการกระจกุรายได้ และก่อปัญหาสิง่แวดล้อมเพราะยอ่ยสลาย

ได้ยาก กบัอาจปลอ่ยสารพษิถ้านําไปใสอ่าหารร้อนจดั ถ้าใช้ใบตองกนัให้มากจะกระจายรายได้เพราะ

ชาวบ้านปลกูต้นกล้วยได้งา่ยทัว่ไป เด๋ีย วนีช้าวบ้านไปตลาดหรือพระไปบณิฑบาตจะได้ถงุพลาสตกิ

กลบัมาจํานวนมาก 
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  2.6  การทอ่งเท่ียว 

   มกักลา่วกนัวา่การทอ่งเท่ียวจะทําลายสิง่แวดล้อมและวฒันธรรม ควรจดัการ

ทอ่งเท่ียวทํานบํุารุงสิ่งแวดล้อมและวฒันธรรม ประเทศเรามีวฒันธรรมท่ีดี นกัทอ่งเท่ียวมาเท่ียว

ประเทศไทยควรจะได้เรียนรู้วฒันธรรมท่ีดีตดิตวัไปด้วย  เรามีครอบครัวและชมุชนท่ีดีตดิตวัไปด้วย  เรา

มีครอบครัวและชมุชนท่ีอบอุน่ซึง่ฝร่ังไมมี่ เราควรอนรัุกษ์ความอบอุน่ของครอบครัวและชมุชนไว้ เรา

มีวดัวาอาราม  และวตัถอุนัเน่ืองด้วยพทุธศาสนาเป็นอนัมากเราควรอนรัุกษ์ไว้ให้ดี และฝึ กอบรมคน

ไทยให้เข้าใจ ความหมายอนัลกึซึง้ของพระพทุธศาสนาสามารถอธิบายถ่ายทอดให้คนอ่ืนเข้าใจคณุคา่

อนัสงูสง่  ก็จะ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทกุฝ่าย คนไทยมีความรู้มากขึน้ ได้รายได้จากความรู้ นกัทอ่งเท่ียว

ได้อตัถประโยชน์จากพทุธศาสนา 

  ควรมีการศกึษาประวตัศิาสตร์วฒันธรรมใ นทกุท้องท่ีในทกุจงัหวดั เพ่ือให้เข้าใจคณุคา่

ทางวฒันธรรมท่ีลกึซึง้ เม่ือเข้าใจคณุคา่อนัลกึซึง้ก็จะหวงแหนและอนรัุกษ์ การทอ่งเท่ียวก็จะมีคณุภาพ

แหง่การพฒันามากขึน้ 

  2.7  ความเป็นชมุชน 

   วฒันธรรมต้องมีชมุชนท่ีมีชีวิตเป็นผู้ปฏิบตัจิะยัง่ยืน และมีพฒันาการ ไมใ่ช่ เป็นเพียง

การแสดงเทา่นัน้  อยา่งคนขาวทําลายชมุชนอินเดียนแดงไปหมด เหลือวฒันธรรมอินเดียนแดงแตก่าร

แสดงซึง่นบัเป็นวฒันธรรมท่ีตายแล้ว ถ้าต้องการรักษาวฒันธรรมไทยต้องสง่เสริมความเป็นชมุชน 

  องค์กรชมุชนและกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน คือหวัใจของการพฒันายัง่ยืน   ซึ่งเป็น

การพฒันาทัง้เศรษฐกิจ  จิตใจ การเมือง สงัคม วฒันธรรม และสิ่งแวดล้อมพร้อมกนัไป โดยสรุป ถ้านยิม

ไทยจะก่อให้เกิดมลูคา่ทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนไทยอยา่งมหาศาล นกัเศรษฐศาสตร์นา่จะเข้ามา

คํานวณมลูคา่ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการ  “นิยมไทย”  เพ่ือให้สาธารณะได้รับรู้และเกิดจติสํานกึ 

 

 3.  สง่เสริมศกัดิศ์รีของชมุชนท้องถ่ิน 

      วฒันธรรมคือภมูิปัญญาของชมุชนท้องถ่ินซึง่มีรากย้อนไปไกล  ถ้าเห็นคณุคา่ของ

วฒันธรรมชมุชนท้องถ่ินยอ่มมีศกัดิศ์รีในสภาพท่ีอํานาจรัฐและอํานาจเงินรวมศนูย์  ชมุชนท้องถ่ินจะไม่

มีศกัดิศ์รีเป็นเพียงบ้านนอกหรือบริวารของกรุงเทพฯ  และกรุงเทพฯ  เป็นบริวารของลอนดอน  นิวยอร์ก  

โตเกียว ฯลฯ การท่ีผู้คนจะมีความสขุจะขึน้อยูก่บัเงินอยา่งเดียวก็หาไมแ่ตข่ึน้กบัศกัดิศ์รีด้วย ถ้าชมุชน

ท้องถ่ินมีศกัดิศ์รี คนทัง้ประเทศก็มีเกียรต ิมีความสขุ เป็นการเปิดทางเลือกกว้างขวางอยูใ่ห้ผู้คนลด

ความเครียดและความขดัแย้งในสงัคมลง 
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 4.  มีความเป็นบรูณาการ 

      ปัญหาของการพฒันาเกิดจากการคดิและการกระทําแบบแยกสว่น และนําไปสูปั่ญหา

ตา่ง ๆ วฒันธรรมเป็นเร่ืองของความเช่ือมโยงอยา่งเป็นบรูณาการทกุมิต ิวฒันธรรมเป็นเร่ืองของคน

ทัง้หมดในชมุชนหรือสงัคม ท่ีมีความเช่ือและระบบคณุคา่และการปฏิบตัร่ิวมกนั การปฏิบตัเิป็นทัง้เร่ือง

ของเศรษฐกิจร่วมกนั การปฏิบตัเิป็นทัง้เร่ืองของเศรษฐกิจ จิตใจ การเมือง สงัคม สิ่งแวดล้อม พร้อมกนั

ไปหมดเป็นเร่ืองเดียวกนั 

 

 5.  สร้างความบรรสานสอดคล้อง (Harmony) และความสมดลุยัง่ยืน 

      เพราะความ เป็นบรูณาการและความท่ีมีรากลกึยาวนาน วฒันธรรมจงึมีลกัษณะผสาน

หรือมีความบรรสานสอดคล้องระหวา่งมนษุย์ทัง้กายและใจ กบัสงัคม และกบัสิ่งแวดล้อม ซึง่เป็น

ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งสิง่ทัง้หลายทัง้ปวงตามธรรมชาต ิธรรมชาตหิมายถึงความหลากหลายและทัง้หมด  

(Holism) ความหลากหลายและความเป็นทัง้หมดก่อให้เกิดความสมดลุเม่ือสมดลุก็ยัง่ยืน 

       สงัคมแตเ่ดมิซึง่ดําเนินไปตามพืน้ฐานวฒันธรรมจงึมีความยัง่ยืน  แตก่ารพฒันาในปัจจยั

แบบแยกสว่นได้ก่อให้เกิดความไมบ่รรสานสอดคล้อง  (Disharmony)  และความไมย่ัง่ยืน 

 

 6.  มีการพฒันาจิตใจ  และจิตวิญญาณอนัลกึซึง้ 

      การพฒันาทางวตัถไุมคํ่านงึถึงคณุคา่ทางจติใจ และจติวิญญาณ วดัวาอารามและ

สถานท่ีศกัดิส์ทิธ์ิไมมี่ความสําคญัเทา่บาร์  ไนท์คลบั อาบอบนวด ศนูย์การค้า คอนโดมเินียม ฉะนัน้จงึ

สร้างตกึสงูคํา้โบสถ์  คํา้พระเจดีย์  บงัทศันียภาพของพระธาตดุอยสเุทพ  นําเอาบาร์  ไนต์คลบั อาบอบนวด

เข้ามาประชดิโบสถ์  ประชดิพระเจดีย์  เป็นต้น 

       วฒันธรรมคํานงึถึงเร่ืองจิตใจจิตวิญญาณอนัลกึซึง้สนุทรียกรรมให้ความสขุทางจิตใจ  

ศาสนาท่ีประชาชนยอมรับนบัถือและปฏิบตัก็ิเป็นวฒันธรรมซึง่ก่อให้เกิดคณุคา่อนัสงูสง่ลกึซึ ้ งเป็นการ

ยกระดบัจิตใจให้สู ง การเป็นมนษุย์ต้องมีจิตใจสงู ใชจ่ะมีเพียงแตว่ตัถวุฒันธรรมจงึเป็นคณุคา่ของ

ความเป็นมนษุย์ 

 

 7.  สง่เสริมความเข้มแข็งของสงัคม 

      ต้นเหตขุองความเส่ือมเสียทางศีลธรรมอยูท่ี่อํานาจในสงัคมไมส่มดลุ ต้องสง่เสริมให้

สงัคมเข้มแข็งจงึจะถ่วงดลุอํานาจและฟืน้ฟบูรูณะศีลธร รมได้ วฒันธรรมเป็นเคร่ืองสง่เสริมความ

เข้มแข็งของสงัคม  เพราะวฒันธรรมมีชมุชนท้องถ่ิน  วฒันธรรมต้องมีความเป็นชมุชน ความเป็นชมุชน

ต้องมีองค์กร การมีองค์กรชมุชนทําให้ชมุชนหรือสงัคมเข้มแข็ง 
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 8.  การผดงุศีลธรรมของสงัคม 

      เม่ือวฒันธรรมมีลกัษณะทัง้ 7 ประการดงักลา่วข้างต้น คือ เป็นเร่ืองของการสง่เสริมอธิปไตย 

เป็นเร่ืองของเศรษฐกิจแบบกระจายรายได้  เป็นเร่ืองสง่เสริมศกัดิศ์รีของชมุชนท้องถ่ิน เป็นเร่ืองบรูณาการ

ท่ีก่อให้เกิดความบรรสานสอดคล้อง และความสมดลุ เป็นเร่ืองของการพฒันาจิตใจและจิตวิญญาณ

อนัลกึซึง้และเป็นเร่ืองของการสร้างความเข้มแข็งให้สงัคมจงึเป็นการผดงุศีลธรรม 

      ศีลธรรมเป็นเร่ืองของความถกูต้องทัง้หมดทัง้การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดล้อม  

จิตใจ และจิตวิญญาณ  ไมใ่ชเ่ป็นเพียงเร่ืองวิชาจริยธรรมเทา่นัน้ 

      วฒันธรรมเป็นเร่ืองของวิถีชีวิตทัง้หมด  จงึมีความสําคญัตอ่การผดงุศีลธรรมของสงัคม 
 

 สมชยั ใจดี และยรรยง ศรีวิริยาภรณ์ (2544: 3-5) กลา่วถึงวฒันธรรมในด้านปัจจยัท่ีเกือ้หนนุ

และบัน่ทอนไว้วา่ วฒันธรรมมีทัง้เจริญและเส่ือมสญูไปได้ ซึง่ขึน้อยูก่บัสภาพของสงัคม ความเช่ือและ

ปัจจยัสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ  ซึง่มีปัจจยัท่ีเกือ้หนนุวฒันธรรม  คือ 

1. สอดคล้องหรือเข้ากบัความประพฤตท่ีิมีอยูเ่ดมิ  

2. อิทธิพลของศาสนา 

3. การเห็นคณุประโยชน์ 

4. กลุม่ผลประโยชน์ 

5. ตวัแทนของวฒันธรรม 

6. สภาพทางเศรษฐกิจ 

7. สภาพทางการเมือง 

ปัจจยัท่ีบัน่ทอนวฒันธรรม  คือ 

1. ความรู้สกึหรืออารมณ์ 

2. กลุม่ผลประโยชน์ 

3. ทศันคตหิรือเจตคติ 

4. การไมเ่ห็นคณุประโยชน์ของวฒันธรรม 

5. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

6. สภาพทางเศรษฐกิจ 

7. สภาพทางการเมือง 

 สรุปได้วา่ ปัจจยัท่ีเกือ้หนนุหรือบัน่ทอนวฒันธรรมขึน้อยูก่บัสภาพสงัคม เศรษฐกิจของแตล่ะ

ประเทศ  วา่มีความมัน่คงและเส่ือมโทรมเพียงไร 
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 ในเร่ืองของวฒันธรรมของภาคอีสาน พวงผกา ประเสริฐศลิป์ (2541: 27-31) กลา่วถึงวฒันธรรม

ด้านการละเลน่และการดนตรี ดงันี ้การละเลน่มีหลายรูปแบบตามสภาพของสงัคมในท้องถ่ิน ซึง่แยก

เป็นอีสานเหนือและอีสานใต้ เชน่ทางอีสานเหนือจะมีหมอลํา ลายแคน ลําเต้ย โปงลาง รําเซิง้ การเส็ง

กลอง ฟ้อนซวยมือ และยงัมีการละเลน่อีสานใต้ เชน่ กนัตรึม เรือมอนัเร  (รํากระทบสาก ) เจรียง (การ

ขบัลํานํา) โจลมม๊วต (เข้าผีมด) เรือมจบัเตราะ (รําจบักรับ) เรือมตรด (รําตรุษสงกรานต์ ) เคร่ืองดนตรีมี

หลายชนิด เชน่ แคน โปงลาง (ขอลอ) พิณ ซอ กลองเส็ง หมากกับ๊แก๊บ ผางฮาด  (ฆ้องชนิดหนึง่ ) โหวด  

(เคร่ืองเป่าชนิดหนึง่ ) พิณไห (ไหซอง ไหสวรรค์ ) ดนตรีอีสานใต้ คือ กนัตรึม ป่ีอ้อ ป่ีเญ็น ป่ีเจรียง กลอง

กนัตรึม  พิณนํา้เต้า  เสนงเกล  (ป่ีเขาควาย)  เป็นต้น 

 เจริญชยั  ชนไพโรจน์ (2526: 10) ได้กลา่วถึงดนตรีพืน้บ้านไว้วา่ ดนตรีพืน้บ้านหรือเพลงพืน้บ้าน 

ภาษาองักฤษใช้คําวา่ Folk music หรือ Folk song ซึง่ทัง้สองคํานีใ้ช้แทนกนัได้ และคําวา่เพลงพืน้บ้าน

ดจูะนิยมใช้มากกวา่ดนตรีพืน้บ้าน ซึง่นกัปราชญ์บางทา่นให้เหตผุลวา่ เน่ืองจากดนตรีพืน้บ้านให้กําเนิด

ด้วยการขบัร้องไมใ่ชกํ่าเนดิด้วยการบรรเลง บางทา่นบอกวา่ท่ีใช้คําวา่ เพลงพืน้บ้านแทนคําวา่ ดนตรี

พืน้บ้าน เน่ืองจากดนตรีพืน้บ้านประเภทขบัร้องมีมากกวา่การบรรเลง 

 พรทิพย์ ซงัธาดา (2529: 23) กลา่วถึงประเภทขอ งเพลงพืน้บ้านของภาคอีสานไว้วา่ ประเภท

ของเพลงพืน้บ้านอีสานสามารถแบง่ได้โดยยดึหลกัการของเวลาและโอกาสในการร้อง ซึง่สามารถแบง่

ประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท คือ 1. เพลงร้องเลน่เพ่ือความสนกุสนานในงานเทศกาลหรือวาระพิเศษ  

2. เพลงพิธีกรรมซึง่เป็นเพลงท่ีใช้เก่ียวกบัพิธีการทําบญุเผวส การแหล ่การบายศรีสูข่วญัในโอกาสตา่ง  ๆ 

3. เพลงกลอ่มลกูเป็นเพลงท่ีชาวบ้านร้องเพ่ือกลอ่มลกูให้หลบัไมก่วนโยเย เนือ้หาและทํานองจะแตกตา่ง

ออกไปแล้วแตล่ะท้องถ่ิน  นอกจากการแบง่ประเภทในรูปแบบดงักลา่วแล้ว ยงัสามารถแบง่ประเภทใน

ลกัษณะอ่ืน ๆ เชน่ การแบง่ประเภทตามกลุม่วฒันธรรมทางดนตรีท่ีปรากฏในพืน้ท่ีของภาคอีสานดงัท่ี  

เจริญชยั ชนไพโรจน์ (สกิุจ พลประถม . 2538: 2; อ้างอิงจาก เจริญชยั ชนไพโรจน์ . 2529: 1) สามารถ

แบง่กลุม่วฒันธรรมอีสานออกเป็น 3 กลุม่ ดงันี ้กลุม่วฒันธรรมโคราช กลุม่วฒันธรรมกนัตรึม และกลุม่

วฒันธรรมหมอลํา ซึง่การแบง่กลุม่วฒันธรรมนีเ้ป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป ในทํานองเดียวกนัจาก

เอกสารการสอนชดุวิชา ศลิปะ การละเลน่ และการแสดงพืน้บ้าน ของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรร มาธิราช  

(2533: 429) กลา่วถึงจงัหวดัท่ีอยูใ่นกลุม่วฒันธรรมหมอลํา ได้แก่ เลย หนองคาย อดุรธานี สกลนคร  

นครพนม ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ มกุดาหาร ชยัภมูิ ร้อยเอ็ด ยโสธร อบุลราชธานี จงัหวดัท่ีอยู่

ในกลุม่วฒันธรรมเพลงโคราช มีจงัหวดันครราชสีมา เพียงจงัหวดัเดียว สว่นจังหวดัท่ีอยูใ่นวฒันธรรม

เจรียงกนัตรึม  มีจงัหวดัสริุนทร์  บรีุรัมย์  และศรีสะเกษ   
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 มิลเลอร์ เทอร่ี (1985: 15) ทําการศกึษาเร่ืองดนตรีพืน้บ้านของภาคอีสานและได้กลา่วไว้วา่  

การจําแนกแจกแจงถึงเคร่ืองดนตรีของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย และล าว ทัง้ในอดีตและ

ปัจจบุนันัน้ ประกอบไปด้วยเคร่ืองดนตรีท่ีมีความหลากหลายถึง 25 ชนิด ซึง่ประกอบไปด้วย เคร่ืองดนตรี

ประเภทเคร่ืองเป่า 10 ชนิด เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสาย  4 ชนิด เคร่ืองดนตรีประเภทขงึหน้าด้วยหนงั  

4 ชนิดและเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองกระทบ 7 ชนิด ซึง่สอดคล้องกบัอนกุลู คลงับญุคลอง (2521: 69)  

ได้แบง่ประเภทของเคร่ืองดนตรีภาคอีสานตามลกัษณะของการบรรเลงดงันี ้ดนตรีพืน้บ้านของภาคอีสาน

เป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมและให้ความเบกิบานใจแก่ผู้ ฟัง  สําหรับเคร่ืองดนตรีของภาคอีสานมีหลาย

ประเภท พอจะแบง่ได้ด้วยกนั 4 ประเภทใหญ่ ๆ โดยยดึหลกัการใช้การเลน่ของเคร่ืองดนตรีนัน้ ๆ ดงัตอ่ไปนี ้  

ประเภทใช้ดีด ได้แก่ พิณ ประเภทใช้สี ได้แก่ ซอ ประเภทใช้ตี ได้แก่ สิ่ง (ฉ่ิง) สาบ (ฉาบ) แสง่ (ฉาบใหญ่)  

แก๊บ  (กรับ)  โปงลาง  กลอง  และประเภทใช้เป่า  ได้แก่  แคน 

 ปิยพนัธ์  แสนทวีสขุ (2549: 13) ได้กลา่วถึงดนตรีพืน้บ้านอีสานไว้วา่ มีวิวฒันาการและใช้

เวลาวิวฒันาการมาเป็นเวลานาน  เร่ิมจาการเลียนเสียงของธรรมชาต ิป่า เขา ลําเนาไพร เสียงฝนตก

และเสียงลมพดัเสียงใบไม้ไหว เสียงนํา้ตก และนําเสียงเหลา่นัน้มาใช้วสัดใุนท้องถ่ินทําเลียนเสียง   

ตอ่มาใช้วสัดพืุน้บ้าน มาใช้เลียนเสียงธรรมชาต ิเชน่ ใบไม้ ผิวไม้ ต้นหญ้าปล้อง ไม้ไผ ่หลงัจากนัน้ได้

วิวฒันาการจากเคร่ืองหนงั สายหนงั แรงสัน่สะเทือนจนเป็นวิวฒันาการขัน้สงูสดุของดนตรีพืน้บ้าน     

มีความละเอียด มีความไพเราะมากขึ ้ น และเร่ิมนํามาประสมประสานเกิดเป็นวงดนตรีพืน้บ้าน  เชน่   

กรับ เกราะ โปง โปงลาง ระนาด ฆ้อง กลอง โหวด ป่ี พณิ ดงัท่ีเห็นอยูใ่นปัจจบุนั ในทํานองเดียวกนั  

สกุรี  เจริญสขุ (2538: 146-147) กลา่วถึงแคนวา่ เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีทําด้วยตระกลูไม้ไผ ่เป็นของชาว

พืน้บ้านอีสานและลาวใช้เป่าเลน่ประกอบกิจกรรมชาวบ้าน  แคนเป็นพฒันากา รตอ่จากป่ีจมุของกลุม่

ล้านนา ป่ีจมุหรือป่ีชมุ (ไม้ไผห่ลายเลามดัรวมกนั) เป็นการเอาป่ีหลาย ๆ เลามาชมุนมุเป่ากนั  โดยมีคน

เป่าป่ีหลาย ๆ คน  หนึง่คนหนึง่เลา และได้เสียงหนึง่เสียง แคนเป็นการนําเอาป่ีจมุหลาย ๆ เลามามดั

รวมกนัแล้วเป่าคนเดียวเพ่ือใช้คนเป่าน้อยลงแตไ่ด้ห ลายเสียง ตรงนีเ้ป็นพฒันาการท่ีสําคญัมากของ

วฒันธรรมแคน ลกัษณะของแคนเหมือนกบัป่ีจมุ กลา่วคือเป่าลมให้ผา่นลิน้ซึง่ทําด้วยโลหะแล้วทําให้

เกิดเสียง ดงันัน้เม่ือเอาป่ีจมุมามดัรวมกนัแคนจงึสามารถทําเสียงได้หลายเสียงในเวลาเดียวกนั 

 เจริญชยั  ชนไพโรจน์ (2540: 116-228) ได้เขียนบทความเร่ือง “ดนตรีพืน้บ้านอีสาน ” ใน

หนงัสือดนตรีไทยอดุมศกึษา ครัง้ท่ี 28 โดยกลา่วถึงเคร่ืองเป่าของกลุม่วฒันธรรมหมอลํามีหลายชนิด

คือ   
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 1.   สะน ูหรือธน ูเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีนิยมเลน่ในภาคอีสานมานานแตด่กึดําบรรพ์ โดยผกูตดิไว้

กบัหวัวา่ว  ซึง่เลน่กนัในหน้า หนาว คือฤดเูก่ียวข้าว เม่ือปลอ่ยวา่วขึน้ในตอนเย็นก่อนมืดก็จะนอนฟัง

เสียงสะนวูา่วจนหลบั  สนนีูแ้บง่เป็น 2 สว่น คือคนัสน ูและเปิน้สน ูคนัสนทํูาด้วยไม้ไผ ่สว่นเปิน้สนทํูา

ด้วยใบตาลหรือหวาย   

 2. สไนง เสนง หรือสแนง เป็นภาษาเขมรแปลวา่เขาสตัว์ เป็นป่ีชนิดหนึง่ทําจากเขาควายโดย

เจาะชอ่งด้านบนของเขาควายแล้วใช้ลิน้อยา่งลิน้แคน  ซึง่อาจทําจากโลหะหรือทําจากไม้ไผม่าประกบเข้า 

และผนกึด้วยขีส้ดูให้สนิทใช้เชือกผกูปลายเขาทัง้สองข้างแขวนคอ  ใช้ปากเป่าและใช้อุ้งมือขวาปิดเปิด   

 3. โหวด เป็นเคร่ืองเป่าชนิดหนึง่ท่ีทําจากกู่แคนหรือไม้ไผลํ่า เลก็ ๆ โดยนําเอากูแ่คนจํานวน

ประมาณ 7 ถึง 12 ชิน้ มาตดัให้ได้ขนาดลดหลัน่กนั ให้ปลายทัง้สองเปิด ปลายด้านลา่งใช้ขีสู้ดปิดให้สนิท   

 4. การผิวปากเป็นกิจกรรมทางดนตรีท่ีนิยมกนัมากของชาวอีสานในสมยัโบราณ ตามธรรมเนียม

แล้วการผวิปากอนญุาตได้เฉพาะผู้ชายเทา่นัน้  เข้าใจว่าการผวิปากของผู้หญิงเป็นการไมรั่กนวลสงวนตวั   

 5.   ใบไม้ เป็นเคร่ืองเป่าชนิดหนึง่ของชาวอีสาน ซึง่สามารถเป่าเป็นทํานองเพลงได้  ใบไม้ท่ีใช้

จะต้องเป็นใบท่ียืดหยุน่ได้  ไมเ่ปราะ  หรือหกัง่าย   

 6.   ป่ีใบผกับวั (ป่ีใบหอม ) เป็นป่ีสําหรับเดก็ทําจากใบต้นหอม โดยเอา ไปลมไฟให้ลวก เม่ือ

เป่าจะได้เสียงดงัเป็นเสียงป่ี   

 7.   ป่ีใบตองกล้วย เป็นป่ีสําหรับเดก็เชน่เดียวกนั  โดยนําเอาใบตองกล้วยหรือใบพร้อมมาพนั

เข้าเป็นรูปกรวย  แล้วเป่าบงัคบัเสียงด้วยการกดริมฝีปาก   

 8.  ป่ีตองเฟือง หรือ กูเ่ฟือง (ป่ีซงัข้าว) เป็นป่ีสําหรับเดก็อีกชนิดหนึง่ในหน้าเก่ียวข้าว  ตดัเอา

ตอเฟืองขนาดยาวประมาณหนึง่ฝ่ามือโดยให้เหลือด้านบนเอาไว้  เอาใบข้าวท่ีแห้งแล้วหมนุแยงเพ่ือดงึ

เอาเย่ือท่ีอยูภ่ายในลําภู่เฟืองออก  ใช้หวัแมมื่อและนิว้ชีก้ดคอกู่เฟืองตรงใต้ข้อลงมาเล็กน้อยให้แหลก  

เพ่ือทําเป็นลิน้รอบทิศ   

 9.   ป่ีผู้ ไทย เป็นป่ีท่ีทําจากไม้กู่แคนโดยเอาไม้กู่แคนปล้องหนึง่มาตดัเปิดปลายข้างหนึง่และ

ขงัข้ออีกด้านหนึง่ ตรงปลายด้านท่ีปังข้อเจาะชอ่งสําหรับใสล่ิน้ท่ีทําด้วยทองเหลือง หรือทําด้วยเงิน

ผสมทองแดง เจาะรูเย่ือ 1 รู และรูนบั 5 รู   

 10. แคน เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีนิยมแพร่หลาย ท่ีสดุของชาวอีสานมาแตโ่บราณกาล  มีหลกัฐาน

ยืนยนัวา่ ในสมยัก่อนเม่ือหลายพนัปีมาแล้ว  แคนเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีคนนิยมและแพร่หลายท่ีสดุใน

เอเชีย เช่ือวา่แคนนา่จะมีต้นกําเนดิมาจากแหลง่เดียวกนั เพราะดจูากการเรียกช่ือ เชน่ พวกแม้วเรียกวา่ 

ได้ง หรือ เค้ง จีนเรียกวา่ ซะองั เกาหลีเรียกวา่ แซง และญ่ีปุ่ นเรียกวา่ โซ แคนทําจากไม้ตระกลูไผช่นิดหนึง่  

เรียกกนัในท้องถ่ินวา่  ไม้เฮีย้หรือไม้กู่แคน  โดยเอาไม้เฮีย้ท่ีได้ขนาด  มาดดัและตดัให้ได้ความยาวตาม

สดัสว่นท่ีต้องการแล้วตดัเอาลิน้ท่ีทําด้วยทองเหลืองหรือทองแดงผสมเงินมาสอดใสล่งในช่องของกู่แคน  

แล้วนํากู่แคนเหลา่นีไ้ปสอดใสล่งในกรอบของเต้าแคน  ซึง่ทําจากรากไม้ประดูห่รือไม้นํา้ เกลีย้ง  แล้วใช้

ขีส้ดูเป็นชนัสําหรับผนกึให้กู่แคนตดิแนน่กบัเต้าแคน  
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2.  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 เจริญชยั  ชนไพโรจน์ (2526: 1) สรุปวา่ ดนตรีพืน้บ้าน หมายถึง ดนตรีท่ีเกิดขึน้มาจาก

ความคดิสร้างสรรค์ของชาวบ้านนําเอาวสัดท่ีุมีอยูใ่นท้องถ่ินมาประดษิฐ์เป็นเคร่ืองดนตรีตามภมูิปัญญา

ของตนเพ่ือความบนัเทิงและสนองตอ่ความเช่ือของตน  ดนตรีพืน้บ้านดัง้เดมิจะ เป็นเพียงการขบัร้อง  

แตต่อ่มาชาวบ้านได้คดิประดษิฐ์เคร่ืองดนตรีบรรเลงประกอบการขบัร้องขึน้  สว่นดนตรีพืน้บ้านอีสาน  

หมายถึงดนตรีท่ีเกิดขึน้มาจากความคดิสร้างสรรค์ของชาวอีสานในการนําเอาวสัดท่ีุมีในท้องถ่ินมาคดิ

ประดษิฐ์ทําเคร่ืองดนตรีสําหรับใช้ประกอบการขบัร้องแบบดัง้เดมิเพ่ือความบนัเทิงและความเช่ือของตน  

การขบัร้องและการเลน่เคร่ืองดนตรีของแตล่ะท้องถ่ินในภาคอีสานมีความแตกตา่งกนัไปตามวฒันธรรม

ด้านดนตรีและวฒันธรรมด้านอ่ืน ๆ เชน่ วฒันธรรมทางด้านภาษา วฒันธรรมทางการแตง่กาย   

วฒันธรรมทางด้านชีวิตความเป็นอยู ่ สามารถแบง่กลุม่วฒันธรรมอีสานออกเป็น  3  กลุม่ดงันี ้

 1.  กลุม่วฒันธรรมโคราช เป็นวฒันธรรมชาวไทยโคราชท่ีอาศยัอยูท่ี่จงัหวดันครราชสีมาและ

จงัหวดับรีุรัมย์ ในอําเภอนางรอง อําเภอหนองก่ี อําเภอลําปลายมาศ มีการละเลน่และการแสดงท่ีเป็น

หลกัคือ  เพลงโคราช  และลเิก  เป็นต้น 

 2.   กลุม่วั ฒนธรรมกนัตรึม เป็นวฒันธรรมของชาวไทยเขมรและชาวสว่ยท่ีอาศยัอยูใ่น  

จงัหวดัสริุนทร์ จงัหวดัศรีสะเกษ และจงัหวดับรีุรัมย์ ในเขตอําเภอเมือง อําเภอประโคนชยั อําเภอ  

บ้านกรวด อําเภอสตกึ มีการละเลน่และการแสดงประกอบ ดนตรีท่ีเป็นหลกัคือ  เจรียง กนัตรึม มโหรี  

และป่ีพาทย์ 

 3. กลุม่วฒันธรรมหมอลํา เป็นกลุม่วฒันธรรมท่ีใหญ่ท่ีสดุ มีวฒันธรรมของชาวไทยลาวท่ี

อาศยัอยูใ่นจงัหวดัอบุลราชธานี อํานาจเจริญ ยโสธร  มกุดาหาร นครพนม หนองคาย เลย ขอนแก่น  

อดุรธานี หนองบวัลําภ ูสกลนคร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ชยัภมูิ มีการละเลน่และการแสดงท่ี

เป็นหลกัคือหมอลํา  หมอแคน 

 4. กลุม่วฒันธรรมวงโปงลาง ได้พฒันามาจนมีรูปแบบท่ีชดัเจนมากขึน้ประกอบด้วยเคร่ือง

ดนตรีอีสาน คือ โปงลาง พณิ แคน โหวด  กลองยาว (กลองหาง) กลองตุ้ม  ฉ่ิง  ฉาบ  นอกจากนี ้ ยงัได้

มีการนํา เบส  เข้าร่วมบรรเลง  ซึง่แตเ่ดมินัน้ใช้ไหซอง  เพ่ือให้เ กิดความไพเราะ  สวยงาม ในบทเพลง

และสามารถบรรเลงดนตรีอีสานได้หลากหลาย ทัง้แนวเพลงสากล ลกูทุง่ รวมทัง้สะดวกในการบรรเลง  

ในปัจจบุนัยงัมีการประดษิฐ์ชดุการแสดงประกอบการแสดงวงโปงลางมากมายหลายชดุ  ทําให้ได้รับ

ความนยิมมากขึน้ นอกจากนีย้งัมีการสง่เสริมในสถานศกึษา ทัง้ในระดบัมธัยมศกึษาและระดบัอดุมศกึษา 
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 ภราดร  สาขามลุะ (2544: 2) ทําการศกึษาเก่ียวกบัดนตรีพืน้บ้าน คือ เป็นดนตรีท่ีเกิดขึน้จาก

ความคดิสร้างสรรค์ของชาวบ้านท่ีนําเอาวสัดท่ีุมีในท้องถ่ินมาประดษิฐ์เป็นเคร่ืองดนตรีตามภมูิปัญญา

ของตน  เพ่ือความบนัเทงิและตอบสนองตอ่ความต้ องการของตน ดนตรีพืน้บ้านดัง้เดมิจะเป็นเพียง  

การขบัร้อง  แตต่อ่มาชาวบ้านได้คดิประดษิฐ์เคร่ืองดนตรีขึน้มาเพ่ือใช้บรรเลงประกอบการขบัร้องนัน้ 

ดนตรีพืน้บ้านอีสาน  เป็นดนตรีท่ีเกิดขึน้มากจากความคดิสร้างสรรค์ของชาวอีสานในการนําเอาวสัดุ   

ท่ีมีในท้องถ่ินมาคดิประดษิ ฐ์ทําเป็นเคร่ืองดนตรี  สําหรับใช้ประกอบการขบัร้องแบบดัง้เดมิเพ่ือความ

บนัเทิงและความเช่ือของตน  เคร่ืองดนตรีในภาคอีสาน  เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีการบรรเลงครบทกุกลุม่  

ซึง่ประกอบไปด้วยเคร่ืองดนตรีตา่ง ๆ ดงันี ้

1. เคร่ืองดีด  ได้แก่  พณิ  พณิเบส 

2. เคร่ืองสี  ได้แก่  ซอบัง้  ซอกระป๋อง 

3. เคร่ืองตี  ได้แก่  โปงลาง  กลองหาง 

4. เคร่ืองเป่า  ได้แก่  โหวด  แคน   

 ปิยพนัธ์  แสนทวีสขุ (2546: 110-111) ศกึษาแหลง่วฒันธรรมภมูิปัญญาดนตรีพืน้บ้านอีสาน  

ในเขตลุม่นํา้ชี พบวา่ จากการศกึษาแหลง่วฒันธรรมภมูิปัญญาดนตรีพืน้บ้านอีสานในเขตลุม่นํา้ชี มี

ชา่งทําเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน จํานวน 32 คน และเป็นชา่งทําเคร่ืองดนตรีชนิดตา่ง ๆ ได้แก่ ชา่งทํา

พณิโปร่ง ชา่งทําพณิไฟฟ้า ชา่งทําพณิเบส ชา่งทํากลอง ชา่งทําโปงลาง ชา่งทําโหวด ชา่งทําซออีสาน  

ชา่งทําผางฮาด ชา่งทําโหมง่ ชา่งทําฆ้อง ชา่งทําหนุ (หนึ) และชา่งทําป่ีเขาควาย ซึง่ กระจายอยูใ่น          

6 จงัหวดั คือ จงัหวดัชยัภมูิ จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดักาฬสินธุ์ จงัหวดัร้อยเอ็ด   

และจงัหวดัยโสธร  

 ธานี คําศรี (2546) ได้จดัทําวิทยานิพนธ์ เร่ือง การศกึษาความเข้มแข็งทางวฒันธรรมดนตรี :  

กรณีศกึษาขลุย่ชมุชนบางไส้ไก่ พบวา่มี การสร้างความเข้มแข็งในระดบัท่ียัง่ยืน โดยวิเคราะห์ตาม

แนวคดิของศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี สรุปองค์มิตไิด้ดงันี ้ด้านเศรษฐกิจ ชาวชมุชนผู้         

ซึง่ผลติขลุย่มีรายได้เพียงพอ สามารถดํารงชีวิตโดยการประกอบอาชีพขายขลุย่ได้อยา่งมีความสขุ      

ด้านสงัคม การถ่ายทอดองค์ความรู้สูส่งัคม กระทําโดยการรับคําเชญิจากสถาบนัตา่ง ๆ ทัง้ภาครัฐและ

เอกชน มีการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมซึง่กนัและกนั ด้านจิตใจ มีความประพฤตอิยูใ่นจริยธรรม  คณุธรรม  

ตามแนวทางของศาสนาพทุธ และมีขนบธรรมเนียมประเพณี  สร้างเกียรตภิมูิ  ศกัดิศ์รีมาสูต่นเอง   

ด้านการปกครอง  มีสว่นร่วมในการแสดงความคดิเห็น ร่วมกิจกรรมทางการเมืองในชมุชน เชน่ การเข้า

สมคัรเลือกตัง้เป็นประธาน และกรรมการชมุชน 
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 ในทํานองเดียวกนั พรรณศริิ  จลุกาฬ (2542: 106-108) ศกึษาความเข้มแข็งทางวฒันธรรม

ดนตรีไทยในตําบลบางปลา : กรณีศกึษาดนตรีไทยคณะสดุประเสริฐ ผลการศกึษาพบวา่ คณะสดุ

ประเสริฐเป็นคณะดนตรีไทยท่ีสร้างความเข้มแข็งทางวฒันธรรมให้กบัชมุชนบางปลา โดยการใช้ดนตรี

ไทยเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมคนในหมูบ้่านให้เป็นกลุม่มีภาระรับผิดชอบร่วมกนัเป็นทีม  เน่ืองจาก

อาชีพการบรรเลงดนตรีไทยและแสดงละครชาตรีนัน้เป็นอาชีพของคน สว่นใหญ่ในชมุชน  ดงันัน้ทําให้

คนมีความเช่ือถือในสิ่งเดียวกนัและมีการปฏิบตักิิจกรรมตา่ง ๆ ร่วมกนั  ซึง่คณะสดุประเสริฐเป็นคณะ

ดนตรีท่ีปรับตวัเข้ากบัสภาพการณ์ในยคุปัจจบุนัได้ดีกวา่คณะอ่ืนในชมุชนเดียวกนั  เน่ืองจากเป็นคณะ

ท่ีมีการจดัการท่ีดี ทําให้สามารถรับงานได้อยา่งสม่ําเสมอมีอดุมการณ์เป็นของตนเอง ตลอดจนมีความ

รักในศกัดิศ์รีและซ่ือสตัย์ตอ่วิชาชีพของตนจงึทําให้สามารถรักษาคณุภาพของวงดนตรีจนเป็นท่ีเช่ือถือ

ของคนทัว่ไป ซึง่เป็นปัจจยัท่ีมีผลทําให้ชมุชนดํารงอยูไ่ด้อยา่งเข้มแข็ง   

 อภิชาต  ภูร่ะหงษ์  (2540)  ได้จดัทําวิทยานพิน ธ์เร่ือง ฆ้องวง : วฒันธรรมการสร้างและ

ผลกระทบทางดนตรี โดยอธิบายวา่ วฒันธรรมการสร้างฆ้อง เป็นเร่ืองของชา่งบ ุซึง่เป็นวิชาชา่งโบราณ

ของไทยอยา่งหนึง่ในจํานวนหมูช่า่งท่ีเรียกกนัวา่ “ชา่งสบิหมู”่ มีความผกูพนักบัวฒันธรรมดนตรีในฐานะ

เป็นผู้สร้างฆ้องวง ให้นกัดนตรีใช้บ รรเลง จากการศกึษาพบวา่ ฆ้องวงมีความสําคญัตอ่วฒันธรรม

ดนตรี จดัได้วา่เป็นหวัใจของดนตรีไทย  เพราะมีบทบาทเก่ียวข้องกบัดนตรีไทยทัง้หมดทัง้เชิงทฤษฎี

และปฏิบตั ิการสร้างสรรค์ดนตรีนัน้โบราณาจารย์ใช้ฆ้องวงซึง่เกิดจากผลผลิตของวฒันธรรมการสร้าง

ฆ้องวงท่ีเรียกวา่  ”ฆ้องตี”  เป็นเคร่ืองมือสําคญัและสร้างวิชาดนตรีสอดคล้องกบัคณุภาพของฆ้องวง

อยา่งนัน้ ปัจจบุนัวฒันธรรมการสร้างฆ้องวงได้รับความกระทบกระเทือนจากสภาพของกระบวนการ

ผลิตเอง ได้แก่ จํานวนชา่งบ ุท่ีสามารถตีฆ้องวงได้มีจํานวนลดลง การขาดแคลนวสัดอุปุกรณ์ การผลิต

ซึง่ต้องพึง่พาธรรมชาต ิการสร้างฆ้องหลอ่ ฯลฯ ทัง้หมดนีเ้ป็นความบีบคัน้ให้วฒันธรรมการสร้างฆ้องวง

ท่ีมีมาอยา่งโบราณต้องเปล่ียนแปลงจงึเป็นผลกระทบตอ่เน่ืองเก่ียวโยงไปถึงดนตรีด้วย 

 สนอง คลงัพระศรี (2541) ได้จดัทําวิทยานิพนธ์เร่ือง หมอลําซิ่ง : กระบวนการปรับเปล่ียน

ทางวฒันธรรมดนตรีของหมอลําในภาคอีสาน  กลา่ววา่  การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาประวตัิ

และพฒันาการของหมอลําในภาคอีสาน  องค์ประกอบดนตรีและการแสดงหมอลําซิ่ง  บทบาทหมอลําซิ่ง

ใน บริบทสงัคม และวฒันธรรมอีสาน กระบวนการปรับเปล่ียนทางวฒันธรรมดนตรีของหมอลําในภาค

อีสาน  ปัญหาและแนวโน้มใ นการแสดงหมอลําซิง่ โดยใช้วิธีการทางมานษุยวิทยาในการเก็บรวบรวม

ข้อมลูระหวา่งปีพ.ศ. 2537-2540  พร้อมทัง้ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมลูด้วยระเบียบวิจยัเชงิคณุภาพ  

ผลจากการวิจยัพบวา่ หมอลํามีประวตัแิละพฒันาการ 3 ทางคือ พฒันามาจากลทัธิบชูาแถนหรือผีฟ้า  

พฒันามาจากประเพณี ความเช่ือในพระพทุธศาสนา และพฒันามาจากประเพณีเกีย้วพาราสีระหวา่ง
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หนุม่สาว ในด้านองค์ประกอบดนตรีและการแสดงหมอลําซิ่ง พบวา่ หมอลําซิ่งพฒันาขึน้เม่ือปี      

พ.ศ. 2529 โดยแนวคดิของหมอลําสนุทร ชยัรุ่งเรือง และหมอลําราตรี ศรีวิไล ท่ีได้นําเอาเคร่ืองดนตรี

ตะวนัตกประเภทวงส ตริงมาบรรเลงและนําหางเคร่ืองมาเต้นประกอบการแสดงหมอลํากลอนทํานอง

ขอนแก่น สว่นบทบาท หมอลําซิ่งในบริบทสงัคมและวฒันธรรมอีสานพบวา่ มีบทบาทเฉพาะใน ด้าน

ความบนัเทิงเทา่นัน้ ในด้านกระบวนการปรับเปล่ียนทางวฒันธรรมของหมอลําพบวา่ เกิดจากปัจจยั

หลายด้านโดยเฉพาะด้านความเช่ือและการเมืองการปกครองจากรัฐบาลสว่นกลาง มีผลตอ่กระบวนการ

ปรับเปล่ียนทางวฒันธรรมดนตรีของหมอลําในภาคอีสาน ปัญหาและแนวโน้มของหมอลําซิ่ง  พบวา่   

หมอลําซิ่งได้ก่อให้เกิดความขดัแย้งในกลุม่ผู้ ฟัง  คือกลุม่วยัรุ่นและกลุม่ผู้ เฒา่ผู้แก่  เน่ืองจากทัง้สองกลุม่

มีรสนิยมไมต่รงกนั ทําให้คาดการณ์ได้วา่แนวโน้มของหมอลําซิ่งในอนาคตอาจจะไมห่ลงเหลือร่องรอย

ของหมอลํากลอนตามแบบฉบบัเดมิ 

 

 

 



บทที่  3 

วธีิการดาํเนินการวจิัย 
 

 ในการศกึษาวิจยั ความเข้มแข็งทางวฒันธรรมของการผลิตเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน   

กรณีศกึษาหมูบ้่านทา่เรือ  ตําบลทา่เรือ  อําเภอนาหว้า  จงัหวดันครพนม  ผู้ วิจยัได้ทําการเก็บข้อมลู

ภาคสนามและนําข้อมลูตา่ง ๆ มารวบรวม  เรียบเรียง  เพ่ือทํา การศกึษาวิเคราะห์และสรุปผลการวิจยั  

ในรูปแบบเชิงพรรณนาวิเคราะห์  เป็นความเรียง  ซึง่ผู้ วิจยัได้กําหนดแนวทางการดําเนินการการตาม

ขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

 

วิธีการศึกษาค้นคว้า  และรวบรวมข้อมูล 

 การศกึษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมลูผู้ วิจยัได้รวบรวมข้อมลูตา่ง ๆ ทัง้ด้านเอกสาร งานวิจยั

และข้อมลูภาคสนามรายละเอียด ดงันี ้

 

ขัน้รวบรวมข้อมูล 

 ในการศกึษาค้นคว้าข้อมลูการทําวิจยัสามารถแบง่ท่ีมาได้  2 ประเภท  คือ 

 1. การเก็บข้อมลูทางภาคสนาม  ผู้ วิจยัได้ทําการเก็บข้อมลูภาคสนาม โดยวิธีการสงัเกตและ

สมัภาษณ์ 

 2.  รวบรวมจากเอกสาร  ตําราวิชาการ  วารสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  โดยได้ทําการศกึษา

จากแหลง่ข้อมลูตา่ง ๆ ดงันี ้

 -  สํานกัหอสมดุกลางมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 -  หอสมดุแหง่ชาต ิ

 -  หอสมดุมหาวิทยาลยัมหิดล 

 -  หอสมดุกลางสถาบนัวิชาการ  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 -  ห้องสมดุศนูย์วฒันธรรมแหง่ประเทศไทย 

 -  สํานกัหอสมดุกลางมหาวิทยาลยัสยาม 

 -  ห้องสมดุประชาชนบ้านทา่เรือ ตําบลทา่เรือ  อําเภอนาหว้า  จงัหวดันครพนม 
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วิธีดาํเนินการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 

 ผู้ วิจยัดําเนนิการเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนามจากบคุคลและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องด้านตา่ง ๆ 

เพ่ือเป็นการนําไปสูค่วามรู้และเป็นการเช่ือมตอ่ของข้อมลูจากการค้นคว้าเอกสารข้างต้น  โดยคดัเลือก

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการผลิตเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน  ตําบลทา่เรือ  อําเภอนาหว้า  จงัหวดันครพนม 

 1. ตดิตอ่กบัหนว่ยงานราชการตา่ง ๆ และเจ้าของบ้านท่ีมีการผลิตเคร่ืองดนตรี 

 2. ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ในการทําวิทยานิพนธ์ 

 3. ขอความร่วมมือ  และขออนญุาตเข้าไปศกึษาในเขตพืน้ท่ีตา่ง ๆ  

 4. สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบับคุคลในหมูบ้่าน 

 5. บนัทกึภาพ  และสมัภาษณ์ 

 การสมัภาษณ์บคุคลสําคญั และวิทยากรตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือรวบรวมความรู้เก่ียวกบั

วฒันธรรมในการผลิตเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสานบ้านทา่เรือ ตําบลทา่เรือ อําเภอนาหว้า จงัหวดันครพนม  

ได้แก่ 

  -  นายจนัทร์ แก้วอินธิ   ผู้ทรงคณุวฒุิ และท่ีปรึกษากลุม่ผู้ผลิตดนตรี 

พืน้บ้าน บ้านทา่เรือ ตําบลทา่เรือ อําเภอนาหว้า              

จงัหวดันครพนม 

  -  นายทรงศกัดิ ์ ประทมุสินธุ์ ศลิปินมรดกอีสาน และผู้ เช่ียวชาญด้านดนตรี 

พืน้บ้านอีสาน มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  

และมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

  -  นายทองคํา แสนสริุยวงศ์ ผู้ทรงคณุวฒุิ และชา่งแคนอาวโุสบ้านทา่เรือ  

  -   นายคณู ลิภา  ชา่งผู้ผลติเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน 

  -   นายนชุ แมดมิ่งเหง้า ชา่งผู้ผลิตเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน 

  -   นายสวรรค์ แก้วอินธิ ผู้ทรงคณุวฒุิ และชา่งผู้ผลิตเคร่ืองดนตรีพืน้บ้าน 

อีสาน 

  -   นายสวรรค์ วะนานาม ชา่งแคนอาวโุสบ้านทา่เรือ 

  -   นายเกษชยั มิ่งวงศ์ธรรม ครูโรงเรียนราษฎร์สามคัคี ตําบลทา่เรือ  

อําเภอนาหว้า จงัหวดันครพนม 

-  นายจํานง แสนสริุยวงศ์ กํานนับ้านทา่เรือ และผู้ใหญ่บ้านหมู ่1 ,  

ชา่งผู้ผลิตเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน 

-  นายประหยดั ชยับนิ  ผู้ใหญ่บ้านหมู ่2 , ชา่งผู้ผลติเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน 

-  นายราวี แมดมิ่งเหง้า ผู้ใหญ่บ้านหมู ่8 , ชา่งผู้ผลิตเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน 
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 การสมัภาษณ์เป็นวิธีการรวบรวมข้อมลูอีกวิธีหนึง่ท่ีสําคญัของการวิจยั  ซึง่การวิจยัในครัง้นี ้

ใช้การสมัภาษณ์  2  รูปแบบ  คือ 

 1.  สมัภาษณ์แบบไมเ่ป็นทางการ  เป็นวิธีการท่ีใช้ร่วมกบัการสงัเกตการณ์แบบมีสว่นร่วมจะ

เลือกใช้กบัชาวบ้านทัว่ไปและรวมถึงผู้ให้ข้อมลูสําคญัด้ วย  โดยใช้สมัภาษณ์ข้อมลูในสว่นท่ีเก่ียวกบั

สภาพทัว่ไปของชมุชนและวฒันธรรมในการผลิตเคร่ืองดนตรีอีสาน 

 2.  สมัภาษณ์แบบเป็นทางการ  วิธีการสมัภาษณ์แบบนี ้ ผู้ วิจยัจะกําหนดคําถามไว้ลว่งหน้า

แล้วโดยคําถามจะมีลกัษณะท่ีต้องการคําตอบท่ีเฉพาะเจาะจงในประเดน็ท่ีเก่ียวกบัการ ผลติเคร่ือง

ดนตรีอีสาน 

 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการเกบ็ข้อมูล 

 1. อปุกรณ์ในการจดบนัทกึ 

 2. เคร่ืองบนัทกึเสียง    

 3. กล้องถ่ายทําวีดีทศัน์  

 4. กล้องถ่ายภาพน่ิง 

 

การจัดทาํข้อมูล 

 1.  ผู้ วิจยัได้ทําการถอดข้อมลูจากวีดีทศัน์ และเคร่ืองบนัทกึเสียงแล้วทําการบนัทกึเป็น         

ลายลกัษณ์อกัษร 

 2.  เรียบเรียงข้อมลู สภาพแวดล้อมของจงัหวดั อําเภอ ตําบล และหมูบ้่านตัง้แตอ่ดีตถึง

ปัจจบุนั 

 3.  นําข้อมลูทางเอกสาร และข้อมลูทางภาคสนามมาประมวล เปรียบเทียบเพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ี

ใกล้เคียงท่ีสดุ 

 4. นําข้อมลูท่ีได้มาสรุปผล โดยตรวจสอบความเข้มแ ข็งทางวฒันธรรมของการผลิตเคร่ือง

ดนตรีอีสาน 

 5. อภิปรายผลท่ีได้จากการออกภาคสนาม องค์มวลรวมแหง่ความรู้ท่ีได้รับจากการศกึษา

ค้นคว้าทางวฒันธรรมครัง้นี ้

 

ขัน้วิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้ วิจยันําข้อมลูท่ีได้ทําเอกสาร  และข้อมลูทางภาคสนาม  มารวบรวมแล้วทําการวิเคราะห์

ข้อมลูตามวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้  ดงัหวัข้อตอ่ไปนี ้
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 1.  ศกึษาประวตัชิมุชน และสภาพแวดล้อม ชมุชนบ้านทา่เรือ ตําบลทา่เรือ อําเภอนาหว้า  

จงัหวดันครพนม ในด้านข้อมลูทัว่ไป อาชีพ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

 2.  ศกึษากรรมวิธีการผลิตเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน จํานวน 4 ชนิด ซึ่ งเป็นท่ีนิยม และมี

ยอดจําหนา่ยสงู  ได้แก่ แคน โหวด พิณ  โปงลาง 

 3. วิเคราะห์ความเข้มแข็งทางวฒันธรรมของชมุชนบ้านทา่เรือ  ตําบลทา่เรือ  อําเภอ 

นาหว้า  จงัหวดันครพนม  โดยใช้ทฤษฎีความเข้มแข็งทางวฒันธรรมของศา สตราจารย์นายแพทย์

ประเวศ  วะสี  จํานวน  8  ประการ  มาใช้ศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลู  ได้แก่ 

      1.  มีความหลากหลายกระจายอํานาจ 

      2.  กระจายรายได้และสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจ 

      3.  สง่เสริมศกัดิศ์รีของชมุชนท้องถ่ิน 

      4.  มีความบรูณาการ 

      5.  สร้างความบรรสานสอดคล้อง  (Harmony)  และความสมดลุยัง่ยืน 

      6.  มีการพฒันาจิตใจและจิตวิญญาณอนัลกึซึง้ 

      7.  สง่เสริมความเข้มแข็งของสงัคม 

      8.  เป็นการผดงุศีลธรรมของสงัคม 

 4. ขัน้สรุปผล  อภิปรายผล 

      4.1 นําข้อมลูท่ีได้มาสรุปผล โดยตรวจสอบความเข้มแข็งทางวฒันธรรมของการผลิต

เคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน หมูบ้่านทา่เรือ ตําบลทา่เรือ อําเภอนาหว้า จงัหวดันครพนม 

      4.2 อภิปรายผลท่ีได้จากการออกภาคสนาม องค์มวลรวมแหง่ความรู้ท่ีได้รับจากการศกึษา

ค้นคว้าทางวฒันธรรมครัง้นี ้
 



บทที่ 4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิเคราะห์ข้อมลู ผู้ วิจยัได้แบง่หวัข้อเพ่ือให้เกิดความงา่ยตอ่การวิเคราะห์  ดงัตอ่ไปนี ้

 ตอนท่ี  1 ประวตัชิมุชน และสภาพแวดล้อม ชมุชนบ้านทา่เรือ ตําบลทา่เรือ อําเภอนาหว้า  

จงัหวดันครพนม 

 ตอนท่ี  2 กรรมวิธีการผลิตเคร่ืองดนตรีพืน้บ้ านอีสาน จํานวน 4 ชนิด ได้แก่ แคน โหวด พิณ  

โปงลาง 

 ตอนท่ี  3 ความเข้มแข็งทางวฒันธรรมของชมุชนบ้านทา่เรือ ตําบลทา่เรือ อําเภอนาหว้า  

จงัหวดันครพนม  โดยใช้ทฤษฎีความเข้มแข็งทางวฒันธรรมของศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี 

จํานวน 8 ประการ ได้แก่ 

       1.  มีความหลากหลายกระจายอํานาจ 

       2.  กระจายรายได้และสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจ 

       3.  สง่เสริมศกัดิศ์รีของชมุชนท้องถ่ิน 

       4.  มีความบรูณาการ 

       5.  สร้างความบรรสานสอดคล้อง  (Harmony)  และความสมดลุยัง่ยืน 

       6.  มีการพฒันาจิตใจและจิตวิญญาณอนัลกึซึง้ 

       7.  สง่เสริมความเข้มแข็งของสงัคม 

       8.  เป็นการผดงุศีลธรรมของสงัคม 

 

ประวัตคิวามเป็นมาของจังหวัดนครพนม 

 จงัหวดันครพนมเป็นจงัหวดัท่ีเก่าแก่จงัหวดัหนึง่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีประวตัสืิบ

ทอดกนัมานานหลายร้อยปี  ซึง่เดมิพืน้ท่ีจงัหวดันครพนมเคยเป็นม หานครของอาณาจกัรศรีโคตรบรูณ์

ท่ีรุ่งเรืองในอดีตประมาณราวต้นพทุธศตวรรษท่ี 12 เป็นอาณาจกัรอิสระไมข่ึน้กบัใคร  มีอาณาจกัรร่วม

สมยัคือ อาณาจกัรทวาราวดี อาณาจกัรละโว้ และอาณาจกัรศรีวิชยั เป็นต้น ซึง่อาณาจกัรตา่งๆ ได้

ผลดัเปล่ียนกนัมีอํานาจเหนืออาณาจกัรอ่ืน ประมาณพุ ทธศตวรรษท่ี 16 อาณาจกัรศรีโคตรบรูณ์ ได้

เส่ือมอํานาจลง ตกอยูภ่ายใต้การปกครองของอาณาจกัรขอม ตอ่มาในราวพทุธศตวรรษท่ี 18 ช่ือของ  

ศรีโคตรบรูณ์ ได้ปรากฏขึน้อีกครัง้ในนาม เมืองโคตรบรูณ์  เป็นเมืองในอาณาจกัรล้านช้าง  มีฐานะเป็น

เมืองลกูหลวง โดยพระเจ้ากรุงศรีสตันาคน หตุล้านช้าง ทรงสร้างเมืองท่ีปากห้วยหินบรูณ์  (ปากห้วย

บรรจบลํานํา้โขงฝ่ังซ้ายตรงข้ามอําเภอทา่อเุทน  เหนือเมืองนครพนม ) ให้ช่ือเมืองใหมว่า่ ศรีโคตรบรูณ์ 

สืบราชสมบตัมิาได้หลายองค์ ตอ่มาย้ายเมืองมาตัง้ท่ีป่าไม้รวก ห้วยศรีมงั ริมแมนํ่า้โขงฝ่ังซ้าย (คือ

เมืองเก่าใต้เมืองทา่แขกในปัจจบุนั)   
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 ถึงปี  พ.ศ. 2297  มีพระนครานรัุกษ์  ครองเมืองศรีโคตรบรูณ์ มีความเห็นวา่เมืองมิได้ตัง้อยูท่ี่

ปากห้วยหินบรูณ์แล้ว จงึได้เปล่ียนนามเมืองใหมว่า่ เมืองมรุกขนคร เพราะถือวา่สร้างขึน้ในดงไม้รวก    

นามเมืองศรีโคตรบรูณ์ จงึได้เปล่ียนไปตัง้แตค่รัง้นัน้ 

 ปี พ.ศ. 2330 ย้ายเมืองมาตัง้ทางฝ่ังขวาแมนํ่า้โขงท่ีปากห้วยบงัฮวก บรรจบกบัแมนํ่า้โขง 

(ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งบ้านดอนนางหงส์ทา่ ตําบลดอนนางหงส์ อําเภอธาตพุนม เลยลงไปถึงบ้านธาตุ

น้อยศรีบญุเรือง ตําบลพระกลางทุง่ อําเภอธาตพุนม ) เมืองรุกขนคร เม่ือย้ายมาตัง้ท่ีปากห้ วยบงัฮวก 

โดยประมาณ 20 ปี นํา้ได้กดัเซาะตลิง่พงัลงมามาก จงึได้ย้ายเมืองมาตัง้ท่ีบ้านหนองจนัทร์ (หา่งจาก

ตวัเมืองนครพนมปัจจบุนัไปทางทิศใต้ประมาณ 4 กิโลเมตร)  ตัง้ช่ือเมืองใหมว่า่  นครบรีุราชธานี 

 ปี พ.ศ. 2337 พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปล่ียน

นามเมืองเสียใหมว่า่ เมืองนครพนม ขึน้ตรงตอ่กรุงเทพฯ การท่ีพระราชทานนามวา่ เมืองนครพนม  

สนันษิฐานได้วา่อาจจะเน่ืองด้วยแตเ่ดมิเมืองนีเ้ป็นเมืองลกูหลวงมาก่อน  เป็นเมืองท่ีมีความสําคญัทาง

ประวตัศิาสตร์ จงึให้ใช้คําวา่ นคร หรืออีกนยัหนึง่คําวา่ นคร นี ้   อาจรักษาช่ือเมืองเดมิคือเมืองนครบรีุ

ราชธานีไว้ สว่นคําวา่ พนม อาจจะเน่ืองด้วยจงัหวดันีมี้องค์พระธาตพุนมประดษิฐานอยู ่หรืออาจจะ

เน่ืองจากเดมิมีอาณาเขตกินไปถึงดนิแดนฝ่ังซ้ายของแมนํ่า้โขง คือบริเวณเมืองทา่แขก ซึง่มีภเูขาสลบัซบัซ้อน

มากมายไปถึงดนิแดนของประเทศเวียดนาม  จงึใช้คําวา่  พนม  เพราะแปลวา่  ภเูขา 

 จงัหวดันครพนม มีองค์พระธาตพุนมเจดีย์อนัศกัดิส์ิทธ์ิคูบ้่านคูเ่มืองมาแตโ่บราณกาล       

เป็นศนูย์รวมศรัทธาของพทุธศาสนิกชนทัว่ไปทัง้ชาวไทยและชาวลาว  มีงานเฉลิมฉลององค์พระธาตพุนม

ในระหวา่งวนัเพ็ญเดือนสามของทกุปี    

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1  แผนท่ีจงัหวดันครพนม 
 

ท่ีมา:  แผนท่ีจงัหวดันครพนม. (ม.ป.ป.: ออนไลน์) 
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ท่ีตัง้และอาณาเขต 

 จงัหวดันครพนมเป็นจงัหวดัชายแดน ตัง้อยูภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มี

ลกัษณะเป็นแนวยาวตามฝ่ังของแมนํ่า้โขง ประมาณ 153 กิโลเมตร อยูร่ะหวา่งเส้นรุ้งท่ี 16 - 18 องศาเหนือ 

และระหวา่งเส้นแวงท่ี 104 – 105 องศาตะวนัออก มีระยะหา่งจากกรุงเทพมหานครประมาณ 735 กิโลเมตร 

จงัหวดันครพนมมีเนือ้ท่ีประมาณ 5,512.668 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,445,418 ไร่ คดิเป็น  

ร้อยละ 3 ของพืน้ท่ีตะวนัออกเฉียงเหนือซึง่มีลกัษณะภมูิปร ะเทศเป็นท่ีราบสงู สงูกวา่ระดบันํา้ทะเล

ประมาณ 140 เมตร มีอาณาเขตตดิตอ่กบัเขตใกล้เคียง  ดงันี ้

 ทศิเหนือ                ตดิตอ่กบัเขตอําเภอเซกา  จงัหวดัหนองคาย  

 ทศิใต้                    ตดิตอ่กบัเขตอําเภอดงหลวง  อําเภอหว้านใหญ่  จงัหวดัมกุดาหาร  

 ทศิตะวนัออก         ตดิตอ่กบัแขวงคํามว่น  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี

แมนํ่า้โขงเป็นท่ีกัน้พรมแดน 

 ทศิตะวนัตก           ตดิตอ่กบัเขตอําเภอกสุมุาลย์  อําเภออากาศอํานวย  จงัหวดัสกลนคร  

   

การแบ่งเขตการปกครองแผนท่ีจังหวัดนครพนม  

 ในปี  พ .ศ.2545 จงัหวดันครพนม  แบง่การปกครอง สว่นภมูภิาคออกเป็น 12 อําเภอ โดยมี

อําเภอ  ดงันี ้  

1. อําเภอเมืองนครพนม   

2. อําเภอทา่อเุทน   

3. อําเภอธาตพุนม   

4. อําเภอนาแก  

5. อําเภอนาหว้า  

6. อําเภอบ้านแพง   

7. อําเภอปลาปาก  

8. อําเภอโพนสวรรค์   

9. อําเภอเรณนูคร  

10. อําเภอศรีสงคราม   

11. อําเภอนาทม  

12. อําเภอวงัยาง  
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สภาพภูมิประเทศ 

 ลกัษณะภมูิประเทศ  แบง่เป็น  2  เขต คือ 

 เขตตอนเหนือ สภาพพืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นเนินสงูและท่ีดอน มีป่าไม้สลบักบัพืน้ท่ีราบใช้ทํานา 

ทางเหนือสดุของจงัหวดัในเขตอําเภอบ้านแพงมีเทือกเขาภลูงักาทอดผา่น นอกจากนีย้งัแมนํ่า้สําคญั

ไหลผา่น คือแมนํ่า้สงครามและแมนํ่า้อนู สําหรับอําเภอบ้านแพง อําเภอศรี สงคราม อําเภอทา่อเุทน 

อําเภอนาหว้า อําเภอโพนสวรรค์ และอําเภอนาทม 

 เขตตอนใต้ พืน้ท่ีบริเวณใกล้แมนํ่า้โขงทางทิศตะวนัออก เป็นท่ีราบลุม่ สว่นทางทิศตะวนัตก

ซึง่อยูห่า่งจากแมนํ่า้โขงออกไปมีพืน้ท่ีดอนมีสภาพเป็นป่าเตง็รัง พืน้ดนิสว่นมากมีลกัษณะเป็นหินลกูรัง 

บางแหง่มีลกัษณะท่ีเนินและท่ีราบสลบักนั มีแมนํ่า้ก่ําไหลผา่นพืน้ท่ีทางใต้สดุของจงัหวดั ในเขตอําเภอ

นาแกมีเทือกเขาภพูานทอดเป็นแนวกัน้เขตระหวา่งจงัหวดันครพนมและจงัหวดัมกุดาหาร สําหรับ

อําเภอท่ีอยูใ่นเขตนีไ้ด้แก่ อําเภอเมืองนครพนม อําเภอเรณนูคร อําเภอธาตพุนม อําเภอปลาปาก 

อําเภอนาแก และอําเภอวงัยาง   

  
 จังหวัดนครพนม มีประเพณี และการดาํเนินชีวติตามแบบของชาวอีสานเป็นส่วนใหญ่ 

มีสถานท่ีท่ีมีวัฒนธรรมและประเพณีพืน้บ้าน  ดงันี ้

สถานท่ี วัฒนธรรมและประเพณีพืน้บ้าน 

อําเภอเมือง แสกเต้นสาก  ฟ้อนผู้ไท  เซิง้ 

อําเภอนาหว้า เซิง้บัง้ไฟ  เซิง้เก็บหมากหว้า 

อําเภอนาแก ฟ้อนผู้ไท  แคนประยกุต์ 

อําเภอปลาปาก ฟ้อนผู้ไท  เซิง้กระตบิข้าว  เซิง้สวิง  การขบัร้อง

สรภญัญะ  การขบัร้องเพลงพืน้บ้านตา่งๆ 

อําเภอทา่อเุทน รําไทญ้อ โซท่ัง่บัง้ 

อําเภอธาตพุนม รําศรีโคตรบรูณ์ รําไทพวน 

อําเภอเรณนูคร รําภไูท  รําเบิง่โขง รําก็อบแก็บ 

อําเภอโพนสวรรค์ การแสดงโซท่ัง่บัง้ 
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สังคมและวัฒนธรรม 

 จงัหวดันครพนมเป็นจงัหวดัเก่าแก่ตัง้อยูใ่นแถบลุม่แมนํ่า้โขงมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นลําดบั

มาอนัยาวนานทัง้ในด้านศลิปหตัถกรรม และหตัถกรรมพืน้บ้านหลากหลายได้ช่ือวา่เป็นแอง่สะสมทาง

วฒันธรรม และยงัเป็นจงัหวดัท่ีมีชนเผา่หรือชาตพินัธุ์ตา่ง ๆ รวมกนัถึง 7 ชาตพินัธุ์ด้วยกนั คือ 

ชาตพินัธุ์เผา่ผู้ ไท  อาศยัอยูท่ี่อําเภอเรณนูคร จงัหวดันครพนม 

ชาตพินัธุ์เผา่ไทยญ้อ  อาศยัอยูท่ี่อําเภอทา่อเุทน อําเภอนาหว้า จงัหวดันครพนม 

ชาตพินัธุ์เผา่ไทยกะเลงิ  อาศยัอยูท่ี่อําเภอนาแก อําเภอธาตพุนมบางท้องท่ี จงัหวดันครพนม 

ชาตพินัธุ์เผา่ไทยแสก  อาศยัอยูท่ี่ตําบลอาจสามารถ อําเภอเมือง อําเภอนาหว้า จงัหวดันครพนม 

ชาตพินัธุ์เผา่ไทยลาว  อาศยัอยูท่ี่เขตอําเภอเมือง และผสมปนเปอยู ่ณ ท้องถ่ินหลายแหง่  

           เขตจงัหวดันครพนม 

ชาตพินัธุ์เผา่ไทยโย้ย  อาศยัอยูท่ี่อําเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม อําเภออากาศอํานวย  

จงัหวดัสกลนคร 

 ชาตพินัธุ์เผา่ไทยโซห่รือโส้ อาศยัอยูท่ี่เขต อําเภอโพนสวรรค์ อําเภอทา่อเุทน จงัหวดันครพนม 

 แตล่ะชาตพินัธุ์จะมีเอกลกัษณ์ประจําเผา่ของตนเอง มีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย มีวฒันธรรม

ประเพณีประจําเผา่ของตนเองสืบทอดกั นมาชัว่ลกูชัว่หลาน เชน่ การละเลน่ของชาตพินัธุ์เผา่ไทยแสก 

คือ แสกเต้นสาก การทอผ้าฝ้าย ผ้าไหม เป็นต้น ซึง่แตล่ะชนิดพนัธุ์ก็จะมีลายประจําเผา่ของตนเอง เชน่ 

ไทยกะเลงิ มีการทอผ้ามดัหม่ี ผ้าฝ้าย และผ้าไหม หม่ีซ้อ หมูข่ัน้ลายโคมห้า ลากหมากกระจบั เผา่ผู้ ไทย

จะเป็นลายแบบดอกเลก็ ๆ เผา่ไทยลาวจะเป็นผ้าทอลายมกุโบราณ เป็นต้น 

แหล่งท่องเท่ียวทางประวัตศิาสตร์ 

 1.  พระธาตพุนม ประดษิฐาน  ณ วดัพระธาตพุนมวรมหาวิหาร ในเขตอําเภอธาตพุนมหา่ง

จากตวัจงัหวดัประมาณ 50 ก.ม. มีความสําคญั คือ มีพระบรมสารีริกธาตบุรรจอุยูใ่นองค์พระธาต ุและ

ฉตัรทองคําบนยอดพระธาตพุนม มีนํา้หนกัถึง 110 ก.ก.  ปัจจบุนัพระธาตพุนม มีฐานกว้างด้านละ 

12.33 เมตร เป็นเจดีย์ทรงส่ีเหล่ียมสงูและดสูง่างามย่ิงนกั งานนมสัการพระธาตพุนม จดัเป็นประจําทกุปี

ของชาวจงัหวดันครพนม โดยเร่ิมตัง้แตว่นัขึน้ 12 ค่ํา  ถึงแรม 1 ค่ํา เดือน 3 

 2.  พระธาตุ ท่าอุเทน ประดษิฐานอยู ่ณ บ้านทา่อเุทน  อําเภอทา่อเุทน รูปทรงคล้าย       

พระธาตพุนม สงูจากพืน้ดนิถึงยอด 33 วา ฐานกว้างด้านละ 6 วา 3 ศอก  พระธาตทุา่อเุทนนีเ้ป็นศลิปกรรม

และปชูนียสถานท่ีสําคญัย่ิงองค์หนึง่ บรรจพุระธาตขุองพระอรหนัต์ ซึง่พระอาจารย์ศรีทตัถ์ ผู้สร้างพระธาต ุ

ได้อญัเชญิมาจากเมืองยา่งกุ้ ง ประเทศพมา่ การเดนิทางไปนมสัการพระธาตจุากตวัเมืองนครพนม ใช้

เส้นทางหมายเลข 212 ไปยงัอําเภอทา่อเุทน 26  ก.ม. ถึงท่ีวา่การอําเภอทา่อเุทน ซึง่อยูใ่กล้วดั           

พระธาตทุา่อเุทน และอยูต่รงข้ามกบัเมืองหินบรูณ์ แขวงคํามว่น  ประ เทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว   
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 3.  พระธาตเุรณูนคร ประดษิฐานอยู ่ณ บ้านเรณนูคร อําเภอเรณนูคร สร้างขึน้เม่ือ  พ.ศ.2461  

โดยอาจารย์เม้า วงษา และอปัุชฌาย์อินทร์ โดยจําลองมาจากองค์พระธาตพุนม สงู 35 เมตร กว้าง  

8.37 เมตร มีซุ้มประต ู4 ด้าน ภายในเป็นโพรงบรรจพุ ระไตรปิฏก นอกจากมีองค์พระธาตเุรณู นครแล้ว

ยงัมีพระพทุธรูปพระองค์แสน เป็นพระพทุธรูปทองคํา นํา้หนกั 1,200 ก.ก. หน้าตกักว้าง 50 ซ.ม. 

สงู 50 ซ.ม. ประกอบด้วยพระพทุธรูปลกัษณะสวยงาม การเดนิทางไปนมสัการพระธาตเุรณนูคร  ใช้

เส้นทางหลวงหมายเลข 212 ถึงหลกักิโลเมตรท่ี 44 มีทางเข้าไปพระธาตอีุก 7  ก.ม. จงัหวดันครพนม  

 

อาํเภอนาหว้า 

 คําขวญัอําเภอ  พระธาตปุระสิทธ์ิรวมใจ ผ้ามกุไหมงามตา อาชีพปริศนา พฒันาหตัถกรรมไทย 

 ประวตัคิวามเป็นมา อําเภอนาหว้าประกอบด้วยชนเผา่ 5 เผา่  ได้แก่ ผู้ ไท แสก ญ้อ กะเลงิ 

และไทอีสาน ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นเผา่ญ้อท่ีอพยพมาจากตอนเหนือของเมืองหลวงพระบาง ส .ป.ป. ลาว 

เม่ือประมาณปี พ .ศ. 2112 และอีกสว่นหนึง่อพยพมาจากอบุลราชธานี โดยแรกเร่ิมได้ตัง้บ้านเรือนอยู่

บริเวณท่ีตัง้บ้านนาหว้าในปัจจบุนั เพราะเป็นท่ีราบลุม่ตดิกบัแมนํ่า้ (ลํานํา้อนู ) เหมาะแก่การทํานา

ประกอบกบัในบริเวณพืน้ท่ีมีต้นหว้าอยูเ่ป็นจํานวนมาก ชาวบ้านจงึตัง้ช่ือหมูบ้่านวา่ “บ้านนาหว้า” 

สืบตอ่มาจนถึงปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ  2  แผนท่ีอําเภอนาหว้า 

 

 ท่ีมา: แผนท่ีอําเภอนาหว้า. (ม.ป.ป.: ออนไลน์).  
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 ในอดีตอําเภอนาหว้ามีฐานะเป็นตําบลในเขตการปกครองของ อําเภอทา่อเุทน จงัหวดันครพนม 

ตอ่มาได้โอนเอาตําบลนาหว้าไปขึน้การปกครองกบัก่ิงอําเภอศรีสงคราม จนเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2514 

ทางราชการจงึได้ประกาศตัง้ “ก่ิงอําเภอนาหว้า ” ขึน้ มีพืน้ท่ีการปกครอง 3 ตําบลมี ร .ต.อนิวฒัน์          

พะโยมเย่ียม ร.น.เป็นหวัหน้าก่ิงอําเภอคนแรก และได้รับยกฐานะขึน้เป็ น “อําเภอนาหว้า” เม่ือวนัท่ี 22 

มีนาคม 2522  โดยมีนายพงศ์โพยม  วาศภมู ิเป็นนายอําเภอคนแรก 

 อําเภอนาหว้าจดัเป็นอําเภอท่ีเก่าแก่มีประวตัคิวามเป็นมาท่ียาวนาน มีมรดกทางศลิปวฒันธรรม

มากมาย เชน่ มีพระธาตปุระสิทธ์ิ เป็นต้น นอกจากนัน้ ยงัมีอาชีพท่ีจดัวา่เป็นภมูิปัญญาท้ องถ่ิน ได้แก่ 

การทําพณิ แคน โหวด โปงลาง ท่ีบ้านทา่เรือ ตําบลทา่เรือ การจกัสานไม้ไผท่ี่บ้านนาคนู ตําบลนาคนู 

การทอเส่ือกกท่ีบ้านเหลา่ ตําบลเหลา่พฒันา การทําอาชีพตุ๊กแก ปลงิ ไส้เดือนตากแห้ง ท่ีบ้านตาล  

ตําบลนาหว้า เป็นต้น อําเภอนาหว้ามีเผา่ชนท่ีมาตัง้หลกัแหลง่อยูห่ล ายเผา่ ซึง่แตล่ะเผา่ชนก็มีวิถีชีวิต

ศลิปวฒันธรรมท่ีแตกตา่งหลากหลาย 

ท่ีตัง้อาํเภอนาหว้า 

 อําเภอนาหว้าตัง้อยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของจงัหวดันครพนม (ระหวา่งเส้นรุ้งท่ี 21 - 25 

และเส้นแวงท่ี 19 - 95) หา่งจากจงัหวดันครพนม 98 กิโลเมตร และหา่งจากกรุงเทพมหานคร 690 กิโลเมตร 

เนือ้ท่ี 

 ประมาณ 288 , 448 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 204,375 ไร่ 

 

อาณาเขต   

 ทิศเหนือ ตดิกบัอําเภออากาศอํานวย จงัหวดัสกลนคร 

 ทิศใต้  ตดิกบัอําเภอกสุมุาลย์ จงัหวดัสกลนคร 

 ทศิตะวนัออก ตดิกบัอําเภอศรีสงคราม และอําเภอโพนสวรรค์ จงัหวดันครพนม 

 ทศิตะวนัตก ตดิกบัอําเภออากาศอํานวย และอําเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร 

ข้อมูลการปกครอง 

อําเภอนาหว้าแบง่เขตการปกครองยอ่ยเป็น 6 ตําบล 68 หมูบ้่าน ได้แก่ 

1. ตําบลนาหว้า 15  หมูบ้่าน 

2. ตําบลนาววั  13  หมูบ้่าน 

3. ตําบลบ้านเสียว 10  หมูบ้่าน 

4. ตําบลนาคนูใหญ่ 7    หมูบ้่าน 

5. อําเภอเหลา่พฒันา 15  หมูบ้่าน 

6. อําเภอทา่เรือ 8    หมูบ้่าน 

- เทศบาล จํานวน 1 แหง่ และ อบต. จํานวน 6 แหง่ 
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ตอนที่  1  ประวัตคิวามเป็นมาของหมู่บ้านท่าเรือ 

 บ้านทา่เรือ  เดมิเรียกวา่บ้านแต้  เม่ือปี พ.ศ.2445  ได้มีราษฎรกลุม่หนึง่อพยพมาจากหมูบ้่าน

นาซอ่ม (อพยพมาจากอําเภออํานาจเจริญ  จงัหวดัอบุล ราชธานีในขณะนัน้ ) เน่ืองจากมีพืน้ท่ีคบัแคบ

จงึมีหวัหน้ากลุม่เคล่ือนย้ายไปทางทศิตะวนัตกประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นพืน้ท่ีเนินสงูกวา่ท่ีเดมิ มีสภาพ

เป็นป่าเตง็รัง  บริเวณด้านทิศตะวนัออกเป็นท่ีราบลุม่มีหนองนํา้เล็ก ๆ มีต้นไม้ใหญ่ ใบหนา ชาวบ้าน

เรียกวา่ “ต้นแต้” (ภาษากลางเรียก ไม้มะคา่แ ต้ เป็นไม้เนือ้แข็งชนิดหนึง่ ) ตอ่มาจงึเรียกช่ือหมูบ้่านวา่ 

“บ้านแต้” หมูท่ี่ 14 ตําบลทา่บอ่สงคราม อําเภอทา่อเุทน จงัหวดันครพนม นบัแตน่ัน้เป็นต้นมา ตอ่มา

ได้ขึน้กบัตําบลนาหว้า  ก่ิงอําเภอบอ่ศรีสงคราม 

 ในราวปี พ .ศ.2480 ซึง่เป็นชว่งฤดฝูนมีนํา้มากแ ละไหลเช่ือมโยงกบัแม่ นํา้สายใหญ่ ๆ ได้แก่  

แมนํ่า้อนู แมนํ่า้สงคราม และแมนํ่า้โขง เป็นต้น ได้มีเรือพว่ง (ชาวบ้านเรียก เรือกระแซง ) มีขนาดใหญ่ท่ี

ใช้ไม้คํา้ถ่อแทนการพาย บรรทกุสนิค้าประเภทของป่า ได้แก่ สีเสียด หวาย ผลไม้ และจําพวกอาหาร

ได้แก่ ปลาแห้ง ปลาร้า เป็นต้น มาจากทา่บอ่สงคราม  (ปัจจบุนัคืออําเภอศรีสงคราม ) มาจอดเทียบฝ่ัง

ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของหมูบ้่าน หา่งออกไปประมาณ 0.5  กิโลเมตร  เพ่ือมาแลกเปล่ียนสินค้ากนั  

จํานวนเรือ  8-10  ลํา  และจอดพกัแลกเปล่ียนสินค้าครัง้ละ  10-15  วนัทกุปี   

 ตอ่มาในราวกลางปี พ .ศ. 2493 นายเหล่ียม บนิศรี  ซึง่เป็นผู้ใหญ่บ้านในขณะนัน้ได้ประชมุ

ชาวบ้านและมีมตติกลงให้มีการเปล่ี ยนช่ือหมูบ้่านใหมจ่ากเดมิวา่ “บ้านแต้” เป็น “บ้านทา่เรือ ” จนถึง

ปัจจบุนั 

 

สภาพการพัฒนา 

 การพฒันาหมูบ้่านตัง้แตอ่ดีต- ปัจจบุนั ทัง้การพฒันาด้านกายภาพ  และการพฒันาด้าน

อาชีพความเป็นอยู ่ มีลําดบัการพฒันาดงัตอ่ไปนี ้

 พ.ศ. 2445 เร่ิมตัง้หมูบ้่าน  (บ้านแต้) 

 พ.ศ. 2493 เปล่ียนช่ือหมูบ้่านจาก  “บ้านแต้”  เป็น  “บ้านทา่เรือ” 

 พ.ศ. 2518 แบง่การปกครองออกเป็น  2  หมูบ้่าน 

 พ.ศ. 2518 มีการจดัตัง้กลุม่อาชีพเสริมขึน้ภายในหมูบ้่านเป็นครัง้แรก  ทําแคน  พณิ   

                                     โหวด และมีกลุม่แมบ้่านเกษตรกรปลกูหมอ่นเลีย้งไหม 

 พ.ศ. 2536 ได้รับคดัเลือกเป็นหมูบ้่านพฒันา  อนัดบัท่ี  1  (ระดบัอําเภอ)  อนัดบัท่ี  2   

   (ระดบัจงัหวดั) 

 พ.ศ. 2542 ได้รับคดัเลือกเป็นชมุชนสู้ภยัเศรษฐกิจดีเดน่  (ระดบัจงัหวดั) 

 พ.ศ. 2543 ได้รับคดัเลือกเป็นตําบลเขียวขจีดีเดน่  (ระดบัจงัหวดั) 

   และรางวลัชนะเลิศการพฒันาเศรษฐกิจชมุชนพึง่ตนเองดีเดน่  ระดบัจงัหวดั 
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 พ.ศ. 2544 ได้รับรางวลัชมุชนการพฒันาผลิตภณัฑ์พึง่ตนเองดีเดน่   

   มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 พ.ศ. 2549 ได้รับคดัเลือกเป็นหมูบ้่านหนึง่ตําบล  หนึง่ผลิตภณัฑ์  จงัหวดันครพนม   

   (หมูบ้่าน OVC) 

 พ.ศ. 2551 ได้รับรางวลัชนะเลิศหมูบ้่านนครพนมเมืองนา่อยู ่

   ได้รับคดัเลือกหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดบั “อยูดี่ กินดี”  

                                     จงัหวดันครพนม 

 พ.ศ. 2553 ได้รับรางวลัพระราชทานรองชนะเลิศอนัดบั 1 การประกวดหมูบ้่านเศรษฐกิจ 

พอเพียงจากสํานกังานคณะกรรมการพเิศษเพ่ือประสานงานโครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 

สภาพท่ัวไป 

 บ้านทา่เรือ  มีระยะทางหา่งจากอําเภอนาหว้า ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร พืน้ท่ีสว่นใหญ่

เป็นท่ีราบลุม่  มีสภาพป่าเป็นไม้เตง็รัง  และป่าละเมาะอยูก่ระจดักระจายทัว่ไปประมาณ 2% ของพืน้ท่ี

ทัง้หมด บางพืน้ท่ีเป็นท่ีราบสงูประมาณ 10 – 20 เมตร เรียงรายตามลุม่แมนํ่า้ทางทศิตะวนัตกเป็น

แหลง่ดนิเคม็มีเกลือปนอยูป่ระมาณ  50%  (เป็นแหลง่ดนิเคม็ท่ีสดุของจงัหวดันครพนม) 

 

อาณาเขตของหมู่บ้าน 

ทิศเหนือ   จรด  บ้านเสียว/โคกสะอาด  ตําบลบ้านเสียว   อําเภอนาหว้า     จงัหวดันครพนม 

ทิศใต้    จรด  บ้านนาซอ่ม     ตําบลทา่เรือ     อําเภอนาหว้า     จงัหวดันครพนม 

ทศิตะวนัออก   จรด  บ้านบะหว้า     ตําบลทา่เรือ     อําเภอนาหว้า     จงัหวดันครพนม 

ทศิตะวนัตก      จรด  บ้านเมน่           ตําบลบะหว้า     อําเภอพรรณานิคม  จงัหวดัสกลนคร 

 

จาํนวนหมู่บ้าน 

 องค์การบริหารสว่นตําบลทา่เรือ  ประกอบด้วย  8  หมูบ้่าน  ได้แก่ 

 1.  หมูท่ี่  1  บ้านทา่เรือ 

 2.  หมูท่ี่  2  บ้านทา่เรือ 

 3.  หมูท่ี่  3  บ้านนาซอ่ม 

 4.  หมูท่ี่  4  บ้านนาซอ่ม 

 5.  หมูท่ี่  5  บ้านบะหว้า 

 6.  หมูท่ี่  6  บ้านสามแยก 
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 7.  หมูท่ี่  7  บ้านบะหว้า 

 8.  หมูท่ี่  8  บ้านทา่เรือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3  แผนท่ีหมูบ้่านทา่เรือ 

 

 ท่ีมา:  เอกสารแผน่พบัแนะนําการทอ่งเท่ียวบ้านทา่เรือ. (ม.ป.ป.). 

 

 ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ทําการศกึษาในพืน้ท่ีหมูบ้่านทา่เรือ  ตําบลทา่เรือ  อําเภอนาหว้า  

จงัหวดันครพนม  ในหมูท่ี่  1  หมูท่ี่  2  และหมูท่ี่  8  ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

 

ข้อมูลท่ัวไปของหมู่บ้านท่าเรือ  หมู่ท่ี  1 

 จํานวนหลงัคาเรือนและประชากร 

 หมูท่ี่ 1 จํานวน 256 หลงัคาเรือน ประชากรชาย 577  คน  หญิง  609 คน  รวม  1,186  คน 

 จํานวนคุ้มหมูบ้่านทา่เรือ  ของหมูท่ี่  1   

 จํานวน 9 คุ้ม ประกอบด้วย 1) คุ้มโรงเรียน 2) คุ้มอยูดี่มีสขุ  3)คุ้มแสนสําราญ 4) คุ้มรุ่งนิรันดร  

5)  คุ้มมจุรินทร์  6)  คุ้มเศรษฐกิจ  7)  คุ้มมิตรสมัพนัธ์  8)  วงัแคน  9)  คุ้มหนองแต้สดุสยาม 
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 ข้อมูลท่ัวไปของหมู่บ้านท่าเรือ หมู่ท่ี  2 

 กระทรวงมหาดไทย ประกาศจดัตัง้ หมูบ้่านทา่เรือ หมูท่ี่ 2 ตําบลทา่เรือ อําเภอนาหว้า จงัหวดั

นครพนม โดยแยกเขตการปกครองออกมาจากบ้านทา่เรือ หมูท่ี่ 1 เม่ือปี พ.ศ.  2518 

 จํานวนหลงัคาเรือนและประชากร 

 หมูท่ี่ 2  จํานวน 163  หลงัคาเรือน  ประชากรชาย 392 คน  หญิง 438 คน  รวม 830 คน 

 จํานวนคุ้มหมูบ้่านทา่เรือ  ของหมูท่ี่   2  

 จํานวน 5 คุ้ม ประกอบด้วย 1) คุ้มหลกัเมือง 2) คุ้มโพธ์ิแหงน 3) คุ้มเหมนัต์ 4) คุ้มร่ืนรมย์       

5)  คุ้มมุง่เจริญ 
 

 ข้อมูลท่ัวไปของหมู่บ้านท่าเรือ  หมู่ท่ี  8 

 จํานวนคุ้มหมูบ้่านทา่เรือ  ของหมูท่ี่ 8 

 หมูท่ี่ 8 จํานวน 145 หลงัคาเรือน ประชากรชาย  340  คน หญิง  359 คน  รวม  719 คน 

 จํานวนคุ้มหมูบ้่านทา่เรือ  หมูท่ี่  8   

 จํานวน 5 คุ้ม ประกอบด้วย 1)  คุ้มรังสรรค์ 2)  คุ้มหนาวหมอก 3)  คุ้มสนธยา 4) คุ้มทรัพย์เจริญ  

5)  คุ้มเจ้าปู่  

 ซึง่ในแตล่ะคุ้มจะมีหวัหน้าคุ้มและผู้ทรงคณุวฒุิทําหน้าท่ีชว่ยเหลือผู้ใหญ่บ้านในการพฒันา

และบริหารงานในหมูบ้่าน 

 สรุปจํานวนครัวเรือนและประชากร ทัง้ 3 หมูบ้่าน คือ หมูท่ี่ 1 หมูท่ี่ 2 และหมูท่ี่ 8 มีจํานวน         

564  หลงัคาเรือน  ประชากรชาย  1.309  คน  หญิง  1.406  คน  รวม  2.715  คน 
 

 ด้านอาชีพ 

 ประชากรบ้านทา่เรือหมูท่ี่ 1 , หมูท่ี่ 2 และหมูท่ี่ 8 ประกอบอาชีพหลกัด้านการเกษตรเป็น  

สว่นใหญ่ คือ ทํานา นอกจากนีย้งัมีอาชีพเสริมท่ีสร้างรายได้ คือ การทอผ้าไหม การทํา เคร่ืองดนตรี

พืน้บ้านอีสาน  แคน  พณิ  โหวด  โปงลาง 
  

 วัฒนธรรม / ประเพณี /  ศาสนา / ความเช่ือ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 กิจกรรมของชมุชนบ้านทา่เรือสว่ นใหญ่เป็นการร่วมกนัทําความสะอาดหมูบ้่านในวนัสําคญั   

ตา่ง ๆ เชน่ ตดัต้นไม้ริมทาง ถางหญ้าในท่ีสาธารณประโยชน์  ทําคว ามสะอาดถนนในหมูบ้่าน  เป็นต้น  

เพ่ือให้ชาวบ้านมีจิตสํานกึในการหวงแหนและรักษาสิ่งของสว่นรวม ทางด้านวฒันธรรมจดัให้มี การ

บายศรีสูข่วญั  เพ่ือเป็นการต้อนรับแขกท่ีเข้ามาเย่ียมเยียนหรือบคุคลสําคญัท่ีเข้ามาปฏิบตังิานหรือ

ภารกิจในหมูบ้่าน โดยชาวบ้านจะร่วมกนัทําพานบายศรี  มีการรําบายศรี มีหมอสตูรขวญั และผกูข้อมือ

รับขวญั 
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 ชาวบ้านทา่เรือมีการทําบญุตาม ประเพณีฮีตสิบสองค รองสิบส่ี ฮีตบ้านคองเมือง ทําบญุ

ประจําทัง้ 12 เดือน ซึง่เป็นงานบญุประเพณีอีสานท่ีได้สืบทอดกนัมาตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั  เชน่ 

 
 เดอืนท่ี 1  
 บญุเข้ากรรม เม่ือถึงเดือนอ้าย (เดือน 1) ตามประเพณีพระสงฆ์จะมาชมุนมุเพ่ือเข้ากรรมหรือ

การปฏิบตักิิจปริวาสกรรมประมาณ 15 วนั เป็นการชําระอาบตั ิ (โทษทางพระวินยั ) ท่ีเป็นโทษเบา เชน่ 

การท่ีพระภิกษุสงฆ์แสดงกิริยาอาการคกึคะนอง ร้องรําทําเพลง เคีย้วอาหารเสียงดงัหรือการไมสํ่ารวม

กิริยาอาการสมกบัท่ีตนดํารงเพศสมณศกัดิเ์หลา่นี ้สว่นชาวบ้านญาตโิยมก็มาปรนนบิตัพิระสงฆ์มีการ

ทําบญุถวายทานร่วมรักษาศีลภาวนา ฟังพระธรรมเทศนาตลอดกาล 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4  บญุเข้ากรรม 

 
 เดอืนท่ี 2   
 ตามโบราณประเพณีฮีตสิบสองครองสิบส่ีของชาวอีสานนัน้ เม่ือถึงเดือนย่ีจะมีการทําบญุคูณลาน

หรือบญุคณูข้าว เพ่ือเป็นสริิมงคลแก่ข้าวเปลือกและวดัศรีโพธ์ิชยัก็ได้จดังานบญุกองข้าวหรือบญุคณูลานนี ้

เป็นประจําทกุปี มีกิจกรรมดงันี ้
 - รวมข้าวเปลือกจากชาวบ้าน 
 - ตัง้กองบญุอทุศิสว่นกศุลถึงอดีตเจ้าอาวาสวดัศรีโพธ์ิชยัทกุรูป 

 - พระสงฆ์เจริญพระพทุธมนต์ 

 - พิธีสูข่วญัข้าว 

 - ทําบญุตกับาตร ถวายกองบญุ ถวายภตัตาหาร ถวายข้าวเปลือก 
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 เดอืนท่ี 3  
 เม่ือถึงเดือนสามจะมีการจดังานบญุข้าวจ่ี ดงัมีคํากลา่วท่ีวา่ “เดือนสามค้อย เจ้าหวัคอย    

ปัน้ข้าวจ่ี ข้าวจ่ีบมี่นํา้อ้อย จวัน้อยเชด็นํา้ตา ” มลูเหตขุองการจดังานบญุข้าวจ่ีก็คือ  การหาอบุาย

ให้พทุธศาสนิกชนชาวอีสานได้ถวายทานเพ่ือสัง่สมบญุบารมีของตนให้สงูขึน้ และเน่ืองจากเดือนนีเ้ป็น

ชว่งฤดหูนาวและเสร็จจากฤดกูาลเก็บเก่ียวข้าวแล้ว นยิมเอาข้าวเหนียวมาทําเป็นปัน้ข้าวจ่ีรับประทานกนั 

ด้วยความเป็นพทุธศาสนิกชนท่ีมีจิตใจเป็นกศุลก็จะนําข้าวจ่ีมา ถวายพระสงฆ์ก่อน นบัเป็นประเพณีท่ี  

ดีงามควรสืบทอดตอ่ไปชัว่ลกูหลาน และวดัศรีโพธ์ิชยัก็จดังานบญุข้าวจ่ีมาเป็นประจําทกุปี มีกิจกรรม

ดงันี ้
 - ตัง้กองบญุ 

 - ชาวบ้านทา่เรือทกุหมูจ่ี่ข้าวจ่ีใหญ่ หมูล่ะ 1 ก้อน เพ่ือถวายเป็นพทุธบชูา 

 - ขบวนแหปั่น้ข้าวจ่ีใหญ่รอบหมูบ้่าน 

 - ทําบญุตกับาตรข้าวจ่ี 

 - ถวายภตัตาหาร กองบญุ 

 
 เดอืนท่ี 4   
 งานบญุผะเหวด หรือบญุพระเวสสนัดร เป็นงานบญุใหญ่ประจําปี จดัขึน้ในวนัแรม 14-15  ค่ํา 

เดือน 4 ชาวบ้านจะนิมนต์พระมาเทศน์มหาชาต ิหากใครฟังจบครบ 13 กณัฑ์  ในวนัเดียว  เช่ือกนัวา่

จะได้อานิสงส์มาก  ก่อนวนังานบญุใหญ่เป็นวนัเตรียมบญุ  ชาวบ้านจะ “บีบข้าวปุ้ น”  เพือ่นําไปทําบญุ  

ตอนกลางคืนจะมีการละเลน่  “กลองเลง ” ตระเวนไปรอบ ๆ หมูบ้่านเพ่ือให้ชาวบ้านได้ทําบญุถวาย

ปัจจยัแก่วดั 

 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ  5  งานบญุผะเหวด 
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 เดอืนท่ี 5  
 สมยัก่อนการเร่ิมต้นของปีได้ถือเดือ น 5 เป็นต้นปี เม่ือถึงเดือน 5 พระอาทิตย์โคจรเข้าสูร่าศี 

“เมษ” ทางโหราศาสตร์เดือนนีเ้ป็นชว่งเวลาของการจดังานประเพณีสงกรานต์ตามแบบโบราณงาน

สงกรานต์ของวดัมีกิจกรรมดงันี ้
-  ทําบญุตกับาตร ถวายทาน อทุศิสว่นกศุลให้พอ่แม ่ปู่ ยา่ตายาย 
-  พิธีบชูาพระพทุธรูปโบราณ 
-  สรงนํา้พระพทุธรูป , สรงนํา้พระสงฆ์ 
-  พธีิคารวะผู้สงูอาย ุ(โดยลกูหลานเป็นผู้ นําคารวะ / บายศรีสูข่วญัให้ผู้สงูอาย)ุ 
-  ขนทรายเข้าวดัและก่อพระเจดีย์ทรายของชาวบ้าน 
-  แหด่อกไม้รอบหมูบ้่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 6  ประเพณีสงกรานต์  

 

 เดอืนท่ี 6   
 บญุบัง้ไฟ เรียกอีกอยา่งหนึง่วา่บญุเดือน 6 เม่ือถึงเดือน 6 ประชาชน กํานนั ผู้ใหญ่บ้าน พระสงฆ์ 

จะประชมุกนัหาวนัเวลาท่ีจะทําบญุเดือนหก เม่ือได้วนัเวลาแล้วก็จดัพิมพ์ใบฎีกาบอกบญุกบัหมูบ้่าน

ใกล้เคียงมาร่วมทําบญุ นอกจากการคบ งันด้วยหมอลําแล้ว ในวนังานจะมีการเสง็กลอง เรียกวา่เสง็

กลองก่ิงหรือจิ่ง แล ะมีขบวนแหบ่ัง้ไฟอยา่งสนกุสนาน ในเวลาภาคบา่ย ๆ จะแหบ่ัง้ไฟรอบอโุบสถหรือ

ศาลาการเปรียญ 3 รอบ แล้วแหเ่ข้าไปในหมูบ้่านด้วยขบวนกลองยาว พร้อมทัง้เซิง้บัง้ไฟด้วยคําพดู

สนกุสนาน 3 พวก คือ พวกชัน้สงู บทเซิง้จะใช้ คําสงู พวกชัน้กลางเป็นแบบเรียบ ๆ ขบวนพวกชัน้ต่ําจะ
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แตง่กายแบบตลกคะนองใช้วาจาหยาบโลนบาดห ูมีการนุง่ร่างแหแทนกางเกง เขียนคิว้ทาปาก การเซิง้

บางบทก็เป็นการเกีย้วพาราสีสภุาพสตรี ซึง่ในการเซิง้นัน้จะมีหวัหน้าพากลา่วคําเซิง้คนในขบวนก็วา่ตาม 

เม่ือไปรอบ ๆ หมูบ้่านแล้วก็แหก่ลบัเข้าวดั นําบัง้ไฟไปไว้ ณ ท่ีจดัแตง่ไว้ พอกลางคื นก็มีการคบงนัไหว้

พระสวดมนต์ ฟังเทศน์จบลงก็จะมีการเส็งกลองก่ิงหรือกลองจิ่ง รุ่งขึน้ทําบญุเลีย้งพระ แล้วก็เอาบัง้ไฟ

ขึน้ร้านเพ่ือทําการจดุไฟในการจดับัง้ไฟนีจ้ะมีการเส่ียงบัง้ไฟด้วยวา่ หากบัง้ไฟขึน้ดีไมแ่ตกกลางอากาศ 

หรือแตกอยูก่บัร้านเช่ือกนัวา่ในปีนัน้ฟ้าฝนดี ข้า วปลาอาหารจะอดุมสมบรูณ์แตถ้่าบัง้ไฟไมข่ึน้แตกอยู่

กบัร้านหรือขึน้ไปแตกกลางอากาศเช่ือกนัวา่ปีนัน้ ข้าวปลาอาหารไมดี่ฟ้าฝนแห้งแล้ง 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  7  งานบญุบัง้ไฟ 

 
 เดอืนท่ี 7   
 บญุซําฮะ หรือบญุชําระ เป็นการทําบญุเพ่ือเป็นการปัดรังควานและขบัไลส่ิ่งไมดี่ไมง่ามหรื อ

สิง่ท่ีเป็นอปัมงคลออกไปจากหมูบ้่าน เรียกอีกอยา่งหนึง่วา่ บญุเบกิบ้าน หรือบญุซําฮะบะเบกิ พอถึงวนั

ทําบญุชาวบ้านทกุครัวเรือนจะนําดอกไม้ ธปูเทียน ขนันํา้มนต์ และขนัใสก่รวดทรายและฝ้ายผกูแขนมา

รวมกนัท่ีศาลากลางบ้าน ตกตอนเย็นจะนิมนต์พระสงฆ์มาสวดชยัมงคลคาถา (ชาวอีสาน เรียกวา่ ตัง้

มงุคณุ) ตอนเช้าวนัรุ่งขึน้จะพากนันําข้าวปลาอาหารมาทําบญุตกับาตรเลีย้งพระถวายจงัหนั 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 8  บญุซําฮะ 
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 เดอืนท่ี 8   
 บญุเข้าพรรษา เป็นประเพณีของบ้านเมืองมาแตโ่บราณกาล และทําบญุในวนัขัน้ 15 ค่ํา

เดือน 8 เป็นวนัรวมเตรียมการหลอ่เทียนพรรษา ตกแตง่ประดบัเทียนให้สวยงาม เพ่ือถวายเป็นพทุธ

บชูา นําไปถวายพระภิกษุตามวดัตา่ง ๆ และทกุ ๆ หลงัคาเรือนก็จะมีธปูเทียน นําลงไปรวมกนัท่ีวดั

ถวายเป็นพทุธบชูาตลอดพรรษาตกกลางคืนก็มีการคบงนัต้นเทียน ผู้ เฒา่ผู้แก่ หนุม่สาว มีมหรสพคบงนั 

เชน่ หมอลํา แคนวง พอรุ่งเช้าซึง่เป็ นวนัแรม 1 ค่ํา เป็นวนัเข้าพรรษาก็ทําบญุใสบ่าตร ถวายภตัตาหาร

เช้า ถวายกองบญุ แหเ่ทียนพรรษา ผ้าอาบนํา้ฝน และต้นผ้าป่าสามคัคีของชาวบ้าน ฟังพระธรรม

เทศนา รักษาศีล สําหรับในสว่นของพระภิกษุสามเณรก็เตรียมการจดัทําไม้เจีย (ไม้สีฟัน ) เพือ่นําไป

คารวะแดพ่ระผู้ใหญ่ และขอขมาแด่ พระภิกษุด้วยกนั อนัเป็นวฒันธรรมของชมุชนท่ีดีงาม นอกจากขอ

ขมาพระภิกษุท่ีมีอาวโุสกวา่ในวนัเดียวกนัแล้วก็นําไม้ เจียไปขอขมาพระท่ีอ่ืน ๆ ตอ่ไป ระดบัชาวบ้านก็

จะมีนําข้าวตอกดอกไม้พร้อมธปูเทียนไปขอขมาพอ่แมแ่ละปู่ ยา่ตายาย นอกจากนัน้ในชว่งเข้าพรรษา

ในวนัพระใหญ่ เชน่ 14 ค่ํา หรือ 15 ค่ํา ชาวบ้านจะมีการจดุเทียนบชูาไว้ตามหวักะไดบ้านเพ่ือบชูาผู้ มี

พระคณุ 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 9  บญุเข้าพรรษา 
 

 เดอืนท่ี 9   
 บญุเดือน 9 “บญุข้าวประดบัดนิ” 

 เม่ือถึงเดือนเก้าแตโ่บราณสืบมาเช่ือกนัวา่กลางคืนของเดือนเก้าดบั (วนัแรมสิบส่ีค่ําเดือน

เก้า) เป็นวนัท่ีประตนูรกเปิดให้ภตูผีวิญญาณได้ออกมาเย่ียมญาตใินโลกมนษุย์ในคืนนีคื้นเดียวเทา่นัน้

ในรอบปี ดงันัน้จงึพากนัหอ่ข้าวทําบญุไปให้ญาตพ่ีิน้องท่ีลว่งลบัไปแล้ว 
 วดัศรีโพธ์ิชยั  ได้จดักิจกรรมสําคญั  ดงันี ้

 -   ตัง้กองบญุ 
 -  พระสงฆ์เจริญพระพทุธมนต์ / ฟังเทศน์ 
 -  ถวายภตัตาหาร / ถวายกองบญุ / ข้าวสาร 

 -  แหต้่นรอบหมูบ้่าน / ถวายต้น 
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ภาพประกอบ 10  บญุเดือน 9 “บญุข้าวประดบัดนิ” 

 

 เดอืนท่ี 10   
 บญุข้าวสาก ทางพระพทุธศาสนาเรียกเดือนนีว้า่ “สารทกาล ” แปลวา่ กาลฤดดูอกบวบขม 

พธีิทําบญุข้าวสาก ชาวบ้านเรียกวา่ บญุข้าวแจก ซึง่มีความประสงค์อยู ่2 อยา่งคือ พธีิสง่ข้าวพวกเปรต

กบัพธีิอทุศิสว่นกศุลแดปู่่ ยา่ตายาย ญาตมิติรผู้ลว่งลบัไปแล้ว การทําบญุข้าวสากนีช้าวบ้านจะเตรียม

อาหารทัง้คาวหวาน บางแหง่มีการหอ่ด้วยใบกล้วย บางแหง่ก็ใสถ่าด ในหอ่หรือในถาดนัน้จะมีอาหาร

หลายประเภท เชน่ ผกั ผลไม้ ปิ้ งปลา มะละกอสกุ มะเขือ แตง กล้วยสกุ แตงโมสกุ นึง่ฟักทอง หมาก 

พล ูบหุร่ี และเงิน 2 บาท ใสห่อ่และถาดพาข้าวนัน้ เม่ือรุ่งเช้ามืดสว่นหนึง่ไปสง่ให้เปรตโดยนําหอ่ข้าว

หรือถาดพาข้าวไปวางเรียงรายตามไร่นา อีกหอ่หนึง่ก็นําไปถวายพระภิกษุสงฆ์ ก่อนถวายก็มีการจบั

สลากวา่ถกูพระเณรรูปใดแล้วก็ถวายพระเณรรูปนัน้พระสงฆ์อนโุมทนา กรวดนํา้รับพรฟังเทศนา 
 

 เดอืนท่ี 11  

 บญุออกพรรษา เป็นประเพณีท่ีสําคญัทางพระพทุธศาสนา ชาวบ้านทา่เรือได้ร่วมกนั สืบสาน

ประเพณีของชาวอีสานในการ จดัสร้างปราสาทผึง้ โดยชาวบ้านเอากาบกล้วยมาแทงเป็นลาย เรียกวา่ 

แทงหยวก แล้วปิดและมงุด้วยกาบกล้วยให้เป็นรูปปราสาท เอาขีผ้ึง้ไปต้มให้เป่ือยแล้วมานําเป็นดอกผึง้  

หรือดอกเผิง่ มาเสียบกบัไม้ปลายแหลมแทงตดิไว้กบักาบกล้วย ประดบัด้วยผ้าแพร ไม้ขีด กระดาษ 

ดนิสอ ฝ้าย ไหม แล้วแหไ่ปถวายท่ีวดัพร้อม ๆ กนัเพ่ือถวายเป็นพทุธบชูา 

 มลูเหตขุองการทํามีเร่ืองเลา่ในธรรมบทวา่ ครัง้หนึง่พระภิกษุชาวโกสมัพีเกิดทะเลาะวิวาทกนั 

พระผู้ มีพระภาคเจ้าทรงตกัเตือนแล้วไมฟั่ง พระพทุธองค์จงึเสดจ็ไปจําพรรษาท่ีป่ารักขิตวนั มีช้างลิง

เป็นอปัุฎฐาก ช้างทําหน้าท่ีต้มนํา้ถวาย ลงิหาผลไม้ รังผึง้และนํา้ผึง้มาถวาย รังผึง้ท่ีพระพทุธองค์คัน้เอา

มาฉนัแล้วมีผู้ เหน็ประโยชน์จงึนําไปทําเทียนมาถวาย ครัน้จะเอาขีผ้ึง้และเทียนไปถวายก็ดจูะไมสํ่าคญั 

จงึทําเป็นต้นประดบัตกแตง่ให้สวยงามแหไ่ปถวายถือเป็นประเพณีสืบมา  
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 เดอืนท่ี 12 

 ชาวอีสานถือสืบเน่ืองมาจากสาเหตเุดียวกนักบัทางภาคกลาง ตัง้แตแ่รม 1 ค่ํา เดือน 11 ถึง

วนัเพ็ญเดือน 12 บญุกฐินทางภาคอีสานจะมีพธีิการเหมือนกบัการทอดกฐินในภาคกลางทกุประการ

คือ มี จลุกฐิน ชาวอีสานเรียกวา่ กฐินแลน่ (กฐินท่ีทอดวนัสดุท้าย เขตกฐินคือ วนัเพ็ญเดือน 12 เป็น

กฐินท่ีเร่งรีบต้องทําให้เสร็จภายในวนันัน้) 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 11  งานบญุกฐิน 

 

 งานประจาํปีของหมู่บ้านท่าเรือ 

งานประเพณีของดีทา่เรือ (บญุเดือน 4) ท่ีจดัขึน้เป็นประจําทกุ ๆ ปี คือ งานบญุสวนแตง  เป็น

งานบญุประจําปีท่ีแสดงถึงความเป็นนํา้หนึง่ใจเดียวกนัของชาวบ้านทา่เรือ  เพราะเม่ือผลผลิตแรกของ

แตงร้านท่ีปลกูไว้รอบ ๆ หนองเรือเก็บเก่ียวได้  ชาวบ้า นจะนําแตงร้านตามกําลงัศรัทธามารวมกนัท่ี วดั

ศรีโพธ์ิชยั  ทําบญุเลีย้งพระถวายแตงร้านให้วดั และจดังานร่ืนเริงสนกุสนาน มีทัง้ประกวดแตงคณุภาพ  

ประกวดธิดาแตง แขง่ขนัปรุงอาหารจากแตงร้าน และการแสดงดนตรีของลกู ๆ หลาน ๆ ปีไหนนํา้มาก

ก็จะแขง่พายเรือกนัท่ีหนองเรือ 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 12  งานบญุสวนแตง 

 ศาสนา 

 ชาวบ้านในหมูบ้่านทา่เรือนบัถือพทุธศาสนา มีศนูย์รวมจิตใจของชาวบ้าน คือ วดัศรีโพธ์ิชยั 

วดัประจําหมูบ้่าน เป็นสถานท่ีทํากิจกรรมทางด้านพระพทุธศาสนา และเป็น แหลง่ถ่ายทอดภมูิปัญญา

วฒันธรรมท้องถ่ิน ให้คนรุ่นหลงัได้สืบสานเอกลกัษณ์อนัดีงามประจําท้องถ่ินทา่เรือ ภายในวดัเป็นท่ีตัง้ของ  
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 -  ศูนย์หัตถกรรมผ้าไหมบ้านท่าเรือ  แหลง่ทอผ้าไหมคณุภาพระดบั OTOP 5 ดาวท่ี                 

ทอจําหนา่ยและสง่เข้าประกวดจนได้รับรางวลัในระดบัตา่ง ๆ มากกวา่ 200 รางวลั 

 -  โรงเรียนหมอแคน แหลง่ถ่ายทอดภมูิปัญญาแหง่เสียงดนตรี ท่ีน่ีมี “ครู” ท่ีพร้อมจะให้ทัง้        

ความรู้และความสนกุสนานกบัการฝึกเลน่เคร่ืองดนตรีพืน้บ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพประกอบ 13  โรงเรียนหมอแคน 

 

 -  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านท่าเรือ  แหลง่เรียนรู้วิถีชีวิตและความเป็นมาของชมุชนบ้าน

ทา่เรือ 

 

วัฒนธรรมความเช่ือ 

 ชาวบ้านชมุชนบ้านทา่เรือมีความเช่ือในเร่ืองเทพ าอารักษ์ เชน่ เช่ือในเร่ืองผีปู่ ตา ศาลปู่ ตา

เป็นสถานท่ีศกัดิส์ิทธ์ิ เป็นศนูย์รวมและท่ียดึเหน่ียวทางจิตใจของชมุชนบ้านทา่เรือ เป็นหลกับ้านหลกั

เมือง ปู่ ตาเป็นบรรพบรุุษผู้ปกปักรักษาหมูบ้่าน คุ้มครองดแูลให้อยูดี่มีความสุ ข ศาลเจ้าปู่  หรือปู่ ตานี ้

ตัง้อยูใ่นป่าชมุชนของหมูบ้่านโดยชาวบ้านได้ปลกูฝังความเช่ือสืบตอ่กนัมาวา่ผู้ใดบกุรุกหรือเข้าไปหกั

ร้างถางพงตดัโคน่ต้นไม้ไมไ่ด้เดด็ขาด จะได้รับการลงโทษจากปู่ ตา ในทกุ ๆ ปี ชาวบ้านทา่เรือจะทําพธีิ

เลีย้งผีปู่ ตาการเลีย้งผีปู่ ตานัน้ตา่งคนก็ จดัหาอาหารเคร่ืองคาวหวานนําไปเซน่ไหว้โดยมีเจ้าจํา้ หรือ

กวานจํา้ (ผู้ทรง) ซึง่เป็นผู้ เฒา่ผู้แก่ท่ีชาวชมุชนให้ความเคารพนบัถือเป็นผู้แทนรับเอาเคร่ืองเซน่ไหว้นัน้

ไปถวายผีปู่ ตาในศาลดอนปู่ ตา เวลาชาวบ้านคนใดจะออกนอกหมูบ้่านไปแรมคืน เชน่ ไปค้าขายเป็น

แรมเดือนก่อนออกจ ากบ้านไปต้องกราบลาผีปู่ ตา พร้อมทัง้ขอความคุ้มครองให้มีความปลอดภยัและ

ทํามาค้าขายเกิดผลดี 
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ภาพประกอบ 14   ศาลปู่ ตา 

 

ด้านภูมปัิญญาท้องถิ่น 

 ด้านภมูิปัญญาท้องถ่ินของชมุชนบ้านทา่เรือมีหลายประเภทด้วยกนั ดงันี ้

 - ภมูปัิญญาเร่ืองการทําเคร่ืองดนตรีอีสาน (พณิ แคน โหวด โปงลาง)  

 - ภมูิปัญญาเร่ืองการทอผ้าไหม 

 - ภมูิปัญญาเร่ืองหมอเป่า / ตอ่กระดกู 

 - ภมูิปัญญาเร่ืองผู้ นําศาสนา ประเพณี ท้องถ่ิน 

 - ภมูิปัญญาเร่ืองหมอสตูรขวญั / ทําขวญั 

 - ภมูิปัญญาเร่ืองการสานแห ข้อง ไซ ลอบ เป็นต้น 

 

 ระบบสงัคมของบ้านทา่เรือเป็นแบบปฐมภมู ิคือ เป็นแบบลกัษณะครอบครัวใหญ่  ความสมัพนัธ์

ทางครอบครัวแนบแนน่แบบเครือญาต ิ มีการชว่ยเหลือเจือจนุกนัระหวา่งหมูญ่าตแิละบ้านใกล้เรือนเคียง 

เชน่ การสง่อาหาร การให้ของฝาก มีการพบปะรวมทัง้การตดิตอ่ส่ือสารกบัชมุชนอ่ืนเป็นนิจ สําหรับ

ประเพณีบางอยา่ง เชน่ การออกแรงลงแขกปักดํานา  หรือเก็บเก่ียวข้าว  ยงัพอมีอยูบ้่างในหมูบ้่าน 

 

หมู่บ้านแห่งเสียงดนตรี 

 “แคน” นบัวา่เป็นเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านเก่าแก่และมีประวตัอินัยาวนานมานบัเป็นพนั ๆ ปีท่ีมี

การสืบทอดมาถึงปัจจบุนั เสียงของแคนมีความไพเราะมากจนกลายเป็นเอกลกัษณ์ของชาวอีสาน  และ

กําลงัเป็นท่ีนิยมของคนทัว่ ๆ ไปทัง้ชาวไทยและชาวตา่งประเทศ  
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 สําหรับประวตัคิวามเป็นมาของแคนท่ี “บ้านทา่เรือ” (เดมิช่ือวา่ “บ้านแต้” เปล่ียนมาเป็นบ้าน

ทา่เรือเม่ือปี พ .ศ. 2493) ได้เร่ิมเป็นท่ีรู้จกักนัเม่ือประมาณปี พ .ศ. 2470 มีนายโลน แสนสริุยวงศ์ ซึง่

เป็นบุตรนายชิน แสนสริุยวงศ์ (ไปอยูก่บัภรรยาท่ีบ้านยอดชาด อําเภอนาแก ) มาเย่ียมบ้านของบดิาท่ี

บ้านทา่เรือ ก่อนหน้านีน้ายโลน ได้เคยเรียนวิชาการทําแคนจากพ่ีชายคือนาย เสนห์่  แสนสริุยวงศ์  ชา่ง

ทําแคนจากบ้านพะนอม อําเภอทา่อเุทน เม่ือนายโลนมาเย่ียมบ้านทา่เรือได้รู้จกักบัญาติ มิตรและเพ่ือน

ฝงูหลายคนเม่ือจะกลบับ้านก็มีเพ่ือนขอตดิตามเพ่ือไปเรียนและฝึกการทําแคนกบันายโลน ท่ีบ้านยอด

ชาด ด้วยจํานวน 2 คน คือ นายไกร  แมดมิ่งเหง้า และนายไคร้  แมดมิ่งเหง้า  ฝึกทําแคนอยู ่ 1 ปีก็กลบั

บ้านทา่เรือ เม่ือมาอยูท่ี่บ้านทา่เรือแล้ว นายไกร และนายไคร้ ก็พากนัฝึกทําแคนประกอบกบันายโลน ก็

มาเย่ียมญาตท่ีิบ้านทา่เรือบอ่ย ๆ จงึได้ร่วมกนัทําแคนในกลุม่ท่ีไปฝึกฝนมา และนํามาฝึกเป่าเลน่ใน

ยามวา่ง หรือในงานบญุประเพณีตา่ง ๆ ของหมูบ้่านจนเป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ีสนใจของชาวบ้านทา่เรือ  

 ตอ่มาเม่ือปี พ .ศ. 2475  ปี นายโลน ได้แต่ งงานกบันางแดง ท่ีบ้านทา่เรือได้บตุร 1 คน คือ  

นายทองคํา แสนสริุยวงศ์ (ปัจจบุนัเป็นผู้ทรงคณุวฒุิและชา่งผู้ผลิตแคนอาวโุสท่ีมีฝีมือดีของหมูบ้่านทา่เรือ) 

 ในระยะนีแ้คนท่ีหมูบ้่านทา่เรือได้เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายมากขึน้ทําให้ชาวบ้านในหมูบ้่านทา่เรือ

สนใจและสมคัรเป็นลกูศษิย์เรียนวิชาทําแคนกบักลุม่ของนายโลน แสนสริุยวงศ์ กนัมากขึน้ เม่ือแคนทํา

กนัมากจงึได้นําแคนไปขายตามหมูบ้่าน ตําบล อําเภอและจงัหวดัตา่ง ๆ ในภาคอีสาน โดยระยะแรก ๆ 

ก็จะพากนัหาบแคนเร่ไปขายตามท่ีตา่ง ๆ เดนิทางพกัแรมตามศาลาวดัในหมูบ้่านนัน้ ๆ โดยผู้ขายจะ

เตรียมวสัดอุปุกรณ์ในการทําแคนไปพร้อม 

 ตอ่มาจงึมีการใช้เกวียน จกัรยาน รถยนต์ เป็นพาหนะตามลําดบัเน่ืองจากมีความเจริญด้าน

ตา่ง ๆ ทําให้เกิดความสะดวกสบายในการออกไปจําหนา่ยแคน 

 ในปัจจบุนัแคนท่ีบ้านทา่เรือเป็นท่ีนิยมในหมูห่มอแคน และหมอลําเป็นอยา่งมากเพราะฝีมือ

ในการผลิตแคนของชา่ งแคนบ้านทา่เรือนัน้ผลติแคนได้มีคณุภาพเสียงท่ีดี มีความสวยงามและความ

คงทน การผลิตแคนจงึเร่ิมขยายตวัออกไปในหมูบ้่านทา่เรือ หมู ่1 หมู ่2 และหมู ่8 ชาวบ้านทัง้ชายและ

หญิงเม่ือวา่งจากฤดทํูานาก็จะมาทําแคนกนัแทบทกุครัวเรือน การปลกูหมอ่น เลีย้งไหมจงึเป็นอาชีพรอง 

เพราะการจําหนา่ยแคนมีรายได้ดีและในแตล่ะเดือนสามารถผลิตได้เป็นจํานวนมาก ในปี พ .ศ. 2529 

นายสวรรค์  แก้วอินธิ ชาวบ้านตําบลทา่เรือได้มีการนําเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสานประเภทอ่ืนมาศกึษา

เรียนรู้และประดษิฐ์ขึน้เพ่ือฝึกเลน่และจําหนา่ย ได้แก่ “โหวด” ซึง่ทําจากไม้กู่แคนเป็นสว่ นท่ีเหลือใช้

จากการทําแคน มีทัง้โหวดใหญ่ (มาตรฐาน ) โหวดกลาง โหวดเล็ก และโหวดแผง ซึง่ก็ทําให้เป็นท่ีรู้จกั

โดยมีการปรับปรุงพฒันาในการผลติมาอยา่งตอ่เน่ืองจนได้รับความนยิมอยา่งแพร่หลาย ตอ่มาก็ได้มี

การริเร่ิมการผลิตเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านประเภท “พิณ” ท่ีเป็นมาตรฐานท่ี นิยมทัว่ไปมีทัง้พิณธรรมดา 

(พิณโปร่งหรือพิณฝึกหดั) พิณไฟฟ้าและพิณเบส ซึง่ทําด้วยไม้ขนนุ ไม้ประดู ่หรือไม้พยงุ  
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 สว่นโปงลาง เป็นเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านท่ีได้นํารูปแบบการทํามาจากจงัหวดักาฬสินธุ์ เพ่ือ

ศกึษาเรียนรู้และประยกุต์ปรับปรุงผสมผสานกบัภมูิปัญญาท้องถ่ินท่ีมี ผู้ เคยประดษิฐ์หรือทํามาก่อน

แล้วในหมูบ้่าน โปงลางท่ีบ้านทา่เรือจะทําด้วยไม้เนือ้แข็ง เชน่ ไม้มะหาดหรือไม้พยงุ 

 จะเห็นได้วา่ชาวบ้านทา่เรือสามารถผลิตเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสานไมว่า่จะเป็นแคน พิณ 

โหวด โปงลาง ได้มากมายหลายขนาดตัง้แตข่นาดมาตรฐาน จนถึงขนาดจิว๋ (ของท่ีระลกึ) ซึง่ก็ได้รับ

ความนยิมมากขึน้ตามลําดบั และสามารถสร้างรายได้ท่ีดีให้กบัชาวบ้านทา่เรือ ทัง้นีก็้ด้วยอาศยัการ

สง่เสริมสนบัสนนุและเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์จากสว่นราชการ เอกชน และองค์กรตา่ง ๆ ในท้องถ่ิน

อยา่งตอ่เน่ืองเสมอมา 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 15  หมูบ้่านเสียงดนตรี 

 

ตอนที่ 2 ศึกษากรรมวธีิการทาํเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน แคน โหวด พณิ  โปงลาง   
 กรรมวธีิการผลติเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน 

 การผลิตเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน บ้านทา่เรือ  ตําบลทา่เรือ  อําเภอนาหว้า จงัหวดันครพนม  

เคร่ืองดนตรีท่ีชาวบ้านผลิตมีหลากหลายชนิดด้วยกนั  ในสมยัก่อนทําเพ่ือเป็นเคร่ืองดนตรีเพียงอยา่งเดียว  

แตใ่นปัจจบุนัได้ผลิตขึน้เพ่ือเป็นงานศลิปหตัถกรรมเป็นของท่ีระลกึของนกัทอ่งเท่ียวอีกด้วย การผลิต

เคร่ืองดนตรีของบ้านทา่เรือจงึขึน้อยูก่บัความต้องการของตลาดเป็นเกณฑ์ 

 ขัน้ตอนวิธีการทําเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสานแตล่ะชนิดของหมูบ้่านทา่เรือนัน้ มีวิธีการทํา และ

เทคนิคในการผลิตท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะซึง่แตกตา่งจากแหลง่ผลิตเคร่ืองดนตรีอีสานท่ีอ่ืน ๆ  

 เคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสานท่ีผลิตในหมูบ้่านทา่เรือปัจจบุนั เป็นอาชีพหลกัและอาชีพเสริมยามวา่ง

จากการทํานา  เคร่ืองดนตรีท่ีผลติได้แก่  แคน  โหวด  พณิ  โปงลาง 
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ภาพประกอบ 16  เคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน  แคน โหวด พิณ โปงลาง 

 

แคน 

 ส่วนประกอบและวัสดทุี่ใช้ทาํแคน  

 แคนทกุเต้ามีสว่นประกอบและวสัดท่ีุนํามาใช้ทํา ดงัตอ่ไปนี ้

1. ไม้กู่แคน หรือไม้ไผเ่ฮีย้ 

2. ไม้เต้าแคน  

3. ขีส้ดู 

4. หลาบโลหะ 

5. ไม้ไผ ่

6. ต้นคา่ 

 1. ไม้กู่แคน คือไม้สําหรับทําลกูแคน กู่แคน หมายถึง ไม้สว่นท่ีเป็นทอ่ขยายเสียงแคนมี

ลกัษณะเป็นข้อปล้อง เปลือกบางคล้ายไม้ซางแตเ่ปลือกแขง็แนน่ ผวิละเอียดกวา่ ชา่งแคนจะเจาะทะลุ

ปล้องและนํามาประกอบแคน ภาษาถ่ินเรียกวา่ ไม้เฮีย้ ไม้กู่เป็นไม้ไผช่นิดหนึง่ชอบขึ ้ นตามภเูขา 

ชาวบ้านทัว่ไปเรียกวา่ “ไม้ไผเ่ฮีย้ ” ทางภาคกลางเรียกวา่ “ไม้ซาง” การเลือกไม้ไผเ่ฮีย้ทําลกูแคน ต้อง

เลือกลําไม้ไผท่ี่มีลกัษณะดงันี ้

  1.1  มีอายรุะหวา่ง 8 เดือน ถึง 1 ปี โดยสงัเกตท่ีตาไม้จะมีสีนํา้ตาลเข้ม หรืออาจจะแตก

แขนงออกมาจากตาบ้างแล้ว 
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  1.2  มีลําปล้องยาว โดยปกตไิม้ไผเ่ฮีย้จะมีลําปล้องยาวประมาณ 1-2 ฟตุ ซึง่ปล้องยาว

เทา่ใดย่ิงจะให้คณุภาพเสียงท่ีดีเทา่นัน้ 

  1.3  ตาและข้อไม้โปน 

  1.4  ลําปล้องใหญ่ ควรมีเส้นผา่ศนูย์ระหวา่ง 0.8 ถึง 1.0 เซนตเิมตร 

  1.5  ลําปล้องตรงหรือถ้ามีงอก็ให้งอเลก็น้อยเพ่ือให้ดดังา่ย 

 ไม้ไผเ่ฮีย้ ท่ีนํามาใช้เป็นไม้กู่แคนหรือลกูแคนของชาวบ้านทา่เรือนัน้ สัง่ซือ้มาจากประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เน่ืองจากวา่ในท้องถ่ินยงัไมมี่ไม้ไผเ่ฮีย้ จะมีบ้างก็

อยูท่ี่อําเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ และอําเภอบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ แตไ่ม้ดงักลา่ว มีจํานวนน้อยไม่

พอเพียงกบัความต้องการในการผลติ ชาวบ้านทา่เรือท่ีประกอบอาชีพหตัถกรรมทําเคร่ืองดนตรี

พืน้เมือง (แคน) จําเป็นต้องพึง่พาวตัถดุบิในการทําแคนจากประเทศลาว 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 17   ไม้กู่แคน 

 

 2. ไม้เต้าแคน ชา่งผู้ผลิตแคนชมุชนบ้านทา่เรือ นิยมใช้แก่นไม้รักใหญ่ (ภาษาถ่ินเรียกวา่ไม้

นํา้เกลีย้ง) นํามาทําเต้าแคนเพราะไม้รักใหญ่จะมี ผิวของเนือ้ไม้ท่ีสวยงาม มีความทนทาน และหาง่าย

ในท้องถ่ิน เป็นไม้เนือ้ออ่นท่ีสะดวกตอ่การนํามาตดั ถาก เจาะ และตบแตง่รูปทรง คณุสมบตัพิิเศษของ

ไม้นํา้เกลีย้งอีกอยา่งหนึง่คือสามารถกําจดักลิน่ปาก กลิ่นนํา้ลายได้ด้วย 
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ภาพประกอบ 18  ไม้เต้าแคน 
 

 

 3. ขีสู้ด (ชนันะรง ชนันางโรง ) ใช้เป็นวสัดผุนกึเกาะ ยึดลกูแคนกบัเต้าแคน  และปิดชอ่งวา่ง

อดุรูร่ัวเพ่ือกกัลมท่ีเป่าไมใ่ห้ร่ัวออกมา ได้จากรังผึง้ป่าชนดิหนึง่ ท่ีชาวบ้านเรียกกนัวา่ ตวัแ มงสดู หรือ

แมงน้อย ตวัแม งสดูมีสีดําและมีขนาดเลก็กวา่ผึง้ทัว่ไป ประมาณ 2-3 เทา่ มกัทํารังอยูต่ามโพรงดนิ

เพรียง หรือโพรงจอมปลวก ขีส้ดูหรือรังของตวัแ มงสดูนีมี้สีดําปนนํา้ตาล เม่ือขุ ดขึน้มาจากโพรงจะมี

นํา้หวานไหลเยิม้ปนอยู ่สามารถบีบออกมาใช้รับประทานได้ เม่ือบีบเอานํา้หวานออกแล้ว นําขีส้ดูไปหุง

ต้มคนขีส้ดูให้เป็นเนือ้เดียวกนั แล้วนํามาเทใสก่าบต้นกล้วยสด เม่ือแห้งแล้วนําขีส้ดูไปทบุตี ด้วยสาก

หรือค้อนไม้ท่ีชบุนํา้ให้ชืน้ หลาย ๆ เท่ียวพลิกจนเนือ้ขีส้ดูนุม่เหนียวและไมต่ดิมือ การทําเชน่นีเ้รียกวา่

การฆา่ขีส้ดู ขีส้ดูท่ีดีต้องมีสีดําเข้มมากกวา่สีนํา้ตาล เหนียวหนบึแนน่และไมต่ดิมือ  

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพประกอบ 19  ขีส้ดู 
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 4. หลาบโลหะ  คือแผน่โลหะบาง ๆ ท่ีสกดัออกมาทําเป็นลิน้แคนโดยมากใช้โลหะผสม

ระหวา่งทองแดงผสมกบัเงิน เพราะไมแ่ข็งและออ่นเกินไป ถ้าใช้แผน่เงินบริสทุธ์ิ หรือทองแดงบริสทุธ์ิ ก็

จะทําให้ลิน้แคนออ่น หรือแข็งเกินไป ซึ่ งไมเ่หมาะในการทําลิน้แคน ดงันัน้จงึนิยมใช้โลหะผสม แผน่

โลหะหลาบหนึง่หรือแผน่หนึง่ (หลาบเป็นหนว่ยนบัแผน่โลหะ ) มีความยาวประมาณ 30 เซนตเิมตร 

กว้าง หนา 1 มิลลิเมตร  

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  20  หลาบโลหะ 

 

 5. ไม้ไผ่ ใช้ผา่เป็นซ่ีเล็ก ๆ ทําเป็นไม้คัน่กลางระหวา่ง 2 แพของลกูแคน ภาษาชา่งทําแคน

เรียกวา่ “ไม้กัน้” หรือ “ไม้คั่น” ในแคนเต้าหนึง่ ๆ จะใช้ไม้คัน่กลางถึง 4 จดุ คือท่ีบริเวณปลายแคนท่ี

บริเวณเต้าแคน และแกนกลาง กบัท่ีบริเวณกกแคน ความสัน้ยาวของไม้กัน้หรือไม้คัน่นีข้ึน้อยูก่บัความ

กว้างของแพลกูแคนเตล่ะเต้า 

      6.  ต้นค่า ช่างแคนบ้านทา่เรือนิยมใช้ต้นคา่เป็นเชือกสําหรับมดัแพซ้ายขวาของลกูแคนให้

ยดึตดิกนัเป็นเต้าเดียวกนัแทนเครือหญ้านาง ลกัษณะของต้นคา่จะมีความเหนียวความทนทานไมข่าดง่าย 

ต้นคา่นัน้หาง่ายในท้องถ่ินบ้านทา่เรือ และในเขตอําเภอนาหว้า จงัหวดันครพนม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 21  ต้นคา่ 
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เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ทาํแคน 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ทําแคน ได้แก่ สิ่วเล็ก สิ่วใหญ่ มีดตอกขนาดตา่ง ๆ ค้อนเล็ก ทัง่ กระดกูช้าง     

ไม้แซ้น เหล็กซี ไม้มือลิง ปนูขาว ไม้ซา และเปลือกหอย ซึง่หน้าท่ีของเคร่ืองมือมีดงันี ้

     1. สิ่วเล็ก  ใช้สบัลิน้แคน โดยการสกั ดแผน่โลหะจากแผน่ใหญ่ให้ออกเป็นเส้นพอเหมาะกบั

การทําลิน้แคน จากนัน้ก็สกดัให้เป็นรูป ชิน้ส่ีเหล่ียมสกดัตรงกลางให้เป็นลิน้แคน คือสกดัตรงกลางชิน้

โลหะสามด้าน คือด้านยาวสอง และด้านสกดัคือด้านกว้างหนึง่ ให้ขาดเหลือด้านสกดัข้างหนึง่ไว้ 

     2.  สิ่วใหญ่ สําหรับเจาะเต้าแตนท่ีได้กลงึหรือเหลาให้กลมได้รูปดีแล้ว มีรูปร่างป่องตรงกลาง 

หวัท้ายสุ้ม การเจาะกลางเต้าเป็นรูทะลรูุปส่ีเหล่ียมผืนผ้ากว้างไมเ่ทา่กนัทางหวัของเต้า ได้แก่ ทางด้าน

ท่ีเจาะรูเป่ากว้างกวา่ทางปลาย เต้าแคนหก เต้าแคนเจด็ เต้าแคนแปด เต้าแคนเก้า ยอ่มมีขนาดเต้า

ใหญ่และยาวไมเ่ทา่กนั รู ท่ีเจาะไว้ นีสํ้าหรับเสียบลกูแคนท่ีได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วลงไป และเจาะรู

ทางด้านหวัเต้าเป็นรูกลมให้ทะลรุ่วมกบัรูใหญ่ เพ่ือใช้ปากพน่ลมเข้าไปเม่ือเป่าแคน 

 

 

 

 
 

 

ภาพประกอบ 22  สิ่ว 

 

 3.  มีดตอก ต้องให้คมและปลายต้องแหลมและคมด้วย สําหรับใช้เหลาแ ละเจาะรู เต้าแคน

และใช้ตดัไม้กู่แคน 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  23  มีดตอก 
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     4.  ค้อนเล็ก  อยา่งเดียวกบัค้อนตอกตะป ูแตเ่ป็นค้อนขนาดเล็กสําหรับใช้ตีแผน่โลหะท่ีสั บ

ออกมาแล้วจากแผน่ใหญ่ เพ่ือรีดออกให้บางพอดีและให้เรียบ และจงึสกดัแผน่เล็กนีทํ้าให้เป็นลิน้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 24  ค้อนเล็ก 

 

5.  ท่ัง  อยา่งเดียวกนักบัทั่ งท่ีรองตีเหล็กทัว่ไป แตเ่ป็นทัง่ขนาดเล็ก สําหรับรองตีแผน่โลหะ

หรือชิน้โลหะท่ีสกดัออกทําลิน้แคน 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  25  ทั่ง 

 

     6. กระดูกช้าง  โดยมา กใช้กระดกูขา ใช้รองสบัหรือสกดัแผน่โลหะออกเป็นชิน้เพ่ือทําลิน้

แคนเหตใุดจงึใช้กระดกูช้าง จะใช้สิ่งอ่ืนไมไ่ด้หรือทัง้นีพ้วกชา่งแคนให้เหตผุลวา่ท่ีใช้กระดกูช้างรองสกดั

แผน่โลหะก็เพ่ือไมใ่ห้เสียคมสิ่ว คือเม่ือตอกสกดัแคนทะลลุงไปกระทบกบักระดกูช้างคมสิ่ว จะไมเ่สียแต่

ถ้าหาก หากระดกูช้างไมไ่ด้ อาจ ใช้เขาควายแทนก็ได้ แตจ่ะใช้กระดกูสตัว์ชนิด อ่ืน หรือวสัดสุิ่งอ่ืน

นอกจากสองสิง่ท่ีกลา่วมานีไ้มไ่ด้จะทําให้คมสิว่เสีย 
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  ภาพประกอบ 26   กระดกูช้าง 

 

     7.   ไม้แซ้น (ออกเสียงเป็น ไมแ่ซน่ หรือไม้แส้น ) มีรูปสณัฐานแบน ๆ เลก็ ๆ คล้ายไม้ควกัปนู

ทําด้วยทองเหลือง สําหรับใช้งดัให้ลิน้แคนกระดกขึน้และรองลิน้แคนไว้ เพ่ือขดูแตง่เสียงและทําให้เรียบร้อย 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 27  ไม้แซ้น 

 

     8.  เหล็กซี มี 2 ขนาดคือขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ขนาดเลก็สําหรับเจาะรูนบั คือรูลกูแคน

ท่ีอยูเ่หนือเต้า เวลาเป่า ใช้นิว้มือทัง้สิบกดปิดท่ีรู เพ่ือให้เกิดเสียงเป็นเพลง เรียกวา่ “นบั” เหล็กซีขนาด

ใหญ่สําหรับใช้ ซีทะลขุ้อไม้กู่แคน กลา่วคือไม้ท่ีเอามาทําลกูแคน ต้องนํามาซี ทะลขุ้อด้านในก่อนท่ีจะ

นําไปลนไฟเพ่ือดดัให้ตรงถ้า ไมทํ่าเชน่นัน้หากนําไปลนไฟโดยไมซี่ ทะลขุ้อเสียก่อน ไม้กู่แคนจะระเบดิ

และเสียใช้ทําลกูแคนไมไ่ด้ 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  28   เหล็กซี 
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      9. ไม้มือลิง ทําด้วยไม้จริง มีรูปแอน่งอน สําหรับใช้ดดัลกูแคน เม่ือลนไฟร้อนแล้วก็กดลงบน

ไม้ลกูแคนดดัแตง่ให้ตรง 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 29   ไม้มือลงิ  
 

     10. เปลือกหอย  ใช้ฝนกบัหินขณะท่ีฝนก็หยอดนํา้ผสมจนได้ปนูสีขาวข้นใช้ทาลิน้แคนเพ่ือ

ถ่วงให้เสียงสดใสกบัทัง้ชว่ยอดุรูร่ัวระหวา่งลิน้แคนกบัลกูแคนอีกด้วย ในสมยัโบราณใช้เปลือกหอยกีบกี ้ ซึง่

เป็นหอยนํา้จืดท่ีมีอยูใ่นท้องถ่ินทัว่ ๆ ไป แตใ่นปัจจบุนัชา่งแคนนิยมใช้ เปลือกหอยทะเลเพราะเนือ้หอย

จะมีความเหนียวแนน่มากกวา่หอยกีบกี ้

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  30  เปลือกหอย 
 

     11. ไม้ซา หรือภาษาอีสานเรียกวา่ “ไม้เหีย้” เป็นไม้ตระกลูไม้ไผช่นิดหนึง่ คําวา่ “ซา” แปลวา่

คาย (ระคาย) เพราะฉะนัน้คําวา่ “ไม้ซา” ก็คือไม้คาย ซึง่ได้แก่ ผิวไม้ซางนัน้เอง ชา่ง ทําแคนเขาเอาลํา

ไม้ไผซ่างมาผา่เกรียกออกเป็นแผน่กว้างประมาณ 1 เซนตเิมตร ยาวประมาณ 30 เซนตเิมตร  เหลาให้

สนัคมทัง้สองข้างใช้ผวิไม้ซางขดัถลูิน้แคนให้เรียบร้อยเกลีย้งเกลา และใช้คมตดัเฉือนด้านข้าง หรือริม

ลิน้แคนท่ีสบัออกมาจากหลาบสว่นใหญ่ซึง่ยงัขรุขระหรือยงัมีคมอยูน่ัน้ ให้เรียบร้อยหายคม 
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ภาพประกอบ 31  ไม้ซา 

 

 ขัน้ตอนการผลติ 

 1. จดัเตรียมไม้ไผเ่ฮีย้โดยการคดัสรรขนาดของ ไม้ท่ีจะใช้ผลิตแคนจากขนาดลําใหญ่เรียง

ตามลําดบัไปหาลําเลก็ให้ได้ขนาดและความสวยงาม 

 2. นําลําไม้ไผเ่ฮีย้ท่ีคดัเลือกแล้วนัน้มาตดัให้มีขนาดความยาวลดหลัน่กนัลงไปเป็นรูปแคน

ชา่งทําแคนเรียกการตดัลํากล้องไม้ไผเ่ฮีย้ให้ได้ขนาดความสัน้-ยาวนีว้า่ “การเจียนกู่แคน” หรือ “การหยดุ

ลกูแคน” เม่ือเจียนเสร็จแล้วนําลกูแคนมาเรียงลําดบัจากขนาดยาวท่ีสดุไปหาสัน้ท่ีสดุ  โดยขนาดความ

ยาวของแคนแปด ซึง่เป็นแคนมาตรฐานท่ีได้รับความนิยมมากในหมูผู่้ เป่าแคน มีขนาดความยาว -สัน้

ของลกูแคนแตล่ะคู ่ ดงันี ้

 คูท่ี่ 1  และคูท่ี่ 2  ขนาดความยาวประมาณ  98  เซนตเิมตร 

 คูท่ี่ 3    ขนาดความยาวประมาณ  82  เซนตเิมตร 

 คูท่ี่ 4   ขนาดความยาวประมาณ  76  เซนตเิมตร 

 คูท่ี่ 5   ขนาดความยาวประมาณ  72  เซนตเิมตร 

 คูท่ี่ 6   ขนาดความยาวประมาณ  70  เซนตเิมตร 

 คูท่ี่ 7   ขนาดความยาวประมาณ  67  เซนตเิมตร 

 คูท่ี่ 8   ขนาดความยาวประมาณ  66  เซนตเิมตร 
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ภาพประกอบ  32  ตดัไม้ไผเ่ฮีย้ 

  

 3. นําเหล็กซีมาเผาไฟให้เกิดความร้อนจนปลายของเหล็กซีท่ีเผาไฟนัน้ร้อนแดง แล้วนํามา

เจาะทะลปุล้องของกู่แคนทกุลกู 

 

 

 

 

 

 

       ภาพประกอบ 33  เหล็กซีเจาะทะลปุล้องกู่แคน 

 4. นําลกูแคนทกุลกูไปลนไฟให้เกิดความร้อน แล้วใช้ไม้มือลิง (ไม้สําหรับดดัลกูแคน ) มาดดั

ลกูแคนให้ตรงไมค่ดงอ ลกูแคนเม่ือถกูความร้อนจากการลนไฟ จะทําให้ลกูแคนมีความเหนียว แข็งแกร่ง 

และสามารถกนัมอดกินไม้ได้อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  34   ดดัไม้กูแ่คน 
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 5. นําไม้นํา้ เกลีย้ง ซึง่เป็นไม้เนือ้ออ่นมาตบแต่ งรูปทรงเป็นเต้าแคน ชา่งทําแคนจะตกแตง่

เต้าแคนด้วยคมมีดตอก แล้วจงึใช้สิว่เจาะทะลชุอ่งเป็นส่ีเหล่ียมผืนผ้าตามแนวความกว้างยาวของตวัเต้า 

ชอ่งทะลนุัน้ต้องกว้างและหน้าตดัของแพทัง้สองท่ีจะสอดเข้าไปผนกึไว้ในชอ่งเต้านัน้เรียกชอ่งทะลนีุว้า่ 

“ชอ่งเสียบลกูแคน ” ตอนท่ีกะค วามกว้างของชอ่ง ชา่งทําแคนจะวดัความกว้างของลกูแคน 2 ลกู ได้

ความยาวเทา่ใดก็จะขยายออกราว ๆ 3-4 เซนตเิมตร เผ่ือไว้สําหรับ “ไม้กัน้” หรือ “ไม้คั่น” ระหวา่งแพ

ลกูแคนก็จะคว้านผนงัด้านในให้เว้าโค้งเข้าไปในเนือ้ผนงัทัง้สองด้านเผ่ือไว้ให้เป็นท่ีวา่งให้ลิน้แคนกระดก

เข้าออกได้ จะได้ไมต้่องปะทะกบัผนงัชอ่ง เสร็จแล้วชา่งก็จะแบง่ชอ่งทะลนุัน้ออกเป็น 2 สว่น เทา่ๆ กนั

ความยาวของชอ่งด้วยการพาดซ่ีไม้ไผซ่ี่เลก็ ๆ ลงไปเหนบ็หวัท้ายไว้ในร่องเหน็บท่ีบากเอาเนือ้เต้าท่ีอยู่

ริมสดุทัง้สองข้าง ของชอ่งส่ีเหล่ียมทัง้ด้านบนและด้านตรงกนัข้าม เรี ยกซ่ีไม้ไผท่ี่แบง่ชอ่งนีว้า่ “ไม้กัน้” 

หรือ “ไม้คั่น” แพลกูแคนซึง่จะมี 2 อนั อนัหนึง่อยูด้่านบน อีกอนัหนึง่อยูด้่านลา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  35   ขัน้ตอนการทําเต้าแคนและใสไ่ม้คัน่ 

 

 6. นําหลาบโลหะ หรือหลาบเงิน มาสบัออกด้วยสิ่วให้เป็นเส้นเล็ก ๆ ขนาดยาวพอประมาณ 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 36   นําหลาบโลหะมาสบั 
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 7. นําหลาบโลหะมาตีรีดออกเป็นเส้นยาว ๆ และบางโดยใช้ค้อนเหล็กขนาดเล็กตีนวดหลาบ 

โลหะท่ีรองกบัทัง่จนหลาบโลหะเป็นเส้นยาว เรียวบางได้ขนาดท่ีต้องการ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 37   ตีรีดหลาบโลหะ 

 

 8. นําสิว่มาสบัลิน้แคนโดยใช้กระดกูงาช้ าง เป็นท่ีรองสบัหรือสกดัโลหะเพ่ือไมใ่ห้สิ่วทะลลุง

ลกึจนเกินไป เพราะจะทําให้รูของลิน้แคนนัน้กว้าง เป็นเหตท่ีุทําให้แคนกินลมในเวลาเป่า 

 9. นํามีดตอกมาขดูลิน้ให้มีความบาง ตามลกัษณะเสียงต่ํา เสียงสงู หรือความหนาความบาง

ของลิน้แคน จากนัน้นําไม้ ซา หรือตวิไม้ไผ ่ท่ีมีผิ วไม้คล้ายกระดาษทรายละเอียดมาขดัลิน้แคนให้เรียบ

เกลีย้งเกลา และใช้คมต้องตดัเฉือนข้างหรือริมลิน้แคน ท่ีสบัออกมาจากหลาบใหญ่ ซึง่ยงัขรุขระหรือคม

อยูน่ัน้ให้เรียบร้อยหายคม 

 10. นําลิน้แคนมาวางทาบกบัลกูแคนท่ีบริเวณท่ีกําหนดให้บนตําแหนง่ลิน้หนัด้านปลายลิน้ไป

ด้านปลายลํา ลกูแคน เม่ือทาบได้ท่ีตามต้องการแล้วให้ใช้มีดตอกกดเป็นชอ่งท่ีจะตดัลิน้ท่ีบริเวณ

ดงักลา่ว โดยให้ ชอ่งมีความยาวน้อยกวา่ความยาวของลิน้ประมาณคร่ึงมลิลเิมตร เพ่ือจะได้ทําร่อง

เสียบลิน้เข้าไปในเนือ้ไม้ลกูแคนทัง้ด้านบนและด้านลา่งของช่ องลิน้นัน้ ๆ สว่นความกว้างนัน้ให้ ปลาย

แหลมของมีดตอกกรีดเปิดชอ่งให้กว้างกวา่ขนาดของลิน้แคนไมร่วมกรอบเล็กน้อย เพ่ือให้ลิน้แคน

กระดกขัน้ลงภายในชอ่งนัน้ ๆ ได้เม่ือถกูลมเป่า บริเวณชอ่งลิน้ซึง่จะใช้เป็นฐานรองรับลิน้นัน้ ต้องขดู

แตง่ให้ราบเสมอกนัตลอดแนว 

       11. นําลกูแคนแตล่ะลกูมาเจาะรูแพว รูหนึ่ งอยูเ่หนือบริเวณท่ีตดิลิน้แคนเรียกวา่ “รูแพวบน” 

และอีกรูหนึง่อยูใ่ต้บริเวณท่ีตดิลิน้เรียกวา่ “รูแพวลา่ง ” การเจาะรูแพวทัง้สองรูนีจ้ะต้องเจาะท่ีด้าน

ตรงกนัข้ามกบัตําแหนง่ลิน้แคน ในการเจาะรูแพวนัน้จะทําไปพร้อม ๆ กนักบัการเทียบเสียง ชา่งผู้ผลิต

แคนจะใช้เคร่ืองตัง้เสียง (Tuner) เป็นหลกัเทียบเสียงแรก ตอ่จากนัน้ก็จะมีวิธีการวดัระยะหา่งรูแพว แตล่ะ

เสียงให้เข้าคูก่นัโดยวดัหาตําแหนง่ตามไม้แบบท่ีกําหนดระยะไว้ การเทียบเสียงของแคนนัน้จะเรียงลําดบั

การเทียบดงันี ้
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ลา (ต่ํา) ขวามือ  เทียบหา ลา (กลาง) ขวามือ เทา่กบั คู ่8 

ลา (กลาง) ขวามือ เทียบหา เร ซ้ายมือ  เทา่กบั คู ่4 

ลา (กลาง) ขวามือ เทียบหา มี ซ้ายมือ  เทา่กบั คู ่5 

เร ซ้ายมือ  เทียบหา ซอล ขวามือ  เทา่กบั คู ่4 

ซอล ขวามือ  เทียบหา ซอล ซ้ายมือ  เทา่กบั  คู ่1 Unison 

ซอล ซ้ายมือ  เทียบหา โด (ต่ํา) ขวามือ  เทา่กบั คู ่4 

โด (ต่ํา) ขวามือ  เทียบหา โด (สงู) ซ้ายมือ  เทา่กบั คู ่8 

โด (สงู) ซ้ายมือ  เทียบหา ฟา (ต่ํา) ซ้ายมือ  เทา่กบั คู ่4 

มี ซ้ายมือ  เทียบหา ที ขวามือ  เทา่กบั คู ่5 

ที ขวามือ  เทียบหา ที ซ้ายมือ  เทา่กบั คู ่8 

เร ซ้ายมือ  เทียบหา เร (สงู) ขวามือ  เทา่กบั คู ่8 

มี ซ้ายมือ  เทียบหา มี (สงู) ขวามือ  เทา่กบั คู ่8 

ฟา ซ้ายมือ  เทียบหา ฟา (สงู) ซ้ายมือ  เทา่กบั คู ่8 

ซอล ซ้ายมือ  เทียบหา ซอล (สงู) ซ้ายมือ เทา่กบั คู ่8 

ลา (กลาง) ขวามือ เทียบหา ลา (สงู) ขวามือ  เทา่กบั  คู ่8 

เม่ือตดิลิน้แคนใสล่งลกูแคนตดัตกแตง่รูแพวและ เทียบเสียงจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนําปนูขาวท่ี

ได้จากการฝนเปลือกหอยผสมนํา้ให้ข้นทาอดุรูท่ีร่ัว ระหวา่งลิน้แคนกบัฐานรองรับลิน้แคนให้สนิท ถ้ามี

รอยร่ัวเสียงแคนจะฟ่าว คือเสียงจะไมแ่นน่ ไมก่ระชบั และจะกินลมในเวลาเป่า 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  38   เจาะรูแพว    
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ภาพประกอบ  39  นําปนูขาวท่ีได้จากเปลือกหอยทาลิน้แคน  

 

 12. นําลกูแคนทีละลกูสอดผนกึเข้าไปในเต้าแคน   และนําขีส้ดูท่ีผา่นการนวดแล้วมาเคียน

ผนกึครอบลําแคนทัง้ด้านบนและด้านลา่งเต้าเหมือนกนัทกุ ๆ ลกู โดยการสอดลกูแคนเข้าเต้าแคนนัน้

จะเรียงตามลําดบัเป็นคู ่ๆ ดงันี ้

ลกูแคนคูท่ี่ 1 ด้านซ้าย เรียกวา่  “โป้ซ้าย”  (เสียง โด) ด้านขวา เรียกวา่ “โป้ขวา”   (เสียง ลา) 

ลกูแคนคูท่ี่ 2 ด้านซ้าย เรียกวา่  “แมเ่วียง”  (เสียง ที) ด้านขวา เรียกวา่ “แมเ่ซ”     (เสียง โด) 

ลกูแคนคูท่ี่ 3 ด้านซ้าย เรียกวา่  “แมแ่ก่” (เสียง เร) ด้านขวา เรียกวา่ “สะแนน” (เสียง ซอล) 

ลกูแคนคูท่ี่ 4 ด้านซ้าย เรียกวา่  “แมก้่อยขวา” (เสียง มี) ด้านขวา เรียกวา่ “ฮบัทุง่”    (เสียง ลา) 

ลกูแคนคูท่ี่ 5 ด้านซ้าย เรียกวา่  “แมก้่อยซ้าย” (เสียง ฟา) ด้านขวา เรียกวา่ “ลกูเวียง”  (เสียง ที) 

ลกูแคนคูท่ี่ 6 ด้านซ้าย เรียกวา่  “สะแนน”   (เสียง ซอล) ด้านขวา เรียกวา่ “แก่น้อย)   (เสียง เร) 

ลกูแคนคูท่ี่ 7 ด้านซ้าย เรียกวา่  “ก้อยซ้าย”  (เสียง ฟา) ด้านขวา เรียกวา่  “ก้อยขวา” (เสียง มี) 

ลกูแคนคูท่ี่ 8 ด้านซ้าย เรียกวา่  “เสพซ้าย”  (เสียง ซอล) ด้านขวา เรียกวา่ “เสพขวา”  (เสียง ลา) 

 สําหรับคูแ่รกลกูแคนคูท่ี่ 1 นัน้ให้หนัด้านท่ีจะเจาะรูนบัมาทางปากเต้า นอกนัน้ให้หนัรูนบัออก

ทางด้านซ้ายหรือด้านขวา แล้วใช้ไม้สอดคัน่ไว้ระหวา่งลิน้แคนทัง้ 2 แถว เพ่ือไมใ่ห้ลกูแคนเบียดเสียดกนั 
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ภาพประกอบ  40   การประกอบเข้าเต้า 

 

 13.  เอานิว้แมมื่อข้างใ ดข้างหนึง่จุม่ในขนันํา้ แล้วบีบี้บขีส้ดูท่ีเ คียนอยูร่อบ ๆ ลกูแคนทกุลกู

ให้แผอ่อกเช่ือมเข้าหากนัจนกลายเป็นมวลสดูเนือ้เดียวกนัตลอดแผน่ทัง้ด้านแพซ้ายและแพขวา แผน่

ขีส้ดูนัน้ก็จะปิดรอยร่ัวระหวา่งเต้าแคนกบัลกูแคน และยดึลกูแคนให้ตดิกนัแนน่กบัเต้าแคนด้วย 

 14.  ใช้ซีกไม้ไผแ่ผน่เทา่นิว้มือ เหลาปลายให้แบนคล้ายใบมีด เรียกวา่ “ไม้ยดัสดู” ยดัปลาย

เข้าไประหวา่งแพลกูแคน กดอดัให้ขีส้ดูท่ีอยูร่ะหวา่งแพลกูแคนแบบเป็นเนือ้เดียวกนั แล้วจงึเอาขีส้ดู

ออกมาสอดเข้าระหวา่งลกูแคนแตล่ะลกู ๆ  กดขีส้ดูลงในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีกดระหวา่งแพ ก็จะ ทํา

ให้ขีส้ดูปิดรูร่ัวระหวา่งลกูแคนตอ่ลกูแคนได้อยา่งสนิท 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  41  ไม้ยดัสดูกดขีส้ดู 

 

 15. นําเหลก็ซี (เหล็กไซ) ขนาดเล็กมาเผาไฟให้ร้อนจดัจนแดง และนําไปเจาะรูนบั (รูนบัคือรู

ท่ีใช้นิว้มือทัง้สิบนิว้กดปิดและเปิด เม่ือเป่าลมเข้าไปในเต้าแคนเพ่ือให้เกิดเ สียงเป็นเพลง มีอาการ

เหมือนคนใช้นิว้นบัสิ่งของ จงึเรียกวา่รูนบั) ท่ีลกูแคนให้ทะลเุป็นรูทกุลกู 
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 รูนบัของลกูแคนคูแ่รกอยูท่างปากเต้าท่ีใช้ปากเป่านัน้ให้อยูส่งูจากระยะปากเต้าขึน้ไป

ประมาณ 2 ½ เซนตเิมตร รูคูนี่สํ้าหรับนิว้โป้ (หวัแมมื่อ) ทัง้สองนบั 

 รูนบัของลกูแคน คูส่ดุท้ายท่ีอยูป่ลายเต้า เจาะรูให้มีระยะสงูจากปลายเต้าขึน้ไปประมาณ         

2½ เซนตเิมตรเหมือนกนั รูคูนี่สํ้าหรับนิว้ก้อยทัง้สองนบั สว่นรูนบัของลกูแคนท่ีอยูร่ะหวา่งกลางทัง้หมด

เจาะรูทางด้านข้างสงูจากเต้าประมาณ 5 เซนตเิมตรเสมอกนัทกุลกู สําหรับนิว้ชี ้นิว้กลาง และนิว้นาง

ทัง้สองข้างนบั 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 42   เจาะรูนบั 

 

 16. นําแคนมาเป่าทดสอบระดบัเสียงอีกครัง้หากแคนมีเสียงเพีย้น ชา่งแคนก็จะมีกรรมวิธี การ

แก้เสียงเพีย้นหลายวิธี เชน่ ในกรณีเสียงใหญ่ (ต่ํา) เกินไปให้เจาะรูแพวลงมา ถ้าเสียงน้อย (สงู) เกินไปให้

ปิดรูแพวโดยนําไม้กู่แคนท่ีได้ปาดออกไปแล้วมาตดิคืนและใช้กาวลาเท็กช์มาทาตดิยดึ หรือใช้ขีส้ดูอดุ  

หากเสียงแคนยงัเพีย้นอยูช่า่งแคนก็จะไปตกแตง่ท่ีลิน้แคนตอ่ไป  

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  43  ทดสอบระดบัเสียง 
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      17.  ทดสอบเป่าแคน ให้ได้ระดบัเสียงท่ีถกูต้องได้มาตรฐานแล้ว จงึนําต้นคา่มามดัแคน ชา่ง

ทําแคนมกัจะมดัแคน 3 จดุ คือตรงปลายสดุจะมดัลกูแคน 4 ลกูยาวเทา่กนั จดุท่ี 2 จะมดัตรงปลายสดุ

ของลกูเสพ รวมเป็นมดัเดียวกนัทัง้ 2 แพซ้ายขวาอยูภ่ายในลกูแคน จดุท่ี 3 มดัท่ีปลายสดุของกกแคน 

ในทกุ ๆ จดุท่ีมดัจะมีซ่ีไม้ไผส่อดคัน่แบง่ซ้ายขวาอยูภ่ายใน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  44   ต้นคา่มดัแคน 

 

โหวด 

อุปกรณ์ในการทาํโหวด 

 1. ไม้ไผเ่ฮีย้หรือไม้กู่แคน อายปุระมาณ 1 ปี ลกัษณะของไม้ไผเ่ฮีย้ท่ีนํามาทําโหวดต้องมี

ลกัษณะทอ่บางผวิสวย ด้านในต้องไมเ่ป็นขยุ ไมมี่เชือ้ราจะทําให้คณุภาพเสียงของโหวดดี สว่นใหญ่จะ

ใช้ปลายไม้ สว่นท่ีเหลือจากการทําไม้กู่แคน ไม้ไมอ่อ่นไมแ่ก่เกินไป ถ้าไม้ออ่นเม่ือนํามาตากแดดให้แห้ง

จะมีลกัษณะเห่ียวยน่ไมค่งรูป แตถ้่าแก่เกินไปจะมีลกัษณะผวิหยาบไมส่วยงาม 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 45  ไม้ไผเ่ฮีย้ 
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 2. ไม้ไผร่วกหรือไม้ไผป่่าหรือไม้ชนิดอ่ืน ๆ ท่ีมีความเหมาะสมท่ีมีขนาดความยาวประมาณ 2  

ปล้อง ไว้ทําแกนกลางโหวดไม้รวกท่ีใช้มาทําแกนนัน้มกัจะนยิมนําไม้ท่ีสดมาตกแตง่แกนกลางโหวด

ก่อนเพราะเนือ้ไม้จะไมเ่หนียวสามารถตบแตง่ได้งา่ยกวา่ไม้ท่ีแห้งแล้ว 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  46  ไม้แกนกลางโหวด 

 

 3. ขีส้ดูหรือชนันะรง เป็นช่ือท่ีชาวบ้านเรียกขีผ้ึง้ชนิดหนึง่ ท่ีได้จากผึง้ป่าซึง่ชาวอีสานเรียกวา่ 

“แมงขีส้ดู”  ใช้เป็นวสัดใุนการยดึไม้ลกูโหวดให้ตดิกบัแกนกลาง ทําจมกูโหวดและใช้อดุรูลกูโหวด ขีส้ดู

ท่ีจะนํามาใช้ต้องผา่นการนวดหรือภาษาอีสาน เรียกวา่ ฆา่ขีส้ดู เพ่ือให้เนือ้ขีส้ดูมีความออ่นตวั ออ่นนุม่

และละเอียด ขีส้ดูท่ีจะนําไปใช้ทําโหวดจะแบง่ขีส้ดูออกเป็น 3 สว่น  

 สว่นท่ี 1 ขีส้ดูท่ีมีเนือ้ขีส้ดูท่ีออ่นนุม่นําไปอดุรูลกูโหวดเพ่ือปรับระดบัเสียง 

 สว่นท่ี 2 ขีส้ดูท่ีนําไปใช้สําหรับเป็นกาวยดึลกูโหวดโดยการนําขีส้ดูสว่นหนึง่ไปตดิรอยแกน

ของโหวดเพ่ือขยายหรือลดสดัสว่นขนาดของโหวด 

 สว่นท่ี 3 ขีส้ดูท่ีจะนําไปทําจมกูโหวดจะต้องผสมด้วยรังท่ีแข็งตวัของขีส้ดูหรือชนัท่ีบดละเอียด

แล้ว นํามานวดผสมเพ่ือให้ได้ขีส้ดูท่ีมีความแขง็ตวัเหมาะสําหรับนําไปตดิท่ีจมกูโหวด (หวัโหวด) ให้มี

ความทนทานตอ่แรงกระแทกและความร้อน 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  47  ขีส้ดู 
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 4.  ไม้สําหรับปรับระดบัเสียงทํา ด้วยไม้ไผบ้่าน ภาษาอีสานเรียกวา่ ไม้ไผเ่ซียงไพ ใช้สําหรับ

สอดเข้าไปในทอ่ของลกูโหวด ท่ีตดัเอาไว้ความยาวประมาณ 1 ฟตุ (ให้ยาวกวา่ลกูโหวด) เพ่ือใช้ปรับระดบัเสียง 

 

 ขัน้ตอนในการทาํโหวด 

 1. นําไม้ไผเ่ฮีย้ ตามขนาดท่ีต้องการคดัไว้ทําลกูโหวดโดยตดัเป็นทอ่นจํานวน 13 ทอ่นหรือ

จํานวนทอ่นความท่ีต้องการ (9-10-11-12) ลกูท่ียาวท่ีสดุมีความยาวประมาณ 22 เซนตเิมตร สว่นลกู

อ่ืน ๆ มีความยาวลดหลัน่กนัลงไปลกูละประมาณ 1 เซนตเิมตร 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 48  ไม้ลกูโหวด 

 

 2. เหลาไม้ไผร่วกท่ีเตรียมไว้เพ่ือใช้ทําเป็นแกนกลางของโหวดหรือภาษาถ่ินบางท่ีเรี ยกวา่ 

“ดัง้โหวด ” ซึง่นํามาจากสว่นปลายของไม้ไผโ่ดยเหลาในลกัษณะให้ลกูโหวดบงัสว่นของไม้แกนกลาง

ไมใ่ห้มองเห็นเป็นรูปกระบอกกลมของไม้ไผแ่ตจ่ะเห็นไม้แกนกลางในสว่นท่ีเหลาเอียง และสว่นลา่งเป็น

หางของโหวดเพ่ือความสวยงามและเหมาะมือในการบรรเลง 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ  49   เหลาไม้แกนกลางโหวด 
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3. นําลกูโหวดมาทากาวลาเทก็ซ์ตดิเข้ากบั ไม้แกนกลางโดยเร่ิมจากลกูท่ี 1 โดยเรียงจากลกู

โหวดท่ีมีลําขนาดใหญ่ไปหาลกูโหวดท่ีมีลําขนาดเล็ก เรียงตามลําดบัไปจนครบทกุลกู 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพประกอบ  50  ประกอบลกูโหวด 

 

 4. นําลกูโหวดท่ีตดิยดึกบัไม้แกนกลางแล้วมารัดด้ วยหนงัยางให้แนน่ ผึง่แดดให้แห้งเพ่ือ

ความอยูต่วัของลกูโหวด 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  51  รัดลกูโหวด 

 

 5.  เจียปากลกูโหวด ในสว่นท่ีจะใช้เป่าโดยตดัเฉียงเอียงประมาณ 45 องศา ตดัให้ครบทกุลกู 

ดใูห้เหมาะสมกลมกลืน ลาดเอียงให้พอดีกนั 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 52  เจียปากลกูโหวด 
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 6. นําขีส้ดูอดุเข้าไปในทอ่พอประมาณในสว่นลา่งของลกูโหวด ถ้าต้องการเสียงสงูให้ใช้ไม้

ปรับระดบัเสียงดนัขีส้ดูสงูขึน้ด้านบนของลกูโหวดตรงกนัข้ามถ้าต้องการให้เสียงต่ําให้ดนัขีส้ดูต่ําลงไป 

สว่นลา่งของลกูโหวดเทียบระดบัเสียงของลกูโหวดแตล่ะลกูให้ได้ตรงตามระดบัเสียง ตามไม้แบบป รับ

ระดบัเสียง ลกูท่ี 1 (ยาวท่ีสดุ) ถ้าต้องการทําโหวดเป็นลายน้อยก็ให้เทียบเป็น  “เสียงลา” ถ้าต้องการทํา

โหวดเป็นลายใหญ่ก็ให้เทียบเป็น  “เสียงมี” โดยเทียบเสียง กบัแคนหรือเคร่ืองเทียบเสียง (Tuner) โดย

ระบบเสียงโหวดระบบ 5 เสียง จะเทียบเสียงได้ดงันี ้

  6.1 ลายน้อย  ประกอบด้วยเสียง ลา โด เร ฟา ซอล เป็นระบบ 5 เสียง มีลกูโหวด 13 ลกู      

ลกูท่ี 1 ลกูยาวท่ีสดุ เสียงลา   ลกูท่ี 2  เสียงโด   ลกูท่ี 3  เสียงเร   ลกูท่ี 4  เสียงฟา ลกูท่ี 5 เสียงซอล    

ลกูท่ี 6 เสียงลา ลกูท่ี 7  เสียงโด  ลกูท่ี 8  เสียงเร  ลกูท่ี 9  เสียงฟา ลกูท่ี 10 เสียงซอล ลกูท่ี 11 เสียงลา  

ลกูท่ี 12  เสียงโด ลกูท่ี 13  เสียงเร 

  6.2 ลายใหญ่ ประกอบด้วยเสียง มี , ซอล ,ลา ,โด ,เร ระบบ 5 เสียงมีลกูโหวดจํานวน 13 ลกู     

ลกูท่ี 1  ลกูยาวท่ีสดุ เสียงมี  ลกูท่ี 2  เสียงซอล   ลกูท่ี 3 เสียงลา   ลกูท่ี 4 เสียง โด     ลกูท่ี 5  เสียงเร   ลกูท่ี 

6  เสียงมี  ลกูที่ 7 เสียงซอล  ลกูท่ี 8 เสียงลา  ลกูท่ี 9 เสียงโด  ลกูท่ี 10 เสียงเร  ลกูท่ี 11  เสียงมี  ลกูที่ 12  

เสียงซอล   ลกูท่ี 13  เสียงลา 

 ในปัจจบุนัชา่งผลิตโหวดนิยมการปรับระดบัเสียงให้สามารถเลน่ได้ทัง้ลายน้อยและลายใหญ่ใน

โหวด 1 อนั โดยจะเทียบเสียง ดงันี ้ 

ลกูท่ี 1  ลกูยาวท่ีสดุ เสียงมี  ลกูท่ี 2 เสียงซอล  ลกูท่ี 3  เสียงลา  ลกูท่ี 4  เสียงโด   

ลกูท่ี 5  เสียงเร  ลกูท่ี 6  เสียงมี  ลกูที่ 7 เสียงฟา  ลกูท่ี 8 เสียงซอล  ลกูท่ี 9 เสียงลา  

ลกูท่ี 10 เสียงโด  ลกูท่ี 11 เสียงเร ลกูท่ี 12 เสียงมี  ลกูที่ 13  เสียงซอล  

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  53  อดุรูลดูโหวด   และเทียบเสียงตามไม้แบบ 
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 7.  นําขีส้ดูมาตดิสว่นหวั   ให้ได้ขนาดท่ีเหมาะสมสําหรับการเป่าโดยตดิขีส้ดูให้เตม็หน้าตดั

ของไม้แกนกลาง และแตง่ให้นนูคล้ายหมวกเรียกวา่ “ จมกูโหวด” เพ่ือให้เกิดความลาดในการสง่ลมท่ี

เป่าผา่นเข้าไปในทอ่ลกูโหวดได้สะดวกจนทําให้เกิดสียงดงัดี การตบแตง่หวัโหวดชา่งโหวดจะใช้ไม้ไผ่

หวัคมแบนขนาดประมาณ 1 เซนตเิมตร ยาวประมาณ 15 เซนตเิมตร ขีส้ดูท่ีจะนํามาตดิหวัของโหวด

นัน้ในปัจจบุนัจะนิยมนําขีช้นัมาผสมเพ่ือให้ขีส้ดูมีความแข็งกวา่ธรรม ดา เพ่ือป้องกนัการกระแทก และ

ความร้อนโดยจะนําขีส้ดูท่ีผสมชนัมาตบแตง่หวัลกูโหวด ถ้าขีส้ดูมีความแขง็เกินไปชา่งโหวดก็จะนํา

โหวดไปลนไฟออ่น ๆ เพ่ือให้ขีส้ดูมีความออ่นตวัปรับรูปลกัษณ์ได้งา่ยขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  54  ทําจมกูโหวด   และปรับแตง่จมกูโหวด 

 

 8.  ตบแตง่สว่นหวัท่ีพอกด้วยขีส้ดูให้ลมผา่นเข้าไปในทอ่โหวดได้สะดวกและใช้พลาสตกิรอง

ทบับนขีส้ดูเพ่ือให้เกิดความล่ืนป้องกนัขีส้ดูตดิคางเวลาเป่า 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 55  นําพลาสตกิตดิหวัโหวด 
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 9. ทดสอบระดบัเสียงของลกูโหวดจํานวน 13 ลกูให้ได้ระดบัเสียงตามความต้องการจนครบ

ทกุลกูอีกครัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 56   ทดสอบเสียง 

 

 10. ใช้ผ้าชบุนํา้สะอาด เชด็ล้างชําระคราบขีส้ดูท่ีตดิกบัลกูโหวดและตวัโหวด ทัง้ภายในและ

ภายนอกให้สะอาด เม่ือล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนําไปผึง่ลมให้แห้งสนทิจงึนําไปใช้บรรเลงได้ 

 

พณิ 

 อุปกรณ์สาํคัญท่ีใช้ทาํพณิ 

 1. ตวัพณิ  เป็นสว่นท่ีทําด้วยไม้ชิน้เดียวกนัตลอดทัง้ตวั ชา่งนิยมทําตวัพณิด้วยไม้ขนนุ 

เน่ืองจากไม้ขนนุเป็นไม้ท่ีขดุ เจาะ บากได้งา่ยตกแตง่แล้วสีสวยงาม สมยัก่อนไม้ขนนุมีมากมกัจะใช้ทัง้

ทอ่นทําตวัพณิชาวอีสานจงึเรียกพณิวา่ “ซุง” ปัจจบุนัมกัจะตอ่ไม้ชว่งระหวา่งเต้าพิณกบัคอพิณและ

ชว่งคอพิณ กบัหวัพิณ ซึง่เป็นรูปไม้แกะสลกัรูปพญานาค หรือรูปสพุรรณหงส์ 

 2. ลูกบดิ  การทําพณิจะใช้ลกูบดิ 2 อยา่ง คือ ลกูบดิไม้ ลกัษณะปลายกลมเกลียวสอดเข้า

ไปในรูบนปลายคนัทวน สว่นท้ายท่ีมือจบัเป็นรูปเหล่ียม เพ่ือให้กระชบัมือ และหมนุได้ง่าย สว่นลกูบดิ

กีต้าร์จะขงึตงึสายได้มัน่คง มีประสิทธิภาพในการใช้งานสงูและมีขายทัว่ไป ถ้าใช้พิณเพ่ือบรรเลงในการ

แสดงทางวฒันธรรม มกัจะใช้พิณท่ีเป็นลกูบดิไม้แบบเดมิ สว่นพิณท่ีเลน่เป็นอาชีพมกัจะใช้พิณท่ีเป็น

ลกูบดิกีต้าร์ เน่ืองจากมีคณุสมบตัท่ีิสามารถตงึสายพณิได้ดีกวา่ 

3. สายพณิ ปัจจบุนัใช้สายกีต้าร์แทนสายเบรกรถจกัรยานเพราะหาซือ้งา่ย และมีคณุภาพดี 

ให้เสียงไพเราะ ดงักงัวานและเวลาดีดจะไมเ่จบ็มือเหมือนสายเบรกรถจกัรยาน 
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 4. หย่องรองสายหรือหมอนรองสาย สมยัก่อนใช้หยอ่งหรือหมอนไม้มกัมีปัญหาเสียงไมด่งั

เตม็ท่ีหรือเสียงอาจจะดงัแตไ่มส่ดใสกงัวาน ปัจจบุนัจงึใช้ หยอ่งหรือหมอนท่ีทําด้วยอลมูิเนียมทําให้

แก้ปัญหาดงักลา่วได้ 

 5. ขัน้เสียง  ในสมยัก่อนชา่งผู้ผลิตพิณ ใช้ตวิไม้ไผ ่ (สว่นผวิด้านนอกของลําไม้ไผ่ ) ขนาด

ประมาณ 1 นิว้ ถึง 1 นิว้คร่ึง ตดิบนคานพณิด้วยขีส้ดู สามารถเคล่ือนย้ายหาตําแหนง่เสียงท่ีถกูต้องได้ 

จดุออ่นคือเม่ือเสียงไมถ่กูต้องในกรณีท่ีตดิขัน้เสียงผิดและขัน้เสียงจะหลดุร่วงง่าย ปัจจบุนัขัน้เสียงพิณ

จะตดิอยา่งถาวรโดยใช้ทองเหลืองเส้นเล็ก ๆ แทนตวิไม้แบบเก่าเพราะมีความคงทนไมส่กึกร่อนง่าย 

และไมเ่ป็นสนิม 

 6. หัวพญานาค  สญัลกัษณ์ของเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน นิยมใช้ไม้ขนนุ ซึง่เ ป็นไม้

เนือ้ออ่น นํามาแกะสลกัเป็นหวัพญานาคแล้วนําหวัพญานาคนัน้มาสวมประดบับนสว่นหวัของคอพณิ

ซึง่ชาวอีสานมีความเช่ือวา่พญานาคเป็นเทพเจ้าท่ีมีอิทธิฤทธ์ิ มีความศกัดิส์ทิธ์ิ คอยปกป้องคุ้มครอง

รักษาให้ร่มเย็นเป็นสขุ มีความเจริญรุ่งเรือง ความอดุมสมบรูณ์ 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ทาํพณิ 

 เคร่ืองมือท่ีใช้สําหรับทําพิณนัน้ก็คล้าย ๆ กบัเคร่ืองมือท่ีมือท่ีใช้ทําเคร่ืองดนตรีประเภทอ่ืน ๆ 

ซึง่เคร่ืองมือหลกั ๆ ท่ีใช้ทําพิณมีดงัตอ่ไปนี ้

1. เล่ือยฉลไุฟฟ้า ใช้สําหรับเล่ือยฉลรูุปร่างของพณิท่ีได้วาดเค้าโครงไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  57  เล่ือยฉลไุฟฟ้า 
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 2.   สวา่นไฟฟ้า ใช้สําหรับเจาะรูเพ่ือใสล่กูบดิพิณและเจาะรูอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 58  สวา่นไฟฟ้า 

 

2. เคร่ืองขดักระดาษทรายไฟฟ้า ใช้สําหรับขดัชิน้งานให้เรียบและสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 59  เคร่ืองขดักระดาษทรายไฟฟ้า 

 

 4.  เราท์เตอร์ ใช้สําหรับเจาะเฉือนเนือ้ไม้ด้านหลงัของพิณเพ่ือเป็นกลอ่งเสียงของพิณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 60  เราท์เตอร์ 



 72 

5. เล่ือยวงเดือน ใช้สําหรับตดัรูปแบบไม้ให้ได้ตามรูปทรง 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 61  เล่ือยวงเดือน 
 

6.  เคร่ืองมืออ่ืน ๆ เชน่ดนิสอ , ยางลบ , ไม้บรรทดั ตลบั เมตร กาวลาเทก็ซ์ , กระดาษทราย ,สี

สําหรับทาพิณ 

 

ขัน้ตอนการผลติพณิ 

 1. นําไม้ทอ่นท่ีได้ตดัเตรียมไว้มาแปรรูปไห้เป็นแผน่กระดาน ขนาดความหนา 2 ½ นิว้ – 3 นิว้ขึน้ไป 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  62  ไม้ทําตวัพณิ 

 

 2. นําแบบพิมพ์รูปพิณมาประกบกบัไม้แผน่แล้วจงึวาดรูปทรงพิณตามแบบพมิพ์ 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  63  วาดรูปทรงตามแบบพิมพ์   
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 3. นําไม้แผน่ไปเล่ือยฉลตุามแบบท่ีวาดไว้ให้ออกมาเป็นตวัพณิ 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  64  เล่ือยฉลตุวัพณิ 

 

 4. ใช้เล่ือย เล่ือยสว่นด้านหน้าของเต้าพิณออกเป็นแผน่บาง ๆ ประมาณ ½ เซนตเิมตร  

เพ่ือท่ีจะนํามาฉลรูุแพ (รูเสียง) เป็นหน้าพิณ 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 65  เล่ือยหน้าพิณ 

 

 5. นําสว่นเต้าพณิมาเจาะกลอ่งเสียงโดยเจาะเอาเนือ้ไม้ออกเพ่ือทําให้เต้าพณิเป็นโพรง 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 66   เจาะกลอ่งเสียง 
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6. ขดัและตกแตง่พณิทัง้ตวัให้กลมกลงึด้วยตะไบหรือเคร่ืองขดักระดาษทรายไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 67  ขดัตกแตง่พณิ 

 

7. นําแผน่ไม้ท่ีเล่ือยมาฉลเุป็นลายดอกจกิหรือลายอ่ืน ๆ แล้วนําแผน่หน้าพิณไปประกบกบั 

เต้าพิณและตดิยดึด้วยกาวลาเทก็ซ์ หรือกาวร้อน 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 68  ชอ่งเสียงบนเต้าพิณ 

 

 8. นําไม้เนือ้ออ่นเชน่ไม้โมกหรือไม้ขนนุมาไสแปรรูป นําแบบพิมพ์หวัพญานาคมาทาบบนแผน่

ไม้ท่ีเตรียมไว้ใช้ดนิสอวาดลวดลายให้ออกเป็นรูปทรง แล้วจงึนําไม้แผน่ท่ีเป็นหวัพญานาคไปฉล ุโดยใช้

วสัดอุปุกรณ์แกะสลกั เชน่ สิว่ แกะตามรูปแบบท่ีเขียนแบบไว้เม่ือแกะสลกัแล้วนําหวัพญานาคมา

ตกแตง่กบัสว่นคอของพิณใช้เคร่ืองขดัตกแตง่ให้ได้รูปทรงและสวยงาม ปัจจบุนัชา่งผู้ผลิตพิณนิยมทํา

หวัพญานาคแบบถอดออกจากคอพณิได้เพ่ือสะดวกแก่การเก็บรักษา 
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ภาพประกอบ  69   ขัน้ตอนการทําหวัพณิพญานาค 

 

 9. นําไม้แบบระดบัขัน้เสียง (ห้องเสียง ) มาวางทาบบนตวัพิณ ใช้ดนิสอขีดตําแหนง่บริเวณท่ี

ตดิขัน้เสียงตามไม้แบบ 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 70  วดัตําแหนง่ตดิขัน้เสียง  

 

10. นําใบเล่ือยมาเล่ือยตรงบริเวณท่ีได้ขีดจดุตําแหนง่ไว้ให้เป็นร่องเล็ก ๆ แล้วจงึนําขัน้เสียง  

(เฟรตเสียง ) มาตดิฝังตรงรอยร่อง และใช้กาวแห้งทาตดิให้แนน่สนิท ในปัจจบุนัเฟรตเสียงของพิณจะ

ตดิอยา่งถาวรโดยชา่งผู้ผลิตพิณได้ใช้ทองเหลืองเส้นเล็ก ๆ หรือใช้เฟรตเสียงของกีต้าร์ท่ีมีขายสําเร็จรูป

มาตดัขนาดให้พอดี เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและสวยงามของพณิ 
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ภาพประกอบ 71  ขัน้ตอนการตดิเฟรตเสียง 

 

 11. นําเคร่ืองขดัหรือหินเจียรมาขดัตกแตง่ท่ีขัน้เสียงพิณ เพ่ือให้ขัน้ของพิณมีความเรียบไม่

สะดดุมือในเวลาดีด 

 12. ร่างรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้าเข้าท่ีด้านหน้าของสว่นท่ี จะตดิลกูบดินําสวา่นเจาะรูให้พรุนแต่

ไมใ่ห้ทะลอุอกไปด้านหลงัแล้วเอาสิ่งแซะรูดอกสวา่นให้ทะลถึุงกนัจนเกิดรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าลกึลงไปใน

เนือ้ไม้เจาะลกูบดิจากด้านข้าง 3 รู ให้ 2 รูอยูข้่างหนึง่ อีก 1 รู อยูอี่กข้างหนึง่ แล้วตดิลกูบดิเข้าท่ีรูนัน้ ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 72   ตดิลกูบดิ 

 

 13. นําตวัพณิพร้อมหวัพณิพญานาคไปเคลือบสียริูเทนเพ่ือความสวยงามและความคงทน

ของพิณ 



 77 

 14. ตดิท่ียดึสายเข้าท่ีบริเวณสว่นท้ายของตวัพณิ ซึง่จะต้องหา่งจากขอบของตวัพณิจากด้าน

ท้ายเข้ามาประมาณ 3 เซนตเิมตร ในแนวขวางกบัแนวคอพิณวสัดท่ีุใช้ทําอาจเป็นโลห ะหรือไม้เจาะรู

ร้อยสายไว้ 3 รู 

 15. นําไม้เนือ้แขง็มาตดัให้ได้ขนาดเพ่ือทําเป็นหยอ่งหรือสะพานพาดสาย โดยยดึเข้าบริเวณ

ก่ึงกลางระหวา่งท่ียดึสายกบัรูแพ (รูเสียง ) ระยะหา่งระหวา่งหยอ่งหน้ากบัหยอ่งหลงัประมาณ 48 

เซนตเิมตร ความสงูของหยอ่งนัน้ย่ิงทําให้สายอยูช่ิดกบัรูแพม ากเทา่ใด ย่ิงจะทําให้เสียงกงัวานมากขึน้

เทา่นัน้แนวของหยอ่งจะต้องขนานกบัเฟรตบนคอพิณ หรือขนานกบัท่ียดึสาย 

 16. ร้อยสายทัง้สามสายเข้าทางนอกของท่ียดึสาย โผลป่ลายสายพาดเลยไปร้อยเข้าท่ีรู้ร้อย

สายของลกูบดิ หมนุลกูบดิขึน้สายให้เคร่งจนได้ระดบัเสียงท่ีต้องการ คือให้ส ายท่ี 1 ซึง่อยูริ่มขวาสดุ

ของท่ียดึสายให้เป็นเสียง “มี” ให้สายท่ี 2 ซึง่อยูก่ลางให้เป็นเสียง “ลา” และสายท่ี 3 ให้เป็นเสียง “มีต่ํา” 

ด้วยวิธีเทียบเสียงกบัเสียงดนตรีแมบ่ท เชน่ แคน โปงลาง หรือเคร่ืองเทียบเสียง (Tuner) 

 17. นําหวัพญานาคสวมประกอบเข้าบนคอพณิ และทําก ารทดสอบระดบัเสียงของพิณโดย

การบรรเลงลายเพลงตา่ง ๆ เพ่ือเช็คมาตรฐานระดบัเสียงท่ีถกูต้องของพิณอีสาน 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 73  ทดสอบพณิ 
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โปงลาง 

 ขัน้ตอนการเตรียมไม้ 

1.  การเตรียมไม้ 

 ในภาคอีสานมีไม้เบญจพรรณท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะท่ีจะทําเป็นไม้โปงลางได้แก่ ไม้มะห าด    

ไม้ประดู ่ไม้แดง ไม้ชิงชนั ไม้พยงุ ไม้มะเล่ือม ไม้ตะเคียน ซึง่เป็นไม้เนือ้แข็ง สาเหตท่ีุไมนิ่ยมใช้ไม้

เนือ้ออ่นเน่ืองจากวา่ เม่ือตีไปนาน ๆ เนือ้ไม้จะบวม เป่ือยยุย่ และหลดุออกเป็นริว้ ทําให้เสียงของลกู

โปงลางเพีย้นไป สําหรับไม้ท่ีนิยมนํามาทําโปงลางมากท่ีสดุ คือ ไม้มะหาด เน่ืองจากให้เสียงดงันุม่นวล

มากท่ีสดุ อีกทัง้เป็นไม้ท่ีพบเห็นมีอยูท่ัว่ไปในป่าไม้เมืองไทย โดยเฉพาะในบริเวณภาคอีสาน 

   ไม้มะหาดเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่  ชนิดหนึง่  ผลคล้ายผลมะปรางแตผ่ิวขรุขระ ผลิดอกสีเขียว

เม่ือสกุจะมีสีส้ม มีรสเปรีย้ว ๆ หวาน ๆ ไม้ชนิดนีมี้เนือ้เหนียวแข็งไมปิ่แตกเป็นเสีย้น เวลาแห้งแล้วเคาะ

มีเสียงกงัวานดีมาก โดยเฉพาะหากเป็นต้นมะหาดท่ีตายยืนต้นย่ิงนานย่ิงดี เพราะเนือ้ไม้จะแห้งสนิท 

และไมอุ่้มนํา้ไว้ในลําต้นชา่งผลติโปงลางบางคนถึงกบัลงทนุตดัเซาะ เผารากต้นมะหาดแล้วปลอ่ยให้

ยืนตายก่อนโคน่ลงมา  ทําลกูโปงลาง และในตอนท่ีปลอ่ยให้ไม้ยืนตายนัน้ ก็จําเป็นต้องเฝ้ารักษา

ป้องกนัมิให้คนอ่ืนมาขโมย ตดัไปทําฟืนเสียก่อน ไม้มะหาดท่ีใช้ทําลกูโปงลางนัน้ไมน่ิยมตดัต้นเป็น ๆ 

มาผลิตโปงลาง เพราะกลอ่งเสียงจะไมก่งัวาน เสียงของไม้ไมไ่ด้มาตรฐาน เสียงไมถึ่ง 

 

 ไม้มะหาดมีด้วยกัน 3 ชนิด คือ 

 1) ไม้มะหาด ดํา เป็นไม้ท่ีมีคณุสมบตั ิกลา่วคือ เนือ้ไม้จะแนน่ แข็ง แกร่ง  มีความละเอียด           

มีนํา้หนกัมาก เสียง ดงักงัวาน สีของไม้จะออกเป็นสี ดํา หาพบงา่ยในแถบอําเภอกดุบาก จงัหวดั

สกลนคร 

 2) ไม้มะหาดทอง เป็นไม้ท่ีมีคณุสมบตั ิกลา่วคือ เนือ้ไม้ แนน่ มีนํา้หนกัเบากวา่ไม้มะหาด ดํา 

มี เสียงนุม่นวล ความคงทนของเนือ้ไม้สู้ ไม้มะหาดดําไมไ่ด้ สีของเนือ้ไม้จะ เป็นสีทองเข้ม  หาพบงา่ยพบ

เห็นอยูท่ัว่ไปในแถบอําเภอศรีสงคราม อําเภอบ้านแพง จงัหวดันครพนม 

 3) ไม้มะหาดเหลือง มีคณุสมบตัขิองเนือ้ไม้ท่ีแข็งแกร่ง มีเสียงดงักงัวาน  สีของเนือ้ไม้จะออก

สีเหลือง หาพบง่ายพบเห็นอยูท่ัว่ไปในแถบอําเภอศรีสงคราม อําเภอบ้านแพง จงัหวดันครพนม  
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 ในการทําโปงลางแตล่ะผืนนัน้เสียงของโปงลางจะมีความกงัวานไพเราะ  หรือไมข่ึน้อยูก่บั 

วิธีการทําของชา่งโปงลาง และสิ่งสําคญัอีกอยา่งก็คือ คณุสมบตัขิองไม้ ดงันัน้ไม้ ท่ีจะนํามาทําโปงลาง

จงึต้องมีการคดัเลือกเป็นพเิศษ ซึง่ไม้ท่ีดีและเหมาะสมท่ีจะนํามาทําโปงลางจะต้องมีลกัษณะ

ดงัตอ่ไปนี ้

 1) เป็นไม้ท่ีแก่จดั มีอายปุระมาณ 50 ปีขึน้ไป มีลําต้นใหญ่ 

 2) เป็นไม้ท่ีตายมานานแล้วไมน้่อยกวา่ 3 ปี เนือ้ไม้แห้งสนิท เปลือกกระพีห้ลดุหายไปหมด 

เหลือแตแ่ก่นไม้ ชว่งลําต้นยาวไมเ่ป็นโพรงหรือถกูตวัแมลงเจาะไซเนือ้ไม้ 

 3) เนือ้ไม้แกร่งมีนํา้หนกัมากปราศจากปุ่ มปมตา่ง ๆ ไมมี่ก่ิงก้าน ไมมี่ตาไม้เนือ้ไม้ ต้องตรง 

เสีย้นไม้ตรงไมค่ดงอ (ภาษาอีสานเรียกวา่ ไม้หลง่) เวลาผา่จะแตกเป็นเส้นตรง ผา่งา่ย ตกแตง่งา่ย ถ้าถาก

หรือตดัดจูะมีผิวเป็นมนั 

 4) สีของเนือ้ไม้เป็นสีนํา้ตาลเข้ม หรือถ้าเป็นสีดําย่ิงดี 

 5) เป็นไม้ท่ีเกิดในดนิอดุมสมบรูณ์ เชน่ตามป่าใหญ่ จะมีคณุภาพดี 

 6) ไมใ่ช้เนือ้ไม้ไมเ่หมือนกนัในลกูเดียวกนั คือ ไม้บางทอ่นจะมีเนือ้ไม้เลวแทรกอยู ่ซึง่อาจ

เกิดจากโรคภยัหรือการเจริญเติบโตของเนือ้ไม้ผดิปรกต ิอยา่งใดอยา่งหนึง่ ถ้ามีเนือ้ไม้ชนิดนีต้้องเหลา

ออกให้หมด ไมเ่ชน่นัน้เสียงจะไมไ่พเราะ เพราะความถ่ีของเสียงของไม้ทัง้สองจะขดักนัเน่ืองจากความ

หนาแนน่ตา่งกนั 

 7) ไม้ผลิตผืนโปงลางนัน้ถ้าจะให้ดีควรเป็นต้นไม้ต้นเดียวกนั ไมค่วรใช้ต้นไม้หลายต้ นมา

ผลติในผืนเดียวกนั จะทําให้เสียงท่ีได้มีความกงัวานไมเ่ทา่กนั 

 

2.  การเตรียมเคร่ืองมือ 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทําโปงลางสว่นใหญ่จะเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในงานชา่งไม้ทัว่ไป เคร่ืองมือ

บางชนิดก็นํามา ดดัแปลงเพ่ือให้สะดวกและเหมาะสมกบัการใช้งาน โดยเป็นเคร่ืองมือท่ีมีวิ ธีการและ

ลกัษณะการใช้งานท่ีไมซ่บัซ้อนได้แก่ 

 1. เล่ือยเคร่ือง หรือเล่ือยวงเดือน เป็นเคร่ืองมือท่ีดดัแปลงขึน้ใช้เองเพ่ือให้เกิดความสะดวก 

และเหมาะสมกบัการใช้งาน โดยเล่ือยเคร่ืองหรือเล่ือยวงเดือนนีจ้ะมีกระดาษทราย ซึง่จะอยูบ่นแทน่

เคร่ืองเดียวกนั ตดิตัง้ไว้ท่ีป ลายของเพลาเหล็กคนละด้าน ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าป่ันให้หมนุใช้สําหรับเล่ือย

หรือตดัไม้ให้มีขนาดและความยาวตามต้องการ 
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ภาพประกอบ  74  เล่ือยวงเดือน 

 

 2. สวา่นไฟฟ้า เป็นเคร่ืองมือชา่งท่ีพบเห็นใช้งานกนัอยูท่ัว่ไปลกัษณะการใช้งานจะใช้สําหรับ 

เจาะลกูโปงลางแตล่ะลกูจากด้านหนึง่ให้ทะลไุปอีกด้านหนึง่ เพ่ือจะได้ใช้เชือกไนลอ่นสอดผา่นและร้อย

ลกูโปงลางให้รวมกนัเป็นผืน สวา่นท่ีใช้งานจะมีอยู ่2  ชนิด ด้วยกนัคือ สวา่นมือ และสวา่นไฟฟ้า ซึง่ใน

ปัจจบุนันิยมใช้สวา่นไฟฟ้าเน่ืองจากใช้งานได้สะดวก และมีความรวดเร็ว 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ  75  สวา่นไฟฟ้า 

 

 3. เคร่ืองกลงึไม้ เป็นเคร่ืองมือท่ีมีขนาดคอ่นข้างใหญ่ ใช้สําหรับกลงึลกูโปงลางให้เป็น        

แทง่กลมให้ได้ขนาดสดัสว่นท่ีต้องการก่อนจะนําไปถากเพ่ือปรับและตกแตง่เสียงตอ่ไป 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 76  เคร่ืองกลงึไม้ 
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 4. มีด เป็นเคร่ืองมือในการทําโปงลางอีกชนิดหนึ่ ง ลกัษณะการใช้งานจะใช้สําหรับถากลกู

โปงลางให้เว้าบางเข้าเพ่ือปรับตกแตง่และเทียบเสียงของลกูโปงลางให้ได้ระดบัเสียงตามท่ีต้องการ มีด

ท่ีใช้สําหรับถากลกูโปงลางนัน้คือมีดพร้าหรือมีดอีโต้ท่ีพบเห็นและมีใช้อยูท่ัว่ไปตามบ้านเรือนของชาว

อีสาน 

 5. ขวาน เป็นเคร่ืองมือในการทําโปงลางอีกชนดิหนึง่ลกัษณะการใช้งานจะใช้สําหรับผา่หรือ

ถากไม้ท่ีใช้ทําโปงลาง  

 6. เคร่ืองขดั กระดาษทราย ไฟฟ้า  กระดาษทรายสว่นใหญ่จะเป็นกระดาษทรายชนดิหยาบ

เพ่ือท่ีจะขดัและขดูผวิไม้ได้ดี กระดาษทรายจะใช้ประโยชน์สําหรับขดัผวิของลกูโปงลางให้ราบเรียบ 

ไมใ่ห้มีปุ่ มปมหรือเ สีย้นไม้ ลกัษณะการใช้งานจะใช้สําหรับขดัภายหลงัจากการถากด้วยมือ เพ่ือให้ผวิ

ราบเรียบหรือภายหลงัจากท่ีมีการเทียบเสียงของลกูโปงลางแล้ว หากพบวา่ยงัมีระดบัเสียงท่ีไมถ่กูต้อง

ชา่งโปงลางจะใช้ เคร่ืองขดั กระดาษทราย ไฟฟ้าขดัและขดูผวิของลกูโปงลางให้เว้าบางจนกวา่จะได้

ระดบัเสียงท่ีถกูต้อง ซึง่จะใช้วิธีนีเ้ฉพาะกรณีท่ีลกูโปงลางมีเสียงเพีย้นเพียงเลก็น้อยเทา่นัน้ หากเสียง

ของลกูโปงลางเพีย้นไปจากระดบัเสียงท่ีต้องการมากจะต้องตดัหรือถากปรับเสียงใหม ่

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 77  เคร่ืองขดักระดาษทรายไฟฟ้า 

 

 7. ตลบัเมตร เป็นเคร่ืองมือหรืออปุกรณ์ท่ีใช้ในงานชา่งทัว่ไป 

 8. ชอล์ก หรือดนิสอ ใช้ขีดเส้นทําเคร่ืองหมายในการตดัและเจาะ 

 9. ไม้บรรทดั / ไม้หรือเหลก็ยาว ๆ ใช้รองขีดเส้นโดยวางทาบไปกบัลกูโปงลางทัง้หมด แล้วใช้ 

ชอล์กหรือดนิสอขีดเส้น 

 10. เชือก ใช้ร้อยลกูโปงลางเรียงกนัให้เป็นผืน เชือกท่ีใช้สว่นใหญ่จ ะเป็นเชือกไนลอ่นเพราะ

หางา่ยสะดวกและทนทาน 

 

 



 82 

3.  ขัน้ตอนการผลติ 

 3.1 การขึน้รูป 

 การทําโปงลางในขัน้ตอนแรกจะเร่ิมจากการขึน้รูปโปงลางก่อนโดยชา่งโปงลางจะพจิารณา

คดัเลือกทอ่นไม้ท่ีตากแห้งได้ท่ีแล้วนํามาขึน้รูป 

           แบ่งเป็นขัน้ตอนได้ดงันี ้คือ 

        3.1.1  ผา่ไม้ออกมาเป็นแผน่หนาประมาณ 8 เซนตเิมตร การผา่ใช้ขวานผา่ทอ่นไม้จาก

เปลือกนอกเข้ามา การผา่นีจ้ะต้องใช้คน 2 คน คนหนึง่จะเป็นคนจบัขวานวางไว้ในตําแหนง่ท่ีต้องการ

อีกคนหนึง่จะใช้ค้อนหรือขอนไม้ตีลงไปท่ีหวัขวาน 

        3.1.2 นําไม้ท่ีผา่ไว้มาตดัโดยใช้เคร่ืองมือคือ เ ล่ือยวงเดือนหรือเล่ือยไฟฟ้าแล้วแตก่รณีให้

ได้ขนาด 8 x 8 เซนตเิมตร 

        3.1.3 ใช้มีดถากเหล่ียมและมมุออกให้กลมกลงึเป็นรูปทรงกระบอก ซึง่ช่างโปงลางจะ

คอ่ย ๆ ถากออกทีละน้อย เพ่ือลบเหล่ียมและมมุออกให้ลกูโปงลางมีผวิเรียบและกลมกลงึมากท่ีสดุท่ีจะ

สามารถทําได้ 

        3.1.4 เม่ือถากขึน้รูปอยา่งคร่าว ๆ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ชา่งโปงลางจะนําทอ่นไม้ท่ีถากไว้

นัน้ไปเข้าเคร่ืองกลงึไม้ให้ได้รูปทรงท่ีกลมกลงึมากย่ิงขึน้ จนกระทัง่ทกุสว่นของทอ่นไม้นัน้กลมกลงึแล้ว

ใช้กระดาษทรายขดัให้ราบเรียบสวยงามหลงัจากนัน้จงึนําเ อาทอ่นไม้ทอ่นอ่ืน ๆ ท่ีเหลือมากลงึใน

ลกัษณะและวิธีการเดียวกนัจนครบหมดทกุทอ่น ก็จะได้ลกูโปงลางท่ีกลมกลงึสวยงามพร้อมท่ีจะ

นําไปสูก่ารทําในขัน้ตอนตอ่ไป 
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    3.2 การวัดขนาดและตดัลูกโปงลาง 

  เม่ือขึน้รูปไม้จนได้รูปทรงตามต้องการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ วตอ่จากนัน้ชา่งโปงลางจะนําเอาไม้

ท่ีได้มาเรียงกนั 13 ลกู เพ่ือท่ีจะทําการวดัและตดัให้ได้ขนาดตามต้องการโดยมีหลกัการงา่ย ๆ คือ วดั

ขนาดความยาวของลกูแรกและลกูสดุท้ายเสียก่อน ลกูแรกซึง่เป็นลกูท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุจะมีความยาว 

60 เซนตเิมตร ลกูสดุท้ายซึง่เป็นลกูเล็กท่ี สดุจะมีความยาวประมาณ 27 เซนตเิมตร เม่ือวดัขนาดความ

ยาวของลกูแรกและลกูสดุท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตอ่จากนัน้ชา่งโปงลางจะใช้ไม้หรือเหลก็ยาว ๆ วาง

ทาบลกูตา่ง ๆ ไปยงัลกูสดุท้าย และทําเชน่นีท้ัง้สองด้าน หลงัจากนัน้จงึใช้เล่ือยตดัลกูโปงลางตามรอย

ท่ีขีดเอาไว้จะได้ขนาดและสดัสว่นโดยประมาณดงันี ้

  ลกูท่ี 1 ความยาว 60 เซนตเิมตร 

  ลกูท่ี 2 ความยาว 56 เซนตเิมตร 

  ลกูท่ี 3 ความยาว 54 เซนตเิมตร 

  ลกูท่ี 4 ความยาว 51 เซนตเิมตร 

  ลกูท่ี  5 ความยาว 48 เซนตเิมตร 

  ลกูท่ี 6 ความยาว 45 เซนตเิมตร 

  ลกูท่ี 7 ความยาว 43 เซนตเิมตร 

  ลกูท่ี 8 ความยาว 40 เซนตเิมตร 

  ลกูท่ี 9 ความยาว 37 เซนตเิมตร 

  ลกูท่ี 10 ความยาว 35 เซนตเิมตร 

  ลกูท่ี 11 ความยาว 33 เซนตเิมตร 

  ลกูท่ี  12 ความยาว 30 เซนตเิมตร 

  ลกูท่ี  13 ความยาว 27 เซนตเิมตร 

การตดัลกูโปงลาง จะใช้เล่ือยวงเดือนในการตดันัน้ ชา่งโปงลางจะคอ่ย ๆ หมนุลกูโปงลางในขณะตดัไปด้วย 
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3.3 การถากและเทียบเสียง 

ความหนาบางของสว่นท่ีถกูถากนัน้ยดึหลกัทฤษฎีวา่ 

 -   ถ้าลกูโปงลางยาวเทา่กนัแล้วถากให้มีความหนาเทา่กนัยอ่มให้ระดบัเสียงเทา่กนั 

             -   ถ้าลกูโปงลางยาวเทา่กนัแล้วถากให้มีความหนาไมเ่ทา่กนั ลกูบางกวา่ให้ระดบัเสียงต่ํากวา่ 

 -   ถ้าลกูโปงลางยาวไมเ่ทา่กนัแล้วถากให้มีความหนาเทา่กนัลกูท่ียาวกวา่ยอ่มให้ระดบั เสียง   

ต่ํากวา่ 

 -   ถ้าลกูโปงลางยาวไมเ่ทา่กนัแล้วถากให้มีความหนาไมเ่ทา่กนัลกูท่ียาวกวา่และบางกวา่

ยอ่มให้ระดบัเสียงต่ํากวา่มาก 

 

 -   ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางของสว่นกลมของทอ่นไม้ท่ีเหลือไว้เจาะรูร้อยเชือกนัน้ไมมี่ผล ตอ่   

ระดบัเสียง แตม่กัใช้ทอ่นขนาดใหญ่กวา่ทําลกูโปงลางท่ียาวกวา่และให้ระดบัเสียง ต่ํากวา่ เพ่ือทําให้

โปงลางทัง้ผืนมีรูปลกัษณะเป็นผืนลดหลัน่กนัสวยงาม 

 เม่ือชา่งทําโปงลางนําทฤษฎีทัง้ 5 ข้อนีไ้ปใช้ทําลกูโปงล างจงึให้ลกูโปงลางมีความยาวความ

หนาบาง และขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางของทอ่นลดหลัน่กนัลงไปจากลกูท่ีใช้ระดบัเสียงต่ําท่ีสดุไปหาลกูท่ี

ให้ระดบัเสียงสงูสดุ 

 ถ้าลกูท่ีให้เสียงต่ําท่ีสดุมีขนาดทอ่นเทา่ลําแขนและมีความยาววดัได้ 60 เซนตเิมตร ลกูท่ีเสียง

สงูกวา่ถดัไปจะมีขนาดเลก็กวา่เลก็น้อย และสัน้กวา่ประมาณ 3-4 เซนตเิมตร และลกูท่ีให้ระดบัเสียงสงู

ถดัไปอีกก็จะมีขนาดทอ่นเลก็กวา่ และสัน้กวา่ลกูท่ีให้ระดบัเสียงต่ํากวา่โดยยดึหลกัทฤษฎีนีถ้ดั ๆ ไป

จนกระทัง่ลกูท่ีให้เสียงแหลมสดุคือลกูท่ี 13 จะมีขนา ดเลก็ท่ีสดุเส้นผา่ศนูย์กลางประมาณ 5-6 

เซนตเิมตร และมีความยาวประมาณ 27 เซนตเิมตร 



 85 

 การถากลกูโปงลางเป็นการถากเพ่ือเทียบเสียงของลกูโปงลางให้มีระดบัเสียงตามท่ีต้องการ

ซึง่เป็นขัน้ตอนท่ียากและมีความสําคญัย่ิงในการทําโปงลางเพราะระดบัเสียงของลกูโปงลางแตล่ะลกู

จะถกูต้องหรือผดิเพีย้นไปขึน้อยูก่บัตอนการถากลกูโปงลางนี ้เม่ือตดัลกูโปงลางได้ขนาดตามต้องการ

แล้ว ชา่งโปงลางจะทําการถากลกูโปงลางโดยจะถากสว่นกลางของลกูโปงลางให้เว้าบางเข้าก่อนการ

ถากจะต้องกําหนดตําแหนง่ท่ีจะถากโดยวดัระยะจากสว่นปลายทัง้สองข้างของลกูโปงลางเข้ามาข้างละ 

14 เซนตเิมตร สําหรับลกูโปงลางลกูใหญ่ท่ีสดุ และวดัระยะจากสว่นปลายทัง้สองข้างเข้ามาข้างละ      

7 เซนตเิมตร สําหรับลกูโปงลางลกูเลก็ท่ีสดุ ตอ่จากนัน้จงึจะนําเอาลกูโปงลางทัง้หมดมาเรียงกนัตาม

ขนาดความสัน้ยาว และใช้ชอล์กหรือดนิสอขีดเส้นจากจดุท่ีวดัเอาไว้ของลกูโปงลางลกูให ญ่ทีส่ดุไปยงั

ลกูโปงลางท่ีเลก็ท่ีสดุ โดยไมใ่ห้เกิดเป็นรอยบนลกูโปงลาง ชา่งโปงลางจะใช้มีดคอ่ย ๆ ถากออกทีละ

น้อยอยา่งระมดัระวงั โดยจะถากทัง้สองด้าน (หน้า-หลงั) ให้เทา่ ๆ กนั ในระหวา่งท่ีถากก็จะหยดุเคาะ

ลกูโปงลางเพ่ือฟังเสียงของลกูโปงลางวา่มีระดบัเสียงสงู- ต่ําอยา่ งไร ทัง้นีก้ารถากลกูโปงลางจะต้อง

ถากตามลายของไม้หรือท่ีชา่งโปงลางเรียกวา่ “ลายลอ่ง” ซึง่ไม้จะเป่ินออก และคมมีดจะไมกิ่นลกึเข้า

ไปในเนือ้ไม้ทําให้ถากได้งา่ยและสะดวก 
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 สว่นการเทียบเสียง โปงลางนัน้ ใช้วิธีการเทียบเสียงกบัแคน โ ดยจะเทียบเสียงกบัแคนท่ีจะใช้

บรรเลงร่วมกนัเพ่ือให้มีระดบัเสียงท่ีถกูต้องตรงกนั หรือเทียบกบัเคร่ืองเทียบเสียง (Tuner) ซึง่จะเทียบ

เสียง 6 เสียง ได้แก่ เสียงโด เร มี ฟา ซอล ลา ทัง้นีเ้พ่ือสะดวกตอ่การบรรเลงตามลายแคนทัง้ลายใหญ่

ลายสดุสะแนน ลายโป้ซ้าย ลายน้อย ถ้าเป็นผืนโปงลางลายใหญ่จะเร่ิมต้นท่ีลกูใหญ่ท่ีสดุในระดบัเสียง

ท่ีต้องการคือ เสียงมีต่ํา 
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 ชา่งโปงลางจะเป่าแคนเสียง มี พร้อมกบัเคาะลกูโปงลางไปพร้อม ๆ กนั ในระหวา่งนัน้จะใช้หู

ฟังเสียงของลกูโปงลางและเสียงแคนวา่มีระดบัเสียงสงู- ต่ําหรือแตกตา่งกนัอยา่งไร หากลกูโปงลางมี

ระดบัเสียงสงูกวา่เสียงแคนชา่งโปงลางจะใช้มีดถากสว่นตรงกลางลกูโปงลางให้เว้าบางเข้าไป ซึง่จะทํา

ให้ระดบัเสียงของลกูโปงลางต่ําลง และทําเชน่นีไ้ปเร่ือย ๆ จนกระทัง่ได้เสียงท่ีต้องการ หรือในกรณีท่ีลกู

โปงลางมีระดบัเสียงท่ีต่ํากวา่เสียงแคนชา่งโปงลางจะทําการตดัลกูโปงลางให้ มีขนาดความยาวลดลง

ซึง่จะทําให้ระดบัเสียงของลกูโปงลางสงูขึน้ หลงัจากนัน้จะเร่ิมเทียบเสียงลกูโปงลางท่ีสองในระดบัเสียง

ท่ีต้องการคือ ซอลต่ํา ด้วยวิธีการเชน่เดียวกนัพร้อมทัง้เทียบเสียง ลา ต่ํา ในลกูท่ี 3 เสียง โด ในลกูท่ี 4 

และเสียง เร ในลกูท่ี 5 ทําเชน่นีไ้ปจนกระทัง่ครบ 13 ลกู ซึง่ลกูสดุท้ายจะตรงกบัเสียง ซอลสงู 

 ระดบัเสียงโปงลางทัง้ 13 ลกู เรียงลําดบัการเทียบเสียงดงันี ้

  เสียงที ่1 เสียง  มีต่ํา 

  เสียงที ่2 เสียง  ซอลต่ํา 

  เสียงที ่3  เสียง  ลาต่ํา 

  เสียงที ่4 เสียง  โด 

  เสียงที ่5  เสียง  เร 

  เสียงที ่6 เสียง  มี 

  เสียงที ่7  เสียง  ฟา 

  เสียงที ่8  เสียง  ซอล 

  เสียงที ่9  เสียง  ลา 

  เสียงที ่10 เสียง  โดสงู 

  เสียงที ่11 เสียง  เรสงู 

  เสียงที ่12 เสียง  มีสงู 

  เสียงที ่13 เสียง  ซอลสงู 

 ในการเทียบเสียงโดยวิธีการนีต้้องใช้ความชํานาญในการฟังเป็นพเิศษเป็นเร่ืองท่ีละเอียดออ่น

มาก หากผดิพลาดหรือคลาดเคล่ือนเพียงนดิเดียวอาจทําให้ลกูโปงลางมีเสียงท่ีผดิเพีย้นไปได้ ซึง่ใน

บางครัง้การผดิเพีย้นเพียงเลก็น้อย หขูองมนษุย์ก็ไมอ่าจแยกแยะได้จงึนบัเป็นจดุด้อยท่ีสําคญัของการ

เทียบเสียงด้วยวิธีการนี ้ ในปัจจบุนัชา่งผู้ผลิตโปงลางจะใช้เคร่ื องเทียบเสียง (Tuner) เป็นเคร่ืองมือใน

การวดัหาระดบัเสียง เพ่ือความสะดวกและความรวดเร็วในการผลติโปงลาง 
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 เม่ือถากและเทียบเสียงของลกูโปงลางถกูต้องตามระดบัเสียงท่ีต้องการเรียบร้อยแล้วชา่ง

โปงลางจะนําลกูโปงลางท่ีถากไว้แล้วนัน้นํามาขดับริเวณท่ีใช้มีดขดัซึง่ยงัมีร่อ ยรอยการถากอยูใ่ห้เรียบ 

โดยใช้เคร่ืองเจียรขดัในบริเวณดงักลา่วเพ่ือลบร่องรอยการใช้มีดถาก เม่ือขดัเรียบร้อยแล้วจงึใช้มี ดขดู

ซํา้อีกครัง้หนึง่ 
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  3.4 การเจาะรูร้อยเชือกและผูกลูกโปงลาง 

  การเจาะรูร้อยเชือกจะใช้ เหล็ก ซีหรือเหล็กปลายแหลมเผาไฟหรือสวา่นมือสวา่นไฟฟ้า 

แต่ ปัจจบุนัมกันิยมเจาะ โดยใช้สวา่นไฟฟ้าขนาด 2 หนุคร่ึง โดยเจาะ ให้หา่งจากสว่นปลายของลกู

โปงลางทัง้สองข้าง สําหรับลกูใหญ่ให้หา่งข้างละ 10 เซนตเิมตร สว่นลกูเล็กสดุหา่งข้างละ 5 เซนตเิมตร 

แล้วร้อยเชือกไนลอ่นขนาดเส้นเลก็กวา่รูท่ีเจาะสกัเลก็น้อย การร้อยเชือกจะเร่ิมจากลกูโปงลางลกูใหญ่

ท่ีสดุโดยจะมดัปมเชือกเสียก่อนแล้วจงึสอดเชือกเข้าไปในรูท่ีเจาะทัง้สองด้านเม่ือร้อยเชือกและผกูลกู

โปงลางครบทกุลกูแล้ว จงึทําการมดัปลายเชือกทัง้สองและตดัสว่นท่ีเหลือทิง้ไปเป็นอนัเสร็จขัน้ตอนนี ้
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 3.5 การปรับคู่เสียง 

 เม่ือทําการเจาะรูพร้อมทัง้ร้อยเชือกและผกูลกูโปงลาง เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วขัน้ตอนตอ่ไปคือ

การตีเพ่ือทดสอบเสียงวา่ถกูต้องหรือไมห่รือมีลกูใด มีเสียงผิดเพีย้นไปเพ่ือท่ีจะได้ต กแตง่และปรับเสียง

ให้ถกูต้อง เสียงของลกูโปงลางท่ีปรับและเทียบเสียงไว้แล้วนัน้อาจเพีย้นไปจากเดมิได้ภายหลงัท่ีทําการ

เจาะรูร้อยเชือกลกูโปงลาง โดยการตรวจสอบเสียงกบัแคนหรือเคร่ืองเทียบเสียง (Tuner) ไปทีละลกูวา่

เสียงคูแ่ปด เชน่ เสียง มี ตวัแรกกบัเสียง มี ตวัตอ่ไป เสียงจะกลมกลอ่มกนัหรือไมถ้่าเสียงคูแ่ปดคูใ่ดยงั

ไมถ่กูต้องตรงกนัก็จะได้แก้ไขให้ถกูต้องตามกรรมวิธีทัง้นีเ้พ่ือจะได้โปงลางท่ีมีคณุภาพทัง้รูปและเสียง 

หลงัจากนัน้ ชา่งโปงลางจะตกแตง่ผืนโปงลางให้สวยงามด้วยกระดาษทรายหรือขดัด้วย เคร่ืองขดั

กระดาษทรายไฟฟ้าให้เกลีย้งเกลา แตต้่องระวงัเสียงอาจเพีย้นได้ ตรวจสอบอีกครัง้ ตอ่จากนัน้จงึนําผืน

โปงลางมาทาแลคเกอร์ หรือนํา้มนัเคลือบเงาบาง ๆ ตามความต้องการเพ่ือความสวยงามและเป็นการ

รักษาเนือ้ไม้ให้ทนทาน ก่อนจะนําไปบรรเลงตอ่ไปเป็นอนัเสร็จขัน้ตอนการทําโปงลาง 

 3.6 ขาตัง้และไม้ต ี

       ขาตัง้โปงลางในปัจจบุนัมีหลายแบบทัง้แบบสงูแบบเตีย้ สําหรับผืนตีนัง่ตีตามใจชอบและมี

การพฒันาขึน้อีกโดยเปล่ียนจากขาตัง้ไม้มาเป็นขาตัง้เหลก็พบัได้หรือถอดได้ และประกอบได้เพ่ือ

สะดวกในการเดนิทาง สําหรับไม้ตีโปงลางเวลาตีโปงลางจะได้เ สียงท่ีดงักงัวานเป็นไม้คูมี่ความยาว

ประมาณ 20-30 เซนตเิมตร ชา่งผู้ ทําโปงลางจะทํา 2 ลกัษณะ คือไม้ตีรูปช้อน  ทําด้วยไม้เนือ้แข็ง ได้แก่ 

ไม้ประดู ่ไม้พยงุหรือไม้แดง  ขนาดคอ่นข้างเล็กมีนํา้หนกัเบามีความคลอ่งตวัในการตี ไม้รูปช้อนนิยมใช้

บรรเลงทํานอง ไมน่ิยมบรรเลงแนวประสานเสียง (Harmony) หรือไมนิ่ยมใช้ตีลกูเส พ สว่นไม้ตีรูปค้อน

จะมีลกัษณะคล้ายค้อน ประกอบด้วย สว่นหวัค้อนทําด้วยไม้เนือ้ออ่น ได้แก่ ไม้มะขาม  สว่นด้ามค้อน

ทําด้วยไม้เนือ้แข็งเพ่ือความแข็งแกร่งทนทาน การท่ีสว่นหวัค้อนทําจากไม้เนือ้ออ่นเพราะมีคณุสมบตัิ

ทําให้เสียงนุม่เหมาะสําหรับใช้ตีลกูเสพ และยงัรักษาไมใ่ห้ลกูโปงลางแตกหรือฉีกและบวมงา่ยอีกด้วย 
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ปัญหาท่ีมีผลต่อการทาํเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสานบ้านท่าเรือ 

 การทําแคนและโหวดมีการใช้ไม้ไผเ่ล็กชนิดหนึง่ ท่ีเรียกกนัวา่ไมไ่ผเ่ฮีย้ ซึง่ชาวบ้านทา่เรือนัน้

นํามาจากประเทศลาว โดยนํามาทําไม้กู่ แคน ลกูแคน และลกูโหวด เร่ิมขาดแคลนลงเร่ือย ๆ เพราะถกู

ตดัเป็นจํานวนมาก และถกูทําลายจากการเผาป่ามากขึน้ ทําให้สง่ผลกระทบตอ่การประกอบอาชีพ

หลกัของชมุชนบ้านทา่เรือมากขึน้ทกุปี กลา่วคือ ทําให้ราคาแพงขึน้ ขาดแคลนมากขึน้และทําให้ไม่

เพียงพอตอ่ความต้องการ ไม้ไผเ่ฮีย้ในป ระเทศไทยนัน้จะมีบ้างก็อยูท่ี่อําเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธุ์ 

และอําเภอบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ แตไ่ม้ดงักลา่วมีจํานวนน้อย และทางราชการของไทยเราไมอ่นญุาต

ให้ตดัไม้ไผเ่ฮี ย้ดงักลา่วมาทําประโยชน์แก่ราษฎร ในชมุชน ชาวบ้านทา่เรือจงึไมส่ามารถท่ีจะนํามาใช้

ประโยชน์ได้อยา่งเตม็ท่ี หรือตามความต้องการได้ ทําให้ราษฎรชาวบ้านทา่เรือท่ีประกอบอาชีพ

หตัถกรรมทําเคร่ืองดนตรีพืน้ บ้าน (แคน-โหวด) ต้องพึง่วตัถดุบิในการผลิตแคน- โหวดจากประเทศลาว 

ต้องเสียคา่ใช้จา่ยในการจดัซือ้จดัหาวสัดมุาทําแคน , โหวดสงูมากขึน้ทกุปี 

 และโดยเฉพาะเม่ือต้นปี พ .ศ. 2549 นีมี้กรณีพิพาทเกิดขึน้เก่ียวกบัการขนสง่ไม้ไผเ่ฮีย้        

(ทําแคน-โหวด) คือมีเจ้าหน้าท่ีเข้ามาจบักมุผู้ขนสง่ชาวลาวท่ีฝ่ังประเทศไทยบริเวณทา่อําเภอทา่อเุทน 

จงัหวดันครพนม มีการดําเนินคดีในชัน้ศาลถกูจําคกุดําเนินคดี ผู้ ต้องหาและผู้ เก่ียวข้องทัง้สองฝ่ายคือ

ผู้ รับซือ้และผู้ นําสง่ ได้เสียคา่ปรับจา่ยเป็นเงินจํานวนมาก ซึง่ใช้เวลาหลายเดือนและทําให้สร้างความ

ไมพ่อใจ ความเสียใจ ความบาดหมางใจกนั และทําลายความสมัพนัธ์อนัดีในฐานะบ้านพ่ีเมืองน้องลง

เป็นอยา่งมาก ซึง่ในอดีตท่ีผา่นมากวา่ 80 ปี แล้ว ไมเ่คยมีกรณีจบักมุผู้ขนสง่ไม้ไผเ่ฮีย้ท่ีนํามาใช้ทําแคน 

ทําโหวด และผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ (OTOP) ของราษฎรชาวบ้านทา่เรือ ตําบลทา่เรือ ซึง่นบัวา่เป็นปัญหาท่ี

สําคญัมาก ถ้าหากไมมี่การหาแนวทางหรือมาตรการแก้ไขท่ีเหมาะสมจากภาครัฐ โดยเร่งดว่นแล้วคง

จะสร้างผลกระทบและก่อให้เกิดปัญหาหลาย ๆ อยา่ง ตามมาแก่ชมุชนทา่เรือ ท่ีได้ช่ื อวา่เป็นหมูบ้่าน

แหง่เสียงดนตรีอีสาน ตลอดจนการดําเนินงานของภาครัฐอยา่งแนน่อน 

 

ตอนที่  3  ความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านท่าเรือ  ตาํบลท่าเรือ   

อาํเภอนาหว้า  จงัหวัดนครพนม 

 ผู้ วิจยัได้กระทําการวิเคราะห์ความเข้มแข็งทางวฒันธรรม  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอ บ

ทางวฒันธรรม และภาพรวมของวฒันธรรมของชมุชนบ้านทา่เรือ โดยใช้ทฤษฎีศาสตราจารย์

นายแพทย์ประเวศ  วะสี  ประกอบด้วยคณุสมบตั ิ 8  ประการ  ดงันี ้  

 1.  มีความหลากหลายกระจายอํานาจ 

 2.  กระจายรายได้  และสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจ 

 3.  สง่เสริมศกัดิศ์รีของชมุชนท้องถ่ิน 
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 4.  มีความบรูณาการ 

 5.  สร้างความบรรสานสอดคล้อง  (Harmony)  และความสมดลุยัง่ยืน 

 6.  มีการพฒันาจิตใจและจิตวิญญาณอนัลกึซึง้ 

 7.  สง่เสริมความเข้มแข็งของสงัคม 

 8.  เป็นการผดงุศีลธรรมของสงัคม 

 

 ซึ่งผู้วจัิยได้วเิคราะห์ความเข้มแขง็ทางวัฒนธรรม ดงัต่อไปนี ้

 1.  มีความหลากหลาย  กระจายอาํนาจ   

 สําหรับหมูบ้่านทา่เรือมีความหลากหลายในด้านการผลิตเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน  ซึง่จาก

การเก็บข้อมลู พบวา่ มีการผลิตเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสานหลายชนิด เชน่ แคน โหวด พิณ โปงลาง  

และของท่ีระลกึตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็น  แคนจิ๋ว  โหวดจิ๋ ว  สิ่งเหลา่นีเ้ป็นสิ่งท่ีได้รับการสืบทอดมาจาก

บรรพบรุุษและนํามาประกอบอาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กบัตนเอง  ซึง่ทําให้กลายเป็นอาชีพท่ีได้รับ

ความนิยมและแตกตา่งจากชมุชนอ่ืน  จนทําให้หมูบ้่านทา่เรือได้ช่ือวา่เป็นชมุชนท่ีมีช่ือเสียงในด้านการ

ทําเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน     

 2.  กระจายรายได้  และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 

 จากการศกึษาประวตัขิองหมูบ้่านทา่เรือ  ปรากฏวา่  ชาวบ้านในหมูบ้่านทา่เรือ  โดยเฉพาะ

ในหมู ่ 1  หมู ่ 2  หมู ่ 8  สว่นใหญ่มีการกระจายรายได้โดยการแบง่หน้าท่ีการผลติ  คือ 

  2.1 แรงงาน หมายถึง การใช้ค นในครอบครัว  ซึง่เป็นอตุสาหกรรมในครัวเรือน เม่ือวา่ง

จากการประกอบอาชีพการเกษตร การทํานา เลีย้งสตัว์ จงึหนัมาทําเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสานและเป็น

การเพิ่มรายได้ของตนเอง 

    2.2 สถานท่ี  หมายถึง  การใช้บ้านเรือนของตนเองเป็นสถานท่ีผลิต และจําหนา่ยเคร่ือง

ดนตรี 

     2.3 กรรมวิธี หมายถึง ประสบการณ์  ความชํานาญในการผลติ มีการสืบทอดโดยการไม่

ปิดบงัความรู้ของกนัและกนั  ทําให้พฒันาวิธีการผลิตท่ีมีคณุภาพ 

     2.4 การตลาด หมายถึง เม่ือมีการผลติเป็นกลุม่  ทําให้เกิดการประชาสมัพนัธ์และคนรู้จกั  

สง่ผลให้มีปริมาณการขายท่ีเพิ่มขึน้  

 เม่ือพจิารณาปัจจยัทัง้ 4 ประการ ทําให้ทราบถึงการกระจายรายได้ดงัท่ีกลา่วมา กรณีบ้าน

ทา่เรือจงึเป็นตวัอยา่งของชมุชนท่ีมีทนุทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมมาดําเนินการในระบบธุรกิจ

ชมุชน เพ่ือเพิ่มมลูคา่ผลผลิตของตนเอง ทําให้ชมุชนมีเศรษฐกิจดี สามารถพึ่ งตนเองได้และมีควา ม

เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
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 3.  ส่งเสริมศักดิ์ศรีของชุมชน 

 ชาวบ้านในหมูบ้่านทา่เรือ ยดึมัน่ในการประกอบอาชีพท่ีสจุริตและยดึมัน่ในศีลธรรมอนัดีงาม 

จนได้รับการยกยอ่งวา่เป็นหมูบ้่านปราศจากอบายมขุ ชาวบ้านมีศกัดิศ์รีในการประกอบอาชีพและ

เคารพในวิชาชีพของตนเอง ซ่ือสตัย์ต่ อลกูค้าท่ีมาสัง่ซือ้เคร่ืองดนตรี โดยใช้วสัดอุปุกรณ์ท่ีมีคณุภาพ 

เชน่ ลิน้แคนเงิน ลิน้แคนทอง การอบรมเลีย้งดบูตุรหลานโดยเฉพาะเพศหญิง พอ่แมจ่ะอบรมให้ยดึมัน่

ในขนบธรรมเนียมและปฏิบตัหิน้าท่ีของความเป็นเพศหญิง อบรมให้เห็นถึงความเป็นกลุสตรี การเป็น

แมบ้่านและยดึมัน่ในผีบ้านผีเรือน ผีบรรพบรุุษ อบรมบตุรชายให้เป็นสภุาพบรุุษ และมีจิตสาธารณะให้

เกียรตยิกยอ่งสตรี ปกป้องศกัดิศ์รีของสตรีในชมุชนไมใ่ห้ประพฤตผิิดผี มารดาจะสง่เสริมให้บตุรสาว

เข้าสงัคมในหมูบ้่าน เชน่ การร่วมฟ้อนในงานบญุตา่ง ๆ แตง่กายให้รัดกมุถกูต้องตามคณุลกัษณะของ

หญิงตามชนเผา่ ให้ผู้มาเยือนให้เกียรตแิละเห็นศกัดิศ์รีความศรัทธาของชมุชน ในโอกาสท่ีชมุชนทา่เรือ

มีงานบญุประเพณีตา่ง ๆ ตามฮีตสิบสองครองสิบส่ี บตุรหลานก็จะได้แสดงให้เห็นถึงความมีศกัดิศ์รี

ของสงัคมในชมุชน นอกจากนีย้งัเป็นการให้ผู้คนในชมุชนอ่ืน ๆ หรือนกัทอ่งเท่ีย วได้เข้าใจในศกัดิศ์รี

ของชาวชมุชนบ้านทา่เรือ โดยให้เกียรตแิละยกยอ่งชมุชนบ้านทา่เรือร้อยละ 95 จะอยูป่ระกอบอาชีพใน

หมูบ้่าน หนุม่สาวจงึอยูใ่นสายตาของผู้ใหญ่ การผิดผีหรือประพฤตผิิดศีลธรรมจงึไม่ ปรากฏแสดงให้

เห็นถึงความมีศกัดิศ์รีของชมุชนได้อยา่งเดน่ชดั 

 4.  มีความบูรณาการ 

 ชาวชมุชนบ้านทา่เรือนําเอาวิถีชีวิตประจําวนัมาบรูณาการเข้าด้วยกนัอยา่งแนบเนียน และ

มัน่คงยัง่ยืนอยา่งเป็นระบบ เชน่ในฤดทํูานา ผู้ชายจะออกไถหวา่นปักดําข้าวกล้า ชว่งรอข้าวออกรวงก็

จะใช้เวลาชว่งนีทํ้าเคร่ืองดนตรี แคน พณิ โปงลาง โหวด ตามท่ีท้องตลาดมีรายการสั่ งซือ้มา บางคนใช้

ชว่งเวลาเฝ้านาเลีย้งควายอยูท่ี่เถียงนา ทําสว่นประกอบของเคร่ืองดนตรี ตกเย็นจงึนํามาประกอบและ

ทดสอบคณุภาพเสียง ผู้หญิงเก็บดอกฝ้ายท่ีแก่มาป่ันฝ้าย หรือปลกูหมอ่นเลีย้งไหม สาวเอาใยไหมมา

ทอผ้าหรือชว่ยประกอบเคร่ืองดนตรีเม่ือมีงานบญุแคนก็จะเอาแคนเต้าท่ี สวยงามมีคณุภาพเสียงท่ีดี

เสียงไพเราะไปร่วมงานบญุ ยามค่ําคืนก็จะมาเป่าอวดฝีมือกนัท่ีลานบญุ (ลานวดั ) รุ่งเช้าพระสงฆ์ใน

หมูบ้่านจะมาสวดเจริญพระพทุธมนต์ รับบาตรให้ศีลให้พรชาวบ้าน  จากนัน้จะมีพอ่ค้ามารับซือ้แคน

หรือเคร่ืองดนตรีชนิดอ่ืน ๆ ไปจําหนา่ย เงินคา่เคร่ืองด นตรีจะนํามาถวายวดัในหมูบ้่านเพ่ือบํารุงสงฆ์ 

บํารุงวดัตอ่ไป ในชว่งกลางคืนก็จะมีการฟ้อนของหญิงสาวในหมูบ้่านเพ่ือให้โอกาสหญิงชายได้รู้จกักนั 

จงึนบัได้วา่เป็นการบรูณาการเอาอาชีพ ขนบธรรมเนียมประเพณีมาบรูณาการกนัไว้อยา่งละเอียด

ลกึซึง้โดยใช้งานบญุแคนเป็นตวัตัง้ 
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 5.  สร้างความบรรสานสอดคล้อง (Hamony) และความสมดุลย่ังยืน 

 ชมุชนตําบลทา่เรือ อําเภอนาหว้า  จงัหวดันครพนม ดัง้เดมิเป็นชมุชนท่ีประกอบอาชีพทาง

เกษตรกรรม ทํานา ทําไร่ ปลกูหมอ่น เลีย้งไหม เลีย้งสตัว์ประเภทววั ควาย เพ่ือใช้แรงงาน เป็ด ไก่ หม ู

เป็นสตัว์ท่ีใช้เป็นอาหารประ จําวนั ในฤดฝูนชาวบ้านทา่เรือจะทํานาทําไร่เม่ือวา่งจากการปักดํารอเก็บ

เก่ียวข้าวก็จะประกอบอาชีพรองได้แก่ การทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย เพ่ือใช้ในครอบครัว และจําหนา่ยเม่ือ

เหลือใช้ ชีวิตของชาวบ้านทา่เรือเรียบงา่ยปราศจากอบายมขุทําให้ชาวบ้านพอมีกินมีใช้แตต้่องอาศยั

ธรรมชาตเิป็นหลกั กลา่วคือฝนท่ีตกต้องตามฤดกูาลในระยะหลงัราว 30-50 ปีท่ีผา่นมาความแห้งแล้ง

เกิดขึน้บอ่ยครัง้ ทําให้การทํานาไมไ่ด้ผลเทา่ท่ีควรจงึเกิดการเคล่ือนย้ายแรงงานไปประกอบอาชีพ

รับจ้างในเมืองใหญ่ โดยไมเ่ลือกอาชีพขอเพียงได้เงินมาจนุเจือครอบครัว ครอบครัวขาดความอบอุน่ใน

หมู่บ้านเหลือแตผู่้ เฒา่ผู้แก่เลีย้งหลานอยูก่บับ้านจนกระทัง่มีการริเร่ิมการทําเคร่ืองดนตรีประเภทแคน 

ซึง่เดมิเป็นเพียงทําเพ่ือใช้เป่าเลน่ยามวา่ง ยามเฝ้านา เฝ้าไร่ ยามค่ําคืนเม่ือออกไปเกีย้วสาว อาชีพหลกั

ในระยะหลงันีจ้งึเป็นการทําเคร่ืองดนตรีประเภท แคน พิณ โหวด  โปงลาง ขายอยา่งเป็นล่ําเป็นสนัจาก

ทําการเกษตรท่ีไมแ่นน่อนจากฝนท่ีไมต่กต้องตามฤดรู้อน ชาวบ้านจงึหนัมาประกอบอาชีพทางการทํา

เคร่ืองดนตรี ตลาดเร่ิมให้ความสนใจบรรดาหมอแคน หมอลํา นิยมเคร่ืองดนตรีจากหมูบ้่านทา่เรือ และ

ประกอบกบัอาชีพการแสดงหมอลํากลอน หมอลําเร่ือง หมอลําชิงชู้  ฯ ลฯ มีความนยิมแคน โปงลาง 

พณิ โหวด ของบ้านทา่เรือจงึจําหนา่ยดีไปทัว่ภมูภิาค  

 ในความบรรสานสอดคล้องกบัสงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมจงึเกิดตอ่เน่ืองเม่ือชาวบ้านใช้

อาชีพการทําเคร่ืองดนตรี มีฐานะทางเศรษฐกิจดี จงึเกิดบรรสานสอดคล้องในประเพณีและการทําบญุ

ทําทาน บริจาคทรัพย์บํารุงพระพทุธศาสนา การร่ืนเริงบนัเทิงใจบงัเกิดตามมา เม่ือชมุชนมีเทศกาลงาน

บญุตา่ง ๆ เคร่ืองดนตรีในหมูบ้่านทา่เรือจงึได้รับใช้ชมุชนอยา่งสมดลุ จงึเกิดประเพณีบญุแคนท่ี

ชาวบ้านผู้ผลิตเคร่ืองดนตรีในหมูบ้่านทา่เรือ จะคดัเลือกเคร่ืองดนตรี เชน่ แคนหรือเคร่ืองดนตรีอ่ื น ๆ ท่ี

สวยงาม มีเสียงดีมา มอบให้กบัคณะกรรมการดําเนินงานจดังาน “บญุแคน” ของหมูบ้่านจดัจําหนา่ย

เพ่ือหารายได้บํารุงวดั บํารุงกิจกรรมตา่ง ๆ ตามวฒันธรรมประเพณี นอกจากการบรรเลงเพ่ือร่ืนเริง

บนัเทงิใจอยา่งเดียว จงึนบัได้วา่เป็นการสร้างความบรรสานคล้อง (Harmony) และความสมดลุยั่งยืน 

 6.  มีการพัฒนาจิตใจและจิตวิญญาณอันลึกซึง้ 

 ชาวบ้านทา่เรือ ตําบลทา่เรือ อําเภอนาหว้า จงัหวดันครพนม เป็นชมุชนท่ีมีความเข้มแข็งทาง

วฒันธรรมประเพณี ปฏิบตักิิจกรรมตามคตคิวามเช่ือในเร่ืองฮีตสบิสองครองสบิส่ีอยา่งเคร่งครัด โดยมี

ผู้ เฒา่ผู้แก่ท่ีเป็นผู้ นําด้ านการพฒันาจิตใจและจิตวิญญาณของผู้คนในชมุชน โดยเร่ิมจากการปฏิบตัิ

ด้านพธีิกรรมท่ีซอ่นอบุายไว้อยา่งแยบยล สร้างให้เกิดความรัก ความศรัทธา ความกลวัในสิง่ท่ีปฏิบตัไิม่

ถกูครรลองครองธรรม การผิดผี การไมเ่คารพตอ่ผี การไมน่บัถือผี ล้วนเป็นสิ่งท่ีชมุชนปฏิบตัด้ิวยความ
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เช่ือและศรัทธา จงึเป็นการป้องปรามไมใ่ห้คดิ ไมใ่ห้กระทําในสิ่งไมดี่ ชาวชมุชนบ้านทา่เรือยงัได้รับการ

พฒันาจิตใจ และสภาวะแวดล้อมทางสงัคม เชน่ ได้รับการพฒันาให้เป็นหมูบ้่านทางวฒันธรรมของ

สํานกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาต ิโดยยดึปรัชญา ลด ละ เลกิ อบายมขุและชว่ยกนั         

ทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรม จดัตัง้หอวฒันธรรมกลางหมูบ้่าน เก็บรวบรวมวสัดทุางวฒันธรรมท่ีทรงคณุคา่

ไว้ให้ลกูหลานได้ช่ืนชม จดัตัง้เป็นหมูบ้่านแผน่ดนิธรรมแผน่ดนิทองของกระทรวงมหาดไทย จดัตัง้เป็น

หมูบ้่านสู้ภยัเศรษฐกิจโดยไมพ่ึง่พารัฐแตเ่พียงอยา่งเดียว ประกอบอาชีพ ในการทําเคร่ืองดนตรีจนไม่

ต้องรอรายได้จากพืชผลทางการเกษตร พฒันากลุม่แมบ้่านในการทอผ้าไหมมดัหม่ี โดยพฒันาชมุชน

ไปร่วมดําเนินการ ตัง้โรงเรียนหมอแคนให้กบัเยาวชนและผู้สนใจได้ศกึษาดนตรีพืน้บ้านอีสานใน

บริเวณวดั พฒันาจติใจโดยการจดักิจกรรมการผกูเส่ียวให้เยาวชนในหมูบ้่ านรู้จกัการรัก ให้เกียรต ิให้

ความชว่ยเหลือกนัและกนั ให้ความเคารพพอ่เส่ียว แมเ่ส่ียวซึง่กนัและกนั  

 ผู้ เฒา่ผู้แก่ในชมุชนบ้านทา่เรือจะปลกูฝังจติวิญญาณของเยาวชนให้รู้จกัเคารพศาลดอนปู่ ตา 

ซึง่ตัง้อยูท่ี่ป่าชมุชนใครจะเข้ าไปตดัไม้ทําลายป่าไมไ่ด้ ถ้า จะเข้าไปในดอนปู่ ตาจะต้องกราบไหว้ขอ

อนญุาตเข้าไป แตไ่มอ่นญุาตให้ตดัไม้ เข้าไปเก็บเพียงเศษไม้มาทําฟืนหรือหาของป่า เชน่ เหด็ ยอด

ไม้ล้มลกุในดอนปู่ ตามาเป็นอาหาร ผู้ เฒา่สอนให้รักนบัถือตอ่ผีบรรพบรุุษ จะต้องให้ความเคารพทําให้

ครอบครัวอบอุน่เพราะศรัทธาในจิตวิญญาณบรรพบรุุษ การทําพิธีบา ยศรีสูข่วญัผู้มาเย่ียมเยือน

หมูบ้่านหรือบตุรหลานท่ีออกไปจากหมูบ้่านแล้วกลบัมาเย่ียมหมูบ้่านก็จะจดัพิธีบายศรีสูข่วญัให้เพ่ือ

เป็นการรับขวญั และให้ชมุชนได้รับรู้วา่บคุคล ญาต ิหรือผู้มาเยือนมาอยูใ่นหมูบ้่านเป็นการป้องปราม

หากคดิร้ายตอ่ชมุชน  

 การพฒันาจิตใจด้านคุ ณธรรม จริยธรรม ชมุชนบ้านทา่เรือจะมีศาลผู้ เฒา่เอาไว้ตดัสินข้อ

ขดัแย้งของคนในหมูบ้่านท่ีไมใ่ชค่วามผิดทางอาญาจะไกลเ่กล่ียและให้คํามัน่สญัญาวา่จะไมป่ฏิบตัิ

ลว่งเกินกนัอีก ศาลผู้ เฒา่จะประกอบด้วยผู้ เฒา่ในชมุชนท่ีคนให้ความเคารพนบัถือ 1 คน พระสงฆ์ 1 รูป 

ผู้ใหญ่บ้าน 1 คนและครูในชมุชน 1 คน เป็นคณะศาลพิจารณาไกลเ่กล่ีย ตกัเตือน และให้คํามัน่สญัญา 

 จงึนบัได้วา่การพฒันาจิตใจและการใช้จิตวิญญาณมาเป็นเคร่ืองหลอ่หลอมจิตใจของคนใน

ชมุชน และยงัทําให้เกิดความร่มเย็นเป็นสขุอยา่งยัง่ยืนและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอยา่งดีย่ิง 

 7.  ส่งเสริมความเข้มแข็งของสังคม 

 ชาวบ้านในหมูบ้่านทา่เรือแบง่การปกครองกนัภายในหมูบ้่านโดยจดัแบง่เป็นคุ้ม มีผู้อาวโุส

เป็นผู้ดแูลประจําคุ้ม สง่เสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางภมูิปัญญาของชาวบ้าน มีคณะกรรมการ

หมูบ้่านท่ีประกอบไปด้วยผู้ เฒา่ ผู้อาวโุส เยาวชน ครู มาเป็นกรรมการร่วมทําให้ชมุชนเกิดความเข้มแข็ง 

การจดัตัง้กลุม่สนใจ กลุม่สง่เสริมหตัถกรรมพืน้บ้าน กลุม่อาหารทางการเกษตร กลุม่ทอผ้าไหม กลุม่

ออมทรัพย์เพ่ือการผลิต สหกรณ์หมูบ้่านเป็นตวักลางในการจดัขายปลีกและสง่เคร่ืองดนตรีและแบง่
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ผลประโยชน์ให้กบัสมาชิกอยา่งยตุธิรรม การให้ ความชว่ยเหลือด้านการทําเคร่ืองดนตรี การให้ความรู้  

และเทคนิคตา่ง ๆ โดยวิธีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึง่กนัและกนั ความเอือ้อาทรตอ่กนั ซึง่สิ่งตา่ง ๆ เหลา่นี ้

ทําให้ชมุชนในหมูบ้่านทา่เรือมีความเข้มแข็งในทกุด้านและยัง่ยืนมาโดยตลอด เม่ือในชมุชนมีกิจกรรม

งานประเพณีคนในชมุชนก็จะชว่ยกนั แบง่หน้าท่ีในการประกอบกิจกรรมทางประเพณีนัน้ ๆ ด้วยความ

เตม็ใจทกุคน 

 8.  เป็นการผดงุศีลธรรมของสังคม 

 ชาวชมุชนบ้านทา่เรือทกุหมูบ้่านจะมีการยดึมัน่ในขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม

อยา่งมัน่คงและยัง่ยืนโดยผู้ เฒา่ในหมูบ้่านจะเป็นผู้ นําในการประกอบ พิธีกรรมงานบญุฮีตสบิสองครอง

สบิส่ี ตลอดทกุฤดกูาลโดยไมเ่ว้น และจะมอบหมายให้กลุม่ตา่ง ๆ ร่วมดําเนนิงานตามความถนดั เชน่ 

กลุม่สตรี กลุม่แมบ้่าน กลุม่ทอผ้า กลุม่ดนตรีพืน้บ้าน โดยปฏิบตัติามแนวทางของประเพณีสร้างให้เกิด

ความสามคัคี เกิดความรัก มีสาระซอ่นอยูใ่นขนบธรรมเ นียมประเพณีนัน้ ๆ มีการสืบทอด และมีความ

สนกุสนานร่ืนเริงเป็นองค์ประกอบสําคญั และกิจกรรมตา่ง ๆ จะอยูภ่ายใต้การดแูลของผู้ใหญ่ทกุ

ขัน้ตอน โดยประเพณีตา่ง ๆ เชน่บญุเข้ากรรม บญุคณูลาน บญุข้าวจ่ี บญุผะเหวด บญุสงกรานต์        

บญุบัง้ไฟ บญุข้า วประดบัดนิ บญุข้าวสาก บญุ ออกพรรษา บญุกฐิน บญุแคน งานบญุตา่ง ๆ เหลา่นี ้

สร้างความรักสามคัคี สร้างบญุสร้างกศุลให้กบัชมุชนและคณะสงฆ์ของหมูบ้่าน โดยมุง่เน้นให้เห็นถึง

ความสําคญัของงานบญุตา่ง ๆ ท่ีเกิดมาจากธรรมชาต ิแล้วจงึจดัพิธีกรรมตอบแทนคณุแผน่ดนิ คณุข้าว 

คณุพืชผลทางการเกษตร และผลประโยช น์สดุท้ายคือการสร้างให้ชมุชนรู้จกัการแบง่ปัน การให้การ

เสียสละคืนสูส่งัคม 

 จากการวิเคราะห์การสร้างความเข้มแข็งทางวฒันธรรมให้กบัชมุชน ซึง่ใช้ทฤษฎีแนวคดิของ

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะลี ทําให้เกิดการมองเห็นภาพรวมได้วา่วฒันธรรมการทําเคร่ือง

ดนตรีพืน้บ้านอีสานมีอิทธิพลตอ่สงัคมบ้านทา่เรือเป็นอยา่งย่ิง โดยเฉพาะการนําเอาวฒันธรรมมาใช้ให้

เกิดประโยชน์ในทกุด้าน ไมว่า่จะเป็นเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และความสมัพนัธ์ด้านคา่นยิมความ

เช่ือ ความยดึมัน่ ทําให้เกิดมีอดุมการณ์ร่วมกนั มีความสามคัคีเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั นบัวา่เป็น

ความสามารถในการแก้ไขปัญหาอนัจะเกิดขึน้ในอนาคตได้เป็นอยา่งดี เพราะฉะนัน้วฒันธรรมจงึ เป็น

เคร่ืองมือสําคญัท่ีทําให้สงัคมมีความเข้มแขง็ดงัตวัอยา่งชมุชนบ้านทา่เรือ ตําบลทา่เรือ อําเภอนาหว้า  

จงัหวดันครพนม 

 



บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศกึษาค้นคว้าครัง้นีมี้ความมุง่หมายท่ีจะศกึษาการทําเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสานหมูบ้่าน

ทา่เรือ ตําบลทา่เรือ อําเภอนาหว้า จงัหวดันครพนม  โดยผู้ วิจยัได้ดําเนนิการศกึษาค้นคว้าตามขัน้ตอน

และรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 
 1. เพ่ือศกึษาประวตัชิมุชน และสภาพแวดล้อม ชมุชนบ้านทา่เรือ ตําบลทา่เรือ อําเภอนาหว้า  

จงัหวดันครพนม 

 2. เพ่ือศกึษากรรมวิธีการผลิตเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน แคน  โหวด  พณิ  โปงลาง 

 3. เพ่ือวิเคราะห์ความเข้มแข็งทางวฒันธรรมของชมุชนบ้านทา่เรือ ตําบลทา่เรือ อําเภอนาหว้า 

จงัหวดันครพนม 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ในการวิจยัเร่ืองการทําเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน โดยผู้ วิจยัได้ลงพืน้ท่ีบ้านทา่เรือ ตําบลทา่เรือ 

อําเภอนาหว้า จงัหวดันครพนม เพ่ือไปศกึษาวิธีการดําเนนิชีวิตตามปกตวิิสยัของชาวบ้าน โดยได้สงัเกต

พฤตกิรรมในการประกอ บอาชีพ การทําบญุตามประเพณี และเทศกาลงานบญุตา่ง ๆ อยูเ่ป็นระยะ  

ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2552 – 2554 โดยอยูใ่นพืน้ท่ีครัง้ 3 – 5 วนั ทําให้การศกึษาสภาพภมูศิาสตร์ สภาพแวดล้อม 

สงัคมและวฒันธรรมของชาวบ้านได้อยา่งลกึซึง้ ตลอดจนเฝ้าสงัเกตวตัถปุระสงค์หลกัของการทําวิจยั

คือการทําเคร่ืองดนตรี โดยได้ผลการวิจยัพอสรุปได้ ดงันี ้

 ด้านประวตัชิมุชนบ้านทา่เรือ แตเ่ดมิบ้านทา่เรือมีช่ือวา่ “บ้านแต้” เน่ืองจากราว พ .ศ. 2445 

ชาวบ้านกลุม่ใหญ่ได้อพยพมาจากอําเภออํานาจเจริญ จงัหวดัอบุลราชธานี มาตัง้บ้านเรือนอยูริ่ม

หนองนํา้ท่ีอดุมสมบรูณ์มีต้นไม้ยืนต้นข นาดใหญ่ช่ือวา่ต้นแต้ ขึน้อยูเ่ป็นจํานวนมากชมุชนนีจ้งึได้ตัง้ช่ือ

หมูบ้่านวา่ “บ้านแต้”  จนตอ่มาได้เปล่ียนช่ือหมูบ้่านใหมว่า่ “บ้านทา่เรือ ” โดยตัง้ช่ือตามลกัษณะของ

ชมุชนท่ีมีการใช้เรือไปมาหาสูก่นับริเวณรอบ ๆ หนองนํา้อนักว้างใหญ่ท่ีมีเส้นทางเช่ือมกบัแมนํ่า้อนู 

แม่นํา้สงคราม และแมนํ่า้โขง ในฤดฝูนชาวบ้านสามารถใช้เรือเป็นพาหนะไปมาหาสูก่นั หรือนําสินค้า

ทางการเกษตรมาแบง่ปันกนัโดยจะขนสินค้าทางเรือขนาดใหญ่ท่ีเรียกวา่ “เรือกระแซง ” โดยพายเรือ

หรือถ่อขึน้มาเทียบทา่อยูริ่มหนองนํา้ใกล้กบัหมูบ้่านเพ่ือแลกเปล่ียนสินค้าซึง่กนัและกนั จนชาวบ้าน

เรียกสถานท่ีแหง่นีว้า่ “ทา่จอดเรือ” หรือ “ทา่เรือ” และตอ่มาได้มีการเปล่ียนช่ือหมูบ้่านเป็น “บ้านทา่เรือ” 



 96 

จนถึงปัจจบุนั ในราวปี พ .ศ. 2470 นายโลน  แสนสริุยวงศ์ ผู้ มีฝีมือในการทําเคร่ืองดนตรีประเภทแคน 

เดนิทางมาเย่ียมญาตพ่ีิน้องท่ีบ้านทา่เรือจงึได้นําแค นมาเป่าเลน่ จนทําให้ชาวบ้านทา่เรือตดิตาม     

นายโลน ไปศกึษาหาความรู้ด้านการทําแคนแล้วนํามาถ่ายทอดให้ลกูหลาน หรือชาวบ้านในชมุชนจนมี

ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั และเป็นท่ีนิยมของบรรดาหมอแคนและหมอลํา ซึง่เป็นวิถีชีวิตของคนพืน้บ้านใน

ภมูภิาคนี ้ตอ่มาเม่ือมีพอ่ค้านําแคนไปจําหนา่ยและมีการสัง่ทําแคนตามเสียงของหมอลํา การทําเคร่ือง

ดนตรีของหมูบ้่านทา่เรือจงึกลายเป็นอาชีพรองหลงัจากหมดฤดทํูานา การถ่ายทอดการทําเคร่ืองดนตรี

จงึเกิดการเรียนรู้ดแูบบอยา่งจนเกิดความชํานาญ เดก็ ๆ หรือสตรีในหมูบ้่านก็สามารถทําได้โดยการนําเอา

เศษวสัดท่ีุเหลือใช้จากการทําแคนมาประกอบเป็นเคร่ืองดนตรีขนาดเล็กจําหนา่ยเป็นของท่ีระลกึ ทําให้

รายได้ของครอบครัวเพิม่ขึน้ ตอ่มามีพอ่ค้านําไปจําหนา่ยตามจงัหวดัตา่ง ๆ แถบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

และข้ามฝ่ังไปขายยงัประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ชาวบ้านทา่เรือจงึรวมกลุม่กนั

จดัตัง้เป็นกลุม่สหกรณ์แบง่ปันผลประโยชน์ตามระบบของสหกรณ์ และหลงัจากนัน้ชาวบ้านยงัได้ผลิต

เคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสานชนิดอ่ืน ๆ เพิ่มขึน้ เชน่ โหวด พิณ โปงลาง กลอง ซึง่สอดคล้องกบัปิยพนัธ์  

แสนทวีสขุ (2546: 110-111) ท่ีได้ทําการศกึษาแหลง่วฒันธรรมภมูิปัญญาดนตรีพืน้บ้านอีสาน ในเ ขต

ลุม่นํา้ชี พบวา่ จากการศกึษาแหลง่วฒันธรรมภมูปัิญญาดนตรีพืน้บ้านอีสานในเขตลุม่นํา้ชี มีชา่งทํา

เคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน จํานวน 32 คน และเป็นชา่งทําเคร่ืองดนตรีชนิดตา่ง ๆ ได้แก่ ชา่งทําพิณโปร่ง  

ชา่งทําพณิไฟฟ้า ชา่งทําพณิเบส ชา่งทํากลอง ชา่งทําโปงลาง ชา่งทําโหวด  ชา่ งทําซออีสาน ชา่งทํา

ผางฮาด ชา่งทําโหมง่ ชา่งทําฆ้อง ชา่งทําหนุ (หนึ) และชา่งทําป่ีเขาควาย  ซึง่กระจายอยูใ่น 6  จงัหวดั  

คือ จงัหวดัชยัภมูิ จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดักาฬสินธุ์ จงัหวดัร้อยเอ็ด และจงัหวดั

ยโสธร เม่ือฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ผลติเคร่ืองดนตรีพื ้ นบ้านอีสาน ชมุชนทา่เรือดีขึน้ ในเวลามีงาน

บญุประเพณี “บญุแคน” จะบริจาคแคนหรือเคร่ืองดนตรีชนิดอ่ืน ๆ ให้กบัทางวดั โดยจดัจําหนา่ยและ

นําเงินท่ีได้มาบํารุงวดัในชมุชน จงึทําให้ชมุชนบ้านทา่เรือมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และมีความเข้มแข็ง

ทางวฒันธรรมท่ียัง่ยืน 

 ด้านการผลิตเคร่ืองดนตรีผู้สงูอายท่ีุมีประสบการณ์ในการผลิตจะเป็นผู้ ทําโดยเฉพาะผู้ชาย 

สว่นสตรีและเดก็ก็สามารถชว่ยในการผลิตในขัน้ตอนง่าย ๆ เชน่ การตดัไม้ไผทํ่าแคน ทําโหวด การทํา

จมกูโหวด การขดัตวัพณิ  โดยผู้ชายท่ีมีความชํานาญด้านการปรับแตง่เสียงจะเป็นผู้ทดสอบปรับเสียง

ให้มีระดบัเสียงท่ีถกูต้อง หากมีผู้มาซือ้หรือทศันศกึษาจะมีการทดสอบเคร่ืองดนตรีในลายเพลงตา่ง ๆ 

ให้ฟังจากการสงัเกตในการลงพืน้ท่ีภาคสนามนัน้ พบวา่ประชากรในหมูบ้่านทา่เรือหมูท่ี่ 1 หมูท่ี่ 2 และ

หมูท่ี่ 8 ร้อยละ 95 ของจํานวนประชากร มีอาชีพในการทําเคร่ืองดนตรีพืน้บ้าน และท่ีน่ีเป็นแหลง่ผลิต

เคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสานท่ีใหญ่ท่ีสดุในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยสง่ผลผลิตไปขายตามภมูิภาค

ตา่ง ๆ นํารายได้เข้าหมูบ้่านเป็นเงินจํานวนมาก  ด้านการสืบทอดไมมี่การสอนให้ทําโดยตรงแตจ่ะเป็น
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การเลียนแบบจากผู้ใหญ่ เดก็ ๆ สามารถผลิตเคร่ืองดนตรีในขัน้ ตอนงา่ย ๆ ไมซ่บัซ้อน เม่ือเตบิโตเดก็ก็

จะมีความชํานาญจนสามารถผลติได้อยา่งประณีต และทําได้ทกุขัน้ตอน เดก็ ๆ ในหมูบ้่านทา่เรือทัง้

ชายและหญิงสามารถผลิตเคร่ืองดนตรีและบรรเลงดนตรีพืน้บ้านได้ ประกอบกบัสถานศกึษาในชมุชน

ได้มีการสง่เสริมสนบัสนนุให้มีการตัง้วงดนตรีพืน้บ้ านขึน้ในโรงเรียน การสืบทอดลายเพลงทํานอง   

ตา่ง ๆ จงึได้รับการถ่ายทอดโดยเฉพาะผู้ใหญ่ในหมูบ้่านจะเป็นวิทยากรมาชว่ยสอน การสืบทอดดนตรี

พืน้บ้านด้านการผลิตและด้านการบรรเลงจงึถกูถ่ายทอดจนฝังอยูใ่นสายเลือด 

 ความเข้มแข็งทางวฒันธรรมของหมูบ้่านทา่เรือ เป็นไปตามแนวคดิ ทฤษฎีของศาสตราจารย์

นายแพทย์ประเวศ  วะสี  แยกสรุปเป็นหวัข้อได้ดงันี ้

 1.   มีความหลากหลายกระจายอํานาจและสง่เสริมการเมืองระบอบประชาธิปไตย  

  ชาวบ้านหมูบ้่านทา่เรือมีความหลากหลายกระจายอํานาจและสง่เสริมการเมืองระบอบ

ประชาธิปไตย โดยสงัเกตได้จากการมีสทิธิเสรีภาพทาง การเมือง สามารถแสดงความคดิเหน็ มีโอกาส

เลือกประธานชมุชน หวัหน้าหมูบ้่าน ซึง่สอดคล้องกบัธานี คําศรี (2546) ได้จดัทําวิทยานิพนธ์ เร่ือง  

การศกึษาความเข้มแข็งทางวฒันธรรมดนตรี :  กรณีศกึษาขลุย่ชมุชนบางไส้ไก่  พบวา่มีการ สร้างความ

เข้มแข็งในระดบัท่ียัง่ยืน โดยวิเคราะห์ตามแนวคดิของศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี  สรุปองค์มติิ

ได้ดงันี ้ด้านเศรษฐกิจ ชาวชมุชนผู้ซึง่ผลติขลุย่มีรายได้เพียงพอ สามารถดํารงชีวิตโดยการประกอบ

อาชีพขายขลุย่ได้อยา่งมีความสขุ ด้านสงัคม การถ่ายทอดองค์ความรู้สูส่งัคม กระทําโดยการรับคําเชญิ

จากสถาบนัตา่ง ๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน มีการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมซึง่กนัและกนั ด้านจิตใจ มีความ

ประพฤตอิยูใ่นจริยธรรม คณุธรรม ตามแนวทางของศาสนาพทุธ และมีขนบธรรมเนียมประเพณี สร้าง

เกียรตภิมูิ ศกัดิศ์รีมาสูต่นเอง ด้านการปกครอง มีสว่นร่วมในการแสดงความคดิเห็น ร่วมกิจกรรม

ทางการเมืองในชมุชน  เชน่  การเข้าสมคัรเลือกตัง้เป็นประธาน  และกรรมการชมุชน 

 2. กระจายรายได้และสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจ 

  มีการกระจายรายได้คือการแบง่ปัน การผลิต การขายซึง่กนัและกนั ซึง่ในทกุ ๆ บ้านมี

สว่นแบง่ทางการตลาดท่ีเทา่เทียมกนั แตมี่ความแตกตา่งกนัในด้านศกัยภาพในการผลิต 

         3. สง่เสริมศกัดิศ์รีชมุชนท้องถ่ิน 

  ชาวบ้านในหมูบ้่านทา่เรือยดึมัน่ในการประกอบอาชีพท่ีสจุริต และยดึมัน่ในศีลธรรม     

อนัดีงามของท้องถ่ินจนได้รับการยกยอ่งวา่เป็นหมูบ้่านปราศจากอบายมขุ ชาวบ้านมีศกัดิศ์รีใน       

การประกอบอาชีพ และเคารพในวิชาชีพของตนเอง ซ่ือสตัย์ตอ่ลกูค้าท่ีมาสัง่ซือ้เคร่ืองดนตรีโดยใช้วสัดุ

อปุกรณ์ท่ีดีมีคณุภาพ ซึง่สอดคล้องกบัพรรณศริิ จลุกาฬ (2542: 106-108) ท่ีได้ศกึษาความเข้มแขง็

ทางวฒันธรรมดนตรีไทยในตําบลบางปลา : กรณีศกึษาดนตรีไทยคณะสดุประเสริฐ ผลการศกึษาพบวา่  

คณะสดุประเสริฐเป็นคณะดนตรีไทยท่ีสร้างความเข้มแข็งทางวฒันธรรมให้กบัชมุชนบางปลา โดยการ
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ใช้ดนตรีไทยเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมคนในหมูบ้่านให้เป็นกลุม่มีภาระรับผิดชอบร่วมกนัเป็นทีม  

เน่ืองจากอาชีพการบรรเลงดนตรีไทยและแสดงละครชาตรีนัน้เป็นอาชีพของคนสว่นใหญ่ในชมุชน   

ดงันัน้ทําให้คนมีความเช่ือถือในสิ่งเดียวกนัและมีการปฏิบตักิิจกรรมตา่ง ๆ ร่วมกนั  ซึง่คณะสดุประเสริฐ

เป็นคณะดนตรีท่ีปรับตวัเข้ากบัสภาพการณ์ในยคุปัจจบุนัได้ดีกวา่คณะอ่ืนในชมุชนเดียวกนั เน่ืองจาก

เป็นคณะท่ีมีการจดัการท่ีดี ทําให้สามารถรับงานได้อยา่งสม่ําเสมอมีอดุมการณ์เป็นของตนเอง  ตลอดจน

มีความรักในศกัดิศ์รีและซ่ือสตัย์ตอ่วิชาชีพของตนจงึทําให้สามารถรักษาคณุภาพของวงดนตรีจนเป็นท่ี

เช่ือถือของคนทัว่ไป ซึง่เป็นปัจจยัท่ีมีผลทําให้ชมุชนดํารงอยูไ่ด้อยา่งเข้มแข็ง   

 4. มีความบรูณาการ 

  ชาวชมุชนบ้านทา่เรือนําเอาวิถีชีวิตประจําวนัมาบรูณาการเข้าด้วยกนัอยา่งแนบเนียน

และมัน่คงยัง่ยืนอยา่งเป็นระบบ เชน่ในฤดกูาลทํานาชว่งรอข้าวออกรวงก็จะใช้เวลาวา่งนีทํ้าเคร่ืองดนตรี 

แคน พณิ โปงลาง โหวด  

  ในด้านวฒันธรรมประเพณีชาวบ้านจดัให้มีงานบญุแคนเพ่ือเป็นการทําบญุอุ ทิศสว่นกศุล

ให้กบับรูพาจารย์ด้านการผลิตเคร่ืองดนตรี และหาเงินรายได้ถวายวดัในหมูบ้่านเพ่ือบํารุงสงฆ์ บํารุงวดั 

จงึนบัได้วา่เป็นการบรูณาการโดยการนําเอาอาชีพและขนบธรรมเนียมประเพณีมาบรูณาการไว้อยา่ง

ละเอียดลกึซึง้ 

         5. สร้างความบรรสานสอดคล้อง (Harmony) และความสมดลุยั่งยืน 

  หมูบ้่านทา่เรือสร้างความบรรสารสอดคล้องกบัสงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมประเพณี

อยา่งตอ่เน่ือง เม่ือชาวบ้านใช้อาชีพทําเคร่ืองดนตรีจนมีฐานะดีทางเศรษฐกิจจงึเกิดบรรสานสอดคล้อง

กบัประเพณี และการทําบญุทําทาน บริจาคทรัพย์บํารุงพระพทุธศาสนา การร่ืนเริงบนัเทิงใจบงัเกิดตามมา 

เม่ือชมุชนมีเทศกาลงานบญุตา่ง ๆ เคร่ืองดนตรีพืน้บ้านในหมูบ้่านทา่เรือจงึได้รับใช้ชมุชนอยา่งสมดลุ 

 6. มีการพฒันาจิตใจและจิตวิญญาณอนัลกึซึง้ 

  ชาวบ้านทา่เรือเป็นชมุชนท่ีมีความเข้มแข็งทางวฒันธรรมประเพณีปฏิบตักิิจกรรมตามคติ

ความเช่ือในประเพณีฮี ตสิบสองครองสิบส่ีอยา่งเคร่งครัด โดยมีผู้ เฒา่ผู้แก่ในหมูบ้่านเป็นผู้ นําด้านการ

พฒันาจิตใจและจิตวิญญาณของผู้คนในชมุชน ปลกูฝังจิตวิญญาณของชาวบ้านให้รู้จกัเคารพปู่ ตา    

ซึง่เป็นผีบรรพบรุุษท่ีคอยคุ้มครองปกป้องรักษาให้ชาวบ้านได้อยูอ่ยา่งมีความสขุ และพฒันาจติใจ    

โดยการจดักิจกรรมการผกูเส่ียวให้กบัเยาวชนในหมูบ้่านให้รู้จกัการรัก ให้เกียรต ิให้ความชว่ยเหลือ    

ซึง่กนัและกนั 
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          7. สง่เสริมความเข้มแข็งทางสงัคม 

  หมูบ้่านทา่เรือแบง่การปกครองกนัภายในหมูบ้่านโดยจดัแบง่เป็นคุ้ม มีผู้อาวโุสเป็น

ผู้ดแูลประจําคุ้ม สง่เสริ มให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางภมูิปัญญาในด้านตา่ง ๆ ของชาวบ้าน            

มีคณะกรรมการหมูบ้่านมาเป็นกรรมการร่วมทําให้ชมุชนเกิดความเข้มแขง็ มีการจดัตัง้กลุม่อาชีพตา่ง ๆ 

เชน่ กลุม่หตัถกรรมพืน้บ้าน กลุม่ทอผ้าไหม กลุม่ผลิตเคร่ืองดนตรี กลุม่ออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  กลุม่

สหกรณ์ ในการจดัจําหนา่ยเคร่ืองดนตรีนัน้ จะมีกลุม่สหกรณ์ของหมูบ้่านเป็นตวักลางในการจดัขายปลีก

และสง่เคร่ืองดนตรี โดยแบง่ผลประโยชน์ให้กบัสมาชิกอยา่งยตุธิรรม 

          8. เป็นการผดงุศีลธรรมของสงัคม 

  หมูบ้่านทา่เรือมีการผดงุศีลธรรมโดยการปฏิบตัติามขนบธรรมเ นียมประเพณี

วฒันธรรมอนัดีงามของท้องถ่ินตลอดทกุฤดกูาล โดยมุง่เน้นให้เห็นถึงความสําคญัของงานบญุตา่ง ๆ  

ท่ีเกิดมาจากธรรมชาตแิล้วจงึจดัพิธีกรรมตอบแทนคณุแผน่ดนิ คณุข้าว คณุพืชผลทางการเกษตร และ

ผลประโยชน์สดุท้ายคือการสร้างให้ชมุชนรู้จกัการให้ความรัก ความสามคัคี การแบง่ปัน และการเสียสละ

คืนสูส่งัคม 

 

อภปิรายผล 

 ผลจากการศกึษาประวตัคิวามเป็นมาของหมูบ้่านทา่เรือ ตําบลทา่เรือ อําเภอนาหว้า จงัหวดั

นครพนม ในด้านของวฒันธรรมการสืบทอดการทําเคร่ืองดนตรีพืน้บ้าน พบวา่ ชาวบ้านในบ้านทา่เรือ

หลงัจากฤดกูารทํานา ก่อนจะทําการเก็บเก่ียวก็จะทําเ คร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสานประเภทเคร่ืองเป่า คือ 

แคน โดยในประมาณปี พ .ศ. 2470 จากการตรวจสอบข้อมลูพบวา่ นายโลน  แสนสริุยวงศ์ เป็นผู้ ริเร่ิม

ทําแคน โดยนํารูปแบบการทําแคนมาจาก อําเภอทา่อเุทน จงัหวดันครพนม ในระยะแรกนัน้ผลิตเพ่ือ

การเป่าเลน่ในยามวา่งไมไ่ด้ทําเพ่ือการพาณิช ย์แตอ่ยา่งใด ตอ่มาการผลติเคร่ืองดนตรีของบ้านทา่เรือ

เร่ิมมีช่ือเสียงมีผู้นิยมมากขึน้ เพราะฝีมือในการผลิตของชา่งแคนในบ้านทา่เรือนัน้เป็นท่ีนิยมในหมูห่มอ

แคน และหมอลํา การผลติในเชงิพาณิชย์จงึเร่ิมขยายตวัโดยนําออกไปจําหนา่ยตามหมูบ้่านตา่ง ๆ ด้วย

การเร่ขาย และตอ่มามี พอ่ค้าคนกลางมานําไปจําหนา่ยตามจงัหวดัตา่ง ๆ เพิม่มากขึน้ การผลติในเชงิ

พาณิชย์จงึขยายตวัออกไป ในหมูบ้่านทา่เรือชาวบ้านทัง้ชายและหญิงเม่ือวา่งจากฤดทํูานาสว่นใหญ่

จะทําแคน การทอผ้า ปลกูหมอ่นเลีย้งไหมเป็นอาชีพรอง เน่ืองจากการจําหนา่ยแคนได้ราคาสงู และใน

แตล่ะเดือนสามารถผลิตได้เป็นจํานวนมาก ในระยะหลงัเร่ิมผลิตเคร่ืองดนตรีประเภทอ่ืน ๆ ตามมาเพ่ือ

ใช้ในการเลน่ผสมวง เชน่ โหวด พิณ โปงลาง หมูบ้่านทา่เรือนัน้เป็นหมูบ้่านท่ีร้อยละ 95 ของจํานวน

ประชากรมีอาชีพผลิตเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน 
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 ผลการศกึษาด้านการผลติเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอี สาน จากการวิจยัเชงิสํารวจพืน้ท่ีบ้านทา่เรือ 

พบวา่ การผลิตเคร่ืองดนตรีใช้วิธีการถ่ายทอดโดยดแูบบอยา่งจากผู้ใหญ่และจดัแบง่บทบาทหน้าท่ีใน

การผลติ เชน่ การตดัไม้กูแ่คน การทําเต้าแคน การกลงึไม้โปงลาง การแกะสลกัหวัพญานาค การทํา

จมกูโหวด เคร่ืองดนตรีแตล่ะชนิด เดก็ ๆ จะพฒันาตนเองในลกัษณะครูพกัลกัจํา โดยผลติเคร่ืองดนตรี

สําหรับจําหนา่ยเป็นของท่ีระลกึ เชน่ แคนจิ๋ว โหวดจิ๋ว มากกวา่การผลิตเพ่ือเป็นเคร่ืองบรรเลงตอ่เม่ือมี

ฝีมือ และได้รับการชีแ้นะจากผู้ใหญ่ เดก็ ๆ ก็จะสามารถผลิตเคร่ืองดนตรีท่ีมีระดบัเสียงใช้ในการบรรเลง

เป็นอาชีพได้ การทดสอบเสียง การปรับแตง่รูปทรงให้ได้มาตรฐานหรือความประณีตของการผลิต

เคร่ืองดนตรี จะใช้ผู้ ท่ีมีความชํานาญมาเป็นผู้ทดสอบระดบัเสียงการผลิตก่อนท่ีจะนําไปจําหนา่ย 

 ผลจากการศกึษาด้านความเข้มแขง็ทางวฒันธรรมเป็นผลสืบเน่ืองจากการมีรายได้ในการขาย

เคร่ืองดนตรี ทําให้ชาวบ้านให้ความสําคญักบังานประเพณีของหมูบ้่านโดยยดึขนบธรรมเนียมประเพณี

ฮีตสบิสองครองสบิส่ีอยา่งเตม็ไปด้วยความศรัทธา ชาวบ้านทา่เรือจงึเป็นแบบอยา่งของการยดึมัน่ใน

ประเพณีและวฒันธรรม ทําให้เกิดความรัก ความสามคัคี ความเสียสละ เป็นชมุชนเข้มแข็งเชิงวฒันธรรม

ตามหลกัแนวคดิทฤ ษฎีของศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี วา่ด้วยความหลากหลายใน          

การกระจายอํานาจ การกระจายรายได้จนเกิดความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจ ความมีศกัดิศ์รีของชมุชน 

การบรูณาการของชมุชน การสร้างความบรรสานสอดคล้องและความสมดลุยัง่ยืน การพฒันาจติใจ 

และจิตวิญญาณอนัลกึซึง้ การสง่เสริมความเข้มแข็งของชมุชน และการยดึมัน่ในศีลธรรมอนัดีงามของ

สงัคมหมูบ้่านทา่เรือ 

 ในด้านสงัคมชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมทางศลิปวฒันธรรมประเพณี มีการวางแผนงาน ศกึษา

ดงูาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึง่กนัและกนั ยดึมัน่และศรัทธาในพระพทุธศาสนามีความเช่ือตอ่ผีบรรพบรุุษ 

ผู้ เฒา่ ปราชญ์ชาวบ้านทําให้สงัคมของชาวบ้านทา่เรือ มีความกตญั�ตูอ่บรรพบรุุษในด้านจติวิญญาณ

อยา่งเข้มแข็ง  

 ด้านการปกครองชาวบ้านทา่เรือยดึมัน่เคารพในพระสงฆ์ ผู้ เฒา่ ผู้ใหญ่ในหมูบ้่าน ตลอดจน

ใช้วิธีการประนีประนอมอยา่งออ่นน้อมถ่อมตน และไมก่ล้าลว่งละเมิดผิดศีลธรรม  โดยตัง้ศาลผู้ เฒา่ 

ประกอบด้วยพระสงฆ์ 1 รูป ผู้ เฒา่ในหมูบ้่าน 1 คน ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน และครูทําหน้าท่ีเป็นนกักฎหมาย 

1 คน ตดัสินข้อขดัแย้งท่ีไมใ่ชค่วามผิดคดีอาญาแผน่ดนิ 

 จากการวิจยัสรุปผลได้วา่ ชาวบ้านหมูบ้่านทา่เรือ ตําบลทา่เรือ อําเภอนาหว้า จงัหวดันครพนม 

มีองค์ประกอบครบถ้วนในการเป็นหมูบ้่านเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ อนัเน่ืองมาจากการทําเคร่ืองดนตรี

พืน้บ้านอีสานจําหนา่ยจนเป็นอาชีพหลกั ชาวบ้านทา่เรือยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตยมีจิตวิญญาณ 

กตญั�ตูอ่บรรพบรุุษ ตลอดจนมีวิถีชีวิตดําเนินตามครรลองครองธรรม วา่ด้วยฮีตสิบสองครองสิบส่ีมี

ระเบียบแบบแผนในการดําเนินชีวิตในวิถีวฒันธรรมอยา่งยัง่ยืน 



 101 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

 นําอปุสรรคและปัญหาท่ีพบในการวิจยัเสนอให้หนว่ยงานภาครัฐ เอกชนหรือองค์การบริหาร

สว่นตําบลไปทําการแก้ไข เชน่ การจดัตัง้สหกรณ์หรือปรับปรุงระบบภายในของสหกรณ์ให้สามารถรับ

ใช้กลุม่ผู้ผลิตเคร่ืองดนตรีได้อยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม การสง่เสริมการปลกูป่าชมุชนโดยสง่เสริมให้ปลกู

ไม้ไผเ่ฮีย้ ไม้นํา้เกลีย้ง ไม้ขนนุ ไม้มะหาดท่ีใช้เป็นวสัดใุนการผลิตเคร่ืองดนตรี โดยขอความร่วมมือกบั

พฒันาชมุชน เกษตรตําบล เกษตรอําเภอ ป่าไม้จงัหวดั ในการสนบัสนนุ 

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยครัง้ต่อไป 

 จากการศกึษาการทําเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน บ้านทา่เรือ ตําบลทา่เรือ อําเภอนาหว้า  

จงัหวดันครพนม  ผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะดงันี ้

 1. สง่เสริมให้นกัวิจยัได้จดัทําคูมื่อ (Hand book) ในการทําเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสานแตล่ะ

ประเภทอยา่งละเอียดทกุขัน้ตอน เพ่ือให้ผู้สนใจได้ศกึษาและเป็นคูมื่อท่ีสามารถนําไปประกอบการเรียน

วิชาวฒันธรรมท้องถ่ินในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษาได้ 

 2. ควรศกึษาขัน้ตอนการผลิต วตัถดุบิ อปุกรณ์ในการทําเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสานใต้ เชน่ 

เคร่ืองดนตรีท่ีใช้ในวงดนตรีกนัตรึม หรือเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านในภมูิภาคอ่ืน ๆ    

 3. ควรศกึษาและรวบรวมลายเพลงพืน้บ้าน เนือ้ร้องของดนตรีพืน้บ้านอีสานเหนือ และ

ดนตรีพืน้บ้านอีสานใต้ ท่ีใช้ประกอบพิธีกรรมตามประเพณีวฒันธรรมของชาวอีสาน แล้วนํามาบนัทกึ

ในระบบโน้ตสากล 

 4. ควรศกึษาวิจยัค้นคว้า รวบรวมองค์ความรู้ด้านกา รผลติ การจดัทําทําเนียบผู้ เช่ียวชาญ

ด้านการผลิต ด้านการบรรเลงเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านชนิดตา่ง ๆ  
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แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 

1.  ช่ือ............................................................ นามสกลุ............................................. อาย.ุ.........ปี 

ด้านบุคคล 

2.  วนั/เดือน/ปีเกิด..................................................................................................................... .. 

3.  ท่ีอยูปั่จจบุนั.......................................................................................................................... .. 

4.  การศกึษาสงูสดุ.......................................................................................................................  

5.  หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถตดิตอ่ได้ ท่ีบ้าน.................................. มือถือ...................................  

6.  สถานภาพ   โสด  สมรส  อยา่ร้าง 

(หากสมรสแล้วให้กรอกข้อมูลด้านครอบครัว) 

1. คูส่มรสช่ือ............................................................................................................................  

ด้านครอบครัว 

2. อาชีพ.............................. ....................................................................................................  

3. บตุร..............................คน  ชาย..........................คน  หญิง........................คน 

1. อาชีพเดมิ......................... ....................................................................................................  

ด้านการประกอบอาชีพ 

2. ประกอบอาชีพผลติเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านมาจํานวน....................ปี 

3. ชนิดของเคร่ืองดนตรีท่ีผลติ  แคน  พณิ  โหวด 

โปงลาง  อ่ืน ๆ ........................... ........................  

4. ได้รับการถ่ายทอดการผลติเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านจาก .................................................................  

5. ความสามารถในการเลน่เคร่ืองดนตรีพืน้บ้าน  เลน่ได้  คือ...........................................  

เลน่ไมไ่ด้ 

6. จํานวนเคร่ืองดนตรีท่ีผลติได้ตอ่เดือน................................................................................. ชิน้ 

7. คา่ใช้จา่ยและต้นทนุในการผลิตตอ่เดือน.......................................................................... บาท 

8. รายได้ตอ่เดือน............................................................................................................... บาท 

9. สถานท่ีจําหนา่ยเคร่ืองดนตรี  จําหนา่ยโดยตรงท่ีบ้าน 

สง่ขายท่ีร้านเคร่ืองดนตรี 

ออกจําหนา่ยในสถานท่ีตา่งๆ (สามารถตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

10. ผู้ สืบทอดการผลติเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน ในครอบครัว มี  จํานวน............................คน 

ไมมี่ 

 

 
ขอขอบพระคณุ 



 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รายนามผู้ให้ข้อมูล 
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รายนามผู้ให้ข้อมูล  สัมภาษณ์ระหว่างวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ – เมษายน 2552 

ลําดบัท่ี ช่ือ-สกลุ อาย ุ อาชีพ 

1. นายจนัทร์  แก้วอินธิ 67 ท่ีปรึกษากลุม่ผลติภณัฑ์เคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสานบ้าน

ทา่เรือ 

2. นายทรงศกัดิ ์ ประทมุศลิป์ 56 อาจารย์ผู้ เช่ียวชาญดนตรีพืน้บ้านอีสาน มหาวิทยาลยั

มหาสารคามและชา่งผู้ผลิตเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน 

(พิณ,แคน,โหวด,โปงลาง) 

3. นายทองคํา  แสนสริุยวงศ์ 82 ชา่งผู้ผลิตเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน (แคน) 

4. นายพบั  ชยับนิ 82 ชา่งผู้ผลิตเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน (แคน) 

5. นายนชุ  แมดมิ่งเหง้า 74 ชา่งผู้ผลิตเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน (แคน) 

6. นายคณู  ลภิา 63 ชา่งผู้ผลิตเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน (แคน) 

7. นายเทวอน  ก้อยรักษา 60 ชา่งผู้ผลิตเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน (แคน) 

8. นายจํานงค์  แสนสริุยวงศ์ 53 ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 1 

ชา่งผู้ผลิตเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน (แคน,โหวด) 

9. นายประหยดั  ชยับนิ 51 ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 2 

ชา่งผู้ผลิตเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน (แคน,โหวด) 

10. นายราวี  แมดมิ่งเหง้า 49 ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 8 

ชา่งผู้ผลิตเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน (แคน,โหวด) 

11. นายสวรรค์  แก้วอินธิ 59 ชา่งผู้ผลิตเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน (พิณ,แคน,โปงลาง) 

12. นายเกษชยั  มิง่วงศ์ธรรม 52 อาจารย์โรงเรียนราษฎร์สามคัคี ต.ทา่เรือ อ.นาหว้า 

จ.นครพนม 
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รายนามช่างผู้ผลิตเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน บ้านท่าเรือ ตาํบลท่าเรือ อาํเภอนาหว้า  

จังหวัดนครพนม 
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รายนามช่างผู้ผลติเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน หมู่ 1 ต.ท่าเรือ  อ.นาหว้า  จ.นครพนม 

สาํรวจเม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ – 5 กุมภาพันธ์ 2553 

ลาํดบั

ท่ี 
ช่ือ-นามสกลุ 

อายุ 

(ปี) 

ได้รับการถ่ายทอดการผลิต

เคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน

จาก 

ชนิดเคร่ืองดนตรี

ท่ีผลิต 

ประกอบอาชีพ

ผลติเคร่ือง

ดนตรีพืน้บ้าน

จํานวน (ปี) 

1 นายจํานงค์  แสนสริุวงศ์ 53 บิดา แคน , โหวด 35 

2 นายธีระ  ป่ินศรี 36 บิดา แคน 10 

3 นายลอด  แก้วอินธิ 60 อาจารย์ แคน 40 

4 นางวาสนา  ขนัโอราฬ 46 เพ่ือนบ้าน แคนพวงกญุแจ 6 

5 นายทา  เปาวะนา 77 นายปาน ชาสงวน แคน 55 

6 นายธเนศ  เหมะจลุิน 45  แคน 1 

7 นายสวุรรณ  ชยับิน 64 นายศกัด์ิชยั  ซาระวงศ์ โหวด 15 

8 นายอดุร  ปติโยพนั 30 นายกา  ปติโยพนั แคน 7 

9 นายธีระยทุธ  เยาวะขนัธ์ 44 นายนิติกร  เปาวะนา โหวด 15 

10 นายสมยั  แก้วอินธิ 55 นายโลน  แสนสริุยวงศ์ แคน 30 

11 นายอภิชาต  เปาวะนา 38 นายเดน่  ประก่ิง โหวด 16 

12 นายบญุสง่  ศีรสระเกษ 57 นายแดง  ชยับิน แคน 32 

13 นายหนา  ชาสงวน 56  แคน , โหวด 40 

14 นายเดช  วะชมุ 54 ตวัเอง พิณ , โปงลาง 20 

15 นายยง  แมดม่ิงเหง้า 73 ญาติ แคน 40 

16 นายสริุยา  บินศรี 36 บิดา แคน 20 

17 นายวสนัต์  อนสุนธ์ิ 22 ญาติ ป่ีนก 2 

18 นางสาวพทัยา  ชยับิล 32 ญาติ แคนจ๋ิว 5 

19 นายทองแถม  บินศรี 46 ญาติ ป่ีนก 5 

20 นายสกุร  ชยับิน 52 เพ่ือนบ้าน พิณ 2 

21 นายศรันย์  ชาสงวน 48 บิดา แคน 30 

22 นายราวี  ชยับิล 42 ญาติ แคน 15 

23 นายกิตติพงษ์  บญุมาพล 50 ตวัเอง พิณ 10 

24 นางสาวนงรักษ์  อ้อยรักษา 46 เพ่ือนบ้าน โหวด 10 
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ลาํดบั

ท่ี 
ช่ือ-นามสกลุ 

อายุ 

(ปี) 

ได้รับการถ่ายทอดการผลิต

เคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน

จาก 

ชนิดเคร่ืองดนตรี

ท่ีผลิต 

ประกอบอาชีพ

ผลติเคร่ือง

ดนตรีพืน้บ้าน

จํานวน (ปี) 

25 นายเหรียญชยั  แสนสริุยวงศ์ 70 ญาติ แคน 30 

26 นายกอน  อ้อยรักษา 69 ญาติ แคน 30 

27 นายสนุทร  ชาสงวน 50 บิดา พิณ, โปงลาง ,กลอง 25 

28 นายกนัไสย  แมดม่ิงเหง้า 53 ญาติ แคน 20 

29 นายพลูศรี  แก้วอินธิ 50 ญาติ โหวด 20 

30 นายราชิน  ชยับิน 36 ญาติ โหวด 10 

31 นายสมพร  วงแหวน 50 ญาติ แคน 15 

32 นายสวสัชยั  ชาสงวน 41 ญาติ โหวด 10 

33 นายสวน  ไชยปัญหา 64 ญาติ แคน 30 

34 นายธีระ  บินศรี 36 บิดา แคน 15 

35 นายทองคํา  แสนสริุยวงศ์ 80 พ่อโลน  แสนสริุยวงศ์ แคน 60 

36 นางสาวองัคณา  ชยับิน 30 ญาติ แคนพวงกญุแจ 10 

37 นางโฉมเสลา  ชยับิล 57 ญาติ แคนพวงกญุแจ 15 

38 นางเมตตา  ไชยบิน 56 เพ่ือนบ้าน แคนพวงกญุแจ 

ป่ีนก โหวดพวง

กญุแจ 

18 

39 นายหนม  วะเกิดเป้ม 61 นายบน  ชาสงวน แคน 30 

40 นางสาวอลุอง  ไชยบิน 52 เพ่ือนบ้าน แคนพวงกญุแจ 10 

41 นางบวัลอง  ชาสงวน 53 กลุม่ชาวบ้าน ป่ีนก 4 

42 นายสภุาพ  ศรีบญุห่ม 39 นายโลน แสนสริุยวงศ์ แคน 4 

43 นายสะกา  ปัญญาสาร 67 นายอิน วะนานาม แคน 30 

44 นายเสน่ห์  ชยับิน 41 นายสวุรรณ  ไชยบิน โหวด 20 

45 นายบณัฑิต  แสงหล้า 42 นายไสว  เปาวะนา แคน 4 

46 นายวาริช เปาวะนา 36 นายกาวิน  เปาวะนา แคน 20 

47 นายพทุชา  แก้วมะ 53 นายกญัหา  บินศรี แคน , ป่ีนก 30 
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ลาํดบั

ท่ี 
ช่ือ-นามสกลุ 

อาย ุ

(ปี) 

ได้รับการถ่ายทอดการผลิต

เคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน

จาก 

ชนิดเคร่ืองดนตรี

ท่ีผลิต 

ประกอบอาชีพ

ผลติเคร่ือง

ดนตรีพืน้บ้าน

จํานวน (ปี) 

48 นายใหม ่ เปาวะนา 72 นางรัด  ชยับิน แคน ,ป่ีนก 50 

49 นายดาวเรือง  เปาวะนา 47 นายหลอย  อ้อยรักษา แคน ,ป่ีนก 20 

50 นางทิพวรรณ  ฟองออ่น 34 นายสกุร  ชยับิน ป่ีนก 9 

51 นายสมพงษ์  ชยับิน 48 นายบญุยง  ชยับิน แคน 1 

52 นายดํารงค์  อินทิราช 34 นายสมภาร  แวงคํา โหวด 10 

53 นางนงลกัษณ์  แมดม่ิงเหง้า 33 นายนิมิตร  แมดม่ิงเหง้า โหวด 3 

54 นายสนัน่  แก้วอินธิ 50 เพ่ือนบ้าน แคนพวงกญุแจ 

ป่ีนก 

4 

55 นายไพโรจน์  บินศรี 35 นายรุ่ง  เปาวะนา แคน 20 

56 นายบญุตอย  ชยับิน 34 บิดา แคน 20 

57 น.ส.อรุาวรรณ  ผายสียวน 23 มารดา แคนพวงกญุแจ 2 

58 นางเทวา  กญัญาสาร 64 นางหนอม  ชาสงวน ป่ีนก 3 

59 นายชม  ชาสงวน 54  นายนชุ  แมดม่ิงเหง้า แคน 38 

60 นายสมประสงค์ ชาสงวน 46 นายหมอน  ชยับิน แคน 30 

61 นางหนอม  ชาสงวน 57 นายอทุยั  ชาสงวน ป่ีนก 5 

62 นายนชุ  แมดม่ิงเหง้า 72 นายฟอง  เปาวะนา แคน 50 

63 นางสายรุ้ง  ลาสดุ 41 บิดา โหวด 10 

64 นางสุม่  อ้อยรักษา 67 เพ่ือนบ้าน แคนพวงกญุแจ 10 

65 นายสมยั  ชาสงวน 47 บิดา แคน 29 

66 นายวิไล  ชาสงวน 56 อาจารย์ แคน 30 

67 นางลาํไย  วะชมุ 47 ญาติ แคนพวงกญุแจ 10 

68 นายแก้ว  วะชมุ 27 นายสวสัดี  วะชมุ แคน 3 

69 นางศรีประพร  ไชยปัญหา 45 นายเสมอ  ไชยปัญหา ป่ีนก 9 

70 นางศิริรัตน์  ชาสงวน 33 เพ่ือนบ้าน โหวดจ๋ิว 10 

71 นายธานินทร์  แมดม่ิงเหง้า  นายหงส์ทอง  แก้วอินธิ แคน 10 

72 นางวทัสินธุ์  แก้วอินธิ 40 ดจูากต้นแบบ โหวดพวงกญุแจ 10 
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ลาํดบั

ท่ี 
ช่ือ-นามสกลุ 

อายุ 

(ปี) 

ได้รับการถ่ายทอดการผลิต

เคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน

จาก 

ชนิดเคร่ืองดนตรี

ท่ีผลิต 

ประกอบอาชีพ

ผลติเคร่ือง

ดนตรีพืน้บ้าน

จํานวน (ปี) 

73 นายน้อม  ชยับิน 47 นายเป้ย  ชยับิน แคน , โหวด 25 

74 นายไสว  ปติโยพนัธ์ 64 บิดา แคน 40 

75 นายสวงค์  แจมจํารัส 59 ญาติ แคน 40 

76 นางพิรดา  ชาสงวน 36 พ่ี โหวด 20 

77 นายกา  ปติโยพนัธ์ 64 บิดา แคน 40 

78 นางอทุยั  คําชนะ 39 ญาติ แคนพวงกญุแจ 15 

79 นายรุ่งทอง  ชาสงวน 35 นายเดน่  ประก่ิง โหวด 13 

80 นางถาวร  ชยับิน 51 นายเดน่  ประก่ิง โหวด 12 

81 นางบญุแทน  ชาสงวน 43 นายสกุร  ชยับิน โหวด 15 

82 นางจําปา  แก้วอินธิ 54 นางสดุใจ  ชาสงวน โหวด 16 

83 นางสดุใจ  ชาสงวน  นายเดน่  ประก่ิง โหวด 20 

84 นายเดน่  ประก่ิง 59 นายศกัด์ิชยั  ซาระวงค์ โหวด 24 

85 นางพิสมยั  บนุนท์ 42 ญาติ ป่ีนก 4 

86 นางสาวสมปอง  ไชยบิน 28 ญาติ แคนพวงกญุแจ 10 

87 นายยะ  สามคัคี 56 ญาติ พิณ 10 

88 นายสญัญา  แก้วอินธิ 36 นายสนุทร  ชาสงวน พิณ , โปงลาง 14 

89 นางสมจิตร  ปติโยพนัธ์ 47 ญาติ แคนพวงกญุแจ 10 

90 นายพฒันา  เปาวะนา 47 บิดา แคน 25 

91 นางจด  อ้อยรักษา 45 ญาติ แคนพวงกญุแจ 10 

92 นายน่ิม  ชยับิน 51 ญาติ แคนพวงกญุแจ 4 

93 นายสมพาน  อ้อยรักษา 50 อาจารย์ พิณ 5 

94 นางสด  ปติโยพนัธ์ 57 ญาติ แคนจ๋ิว 15 

95 นายศกัด์ิชยั  ซาระวงศ์ 53 อาจารย์ พิณ , โปงลาง , 

กลอง 

20 

96 นางสมบติั  อ้อยรักษา 42 เพ่ือนบ้าน แคนจ๋ิว 18 

97 นายบณัฑิต  แมดม่ิงเหง้า 46 นายบญุมี  เปาวะนา แคน , ป่ีนก 30 
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ดนตรีพืน้บ้าน

จํานวน (ปี) 

98 นายสมบติั  บินศรี 66 นายบวั  บินศรี แคน , โหวด 50 

99 นายบิน  วะนานาม 70 นายทองอิน  วะนานาม แคน 55 

100 นายสมเพศ  ชยับิน 60  นายอดุม  ชาสงวน แคน 30 

101 นายศภุกิต  เปาวะนา 34 นายบญุยง  ชยับิน แคน 10 

102 นายสจิุน  แมดม่ิงเหง้า 37 นายไพ  แมดม่ิงเหง้า แคน 20 

103 นางจนัทิมา  วะเศษสร้อย 29 นายเสมอ  ไชยปัญหา โหวดจ๋ิว 5 

104 นายวิชยั  วะนานาม 47 นายหวนั  วะนานาม แคน 35 

105 นายสภุาพ  ชยับิน 48  นายปรีชา  แก้วอินธิ แคน 18 

106 นายชรินทร์  แมดม่ิงเหง้า 40 นายไม  แมดม่ิงเหง้า แคน 26 

107 นายปรีดา  แก้วมะ 50 นายกญัหา  บินศรี แคน 34 

108 นายบญุเรือง  ชยับิน 51 นายสกุร  ชยับิน โหวด 25 

119 นายสยาม  ถากรงาม 38 นายราษี  แมดม่ิงเหง้า แคน 20 

110 นางนิคม  อนสุนธ์ิ 61 เพ่ือนบ้าน ป่ีนก 2 

111 นายเทวอน  อ้อยรักษา 59 นายอดุร  อ้อยรักษา แคน 45 

112 นายหงส์ทอง  แก้วอินธิ 57 นายคําเปล  แก้วอินธิ แคน 37 

113 นางนุ่ม  แก้วอินธิ 54 เพ่ือนบ้าน , ญาติ  ป่ีนก 3 

114 นายบรรทม  ชาสงวน 46  นายบวัเรือน  ชาสงวน แคน 25 

115 นายมหาเวศ  ปัญญาสาร 54 นายกณัหา  บินศรี แคน 20 

116 นายเสถียร  ชยับิน 44 นายสมใบ  ชยับิน แคน 25 

117 นายหงส์ทอง  อ้อยรักษา 41 นายสกุร  ชยับิน โหวด 10 

118 นางสพุตัรา  ไชยบิน 44 เพ่ือนบ้าน ป่ีนก 10 

119 นางน่าน  ไชยปัญหา 48 นายเสมอ  ไชยปัญหา โหวด 17 

120 นางไป่  ลาสดุ 52 เพ่ือนบ้าน พิณ 10 

121 นายเฉลิม  วะนานาม 51 ญาติ แคน 30 

122 นายคมกฤษ  ชาสงวน 36 นายวี  เปาวะนา แคน 7 

123 นายบงัอร  แก้วอินธิ 40 นายวี  เปาวะนา แคน 27 
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จํานวน (ปี) 

124 นางพิสมยั  ไชยปัญหา 33 นางกลุพิศ  ไชยปัญหา โหวด 10 

125 นายไวพจน์  ชาสงวน 44 นายปรีชา  แก้วอินธิ แคน 24 

126 นายยนต์  ศรีบญุห่ม 64 เพ่ือนบ้าน แคน 25 

127 นายวนัชยั  แก้วอินธิ 46 นายพทุธา  แก้วมะ แคน 20 

128 นายสนิท  เปาวะนา 44 นายบญุมี  เปาวะนา แคน , ป่ีนก 30 

129 นายเวียนชยั  แก้วอินธิ 53 นายสงกา  แก้วอินธิ แคน 

แคนพวงกญุแจ 

35 

130 นายบน  ชาสงวน 65 นายพอง หรือปอง  เปาวะนา แคน 50 

131 นายปรีชา  แก้วอินธิ 50 นายสมอน  ชยับิน แคน  35 

132 นางวิภาดา  วะสาร 37 นางไข ่ วะสาร แคนพวงกญุแจ 20 

133 นางอนตัยา  วะนานาม 32 นางณรงค์  สกุญัญา ป่ีนก  5 

134 นายโสวตัร  ชาสงวน 46 นายสวนั  วะนานาม แคน 35 

135 นางนรงค์  สกุญัญา 49 เพ่ือนบ้าน ป่ีนก 5 

136 นายประสิทชยั  เปาวะนา 43 นายไสว  เปาวะนา แคน  6 

137 นายสมพาน  แวงคํา 44 เพ่ือนบ้าน โหวด 15 

138 นายเชษ  อ้อยรักษา 43 นายสดีา  อ้อยรักษา แคน 25 

149 นางวิพตัร  แก้วอินธิ 44 ญาติ แคนพวงกญุแจ 10 

140 นางบวัทิน  ศรีสร้อย 44 ญาติ แคนพวงกญุแจ 10 

141 นายรัตนา  ปติโยพนั 40 นายกา  ปติโยพนั แคน 25 

142 นายวิรัตน์  สดีาวนั  44 นายไสว  ปติโยพนั แคน 20 

143 นายกําเจา  นาโควงศ์ 63 เพ่ือนบ้าน แคนพวงกญุแจ 10 

144 นายวิทยา  ลิภา 37 นายคณุ  ลิภา แคน 25 

145 นายคณู  ลิภา  63 นายบน  ชาสงวน แคน 40 

146 นางแดง  ชาสงวน 52 นายสนัน่  ชาสงวน แคนพวงกญุแจ 5 

147 นางยนต์  แก้วอินธิ 63 เพ่ือนบ้าน แคนพวงกญุแจ 20   

148 นางคํามวล  ปะก่ิง 60 นายเดน่  ปะก่ิง โหวด 25 
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รายนามช่างผู้ผลติเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน หมู่ 2 ต.ท่าเรือ  อ.นาหว้า  จ.นครพนม 

สาํรวจระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 5 กุมภาพันธ์ 2553 

ลาํดบั
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ช่ือ-นามสกลุ 

อายุ 
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ได้รับการถ่ายทอดการผลิต
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ดนตรีพืน้บ้าน

จํานวน (ปี) 

1 นายไสว  เปาวะนา 50 นายบญุทนั เปาวะนา แคน , พิณ , 

โหวด 

10 

2 นางสี  ชาสงวน 65 นายอึง่ ชาสงวน ป่ีนก 10 

3 นายประมวล  อ้อยรักษา 53 นายแหลด  อ้อยรักษา แคน 20 

4 นายทอน  แสนสริุยวงค์ 79 นายโลน  แสนสริุยวงค์ แคน 45 

5 นายแสง   ชาสงวน 57 นายแดง-นายกง  แก้วอินทร์ โหวด 30 

6 นายสริุยา   แมดม่ิงเหง้า 42 นายบวัลี  แมดม่ิงเหง้า แคน 25 

7 นายไพโรจน์  เปาวะนา 38 นายพิมพ์พา  เปาวะนา แคน 17 

8 นายเกษร  บินศรี 70 นายเหลี่ยม  บินศรี แคน , โหวด 25 

9 นางแรง   จนัทะยา 53 นายหลํ่า  บินศรี แคนจ๋ิว 10 

10 นายป่ิน  นาลาผาย 61 นายอึง่  ชาสงวน แคน 12 

11 นายเจริญ   ไชยบิน 57 นายเติน   ไชยบิน แคน 10 

12 นายดดั  ศรีสระเกษ 64 นายแดง  ไชยบิน แคน , ป่ีนก 15 

13 นายแดง   แก้วอินธิ 62 นายกง  แก้วอินธิ แคน , โหวด , 

ป่ีนก 

15 

14 นายสายนัต์   เปาวะนา 44 นายพิมพ์พา   เปาวะนา แคน ,โหวด 9 

15 นายเหวย   วงษาเนาว์ 67 นายโลน  แสนสริุยวงศ์ แคน 15 

16 นางพิกลุ   แก้วอินธิ 37 นายสมศรี   แก้วอินธิ โหวด 8 

17 นางกองมณี   แก้วอินธิ - นายบวั   บินศรี แคนจ๋ิว, โหวดจ๋ิว 15 

18 นายสมาน   ไชยปัญหา 37 นายสวรรค์   แก้วอินธิ แคน ,พิณ , 

โปงลาง 

8 

19 นายลาสด   แสงหล้า 57 นายแหว   แสงหล้า แคน , โหวด 15 

20 นายประหยดั   ชยับิน 50 ญาติ แคน 15 

21 นายสมชาย    เปาวะนา 37 นายประหยดั   ชยับิน โหวด 5 
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จํานวน (ปี) 

22 นายศรีดา   อ้อยรักษา 73 ญาติ แคน , ป่ีนก 5 

23 นายวิเศษ   ชยับิน 57 นายทิน   ชยับิน โหวด 10 

24 นายบญุคาน   บญุทา 69 นายเหลี่ยม   บินศรี แคน , ป่ีนก 15 

25 นายดารา   เปาวะนา 51 นายตนั   เปาวะนา แคน , ป่ีนก 10 

26 นายสงัวร   บิลศรี 64 นายอดุร   บิลศรี แคน  40 

27 นายเสาร์   วงแหวน 58 นายปัต   บิลศรี แคน 20 

28 นางนี   ชาสงวน 50 นางวาสนา   ชาสงวน แคนจ๋ิว  ,ป่ีนก 29 

29 นายปรีชา   ไชยปัญหา 41 นายเคน   ไชยปัญหา แคน 27 

30 นางพฒันา  อินธิราช 30 ญาติ พิณ , ป่ีนก 15 

31 นางผอ่งศรี   แสนสริุยวงศ์ 45 นางไพรวลัย์  แสงหล้า พิณ ,โหวด 30 

32 นางเดช   คําชนะ 46 นางเทวา   ชยับิน โหวด 20 

33 นายมงักร   คําชนะ 36 นายเดชลิต   แสนสริุยวงศ์ แคน 4 

34 นายแสงชยั   บิลศรี 30 นายสวรรค์  แก้วอินธิ พิณ , ป่ีนก 8 

35 นายเก่ง   ค่ําจนุ 40 นายกวนจยั   ชยับิน แคน 17 

36 นายแชมเปีย้น  แสนสริุยวงศ์ 38 ญาติ โหวด 6 

37 นางประไพร   ไชยศรี 42 นางกลุนิด   ไชยปัญหา โหวด 15 

38 นายสมคิด   ชาสงวน 54 นายเลื่อน   ชาสงวน แคน , โหวด 30 

39 นายนงค์   ชยับิน 48 นายพบั   ชยับิน แคน 30 

40 นายสรูย์   ชยับิน 60 นายสาย   ชยับิน แคน 10 

41 นายดารา   ชยับิน 45 นายพบั   ชยับิน แคน 10 

42 นางอนงค์   โพธิสาร 37 นางชมเชย   บินศรี ป่ีนก 3 

43 นายชวน   แสงหล้า 54 นายตา   แสงหล้า แคน , ป่ีนก 40 

44 นายพบั   ชยับิน 82 นายโลน  แสนสริุยวงศ์ แคน , โหวด 70 

45 นายนา   ชยับิน 47 นายพบั   ชยับิน แคน , ป่ีนก 20 

46 นายประเสริฐ   พวงสมบติั 46 นายนงค์   ชยับิน แคน 5 

47 นางมาลยัทอง   ชยับิน 33 นางวาสนา   ชาสงวน ป่ีนก 7 
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48 นายบญัชา   แก้วอินธิ 29 นายประยงค์   แก้วอินธิ แคน , ป่ีนก 14 

49 นางสดุชฎา   คะสดุใจ 37 นายแยง   บินศรี ป่ีนก 3 

50 นายเวนิล   แมดม่ิงเหง้า 35 นายหนั   แมดม่ิงเหง้า แคน 8 

51 นายคําเปอร์   แก้วอินธิ 65 นายคําภา  แก้วอินธิ แคน 20 

52 นายคําแสง   ชาสงวน 64 นายโลน  แสนสริุยวงศ์ แคน 16 

53 นายบญุเพง็   วะนานาม 54 นายสวรรณ์  วะนานาม แคน 30 

54 นายมีชยั   อ้อยรักษา 38 นายเฮียง  ชยับิน โหวด 10 

55 นายวนัชยั   ไชยบิน 60 นายกสนุทร   ชาสงวน โหวด 10 

56 นายจารึก   แมดม่ิงเหง้า 38 นายจารึก   แมดม่ิงเหง้า แคน 22 

57 นางเนาว์   บิลศรี 73 นางนนัทิยา   แมดม่ิงเหง้า ป่ีนก 5 

58 นางประหยดั   ชยับิน 45 นางสมสนกุ  เปาวะนา โหวดจ๋ิว 20 

59 นางพิกลุ   ชาสงวน 46 - ป่ีนก 14 

60 น.ส.ทศัพร   วงแหวน - - โหวด , ป่ีนก 15 

61 นายอนรัุตน์   แมดม่ิงเหง้า 34 นายอนรัุตน์   แมดม่ิงเหง้า แคน 14 

62 นางบญุจวบ   แสงหล้า 72 นางพิกลุ   วะนานาม โหวดจ๋ิว 10 

63 นางประไมล์   แก้วอินธิ 54 นายเสถียร   แก้วอินธิ แคนจ๋ิว 20 

64 นายสฤษธ์   แมดม่ิงเหง้า 42 นายสวรรค์  แก้วอินธิ แคน,พิณ,โปงลาง 10 

65 นางรัตรนิยม   อ้อยรักษา 39 นายประสิทธ์ิ   อ้อยรักษา แคนจ๋ิว 15 

66 นายอําพล   แมดม่ิงเหง้า 45 นายสาลี   แมดม่ิงเหง้า แคน 10 

67 นายประเดิม   แก้วอินธิ 46 นายหําน้อย   อ้อยรักษา แคน 20 

68 นายพรศกัด์ิ   ชาสงวน 26 นายบญุยง   ชยับิน แคน 9 

69 นางปัญจา   อาษาวงั 35 เพ่ือนบ้าน โหวดจ๋ิว 7 

70 นางรุ้งทอง   แมดม่ิงเหง้า 36 เพ่ือนบ้าน โหวดจ๋ิว 10 

71 นายสถาพร   สวุรักษ์ 48 นายบญุยงั  แมดม่ิงเหง้า แคน 7 

72 นายสิทธิกร   ชาสงวน - นายสมใบ  ชาสงวน โหวด 20 
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73 นางคําปุ๋ ย   ปัญญาสาร 55 นางคําปุ๋ ย   ปัญญาสาร แคนจ๋ิว , ป่ีนก 20 

74 นางวิภวานี   ไชยปัญหา 36 ญาติ ป่ีนก 15 

75 นายสรูย์ใจ   ชาสงวน 58 นายกบ   แก้วอินธิ แคน , พิณ 35 

76 นายพ่วงภกัดี  แสนสริุยวงศ์ 55 นายทอน แคน 30 

77 นางลาํพ ู  ปัญญาสาร 36 นายฉลาด  ปัญญาสาร แคนจ๋ิว , ป่ีนก 10 

78 นายประสิทธิ   แสงหล้า 50 นายตา   แสงหล้า แคน 30 

79 นางวินา   บินศรี 50 นายเดช   คําชนะ โหวดจ๋ิว 14 

80 นางหนเูบน   บินศรี 45 นายเสมอ   ไชยปัญหา โหวดจ๋ิว 20 

81 นายชนุ   บินศรี 63 นายอดุร   บิลศรี แคน 45 

82 นายเทวรรณ   ถ่ินวิรัย 40 นายนงค์   ชยับิน แคน 12 

83 นายสมยั   ประทมุชาติ 41 ญาติ แคน 10 

84 นายชายแดน   บิลศรี 34 นายวิเชียร   บิลศรี แคน 20 

85 นายถวิล   วะนานาม 54 นายอิน   วะนานาม แคน 15 

86 นายเสถียร   วะนานาม 46 นายอิน   วะนานาม แคน 20 

87 นายชวน   อ้อยรักษา 56 นายโลน   แสนสริุยวงศ์ แคน 30 

88 นายนครไทย   อ้อยรักษา 45 นายสนุทร   ชาสงวน พิณ,โหวด,โปงลาง 4 

89 นางแบบ   ชาสงวน 56 นายไพร   ชาสงวน แคนจ๋ิว 10 

90 นายสมใบ   ชยับิน 61 นายโลน   แสนสริุยวงศ์ แคน 25 

91 นายอินลยั   ชาสงวน 50 นายลอด   ชาสงวน แคน, พิณ ,ป่ีนก 12 

92 นายดนตรี    แก้วอินธิ 64 นายกง   แก้วอินธิ แคน ,โหวด 10 

93 นางรัชนี   ชาสงวน 59 นางจนัยา   แมดม่ิงเหง้า แคนจ๋ิว 15 

94 นางยศ   อนุทอบั 64 นายขนัคํา ป่ีนก 1 

95 นางบวัยอย   ชยับิล 90 นายขนัคํา ป่ีนก 2 

96 นายเติน   ไชยบิล 63 เพ่ือนบ้าน แคน 20 

97 นายสมศกัด์ิ   ไชยบิล 43 ญาติ โหวด 3 

 

 



 121 

ลาํดบั

ท่ี 
ช่ือ-นามสกลุ 

อายุ 

(ปี) 

ได้รับการถ่ายทอดการผลิต

เคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน

จาก 

ชนิดเคร่ืองดนตรี

ท่ีผลิต 

ประกอบอาชีพ

ผลติเคร่ือง

ดนตรีพืน้บ้าน

จํานวน (ปี) 

98 นางนวลจนัทร์   ก้อนกัน้ 54 นายขนัคํา ป่ีนก 2 

99 นายพรชยั   สพุนัธ์ 45 ญาติ แคน 10 

100 นายอําพร   แก้วอินธิ 42 นายก้อน   แก้วอินธิ แคน , ป่ีนก 22 

101 นางศรีนวล  แมดม่ิงเหง้า 68 นายเดน่  ปะก่ิง โหวด 15 
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รายนามช่างผู้ผลติเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน หมู่ 8 ต.ท่าเรือ  อ.นาหว้า  จ.นครพนม 

สาํรวจระหว่างวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ – 5 กุมภาพันธ์ 2553 

ลาํดบั

ท่ี 
ช่ือ-นามสกลุ 

อายุ 

(ปี) 

ได้รับการถ่ายทอดการผลิต

เคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน

จาก 

ชนิดเคร่ืองดนตรี

ท่ีผลิต 

ประกอบอาชีพ

ผลติเคร่ือง

ดนตรีพืน้บ้าน

จํานวน (ปี) 

1 นายราวี  แมดม่ิงเหง้า 49 บิดา แคน , โหวด 20 

3 นายขนัติ  แมดม่ิงเหง้า 58 - แคน 35 

4 นายอําไพ  ชาสงวน 60 บิดา – มารดา แคน 40 

5   นางกาวี   บินศรี 48 บิดา – มารดา แคน , แคนจ๋ิว 10 

6 นางชวลติ  แมดม่ิงเหง้า 31 - โหวด 2 

7 นายวินยั  แมดม่ิงเหง้า 40 - แคน 20 

8 นายรุ่งฟ้า   เปาวะนา 41 - แคน 20 

9 นายเชิดชยั  บินศรี 42 ญาติ โหวด (โหวดแผง) 18 

10 นายวิเชียร  อ้อยรักษา 59 - ป่ีนก 9 

11 นายราษี   แมดม่ิงเหง้า 60 - แคน 35 

12 นายไชยา   ชาสงวน 38 บิดา - พ่ีเขย แคน 22 

13 นายพิทกัษ์  แมดม่ิงเหง้า 45 บิดา แคน 20 

14 นายวิทยา  แก้วอินธิ 33 - โหวด 6 

15 นายประจกัษ์  แมดม่ิงเหง้า 41 - แคน 8 

16 นายเตียง แมดม่ิงเหง้า 59 - ป่ีนก 15 

17 นางศรีสวาท  วรษาเนาว์ 41 เพ่ือนบ้าน พิณ ,โหวดจ๋ิว 6 เดือน 

18 นายนําชยั   ชาสงวน 49 - แคน 23 

19 นายจิต  แก้วอินธิ 29 - แคน 5 

20 นายปัญญา  เปาวะนา 47 - แคน 20 

21 นายชอบ  แก้วอินธิ 57 - โหวด 15 

22 นายอภิศกัด์ิ  ชาสงวน 33 - แคน 15 

23 นายพนอม  บินศรี 57 - ป่ีนก 18 

24 นายวะชิระ  แสนสริุยวงศ์ 45 - ป่ีนก 16 

25 นางสวาง  จงุอินทะ 63 - แคนจ๋ิว 20 
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ลาํดบั

ท่ี 
ช่ือ-นามสกลุ 

อายุ 

(ปี) 

ได้รับการถ่ายทอดการผลิต

เคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน

จาก 

ชนิดเคร่ืองดนตรี

ท่ีผลิต 

ประกอบอาชีพ

ผลติเคร่ือง

ดนตรีพืน้บ้าน

จํานวน (ปี) 

26 นายปณชยั   แมดม่ิงเหง้า 35 - แคน 7 

27 นายประเสริฐ  เปาวะนา 47 เพ่ือนบ้าน แคน 8 

28 นายเช่ียวชาญ   ปัญญาสาร 32 - แคน 15 

29 นายศกัด์ิชาย   แมดม่ิงเหง้า 42 - แคน 8 

30 นายมงคล   แก้วอินธิ 40 บิดา – มารดา แคน 20 

31 นายดํารงค์  บตุรวงศ์ 43 - แคน 15 

32 นายไทย  แก้วอินธิ 66 - แคน 35 

33 นายสมฤทธิ  วงศ์ไกรศร 62 - แคน 30 

34 นายยนั  อ้อยรักษา  เพ่ือนบ้าน แคน 40 

35 นายชาตรี  อ้อยรักษา 35 พอ่ แคน 20 

36 นายบญุยงค์  ชยับิน 47 พอ่ แคน 30 

37  นายเป๊ียก  บญุสิงห์  - แคน 10 

38 นางสดใส  แมดม่ิงเหง้า  - แคนจ๋ิว , ป่ีนก 20 

39 นางวิเชียร  แก้วอินธิ 62 - ป่ีนก 3 

40 นายปัญญา  เดชโฮม 45 - พิณ 15 

41 นายประสงค์   อ้อยรักษา 62 - แคน 15 

42 นายสมคัร แก้วอินธิ 46 - แคน 30 

43 นายฉลองรัฐ  แก้วอินธิ 36 - แคน 15 

44 นายทองพลู  แมดม่ิงเหง้า 46 - แคน  20 

45 นายเรืองรอง  แก้วอินธิ 40 - ป่ีนก 18 

46 นางดรุณี  ชาสงวน  48 คณุลงุ ซึง่เป็นลกูชายของผู้

ท่ีนําแคนมาสูบ้่านทา่เรือ 

แคน 35 

47 นายวิเชียร  แมดม่ิงเหง้า 64 - แคน 40 

48 นายจร   ชาสงวน 47 ผู้ปกครอง โหวด , ป่ีนก 10 

49 นายนําชยั  เปาวะนา 42 - แคน , โหวด 23 

50 นายบญุชยั  แมดม่ิงเหง้า 73 - โหวด 3 
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ลาํดบั

ท่ี 
ช่ือ-นามสกลุ 

อายุ 

(ปี) 

ได้รับการถ่ายทอดการผลิต

เคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน

จาก 

ชนิดเคร่ืองดนตรี

ท่ีผลิต 

ประกอบอาชีพ

ผลติเคร่ือง

ดนตรีพืน้บ้าน

จํานวน (ปี) 

51 นายวิหาร แมดม่ิงเหง้า  - ป่ีนก 6 

52 นายกมุภา  เปาวะนะ 44 - แคน , แคนเลก็ 15 

53 นายประดิษฐ์  อ้อยรักษา 36 - แคน 15 

54 นายสญัญา  แก้วอินธิ 35 - ป่ีนก 3 

55 นายเกษา  ประก่ิง 34 - ป่ีนก 2 

56 นายปอง  อินอเุทน 39 - ป่ีนก 4 

57 นายสญัญานรัุตน์  เปาวะนา 41 - ป่ีนก 7 

58 นายหล้าย เปาวะนะ  - ป่ีนก 9 

59 นายไกรทวี  ชาสงวน 58 - ป่ีนก 7 

60 นายเชิงชาย  แมดม่ิงเหง้า 35 - แคน 5 

61 นายชาญชยั  แมดม่ิงเหง้า 38 - โหวด 4 

62 นายพิชิต   คําหล้า  บิดา – มารดา พิณ 5 

63 นายคํานาย  วะเทิดเป้ม 44 - โหวด 2 

64 นายบญุลอน  ชาสงวน 45 - โหวด 5 

65 นายสมยั คะสดุใจ 51 เพ่ือนบ้าน โหวด 10 

66 นายบญุคํา  แมดม่ิงเหง้า  56 บิดา – มารดา ป่ีนก 10 

67 นายไพลินท์  บินศรี 44 บิดา – มารดา แคน 5 

68 นายวินยั  อ้อยรักษา  - ป่ีนก 20 

69 นายอดุร  ชาสงวน  - แคน 10 
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ภาคผนวก ง 

ประวัตแิละความเป็นมาเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน 

แคน โหวด พณิ โปงลาง 
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แคน 

 

 แคนเป็นเคร่ืองมือดนตรีพืน้บ้านอีสานประเภทเคร่ืองเป่าท่ีมีลิน้ เหตท่ีุเรียกช่ือวา่ “แคน” ทา่น

ผู้ รู้หลายทา่น ตา่งให้ความคดิเห็นวา่อาจเป็นเพราะเสียงดงัออกมาจากการเป่าคือ “แคนแลน่แคนแลน่

แคน แลน่แคน ” แตจ่ากหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ และโบราณคดีมีการขดุค้นซากแคนในชัน้หินอายุ

มากกวา่ 2,000 ปี ในมณฑลยนูานของจีนแผน่ดนิใหญ่  (เจริญชยั ชนไพโรจน์ . 2528: 41) ปี 2467 นกั

ค้นคว้าชาวฝร่ังเศส  ได้ขดุค้นพบขวานสมัฤทธ์ิ อายปุระมาณ 3,000 ปี จําหลกัรูปคนเป่าแคนนํา้เต้าไว้

บนขวานนัน้ท่ีเมืองดองซอน (Dong son) ริมแมนํ่า้ซองมา จงัหวดัถัน่หวั (Thann Hah) ของเวียดนาม 

(สจุิตต์ วงษ์เทศ . 2530:16-18) รวมทัง้หลกัฐานจากมโหระทกึโบราณ ท่ีเมืองดองซอนมีภาพคนเป่า

แคนซึง่บริเวณท่ีขดุค้นพบแคนนัน้จากหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์และโบราณคดียืนยนัวา่เคยเป็นถ่ินท่ี

อยูอ่าศยัของชนชาตไิทย-ลาว มาก่อน 

 ชนเผา่ตระกลูไทย-ลาว ในปัจจบุนันีน้อกจากจะตัง้ถ่ินฐานอยูใ่นประเทศไทยและประเทศลาว

แล้วยงัมีอยูท่ี่ภาคเหนือของประเทศเวียดนาม อยูใ่นรัฐฉานของประเทศพมา่ อยูใ่นแคว้นอาหมของ

ประเทศอินเดีย และอยูใ่นภาคใต้กบัภาคตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศจีนด้วย (สจุติต์  วงษ์เทศ 2530) 

 ดงันัน้ถือได้วา่แคนเป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเลน่ทํานองท่ีเก่าแก่มากชนิดหนึง่ของโลกและเป็น

ต้นแบบของเคร่ืองดนตรีสากลประเภทลิ่มนิว้คือออร์แกนซึง่มีมายาวนานกวา่ 2,000 ปี 

 (อทุิศ นาคสวสัดิ.์ 2512: 161; และ Isaac’s; & Martin. 1982: 277) 

 ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 4 แหง่กรุงรั ตนโกสินทร์ (พ.ศ. 

2393-2453) การเลน่แคนซึง่มีช่ือเรียกในสมยันัน้วา่การเลน่ “ลาวแคน” เป็นท่ีนิยมเลน่กนัในประเทศ

ไทยอยา่งกว้างขวาง เพราะพระบาทสมเดจ็พระป่ินเกล้าเจ้าอยูห่วั (พระราชอนชุา ) ทรงโปรดการเลน่

แคนและการละเลน่แอว่ลาวมาก จนถึงกบัได้ทรงพระราชนิพนธ์บทแอว่ลา ว (หมอลําเร่ือง ) เร่ือง 

“นิทานนายคําสอน”ขึน้ ท่ีพระองค์ทรงมีความสามารถเชน่นัน้ อาจเป็นเพราะมีเจ้าจอมจากสระบรีุและ

นครราชสีมาหลายคนและหลายรุ่นทําให้วงัหน้าของพระองค์มีผู้คนเป็นชาวลาวจากหวัเมืองลาวเป็น

จํานวนมาก 

 เม่ือวงัหน้าทรงโปรดการเลน่แอว่ลาวเชน่นัน้ พลอยทําให้ วงัอ่ืนนิยมเลน่ตาม หลกัฐานจาก

บนัทกึประจําวนัของเซอร์ จอห์น เบาริง (Sir John Bowring) นกัภาษาศาสตร์และรัฐบรุุษชาวองักฤษ ผู้

ซึง่พระนางวิคตอเรีย (Queen Victoria) พระราชนีิของประเทศองักฤษ สง่เข้ามาทําสญัญาทางพระราช

ไมตรีกบัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ระหว่ างปี ค .ศ. 1792-1872 บนัทกึเก่ียวกบัการเลน่

ลาวแคนไว้ เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน พ .ศ. 2398 (ค.ศ. 1855) วา่ วงัของกรมหลวงวงษาธิราชสนิท ซึง่เป็น

เจ้านายพระองค์หนึง่ก็นิยมเลน่ลาวแคนเชน่กนั (อเนก  นาวิกมลู . 2527: 16-19) การท่ีเจ้านายชัน้
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ผู้ใหญ่ กระทัง่วา่สมเดจ็พระราชอ นชุาโปรดปรานการเลน่ลาวแคนมากเชน่นัน้ ทําให้พระบาทสมเดจ็

พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงเป็นหว่งวา่แคนจะกลืนเอาศลิปะการดนตรีอ่ืน ๆ ของไทยไปเสีย อีกหนอ่ย

จะไมมี่ผู้ เลน่ละครฟ้อนรํา ป่ีพาทย์มโหรี เสภา สกัวา เพลงเก่ียวข้าวและอ่ืน ๆ เป็นแน ่อีกประการหนึง่

ในสมยันัน้ไทยถือวา่ดนิแดนภาคอีสานเป็นเพียงหวัเมืองประเทศราช เรียกวา่ “หวัเมืองลาว” โดยเรียก

เป็นมณฑลลาวตา่ง ๆ เพิ่งยกเลิกการแบง่ภาคอีสานเป็นมณฑล ในสมยัเปล่ียนแปลงการปกครองเมือง 

พ.ศ. 2475 นีเ้อง (ศรีศกัร วลัลโิภดม. 2534: 271) แคนจงึถกูมองวา่เป็นเคร่ืองดนตรีของตา่งชาต ิ

 พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงเก็บความหว่งใยในเร่ืองแคนนีไ้ว้จนกระทัง่เม่ือ

พระอนชุาคือพระบาทสมเดจ็พระป่ินเกล้าเจ้าอยูห่วัเสดจ็สวรรคตเม่ือปี พ .ศ. 2409 จงึทรงมีพระราช

โองการให้ออกประกาศห้ามมิให้เลน่ ลาวแคนหรือแอว่ลาว ณ วนัศกุร์ เดือน 12 แรม 14 ค่ํา ปีฉล ูจ .ศ. 

1227 (พ.ศ. 2408) (อเนก  นาวิกมลู. 2527: 17-19) 

 

ตาํนานเก่ียวกับแคน 

ตามตาํนานท่ีเล่าสืบต่อกันมา 

 นานมาแล้วพระราชาองค์หนึง่เสดจ็พร้อมด้วยข้าราชบริพารประพาสป่าลา่สตัว์วนัหนึง่ขณะท่ี

บรรทมหลบัทรงสบุนิวา่มีสิ่งของสิ่งหนึง่ตกลงมาจากฟากฟ้า แตพ่ระองค์ก็ไมท่ราบวา่ คืออะไรเม่ือ

พระองค์ต่ืนบรรทมได้ยินเสียงไพเราะแวว่มาจากในป่าท่ีไพเราะมากทรงเข้าใจวา่เป็นเสียงนกการะเวก 

จงึเสดจ็พร้อมกบัข้าราชบริพารตามเสียงนัน้ไป เสียงนัน้ดงัชดัเจนขึน้ทกุที จนกระทัง่พระองค์แยกได้วา่ 

เสียงนัน้แบง่ออกเป็น 7 ระดบัเสียง พอเสดจ็เข้าไปใกล้ก็พลนั ประจกัษ์วา่เสียงนัน้มใิชเ่สียงนกการะเวก 

แตเ่ป็นเสียงนํา้ตกซึง่ตกจากท่ีสงูลงมากระทบแอง่หิน ท่ีอยูล่ดหลัน่กนัลงมาเจ็ดชัน้ พระองค์รับสัง่ให้ข้า

ราชบริพารตดัไม้อ้อในบริเวณนัน้เจ็ดลํา พร้อมกบัทําลิน้แล้วแล้วฝังลงไปในอ้อทกุลํา เม่ือเป่าได้เสียงทัง้

เจ็ดระดบัเสียง มีคว ามไพเราะเหมือนกบั เสียงท่ีได้ยินจากนํา้ตก ไม้อ้อทัง้เจด็ลํานัน้จงึนํามาประกอบ

กนัเป็นเคร่ืองดนตรีเป็นครัง้แรกมีช่ือเรียกวา่ “แคน” (จนัทรเกษม. ๒๕๓๓: ๖๒) 

 

ตาํนานหญิงหม้ายกับแคน 

 นายพรานเข้าไปในป่าเพ่ือหาลา่สตัว์ตามวิถีชีวิตของชาวบ้านได้เดนิเข้าไปในป่าลกึ และได้

ยินเสียงท่ีมีความไพเราะมาก มีทัง้เสียงสงู เสียงต่ํา บ้างสลบักนัไป ได้เดนิเข้าไปดจูงึรู้วา่เป็นเสียงร้อง

ของนกชนิดหนึง่เรียกวา่ “นกการเวก ” จากนัน้ก็ได้เดนิทางกลบับ้าน แล้วนําเร่ืองท่ีตนได้ยินมาเลา่ให้

ชาวบ้านฟัง และมีหญิงหม้ายคนหนึง่พอได้ฟังแล้วเกิดความสนใจมาก เล ยขอตามนายพราน เข้าไปใ น

ป่าเพ่ือไปดนูกการเวก วา่มีเสียงไพเราะจริงหรือไม ่ครัน้หญิงหม้ายได้ฟังเสียงนกการเวกร้องก็เกิดความ

ไพเราะ เม่ือกลบัถึงบ้าน ได้คดิทําเคร่ืองดนตรีตา่ง ๆ เชน่ ดีด สี ตี เป่า หลาย ๆ อยา่งก็ยงัไมมี่
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เสียงดนตรีชนิดใดมีเสียงไพเราะเหมือนกบัเสียงนกการเวกในท่ีสดุนางก็ได้ ไปตดัไม้ชนิดหนึง่ เอามา

ประดษิฐ์ดดัแปลงเป็นเคร่ืองเป่า รู้สกึวา่ไพเราะมาก จงึพยายามดดัแปลงแก้ไขอีกหลายครัง้ จนไพเราะ

เหมือนเสียงร้องของนกการเวก ในท่ีสดุ เม่ือแก้ไขแล้วลองเป่ารู้สกึไพเราะจบัใจมาก ดัง่เสียงนกการเวก 

นางจงึคดิท่ีจะไปทลูเกล้าถวายพระเจ้าปเสนทโิกศ ล และฝึกหดัเป่าลายตา่ง ๆ จนเกิดความชํานาญจงึ

นําเคร่ืองดนตรีไปเข้าเฝ้าฯ ถวาย แล้วเป่าลายเพลงให้พระเจ้าปเสนทิโกศลฟัง เม่ือฟังเพลงจบแล้วพระ

เจ้าปเสนทิโกศลทรงมีความพงึพอใจมากท่ีมีเคร่ืองดนตรีประเภทนีเ้กิดขึน้และทรงตัง้ช่ือเคร่ืองดนตรี

ชนิดนีว้า่ “แคน” ด้วยเหตนีุเ้คร่ืองดนตรีท่ีหญิงหม้ายท่ีได้ประดษิฐ์ขึน้ จงึช่ือวา่ “แคน” มาตราบเทา่ทกุ

วนันี ้แม้ไมมี่หลกัฐานยืนยนั แตมี่เหตผุลสอดคล้องกนัเพราะช่ือสว่นประกอบของแคนสว่นท่ีใช้ปากเป่า 

เรียกวา่ “เต้าแคน ” มีลกัษณะรูปร่างเป็นกระเปาะคล้าย “เต้านม ” ของสตรี นอกจากนีย้งัใช้คํา

ลกัษณะนามของแคนวา่ “เต้า” แทนคําวา่ อนัหรือชิน้ ดงันีเ้ป็นต้น ท่ีสําคญัคือเสียงแคนเป็นเสียงท่ี

ไพเราะ 

 

ชนิดของแคน 

 แคนมีจํานวนของลกูแคนหรือไม้กู่แคนมากน้อยแตกตา่งกนั จงึพอจะจําแนกออกได้เป็น          

4 ชนิด คือ  

1.  แคนหก 

 แคนหกมีจํานวนลกูแคน 6 ลําหรือไม้กู่แคน 3 คู ่คือด้านซ้าย 3 ลํา ด้านขวา 3 ลํา แคนชนิดนี ้

เป็นแคนสําหรับเดก็เป่าเลน่ เป่าได้เฉพาะเพลงงา่ย ๆ เทา่นัน้ เพลงยากท่ีมีเสียงสงูต่ําหลาย ๆ เสียงไม่

สามารถเป่าได้เพราะมีลกูแคนเพียง 6 ลกู จงึมีระดบัเสียงสงู-ต่ําไมค่รบตามท่ีต้องการ 

2.  แคนเจ็ด 

 แคนเจ็ดมีจํานวนลกูแคน 14 ลํา หรือไม้กู่แคน 7 คู ่มีเสียง 14 เสียง 

3.  แคนแปด 

 แคนแปดเป็นแคนสําหรับเป่าประสานเสียงคลอไปกบัการขบัร้องหรือ “ลํา” ระบบของแคน

แปดมีเสียงทัง้หมด 16 เสียง แตมี่เสียงที่ซํา้กนั 2 เสียง คือ ซอล ฉะนัน้จงึมีเสียงท่ีมีระดบัแตกตา่งกนั

ทัง้หมด 15 เสียง เรียงลําดบัจากต่ําไปสงู ดงันี ้คือ ลา ที โด เร มี ฟา ซอล (ซอล) ลา ที โด เร มี ฟา ซอล 

ลา แตเ่สียงทัง้ 16 เสียงนีไ้มไ่ด้เรียงลําดบัอยา่งเสียงโปงลางหรือระนาด แตเ่สียงเหลา่นีนํ้าไปเรีย งกนัใน

ลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกบัการเรียงตวัอกัษรของพมิพ์ดีด ทัง้นีค้งเพ่ือความสะดวก ในการบรรเลงลาย

พืน้บ้าน  นอกจากใช้แคนประกอบการลําแล้วแคนแปดมีเสียงประสานท่ีลงตวัจงึเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีนิยม

ใช้บรรเลงในปัจจบุนักบัวงดนตรีพืน้บ้านอีสานและวงดนตรีประเภทตา่ง ๆ เชน่ วงลกูทุง่หมอลํา , วงดนตรี

เพ่ือชีวิต เป็นต้น แคนแปดมีไม้กู่แคนหรือลกูแคน 8 คู ่16 ลํา มีเสียงทัง้หมด 16 เสียง 
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4.  แคนเก้า 

 แคนเก้าเป็นแคนท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุ และมีนํา้หนกัมาก ใช้เป็นแคนเด่ียวสําหรับเป่าประสาน

เสียงคลอไปกบัการขบัร้องหรือ “ลํา” เชน่เดียวกบัแคนแปด มีไม้กู่แคนหรือลกูแคน 9 คู ่18 ลํา มีเสียง

ทัง้หมด 18 เสียง แคนเก้ามีเสียงทุ้มต่ํา  

 ในอดีตแคนเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีใช้ประกอบกิจกรรมตา่ง ๆ คือ 

1. ใช้บรรเลงประกอบการทรงเจ้าเข้าผีหรือการบวงสรวงเทพเจ้า เชน่ การลงผีฟ้า บางที

เรียกวา่ “ลงอ้อ” หรือ “ลงขว่ง” 

2. ใช้บรรเลงประกอบการละเลน่ชาวพืน้เมืองท่ีสืบเชือ้สายจากเขมร คือ เจรียงกนัตร้อปกยั 

และเจรียงเบริน 

3. ใช้ประกอบการเซิง้บ้องไฟ 

4. ใช้ประกอบการแสดงหมอลํา 

5. ใช้ประกอบการรําซวยมือ 

 

โอกาสท่ีเลน่และการผสมวง  แคนเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีสําคญัท่ีสดุของชาวอีสาน เพราะการ 

บรรเลงดนตรีทกุอยา่งของชาวอีสานจะต้องอิงแคนเป็นหลกั ทํานองเพลงของเคร่ืองดนตรีตา่ง ๆ ล้วน

ยดึแบบอยา่งของลายแคนทัง้สิน้ ในสมยัโบราณพวกหนุม่ผู้นิยมเป่าแคนดีดพิณเดนิไปคยุสาวตามบ้าน 

ในงานบญุผะเหวด พวกหนุม่ก็จะพากนัเป่าแคน ดีดพิณ สีซอ เลาะตามตบูหรือผาม (ปะรํา) พร้อมกบั

เกีย้วสาวไปด้วยซึง่เรียกวา่ “ลําเลาะตบู” แตใ่นปัจจบุนั ประเพณีเหลา่นีแ้ทบสญูหายไปแล้ว เหลือเพียง

การบรรเลงประกอบลําและประกอบฟ้อนในงานท่ีมีการจ้างหาในรูปแบบตา่ง ๆ 

 

โหวด 

 

     โหวด เป็นเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสานจดัอยูใ่นประเภทเคร่ืองเป่าท่ีไมมี่ลิน้ ลกัษณะเป็น

กระบอกไม้ไผนํ่ามามดัเรียงกนัเป็นแพ เดียวกนั รอบแกนเป็นวงกลมเสียงมีความแตกตา่งกนัตามความ

สัน้ยาวของกระบอกไม้ กลา่วคือถ้ากระบอกไม้สัน้เสียงจะสงู กระบอกไม้ยาวเสียงจะต่ําในอดีตโหวดใช้

แกวง่เลน่เหมือนสะน ูเพ่ือฟังเสียงถือเป็นการละเลน่อยา่งหนึง่ของชาวอีสานดัง้เดมิ การแกวง่ไม่

จําเป็นต้องเทียบเสียงให้ได้ตามระบบเสียง การแกวง่โหวดนยิมเรียกวา่ “แงวโหวด” 

      ในสมยัก่อนโหวดท่ีใช้เป่าเลน่กนัจะมีลกูโหว ดจํานวน 5-7 ลกู นายทรงศกัดิ ์ ประทมุสินธุ์ 

ชาวอําเภอหนอกพอก จงัหวดัร้อยเอ็ด เป็นผู้ ท่ีคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ โดยการปรับปรุงพฒันาโหวดขึน้เป็น

เคร่ืองดนตรีบรรเลงอยา่งจริงจงั โดยได้คดิค้นรูปลกัษณ์และระบบเสียงของโหวด ให้มีความสมบรูณ์
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มากย่ิงขึน้ จงึได้เพิม่ลกูโหวดจากเดมิท่ีมีจํานวน 5-7 ลกู เป็น 11-13 ลกู แล้วนํามาใช้บรรเลงประสมกบั

วงพิณและแคนกบัเคร่ืองประกอบจงัหวะ เรียกวา่ “วงโหวดเสียงทอง ” นําออกแสดงตอ่สาธารณะชน

แถบภาคอีสานชว่งแรก ๆ ราวปี พ.ศ. 2516 ตอ่มาจงึมีการนําโหวดไปประสมกบัวงดนตรีพืน้บ้านอีสาน

ซึง่ประกอบด้วย พิณ แคน หมา กเติด๊เติง่ (โปงลาง )  ตัง้แตบ่ดันัน้จวบจนกระทั่ งปัจจบุนัโหวดได้เป็น

เคร่ืองดนตรีท่ีสําคญัและนิยมเลน่กนัมาก เป็นสว่นหนึง่ของวงดนตรีพืน้บ้านอีสาน (วงโปงลาง) 

      ความเป็นมาของโหวด คนโบราณมีความเช่ือวา่โหวดเกิดขึน้มาหลายพนัปีแล้วตามนยิาย

ปรัมปราท่ีเลา่ขานกนัมา “โหวด” คนอีสานโบราณเช่ือวา่เป็นส่ือท่ีมนษุย์ใช้บนบานสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ เพ่ือ

ขอให้ฝนหยดุตก สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิในท่ีนีห้มายถึงพระยาแถน (ผู้ซึง่ประทานนํา้ฝนให้ตกในเมืองมนษุย์ ) เพ่ือ

จะได้เก็บเก่ียวข้าวซึง่กําลงัสกุในฤดฝูนถ้าปีไหนแล้ง หากมนษุย์ต้องการให้ฝนตกก็จะพากนัทําบัง้ไฟจดุ

ขึน้ไปสูท้่องฟ้า เพ่ือขอฝนจากพระยาแถน ซึง่ตอ่มาก็ยดึถือปฏิบตัเิป็นประเพณีพอถึงเดือนหกชาว

อีสานก็จะทําบัง้ไฟจดุเรียก “บญุบัง้ไฟ” ทกุ ๆ ปี 

      แตพ่อข้าวในนาออกรวงแล้วสกุเตม็ท้องนา หากฝนยงัไมห่ยดุตกแตม่นษุย์ต้องการให้ฝน

หยดุตก ก็จะแกวง่โหวดขว้างขึน้สู้ ท้องฟ้าให้เกิดเสียงดงัให้พระยาแถนได้ยิน เป็นสญัญาณให้พระยา

แถนงดปริมาณนํา้ฝน ดงันัน้โหวดและบัง้ไฟจงึถกูจํากดัให้เลน่คนละชว่งเวลาดงัตํานานพืน้บ้านท่ีเลา่

สืบตอ่กนัมาช้านาน 

 

ตาํนานโหวด 

 มีนิทานปรัมปราท่ีเลา่ขานกนัมาคือในสมยัก่อนพทุธกาล มีเมืองเมืองหนึง่ช่ือเมือง พนัทมุาลี 

เมืองนัน้มีพระโพธิสตัว์เสวยชาตมิาเป็นพระยาคางคก สมยัก่อนมีความเช่ือเร่ืองพระยาแถน เร่ืองฝน 

ฟ้า อากาศ เจบ็ไข้ได้ป่วยก็ไปบนบานศาลกลา่วตอ่พระยาแถน แตพ่อมีพระโพธิสตัว์คางคก ก็ทําให้คน

และสตัว์หนัไปนบัถือ พระยาคางคกทําให้พระยาแถนไมพ่อใจ ฝนฟ้าท่ีเคยตกต้องต ามฤดกูาลก็ทําให้

เมืองนีแ้ห้งแล้งเป็นเวลา 7 ปี 7 เดือน คนและสตัว์รวมทัง้พืชพนัธุ์ธญัญาหาร ล้มตายทําให้มวลมนษุย์

และสตัว์เดือดร้อ น ก็เลยทําสงครามกบัพระยาแ ถน แตม่นษุย์ก็ไมช่นะสกัที จงึมาปรึกษากบัพระยา

คางคก พระยาคางคกก็รับอาสาไปสู้กบัพระยาแถน 

 พระยาคางคกก็นําทพัไปร บกบัพระยาแถน แตง่ตัง้ให้พระยาปลวกทําสะพานดนิเป็นถนนขึน้

สูเ่มืองพระยาแถน แตง่ตัง้พระยามดขึน้ไปสูเ่มืองพระยาแถนก่อนเพ่ือไปเจาะคลงัอาวธุยทุธโธปกรณ์ให้

จวนจะหกั ให้พระยาตะขาบ แมงป่อง อสรพษิทัง้หลายไปดกัอยูต่ามเสือ้ผ้าตามดุ้นฟืนอปุกรณ์ตา่ง ๆ ท่ี

ทหารพระยาแถนใช้ 
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 พอถึงวนัแรม 7 ค่ํา พระยาคางคกก็นําทพัขึน้ไปสู้และเจรจาขอฝนกบัพระยาแถน พระยาแ ถน

ก็โกรธและไมป่ระทานฝนให้ แล้วก็ประกาศสงครามกนั แผนตา่ง ๆ ท่ีพระยาคางคกวางเอาไว้ก็เร่ิม

ปฏิบตักิาร ตะขาบ แมงป่อง ก็ออกมากดัทหารให้ล้มตายเพ่ือตดักําลงัก่อน สว่นพระยาคางคกกบัพระ

ยาแถนก็ขึน้สู้กนับนหลงัช้าง สู้กนัไปสู้กนัมาพระยาแถนใช้ดาบฟันพระยาคางคก ดาบก็หกัจะใช้ตะขอ

เก่ียวตะขอก็หกัในท่ีสดุพระยาคางคกได้จงัหวะก็ใช้บว่งนาคบาศก์จบัพระยาแถนได้จนตกจากหลงัช้าง 

พระยาแถนจงึยอมตกลงตามสญัญาโดยมีเง่ือนไขกนัอยู ่3 ข้อคือ 

1.  ให้พระยาแถนประทานนํา้ฝนให้เหมื อนเดมิถึงเดือน 6 ถ้าฝนไมต่กมนษุย์ก็จะทําบัง้ไฟ 

จดุขึน้ไปเป็นการบอกกลา่ว เตือนพระยาแถนให้ประทานนํา้ฝนลงมาให้มนษุย์ 

2. การได้ยินเสียง กบอึง่อา่ง เขียดร้อง แสดงวา่มนษุย์ได้รับนํา้ฝนแล้ว 

3. เม่ือใดท่ีฝนเพียงพอแล้วก็จะแกวง่โหวดขึน้สูท้่องฟ้าให้เกิดสียงดงัเป็นสญัญาณให้พร ะยา

แถนทราบวา่ได้รับนํา้ฝนเพียงพอแล้วเพ่ือให้ลดปริมาณฝนลง 

 

พณิ 

 

ประวัตคิวามเป็นมาของพณิหรือซุง 

 เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทดีด พิณหรือซุงนีมี้มาตัง้แตค่รัง้โบราณกาล เผา่ชนหลายชาตหิลาย

ภาษา มีพิณเป็นเคร่ืองบรรเลง และเรียกช่ือพิณตามภาษาของตน เชน่ พิณของชนเผา่เมโสโปเ ตเมีย

โบราณ  มีช่ือเรียกวา่ “ลวิท์” (lute) มีมาแล้วก่อนคริสตศกัราชถึง 2,000 ปี (Isaacs; & Martin. 1982: 

223-224) พิณของชนเผา่สเุมเรียน ท่ีเรียกวา่ “ไลร์” (lyre) มีมาแล้วก่อนคริสตศกัราชถึง 3,000 ปี และ

ใช้กนัอยา่งกว้างขวางในกลุม่ชนอียิปต์โบราณกรีกโบราณและยโุร ปสมยักลาง (Isaxs; & Martin. 

1982: 225-226) พณิของชาตอ่ืิน ๆ มีช่ือเรียกแตกตา่งกนัออกไปตามภาษาของชนชาต ิเชน่ 

  ชาวอีรัก  เรียกวา่  “อดุ” (ud) 

  ชาวอิหร่าน เรียกวา่  “แทมเบอร์” (tzmbur) 

  ชาวจีน  เรียกวา่ “ปิปะ” (p’I p’a) 

  ชาวญ่ีปุ่ น เรียกวา่ “บวิะ” (biwa) 

  ชาวอินเดียน เรียกวา่ “วิณา” (vina) 

  ชาวเขมร เรียกวา่ “จบัเปย”  (jubpei) 

  สว่นชาวไทยภาคกลาง (ราชสํานกั) เรียกวา่ “กระจบัป่ี”  

  ชาวไทย ภาคเหนือ เรียกวา่ “ซงึ” 

  ชาวไทย ภาคอีสาน เรียกวา่ “ซุง” 
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 เคร่ืองดนตรีของทกุชาตท่ีิเอย่นามมานีเ้ป็นเคร่ืองดนตรีซึง่ขงึส ายใช้ดีดท่ีมีรูปร่างลกัษณะ

คล้ายคลงึกนัหมด แตต่า่งชนชาตอิาจตา่งประดษิฐ์คดิกนัขึน้มาเองหรืออาจจะพฒันาขึน้มาจากของชน

ชาตท่ีิมีความสมัพนัธ์กนัทางด้านวฒันธรรม เพราะมีการตดิตอ่สมัพนัธ์กนัก็ได้ 

 ในสว่นของกลุม่ชนชาตไิทยเรานัน้ได้รู้จกัช่ือพิณมาพร้อมกบั “พทุธประวตัิ ” ตอนท่ี             

พระอินทราธิราชเสดจ็ลงมาดีดพิณ 3 สายถวายเพ่ือเป็นอนสุตแิก่พระพทุธเจ้าก่อนท่ีพระองค์จะตรัสรู้

สําเร็จสมัโพธิญาณวา่การบําเพญ็เพียรแสวงหาโฆกษธรรมนัน้ถ้าเคร่งครัดนกัก็เปรียบเสมือนการขึน้

สายพณิให้ตงึเกินไปแล้วยอ่มขาด ถ้าหยอ่นยานนกัยอ่มไมมี่เสีย งไพเราะ แตถ้่าทําอยูใ่นชัน้มชัฌิมา

ปานกลาง ก็เหมือนการขึน้สายพิณแตเ่พียงพอดีกบัระดบัเสียง ยอ่มให้เสียงดงักงัวานไพเราะแจม่ใสดงั

ใจความในวรรณคดีเร่ือง “พระปฐมสมโพธิกถาพระราชนิพนธ์ของ สมเดจ็พระปรมานชุิตชิโนรส วา่ 

 “ขณะนัน้ สมเดจ็อมรินทราธิราชทราบในข้อปริวิตก ดงั นัน้จงึทรง พิณทิพย์สามสายมาดีด

ถวายพระมหาสตัย์ สายหนึง่เคร่งนกัพอดีดก็ขาดออกไปเข้าก็ไมบ่นัลือเสียงและสายหนึง่นัน้ไมเ่คร่งไม่

หยอ่นปานกลาง ดีดเข้าก็บนัลือศพัท์ไพเราะเจริญจิต พระมหาสตัย์ได้สดบัเสียงพิณก็ถือเอานิมิตอนันัน้

ทรงพิจารณาเห็นแจ้งวา่ “มชัฌิมาปฏิบตันิัน้เป็นหนทางพระโพธิญาณ...” 

 เนือ้ความตอนเดียวกนันีอ้ยูใ่นวรรณคดีพระปฐมสมโพธ์ิ ฉบบัคํากลอนภาษาอีสาน ซึง่นิพนธ์

โดยพระสนุทรธรรมประพทุธ มีสํานวนวา่ : 

   “...พระอินทราเห็น ลว่งลง ภายใต้ 

  มือถือได้   พณิขาน  เสียงมว่น 

  ทําให้พระ  บาทเจ้า  ซอมสงิลําแล 

  อินทร์เลา่แกล้ง  ทัง้เคร่ง  ยานเสียง 

  พิณบด่งั  เสียงใส  แตพ่อฟังได้ 

  พระอินทร์เลย  ทําให้ พอควรสมสว่น 

  ทัง้บย่าน  เคร่งแท้  เสียงห้าวมว่นใส 

  พระบาทเจ้า  คะนิงฮ่ํา  หวนเหิน 

  กคูวรทํา ความเพียร  แตพ่อเพียงด้าม 

  พองามแท้  มชัฌิมา  สมสว่น 

  คือดงัพณิ  มว่งแท้  เสียงห้าวผอ่งใส...” 

  (พระสนุทรธรรมประพทุธ.  2515: 96) 
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   อธิบายคําศพัท์ 

  ลว่งลงภายใต้  = เสดจ็ลงมา 

  มว่น   = ไพเราะ 

  ซอม   = พิจารณา 

  สิง่   = พจิารณาอยา่งรอบคอบ มองด้วยหางตา 

  ลําแล   = ดอูยา่งใสใ่จ 

  เคร่ง   = ทําให้ตงึ 

  เสียงหา่ว  = เสียงดงักงัวานแจม่ใส 

  คะนิงฮ่ํา   = คดิใคร่ครวญ ไตร่ตรอง 

  แตพ่อเพียงด้าม  = พอปานกลางขัน้มชัฌิมาปฏิบตั ิ

 

หลักฐานทางวรรณคดี 

 วรรณคดีไทย (ภาคกลาง) กลา่วถึงการใช้พิณบรรเลงทัง้ในราชสํานกัและกลุม่พืน้บ้านแสดงวา่

กวีในแตล่ะยคุ  แตล่ะสมยัรู้จกัคุ้นเคยได้เห็นได้ยินเสียงพิณบรรเลงเป็นอยา่งดีตวัอยา่งเชน่ 

1.  วรรณคดีเร่ือง “ไตรภมูิพระร่วง”  ซึง่พญาลไิทกษัตริย์กรุงสโุขทยั ร.4 ได้ทรงพระราช 

นิพนธ์ไว้เม่ือปี  พ.ศ. 1903 กลา่วถึงพณิวา่ 

“...เสียงนัน้ดงัเพราะหนกัหนา และเพราะกวา่เสียงพาทย์ เสียงพณิ  ฆ้อง กลอง แตรสงัข์  

ฟังเสียงกลองใหญ่ กลองราม กลองเล็ก  และฉ่ิงแฉ่ง บณัเฑาะว์ เสนาะ วงัเวง ลางคนตีกลอง ตีพาทย์ 

ฆ้องกรับ สพัพทกุสิ่ง บางจําพวกดีดพิณและสีซอพงุตอ...” 

      (อทุิศ  นาคสวสัดิ.์ 2512: 164) 

2. วรรณคดี เร่ือง “อนรุุทธคําฉนัท์ ” ซึง่กวีช่ือ “ศรีปราชญ์ ” กวีสมยัสมเดจ็พระนาราย ณ์ 

มหาราช แหง่กรุงศรีอยธุยา (ครองราชย์ระหวา่ง พ.ศ. 2199-2231)  ได้นิพนธ์ขึน้ไว้ และกลา่ซถึงพิณวา่ 

   “...จําเรียงสานเสียง 

  ประอรประเอียง  กรกรีดเพียยทอง 

  เตง่ ตงิ เพลงพิณ ป่ีแคนทรลอง 

  สําหรับลบอง  ลเบงเฉ่งฉนัท์...” 

  (สจุิตต์  วงษ์เทศ. 2532: 138) 
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   อธิบายศพัท์ 

  เพียย   = พิณเพียย พิณเพีย้ หรือพิณเป๊ียะ 

  เตง่   = พิณ 

  ตงิ   = พิณหรือซอ 

  ทร (ทะรอ)  = ซอหรือสะล้อ 

  ลบองเบง  = บรรเลง 

  เฉ่งฉนัท์   = ขบัร้องบทกวี 

 หลกัฐานเก่าแก่อีกชิน้หนึง่ท่ีชว่ยยื นยนัวา่ คนไทยนัน้ได้เคยใช้พิณหรือซุงเป็นเคร่ืองบรรเลงมา

แตค่รัง้โบราณกาล ก็คือภาพปนูปัน้ประ ดบัฐานเจดีย์ท่ีเมืองโบราณ บ้านคบูวั อําเภอเมือง จงัหวดั

ราชบรีุ ซึง่ปัน้เป็นรูปนางทัง้ห้าบรรเลงดริุยดนตรี นางหนึง่บรรเลงพิณเพียะ (พิณนํา้เต้า ) นางหนึง่ดีด

พิณ 5 สาย นางหนึง่ตีกรับ นางหนึง่ตีฉ่ิง และอีกนางหนึง่เป็นนกัร้องขบัลํานํา ภาพปัน้ดงักลา่วเป็น

ศลิปะสมยัทวารวดี สนันิษฐานวา่ คงปัน้ขึน้ในราวพทุธศตวรรษท่ี 16  (สจุิตต์  วงษ์เทศ.  2532: 135) 

ชนิดของพณิ 

 พิณในภมูิภาคตา่ง ๆ ของประเทศไทยจําแนกเป็นสองประเภทดงันี ้

1.  ประเภทท่ีดีดเพ่ือผลิตหางเสียง ขึน้มาก่อนแล้วจงึใช้หางเสียงนัน้บรรเลงเป็นเพลง คําวา่ 

หางเสียง OVERTONE หรือ UPPER-PARTIAL อนัเป็นเสียงท่ีเกิดขึน้บนพืน้ฐานของเสียงประเภทหนึง่

ในตระกลูเดียวกนั ได้แก่ 

1.1 พณินํา้เต้า 

 เป็นเคร่ืองดีดท่ีเดมิใช้สายเอ็นสตัว์ตากแห้ง และพฒันามาใช้ไหม ปัจจบุนัเปล่ียนเป็น 

สายโลหะมีเพียงสายเดียว พณินํา้เต้าเป็นเคร่ืองดนตรีของไทยท่ีเก่าแก่มากท่ี สดุท่ียงัมีการเลน่สืบตอ่

กนัมามีหลงเหลืออยูท่างอีสานใต้ของประเทศไทยหลายท้องถ่ินเวลาดีดผู้ เลน่จะไมส่วมเสือ้ ใช้นิว้มือ

ซ้ายถือทวนคนัพิณ การถือทวนคนัพิณทําได้โดยง่ายเพียงวางโคนของทวนคนัพิณลงท่ีง่ามมือซ้าย

ระหวา่งโคนหวัแมมื่อกบัสว่นโคนของนิว้ชี ้สว่นปลายของนิว้ชี ้ , ปลายนิว้กลาง , ปลายนิว้นาง และ

นิว้ก้อยพร้อมท่ีจะกดลงท่ีสายของพณิเพ่ือทําให้เกิดเสียงสงู- ต่ํา ให้เป็นทํานองเพลง แล้วเอากระโหลก

พิณประกบตดิกบัหน้าอกซ้ายของผู้ เลน่ ใช้มือขวาดีดสาย ท่ีนิว้นางของผู้บรรเลงสวมปลอกโลหะเป็น

เคร่ืองดีดแล้วขยบักระโหลกนํา้เต้าเปิดปิดท่ีหน้าอกทําให้เกิดเสียงก้องกงัวาน 

1.2 พณิเพียะ  มีลกัษณะคล้ายพณินํา้เต้า แตมี่ 2 สาย กะโหลกซอทําด้วยลกูนํา้เต้าคร่ึงหรือ 

กะลามะพร้าวก็ได้ วิธีดีดเหมือนกนักบัพณินํา้เต้า คลอเสียงร้องของตนเอง นยิมเกีย้วสาวเวลากลางคืน

เป็นเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านทางภาคเหนือ 
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2. ประเภทดดีท่ีสายโดยตรง 

1.  กระจับป่ี 

คําวา่ “กระจบัป่ี” เข้าใจวา่เพีย้นมาจากคําวา่ “กจัฉปิ” เป็นคําชวาเพีย้นเป็น “แขสจาปิ”  

หรือ “แคชจาเป็ย” ในภาษาขอม ในภาษาบาลีสนัสกฤต คําวา่ กจัฉปะ แปลวา่ เตา่ เพราะแตเ่ดมิกะโหลก

พิณมีรูปร่างคล้ายเตา่ กระจบัป่ีเป็นเคร่ืองดนตรีโบราณชนิดหนึง่ของอินเดีย จดัเป็นเคร่ืองดนตรีในกลุม่ 

“วีณา” (พิณ) มี 4 สายมีตะพานหรือนมสําหรับกดสาย 11 อนั หรือ 11 ขัน้ มีท่ีดีดสายทําด้วยเขาสตัว์ 

2.  ซึง 

เป็นเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านทางภาคเหนือ มี 4 สาย ลกัษณะเหมือนกระจบัป่ีแตเ่ลก็กวา่ 

รูปร่างคล้าย “เหยอะฉิน ” ของจีน แตป่ลายคนัทวนของจี นมกัจะสลกัเป็นรูปมงักร แตค่นัทวนของซงึ

ทางภาคเหนือทําให้แบนและงอมาทางด้านหน้า 

3. ซุง 

ชาวอีสานมกัเรียกพณิวา่ “ซุง” หรือ โตดตติง่ ตามสําเนียงของเคร่ืองดนตรี ซงุมี 2-3 และ  

4 สาย แตปั่จจบุนันิยมเลน่ 3 สาย ซงุพืน้บ้านนิยมใช้สายจากลวดเบรกรถจกัรยานทัง้ 3 สาย ปัจจบุนั

นิยมใช้สายกีต้ าร์สาย 1 สาย 2 และสาย 3 เพราะหางา่ย สะดวกในการใช้ ซงุ นยิมทําจากไม้ขนนุ     

(ไม้หมากม่ี ) เพราะเบาทํางา่ย ให้เสียงไพเราะ ปลายคนัทวนนยิมแกะสลกัเป็นหวัพญานาค หรือหวั

หงส์ ซึง่เป็นเอกลกัษณ์อยา่งหนึง่ของชาวอีสาน 

 

โปงลาง 

 

ความหมายและประวัตคิวามเป็นมา 

 คําวา่ “โปง” หมายถึงสิง่ท่ีมีลกัษณะกลวงหรือโป่งด้านใน ซึง่ชว่ยทําให้เกิดเสียงดงัอาจทํา

ด้วยไม้หรือโลหะก็ได้ ตามวดัเก่าแก่ในภาคอีสาน นอกจากจะมีกลองไว้สําหรับตีแล้วยงัมี “โปง” ขนาด

ใหญ่ซึง่หลอ่ด้วยสําริด หรือทําด้วยไม้ทอ่นใหญ่ขดุเจาะให้กลวง จะมีอยูต่ามวดัแขวนไว้สําหรั บใช้

กระทุ้ง ตี เป็นสญัญาณ มีเสียงก้องกงัวานไปให้คนทัง้หมูบ้่านได้ยินเป็นสญัญาณบอกหรือเตือน ให้ผู้

ประกอบอาชีพการงานตา่ง ๆ ทราบเวลาตลอดจนให้ได้ยินไปถึงผู้ ท่ีกําลงัหลงทางอยูก่ลางป่า ให้

กําหนดทิศทางเพ่ือเข้าหมูบ้่านได้ถกูต้อง 

 นอกจากโปง ชนิดท่ีอยูต่ามวดัดงักลา่ว แล้วนัน้ ยงัมีโปงขนาดเล็กอีกหลายอยา่ง เชน่ โปงท่ีมี

ขนาดเลก็ท่ีมีรูปร่างตา่ง  ๆ กนัใช้แขวนคอสตัว์เลีย้ง หรือสตัว์ใช้งานเพราะการเลีย้งปศสุตัว์ทางภาค

อีสาน มกัจะมีเคร่ืองสญัญาณให้เสียงผกูตดิคอสตัว์เหลา่นัน้ไว้ อาจเรียกวา่ “ขิก” หรือ “ขอ” “เกราะ” 

สว่นใหญ่ทําด้วยไม้ โปงเล็กนีอ้าจทําด้วยไม้หรือทองเหลือง และกระดิง่ ทําด้วยทองเหลืองผสมเงิน ซึง่

จะชว่ยทําให้เจ้าของสตัว์เหลา่นัน้จดจําสตัว์เลีย้งของตนและตดิตามได้งา่ยเม่ือพลดัหายไป 
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 สําหรับสตัว์พาหนะเวลาใช้งานไมว่า่จะเป็นช้างม้า ววัตา่งและววัเทียมเกวียนก็จะมีเคร่ือง

สญัญาณผกูคอแบบตา่ง ๆ เชน่ ช้างอาจใช้โปง หรือหมากฮิง่ (คล้ายกระดิง่แตรู่ปยาวกวา่ ) ถ้าเป็นช้าง

สําคญัก็อาจใช้ “ชว่งช้าง ” ซึง่มีลกัษณะคล้ายกระพรวนใหญ่ ร้อยเป็นพวงผกูรอบคอช้างม้าสําคญัใช้ 

“หมากฮิ่งฮอ่” เป็นลกูกระพรวน ววัตา่งหรือววัเทียมเกวียนอาจใช้ “กระดิง่” หรือ “ขอ” (เกราะ) หมากกะ

โหลง่ 

 โปงลางในรูปแบบอ่ืนยงัมีอีก เชน่ กระดงึ มีทัง้กระดงึไม้และกระดงึโลหะทองสําริดท่ีใช้แขวน

หรือผกูคอววัตา่ง (ตา่ง หมายถึง ภาชนะท่ีใช้บรรจสุินค้าเพ่ือบรรทกุบนหลงัสตัว์ ) เวลาเดนิทางไป

ค้าขายตา่งเมือง ววั หรือ งวั ท่ีมีตา่งบรรทกุอยูห่ลงัเรียกวา่ “ววัต่าง” หรือ “งวัตา่ง ” การเดนิทางไป

ค้าขายในสมยัก่อนต้องรอนแรมไปเป็นลกัษณะคาราวานกินเวลานานเป็นแรมเดือนพอ่ค้าจะผกูกระดงึ

ไว้ท่ีคอววัตา่งเวลาววัตา่งเดนิจะเอียงซ้ายเอียงขวาสลบักนัไปทําให้ลกูกระดงึกระทบกบัตวักระดงึเกิด

เสียงดงั “โปงหลา่ง – โปงหลา่ง” ตลอดการเดนิทางเสียงนัน้ฟังเพลินย่ิงนกั 

 พอ่ค้าจะใช้เสียงกระดงึจากววัตา่งนี ้เป็นสญัญาณบอกให้ทราบวา่ ขบวนหน้าอยูท่ี่ใดและ

กําลงัมุง่หน้าไปทางใด เป็นการป้องกนัไมใ่ห้ขบวนคาราวานนีพ้ลดัหลงกนัในสมยัตอ่มาการเดนิทาง

ค้าขายแบบกองคาราวานไมมี่อีกแล้ว กระดงึท่ีใช้หรือแขวนคอววัตา่งเพ่ือ ใช้เป็นสญัญาณก็ไมจํ่าเป็น

อีกตอ่ไป คนในสมยัหลงั ๆ จงึไมค่อ่ยรู้จกัเพราะไมเ่คยเห็นแตอ่าจจะยงัเคยพอได้ยินเร่ืองท่ีพดูถึง

บทบาทหน้าท่ีของกระดงึ จากผู้ เฒา่ผู้แก่วา่ “ขอแขวนคอช้าง โปงลางใสต่า่ง ” ซึง่เป็นคําพดูของคนรุ่น

เก่าท่ีเคยผกูพนักบัการเดนิทางการค้าขายทางไกลโดยคาราวาน “ววัตา่ง” มาก่อน 

 สําหรับ “โปงลาง” นัน้ในแถบภาคอีสานเช่ือวา่ มีอยูแ่ล้วโดยทัว่ไป แตเ่ทา่ท่ีพบเห็นและผกูพนั

เป็นเร่ืองเป็นราว ก็จะพบเห็นมากในแถบเทือกเขาภพูาน ในพืน้ท่ีจงัหวดักาฬสินธุ์ เชน่ บ้านหนองสอ 

บ้านนาจาน และตามหมูบ้่านของชาวผู้ไทยแถวอําเภอคํามว่ง อําเภอเขาวง 

 

โปงลางวัวต่างกับวรรณกรรมภาษาอีสาน 

ผู้ใดมีโปงลางไว้เป็นกรรมสิทธ์ิในบ้านเรือนก็แสดงถึงฐานะความมัน่คงหรือมัง่คัง่ของ  

ครอบครัว เพราะเคยเป็นนายฮ้อยพอ่ค้าววัตา่งมาแล้ว ดงันัน้จงึปรากฏมีลําเกีย้วหรือลําแก้โจ ทก์ ซึ่ง

หนุม่สาวใช้ถามถึงฐานะของอีกฝ่ายหนึง่ เป็นกลอน 7 วา่ “พอ่แมเ่จ้าโปงลางมีบ”่ 

 คํากาพย์เทศน์มหาชาตบิพูกรรมกมุารมีข้อความตอนหนึง่วา่ “บดันี ้จกัได้พรรณาเร่ืองกณัหา

ชาลีแตป่างก่อน ชาตก่ิอนนัน้ พราหมณ์เกิดเป็นงวั กณัหาชาลีเป็นพอ่ค้าพราหมณ์เป็นงวัตา่ง ทางหลงั

ใสต่า่งตัง้ ทางหน้าใสซ่อง ทางคอผดัฮดัอ้อง ทา งท้องผดัฮดัโคน ทางก้นผดัใสพ่าน สองก็ตีงวัขว้าม     

ภพูานซ้อนภมูา่น ขึน้ภเูขียวลงมาภอู้ม ขึน้ม้มแล้วเหลียวล่ําภพูาน เห็นแตภ่เูขาคัน่ฝอยลมมระแหมง่ ไป

ฮอดห้วยเหวซนั ๆ นํา้ขุน่ ๆ สองก็บายเอาได้หวายสะนอยมาฟาด   งวัก็พะลาดล้มสองเจ้าเลา่ตี      

หกัฟดจกิตีหลงัหกัฟดฮั งตีก้น หกัฟดขีอ้้นตีกนังวัซํา้ผดัเลา่ตาย งวัจงึตายจากชาตนิัน้มาเกิดเป็น

พราหมณ์” 
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 คํากาพย์ข้างบนนีส้ะท้อนให้เห็นสว่นหนึง่ วา่การค้าววัตา่งมีการทรมานสตัว์จนต้องแตง่

กาพย์ขึน้เพ่ือเป็นคตสิอนใจ 

 ในสมยัโบราณมีการค้าววัตา่งเป็นพืน้ ววัทกุตวัใสต่า่งบรรทกุสนิค้าเตม็ร ะวางถ้าปีใดการค้า

ขายสนิค้าซบเซาก็ไลต้่อนแตฝ่งูววัไปขายซึง่มีเฉพาะววัตวัเมีย ในสมยัท่ีมีกลอนลําอดัจานเสียงยคุ ต้น

จานเสียงท่ีได้รับความนยิมมากคือกลอนไปค้างวัแม ่มีข้อความตอนหนึง่วา่ “จดัให้ แมต่ํ่าแหล ่ออก

ก่อนเดนิทาง ตีให้ ขีท้บัหาง พนักนัล้าวอ้าว” ในขบวนไปค้างัวแมนี่ ้ววัตวัเมียท่ีเป็นสนิค้าจะถกูไลต้่อน

ไปตวัเปลา่ จะมีววัตวัผู้ เพียงตวัเดียวซึง่บรรทกุตา่งใสเ่สบียงกรังและวา่นยา โดยมีโปงลางอยูบ่นหลงัววั

อีกด้วย 

 ในสมยัตอ่มาจนถึงปัจจบุนันีน้ยิมไลต้่อนฝงูควายไปขายอยา่งเดียว จงึมีแตน่ายฮ้อยขาย

ควายหลงเหลืออยูป่ระเภทเดียว 

 ช่ือ “โปงลาง” นีเ้กิดขึน้ภายหลงัเพราะโปงลางท่ีแท้จริงนัน้ คือชดุของลกูกระดงึของววัตา่งท่ี

ผกูเรียงกนัไว้ราง กระดงึนัน้ชาวอีสานเรียกวา่ “โปง” เม่ือผกูเรียงไว้ในรางจงึมีช่ือวา่ “โปงราง ” หรือ     

“โปงฮาง ” และเน่ืองจากชาวอีสานไมมี่เสียง “ร” คําวา่โปงรางก็เลยเ ปล่ียนเป็น “โปงลาง ” ไป การท่ี

ระนาดเกราะลอมีช่ือเรียกวา่ “โปงลาง” นัน้มีตํานานวา่เกิดจากช่ือของลายแคน (เพลง) ช่ือหนึง่ซึง่หมอ

แคนในขบวนคาราวาน นายฮ้อยเป็นผู้ประดษิฐ์ขึน้ เร่ืองมีอยูว่า่สมยัก่อนเม่ือหมดฤดเูก็บเก่ียวข้าวใน

นาแล้ว ชาวอีสานผู้กล้าหาญจะรวมกนัเข้าเป็ นคณะจดัขบวนคาราวานหาสินค้าพืน้เมือง เชน่ รังไหม 

เกลือ สมนุไพร ผ้าไหม บรรทกุหลงัววัตา่งนําลงไปค้าขายยงัภาคกลาง เหตท่ีุใช้ววัตา่งก็เพราะเส้นทาง

เดนินัน้เป็นป่าเป็นเขาไมอ่าจใช้กองเกวียนได้ บางคณะก็กว้านซือ้ววั ควายและม้าในราคาท้องถ่ินต้อน

ลงไปขายภาคกลางแถบสระบุ รี นครนายก ปราจีนบรีุ ฉะเชิงเทรา และชลบรีุเป็นต้น ซึง่จะได้ราคาเป็น

กําไรถึง 3-4 เทา่ ในคณะค้าขายคณะหนึง่ ๆ จะมีผู้ เฉลียวฉลาดกล้าหาญและมีบารมีพรรคพวกยกให้

เป็น “นายฮ้อย ” (นายร้อย ) เป็นผู้ควบคมุกองคาราวาน ในกองคาราวานแตล่ะกองเขาใช้ววัตา่งตวั

พเิศษ 2 ตวั แขวนโปง ลางไว้หลงัตา่งใช้นําหน้ากองคาราวานตวัหนึง่ และอีกหนึง่ใช้ตบท้ายขบวนเพ่ือ

เป็นตวัให้สญัญาณวา่ขบวนหน้าถึงไหนแล้วและขบวนหลงัอยูห่า่งออกไปเทา่ไร ทําให้ขบวนเกาะกลุม่

กนัได้  บางครัง้เม่ือขบวนผา่นทางแคบหวา่งชอ่งเขา เสียงโปงลางยงับอกให้ขบวนอ่ืนท่ีอาจสวนมา หรือ

นําหน้าอยูห่าทางหลบหลีกกนัได้ก่อนท่ีฝงูสตัว์จะปะปนหรือขวิดชนกนั 

ขณะท่ีววัตา่งผกูโปงลางเดนิเลาะไปตามเชงิเขาและทุง่กว้างโปงลางก็ยอ่มกวดัแกวง่ไปตาม

ลีลาการเดนิของววัเดนิของววัเกิดเสียงดงั “โป่งหลา่ง โป่งหลา่ง ” วงัเวงสะท้อนไปเป็ นเหตใุห้หมอแคน

ในขบวนคาราวานเกิดความบนัดาล ใจคดิประดษิฐ์ลายแคน (เพลง) เลียนเสียงโปงลางนัน้ขึน้ เม่ือเป่า

ทํานองเพลงนัน้ให้เพ่ือนฟังเวลาตัง้คา่ยพกัแรมก็ได้รับความนยิมชมชอบเป็นอนัมาก ย่ิงตา่งคนตา่งอยู่

หา่งไกลบ้านความคดิถึงครอบครัวย่ิงทําให้ฟังเพลงแคนนัน้ไพเราะวิเศษย่ิงขึน้ไปอีก ตา่งพากนัเรียก

ลายแคนนัน้วา่ “ลายโปงลาง” ตามต้นกําเนิดของลายแคนนัน้ 
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ภายหลงัเม่ือลายแคนนีไ้ด้รับการถ่ายทอดตอ่ ๆ กนัมาแบบเดียวกนักบัเพลงชาวบ้านทัง้หลาย

บงัเอิญนกัดนตรีผู้หนึง่เคาะระนาดเกราะลอ ทําทํานองลา ยโปงลางนีอ้ยูใ่นกระทอ่มกลางไร่ เสียงเพลง

อนัไพเราะได้ดงึดดูให้ผู้อยูล่ะแวกนัน้มาชมุนมุ ฟัง คนหนึง่ถามนกัดนตรีวา่กําลงัตีอะไร นกัดนตรีก็ตอบ

วา่ “กําลงัตีโปงลาง” ซึง่เขาหมายความวา่กําลงัเลน่เพลงลายโปงลาง คนทัง้หลายในท่ีนัน้ก็ เข้าใจไปวา่ 

ระนาดเกราะลอนัน้คือโปงลาง เลยเลา่สืบทอดกนัตอ่มาจนทกุวนันีฟั้งดก็ูออกจ ะเป็นนิทานมากกวา่

ตํานาน 

อยา่งไรก็ดี “โปงลางดัง้เดมิ” ซึง่เป็นลกูโปงสําริดร้อยอยูใ่นรางเพ่ือผกูไว้บนตา่งววัดงัเลา่มานัน้

ก็เคยใช้เลน่ทํานองเพลงเหมือนกนั กลา่วคือเม่ือกองคาราวานค้าขายตามเร่ืองราวดงักลา่วมาแล้วหยดุ

พกัแรมในเขตใกล้ชมุชนท่ีผา่นไป ชาวบ้านมกัจะรุมล้อมซือ้สนิค้าและววัควายจากกองคาราวานสิง่

หนึง่ท่ีดงึดดูความสนใจคนตา่งถ่ินเหลา่นัน้ก็คือ  “โปงลาง” พวกเขาจะต้องขอร้องให้พวกนายฮ้อยปลด

จากตา่งมาเขยา่ให้ฟัง เม่ือเขยา่โปงลางหลาย ๆ รางสลบักนัจะเกิดทํานองสงูต่ําตา่ง ๆ เป็นทํานอง

เพลงได้เม่ือเอาซอซุงแคนมาผสมเข้าด้วยก็ย่ิงไพเราะนา่ฟังและสนกุสนาน 

เน่ืองจากโปงลางเป็นของสงูสําหรับกองคาราวาน แม้จะเชญิหรือลงจากตา่งก็ต้องมีพธีิกรรม

ทางไสยศาสตร์ เพ่ือความเป็นสริิมงคลตอ่กองคาราวานขณะเดนิทางไปค้า การเขยา่โปงลางจงึไมทํ่า

กนัได้บอ่ย ๆ คนท่ีคดิถึงเสียงโปงลางอนัเก่าแก่จงึพยายามหาวสัดอ่ืุนมาเคาะตีเลียนเสียงโปงลางและ

วสัดท่ีุให้เสียงคล้ายคลงึกนัมากและสามารถนํามาบรรเลงได้สะดวกก็คือทอ่นไม้จากไม้ตา่ง ๆ เชน่ไม้ไผ ่

ไม้มะหาด เม่ืออยากให้เกิดเสียงระดบัตา่ง ๆ กนัก็ใช้ลกูสัน้ยาวและเล็กใหญ่ตา่งขนาดกนั ไปร้อยเข้า

กนัเป็นผืน ดงัท่ีได้กลายเป็นระนาดเกราะลออยา่งในปัจจบุนันี ้และเน่ืองจากระนาดชนิดนีส้ร้างขึน้มา

ทดแทนโปงลางของเดมิจงึเรียกวา่ โปงลางไปด้วย 

 

ววัิฒนาการของโปงลาง 

 ท่ีมาจากตํานานเมืองกาฬสนิธุ์ท่ีมาของ “โปงลางกาฬสนิธุ์ ” มีเร่ืองท่ีผู้ รู้และมีสว่นร่วมใน

เหตกุารณ์เลา่สืบตอ่กนัมาวา่ ท้าวพรหมโคตร ซึง่พาครอบครัวอพยพจากประเทศลาวมาตัง้ถ่ินฐานอยูท่ี่

บ้านกลางหม่ืน อําเภอเมือง (ปัจจบุนัอยูใ่นเขตก่ิงอําเภอดอกจาน ) จงัหวดักาฬสนิธุ์ ได้คดิทํา    เกราะ

ลอขึน้มาจากไม้หมากเล่ือม (ไม้เนือ้ออ่นสีขาวมีเสียงกงัวาน ) เลียนแบบจากเกราะไม้ไผท่ี่ชาวบ้านใช้ตี

บอกเวลาเม่ืออยูเ่วรยามหรือตีบอกเหตรุ้ายตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในหมูบ้่าน โดยการ ตดัไม้เป็นทอ่น ๆ เม่ือ

บากเทียบเสียงแล้วจงึนํามามดัเรียงกนัด้วยเถาวลัย์ลดหลัน่ลงไปตามขนาดความสัน้ยาว จํานวน 6 

ทอ่น (ลกู) ซึง่มี 5 เสียง เรียงตามลําดบั เสียงจากต่ําไปหาสงู ดงันี ้ซอล (ต่ํา) ลา (ต่ํา) โด (กลาง ) เร 

(กลาง) มี (กลาง) และซอล (กลาง) แล้วนําไปแขวนไว้ตามเถี ยงนาหรือกระทอ่มเพงิพกัตามหวัไร่ปลาย

นา เพ่ือใช้ตีเลน่สนนุสนานผอ่นคลายอารมณ์ภายหลงัเม่ือเสร็จจากภารกิจงานในไร่นาหรือตีเลน่
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สนกุสนานในกลุม่เพ่ือนบ้านท่ีออกไปหาอาหารและนอนพกัแรมท่ีกระทอ่มในทุง่นาชว่งเวลากลางคืน 

ซึง่ทํานองเพลงหรือลายตา่ง ๆ ท่ีใช้เลน่ในขณะนัน้สว่นใหญ่เลน่ตามทํานองเพลงหรือลายแคนเป็นหลกั 

ได้แก่ ลายใหญ่ ลายสดุสะแนน หรือทํานองลายท่ีผู้ ตีจินตนาการขึน้ตามอารมณ์การเลน่ในชว่งนัน้ยงั

เป็นการเลน่อยูต่ามทุง่นาภายนอกหมูบ้่าน เน่ืองจากยงัเช่ือกนัวา่การนําเคร่ืองดนตรีท่ีมีเสียงดงั

ลกัษณะคล้ายเสียงของเกราะท่ีชาวบ้านตีเพ่ือแจ้งเหตรุ้ายหรือลางร้ายตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในหมูบ้่านเข้าไป

ตีในหมูบ้่านจะนําพาเหตรุ้ายไปสูห่มูบ้่าน และจะทําให้ฝนไมต่กต้องตามฤดกูาล ตอ่มา ท้าวพรหมโคตร

ได้ถ่ายทอดวิธีการทําและการตีเกราะลอให้แก่นายปาน  มาศบรุม เม่ือนายปานถึงแก่กรรม  นายขาน 

บตุรชายได้สืบทอดวิธีการตีและการทําเกราะลอมาจากบดิาแล้วถ่ายทอดให้นายเปลือ้ง  ฉายรัศมี 

 ปี พ.ศ. 2490 ครูเปลือ้ง  ฉายรัศมี ได้เป็นคนท่ีนําเกราะลอมาตีในหมูบ้่านเป็นคนแรก ในปี

แรกนัน้การตีเกราะลอไมเ่พราะหคูนฟังเทา่ไรนกั 2 ปี ตอ่มาการตีเกราะลอของนายเปลือ้งจงึดีขึน้จน

ชาวบ้านพากนันยิมวา่ตีได้ดี 

 ครูเปลือ้ง  ได้ศกึษาวิธีการตีเกราะลอจนเช่ียวชาญ และได้คดิค้นวิธีท่ีผดิแผกแตกตา่งออกไป

เป็นลกัษณะเฉพาะของสว่นตนอีกหลายแบบจนกระทัง่ปี พ .ศ. 2498 ได้นําเกราะลอเข้าไปร่วมบรรเลง

เลน่ร่วมกบัดนตรีพืน้เมืองประเภทอ่ืน ๆ ได้แก่ พิณ แคน ซอไม้ไผ ่และได้เพิ่มจํานว นลกูจาก 6 ลกู เป็น 

9 ลกู ได้แก่ ลา (กลาง) โด (สงู) และ เร (สงู) โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้มีเสียงคู ่ (Harmonic) ซึง่จะทําให้

สามารถเลน่ร่วมกบัแคนในทํานองเพลงพืน้เมืองภาคอีสานท่ีเรียกวา่ลายใหญ่ และลายสดุสะแนน ได้

ทัง้เสียงสงูและเสียงต่ํา 

 ในปี พ.ศ. 2500 ครูเปลือ้ง  ฉายรัศมี ได้ทําพธีิบรวงสรวงผีปู่ ตา (คือผีทีทําหน้าท่ีปกป้องรักษา

ให้ความคุ้มครองผู้คนในหมูบ้่านให้รอดพ้นจากเหตเุภทภยัตา่ง ๆ ) แล้วนําเกราะลอเข้ามาร่วมบรรเลง

กบัเคร่ืองดนตรีพืน้เมืองประเภทอ่ืน ๆ ภายในหมูบ้่านในงานร่ืนเริงสนนุสนานตามประเพณีตา่ง ๆ ซึง่

เป็นท่ีนิยมช่ืนชอบกนัในหมูบ้่านและชมุชนท้องถ่ินแถบนัน้ 

 ตอ่มาในปี พ.ศ. 2502 ครูเปลือ้ง  ฉายรัศมี ได้พฒันาเกราะลอจาก 9 ลกู เป็น 12 ลกู โดยเพิม่

เสียง มี (ต่ํา) มี (สงู) และ ซอล (สงู) และคดิริเร่ิมนําไม้มะหาดหรือหมากหาดมาเป็นวสัดใุนการทําแทน

ไม้หมากเล่ียม ทัง้นีเ้น่ืองจากไม้หมากเล่ียมเป็นประเภทไม้เนือ้ออ่น หากใช้งานนานไปจะทําให้บริเวณท่ี

ถกูตีบบุบวมเป็นขยุมีเสียงเพีย้นได้งา่ย ทําให้ต้องปรับเทียบเสียงบอ่ยครัง้ และสตัว์จําพวกแมลงมอด 

ปลวก กดักินซอนไซได้ง่าย สว่นไม้มะหาดหรือหมากหาดเป็นไม้เนือ้แข็งมีความกงัวานแข็งแรงทนทาน

อายกุารใช้งานยา วนาน เวลาตีแล้วไมบ่วมงา่ย โดยเฉพาะไม้ท่ีตายยืนต้นเสียงจะดงักงัวานมาก ท่ีเอา

ไม้หมากหาดมาทําเกราะลอนัน้ นายเปลือ้งได้รับแนวคดิจากพระท่ีวดัท่ีนําไม้นีม้าทําโปงท่ีตีบอกเหตุ

หรือตีให้สญัญาณดงัท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น 



 140 

 ในปี พ .ศ. 2516 ครูเปลือ้ง  ฉายรัศมี ได้พฒันาเกราะล อจาก 12 ลกู มาเป็น 13 ลกูโดยเพิม่

เสียง ฟา (กลาง) และเพิ่มเสียงจาก 5 เสียง เป็น 6 เสียง คือ โด เร มี ฟา ซอล และ ลา (สว่นเสียง ที นัน้

ดนตรีพืน้เมืองของอีสานจะไมป่รากฏเสียงนีจ้งึไมเ่พิ่มเสียงนีไ้ว้ ) ซึง่นอกจากจะบรรเลงทํานองเพลง

พืน้เมืองอีสานลายใหญ่ และลายสดุสะ แนนได้แล้ว ยงัสามารถบรรเลงร่วมกบัแคนในทําลองลายโป้

ซ้าย ลายสร้อยทางน้อย และลายน้อยได้ พร้อมกบัได้คดิแตง่ลายตา่ง ๆ ขึน้มา อีกหลายเพลง เชน่ ลาย

โปงลาง (พฒันามาจากลายเซิง้ภไูท) ลายกาเต้นก้อน (พฒันามาจากลายเกีย้วค้อนของนายปาน ) ลาย

ลมพดัพร้าวและลายแมงภูต่อมดอก และไ ด้เปล่ียนช่ือ เกราะลอ เป็น โปงลาง ซึง่เรียกช่ือดนตรีชนิดนี ้

วา่ โปงลาง จนกระทัง่ปัจจบุนั 

 ครูเปลือ้ง  ฉายรัศมี เป็นนกัดนตรีพืน้บ้านอีสานอยา่งแท้จริง เป็นผู้ มีความสามารถพเิศษ

สามารถเลน่ดนตรีพืน้บ้านอีสานได้เกือบทกุชนิด ทัง้ พิณ แคน ซอ โปงลาง โหวด และอ่ืน ๆ โด ยเฉพาะ

โปงลางนัน้ สามารถถ่ายทอดและเลน่ได้ดีเป็นพิเศษ และท่ีสําคญัท่ีสดุคือนายเปลือ้ง  ฉายรัศมีได้เป็นผู้

ศกึษา ค้นคว้า ปรับปรุงและพฒันาโปงลางตลอดระยะเวลา 40 ปี จนทําให้เกราะลอซึง่เป็นเพียงสิ่งท่ีใช้

ตีไลน่กกาตามไลต่ามนา พฒันาเป็นโปงลางท่ีมีสภาพเป็นเคร่ืองดนตรีเอกลกัษณ์ของภาคอีสานเคียงคู่

กบัแคน ซึง่มีมาก่อนแล้ว 

 นายเปลือ้ง  ฉายรัศมี จงึควรแก่การยกยอ่งเชดิชไูว้ในฐานะเป็นศลิปินแหง่ชาต ิสาขา

ศลิปะการแสดง (ดนตรีพืน้บ้าน) โดยแท้จริง 

 

ช่ือเรียกของโปงลาง 

 โปงลางมีช่ือเรียกแตกตา่งกนัตามท้องถ่ิน เชน่ แถบบ้านหนองโอ ตําบลโนนย าง อําเภอโนน

สงู จงัหวดัมกุดาหาร และบ้านโพนสะอาง ตําบลกดุสมิคมัใหม ่อําเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ เรียกวา่ 

หมากกลิง้กลอ่ม  เขตอําเภอคํามว่ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ เรียกวา่ หมากเตอะเติน่  เขตอําเภอเมือง

กาฬสนิธุ์ เรียกวา่ หมากเกราะลอ  เขตอําเภอหนองพอก อําเภอเมยวดี จงัหวดัร้ อยเอ็ด เรียกวา่ หมาก

เตดิเติง่ 
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ภาคผนวก จ 

ภาพกิจกรรม 
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ภาพประกอบ 84  สมัภาษณ์การทําแคน กบัครูจนั  แก้วอินธิ 
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