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Objectives of this ethnomusicology research were to study and compare
the similarity and difference of music culture that used for accompaniment function
of three trance rituals found in three regions of Thailand; FonPhee Mod PheeMeng of
the North, Phiti Yao of the Northeast and Nora Rongkru of the South. Topics of study
and comparison include: general and specific information of each ritual, timeline and
holistic duration of ritual, belief and concepts, characteristic of participants, elements
of music, musical style, system of music found in each ritual.
Results found that music was always essential function and inseparable
factor of all ritual making. Each region has created different folk musical elements to
be appropriately used in each specific ritual. The FonPhee Mod PheeMeng has
Paatgong melodic percussion ensemble perform a series of traditional folksong
according to the sequence of ritual such as Mon, Kao-ha, Look kuiwei, Look kui cha.
Phiti Yao has a Khaen mouth organ and other soft-dynamic instruments to play the
song Lai Phoothainoi along with the ritual. Nora Rongkru has oboe and rhythmic
percussions ensemble and used PhlengCherd as an important song. More over, the
study revealed the changes and continuity of those music cultures. Treatments of
data gathered from fieldworks were done in relatively comparison degree.
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิทยานิพนธ์ เรื่อง เปรียบเทียบบทบาททางดนตรีในพิธีกรรมชาวบ้าน กรณีศึกษา
ฟ้อนผีมด-ผีเม็ ง พิ ธีเหยา และโนราโรงครู ส าเร็จลุ ล่วงได้ด้ วยดี ด้ว ยค าแนะนา และความกรุณ า
ช่วยเหลือของคุณครู ที่ได้ส ละเวลาตรวจแก้ไ ขข้อบกพร่ องต่างๆ จนทาให้วิจั ยเล่มนี้เสร็จสมบูร ณ์
ความดีของงานวิจัยเล่มนี้ ศิษย์ขอนอบน้อมเคารพครู
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณครูอานันท์ นาคคง ที่ให้คาแนะนา ชี้แนวทางในการศึกษา
และวิจัย พร้อมกับการให้ความรู้ แนวคิด และมุมมองต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการวิจัยอย่างดียิ่ง
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณครู ดร.วัฒนะ บุญจับ และ คุณครูผู้ช่วยศาสตราจารย์
คมธรรม ดารงเจริญ กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้คาแนะนา ตรวจสอบและแก้ไ ข
วิทยานิพนธ์อย่างดี
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณครู ณรงค์ สมิทธิธรรม พร้อมด้วยครอบครัว ที่เอื้อเพื่อ
สถานที่พัก พร้อมพาหนะในการเดินทาง และกรุณาให้ข้อมูล เอกสาร ต่าง ๆ ด้วยความเมตา และ
ชาวบ้าน บ้านตาคา ตาบลพระบาท อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง ที่เป็นสถานที่ในการเก็บข้อมูล
ภาคสนาม คุณครู ปริวรรต ไวสู้ศึก พร้อมด้วยครอบครัว ที่เอื้อเฟื้อสถานที่พัก พาหนะในการเดินทาง
อาหาร และกรุณาให้ข้อมูลต่าง ๆ พร้อมด้วยชาวบ้าน บ้านคาพอก ตาบลโนนยาง อาเภอหนองสูง
จังหวัดมุกดาหาร โดยเฉพาะ หมอเหยาเจ้าภาพที่ให้ความสะดวกผู้วิจัยตลอดงาน และ ทายาทโนรา
เติม เมืองตรัง ที่ได้อนุญาตในการ ให้ความสะดวกในการเก็บข้อมูลภาคสนาม โนราโรงครู ที่วัดโคก
สมานคุณ พระอารามหลวง ตาบลหาใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นิตยา ธัญญพาณิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไชยวุช โกศล คุณครูรัชวิช มุสิการุณ คุณครูโอภาส อิสโม
คุณครูสุนิษาศิริรักษ์ ให้คาแนะนาต่างๆในการเขียนงานวิทยานิพนธ์
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ นักดนตรี ทุกท่าน หมอม้า หมอเหยา โนรา ทุ กท่านที่ให้ข้อมูล
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
นอกจากนี้ ผู้ วิ จั ย ขอบคุ ณ พี่ น้ อ งผองเพื่ อ น กั ล ยาณมิ ต ร โปรแกรมวิ ช าดนตรี
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สงขลา พี่ น้ อ งผองเพื่ อ น กั ล ยาณมิ ต ร ปริ ญ ญาโท คณะดุ ริ ย างคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ให้ความช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน และเป็นกาลัง แรงใจ ระหว่างในการทา
วิทยานิพนธ์ เรื่องนี้
สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัว ที่คอยสนับสนุน
และเป็นกาลังแรงใจ ในทุก ๆ ด้าน ให้กับผู้วิจัยเสมอมา
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1. ที่มาและความสาคัญ
สังคมไทยเป็นสังคมที่มีประชากรภายในประเทศ มีความหลายหลายทางชาติพันธุ์อาศัย
อยู่ร่วมกันเป็นจานวนมากแต่ละกลุ่มแต่ละสังคมก็มีสาเนียงภาษาเป็นของตนเอง ขนบประเพณีและ
วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม การแต่ง กาย รวมไปถึง วิธีการดารงชีวิตที่มีลักษณะเฉพาะเป็นของ
ตนเอง มี การเรี ย นรู้แ ละปรั บตัว จนเกิดเป็นวั ฒนธรรมดั้ ง เดิ มและการเรีย นรู้ใ หม่ รับอิ ทธิพ ลจาก
วัฒนธรรมอื่นมาปรับใช้จนกลายเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีการผสมผสานของวัฒนธรรมใหม่ในส่วน
ของวัฒนธรรมดั้งเดิมก็มีการสืบต่อกันมาอย่างเข็มแข็ง ทาให้เกิดพิธีกรรมและความเชื่อของแต่ละ
ท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์หรือสังคมนั้น ๆ
วัฒนธรรม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์ในสังคม ในเรื่องของ
ความคิด ความรู้สึก ความประพฤติ กิริยาอาการ ศิลปะ ประเพณี ฯลฯ เป็นที่ยอมรับของสังคมและ
สืบทอดมาจากอดีตถึงปัจจุบัน วัฒนธรรมพื้นบ้านเป็นเรื่องศึกษาที่ครอบคลุมถึงการดารงชีวิตของ
ชาวบ้า นหรือ ชุมชนสังคม ในทุก ๆ ด้ าน ซึ่ ง เจื อ สตะเวทิน กล่า วว่า คติชาวบ้านหรือวัฒ นธรรม
พื้นบ้าน คือ ความคิด ความเชื่อ และการบาเพ็ญ ชีวิตของคนโบราณ และบางเรื่องยังตกทอดมาถึง
ปัจจุบัน สังเกตวัฒนธรรมพื้นบ้านได้จากเพลงกล่อมเด็ก เพลงพื้นเมือ ง นิทานพื้นเมือง พิธีกรรมต่างๆ
และ กิ่งแก้ว อัตถากร ให้ความหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบ้านว่า วิถีชีวิตตามประเพณีของกลุ่มชน 1
วัฒนธรรมท้องถิ่น คือ วิถีชีวิตของคนในแต่ละชุมชนสังคม เป็นมรดกสืบทอดกันมา และ
ทุ ก คนในท้ อ งถิ่ น ย่ อ มมี ค วามภาคภู มิ ใ จในการเป็ น เจ้ า ของร่ ว มกั น โดยมี ค วามคิ ด ความเชื่ อ
ศิลปวัฒนธรรม ภาษาพูด ขนบธรรมเนียมประเพณี อาหาร และการละเล่น เป็นตัวบ่งชี้ความสาคัญ
ของคนในสังคมซึ่งสืบทอดกันมาช้านาน2
การศึกษาเรื่องวัฒนธรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จาเป็นต้องศึกษาถึงรายละเอียดที่รวมกันเป็น
องค์ประกอบของวัฒนธรรมนั้น ๆ เช่น ประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ องค์ประกอบของ ดนตรี
บทเพลง พิธีการ และสิ่งอื่น ๆ ที่อยู่ในพิธีกรรมของกลุ่มชนนั้น ๆ สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ
ประวัติศาสตร์ คาประพันธ์ ภาษาถิ่น และเรื่องของการดารงชีวิตของกลุ่มสังคม3
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ประเทือง คล้ายสุบรรณ์, วัฒนธรรมพื้นบ้าน (กรุงเทพฯ: สุทธิสารการพิมพ์, 2531), 2-4.
ผาสุก มุทธาเมธา, คติชาวบ้านกับการพัฒนาคุณภาพพัฒนาชีวิต (กรุงเทพฯ: โอ.เอส.
พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2535), 24.
3
กาญจณา อินทรสุนานนท์, เพลงพื้นบ้าน (สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 1
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), 52.
1
2

2
พิธีกรรมเป็นกิจกรรมที่ปรากฏอยู่ในสังคมมนุษย์ ซึ่งแตกต่างกันไปตามความเชื่อของแต่
ละกลุ่มชาติพันธุ์ พิธีกรรมจึงกลายเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่ฝังลึกเข้าไปในจิตใจของมนุษย์ พิธีกรรม
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ
1. พิธีกรรมหลวง ถือเป็นพิธีกรรมประจาชาติ
2. พิธีกรรมราษฎร์ เป็นพิธีกรรมของประชาชนที่อยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย4
พิธีกรรมมีค วามสัมพันธ์ เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อ เพราะความเชื่อเป็นเรื่องพื้นฐานที่ก่อให้เกิ ด
พิธีกรรมส่วนการประกอบพิธีกรรมก็เป็นเรื่องของการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ การเคารพ
บูชาบรรพบุรุษเป็นพิธีกรรมหนึ่งที่แสดงถึง ความผูกพันของมนุษย์สืบเนื่องตลอดมา 5 สังคมไทยก็
เช่นเดียวกันกับสังคมอื่น ๆ ที่เป็นสังคมเกษตรกรรม ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ ความไม่แน่ไม่นอนของธรรมชาติได้สร้างความสานึกให้สยบตัวเองต่อสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติในลักษณะที่ต้องอ้อนวอนหรือขอร้องสิ่งเหนือธรรมชาติ สัง คมไทยจึง เน้นการประกอบ
พิธีกรรมต่าง ๆ6
ดนตรีพิธีกรรม เป็นดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ที่มีแบบแผนมีการปฏิบัติ
สืบ ต่ อ กั น มาตั้ ง แต่ สมั ย โบราณจนถึ ง ปั จ จุ บั น และมี ก ารปรั บเปลี่ ย นไปตามสภาพของสั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม ดนตรีเป็นศิลปะที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์และสังคม เครื่องดนตรีจึงมีความสาคัญต่อการ
บรรเลงเป็นอย่างยิ่ง เสียงของเครื่องดนตรีก็สามารถบ่งบอกได้ว่ามีงานอะไร นอกจากนี้วงดนตรีก็มี
ความสาคัญในการใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และยัง มีบทเพลงที่ใช้บรรเลงประกอบพิธีตาม
ขั้นตอนและกระบวนการในการบรรเลง 7
ดนตรี คือ เสียงที่ประกอบกันเป็นทานอง เป็นเสียงที่เกิดจากความรู้สึกเพลิดเพลิน หรือ
เกิดอารมณ์ รัก โลภ หลง หรือ สนุก สนาน รื่น เริง เป็นต้ น ดนตรีเป็ นส่ว นหนึ่ง ของมนุษย์ใ นการ
ดารงชีวิตในแต่ละวันและยังแสดงออกถึงความเป็นชนชาติหรือเผ่าชนอย่างเคร่งครัด เป็นวัฒนธรรมที่
สืบทอดกันมาเป็นเวลาเนิ่นนาน มนุษย์แต่ละพื้นที่ก็มีดนตรีที่ต่างกัน ตามสภาพภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ
ภาษาและสังคมของตน ดนตรีจึงเป็นส่วนหนึ่ง ของอารยธรรมมนุษย์ เป็นสิ่ง ที่มนุษย์สร้างขึ้น ด้วย
อารมณ์สุนทรีย์ ผนวกกับจินตนาการเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจของมนุษย์ มนุษย์มี
ความเกี่ยวข้องกับดนตรีตั้งแต่เกิดจนตายและแม้เมื่อตายไปแล้วก็ยังคงมีดนตรีเป็นสื่อแสดงความ
อาลัย ดนตรีเกิดจากเรียนรู้เสียงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เริ่มจากการปรบมือ เคาะไม้ เคาะหิน เป่าใบไม้
หรือแม้แต่การเปล่งเสียงของตนเองจนมาเป็นเสียงร้องของมนุษย์ ร้องเพื่อความสนุกสนานผ่อนคลาย
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ธิการต์ ศรีนารา และพิเชษฐ เดษผิว, วัฒนธรรมดนตรีในสังคมไทย (กรุงเทพฯ: แม็ค,

2548), 711.

5

ประมวญ คิดคินสัน, คติชาวบ้าน การศึกษาด้านมานุษยวิทยา (กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ,
2539), 137-142.
6
ปราณี วงษ์เทศ, เพศและวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2534) 183-186.
7
กี จันทศร, “ดนตรีพิธีกรรม,” (เอกการประกอบการสอนรายวิชา ดนตรีพิธีกรรม
โปรแกรมวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2554), 3-4.

3
จนกระทั่ง ร้องเพื่ออ้อนวอนสิ่งที่ตนนับถือบันดาลให้อยู่เย็นเป็นสุขปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ ดนตรี
จึงมีความสาคัญและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์8
วัฒนธรรมทางดนตรีของมนุษย์มีความแตกต่างกันไปตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ของ
ประเทศ องค์ประกอบทางด้านสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม ของ
กลุ่มสังคมดนตรีจึงเป็นองค์ประกอบและเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมที่สาคัญของกลุ่มมนุษย์ จึงทาให้
มีการคิดค้นและสร้างเครื่องดนตรี เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจ สะท้อนให้เห็นถึงหน้าที่
ของดนตรีที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ จนเสียงของดนตรีกลมกลืนและกลายเป็นภาษาที่
สื่อ สารของมนุ ษย์ ด้ ว ยกั น เอง และยั ง ใช้ เ สี ย งดนตรี เ ป็ น ภาษาสื่อ สารระหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ สิ่ ง เหนื อ
ธรรมชาติตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นอีกด้วย ดนตรีจึง กลายมาเป็นเครื่องมือหนึ่ง ของมนุษย์ที่
สามารถสื่อสารกับเทพเจ้า หรือ อานาจเหนือธรรมชาติวัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับพิธีกรรม
ตัวตน จิตวิญญาณแห่งชาติพันธุ์ ความเชื่อ และการใช้ชีวิตอยู่ภายใต้พิธีกรรมอย่างเต็มเปี่ย ม9 ด้วย
เหตุผลนี้จึงทาให้ พิธีฟ้อนผีมด-ผีเม็ง พิธีเหยา และโนราโรงครู มีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นทาง
วัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค
ภาคเหนือ มีดนตรีล้านนาซึ่งได้รับอิทธิพลจากภูมิภาคใกล้เคียงเนื่องจากล้านนาสมัย
โบราณมีอาณาเขตเข้าไปถึงตอนใต้ของประเทศจีนและภาคตะวันออกของพม่าจึง มีวัฒนธรรมทาง
ดนตรีที่มีความใกล้เคียงกับดนตรีของภูมิภาคเหล่านั้นแต่ยังคงมีแบบแผนเฉพาะของตนคงอยู่ 10 มีการ
นาเครื่องดนตรี ดีด สี ตี เป่า มาบรรเลงผสมวง โดยเฉพาะในด้านสองสาเนียงของบทเพลงที่พลิ้วไหว
ตามบรรยากาศ นุ่ ม นวล อ่อ นโยน นอกจากนี้ ยั ง มี การผสมผสานวั ฒ นธรรมชนเผ่ าต่ าง ๆ มีก าร
เชื่อมโยงทางวัฒนธรรมระหว่างราชสานักกับคุ้มวัง เป็นการละเล่นพื้นบ้านเฉพาะถิ่นที่มีความชัดเจน
ดนตรีอีสานเป็นดนตรีที่กาเนิดจากกลุ่มชนต่าง ๆ ที่ได้รับการสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน
จนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของภาคอีสาน ซึ่งเป็นดินแดนที่มีชาวพื้นเมืองหลากหลายกลุ่มชน มี
การนาเอาศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการขับร้อง และการละเล่น โดยมีแนวลาน้าโขงเป็นเส้นทางการ
คมนาคมทาให้เป็นแหล่งอารยธรรมดั้งเดิมของชาวพื้นเมืองอีสาน11
ดนตรีภาคใต้ มีทานองที่หนักแน่น และมีทานองไม่มากมีสาเนียงสูงต่าประมาณ 3 เสียงที่
มีลักษณะคล้ายบทสวดของพระเวทหรือบทสวดในพุทธศาสนาของอินเดีย12ส่วนใหญ่แล้วเครื่องดนตรี
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สมศักดิ์ สร้อยระย้า, เครื่องดนตรีเคาะ (กรุงเทพฯ: โอเดียรสโตร์, 2538), 1-2.
สันติชัย แย้มใหม่ "มายาคติทางเพศสภาพผ่านสัญญะในพิธีโนราโรงครู" (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการพัฒนามนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556), 1.
10
ปัญญา รุ่งเรือง, ประวัติการดนตรีไทย, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: ไทวัฒนาพานิช,
2546), 36.
11
บุญเลิศ จันทร, แคน เตรื่องดนตรีอีสาน (กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นติ้ง.เฮ้าส์, 2531),1
12
สงัด ภูเขาทอง, การดนตรีไทยและการเข้าสู่ดนตรีไทย (กรุงเทพ: เรือนแก้วการพิมพ์,
2537), 85-89.
9

4
ของภาคใต้เป็นประเภทเครื่องตี โดยที่เครื่องเป่ามีบทบาทดาเนินทานองหลังจากรับอิทธิพลจากภาค
กลาง ซึ่งโบราณจริง ๆ แล้วจะใช้แต่เพลงทับ คือเอาจังหวะของทับเป็นเอกทั้งสิ้น13
ศิลปะ การละเล่น และการแสดงพื้นบ้าน มีหน้าที่ต่อชุมชนหลายอย่างทั้งทางด้านความ
บันเทิงและการประกอบพิธีกรรม เพราะส่วนมากแล้วเรื่องของ ศิลปะ การละเล่น และการแสดง
พื้นบ้านมักเกี่ยวข้องกับศาสนาและพิธีกรรม แม้แต่ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ก็ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับ
เทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเป็นผู้ให้กาเนิด เป็นครูแห่งศิลปวิทยาการทั้งปวง ศิลปะ การละเล่น และ
การแสดงพื้นบ้าน มีบทบาทเป็นสื่อบันเทิง ในสังคมเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยจากการทางาน
และ ยังเป็นเครื่องมือประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและพิธีกรรมที่เกิดขึ้นแต่ละช่วงชีวิตของมนุษย์อีก
ด้วย14การละเล่นพื้นบ้านแทบทุกชนิดมีลักษณะเป็นสื่อพื้นบ้านอยู่ในตนเอง ทาหน้าที่เป็นผู้รายงาน
ข่า วสารบ้ า นเมื อ ง ให้ การศึ ก ษา ปกปั ก รั ก ษาบรรทั ด ฐานทางสั ง คม และสร้ า งความเข้ า ใจสร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชน เป็นเครื่องมือทางสังคมที่เกิดเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านและกลุ่มสังคม
มี ค วามส าคั ญ ในการสร้ า งดุ ลยภาพให้ ชุ ม ชนและสั ง คมมี ลั ก ษณะเป็ น ตั ว ของตั ว เองมี ค วามเป็ น
เอกลักษณ์ และเห็นคุณค่าในการพึ่งพิงตนเองและชุมชนของชาวบ้าน ในแง่ ของการบริโภคสิ่งบันเทิง
แห่งชีวิต15
ผีปู่ย่า หรือผีบรรพบุรุษของครอบครัว หมายถึง ใครก็ได้ที่เคยสร้างคุณงามความดีและ
คุณประโยชน์แก่ลูกหลาน เมื่อตายไปจึงได้รับการยกย่องเป็นผู้คุ้มครองวงศ์ตระกูล ส่วนมากแล้วจะ
เป็นบรรพบุรุษฝ่ายหญิง การกราบไหว้จะทาทุก ๆ ปีหรือ ทุก ๆ สามปี สาหรับผีปู่ย่าสามารถจาแนก
ออกเป็น 2 ประเภทคือ ผีมด เป็นผีบรรพบุรุษสามัญทั่วไป ส่วนผีเม็ง นั้นเดิมเป็นนักรบ นักปกครอง
ที่สร้างคุณงามความดีแก่บ้านเมือง เดิมทีแล้วการฟ้อนผีมด-ผีเม็งนั้นเป็นเชื้อสายมอญหรือชาวไตรัฐ
ฉานมาแต่เดิม แต่ชาวล้านนาได้รับการสืบทอดวัฒนธรรมของชาวมอญมา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรี
หรือการแต่งกาย และยังคงพิธีหลายอย่างที่ยังคงแบบมอญเอาไว้ ประเพณีการฟ้อนผีมักจะประกอบ
ควบคู่ไปกับการไหว้ผีและการเลี้ยงผีด้วย การเลี้ยงผีนั้นจะประกอบพิธีก่อนเข้าพรรษานั่นคือช่วงเดือน
มีนาคมเป็นต้นไป มักจะเป็นช่วงที่ เอื้องผึ้งเหลืองบาน และจะใช้ดอกไม้ชนิดนี้เข้าประกอบพิธีนี้ด้วย
การประทับ ทรงนั้ นผี บรรพบุรุ ษ จะทาการประทับ ทรงกั บลู กหลาน เป็น หน้ าที่ ที่ฝ่ ายหญิ ง จะต้ อ ง
รับผิดชอบ ยกเว้นผีเจ้านายหรือผีระดับชั้นเทพที่อาศัยร่างทรงอื่นที่เรียกว่า ม้าขี่ การฟ้อนผีเจ้านายจะ
เหมือนกับการฟ้อนผีมด มีความแตกต่างกันก็เพียง เครื่องเซ่น และ ขั้นตอนการฟ้อน สาหรับผีเมือง
เป็นผีที่มีศักดินาที่สูงกว่าผีเจ้านาย ในอดีตผีเสื้อเมืองไม่มีการประทับทรง และการใช้ม้าขี่ในพิธีกรรม
เลี้ยงผี การประกอบพิธีกรรมมักจะทาประมาณ 3 วัน คือ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

13

อุดม หนูทอง , ดนตรีและการละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ (สงขลา: คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขสงขลา, 2531), 1-4.
14
พิทยา บุษรารัตน์, “ โนราโรงครูตาบลท่าแค อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต วิชาเอกไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒภาคใต้, 2535), 1.
15
สถาพร ศรีสัจจัง, วิญญาณที่ขาดหายสื่อสมัยใหม่และสื่อพื้นบ้าน-สื่อแห่งมนุษย์
(งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 14), 36-37.

5
1. วันดา เป็นวันเตรียม
2. วันฟ้อน เป็นวันที่ทาการฟ้อนและพิธีกรรมทั้งวัน
3. วันล้างผาม เป็นวันขอบคุณที่มาช่วยงาน16
เหยา เป็นภาษาของชาวผู้ไ ท ส่วนภาษาอีสานนั้นเรียกว่า ลาผีฟ้า เหยามีขึ้นเพื่อการ
รักษาผู้ป่วย เพื่อทาการเหยาหาผี โดยชาวผู้ไ ท มีความเชื่อว่าเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเพราะเกิดการ
กระทาที่ผิดผี หรือการกระทาของผีที่อยากจะได้อะไรจากผู้ป่วย จึง ทาการเหยาคือ สอบถาม หา
สาเหตุ หมอเหยาจะทาพิธีกรรมเสี่ยงทายโดยใช้ไข่ไก่เป็นสื่อในการตอบรับจากผี 17ซึ่งการเหยาผู้ที่เป็น
หมอเหยาจะ ลา คือการพูดเป็นภาษาผู้ไ ทกับผี แล้วผู้ที่เป็นหมอเหยาจะพูดออกมาเป็นกลอน แ ต่
ปัจจุบันมีลักษณะเป็นการลาแบบผู้ไท โดยมีหมอแคนเป่าคลอประกอบการเหยาตลอดพิธี
โนราโรงครู มีทบบาทหน้าที่ทางสังคม คือ เป็นสถาบันนันทนาการของสังคมและชุมชน
มีบทบาทสาคัญทางด้านบันเทิงและการประกอบพิธีกรรม โรงครูเป็นการทาพิธีกรรมในการนับถือผี
บรรพบุรุษ ยังคงมีการจั ดพิธีกรรมรองรับอย่างเข้มแข็ ง ชาวบ้า นที่มีเชื้อสายของบรรพบุรุษโนรา
ลูกหลานรุ่นใดรุ่นหนึ่งที่เป็นโนราจะต้องมีการสืบทอดพิธีโรงครู การนับถือผีครูหมอนั้นเป็นเสมือนการ
รวมญาติสายบรรพบุรุษครูหมอเดียวกัน โรงครูสามารถจาแนกความสาคัญออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. ไหว้ครู หรือไหว้ตายายโนรา
2. พิธีแก้บน
3. ทาพิธีอื่น ๆ เช่น เหยียบเสน ตัดจุก เป็นต้น18
แรงบันดาลใจของการทาวิจัยในครั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้ติดตามการทางานของทีมงาน
ถ่ายทาสารคดี โครงการดุริยะแห่งกรุงรัตนโกสินทร์หอสมุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทาการ
บันทึกเทป ทาเป็นข้ อมูลภายใน เป็นเอกสารข้อมูลดนตรีพิธีกรรมเพื่อเป็นฐานข้อมูลดิจิตอลให้กับ
ห้องสมุดเพื่อให้ผู้สนใจค้นหาข้อมูล ช่วงเวลาปฏิบัติภาคสนามปี พ.ศ. 2556 – 2557 ในพื้นที่ทาง
ภาคเหนือที่ อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง ภาคอีสานที่บ้านคาพอก อาเภอหนองสูง จัง หวัด
มุกดาหาร และภาคใต้ ที่โ รงเรีย นเทศบาล 1 (เอ็ ง เสียงสามัค คี) เทศบาลนครหาดใหญ่ อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลาทาให้ผู้วิจัยได้เห็นวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์แต่ละพื้นที่จึงเกิดแรงจูง ใจให้
ผู้วิจัยใคร่ศึกษาดนตรีที่ใช้ในการประกอบพิธี ทั้ง สามพิธี เพื่อบันทึกเป็นองค์ประกอบขั้นตอนของ
พิธีกรรมและบทบาทหน้าที่ของวงดนตรีที่มีส่วนในพิธีกรรม และนามาเปรียบเทียบในเรื่องบทบาท
หน้าที่ของดนตรีในการประกอบพิ ธีกรรมของทั้ง สามพิธีกรรมว่ามีความเหมือนหรือความแตกต่าง
อย่างไรเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาดนตรีพิธีกรรมของแต่ละภูมิภาคว่ามีความสอดคล้องกันอย่างไรบ้าง
และเป็นการสืบทอดดนตรีพิธีกรรมอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมให้คงอยู่ต่อไป
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วิถี พานิชพันธ์, วิถีล้านนา (เชียงใหม่: ซิลค์เวอร์ม, 2548), 24-27.
พระราชรัตนมงคล (มนตรี อภินนฺติโก), ตานานภูไท, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: สยาม
บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์,2546 ), 124-132.
18
จารุวัฒน์ นวลใย,“ดนตรีพิธีกรรม กรณีศึกษาพิธีกรรโนรา โรงครูคณะพนมศิลป์
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขามานุษยดุริยางวิทยา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2552), 2.
17
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2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบบทเพลงประกอบพิธีกรรม ฟ้อนผีมด-ผีเม็ง พิธีเหยา และ
โนราโรงครู
2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบดนตรีพิธีกรรม ฟ้อนผีมด-ผีเม็ง พิธีเหยา และโนราโรงครู
2.3 ศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบและขั้นตอนของพิธีกรรม ฟ้อนผีมด-ผีเม็ง พิธีเหยา
และโนราโรงครู
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3. สมมติฐานของการศึกษา
3.1 ดนตรีพิธีกรรมมีบทบาทหน้าที่สาคัญในการดาเนินพิธีกรรม ในพิธีกรรม ฟ้อนผีมด-ผี
เม็ง พิธีเหยา และโนราโรงครู
3.2 ชาวบ้านแต่ละชุมชนในแต่ ละภูมิภาค มีระบบการคัดสรรและการใช้ง านดนตรี
พิธีกรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะของตน
3.3 ความเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงและการสูญหายของ
ดนตรีพิธีกรรม
4. ขอบเขตการศึกษา
4.1 พื้นที่ประกอบพิธีกรรม ฟ้อนผีมด-ผีเม็ง พื้นที่จังหวัดลาปาง พิธีเหยา พื้นที่จังหวัด
มุกดาหาร โนราโรงครู พื้นที่จังหวัดสงขลา
4.2 ศึกษาจากช่วงเวลาที่ประกอบพิธีกรรมในสนามจริง
4.3 ศึกษาจากบุคคลที่ทรงความรู้เฉพาะด้าน พิธีกรรม ฟ้อนผีมด-ผีเม็ง พิธีเหยา และ
โนราโรงครู
5. นิยามศัพท์
5.1 ดนตรีพิธีกรรม หมายถึงดนตรีที่บรรเลงประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ
5.2 ฟ้อนผีมด-ผีเม็ง หมายถึงการฟ้อนราเพื่อสังเวยบรรพบุรุษ
5.3 พิธีเหยาหมายถึง พิธีกรรมที่จัดขึ้นเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วย
5.4 โนราโรงครูหมายถึง การแสดงโนราเพื่อประกอบพิธีกรรม
6. ขั้นตอนของการศึกษา
6.1 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
6.2 กาหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
6.3 สารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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6.4 เก็บข้อมูลวิจัยภาคสนามโดยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
6.5 จัดเรียบเรียงข้อมูล
6.6 วิเคราะห์ข้อมูลโดยกระบวนทฤษฏีทางมานุษยวิทยาและดนตรีวิทยา
6.7 สรุปผลการศึกษา
7. ข้อตกลงเบื้องต้น
7.1 คาว่า ผู้ไท มีผู้เรียกแตกต่างกันออกไป คือ ผู้ไทย ผู้ไท ภู่ไทย ภู่ไท ภูไทย ภูไท และ
พูไท แต่ในการศึกษาครั้งนี่ผู้วิจัย ใช้คาว่า ผู้ไท ซึ่งหมายถึง ชนเผ่าเดียวกันกับคารูปคาอื่น ๆ ที่กล่าว
มาข้างต้น โดยให้ความหมายตามความคิดเห็นของวิทยากรท้องถิ่นและ ตามเอกสารที่ค้นพบ
7.2 คาว่า โนราโรงครู มีผู้ที่เรียกแตกต่างกันออกไปคือ โนราโรงครู มโนราห์โรงครู มโนห์
ราโรงครู การศึกษาครั้งนี้ผู้ วิจัย ใช้คาว่า โนรา ซึ่ง มีค วามหมายเดีย วกันกับรูปคาอื่ น ๆที่กล่าวมา
ข้างต้นโดยให้ความหมายตามความคิดเห็นของวิทยากรท้องถิ่นและ ตามเอกสารที่ค้นพบ
7.3 คาที่เรียกชื่อเครื่องดนตรีแต่ละภูมิภาคในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ภาษา สาเนียง
เดิมของแต่ละภูมิภาค
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8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ทราบที่มาและองค์ประกอบของพิธีกรรมการฟ้อนผีมด-ผีเม็ง พิธีเหยา และโนราโรงครู
8.2 ทราบถึงพิธีกรรมความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นผ่านพิธีกรรม การฟ้อนผีมด-ผีเม็ง พิธี
เหยา และโนราโรงครู
8.3 ทราบถึงลาดับขั้นตอนรูปแบบการบรรเลงดนตรีพิธีกรรม การฟ้อนผีมด-ผีเม็ง พิธี
เหยา และโนราโรงครู
8.4 ทราบถึงลักษณะทางดนตรี (music characteristic)ในดนตรีประกอบพิธีกรรม การ
ฟ้อนผีมด-ผีเม็ง พิธีเหยา และโนราโรงครู
8.5 ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับพิธีกรรม การฟ้อนผีมด-ผีเม็ง พิธีเหยา และ
โนราโรงครู
8.6 ทราบถึงความแตกต่างและลักษณะร่วมของขั้นตอนและองค์ประกอบของดนตรี
พิธีกรรม การฟ้อนผีมด-ผีเม็ง พิธีเหยา และโนราโรงครู

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาค้นคว้าดนตรีประกอบพิธีกรรมของ ฟ้อนผีมด-ผีเม็ง พิธีเหยา และโนราโรง
ครู เบื้องต้นผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่มาจากหลากหลายแหล่ง ข้อมูลที่เป็น เอกสาร ตําราวิชาการ
หนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ เอกสารต่าง ๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการศึกษาและวิจัยซึ่งสามารถ
นํามาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ อ้างอิง โดยผู้วิจัยได้แบ่งประเภทของงานวิจัย หนังสือ
และเอกสารที่เป็นข้อมูลไว้ดังนี้
1. ภูมิศาสตร์ทางวัฒนธรรมของภูมิภาคที่ศึกษา
2. ประเพณีและวัฒนธรรมของภูมิภาคที่ศึกษา
3. ชาติพันธุ์ที่ศึกษาของภูมิภาคที่ศึกษา
4. ลักษณะดนตรีและการแสดงของภูมิภาคที่ศึกษา
5. พิธีกรรมเปรียบเทียบ
6. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
7. วิจัยที่เกี่ยวข้อง
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1. ภูมิศาสตร์ทางวัฒนธรรมของภูมิภาคที่ศึกษา
1.1 ภาคเหนือ เป็นภูมิภาคที่อยู่ด้านบนสุดของประเทศไทย มีเขตแดนติดกับประเทศเพื่อน
บ้านและภูมิภาคอื่น ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้ ทิศตะวันตกและทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
พม่า ทิศเหนือและทิศตะวั นออกติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศใต้ติดกับภาคกลาง
จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย และภาคตะวันตก จังหวัดตากประกอบไปด้วย 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย
เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน อุตรดิตถ์ มีพื้นที่รวมกันประมาณ 97,098 ตาราง
กิโลเมตร
ภูมิประเทศของภาคเหนือ มีลักษณะภูมิประเทศแบบภูเขาสูงสลับกับหุบเขาและพื้นที่สูงซึ่ง
ติดต่อกับเขตที่ราบลุ่มตอนกลางของประเทศ มีทิวเขาที่วางตัวยาวในแนวเหนือ-ใต้ ระหว่างทิวเขาจะมี
หุบเขาและแอ่งที่ราบระหว่างภูเขาเป็นที่ตั้งของ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน และแพร่
ทิวเขาที่สําคัไได้แก่ ทิวเขาถนนธงชัย ทิวเขาแดนลาว ทิวเขาขุนตาน ทิวเขาผีปนนน้ํา และทิวเขาหลวง
พระบาง ภูมิศาสตร์ดังกล่าวเป็นที่ราบระหว่างภูเขา มีระบบการไหลเวียนของน้ําไหลจากภูเขามาเป็น
แม่น้ําหลายสาย เช่น แม่น้ําปิง วัง ยม น่าน และ กก ซึ่งเป็นแหล่งหัวใจของการเกษตรของภาคเหนื อ
เนื่องจากภาคเหนือเป็นที่ตั้งที่สูง และอยู่เหนือสุดของประเทศ จึงทําให้มีอากาศหนาวเย็นในช่วงของฤดู
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกในช่วงของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จึงเป็นแหล่งป่าไม้ที่สําคัไและอุดม
สมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย
8
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เศรษฐกิจของภาคเหนือที่สําคัไคือการทําเกษตรและผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัไ คือ
ข้า ว ถั่ ว เหลื อง ใบยาสู บ ชา หอม กระเที ย ม และผลไม้ ต่ า ง ๆ และยั ง มี ก ารทํ า อุต สาหกรรมใน
ครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม เช่น สินค้าหัตถกรรม เครื่องนุ่งห่ม เครื่องปน้นดินเผา
พื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลําพูน ลํา ปาง แพร่ น่าน และ
บางส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์ เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนามาก่อน ทําให้เกิดลักษณะของ
ตัวอักษรและสําเนียงเฉพาะถิ่นขึ้นมา เรียกว่าอักษรธรรมล้านนา (ตั๋วเมือง) และภาษาถิ่นพายัพ (กํา
เมือง) และจะเรียกตัวเองว่าเป็นคนเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสําเนียงการพูดค่อนข้างไปทางไทยใหไ่
จะเรียกตัวเองว่า ไต หรือ ไทย และยังมีเชื้อสายย่อย ๆ อีกหลาย ๆ เชื้อสาย เช่น ไทยลื้อในจังหวัด
เชียงราย ลาวพุงดําในจังหวัดอุตรดิตถ์ และประชากรส่วนใหไ่ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ภูเขาเป็นเผ่าพันธุ์
ที่เรียกกันว่า ชาวไทยภูเขา เช่น แม้ว กะเหรี่ยง ละว้า ลีซอ เย้า และ ขมุ ชาวไทยภูเขาเหล่านี้ทํา
การเกษตรแบบเลื่อนลอย
ภาคเหนือมีลักษณะเป็นเทือกเขา สลับกับที่ราบ ผู้คนจะกระจายตัวอยู่เป็นกลุ่ม มีวิถีชีวิต
และขนบธรรมเนียมเป็นของตนเอง อาจเรียกว่า "กลุ่มวัฒนธรรมล้านนา" ซึ่งเป็น วัฒนธรรมเก่าแก่
และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งสําเนียงการพูด การขับร้อง และฟ้อนรํา
1.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) เป็นที่ราบสูงที่เรียกว่า ที่ราบสูงโคราช มี
ลักษณะที่แตกต่างจากภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากพื้นดินของภาคนี้ถูกยกตัวให้สูง ขึ้นทางด้านตะวันตก
และทางด้านใต้เทือกเขาที่ย กสูงมาเป็นเทื อกเขาทางตะวันตก เรียกว่ า เทือ กเขาเพชรบูร ณ์ ส่ว น
ทางด้านใต้คือ เทือเขาสันกําแพงและเทือกเขาพนมดงรักซึ่งหันหน้าด้านชันลงประเทศกัมพูชา ทําให้
พื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกและยัง มีเทือกเขาภูพานกั้นจึง มี
ลักษณะคล้ายก้นกระทะออกเป็นแอ่ง ซึ่ง บริเวณที่ต่ําจะอยู่ในลุ่มแม่น้ําชี และที่ต่ําที่สุดทางเหนื อ
เทือกเขาภูพานคือหนองหารริมฝน่งแม่ น้ําโขง ประชากรในภาคนี้พูดภาษาไทยอีสาน ซึ่งมีสําเนียงที่
แตกต่างจากภาคเหนือและภาคกลาง ในด้านการพูด เชื้อชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนถึง
การแต่ง กายคล้ ายกับพี่น้ องชาวลาว ส่ว นทางด้ านใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอิท ธิพลของ
วัฒนธรรมเขมรปะปนอยู่ และมีประชากรของภาคนี้สามารถพูดภาษาเขมรได้ อยู่ในจังหวัดสุรินทร์
และบุรีรัมย์ ประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นประชากรที่อยู่อย่างเรียบง่ายและจะบริโภคข้าว
เหนี ย วเป็ น อาหารหลั ก อาศั ย อยู่ อ ย่ า งหนาแน่ น ในกลุ่ ม บริ เ วณลุ่ ม แม่ น้ํ า มู ล ชี และแม่ น้ํ า โขง
ประกอบด้วยจังหวัดต่างๆ 19จังหวัด คือ เลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลําภู ขอนแก่น สกลนคร
นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อํานาจเจริไ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ
บุรีรัมย์ นครราชสีมา สุรินทร์ และชัยภูมิ มีพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 170,226 ตารางกิโลเมตร เป็น
พื้นที่ที่กว้างที่สุดของประเทศ
สําหรับภาษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ภาษาอีสานซึ่งเป็นภาษาลาวสําเนียงหนึ่ง
ส่วนภาษาไทยกลางนิยมใช้กันแพร่หลายโดยเฉพาะในเมืองใหไ่ ขณะเดียวกันยังมีภาษาเขมรที่ใช้กัน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

10
มากในบริเวณอีสานใต้ นอกจากนี้ มีภาษาถิ่นอื่น ๆ อีกมาก เช่น ภาษาผู้ไท ภาษาโส้ ภาษาไทยโคราช
เป็นต้น ภาคอีสานยังมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น เช่น อาหาร ภาษา ดนตรีหมอลํา และ
ศิลปะการฟ้อนรําที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เห็นได้ชัดว่าผู้ใช้ภาษาลาว เป็นกลุ่มชาติพันธุ์และภาษาที่
ใหไ่ที่สุด นอกจากนี้ยังกลุ่มอื่นๆ อีกมาก เช่น ชาวไทยภูเขา(ภูไท) กะเลิ่ง ย้อแสก โย้ย กะตาก โซ่
เป็นต้น
1.3 ภาคใต้ เป็นภูมิภาคหนึ่งของไทย ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ขนาบด้วยอ่าวไทยทาง
ฝน่งตะวันออก และทะเลอันดามันทางฝน่ง ตะวันตก ประกอบด้วย 14 จังหวัด แบ่งออกเป็นภาคใต้ฝน่ง
ตะวันออก ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ปนตตานี ยะลา นราธิวา ส
ภาคใต้ฝน่งตะวันตก ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล ทุกจังหวัดของภาคมีพื้นที่ติดชายฝน่ง
ทะเล ยกเว้นจังหวัดยะลาและจังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ประมาณ 70,715 ตารางกิโลเมตร
ภาคใต้ พื้ น ที่ ส่ ว นใหไ่ เ ป็ น ที่ ร าบ มี ทิ ว เขาที่ สํ า คั ไ ได้ แ ก่ ทิ ว เขาภู เ ก็ ต ทิ ว เขา
นครศรีธรรมราช โดยมีทิวเขาสันกาลาคีรีเป็นพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย
ทิวเขาในภาคใต้มีความยาวทั้งสิ้น 1,000 กิโลเมตร แม่น้ําสายสําคัไ ได้แก่ แม่น้ํากระบุรี แม่น้ําหลัง
สวน แม่น้ําตะกั่วป่า แม่น้ําท่าทอง แม่น้ําพุมดวง แม่น้ําตาปี แม่น้ําปากพนัง แม่น้ํากลาย แม่ น้ําตรัง
แม่น้ําสายบุรี แม่น้ําปนตตานี และแม่น้ําโกลก
ภาคใต้มีลักษณะภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรที่มีทะเลขนาบอยู่ 2 ด้าน คือ ตะวันออกด้าน
อ่าวไทย และตะวันตกด้านทะเลอันดามัน จังหวัดพัทลุงและจังหวัดยะลาเป็นจังหวัดที่ไม่มีพื้นที่ติดต่อ
กับทะเลภายนอก ชายหาดฝน่งอ่าวไทยเกิดจากการยกตัวสูง มีที่ราบชายฝน่งทะเลยาว เรียบ กว้าง และ
น้ําตื้น ทะเลอันดามันมีชายฝน่งยุบต่ําลง มีที่ราบน้อย ชายหาดเว้าแหว่ง เป็นโขดหิน มีหน้าผาสูงชัน
สภาพภูมิอากาศ
ภาคใต้มีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน และโดยที่ภูมิประเทศของภาคใต้มีลักษณะ
เป็นคาบสมุทรยาวแหลม มีพื้นน้ําขนาบอยู่ทั้งทางด้านตะวันตก และทางด้านตะวันออก จึงทําให้มีฝน
ตกตลอดปีและเป็นภูมิภาคที่มีฝนตกมากที่สุด
ประชากรส่วนใหไ่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบชายฝน่งพูดภาษาไทยถิ่นใต้มีพี่น้องเชื้อสายมลายู
นับถือศาสนาอิสลามอาศัยอยู่ในภาคใต้ตอนล่าง และมีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยปะปนอยู่ทั่วไปอยู่
ด้วย เพราะว่าภาคใต้เป็นพื้นที่เป็นเส้นทางติดต่อค้าขาย ในบริเวณแถบภูเขาก็ยังมีกลุ่มพื้นเมืองเดิม
อาศัยอยู่ คือ ซาไก (เงาะป่า)และ ชาวเล หรือชาวน้ําอาศัยอยู่บริเวณริมชายฝน่งทะเล ตามเกาะต่าง ๆ1
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2. ความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรมของภูมิภาคที่ศึกษา
ภิไโไ จิตต์ธรรม กล่าวว่า ความเชื่อเป็นสิ่งที่มนุษย์เรียนรู้ ทําความเข้าใจเป็นเวลานาน
และเชื่อว่ามีอํานาจลึกลับที่ส่งผลให้กับมนุษย์ทั้งผลร้ายและผลดี ทําให้มีผลต่อมนุษย์กลัวต่อการถูก
ลงโทษจึงทําให้มีพิธีกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้น 2 มาสอดคล้องกับ ทัศนีย์ ทานตวณิช ที่ว่าความเชื่อของ
1

วรรณี พุทธาวุฒิไกล, ภูมิศาสตร์ประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร: โอ เอส พริ้นติ้งเฮ้าส์,
2546), 209, 212, 214.
2
ภิไโไ จิตต์ธรรม, ความเชื่อ (กรุงเทพฯ:รามคําแหง, 2518), 54-72.
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มนุษย์ เกิด จากการดํ ารงของชี วิตของมนุ ษย์แ ต่ละท้ องถิ่ นเนื่อ งจากมีเ หตุการณ์ที่ เกิดขึ้ นเกิ นที่ค น
ธรรมดาจะสามารถแก้ไขได้จึงทําให้เกิดความคิดว่าน่าจะมีอํานาจลึกลับอะไรบางอย่างที่อยู่เหนือ
ธรรมชาติเป็นผู้กระทํา เพื่อเป็นการปกป้องและป้องกันทําให้มนุษย์เกิดการวิงวอนขอความช่วยเหลือ
เมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นโดยไม่เกิดเหตุขัดข้องใดๆก็จะมีการแสดงออกถึงความเคารพโดยการเซ่นไหว้
หรือทําการประกอบพิธีกรรมต่างๆ3
ความเชื่อของมนุษย์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1. ความเชื่อมนต์อํานาจลึกลับเหนือธรรมชาติ ได้ แก่ ความเชื่อในภูตผีวิไ ไาณต่าง ๆ
ความเชื่อดังกล่าวเป็นวิธีการหรือความพยายามที่มนุษย์ใช้อธิบายโลกรอบ ๆ ตัวเอง ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องที่ไ ม่รู้ และอธิบายกันด้วยเหตุผลทางไสยศาสตร์
เพราะยังขาดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้นว่ า ฝนตกเพราะว่านาคให้น้ําหรือมีเทวดาเป็นผู้
บันดาล ฟ้าแลบก็ว่าแสงมาจากเมขลาล่อแก้ว ฟ้าฝ่าก็เชื่อว่ารามสูรขว้างขวาน เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็คิด
ว่าเกิดจากความโกรธไม่พอใจของเทพเจ้าหรือภูตผีวิไไาณ หรือเกิดความคิดว่าจะต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
อยู่เบื้องหลังบังคับให้เป็นไปตามอํานาจลึกลับเหนือธรรมชาติจึงสามารถให้ทั้งผลดีและผลร้ายต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของมนุษย์ได้ความเชื่อนี้เป็นพื้นฐานให้เกิดการกระทําสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นพิธีกรรมความเชื่อ
ในอํานาจเหนือธรรมชาตินี้ยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
1.1 ความเชื่อที่อยู่ในรูปของศาสนา (Religion)
1.2 ความเชื่อที่เป็นไสยศาสตร์ (Magic)
2. ความเชื่อในธรรมชาติ ถือเป็นระบบความเชื่ออย่างหนึ่งที่มีพื้นฐานทางความคิดหรือ
สมมติฐานที่ว่า จักรวาลของเรามีระบบการทํางานมีการเคลื่อนไหวไปตามระบบของธรรมชาติมากกว่า
เกิดจากพลังหรือการควบคุมเหนือธรรมชาติอื่นใด โดยอธิบายได้จากผลการศึกษาทดลองและความ
ผิดพลาดที่มนุษย์ได้พยายามศึกษาเข้าใจด้วยวิธีการที่เรียกว่า เป็นวิทยาศาสตร์ (scientific) วิธีการนี้มี
กระบวนการสําคัไที่ขึ้นอยู่กับการหาข้อเท็จจริง การหาผลสรุปเพื่อใช้ในการอธิบายและคาดคะเน
เหตุการณ์หรือสิ่งที่ไม่รู้ทั้งหลาย โดยมีนักวิทยาศาสตร์เป็นคนกลางหรือเป็นผู้อธิบายปรากฏการณ์ของ
จักรวาล ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์มากกว่าวิธีการทางไสยศาสตร์4
ในชีวิตของคนเราเกี่ยวข้องกับประเพณีตั้ง แต่เกิดจนตาย คําว่าประเพณี มาจากคําว่า
ปเวณี ในภาษาบาลี แ ปลว่ า เชื้ อ สาย ประเพณี ไ ทยเป็ น สิ่ ง ที่ ติ ด ตั ว คนไทยมาจนฝน ง แน่ น ในจิ ต ใจ
กลายเป็นเครื่องนําชีวิต วิถีชีวิต สังคมมนุษย์ ประกอบไปด้วย ต่างเพศ ต่างวัย ต่างจิตใจ ต่างความคิด
ความเชื่อเป็นข้อตกลงและเป็นที่ยอมรับ เป็นที่ปฏิบัติ ในหมู่ของสังคม เป็นวิถีชีวิต วิถีทางของคนใน
สังคมในการดํารงชีวิตได้อย่างสงบสุขเป็นสังคมที่น่าอยู่ ประโยชน์ของประเพณีประกอบด้วย
1. เป็นข้อตกลง ข้อกําหนด ในทางที่ดีต่อสังคม
2. เป็นแบบอย่างแบบแผน แบบฉบับในการดํารงชีวิต
3. เป็นกรอบกําหนดพึงประพฤติปฏิบัติ สําหรับตนเอง ครอบครัว และสังคม

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

3

ทัศนีย์ ทานตวณิช, คติชาวบ้าน (ชลบุรี: มหาวิทยาลัยศรีทรวิโรฒ บางแสน, 2523), 106.
บุษกร บิณฑสันต์, ดนตรีภาคใต้ ศิลปินการถ่ายทอดความรู้ พิธีกรรมและความเชื่อ
(กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554), 17.
4
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4. เป็นการแสดงออกซึ่งภูมิปนไไา
5. เป็นสายสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในสังคม
6. แสดงถึงหมู่เหล่า ชาติพันธุ์อย่างชัดเจน
7. บ่งบอกถึงวัฒนธรรมและยกระดับวัฒนธรรมของสังคม
8. เป็นงานและกิจกรรมที่ทําให้เกิดการกระตุ้นให้มีขวัไกําลังใจ ความหวัง และความ
มั่นใจในการดํารงชีวิต
9. เป็นสมบัติอันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมของประเทศชาติ5
ประเพณี คือ ความประพฤติของคนส่วนใหไ่ที่สืบต่อกันมา เป็นระเบียบแบบอย่าง เป็น
ที่ยอมรับของคนส่วนใหไ่ และปฏิบัติสืบต่อกันมา ประเพณี แบ่งเป็น 3 ประเภท
1. จารีตประเพณี เกี่ยวข้องกับศีลธรรม มีการบังคับให้กระทํา ถ้าผิดแบบแผนจะมีการลงโทษ
2. ขนบประเพณี มีระเบียบแบบแผนทั้งทางตรงและทางอ้อม มีกฎระเบียบของพิธีต่างๆ
กําหนดชัดเจน
3. ธรรมเนียมประเพณี เป็นเรื่องที่ปฏิบัติกันมาจนเกิดความเคยชิน6
ลักษณะของประเพณีทั่วไปมีดังต่อไปนี้
1. มีรูปแบบเรียบง่าย
2. ระบบครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้น
3. เกี่ยวข้องกับศาสนา
4. มีระบบอาวุโส
5. เกี่ยวกับการดําเนินชีวิต
6. มีส่วนเกี่ยวข้องทางไสยศาสตร์
7. ขึ้นอยู่กับความนิยมของแต่ละพื้นที่
8. มีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งส่วนย่อย และส่วนใหไ่
9. ถ้าไม่ปฏิบัติจะมีความผิด7
วัฒนธรรมตามความหมายในทางมานุษยวิทยา เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับศิลปะ วรรณคดี และ
มารยาทที่ทุกคนรู้กัน วัฒนธรรมโดยความหมายอย่างกว้าง มีความหมายว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจาก
การเรียนรู้ของมนุษย์ เซอร์เอ็ดวาร์ด บี. ไทเลอร์ (Sir Edward B. Tylor) กล่าวถึงวัฒนธรรมไว้ว่า
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ลักษณะลายไทยวัฒนธรรมพื้นบ้าน
สมชัย ใจดีและยรรยง ศรีวิริยาภรณ์, ประเพณีและวัฒนธรรมไทย (กรุงเทพฯ : ไทย
วัฒนาพานิช), 6-7.
7
กาไจนา อินทรสุนานนท์, “การวิเคราะห์รูปแบบเพลงพื้นบ้าน,” วารสารคณะ
มนุษยศาสตร์ 11, 2 (2532)
6
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ความสลับซับซ้อนทั้งมวล รวมทั้งความรู้ ความเชื่อ ศิลปะ กฎหมาย ศีล ธรรม ธรรมเนียมประเพณี
ความสามรถและนิสัยอื่น ๆ8
พระยาอนุมาน-ราชธน ให้ความหมายของคําว่า วัฒนธรรม คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอาศัย
การเรียนรู้ และสืบต่อกันมาหรือกล่าวได้ วัฒนธรรมเป็นคําสมาส เป็นการรวมกันสองคํา คําว่า วัฒนะ
หมายความว่า ความเจริไงอกงาม รุ่ง เรือง ส่วนคําว่า ธรรม หมายความว่า กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ
เมื่อนําสองคํานี้มารวมกันมีความหมายว่า ความเป็นระเบียบความเป็นวินัย9
วัฒนธรรมเป็นเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นมรดกตกทอดกันมาในสังคมไทย
ทุกเรื่อง และไม่ต้องมีกฎหมายมากําหนดเพราะตัววัฒนธรรมเป็นตัวกําหนดตัวมันเอง ตามกฎของชน
ชั้นปกครองของสังคมเท่านั้นแต่ก็รวมถึงประชาชนทั่วไป10
ยศ สันตสมบัติ กล่าวถึงความสําคัไของวัฒนธรรมในแง่ของสังคมวิทยาว่า สังคมมนุษย์มี
ความแตกต่างกั นอย่างชัดเจนไม่ว่าด้า นใดด้า นหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่ องของการเมือ ง ศาสนา และ
ค่านิยมต่าง ๆ แต่ความแตกต่างของสังคมก็ยัง มีความเหมือนกันก็คือ การอยู่รวมตัวกัน เพื่อความ
เป็นอยู่ของสมาชิก11 และยังมีนักวิชาการทางด้านวัฒนธรรมกล่าวถึงลักษณะทางวัฒนธรรมดังนี้
1. สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ เช่น การแต่งกาย การละเล่น การขับร้อง
2. เป็นมรดกทางสังคม เป็นการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งเกิดการถ่ายทอด
เป็นมรดกสังคม
3. เป็นวิถีชีวิต หรือแบบแผนการดํารงชีวิต วัฒนธรรมสามารถจําแนกความแตกต่างทาง
สังคมได้
4. วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่คงที่ มนุษย์มีการคิดค้นแบบใหม่ออกมามากมาย และปรับปรุง
ของเดิมให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป12
เราสามารถเรีย นรู้ วั ฒนธรรมของเราได้ จาก ครอบครั ว ไาติ และบุ คคลร่ วมสัง คม
เดียวกันกับเรา ผ่านวิธีการ สังคมกรณ์ (Socialization) วัฒนธรรมจึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ความรู้ ความคิด และบุคลิกภาพจนแยกไม่ออกว่า พฤติกรรมส่วนไหนของคนที่ไม่ตามธรรมชาติหรือ
เป็นไปตามความบงการของวัฒนธรรม หรือความต้องการตามธรรมชาติของมนุษย์ เช่น การกิน การ
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สมิท สมัครการ, มานุษยวิทยากับการพัฒนาสังคม (กรุงเทพมหานคร: โอ เอส พริ้นติ้ง
เฮ้าส์, 2549), 51.
9
ณัฐพงค์ ปนนดอนตอง, “ดนตรีประกอบพิธีกรรมการฟ้อนผีมด-ผีเม็ง : กรณีศึกษาวงป้าด
เมืองคณะวัดเชียงยืน อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่” (วิทยานิพนธ์ปริไไาบัณฑิต สาขา
มานุษยดุริยางควิทยา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553), 10.
10
รัชณีกร เศรษฐโฐ, โครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมไทย (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนา
พานิช, 2432),119-120.
11
ยศ สันตสมบัติ, เรื่องสั้นทางมานุษยวิทยา (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, 2531), 11.
12
สุพัตรา สุภาพ, สังคมและวัฒนธรรม (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2518), 68.
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นอน การพักผ่อน หรือแม้แต่ปฏิบัติกิจทางเพศ มนุษย์ก็มิได้ทําตามธรรมชาติแบบสัตว์อื่นๆ หากแต่ได้
ใช้วิธีการซึ่งตนได้เรียนรู้มาจากวัฒนธรรมของตน อาจแตกต่างกันไปจากวัฒนธรรมอื่นได้ แม้ในเรื่ อง
เดียวกัน แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมของแต่ละสังคมสิ่งเหล่านี้มักได้รับการตอกย้ําจน
กลายเป็นส่วนสําคัไของแต่ละบุคคลในสังคม
ฉะนั้น วัฒนธรรมบางส่วน อาจจะติดตัวบุคคลลึกเข้าไปจนกระทั่ง ถึงสภาวะของจิตใต้
สํานึก (Unconscious Mind) วัฒนธรรมได้ถูกดูดซึมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์แต่ละคน
(Internalized) ฉะนั้นคนที่อยู่ภายใต้วัฒนธรรมเดียวกันมักจะมีบุคลิกภาพพื้นฐานคล้ายคลึงกัน13
2.1 ความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรม ภาคเหนือ
2.1.1 ความเชื่อ ความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผีเป็นความเชื่อดั้งเดิมของแต่ละกลุ่ม
จะมีเนื้อหารายละเอียดที่แตกต่างกันโดยมีความเชื่อว่าผีเป็นตัวแทนอํานาจที่มีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์
เป็นความเชื่อเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ซึ่ง เป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันของโลกทางวัตถุและทางจิตใจ
สังเกตได้จากการบูชาธรรมชาติ รูปแบบของการนับถือผีอีกแบบหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามีการนับถือผี
แบบดั้งเดิมก็คือ การนับถือบรรพชน มีความสําคัไแบบเครือไาติ14
วิถี พานิชพันธ์ กล่าวถึงการนับถือผีของชาวล้านนาไว้ว่า เป็นการกราบไหว้บูชา วิงวอน
ต่อสิ่งศักดิ์ที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติช่วยแก้ปนไหาหรือผ่อนคลายสถานการณ์ให้ดีขึ้น ตอบแทนหรือ
ตอบสนองโดยการบูชาเครื่องเซ่นไหว้ การนับถือผีเป็นความเชื่อของคนพื้นเมืองที่มีมาก่อนการนับถือ
ศาสนา เมื่อสังคมเมืองเกิดการขยายตัวเมืองทําให้มีความเชื่อเรื่องซับซ้อนมากขึ้น มีการจําแนกและ
หลักการปฏิบัติต่อผีหลายรูปแบบ ผีของชาวล้านนาสามารถจําแนกออกเป็นสองแบบคือ ผีดี และ ผี
ร้าย แบบแผนการปฏิบัติพิธีกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการนับถือผีกลายเป็นประเพณีสําคัไในท้องถิ่น15
ผีที่มีความสําคัไต่อวิถีชีวิตของชาวล้านนา เช่น ผีบรรพบุรุษ ทําหน้าที่ คุ้มครองดูแลเครือ
ไาติและครอบครัว ผีอารักษ์หรือผีเจ้าที่เจ้าทาง ทําหน้าที่ดูแลคุ้มครองบ้านเมืองและชุมชน เป็นต้น คน
ล้านนามีความผูกพันเกี่ยวเนื่องกับการนับถือผีสามารถพบเห็นจากชีวิตของคนสังคมเมือง เมื่อเวลาเข้า
ป่า หรือค้างคืนอยู่ในป่าจะต้องมีการบอกเจ้าที่เจ้าทางก่อนเสมอ และการรับประทานอาหารในป่าจะต้อง
แบ่งให้กับเจ้าที่เจ้าทางก่อนอยู่เสมอแสดงถึงวิถีชีวิตของคนเมืองที่มีความผูกพันกับการนับถือผี
การเลี้ยงผีของคนล้านนาอยู่ในช่วงระหว่างเดือน 4 เหนือจนถึงเดือน 8 เหนือ เป็นช่วงที่
ตามหมู่บ้านต่าง ๆ มีการเลี้ยงผีบรรพบุรุษอย่างมากมาย เช่น การเลี้ยงผีบรรพบุรุษของชาวไทยลื้อ
เรียกว่าการเลี้ยงผีเสื้อบ้านเสื้อเมือง ที่อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา หลังจากนั้นก็จะมีการเลี้ยงผีลัวะ
หรือประเพณีบูชาเสาอินทขิล ซึ่งเป็นประเพณีที่สําคัไของคนเมือง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความเชื่อของ
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สนิท สมัครการ, มานุษยวิทยากับการพัฒนาสังคม (กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส.พริ้นติ้ง
เฮ้าส์, 2549), 102-103.
14
ณรงค์ สมิทธิธรรม, ดนตรีพื้นบ้านคนเมืองเหนือ (ลําปาง: จิตวัฒนาการพิมพ์, 2545), 61-63.
15
วิถี พานิชพันธ์, วิถีล้านนา (เชียงใหม่: ซิลค์เวอร์ม, 2548), 16.

15
ชาวบ้านที่ว่า การลงเจ้าเป็นการพบปะพูดคุยกับผีบรรพบุรุษ ในหนึ่งปีจะมีการลงเจ้าหนึ่งครั้ง และยัง
มีการเลี้ยงผีอยู่อีกหนึ่งพิธีนั้นก็คือ การเลี้ยงผีมด-ผีเม็ง16
2.1.2 ประเพณีและวัฒนธรรม ในแต่ละปีชาวภาคเหนือมีประเพณีและวัฒนธรรม
พิธีกรรมความเชื่อปฏิบัติกันเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและสังคม ชาวเหนือมักจะนิยมนับวันเริ่มต้น
ชีวิตตั้งแต่วันขึ้นปีใหม่ ที่เรียกว่า ตรุษสงกรานต์ นับตั้งแต่เดือน 7 เหนือ (เดือน 5 ใต้) นับเป็นเดือน
แรกในการดําเนินชีวิต จนครบ 12 เดือน เป็นเช่นนี้ตลอดมา ชีวิตประจําวันตลอดประเพณีการทําบุไ
เปลี่ยนตามจักรราศี เมื่อประมวลแล้วประเพณีของภาคเหนือมีดังนี้
1. เดือน 7 เหนือ ตรงกับเดือนเมษายน จะมีประเพณี สงกรานต์ ประเพณีดําหัว -ปอย
บวชลูกแก้ว ขึ้นเรือนใหม่ เลี้ยงผีปู่ย่า
2. เดือน 8 เหนือ ตรงกับเดือนพฤษภาคม มี ปอยบวชเณร ปอยหลวง ขึ้นบ้านใหม่
แต่งงาน วิสาขบูชา ไหว้พระธาตุ
3. เดือน 9 เหนือ ตรงกับเดือนมิถุนายน มีประเพณีไหว้พระธาตุ ทําพิธีแฮนา-หว่านกล้า
4. เดือน 10 เหนือ ตรงกับเดือนกรกฎาคม มี เข้าพรรษา
5. เดือน 11 เหนือ ตรงกันเดือนสิงหาคม ปลูกนา ดํานา ทานข้าว ผู้เฒ่าจําศีล
6. เดือน 12 เหนือ ตรงกับเดือนกันยายน ประเพณีทานข้าวสลากหรือก๋วยสลาก ในวัน
ขึ้น 8-15 ค่ําถึงแรม 15 ค่ํา เดือน 12
7. เดือนเกี๋ยงเหนือ โบราณว่าเดือนเจียง ตรงกับเดือนตุลาคม ทําบุไออกพรรษา การ
ทานสลากภัต ทานกฐิน
8. เดือนยี่เหนือ ตรงกับเดือนพฤศจิกายน ลอยกระทงตามประทีป ทอดผ้าป่า ตั้งธรรม
หลวงเทศน์มหาชาติ
9. เดือน 3 เหนือ ตรงกับเดือนธันวาคม ประเพณีเทศน์มหาชาติทานทอด (ทอดผ้าป่า)
10. เดือน 4 เหนือ ตรงกับเดือนมกราคม มีทานข้าวจี่ข้าวหลาม ขึ้นเรือนใหม่ แต่งงาน
11. เดือน 5 เหนือ ตรงกับเดือนกุมภาพันธ์ มาฆบูชา ทําบุไปอยหลวง ลากปราสาทศพพระ
12. เดือน 6 เหนือ ตรงกับเดือนมีนาคม ทําบุไปอยน้อย(บวชเณร อุปสมบท) ขึ้นบ้าน
ใหม่ แต่งงาน
ประเพณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนา เช่น การเลี้ยงผี การฟ้อนผีมด ผีเม็งนั้น จะทํา
กันในเดือน 7 8 9 เหนือ หรือเดือน เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน และทําพิธีเพียงในสามเดือนนี้17
2.2 ความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน)
2.2.1 ความเชื่อ ความเชื่อของชาวอีสานก็ยังมีความเชื่อในเรื่องของผี เนื่องจากเชื่อ
ว่าผีมีอิทธิฤทธิ์ให้คุณให้โทษแก่ทุกคน และ ในทางเดียวกันความเชื่อในลัทธิพราหมณ์ ยังคงฝนงแน่นอยู่
เช่นเดียวกัน โดยชาวบ้านยังคงปฏิบัติกันอยู่ในวิถีชีวิตประจําวัน เช่น บายศรีสู่ขวัไในโอกาสสําคัไ
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พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล,ลักษณะทางภูมิศาสตร์, เข้าถึงเมื่อ 18 เมษายน 2557 เข้าถึงได้
จาก http://www.thaigoodview.com/library
17
สงวน โชติสุขรันณ์, ประเพณีไทยภาคเหนือ, พิมพ์ครั้งที่ 3 (นนทบุรี: สํานักพิมพ์ศรี
ปนไไา, 2553), 19-21.

16
และความเชื่อทางด้านพุทธศาสนา ชาวบ้านเชื่อในเรื่องของบาปบุไ คุณโทษ กฎแห่งกรรม ในการ
ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ชาวบ้านก่อให้เกิดความสบายใจเป็นหลัก18
ธวัช ปุณโณทก กล่าวถึ งความเชื่อของชาวอีสานว่า ในสั งคมของอีสานผูกพันอยู่ กับภูตผี
วิไไาณ อย่างเหนียวแน่น แม้จะมีพระพุทธศาสนาเข้ามามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตประจําวันแล้วก็ตามแต่
ความเชื่อของ ภูตผีวิไไาณ ก็มิได้หายไปจากสังคมเลย ชาวบ้านส่วนใหไ่สนใจการประกอบพิธีกรรม
เกี่ยวกับความเชื่อนั้นเป็นแบบใด ก็ทําตามจารีตประเพณีที่สืบต่อกันมา การประกอบพิธีกรรมเหล่านั้นจะ
ทําให้เกิดสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว มากกว่าคิดว่าพิธีกรรมนั้นมาจากความเชื่อเรื่องใด19
2.2.2 ประเพณีและวัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ประเพณี
ทางศาสนาของชาวอีสาน เรียกว่า ฮีตสิบสองคอง (ครอง) สิบ สี่ เป็นประเพณีแต่โบราณและเป็ น
ประเพณีดั้งเดิมของชาวอีสาน ดังนี้
1. เดือนเจียง (เดือนอ้าย) สังฆเจ้าเข้ากรรม
2. เดือนยี่หาพืนถ่านมาไว้ นิมนต์พระสงฆ์เจ้ามาสวดชัยมงคลเอาบุไ
3. เดือนสามทําบุไข้าวจี่ (จี่ข้าวจี่) และ วันมาฆบูชา
4. เดือนสี่ หาดอกไม้มาตากไว้ มีบุไพระเวส เรียกว่า มหาเวสสันดรชาดก เป็นต้น
5. เดือนห้า สงกรานต์
6. เดือนหก สรงน้ําพระทําพุทธาภิเษก และวันวิสาขบูชา
7. เดือนเจ็ดบูชาเทพอาฮักและสูตรซําฮะเมือง คือบูชาเทวดาอารักษ์เลี้ยงมเหศักดิ์หลักเมือง
8. เดือนแปดสังฆเจ้าเข้าวัสสาประณา (เข้าปุริมพรรษา)
9. เดือนเก้า (แรม 14 ค่ํา) ถือกันว่าต้องให้ทานข้าวประดับดิน (ข้าวผลัดดิน)
10. เดือนสิบ ให้ทานข้าวสาก (ข้าวสลาก) หรือบุไสลากพัตร์
11. เดือนสิบเอ็ด สังฆเจ้าออกวัสสาประณา
12. เดือนสิบสอง ส่วงเฮือนบูชาพยานาค 15 ตระกูล
นอกจากบุไประเพณี 12 เดือนแล้วก็ยังมีประเพณีของไทย-ลาว คือ
1. การทําบุไขึ้นบ้านใหม่
2. ประเพณีบุไกองบวชกองฮด
3. ประเพณีกินดอง (แต่งงาน)
4. ประเพณีงันเฮือนดี
5. ประเพณีลงข่วง (ส่วนมากเป็นพวกหนุ่มสาว)
6. ประเพณีแฮกนา สู่ขวัไนา
7. พิธีเลี้ยงตาแฮก (นา)
8. ประเพณีบา (บาย) ศรีสู่ขวัไ
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กฤษณา วงษาสันต์, วิถีไทย (กรุงเทพฯ: เธีร์ดเวฟ เอ็นดูเคชั้น, 2542), 31-32.
ธวัช ปุณโณทก, “ความเชื่อพื้นบ้านอันสัมพันธ์กับวิถีชีวิตในสังคมอีสาน,” วัฒนธรรมไทย
30, 1 (เมษายน, 2534) : 67-70.
19

17
9. ประเพณีงันกรรม (เวลาคลอดบุตรหรือออกลูก)
10. ประเพณีผิดผี
11. ประเพณีเต้าข่วง (เลี้ยงผี)
12.ประเพณีเลี้ยงผีปู่ย่า
13. ประเพณีเสี่ยงเคราะห์บูชา
14. ประเพณีสู่ขวัไวัวควาย20
2.3 ความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรม ภาคใต้
2.3.1 ความเชื่อ ความเชื่อของชาวภาคใต้ ได้จําแนกออกเป็น 4 ประเภท ตามที่ สุธิวงศ์
พงศ์ไพบูลย์ ดังนี้
1. ความเชื่อที่เกี่ยวกับลัทธิและศาสนา ความเชื่อของกลุ่มนี้แตกต่างกันไปตามชนกลุ่ม
น้อยและศาสนา ชนกลุ่มน้อยในภาคใต้มี 2 กลุ่ม คือ ชาวเลหรือชาวน้ํา (อยู่ทางฝน่งตะวันตก) และพวก
ซาไก (มีเหลืออยู่น้อย เช่น ในจังหวัดยะลา) ความเชื่อของชน 2 กลุ่มนี้เด่นในเรื่องผี วิไไาณ และ
อํานาจเหนือธรรมชาติ ส่วนความเชื่อที่สืบเนื่องจากศาสนาจําแนกเป็นกลุ่ม ไทยพุทธ ไทยมุสลิมและ
ชาวจีน เช่นชาวจีนในจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น ความเชื่อส่วนหนึ่งถือตามศาสนบัไไัติส่วนหนึ่งเกิดจาก
ประเพณีที่เกี่ยวกับศาสนาและการแปลความ
2. ความเชื่อทางไสยศาสตร์ ความเชื่อกลุ่มนี้เกิดจากความเชื่อมั่นต่อความเชื่อกลุ่มแรก
ถือว่าชีวิตอยู่ใต้อํานาจของสิ่งเหนือธรรมชาติหรือบุไไาธิการของพระศาสดาและทวยเทพทั้งปวง
และผู้ใดสามารถยึดมั่นในสิ่งเหล่านั้นได้ก็ดี หรือเพียงบําเพ็ไจนอํานาจเหล่านั้นมีขึ้นในตัวตนก็ดี จะทํา
ให้ตนมีคุณวิเศษเหนือคนสามัไ พวกนี้จึงเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ เวทมนตร์คาถาเครื่องรางของขลัง
และโชคลาง แล้วมักดึงศาสนาเข้ามาผสมผสาน มีอิทธิพลของลัทธิศาสนาพราหมณ์และลัทธินิยม
ดั้งเดิมอยู่ประสมเป็นอันมาก
3. ความเชื่อเกี่ยวกับจริยาวัตร ความเชื่อกลุ่มนี้ส่วนใหไ่เกิดแต่อุบายที่จะอบรมสั่งสอน
ให้ผู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบ มีความประพฤติหรือกริยาที่ควรประพฤติสอดคล้องกับค่านิยมของสังคม
นั้น ๆ ซึ่งมีสภาวะทางธรรมชาติและปทัสถานของสังคมนั้น ๆ เป็นเครื่องกําหนด มีการปลูกฝนงให้เชื่อ
ตามให้ปฏิบัติตามมักนําเอาคุณและโทษที่อยู่เหนือวิสัย
4. ความเชื่อที่เกี่ยวกับยากลางบ้านและการปนดเป่ารักษาไข้ ความเชื่อกลุ่มนี้เกิดแต่ความ
จําเป็นในการดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและปลอดภัยของชีวิตเพื่อบําบัดปนดเป่าโรคภัยเจ็บไข้ ความ
เชื่อส่วนหนึ่งได้จากประสบการณ์ที่สะสมสืบต่อกันมา ซึ่งมีลักษณะของการคลาดเคลื่อนไขว้เขวเป็น
ธรรมชาติในตัวของมันเอง และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการเดาสุ่มจึงเป็นความเชื่อที่อาจเป็นจริงได้ และที่
เกิดสําคัไผิดเพราะผู้รับช่วงขาดวิธีการและเครื่องช่วยในการพิสูจน์เลือกเป็นยากลางบ้านส่วนหนึ่ง
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เติม วิภาคย์พจนกิจ, ประวัติศาสตร์อีสาน, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, 2542), 548-550.
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เป็นประเภทสมุนไพร และอีกส่วนหนึ่งเป็นการรักษาแบบปนดเป่ าเวทมนตร์คาถาที่ผู้สืบทอดปรุงแต่ง
ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความศรัทธาเชื่อถือในการใช้ยากลางบ้านหรือใช้เฉพาะเวทมนตร์คาถา21
ภาคใต้ เป็ นภูมิ ภาคที่ รับอิ ทธิ พลจากพราหมณ์ และพุท ธมาก่ อน โดยเฉพาะพุ ทธลัท ธิ
มหายานมีความรุ่งเรืองมาก โดยมีปราชไ์ชาวต่างชาตินับถือและยกย่อง ยอมรับว่ า ล้วนแต่ออก
จากตัมพรลิงค์ ที่เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาที่พระธาตุนครศรีธรรมราช เหตุนี้เองทําให้ลัทธิศาสนา
ทั้งสองศาสนาฝนงลึกอย่างมั่นคงในภาคใต้อิทธิพลทั้งสองศาสนามีผลต่อวัฒนธรรมด้านอื่น ๆ ของชาว
ภาคใต้เป็นอย่างมากซึ่งความเชื่อของดนตรีนาฏศิลป์นิยมผูกพันกับความเชื่อของศาสนา เช่น โนรา
โรงครู และยังมีการละเล่นบางอย่างที่เกิดขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีทางศาสนาคือ คําตัก การแข่งขันปืด
การเล่นเพลงเรือในประเพณีชักพระ เป็นต้น และความเชื่อของศาสนาพราหมณ์มีแทรกอยู่ในการ
แสดงดนตรีนาฏศิลป์เกือบทุกชนิด22
ความเชื่อที่เกี่ยวกับเทพฮิน ดูที่ปรากฏในภาคใต้ตอนล่างก่อนที่จะมาได้รับวัฒนธรรม
อิสลาม มีในขนบประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ ทั้งที่เป็นพิธีกรรมส่วนบุคคลและเป็นวัฒนธรรมชุมชน
ความเชื่อส่วนใหไ่มักจะผสมผสานระหว่าคติพราหมณ์และพุทธ เช่น ประเพณีชาเรินเป็นพิธีบูชาหรือ
บวงสรวงเทพเจ้าตามความเชื่อว่า เคราะห์ร้ายและโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์และสัตว์นั้น
เพราะเทพเจ้าเป็น
ผู้ดลบันดาล จึงต้องทําการขออภัยโดยการบวงสรวงตามพิธีกรรมของพราหมณ์ จําต้อง
อัไเชิไเทพต่างๆ เช่น เทพยดาในท้องฟ้า ท้าวบริศาสตร์ภูมิชัย ท้าวภูวยศไกร ท้าวขุนยักษ์ ท้าวขุน
เดช ท้าวขุนแดนพระอุบาทว์จัไไร พระไสยา พระสะตํา พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระเพลิง พระยม
ราช พระนารายณ์ พระพิรุณ พระอินทร์ พระโสม พระโพสพ ฯลฯ ให้มารับเครื่องสังเวย ในพิธีกรรมนี้
นอกจากมีเครื่องบูชาครู ด้วยหมากพลู ข้าวตอก ดอกไม้ ธูปเทียน ยังมีการปน้นรูปเทวดาด้วยแป้งที่ทํา
ขนม มีการทําศาลคล้ายเขาพระสุเมรุ มีการปน้นรูปพระพรหมและพระอิศวร ชั้นกลางปน้นรูปพรอินทร์
พระเพลิง พระยมราช พระนารายณ์ พระพิรุณ พระพาย พระโสมและ แม่โพสพ รวม 8 องค์อยู่ในทิศ
ทั้ง 8 ชั้นล่างสมมติเป็นบาดาล ปนกรูปพระภูมิทรงมังกร และรูปนักษัตรเป็นต้น พิธีกรรมมีทั้ง พิธี
พราหมณ์ ทําพิธีถวายศาลโดยการ “โอม” ทําพิธีชุมนุมเทวดา และถ้ามีพิธีสงฆ์ หมอก็จะทําพิธีถวาย
เริน (เรือน) มีพิธีส่งเทวดา และโอมขับเข็ไ คือ การขับไล่เสนียดจัไไร หมอทําพิธีตั้ง
อาถรรพ์ เป็นต้น วัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้เกี่ยวกับการบูชานับถือเทพฮินดูได้ตกผลึกเป็นวัฒนธรรม
ในระดับลึก ฝนงอยู่ในวิถีชีวิตของชาวใต้อย่างมีพลัง ดังจะเห็นได้จากขนบประเพณีและพิธีกรรมอื่น ๆ
เป็นจํานวนมาก
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บุษกร บิณฑสันต์, ดนตรีภาคใต้ ศิลปินการถ่ายทอดความรู้ พิธีกรรมและความเชื่อ
(กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554), 18-19.
22
สุธิวงศ์ พงค์ไพบูลย์, ลักษณะไทย ศิลปะการแสดง, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร:
อมรินทร์พริ้นติง้ แอนด์พับลิชชิ้ง, 2551), 196.
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เช่น การไหว้สัดดี (สวัสติ) เพื่อเป็นสิริสวัสดิมงคลจากสิ่งอันเป็นที่เคารพบูชา มีประเพณีไหว้สัดดีน้อย
ไหว้สัดดีใหไ่หลายโอกาส เช่น ไหว้สัดดีน้อยก่อนนอน ไหว้สัดดีก่อนการศึกษาเล่าเรียน ไหว้สัดดีถอน
เสนียด และไหว้สัดดีในพิธีต่าง ๆ23
2.3.2 ประเพณีและวัฒนธรรมภาคใต้
1. ประเพณีแห่ผ้าขึ้นพระธาตุ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช ใน
วันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 6 คือ วันวิสาขบูชา และ วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3
2. ประเพณีตักบาตรธูปเทียนมีขึ้นในวันแรม 1 ค่ําเดือนแปด
3. การถือศีลกินเจของชาวตรังตรงกับวันขึ้น 1 ค่ํา ถึง 9 ค่ํา เดือน 9 ของจีน (ตรง
กับเดือน 11 ของไทย ช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคมทุกปี)
4. ประเพณีชิงเปรตช่วงเวลาวันแรม 1 ค่ํา เดือน 10 และ วันแรม 15 ค่ํา เดือน 10
5. ประเพณีชักพระ วันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 ด้วยความเชื่อว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้า
เสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาว ดึงส์ลงมายังโลกมนุษย์
6. ประเพณีก วนขนมอาซูร อ เป็น ประเพณี พื้น บ้ านของชาวไทยที่นั บถื อศาสนา
อิสลาม คําว่า "อาซูรอ" เป็นภาษาอาหรับ หมายถึงวันที่ 10 ของเดือนมูฮรอม อันเป็นเดือนแรกของ
ปฏิทินอาหรับ
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3. ชาติพันธุ์ที่ศึกษาของภูมิภาคที่ศึกษา
คนไทยเผ่าต่างๆ เดิมอยู่ในหุบเขาทางภาคใต้ของประเทศจีนและย้ายมาตั้ง ถิ่นฐานใน
ดินแดนที่เรียกว่าประเทศไทย เมื่อปลายพุทธศตวรรษที่ 6-7 เมื่อถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 14 มีความ
รุ่งเรืองของอาณาจักรซึ่ งในปนจจุบันเป็น ภาคกลางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึง
ราชอาณาจักรลาว ซึ่งดินแดนแถบนี้มีกลุ่มชาติพันธุ์อยู่หลายภาษา เช่น ไทยกลาง ภาษาไทยลาว
ภาษาไทยเหนือ ภาษาไทยโคราช และภาษาปนกษ์ใต้
3.1 ชาติพันธุ์ที่ศึกษาของภาคเหนือ
ล้านนากลุ่มชนในอาณาจักรล้านนาเคยเรียกตนเองและถูกเรียกโดยคนอื่น ๆ ว่าคน
ไวน หรือโยน หรือ โยนก หรือหมายถึงแคว้นโยนก อย่างไรก็ตามในปนจจุบันประชาชนที่อยู่อาศัยใน
ภาคเหนือหรือเขตวัฒนธรรมล้านนา จะเรียกตนเองว่า คนเมือง
ชนกลุ่มต่างๆ ในภาคเหนือ ได้แก่
ชนเผ่าละว้า หรือ ชาวลัวะ
ขอม หรือ กรอม
กระเหรี่ยง หรือ ยาง
คนไต หรือ ไท
มอไ หรือ เมงคบุตร
23
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(กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554), 19-20.
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ในที่นี้จะกล่าวถึง มอไ หรือ เมงคบุตรจากการศึกษาพบว่า ชนชาติมอไมีวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องกับเมืองหริภุไชัยอย่างใกล้ชิด โดยปรากฏหลักฐานในเอกสารว่า พวกเมงคบุตรอาศัยอยู่บน
แถบนี้มาตั้งแต่ก่อนการสร้างเมือง โดยฤาษีวาสุเทพได้ให้อาศัยอยู่ในเมืองมิคสังฆนครซึ่งตั้งอยู่ติดกับ
ดอยสุเทพ ต่อมาพระนางจามเทวี ทรงจัดกลุ่มให้ชนอยู่เป็นหมู่เป็นพวก โดยให้ชาวละโว้อยู่ทางด้าน
ทิศหนอีสานของเมือง และชาวมิคสังฆนครหรือมอไอยู่ทางด้านทิศหนปนจฉิมจํานวนชาวมอไมีจํานวน
มากที่พักอาศัยอยู่ในเมือง ประมาณช่วงปลาย พุทธศตวรรษที่ 15 เกิดโรคห่าระบาด จึงอพยพไปเมือง
สุธ รรมนครในแคว้ น มอไ เมื่ อ โรคระบาดหายแล้ ว ก็ ไ ด้เ ดิ น ทางกลั บ มาอยู่ ที่ เ ดิ ม การอพยพของ
ชาวเมืองหริภุไชัย มีความสัมพันธ์กับชาวมอไในพม่าเป็นอย่างดี ซึ่งอาจแปลความได้ว่าในพื้นที่ราบ
ลุ่มแม่น้ําปิงในช่วงก่อตั้งอาณาจักรล้านนาได้มีชนชาติมอไอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากและอาจเป็นชน
กลุ่มใหไ่อีกกลุ่มหนึ่งในล้านนา24
3.2 ชาติพันธุ์ที่ศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน)
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ กล่าวถึง ประวัติของชาวผู้
ไท ได้พระราชนิพนธ์เกี่ยวกับพงศาวดารของเมืองไล และพงศาวดารเมืองแกง ว่า เจ้าพระยาฤทธิ์รงค์
รณเฉท (ศุข ชูโต) กับ เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ได้ขึ้นไปตั้งทัพที่เมืองทั้งสอง แล้วสอบถามกับเจ้าขุน
เมืองทั้งสอง และได้บันทึกเป็นความว่า คําว่าสิบสองจุไทย เดิมเรียกว่าสิบสองเจ้าไทย และประชาชน
ที่อยู่ในเมืองสิบสองจุไทยเรียกว่าชาวผู้ไท ต่อมาได้แยกหัวเมืองเป็นสิบสองหัวเมือง
ดําเนิร เลขะกุล กล่าวว่า แคว้นสิบสองจุไ ทย เมืองไล ชาวผู้ไ ท ได้เดินทางมาอยู่และ
กล่าวถึงอุปนิสัยของชาวผู้ไทขาวและชาวผู้ไทดําว่าเป็นพวกที่ชอบอยู่กันเป็นกลุ่มก้อน รั กพวก เชื่อ
ผู้นํา ไม่นิยมปะปนกะกลุ่มอื่น เป็นกลุ่มที่มีความเชื่อทางด้านศาสนาพุทธและมีความเชื่อผสมผสานกับ
การนับถือผี โดยให้ความหมายคําว่า ผู้ไ ท และ ภูไ ทย ตลอดจนตํานานของชาวผู้ไ ทในถิ่นฐานเดิม
ชาวผู้ไท แบ่งออกเป็น 4 สายคือ ผู้ไทขาว ผู้ไทแดง ผู้ไทดํา และผู้ไทลาย และแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม
คือ กลุ่มผู้ไทดําและกลุ่มผู้ไทขาว25
ถวิล เกสรราช กล่าวถึงชาวผู้ไทว่า อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทยอยู่ภายในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดาหาร และยังมีอยู่
บ้างทางจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอุทัยธานีอีกด้วย26
ถวิล จันลาวงศ์ ศึกษาประวัติความเป็นมาของชาวผู้ไทว่า เมื่อราว พ.ศ. 400 เริ่มมีการ
อพยพจากภาคใต้ของจีน คือ มณฑลฮุนหนํา กุยจิ๋ว กวางไส กวางตุ้ง และมาตั้งถิ่นฐานภูมิลําเนาเป็น
พวกเดีย วกัน กลุ่ม แรกอพยพมาจากทิศ ตะวั นออกเฉีย งใต้ ตั้ ง อยู่แ ถบลุ่ มแม่น้ํ า คงคา (สาละวิ น )
เรียกว่า เงี้ยว และกลุ่มที่สองอพยพมาจากทางตอนใต้ตั้งอยู่ที่เมืองแส (น่านเจ้า) ระหว่างแม่น้ําดํากับ
แม่น้ําแดง ต่อมากลุ่มนี้ได้อพยพต่ออีกหลายสาขาเช่น ลงมาทางเมืองแสนหวี เมืองยะไข่ แถบแม่น้ํา
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สุรพล ดําริห์กุล, ล้านนา สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: คอมแพคท์
พรินท์,2542), 81-90.
25
ดําเนิร เลขะกุล, ผู้ไทย (ขุนบูลม อนุสาร อสท มิถุนายน, 2505), 21-23.
26
ถวิล เกสรราช, ประวัติผู้ไทย (กรุงเทพฯ:กรุงสยามการพิมพ์, 2512), 1-3.

21
สาละวิน แม่น้ําอิรวดี ขึ้นไปทางแคว้นอั สสัมของอินเดีย โดยตั้ง อยู่แถบแม่น้ําพรหมบุตร อพยพมา
เมื อ งพงแล้ ว ลงมาเชี ย งใหม่ เมื อ งหริ ภุ ไ ไชย อพยพลงมาทางตอนใต้ ข องแม่ น้ํ า โขง ไปทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงใต้ ไปตั้งเมืองแถงไปอยู่แถบเมืองลอง ทุ่งเชียงคํา และไปอยู่แถบเมืองเซ่า (หลวงพระ
บาง ) จั ด เป็ น ก ลุ่ ม ที่ มี จํ า น ว น มาก ซึ่ ง ต่ อ มาไ ด้ อ พ ยพ มาอ ยู่ ใ น ปร ะ เทศไ ทยทาง ภา ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ27
3.3 ชาติพันธุ์ที่ศึกษาของภาคใต้
ชาวไทยปนกษ์ใต้ หรือ ชาวไทยภาคใต้ เป็นชาติพันธุ์ไทยที่อพยพลงมาสู่คาบสมุทร
ไทยเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 5 แต่ในครั้งหลังที่อาณาจักรไทยทางตอนเหนือถูกรุกรานคนไทยจึง
อพยพลงทางทิศใต้ ตะวันออก และตะวันตก ซึ่งในขณะนั้นอยู่ภายใต้อํานาจของอาณาจักรขอม จึงได้
มีการอพยพลงไปทางทิศใต้อีก เพราะไม่อยากตกอยู่ภายใต้อํานาจของชนชาติอื่น จนมาถึงคาบสมุทร
ไทยที่มีคนไทยตั้งอาณาจักรไว้อย่างมั่นคง คือ อาณาจักรตามพรลิงก์ มีอาณาเขตตั้งแต่ปะลิส ไทรบุรี
(ไซบุรี) ปะหัง (ป่าห้าง) ยะโฮร์ (ยี่หน;ยอฮอ) ไปถึงเกาะเตะมาเซะ (ธรรมศักดิ์) หรือสิงคโปร์ในปนจจุบัน
การอพยพครั้งสําคัไเกิดในสมัยอยุธยาตอนต้น เกิดโรคระบาดทําให้มีผู้คนล้มตายไป และชาวไทยใต้นี้
เป็นชาติพันธุ์ไทยที่มีส่วนผสมกับชาวมลายู และชาวซาไก เป็นชาวไทยที่อาศัยอยู่ตั้ งแต่จังหวัดชุมพร
ลงไปจนถึงสุดเขตดินแดนประเทศมาเลเซีย ในแถบตุมปนต ในรัฐกลันตัน มีชาวไทยอยู่จํานวนมาก 28
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4. ลักษณะดนตรีและการแสดงของภูมิภาคที่ศึกษา
4.1 ภาคเหนือ
ดนตรีและการแสดงของภาคเหนือมี 3 ลักษณะ
1. ลักษณะการแสดงแบบดั้งเดิม
2. การแสดงดนตรีแบบผสมผสานกันระหว่างคุ้มเจ้าหลวงเชียงใหม่และคุ้มของพระ
ชายาที่รับอธิพลจากเมืองกลวง
3. รับอิทธิพลจากชนชาติอื่น เช่น พม่า ไทยใหไ่ เป็นต้น
4.1.1 เครื่องดนตรีพื้นเมือง
ประเภทดีด
1. เปี๊ยะ
2. ซึง
ประเภทสี
1. สะล้อ
ประเภทเป่า
27

ถวิล จันลาวงศ์, ผู้ไทยราลึกกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2 (กาฬสินธุ์: สุ่งไค่การพิมพ์, 2515), 2-4.
มณี พะยอมยงค์. ประเพณีฟ้อนผีมด – ผีเม็ง. เข้าถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2557,
เข้าถึงได้จาก http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%
B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
28
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ประเภทปี่
1. ปี่แม่
2. ปี่กลาง
3. ปี่ก้อย
4. ปี่ตัด
5. ปี่เล็ก
ประเภทแน
1. แนหลวง
2. แนน้อย
ประเภทเครื่องตี
เครื่องตีที่ทําด้วยไม้
1. ป้าดไม้ (ระนาดเอก)
2. กรับ
เครื่องตีทําด้วยโลหะ
1. ป้าดเหล็ก (ระนาดเอกเหล็ก)
2. ป้าดก๊อง
3. ฆ้องวงใหไ่
เครื่องตีทําด้วยโลหะ ประเภทฆ้อง
1. ฆ้องหุ่ย
2. ฆ้องโหม่ง
3. ฆ้องเหม่ง
4. ฆ้อง(แผง) พม่า
5. ฉิ่ง
6. ฉาบ
ประเภทกลอง
1. กลองหลวง
2. กลองแอว
3. กลองปูเจ่
4. กลองปูจา
5. กลองสะบัดไชย
6. กลองมองเชิง
7. กลองเต้งทิ้ง
8. ตะโล้ดโป้ด
9. กลองม่าน
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4.1.2 วงดนตรีพื้นบ้าน
1. วงกลองแอว ใช้บรรเลงประกอบการฟ้อนเมือง
2. วงปูเจ่ ใช้บรรเลงประกอบฟ้อนกิ่งกะหร่า นางนก หรือฟ้อนโตของชนชาติ
ไทยใหไ่ ครัวทาน แห่ลูกแก้ว เป็นต้น
3. วงกลองมองเชิง ใช้บรรเลงประกอบฟ้องกิ่งกะหร่าของไทยใหไ่ และแห่
งานบุไต่างๆ
4. วงกลองม่าน บรรเลงประกอบการ ซอ ในโอกาสต่างๆ และงานมลคลอื่น ๆ
5. วงเต่งทิ้ง (วงป้าดก๊อง) ใช้บรรเลงในงานอวมงคล และประกอบพิธีกรรมผีมด-ผีเม็ง
6. วงกลองปูจา บรรเลงในวาระเข้าพรรษา วันยี่เป็ง (วันเพ็ไเดือน 12) เป็นต้น
7. วงกลองสะบัดไชย ใช้เพื่อการแสดงในโอกาสต่าง ๆ
4.1.3 นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ
1. การฟ้ อนแบบเมือง เช่น ฟ้ อนเล็บ ฟ้อนเทียน ฟ้ อนครัว ทาน ฟ้ อนม่า น
ฟ้อนสาวไหม (ฟ้อน)ตบมะผาบ ฟ้อนเจิง ฟ้อนดาบ
2. การฟ้อนแบบคุ้มหลวง เช่น ระบําซอ ฟ้อนม่านมุยเชียงตา ฟ้อนน้อยใจยา
ฟ้อนเงี้ยว
3. การฟ้อนแบบไทยใหไ่ เช่น ฟ้อนไต กิ่งกะหร่า โต
ดนตรีประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับการฟ้อน ผีมด-ผีเม็ง มีดนตรีประกอบการฟ้อนเรียกว่า
วงป้าด ณรงค์ สมิทธิธรรม กล่าวในหนังสือเรื่องดนตรีประกอบการฟ้อนผีในจังหวัดลําปาง ว่า คําว่า
พาด จากจารึกวัดพระยืน หมายถึง คําว่า ป้าด หรือ ปาต ตามลิ้นของชาวล้านนาเป็นแน่ จากการ
จารึกซึ่งผู้จารึกเป็นชาวสุโขทัยย่อมจะใช้ลักษณะอักขระตามแบบของสุโขทัย คือ “พ” แทนตัว “ป”
ดังนั้น คําว่า พาด จากจารึกน่าจะเป็น ป้าด หรือ ปาต ซึ่งคํานี้ภาษามอไหมายถึง ฆ้องวง และใน
ทํานองเดียวกัน คําว่า พาทย์ ที่ สุจิตต์ วงษ์เทศ ได้สันนิษฐานว่ามีความหมาย ที่หมายถึง ฆ้องวง ใน
ข้อความของจารึกวัดพระยืนจังหวัดลําพูน...เพราะข้อความต่อเนื่องในบรรยากาศเดียวกัน ที่มีชื่อฆ้อง
ถือ หรือแขวนตีอยู่แล้ว ซื่อพาทย์ที่ปรากฏอยู่ด้วยจึงหมายถึง ฆ้องวง29
ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ์ กล่าวถึงความสําคัไของเครื่องดนตรีที่สําคัไในวงป้าดเมืองคือ
กลองเต่งทิ้ง ว่า
บทบาทของกลองเต่ ง ทิ้ง ที่ เ ป็ น หลั กของวงมาตลอดคื อ ใช้ ตีห น้ า ทั บ วนวงปี่ พ าทย์ ซึ่ ง
เรียกว่า พาดฆ้อง หรือ พาด ตามภาษาถิ่น วงพาดฆ้องนี้ปนจจุบันมีบทบาทในวันฟ้อนผีมด-ผีเม็ง ของ
คนทรงซึ่งกระทําในเดือนเก้าเหนือ ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ในช่วงทําพิธีไหว้ครูของคน
ทรงตอนเช้า วงพาดฆ้องจะใช้เครื่องดนตรีตามประเพณีดั้งเดิมบรรเลงประกอบพิธีกรรม ส่วนในตอน
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สุจิตต์ วงษ์เทศ, ศิลปวัฒนธรรม ร้อง รํา ทํา เพลง : ดนตรีและนาฏศิลป์ชาวสยาม,
พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ:มติชน, 2532), 126.
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บ่ายเป็นช่วงเวลาที่คนทรงที่เป็นเจ้าภาพกับคนทรงที่มาเป็นแขกร่วมเลี้ยงตอนกลางวันที่เพิ่งผ่านไป
จะฟ้อนรํากัน30
ธีรยุทธ์ ยวงศรี กล่าวถึงเกี่ยวกับการฟ้อนผีมด-ผีเม็งในหนังสือดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่
๑๗ ว่าฟ้อนผีมด-ผีเม็งเป็นการฟ้อนของกําลัง หรือ คนที่ถูกผีเข้า ดนตรีที่นํามาประกอบเรียกว่า วง
ป้าด ทํานองเพลงส่วนมากแล้วจะเป็นทํานองเพลงมอไและเพลงพม่าเป็นส่วนใหไ่และยังกล่าวถึ งวง
ป้าดไว้อีกว่า
วงป้าด ผู้เขียนสันนิษฐานว่าน่าจะได้รับอิทธิพลจากพม่าและสยาม ทั้งนี้สัง -เกตได้จาก
ลักษณะและวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่นํามาผสมวง เช่นกลองเต่งทิ้ง มีลักษณะคล้ายตะโพน
มอไ เสียงก็ค ล้ายคลึ งกัน หรือ ปี่แ น ซึ่ ง มี ลักษณะคล้า ยปี่ มอไแต่ ผิดไปที่ เสีย งคื อเสี ยงแหลมสู ง
นอกจากนั้นยังเพิ่ ม ปี่แนน้อย เข้ าไปอีกหนึ่ง เลา ลักษณะทํานองเพลงที่วงป้าดเมืองบรรเลงนั้น มี
ทํานองและเพลงของเก่า เช่น เพลงปราสาทไหว เพลงล่องแม่ปิง เพลงฤๅษีหลงถ้ํา ผีมดกินน้ํามะพร้าว
เพลงล่องน่าน และเพลงไทยภาคกลางอีกบางเพลงแต่นําไปเปลี่ยนชื่อใหม่ปนจจุ บันมีการบรรเลงเพลง
ทุกแบบ อาทิ เพลงเก่าล้านนาเพลงไทยภาคกลาง เพลงลูกทุ่ง เพลงลูกกรุง ลักษณะวงดนตรีที่เรียกว่า
วงป้าดนั้น การบรรเลงแต่ครั้งในอดีต31
4.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน)
4.2.1 เครื่องดนตรีพื้นเมือง
ประเภทดีด
1. พิณพื้นเมือง หรือเรียกตามท้องถิ่น พิณ ซุง หมากจับปี่ หมากตับเต่ง
2. หมากตดโต่ง
ประเภทสี
1. ซอพื้นเมือง
ประเภทตี
1. โปงลาง
ประเภทเป่า
1. แคน
เครื่องประกอบจังหวะ
เครื่องโลหะ ฉิ่ง ฉาบกลาง ฉาบใหไ่ ฆ้อง
เครื่องไม้ หมากกั๊บแก็บ
เครื่องหนัง กลองยาว รํามะนาพื้นเมือง กลองตุ้ม กลองเส็งหรือกลองกิ่ง
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ประสิทธิ เลียวศิริพงศ์, ดนตรีไทยภาคเหนือ (เชียงใหม่: สถาบันราชภัฎเชียงใหม่,

2542), 28.

31

ธีรยุทธ ยวงศรี, “ศิลปะการขับร้อง,ฟ้อนรํา,ดนตรีล้านนา,” ในดนตรีไทยอุดมศึกษา
ครั้งที่ 17 (เชียงใหม่: ช้างเผือกเชียงใหม่, 2529), 63.
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4.2.2 ดนตรีประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับการเหยา
การเหยา เป็นพิธีกรรมที่ต้องอาศัยการบรรเลงและการลํา ในลักษณะการ
ผสมวรรณกรรมในการผสมดนตรี ผู้ขับร้องเรียกว่า หมอลํา ส่วนผู้บรรเลงดนตรีเรียกว่าหมอแคน
หมอปี่ ชัชวาล วงศ์ประเสริฐ ได้ศึกษาการเหยาของชาวผู้ไ ทยว่า ต้องประกอบด้วย หมอเหยา หมอ
แคน โดยวิธีการเหยาเริ่มจากการเป่าแคน เริ่มจากหมอแคนเป่าแคน หมอเหยาจะเริ่มพิธี โดยการ
บูชาครู ปรบมือ ๓ ครั้งแล้วลํา(ร้อง) ซึ่งมีการลําหลายแบบ เช่น แบบโซ่ แบบผู้ไทย เป็นต้น เมื่อผีเข้า
แล้ว หมอเหยาก็จะลํากลอนด้น หมอแคนก็จะบรรเลงไปเรื่อยๆ32
ในการประกอบพิธีเหยานั้นโดยส่วนใหไ่แล้วจะใช้ ปี่ผู้ไท แคน และกระจับปี่ เป็นเครื่อง
ดนตรีหลัก โดยที่หมอเหยาที่เป็นเจ้าภาพจะต้องเตรียมจัดหาเครื่องดนตรีเตรียมเอาไว้หลาย ๆ เลา ซึ่ง
ในการบรรเลงดนตรีจะบรรเลงดนตรีทุกช่วงขณะในช่วงของพิธีกรรม ดัง นั้นในพิธีกรรมเหยา หมอ
แคน หรือที่เรียกกันว่า หมอม้า เป็นเครื่องดนตรีหลักในการสื่อสาร33
4.3 ภาคใต้
4.3.1 เครื่องดนตรีพื้นเมือง
ประเภทตี
1. กลองหนังหรือกลองโนรา (กลองตุ๊ก)
2. โพน
3. ปืด
4. ทน
5. ทับ
6. กรับพวง หรือแตระ
7. โหม่ง (ฆ้องคู่)
ประเภทเป่า
1. ปี่กาหลอ
2. ปี่ไหน (ปี่ใน)
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สัไชัย ด้วงบุ้ง, “ดนตรีพิธีกรรมของชาวผู้ไท ในตําบลโนนสูง อําเภอหลองสูง จังหวัด
มุกดาหาร” (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์, 2550), 239.
33
สุรชัย ชินบุตร, ”การสืบอํานาจศักดิ์สิทธิ์ของหมอเหยาและอัตลักษณ์ของชาวผู้ไทยใน
พิธีเหยาเลี้ยงผี: กรณีศึกษา ตําบลโนนสูง อําเภอหลองสูง จังหวัดมุกดาหาร” (วิทยานิพนธ์ปริไไา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), 156-157.
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4.3.2 ดนตรีและนาฏศิลป์ภาคใต้
การแสดงไทยพุทธ
1. โนรา
2. หนังตะลุง
3. ลิเกป่า
4.เพลงบอก
5. คําตัด
6. โต๊ะครึม
7. สวดพระมาลัย
8. กาหลอ
9 เพลงนา
การแสดงของมุสลิม
1. รองเง็ง
2. กรือโต๊ะ
3. มะโย่ง
4. ซัมเปง
5. ดิเกฮูลู
6. ซิละ
ดนตรี ประกอบพิ ธีกรรมเกี่ ยวกับ โนราดนตรีพื้นเมืองภาคใต้มีบ ทบาทในการบรรเลง
ประกอบการละเล่นทุกชนิด สิ่งที่ขาดไม่ไ ด้เลยในการละเล่นพื้นเมืองของภาคใต้ คือ เครื่องดนตรี
ส่วนมากแล้วเครื่องดนตรีของภาคใต้จะเป็นเครื่องประเภทเครื่องตี
เครื่องดนตรีในภาคใต้เดิมเป็นประเภทเครื่องตีหรือเครื่องให้จังหวะ ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
เครื่องดนตรีเพื่อนบ้าน คือ ชวา-มลายู และภาคกลางของประเทศไทย ในระยะต่อมาพัฒนาการของ
ดนตรีภาคใต้ได้รับดนตรีกลุ่มชนอื่นเข้ามาปรับใช้และประสมประสานกับดนตรีพื้นเมืองที่เน้นเครื่องตี
เป็นหลัก เครื่องดนตรีของชาวใต้ยังเป็นเครื่องนันทนาการสําหรับชาวบ้าน เป็นสัไไาณบอกข่าวคราว
เช่น เทศกาลชักพระ การเล่นกาหลอในงานศพ
ลักษณะดนตรีพื้นบ้านของภาคใต้นั้นเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนถือเอาจังหวะเป็นเอก ส่วน
ทํานองเพลงเป็นเพียงช่วยเสริม ลีลาของดนตรีภาคใต้มีจัง หวะกระชั้น หนักแน่น เฉีย บขาด เร้ารุก
มากกว่าอ่อนหวานและเนิบช้า เครื่องดนตรีที่เป็นหลักมี ทับ กลองตุ๊ก โพน โหม่ง ฉิ่ง กรับและแตระ
เครื่องตีที่รับอิทธิพลจากมลายูคือ ทน ส่วนกลองที่นิยมในกลุ่มของมุสลิม มีกลอง บานอ กรือโต๊ะ34
วงปี่พาทย์ชาตรี เป็นวงดนตรีเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณ ใช้บรรเลงประกอบการแสดงโนรา
ชาตรี และหนัง ตะลุ งทางภาคใต้ ซึ่ ง โนราเป็นเรื่องของการซั ดท่า รํา ตามจัง หวะทั บและกลองซึ่ ง
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บุษกร บิณฑสันต์, ดนตรีภาคใต้ ศิลปินการถ่ายทอดความรู้ พิธีกรรมและความเชื่อ
(กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554), 5-6.
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ชาวบ้านนิยมพูดกันว่า รําให้ลงกลองร้องให้ลงโหม่ง ส่วนปี่น่าจะเข้ามาเป็นเครื่องดําเนินทํานองเพื่อ
ความไพเราะในภายหลัง35
เครื่องดนตรีของโนราให้จังหวะเทียบได้กับเครื่องเบไจดุริยางค์ตามตําราอินเดียดังนี้
ทับเป็นเครื่องดนตรีที่สําคัไที่สุด เทียบได้กับ วิตตํ กลองตุ๊ก เทียบได้กับ อาตตวิตตํ
ปี่ เทียบได้กับ สุสิรํ โหม่ง เทียบได้กับ มตํ และแตระใช้สําหรับการร้องร่ายหน้าแตระ
(ใช้แตระอย่างเดียวไม่ใช่เครื่องประกอบอย่าอื่น)36
5. พิธีกรรมเปรียบเทียบ
ปนไไา รุ่งเรือง ได้จําแนกดนตรีที่ประกอบพิธีกรรมไว้ 2 ประเภท คือ ดนตรีพิธีกรรมทาง
พระพุ ท ธศาสนา และพิ ธี ก รรมทางพระราชสํ า นั ก และบทบาทหน้ า ที่ ข องดนตรี พิ ธี ก รรมทาง
พระพุทธศาสนาของดนตรีไทยนั้นต่างจากดนตรีของศาสนาของชาวตะวันตก ซึ่งบรรดานักบวชและ
ฆราวาสใช้ดนตรีโดยตรงในพิธีกรรมทางศาสนา ส่วนดนตรีไทยที่บรรเลงประกอบพิธีกรรมเพื่อให้
พิธีกรรมนั้นมีผลทางใจสมบูรณ์ขึ้น แต่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของพิธีกรรม จึงไม่มีดนตรีประกอบการสวดมนต์
แต่มีเครื่องดนตรีเพื่อการบูชา37
5.1 พิธีกรรมฟ้อนผีมด-ผีเม็ง
เรื่องของผีมด-ผีเม็งจะเป็นผีประจําตระกูลที่จัดอยู่ในผีบรรพบุรุษที่เรียกกันว่าผีปู่ย่า
และจะพบว่าคนส่วนมากที่มีการนับถือจะเป็นคนชุมชนเมืองเนื่องจากเป็นผู้มีเชื้อสายมาจากต้นตระกูล
เจ้านายและขุนนาง และผีปู่ย่าของตระกูลผีมด-ผีเม็งจะมีชื่อเรียกขานเป็นเชื้อเจ้านายในตํานานของ
บุคคลสําคัไในพื้นที่นั้นๆเรื่องราวของผีมด-ผีเม็งนั้นไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นประเพณีสืบทอดมาจากชน
กลุ่มใด เพราะชาวไทยไวนก็มีการนับถือผีปู่ย่าเช่นกัน และที่สังเกตได้ว่ามีกลุ่มคนที่นับถือผีมด-ผีเม็ง
อาจมีบรรพบุรุษเชื้อสายจากชาวลัวะ อย่างไรก็ตามการนั บถือผีมดเป็นวัฒนธรรมของชาวล้านนาหรือ
ไทยไวนมาเป็นเวลานานความหมายของผีมดมีผู้อธิบายไว้หลายประการ
ประการแรก มีผู้เล่าเป็นนิทาน เล่าว่า เกิดจากความเชื่อในการส่งวิไไาณของผู้สูงอายุ
ไปเสวยสุขในเมืองพรหมโดยให้ลูกหลานฆ่ากินเลือดเนื้อเพื่อให้เกิดสิริมงคลชีวิตที่จ ะส่งดวงวิไไาณ
ให้กั บผู้นั้ น ทําการเลื่อยกายโดยใช้ เนื้อหมูของแต่ละคนวางให้มดกิน มี ความเชื่ อว่ามดเป็นสั ตว์ ที่
ประเสริฐ มีหูทิพย์ ตาทิพย์ จมูกทิพย์ ถ้ามดมาตอมเนื้อหมูก้อนของใคร ลูกหลานก็พร้อมใจกันฆ่าส่ง
วิไไาณไปสู่พรหม
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วิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์, “เพลโหมโรงโนรา: กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช”
(วิทยานิพนธ์ปริไไามหาบัณฑิต สาขาดนตรี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544), 25-27.
36
สถาบันทักษิณคดีศึกษา, โนรา: นาฏลักษณ์แห่งปักษ์ใต้ (กรุงเทพฯ: เอมี่ เทรดดิ้ง,
2545), 16-17.
37
ปนไไา รุ่งเรื่อง, ประวัติการดนตรีไทย, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช,
2546), 10.
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ประการที่สอง ผีมด หมายถึง ผู้ที่อยู่ตามบ้านเรือน คอยเฝ้ารักษาบ้านเรือนให้มีความ
ร่มเย็นอยู่เป็นปกติสุข เหมือนกับผีเสื้อบ้านยักษ์ ผีเสื้อบ้านเมืองคอยปกป้องรักษาอยู่ ตระกูลไหนที่มี
ฟ้อนผีมด ก็จะมีการขายมดเป็นรังๆ เพื่อจะนํามาไว้ในบ้านของตน
ประการที่สาม ผีมดนั้นเป็นความเชื่อดั้งเดิมของไทย เพราะปรากฏอยู่ในกลุ่มชาวไทยดํา
ไกลิ้งหลายแห่ง ซึ่งคําว่า “มด” ในภาษาไทยเดิมนั้นมีความหมาย 2 นัย คือ ต้นตระกูล ดังสํานวนที่ว่า
แม่มด แม่หม่อน ซึ่งมีความหมายว่าทวด และในอีกความหมายหนึ่งแปลว่าผู้รู้ ดังในสํานวนที่ว่า มด
หมอ เป็นต้น การฟ้อนผีนั้นเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ การฟ้อนผี เป็นการเซ่นดวง
วิไไาณบรรพบุรุษที่ปกป้องคุ้มครองรักษาลูกหลานให้อยู่อย่างผาสุก และเป็นการเชิไวิไไาณของ
บรรพชนให้มาร่วมกิจกรรมให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มที่มีการนับถือผีด้วยกัน โดยสันนิษฐานว่าการฟ้อน
ผีนั้นได้รั บอิ ทธิ พลมาจากการประเพณีชาวมอไหรื อเม็ ง มีความคล้ายคลึงกั บการเรียงปู่ย่ า แต่ มี
พิธีกรรมที่ต่างกันไป มีการฟ้อนรําที่สนุกสนาน โดยการนําความสามารถการแสดงศิลปะพื้นบ้าน
ล้านนาและแสดงถึงความสามารถในเรื่องของภูมิปนไไาท้องถิ่นล้านนา เช่น การฟ้อนดาบ การฟ้อน
เจิง หรือการตบมะผาบ เป็นต้น38
มณี พะยอมยงค์ กล่าวว่าการฟ้อนผีมด-ผีเม็ง คือ การฟ้อนรําเพื่อสังเวย หรือเป็นการแก้
บนผีของบรรพบุรุษ ชาวบ้านทางภาคเหนือมีการนับถือกัน ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ สันนิษฐานว่า เป็น
ประเพณีมาจากมอไ เพราะสังเกตได้จากการแต่งตัวในเวลาเข้าทรงจะเป็นแบบการแต่งตัวของพวกมอไ
โบราณ และพวกมอไนี้เองที่คนไทยทางภาคเหนือหรือล้านนาเรียกว่า เม็ง และฟ้อนผีมด-ผีเม็งนี้เป็นการ
สังเวยบรรพบุรุษ ซึ่งจะจัดอยู่ในวงศาคณาไาติ หรือที่เรียกว่าตระกูลเดียวกัน ในวันครบรอบปี หรือ
บางครั้งก็รอบ 2 ปี 3 ปี แล้วแต่จะสะดวก แต่บางทีพี่น้องหรือไาติ ๆ กัน เกิดมีการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็
จะมีการบนบานศาลกล่าว ถ้าหายจากการเจ็บป่วยแล้วก็ทําการแก้บน คือฟ้อนแก้บนนั่นเอง39
วิทยา ยะเปียง กล่าวว่า ประเพณีการฟ้อนผีมด-ผีเม็ง คือการฟ้อนรําเพื่อเป็นการสังเวย
หรือการแก้บนของบรรพบุรุษ ซึ่งชาวบ้านทางภาคเหนือหรือดินแดนล้านนาที่นับถือ กันมานับร้อยปี
ยังมีปฏิบัติกันอยู่บ้างในชนบทและเขตในอําเภอเมืองมีการฟ้อนเป็นบางที่เฉพาะที่มีศาลเจ้าพ่อตั้งอยู่ก็
จะมีลูกศิษย์ลูกหาหรือม้าทรงจัดขึ้น ก็ถือว่าเป็นประเพณีของล้านนาไทยแท้ๆ สันนิษฐานว่า ผีมดเป็น
ผีป ระจํ า ตระกู ลหรื อ ผี บ รรพบุ รุ ษ คื อ ดู แ ลลู ก หลานในตระกู ล จากการโดยสั ง เกตจากพฤติ ก รรม
การละเล่นที่ปรากฏในขบวนการฟ้อนผีมด เช่น การปนดต่อปนดแตน ยิงนก ยิงกระรอก กระแต คล้อง
ช้างคล้องม้า ทอดแห ฟ้อนดาบ และถ่อเรือถ่อแพ เห็นว่าเป็นพฤติกรรมของชายหรือพ่อบ้านที่พึง
กระทําในการดํารงชีวิต จึงเห็นว่าผีมดน่าจะเป็นผีฝ่ายพ่อหรือการสืบจากฝ่ายบิดา ต่างไปจากผีเม็งที่
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บุไมี เวียงนิล, ประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้าน เก็ดตานานพื้นเมือง (เชียงราย:
สยามการพิมพ์, 2553), 44-51.
39
มณี พะยอมยงค์, ประเพณีฟ้อนผีมด – ผีเม็ง, เข้าถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2557,
เข้าถึงได้จาก http://www.lanna-arch.net/society/jun_3

29
แสดงพฤติกรรมแง่การคลอดบุตรและการปรุงอาหารเป็นกิจกรรมเด่น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผีเม็งเป็นผี
ของฝ่ายหไิง40
5.2 พิธีกรรมเหยา
เหยา เป็นความเชื่อและพิธีกรรมหนึ่งในการรักษาสุขภาพของคนในชุมชนผู้ไทที่สืบ
ทอดมาแต่ค รั้ งบรรพกาลอั นสื บเนื่ องมาจากความเชื่ อ ดั้ง เดิ มที่ นั บถื อผี เป็ นการทํา พิ ธีเ พื่อ ติด ต่ อ
ระหว่างผีกับคน ให้ผีช่วยเหลือแก้ปนไหาความเดือดร้อนโดยเฉพาะการเจ็บไข้ได้ป่วย มูลเหตุที่ต้องมี
การเหยามาจากสภาพสังคมดั้งเดิมของชาวไทยที่ไม่มีสถานพยาบาลรับรองความเจ็บป่วย ก่อให้เกิด
ความจําเป็นที่ชาวไทยต้องดิ้น รนหาที่พึ่ง ยามเจ็บไข้ไ ด้ป่วย ส่วนใหไ่นั้นใช้สมุนไพรพื้นบ้านที่มีใน
ท้องถิ่นรักษาและดูแลสุขภาพ ในอดีตการรักษาโรคภัยไข้เจ็บจําเป็นต้องอาศัยผีเป็นผู้วินิจฉัยโรคบอก
วิธีรักษา ในปนจจุบันแม้มีการแพทย์แผนใหม่ที่สามารถวินิจฉัยโรคได้ถูกต้อง แต่โรคบางโรคหรืออาการ
บางอย่างรักษาไม่หาย ผู้ป่วยที่ไม่มีที่พึ่งจึงจําเป็นต้องพึ่งพิธีกรรม อย่างน้อยจะทําให้จิตใจผู้ป่วยดีขึ้น
จึงจัดเป็นพิธีกรรมที่สร้างขวัไและกําลังใจให้กับผู้ป่วยเป็นหลัก เมื่อผู้ป่วยอยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิต
หรือผู้ป่วยหายจากโรคและอาการเจ็บป่วยก็จะทําพิธีการเหยา ผู้ที่ ทําพิธีการเหยาเรียกว่า หมอเหยา
เป็น ผู้ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษโดยปู่ย่า ตายาย แม่ เป็นหมอเหยามาก่อ นลูก ก็จะสืบ ทอดการ
เป็นหมอเหยา แต่ในปนจจุบันนี้การสืบทอดการเป็นหมอเหยานั้นได้เลือนหายไปจากสัง คมของกลุ่ม
ชาติพัน ธุ์ผู้ไทยไปแล้ว ยัง เหลือแต่ห มอเหยาที่เ ป็น ผู้อาวุโ สของชุม ชนเท่านั้น และการประกอบ
พิธีก รรมเหยายัง คงเหลือ ให้เ ห็น เพีย งแต่บ างชุม ชนเท่า นั้น เนื่อ งจากสัง คมสมัย ใหม่ไ ด้เ ข้า มามี
บทบาทในการเปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย่างของชาวผู้ไทย 41
พระโพธิว งศาจารย์ (ติส โส อ้ว น) กล่า วว่า เหยาเป็น พิธีก รรมเสี่ย งทาย คือ เมื่อ มี
ผู้ป่วยจากสาเหตุที่ประพฤติไม่ถูกต้อง จึง นําหมอเหยามาลําเสี่ยงทาย ก่อนการเหยาจะต้องมีการ
เตรียมเครื่องคาย หลังจากนั้นจะมีคนเป่าแคนมาเป่าเรียกว่า หมอม้า หมอเหยาก็จะลํา คือ การยก
คาย แล้วลําเชิไผีเข้าทรง 42
สุรัตน์ วรางค์รัตน์ กล่าวว่า เหยาเป็นพิธีกรรมการรักษาคนไข้ของชาวผู้ไ ท โดยมีคน
ทรงหรือนางเทียมเรียกว่า กก เคยผ่านการรักษา โดยวิธีเหยา นอกจากนี้ยัง มีนักดนตรีที่เป่าแคน
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วิทยา ยะเปียง, ฟ้อนผีมด-ผีเม็ง ประเพณีเก่าแก่ของคนในชนบทแห่งล้านนาไทย,
เข้าถึงเมื่อ25 พฤศจิกายน 2557, เข้าได้จากhttp://www.banmuang.co.th/2012/03/%E0%B8%
9F%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0
%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%
87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0
%B8%B5%E0%B9%80/
41
กระทรวงวัฒนธรรม, พิธีเหยา, เข้าถึงเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2557, เข้าถึงได้จาก
http://www.m-culture.go.th/ilovethaiculture/index.php
42
พระโพธิวงศาสตรย์ (อ้วน ติสโส), ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาค 18 (กรุงเทพฯ: โสภณ
พิพรรณการพิมพ์, 2515), 367-369.

30
และคนไข้รวมอยู่ด้วย การรักษาต้องอาศัยร้องรํา การฟ้อนสวยงาม และวาทศิลป์ที่อ่อนหวาน เพื่อ
จะทําให้ผีที่สิงอยู่ในร่างทรงของผู้ป่วยเป็นพวกเดียวกับตนหรื อออกจากร่างผู้ป่วย43
ถวิล ทองสว่างรัตน์ กล่าวว่า เกิดขึ้นจากการนับถือผีของชาวผู้ไ ท และความเชื่อของ
การเสี่ย งทาย เมื่อมีผู้ป่ว ย ก็มีความเชื่อ ว่า เป็น การกระทํา ของผี เพื่อจะทราบว่า ผีต้อ งการอะไร
จะต้อ งหาคนมาทํา พิธีร้อ งรํา และมีก ารเสี่ย งทายพิธีก รรมนี้เ รีย กว่า พิธีเ หย า ส่ว นผู้ที่ม าทํา พิธี
เรียกว่า หมอเหยา พอเสร็จพิธีหมอเหยาจะบอกว่าผีต้องการอะไร 44
รัตนาภรณ์ พัสดุ กล่าวว่า การเหยาของชาวผู้ไ ท เป็นวิธีการรักษาพยาบาลแบบหนึ่ง
โดยที่หมอเหยาพยายามขอร้องให้ผีออกจากร่างผู้ป่วย โดยการหาสิ่ง ตอบแทน เช่น การสะเดาะ
เคราะห์หรือการจัดอาหารคาว-หวาน เซ่นสัง เวย ทําศาลให้อยู่ เพื่อให้วิไ ไาณที่เข้าสิง ผู้ป่วยออก
จากร่างผู้ป่วย ด้วยการ ลําผู้ไท มีเครื่องดนตรีและเครื่องคายประกอบและผู้ป่วยหายในที่สุด 45
ชัช วาล วงค์ประเสริฐ กล่า วว่า การเหยาของชาวผู้ไ ทเป็น พิธีก รรมการรัก ษาผู้ป่ว ย
การเรียกขวัไ และการแก้บน ซึ่ งมีผู้ประกอบพิธีผู้ประกอบด้วย หมอเหยา หมอแคน เริ่มพิธีการ
บูชาครู ด้วยขันธ์ห้าขันธ์หก พร้อมทั้งโพกหัวด้วยผ้าสีแดง ตบมือ 3 ครั้ง ต่อด้วยการลําด้วยกลอนด้น
หมอแคนจะบรรเลงไปเรื่อยๆจนเสร็จพิธี46
ใครทอง สิงห์คํามา กล่าวว่า เมื่อมีการเจ็บป่วยของผู้คนเป็นบุคคลที่ผีต้องการเอาไปอยู่
ด้วย จึงทําให้ไาติจําเป็นต้องเชิไหมอเหยา มาลําส่องหาสาเหตุของการป่วย ซึ่งผู้ที่เป็นผู้ป่วยที่หาย
แล้วจะต้องมาเป็นผีหมอ พิธีกรรมเริ่มด้วยการเหยาอัไเชิไผีเข้าทรงโดยการลํา ทํานองลําผู้ไท มีแคน
ประกอบและมีล่ามคอยถามสาเหตุและอ้อนวอนขอขมาโทษ47
5.3 พิธีกรรมโนราโรงครู
โนราเป็นการแสดงของภาคใต้ที่มีความเก่าแก่สืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนานทําให้มี
ประวัติที่มาและเรื่องเล่าที่แตกต่างกันและถูกเปลี่ยนแปลงตามความเชื่อของแต่ละกลุ่ม จนเกิดเป็น
ตํานานเรื่องเล่าที่มีความแตกต่างกันไป จากตํานานและเอกสารต่าง ๆ ดังนี้
โดย ขุนอุปถัมภ์นรากร (โนราพุ่มเทวา) เล่าว่ามีพระยาสายฟ้าฟาดเป็นกษัตริย์ครอง
เมื องและมีพ ระชายาชื่ อนางศรีม าลา ทั้ง คู่ มีธิ ดาร่ว มกัน ชื่อ ว่ า นวลทองสํา ลี แต่ อยู่ ม าวั นหนึ่ ง
นางนวลทองสําลีได้ฝนนว่า มีเทพธิดามาร่ายรําให้ดู 12 ท่าด้วยกันและในฝนนนั้นยังเห็นเครื่องประโคม
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สุรัตน์ วรางรัตน์, การศึกษาเชิงเปรียบเทียบประเพณีวัฒนธรรมของชาวผู้ไทยและ
ชาวโซ่ (สกลนคร: วิทยาลัยครูสกนคร, 2524), 33.
44
ถวิล ทองสว่างรัตน์, ประวัติผู้ไทยเมืองนครเรณู (กรุงเทพฯ: เสรีอนันต์, 2530), 167-168.
45
รัตนาภรณ์ พัสดุ, “วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวผู้ไทย ศึกษากรณีกิ่งอําเภอหนองสูง
จังหวัดมุกดาหาร” (วิทยานิพนธ์ปริไไามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม,
2553), 116-123.
46
ชัชวาล วงค์ประเสริฐ, พิธีเหยา, โครงการส่งเสริมหนังสือตามแนวพระราชดําริ 2526.
47
ใครทอง สิงห์คํามา, การบูชาผีของชาวบ้านกิ่งอาเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัด
สกลนคร (สกลนคร: ภาคนิพนธ์วิทยาลัยครูสกลนคร, 2528), 13.

31
อันได้แก่ กลอง ทับ โหม่ง ฉิ่ง ปี่ และแตร แล้วหลังจากนั้นนางนวลทองสําลีมีคําสั่งให้ขุนนางได้
สร้างเครื่องดนตรีและหัดให้กับขุนนางรํากันอย่างสนุกสนานในที่ประทับ
อยู่มาวันหนึ่งนางนวลทองสําลี นางมีความอยากเสวยเกสรบัว ครั้ งนั้นขุนนางได้เก็บ
เกสรบัวมาให้เสวย หลังจากที่นางเสวยเกสรบัวไปแล้วนั้นจึงเกิดตั้งครรภ์ เรื่องนางนวลทองสําลีมี
ครรภ์ถึงหูพระยาสายฟ้าฟาดพระองค์มีการซักไซร้สอบถามเรื่องตั้งครรภ์ของนางนวลทองสําลีเรื่องที่
เสวยเกสรบัวไปแล้วมีครรภ์ แต่พระยาสายฟ้าฟาดไม่ทรงเชื่อ จึ งมีคําสั่ง ให้นางลอยแพไปกับนาง
กํานัลและแพได้ลอยไปติดเกาะ เกาะหนึ่ง ชื่อว่าเกาะกะชัง นางนวลทองสําลีจึงใช้เกาะนี้เป็นที่อยู่
อาศัยของนาง แล้วนางนวลทองสําลีก็ได้ประสูติโอรส ทรงสอนท่ารําโนรา จนเกิดความชํานาไ จึง
เล่าเรื่องของพระองค์ให้กับโอรสฟนงทั้งหมด
ต่อ มาพระโอรสของนางนวลทองสํ า ลี ได้ ไ ปรํ า โนราหลากหลายที่ แ ละครั้ ง หนึ่ ง ได้
โดยสารเรือพ่อค้าไปรํายังเมืองของพระอัยกา พระโอรสร่ายรําในเมืองจนเป็นที่ล่ําลือเข้าหูของพระยา
สายฟ้าฟาด พระองค์จึงปลอมพระองค์ไปทอดพระเนตรโดยพระองค์เองแล้วบังเกิดข้อสงสัยว่าทําไม
นักรําคนนี้มีหน้าคล้ายกับธิดาของตนเอง จึงสอบถามจนได้ความว่า เป็นพระราชนัดดา หลังจากนั้น
พระยาสายฟ้าฟาดจึงรับสั่งให้อํามาตย์ไปนําตัวนางนวลทองสําลีกลับมา ได้มีจระเข้ตัวใหไ่มาขวางลํา
น้ํา ลูกเรือลงไปปราบจระเข้แล้วสามารถเข้ามาในเมืองได้ พระยาสายฟ้าฟาดจัดพิธีรับขวัไและมี
การร่ายรําโนราในงานนี้และมีการประทานเครื่องแต่งกาย อันมี เทริด กําไลแขน ปน้นเหน่ง สังวาล
ฟาดเฉียงสองข้าง ปีกนกแอ่น หางหงส์ สนับเพลา ฯลฯ ซึ่งเป็นเครื่องทรงของกษัตริย์ให้เป็นเครื่อง
แต่งตัวโนรา และพระราชทานบรรดาศักดิ์พระโอรสของนางนวลทองสําลีเป็น ขุนศรีศรัทธา
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ตามตํานานนี้ยังมีกาพย์ ใช้ขึ้นบทในพิธีโรงครูมีความว่า
วันนี้วันดี
ข้ามาทําการ
ตกแต่งโรงศาล
สูงประมาณขึ้นเทียมตา
ปูสาดลาดผ้าผ่อน
ฟูกหมอนนานา
ลูกหนุมพุ่มผลา
เรียงรายมาสิ้นทุกอัน
จึงประชุมไาติกา
พี่น้องและเผ่าพันธุ์
เคารพจบทุกอัน
จะเชิไครูโนห์รา
จึงเดิมนางนวลทองสํารี เป็นบุตรีท้าวพระยา
นรลักษณ์งามนักหนา พักตร์จะแจ่มดังอัปสร
เทวาเข้าไปดลจิต
ให้เนรมิตเทพสิงหล
รูปร่างอย่างขี้หนอน
ร่อนรําง่าท่าต่างกัน
แม่ลายฟน่นเฟือน
กระหนกกลัวแต่เครือวัลย์
บทบาทกล่าวพาดพัน จําแท้แน่หนักหนา
จําได้สิบสองบท
ตามกําหนดในวิไไาณ์
ครั้นฟื้นตื่นขึ้นมา
แจ้งความเล่าเหล่ากํานัล
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แจ้งตามเนื้อความฝนน หน้าที่นั่งของท้าวไท
ยามเมื่อจะเกิดเหตุ
ให้อาเพศกําจัดไกล
ให้อยากดอกมาลัย
อุบลชาติภักษา
เทพบุตรจุติจากสวรรค์ มาสู่ครรภ์นางฉายา
รู้ถึงพระบิดา
โกรธโกรธาคือฟืนไฟ
ชั่วร้ายทําขายหน้า
ใส่แพมาแม่น้ําไหล
พร้อมสิ้นกํานัลใน
ลอยแพไปในธารัง
พระพายก็พัดกล้า
เลก็บ้าพ้นกําลัง
พัดเข้าเกาะกะชัง
นั่งเงื่องงงอยู่ในป่า
ร้อนเร้าไปถึงท้าว
โกสีย์เจ้าท่านลงมา
ชบเป็นบรรณศาลา
ท้าวพระยาอยู่อาศัย
พร้อมสิ้นทั้งฟูกหมอน แท่นที่นอนนางทรามวัย
ด้วยบุไพระหน่อไท
อยู่เป็นสุขเปรมปรีดิ์
เมื่อครรภ์ถ้วนทศมาส ประสูติราชจากนาภี
เอกองค์เอี่ยมเป็นชาย เล่นรําได้ด้วยมารดา
เล่นรําตามภาษา
ตามวิชาแม่สอนให้
เล่นรําพอจําได้
แล้วเข้าไปเมืองอัยกา
เล่นรําตามภาษา
ท้าวพระยามาหลงใหล
จีนจามพราหมณ์ข้าหลวง ไทยทั้งปวงอ่อนน้ําใจ
จีนจามพราหมณ์เทศไทย มาหลงใหลในวิไไาณ์
เที่ยวเล่นในพารา
มีราคามากครามครัน
ท้าวพระยาสายฟ้าฟาด เห็นประหลาดใจหนักหนา
ดูนรลักษณ์พักตรา
เหมือนลูกยานวลทองสําหมลี
หาตัวมาถามไถ่
เจ้าเล่าความไปถ้วนถี่
รู้ว่าบุตรแม่ทองสําหมลี แล้วหาตัวไปในวัง
ให้รําฉลองบาท
ไทธิราชสมจิตหวัง
สมพระทัยหัทยัง
ท้าวยลเนตรเห็นความดี
จึงประทานซึ่งเครื่องทรง สําหรับองค์พระภูมี
กําไลใส่กรศรี
สร้อยตาบทรวงแพรภูษา
แล้วใช้คนให้ไปรับ
บุตรีกลับเข้าพารา
ตั้งการงานวิวาห์
ทําขวัไให้พระกุมาร
แล้วให้เล่นมหรสพ
ฝุ้งตระลบเจ็ดวันวาร
ให้นามพระกุมาร
ชื่อขุนศรีศรัทธา48

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

48

ภิไโไ จิตต์ธรรม และเจ้าภาพ,อนุสรณ์ งานพระราชทานเพลิงศพ: ขุนอุปถัมภ์นรากร
(สงขลา: เทมการพิมพ์, 2527), 1-4.
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โนราวัด จันทร์เรืองเล่าว่า ท้าวมันศิลป์ นางกุไ เกสี เจ้าเมืองปิไจาได้มอบราชสมบัติ
ให้กับพระยาสายฟ้าฟาดขึ้นครองราชย์แทน เจ้าพระยาสายฟ้าฟาดมีชายาชื่อศรีดอกไม้และมีธิดา
ร่วมกันชื่อว่านวลทองสําลี เมื่อนางนวลทองสําลีเจริไวัยพระอินทร์มีความคิดที่จะให้มีการรําแบบใหม่
ขึ้นนอกเหนือจากการเล่นหัวล้านชนกันและนมยานตีเถ้า จึงดลจิตให้นางนวลทองสําลีเกิดอยากกิน
เกสรบัวแล้วพระอินทร์ดลบันดาลส่ง เทพบุตรไปจุติในครรภ์ของนางนวลทองสําลีหลัง จากนั้นนางก็
ร้องรํา อย่างสนุกสนาน จนกระทั้งบิด าห้ามปรามก็ไ ม่ส นใจ จึง ทําให้เจ้า พระยาสายฟ้าฟาดรับสั่ ง
เนรเทศลอยแพออกไปจากเมือง
แพของนางนวลทองสําลีได้ลอยไปติดที่เกาะกระชังและนางก็คลอดบุตรโดยให้ชื่อว่า อจิต
กุมาร เมื่อบุตรชายของนางโตขึ้น นางนวลทองสําลีจึงหัดร้องและรําให้กับของนางโดยการสอนแบบรํา
ให้ดูเงาในน้ํา จนครบกระบวนท่าแม่บท 12 ท่า หลังจากที่ อจิตกุมาร ร่ายจําจนชํานานแล้วได้ออกไป
ร่ายรําจนมีการร่ายรําเป็นที่แพร่หลายไปยังในเมืองปิไจา ทําให้เจ้าพระยาสายฟ้าฟาดรับสั่งให้คนไป
รับมารํา ให้ป ระชาชนชาวเมือ งได้ ดูกัน หลัง ที่ชาวเมื องได้ชมการรําของ อจิต กุมาร แล้วเกิดความ
หลงใหลเป็นที่ประทับใจของชาวเมืองแล้ว นางนวลทองสําลีได้เล่าความหลังทั้งหมดให้กับบุตรชาย
ของตนฟนงทําให้ อจิตกุมาร เกิดข้องใจสงสัยว่าทําไมพระเจ้าตาถึงขับไล่แม่ของตนจึงหาโอกาสไปเข้า
พบตาของตนเพื่อถามความจริง แล้วถามตาของตนว่า ทรงทราบหรือไม่ว่าประชาชนจะพอใจหรือไม่ที่
ขับไล่แม่ของตนแต่ที่แน่นอนก็คือไม่พอใจเป็นแน่เพราะ ก่อนที่เจ้าพระยาสายฟ้าฟาดจะขับไล่นางนวล
ทองสําลีออกจากเมือง ทําให้พระยาหงส์ทองและพระยาเหมราชหนีออกไป อจิตกุมารจึงขอต่อพระยา
สายฟ้าฟาดให้เจ้าพระยาทั้งสองกลับมาและให้ชุบเลี้ยงเช่นเดิม อจิตกุมารจึงทําพิธีเชิไพระยาทั้ งสอง
โดยทําพิธีโรงครูตั้งเครื่องที่ 12 แล้วเชิไครูเก่าแก่ให้มาดูการรําถวายและเชิไกินเครื่องบูชา เมื่อเชิไ
ครูได้เชิไพระยาทั้งหกซึ่งเป็นพี่เลี้ยงของเจ้าพระยาสายฟ้าฟาดขึ้นกินเครื่องบูชาด้วยหลังจากที่ทุกคน
เห็นการรําถวายของ อจิตกุมาร แล้วเกิดความหลงใหลเป็นที่น่าเสี ยดายเพราะชุดที่สวมใส่เป็นแค่ผ้าที่
เก่าและขาดเจ้าพระยาจึงหยิบผ้ายกที่เป็นเครื่องที่จัดไว้เป็นเครื่องบูชามานุ่งรํา หลังจากนั้นเจ้าพระยา
สายฟ้ าฟาดจึง ถอดเครื่อ งทรงแล้ว ถอดมงกุ ฎให้ และกํ าหนดปฏิ บัติว่า ผู้ใดที่จะรําโนรา จะต้ องรั บ
ขันหมาก ปลูกโรงราก 9 ศอก ยาว 11 ศอก ให้เป็นโรงรําของโนรา
อจิ ต กุ ม ารรํ า ถวายครู อ ยู่ 3วั น 3 คื น ถึ ง วั น ศุ ก ร์ จึ ง เชิ ไ ครู ก ลั บ หลั ง จากที่ เ สร็ จ พิ ธี
เจ้าพระยาสายฟ้าฟาดได้เปลี่ยนชื่อให้กับธิดาของตน จากนวลทองสําลีเปลี่ยนเป็น ศรีมาลา และให้
อจิตกุมารเปลี่ยนเป็น เทพสิงสอนพร้องกับพระราชทาน ศร และพระขรรค์
ณ เมืองปนไจา มีเจ้าเมืองชื่อท้าวแสงอาทิตย์และมีชายาชื่อนางกฤษณา มีโอรสชื่อ ศรีสุ
ธน มีชายาชื่อกาหนม มีพรานปืนชื่อ นายบุไสิทธ์ คอยรับใช้และมีหน้าที่ออกล่าเนื้อ ทุก 7วัน มีอยู่วัน
หนึ่งพรานบุไสิทธ์ได่ออกไปล่าสัตว์แต่ไปพบกับนางทั้ง 7 ที่สระอโนตัด แล้วกลับไปยังเมืองกราบทูล
ว่าหาเนื้อไม่ได้เลยจึงถูกภาคทัณฑ์ หากไม่ได้เนื้อสัตว์กลับมาจะต้องถูกตัดหัว นายพรานจึงกลับไปที่
สระอโนตัดแล้วจับทั้ง7มาถวายสักนางหนึ่ง นายพราน จึงแอบไปขโมยหางและปีก ของนางโนรา แล้ว
ไปหาพไานาคเพื่อที่จะให้มาช่วยจับนางโนรา นายพรานจึงพานางโนราไปถวายพระสุธน ต่อมาเกิด
ศึกสงครามพระสุธนได้ออกไปทําศึกสงครามจึงทําให้นางโนราได้อยู่เพียงลําพังทําให้นางกาหนมออก
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อุบายที่จะกําจัดนาโนราให้ไปจากพระสุธน จึงวางแผนให้โหรมาทํานายว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับพระสุ
ธนโดนจะต้องให้นางโนราบูชายัไ แล้วนางขอปีกหางกลับเพื่อเข้าพิธีแล้วก็หนีไป จาดนั้ นพระสุธนก็
ทราบเรื่องราวทั้งหมดก็ได่ไปตามนางโนรากลับมายังเมืองของตน จนกระทั่งนายพรานบุไสิทธ์ออกมา
จากวั ง ไปพบน้ํ า สุ ร าดื่ ม จนเพลิ น แล้ ว เดิ น ไปพบกั บ เทพสิ ง สอนที่ กํ า ลั ง รํ า อยู่ แล้ ว เข้ า ไปขอเป็ น
นายพราน
เมื่อเทพสิงสอนอายุครบ 25 ปี เจ้าพระยาสายฟ้าฟาดรับสั่งไห้อุปสมบท ในการอุปสมบท
นั้นมีการตัดจุก แล้วพรานบุไสิทธ์นําเรื่องราวที่ตนพบมาเล่าให้เทพสิงสอนฟนงแล้วก็ดัดแปลงมาเป็น
การร่ายรําจับนางซึ่งเรียกว่า รําคล้องหงส์ ตามตํานานนั้นยังมีกาพย์ปรากฏอยู่ดังนี้
ศรีศรีว่าวิเศษ
พระเกตุตกในพื้นพระธรณี
วันนี้วันดี
มีศรีพิพัฒน์สถาพร
ประนพกรจะไหว้
ทั้งพุทธพระอรหันต์
เทวันทุกแหล่งหล้า
ชั้นฟ้าและชั้นดิน
ชั้นพระอินทร์และพระพรหม
ชั้นพระยมและพระกาล
ข้าพเจ้ามีงาน
ตกแต่งศาลขึ้นเหนือมา
ปูสาดลาดผ้าผ่อน
ทั้งฟูกหมอนมีนานา
พร้อมเครื่องมูลผลา
ตกแต่งมาทุกสิ่งอัน
ชุมนุมไาติกา
พวกพี่น้องและพงศ์พันธุ์
พร้อมถ้วนทุกสิ่งอัน
ทําขวัไเจ้ามโนห์รา
ว่าแรกเริ่มเป็นชาตรี
เริ่มด้วยที่ขุนศรัทธา
บุรุษผู้หนึ่งหนา
เป็นบุตราท่านเศรษฐี
นอนวันฝนนประหลาดจิต
ให้เนรมิตในอินทรีย์
ฝนนเห็นว่าชาตรี
ร่อนรําง่าท่าต่างกัน
ตีกรับตีทับกลอง
เป่าปี่ร้องเสียงสนั่น
บทบาทกล่าวพาดพัน
ย่อมจําได้แต่ในใจ
แม่ลายสิบสองท่า
กนกมาเป็นนวลใย
ช่อพวงดวงมาลัย
จําใจเห็นเป็นลานตา
จําได้สิบสองบท
โดยกําหนดในวิไไาณ์
พอฟื้นตื่นขึ้นมา
แจ้งความเล่าท่านเศรษฐี
เล่าเรื่องนิมิตฝนน
ถ้วนทุกอันแต่เดิมที
บิดาท่านเศรษฐี
สั่งให้เล่าตามความฝนน
เที่ยวเล่าด้วยกํานัล
หน้าที่นั้นของท้าวไทย
ยามเมื่อบังเกิดเหตุ
ให้อาเพศกําจัดไกล
ให้อยากดอกมาลัย
อุบลชาติที่ภักษา
เทพบุตรจุติจากห้อง
เข้าสู่ครรภ์นางฉายา
รู้ถึงพระบิดา
ทรงกริ้วอยู่หวั่นไหว
ว่าทําไห้ขายหน้า
ลอยแพพาท่าน้ําไหล
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ร้อนสิ้นกํานัลใน
ลอยแพไปในธารัง
วาโยก็พัดกล้า
ทะเลบ้าสุดกําลัง
นัดเข้าในเกาะสีชัง
นั่งงงเงื่องอยู่เอกา
ร้อนถึงท้าวโกสีย์
ท้าวเธอคลี่รีบลงมา
ชุบเป็นบรรณศาลา
ให้นางพระยาอยู่อาศัย
จบสิ้นทั้งฟูกหมอน
แทนที่นอนของนางไท
ด้วยบุไนางทรามวัย
อยู่เป็นสุขเปรมปรีดิ์
ครรภ์ภาถ้วนกําหนด
ให้ระทดสะระศรี
ประสูติจากนาภี
เอกองค์เอี่ยมเป็นผู้ชาย
ตั้งชื่อเพรากุมาร
โฉมสะคราไงามเฉิดฉาย
เรียนรู้ตามมารดา
วิชาแม่ก็สอนให้
เล่นรําก็ทําไป
ชาวบ้านเมืองเลื่องลือชา
อายุเจ็ดขวบเข้า
จึงเข้าเมืองพระเจ้าตา
เล่นรําตามภาษา
ผูงชนาก็หลงใหล
ท้าวพระยาหมู่ข้าหลวง
คนทั้งปวงอ่อนน้ําใจ
จีนจามเทศพราหมณ์ไทย
ฟนงหลงใหลเพราะวิไไาณ์
พระยาสายฟ้าฟาด
เห็นประหลาดเป็นหนักหนา
สองกษัตริย์สมพักตรา
คล้ายลูกยานวลทองสําหมลี
หาตัวเข้าไปไต่ถาม
จึงเล่าความแต่เดิมดี
ว่าลูกนางนวลทองสําหมลี
จึงรับเข้าในราชวัง
แล้วให้รําฉลองบาท
ไทยธิราชดังใจหวัง
ปลื้มใจในหัทยัง
ทอดพระเนตรว่างามดี
ท้าวให้เครื่องประทาน
สร้องสังวาลมงกุฎมี
กําไหมลใส่กรศรี
อีกทับทรวงและภูษา
แล้วยกเงินชั่งตําลึงตรา
ประทานให้เป็นมงคล
แล้วจดหมายไปทุกตําบล
ชื่อว่าเทพสิงสอนนักลินลา
สมเด็ จพระเจ้ าบรมวงศ์ เธอกรมพระยาดํ ารงราชานุภาพทรงกล่า วถึง หลัก ฐานที่เป็ น
ตํานานได้จากนครศรีธรรมราช ที่ปรากฏในหนังสือตํานานอิเหนาในบทไหว้ครูโนราที่มีคํากล่าวถึงครู
โนราที่มีชื่อว่า ขุนศรัทธาอยู่ในกรุงศรีอยุธยาซึ่งมีความผิดต้องราชทัณฑ์ให้ลอยแพไปจากพระนครซึ่ง
แพของขุนศรัทธาได้ไปติดที่เกาะสีชังพวกชาวเรือพบจึงรับสั่งให้ไปส่ง ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ขุน
ศรัทธาจึงเป็นครูสอนโนราที่เมืองละครเป็นเดิมมา และพระองค์ท่านประทานความเห็นว่า ขุนศรัทธา
นี้เป็นตัวละครที่มีชื่อเสียงมากในกรุงศรีอยุธยา โดยเฉพาะการเล่นเรื่องนางมโนราห์49
จากละครชาตรี โดยกรมศิลปากร ความว่า ณ กรุงศรีอยุธยามีท้าวทศวงศ์ นางสุวรรณ
ดาราปกครองเมืองและมีธิดาชื่อ นวลสําลี ขณะที่นางนวลสําลีอยู่ในช่วงเจริไวัยก็มีปาฏิหาริย์เทพยดา
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กรมพระยาดํารงราชานุภาพ. ตานานละครอีเหนา (คลังวิทยา, 2507), 5-9.
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ได้ ล งมาปฏิ สนธิ ใ นครรภ์ ข องนางนวลสํ า ลี โ ดยที่ น างไม่ มี ส ามี ความก็ ท ราบถึ ง ท้ า วทศวงศ์ จึ ง มี
พระราชทานรับสั่งให้โหรหลวงทํานายว่าจะเกิดอะไรขึ้น โดยคําทํานายมีความว่า จะมีนักเลงชาตรี
ท้าวทศวงศ์กลัวจะอับอายต่อชาวเมืองจึงรับสั่งให้นําตัวนางนวลสําลีไปลอยแพ เทพยาดาจึงบันดาลให้
แพไปติดที่เกาะสีชัง พร้อมกับเนรมิตศาลาพร้อมกับนําดอกมณฑาสวรรค์ชุบเป็นนางนมชื่อแม่ศรีมาลา
หลังจากที่นางนวลสําลีได้ประสูติพระโอรส แม่ศรีมาลาได้เลี้ยงดูแล้วได้พาพระโอรสไปในป่าก็ได้พบ
เห็นกินนรร่ายรําในสระอโนตัด พระโอรสก็สามารถจดจําได้ทั้งหมด
เมื่อครบอายุ 9 ขวบเทพยดาก็ได้ให้นามว่า พระเทพสิงหรและได้นําเอาศิลามาชุบเป็น
พรานบุไ ขณะที่พระเทพสิงหรและพรานบุไได้เข้าไปเล่นในป่านั่งเล่นกันอยู่กันพักใหไ่ก็ได้นอนหลับ
ใต้ต้นรัง เทพยดาได้ลงมานิมิตฝนนบอกท่ารํา 12 ท่า ท่าแม่ลาย ท่าเขาควาย ท่ากินนร ท่าจับระบํา ท่า
ลงฉาก ท่าฉากน้อย ท่าผาหลา ท่าบัวตูม ท่าบัวบาน ท่าบัวแย้ม และท่าชักใยแมงมุม และ เนรมิต
ประทาน ให้ทับ 2 ใบ คือน้ําตาตกกับนกเขาขั น กลอง 1 ใบ คือ เภรีสุวรรณโลก แล้วชุบขุนศรัทธา
เป็นครูโนรา หลังจากนั้นพระเทพสิงหรก็ตื่นและได้เห็นเครื่องดนตรีทั้งหมดและได้นํากลับไปยังศาลาที่
พักแล้วเทพยาดาก็ได้เนรมิตเรือลําหนึ่งให้กับพระเทพสิงหรเพื่อให้ออกไปร่ายรํา และเดินทางไปยัง
เมืองกรุงศรีอยุธยา จนเป็นที่ล่ําลือไปทั่วเมืองจนทําให้เรื่องราวไปถึงท้าวทศวงศ์ รับสั่งให้รําถวาย ทํา
ให้ท้าวทศวงศ์ทอดพระเนตรเห็นนางนวลสําลีและได้เข้าไปถามความหลังจากธิดาของตนและได้โปรด
ปรานการร่ายรําของพระเทพสิงหรจึงประทานเครื่องต้นให้กับพระเทพสิง หรใส่ในการเล่นชาตรีอีก
ด้วย50
เล่าโดย นายพูน เรื องนนท์ ความว่าพระสิง หรกับแม่ศรีคงคา เป็นสามีภรรยากันที่ มี
ความสามารถในการแสดงละครชาตรีได้อย่างดีมากเป็นที่เลื่องลือไปทั่วบ้านทั่วเมืองจะกระทั่งนางฟ้า
และเทวดาลงมาชมการแสดงจนลืมกลับไปเข้าเผ้าพระอิศวรจนทําให้พระอิศวรกริ้วโกรธและตรัสว่าจะ
จัดโรงละครโรงใหไ่ขึ้นเพื่อทําการแสดงและประชันแล้วจะทําลายการแสดงของพระสิงหรและแม่ศรี
คงคาทําให้พระวิสสุกรรมเกิดความสงสารจึงบอกให้ทั้ง สองว่าเวลาทําการแสดงให้ทําที่ประทับของ
พระองค์เอาไว้เมื่อทําการแสดงพระองค์จะลงมาประทับและปกป้องคุ้มครองไม่ให้แพ้พระอิศวร จาก
ตํานานนี้ทําให้มีเสาผูกผ้าแดงปนกไว้กลางโรงเพื่อเป็นธรรมเนียมการแสดงโนรา51
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6. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
6.1 แนวคิดมานุษยดุริยางควิทยา (Ethnomusicology)
Ethnomusicology มาจากการ ผสมคําระหว่าง musicology ประกอบด้วยคําว่า
music กับ logos มีความหมายว่า ความรู้และศาสตร์ ทาง ดนตรี เมื่อนําคําว่า ethno มีความหมาย
ว่ า เชื่ อ ชาติ ชาติ พั น ธุ์ หรื อ ชนเผ่ า มาเติ ม ลงหน้ า คํ า ว่ า musicology จึ ง กลายเป็ น คํ า ว่ า

50

ธนิต อยู่โพธิ,์ “ตานานละครชาตรี” ในศิลปะละครราหรือคู่มือนาฏศิลปะไทย
(กรุงเทพฯ:กรมศิลปากร,2531), 380-381.
51
มนตรี ตราโมท, การละเล่นของไทย (กรุงเทพฯ:กรมศิลปากร,2518), 3.
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Ethnomusicology มีความหมายว่า ความรู้หรือศาสตร์การศึกษาดนตรีของผู้คน เป็นคนที่ไหนก็ได้
ดนตรีอะไรก็ได้ แต่มีข้อยกเว้นว่าเป็นการศึกษาที่ไม่ใช่ดนตรีตะวันตก (classical music)52
การศึกษาระยะแรกเป็นการศึกษาที่มีขอบเขตเฉพาะดนตรีพื้นบ้านที่ไม่ใช้ดนตรีตะวันตก
โดยอาศั ยหลั ก วิ ธี ก ารศึ ก ษาดนตรี ต ามแนวทางของศาสตร์ท างดนตรี วิ ท ยาเปรี ย บเที ยบ และใช้
เปรี ย บเทีย บกั บ วั ฒนธรรมดนตรี อื่ น ๆ ซึ่ ง เรี ย กการศึ ก ษาลั ก ษณะนี้ว่ า ดนตรีวิ ท ยาเปรี ย บเที ย บ
(Comparative Musicology)
โดยมีศัพท์ภาษาไทยบัไไัติไว้มากมาย เช่น ดุริยางคศาสตร์ชาติพันธุ์ , ดุริยางคชาติพันธุ์
วิทยามานุษยดนตรีวิทยามานุษยวิทยาการดนตรีดนตรีชาติพันธุ์วิทยาและสังคีตชาติพันธุ์วิทยา53 เป็นต้น
ปนไไา รุ่งเรือง อธิบายความหมายทางด้านแนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา มานุษยดุริ
ยางควิทยา (Ethnomusicology) ว่า เป็นการศึกษาดนตรีที่ดําเนินอยู่ในปนจจุบัน โดยศึกษาตัวดนตรี
ไปพร้อมกับแนวคิดทางดนตรีของผู้ที่สร้างหรือคิดค้นดนตรี ในการบรรเลง การดํารงอยู่ และการ
เปลี่ยนแปลงของดนตรีในท้องถิ่นนั้น ๆ54
อานันท์ นาคคง กล่าวถึงมานุษยดุริยางควิทยาว่า การศึกษาดนตรีนอกกลุ่มศิลปะดนตรี
ตะวันตก ได้พัฒนาสู่การศึกษาดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ หรือกาศึกษาระบบ มุขปาฐ โดยผ่านการศึกษา
กระบวนการการเข้าถึงความรู้ทางด้านดนตรี ตามแนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยา ดุริย างค
วิทยา ได้เข้าไปมีส่วนร่วมการศึกษาดนตรีของมนุษย์ ทําความเข้าใจวัฒนธรรม วิถีชีวิต และสิ่งที่สําคัไ
คือ ตัวมนุษ ย์นั้น เอง อาจเรียกได้ ว่าการศึ กษามนุ ษยดนตรี เป็น การศึกษาผ่ านปรากฏการดนตรี
เสียงเพลง รูปแบบ เนื้อหา ผ่านวัฒนธรรมความเชื่อ ผ่านการสืบทอดและการเปลี่ยนแปลง ผ่านการ
ผลิตและการงาน ซึ่งศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ที่เล่นดนตรีเพื่อเข้าใจความหมายและความสําคัไของ
ดนตรีอย่างลึกซึ้ง55
Merriam นิยามคําว่า Ethnomusicology ว่าเป็นการศึกษาในวัฒนธรรม มีความหมาย
เป็นนัยว่า มานุษยดุริยางควิทยาเป็นการศึกษาดนตรีวิทยา และชนเผ่าวิทยา เสี ยงดนตรีไ ด้มาจาก
กระบวนการพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ ที่ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากทั ศ นคติ แ ละความเชื่ อ ของแต่ วั ฒ นธรรม
พฤติกรรมของมนุษย์ก่อให้เกิดดนตรีและศึกษาดนตรีแพร่กระจายไปยังคนอื่น ๆ การศึกษามานุษยดุริ
ยางควิทยาเป็นการศึกษาระหว่างสังคมวิทยากับมานุษยวิทยาที่จะต้องศึกษาความเข้าใจควบคู่กันไป
งานของนักมานุษยดุริยางควิทยา แบ่งได้เป็น 3 ระยะดังนี้
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ปนไไา รุ่งเรือง, “หลักวิชามานุษยดุริยางควิทยา Foundation of Ethnomusicology”
(เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 393571 ภาควิชาศิลปนิเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์, 2546), 1-2.
53
ศรัณย์ นักรบ, ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์, 2557), 2-4.
54
เรื่องเดียวกัน, 11.
55
อานันท์ นาคคง, “เส้นทางสายมานุษยวิทยาดนตรีในประเทศไทย,” ใน ผู้คน ดนตรี
ชีวิต, สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ สรินยา คําเมือง กมลทิพย์ จ่างกมล และอลงกต วรรณวิชัยกุล,
บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิริน, 2553), 18-19.

38
ระยะแรก คือ การรวบรวมข้อมูลและศึกษาภาคสนาม
ระยะที่ 2 คือ การวิเคราะห์ข้อมูล สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1 เป็นการเปรียบเทียบชาติพันธุ์วรรณากับหลักฐานทางชาติพันธุ์วิทยา
แบบที่ 2 เป็นการศึกษาข้อมูลที่รวบรวมมาโดยใช้อุปกรณ์และเทคนิคพิเศษต่างๆ
ระยะที่ 3 คือ การนําข้อมูลที่วิเคราะห์และผลที่ได้มาประยุกต์ใช้กับการศึกษามานุษยดุริ
ยางควิทยา สังคมวิทยา เป็นการใช้เทคนิคพิเศษในการเชื่อมผสานมานุษยวิทยาและดุริยางควิทยาให้
เป็นมานุษยดุริยางควิทยาที่เป็นเอกลักษณ์56
การศึกษาดนตรีพื้นบ้านด้วยวิธีการของ Ethnomusicology เป็นการศึกษาที่เหมาะสม
และน่าจะครอบคลุมการศึกษาดนตรี ไ ด้มากที่สุด เนื่องด้วยดนตรีมีความเกี่ยวข้องกั บ สัง คมและ
วัฒ นธรรมไม่ว่ าจะเป็น ทางด้ านประวั ติศ าสตร์ สั ง คม จิต วิท ยา โดยโครงสร้ างทางสั ง คม ภา ษา
วรรณกรรม สุ น ทรี ย ศาสตร์ สั ไ ลั ก ษณ์ และศิ ล ปะด้ า นอื่ น ๆ การศึ ก ษาด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
Ethnomusicology เป็นหลักการศึกษาที่จะทําให้เรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมว่า การศึกษา
ทางด้า นดนตรีพื้ น บ้ าน เพี ย งด้ า นใดด้ านหนึ่ง ย่ อ มไม่ เพี ย งพอถึง ความเข้า ใจสั ง คมที่ เ ป็น เจ้า ของ
วัฒนธรรมได้ จําเป็นต้องใช่ข้อมูลที่เป็นข้อมูลภาคสนาม และนอกจากการศึกษาข้อมูลที่เป็นตัวเพลง
แล้วนั้น ข้อมูลทางด้านอื่น ๆ ก็ควรที่จะศึกษาด้วยเช่นกัน57
การศึกษาภาคสนามก็เป็นอีกหนึ่ง หัวใจหลักในการศึกษาทางด้าน Ethnomusicology
กล่าวคือ การเข้าไปอาศัยอยู่ในวัฒนธรรมของมนุ ษย์เพื่อเรียนรู้วิธีคิด วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคน
เหล่านั้นโดยใช้วิธีการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observtion) เป็นส่วนหนึ่งของวิถี
ชีวิตรวมถึงเป็นการเก็บข้อมูลประชากรและวัตถุทางวัฒนธรรม (Collection of Demographic and
Material Culture Data) การลงภาคสนามไม่ได้เป็นแต่เพียงการเก็บข้อมูลเท่านั้นแต่ยังเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอีกด้วย นอกจากนี้ในการศึกษาภาคสนาม สิ่งที่ได้พร้อม ๆ กันกับการลง
พื้นที่คือการบันทึกภาคสนาม(Fieldnotes) และทั้งหลักฐานจากภาคสนาม เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย
และวีดีทัศน์ เป็นต้น58

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

56
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6.2 แนวคิดทางด้านมานุษยวิทยา
มานุษยวิทยา เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์เปรียบเสมือนกระจกเงาที่ส่องให้
เรามองเห็นมนุษย์ชาติ ทําให้มนุษย์มองเห็นตัวเองในแง่มุมต่าง ๆ มานุษยวิทยาเป็นวิชาที่ศึกษา
เกี่ ย วกั บ ความแตกต่า งของมนุ ษ ย์ ในทุก รู ป แบบ ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ งของจิ ต วิท ยา ชี ว วิ ท ยา หรื อ
วัฒนธรรม มานุษยวิทยาเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่เปรียบเทียบพฤติกรรมของมนุษย์ทางด้านต่าง ๆ
มานุ ษ ยวิ ท ยาใช้ แ นวทางในการศึ ก ษาแบบ องค์ ภ าพรวม หรื อ ทุ ก แง่ มุ ม ( holistic
approach) เพื่อศึกษาประสบการณ์ของมนุษย์ เช่น ศึกษาชีวิต ประจําวันและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นเป็นประจําทุกวัน ๆ และทุก ๆ ปี ศึกษาเกี่ยวกับทางด้านสังคมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพอนามัยและเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในรูปแบบต่าง ๆ ร่างกายของมนุษย์และปนจจัยทาง
วัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อลักษณะทางกายภาพของมนุษย์ พิธี กรรมต่าง ๆ เป็นต้น นักมานุษยวิทยา
ถือว่าพฤติกรรมทุกด้านของมนุษย์มีความสําคัไ เพราะเป็นส่วนที่ทําความเข้าใจวิถีชีวิตของมนุษย์ได้
ลักษณะของมานุษยวิทยา
1. เน้นการเปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่างในพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ของมนุษย์
2. เน้นการศึกษาทางด้านวัฒนธรรม
3. ศึกษาสังคมทุกระดับ
4. ศึกษาชีวิตมนุษย์ในทุกแง่มุมและทุกด้านของชีวิต เช่น ครอบครัว ความเชื่อ ค่านิยม
เป็นต้น
5. ศึกษาลักษณะสําคัไทั้งสองอย่างของมนุษย์ชาติ คือลักษณะทางกายภาพ (ร่างกาย)
และ ลักษณะทางวัฒนธรรม
6. งานวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยา
มานุษยวิทยาวัฒนธรรม เป็นการศึกษาพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้และผลที่เกิดขึ้น
จากการเรียนรู้ของมนุษย์ หรือศึกษาวัฒนธรรมสังคมต่าง ๆ แบ่งออกเป็นสามสาขาย่อยดังนี้
1. ชาติพันธุ์วรรณา เป็นรากฐานของวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ
กลุ่มประชากรต่าง ๆ ของสังคม ชาติพันธุ์วรรณาจึงหมายถึง การพรรณนาถึงชีวิต ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม เฉพาะสังคมใดสังคมหนึ่ง
2. มานุษยวิทยาสังคม เป็นสาขาที่มีมโนภาพสําคัไ คือ โครงสร้างทางสัง คม (social
structure) และการหน้าที่ (function) แรดคลิฟฟ์ บราวน์ เล็งเห็นว่ามโนภาพ วัฒนธรรม (culture)
กว้างเกิน และอยากที่จะศึกษา จึงเน้นเฉพาะทางด้านโครงสร้างทางสังคมหรือเป็นส่วนความสัมพันธ์
ของมนุษย์ในแง่มุมต่าง ๆ
3. ชาติ พันธุ์ วิทยา เป็นการศึ กษาเปรียบเทีย บความเหมื อนและความแตกต่างของ
วัฒนธรรมต่าง ๆ โดยมีมโนภาพ วัฒนธรรม เป็นกรอบแนวคิดสําคัไ
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ลั ก ษณะเด่ น ของมานุ ษ ยวิ ท ยาวั ฒนธรรม คื อ ระเบี ย บวิ ธี ก ารเปรี ย บเที ย บ
(comparative method) หากกระบวนการที่วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไปหรือกระบวนการต่อเนื่องของ
วัฒนธรรมในสังคมทุกเวลาและสถานที่59
มานุษยวิทยาการระลึกรู้แนวคิดนี้มองวัฒนธรรมว่าให้ความหมายกับกฎเกณฑ์ข้อบังคับ
ต่าง ๆ รวมทั้งการจัดประเภทสิ่งของต่าง ๆ ในวัฒนธรรมนั้น ๆ โดยเฉพาะแนวคิดนี้ให้ความสําคัไกับ
ภาษาเป็นพิเศษ เพราะมนุษย์ทุกคนใช้ภาษามองโลกและเข้าใจประสบการณ์ของตนเองจึงนิยามได้ว่า
เป็ น รหั ส หรื อ กฎเกณฑ์ สํ า หรั บ การกระทํ า พฤติ ก รรมด้ า นต่ า ง ๆ ของมนุ ษ ย์ วั ฒ นธรรมจึ ง ไม่ ใ ช้
พฤติกรรมของมนุษย์แต่เป็นเสมือนไวยากรณ์หรือกฎเกณฑ์ของบังคับต่าง ๆ กรอบแนวคิดที่มีความ
ใกล้เคียงอีกอย่างคือ มานุษยวิทยาเชิงสัไลักษณ์ (symbolic anthropogy) มองว่าวัฒนธรรมว่าเป็น
ระบบหนึ่งของสัไลักษณ์และการให้ความหมายที่มีร่วมกันของคนในขุมชนหรือสังคม
เก็ตซ์ กล่าวถึงการหยี ตาและการหมุนตาไปรอบ ๆ เป็นการสื่อสารของคนบางคน ที่
เฉพาะตามรหัสลับที่ยอมรับกันทางสัง คม แต่การหยีตาเป็นวัฒนธรรม เพราะมีความหมายและให้
ข้อมูลพิเศษของการสื่อสาร หรือ เป็นสัไไาลักษณ์ด้านต่าง ๆ ของพฤติกรรมมนุษย์ที่นักมานุษยวิทยา
นิยามวัฒนธรรมว่า เป็นระบบหนึ่งที่ให้ความหมายพฤติกรรมของมนุษย์60
6.3 สัญญวิทยา (Semiology)
สัไไศาสตร์ เกิดขึ้นโดยนักคิดชื่อ Ferdinandde Saussure ซึ่งให้ความสําคัไกับ
ภาษาเพียงอย่างเดียว จนมีนักคิดท่านอื่นนํามาพัฒนาและต่อยอดทําความเข้าใจสิ่งต่างที่อยู่นอกเหนือ
ของภาษา
Semiology เดิมเป็นเครื่องมือที่ใช้ศึกษาและวิเคราะห์ภาษาต่างๆในปนจจุบันได้นําเอามา
วิเคราะห์การทํางานและบ่งบอกความหมายของระบบต่างๆ เป็นการสํารวจตรรกะที่อยู่เบื้องหลังการ
สื่อสารภายใต้เครื่องหมายโดยระบุการสื่อสารอยู่บนรากฐานของเครื่องหมาย โดยผ่านการยอมรับ
กฎเกณฑ์ ข องสัง คมนั้ น ๆ ภาษาเป็น สิ่ ง สํา คั ไ ในการสื่ อสารแต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามในสัง คมโลกนี้ ยั ง มี
สัไลักษณ์ เครื่องหมายต่างๆ เช่น เครื่องหมายจราจร สัไลักษณ์ตัวเลขทางคณิตศาสตร์ สัไไาณมือ
เป็นต้น
สิ่งสําคัไของศาสตร์ ที่เรียกว่า สัไไศาสตร์ เครื่องหมายหนึ่งคือ สัไไะ (Signal) ที่จะ
สื่อสารบางสิ่งบางอย่างกับเรา โดยที่เราจะเข้าใจความหมายทางธรรมชาติของเครื่องหมาย มี 2 ทางดังนี้
1. เครื่ องหมายที่ทํ าหน้า ที่เ ป็นตั วแทนบางสิ่ ง บางอย่ างเป็น การกระตุ้น จิต สํา นึก ที่
สอดคล้องกับความหมายหรือสิ่งอื่นที่อ้างถึง เช่น แนวคิด ความเชื่อ
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งามพิศ สัตย์สงวน, หลังมานุษยวิทยาวัฒนธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: รามาการ
พิมพ์, 2543), 1-8.
60
เรื่องเดียวกัน, 64-65.
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2. ทุกเครื่องหมายประกอบด้วย รูปสัไไะ และความหมายของสัไไะ61
6.4 มายาคติ(myth)
มายาคติ (myth) เป็น ศาสตร์ที่รั บอิท ธิพลทางความคิดเชื่อมโยงจากสัไ ไวิทยา
(semiology) เป็นวิธีการเรียนรู้ในแบบสํานักโครงสร้างนิยมเหมือนกัน มายาคติเป็น ทฤษฎีของ
โรล็องค์ บาร์ตส์ นักวิชาการและปรัชไาชาวฝรั่งเศส เป็นแนวคิดที่ว่าด้วยระบบสื่อความหมายทางคติ
ความเชื่อก่อตัวอยู่บนกระแสหรือวัตถุ (สัไไะ) ที่มาอยู่ก่อนแล้ว มายาคติ จึง ไม่ใช้เพียงวัตถุอย่าง
เดียว แต่เป็นระเบียบและรูปแบบของวิธีสร้างความหมายในชุดที่สองและถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง ใน
ระบบทางสัไไวิทยาและอีกลักษณะหนึ่งก็ยังอิงกับสัไไะโดยตรง
ความหมายที่ว่ามายาคติเป็นชุดความหมายที่สอง คือ มายาคติที่เป็นการสื่อสารที่เสริม
ต่อมาจากสื่อความทางสัไไะ ทั้งนี้ ความหมายทางสัไไะถือได้ว่าเป็นความหมายชุดที่หนึ่ง กล่าวคือ
เนื้อหา(พระพุทธเจ้า-ธรรม) -รูปแบบ (ลักษณะทางอุดมคติ) –รูปธรรม (พระพุทธรูป) ทั้งหมดนี้เป็น
ส่ ว นผสมของนามธรรมและรู ป ธรรมที่ มุ่ ง เน้ น ประเด็ น ไปทางเนื้ อ หา ที่ ม า ความหมาย ต่ า ง ๆ
ของสัไไะ (พระพุทธรูป) แต่มายาคติเป็นการเสริมต่อความทางสัไไะ ในขั้นตอนสุดท้ายคือคติ
ความเชื่อต่อ พระพุทธรูป ที่มุ่งเน้นประเด็นในความหมายผัสสะและประโยชน์ ใช้สอยรวมถึงที่แฝงอยู่
ในรูปของพิธีกรรมที่เกี่ยวข้อง บางส่วนก็คือ คติความเชื่อแบบกลวง ๆ ที่พุทธศาสนิกชนส่วนใหไ่เข้าใจ
ความเชื่ อ แบบกลวง ๆ ได้ ส ะท้ อ นผ่ า นออกมาในรู ป แบบของความนึ ก คิ ด และการ
ประกอบพิธีกรรมที่มุ่งไปในทิศทางของไสยศาสตร์ เช่น ความเชื่ออย่างสนิทใจว่าพร ะพุทธรูปคื อ
พระพุทธเจ้า ความเชื่อที่ว่าพระพุทธรูปสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วยการประกอบพิธีกรรมบูชา
เป็นต้น
การมองพระพุทธรูปเป็นเพียงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ที่จะดลบันดาลความ
ต้องการของตนเองนั้น คติความเชื่อเหล่านี้สืบเนื่องมาจากการทํางานหรือหน้าที่ของมายาคติ ที่กลบ
เกลื่อน บิดเบือนให้ดูเป็นเรื่องธรรมดา มายาคติก็มิได้ปิดบังอําพรางสิ่งใด ทั้งสิ้น ทุกอย่างปรากฏต่อ
หน้าเราอย่างเปิดเผยแต่เราต่างหากที่คุ้นเคยจนเกิดความเคยชินไม่ทันได้สังเกตว่ามันเป็นสิ่งประกอบ
ทางวัฒนธรรม 62 คติความเชื่อเป็ นธรรมชาติ เป็นจริง และมนุษ ย์ตอบสนองความรู้สึ กนึกคิดผ่า น
พิธีกรรมด้วยความงมงาย
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นฤภัย อักษรมี, “การวิเคราะห์วัฒนธรรมสมัยนิยมในเพลงผี ของครูมนัส ปิติสานต์ ”
(วิทยานิพนธ์ปริไไามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 2556), 26-27.
62
โรมล็องด์ บาร์ตส์, มายาคติ, แปลโดย วรรณพิมล อังคศิริสรรพ (กรุงเทพฯ: โครงการ
จัดพิมพ์คบไฟ, 2547), 2-4.

42
วิธีการถอดมายาคติ ของ บาร์ตส์ กล่าวคือ
1. การอ่านในระดับของรูปสัไไะที่มีความหมายถูกวางไว้ไห้ ว่าง (an empty signifier)
เป็ น การปล่ อ ยให้ ค วามหมายเป็ น ไปตามที่ มั ก แสดงตนหรื อ ตามที่ นิ ย มกั น เช่ น ความเชื่ อ คิ ด ว่ า
พระพุทธรูปกับพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งเดียวกัน
2. การอ่านในระดับที่รูปของสัไไะมีความสมบูรณ์ (an full signifier) เป็นการอ่านเพื่อ
ดูการบิ ดเบื อนของความหมายระหว่างรูป สัไ ไะกั บความหมายสัไ ไะ คือ ความขลั ง ศั กดิ์ สิท ธิ์
อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ ไสยศาสตร์ การดลบันดาลต่าง ๆ
3. การอ่านในระดับที่รูปสัไไะกลายเป็นมายาคติ (the mythical signifier) เป็นการ
อ่านรูปของสัไไะที่ไม่แยกรูปและความหมายของสัไไะออกจากกัน เป็นการอ่านเพื่อหาระบบการ
สร้างคติความหมายหรือมายาคตินั้นเอง คือ ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ยึดเหนียวจิตใจโดนไม่ต้องสงสัย63
หมอผี (shaman)
หมอผี คือสิ่งที่ เชื่อกันว่ามีอํานาจเหนือธรรมชาติเป็นพิเศษ และให้บริการต่าง ๆ เช่น
การรั กษาคนป่ว ย การทํา นาย หรือ การใช้มายาการ ในหมู่พ วกเอสกิโ ม หน้าที่ข องหมอผีคื อการ
เดินทางประปี เพื่อติดต่อกับภูตผีปีศาจที่ก้นทะเล นอกจากนี้หมอผีมักถูกเรียกบ่อย ๆ ให้ไ ปรักษา
คนไข้ ซึ่งหมอผีจะทําการรักษาโดยการค้นหาว่า ผีสางเทพเทวดาตนใดถูกลบหลู่โดยคนไม่ได้ปฏิบัติตน
ไปตามข้อหาต่าง ๆ หรือภูตผีตนใดเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยของคน บ่อยครั้งที่การรักษาของหมอผี
จะทําโดยการสารภาพผิดของเหยื่อ หรือ การทําพิธีเพื่อเอาภูตผีปีศาจที่สิงคนออกมา
บาลิคกี้ (balicki) เล่าถึงหมอผี ในหมู่พวกเอสกิโม เนมซิลิค (netsilik) ว่า หมอผีทําการ
เตรียมเครื่องมือต่าง ๆ แล้วทําพิธีเชิไภูตผีที่คุ้มครองเขามาเข้าร่าง เมื่อเข้าทรงแล้ว ก็เป็นการพูดคุย
โดยใช้ศัพท์ที่เป็นภาษาลับของพวกหมอผี ขณะที่หมอผีเข้าทรงทําพิธี ผีร้ายที่เชื่อกันว่ามีรูปร่างกลม ๆ
และเต็มไปด้วยเลือด ออกจากร่างจากนั้นหมอผีขอความช่วยเหลือจากผีที่ดีที่คุ้มกันให้ตามล่าผีร้ายนั้น
แล้วเขายังได้รับความช่วยเหลือจากผีดี ๆ เช่น พวกหมอผีที่ตายไปแล้ว
กิจกรรมต่าง ๆ ของหมอผีจะมีผลกระทบอย่างสําคัไต่อคนไข้เป็นราย ๆ คนไข้ ส่วนมาก
แล้วมักจะหายป่วยหลังจากที่ทําพิธีไปแล้ว ลัทธินับถือหมอผีมีหน้าที่สําคัไที่สําคัไที่ทําให้เกิดบูรณ
การทางสังคม โดยการกระทําต่าง ๆ ที่ใช้สัไลักษณ์ การทําพิธีต่าง ๆ ของหมอผี เป็นการนําเอาความ
เชื่อและการนํามาปฏิบัติ ทางศาสนารวมกัน ในทางที่ช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนค่านิยมทางวัฒนธรรม
ที่ประกอบด้วยสมาชิกที่มีประสบการณ์คล้าย ๆ กันพฤติกรรมดังกล่าวทําหน้าที่สําคัไคือ ปล่อยความ
ว้าวุ่นใจที่เป็นสาเหตุที่ทําให้ว้าวุ่นใจของปนจเจกชนหรือชุมชนออกมา โดนที่หมอผีสามารถเช้าควบคุม
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ไชยรัตน์ เจริไสินโอฬาร, สัญวิทยา โครงสร้างนิยม หลักโครงสร้างนิยมกับ
การศึกษารัฐศาสตร์ (กรุงเทพฯ: วิภาษา, 2545), 146.
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พลังต่าง ๆ ของธรรมชาติและเหนืออํานาจธรรมชาติที่จะทําความเลวร้ายให้กับสังคมจึงดูว่าโชคร้าย
ต่าง ๆ ถูกให้ความหมายในกรอบของวัฒนธรรม ทําให้ชุมชนสามารถทํากิจกรรมต่าง ๆ อย่างปกติ64
6.4 แนวคิดทางด้านสังคมวิทยา
แนวคิ ด ทางด้ า นสั ง คมวิ ท ยามี ค วามเป็ น มาเริ่ ม ปลายคริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 18 ต้ น
คริ ส ต์ ศตวรรษที่ 19 ในช่ วงที่ โ ลกมี ก ารเปลี่ย นแปลงทางด้ า นสั ง คมที่ สั ง คมตะวัน ตกเรี ย กว่า ยุ ค
สมั ย ใหม่ (Modern Era) ในช่ ว งนั้ น เกิ ด การปฏิ วั ติ อุ ต สาหกรรม (industrial revolution)
คริสต์ศตวรรษที่ 19 เกิดระบบสังคมและระบบเศรษฐกิจ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทําให้เกิดความ
เป็นเมืองอย่างรวดเร็วและทําให้คนเข้าสู่เมืองมากกว่าอยู่ชนบท craig Calhoun กล่าวเอาไว้ และ Ed
Vaughan กล่าวเช่นเดียวกันว่าเกิดในยุโรปตะวันตกในช่วง ศตวรรษที่ 18 เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
การปฏิ วั ติ อุ ต สาหกรรมการปฏิ วั ติ ฝ รั่ ง เศสและสงครามโปเลี ย น ทํ า ให้ เ กิ ด ระบบเมื อ งมากขึ้ น
(Urbaniztion) อยู่ในยุโรปอย่างรวดเร็ว
สังคมวิทยาเกิดขึ้นมาเพื่อตอบปนไหาความไม่เป็นธรรมและความไม่ยุติธรรมที่ได้ตามมา
กับสังคมอุตสาหกรรมทุนนิยมนั้นเอง มีบทความของพลาโต (The Republic of Plato) พูดถึงความรู้
ทางด้านทางสังคมวิทยาในเรื่องประเพณีของสังคมตะวันตก และขนาดเดียวกันคําสอนของขงจื้อ ก็
เป็นคําสอนเรื่องความรู้ทางด้านสังคมวิทยาตะวันออกและพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านก็ยังหาความรู้
และให้ค วามรู้ท างด้านสังคมวิ ทยาเช่ นเดียวกัน โดยอาศัยหลักการค้นคว้า หาความจริง ทางสัง คม
(Social Fact)
สังคมวิทยาเป็นศาสตร์ที่ศึกษาระบบความสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคมซึ่งมีขอบเขตที่กว้าง
มาก มีรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับกลุ่มต่างๆในสังคมไม่ว่าจะเป็นทางอ้อมหรือทางตรงก็
ตามยังอธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษย์ในสัง คมเพื่อสร้างความเข้ าใจธรรมชาติของมนุษย์ มีความ
หลากหลายของพฤติกรรของมนุษย์เช่น ตามหลักความเชื่อทางศาสนา มีสามั ไสํานึกที่เชื่อถือตามๆ
กันมา ถูกๆ ผิดๆ และอธิบายถึงพฤติกรรมมนุษย์โดยใช้หลังทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสังคม65
ปรากฏการณ์ทางสังคมเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่มนุษย์เชื่อว่าความรู้เกิดจากการตระหนักใน
การดํารงอยู่ของสิ่งสิ่งหนึ่ง พิสูจน์ได้ด้วยประสาทสัมผัสและสร้างด้วยพลังทางสังคม ความรู้ที่มนุษย์
ได้รับการถ่ายทอดนั้นไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดจากผู้อื่นหรือสังคม เป็นความรู้ที่ไม่ได้รับโดยตรง คือ
รับรู้ปรากฏการณ์ สํานึก ค่านิยม และเชื่อมโยงกับความคิดการกระทําก็เท่ากับมี ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
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งามพิศ สัตย์สงวน, หลังมานุษยวิทยาวัฒนธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: รามาการ
พิมพ์, 2543), 218-219.
65
ศิริรัตน์ แอดสกุล, ความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยา, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557), 9-20.
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ค้านท์ (kant) อธิบายความหมายของคําว่า ปรากฏการณ์ ว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์รับรู้ (ด้วย
ประสาทสัมผัสของตน) และมีความแตกต่างกับคําว่า สิ่งที่ดํารงอยู่(เป็นตัวตนของมันเอง) 66ซึ่งคําว่า
phemonenon มีความหมาย 2 ความหมายด้วยกัน ความหมายแรกคือ สิ่งที่ถูกรับรู้ เช่น สิ่งที่เรา
มองเห็นและสสารที่เรารู้สึก ความหมายที่สอง คือ สิ่งที่พิเศษ เหนือกว่าปกติธรรมดา ไม่สามารถ
อธิบายได้เป็นพลังเชิงพลังจิตวิไไาณ67
แมกซ์ เวเบอร์ (Max weber) นักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน มีผลงานทางด้านเกี่ยวกับ
การเมื อง ระบบราชการ ศาสนา ระบบทุ นนิยม ดนตรี เรื่อ งที่เกี่ ยวกับ เมือง และที่ สําคัไ คือการ
เปรียบเทียบวัฒนธรรมข้ามชาติ และยังเชื่อว่า พฤติกรรมมนุษย์ต้องมีความเข้าใจความหมายการ
กระทําระหว่างกันเองของมนุษย์เสียก่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ค่านิยม ความเชื่อ หรือทัศนคติ และ
แมกซ์ เวเบอร์ ยั ง ให้ แนวคิ ด ในการวิ เ คราะห์อี ก ว่า จะต้ อ งไม่มี อคติ ส่ว นตั วใด ๆ มาตี ค วามหรื อ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยเด็ดขาด
เนื้อหาของวิชาสังคมวิทยา มี 5 เรื่องด้วยกันดังนี้
1. โครงสร้างทางสังคม (Social Stucture) กล่าวถึงสัมพันธ์ทางสังคม ตําแหน่งทาง
สังคม จํานวนของคน เป็นต้น
2. การกระทําทางสังคม (Social Action) ชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมของมนุษย์มีความหมาย
การทําความเข้าใจที่แสดงออกมาและการมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อคนอื่นอย่าไร
3. การบูรณาการในหน้าที่ (Functional lntegration) กล่าวถึงการพึ่งพาส่วนต่างๆของ
ระบบสังคมซึ่งมีส่วนต่าง ๆ มากมายและส่วนต่าง ๆ นั้นจะต้องมาการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ไม่มีส่วนใด
ส่วนหนึ่งของสังคมแยกกันหรือทํางานตามลําพังได้
4. อํานาจ (Power) เป็นสิ่งสําคัไอย่างหนึ่งของการกระทําของสังคม คน ๆ หนึ่งหรือคน
กลุ่มหนึ่งอาจมีอํานาจเหนือคนอื่น ๆ หรือกลุ่มอื่น ๆ ในสัง คม หากอํานาจนั้นเป็นที่ชอบธรรมและ
ได้รับการยอมรับของสมาชิกจากสังคม
5. วัฒนธรรม (Culture) สังคมทุกสังคมจะต้องมีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง อาจจะมอง
จากเรื่องของภาษา บรรทัดฐาน ค่านิยม ความเชื่อ ความรู้ สัไลักษณ์ การแสดงออกถึงวิถีชีวิตของ
แต่ละสังคม68
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Bertrand Russell, History of Western Philosophy (London: George Allen
and unwin LTD, 1974), 685.
67
Maryin Slattery, Key ldeas in Sociology (Cheltenham: Nelson Thornes
LTD 2003), 165-167.
68
ศิริรัตน์ แอดสกุล, ความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยา, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557), 35-37.
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7. วิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยของ ณัฐพงศ์ ปนนดอนตอง เรื่อง ดนตรีประกอบพิธีกรรมการฟ้อนผีมด-ผีเม็ง
กรณีศึกษาวงป้าดเมืองคณะวัดเชียงยืน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาดนตรี
ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมการฟ้อนผีมดผีเม็งของวงดนตรีป้าดเมืองคณะวัดเชียงยืน อําเภอเมือง
จัง หวัดเชียงใหม่และศึกษาวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวงดนตรีป้าดเมืองในการบรรเลงประกอบพิธี
กรรมการฟ้อนผีมด-ผีเม็งของวงดนตรีป้าดเมืองคณะวัดเชียงยืน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผลการวิจัยพบว่าของวงป้าดเมืองคณะวัดเชียงยืน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวง
ดนตรีที่บรรเลงเพื่อการประกอบการฟ้อนผีมด-ผีเม็ง ของชาวล้านนามาช้านานโดยการก่อตั้งวงพ่อครู
คํา สุขเจริไ เมื่อปี 2490 และรับการสืบทอดต่อโดย นายอินทรัตน์ มูลชัยลังการ์ เมือปี 2510 เป็นต้น
มา การบรรเลงของวงป้ าดเมื อ งคณะวัด เชีย งยื น จะบรรเลงเพื่ อการประกอบพิ ธีก รรมมาตลอด
โดยเฉพาะพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานศพ และพิธีกรรมฟ้อนผีมดผีเม็งและเพลงที่ใช้บรรเลงทั้งหมด 9
เพลง ได้แก่ 1. เพลงโหมโรง 2. เพลงผีมดกินน้ํามะพร้าว 3. เพลงผีมดห้อยผ้า 4. เพลงผีกุลา 5.เพลง
มวย 6. เพลงลูกกุยเวย 7. เพลงแหย่งหลวงหรือเพลงปราสาทไหว 8. แหย่งกลางและเพลงแหย่งน้อย
9. เพลงฉัตร นอกจากจากนั้นยังมีการบรรเลงระหว่าพิธีกรรมวงป้าดเมืองสามารถบรรเลงเพลงอื่นเช่น
เพลงตามสมัยนิยม เป็นต้น และในปนจจุบันของวงดนตรีป้าดเมืองคณะวัดเชียงยืนบรรเลงเพื่อประกอบ
พิธีกรรมเฉพาะผีมดผีเม็ง เท่านั้น ผูกขาดอยู่กับการฟ้อนผีอยู่ 2 ตระกูล คือ ตระกูลฟ้อนผีบ้านช้าง
ม่อย และ ตระกูลฟ้อนผีบ้านชัยมงคล โดนวงป้าดเมืองคณะวัดเชียงยืน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ยัง คงบรรเลงแบบเดิม และสามารถบรรเลงประกอบพิธี ก รรมผี มดผี เม็ ง ได้อ ย่ างถูก ต้อ งตามแบบ
ประเพณีโบราณ
งานวิ จัยของ ปานจรี ดีอนัน ต์ลาภ เรื่อ ง การสืบทอดวงปาด ในอํา เภอเมือง จัง หวั ด
ลําปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและบทบาทของวงป้าด ในอําเภอเมือง จังหวัดลําปางและ
ศึกษากระบวนการสืบทอดวงป้าด ในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
ผลวิจัยพบว่า วงป้าดเมืองในจังหวัดลําปางมีทั้งหมด 9 วง ด้วยกันเนื่องด้วยสภาพสังคม
แล้วนั้นทําให้ผู้คนได้รับความสนใจน้อยลง และการรับงานของวงป้าดเมืองนั้นยังดําเนินอยู่ในระดับ
หนึ่ง และบทบาทจองวงป้าดเมื องในจัง หวัดลําปาง คือ การบรรเลงประกอบพิธีกรรมฟ้ อนผี การ
บรรเลงประกอบพิธีกรรมงานศพ การบรรเลงประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และบรรเลงประกอบงาน
บันเทิงต่าง ๆ ซึ่งพิธีกรรมที่สําคัไที่ส่งผลต่อการบรรเลงนั้นก็คือการบรรเลงประกอบพิธีกรรมฟ้อนผี
โดย เฉพาะการฟ้อ งผีมด-ผีเม็งที่ยัง ยึด มั่นในการปฏิบัติพิธีก รรมอย่างเคร่ง ครั ด รวมถึง บทเพลงที่
บรรเลงเพียง 4 เพลงนั้นก็คือ 1. เพลงฟ้อนผี 2. เพลงลูกกุยเวย 3. เพลงเก๊าห้า 4. เพลงลูกกุยช้า
กระบวนการสืบทอดวงป้าด ในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 1. การสืบทอดจากบรรพบุรุษ 2. สืบทอด
จากครูดนตรี 3. สืบทอดจากการจดจําจากประสบการณ์
งานวิจัยของ อนันต์ มีชัย เรื่อง พิธีเหยา กรณีศึกษาดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบพิธีเหยา
เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยของชาวภูไท ในหมู่บ้านหนองเม็ก ตําบลป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร มี
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วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบของพิธีเหยา เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยของชาวภูไท เพื่อศึกษา
ขั้นตอนการประกอบพิธีเหยา เพื่อศึกษาดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงประกอบพิ ธีเหยาและวิเคราะห์แนว
ทํานองเพลงที่ใช้ประกอบพิธีเหยา เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยของชาวภูไทในหมู่บ้านหนองเม็ก ตําบล
ป่าไร่ อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
ผลการวิจัยพบว่า ชาวบ้านในหมู่บ้านเชื่อว่าส่วนหนึ่งเกิดจากการกระทําของผี จึงต้องทํา
พิธีแก้ผี เพื่อหาสาเหตุของอาการเจ็บป่วย เรียกว่าพิธีเหยา มีองค์ประกอบในการทําพิธี คือ หมอเหยา
หมอเปียง(ผู้ช่วยของหมอเหยา) เครื่องคาย ผู้ป่วย และหมอปี่หรือหมอแคน ขั้นตอนการประกอบพิธี
เหยาเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยประกอบด้วย การเตรียมสถานที่ เครื่องคาย การเชิไ ลงเป็นการเชิไ
เทพยดาและผีให้ลงมาเทียมหรือเข้าร่าง การเสี่ยงทายเป็นสาเหตุของอาการเจ็บป่วย โดยการสั่งให้ไข่
ไก่ลุกขึ้นตั้งหรือนอนลง การเชิไกลับหรือการลาเชิไ เทพยดาและผีให้กลับที่เดิม และเครื่องดนตรีที่
ใช้รักษาอาการเจ็บป่วย เรียกว่าแคน และแคนที่ใช้ต้องเป็นแคนแปด เป็นแคนประจําตัวของหมอเหยา
มีกลอนลําแนวทํานองภูไท ส่วนแคนใช้ลายลําผีไท้และสายศรีพันดรลายของหมอแคนแต่ละคนมีความ
แตกต่างกัน ตามที่ได้รับถ่ายทอด
งานวิจัยของ สุรชัย ชินบุตร เรื่อง การสืบทอดอํานาจศักดิ์สิทธิ์ของหมอเหยาและอัต
ลักษณ์ของชาวผู้ไทในพิธีเหยาเลี้ยงผี กรณีศึกษาตําบลโนนยาง อําเภอหนองสูงจังหวัดมุ กดาหาร มี
วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์วิธีการสืบทอดอํานาจศักดิ์สิทธิ์และวิธีการสร้างเครือข่ายของกลุ่มหมอ
เหยาในพิธีเหยาเลี้ยงผีและในบริบททางสังคมของชาวผู้ไท และวิเคราะห์อัตลักษณ์ของชาวผู้ไทจาก
องค์ประกอบของพิธีเหยาเลี้ยงผีที่ตําบลโนนยาง อําเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร
ผลวิจัยพบว่า การสืบทอดอํานาจศักดิ์สิทธิ์ของหมอเหยา มี 2 ประเภท คือ 1. สืบทอด
โดยผ่านสายตระกูล 2. สืบทอดโดยผ่านพิธีเหยาคุมผีออก ซึ่งหมอเหยาจะประกอบพิธีเลี้ยงผีไท้ผีแถน
เพื่อรับอํานาจศักดิ์สิทธิ์ติดต่อกัน 3 ครั้ง หมอเหยาจึงมีพลังอํานาจศักดิ์สิทธิ์อย่างสมบูรณ์ เพื่อจะไป
รักษาโรคให้กับผู้ป่วยต่อไป ผู้ป่วยที่หายจากการเจ็บป่วยอาจจะฝากตัวเป็นลูกศิษย์และตัดสินใจที่จะ
ได้รับอํานาจศักดิ์สิทธิ์ต่อจากหมอเหยาและเป็นหมอเหยาต่อไป ในกรณีนี้ ผู้ป่วยผู้นั้นจะมีสถานภาพ
เป็นลูกเมือง และหมอเหยาที่ทําการรักษาจะมีสถานภาพเป็น แม่เมือง แต่ ถ้าผู้ป่วยที่ไม่ประสงค์ที่จะ
เป็น ลูกเมือง ก็เป็นเพียง บริวารของหมอเหยาผู้ป่วยในกรณีที่เป็นบริวารจะมีสถานภาพเพียง ลูกเลี้ยง
ซึ่งทั้งสองวิธีดังกล่าวนับเป็นการสร้างเครือข่ายของกลุ่มหมอเหยาชาวผู้ไท อันประกอบด้วย แม่เมือง
ลูกเมือง และ ลูกเลี้ยง
วัตถุและพฤติกรรมต่าง ๆ ล้วนแสดงนัยสําคัไในเรื่องของอํานาจและพลังอันศักดิ์สิทธิ์ที่
สามารถทําลายล้างอวมงคล และบําบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่ผู้ป่วยได้ พิธีกรรมเหยาเลี้ยงผีเป็นพิธีกรรม
ของชาวผู้ไทสืบทอดกันมายาวนานนับศตวรรษ จึงเป็นเสมือนการเน้นย้ําให้ชาวภูไทตระหนังถึงความ
เป็นมาของกลุ่มของตนเองซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่มีวัฒนธรรม ที่เคยมีเจ้าเมืองและระเบียบแบบแผน
ที่เป็นของตนเอง มีความเชื่อในศาสนาดั้งเดิมของตน จึงกล่าวได้ว่าพิธีเหยาเลี้ยงผีเป็นพิธีกรรมหนึ่งที่
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สืบทอดอัตลักษณ์ของกลุ่มชาวภูไทและสะท้อนลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของชาวภูไทและสะท้อ น
ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อทางศาสนากับการรักษาโรคแบบพื้นบ้านของชาวภูไท
งานวิ จั ย ของ วิ รั ต น์ เลี้ ย งสมบู ร ณ์ เรื่ อ ง เพลงโหมโรงโนรา กรณี ศึ ก ษาจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะของวงดนตรีโนราในจังหวัดนครศรีธรรมราช ศึกษา
รูปแบบเพลงโหมโรงในจังหวัดนครศรีธรรมราช และวิเคราะห์เพลงโหมโรงในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลการวิจัยพบว่า เครื่องดนตรีโนราประกอบด้วย ปี่ กลอง ทับ โหม่ง ฉิ่ง กรับ เครื่อง
ดําเนินทํานองคือ ปี่ และบางคณะได้นําเอาเครื่องดนตรีสากลมาร่วมบรรเลงทํานองแทน ปี่ นิยมใช้
เครื่องประเภทคีย์บอร์ด บางคณะได้นําเอาซออู้มาร่วมบรรเลงด้วยเพื่อการคลอเสียง รูปแบบของเพลง
โหมโรง เป็นเพลงแรกก่อนการขับร้องที่มีท่ารําและไม่มีท่ารําของโนรา ลักษณะของการบรรเลง นิยม
ด้วยการเป่าปี่ขึ้นเพลงเป็นเครื่องนํา แล้วตีกลองทับและเครื่องประกอบจังหวะตาม บรรเลงจบพร้อม
กันลักษณะของเพลงแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ ขึ้นเครื่อง ดําเหนินและลงเครื่อง และได้วิเคราะห์
เพลงมาพบว่า 1 ทํานองเพลงใช้บันไดเสียง (Scalc) A major Eb Dorian A mimor 2 มีพิสัยมีช่วง
กว่าของทํานองปี่อยู่ในช่วง B-F# ช่วงกว่าของคีร์บอร์ด A-C# 3การดําเนินทํานองพบว่า ทํานองแบ่ง
ออกเป็นสองช่วง ช่วงที่ 1 เป็นการขึ้นเครื่อง ช่วงที่ 2 เป็นช่วงดําเนินทํานองนิยมใช้เ พลงไทยเดิม 4
วลีและจังหวะทํานอง วลีของเพลงและจังหวะเครื่องขึ้นเครื่องเป็นจังหวะอิสระ มีความสั้นยาวและ
ลักษณะของตัวโน้ตคล้ายกัน 5 การประดับตกแต่งทํานอง ด้วยการพรม ตอดลิ้น การโหยเสียง และ
การหวนเสียง
งานวิ ท ยานิ พ นธ์ ข อง กิ ต ติ ศั ก ดิ์ เหล่ า สุ ข เรื่ อ ง เพลงประกอบการแสด งโนราและ
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา มโนราห์คณะ สพรั่ง สวีศิลป์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัฒนธรรมใน
การแสดงมโนราห์ คณะ สพรั่ง สวีศิลป์ ตําบลปากแพรก อําเภอสวี จังหวัดชุมพร เพื่อศึกษาเพลงที่ใช้
ในการประกอบการแสดงมโนราห์คณะ สพรั่ง สวีศิลป์ ตําบลปากแพรก อําเภอสวี จังหวัดชุมพร
ผลวิจั ยพบว่า มโนราห์คณะ สพรั่ง สวีศิ ลป์ เกิดจากเรื่ องความเชื่อของครู หมอโนรา
ประกอบด้วยพิธีกรรมและความเชื่อ ในเรื่องที่จะต้องมีการทําพิธีไหว้ครูประจําปี การไหว้ครูก่อนการ
แสดง การเหยียบเสน การรําแก้บน เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงแบ่งออกเป็นสองส่ วน ส่วนที่
เป็นทํานองได้แก่ปี่และคีย์บอร์ด และสวนที่ทําจัง หวะฉิ่ง ฆ้อง กลองตุ๊กและทับ การจัดวงและการ
ประสมวงไม่มีรูปแบบตายตัวที่แน่นนอน ลักษณะการถ่ายทอดดนตรีแบบมุขปาฐะและเพลงที่ใช้ใน
การบรรเลง ประกอบด้วย เพลงโหมโรง เพลงบรรเลง เพลงประกอบการรํา เพลงประกอบท่าเดิน
เพลงประกอบท่านาด เพลงขึ้นเครื่อง ดําเหนิน และเพลงลงเครื่อง บันไดเสียงคือ โด ฟา และซอล
รูปแบบของทํานองเพลงจะเป็นทํานองแบบขึ้นสูงและลงต่ํา ลักษณะหน้าทับและจังหวะถือเป็นจุดเด่น
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การดาเนินศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่องดนตรีพิธีกรรม กรณีศึกษา การฟ้องผีมด-ผีเม็ง พิธี
เหยา และโนราโรงครูมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาเปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ของดนตรีพิธีกรรม ฟ้อน
ผีมด-ผีเม็ง พิธีเหยา และโนราโรงครูและ ศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบและขั้นตอนของพิธีกรรม
ฟ้อนผีมด-ผีเม็ง พิธีเหยา และโนราโรงครูในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาจาก เอกสาร ตารา สารวจ สัมภาษณ์
จากการศึกษาผู้วิจัยได้ทาการโดยใช้วิธีการวิจัยภาคสนาม และการศึกษาทางเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนประกอบเพื่อนาข้อมูลมาประมวลให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ดังนี้
1. ข้อมูลเบื้องต้น หรือ ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมการฟ้อนผีมด
เม็ง หรือเหยา โนราโรงครู และดนตรีที่ใช้ประกอบพิธีกรรม การฟ้อนผีมด-ผีเม็ง พิธีเหยา และ
โนราโรงครู ลาดั บการประกอบพิธีกรรมความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรม และเพลงที่ใช้ในการ
บรรเลงพิธีกรรมทั้งสามพิธีกรรม
2. ข้อมูลชั้นรอง หรือ ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจากเอกสารต่างๆ
ดังเช่น ตารา หนังสือ บทความทางวิชาการ วิจัย วิทยานิพนธ์ ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
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1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
บทความ บทวิจารณ์ นิตยสาร วารสาร โดยมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังนี้
1.1 ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร
1.2 ห้องสมุดคณะดุริยางค์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
1.3 หอสมุดแห่งชาติ
1.4 สานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
1.5 สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
1.6 สถาบันทักษิณคดีศึกษา
1.7 สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1.8 หอสมุดกลางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.9 ห้องสมุดวิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1. กล้องถ่ายรูปดิจิตอล
2.2. กล้องวีดีโอ
2.3. เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล
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2.4. คอมพิวเตอร์
2.5. แบบสัมภาษณ์
2.6. สมุดที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลภาคสนาม
3. ขั้นตอนการศึกษาข้อมูล
3.1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฟ้อนผีมด-ผีเม็ง พิธีเหยา และโนราโรงครู
3.2. ศึกษาขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมของการฟ้อนผีมด-ผีเม็ง พิธีเหยา และโนราโรงครู
3.3. การออกภาคสนามโดยการสัง เกตสัมภาษณ์และมีส่วนร่วมในงานภาคสนาม นา
ข้อมูลมาศึกษาและเรียบเรียง
3.4. ศึกษาดนตรีและเพลงที่ใช้ประกอบพิธีกรรม
3.4.1. เครื่องดนตรีและวงดนตรีที่ใช้บรรเลง
3.4.2. เพลงที่ใช้ประกอบ
3.4.3. นักดนตรี
3.4.4. การสืบทอด
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบของพิธีกรรมการฟ้อนผีมด-ผีเม็ง พิธีเหยาและโนราโรงครู
4.1. องค์ประกอบ
4.1.1. ชุมชนและผู้สืบทอด
4.1.2. พื้นที่ของการจัดพิธีกรรม
4.1.3. ช่วงระยะเวลาในการจัดพิธีกรรม
4.1.4. การผลิตซ้าและการตอกย้าความหมายของพิธีกรรม
4.2. ขั้นตอนการประกอบพิธีกรรม
4.3. เครื่องดนตรีและบทเพลงที่ใช้ประกอบพิธีกรรม
4.3.1. ลักษณะของเครื่องดนตรีและวงดนตรี
4.3.2. ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับดนตรี
4.3.3. ตัวบทเพลง
4.3.4.บทบาทของเพลงที่ใช้ประกอบพิธีกรรม
5. งบประมาณที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ประมาณค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานวิจัยไว้ภาคละ 20,000
บาทรวม 3 ภูมิภาคเป็นเงิน ประมาณ 60,000 บาท
6. ขั้นสรุปและอภิปรายผล
นาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าแบบพรรณนาวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรูปเล่มวิทยานิพนธ์

บทที่ 4
ผลการศึกษาวิจัย
ขั้นตอนการประกอบพิธีกรรม
กระบวนการในการประกอบพิธี ก รรมก็จ ะมีโ ครงสร้า งหรื อ ขั้น ตอนในการประกอบ
พิธีกรรมเพื่อเป็นระเบียบเป็นระบบและลําดับเหตุการณ์ของกระบวนการที่จะเกิดขึ้นในกิจกรรมของ
พิธีกรรมในแต่ละพิธีกรรมก็จะมีข้องกําหนดโครงสร้าง ขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรมอย่างชัดเจน
และมีแบบแผนที่กําหนดอย่างถูกต้องตามขนบประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาเช่นเดียวกันกับขั้นตอนข้อง
การประกอบพิธีกรรม ฟู อนผีมด-ผีเม็ง พิธีเหยาและโนราโรงครู ในการประกอบพิธีกรรมทั้ง สาม
พิธีกรรมมีขั้นตอนและกระบวนการในการประกอบพิธีกรรมดังนี้
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ขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมฟ้อนผีมด-ผีเม็ง
ขั้นตอนของการประกอบพิธีกรรมการฟูอนผีมด-ผีเม็งผู้วิจัยได้ลงศึกษาข้อมูลภาคสนาม
ณ บ้านตาคํา ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เมื่อวันที่ 30-31 เดือนมกราคมพ.ศ.
2558 ในการลงพื้นที่ประกอบพิธีกรรมฟูอนผีมดซอนเม็ง ซึ่งเป็นพิธีเลี้ยงผี
ในการประกอบพิธีกรรมฟูอนผีมด-ผีเม็งจะประกอบพิธีกรรมบริเวณบ้านหรือพื้นที่ของ
บ้านเจ้าภาพที่จะทําการฟูอนผีมด-ผีเม็ง จะประกอบพิธีกรรมเป็นสองส่วนด้วยกัน คือ ส่วนของพื้นที่
หอเจ้า ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ของเหล่าบรรพบุรุษ และส่วนที่สองเป็นส่วนของปะรําพิธีหรือที่ชาวบ้าน
เรียกว่า “ผาม” ผามเป็นพื้นที่สําหรับทํากิจกรรมหรือขั้นตอนของพิธีกรรมฟูอนผีมด-ผีเม็ง ในการฟูอน
ผีมด-ผีเม็งจะมีการประกอบพิธีกรรมเป็นเวลาสองวัน แต่การประกอบพิธีกรรมของการฟูอนผีมด-ผี
เม็ ง จะประกอบด้ ว ยพิ ธีก รรมในช่ วงของเวลากลางวัน ในการประกอบพิ ธี กรรมวั น แรกจะมีก าร
ประกอบพิธีกรรมในช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. ถึงเวลาประมาณ 16.00 น. และในวันที่ 2 ของการ
ประกอบพิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 08.00 น. ถึงเวลาประมาณ 16.00 น. ในวันแรกของการ
ประกอบพิธีกรรมฟูอนผีมด-ผีเม็ง ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้
เวลาประมาณ 12.00 น. นักดนตรีได้นําเครื่องดนตรีวงปูาดก้องมาถึงยัง ผาม เพื่อที่จะ
จัดเตรียมตั้งเครื่องดนตรีพร้อมที่จะประกอบพิธีกรรม จากนั้นเจ้าภาพได้นําขันตั้ง(ขันครู)มามอบให้กับ
นัก ดนตรี จากนั้ น นัก ดนตรี ที่ มีค วามอาวุ โ สที่ สุ ด ในวงจะเป็ น ผู้ รั บ ขัน ตั้ ง (ขั น ครู ) และประกอบพิ ธี
กรรมการไหว้ครูก่อนทําการบรรเลงดนตรีในการประกอบพิธีกรรมฟูอนผีมด-ผีเม็ง

50

51

ภาพที่ 1 เชิญผีปูุย่า (เก๋าผี)
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เวลาประมาณ ำ
13.00 น. พิธีกรรมแรก เริ่มขึ้นพร้าองมกับการบรรเลงบทเพลงของวงปูาด
ส
ก้อง ซึ่งพิธีกรรมนี้จะเรียกว่า พิธีกรรมเชิญผีปู่ย่า ซึ่งวงปูาดก้องจะทําการบรรเลงเพลงในการประกอบ

พิธีกรรม คือ เพลงลูกกุยเวย ซึ่งในการบรรเลงเพลงนี้เป็นบทเพลงที่แสดงบ่งบอกว่าเป็นบทเพลงโหมโรง
เพื่ อเป็ นการบอกกล่ าวผู้ ที่ มาร่ วมงานว่ าขณะนี้ พิ ธีกรรมการฟู อนผี มด-ผี เม็ ง กํ าลั ง เริ่ มขึ้ นแล้ ว ใน
ขณะเดียวกันนั้นเจ้าภาพที่เป็นร่างทรงก็เริ่ มที่จะประทับทรง วงปูาดก้องก็จะทําการบรรเลงบทเพลงที่
สองต่อทันที เพลงที่บรรเลงนั้นจะเป็นบทเพลงเก๊าห้า ซึ่งในขณะที่วงปูาดฆ้องทําการบรรเลงบทเพลงอยู่
นั้นจะมีร่างทรงหญิงอาวุโสในตระกูลของเจ้าภาพที่เรียกกันว่า เก๊าผี จากนั้นร่างทรงที่เป็นเจ้าภาพลงมา
จากหอเพื่อที่จะลงมายังผามแล้วนําน้ําม่วน (เหล้า) ลงมาเทสังเวยลงบนเครื่องดนตรี จากนั้นก็เริ่มที่จะ
มีร่างทรงประทับทรงและเมื่อนักดนตรีบรรเลงเพลงลูกกุยเวย แสดงว่ามีการโหนผ้าของร่างทรงที่เป็นผี
เม็งขึ้นมา เหล่าบรรดาร่างทรงทั้งหลายก็จะหยุดนิ่งเพื่อให้ร่างทรงที่กําลังจะประทับทรงด้ว ยการโหนผ้า
นั้นได้ เข้ าสู่ การเป็นตั วตนของผีเจ้า ส่ วนนักดนตรี ก็จะทํ าการบรรเลงเพลงต่ อไปโดยไม่มี การหยุ ด
บรรเลง จากนั้นร่างทรงก็ได้ทําการเปลี่ยนเสื้อผ้า เครื่องประดับ และฟูอนรํากันต่อ โดยวงปูาดก้องก็จะ
ทําการบรรเลงเพลงมอญฟูอนผี และเพลงเก๊าห้าสลับไปเรื่อยๆ พร้อมกันนั้นร่างทรงทั้งหลายที่ได้ทําการ
ประทั บทรงแล้ วก็จะทําการฟู อนรํ า ดื่ มน้ําม่ วน กินเมี่ยง สูบบุ หรี่ ทักทายพู ดคุย ในบรรดาร่างทรง
ด้ วยกั น ในขณะที่ บรรดาร่ า งทรงทํ าการทั กทายพู ด คุ ยอยู่ นั้ น วงปู าดฆ้ อ งก็ จ ะทํ าการบรรเลงอยู่
ตลอดเวลา แต่จะมีการหยุดพักของนักดนตรีเป็นระยะ ในการหยุดพักของนักดนตรีในแต่ละระยะนั้นจะ
ทําการหยุดพักเพียง 10-15 นาที ส่วนของร่างทรงในขณะที่นักดนตรีทําการหยุดพักก็ยังประทับทรงอยู่
เช่นเดิม ยังมีการดื่มกิน สูบบุหรี่ พูดคุย และส่งเหล้าให้กับนักดนตรีดื่มกินด้วย ในช่วงของการเริ่มต้น
ของการหยุดพักของนักดนตรีวงปูาดก้องก็จะทําการบรรเลงบทเพลงมอญเป็นบทเพลงแรกและจะสลับ
กับบทเพลงเก๊าห้าและจะบรรเลงบทเพลงลูกกุยเวย ในกรณีที่มีร่างทรงที่เป็นผีเม็งโหนผ้า นักดนตรีก็
จะบรรเลงบทเพลงไปเรื่อยๆประกอบกับการฟูอนรํา พูดคุย ทักทาย ในหมู่ร่างทรงด้วยกัน
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ภาพที่ 2 พิธีโหนผ้าของร่างทรงผีเม็ง
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ออกจากร่างที่ทรงอยู่) จากนั้นร่างทรงก็ได้ทําการเปลี่ยนเสื้อผ้ากลับสู่สภาวะปกติและบรรดาร่างทรงที่

เป็นร่างทรงผีเม็งก็จะทําการโหนผ้า เพื่อที่จะให้เจ้าที่มาประทับทรงออกจากร่างทรง นักดนตรีวงปู าด
ก้องก็จะทําการบรรเลงบทเพลงลูกกุยเวยเพื่อที่จะให้เหล่าบรรดาผีเม็งได้โหนผ้าเพื่อประทับทรงออก
จากนั้นนักดนตรีวงปูาดก้องก็จะบรรเลงบทเพลงสุดท้าย คือ บทเพลงลูกกุยช้า เป็นบทเพลงลาใน
พิธีกรรมในการฟูอนผีมด-ผีเม็งในวันแรก
วันที่ 2 ของการฟ้อนผีมด-เม็ ง เรียกว่า “วัน ฟูอน” เวลาประมาณ 09.00 น. เหล่ า
บรรดาม้าขี่หรือผู้ที่ได้รับการเชิญเริ่มทยอยมายังผามเพื่อที่จะมาประกอบพิธีฟูอนผีมด-ผีเม็ง โดยจะมี
ขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรมดังนี้

ภาพที่ 3 เปิดผาม
เปิดผาม คือ พิธีแรกเริ่มของการประกอบฟูอนผีมด-ผีเม็ง เพื่อให้เก๊าผีทําการจุดเทียนชัย
และต่อด้วยใช้น้ําส้มปุอยประพรมเครื่องพิธีพร้อมกับดื่มน้ําม่วน (เหล้า) เพื่อให้มีความสะอาดบริสุทธิ์
จากนั้นม้าขี่เจ้าภาพจะทําการเชิญวิญญาณมาประทับทรงเป็นองค์แรก ในขั้นตอนเปิดผามนี้ดนตรีจะ
บรรเลงเพลงมอญฟูอนผี ต่อด้วยเพลงเก๊าห้าเพื่อประกอบพิธีจากนั้นก็จะทําการบรรเลงเพลงซ้ําไปซ้ํา
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มา เหล่าบรรดาม้าขี่ที่ได้รับเชิญมาก็ทยอยประทับทรงกัน ม้าขี่ที่เป็นร่างทรงผีเม็งก็จะทําการโหนผ้า
ดนตรีปูาดฆ้องก็จะทําการบรรเลงบทเพลงลูกกุยเวยและต่อด้วยเพลงมอญฟูอนผี
เวลาประมาณ 11.00 น. เหล่าบรรดาลูกหลานจะยกเครื่องสังเวยมาตั้งกลางบริเวณผาม
เรียกว่า ยกขัน
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ภาพที่ 4 ยกขัน
ยกขัน คือ การนําอาหารคาวหวานที่ทางเจ้าภาพได้จัดเตรียมเพื่อเป็นการเลี้ยงตอนรับ
บรรพบุรุษที่ได้มาร่วมในพิธีฟูอนเลี้ยงผีมด-ผีเม็ง ที่มาประทับทรงม้าขี่เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ของ
องค์ต่างๆและเป็นการเลี้ยงรับรองปูุย่า เจ้ านายทุกองค์ด้วยอาหารคาวหวาน น้ําม่วน(เหล้า) บุหรี่
เมี่ยง บริเวณกลางผาม โดยมีขั้นตอนกระบวนการในการประกอบพิธีกรรมโดยการนําเทียนมาติดที่
ปลายดาบแล้วจุดเทียน ม้าขี่ที่เป็นเจ้าภาพจะเป็นองค์ประธานในการนําเซ่นเครื่องสังเวยโดยวิธีการนํา
ดาบที่จุดเทียนที่ปลายดาบแล้ ววนไปรอบๆสํารับคาวหวานที่ทางลูกหลานได้เตรียมเอาไว้ โดยวนไป
เรื่อยๆจนกว่าเหล่าบรรดาร่างทรงจะอิ่มและตามด้วยม้าขี้และเจ้าต่างๆ ที่มาร่วมพิธีกรรม
เวลาประมาณ 13.00 น. นักดนตรีเริ่มบรรเลงดนตรีต่อ โดยเริ่มจากเพลงมอญฟูอนผี
ตามด้วยเพลงเก๊าห้า วนซ้ําไปซ้ํามา เหล่าบรรดาม้าขี่และเจ้าต่างๆ ก็เริ่มฟูอนรํากัน จากนั้นก็มีช่วง
ของการรําวง นักดนตรีก็บรรเลงเพลงรําวงบ้าง เพลงลูกทุ่งบ้าง เปลี่ยนเป็นจังหวะกลองยาวบ้าง แต่
เมื่อมีร่างทรงมาโหนผ้าก็จะกลับมาบรรเลงเพลงลูกกุยเวย ต่อด้วยเพลงมอญฟูอนผี เพลงเก๊าห้า วนไป
วนมาเช่นเดิม
เวลาประมาณ 15.00 น. มีการบรรเลงเพลงฟูอนเล็บ เหล่าม้าขี่ก็ทําการฟูอนเล็บกันทั้ง
ผามจากฟูอนเล็บเสร็จก็ ฟูอรํากันต่อในบทเพลงต่างๆ ที่นอกเหนือจากเพลงมอญฟูอนผี เพลงเก๊าห้า
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ภาพที่ 5 ฟูอนดาบ
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ดนตรีก็ทําการบรรเลงเพลงเก๊าห้าโดยส่วนมากม้าขี่ที่ออกมาฟูอนดาบนั้นจะเป็นม้าขี้ที่เป็นเจ้าภาพ
และเชื้อสายของม้าขี่ที่เป็นเจ้าภาพและเจ้าต่างๆ ที่มีชื่อเสียงและองค์ที่มีความสําคัญจะออกมาทําการ
ฟูอนดาบหรือรําดาบเพื่อทําพิธีปัดเสนียดจัญไรออกจากบริเวณบ้านของเจ้าภาพและลูกหลานที่อยู่ใน
บริเวณนั้นจากนั้นม้าขี่ที่เป็นเจ้าภาพก็จะเข้าไป ยกขันลงจากหิ้งภายในผามเพื่อนํากลับไปตั้งบนศาล
ดังเดิม และเริ่มใช้ดาบตัดผ้าออก และต่อด้วยการตัดจากตัดคาเพื่อบอกให้รู้ว่ากําลังจะเสร็จพิธี นัก
ดนตรีก็จะบรรเลงเพลงลูกกุยช้าเพื่อเป็นเพลงลา จากนั้นเหล่าม้าขี่ก็ออกจากร่า งทรง เปลี่ยนชุดกลับสู่
ความเป็นปกติ

ภาพที่ 6 ลาขันครู
จากนั้นนักดนตรีก็ทําการลาขันและราดน้ําส้มปุอยกับเครื่องดนตรีแล้วนําเครื่องบูชาที่อยู่
ในขันกลับไปพร้อมกับเครื่องดนตรี
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ตารางที่ 1 ตารางเวลาขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมฟูอนผีมด-ผีเม็งประกอบพิธีกรรม 2 วัน ดังนี้
วันที่ ลาดับ
เวลา
พิธีกรรม
ขั้นตอนที่
ประกอบ
โดยประมาณ
พิธีกรรม
วันที่ 1
1. 12.00 น.
นักดนตรีตั้งเครื่องรับขัน
1
2. 12.30 น.
ม้าขี่ทยอยมาสู่ปรัมพิธี
2
3. 13.00 น.
นักดนตรีไหว้ครูดนตรี
3
4. 14.00 น.
เริ่มฟูอน/โหนผ้า
4
5. 16.00 น.
ออกจากร้างทรงเสร็จพิธีกรรม
5
วันที่ 2
1. 08.00 น.
เจ้าภาพได้เอาขันขนมไปตั้งยังศาล
6
2. 08.30 น.
ม้าขี่มาสู่ปรัมพิธี/รับประทานอาหาร
7
3. 09.00 น.
ม้าขี่เริ่มประทับทรง
8
4. 09.10 น
ผีเม็งเริ่มโหนผ้า
9
5. 11.10 น.
นําอาหารเครื่องสังเวยมาตั้ง/รับเครื่อง
10
สังเวย
6. 12.00 น.
นักดนตรี/ผู้มาร่วมงานรับประทาน
11
อาหาร
7. 13.00 น.
ฟูอนรํา
12
8. 14.00 น.
ฟูอนเล็บ
13
9. 14.30 น.
รําดาบ
14
10. 15.00 น.
ทําพิธีตัดจาก/ออกจากทรง
15
11. 16.00 น.
ลาขันนักดนตรี/เสร็จพิธี
16
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จากตารางลําดับขั้นตอนของการประกอบพิธีกรรมฟูอนผีมด-ผีเม็งแล้วนั้น จะเห็นได้ว่ามี
ขั้นตอนของพิธีกรรมที่ค่อนข้างน้อยและเป็นขั้นตอนที่ซ้ําๆ ฟูอนรํา ดื่มกินเหล้า พูดคุยกันระหว่างร่าง
ทรงที่ทางเจ้าภาพเชิญมา
ขั้นตอนการประกอบพิธีกรรม พิธีเหยา
ขั้นตอนของการประกอบพิธีกรรม พิธีเหยาผู้วิจัยได้ลงศึกษาข้อมูลภาคสนาม ณ จังหวัด
มุกดาหาร เมื่อวันที่ 22-23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
การประกอบพิธีกรรมของพิธีเหยาจะประกอบพิธีกรรมในบริเวณลานหน้าบ้านของหมอ
เหยาที่เป็นหมอเหยาเจ้าภาพในการประกอบพิธีกรรมเหยาจะจัดขึ้นเพื่อประกอบพิธีกรรม 2 วัน กับ 1
คืน และในการประกอบพิธีกรรมในวันแรกจะเริ่มในเวลาประมาณ 18.00 น. จนถึงเวลาประมาณ
24.00 น. และในวันที่ 2 ของการประกอบพิธีกรรมก็จะเริ่มเวลา 08.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
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วันแรกในการประกอบพิธีกรรมของพิธีเหยามีการประกอบพิธีกรรมในช่วงเวลาตอนกลางคืนตั้งแต่
เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โดยมีขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรมดังนี้
ขั้นตอนของการเตรียมสถานที่ในการประกอบพิธีกรรม
ขัน้ ตอนของการประกอบพิธีกรรมเชิญผี
พิธีกรรมปุาวผีลง
พิธีกรรมการกินเหล้าดอกแตง
พิธีกรรมเรียกบ้านเรียกเมือง
พิธีกรรมกินเหล้าโฮมพล
พิธีกรรมดมดอกงา
วั น ที่ 2 ของการประกอบพิ ธี เ หยา เป็ น ช่ ว งเวลากลางวั น และบางขั้ น ตอนของ
กระบวนการพิธีกรรมจะประกอบพิธีซ้ํากับช่วงของเวลากลางคืนที่ผ่านมา แต่มีขั้นตอนพิธีกรรมเพิ่ม
เข้ามา ดังต่อไปนี้
พิธีกรรรมของการเชิญผี
พิธีกรรมของการเซ่นผี
พิธีกรรมของการเล่นเครื่องเล่นผี
คล้องช้าง
คล้องม้า
ส่วงเล่นเรือ
พิธีกรรมการตัดหัวเมือง
พิธีกรรมปุาวลาผี
พิธีกรรมยกหิ้งขึ้นเรือน
ขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรมของพิธีเหยาเลี้ยงผีมีขั้นตอนและรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ขั้นตอนในการเตรียมสถานที่ในเวลาตอนเช้าของพิธีกรรมวันแรกจะเป็นการสร้างผาม
(ปะรํา)โดยจะหันหน้าไปทางทิศเหนือและจะไม่หันไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้เนื่องด้วยแสงแดดจะ
ส่องทําให้เงาของหมอเหยาไปทับกับเครื่องคาย จะทําให้ผีไม่ลงมาเทียมร่าง(ไม่ประทับทรง)จึงเป็นขะ
ลํา(ข้อห้าม)ของการปลูกสร้างผามในการประกอบพิธีกรรมพิธีเหยา
เวลาประมาณ 17.00 น. หมอเหยาได้เดินทางมาถึงพื้นที่บริเวณผามและนําอุปกรณ์ใน
การประกอบพิ ธีก รรมที่เ ป็น ส่ว นตัว ออกมาเตรีย มวางไว้กั บเครื่ องคายที่ท างเจ้า ภาพได้ เตรีย มไว้
จากนั้นเจ้าภาพจะได้ยกสํารับกับข้าวออกมาต้อนรับหมอเหยาเพื่อรับประทานอาหารเย็นก่อนที่จะเริ่ม
ประกอบพิธีกรรม
เวลาประมาณ 19.00 น. หมอเหยาที่เป็นเจ้าภาพก็จะทําการจุดตะเกียงไข่เป็ดที่อยู่บนหิ้ง
จากนั้นเหล่าบรรดาหมอเหยาคนอื่นๆก็จะมานั่งประจําที่ของตนบริเวณหน้าเครื่องคาย
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การประกอบพิธีกรรมขั้นตอนพิธีกรรมการเชิญผีลงมักจะเริ่มพิธีกรรมในช่วงเวลาที่หนู
ออกจากรูเวลาประมาณ 18.00 น. โดยหมอเหยาที่อาวุโสสูงสุดจะนั่งประจําหัวแถวจะเป็นผู้เริ่ มในการ
เชิญผี โดยมีกระบวนการขั้นตอนในการประกอบพิธีดังนี้

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
ภาพที่ 7 พิธีปุาวผีลง
พิธีป่าวผี ลง เป็น การเชิญ ผีไ ท ผีแ ถน ลงมาร่วมในพิธีเลี้ยงผี โดยหมอเหยาจะแสดง
อาการในอากัปกิริยาบทต่างๆ เช่น นั่งปรบมือ ฟูอนรํา นั่งโยกตัวไปมา เรียกว่า “อาการสูน”แสดงว่า
ผีได้เข้าเทียมร่าง(ประทับทรงเรียบร้อยแล้ว) จากนั้นเหล่าลูกหลานก็นําเหล้ามามอบให้กับหมอเหยา
แล้วหมอเหยาก็ดื่มกินเหล้าของตนเอง แล้วก็จะนําเหล้าของตนเองไปให้หมอเหยาท่านอื่นๆดื่มกิน
หลังจากที่หมอเหยาให้หมอเหยาท่านอื่นๆดื่มกินเหล้าเสร็จแล้ว ก็จะเรียกลูกหลาน ลูกเลี้ ยง และผู้ที่
มาร่วมพิธีได้ดื่มกินเหล้าต่อจากหมอเหยา

ภาพที่ 8 ฟายเหล้า
พิธีฟายเหล้า โดยหมอเหยาจะรินเหล้าให้ผีที่เทียมร่าง(ประทับทรง)ของตนได้ดื่มกิน โดย
หมอเหยาจะจุดเทียนหนึ่งเล่มและอีกหนึ่งเล่มจะแหย่ในแก้ว เพื่อทําพิธีฟายเหล้าหลักช้างโดยหมอ
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เหยาคนไหนที่มีผีมาเทียมร่าง (ประทับทรง)กี่ตนก็จะทําพิธีฟายเหล้าหลักช้างตามจํานวนผีที่ลงมา
เทียมร่างประทับทรง เช่น หมอเหยาที่มีผีมาเทียมร่าง(ประทับทรง) 8 ตน ก็จะทําพิธี 8 ครั้ง โดยหมอ
เหยาจะนั่งทําพิธีหันหลังให้กับเครื่องคาย หลังจากทําพิธีฟายเหล้าหลักช้างเสร็จสิ้นเหล่าบรรดาหมอ
เหยาจะเรียกลูกเลี้ยงของตนและผู้ร่วมงานมาดื่มกินเหล้าต่อจากหมอเหยา ซึ่งมีความเชื่อว่าเหล้าหลัก
ช้างเป็นยาที่ใช้รักษาโรค ในเวลาประกอบพิธีฟายเหล้าเหล่าหมอม้าก็จะทําการบรรเลงบทเพลงไป
เรื่อยๆ บรรเลงประกอบพิธีฟายเหล้าอยู่ตลอดเวลา แล้วหมอเหยาก็หันหน้ากลับเข้าเครื่องคายของ
ตนเองเพื่อที่จะหยิบฝูายขึ้นมาเพื่อที่จะใส่ลงบนศีรษะของตนเอง เพื่อที่จะเริ่มพิธีกรรมต่อไปบรรดา
หมอเหยาทั้งหลายได้มัดฝูายบนศีรษะเรียบร้อยแล้วนั้นก็ได้ว่าคาถาต่างๆไปพร้อมกับหมอม้าที่เล่น
ดนตรีและเริ่มมีการประทับทรงสังเกตจากการปรบมือของบรรดาหมอเหยาแต่ละคนในการประทับ
ทรงก็ขึ้นอยู่กับหมอเหยาแต่ละคนด้วยว่ามีผีที่ตนเองนับถืออยู่กี่ตนก็จะมาประทับร่างเพื่อทรงจนครบ
ทุกตน หมอเหยาจะแสดงออกมาเป็นท่าทางต่างๆว่าตอนนี้มีร่างทรงอะไรบ้างที่มาประทับทรง
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ภาพที่ 9 เอ้พวงมาลัย
เอ้พวงมาลัย เป็นการตรวจสอบของพวงมาลัยฝูายดอกไม้และพวงมาลัยดอกจําปา(ลีลา
วดี)ว่าครบหรือไม่ แล้วจึงมัดใส่เกล้าพร้อมกับคล้องสะพายไหล่เป็นสังวาลดอกจําปา จากนั้นนางเปียง
ได้ให้หมอเหยาแต่ละคนสูดดมกลิ่นว่ามีกลิ่นหอมบริสุทธิ์
จากนั้นลูกเลี้ยงได้เตรียมดอกจําปาที่ร้อยเป็นพวงมาลัยเพื่ อเตรียมให้กับหมอเหยาที่ไ ด้
ประทับทรงเสร็จแล้วก็จะรับพวงมาลัยที่ลูกเลี้ยงเตรียมให้ เริ่มจากหมอเหยาที่อาวุโสและส่งต่อไปยัง
หมอเหยาจนครบทุกคน ในขณะที่หมอเหยาแต่ละคนรับพวงมาลัยดอกจําปานั้นก็ทําพิธีดมว่าดอกไม้
นั้นหอมหรือไม่ เพราะถ้าหมอเหยาสูดดมแล้วหมอเหยาบอกว่ามีก ลิ่นเหม็นแสดงว่าผู้ที่ร้อยมาลัยดอก
จําปานั้นกําลังมีอะไรบางอย่างที่จะทําให้ไม่สบายหรือผีจะมาบอกว่าผู้ที่ร้อยมาลัยนั้นกําลังมีอัปมงคล
อยู่ ก็ จ ะเรี ย กมาถามว่ า ใครเป็ น คนทํ า และจะทํ า พิ ธี ปั ด รั ง ควานให้ แต่ ใ นการทํ า พิ ธี ใ นครั้ ง นี้ ไ ม่ มี
พวงมาลัยดอกจําปาที่มีกลิ่นเหม็นเลย จากนั้นหมอเหยาได้สูดดมพวงมาลัยดอกจําปาเสร็จแล้วนั้นก็จะ
นําพวงมาลัยดอกจําปามาสวมลงบนตัวเองเพื่อทําเป็นเครื่องประดับโดยใส่เป็นสร้อยสังวาลดอกไม้
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และหมอเหยาเจ้าของบ้านก็นําพวงมาลัยดอกจําปาไปแขวนบนหิ้ง ของตนและในขณะทําพิธีหอม
ดอกไม้นี้ หมอเหยาก็จะมีการดื่มเหล้าโดยการจิบเหล้าสลับกั บการล้างคอด้วยน้ําหอมไปด้วยขณะทํา
พิธี และช่วงเวลาเดียวกันมีลูกเลี้ยงของหมอเหยาเจ้าภาพได้เข้ามากราบไหว้และดื่มเหล้าจากหมอ
เหยา แต่ถ้าหมอเหยาได้เห็นว่าลูกเลี้ยงของตนเองอาจมีสิ่งที่ไม่ดีหรืออาจจะมีอาการไม่สบายจึงมีการ
ปัดเปุาสิ่งไม่ดีออกจากลูกเลี้ยงของตนและทําการรักษาโดยกระบวนการปัดเปุาและให้ลูกเลี้ยงดื่มกิน
เหล้าและน้ําหอมและถอดเอาฝูายที่อยู่บนศีรษะออกหมอม้าหยุดการบรรเลงดนตรีระหว่างหมอเหยา
และหมอม้าหยุดพัก
เวลาประมาณ 20.30 น. หมอเหยาได้ทําพิธีเหยาต่อและเริ่มหยิบเครื่องเล่นต่างๆ การ
เล่นเครื่องเล่นเป็นการสํารวจตรวจสอบความบกพร่องของเครื่องเล่น หมอเหยาจะนําเครื่องเล่นผี
ออกมาตรวจสอบโดยจะแห่ไปรอบๆหมอม้า โดยจะมีนางเปียงหรือลูกเลี้ยงจะเป็นคนยื่นเครื่องเล่นที่
อยู่ในกระด้งข้างเครื่องคายของหมอเหยาเจ้าภาพจะยื่นให้แก่หมอเหยาที่เป็นประธานคนแรก เพื่อให้
หมอเหยาตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องเล่น
ดมดอกงา คือ ดอกไม้ที่ทําจากต้นหม่อนแทนดอกกระดังงา ดอกงาเป็นดอกไม้ประดิษฐ์
ชนิดเดียวที่อยู่ในพิธีกรรมเหยาเลี้ยงผี โดยหมอเหยาที่เป็นหมอเหยาอาวุโสจะเริ่มลุกขึ้นออกจาก
บริเวณหน้าคายและนําดอกงาไปเวียนรอบหมอม้าและระหว่างนั้นก็จะนําดอกไม้นั้นไปให้เหล่าบรรดา
ลูกเลี้ยงและชาวบ้า นที่มาร่วมงานสูดดมและชาวบ้านก็มีการคุยโต้ตอบกับหมอเหยาว่าดอกไม้หอ
มมากๆเลยและหมอเหยาก็กลับไปนั่งที่หน้าคายดื่มเหล้าเสร็จก็นั่งเหยาต่อก็หยิบเครื่องเล่นมาเล่นต่อ
พิธีเรียบบ้านเรียบเมือง เป็นขั้นตอนการตรวจสอบบ้านเมือง ไม่ให้มีสิ่งชั่วร้ายเข้ามา
ทําลายพิธี
เวลาประมาณ 20.40 น. หมอเหยาก็เริ่มทําพิธีเรียบบ้านเรียบเมือง เป็นการปัดหิ้ง โดยมี
การนําน้ําส้มปุอยมาประพรมลงบนหิ้งที่มีตะเกียงไข่เป็ดและขันกํานลอยู่บนหิ้ง หมอเหยาที่เป็นเจ้าภาพ
มีการขี่ม้าและยิงธนู ส่วนหมอเหยาคนอื่นๆก็ทําพิธีปัดหิ้งหลังจากที่หมอเหยาได้ปัดหิ้งเสร็จแล้ วหมอ
เหยาก็ได้เดินออกไปร่ายรํารอบๆหมอม้าและมีการประทับทรงผีต่างๆ เช่น ผีที่เป็นผีคนแก่ เป็นต้น

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ภาพที่ 10 กินเหล้าโฮมพล
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พิธีกินเหล้าโฮมพล หรือขี่ช้างโฮมพล หมายถึงการกินเหล้าอุพร้อมกัน หรือที่ชาวภูไ ท
เรียกกันว่า เหล้าช้าง เนื่องจากเวลาดื่มเหล้าอุจะต้องใช้ไม้ ที่ทําจากไม้ซาง ปักลงไปในไหเหล้าอุ จะมี
ลักษณะคล้ายกับงวงช้าง เรียกกันว่า ขี่ช้าง
เวลาประมาณ 21.10 น. หมอเหยาก็ทําพิธีกินเหล้าโฮมพล หรือขี่ช้างโฮมพล ซึ่งหมอเหยา
จะไปทําพิธีที่ไหเหล้าอุ และหมอเหยาที่อาวุโสก็จะเริ่มจุดเทียนและลําบทไปพร้อมกับการบรรเลงของ
หมอม้าและต่อด้วยการดื่มกินเหล้าอุ หมอเหยาจะทําพิธีกันจนครบทุกคนและจากนั้นก็เรียกลูกเลี้ยงของ
ตนและชาวบ้านที่มาร่วมงานไปดื่มเหล้าอุ โดยไหเหล้าอุจะตั้งกลางผาม (ปะรํา)ใกล้กับที่นั่งของหมอเหยา
เจ้าภาพ การดื่มเหล้าโฮมพลเป็นการเลี้ยงผีที่จะออกรบและเป็นการรวบรวมกําลังใจให้มีชัยชนะ
เวลาประมาณ 22.14 น. หมอเหยาก็เริ่มที่จะประทับทรงต่อโดยมีการเล่นดาบ หอก ปืน
และในช่วงของการเล่นปืนนั้นก็มีเสียงหัวเราะชอบใจจากชาวบ้านที่มาร่วมงานเพราะร่างทรงเล่นยิง
ปืนแกล้งผู้ที่มาร่วมในพิธีนี้อย่างสนุกสนาน และหมอเหยามีการหยอกล้อกับหมอม้า มีการประทับทรง
ของหนุมานมีการปีนปุายเสาเต้น มีร่างทรงของยายเฒ่า ร่างทรงที่หูหนวก หมอเหยาได้ทําพิธีเหยาที่
หน้าเครื่องคายของตนเองและสลับกับการลุกขึ้นไปเดินรอบๆหมอม้าและหยิบเครื่องเล่นที่เป็นดอกไม้
มาสูดดมและให้บรรดาลูกเลี้ยงและผู้ที่มาร่วมพิธีสูดดมหลัง จากที่หมอเหยาได้เล่นเครื่องเล่นที่เป็น
ดอกไม้แล้วเข้ากลับไปนั่งที่หน้าเครื่องคายของตนเอง ได้หยิบผ้าที่มีลักษณะคล้ายกับผ้าพันคอมาคล้อง
คอของตนเอง และหมอเหยาที่เป็นเจ้าภาพมีการสวมใส่เล็บด้วย การนั้นหมอเหยาก็ลุกขึ้นไปฟูอนรํา
รอบๆหมอม้า 3 รอบ จากนั้นหมอเหยาที่เป็นหมอเหยาเจ้าภาพก็จะถอดเล็บและมาฟูอนรอบๆหมอ
ม้า และประทับทรงร่างทรงต่างๆ หลังจากประทับทรงก็จะมีการดื่มกินเหล้าดังเดิม
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ภาพที่ 11 ตีกลองโฮมพล
ตีกลองโฮมพล เวลาประมาณ 23.47 น. หมอเหยาอาวุโสก็จะนั่งประจําหน้าเครื่องคาย
และส่งสัญญาณให้หมอม้าบรรเลงดนตรีและให้น างเปียงนํากลองไข่มาให้ หมอเหยาทุ กคนจะนั่ ง
ประจํ าหน้า เครื่อ งคายทุก คน หมอเหยาอาวุโ สเริ่ม ทํา การลํ า พร้ อมกับ ตีก ลองไข่ป ระกอบดนตรี
จากนั้นส่งให้หมอเหยาคนถัดไปจนครบทุกคน จากนั้นจึงนํากลองไข่กลับไปที่หิ้งผีดังเดิม การตีกลอง
โฮมพลในช่วงเวลานี้บ่งบอกว่าพิธีเหยาจะสิ้นสุดลงแล้ว จึงเป็นการเตือนทุกคนที่เข้ าร่วมในพิธีเหยาได้
ทราบและได้ตระเตรียมงานที่จะทําพิธีในวันต่อไป
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วันที่ 2 ของพิธีกรรมพิธีเหยาจะประกอบพิธีกรรมในตอนกลางวันช่วงเช้าเวลาประมาณ
07.00 น. เจ้าภาพได้จัดเตรียมสํารับเพื่อต้อนรับเหล่าบรรดาหมอเหยาและกลุ่มผู้ที่มาร่วมพิธีกรรม
ได้รับประทานอาหารร่วมกัน จากนั้ นหมอเหยาก็จะเข้าประจําเพื่อตระเตรียมอุปกรณ์บริเวณเครื่อง
คายของตนเอง จากนั้นเป็นการนั่งพูดคุยระหว่างหมอเหยากับผู้ที่มาร่วมพิธีกรรม
เวลาประมาณ 09.00 น. หมอเหยาเริ่มเข้าประจําที่หน้าเครื่องคายของตนเองและหมอ
ม้าก็ประจําที่เพื่อที่จะร่วมพิธีเหยาเลี้ยงผีขณะเดียวกันหมอเหยาก็นําพวงมาลัยดอกไม้มาสวมลงบนตัว
เป็นสังวาลดอกจําปาต่อด้วยพันฝูายบนศีรษะ หมอม้าก็เทียบเสียงของเครื่องดนตรี จากนั้นหมอม้าก็
บรรเลงเพลงหมอเหยาก็ให้ลูกเลี้ยงหยิบกล่องไข่เพื่อจะเริ่มพิธีการเหยา พิธีตีกลองโฮมพล แล้วต่อด้วย
การสร้า งหลัก บ้า นหลั กเมือ ง และต่ อด้ ว ยการเสี่ ยงทายด้ ว ยดาบ และเสี่ ยงทายด้ว ยการจากเม็ ด
ข้าวสาร พอหมอเหยาได้ทําพิธีเสร็จครบทั้งสามอย่างนี้ก็เริ่มที่จะมีการประทับทรง โดยการปรบมือ
จากนั้นหมอก็ลุกขึ้นเพื่อที่จะไปร่ายรํารอบหมอม้า ประทับทรงผีต่างๆครบสามรอบ แล้วหมอเหยาก็
เข้ากลับไปประจําที่หน้าเครื่องคายของตนเอง
การเซ่นไหว้ผี เป็นขั้นตอนสําคัญที่หมอเหยาทุกคนจะต้องปฏิบัติก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนต่อไป ได้แก่
พิธีป่าวผี หรือเชิญผีไทผีแถนลงมาร่วมในพิธีเลี้ยงผี ทําเช่นเดียวกันกับวันแรกที่เชิญผีไท
ผีแถนลงมาร่วมพิธีเลี้ยงผี
พิธีฟายเหล้า คือพิธีกรรมรินเหล้าให้ผีดื่ม เมื่อหมอเหยาเชิญผีลงแล้ว ก็จะหันหน้าเข้าหา
เครื่องคายของตนเอง มีการร้องบทสวดเชิญ ผีให้มากินเหล้า ซึ่งภาษาภูไทเรียกว่า “การฟายเหล้า”
โดยหมอเหยาจะรินเหล้าใส่จอกหรือใส่ขันใบเล็กๆพร้อมกับใช้เทียนจุ่มลงไปในน้ําเหล้า โดยหมอเหยา
เจ้าภาพจะฟายเหล้า 8 ครั้ง ส่วนหมอเหยาคนอื่นๆที่มาร่วมจะทําเพียง 4 ครั้ง
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ภาพที่12 เซ่นพาหวาน
พิธีเซ่นพาหวาน หรือ ข้าวหวาน คือการเซ่นไหว้ผีด้วยอาหารหวาน คําว่า “พาหวาน”
คือ อาหารหวานที่นํามาใช้ในการเลี้ยงผี ได้แก่ ข้าวต้มมัดคลุกกับน้ําเต้าแก้ว(มะพร้าว)โดยผสมกับ
น้ําตาลหรือน้ําอ้อย มันแกวนึ่งและฟักทองนึ่ง ซึ่งหมอเหยาจะมีความเชื่อว่าผีที่ลงมากินเครื่องเซ่นนี้
เป็นเทพจึงกินเฉพาะของหวาน ไม่กินของคาวหรืออาหารที่มีเลือด เจ้าภาพจะเป็นผู้เตรียมพาหวานให้
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หมอเหยาทุกคน พาหวานจะมีน้ําดอกไม้และเหล้าซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่ขาดไม่ได้ โดยเจ้าภาพจะ
นําพาหวานมารวมกันไว้บนแคร่
และหลังจากนั้นหมอเหยาจะเริ่มพิธีปุาวผี โดยจะหันหลัง ให้คายของตัวเอง หมอเหยา
ประธานก็ลุกขึ้นถือดาบสองมือ หมอเหยาคนอื่นๆก็ลุกขึ้นตาม หมอเหยาประธานเดินนํามาที่แคร่พา
หวาน พร้อมกับร้องบทสวดดนตรีบรรเลงไปพร้อมกัน โดยหมอเหยาจะเดินเวียนรอบพาหวาน 3 รอบ
เพื่อเป็นการตรวจดูว่าพาหวานมีพิษหรือไม่ เมื่อเห็นว่าพาหวานปลอดภัยก็จะเข้านั่ งประจําเครื่องคาย
ของตน นางเปียงพร้อมกับลูกเลี้ยงจะยกสํารับพาหวานมา ส่วนเจ้าภาพก็จะยกพาหวานมาให้หมอ
เหยาคนละ 1 พา หลังจากนั้นหมอเหยาก็จะร้องบทสวดเพื่ออัญเชิญผีมากิน หมอเหยาจะตักอาหารใส่
ถุงพลาสติก 3 ครั้ง เป็นสัญลักษณ์ว่าผีได้กินแล้ว จากนั้นก็จะเรียกลูกเลี้ยงและผู้คนที่มาร่วมงานให้
รับประทานอาหาร โดยมีความเชื่อว่าถ้าใครได้กินอาหารหวานพวกนี้จะมีความโชคดี ไม่เจ็บไม่ปุวย
เพราะผีจ ะคุ้ มครอง จากนั้ นหมอเหยาก็ จะฟายเหล้ าให้ลู กเลี้ย งและผู้ ร่ว มงานอีก ครั้ ง เพื่ อความ
สนุกสนานและความพอใจให้แก่ผี เมื่อเสร็จจากภารกิจตรงนี้ หมอเหยาก็จะพักประมาณ 5 นาที เพื่อ
เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
ในขั้ นตอนต่อ ไปหมอเหยาจะหัน หน้า เข้ าหาเครื่ องคาย และนํา มาลั ยฝู ายและมาลั ย
ดอกไม้มาสวม ดนตรีก็บรรเลงพร้อมกับการปุาวผีลง โดยหมอเหยาอาวุโสจะเป็นคนนําในการปุาวผี
ก่อน จากนั้นหมอเหยาทุกคนก็จะปุาวผีตาม ผีก็จ ะเริ่มมาเทียบร่ างหมอเหยา หมอเหยาจะแสดง
อาการต่างๆให้ เห็นว่ าผีได้ ลงมาแล้ว เช่น การโยกตัวไปมา นั่ง ฟูอ นรํา และปรบมื อให้ เข้าจั ง หวะ
จากนั้นหมอเหยาจะทําการเสี่ยงทายข้าวสารที่ไข่ และเสี่ยงทายดาบ จากนั้นหมอเหยาก็ให้ผีกินเหล้า
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ภาพที่ 13 เครื่องเล่นผี
เครื่องเล่นผี หมอเหยาจะนําเครื่องเล่นออกมาเล่น ซึ่งจะคล้ายกับวันแรก แต่เครื่องเล่นที่
หมอเหยานําออกมาเล่นในวันที่ 2 ผู้เข้าร่วมงานจะเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นและอุปกรณ์จะมีเพิ่มขึ้น
มากกว่าวันแรก ได้แก่
พิธีตีกลองโฮมพล เป็นขั้นตอนที่บอกให้รู้ว่าเตรียมตัวเข้าสู่พิธีกรรม โดยหมอเหยาที่มี
ความอาวุโสจะเป็นคนนําในการตีกลองไข่ จากนั้นก็จะทําการส่งต่อไปให้หมอเหยาคนที่อยู่ถัดไป ทํา
จนครบทุกคน เสร็จแล้วนํากลองไข่ไปเก็บไว้ที่หิ้งผี
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พิธีเลียบบ้านเลียบเมือง หมอเหยาอาวุโสจะออกนํา หมอเหยาทุกคนจะตามหมอเหยา

ภาพที่ 14 พิธีเลียบบ้านเลียบเมือง

โดยถือดาบที่ปลายดาบ พร้อมกับร้องบทสวด และฟูอนรําไปรอบๆผาม 3 รอบ

ภาพที่ 15 เล่นเครื่องเล่นผี
เล่นเครื่อง หมอเหยาจะนําเครื่องเล่นผีออกมาเล่นโดยหมอเหยาอาวุโสออกนําหน้าและ
ตามด้วยหมอเหยาคนอื่นๆ ถือเครื่องเล่นออกมาร่ายรํารอบปะรํา อย่างละ 3 รอบ เครื่องเล่นที่นํา
ออกมาเล่น ได้แก่ คันจ้องฮ่ม(ร่ม) หอตุ้มหยอก และเครื่องเล่นที่เป็นอาวุธ และเครื่องเล่นอื่นๆ ในการ
เล่นเครื่องเล่นนี้ หมอเหยาที่เป็นเจ้าภาพจะใส่หมวกกาบลา
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ภาพที่ 16 พิธีดมดอกงา
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พิธีดมดอกงา เป็นขั้นตอนที่สมมุติว่าเป็นสวนดอกไม้ เพราะดอกงาทําขึ้นมาจากต้น
หม่อน ในสมัยโบราณชาวภูไทมีความผูกพันกับปุาและดอกไม้ ดัง นั้นดอกงานี้จึงเป็นดอกไม้ปุาชนิด
หนึ่งที่ชาวภูไทมีความคุ้นเคยกันดี ในการทําพิธีหมอเหยาจะเอาดอกงาออกมารํารอบปะรํา (ผาม)
พร้อมกับร้องว่า “สาวนางน้อยผู้ผู้ชมดอกงา นางสีดาเป็นผู้ชมดอกอ้ม” จากนั้นหมอเหยาก็จะส่งดอก
งาให้กับผู้ร่วมพิธีดมกันทุกคนและทุกคนที่ได้ดมก็จะต้องตอบว่า หอม เพื่อเป็นการไม่ให้ผิดใจผี

ภาพที่ 17 พิธีละเล่น
พิธีละเล่น หรือการออกฟูอนรํา ในขั้นตอนนี้เป็นการร้องรําตามจังหวะดนตรี เมื่อผีได้
ดื่มเหล้าแล้วก็จะออกมาร่ายรําตามจังหวะดนตรี เมื่อผีลงมาเทียมร่างหมอเหยาแล้วก็จะออกมาวาด
ลวดลายให้ผู้ชมดู โดยหมอเหยาแต่ละคนจะแสดงท่าทางออกมาไม่เหมือนกัน โดยญาติที่เข้าร่วมพิธีจ ะ
ค่อยรินเหล้าให้กับผีเป็นระยะๆ จนผีพอใจและเข้าไปพักผ่อนในปะรํา ในช่วงนี้หมอเหยาอาวุโสจะทํา
การแก้เคล็ดให้ลูกเลี้ยง หรือปัดเปุาสิ่งชั่วร้ายให้กับผู้ทําเครื่องคายด้วย
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ภาพที่ 18 พิธีเอ้หมากตุ้มหมากยันต์
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พิธีเอ้หมากตุ้มหมากยันต์ คือ เมื่อหมอเหยาแต่งตัวเสร็จก็จะมีการใส่เครื่องประดับ เช่น
กระจอนหู สร้อยคอ ผ้าแพรวาที่ใช้คล้องคอ โดยหมอเหยาที่เอ้เครื่องแต่งตัวก็จะออกมาร่ายรําอวด
เครื่องแต่งตัวตามแบบของชาวภูไท ในปัจจุบันถ้าจะดูการแต่งตัวตามแบบของภูไทต้องมาดูที่พิธีเลี้ยงผี
ของหมอเหยา

ภาพที่ 19 คล้องช้าง
พิธีคล้องช้าง เป็นขั้นตอนที่สําคัญในพิธีกรรมตอนกลางวัน เพราะมีความสนุกสนานทั้ง
เจ้าภาพและผู้ร่วมงาน โดยหมอเหยาเจ้าภาพจะนําช้างที่แกะสลักด้วยไม้ 2 ตัว ออกมาเล่นน้ําที่โอ่งน้ํา
ที่เตรียมไว้ที่หน้าปะรํา โดยหมอเหยาทุกคนจะผลัดกันเอาช้างมาเล่นน้ําจนครบทุกคน จากนั้นหมอ
เหยาที่อาวุโสจะนําเอาฝูายที่ทําเป็นบ่วงคล้องช้างพร้อมกับเหล้า 1 ขวด มอบให้แก่ผู้ร่วมพิธีที่เจ้าภาพ
ได้คัดเลือกไว้แล้วสําหรับคล้องช้าง จากนั้นหมอเหยาเจ้าภาพก็จะนําช้างไปอาบน้ําและปูองกันไม่ให้
ช้างถูกคล้องได้ แต่สําหรับผู้ที่จะต้องคล้องช้างก็จะต้องทําการคล้องช้างให้ได้
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ภาพที่ 20 พิธีเล่นเรือ
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พิธีเล่นเรือ หรือการคล้องเรือ หมอเหยาเจ้าภาพจะนําเรือที่แกะสลักปล่อยลงไปในโอ่ง
น้ํา จากนั้นหมอเหยาอีกกลุ่มหนึ่งที่มีหน้าที่ต้องคล้องเรือจะต้องทําการคล้องเรือให้ได้ โดยใช้ไม้พาย
เกาะที่เชือกที่ใช้ผูกเรือ เมื่อทําการคล้องเรือได้แล้วหมอเหยาที่เป็นเจ้าภาพก็จะต้องทําการคล้องเรือ
นั้นคืน เพื่อที่จะนํากลับไปไว้ที่คายของหมอเหยาที่เป็นเจ้าภาพ หมอเหยาที่ทําการคล้องเรือได้ก็จะได้
ขี่ม้า(ได้เหล้า 1 ขวด) เป็นรางวัล
พิธีขั้นป่าวลาผี คือ การบอกกล่าวผีให้รับรู้ว่าพิธีกรรมได้สิ้นสุดลงแล้ว หมอเหยาทุกคน
จะหั น หน้ า เข้ าหาเครื่ อ งคายของตนเอง พร้ อ มบอกผี ใ ห้ รั บ รู้ ว่ า พิ ธี กรรมได้ เ สร็ จสิ้ น สมบู ร ณ์ แ ล้ ว
หลังจากนั้นหมอเหยาทุกคนก็จะปุาวผีให้ไปอยู่ที่คายของตน และทําการเก็บเครื่องคายใส่ย่ามเพื่อ
เดินทางกลับบ้านของตน
พิธีขั้นยกหิ้งผีขึ้นเรือน ขั้นตอนนี้จะเป็นพิธีกรรมเฉพาะของหมอเหยาที่เป็นเจ้าภาพ
เท่านั้น โดยญาติของหมอเหยาจะยกหิ้งผีที่อยู่ที่ผามขึ้นไปเก็บไว้บนบ้านของหมอเหยาพร้อมกับเครื่อง
คาย และเครื่องเล่นผีที่เสร็จสิ้นการเล่นแล้วก็นําเก็บไปรวมไว้บนหิ้ง หมอเหยาที่มาร่วมพิธีก็จะช่วยกัน
เก็บดาบ หน้าไม้ และสัมภาระอื่นๆ ที่อยู่ในพิธีกรรมใส่ลงในกระหยัง เมื่อนําหิ้งผีขึ้นไปบนเรือนแล้ว ก็
จะนําหิ้งผีไปแขวนไว้ที่ “ห้องฮอง”ซึ่งถือว่าเป็นห้องโถงใหญ่ของบ้าน หรือนําไปแขวนไว้ที่ห้องนอน
ของหมอเหยาก็ได้ เมื่อเลือกได้แล้วหมอเหยาอาวุโสจะทําพิธีเหยาปูานเมืองปูานฝาย ถือเป็นขั้นตอน
สุดท้ายในพิธีกรรมการเลี้ยงผีประจําปีของหมอเหยา
พิธี แขวนหิ้ง ผี เมื่ อหมอเหยานํา หิ้ง ผีแ ละเครื่อ งบริว ารต่า งๆ(เครื่ องเล่ น)ที่ใ ช้ใ นการ
ประกอบพิธีเลี้ยงผี ขึ้นมาบนบ้านของหมอเหยาแล้ว หมอเหยาจะเป็นผู้เลือกญาติอาวุโสที่หมอเหยาให้
ความเคารพทําพิธีแขวนหิ้งผี ซึ่งสถานที่คือ “ห้องฮอง” หรือห้องนอนของหมอเหยานั้นเอง ผู้ที่จะ
แขวนหิ้งต้องบอกกล่าวผีเรือนก่อนจึงจะทําพิธีแขวนหิ้งได้ เมื่อทําการแขวนหิ้งเสร็จแล้ว หมอเหยาก็
จะทําตามขั้นตอนที่บรรพบุรุษสืบต่อกันมา
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ตารางที่ 2 ตารางเวลาขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมพิธีเหยาประกอบพิธีกรรม 2 วันดังนี้
วันที่ ลาดับ
เวลา
พิธีกรรม
ขั้นตอนที่
ประกอบ ที่
โดยประมาณ
พิธีกรรม
วันที่ 1
1. 18.00 น.
หมอเหยาเริ่มมาสู่ปรัมพิธี
1
2. 19.00 น.
จุดตะเกียงไข่เป็ด
2
3. 19.20 น.
ปุาวผีลง
3
4. 20.00 น.
กินเหล้าดอกแตง
4
5. 20.30 น.
เล่นเครื่องเล่น
5
6. 20.40 น.
พิธีเลียบบ้านเลียบเมือง
6
7. 21.10 น.
กินเหล้าโฮมพล
7
8. 21.45 น.
เล่นเครื่องเล่น
8
9. 22.14 น.
ประทับทรงร่างทรงต่างๆ
9
10. 22.44 น.
เล่นเครื่องเล่น
10
11. 24.30 น.
ตีกลองไข่(ตีกลองโฮมพล)
11
วันที่ 2
1. 07.00 น.
หมอเหยามาถึงปรัมพิธี
12
2. 07.30 น.
รับประทานอาหารเช้า
13
3. 09.00 น.
ตีกลองโฮมพล
14
4. 09.10 น.
สร้างหลักบ้านหลักเมือง
15
5. 09.30 น.
เสี่ยงทายดาบ
16
6. 10.00 น.
เล่นเครื่องเล่นผี
17
7. 10.40 น.
ประทับทรง
18
8. 10.54 น.
เล่นเครื่องเล่นผี
19
9. 11.00 น.
กินข้าวหวาน
20
10. 12.00 น.
เช่าช้าง
21
11. 13.00 น.
ประทับทรง/เล่นเครื่องเล่นผี
22
12. 14.00 น.
จับช้าง
23
13. 15.00 น.
เล่นเรือ
24
14. 16.00 น.
ตีกลองโฮมพล
25
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จากตารางพบว่ากิจกรรมในการประกอบพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในพิธีเหยานั้นเป็นกิจกรรมที่
เกิดขึ้นซ้ํากันจากพิธีกรรมในวันแรกมีกิจกรรมของพิธีกรรมที่เพิ่มมาคือ กินข้าวหวาน จับช้าง เล่นเรือ
นอกจากนั้นเป็นพิธีกรรมที่ประกอบพิธีกรรมที่ซ้ําจากวันแรก

68
ขั้นตอนการประกอบพิธีกรรม โนราโรงครู
ขั้นตอนของการประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู ผู้วิจัยได้ลงศึกษาข้อมูลภาคสนาม ณ วัด
โคกสมานคุณ พระอารามหลวง หมู่ที่ 1 ตําบลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่2123เดือนมกราคม พ.ศ. 2558
ในการประกอบพิ ธี ก รรมโนราโรงครู จ ะมีก ารประกอบพิ ธี ก รรมในบริ เ วณพื้น ที่ ข อง
เจ้าภาพที่ได้จัดทําพิธีกรรม ในการประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู จะมีพื้นที่เฉพาะในการประกอบ
พิธีกรรมที่เรียกว่า “โรงครู” โรงครูเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู โดยต้องมีการ
สร้างขึ้นโดยตามแบบแผนตามขนบธรรมเนียมประเพณีของพิธีกรรม ในการประกอบพิธีกรรมของ
โนราโรงครูจะประกอบพิธีกรรมเป็นเวลา 3 วันกับ 2 คืน จะเริ่มพิธีในวันพุธ -วันศุกร์ แต่ถ้าในวันศุกร์
หรือวันใดในสามวันนี้เป็นวันพระก็จะหยุดในวันที่เป็นวันพระ อย่างเช่น ถ้าวันศุกร์ตรงกับวันพระก็จะ
เลื่อนออกไปเป็นวันเสาร์แทน เพราะวันพระเป็นวันที่โนราจะไม่ทําพิธีกรรมใดๆทั้งสิ้น แต่จะมีการ
แสดงภาคกลางคืนเป็นเรื่องภาคบันเทิงและจะเลื่อนไปประกอบพิธีกรรมในวันเสาร์แทน
วันแรกของการประกอบพิธีกรรมโนราโรงครูจะเริ่มต้นด้ วยวันพุธตอนเย็นที่ชาวใต้เรียก
กันว่า “เวลานกชุมรัง”โนราจะต้องเข้าโรงครูเพื่อประกอบพิธีกรรมดังนี้
พิธีเบิกโรง
พิธีลงโรง
พิธีกาศครู
พิธีชุมนุมครู
พิธีเชิญครู
พิธีถวายตั้งครู
พิธีจับบทตั้งเมือง
วันที่ 2 พิธีกรรมจะเป็นวันพฤหัสบดี ถือเป็นวันครู จะประกอบพิธีใหญ่จะมีพิธีกรรมดังต่อไปนี้
พิธีลงโรง
พิธีกาศครู
พิธีเชิญครู
พิธีรําถวายครู
พิธีรําสิบสองคําพลัด
พิธีจับลง
วันที่ 3 เป็นวันสุดท้ายของโนราโรงครูจะเริ่มขึ้นด้วย
พิธีกาศครู
พิธีชุมนุมครู
พิธีรําถวายครู
พิธีเหยียบเสน
พีรําคล้องหงส์
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พิธีแทงเข้
พิธีชาครูหมอ
พิธีส่งครู
วันแรกของการทําพิธีกรรมโนราโรงครูจะเริ่มทําเวลาประมาณ 17.00 น. เหล่าบรรดา
มโนราใหญ่ได้เดินทางมาถึงโรงครู(ปะรําพิธี) ในเวลานั้นเป็นเวลาที่เหล่าบรรดาโนราและลูกคู่จะเข้าโรง
เพื่อที่จะเตรียมความพร้อม จากนั้นนักดนตรีหรือลูกคู่จะทําพิธีลงโรง
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ภาพที่ 21 พิธีลงโรง
พิธีลงโรง คือ การประโคมดนตรีเพลงใดเพลงหนึ่ง เพื่อเป็นการโหมโรงปุาวประกาศ
ประโคมเพลงว่าสถานที่แห่งนั้นจะมีการประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู

ภาพที่ 22 ตั้งเครื่อง
การตั้งเครื่อง เป็นการบอกครูบาอาจารย์ เป็นกุศโลบายเพื่อตรวจดูสิ่งของว่ามีอะไรสูญ
หายบ้าง หลังจากทําพิธีตั้งเครื่องเสร็จแล้ว ก็ถึงขั้นตอนของพิธีกรรมชุมนุมครู
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ภาพที่ 23 ชุมนุมครู/กาดครู
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ชุมนุมครู คือ การอัญเชิญครูมาเข้าสู่พิธีกรรมโรงครู
กาดครู คือ เป็นการรําลึกนึกถึง พระคุณของครูบาอาจารย์ซึ่ง ครูบาอาจารย์ในที่นี้แบ่ง
ออกเป็น 3 สถานะ
1. ชั้นราชครู คือ แม่ศรีมาลา นางนวลทองสําลี พ่อขุนศรัทธา
2. ชั้นครูหมอ คือ ครูหมอเทศ(ทวดเสือ)
3. ชั้นตายาย คือ บรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้ว
หลังจากเสร็จพิธีกาดครู โนราใหญ่ก็จะทําการตั้งสัสดีในทํานองเชื้อเพื่อที่จะทําการเชิญ
ครูหมอที่เป็นครูหมอเจ้าบ้าน เชิญเทวดาทั้ง 8 ทิศ ก็เป็นอันเสร็จพิธีกาดครู
ต่อไป โนราใหญ่ก็จะทําการเรียกเจ้าภาพมาทําพิธีกราบครู เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเป็นการบอก
กล่าวของลูกหลานว่ามาทําพิธี ณ ที่แห่งนี้ จากนั้น ก็จะเป็นการแสดงในส่วนของภาคกลางคืน 1
วันที่ 2 ของการประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู จะเป็นการประกอบพิธีกรรมที่มีการถวาย
หฺมฺรับ แก่ครูหมอตายาย เริ่มพิธีกรรมชักแสงทอง เวลาประมาณ 05.00-05.30 น. เพื่อเป็นการชุมนุม
ครูอีกครั้งหนึ่ง เนื่องด้วยในการชุมนุมครูของโนราในวันแรกอาจจะมีการเอ่ยชื่อครูหมอตกหล่นหรือครู
หมออาจจะมาตามคําเชื้อเชิญของโนราใหญ่ไม่ทัน จึงมีการชุมนุมครูอีก ครั้งหนึ่งเพื่อให้ครูหมอตายาย
ที่ไม่ได้มาประจําบนหิ้งตั้งแต่วันแรกได้มาสถิตอยู่บนหิ้งในพิธีกรรมโรงครูในวันที่ 2 ด้วย
จากนั้น จะเป็นการพักผ่อนของโนรา
เวลาประมาณ 09.00 น. จะเป็นการประกาศราชครูเพื่อที่จะทําการถวายข้าวถวายของ
หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า หวายหมฺรับ จากนั้นโนราจะทําการแต่งพอก การแต่งพอก หมายถึง โนราที่
ผ่านการบวชเรียน ผ่านขั้นตอนพิธีกรรมโนราโรงครูใหญ่ ที่เรียกว่า ผูกผ้าตัดจุก จากนั้นก็จะทําการรํา
โนรา 12 บท ซึ่งเป็นบทโนราที่จะต้องทําการแสดงในพิธีกรรมโรงครู จากนั้นจะต่อด้วยพิธีกรรม “ตั้ง
เมือง” และจะทําการจับ 12 เรื่อง ต่อจนเสร็จในวันที่ประกอบพิธีกรรม
เวลากลางคืน ของวั นที่ สอง ของการประกอบพิ ธีก รรมโนราจะเริ่ม ในเวลาประมาณ
20.00 น. จะเริ่มด้วยพิธีกรรมกาดครู หลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรมกาดครูแล้วจะเป็นการเชื้อครูหมอตายาย
1

สัมภาษณ์ นที แก้วมี (โนราน้ํา), 9 พฤษภาคม 2558.
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ภาพที่ 24 เชื้อครูหมอตายาย
ที่มา : www.facebook.com/ตีตี้ มีใครสักคนที่เข้าใจ อัลบั้มโนราโรงครู 55 บ้านครูเหรียบเต่าอิฐ
เข้าถึงเมื่อ 9/6/2558
การเชื้ อ ครู ห มอตายาย คื อ เป็ น การประทั บ ทรงหรื อ เจ้ า เข้ า ทรงในร่ า งทรงที่ เ ป็ น
ลูกหลานที่ได้รับเลือกจากตายาย เพื่อเป็นการพบปะ พูดคุย ระหว่างบรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้วกับ
เหล่าบรรดาลูกหลานที่มาร่วมพิธีกรรมในการเชื้อครูหมอตายายนั้น จะไม่สามารถกําหนดว่าจะเสร็จ
สิ้นพิธีกรรมในช่วงเวลาใด เพราะขึ้นอยู่กับจํานวนของครูหมอตายายที่ลงมาประทับทรง
วันที่ 3 ของการประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู จะประกอบด้วย พิธีกรรมการส่งครูหมอตา
ยาย ก่อนที่จะทําการส่งครูหมอตายายก็จะทําการรําคล้องหงส์และแทงเข้

ภาพที่ 25 รําคล้องหงส์
การราคล้องหงส์ เป็นการรําโนราอีกลักษณะหนึ่งถือเป็นศิลปะชั้นสูงสุดของการรําโนรา
ผู้ที่รําในระดับนี้ได้ต้องผ่านการฝึกฝนมาอย่างดี และผู้ที่เป็นนายโรงได้อย่างสมบูรณ์จะต้องสามารถรํา
คล้องหงส์ได้ ไม่เช่นนั้นโนราคณะนั้นไม่สามารถรําแก้บนหรือออกงานสําคัญๆได้ การรําคล้องหงส์มี
โอกาสที่ใช้เพียง 2 โอกาสเท่านั้น คือ ใช้ในพิธีครอบเทริด หรือผูกผ้าใหญ่(ครอบมือ) ให้แก่ศิษย์ และ
รําในพิธีแก้บน ซึ่งการรําแก้บนนั้นถ้าไม่มีการรําคล้องหงส์การแก้บนก็ไร้ผล (แก้บนไม่ขาด)
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ในการรําคล้องหงส์จะใช้ผู้แสดงหลายคน ตัวสําคัญมี 2 ตัว คือ “พราน” ซึ่งเป็นตัวตลก
สวมหน้าพราน และ “พญาหงส์” คือ ตัวนายโรง (หัวหน้าคณะ) หรือที่เรียกกันว่า “โนราใหญ่” ซึ่ง
เป็นตัวสําคัญที่จะต้องถูกคล้องบ่วง
รูปแบบของการรําโนราคล้องหงส์ จะมีโนราใหญ่นําคนรําทั้ง หมดออกมารําพร้อมกัน
ก่อนจบบทร้องนี้ตัวพรานค่อยๆแอบมองเพื่อเลือกคล้องตัวที่ต้องการ พอจบบทดนตรีเปลี่ ยนเป็น
ทํานองพญาหงส์ พรานจะเอาบ่วงบาศออกมาแล้วเริ่มคล้อง เหลือแต่ผู้ที่ครอบเทริดจะถูกพรานคล้อง
ได้ เมื่อคล้องได้พระจะมาสวดชยันโตให้พรเป็นอันเสร็จพิธี
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ภาพที่ 26 รําแทงเข้
การราแทงเข้ เป็นการรําเฉพาะในพิธีโรงครูเท่านั้น รําหลังรําคล้องหงส์ การรําแทงเข้ใช้
ผู้รําทั้งหมด 7 คน โนราใหญ่จะรําเป็นนายไกร (ไกรทอง) ที่เหลือจะเป็นเพื่อนของนายไกร อุปกรณ์ที่
ใช้ประกอบจะมี จระเข้ 1 ตัว เป็นชาละวันที่ทําจากกล้วยตานี ส่วนของเหง้าเป็นหัวจระเข้ ส่วนขาจะ
ใช้ไม้เสียบไว้ หลังจากที่ทําหยวกกล้วยเป็นรูปจระเข้แล้ว หมอกบโรงเป็นผู้ทําพิธีเบิกปากเบิกตาจระเข้
เชื่อว่าจะทําให้จระเข้ดูคล้ายมีชีวิต โดยบนหัวจระเข้จะขึงด้วยผ้าเพดานไว้ด้านบน นายไกรจะยืนบน
แพหยวกและร่ายรําตามลักษณะของตน หอกที่ใช้แทงต้องมีการลงอักขระ จนถึง ขั้นสุดท้ายคือการ
แทง ในขณะแทงจะท่องคาถาใช้นิ้วกลางมือซ้ายชี้ไปที่จระเข้พร้อมกับบริกรรมคาถา อีกทั้งไม่ให้ตัว
อุบ าทว์ จั ญ ไรมาทํ า ร้ ายได้ จึ ง พุ่ งหอกไปยั ง จระเข้ จนครบทั้ ง 7 คน หลั ง จากนั้ น โนราทั้ ง 7 คน
กรวดน้ําอุทิศให้แก่จระเข้ นําจระเข้ไปลอยน้ํา เป็นการจบพิธี
จากนั้นจะเป็นการทําพิธีกราบลาครูและโนราจะตัดบท ทําการอัญเชิญเทวดากลับ และ
อัญเชิญครูหมอตายายกลับขึ้นบ้าน จากนั้นทําการส่งผี ทําพิธีตัดเหมิย จากนั้นทําพิธีลาโรง โดยจะ
กาดบทลาโรง
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ภาพที่ 27 บทนางนกจอก
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คือ บทนางนกจอก2 เป็นบทสุดท้าย ที่โนรากล่าวรําพึง รําพันกับผู้ที่มาร่วมงาน โดย
เปรียบเสมือนตัวเองเป็นนกน้อยที่ไม่เคยลืมรังที่อยู่อาศั ยของตนเอง จากนั้นโนราใหญ่จะทําการตัด
ศาล หมายความว่า การตัดจากของหลังคาโรงครู จากนั้นจะทําการพลิกสาดคล้าหรือที่เรียกว่า “พลิก
แผ่นดิน” ลูกคู่จะลงเครื่องทันที จากนั้นนายกลองจะทําการลั่นกลอง 3 ตุ้ง (ตีกลองสามครั้ง) เป็นอัน
เสร็จสิ้นพิธีการโนราโรงครู3

ภาพที่ 28 กราบลา
กราบลา เหล่าบรรดาลูกหลานได้กราบลา กราบส่งแสดงความจงรักภักดีถือคติที่ว่าไปลา
มาไหว้แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้อัญเชิญมา
ตัดบท เป็นการกล่าวบทเพื่อบอกกล่าวผู้คนที่มาร่วมพิธีว่าเป็นวันสุดท้ายของการทํา
พิธีกรรมโนราโรงครูให้ทราบกัน
ส่งเทวดา ส่งพ่อแม่ตายาย ส่งผี โนราใหญ่จะทําการอัญเชิญเทวดาครูหมอ พ่อแม่ตา
ยายและเหล่าผีต่างๆที่เชิญมาวันแรกกลับสู่สถานที่ที่ท่านทั้งหลายได้สถิตอยู่
2

สัมภาษณ์ กิติพงษ์ สุขรุ่ง (โนราเฉลิมชัย มลวิเชียร), 9 มิถุนายน 2558.
สัมภาษณ์ นที แก้วมี (โนราน้ํา), 9 พฤษภาคม 2558.

3
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ตัดเหฺรฺมฺย เป็นการตัดเครื่องบูชา เครื่องเซ่น ให้ขาดแยกออกจากกัน หรือคําสัญญาที่ให้
ไว้กับครูหมอตายาย ให้ขาดแยกจากกัน สิ่งที่โนราใหญ่ตัดคือ บายศรีท้องโรง เชื่อมัดขื่อโรง จากบน
พาไล เพดาศาลหรือพาไล เชือกผูกผ้าเพดาลโรงครู จากนั้นตัดเหฺมฺรย โดยโนราใหญ่จะถือมีดหอก
เทียน หลากพลู แล้วรําที่ตัดเหฺมฺรย แล้วทําพิธีตัดเครื่องบูชาที่กล่าวมา4
ตัดศาล เป็นการลือโรงโนราโรงครู เก็บของ เพื่อกลับไปยังบ้านที่อยู่อาศัยของโนรา

ภาพที่ 30 ลงเครื่อง ลั่นกลอง 3 ตุ้ง
ลงเครื่องลั่นกลอง 3 ตุ้ง เสร็จสิ้นพิธีกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเก็บของ จากนั้น
เป็นการตีกลองตุ้งโดยลูกคู่ 3 ครั้งเพื่อเป็นการเสร็จพิธีกรรมโนราโรงครูโดยสมบูรณ์แบบ

4

พิทยา บุษรารัตน์, โนรา ฉบับสถาบันทักษิณคดีศึกษา (สงขลา: เอสปริ้น(2004),

2556), 138.
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ตารางที่ 3 ตารางเวลาขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู ประกอบพิธีกรรม 3 วันดังนี้
วันที่ ลาดับ เวลาโดยประมาณ
พิธีกรรม
หมายเหตุ
ประกอบ ที่
พิธีกรรม
วันที่ 1
1.
16.00 น.
ไหว้พระภูมิเจ้าที่
1
2.
16.30 น.
ลงโรง
2
3.
17.00 น.
ตั้งเครื่อง
3
4.
17.30 น.
เบิกโรง
4
5.
18.00 น.
กาดครู
5
6.
ชุมนุมครู
6
7.
เชิญครู
7
18.30 น.
8.
จับบทตั้งเมือง
8
9.
กราบครู
9
10. 19.00 น.
รําถวายครู
10
11. 20.00 น.
การแสดงรูปแบบบันเทิง
11
วันที่ 2
1.
05.00 น.
กาดครูชักแสงทอง
12
2.
09.00 น.
ประกาศราชครู
13
3.
10.00 น.
ถวายข้าวถวายของ
14
4.
10.00 น.
แต่งพอก
15
5.
11.00 น.
รํา 12 บท 12 เรื่อง/เหยียบเสน
16
6.
18.00 น.
กาดครู
17
7.
19.00 น.เป็นต้นไป เชื้อครูหมอ
18
วันที่ 3
1.
08.00 น.
กาดครู
19
2.
08.30 น.เป็นต้นไป เชื้อครูหมอ
20
3.
เหยียบเสน
21
4.
12.30 น.
คล้องหงส์
22
5.
14.00 น.
แทงเข้ กรวดน้ํา แผ่เมตตา
23
6.
16.00 น.
กราบลา
24
7.
16.30 น.
ตัดบท
25
8.
17.00 น.
ส่งเทวดา
26
9.
18.00 น.
ส่งพ่อแม่ตายาย
27
10. 18.30 น.
ส่งผี
28
11. 18.50 น.
ตัดเหรมย
29
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ตารางที่ 3 ตารางเวลาขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู ประกอบพิธีกรรม 3 วันดังนี้ (ต่อ)
วันที่ ลาดับ เวลาโดยประมาณ
พิธีกรรม
หมายเหตุ
ประกอบ ที่
พิธีกรรม
วันที่ 3
12. 19.00 น.เป็นต้นไป ลาโรง
30
13.
บทนางนกจอก
31
14.
ตัดศาล
31
15.
พลิกสาด
32
16.
ลงเครื่อง
33
17.
ลั่นกลอง 3 ตุ้ง
34
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สากิจกรรมที่เกิดขึ้นในพิธีกรรมโนราโรงครูนั้นเป็นกิจกรรมที่มีหลากหลาย
จากตารางพบว่

กิจกรรมมีเพียงกิจกรรมเดียวที่ทําซ้ําคือ กาดครู ที่จะต้องทําเป็นอันดับแรกของการประกอบพิธีกรรม
ในแต่ละวัน
ตารางที่ 4 ตารางสรุปเวลาและขั้นตอนการประกอบพิธีกรรม
หัวข้อ/พิธีกรรม
ฟ้อนผีมด-เม็ง พิธีเหยา
โนราโรงครู
ระยะเวลา
สั้น
ปานกลาง
ยาวนานที่สดุ
ขั้นตอนพิธีกรรม
16
25
34

หมายเหตุ
โดยประมาณ

การประกอบพิธีกรรมฟูอนผีมด-ผีเม็ง พิธีเหยาและโนราโรงครูนั้นก็จะพบว่า การประกอบ
พิธีกรรมแต่ละพิธีกรรมก็จะมีขั้นตอนและกระบวนการในการกําหนดจัดกิจรรมของพิธีกรรมโดยแต่ละ
พิธีกรรมก็จะมีโครงสร้างและขั้นตอนในแต่ละวันและเวลาที่กําหนดว่ามีกิจกรรมหรือพิธีกรรมอะไรบ้าง
จากการเปรียบเทียบกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพิธีกรรมของฟูอนผีมด-ผีเม็ง พิธีเหยาและโนราโรงครู พบว่า
ขั้นตอนของพิธีกรรมโนราโรงครูมีขั้นตอนและพิธีกรรมที่มากและยาวนานที่สุดประมาณ 34 ขั้นตอน
พิธีกรรมและรองลงมาพบว่าพิธีเหยามีขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรมประมาณ 25 ขั้นตอนพิธีกรรม
และขั้ นตอนกระบวนการในการประกอบพิธี กรรมฟู อนผีมด-ผี เม็ งมี ขั้นตอนของพิ ธี กรรมน้อยที่ สุ ด
ประมาณ 16 ขั้นตอนพิธีกรรม
ในการประกอบพิธีกรรมฟูอนผีมด-ผีเม็ง พิธีเหยาและโนราโรงครู ก็สังเกตได้ว่าจะมีขั้นตอน
วันและเวลาที่ประกอบพิธีกรรมที่พบว่า ฟูอนผีมด-ผีเม็ง มีการประกอบพิธีกรรม 2 วัน โดยการประกอบ
พิธีกรรมจะเกิดขึ้นในช่วงของเวลากลางวันเพี ยงอย่างเดียวไม่มีการประกอบพิธีกรรมในช่วงเวลาของ
กลางคืน พิธีเหยามีการประกอบพิธีกรรมเป็นเวลา 2 วันเช่นเดียวกันแต่มีการประกอบพิธีกรรมวันแรก
ในช่วงของเวลาในช่วงของกลางคืนและวันที่สองเป็นเวลากลางวัน โนราโรงครูมีการประกอบพิธีกรรม 2
คืน 3 วัน มีการเริ่มพิธีกรรมในช่วงเย็นและมีการแสดงในส่วนของการแสดงบันเทิง วันที่สองเป็นช่วงของ
พิธีกรรมทั้งวันและช่วงของกลางคืนก็จะเป็นพิธีกรรมของการเชื้อครูหมอหรือประทับทรง แต่ไม่สามารถ
กําหนดเวลาได้ว่าจะเสร็จพิธีกรรมช่วงเวลาใดและวันที่สามก็เช่นเดียวกันมีพิธีกรรมทั้งวัน
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ตารางที่ 5 ตารางความซับซ้อนของกระบวนพิธีกรรม
หัวข้อ/พิธีกรรม
ฟ้อนผีมด-เม็ง
พิธีเหยา
ความซั บ ซ้ อ นของ มีกระบวนการที่ง่าย
มีกระบวนการที่
พิธีกรรม
ค่อนข้างที่จะซับซ้อน
มีการอธิบายการ
มีการประกอบ
ประกอบพิธีกรรม
พิธีกรรมซ้ํา
น้อยมาก
มีโครงสร้างแต่เกิดขึ้น มีโครงสร้างที่ชัดเจน
เมื่อไรก็ได้มีการทําใหม่
ตลอด

โนราโรงครู
มีกระบวนการที่
ซับซ้อนมากที่สุด
มีการอธิบายก่อนการ
ประกอบพิธีกรรม
มีโครงสร้างที่ชัดเจน
และซับซ้อน
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สธีกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการประกอบพิธีกรรมอะไรก็ตาม ตัวของพิธีกรรม
การประกอบพิ

ก็จะมีโครงสร้างหรือขั้นตอนกระบวนการในการดํา เนินกิจกรรมประกอบพิธีกรรม เพื่อเป็นขั้นตอน
และไปในทิศทางเดียวกันระหว่างผู้ที่ประกอบพิธีเองหรือผู้ร่วมประกอบพิธี และแต่ละพิธีกรรมก็จะมี
ขั้นตอนหรือโครงสร้างของพิธีกรรมที่ชัดเจนและจะขึ้นอยู่กับผู้ประกอบพิธีกรรม ว่าจะมีการประกอบ
พิธีกรรมอย่างไร
ในการประกอบพิธีกรรมฟูอนผีมด-เม็ง นั้นเป็นการประกอบพิธีกรรมที่มีกระบวนการที่
ค่อนข้างเรียบง่ายโดยใช้ความคุ้นเคยของผู้ที่ประกอบพิธีกรรมว่ากระบวนการต่อไปคืออะไรและ
จะต้องทําอย่างไร โดยจะไม่มีผู้ที่คอยบอกกล่าวว่าตอนนี้เป็นขั้นตอนอะไร แต่อย่างไรก็ตามการฟูอนผี
มด-ผีเม็งนั้นก็มีโครงสร้างที่ชัดเจนอยู่แต่โครงสร้างเหล่านั้นสามารถเกิดขึ้นใหม่ได้อยู่ตลอดเวลาในการ
เข้าประทับทรงของม้าขี่ดูตารางที่ 1
กระบวนการประกอบพิธีกรรมของหมอเหยานั้นก็จะมีโครงสร้างที่ชัดเจนว่าขั้นตอนมี
อะไรบ้างอย่างไรและมีกิจรรมของพิธีกรรมที่ทําซ้ํากันสองวันและมีกิจรรมนอกเหนือจากพิธีกรรมใน
วันแรกซึ่งจะมีขั้นตอนของกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อนอยู่บ้างแต่ก็จะไม่มากเท่ากับพิธีกรรมโนรา
โรงครู ดูตารางที่ 2
โนราโรงครูเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมหนึ่งที่มีความซับซ้อน และกระบวนการของกิจกรรมใน
พิธีกรรมมีมากมายหลายหลากแต่ ในการประกอบกิจกรรมของโนราก็จะมีการอธิบายขั้นตอนของการ
ทําพิธีกรรมโดยโนราใหญ่เพื่อให้คนที่มาร่วมพิธีกรรมเกิดความเข้าใจและทราบว่า ขั้นตอนที่กํา ลัง
เกิดขึ้นนี้คือขั้นตอนอะไร และโครงสร้างของขั้นตอนในพิธีกรรมก็จะมีโครงสร้างที่ชัดเจนอย่างมาก
ดูตารางที่ 3
อุปกรณ์ในพิธีกรรมและเครื่องบูชา
การประกอบพิ ธีกรรมต่า งๆนั้ นจะต้ องมี อุปกรณ์แ ละเครื่องมือต่ างๆในการประกอบ
พิธีกรรมเช่นเดีย วกันกับการประกอบพิธีกรรมฟูอ นผีมด-เม็ง พิธีเ หยา และโนราโรงครูก็ไ ด้มีการ
กําหนดอุปกรณ์ในการประกอบพิธีไว้ดังต่อไปนี้
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อุปกรณ์ในพิธีกรรมและเครื่องบูชาการประกอบพิธีกรรมฟ้อนผีมด-เม็ง
ในการประกอบพิธีกรรมฟูอนผีมด-ผีเม็ง ก็ตะมีความแตกต่างกันไปซึ่ง เครื่องพิธีก็จะมี
ความแตกต่างเช่นเดียวกัน ตามแต่ละตระกูลหรือเชื่อสายที่ได้รับการสืบทอดมา
สวยข่วย เป็นเครื่องพิธีอย่างหนึ่งที่ใช้สําหรับการเชิญเหล่าม้าขี่มาร่วมพิธีกรรม ประกอบด้วย
กรวยใส่ข้าวตอก
ดอกฝูายหรือดอกไม้
เทียน 4 คู่
ขันตั้งและบายศรี เป็นเครื่องพิธีและเครื่องบูชาที่สําคัญโดยเจ้าแต่ละองค์จะกําหนดไม่
เหมือนกัน ตามความแตกต่างทางวัยวุฒิและคุณวุฒิ มีลําดับของขันตั้ง ดัง นี้ นับตั้ง แต่ขัน 5 ที่วัด
จากนั้นรับขัน 12 ขัน36 ขัน108 และขันพันเป็นต้น ประกอบด้วย
เหล้าขาว
หมากไหม
ใบพลู
ดอกฝูาย
เทียน
เครื่องกระยาบวด เช่น ถั่ว งา
โดยจัดวางเป็นระเบียบภายในขันแดง
ขันเชิญ เป็นขันสําหรับรับให้ม้าขี่ใช้เป็นเครื่องอัญเชิญวิญญาณเจ้านายต่างๆมาประทับ
ทรง จะแบ่งออกเป็นสองสายตามลักษณะของผี คือ ขันเชิญสายผีมดและผีเจ้านาย ประกอบด้วย
ดอกไม้ขาว
เทียน 4 คู่
ข้าวตอก
น้ําส้มปุอย
ขันเชิญสายผีเม็งและมดซอนเม็ง จะมีเกี๋ยงใบเม็ง (ใบต้นกระดูกไก่ดํา)
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ภาพที่ 31 ขันเชิญ
ขันครู การไหว้ครูของดนตรีปี่พาทย์ในจังหวัดลําปางนั้น ไม่ได้ทําเป็นพิธีการไหว้ครูแบบ
ดนตรีราชสํานัก ทํากันแบบเรียบง่าย มีอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ คือ พานดอกไม้ ธูปเทียน เครื่องสักการะ
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ชาวล้านนาเรียกพานว่า “ขัน” ดังนั้นจึงเรียกพานดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะว่า ขันครู5
เครื่องบูชาครูประกอบด้วย
เทียนคู่บาท เทียนขี้ผึ้ง น้ําหนัก 1 บาท
2 เล่ม
เทียนคู่เฟื้อง เทียนขี้ผึ้ง น้ําหนัก 1 เฟื้อง
2 เล่ม
กรวยดอกไม้ ใส่ธูป 3 ดอก
8 กรวย
กรวยใส่พลู 8 คํา หมากก้อม 8 ก้อม
8 กรวย
หมากขด (หมากแห้งร้อยเป็นสายขดมัดไว้)
8 ขด
เบี้ย
1 ไถ้
ผ้าขาว
1 ผืน
ผ้าแดง
1 ผืน
มะพร้าวอ่อน
1 ทะลาย
กล้วยดิบ
1 เครือ
ข้าวสารใส่ถุงเล็กๆหรือใส่ถ้วย
1 ถ้วย
เหล้าขาว
1 ขวด
เงินบูชาครู
5.25 บาท
น้ําขมิ้นส้มปุอย
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ภาพที่ 32 ขันครู
อาหารที่ใช้ในการประกอบพิธี
หมาก 1 คํา
เมี่ยง 1 คํา
ขนมแพ่แล่ขาว
ขนมแพ่แล่แดง
5

ณรงค์ สมิทธิธรรม, ดนตรีประกอบพิธีฟอ้ นผีในจังหวัดลาปาง (ลําปาง: ภาควิชาดนตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูลําปาง, 2535)
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ข้าวเหนียว
แคบหมู
กล้วยน้ําว้า
บุหรี่ขี้โย
อุปกรณ์ในพิธีกรรมและเครื่องบูชาพิธีกรรมเหยา
หิ้งผี เป็นวัสดุหลักในพิธีเหยาเลี้ยงผี หมายถึง หิ้งบูชาที่เป็นที่อยู่ของวิญญาณผีไท้ผีแถน
และผีเชื้อผีมูล ทําจากไม้ยอเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 16 นิ้ว ใช้ไม้ไผ่ทําเสาขึ้นที่มุมข้างหน้า 2 ข้าง
ตรงปลายหิ้งผีจะทําคล้ายหางยื่นออกมา เสาทั้งสองข้างผูกด้วยฝูาย การทําหิ้งผีเพื่อเป็นที่อยู่ของผี
โดยบนหิ้งผีวางขันห้า ขันน้ําดอกไม้ และตะเกียง หมอเหยานําหิ้ง ผีวางไว้กลางปะรําตรงที่นั่ง ของ
เจ้า ภาพ การแขวนหิ้ง ผีจะแขวนวั นแรกของการเลี้ย งผี หิ้ง ผีจ ะมีอั นเดียวเฉพาะหมอเหยาที่ เป็ น
เจ้าภาพ การแขวนหิ้งผีจะแขวนในวันแรกของพิธีและจะมีแค่หิ้งเดียว ในกรณีที่มีลุกเมืองทําพิธีตัดหัว
เมืองจะมีหิ้งผี 2 หิ้งด้วยกัน
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ภาพที่ 33 หิ้งผี
เครื่องคาย
เครื่องคาย หมายถึง เครื่องที่ใช้บูชาผี และในภาษาถิ่น หมายถึง ค่าครู และยังหมายถึง
ดอกไม้ธูปเทียนอาหารและเครื่องใช้ในพิธีกรรมประกอบด้วย
กระโตกตีน เป็นภาชนะใส่เครื่องบูชาผีเช่นเดียวกันกับขันครูที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม
ฟูอนผีมด-ผีเม็ง ทางภาคเหนือ
ผ้าฝ้ายขาว เป็นผ้าพื้น เมืองพับเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช้สําหรับรองพานเพื่อใช้ในการ
รองรับข้าวสาร ผ้าที่ใช้ในการรองพานนี้จะต้องเป็นผ้าฝูายสีขาวไม่สามารถใช้สีอื่นได้ เพราะผ้าฝูายสี
ขาวสามารถบอกสิ่งแปลกปลอมในพิธีกรรมได้
ข้าวสารเหนียว ในพิธีกรรมเหยาใช้เฉพาะข้าวสารเหนียวเท่านั้น
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ฝ้ายขาว ใช้สําหรับครอบปากถ้วยข้าวสาร 1 ไจ และใช้สําหรับหมอเหยาที่ใช้คล้องศีรษะ
ในช่วงของการประกอบพิธีกรรม 1 ไจ
ไข่ไก่ 1 ฟอง (ไข่อ้อ) เป็นไข่ไก่บ้านใช้สําหรับเสี่ยงทาย
เทียน แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
เทียนงาเทียนลึม เป็นเทียนที่ใช้เฉพาะหมอเหยา เทียนงาทําจากขี้ผึ้งผสมกั บฝูายเพื่อทํา
ไส้เทียน จากนั้นใช้เทียน 2 เล่มประกบทําเป็นสามง่าม เรียกว่า “เทียนงา” จากนั้นนําเทียนจํานวน 3
เล่ม มาฟั่นให้เป็น 1 เล่ม เรียกว่า
เทียนลึม เทียนงาเทียนลึมจะปักไว้ที่ถ้วยข้าวสารข้างละหนึ่งเล่ม
เทียนบูชา หมายถึง เทียนทั่วไป จะมีอยู่ 2 แบบ แบบแรก คื อ เทียนที่ใส่ไว้ในกรวยทําจากใบขนุน มี
จํานวน 8 เล่ม แบ่งใส่กรวยละ 2 เล่ม ปักลงบนถ้วยข้าวสารข้างละ 2 กรวย เทียนที่ไม่นําใส่กรวย
เรียกว่า “เทียนเปือย” มี 8 เล่ม ปักบนข้าวสารในถ้วยข้างละ 2 คู่
เงินลาด เป็นเงินที่ใช้มาตั้งแต่โบราณ เงินลาดจะมีร่องตรงกลางคล้ายเรือหรือกระสวยทอผ้า
ยาว 3 นิ้ว กว้าง 0.5 นิ้ว ทํามาจากทองเหลืองผสมตะกั่ว นํามาปักตรงกลางกรวยใบพลูบนถ้วยข้าวสาร
ใบขนุน ชาวภูไทเรียก ใบหมากมี่ ใช้ 8 ใบ จะนํามาทํากรวยใส่ดอกไม้และเทียน ใบขนุน
จะนํามาใช้ในพิธีเหยาทุกประเภท
ใบพลู หรือ “พลูปลิ” นํามา 2 ใบ เย็บเป็นกรวย 1 กรวย ปักไว้บนข้าวสาร ใช้รองเงินลาด
ท้าวทงท้าวเทม เป็นดาบโลหะจํานวน 2 เล่ม จะนํามาวางใกล้ๆเครื่องคาย โดยหมอ
เหยาแต่ละคนจะนํามา ใช้สําหรับเสี่ยงทาย ปลายดาบปักในถ้วยข้าวสาร เพื่อให้ดาบนั้นตั้งอยู่ได้ จะ
ทํา 3 ครั้ง และใช้ดาบในการเล่นรอบบ้านรอบเมืองด้วย
เหล้าขาว วางไว้ข้างๆเครื่องคาย ในสมัยก่อนจะใช้เหล้าที่หมอเหยากลั่นเอง ปัจจุบันใช้
เหล้าของทางการที่มีขาย ซึ่งเหล้าขาวนี้ ชาวภูไทจะเรียกว่า “ม้า” ในเวลาดื่มเหล้าจะเรียกว่า “ขี่ม้า”
ซึ่งเหล้าถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญในการทําพิธีกรรมเหยาเลี้ยงผีมากเพราะเป็นสื่อกลางในการติดต่อกับผี
ดอกจําปา หรือ ดอกลั่นทม จะนําไปใส่กรวยพร้อมเทียน และนําไปปักในถ้วยข้าวสารข้างละ 2 คู่
เสาหลักเมือง ทําจากต้นหม่อน 3 ท่อน ยาวท่อนละประมาณ 6 นิ้ว ทาขมิ้นมีสีเหลือง มี
ด้ายสีแดง สีเขียวพันรอบ ระยะห่างประมาณ 2 นิ้ว สีแดงอยู่ตรงกลางระหว่างสีเขียว ปลายเสาหลัก
เมืองสองเสาทําเป็นร่อง แล้วใช้เสาหลักเมืองอีกอันหนึ่งเสียบลงไป
หอตุ้มหอยก เป็นไม้ไผ่รูปสามเหลี่ยมมีเส้นฝูายพันแล้วใช้เชือกผูกหอตุ้มหอยกกับปลายไม้ไผ่
หอลมหอเลย ทํ าจากไม้ย อ เป็ นรูป บ้านมี จั่ว 1 คู่ นําไปทาขมิ้ นเพื่ อให้มี สีเหลื อง มี
ลักษณะคล้ายบ้านหรือที่อยู่ของผีบริวารของผีไท้ผีแถน
ดอกงา ทําจากต้นหม่อนนํามาแกะสลักให้เป็นกลีบดอกไม้ จํานวน 6 ดอก แล้วนํามามัด
รวมกันมัดละ 3 ดอก จากนั้นนําไปย้อมขมิ้นเพื่อให้มีสีเหลืองและมีกลิ่นหอม มีลักษณะคล้ายดอก
กระดังงา เป็นดอกไม้ประดิษฐ์ชนิดเดียวที่ใช้ในพิธีเหยาเลี้ยงผี
ตุ้มโหลงตุ้มแสด หรือเรียกอีกอย่างว่า “ตุ้มโหลงซาวแปด ตุ้มแสดซาวสอง” ทํามา
จากผ้าฝูายสีขาว เย็บติดกับไม้ดอกเลา คล้ายกับร่มกันแดด เย็บเป็นรูปวงกลมจะอยู่ระหว่างกลางไม้
ไม้ที่ใช้ทํามาจากยอดของดอกเลาเท่านั้น
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ช้าง ทําจากไม้ต้นยอ จํานวน 1 คู่ แกะเป็นรูปช้างเพศผู้และเพศเมียอย่างละตัว ทาขมิ้น
ให้มีสีเหลืองและมีกลิ่นหอม
ม้า ทําจากไม้ไผ่เหลาให้สะอาด ดัดให้เป็นโครงรูปม้า 1 ตัว ใช้เชือกผูกโยงไปตามจุด
ของไม้ไผ่ ที่หางม้าจะใช้ด้ายผูกห้อยลงมา ส่วนที่คอใช้กระดิ่งผูก
เรือ ทําจากไม้ยอแกะสลักเป็นรูปเรือ 2 ลํา ยาวประมาณ 16 เซนติเมตร นําไปทาด้วย
ขมิ้นให้มีสีเหลือง
กลองไข่ หรือกลองโหลง ใช้ไข่ไ ก่ดิบจํานวน 2 ฟอง จะไม่ใช้ไ ข่ที่ไม่ฟักออกมาเป็นตัว
จากนั้นใช้ขี้ผึ้งติดรอบไข่และใช้ข้าวเปลือกติดรอบไข่ จากนั้นใช้ด้ายผูกที่ไข่โยงกับเสาไม้ไผ่แล้วนําไป
แขวนที่หิ้งผี
ฝ้ายขาว เป็นฝูายที่ได้จากธรรมชาติหมอเหยาจะทําขึ้นเอง
หมวกกาบลา ทําจากไม้ไร่ เหลาให้สะอาดแล้วนํามาสานเป็นหมวกคล้ายงอบของชาว
ญวน ย้อมขมิ้นให้มีกลิ่นหอม
ฝาใส่มือ ทําจากตอกไม้ไร่สานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เท่ากับฝุามือ ตรงกลางจะทําเป็นรู
เพื่อใช้นิ้วสอด ย้อมด้วยขมิ้น
หน้าไม้ ทําจากไม้ไร่ เหลาให้สะอาดดัดเป็นรูปธนูหรือหน้าไม้ ใช้เชือกขึง
ปืนไม้ จํานวน 1 คู่ ทําจากไม้ยอแกะเป็นรูปปืน ยาวประมาณ 16 เซนติเมตร ทาขมิ้นสี
เหลือง
ดาบไม้ ทําจากไม้ยอ ทาด้วยขมิ้นให้เหลือง จํานวน 16 อัน ร้อยด้วยเชือกให้เป็นพวง
ฝ้ายดอกบัว เป็นฝูายสีขาว นํามามัดเป็นปมๆคล้ายกับพวงมาลัยดอกไม้
มาลัยดอกไม้สด ทําจากดอกจําปา (ลั่นทม) นํามาร้อยเป็นพวงมาลัย
โอ่งน้า ใช้โอ่งน้ําขนาดกลาง ใส่น้ําให้เต็ม เพื่อทําพิธีคล้องช้าง
เหล้าอุ หรือ ช้าง ที่ใช้ในการประกอบพิธีเลี้ยงผีกินเหล้าโฮมพล
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ภาพที่ 34 เคื่องคาย
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อุปกรณ์ในพิธีกรรมและเครื่องบูชาประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู
อุปกรณ์ที่สําคัญ ได้แก่ ผ้าเพดานบนศาลหรือพาไล ผ้าเพดานใหญ่ในโรงพิธี ที่วางเทริด
เสื่อหมอน เครื่องเชี่ยน พิธี หม้อน้ํามนต์ ไม้หวาย มีดหมอ บายศรีปากชาม บายศรีใหญ่หรือบายศรี
ท้องโรง ดอกไม้ธูปเทียน หอกแทง จระเข้ หยวกกล้วยทําจระเข้ ใบขิงหรือกระแซง ขันลงหิน หน้า
พรานชายหญิง เทริด ย่าม ธนู เชือกคล้องหงส์ เครื่องแต่งตัวโนรา หญ้าคา หญ้าครุน ใบเฉียงพร้า ใบ
หมากผู้ เงินเหรียญ รวงข้าว มีดโกน หินลับมีด พระขรรค์ หนังเสือ หนังหมี สําหรับที่วางหม้อน้ํามนต์
อาจจะทําด้วยไม้ไผ่สานเป็นตะกร้าทรงสูงเรียกว่า “ตรอม”
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ภาพที่ 36 เครื่องบูชาถวายครูบนศาลหรือพาไล
เครื่องบูชา
เครื่องบูชาครูประกอบพิธีเป็น 2 ส่วน คือ
เครื่องบูชาถวายครูบนศาลหรือพาไล ประกอบด้วย
หมาก 9 คํา
เทียน 9 เล่ม
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เครื่องเชี่ยน 1 สํารับ
กล้วย 3 หวี
อ้อย 3 ท่อน
ขนมในพิธีวันสารทเดือนสิบ ได้แก่ พอง ลา ขนมบ้า ขนมเบซํา ขนมเทียน 3 สํารับ
ข้าวสาร
หมาก
พลู
เทียน
จัดในภาชนะสานด้วยกระจูดหรือเตย เรียกว่า สอบนั่ง หรือ สอบราด 3 สํารับ
มะพร้าว 3 ลูก
เครื่องคาวหวาน 12 ที่
เสื่อ 1 ผืน
หมอน 1 ใบ
ผ้าขาว 1 ผืน
ผ้านุ่งห่มชาย 1 ชุด
ผ้านุ่งห่มหญิง 1 ชุด
บายศรีปากชาม 1 ปาก
หน้าพรานชายหญิงอย่างละหน้า
เทริด 3 ยอด 5 ยอด หรือ 9 ยอด
เพดานศาลหรือพาไล ใส่หมากจุกอก 1 คํา ดอกไม้ 3 ดอก เทียน 1 เล่ม และข้าวตอก
เงินกํานล 3 บาทหรือ 12 บาท
ส่วนเครื่องบูชาท้องโรง
เทียน 9 ชุด
บายศรีท้องโรง 1 สํารับ
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ภาพที่ 37 หฺมฺรับ
เมื่อกล่าวถึงการประกอบพิธีกรรมแล้วสิ่งที่ต้องคู่กันกับกิจกรรมในการประกอบพิธีกรรม
ที่ขาดไม่ได้ก็คือเครื่องบูชาที่จะต้องตระเตรียมเพื่อนํามาถวายแด่สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง หลาย เพื่อให้ท่าน
ทั้งหลายเหล่านั้นได้รับเครื่องสังเวยหรือเป็นอุปกรณ์ในการดําเนินกิจกรรมในพิธีกรรมทั้งหลาย และ
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อีก อย่ า งที่ บ่ งบอกถึ งอํ า นาจและความน่ าเกรงขามคือ ศาสตราวุธ หรือ เครื่ องพิ ธีที่ นํา มาประกอบ
พิธีกรรม อย่างไรก็ตามในการประกอบพิธีกรรมฟูอนผีมด-ผีเม็งพิธีเหยาและโนราโรงครูก็มีเครื่องบูชา
เช่นเดียวกัน ซึ่งถ้าพูดถึงในการที่จะหาหรือนําเครื่องบูชาทั้งหลาย ขึ้นอยู่กับลักษณะทางภูมิศาสตร์
ของพื้นที่แต่ละท้องที่ว่ามีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร และสิ่งสําคัญอีกอย่างนั้นก็คือเรื่องของปัจจัยใน
การซื้อเครื่องบูชาทั้งหลาย แต่ถ้าดูในภาพรวมแล้วจะพบว่าในการประกอบพิธีกรรมฟูอนผีมด-ผีเม็ง
พิธีเหยาและโนราโรงครู ก็จะมีเครื่องบูชา อาหารหวานคาวสําหรับถวาย เครื่องเล่น อาวุธ และที่ขาด
มิได้คือ เหล้า เป็นส่วนประกอบที่มีอยู่ทั้งในพิธีกรรมฟูอนผีมด-ผีเม็ง พิธีเหยาและโนราโรงครู
โรงพิธี (ปะราพิธี)
การประกอบพิธีกรรมจะต้องมีพื้นที่สําหรับการประกอบพิธีกรรม ซึ่งจะเป็นพื้นที่เฉพาะ
ในการประกอบพิธีกรรมในแต่ละส่วน ในแต่ละพิธีกรรม ซึ่งแต่ละพิธีกรรมนั้นก็จะมีความแตกต่างกัน
ไปมีชื่อเรียกเฉพาะ มีพื้นที่เฉพาะ ในการประกอบพิธีกรรมเช่นเดียวกันกับปะรําพิธีของฟูอนผีมด-ผี
เม็ง พิธีเหยา และโนราโรงครู
ผาม (ปะราพิธีสาหรับการประกอบพิธีฟ้อนผีมด-ผีเม็ง)
เป็นพื้นที่ที่สําคัญในการประกอบพิธีกรรมและมีความสําคัญอย่างยิ่งในช่วงที่มีการจัดการ
ฟูอนผีก็คือ “ผามฟูอน” หรือปะรําพิธี เป็นพื้นที่ค่อนข้างกว้างสําหรับรับแขกที่เป็นม้าขี่และผู้ที่มา
ร่วมงาน โครงสร้างทําจากไม้ไผ่และมุงด้วยคาเป็นหลัก
“ผามผีมด” มีลักษณะเป็นผามเปียง มีลักษณะคล้ายเพิงขนาดกว้าง มีเสาประมาณ 9 ต้น
ลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส จะใช้ใบตองตึงหรือทางมะพร้าวมุงบนโครงสร้างไม้ไผ่ ซึ่งปรัมที่มีลักษณะ
เช่นนี้เรียกว่า “ผามเปียง” ถ้าพื้นที่ในการสร้างไม่พออาจต่อหลังคาได้อีก เรียกว่า “ผามเปฺอะ”
“ผามผีเม็ง” ลักษณะคล้ายกระโจมมียอดแหลม เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส โครงสร้างมีเสา 6
ต้น ใช้หญ้าคาในการมุงหลังคาเท่านั้น โดยการมุงให้ลงเกือบถึง พื้น มีทางเข้าเพียงทางเดียว ปาก
ทางเข้ามีร่มปักและละแอ (หมวกหรือมงกุฎ) ภายในผามจะมีขื่ออยู่ตรงกลางใช้สําหรับมัดผ้าเม็งให้กั บ
ม้าขี่ที่จะมาเข้าทรงโหนผ้า ภายในผ้าขาวจะเขียนผามเป็นอักษรตัว “ก๊ะ”
การสร้างผามของผีเม็งจะมีสูตรในการสร้าง มีจํานวนไม้เสา ขื่อ คาน และจํานวนตับของ
ใบคาที่ตายตัว ที่ขื่อผามโยงผ้ายาวสําหรับเป็นที่ห้อยโหน เพราะมีความเชื่อว่าผีเม็งจะมาและกลับผ่าน
ผ้านี้ อีกด้านหนึ่ งเป็นหิ้งไว้สําหรับตั้ง เครื่องเซ่นไหว้จํานวน 9 ชุด มีเทียนวันจุดอยู่ตลอดเวลา เมื่อ
เทียนเล่มนี้ดับงานก็จะเลิก
พื้นที่ภายในผามมีการกําหนดไว้ชัดเจน เช่น ที่ตั้งวงดนตรี เตาทําอาหาร บริเวณที่วางไห
เหล้า ขวดเหล้า และผ้าฟูอน
“ผามมดซอนเม็ง” ลักษณะรูปทรงผสมผสานกันระหว่างผามเปียง ที่อยู่ด้านหน้ากับผาง
จ๋อง โครงสร้างมีจั่วอยู่ด้านใน
การกําหนดพื้นที่ในผาม จะมีการแบ่งเป็นสัดส่วน ประกอบด้วย
1. หิ้งขันตั้ง อยู่ด้านในสุดของผาม ทําเป็นหิ้งหรือชั้นยกพื้นสูง สําหรับวางเครื่องสักการะ
จําพวกบายศรีและขันตั้ง เทียนวัน มีผ้าปูหิ้งและผ้ากั้ง (ม่าน) ประกอบอยู่เสมอ
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2. ที่ตั้งวงแห่ หรือวงดนตรี จะต้องตั้งอยู่ด้านในทางซ้ายหรือขวาของผาม
3. ที่ฟูอน คือ พื้นที่บริเวณกลางผาม หน้าหิ้งและวงแห่
4. ที่เชิญเมืองหรือเจนเมือง คือ พื้นที่บริเวณหน้าผามที่จัดเป็นหิ้งเพื่อตั้งเครื่องสังเวยต่ อ
อารักษ์หรือเจนเมือง ให้รับรู้ถึงการจัดงานพิธีขึ้นในแต่ละครั้ง
5. แม่เตากรรม และแม่เตาเหล้า ในกรณีผามผีเม็งจะกําหนดอยู่มุมซ้ายด้านในของผามที่
ต้องทําหน้าที่ประกอบอาหารในพิธีกรรมนั้น
ผาม (ปะราพิธีสาหรับการประกอบพิธีเหยา)
เป็นพื้นที่สําคัญสําหรับการประกอบพิธีกรรมโดยการสร้างผามเจ้าภาพจะเลือกบริเวณ
พื้นที่หน้าบ้านหรือบริเวณบ้านของตนเป็นที่สร้างผาม เป็นลักษณะรูปสี่เหลียมผืนผ้ากว้างประมาณ 4
เมตร ยาวประมาณ 8 เมตร โดยใช้ไม้ปักลงดินและมุงด้วยคาปิดทึบหนึ่งด้าน จะแบ่งพื้นที่ออกเป็นสอง
ส่วน ส่วนที่ตั้งวางเครื่องคายและสําหรับหมอเหยาประกอบพิธีกรรมและส่วนของหมอม้า บรรเลงดนตรี
โรงครู (ปะราพิธีสาหรับการประกอบพิธีโนราโรงครู)
โรงครู จะสร้างโดยตั้งโรงหันหน้าไปทางทิศเหนือหรือทิศใต้ ปลูกโรงไม่ยกพื้น หลังคาจั่ว
ปลูกให้ “ลอยหวัน” คือ การหันส่วนยาวไปตามตะวัน หลังคามุงด้วยจาก ตรงกลางจั่วครอบด้วยกระ
แซง เพื่อเป็นการระลึ กถึงนางนวลทองสําลีต อนที่ถูก ลอยแพ นางได้อ าศัยกะแซงคุ้มแดดคุ้มฝน
ด้านหลังของโรงพิธีทําเป็นเพิงพักของคณะ ด้านขวาหรือด้านซ้ายของโรงคาดเป็นร้านสูงระดับสายตา
เพื่อเป็นที่วางเครื่องบูชา เรียกว่า ศาล หรือ พาไล พื้นโรงปูด้วย สาดคล้า (เสื่อสานด้วยคล้า) แล้วปูทับ
ด้วยเสื่อกระจูด วางหมอนปูผ้าขาวทับ เรียกว่า สาดหมอน บนหมอนวางไม้แตระ และไม้กระดานหรือ
เชิงเทียนติดเทียน เรียกว่า เทียนครู หรือ เทียนกาศครู วางหมาก ดอกไม้เรียงกันอย่างละ 3 วางหน้า
พรานบนสาด หมอนเรียงกัน อีกทั้งยังมีเครื่องเซี่ยน 1 สํารับเครื่องราด(กระสอบใบเล็กใส่ข้าวสาร เงิน
กํานล 12 บาท สายสิญจน์ ปักเทียนเอาไว้)แก้วใส่เหล้าขาว เทียนครูเล่มใหญ่ 1 เล่ม กล้วยอ้อย 1 ที่
มะพร้าวอ่อน 1 ผล หมรฺบ 9 สํารับ อาหารคาวหวาน 12 อย่าง ใส่ถ้วยเล็กๆ อย่างละถ้วย เหล้าขาว 1
ขวด ผลไม้หลายชนิดรวมกัน 1 ที่ ไก่ เป็ด หัวหมู ทั้งดิบและสุกอย่างละ 1ที่เครื่องสังเวยทุกอย่างติด
เทียนอย่างละ 1 เล่ม บนผ้าขาววางเทียนที่ปักเรียงกัน 9 เล่ม บนไม้กระดาน เรียกว่าเทียนแพ วาง
หมากพลูทับไว้ด้วยกําไลและดอกไม้อย่างละ 9 วางข้าวตอกกองเล็กๆ 9 กอง เที ยนเล่มใหญ่ 1 เล่ม
หม้อน้ํามนต์ และพนักนั่งไว้ทางทิศตะวันตกของโรงหันหน้าเข้าหาศาล
เหนือศาลตรงกลางสาดหมอนจะผูกผ้ าผืนเล็กๆเรียกว่า “ผ้าดาดเพดานศาล”จะใส่
ข้าวตอก หมากพลู ดอกไม้ และเทียนเอาไว้ ริมศาลวางเทริดเรียงกัน 3 เทริด เพดานโรงขึง “ผ้าดาด
ท้องโรง” หรือเพดานโรงโดยผูกเชือกสี่มุมไว้กลางโรงเกือบติดหลังคาตรงกับบายศรีท้องโรง ในผ้าดาด
ท้องโรงใส่เครื่องบูชาเหมือนกับผ้าดาดเพดานศาล โดยผ้าดาดท้องโรงจะมีขนาดใหญ่6
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6

พิทยา บุษรารัตน์, โนรา ฉบับสถาบันทักษิณคดีศึกษา (สงขลา, เอสปริ้น(2004), 2556),

109.
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ภาพที่ 38 ผามผีมด
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ภาพที่ 39 ผามพิธีเหยา

ภาพที่ 40 โรงโนราโรงครู

88
แผนที่ตําแหน่งผามพิธีฟูอนผีมด-ผีเม็ง
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ขันตั้ง

เครื่องสังเวย
ที่นั้งสําหรับม้าขี่
วงปูาดก้อง

ภาพที่ 41 แผนที่ตําแหน่ง ผาม ฟูอนผีมด-ผีเม็ง

ผ้าสําหรับโหนเข้าผี

89
แผนที่ตําแหน่ง ผาม พิธีเหยา
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หิ้งผี

เครื่องคาย
หมอเหยา

ภาพที่ 42 แผนที่ตําแหน่ง ผาม พิธีเหยา

กระด้งเครื่องเล่นผี
หมอม้า

90
แผนที่ตําแหน่ง โรงครู โนราโรงครู
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พาไล
ลูกคู่

ภาพที่ 43 แผนที่ตําแหน่ง โรงครู

เทริด

บายศรี
สาดคล้า

ผนัก
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การประกอบพิธี กรรมไม่ว่ าจะเป็นพิ ธีกรรมใดก็จะมีพื้นที่ เฉพาะมีพื้ นที่สํ าคัญ ในการ
ดําเนินกิจกรรมและเช่นเดียวกันการประกอบพิธีกรรมฟูอนผีมด-ผีเม็ง พิธีเหยาและโนราโรงครู พบว่า
มีพื้นที่เฉพาะในการดําเนินกิจกรรมในการประกอบพิธีกรรม ซึ่งในการประกอบพิธีกรรมก็มีการปลูก
สร้างโรงพิธี ในการประกอบพิธีกรรมในรูปแบบตามวิถีชีวิตอย่างเรียบง่ายโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในท้องที่ที่ตนมีมาสร้างและโรงพิธีทั้งสามพิธีก็มีพื้นที่เฉพาะที่แยกออกไปอีกว่าส่วนใดเป็นพื้นที่อย่างไร
และการประกอบพิธีกรรมทั้งสามพิธีกรรมก็มีพื้นที่เฉพาะสําหรับ หิ้ง เพื่อวางเครื่องพิธีต่างๆ พื้นที่
สําหรับนักดนตรี สําหรับผู้ประกอบพิธีกรรม และบริเวณภายนอกสําหรับผู้ที่มาร่วมพิธีกรรม
โอกาสในการประกอบพิธีกรรม
การประกอบพิธีกรรมจะมีการกําหนดที่ชัดเจนว่าจะต้องประกอบพิธีกรรมในโอกาสใด
และเช่นเดียวกันกับการประกอบพิธีกรรมของฟูอนผีมด-ผีเม็ง พิธีเหยา และโนราโรงครูก็จะมีโอกาส
ในการประกอบพิธีกรรมดังนี้
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โอกาสในการประกอบพิธีกรรมการฟ้อนผีมด-ผีเม็ง7
เลี้ยงตามประเพณี คือ การเลี้ยงตามวันเวลาที่ได้กําหนดไว้ เป็นประเพณีของตระกูลจะ
มีการเลี้ยงทุกปี หรือสองปีครั้ง หรือสามปีครั้ง ในสมัยนี้วันเลี้ยงที่สะดวก คือ วันเสาร์หรือวันอาทิตย์
และจะมีการเริ่มต้นตั้งแต่เดือน 6 เหนือ หรือเดือน 4 ไปจนเข้าพรรษา
เลี้ยงแก้บน เป็นการเลี้ยงตามสัญญาที่ได้ให้ไว้เมื่อสําเร็จในสิ่งที่ได้ปรารถนาไว้ หรือหาย
จากอาการเจ็บไข้ไม่สบาย โดยวิธีการแบบเลี้ยงดั๊ก หรือเลี้ยงผีผาม แล้วแต่บนไว้กับเจ้ าหรือผี สําหรับ
วันเวลาหรือเดือน สามารถทําได้นอกฤดูกาลเลี้ยง
เลี้ยงในโอกาสพิเศษ เช่น วันสงกรานต์ งานแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ งานบวช เป็นต้น การ
เลี้ยงแบบนี้จะไม่จัดใหญ่โตมาก จะจัดอาหารที่มีอยู่ไว้เลี้ยงผู้มาร่วมงาน หรืออาจจะเพิ่มอาหารพิเศษก็
สามารถทําได้
โอกาสในการประกอบพิธีกรรมเหยา8
พิธีกรรมเหยาเลี้ยง เป็นการไหว้ครูผีของชาวภูไทเหยาเลี้ยงผี จะทําพิธี 1 คืน กับอีก 1
วัน จะเริ่มทําตั้งแต่ตะวันตกดินไปจนถึงเวลาประมาณ 12.00 น. (หกทุ่ม) หรือว่าเสี่ยงทาย หมอเหยา
ก็จะทําการเสี่ยงทายว่าวันนี้พอแล้วหรือยัง ผีพอใจแล้วหรือยัง ถ้าเสี่ยงได้ก็จะทําการเสี่ยงไข่ เสี่ยง
7

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง.ประเพณีอารยธรรมล้านนาคุณค่าศรัทธาและความ
เชื่อ. เข้าถึงเมื่อ 12 พฤษจิกายน 2557.เข้าถึงได้จากhttp://www.mculture.go.th/lampang
/index.php/submitarticle/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%
B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8% A3%E0%B8%B9%E0%
B9%89-3/2013-11-26-138
สัมภาษณ์ ปริวรรต ไวสู้สึก, อาจารย์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล, 24 พฤษภาคม 2558.
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ข้าวสาร เสี่ยงง้าว เสี่ยงดาบ ถ้าพอใจแล้วก็จะหยุดทําการเสี่ยงทาย วันถัดไปก็จะเริ่มตั้งแต่ 6.00 น
หรือ 07.00 น. ก็เริ่มตามขั้นตอนสุดท้ายก็เสี่ยงดูว่าทําถูกต้องหรือปุาว ผีพอใจหรือปุาว ถ้าเรียบร้อยก็
จบพิธีไป
พิธีกรรมเหยารักษาโรค ถ้าเป็นเหยารักษาอาการเจ็บปุวยนี้จะใช้หมอเหยาคนเดียว ก็จะ
มีเครื่องคาย หมอแคน คนปุวยหรือคนที่ต้องการจะให้ทํานายทายทัก คนที่ปุวยก็จะนอนส่วนหมอ
เหยาก็จะเหยา ถ้าเป็นเหยาปุวยหมอเหยาก็จะดูว่าปุวยเป็นอย่างไร ถามผีว่าวันนี้ผีต้องการอะไร เช่น
ถ้านอนปุวยอยู่นี้ผีมาทําแน่ มีผีมาทําจํานวนมากตัวในหนึ่งวันสามารถทําได้แค่นั้นสื่อสารต่อรองกับผี
ว่าวันนี้ทําได้แค่นี้ก็จะปล่อยคายเอาไว้อีกสองวันสามวันก็จะมาเหยาอีกหมอเหยาจะเหยาจนกว่าคน
ปุวยนั้นจะหาย จนกว่าจะรื้อคายอันนี้จะขึ้นอยู่กับอาการของคนปุวย เรียกว่า อ่มคาย ถ้าเหยาเสร็จ
แล้ว อาการของคนปุวยไม่ดีขึ้น หมดกําลังของหมอเหยาแล้ว ทําได้แค่นี้หมอเหยาจะบอกว่าผีตนนี้
ยากมากทํายังไงก็ไม่ยอมสักทีจะเอาโน้นนี้นั้นให้ได้ พูดง่ายๆคือเป็นการติดต่อกับผีว่าจะเอาหรือไม่เอา
หมอเหยาก็จะทําการเสี่ยงทายโดยเสี่ยงข้าวสาร หรือเสี่ยงง้าวก็แล้วแต่
พิธีกรรมเหยาคุมผีออก เป็นพิธีกรรมที่ต่อมาจากพิธีกรรมเหยารักษาโรค เมื่อผู้ปุวยหาย
ดีแล้ว จะรับปากกับผีว่าจะยอมเป็นร่างทรง ผู้ปุวยที่ตัดสินใจยอมรับให้ผีเข้ามาทรงร่างนั้นจะเรียกว่ า
“หมอเหยา” และจะต้องผ่านพิธีเหยาคุมผีออก และต้องเป็นเจ้าภาพเลี้ยงผีติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี
พิธีกรรมเหยาฮูปเหยาฮอย จะประกอบพิธีกรรม 2 วันด้วยกันวันแรกจะทําการฝังฮูกจะ
มี 2 ฝุาย อีกฝั่งหนึ่งจะเอาฮูก ฮูก คือเหง้าของต้นกล้วยเอามาแกะสลักเป็นอวัยวะของเพศหญิง อันที่
สองก็จะเอาไม้มะเยาหรือไม้สบู่ดํามาแกะสลักเป็นอวัยวะเพศชายแล้วนํามามัดรวมกันเรียกว่า ฮูก
แล้วนําไปฝังดินไว้ในวันแรก วันที่ 2 ก็คือวันที่ทําการเหยาหมอเหยาก็จะทําการเหยาที่ตามมุมที่ฝังฮูก
เอาไว้เพื่อที่จะเหยา เป็นพิธีกรรมเหยาที่จัดขึ้นปีละครั้งในช่วงของเดือน 5 หรื อเดือนเมษาในงานบุญ
ผะเหวด ซึ่งเป็นพิธีการเสี่ยงทายน้ําฝน
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โอกาสในการประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู9
พิธีกรรมบูชาครูหมอตายาย เป็นการไหว้ครูเพื่อที่แสดงถึงจงรักภักดีต่อบรรพบุรุษจะ
กําหนดจัดทุกปี ทุกสามปี หรือทุก9 ปี ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างลูกหลานกับครูหมอตายาย
เพื่อแก้บน ลูกหลานเมื่อมีความต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งจึงทําการบนบานศาลกล่าวกับครู
หมอตายายให้ช่ว ยดลจิตดลใจให้ ประสบความสํา เร็จ ครูหมอตายายจะทําการช่ วยเหลือหลัง จาก
ลูกหลานประสบความสําเร็จดั่งที่ได้ขอไว้ ก็จะทําการรับโนรามาทําการแสดงเพื่อแสดงความขอบคุณ
หรือบนบานเพราะถูกครูหมอโนราลงโทษด้วยสาเหตุต่างๆ
ทาเพื่อผูกผ้าตัดจุก พิธีกรรมที่สังเกตผูกผ้าตัดจุกหรือพิธีครอบเชิดของโนรา เค้าจะทําใน
พิธีกรรมโรงครูเท่านั้น การเหยียบเสนหรือการรักษาโรคในโรงครูจะมีการทําพิธีเหยียบเสน เสนเกิดขึ้น
จากการกระทําของผีเจ้าเสน ผีโอกะแซง หรือครูหมอตายาย ทําสัญลักษณ์ว่าต้องการให้เด็กคนนั้นที่มี
9

สัมภาษณ์ โอภาส อิสโม, ผู้อํานวยการศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา,
7 เมษายน 2558.
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เสนมาทําการรําโนรา ในการที่จะรักษาเสนให้หายนั้นจะต้องให้โนราใหญ่ทําพิธีเหยียบเสนให้เท่านั้น
แต่การที่จะรักษาโรคอื่นๆนั้นบางทีจะรักษาในโรงครูแต่บางทีครูหมอเค้าจะนัดหมายภายหลังในการ
รักษาคนเจ็บปุวย
จะเห็นได้ว่าพิธีกรรมฟูอนผีมด-ผีเม็ง มีโอกาสในการประกอบพิธีกรรมดังนี้
เลี้ยงตามประเพณี
เลี้ยงแก้บน
เลี้ยงในโอกาสพิเศษ
พิธีเหยา มีโอกาสในการประกอบพิธีกรรม ดังนี้
พิธีกรรมเหยาเลี้ยง
พิธีกรรมเหยารักษาโรค
พิธีกรรมเหยาคุมผีออก
พิธีกรรมเหยาฮูปเหยาฮอย
โนราโรงครู มีโอกาสในการประกอบพิธีกรรมดังนี้
พิธีกรรมบูชาครูหมอตายาย
เพื่อแก้บน
ทําเพื่อผูกผ้าตัดจุก
โอกาสในการประกอบพิธีกรรมของพิธีกรรมฟูอนผีมด-ผีเม็ง พิธีเหยาและโนราโรงครู
พบว่า การประกอบพิธีกรรมทั้งสามพิธีกรรมมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของ การรําลึกถึงบรรพบุรุษ
การแก้บนและการสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษที่ได้สร้างและสืบทอกเรื่องราวการเป็นอยู่ วิถี
ชีวิต ของตนในสมัยก่อนว่ามีวิถีชีวิตเป็นอยู่อย่างไร และมีความสอดคล้องในเรื่องราวของการรักษาโรค
ของทั้งสามพิธีกรรม เนื่องจากในสมัยก่อนยังไม่มีการบริการในเรื่องของการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ อย่าง
ทันสมัยอย่างในปัจจุบัน
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ช่วงเวลาในการประกอบพิธีกรรม
การประกอบพิธีกรรมของพิธีกรรมฟูอนผีมด-เม็งพิธีเหยา และ โนราโรงครู จะมีช่วงเวลา
ในการประกอบพิธีกรรมอย่างชัดเจนว่าจะประกอบพิธีกรรมในช่วงเวลาดังต่อไปนี้
ช่วงเวลาในการประกอบพิธีกรรมฟ้อนผีมด-เม็ง
ประเพณี ฟู อนผี ม ด-ผี เ ม็ง นิ ย มทํ า กั นในช่ วงเดือ น5เหนื อ (เดื อ น3ของภาคกลาง)หรื อ
ประมาณเดือนกุมภาพันธ์มีนาคม-มิถุนายนไปจนย่างเข้าฤดูฝนเป็นช่วงที่ชาวบ้านเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว
และยังว่างและเหมาะที่ญาติพี่น้องจะมารวมตัวพบปะกันเพื่อช่วยกันจัดเตรียมงาน ถือเป็นโอกาสรวม
ญาติของคนในสายตระกูลบางตระกูลก็กําหนดไว้ปีละครั้ง บางตระกูลก็ 2 ปีครั้ง บางตระกูลก็ไม่ มี
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กําหนดแน่นนอนแล้วแต่ความสะดวก บางครั้งก็เป็นการฟูอนแก้บนในกรณีที่ลูกหลานเจ็บปุวย แล้ว
บนบานเอาไว้เมื่อหายก็มีการฟูอนรําแก้บน10
ช่วงเวลาในการประกอบพิธีกรรมพิธีเหยา
เหยาไปรักษาเหยาได้ทั้งปีเว้นวันพระถ้าเลี้ยงผีเค้าจะเอาช่วงดอกไม้บานก็คือเดือนสอง
จนถึงเดือนสี่แต่ถ้าจําเป็นจริงๆก็ถึงเดือนห้าเป็นเดือนสุดท้ายถ้าสิ้นเดือนห้าไม่ได้ขลํา แล้วก็เข้าพรรษา
เข้าพรรษาถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็จะไม่คุมผีแต่ถ้าจําเป็นจริง ๆก็จะคุมได้ นี้เป็นข้อกําหนดของฤดูกาล
เพราะดอกไม้บานในเดือนสองเดือนสาม เดือนสามเป็นเดือนที่มีความสําคัญกับชาวผู้ไ ท เป็นเดือน
ความเชื่อเก่าเดือนสามออกใหม่สามคําภูไทที่มีความเชื่อเก่าเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์วันดีจะอยู่ช่วง
นี้ถ้าเลี้ยงผีไม่เกินเดือนห้าตามปฏิทินตามทัศนคติตามเดือนไทยไม่ใช่เดือนสากล11
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ช่วงเวลาในการประกอบพิ
สธีกรรมโนราโรงครู

ในการประกอบพิธีของโนราโรงครูจะประกอบในช่วงของเดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 หรือ
ช่วงเดือ น มี นาคม พฤษภาคมไปจนถึง เดือ นกัน ยายน และจะไม่ ทําพิ ธีก รรมในช่ วงของเดือ น 5
เนื่องจากเป็นเดือนร้อนและไม่เป็นสิริมงคลจึงไม่นิยมในการประกอบพิธีกรรม และจะจัดในช่วงของวัน
พุธ พฤหัสบดี และวันศุกร์12

ตารางที่ 6 ตารางแสดงเดือนที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม
เ ดื อ น / ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
พิธีกรรม
ฟ้อนผี
พิธีเหยา
โนรา
สังเกตได้ว่าในช่วงเวลาของการประกอบพิธีกรรมนั้นทั้งสามพิธีกรรมจะมีช่วงเวลาที่ใกล้เคียง
กันคือในช่วงของฤดูร้อนเนื่องจากเป็นช่วงหลังการเก็บเกี่ยวและเป็นช่วงที่ไม่มีปัญหาในเรื่องของฝนฟูา
อากาศจึงสะดวกต่อการประกอบพิธีกรรม

10

สัมภาษณ์ ณรงค์ สมิทธิธรรม, อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง, 31 มกราคม

2558.

11

สัมภาษณ์ ปริวรรต ไวสู้สึก, อาจารย์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล, 24 พฤษภาคม 2558.
สัมภาษณ์ โอภาส อิสโม, ผู้อํานวยการศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา, 7 เมษายน 2558.
12
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ตารางที่ 7 ตารางช่วงเวลาในการประกอบพิธีกรรมฟูอนผีมด-เม็งพิธีเหยาและโนราโรงครู
พิธีกรรม/ช่วงวัน/ช่วงเวลา
กลางวัน
กลางคืน
หมายเหตุ
ฟ้อนผีมด-เม็ง
วันที่1
13.00 น.-16.00 น.
วันที่2
09.00 น.-16.00น.
พิธีเหยา
วันที่1
18.00 น.-24.00น.
วันที่2
08.00 น.-16.00 น.
โนราโรงครู
วันที่1
17.00 น.-19.00 น. เว ล าปร ะ มา ณ
20.00เป็ น การ
แสดงโนราภาค
บันเทิง
วันที่2
05.00 น.-06.00 น. 19.00 น.เป็นต้นไป ไ ม่ ส า ม า ร ถ
และ
กําหนดการเสร็ จ
09.00 น.-17.00 น.
สิ้ น ของพิ ธี ก รรม
ได้ ขึ้ น อยู่ กั บ ครู
หมอตายายที่ ม า
ประทับทรง
วันที่3
08.00 น.-17.00น.
หมายเหตุ
ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาโดยประมาณ
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ตารางที่ 8 ตารางเปรียบเทียบระยะเวลาในการประกอบพิธีกรรม
หัวข้อ
ฟ้อนผีมด-ผีเม็ง พิธีเหยา
โนราโรงครู
หมายเหตุ
จานวนวันในการ 2 วัน
2วัน
3วัน
ประกอบพิธีกรรม
ช่วงเวลา
กลางวัน
กลางวันและ
กลางวันและ
ประกอบพิธีกรรม
กลางคืน
กลางคืน
ช่วงเวลาพัก
มีการหยุดพักเป็น มีการหยุดพัก
จะประกอบ
ช่วง(นักดนตรีพัก)
พิธีกรรมจนหมด
กระบวนการในแต่
ละวัน
ภาพรวม
น้อย
ปานกลาง
ยาวนาน
ระยะเวลาในการ
ประกอบพิธีกรรม
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การประกอบพิธีกรรมของแต่ละพิธีกรรมจะกําหนดวันชัดเจนว่าจะกําหนดวันไหนอย่างไร
และจํานวนวันของการประกอบพิธีกรรมซึ่งภาพรวมของระยะเวลาในการประกอบพิธีกรรมนั้นจะพบว่า
การประกอบพิธีกรรมของฟูอนผีมด-ผีเม็งจะประกอบพิธีกรรมสองวันด้วยกันเวลาในการ
ประกอบพิธีกรรมจะใช้เวลาในช่วงของกลางวันทั้งสองวันการประกอบพิธีกรรมฟูอนผีมด-ผีเม็งมีการ
หยุดพักเป็นช่วงเวลาโดยนักดนตรีจะเป็นผู้ทอดเพลงลงเป็นการหยุดพักของนักดนตรีเองในส่วน ผู้
ประกอบพิธีกรรม ม้าขี้ ก็จะพูดคุยทักทายลูกหลานหรือ ม้าขี่ ภายในผามและจะไม่มีการเข้าห้องน้ํา
หรืออย่างไร
พิธีเหยามีการประกอบพิธีกรรมสองวันด้วยกัน วันแรกจะเริ่มประกอบพิธีกรรมในช่าง
เวลาที่เรียกว่าหนูออกจากรังหรือเป็นเวลาประมาณ 18.00 น.ถึงเวลาประมาณ 24.00 น. วันที่สองจะ
เป็น ช่วงเวลากลางวันในการประกอบพิธีกรรมมีช่วงหยุดพักหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า เช่าช้าง เพื่อให้
หมอเหยาที่ทําพิธีได้พักและเข้าห้องน้ํา ภาพรวมของความซับซ้อนของพิธีกรรมก็อยู่ในระดับที่ปาน
กลางซึ่งมีขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรมที่มากกว่าพิธีกรรมฟูอนผีมด-ผีเม็ง
โนราโรงครู มีเวลาในการประกอบพิธีกรรม 3 วัน ด้วยกัน ซึ่งมีระยะเวลาในการประกอบ
พิธีกรรมที่ยาวกว่าการประกอบพิธีกรรมฟูอนผีมด-ผีเม็งและพิธีเหยา เนื่องด้วยพิธีกรรมโนราโรงครูมี
ความหลากหลายของกิจกรรมในการประกอบพิธีกรรมและมีความซับซ้อนของพิธีกรรม โดยการมี
ประกอบพิธีกรรมทั้งกลางวันและกลางคืน มีการแสดงนอกเหนือจากพิธีกรรมซึ่งเป็นการแสดงรูปแบบ
บันเทิงในการประกอบพิธีกรรมด้วย
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ดนตรีประกอบพิธีกรรม
ดนตรีเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบในการดําเนินกิจกรรม การประกอบพิธีกรรมมีหน้าที่ใน
การประกอบพิธีกรรมทางด้านสื่อกลางในการประกอบพิธีกรรม และเป็นสิ่งก่อให้เกิดความสนุกสนาน
ของความบันเทิงในช่วงของชีวิตหรือวิถีชีวิตของมนุษย์ตั้ง แต่แรกเกิดจนถึงวันดับลง ในการบรรเลง
ดนตรีบรรเลงแบบเรียบง่าย ตรงไปตรงมาไม่มีความสลับซับซ้อน ไม่มีแบบแผนตายตัว ตามแนววิถี
ความเป็นอยู่แบบชาวบ้านไม่ยึดหลักการตีแบบราชสํานักหรื อตามแบบแผนในระบบการศึกษา มีการ
สืบทอดในการบรรเลงแบบตัวต่อตัวหรือการเลียนแบบจากครูผู้สอน เป็นรูปแบบของการเรียนและ
การบรรเลงแบบความกลายกลืน สัมพันธ์กับความเป็นท้องถิ่นที่มีอยู่ เป็นดนตรีที่เกิดจากความรู้สึกนึก
คิดของนักดนตรีที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ สภาพของภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากร
ทางธรรมชาติ และในเรื่องของสภาพทางวัฒนธรรมที่แต่ละท้องที่มีในเรื่องของความเชื่อ ค่านิยม
ขนบประเพณี และบทบาทหน้าที่ของพิธีกรรมฟูอนผีมด-เม็ง พีเหยา และโนราโรงครูมีดังต่อไปนี้
ดนตรีประกอบพิธีกรรมฟ้อนผีมด-ผีเม็ง
ดนตรีในการประกอบการฟูอนผีมด-ผีเม็ง เป็นวงที่มีขนาดใหญ่ที่มีเครื่องดนตรีจํานวน
มากและจะมีจังหวะและเสียงที่หนักแน่นมีความแตกต่างจากวงดนตรีประเภท สะล้อ ซึง ที่มีเสียงที่
เบากว่ามากที่ชาวบ้านเรียกวงนี้ว่าวงปูาดก้อง หรือที่รู้จักกันในวงปี่พาทย์ล้านนา
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เครื่องดนตรีประกอบในวงป้าดก้อง ประกอบด้วย
1. เครื่องดนตรีประเภทตีที่ให้ทานอง
1.1 ปูาดก้อง
1.2 ปูาดเอก
1.3 ปูาดทุ้ม
2. เครื่องดนตรีประเภทตีที่ให้จังหวะ
2.1 สิ้ง
2.2 สว่า
2.3 เต่งทิ้ง
2.4 กลองรับ
2.5 เหิบ
2.6 ไม้กระทุ้ง
3. เครื่องดนตรีประเภทเป่า
3.1 แนหลวง
3.2 แนน้อย
นอกจากนี้ยังมีเครื่องดนตรีพิเศษที่ใช้ร่วมในการบรรเลงคือ เครื่องดนตรีสากล กีตาร์ เบส
กลองชุด
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ภาพที่ 44 ปูาดก้อง
ป้าดก้อง
ฆ้องวง หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ปูาด มีลักษณะทั่วไปมีความเหมือนกับฆ้องวงใหญ่ทาง
ภาคกลาง เป็นฆ้องวงที่ใช้หวายขดเป็นรูปร่างของวงฆ้อง มีจํานวนของลูกฆ้องที่เท่ากันก็คือ 16 ลูก ทํา
จากทองเหลือง ซึ่งฆ้องทางภาคเหนือมีลักษณะแบนกว่าฆ้องวงภาคกลางและลักษณะของฉัตรหรือ
ขอบจะมีความยาวและงุ้มกว่า

98
ฆ้องวงที่ใช้บรรเลงในวงปูาดทางภาคเหนือจะใช้เพียงวงเดียวไม่เหมือนกับการใช้ 2 วง ที่
ทางภาคกลางเรียกว่า ฆ้องวงใหญ่ และฆ้องวงเล็ก ที่ใช้ในการบรรเลงในวงปี่พาทย์ทางภาคกลาง
เนื่องจากปูาดมีการบรรเลงอย่างอิสระ เพราะเทคนิคและหน้าที่ของการบรรเลงฆ้องวงใหญ่และฆ้องวง
เล็กมีการแบ่งหน้าที่ในการบรรเลงอย่างชัดเจน13
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ภาพที่ 45 ปูาดทุ้ม
ระนาด (ป้าด)
ระนาดที่ใช้ในการบรรเลงในวงปูาดเมืองนั้นจะประกอบไปด้วย ระนาดเอก (ปูาดเอก)
และระนาดทุ้ม (ปูาดทุ้ม) ระนาดทั้งสองประเภทที่ใช้ในการบรรเลงในวงปูาดเมืองนั้นส่วนมากแล้วจะ
ผลิตขึ้นภายในท้องถิ่น ไม่ค่อยนิยมระนาดที่นํามาจากภาคกลาง ส่วนใหญ่แล้วผืนระนาดมักจะทําด้วย
ไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้มะค่า ไม้ชิงชัน ที่ชาวบ้านเรียกว่า ไม้เกร็ด ซึ่งผืนระนาดทั้งสองประเภทนี้จะไม่
นิยมถ่วงด้วยตะกั่ว
ในการบรรเลงมักจะตีเป็นคู่แปด ในการตีของระนาดเอกจะไม่มีลูกเล่นมากมายเท่ากับ
การตีระนาดเอกแบบทางภาคกลาง ส่วนระนาดทุ้มนั้นก็มักจะตีแบบคู่แปด คู่สี่ หรือตีแบบแยกมือและ
เช่นเดียวกันกับระนาดเอกนั้นก็คือ ไม่มีเทคนิคหรือลูกเล่นในการบรรเลงระนาดทุ้มแบบภาคกลาง
สิ้ง เป็ น เพี ย งเครื่อ งประกอบจั ง หวะเพลงเท่ านั้ น บทบาทของสิ้ ง จึ ง ไม่ เ หมื อ นฉิ่ ง มี
ลักษณะคล้ายฉิ่งของภาคกลาง สิ้งนี้ถ้าพิจารณาดูแล้วจะพบว่ามีลักษณะผสมระหว่างฉิ่งกับฉาบเล็ก มี
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10 เซนติเมตร ลําตัวจะไม่บางอย่างฉาบหรือหนาแบบฉิ่ง ดังนั้นเสียงที่ได้ มี
ความกังวานพอสมควร ให้ความสดใสน่าฟังไปอีกแบบหนึ่ง14

13

ณรงค์ สมิทธิธรรม, ดนตรีประกอบพิธีฟอ้ นผีในจังหวัดลาปาง (ลําปาง: ภาควิชา
ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูลําปาง, 2535), 63-67.
14
เรื่องเดียวกัน, 2535), 76-77.

99
สว่า หรือฉาบใหญ่ สว่า เรียกตามเสียงที่ได้ยินจากเสียงที่ดังออกมาว่า...สว่า... สว่า...
เป็นเครื่องตีประกอบจังหวะชนิดหนึ่ง สว่าแบบโบราณนั้น ทําจากโลหะสัมฤทธิ์ รูปร่างเป็นแผ่นกลม
คล้ายจาน แต่มีปุมนูนขึ้นตรงกลาง เจาะรูตรงกลางปุุมไว้ร้อยเชือกหรือเส้นหนังสําหรับถือตี ลั กษณะ
ของฉาบล้านนาเป็นฉาบขนาดกลาง ใช้ตีประกอบจัง หวะคู่กับกลองเท่งทึ่ง และกลองปุงโปูง เป็น
เครื่องดนตรีที่ช่วยเพิ่มสีสันในการบรรเลง ทําให้ทํานองเพลงและเพลงที่ฟังออกมามีความสง่างามตาม
บทเพลง ช่วยทําให้เพลงนั้นสนุกสนาน15

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
ภาพที่ 46 กลองเท่งทึง
กลองเท่งทึง
กลองเท่งทึง เรียกได้หลายชื่อ ตามเสียงที่ได้ยิน เช่น กลองปุูมผึ้ง กลองเท่งทิง กลองเต้
งทิ ง กลองทึ่ ง ทึ ง จากจารึก วั ด พระยื น จั ง หวัด ลํ า พู น มี รู ป ร่ างขนาดใหญ่ หุ่ น กลอง กลึ่ง เป็ น รู ป
ทรงกระบอกปูองตรงกลางคล้ายกับไม้ทุ้ม หนังสองหน้าด้วยหนังวัว มีหน้าด้านหนึ่งใหญ่ ด้านหนึ่งเล็ก
หน้ากลองด้านเล็กมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 46 เซนติเมตร หน้ากลองด้านใหญ่ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 51 เซนติเมตร ความยาวของหุ่นกลองประมาณ 76 เซนติเมตร หน้าเล็กของกลองนั้นเสียง
ดัง “เต่ง ” ส่วนหน้าใหญ่ของกลองนั้นเสียงดัง “ถิ้ง ” มีเสียงดัง กัง วาน เป็นส่วนที่ มาเสริมให้ดนตรี
พื้นเมืองที่มิค่อยจะประณีตนัก ดูมีความกระชับ แน่น และทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดความสมบูรณ์ในตัว
ของมันเอง16

15

ณรงค์ สมิทธิธรรม, ดนตรีประกอบพิธีฟอ้ นผีในจังหวัดลาปาง (ลําปาง: ภาควิชา
ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูลําปาง, 2535), 77-79.
16
สนั่น ธรรมธิ, นาฏดุริยการล้านนา (เชียงใหม่: สุเทพการพิมพ์, 2550), 61.
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ภาพที่ 47 กลองปุงโปูง กลองรับ
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กลองปุงโปูง กลองรับ หรือกลองฮับ เป็นกลองขนาดเล็กรูปร่างคล้ายกลองเปิงมาง มีหน้าที่

ช่วยตะโพนมอญ ในการตีขัดให้เกิดจังหวะที่สนุกสนาน เกิดจังหวะที่กระชับ กลองรับจะตีดังเพียงหนึ่ง
เสียง คือ เสียงติง กลองปุงโปูงจะมี 2 หน้า มีหน้าเล็กและหน้าใหญ่ เหมือนกับกลองเต่งถิ้ง หุ้มด้วยหนัง
วัวทั้งสองหน้า หน้ากลองด้านเล็ก มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 20 เซนติเมตร หน้ากลองหน้าใหญ่ จะมี
เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 เซนติเมตร ความยาวของหุ่นกลองประมาณ 51 เซนติเมตร กลองปุงโปูงจะเรียก
จากเสียงของกลองหน้ากลองด้านใหญ่เสียงดัง “ปุง” ส่วนหน้ากลองด้านเล็กเสียงดัง “โปูง”17

เหิบ เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ตบให้จังหวะ จะตบตามจังหวะเสียง “ฉับ” ของฉิ่ง ทําจากไม้
ไผ่ยาวประมาณ 76 เซนติเมตร จะใช้ไม้ไผ่สดหรือไม้ไผ่แห้งก็ได้ เราสามารถปรบมือไปพร้อมกับเหิบได้
และช่วยทําจังหวะให้กับผู้ร่วมสนุก เพื่อเสริมจังหวะดนตรีมีความแน่นขึ้น18
ไม้กระทุ้ง เป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ใช้ไม้ไผ่ขนาดพอเหมาะจํานวน 2 อัน ความ
ยาวประมาณ 1.50 - 2.00 เมตร เป็นเครื่องประกอบจังหวะสําคัญสําหรับพิธีการฟูอนผีเม็ง เป็นเครื่อง
ดนตรีสําหรับ “กําลัง” เช่นเดียวกับเหิบ แต่ไม้กระทุ้งจะนั่งบนม้านั่งข้างๆวงดนตรี คอยกระทุ้งจังหวะ
ให้ลงหัวห้อง เช่นเดียวกับเหิบ19

17

ณรงค์ สมิทธิธรรม, ดนตรีประกอบพิธีฟอ้ นผีในจังหวัดลาปาง (ลําปาง: ภาควิชา
ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูลําปาง, 2535), 84.
18
ณัฐพงศ์ ปันดอนตอง, “ดนตรีประกอบพิธีกรรมการฟูอนผีมด ผีเม็ง : กรณีศึกษาวง
ปาดเมืองคณะวัดเชียงยืน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขา
มานุษยดุริยางควิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553), 47.
19
เรื่องเดียวกัน, 86.
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แน20
แน เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเปุาของล้านนา หรือที่คนส่วนมากเรียกกันว่า ปี่แน
ซึ่ง แน จะไม่มีคําว่า ปี่ นําหน้าที่คนส่วนมากเรียกกันแล้วนั้น แนขนาดใหญ่หรือปี่มอญ จะเรียกว่า
“แนหลวง” หรืออาจจะเรียกอีกอย่างว่าแนใหญ่ และแนที่มีขนาดรองลงมาเรียกกันว่า “แนน้อย”
ซึ่งแนน้อยเป็นจุดเริ่มต้นหรือสาเหตุที่ทําให้คนทั่วไปเรียกว่า “ปี่แน”
ในการบรรเลงในวงปูาดเมืองหรือวงปี่พาทย์แบบล้านนาแล้วนั้น มักจะใช้แน 2 เลา คือ
แนน้อยกับแนหลวงเปุาคู่กัน
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ภาพที่ 48 แนหลวง
แนหลวง
แนหลวง มีขนาดใหญ่กว่า แนน้อย เป็นเครื่องดนตรีประเภทปี่เรียกว่า ปี่แน มักเรียก
สั้นๆว่า แน แนหลวงเป็นเครื่องลมประเภทปี่ลิ้นคู่ แนหลวง มีรูปร่างลักษณะเหมือนกันกับแนน้อย
ต่างกันเฉพาะขนาด โดยมีขนาดของเลายาวประมาณ 18 นิ้ว แน ประกอบด้วยรู 6 รู และมีรูนิ้วค้ํา 1
รู ลิ้นแนใช้ใบตาล 3 คู่ ไม่มีกระบังปี่ ประกอบด้วยลําโพงที่ต้องใช้เชือกโยงไว้กับส่วนเลาปี่ เพราะปาก
ลําโพงของแนมีขนาดกว้าง ทําให้ลําโพงไม่สามารถยึดติดกับเลาได้ เสียงของแนหลวงจะมีลักษณะทุ้ม
ใหญ่ ดูนุ่มนวล ซึ่งต่างจากเสียงของแนน้อย

20

ณรงค์ สมิทธิธรรม, ดนตรีประกอบพิธีฟอ้ นผีในจังหวัดลาปาง (ลําปาง: ภาควิชา
ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูลําปาง, 2535), 70-75.
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ภาพที่ 49 แนน้อย
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แนน้อย
เป็นเครื่องดนตรีอีกชิ้นหนึ่งที่ทําหน้าที่เป็นเครื่องนําในการบรรเลงในวงปูาดเมือง เป็น
เครื่องดนตรีที่ผลิตจากไม้เนื้อแข็ง ส่วนมากแล้วจะกลึงจากไม้ชิงชัน ไม้ประดู่ ไม้พยูง เป็นต้น มีกําพวด
แบบลิ้นคู่ ปลายด้านหนึ่งมีขนาดโตและด้านหนึ่งมีขนาดเล็ก ส่วนด้านโตของเลาปี่จะเป็นส่วนของปาก
ลําโพงปี่ ซึ่งปากลําโพงนี้มักจะทําด้วยทองเหลือง ส่วนทางด้านขนาดเล็กจะเป็นส่วนที่เสียบกําพวดปี่
ซึ่งกําพวดนี้จะทําด้วยทองเหลืองม้วน ซึ่งส่วนของลิ้นปี่จะทําด้วยใบตาลสองชั้น หรือสามชั้น และผูก
ด้วยเชือกมีความยาวประมาณ 14-15 นิ้ว ประกอบด้วย 6 รู กับรูนิ้วค้ําอีก 1 รู รวมทั้งหมดมี 7 รู ใน
หนึ่งเลาแน
เครื่องดนตรีประกอบพิธีกรรมพิธีเหยา
ดนตรีที่ใช้ในการประกอบของพิธีเหยาของพี่น้องของชาวภูไทที่อยู่ทางภาคอีสาน (ภาค
ตะวันออกเฉียงใต้) ก็จะมีพิธีกรรมที่มีความเชื่อดั้งเดิมที่มีดนตรีมาประกอบพิธีกรรม ไม่ว่าจะเป็นการ
ประกอบการลํา การพูด ที่มีความแทรกเข้ากับทํานองดนตรี ซึ่งยังเป็นส่วนหนึ่งของดนตรี บทบาท
ของการขับหรือการลํา มีความเชื่อว่าเป็นการติดต่อสื่อสารกับผี
เครื่องดนตรีประกอบ พิธีเหยา ประกอบด้วย
1. เครื่องดนตรีประเภทเป่า
1.1 แคน
1.2 ปี่ภูไท
2. เครื่องดนตรีประเภทดีด
2.1 กระจับปี่ (พิน)
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ภาพที่ 50 แคน
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แคน เป็นเครืส่องดนตรีพื้นบ้านทางภาคอีสานที่มีมาแต่โบราณ เป็นเครื่องดนตรีในกลุ่ม
21

เครื่องลม ชนิดมีลิ้นอิสระ เสียงที่ได้เกิดจากการเปุาและดูดให้ลมผ่านลิ้นที่เป็นโลหะที่ฝังอยู่ในรูปาก
ข้างลําท่อ
แคน มีลักษณะนามว่า “เต้า” ซึ่ง ได้สันนิษฐานว่า น่ามาจากรูปร่างของแคน ส่วนที่อยู่
ตรงกลางของแคน ซึ่งเป็นที่รวมลูกแคนทําให้เกิดเสียง โดยเสียงที่เกิดขึ้นเกิดจาการใช้ปากเปุาและดูด
ผ่านเข้าไปในรูที่อยู่ตรงกลางเต้าแคน ซึ่งมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับเต้านมของสตรี จึงเป็นที่มาของคํา
ว่า “เต้า” ส่วนในประเทศลาวเรียกว่า “ดวง”
ส่วนประกอบของแคน มีเต้าแคน กู่แคน ลิ้นแคน โดยส่วนประกอบทั้ง 3 นี้เป็นส่วน
สําคัญที่จะต้องมีในแคน วัสดุสําหรับทําแคนมีอยู่ 4 อย่างที่สําคัญ คือ ไม้กู่แคน ไม้เต้าแคน หลาบ
โลหะ ขี้สูด (ชันโรง)

ภาพที่ 51 ปี่ผู้ไท
21

สัญชัย ด้วงบุ้ง, “ดนตรีพิธีกรรม ของชาวผู้ไทในตําบลโนนยาง อําเภอหนองสูง จังหวัด
มุกดาหาร” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีชาติพันธุ์วิทยา ภาควิชาศิลปนิเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2550 ), 74-78.

104
ปี่ภูไท เป็นเครื่องดนตรีในตระกูลเครื่องเปุา เกิดจากการสั่นสะเทือนของอากาศ ประเภท
ลิ้นอิสระ ตั วของปี่ทํา จากไม้เฮี้ ยหรือไม้กู่แ คน เนื่องจากปี่ชนิด นี้ทํามาจากไม้กู่แคน ซึ่ง มีลักษณะ
เหมือนเป็นลูกของแคน จึงเรียกปี่ชนิดนี้อีกอย่างว่า “ปี่ลูกแคน” แต่สําหรับชาวภูไ ทเรียกว่า “ปี่”
เท่านั้น สาเหตุที่ชาวภูไทเรียกปี่ชนิดนี้ว่าปี่ มาจากเสียงที่ได้ยินซึ่งเป็นเสียงที่มีขนาดเล็ก ซึ่งวิธีการทําปี่
ชาวภูไทนํากู่ไม้เฮี้ยมาตัดออกเป็นท่อน คือ ตัดเอาเพียงปล้องเดียว โดยตัดด้านบนให้เหลือขังข้อเอาไว้
ส่ว นด้ านล่ า งให้ ตั ด ข้ อทิ้ ง เป็น ปลายเปิ ด ใช้ มี ด ปาดปลายกู่ ด้ า นล่ า ง ด้ า นหน้า ให้ เรี ย วแหลมยาว
ประมาณ 7 เซนติเมตร ความยาวตลอดตัวปี่ ประมาณ 35.5 เซนติเมตร ตรงด้านบนของกู่ใกล้กับข้อ
ใช้มีดปาดเจาะเป็นช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าสําหรับเป็นที่สอดลิ้นแคน เมื่อใส่ลิ้นแคนเข้าที่แล้วช่างจะปรับ
ระดับเสียงโดยขูดลิ้นแคนให้ได้เสียงเท่ากับเสียง “เสมอ” หรือเสียง “สะแนน”ของแคนเสียงซอล
สมัยก่อนลิ้นปี่และลิ้นแคนทําด้วยผิวไม้ไผ่ ปัจจุบันลิ้นปี่และลิ้นแคนทําด้วยโลหะ ทองแดง ทองเหลือง
หรือโลหะผสมระหว่างทองแดงกับเงิน ซึ่งมักเรียกสั้นๆว่า ลิ้นทอง หรือลิ้นเงิน แต่เดิมนิยมใช้เยื่อไม้ไผ่
ปิด แต่ปัจจุบันใช้แผ่นถุงพลาสติกแทน
ปี่ผู้ไท แบ่งส่วนประกอบออกเป็น 2 ส่วน คือ ตัวปี่ (หรือเลาปี่) กับลิ้นปี่ เมื่อลิ้นปี่ถูกลม
เปุาลิ้นจะสั้นขึ้น-ลง ทําให้เกิดเป็นเสียง ปี่ภูไท มีรูนับได้ 5 รู สามารถทําเสียงได้ 6 เสียง จากต่ําไปสูง
โดยจะใช้เสียงเพียง 5 เสียง คือ ซอล ลา โด เร มี การจับปี่ จะเอามือซ้ายหรือขวาไว้บนหรือล่างก็ได้
ส่วนมากนิยมเอามือซ้ายไว้บน มือขวาไว้ล่าง การวางนิ้วใช้นิ้วมือบนปิดรูบนสุด นิ้วกลางมือบนปิดรูถัด
ลงมา ส่วนรูที่เหลือถัดลงมาก็ใช้นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนางของมือล่าง22
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ภาพที่ 52 กระจับปี่
กระจับปี่
กระจับปี่ นิยมทําจากไม้ขนุน เนื่องจาก ให้เสียงกังวาน เกิดกําทอนดี และ ไม้ชนิดอื่นๆ
เช่น ไม้มะหาด ไม้พยูง ก็ให้เสียงได้ดีเช่นกัน แต่เนื้อไม้ค่อนข้างแข็งมาก และค่อนข้างหายาก กระจับปี่
มีหลายชนิดแตกต่างตามท้องที่ในภาคอีสานของประเทศไทย กระจับปี่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามแต่
22

สัญชัย ด้วงบุ้ง, “ดนตรีพิธีกรรม ของชาวผู้ไทในตําบลโนนยาง อําเภอหนองสูง จังหวัด
มุกดาหาร” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีชาติพันธุ์วิทยา ภาควิชาศิลปนิเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2550 ), 79-88.
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ละท้องถิ่น เช่น แถบอุบลราชธาณี เรียกว่า “ซุง ” ชัยภูมิเรียกว่า “เต่ง” หรือ “อีเต่ง” หนองคาย
เรียกว่า “ขจับปี่” เป็นต้น แต่ชื่อสามัญที่คนทั่วไปใช้เรียก คือ “พิณ” กระจับปี่จัดเป็นเครื่องดนตรี
ประเภทเครื่องสาย23 โดยทั่วไปมี 3 สาย
กระจับปี่ที่ชาวบ้านเรียกนี้มีความแตกต่างจากกระจับปี่ทางภาคกลางที่คนไทยรู้จักกันใน
ดนตรีราชสํานัก
เครื่องดนตรีประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู
เครื่องดนตรีทางภาคใต้ส่วนมากแล้วเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี และมีเอกลักษณ์ที่
เด่นชัดในเรื่องของจังหวะเป็นหลัก ส่วนในเรื่องของทํานองเพลงเป็นเพียงส่วนที่ช่วยเสริมให้บทเพลงมี
จังหวะและทํานองเพลงน่าฟังมากขึ้น ดนตรีของภาคใต้มีความกระชับ หนักแน่น ทําให้เข้ากับท่ารําที่มี
ความคมชัด หนักแน่น และเข้ากับลักษณะของอุปนิสัยของพี่น้องชาวใต้ที่มีความดุดัน มีความหนัก
แน่น แต่แฝงไปด้วยความอ่อนช้อยและงดงาม ซึ่งในการแสดงโนราถ้าไม่มีเสียงของเครื่องดนตรีก็จะ
ทําให้การแสดงไม่น่าดู และขาดอรรถรสในการชมการแสดงโนราอีกด้วย เครื่องดนตรีประกอบในวง
โนรา ประกอบด้วย
1. เครื่องดนตรีประเภทตีที่ให้จังหวะ
1.1 ทับ
1.2 กลองตุ้ง
1.3 โหม่ง
1.4 ไม้แตระ
2. เครื่องดนตรีประเภทเป่า
2.1 ปี่โนรา

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ภาพที่ 53 ทับ
23

ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย, ดนตรีพื้นบ้านอีสาน, เข้าถึงเมื่อ
7 พฤษภาคม 2558, ได้เข้าถึงจาก http://www.isan.clubs.chula.ac.th/dontri/?transaction=
pin.php
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ทับ เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้กํากับจังหวะที่สําคัญที่สุดในวงโนรา ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของ
ดนตรีโนรา เป็นตัวแปรในการรําและการขับร้องกลอน ให้ผู้รําได้แสดงอารมณ์ในการแสดงออกมา
ชัดเจน ทับ เป็นเครื่องตีกํากับจังหวะและทํานอง มี 2 ลูก เสียงแหลม เรียก “หน่วยฉับ”หรือตัวผู้ เป็น
ตัวหลัก เสียงทุ้มเรียก “หน่วยเทิง”หรือตัวเมียเป็นตัวเสริม
ลักษณะของทับที่ใช้ประกอบการแสดงโนรา ประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้
1. ตัวทับ นิยมทําด้วยไม้ขนุน ไม้ทัง ไม้มะปริง ไม้รัก สาเหตุที่ต้องใช้ไม้เนื้อแข็ง เพราะ
ต้องการให้มีเสียงกระชับแน่น ขนาดหน้าทับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 12 เซนติเมตร ตัวทับประมาณ
35 เซนติเมตร
2. หน้าทับ คือ ส่วนที่หุ้มหน้าทับ นิยมหุ้มด้วยหนัง ค่าง เป็นหนังบาง ทนทาน เสียงดัง
แน่นและฟังไพเราะ แต่ปัจ จุบันหนั ง ค่างหายาก จึง นํา แผ่นฟิล์ มเอ็กซเรย์ใ ช้ทําหน้ าทับแทน ส่ว น
คุณภาพเสียงจะลดลง
3. คิ้วนาง ส่วนที่ติดอยู่กับส่วนหน้าของทับ และมีลักษณะเป็นการสานเป็นลายด้วยเชื้อหรือหวาย
4. พวงทับ ตัวทับหรือหุ่นทับที่เป็นไม้จะมีส่วนนูนออกมาเหมือนท้องช้าง เรียกว่า “พวง
ทับ” พวงทับมีอยู่สองตําแหน่ง คือ พวงทับด้านบนกับพวงทับด้านล่าง มี 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแบบ
ปลีกล้วย ตรงกลางปุองเหมือนท้องช้าง ข้างๆทั้งสองนั้นมีขนาดเล็กกว่าตรงกลาง อีกแบบมีลักษณะ
แบบแข็ ง ทู่ เ ป็ น รู ป กรวย ส่ ว นตอนกลางใหญ่ ส่ ว นปลายมี ข นาดเรี ย วเล็ ก ตามส่ ว น นอกจาก
ส่วนประกอบของทับที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีส่วนประกอบอื่นๆอีก ได้แก่ พวงทับด้านบน ปลอก
คอทับ พวงทับด้านล่าง ขอบทับเชือก คิ้วนางทับ หางแลน คอทับ และปากทับ
ทับ เป็นตัวกําหนดจังหวะรวมทั้งรับและส่ง จังหวะ จะตีให้สอดคล้องกับท่ารํา จะมีการ
เปลี่ยนท่ารําก็จะตีเน้นหรือตีซ้ําเพิ่มให้โนราได้ เป็นดนตรีที่เร้าใจ ตื่นเต้น น่าฟัง มีความไพเราะ ทับแต่
ละลูกตีให้เกิดเสียงต่างกันได้ถึง 6 เสียง ทําได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บรรเลง
คือ ตึ่ง ทืด ทึด เทิง ฉับ ฉั้ม24
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24

สิราวุธ สุทธิ, “การศึกษาดนตรีโนราลงครู” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขา
มานุษยดุริยางควิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546), 52-57.
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ภาพที่ 54 กลองตุ้ง
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กลองตุ้ง 25
กลองตุ้ง เป็นกลองประเภทเครื่องตีใช้ไม้ตี 2 อัน รูปทรงของกลองคล้ายคลึงกับกลองทัด
แต่มีขนาดเล็กกว่าและมีน้ําหนักที่เบากว่า ลักษณะทําด้วยไม้หุ้มด้วยหนังวัวหรือหนังควาย โดยหน้า
กลองจะกว้างประมาณ 8 นิ้ว สูงประมาณ 10 นิ้ว โดยมีทั้ง 2 หน้า ในการตีจะใช้ไม้สองอันตีกํากับให้
จังหวะคอยรับและขัดจังหวะกับทับ เรียกขัดลูกกลอง ซึ่งกลองตุ้งจะนิยมนํามาใช้บรรเลงกับการแสดง
โนรา และยังสามารถใช้เป็นเครื่องให้สัญญาณในขณะเดินทางของคณะโนราในสมัยก่อนอีกด้วย เพื่อ
เป็นเครื่องบอกสัญญาณในระหว่างเดินทางเพื่อให้ชาวบ้านได้รับรู้ว่ากําลัง มีโนราเดินผ่านมา แ ละ
ความสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ใช้เรียกลูกคู่มารับให้รับประทานอาหาร และยังใช้ตีเพื่อแสดงความ
เคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในขณะที่โนราเดินทางผ่านสถานที่ต่างๆ อีกด้วย

ภาพที่ 55 โหม่ง

25

สิราวุธ สุทธิ, “การศึกษาดนตรีโนราลงครู” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขา
มานุษยดุริยางควิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546), 57-59.

108
โหม่ง26
โหม่ง เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้กํากับจังหวะ ซึ่งทําด้วยโลหะ โหม่งนิยมนํามาใช้ในการแสดง
โนราของทางภาคใต้ เพราะเป็นตัวทําหน้าที่ประสานเสียงระหว่างปี่โนรากับกลอง จึงเรียกว่า “โหม่ง
โนรา” โหม่ ง โนรามี ส องลู ก ลู ก เสี ย งแหลมเรี ย ก “หน่ ว ยจี้ ” ลู ก เสี ย งทุ้ ม เรี ย ก “หน่ ว ยทุ้ ม ”
เส้นผ่าศูนย์กลางยาวประมาณ 5.5นิ้ว หน่วยจี้โหม่งเป็นตัวยืน ส่วนหน่วยทุ้มเป็นตัวเสริม โหม่งทั้งสอง
ใบจะร้อยแขวนไว้ในราวโหม่ง ซึ่งทําด้วยไม้เนื้ออ่อน หนาประมาณ 1 นิ้ว ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เกิดเสียงก้อง
กังวานยิ่งขึ้น ใต้รางจะเจาะรูช่วยให้เสียงลอดออกมาพอเหมาะ และโหม่งยังสามารถนํามาใช้ประกอบ
เสียงขับร้องกลอนเพื่อให้เกิดความไพเราะ โดยทําให้เสียงผู้ร้องกลมกลืนกับเสียงโหม่ง มีใยเสียงหวาน
กังวาน ชวนฟัง เรียกว่า “เสียงเข้าโหม่ง”
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ภาพที่ 56 แตระ
แตระ27
แตระ เป็นเครื่องเคาะหรือตีเป็นจังหวะ ทําด้วยแผ่นไม้ไผ่บางๆแตระมีความสําคัญในการ
บรรเลงคือ เป็นครูของดนตรีโนราเวลาทําพิธีสอดเครื่อง ประกอบการแสดงโนราโดยเฉพาะใช้สําหรับ
เล่นเพลงหน้าแตระและเพลงร่ายหน้าแตระ โดยไม่ต้องใช้เครื่องดนตรีอื่นๆ แตระสามารถตีแบบกรับก็
ได้ หรือจะร้อยเป็นพวง
26

พิทยา บุษรารัตน์, โนรา ฉบับสถาบันทักษิณคดีศึกษา (สงขลา, เอสปริ้น(2004),

2556), 47.

27

เรื่องเดียวกัน, 47.
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ภาพที่ 57 ปีโนรา
ปีโนรา
ปี เป็นเครื่องดนตรีประเภทเปุา และเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงโนรา ใช้บรรเลง
เป็นหลักในรําชุดหนึ่ง คือ “รําเพลงปี่” หรือ “รํายั่วปี่”28 ลักษณะของปี่นิยมใช้ไม้เนื้อแข็ง เช่น แกน
มะม่วง แกนรักควน แก่นชิงชัน แก่งไม้ขาวดํา เป็นต้น มีรูปลักษณะตรงกลางปุองหัวท้ายบานออก
ข้างในเจาะกลวงตลอด เจาะด้านข้าง 6 รู เพื่อใช้ปรับระดับเสียงเวลาเปุา ส่วนประกอบของปี่ที่ขาด
ไม่ได้ คือ พรวดปี่ ทําด้วยโลหะหรือทองเหลือง ม้วนเป็นรูปกรวย ลิ้นปี่เป็นส่วนหนึ่งของพรวดปี่ ทํา
ด้วยใบตาลแห้ง นํามาซ้อนกันจํานวน 6 ชั้น แล้วนํามาผูกกับพรวดปี่ให้แน่น ในการเลือกระดับเสียง
ของปี่ใช้เสียงโหม่งตัวผู้เป็นเกณฑ์ ในการพิจารณาจะใช้เสี ยงหลักของปี่ คือ เสียง “ตี่” สําหรับเทียบ
เสียง ปี่เป็นแม่เพลงของเครื่องดนตรีโนราที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดง เป็นตัวกําหนดลีลา ท่ารํา
ของผู้แสดง ทําให้เกิดความไพเราะจับใจ และปลุกเร้าความสนใจแก่ผู้ชมการแสดงโนรา หากขาดปี่ก็
จะทําให้การแสดงไม่สมบูรณ์29

28

พิทยา บุษรารัตน์, โนรา ฉบับสถาบันทักษิณคดีศึกษา (สงขลา, เอสปริ้น(2004),

2556), 48.

29

สิราวุธ สุทธิ, “การศึกษาดนตรีโนราลงครู” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขา
มานุษยดุริยางควิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546), 61-69.
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ตารางที่ 9 ตารางเปรียบเทียบเครื่องดนตรี
ประเภท
ฟ้อนผีมด-เม็ง
พิธีเหยา
ประเภทดีด
กระจับปี่ (พิณ)
ประเภทสี
ประเภทตี
ระนาดเอก
ระนาดทุ้ม
ฆ้องวง(ก๊อง)
กลองเท่งทึง
กลองติ้งเท้ง
สิ้ง
สว่า
เหิบ
ไม้กระทุ้ง
ประเภทเปุา
แนน้อย
ปี่ภูไท
แนหลวง
แคน

โนราโรงครู

หมายเหตุ

ทับ
กลองตุ้ง
โหม่ง
แตระ
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ปี่นอก

เครื่องดนตรีในการประกอบพิธีกรรมฟูอนผีมด-ผีเม็ง พิธีเหยาและโนราโรงครูมีเครื่อง
ดนตรีที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมที่เหมือนกันคือ เครื่องดนตรีประเภทเปุา ดังนี้
พิธีฟ้อนผีมด-ผีเม็ง มี แนน้อย และแนหลวง เป็นเครื่องดําเนินทํานองและเป็นเครื่อง
ดนตรีที่เป็นเครื่องนําในการเปลี่ยนบทเพลงในการประกอบพิธีกรรม
พิธี เหยา มี ปี่ผู้ ไ ท และ แคน โดยเฉพาะแคนเป็ น เครื่อ งดนตรี หลั ก ในการประกอบ
พิธีกรรมเหยาซึ่งไม่สามารถขาดเครื่องดนตรีชิ้นนี้ได้เลย
โนราโรงครู มี ปี่โนรา เป็นเครื่องดนตรีที่ดําเนินทํานองในการประกอบพิธีกรรมโนรา
เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบพิธีกรรมที่พบมากที่สุดในการประกอบพิธีกรรม ฟูอนผีมด-ผี
เม็ง และโนราโรงครูคือประเภทเครื่องตี ได้แก่
พิธีฟ้อนผีมด-ผีเม็ง ประกอบด้วย
ปูาดเอก
ปูาดทุ้ม
ปูาดก้อง
กลองเท่งทึง
กลองติ้งเท้ง
สิ้ง
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สว่า
เหิบ
ไม้กระทุ้ง
โนราโรงครู ประกอบด้วย
ทับ
กลองตุ้ง
โหม่ง
แตระ
ล้วนเป็น เครื่ องดนตรี ที่มีทั้ ง เครื่องที่เป็ นเครื่อ งที่ดํ าเนิ นทํา นองและเครื่ องดนตรี ที่ใ ห้
จังหวะ ซึ่งถ้าแยกเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องดําเนินทํานองและเครื่องดนตรีที่ให้จังหวะ จะพบว่า
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ตารางที่ 10 ตารางเปรียบเที
สยบเครื่องดนตรีประเภทตี าง

ประเภท/พิธีกรรม
ฟ้อนผีมด-ผีเม็ง
เครื่องดนตรีประเภทตีที่ดําเนินทํานอง ปูาดก้อง
ปูาดเอก
ปูาดทุ้ม
เครื่องดนตรีประเภทตีที่ให้จังหวะ
สิ้ง
สว่า
เต่งทิ้ง
กลองรับ
เหิบ
ไม้กระทุ้ง

โนราโรงครู

ทับ
กลองตุ้ง
โหม่ง
แตระ

จากตารางจะเห็นว่า เครื่องดนตรีของวงปูาดก้อง มีเครื่องประเภทตี ทั้งเครื่องที่ดําเนิน
ทํานองและเครื่องตีที่ให้จังหวะ ซึ่งโนราโรงครูจะมีเฉพาะเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องประเภทที่เป็นเครื่อง
ตีให้จังหวะเพียงอย่างเดียว
เครื่องดนตรีประเภทดีดนั้นจะพบว่ามีเพียงในพิธีกรรมเดียวเท่านั้นก็คือ พิธีกรรมเหยาที่
ใช้กระจับปี่ ในการบรรเลงร่วมในการประกอบพิธีกรรม
เครื่องดนตรีที่ไม่พบในการบรรเลงในการประกอบพิธีกรรมฟูอนผีมด-ผีเม็ง พิธีเหยาและ
โนราโรงครู เลยคือเครื่องดนตรีประเภท สี

112
ตารางที่ 11 ตารางกลุ่มวัสดุที่นํามาสร้างเครื่องดนตรี
หัวข้อ/พิธีกรรม
ฟ้อนผีมด-เม็ง
พิธีเหยา
รูปแบบเครื่องดนตรี ถาวร
กึ่งถาวร
วั ส ดุ ใ น ก า ร ส ร้ า ง ไม้เนื้อแข็ง
ไม้ไผ่
เครื่องดนตรี
ทองเหลือง
ไม้เนื้ออ่อน
การรักษาดูแล
ง่ายต่อการดูแล
ยากต่อการดูแล

โนราโรงครู
ถาวร
ไม้เนื้อแข็ง
ทองเหลือง
ง่ายต่อการดูแล

โดยส่วนมากแล้วการสร้างเครื่องดนตรีของแต่ละภูมิภาคก็จะเป็นเครื่องดนตรีที่ต้องมี
ความคงทนและสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายไปในการประกอบพิธีกรรมเช่นเดียวกันกับการประกอบพิธี
กรรมการฟูอนผีมด-ผีเม็ง พิธีเหยาและโนราโรงครู
เครื่องดนตรีในวงปูาดก้องของวงดนตรีที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมจะเป็นเครื่องดนตรีที่
มีรูปทรงและการสร้างเครื่องดนตรีที่ถาวรและคงทน
เครื่องดนตรีที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมเหยานั้นเป็นเครื่องดนตรีแบบกึ่งถาวร จะมีการ
ชํารุดและยากต่อการรักษาและควรรักษาเป็นอย่างดีกว่าเครื่องดนตรีของกลุ่มพิธีกรรมฟูอนผีมด-ผีเม็ง
และโนราโรงครู
เครื่องดนตรีของโนราโรงครูเป็นเครื่องดนตรีที่มีรูปแบบการสร้างแบบถาวร โดยส่วนมาก
แล้วจะสร้างจากไม้เนื้อแข็งและมีความคงทน เช่นเดียวกับเครื่องดนตรีทางพิธีกรรมของฟูอนผีมด-ผีเม็ง
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ตารางที่ 12 ตารางความเชื่อต่อเครื่องดนตรี
หัวข้อ/พิธีกรรม ฟ้อนผีมด-เม็ง
พิธีเหยา
ค ว า ม เ ชื่ อ ต่ อ มีความเชื่อในเรื่อง มีในเรื่องของความ
เครื่องดนตรี
ของเครื่องดนตรีที่ เชื่อของท่าวกํากา
อยู่ในระดับปาน ดําแต่ก็ไม่มีความ
กลาง
อย่างเคร่งครัด
มีการไหว้ครูก่อน ส่วนมากจะเป็น
การบรรเลงและมี เรื่องของความ
การตั้งเครื่องเซ่น บันเทิงเสียเป็น
ให้กับเครื่องดนตรี ส่วนมาก

โนราโรงครู
หมายเหตุ
มีความเชื่ออย่าง
มากในเรื่องของ
เครื่องดนตรี
มีการบรรเลง
ดนตรีเพื่อออกมา
ทําการแสดงจาก
ที่บ้านของโนรา
และมีการตั้ง
เครื่องทําพิธีลงโรง
และเบิกโรง

เรื่องของความเชื่อของเครื่องดนตรีนั้นก็พูดได้ว่าแต่ละภูมิภาคมีเรื่องของความเชื่อเรื่อง
ของครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนและเรื่องของการเรียนขนบประเพณีที่ปฏิบัติกันมากับเครื่องดนตรีหรือการ
ต่อเพลงขั้นตอนของการบรรเลงขั้นตอนก่อนการบรรเลงหรือเรื่องราวของการปฏิบัติต่อเครื่ องดนตรีก็
ยังคงอยู่และพึงปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในการประกอบพิธีกรรมฟูอนผีมด-ผีเม็ง พิธีเหยา
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และโนราโรงครูก็ยังมีขั้นตอนของการปฏิบัติต่อเครื่องดนตรีและขั้นตอนก่อนการบรรเลงดนตรีจาก
ตารางก็จะพบว่า
เครื่องดนตรีของทางภาคเหนือ เป็นกลุ่มเครื่องดนตรีที่ มีเรื่องของความเชื่ออยู่และมีการ
ไหว้ครูเครื่องดนตรีและเซ่นสังเวยเครื่องดนตรีด้วยเหล้าและอาหารก่อนการบรรเลงทุกครั้งที่มีการตั้ง
วงปูาดก้องซึ่งเป็นเรื่องของการบูชาครู โดยทางเจ้าภาพจะต้องมีการเตรียมขันครูเพื่อให้กับนักดนตรี
เพื่อทําการไหว้ครูและเตรียมอาหารสําหรับเซ่นไหว้เครื่องดนตรี
กลุ่มของวงดนตรีโนรา ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเครื่องดนตรีโดยมีความเชื่อว่าเป็นเครื่อง
ดนตรีที่เทพยดาเป็นคนสร้างมาเพื่อใช้เป็นเครื่องดนตรีในการบรรเลงและเป็นเครื่องดนตรีต้นแบบใน
หลายเครื่องดนตรีของภาคกลาง โดยส่วนมากแล้วเครื่องดนตรีโนราจะเป็ นส่วนหนึ่งของการบูชาและ
ใช้ในการประกอบพิธีกรรมแรกของการเบิกโรงและมีการกราบไหว้บูชาเป็นครูของนักดนตรีและโนรา
จึงมีความเชื่อในเรื่องของเครื่องดนตรีเป็นอย่างสูง
กลุ่มของดนตรีเหยา เป็นกลุ่มที่มีความเชื่อแต่โดยส่วนมากแล้วคนจะถือเป็นเครื่องดนตรี
ในส่วนภาคบันเทิง มากกว่า ซึ่งจากการลงพื้นที่ผู้วิจัยไม่เห็นไม่ค่อยมีพิธีเคร่ง ครัดในการบูชาเครื่อง
ดนตรีอย่างในภูมิภาคอื่นๆ
จากการเปรียบเทียบในเรื่องของความเชื่อในเครื่องดนตรีพบว่า ความเชื่อในเรื่องเครื่อง
ดนตรีของทางภาคใต้ยังมีความเชื่อในเรื่องเครื่องดนตรี รองลงมาคือความเชื่ อของเครื่องดนตรีวงปูาด
ก้องของทางภาคเหนือ และเหยา
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ตารางที่ 13 ตารางรูปแบบการจัดวงดนตรี
หัวข้อ/พิธีกรรม
ภาพวงดนตรี
ฟูอนผีมด-ผีเม็ง

รูปแบบการจัดวง
มีรูปแบบวงชัดเจน

พิธีเหยา

รูปแบบอิสระ

โนราโรงครู
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รูปแบบอิสระ

ที่ ม า: ภาพถ่ า ยโดย สุ นิ ษ า ศิ ริ รั ก ษ์ อาจารย์ โ ปรแกรมวิ ช าดนตรี ไ ทย คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถ่ายเมื่อ 20 พฤษภาคม 2558.
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ตารางที่ 14 ตารางเปรียบเทียบรูปแบบการจัดวง/พื้นที่ปฏิบัติงาน
หัวข้อ/พิธีกรรม
ฟ้อนผีมด-เม็ง
พิธีเหยา
รูปแบบของการจัดวง มีการจัดวงดนตรีที่
มีเครื่องดนตรีน้อยและ
ชัดเจนมีจํานวนเครื่อง มีขนาดกะทัดรัด
ดนตรีจํานวนมากและ รูปแบบการจัดวงอิสระ
ส่วนมากจะเป็นเครื่อง สูงนักดนตรีสามารถ
ดนตรีมีขนาดใหญ่
เคลื่อนย้ายได้
พื้ น ที่ ก า ร จั ด ตั้ ง ว ง มีพื้นที่แยกออกไปเป็น นั่งบรรเลงในพืน้ ที่ของ
ดนตรี
ที่เฉพาะไม่ได้อยู่ใน
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
ระยะในการตั้งวงดนตรี ไกล เสียงดัง
ใกล้ เสียงเบา
เครื่องดนตรีที่เป็นหลัก แน
แคน
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โนราโรงครู
มีเครื่องดนตรีขนาด
เล็กการจัดวงแบบกึ่ง
อิสระ
นั่งบรรเลงในพืน้ ที่ของ
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
ใกล้ เสียงดัง
ทับ

รูปแบบของการจัดวง
วงปูาดก้อง มีรูปแบบของการจัดวงที่ตายตัวเนื่องด้วยเครื่องดนตรีที่มีจํานวนมากและ
ขนาดใหญ่ จึงต้องมีการจัดวงที่มีรูปแบบของการตั้งเครื่องดนตรีที่ชัดเจน ในการนั่งบรรเลงของวงปูาด
ก้องมีจํานวนมากแล้วก็ต้องมีการนั่งที่ไม่บดบังกันเพราะเนื่องจากในการฟูอนจะต้องสังเกตว่าม้า ขี่มี
การทําอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้บรรเลงดนตรีไ ด้ถูกต้องและตรงกับขั้นตอนในการประกอบพิธีซึ่งจ่านํา
หรือผู้บรรเลงเครื่องดนตรีหลักจะต้องเห็นภาพรวมในผาม
หมอม้า มีรูปแบบไม่ชัดเจน วงดนตรีมีความอิสระสูงมากนักดนตรีสามารถเคลื่อนไหวได้
และเครื่องดนตรีมีขนาดเล็กซึ่งหมอแคนจะมีบทบาทมากที่สุดในการบรรเลง
วงโนราหรือลูกคู่ก็มีรูปแบบของการจัดวงดนตรีที่เป็นแบบกึ่งอิสระ สามารถเคลื่อนย้าย
ได้ตามความสมควรของตัวลูกคู่เอง ที่จะต้องมีการดูและสังเกตว่าโนราเองมีการรําท่าไหนเนื่องด้วยลูก
คู่ที่เป็นนายทับจะต้องสังเกตและดูท่ารําเพื่อให้นายทับเองได้ตีและนําจังหวะที่ถูกต้อง
พื้นที่การจัดตั้งวงดนตรี
วงปูาดก้องซึ่งมีเครื่องดนตรีจํานวนมากและขนาดใหญ่ จึงต้องทําไห้มีการใช้พื้นที่ในการจัด
วางเครื่องดนตรีในพื้นที่บริเวณกว้างและอยู่ในเขตของบริเวณพื้นที่ของการทําพิธีกรรมที่ต่อเติมขึ้นมาใหม่
หมอม้าเป็นผู้บรรเลงดนตรีให้กับหมอเหยาอยู่ในเขตของการทําพิธีเหยา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่
หมอเหยาจะมาร่วมพิธีต่างๆในการเล่นเครื่องเล่นและจัดอยู่ในเขตของพื้นที่พิธีกรรม และในการทํา
พิธีกรรมบางครั้งหมอม้าจะไปบรรเลงใกล้กับหมอเหยาโดยหมอแคนจะไปเปุาบรรเลงคนเดียว
โนราโรงครู ลูก คู่จะอยู่ภ ายในโรงครูเลยเนื่องด้ว ยลูกคู่จะต้องดูการร่ายรํา หรือท่ารํ า
เพราะการรําโนราลูกคู่จะต้องบรรเลงดนตรีให้ลงกับตัวโรรา และเครื่องดนตรีมีขนาดเล็กจึงสะดวกใน
การนั่งบรรเลง แต่ก็จะมีการนั่งบริเวณหน้าพาไลแต่ตําแหน่ง การนั่ง อาจจะไม่จัดเรียงตามรูปแบบที่
ทางกระทรวงศึกษาธิการจัดไว้จะนั่งที่มองเห็นท่ารําของโนราอย่างชัดเจน
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ระยะพื้นที่ในการจัดตั้งเครื่องดนตรี
ในการจัดตั้งเครื่องดนตรีก็จะมีพื้นที่ของวงดนตรีและเสียงที่ออกมาจากเครื่องดนตรี
เช่นเดียวกันกับวงดนตรีต่อไปนี้
วงปูาดก้องเป็นวงดนตรีที่มีจํานวนเครื่องดนตรีที่มากและเสี ยงของเครื่องดนตรีที่ออกมา
จะมีเสียงที่ค่อนข้างดังจึงทําให้การจัดวางของเครื่องดนตรีมีระยะไกลและง่ายต่อการสังเกตผู้ฟูอนได้
ง่ายและเห็นอย่างชัดเจนว่าอะไรกําลังอยู่ในพิธีกรรมเพราะในการประกอบพิธีกรรมจะไม่มีการบอก
กล่าวเพราะผู้ฟูอนจะประกอบพิธีกรรมตามความคุ้นเคยของเหล่าหมอมาเอง
การบรรเลงของหมอม้าจะต้องมีการบรรเลงใกล้กับเหล่าหมอเหยาเนื่องจากเสียงของ
เครื่องดนตรีเบาและจํานวนน้อยชิ้นจึงมีการบรรเลงใกล้กับหมอเหยาและในการบรรเลงของหมอม้า
และหมอเหยามีการลําประกอบการเปุาแคนของหมอแคนจึงมีความจําเป็นที่ต้องให้หมอแคนหรือหมอ
ม้าอยู่ใกล้กับหมอเหยาง่ายต่อการได้ยินซึ่งกันและกัน
การบรรเลงของลูกคู่จําเป็นที่ต้องอยู่ในเขตของพื้นที่โรงครู เพื่อที่จะง่ายต่อการสังเกต
ของลูกคู่ที่คอยบรรเลงดนตรีให้กับโนราในการร่ายรําแล้วก็ยังต้องเป็นลูกคู่คอยรับการขับบทของโนรา
อีกด้วยซึ่งการบรรเลงของลูกคู่มีเสียงที่ค้อนข้างจะดังและลูกคู่ก็เป็นองค์ประกอบสําคัญอีกอย่างหนึ่ง
ของการประกอบพิธีกรรม หรือไม่ก็เป็นส่วนหนึ่งหรือปัจจัยหนึ่งของการประกอบพิธีกรรม
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ตารางที่ 15 ตารางเปรียบเทียบผู้บรรเลง (นักดนตรี)
หัวข้อ/พิธีกรรม ฟ้อนผีมด-เม็ง
พิธีเหยา
ชื่อเรียกวงดนตรี ปูาดก้อง
หมอม้า
ชื่อเรียกนักดนตรี แทนคําว่า(จ่า)
แทนคําว่า(หมอ)
ตามด้วยชื่อของ ตามด้วยชื่อของ
เครื่องดนตรี
เครื่องดนตรี
จานวนผู้บรรเลง 8 คน
3-4คน

โนราโรงครู
ลูกคู่
แทนคําว่า(นาย)
ตามด้วยชื่อของ
เครื่องดนตรี
5คน

เพศ

ชาย

ชาย

ชาย

อาชีพ

อาชีพเสริม

อาชีพเสริม

อาชีพเสริม

ช่วงอายุ

30-60 ปี

30-60ปี

18-50ปี

หมายเหตุ

-หมอม้าขึ้นอยู่กับ
เจ้าภาพจะหาหมอม้า
มาทําการบรรเลงคน
-ในพิธีกรรมโนราโรง
ครูอาจจะมีลูกคู่ที่เป็น
ผู้หญิงแต่โดยสวนมาก
แล้วจะเป็นลูกคู่ที่เป็น
ผู้ชายส่วนใหญ่
โดยส่วนมากแล้วนัก
ดนตรีจะมีอาชีพหลัก
อยู่แล้ว
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ผู้ร่วมพิธีกรรมอีกหนึ่งฝุายที่มีความสําคัญในการประกอบพิธีกรรมนั้นก็คือ นักดนตรีที่มี
ความสําคัญไม่แพ้กันกับเจ้าพิธีที่มีหน้าที่สื่อสารกับวิญญาณต่างๆ นักดนตรีหรือผู้ที่บรรเลงบทเพลงใน
การประกอบพิธีกรรมฟูอนผีมด-ผีเม็ง พิธีเหยาและโนราโรงครูนั้นเป็นอีกหนึ่งหัวหลักในการประกอบ
พิธีกรรม ซึ่งถ้าไม่มีนักดนตรีก็ไม่เสียงของบทเพลงที่อยู่ในพิธีกรรม จะกล่าวได้ว่าผู้ที่มาบรรเลงดนตรี
หรือบทเพลงนั้นจะต้องมีความสามารถในการบรรเลงดนตรีซึ่งจากการที่ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ทั้งสามพื้นที่ใน
การเก็บข้อมูลพิธีกรรมฟูอนผีมด-ผีเม็ง พิธีเหยาและโนราโรงครูนั้นก็จะพบว่าผู้ที่มาทําการบรรเลงดนตรี
โดยส่วนมากแล้วก็จะพบว่าเป็นเพศชายโดยส่วนมากไม่พบผู้บรรเลงที่เป็นเพศหญิงเลย และ โดยที่รู้กัน
ว่าถ้าเห็นวงดนตรีหรือนักดนตรีจะเรียกกันดังต่อไปนี้ ฟูอนผีมด-ผีเม็ง ชาวบ้านจะเรียกกันว่าวงปูาด พิธี
เหยาเรียกว่า หมอม้า และโนราโรงครูเรียกว่า ลูกคู่ ซึ่งจะมีชื่อเรียกกันโดยเฉพาะ และจะมีชื่อเรียก
เฉพาะ นามนําหน้าของนั กดนตรีแต่ละประเภทที่ว่า พิธีฟู อนผี มด-เม็ งเรียกว่า จ่า ตามด้วยชื่ อของ
ตําแหน่งที่บรรเลงเครื่องดนตรี พิธีเหยาเรียกว่า หมอ ตามด้วยชื่อของตําแหน่งที่บรรเลงเครื่องดนตรี
และโนราโรงครูเรียกว่า นาย ตามด้วยชื่อของตําแหน่งที่บรรเลงเครื่องดนตรี เช่นเดียวกัน และช่วงอายุ
ที่พบผู้บรรเลงดนตรีในการประกอบพิธีกรรมโดยส่วนมากแล้วก็จะพบว่าอยู่ในช่วงของวัยกลางคน ถึง
ผู้สูงอายุเหล่าผู้บรรเลงดนตรีเหล่านี้ก็บรรเลงดนตรีเป็นอาชีพเสริมไม่มีผู้ไดมีอาชีพที่เป็นนักดนตรีจริงจัง
โดยส่วนมากแล้วการสืบทอดหรือการเรียนดนตรีที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม แล้วนั้นนักดนตรีส่วน
ใหญ่จะมาบรรเลงดนตรีด้วยความชื่นชอบส่วนบุคคลโดยเข้ามาเรียนต่อจากนักดนตรีที่ได้บรรเลงอยู่
ก่อนหน้านี้แล้วมาฝากตัวเป็นศิษย์เพื่อเรียนดนตรีหรือไม่นักดนตรีบางคนก็ฝึกฝนการเล่นดนตรีโดย
ตนเองซึ่งในการบรรเลงดนตรีของนักดนตรีที่มาบรรเลงในการระกอบพิธีกรรมนี้โดยส่วยมากแล้วนั้นนัก
ดนตรีจะต่อเพลงโดนการจดจําจากผู้ที่ต่อบทเพลงให้ แล้วฝึกจนเกิดความชํานาญโดยไม่มีหลักการต่อ
เพลงแบบแผนทางภาคกลางสักเท่าไร แต่จะยึดตามหลักที่ต่อเพลงจากครูผู้ที่ถ่ายทอดบทเพลง
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บทเพลงประกอบพิธีกรรม
การประกอบพิธีกรรมจะมีหลายองค์ประกอบในการจัดกิจกรรมทางด้านพิธีกรรม ซึ่งใน
การประกอบพิธีกรรมก็มีเครื่องดนตรีที่มาบรรเลงดนตรี เพื่อที่จะเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับบรรพ
บุรุษหรือเหล่าผีทั้งหลายแล้วนั้นก็ยังมีบทเพลงซึ่ง เป็นบทเพลงสําคัญในการสื่อสารพูดคุย เมื่อได้ยิน
เพลงดังกล่าวแล้วจะทราบทันทีว่ามีการติดต่อสื่อสารหรือมีการประทับทรงหรือเข้าสู่ช่วงของพิธีกรรม
สําคัญนั้นๆ ในพิธีกรรมฟูอนผีมด-เม็ง พิธีเหยา และโนราโรงครูก็มีบทเพลงสําคัญหรือบทเพลงหลักใน
การประกอบพิธีกรรมนั้นอีกด้วย
การศึกษาเกี่ยวกับบทเพลงประกอบพิธีกรรมของการฟูอนผีมด-ผีเม็ง พิธีเหยาและโนรา
โรงครูจะมุ่งแต่ศึกษาบทเพลงที่มีความสําคัญและเป็นบทเพลงหลักที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมหรือ
บทเพลงที่ ใ ช้ เ ฉพาะในพิ ธี ก รรมฟู อ นผี ม ด-ผี เ ม็ ง พิ ธี เ หยาและโนราโรงครู ซึ้ ง บทเพลงที่ จ ะกล่ า ว
ดังต่อไปนี้เป็นบทเพลงที่ขาดไม่ได้ในการประกอบพิธีกรรมถ้าขาดไปจะทําให้พิธีดังกล่าวไม่ประสบ
ความสํา เร็จ หรือ ไม่ถู กต้ องตามขั้ นตอนของพิธี กรรมที่ สืบทอดกั นมาตั้ง แต่โ บราณ โดยมี บทเพลง
ดังต่อไปนี้
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1. บทเพลงประกอบพิธีกรรมฟ้อนผีมด-ผีเม็ง ประกอบด้วยบทเพลงที่สําคัญในการ
ประกอบพิธีกรรม 4 บทเพลงดังต่อไปนี้
1.1 เพลงมอญฟูอนผี
1.2 เพลงเก๊าห้า
1.3 เพลงลูกกุยเวย
1.4 เพลงลูกกุยช้า
2. บทเพลงประกอบพิธีกรรม พิธีเหยา ประกอบด้วยบทเพลงสําคัญคือ
2.1 เพลงลายผู้ไทน้อย
3. บทเพลงประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู ประกอบด้วยบทเพลงสําคัญคือ
3.1 เพลงเชิด
สําหรับบทเพลงอื่นๆที่นํามาประกอบหรือบรรเลงในการประกอบพิธีกรรม ฟูอนผีมด-ผี
เม็ง พิธีเหยาและโนราโรงครู จะไม่กล่าวถึงในงานวิจัยในครั้งนี้
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บทเพลงประกอบพิธีกรรมฟ้อนผีมดผีเม็ง30
เพลงมอญฟ้อนผี
เพลงมอญฟูอนผี เรียกง่ายๆว่า เพลงมอญ ส่วนเพลงมอญอื่นๆที่นิยมนํามาใช้ในการ
บรรเลงในวงปี่พาทย์พื้นเมือง เช่น มอญดูดาว มอญดํา มอญรําดาบ เป็นต้น เพลงมอญฟูอนผีใช้ในการ
บรรเลงเป็นเพลงหลักของพิธีกรรม ดังนั้น จึงสื่อกันง่ายๆว่า “เพลงมอญ” ก็เป็นอันเข้าใจแล้ว
เพลงมอญเป็นเพลงที่มีท่วงทํานองเป็นที่คุ้นหูของชาวบ้านทั่วไป นอกจากทํานองจะจําได้
ง่ายแล้ว ลีลาของเท่งทึ้ง ก็ยังเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่ง ที่บ่งบอกให้รู้ว่าเป็นเพลงมอญ นอกจากจะเป็นเบส
ให้กับวงแล้วทางเดินของเบส หรือลีลาของเท่งทึ้ง จะมีทั้งรุกและรับ ประสานสัมพันธ์กับท่วงทํานอง
เพลง ชวนให้เกิดความคึกคัก มีอารมณ์สนุก เชื้อเชิญให้ฟูอนรํา
ความเร็วของจังหวะ สําหรับการบรรเลงเพลงมอญนั้น สามารถบรรเลงได้ทั้งแบบช้าและ
เร็ว ความเหมาะสมย่อมขึ้นอยู่กับบรรยากาศหรือสถานการณ์ เช่น บรรเลงเป็นเพลงเปิดผามและเชื้อ
เชิญผีเข้าผาม
เนื่องจากเพลงมอญสามารถจะบรรเลงได้ทั้ง แบบช้าและเร็ว ดัง นั้นอารมณ์และรสของ
ดนตรีที่จะได้จึงย่อมแตกต่างกัน หากบรรเลงช้าทํานองเพลงก็จะเปิดโอกาสให้นักดนตรีได้ “พั่น ”
(ปั่น) หรือ “เก็บ” ได้ตลอดเพลงหรือจะเก็บเป็นช่วงๆ คือให้โอกาสได้เติมลูกเล่นให้มีสีสัน หากบรรเลง
เร็วขึ้นจังหวะก็จะกระชับแน่นโอกาสที่จะเติมลูกเล่นมีน้อย
1. ใช้เป็นเพลงเปิดผามหรือโรงพิธี และในโอกาสอันเดียวกัน ก็ถือเป็นเพลงเชิญผีเข้าผาม
ไปด้วย เมื่อเห็นว่า “ผีเก๊า” และผีอื่นๆเข้าผามมาพอสมควรแล้ว จึงจะเปลี่ยนไปเป็นเพลง “เก๊าห้า”
พิธีการหรือประเพณีนิยมแบบนี้ใช้ทั้งการฟูอนผีมด และผีเม็ง
30

ณรงค์ สมิทธิธรรม, ดนตรีประกอบพิธีฟอ้ นผีในจังหวัดลาปาง (ลําปาง: ภาควิชา
ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูลําปาง, 2535), 89-140.
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2. ใช้เป็นเพลงเริ่มต้นของการฟูอน หลังจากหยุดพักรับประทานอาหารมื้อกลางวันหรือ
พักช่วงสั้นๆระหว่างการฟูอน
3. ในกรณีที่อ าจมี ผีเ ข้าหรือ ผีออก ในระหว่า งการฟู อนซึ่ ง ต้ องใช้เ พลงอื่น บรรเลง
ประกอบ เมื่อวางเพลงหรือลงเพลงหรือจบเพลงนั้นแล้ว จะใช้เพลงมอญเริ่มต้นการฟูอนอีกทุกครั้ง
4. บางครั้งสถานการณ์อาจเปลี่ยนไปมีการใช้เพลงอื่นๆมาประกอบการฟูอน เช่น การใช้
เพลงรําวง เพลงลูกทุ่ง หรือแม้กระทั่งเพลงยอดนิยมร่วมสมัย เมื่อต้องการพลิกบรรยากาศให้กลับมา
เป็นการฟูอนแบบขนบประเพณี ดนตรีก็จะเปลี่ยนมาเป็นเพลงมอญอีก
ดังนั้นเพลงมอญจึงเป็นเพลงหลักของพิธีการฟูอนผี ทั้งผีมดและผีเม็ง ในจังหวัดลําปาง
เป็นสื่อซึ่งเป็นที่เข้าใจกันอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นคน (ดู) หรือผี (คนฟูอน) แม้กระทั่งชาวบ้านที่คุ้นเคยกับ
ประเพณีนี้ และอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของการฟูอนผีก็ย่อมได้
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ภาพที่ 58 โน้ตเพลง มอญ (ฟูอนผี)
เพลงเก๊าห้า
“เก๊า”ในที่นี้แปลว่า ต้น เก๊าไม้ -ต้นไม้ เก๊าห้า คือ ต้นห้า หรือต้นมะห้า เป็นต้นไม้เคล็ด
พิธีสําหรับการฟูอนผีเม็งที่จะต้องมีต้นมะห้าหรือกิ่งของต้นมะห้าปักไว้ที่ลานหน้าผาม เจ้าหรือผีจะมา
31
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ฟูอนดาบหรือรําดาบรอบต้นไม้ จะฟูอนเดี่ยว หรือฟูอนคู่ ก็ได้ไม่ได้จํากัด ดังนั้นจึงเรียกเพลงที่ใช้ฟูอน
ดาบที่ต้นมะห้านี้ว่า “เพลงเก๊าห้า” สําหรับผีมดไม่มีต้นไม้เคล็ด แต่มีการฟูอนดาบและใช้เพลงเก๊าห้า
ประกอบการฟูอนเช่นเดียวกัน
เพลงเก๊าห้านอกจากจะนํามาใช้ในการฟูอนดาบแล้ว ยังใช้เพลงนี้คู่กันไปกับเพลงมอญ
ฟูอนผี และจะใช้ในโอกาสที่เจ้าหรือผีจะกินเครื่องเซ่นหรืออาหารที่จัดมาเลี้ยง โดย “เก๊าผี” และผี
ระดับใหญ่จะถือดาบที่ จุดเทียนที่ปลายดาบชี้ไปยังอาหาร เดินวนรอบสําหรับอาหาร ผีอื่นๆก็จะเดิน
ตามหลัง ดนตรีจะบรรเลงเพลงเก๊าห้าประกอบตลอดหรืออาจจะมีเพลงมอญฟูอนผีสลับบ้าง เดินวน
ประมาณ 3 รอบ ก็เป็นอันเสร็จพิธีการกินอาหารของผี
ทํานองของเพลงเก๊าห้าจะให้อารมณ์ในทางอ่อนหวาน สอดคล้องไปกับลีลาท่ารําของการ
ฟูอนดาบที่มีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจะช้าและถึงกับช้ามากๆ แบบที่เรียกว่าค่อยๆเยื้องกราย คือ
การฟูอนดาบนั้นอาจมีการออกท่าเล่นเชิงประกอบด้วย เพลงจะมีความอ่อนหวานหยดย้อยย่อมขึ้นอยู่
กับฝีมือของผู้เปุาแน่ให้คร่ําครวญ ออดอ้อน ให้เป็นทํานองที่ไหวหวานออกมาให้ได้ และก็น่าแปลกที่
เพลงเก๊าห้านี้ หากเล่นให้เร็วแล้ว ก็จะได้อารมณ์เพลงที่สนุกครึกครื้นก็ยังได้อีก เพียงแต่ว่ามีการปรุง
แต่งลีลาในการเล่นให้สนุก อารมณ์เพลงก็จะเปลี่ยนไปได้ โดยที่เครื่องประกอบจังหวะทั้งหลายไม่ต้อง
เปลี่ยนลีลาของหน้าทับเลย
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โน้ตเพลงเก๊าห้า32
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ภาพที่ 59 โน้ตเพลงเก๊าห้า
เพลงลูกกุยเวย
ลูกกุย หมายถึง กําปั้น และ เวย ก็คือ ไว บางถิ่นจะออกเสียงเวยเป็นโวยก็มีบ้าง เพลงลูก
กุยเวยมีอีกชื่อหนึ่งเรียกง่ายๆสั้นๆว่า เพลงมวย
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เพลงลูกกุยเวยมีทํานอง ลีลา และจังหวะที่ให้ความคึกคัก เร้าใจ สามารถจะกระตุ้นให้
นักมวยตลอดจนผู้ชมเกิดความคึกคะนอง ฮึกเหิม
เสียงดนตรีที่ให้บรรยากาศที่ดุเดือดนี้ จึง เหมาะที่จะนํามาใช้ในการฟูอนผีแบบ ผีเม็ง
ในช่วงของการ โหนเชือก เพราะทําให้เกิดบรรยากาศเร่าร้อน ตื่นเต้น ของการฟูอนผี และถ้าในขณะที่
การฟูอนดําเนินอยู่นั้น หากว่าเกิดมีร่างทรงถูกเจ้าเข้าหรือเจ้าจะออกจากร่างจะสังเกตได้จากร่างทรง
จะจับเชือกเดินไปมา หรือกําลังทําท่าจะโหนเชือก นักดนตรีจะเปลี่ยนเพลงเป็น ลูกกุยเวย ทันที ไม่
ต้องรอให้เพลงมอญฟูอนผีจบก่อน เป็นการหักมุมความร้าวใจที่ดุดันทันที ความเร็วของจังหวะ ความ
ดุดัน เร้าใจ จะได้รับการบรรเลงดนตรีมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับร่างทรงที่กําลังโหนเชือก ถ้าโหน
แบบใช้มือจับเชือกเดินไปมาพอให้เชือกตึง จากนั้นก็หมดสติค่อยๆรูดเชือกลงไปนอนกับพื้น ความเร้า
ใจก็จะเพิ่มมากขึ้นและที่จัดว่ารุนแรงเร้าใจคือ การโหนและห้อยตัววิ่งไปมาพร้อมทั้งกระทืบเท้ารวมไป
ถึงเกลือกกลิ้ง แกว่งตัวไปกับเชือกที่คลายเกลียวออก ดนตรีจะกระแทกโหมประโคมเข้าไป ให้ถึงขีด
สุด จนเห็นว่า ร่างทรงระทดระทวยรูดตามเชือกลงมา ดนตรีจึงจะลงท่อนจบโดยค่อยๆโรยจังหวะให้
ช้าลงจนจบในที่สุด
ความรุ น แรงจะมี ข นาดไหนย่ อ มขึ้ น อยู่ กั บ สุ ข ภาพ และวั ย ของร่ า งทรง อั น เป็ น
ลักษณะเฉพาะของร่างทรงด้วย
แม้ว่า ผีมด จะไม่มีการโหนเชือกแต่ผามผีมดทั่วไปจะมีเชือกสําหรับโหนผูกไว้เพื่อรับแขก
ผีเม็งที่ได้ไป ข่วย ไว้แล้ว
นักดนตรีจึงต้องมีความพร้อมเสมอ ที่จะรับหรือสรวมเข้าจังหวะ หากมีใครนําเพลงนี้ขึ้น
คนนํา หรือ คนชัก จะต้องสังเกตบรรยากาศการฟูอนให้ดีว่ามี การเข้าการออก หรือบางครั้งก็เรียกว่า
“จะมาจะไป” ของผีหรือเจ้า เพื่อให้ได้บรรยากาศและอารมณ์เมื่อเห็นร่างทรงทําท่าโหน คนชักเพลงก็
จะขึ้นทันท
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โน้ตเพลงลูกกุยเวย33
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ภาพที่ 60 โน้ตเพลงลูกกุยเวย
เพลงลูกกุยช้า
เพลงลูกกุยช้า เป็นเพลงที่จัดได้ว่ามีความไพเราะอย่างมากเพลงหนึ่ง ถึงแม้จะออกไปทาง
เศร้าบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับโหยหวน คร่ําครวญสะอึกสะอื้นแต่อย่างใด ยังมีความอ่อนหวานแฝงอยู่ ในเวลา
เย็นใกล้จะค่ําซึ่งเป็นเวลาอันสมควรจะยุติงานได้แล้ว เสี ยงเพลงที่บรรเลงอย่างเรียบๆไม่ผาดโผน ไม่
กระตุ้นให้เกิดความคึกคะนอง มีแต่ความไพเราะ อ่อนหวานระคนเศร้า จะทําให้บรรยากาศของงาน
เลี้ยงผีหรืองานฟูอนผีซึ่งสนุกสนาน และเหน็ดเหนื่อยกันมาตลอดวันเกิดการผ่อนคลาย ประจวบกับ
เวลาเย็นด้วย จึงทําให้เกิดความวังเวง เยือกเย็น และผ่อนคลาย ดังถูกมนต์สะกด
เพลงลูกกุยช้า เรียกได้อีกอย่างว่า เพลงส่งผี ด้วยเหตุว่าเป็นเพลงที่ใช้สําหรับการปิดงาน
ซึ่งเป็นช่วงที่ เจ้าปูุ เจ้าย่า จะอําลาลูกหลาน เพื่อกลับ เมืองบน จึงเป็นชื่อที่สื่อความหมายได้ดี สาเหตุ
ที่ได้ชื่อว่า ลูกกุยช้า ได้มีการสอบถามนักดนตรี และผู้เฒ่าผู้แก่ จึงได้คําตอบว่า ด้วยความไพเราะของ
เพลงซึ่งให้อารมณ์ออกไปทางหวานและเยือกเย็น จึงทําให้ลุกหลานบางคนซึ่งได้กิน น้ําม่วน (สุรา) ที่
เจ้าพ่อได้เมตตาหยิบยื่นให้ หากจะใช้ กําปั้น หรือ ลูกกุย กัน ที่เคยพลุกพล่าน ว่องไว มาก่อนก็จะได้
สงบเยือกเย็นลง ตามความเข้าใจเช่นนั้น

33

ณรงค์ สมิทธิธรรม, ดนตรีประกอบพิธีฟอ้ นผีในจังหวัดลาปาง (ลําปาง: ภาควิชา
ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูลําปาง, 2535), 127.
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โน้ตเพลงลูกกุยช้า34
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ภาพที่ 61 โน้ตเพลงลูกกุยช้า

บทเพลงประกอบพิธีกรรมพิธีเหยา
การประกอบพิธกรรมเหยา เป็นการประกอบพิธีกรรมที่มีการประกอบพิธีกรรมที่เกิดขึ้น
มายาวนาน และเช่ นเดี ยวกั นในการประกอบพิ ธีกรรมเหยาก็ มีบทเพลงในการประกอบพิธี กรรม
เช่นเดียวกันและในการประกอบพิธีกรรมเหยานั้นก็มีบทเพลงเฉพาะ และมีบทเพลงเดียวที่ ใช้ในการ
ประกอบพิธีกรรมคือ ลายภูไทน้อย
เพลงเป็นสื่อกลางในการติดต่อกับเทพยดาและเหล่าบรรดาผีทั้งหลาย ซึ่งบทเพลงที่ใช้ใน
การติดต่อนั้นก็เป็นการบรรเลงจากมนุษย์ โดยใช้เครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องดนตรี
พื้นบ้านที่รู้จักกันทางภาคอีสาน คือ แคน ประกอบกับการลําของหมอเหยา เพลงที่ใช้ในการบรรเลง
ในการประกอบพิธีกรรมของพิธีเหยา ประกอบด้วย สําหรับเชิญลง เสี่ยงทาย เชิญกลับหรือลา 35 ก็จะ
ใช้ เ พลงลายภูไ ทน้ อ ย ในแต่ ละครั้ง ที่ มี ก ารบรรเลงเพลงอาจจะมี ก ารเปลี่ย นไปตามอารมณ์ แ ละ
จินตนาการของหมอแคนและหมอเหยา

34

ณรงค์ สมิทธิธรรม, ดนตรีประกอบพิธีฟอ้ นผีในจังหวัดลาปาง (ลําปาง: ภาควิชา
ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูลําปาง, 2535), 137.
35
อนันต์ มีชัย, “พิธีเหยา: กรณีศึกษาดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบพิธีเหยาเพื่อรักษา
อาการเจ๊บปุวยของชาวผู้ไทยในหมู่บ้านหนองเม็ก ตําบลปุาไร่ อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร”
(วิทยานิพนย์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ, 2551), 78.
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ภาพที่ 62 โน้ตลายผู้ไทน้อย
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ภาพที่ 63 โน้ตลายผู้ไทน้อย (ทางปี่ผู้ไท)
โน้ตลายผู้ไทน้อย (ทางกระจับปี่)38
---ร
-ฟ-ล
-ซ-ล

ภาพที่ 64 โน้ตลายผู้ไทน้อย (ทางกระจับปี่)
บทเพลงประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู
บทเพลงที่ใช้ในการกระกอบพิธีกรรมโนราโรงครูนั้นก็มีหลากหลายบทเพลง บทเพลงที่
สําคัญและใช้ในการประกอบพิธีกรรมที่มีการประทับทรงหรือในการประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
พิธีกรรมที่จะต้องเป็นบทเพลงที่เป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์และเหล่าบรรพบุรุษแล้วนั้นจะพบว่ามีอยู่
บทเพลงหนึ่งที่ใช้เป็นบทเพลงหลังในการประกอบพิธีกรรมนั้นก็คือ เพลงเชิด
เพลงเชิด เพลงเชิดเป็นบทเพลงที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมในขณะอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์
มายังพื้นที่ของการทําพิธี การบริกรรมคาถา เชิญและส่งครูหมอหรือเหล่าผีบรรพบุรุษ บทเพลงเชิดนี้
ไม่ค้นพบผู้แต่งว่ามาจากไหน ทํานองของเพลงเชิดนั้นมีหลายทํานองแต่มักพบทํานองเดียวที่มักจะพบ
บ่อยมากที่สุดในการประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู
การบรรเลงหรือการเดินทํานองของบทเพลงเชิด ลูกคู่จะต้องมีความเข้าใจขั้นตอนของ
การประกอบพิธีกรรม เนื่องจากมีการเชิญ ครูหมอตายายหรือสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ จะต้องมีการบรรเลงบท
เพลงเชิด ในการบรรเลงเพลงเชิดจะไม่สามารถกําหนดจํานวนครั้ งในการบรรเลงได้เนื่องจากจะต้อง
บรรเลงวนไปวนมาตลอดเวลา ในช่วงของการทําพิธีกรรมและเช่นเดียวกันในการทําพิธีกรรมก็ไ ม่

36

สัมภาษณ์ ปาริวรรต ไวสู้ศึก, อาจารย์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล, 23 มีนาคม 2558.
เรื่องเดียวกัน.
38
เรื่องเดียวกัน.
37
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สามารถบอกได้ว่าพิธีกรรมเสร็จสิ้นแล้วหรือยัง ลูกคู่จะต้องสังเกตและต้องบรรเลงทอดลงจบเพลงให้
ทันกับการจบพิธีกรรมหรือไม่ก็สามารถบรรเลงเพลงอื่นๆได้39
โน้ตเพลงเชิด40
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บทเพลงที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมฟูอนผีมด-ผีเม็ง เหยาและโนราโรงครู ก็จะเห็นว่าใน
การประกอบพิธีกรรมทั้งสามพิธีกรรม มีบทเพลงที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมที่ชัดเจนทั้งสามพิธีกรรม
การประกอบพิธีกรรมฟูอนผีมด-ผีเม็ง จะมีบทเพลง 4บทเพลงด้วยกันในการประกอบ
พิธีกรรมซึ่งแต่ละบทเพลงก็จะมีหน้าที่ในการประกอยพิธีกรรมที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย
1. เพลงมอญฟูอนผี .ใช้เป็นเพลงโหมโรงในการประกอบพิธีกรรม ใช้เปิดผาม เชิญผีเข้า
ผาม และเป็นบทเพลงหลักในการประกอบพิธีกรรม
2. เพลงเก๊ า ห้ า .ใช้ ใ นการฟู อ นดาบ และใช้ ใ นการบรรเลงประกอบการรับ สั ง เวย
เครื่องเซ่นสําหรับเจ้า หรือ ผี
3. เพลงลูกกุยเวยใช้สําหรับโหนผ้าของผีเม็ง
4. เพลงลูกกุยช้าเป็นบทเพลงลาในการประกอบพิธีกรรมหรือเพลงส่งผี
การประกอบพิธีกรรมเหยามีบทเพลงประกอบพิธีกรรม พิธีเหยาเพียงบทเพลงเดียวที่ใช้
ในการประกอบพิธีกรรมเหยาคือเพลงลายภูไทน้อย ซึ่งจะใช้บทเพลงนี้ทุกพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในพิธีเหยา
การประกอบพิธีกรรมโนราโรงครูมีบทเพลงประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู หลายบทเพลง
ที่บรรเลงในการประกอบพิธีกรรมแต่ในพิธีกรรมที่เป็นพิธีกรรมสําคัญทางโนรา ที่ประกอบพิธีกรรมใน
โรงครูนั้นมีเพียงบทเพลงเดียว คือ เพลงเชิด เป็นบทเพลงที่จะบรรเลงในช่วงของการประกอบพิธีกรรม
ของโนราโรงครูเป็นเพลงที่เป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์ และเหล่าครูหมอตายาย
39

จารุวัฒน์ นวลใย, “ดนตรีพิธีกรรม: กรณีศึกษาพิธีกรรมโนราโรงครูคณะพนมศิลป์
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา” (วิทยานิพนย์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2552), 65-67.
40
สัมภาษณ์ นรินทร พาหุรัตน์, อาจารย์โรงเรียบวัดทุ่งหวังใน, 20 พฤษภาคม 2558.
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พิธีกรรมฟูอนผีมด-ผีเม็ง เหยาและโนราโรงครู มีการบรรเลงดนตรีและเป็นองค์ประกอบ
สําคัญในการสื่อสารระหว่าง มนุษย์กับเทพยดา บรรพบุรุษ ผี ต่างๆการประกอบพิธีกรรมจะเห็นได้ว่า
มีบ ทเพลงเป็ นองค์ ประกอบหลัก และเป็ นบทเพลงที่บ รรเลงสดแต่อ ย่า งไรก็ต ามในการประกอบ
พิธีกรรมเหยา เป็นพิธีกรรมเดียวที่มีบทเพลงที่บรรเลงประกอบการลําซึ่งมีความแตกต่างจากพิธีกรรม
ฟูอนผีมด-ผีเม็งและโนราโรงครู ที่มีบทเพลงที่บรรเลงเพียงอย่างเดียวเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรม
ตารางที่ 16 ตารางเปรียบเทียบบทเพลงที่ประกอบในพิธีกรรม
หัวข้อ
ฟ้อนผีมด-เม็ง
พิธีเหยา
1. รูปแบบการบรรเลง บรรเลงดนตรีเพียง บรรเลง
และการขับร้อง
อย่างเดียว
ประกอบการลํา
ของหมอเหยา

โนราโรงครู
บรรเลงประกอบด้วย
การขับบทและจะมีลูก
ครูทอยบทที่โนราเป็นผู้
ขับบท
ไม่มีการบรรยาย
ไม่มีการบรรยาย จะมีการบรรยายของ
ขั้นตอนของการ
ขั้นตอนของ
โนราใหญ่เพื่อบอก
ประกอบพิธีกรรม พิธีกรรมเหยา
กล่าวของขั้นตอนใน
ทําตามความคุ้นเคย อาวุโสที่สุดหรือ การประกอบพิธีกรรม
ของม้าขี่ทั้งผามโดย ความต้องการของ เพื่อที่จะให้เหล่าบรรดา
ไม่มีผู้บอกกล่าวของ หมอเหยาเจ้าภาพ ลูกหลานที่มาประกอบ
พิธีกรรม
พิธีกรรมทราบว่าถึง
ขั้นตอนอะไรบ้าง
เนื่องจากขั้นตอนของ
การประกอบพิธีกรรมมี
ความซับซ้อน
พอสมควร
นักดนตรีต้องเป็นผู้ หมอม้าต้องมีการ ลูกคู่ต้องสังเกตอยู่ทุก
สังเกตว่าจะมีการ สังเกตของหมอ ขั้นตอนของการ
โหนผ้าของการฟูอน เหยา
ประกอบพิธีกรรม
หรือไม่เป็นการ
เนื่องจากจะต้องดูท่ารํา
สังเกตเพื่อทําการ
ของโนราหรือการว่าบท
บรรเลงตลอดเวลา
ของโนรา
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2.รูปแบบขั้นตอนของ
การบรรเลง

3.กระบวนการบรรเลง
ดนตรี/บทเพลง
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อภิปราย
การบรรเลงล้ ว นหรื อ การบรรเลงดนตรี เ พี ย งอย่ า งเดี ย วนั้ น เป็ น ภาษานามธรรม
(abstract)จะมีสัญญะอยู่ในตัวไม่อาจจะระบุเป็นถ้อยคําของบทร้องได้ มีอํานาจควบคุมกลไกทุกส่วน
ภายใต้ทํานองของจังหวะในการบรรเลงดนตรี
การบรรเลงที่มีการขับร้อง เป็นภาษากึ่งนามธรรม เป็นเพลงร้อง (song) มีการพรรณนา
ด้วยถ้อยคําสํานวนบทร้องที่สืบทอดมีการสอดแทรกบันเทิงอยู่บ้าง มีการสื่อสารที่เป็นผู้ฟังที่เป็นมนุษย์
ไปด้วย โดยการสื่อที่แบบการขับร้องแบบปากเปล่าและการสื่อด้วยไมโครโพนที่มีความเสียงดังเพื่อ
สร้างพลังอํานาจเหนือทุกคน
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บทเพลงที่ประกอบในพิธีกรรมในการฟูอนผีมด-ผีเม็ง พิธีเหยา และโนราโรงครู มีขั้นตอน
ของกระบวนการบรรเลง/บทเพลง นักดนตรีหรือผู้บรรเลงจะต้องเป็นผู้สัง เกตผู้กระกอบพิธีกรรม
เพื่อที่จะได้ทําการบรรเลงบทเพลงให้ตรงและถูกต้องตามกระบวนการและขนบประเพณีที่ได้กําหนดเอาไว้
รูปแบบการบรรเลงและการขับร้อง สังเกตจากตารางว่าจะมีความแตกต่างกันเนื่องจาก
ในการประกอบพิธีกรรมการฟูอนผีมด-เม็งนั้นจะไม่มีส่วนของการขับร้องเลย มีแต่การบรรเลงดนตรี
เพียงอย่างเดียวซึ่งมีความแตกต่างกับการประกอบพิธีกรรมของ พิธีเหยา และโนราโรงครู จะมีการขับ
ร้องประกอบดนตรีในการประกอบพิธีกรรม
รูปแบบขั้นตอนของการบรรเลง มีความเหมือนกันของการประกอบพิธีกรรมของฟูอนผี
มด-ผีเม็งและพิธีเหยาที่ใช้ความคุ้นเคยของผู้ที่เป็นผู้นําในการประกอบพิธีกรรมแต่มีความแตกต่างจาก
ของโนราโรงครู ที่ผู้นําในการประกอบพิธีกรรมจะมีการประกาศหรืออธิบายขั้นตอนของการประกอบ
พิธีกรรมนั้นๆ
ตารางที่ 17 ตารางโอกาสของการประยุคกับสื่อสมัยใหม่
ฟ้อนผีมด-เม็ง
พิธีเหยา
โนราโรงครู
มีการประยุกต์นําเครื่องดนตรี ไม่สามารถในการประยุกต์ได้
เริ่มมีการประยุกต์แต่ยังคงเดิม
สากลและเพลงสมัยใหม่เข้ามา เลยเนื่องจากว่ามีความเชื่อว่าถ้า ตามขนบประเพณีดั้งเดิมที่
ประกอบพิธีกรรมในช่วงของ
ทําผิดกระบวนการที่ทํามาจะผิด ปฏิบัติมา
การฟูอนผี
ผี กลายเป็นปอบได้
ในปัจจุบันบันมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วแต่อย่างไรก็ตามความเชื่อเรื่อง
ของพิธีกรรมฟูอนผีมด-ผีเม็ง พิธีเหยา และโนราโรงครู ก็ยังมีกลุ่มคนที่ยังสืบต่อเจตนารมณ์ของบรรพ
บุ รุ ษ มี ก ารสื บ ทอดกั น มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ถ้ า มองในความเป็ น พิ ธี ก รรมแล้ ว นั้ น ก็ ยั ง คงปฏิ บั ติ ต าม
ขนบประเพณีที่สืบต่อกันมา ด้วยสภาวะทางสังคมที่มีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งด้านเทคโนโลยี ทางด้านสาธารณสุข และด้านอื่นๆอีกมากมาย ทําให้สังคมการเป็นอยู่ก็เ ปลี่ยนไป
ตามกาลเวลาเช่ น เดี ย วกั น ในการประกอบพิ ธี ก รรมก็ ย่ อ มมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปตามกาลเวลา
เช่นเดียวกันจะเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มของสังคมนั้นๆด้วย และพิธีกรรมฟูอนผีมด-ผีเม็ง
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พิธีเหยา และโนราโรงครู ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงของฟูอ นผีมด-ผีเม็งมีการ
เปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนในเรื่องของการนําดนตรีสากลเข้ามามีส่วนร่วมในการประกอบ
พิธี ก รรมนํา บทเพลงสมั ย ใหม่ ม าประกอบการฟูอ น และมี บ ทบาทที่ข้ อ นข้ า งชั ด เจนในประกอบ
พิธีกรรมแต่ก็ยังคงมีการประกอบพิธีกรรมแบบดั้งเดิมอยู่ พิธีเหยา เป็นพิธีกรรมที่ ยัง คงความเป็น
ดั้งเดิมไว้สูงมากคงปฏิบัติอย่างเดิมมีการเปลี่ยนแปลงที่น้อยที่สุดในสามพิธีกรรมเลยก็ว่าได้ โนราโรง
ครู ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันแต่การเปลี่ยนแปลงของโนราโรงครูนั้นจะมีเฉพาะการแสดงภาค
บันเทิงเท่านั้นที่มีการนําเครื่องดนตรีสากลมาร่วมการบรรเลงแต่ ในช่วงของพิธีกรรมโรงครูที่เป็ น
พิธีกรรมจริงๆนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงของตัวดนตรีหรือบทเพลง
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ
การวิจัยในครั้งนี้ได้ทาการศึกษา เปรียบเทียบบทบาททางดนตรีในพิธีกรรมชาวบ้าน
กรณีศึกษา ฟ้อนผีมด-เม็ง พิธีเหยาและโนราโรงครู โดยการศึกษาข้อมูลจากตาราหนังสือและการลง
ภาคสนามในการเก็บข้อมูลโดยแบบมีส่วนร่วม ในเขตพื้นที่จังหวัดลาปาง มุกดาหาร และสงขลา มา
ทาการศึกษาเปรียบเทียบ ทางด้าน มานุษยวิทยาคดุริยางค์ และตีความที่ได้จากข้อมูลที่ได้จากตารา
หนัง สือและการศึกษาภาคสนามที่เกี่ยวข้อง ในบทนี้ผู้วิจัยจะนาเสนอสรุปผลการวิจัยและอภิปลาย
ผลการวิจัยรวมทั้งข้อเสนอแนะต่อไป
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สรุปผลการวิจัย
ขั้นตอนการประกอบพิธีกรรม
ขั้นตอนของการประกอบพิ ธีกรรมฟ้อนผีมด-ผีเม็ง แล้วนั้น จะเห็นได้ว่ามีขั้นตอนของ
พิธีกรรมที่ค่องข้างน้อยและเป็นขั้นตอนที่ซ้าๆ ฟ้อนรา ดื่มกินเหล้า พูดคุยกันระหว่างร่างทรงที่ทาง
เจ้าภาพเชิญมา
กิจกรรมในการประกอบพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในพิธีเหยานั้นเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นซ้ากันจาก
พิธีกรรมในวันแรกมีกิจกรรมของพิธีกรรมที่เพิ่มมาคือ กินข้าวหวาน จับช้าง เล่นเรือ นอกจากนั้นเป็น
พิธีกรรมที่ประกอบพิธีกรรมที่ซ้าจากวันแรก
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพิธีกรรมโนราโรงครูนั้นเป็นกิจกรรมที่มีหลากหลายกิจกรรมมีเพียง
กิจกรรมเดียวที่ทาซ้าคือ กาดครู ที่จะต้องทาเป็นอันดับแรกของการประกอบพิธีกรรมในแต่ละวัน
การประกอบพิ ธี ก รรมฟ้ อ นผี ม ด-ผี เ ม็ ง พิ ธี เ หยาและโนราโรงครู นั้ น ก็ จ ะพบว่ า การ
ประกอบพิธีกรรมแต่ละพิธีกรรมก็จะมีขั้นตอนและกระบวนการในการกาหนดจัดกิจรรมของพิธีกรรม
โดยแต่ละพิ ธีก รรมก็ จะมีโ ครงสร้ างและขั้ นตอนในแต่ ละวัน และเวลาที่ก าหนดว่า มี กิ จกรรมหรื อ
พิธีกรรมอะไรบ้าง จากการเปรียบเทียบกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพิธีกรรมของฟ้อนผีมด-ผีเม็ง พิธีเหยาและ
โนราโรงครู พบว่า ขั้นตอนของพิธีกรรมโนราโรงครูมีขั้นตอนและพิธีกรรมที่มากและยาวนานที่สุด
ประมาณ 34 ขั้ น ตอนพิ ธี ก รรม และรองลงมาพบว่ า พิ ธี เ หยามี ขั้น ตอนในการประกอบพิ ธี ก รรม
ประมาณ 25 ขั้นตอนพิธีกรรม และขั้นตอนกระบวนการในการประกอบพิธีกรรมฟ้อนผีมด-ผีเม็ง มี
ขั้นตอนของพิธีกรรมน้อยที่สุดประมาณ 16 ขั้นตอนพิธีกรรม
ในการประกอบพิธีกรรมฟ้อนผีมด-ผีเม็ง พิธีเหยาและโนราโรงครู ก็สัง เกตได้ว่าจะมี
ขั้นตอนวันและเวลาที่ประกอบพิธีกรรมที่ พบว่า ฟ้อนผีมด-ผีเม็ง มีการประกอบพิธีกรรม 2 วัน โดย
การประกอบพิธีกรรมจะเกิดขึ้นในช่วงของเวลากลางวันเพียงอย่างเดียวไม่มีการประกอบพิธีกรรมใน
ช่วงเวลาของกลางคืน พิธีเหยามีการประกอบพิธีกรรมเป็นเวลา 2 วันเช่นเดียวกันแต่มีการประกอบ
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พิธีกรรมวันแรกในช่วงของเวลาในช่วงของกลางคืนและวันที่สองเป็นเวลากลางวัน โนราโรงครูมีการ
ประกอบพิธีกรรม 2 คืน 3 วัน มีการเริ่มพิธีกรรมในช่วงเย็นและมีการแสดงในส่วนของการแสดง
บันเทิง วันที่สองเป็นช่วงของพิธีกรรมทั้งวันและช่วงของกลางคืนก็จะเป็นพิธีกรรมของการเชื้อครูหมอ
หรื อ ประทั บ ทรง แต่ ไ ม่ ส ามารถก าหนดเวลาได้ ว่ า จะเสร็ จ พิ ธี ก รรมช่ ว งเวลาใดและวั น ที่ ส ามก็
เช่นเดียวกันมีพิธีกรรมทั้งวัน
ความซับซ้อนของพิธีกรรม
การประกอบพิธีกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการประกอบพิธีกรรมอะไรก็ตาม ตัวของพิธีกรรม
ก็จะมีโครงสร้างหรือขั้นตอนกระบวนการในการดาเนินกิจกรรมประกอบพิธีกรรม เพื่อเป็นขั้นตอน
และไปในทิศทางเดียวกันระหว่างผู้ที่ประกอบพิธีเองหรือผู้ร่วมประกอบพิธี และแต่ละพิธีกรรมก็จะมี
ขั้นตอนหรือโครงสร้างของพิธีกรรมที่ชัดเจนและจะขึ้นอยู่กับผู้ประกอบพิธีกรรม ว่าจะมีการประกอบ
พิธีกรรมอย่างไร
ในการประกอบพิธีกรรมฟ้อนผีมด-ผีเม็งนั้นเป็นการประกอบพิธีกรรมที่มีกระบวนการที่
ค่อนข้างเรียบง่ายโดยใช้ความคุ้นเคยของผู้ที่ประกอบพิธีกรรมว่ากระบวนการต่อไปคืออะไรและ
จะต้องทาอย่างไร โดยจะไม่มีผู้ที่คอยบอกกล่าวว่าตอนนี้เป็นขั้นตอนอะไร แต่อย่างไรก็ตามการฟ้อนผี
มด-ผีเม็งนั้นก็มีโครงสร้างที่ชัดเจนอยู่แต่โครงสร้างเหล่านั้นสามารถเกิดขึ้นใหม่ได้อยู่ตลอดเวลาในการ
เข้าประทับทรงของม้าขี่
กระบวนการประกอบพิธีกรรมของหมอเหยานั้นก็จะมีโครงสร้างที่ชัดเจนว่าขั้นตอนมี
อะไรบ้างอย่างไรและมีกิจรรมของพิธีกรรมที่ทาซ้ากันสองวันและมีกิจรรมนอกเหนือจากพิธีกรรมใน
วันแรกซึ่งจะมีขั้นตอนของกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อนอยู่บ้างแต่ก็จะไม่มากเท่ากับพิธีกรรมโนรา
โรงครู
โนราโรงครูเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมหนึ่งที่มีความซับซ้อน และกระบวนการของกิจกรรมใน
พิธีกรรมมีมากมายหลายหลากแต่ ในการประกอบกิจกรรมของโนราก็จะมีการอธิบายขั้นตอนของการ
ทาพิธีกรรมโดยโนราใหญ่เพื่ อให้คนที่มาร่วมพิธีกรรมเกิดความเข้าใจและทราบว่า ขั้นตอนที่กาลัง
เกิดขึ้นนี้คือขั้นตอนอะไร และโครงสร้างของขั้นตอนในพิธีกรรมก็จะมีโครงสร้างที่ชัดเจนอย่างมาก
อุปกรณ์ในการประกอบพิธีกรรม
เครื่ อ งบู ช าที่จ ะต้ อ งตระเตรี ย มเพื่ อ น ามาถวายแด่ สิ่ง ศั ก ดิ์สิ ท ธิ์ ทั้ง หลาย เพื่ อให้ ท่ า น
ทั้งหลายเหล่านั้นได้รับเครื่องสังเวยหรือเป็นอุปกรณ์ในการดาเนินกิจกรรมในพิธีกรรมทั้งหลาย และ
อีก อย่ า งที่ บ่ งบอกถึ งอ านาจและความน่ าเกรงขามคือ ศาสตราวุธ หรือ เครื่ องพิ ธีที่ นามาประกอบ
พิธีกรรม อย่างไรก็ตามในการประกอบพิธีกรรมฟ้อนผีมด-ผีเม็งพิธีเหยาและโนราโรงครูก็มีเครื่องบูชา
เช่นเดียวกัน ซึ่งถ้าพูดถึงในการที่จะหาหรือนาเครื่องบูชาทั้งหลาย ขึ้นอยู่กับลักษณะทางภูมิศาสตร์
ของพื้นที่แต่ละท้องที่ว่ามีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร และสิ่งสาคัญอีกอย่างนั้นก็คือเรื่องของปัจจัยใน
การซื้อเครื่องบูชาทั้งหลาย แต่ถ้าดูในภาพรวมแล้วจะพบว่าในการประกอบพิธีกรรมฟ้อนผีมด-ผีเม็ง
พิธีเหยาและโนราโรงครู ก็จะมีเครื่องบูชา อาหารหวานคาวสาหรับถวาย เครื่องเล่น อาวุธ และที่ขาด
มิได้คือ เหล้า เป็นส่วนประกอบที่มีอยู่ทั้งในพิธีกรรมฟ้อนผีมด-ผีเม็ง พิธีเหยาและโนราโรงครู
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ปะราพิธี
การประกอบพิธีกรรมฟ้อนผีมด-ผีเม็ง พิธีเหยาและโนราโรงครู พบว่ามีพื้นที่เฉพาะใน
การดาเนินกิจกรรมในการประกอบพิธีกรรม ซึ่งในการประกอบพิธีกรรมก็มีการปลูกสร้างโรงพิธี ใน
การประกอบพิธีกรรมในรูปแบบตามวิถีชีวิตอย่างเรียบง่ายโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ในท้องที่ที่ตนมี
มาสร้างและโรงพิธีทั้ งสามพิธีก็มีพื้นที่เฉพาะที่แยกออกไปอีกว่าส่วนใดเป็นพื้นที่อย่างไร และการ
ประกอบพิธีกรรมทั้งสามพิธีกรรมก็มีพื้นที่เฉพาะสาหรับ หิ้งเพื่อวางเครื่องพิธีต่างๆ พื้นที่สาหรับนัก
ดนตรี สาหรับผู้ประกอบพิธีกรรม และบริเวณภายนอกสาหรับผู้ที่มาร่วมพิธีกรรม
โอกาสในการประกอบพิธีกรรม
จะเห็นได้ว่าพิธีกรรมฟ้อนผีมด-ผีเม็ง มีโอกาสในการประกอบพิธีกรรมดังนี้
1. เลี้ยงตามประเพณี
2. เลี้ยงแก้บน
3 .เลี้ยงในโอกาสพิเศษ
พิธีเหยา มีโอกาสในการประกอบพิธีกรรม ดังนี้
1. พิธีกรรมเหยาเลี้ยง
2. พิธีกรรมเหยารักษาโรค
3. พิธีกรรมเหยาคุมผีออก
4. พิธีกรรมเหยาฮูปเหยาฮอย
โนราโรงครู มีโอกาสในการประกอบพิธีกรรมดังนี้
1. พิธีกรรมบูชาครูหมอตายาย
2. เพื่อแก้บน
3. ทาเพื่อผูกผ้าตัดจุก
โอกาสในการประกอบพิธีกรรมของพิธีกรรมฟ้อนผีมด-ผีเม็ง พิธีเหยาและโนราโรงครู
พบว่า การประกอบพิธีกรรมทั้งสามพิธีกรรมมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของ การราลึกถึงบรรพบุรุษ
การแก้บนและการสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษที่ได้สร้างและสืบทอกเรื่องราวการเป็นอยู่ วิถี
ชีวิต ของตนในสมัยก่อนว่ามีวิถีชีวิตเป็นอยู่อย่างไร และมีความสอดคล้องในเรื่องราวของการรักษาโรค
ของทั้งสามพิธีกรรม เนื่องจากในสมัยก่อนยังไม่มีการบริการในเรื่องของการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ อย่าง
ทันสมัยอย่างในปัจจุบัน
ช่วงเวลาในการประกอบพิธีกรรม
สังเกตได้ว่าในช่วงเวลาของการประกอบพิธีกรรมนั้นทั้ง สามพิธีกรรมจะมีช่วงเวลาที่
ใกล้เคียงกันคือในช่วงของฤดูร้อนเนื่องจากเป็นช่วงหลังการเก็บเกี่ยวและเป็นช่วงที่ไม่มีปัญหาในเรื่อง
ของฝนฟ้ าอากาศจึ งสะดวกต่ อการประกอบพิธี กรรมตามตารางแสดงเดื อ นที่ ใช้ ในการประกอบ
พิธีกรรม
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ตารางที่ 18 ตารางแสดงเดือนที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม
เดือน/ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
พิธีกรรม
ฟ้อนผี
พิธีเหยา
โนรา
การประกอบพิธีกรรมฟ้อนผีมด-ผีเม็งประกอบพิธีกรรมช่วงเดือน กุมภาพันธ์ มีนาคม
เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน พิธีเหยาประกอบพิธีกรรมช่วงเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม
และพิธีกรรมโนราโรงครูประกอบพิธีกรรมช่วงเดือน เดือน กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน
พฤษภาคม มิถุนายนกรกฎาคม สิงหาคม กันยายนจะไม่ประกอบพิธีกรรมในช่วงเดือนเมษาทั้งสาม
พิธีกรรม
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ตารางที่ 19 ตารางช่วงเวลาในการประกอบพิธีกรรมฟ้อนผีมด-เม็งพิธีเหยาและโนราโรงครู
พิธีกรรม/ช่วงวัน/ช่วงเวลา
กลางวัน
กลางคืน
หมายเหตุ
ฟ้อนผีมด-เม็ง
วันที่1
13.00 น.-16.00 น.
วันที่2
09.00 น.-16.00น.
พิธีเหยา
วันที่1
18.00 น.-24.00น.
วันที่2
08.00 น.-16.00 น.
โนราโรงครู
วันที่1
17.00 น.-19.00 น. เวลาประมาณ
20.00เป็นการ
แสดงโนราภาค
บันเทิง
วันที่2
05.00 น.-06.00 น. 19.00 น.เป็นต้นไป ไม่สามารถ
และ
กาหนดการเสร็จ
09.00 น.-17.00 น.
สิ้นของพิธีกรรม
ได้ขึ้นอยู่กับครู
หมอตายายที่มา
ประทับทรง
วันที่3
08.00 น.-17.00น.
หมายเหตุ
ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาโดยประมาณ
การประกอบพิ ธี กรรมของแต่ล ะพิ ธีก รรมจะก าหนดวัน ชั ด เจนว่ าจะก าหนดวัน ไหน
อย่างไรและจานวนวันของการประกอบพิธีกรรม ซึ่งภาพรวมของระยะเวลาในการประกอบพิธีกรรม
นั้นจะพบว่า
การประกอบพิธีกรรมของฟ้อนผีมด-ผีเม็งจะประกอบพิธีกรรมสองวันด้วยกัน เวลาใน
การประกอบพิธีกรรมจะใช้เวลาในช่วงของกลางวันทั้งสองวัน การประกอบพิธีกรรมฟ้อนผีมด-ผีเม็งมี
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การหยุดพักเป็นช่วงเวลาโดยนักดนตรีจะเป็นผู้ทอดเพลงลงเป็นการหยุดพักของนักดนตรีเองในส่วน ผู้
ประกอบพิธีกรรม ม้าขี้ ก็จะพูดคุยทักทายลูกหลานหรือ ม้าขี่ ภายในผามและจะไม่มีการเข้าห้องน้า
หรืออย่างไร
พิธีเหยามีการประกอบพิธีกรรมสองวันด้วยกัน วันแรกจะเริ่มประกอบพิธีกรรมในช่าง
เวลาที่เรียกว่าหนูออกจากรังหรือเป็นเวลาประมาณ 18.00 น.ถึงเวลาประมาณ 24.00 น. วันที่สองจะ
เป็นช่วงเวลากลางวันในการประกอบพิธีกรรมมีช่วงหยุดพักหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า เช่าช้าง เพื่อให้
หมอเหยาที่ทาพิธีได้พักและเข้าห้องน้า ภาพรวมของความซับซ้อนของพิธีกรรมก็อยู่ในระดับที่ปาน
กลางซึ่งมีขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรมที่มากกว่าพิธีกรรมฟ้อนผีมด-ผีเม็ง
โนราโรงครู มีเวลาในการประกอบพิธีกรรม 3 วัน ด้วยกัน ซึ่งมีระยะเวลาในการประกอบ
พิธีกรรมที่ยาวกว่าการประกอบพิธีกรรมฟ้อนผีมด-ผีเม็งและพิธีเหยา เนื่องด้วยพิธีกรรมโนราโรงครูมี
ความหลากหลายของกิจกรรมในการประกอบพิธีกรรมและมีความซับซ้อนของพิธีกรรม โดยการมี
ประกอบพิธีกรรมทั้งกลางวันและกลางคืน มีการแสดงนอกเหนือจากพิธีกรรมซึ่งเป็นการแสดงรูปแบบ
บันเทิงในการประกอบพิธีกรรมด้วย
ดนตรีประกอบพิธีกรรม
เครื่องดนตรีในการประกอบพิธีกรรมฟ้อนผีมด-ผีเม็ง พิธีเหยาและโนราโรงครูมีเครื่อง
ดนตรีที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมที่เหมือนกันคือ เครื่องดนตรีประเภทเป่า ดังนี้
พิธีฟ้อนผีมด-ผีเม็ง มี แนน้อย และแนหลวง เป็นเครื่องดาเนินทานองและเป็นเครื่อง
ดนตรีที่เป็นเครื่องนาในการเปลี่ยนบทเพลงในการประกอบพิธีกรรม
พิธี เหยา มี ปี่ผู้ ไ ท และ แคน โดยเฉพาะแคนเป็ น เครื่อ งดนตรี หลั ก ในการประกอบ
พิธีกรรมเหยาซึ่งไม่สามารถขาดเครื่องดนตรีชิ้นนี้ได้เลย
โนราโรงครู มี ปี่โนรา เป็นเครื่องดนตรีที่ดาเนินทานองในการประกอบพิธีกรรมโนรา
เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบพิธีกรรมที่พบมากที่สุดในการประกอบพิธีกรรม ฟ้อนผีมด-ผี
เม็ง และโนราโรงครูคือประเภทเครื่องตี ได้แก่
พิธีฟอ้ นผีมด-ผีเม็ง ประกอบด้วย
ป้าดเอก
ป้าดทุ้ม
ป้าดก้อง
กลองเท่งทึง
กลองติ้งเท้ง
สิ้ง
สว่า
เหิบ
ไม้กระทุ้ง
โนราโรงครู ประกอบด้วย
ทับ
กลองตุ้ง
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โหม่ง
แตระ
ล้วนเป็น เครื่ องดนตรี ที่มีทั้ ง เครื่องที่เป็ นเครื่อ งที่ด าเนิ นทานองและเครื่ องดนตรี ที่ใ ห้
จังหวะ ซึ่งถ้าแยกเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องดาเนินทานองและเครื่องดนตรีที่ให้จังหวะ จะพบว่า
ตารางที่ 20 ตารางเครื่องดนตรีประเภทตี
ประเภท/พิธีกรรม
ฟ้อนผีมด-ผีเม็ง
เครื่องดนตรีประเภทตีที่ดาเนินทานอง ป้าดก้อง
ป้าดเอก
ป้าดทุ้ม
เครื่องดนตรีประเภทตีที่ให้จังหวะ
สิ้ง
สว่า
เต่งทิ้ง
กลองรับ
เหิบ
ไม้กระทุ้ง
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โนราโรงครู

ทับ
กลองตุ้ง
โหม่ง
แตระ

จากตารางจะเห็นว่า เครื่องดนตรีของวงป้าดก้อง มีเครื่องประเภทตี ทั้งเครื่องที่ดาเนิน
ทานองและเครื่องตีที่ให้จังหวะ ซึ่งโนราโรงครูจะมีเฉพาะเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องประเภทที่เป็นเครื่อง
ตีให้จังหวะเพียงอย่างเดียว
เครื่องดนตรีประเภทดีดนั้นจะพบว่ามีเพียงในพิธีกรรมเดียวเท่านั้นก็คือ พิธีกรรมเหยาที่
ใช้กระจับปี่ ในการบรรเลงร่วมในการประกอบพิธีกรรม
เครื่องดนตรีที่ไม่พบในการบรรเลงในการประกอบพิธีกรรมฟ้อนผีมด-ผีเม็ง พิธีเหยาและ
โนราโรงครู เลยคือเครื่องดนตรีประเภท สี
การดูแลรักษาเครื่องดนตรี
ส่วนมากแล้วการสร้างเครื่องดนตรี ของแต่ละภูมิภาคก็จะเป็นเครื่องดนตรีที่ต้องมีความ
คงทนและสะดวกต่ อการเคลื่ อนย้ ายไปในการประกอบพิ ธีกรรมเช่ นเดี ยวกั นกับการประกอบพิ ธี
กรรมการฟ้อนผีมด-ผีเม็ง พิธีเหยาและโนราโรงครู
เครื่องดนตรีในวงป้าดก้องของวงดนตรีที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมจะเป็นเครื่องดนตรีที่
มีรูปทรงและการสร้างเครื่องดนตรีที่ถาวรและคงทน
เครื่องดนตรีที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมเหยานั้นเป็นเครื่องดนตรีแบบกึ่งถาวร จะมีการ
ชารุดและยากต่อการรักษาและควรรักษาเป็นอย่างดีกว่าเครื่องดนตรีของกลุ่มพิธีกรรมฟ้อนผีมด-ผีเม็ง
และโนราโรงครู
เครื่องดนตรีของโนราโรงครูเป็นเครื่องดนตรีที่มีรูปแบบการสร้างแบบถาวร โดยส่วนมาก
แล้วจะสร้างจากไม้เนื้อแข็งและมีความคงทน เช่นเดียวกับเครื่องดนตรีทางพิธีกรรมของฟ้อนผีมด-ผีเม็ง
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ความเชื่อเรื่องของเครื่องดนตรี
จากการเปรียบเทียบในเรื่องของความเชื่อในเครื่องดนตรีพบว่า ความเชื่อในเรื่องเครื่อง
ดนตรีของทางภาคใต้ยังมีความเชื่อในเรื่องเครื่องดนตรี รองลงมาคือความเชื่อของเครื่องดนตรีวงป้าด
ก้องของทางภาคเหนือ และเหยา
รูปแบบของการจัดว ง
วงป้าดก้อง มีรูปแบบของการจัดวงที่ตายตัวเนื่องด้วยเครื่องดนตรีที่มีจานวนมากและ
ขนาดใหญ่ จึงต้องมีการจัดวงที่มีรูปแบบของการตั้งเครื่องดนตรีที่ชัดเจน ในการนั่งบรรเลงของวงป้าด
ก้องมีจานวนมากแล้วก็ต้องมีการนั่งที่ไม่บดบังกันเพราะเนื่องจากในการฟ้อนจะต้องสังเกตว่าม้าขี่มี
การทาอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้บรรเลงดนตรีไ ด้ถูกต้องและตรงกับขั้นตอนในการประกอบพิธี ซึ่งจ่านา
หรือผู้บรรเลงเครื่องดนตรีหลักจะต้องเห็นภาพรวมในผาม
หมอม้า มีรูปแบบไม่ชัดเจน วงดนตรีมีความอิสระสูงมากนักดนตรีสามารถเคลื่อนไหวได้
และเครื่องดนตรีมีขนาดเล็กซึ่งหมอแคนจะมีบทบาทมากที่สุดในการบรรเลง
วงโนราหรือลูกคู่ก็มีรูปแบบของการจัดวงดนตรีที่เป็นแบบกึ่ งอิสระ สามารถเคลื่อนย้าย
ได้ตามความสมควรของตัวลูกคู่เอง ที่จะต้องมีการดูและสังเกตว่าโนราเองมีการราท่าไหนเนื่องด้วยลูก
คู่ที่เป็นนายทับจะต้องสังเกตและดูท่าราเพื่อให้นายทับเองได้ตีและนาจังหวะที่ถูกต้อง
พื้นที่การจัดตั้งวงดนตรี
วงป้าดก้องซึ่งมีเครื่องดนตรีจานวนมากและขนาดใหญ่ จึงต้องทาไห้มีการใช้พื้นที่ในการ
จัดวางเครื่องดนตรีในพื้นที่บริเวณกว้างและอยู่ในเขตของบริเวณพื้นที่ของการทาพิธีกรรมที่ต่อเติม
ขึ้นมาใหม่
หมอม้าเป็นผู้บรรเลงดนตรีให้กับหมอเหยาอยู่ในเขตของการทาพิธีเหยา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่
หมอเหยาจะมาร่วมพิธีต่างๆในการเล่นเครื่องเล่นและจัดอยู่ในเขตของพื้นที่พิธีกรรม และในการทา
พิธีกรรมบางครั้งหมอม้าจะไปบรรเลงใกล้กับหมอเหยาโดยหมอแคนจะไปเป่าบรรเลงคนเดียว
โนราโรงครู ลูก คู่จะอยู่ภ ายในโรงครูเลยเนื่องด้ว ยลูกคู่จะต้องดูการร่ายราหรือท่าร า
เพราะการราโนราลูกคู่จะต้องบรรเลงดนตรีให้ลงกับตัวโรรา และเครื่องดนตรีมีขนาดเล็กจึงสะดวกใน
การนั่งบรรเลง แต่ก็จะมีการนั่งบริเวณหน้าพาไลแต่ตาแหน่ง การนั่ง อาจจะไม่จัดเรียงตามรูปแบบที่
ทางกระทรวงศึกษาธิการจัดไว้จะนั่งที่มองเห็นท่าราของโนราอย่างชัดเจน
ระยะพื้นที่ในการจัดตั้งเครื่องดนตรี
ในการจัดตั้ งเครื่องดนตรีก็จะมีพื้นที่ของวงดนตรีและเสียงที่ออกมาจากเครื่องดนตรี
เช่นเดียวกันกับวงดนตรีต่อไปนี้
วงป้าดก้องเป็นวงดนตรีที่มีจานวนเครื่องดนตรีที่มากและเสียงของเครื่องดนตรีที่ออกมา
จะมีเสียงที่ค่อนข้างดังจึงทาให้การจัดวางของเครื่องดนตรีมีระยะไกลและง่ายต่อการสั งเกตผู้ฟ้อนได้
ง่ายและเห็นอย่างชัดเจนว่าอะไรกาลังอยู่ในพิธีกรรมเพราะในการประกอบพิธีกรรมจะไม่มีการบอก
กล่าวเพราะผู้ฟ้อนจะประกอบพิธีกรรมตามความคุ้นเคยของเหล่าหมอมาเอง
การบรรเลงของหมอม้าจะต้องมีการบรรเลงใกล้กับเหล่าหมอเหยาเนื่องจากเสียงของ
เครื่องดนตรีเบาและจานวนน้อยชิ้นจึงมีการบรรเลงใกล้กับหมอเหยาและในการบรรเลงของหมอม้า
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และหมอเหยามีการลาประกอบการเป่าแคนของหมอแคนจึงมีความจาเป็นที่ต้องให้หมอแคนหรือหมอ
ม้าอยู่ใกล้กับหมอเหยาง่ายต่อการได้ยินซึ่งกันและกัน
การบรรเลงของลูกคู่จาเป็นที่ต้องอยู่ในเขตของพื้นที่โรงครู เพื่อ ที่จะง่ายต่อการสังเกต
ของลูกคู่ที่คอยบรรเลงดนตรีให้กับโนราในการร่ายราแล้วก็ยังต้องเป็นลูกคู่คอยรับการขับบทของโนรา
อีกด้วยซึ่งการบรรเลงของลูกคู่มีเสียงที่ค้อนข้างจะดังและลูกคู่ก็เป็นองค์ประกอบสาคัญอีกอย่างหนึ่ง
ของการประกอบพิธีกรรม หรือไม่ก็เป็นส่วนหนึ่งหรือปัจจัยหนึ่งของการประกอบพิธีกรรม
ผู้ร่วมพิธีกรรมอีกหนึ่งฝ่ายที่มีความสาคัญในการประกอบพิธีกรรมนั้นก็คือ นักดนตรีที่มี
ความสาคัญไม่แพ้กันกับเจ้าพิธีที่มีหน้าที่สื่อสารกับวิญญาณต่างๆ นักดนตรีหรือผู้ที่บรรเลงบทเพลงใน
การประกอบพิธีกรรมฟ้อนผีมด-ผีเม็ง พิธีเหยาและโนราโรงครูนั้นเป็นอีกหนึ่งหัวหลักในการประกอบ
พิธีกรรม ซึ่งถ้าไม่มีนักดนตรีก็ไม่เสียงของบทเพลงที่อยู่ในพิธีกรรม จะกล่าวได้ว่าผู้ที่มาบรรเลงดนตรี
หรือบทเพลงนั้นจะต้องมีความสามารถในการบรรเลงดนตรีซึ่งจากการที่ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ทั้งสามพื้นที่
ในการเก็บข้อมูลพิธีกรรมฟ้อนผีมด-ผีเม็ง พิธีเหยาและโนราโรงครูนั้นก็จะพบว่าผู้ที่มาทาการบรรเลง
ดนตรี โดยส่วนมากแล้วก็จะพบว่าเป็นเพศชายโดยส่วนมากไม่พบผู้บรรเลงที่เป็นเพศหญิง เลย และ
โดยที่รู้กันว่าถ้าเห็นวงดนตรีหรือนักดนตรีจะเรียกกันดังต่อไปนี้ ฟ้อนผีมด-ผีเม็ง ชาวบ้านจะเรียกกัน
ว่าวงป้าด พิธีเหยาเรียกว่า หมอม้า และโนราโรงครูเรียกว่า ลูกคู่ ซึ่งจะมีชื่อเรียกกันโดยเฉพาะ และ
จะมีชื่อเรียกเฉพาะ นามนาหน้าของนักดนตรีแต่ละประเภทที่ว่า พิธีฟ้อนผีมด-เม็งเรียกว่า จ่า ตาม
ด้วยชื่อของตาแหน่งที่บรรเลงเครื่องดนตรี พิธีเหยาเรียกว่า หมอ ตามด้วยชื่อของตาแหน่งที่บรรเลง
เครื่องดนตรี และโนราโรงครูเรียกว่า นาย ตามด้วยชื่อของตาแหน่งที่บรรเลงเครื่องดนตรี เช่นเดียวกัน
และช่วงอายุที่พบผู้บรรเลงดนตรีในการประกอบพิธีกรรมโดยส่วนมากแล้วก็จะพบว่าอยู่ในช่วงของวัย
กลางคน ถึงผู้สูงอายุเหล่าผู้บรรเลงดนตรีเหล่านี้ก็บรรเลงดนตรี เป็นอาชีพเสริมไม่มีผู้ไดมีอาชีพที่เป็น
นักดนตรีจริงจัง โดยส่วนมากแล้วการสืบทอดหรือการเรียนดนตรีที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม แล้ว
นั้นนักดนตรีส่วนใหญ่จะมาบรรเลงดนตรีด้วยความชื่นชอบส่วนบุคคลโดยเข้ามาเรียนต่อจากนักดนตรี
ที่ได้บรรเลงอยู่ก่อนหน้านี้แล้วมาฝากตัวเป็นศิ ษย์เพื่อเรียนดนตรีหรือไม่นักดนตรีบางคนก็ฝึกฝนการ
เล่นดนตรีโดยตนเองซึ่งในการบรรเลงดนตรีของนักดนตรีที่มาบรรเลงในการระกอบพิธีกรรมนี้โดยส่วย
มากแล้วนั้นนักดนตรีจะต่อเพลงโดนการจดจาจากผู้ที่ต่อบทเพลงให้ แล้วฝึกจนเกิดความชานาญโดย
ไม่มีหลักการต่อเพลงแบบแผนทางภาคกลางสักเท่าไร แต่จะยึดตามหลักที่ต่อเพลงจากครูผู้ที่ถ่ายทอด
บทเพลง
บทเพลงที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม
บทเพลงที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมฟ้อนผีมด-ผีเม็ง เหยาและโนราโรงครู ก็จะเห็นว่าใน
การประกอบพิธีกรรมทั้งสามพิธีกรรม มีบทเพลงที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมที่ชัดเจนทั้งสามพิธีกรรม
การประกอบพิธีกรรมฟ้อนผีมด-ผีเม็งจะมีบทเพลง 4 บทเพลงด้วยกันในการประกอบ
พิธีกรรมซึ่งแต่ละบทเพลงก็จะมีหน้าที่ในการประกอยพิธีกรรมที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย
1. เพลงมอญฟ้อนผี ใช้เป็นเพลงโหมโรงในการประกอบพิธี กรรม ใช้เปิดผาม เชิญผีเข้า
ผาม และเป็นบทเพลงหลักในการประกอบพิธีกรรม
2. เพลงเก๊าห้าใช้ในการฟ้อนดาบ และใช้ในการบรรเลงประกอบการรับสังเวยเครื่องเซ่น
สาหรับเจ้า หรือ ผี
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3. เพลงลูกกุยเวยใช้สาหรับโหนผ้าของผีเม็ง
4. เพลงลูกกุยช้าเป็นบทเพลงลาในการประกอบพิธีกรรมหรือเพลงส่งผี
การประกอบพิธีกรรมเหยามีบทเพลงประกอบพิธีกรรม พิธีเหยาเพียงบทเพลงเดียวที่ใช้
ในการประกอบพิธีกรรมเหยาคือเพลงลายภูไทน้อย ซึ่งจะใช้บทเพลงนี้ทุกพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในพิธีเหยา
การประกอบพิธีกรรมโนราโรงครูมีบทเพลงประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู หลายบทเพลง
ที่บรรเลงในการประกอบพิธีกรรมแต่ในพิธีกรรมที่เป็นพิธีกรรมสาคัญทางโนรา ที่ประกอบพิธีกรรมใน
โรงครูนั้นมีเพียงบทเพลงเดียว คือ เพลงเชิด เป็นบทเพลงที่จะบรรเลงในช่วงของการประกอบพิธีกรรม
ของโนราโรงครูเป็นเพลงที่เป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์ และเหล่าครูหมอตายาย
พิธีกรรมฟ้อนผีมด-ผีเม็ง เหยาและโนราโรงครู มีการบรรเลงดนตรีและเป็นองค์ประกอบ
สาคัญในการสื่อสารระหว่าง มนุษย์กับเทพยดา บรรพบุรุษ ผี ต่างๆการประกอบพิธีกรรมจะเห็นได้ว่า
มีบ ทเพลงเป็ นองค์ ประกอบหลัก และเป็ นบทเพลงที่บ รรเลงสดแต่อ ย่า งไรก็ต ามในการประกอบ
พิธีกรรมเหยา เป็นพิธีกรรมเดียวที่มีบทเพลงที่บรรเลงประกอบการลาซึ่งมีความแตกต่างจากพิธีกรรม
ฟ้อนผีมด-ผีเม็งและโนราโรงครู ที่มีบทเพลงที่บรรเลงเพียงอย่างเดียวเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรม
โอกาสของการประยุคสื่อใหม่
ในปัจจุบันบันมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วแต่อย่างไรก็ตามความเชื่อเรื่อง
ของพิธีกรรมฟ้อนผีมด-ผีเม็ง พิธีเหยา และโนราโรงครู ก็ยังมีกลุ่มคนที่ยังสืบต่อเจตนารมณ์ของบรรพ
บุ รุ ษ มี ก ารสื บ ทอดกั น มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ถ้ า มองในความเป็ น พิ ธี ก รรมแล้ ว นั้ น ก็ ยั ง คงปฏิ บั ติ ต าม
ขนบประเพณีที่สืบต่อกันมา ด้วยสภาวะทางสังคมที่มีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งด้านเทคโนโลยี ทางด้านสาธารณสุข และด้านอื่นๆอีกมากมาย ทาให้สังคมการเป็นอยู่ก็เปลี่ยนไป
ตามกาลเวลาเช่ น เดี ย วกั น ในการประกอบพิ ธี ก รรมก็ ย่ อ มมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปตามกาลเวลา
เช่นเดียวกันจะเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยก็ ขึ้นอยู่กับกลุ่มของสังคมนั้นๆด้วย และพิธีกรรมฟ้อนผีมด-ผี
เม็ง พิธีเหยา และโนราโรงครู ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงของฟ้อนผีมด-ผีเม็งมี
การเปลี่ย นแปลงที่ค่ อนข้า งเห็ นได้ชั ดเจนในเรื่อ งของการนาดนตรี สากลเข้า มามีส่ว นร่ วมในการ
ประกอบพิธี ก รรมนาบทเพลงสมั ย ใหม่ม าประกอบการฟ้อ น และมีบ ทบาทที่ข้ อ นข้ า งชั ด เจนใน
ประกอบพิธีกรรมแต่ก็ยังคงมีการประกอบพิธีกรรมแบบดั้งเดิมอยู่ พิธีเหยา เป็นพิธีกรรมที่ยังคงความ
เป็นดั้งเดิมไว้สูงมากคงปฏิบัติอย่างเดิมมีการเปลี่ยนแปลงที่น้อยที่สุดในสามพิธีกรรมเลยก็ว่าได้ โนรา
โรงครู ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันแต่การเปลี่ยนแปลงของโนราโรงครูนั้นจะมีเฉพาะการแสดง
ภาคบันเทิงเท่านั้นที่มีการนาเครื่องดนตรีสากลมาร่วมการบรรเลงแต่ในช่วงของพิธีกรรมโรงครูที่เป็น
พิธีกรรมจริงๆนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงของตัวดนตรีหรือบทเพลง
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อภิปรายผล
ในการประกอบพิธีกรรมฟ้อนผีม ด-ผีเม็ง พิ ธีเหยาและโนราโรงครู เป็นการประกอบ
พิธีกรรมที่มีการผลิตซ้าทุกครั้งในการประกอบพิธีกรรม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบของพิธีกรรม
ได้แต่ก็ยังมีการปรับเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันและอาจมองในความหมายของบรรพบุรุษแล้ว
อาจจะเป็นการรักษาให้พิธีกรรมเหล่านี้คงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อบอกความเป็นชาติพันธ์หรือ
รากเดิมวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของบรรพบุรุษและสะท้อนความเป็นตัวตนของตนของกลุ่มชนตนเองอย่างมี
คุณค่า
ส าหรั บ พิ ธี ก รรมการฟ้ อ นผี ม ด-ผี เ ม็ ง พิ ธี เ หยาและโนราโรงครู ก็ เ ป็ น พิ ธี ก รรมที่ มี
องค์ประกอบหลายส่วนที่จัดวางอยู่ในพิธีกรรม มีโครงสร้างของพิธีกรรม และดนตรีและบทเพลงที่อยู่
เป็นส่วนสาคัญอีกส่วนหนึ่งสาหรับการประกอบพิธีกรรมนั้น ในตัวของบทเพลงที่ใช้ในการประกอบ
พิธีกรรมนั้นจะมีทั้งการบรรเลงบทเพลงอย่างเดียวและบทเพลงที่มีการขับร้องประกอบด้วย
การบรรเลงล้ ว นหรื อ การบรรเลงดนตรี เ พี ย งอย่ า งเดี ย วนั้ น เป็ น ภาษานามธรรม
(abstract)จะมีสัญญะอยู่ในตัวไม่อาจจะระบุเป็นถ้อยคาของบทร้องได้ มีอานาจควบคุมกลไกทุกส่วน
ภายใต้ทานองของจังหวะในการบรรเลงดนตรี
การบรรเลงที่มีการขับร้อง เป็นภาษากึ่งนามธรรม เป็นเพลงร้อง (song)มีการพรรณนา
ด้วยถ้อยคาสานวนบทร้องที่สืบทอดมีการสอดแทรกบันเทิงอยู่บ้างมีการสื่อสารที่เป็นผู้ฟังที่เป็นมนุษย์
ไปด้วย โดยการสื่อที่แบบการขับร้องแบบปากเปล่าและการสื่อด้วยไมโคโพนที่มีความเสียงดังเพื่อสร้าง
พลังอานาจเหนือทุกคน
เห็นได้ว่าในการประกอบพิ ธีกรรมทั้ง สามพิ ธีกรรมจะมี บทเพลงและแต่ละบทเพลงมี
หน้าที่ของตัวมันเองในการประกอบกิจกรรมทางพิธีกรรม ตัวบทเพลงก็เป็นสัญญะทางพิธีกรรมอีกทาง
หนึ่งที่บ่งบอกความหมาย ความเป็นเอกลักษณ์ทางอานาจอะไรบางอย่างที่สื่อสารออกมาและเมื่อมีบท
เพลงหรือ ตัวเพลงแล้วก็มีเครื่องดนตรีที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมอีกด้วย สาหรับตัวเครื่องดนตรีเอง
นั้นก็จะแสดงถึงคุณค่าทางมรดกที่สาคัญของแต่ละท้องที่ ยังเป็นได้ทั้งเครื่องบูชาเครื่องมือในการแสดง
และเครื่องมือช่องทางในการหารายได้ของผู้บรรเลงอีกด้วย การประกอบพิธีกรรมนั้นก็จะมีเพลง
เครื่องดนตรี และเสียงของเครื่องดนตรีที่เป็นเสียงเป็นเอกลักษณ์ บทเพลงนั้นจะต้องสื่อสารกับอะไร
บางอย่างหรืออานาจอะไรบางอย่างเป็นตัวนาเข้าภวังค์ หรือที่เรียกว่าเสียง (โดรน) ก็จะประกอบด้วย
เสี ย งของเท่ ง ทึ ง แคน และทั บ เสี ย งของเครื่ อ งดนตรี ทั้ง สามชนิ ด นี้เ ป็ น เครื่ อ งดนตรีห ลั ก ในการ
ประกอบพิธีกรรม ฟ้อนผีมด-ผีเม็ง พิธีเหยาและโนราโรงครู
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ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากประเทศไทยมีการประกอบพิธีกรรมอยู่จานวนหนึ่งน่าจะมีการรวบรวมข้อมูล
และมีการเปรียบเทียบแบงกลุ่มของพิธีกรรมในแต่ละภูมิภาควิเคราะห์หาลักษณะร่วม ความแตกต่าง
จุดเด่นจุดด้อยของพิธีกรรมต่างๆที่ยังคงอยู่และที่หายไปมาเป็นข้อมูลในการศึกษาในอนาคตต่อไปและ
ยังจะสามารถต่อยอดการศึกษา ในประเด็นนี้ในแง่มุมอื่นๆได้อีกมากมาย
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ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
วันเกิด
สถานที่เกิด
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556

นายวสันต์ เจ๊กแช่ม
43/3 หมู่ 2 ตาบลควนรู อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533
อาเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี ประเทศไทย
สาเร็จการศึกษาประถมศึกษา โรงเรียนพลวิทยา อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
สาเร็จกาศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนควนเนียงวิทยา
อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
สาเร็จการศึกษาปริญญาศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. (ดนตรี)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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