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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 

1. วิถีชีวิตและวฒันธรรมไทใหญ่ต าบลทุง่ยาว 
 1.1 ประเพณีวัฒนธรรมไทยใหญ่ 12 เดือน 
 ชาวไทใหญ่ในพ้ืนที่ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิต ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งยาว, ๒๕๕๙) 
 เดือน 1 (เดือนยี่) ไตเรียกว่า “เหลินเจ๋ง” หรือ “เหลินเก๋ง” ตรงกับเดือนธันวาคมเป็นเดือนตาม
จันทรคติภาษาปุ่งนา (ปุโลหิต) เรียกว่า “ธะคยาหย่าสี่” ภาษาพม่าเรียกว่า “นะตอละ” ธาตุประจ าเดือน
คือเตโชธาตุ ดอกไม้ประจ าราศีคือ ดอกปานเซ (ภาษาถิ่น) มีนิทานบ่อเกิดประเพณีกล่าวไว้ว่า ครั้งเมื่อ  
อะสิ่งกอนติ่งญะ (โกญฑัญญะ) เป็นชาวนาอยู่ในกรุงพาราณสี ได้ถวายข้าวใหม่ 9 ครั้ง คือ 1. ตอนที่ข้าว
เริ่มท้อง 2. ตอนข้าวเป็นน้ าใสๆ เหมือนน้ านม 3. ตอนเก็บเกี่ยว 4. ตอนรวมมาไว้ในลาน 5. ตอนเริ่มตีข้าว 
6. ตอนตีข้าวเสร็จแล้ว 7. ตอนขนข้าวจากนาไปยังยุ้งฉาง 8. ตอนน าข้าวใส่ยุ้งฉาง 9. ตอนน าข้าวออกจาก
ฉางมาต าเป็นข้าวสาร ด้วยอานิสงส์การถวายข้าว 9 ครั้งนี้ เมื่อชาติที่เกิดมาเป็นฤาษี 5 ตน ได้ออกบวช
ตามพระพุทธเจ้าและเป็นกลุ่มบุคคลกลุ่มแรกท่ีพระพุทธเจ้าทรงเทศนาโปรด (ปฐมเทศนา) และได้บรรลุ
พระอรหันต์สาวกเป็นชุดแรกด้วย ในเดือน 1 นี้ จึงเป็นเดือนที่พุทธศาสนิกชนท าบุญถวายข้าวใหม่แด่
พระภิกษุสงฆ์และผู้เฒ่าผู้ แก่ ทั้งหลายเรียกว่า “กาบซอมอู” เป็นประเพณีท าบุญถวายข้าวใหม่สืบมา
จนปัจจุบัน การท าบุญข้าวใหม่จะท าที่บ้านหรือทีวัดก็ได้ โดยเชิญแขกมาร่วมท าบุญ นอกจากนี้จะมีการ
ท าบุญหลู่ข้าวปุก “ข้าวต าคลุกกับงา” คนไตจะใช้งาด าผสมเกลือรับประทานกับน้ าอ้อย ส่วนกะเหรี่ยง
จะต า ข้าวเหนียวคลุกกับงาขาว 
 เดือน 2 (เดือนอ้าย) ไตเรียกว่า “เหลินก  า” เดือนนี้ชาวไตก  า คือ ถือปฏิบัติว่าจะไม่น าข้าวออกจาก
ยุ้งฉาง ภาษาปุ่งนา (ปุโลหิต) เรียกว่า “มะกะระหย่าสี่” ตรงกับเดือนมกราคม ซึ่งในภาษาพม่าเรียกว่า 
“ปยาโส่” ธาตุประจ าเดือนคือ ปฐวีธาตุ ดอกประจ าราศีคือ ดอกขวาโหย่ (ภาษาถิ่น) หรือดอกกวางของ 
(ภาษาถิ่น) เป็นเดือนที่พระสงฆ์อยู่ปริวาสกรรมและมานัติ ชาวบ้านเรียกว่า พระภิกษุสงฆ์เข้าปริวาส 
หรือเข้ากรรม มีพิธีตักบาตร “ลองก  า” พระสงฆ์จะไปพักนอนเข้าปริวาสในกระต๊อบฟางข้าว หรือในกลด
ตามป่าหรือทุ่งนา ซึ่งคณะศรัทธาเป็นผู้จัดสถานที่ให้พักตลอดจนที่ท าบุญตักบาตร ห้องน้ าห้องส้วม 
พระทุกรูปจะเข้าร่วมพิธีสวดกรรมฐานในตอนกลางคืนทุกคืน มีศรัทธาญาติโยม ผู้เฒ่าผู้แก่จะเข้าร่วม 
และถือศีลแปด หลายแห่งเข้าปริวาสกรรมในป่าช้า และมีการทอดผ้าป่าหาจตุปัจจัยปรับปรุงป่าช้า  
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ในการท าบุญ มีการถวายอาหาร เช้าอาหารเพล รับศีลอนุโมทนาทุกวัน ตามที่ได้ตกลงว่าจะท า 7 วัน
หรือ 15 วัน มีนิทานที่เกิดประเพณีกล่าวไว้ว่าสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่มีพระ ภิกษุจ านวน 
20 รูป ท าผิดวินัยอาบัติ สังฆาทิเสส พระพุทธองค์ทรงลงโทษ ให้ไปบ าเพ็ญเพียร เจริญสมถกัมมัฏฐาน
ทรมานอยู่ในที่โล่งแจ้ง ท่ามกลางน้ าค้างและสายหมอก ในขณะนั้นพระเจ้าปเสนทิโกศลได้เห็นความ
ทุกข์ยากของพระภิกษุทั้ง 20 รูป ก็ทูลถามพระพุทธเจ้าว่า พระภิกษุที่ถูกท าโทษตากน้ าค้างอยู่กลางที่
โล่งแจ้ง ไม่มีสิ่งก าบังใดๆ ได้รับทุกขเวทนา หากข้าพระพุทธเจ้า มีเจตนาศรัทธาจะท าที่อยู่ ที่พักถวาย
จะเหมาะสม ประการใดหรือไม่ พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าสามารถถวายได้ พระเจ้าปเสนทิโกศลจึงรับสั่ง
ให้เสนาอมาตย์น าป๋องจ้าง (สัปคับหลังช้าง) ไปถวายรูปละ 1 ที่จนครบ และจัดอาหารบิณฑบาตรมาถวาย 
ตลอดเวลาที่พระภิกษุสงฆ์อยู่ปริวาสและมานัติ ด้วยเหตุนี้ เมื่อถึงเดือน 2 (เหลินก  า) พระสงฆ์ได้เข้า
ปริวาสกรรมและอยู่มานัติ ส่วนศรัทธาประชาชน ก็ถือโอกาสท าบุญท าทาน ถวายอาหารบิณฑบาตร
และเสนาสนะ แด่พระสงฆ์ท่ีอยู่ปริวาสและมานัตินั้นสืบต่อมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ 
 เดือน 3 ไตเรียกว่า “เหลินสาม” ภาษาปุ่งนา (ปุโลหิต) เรียกว่า “กุมหย่าสี” ภาษาพม่า เรียกว่า 
“ต๊ะโป่ละ” ธาตุประจ าราศีคือคือวาโยธาตุ ธาตุลม ดอกประจ าราศี คือ ดอกชูปานและดอกอิงแง (ภาษา
ถิ่น) เป็นฤดูถวายไม้โหล (ฟืน) ถวายข้าวหย่ากุ (ข้าวเหนียวแดง) นิยมท าข้าวเหนียวแดงถวายวัดและถวาย 
ก่องโหลในวันเพ็ญเดือน 3 แต่ก่อนท าข้าวหย่ากุ นึ่งข้าวสุกแล้วน าไปคลุกน้ าอ้อย ถ้าท ามากคลุกใน
กะทะใหญ่ช่วยกันกวนหลายคนจนได้ที่ น าถั่วลิสงที่กระเทาะเปลือก ออก ผสมคลุกเคล้าตอนใส่น้ าอ้อย
หรือน้ าตาลแล้วขูดมะพร้าวโรยหน้าอีก บางต าราเคี่ยวน้ ากะทิพอมันแตก เอาข้าวสุกที่นึ่งครุกน้ ากะทิ
คนให้เข้ากัน ทิ้งไว้บนเตาถ่านไฟ พอสุขเหนียวจึงตักออกใส่ถาดเอาตอกทับผิวหน้า ให้เรียบเสมอกัน 
รอให้เย็นจึงตัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนใส่ห่อไปท าทาน การท าบุญท าทานข้าวหย่ากุนี้มักจัด
รวมกันเป็นหมู่บ้าน รวมกันที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน หรือบ้านก านันแล้วจะมีการใส่เกวียน ใส่รถ หรือแบกหาม 
ถ้าขบวนใหญ่ ตีฆ้องกลองแห่ไปแจกภายในหมู่บ้านโดยทั่วถึงกัน การท าบุญถวายกองโหลพารา คือ
น าเอาไม้เนื้ออ่อน มีไม้งิ้ว “นุ่น” ไม้สาแล ไม้กฤษณา บางแห่งใช้ไม้ไผ่ ขูดเปลือกออก แล้วน ามาก่อฐาน
สี่เหลี่ยมคางหมู ปลายแหลมขึ้นไปเป็นรูปเจดีย์ มีฉัตรเป็นยอด ไตเรียกว่า “ทีหิ่ง” คือฉัตร 5 ชั้นประดับ
ด้วยดอกจ้ากจ่า น าไม้ไผ่มาขัดราชวัตร ทั้งสี่มุมปักหน่อกล้วยหน่ออ้อย การเผากองโหล ใช้ไฟม้าล้อ 
“บ้องไฟสั้น” มีตาตรงกลางตอกดินปืนทั้งสองข้าง ใช้ดินเหนียวปิดเจาะรูชนวนทั้งสองข้าง ผูกเส้นลวด
จากที่เผาไปหากองโหล ห่างประมาณ 10-15 เมตร เมื่อจุดม้าไฟแล้วม้าไฟจะวิ่งตามเส้นลวด ไปชนสาย
ชนวนที่กองโหล ครั้งสุดท้ายจะไม่มีอะไรกั้นไว้ ม้าไฟจะวิ่งไปถึงกองโหลสายชนวนด้านกองโหล  
จะติดไฟ แล้วไฟนั้นจะพุ่งเข้าหากองโหล ที่มีห่อดินปืนหรือราดด้วยน้ ามันไฟจุดลุกข้ึน ระหว่างแข่งม้าไฟ
จะมีการตีฆ้องกลอง อย่างสนุกสนาน ก่อนจุดม้าไฟจะมีพิธีถวายกองโหล โดยต่อด้านสายสินธุ์ จากกองโหล 
ไปบนวัดที่มีพระสงฆ์ให้ศีลให้พร และอนุโมทนา  
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ภาพที่ 4.1 ประเพณีถวายก่องโหล 
(ท่ีมา: ผู้วิจัย, 2559 ) 

 
 นิทานบ่อเกิดประเพณีกล่าวไว้ว่าสมัยหนึ่งนานมาแล้ว ในเมืองสาวัตถี มีมาณพเข็ญใจคนหนึ่ง 
พอถึงเดือนสามยาวหนาวเหน็บ ได้เก็บฟืนมากองไว้ที่ ต้นทางที่มีพระสงฆ์จะมาบิณฑบาตรในเมือง  
พอถึงเวลาเช้าตรู่จะตื่นแต่เช้ามืด เดินทางไปยัง กองฟืนและก่อกองไฟที่ต้นทางแห่งนั้น พร้อมกับนิมนต์
พระสงฆ์เข้ามาผิงไฟให้เกิดความอบอุ่นแล้วจึงออกบิณฑบาตรท า อย่างนี้ทุกเช้าจนสิ้นฤดูหนาวด้วย
อานิสงส์แห่งการกระท าดังกล่าว ส่งผลให้มาณพนั้นตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ เป็นเทพบุตรผู้มีรัศมียิ่งใหญ่ 
ดุจดวงไฟที่ลุกโชติช่วงชัชวาล เป็นที่เคารพนับถือของเหล่าเทวดาทั้งหลาย ส าหรับการถวายข้าวหย่ากุ 
มีต านานมาว่า พระพุทธเจ้าทรงประชวร ด้วยโรคพระอุทรปวดๆ เสียดๆ พระอานนท์ได้ออกบิณฑบาตร 
และได้ไปพบ นางสุชาดาที่ก าลังหุงข้าวหย่ากุใส่เนยน้ านมจ่าติโผ่ (ผลพลู) เลงยาง (กานพลู) พอดซางดีปรี 
พิดป้อม (พริกไทย) พอเหลือบเห็นพระอานนท์ นางสุชาดาก็รีบตักข้าวหย่ากุใส่บาตรพระอานนท์ทันที 
พระอานนท์ ได้น าข้าวหย่ากุนั้น ไปถวายแด่พระพุทธเจ้า เมื่อฉันข้าวหย่ากุของนางสุชาดาแล้ว พระพุทธเจ้า
ก็ทรงหายจากอาการประชวรพระอุทรด้วยอานิสงส์การถวายข่าวหย่ากุนี้ นางสุชาดาได้ไปจุติบนสวรรค์ 
เสวยผลบุญอย่างเป็นสุข ดังนั้นการถวายข้าวหย่ากุ “ข้าวหย่าก”ุ จึงเป็นประเพณีสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน 
 เดือน 4 ไตเรียกว่า “เหลินสี่” ภาษาปุ่งนา (ปุโลหิต) เรียกว่า “มะหยิ่งหย่าสี่” ภาษาพม่าเรียกว่า 
“ตะป๋องละ” ธาตุประจ าเดือนคืออาโปธาตุ ธาตุน้ า ดอกไม้ประจ าราศี คือดอกเปา (ภาษาถิ่น) คือไม้รัง 
เดือนนี้จะมีประเพณีปอยส่างลองและปอยจางลอง อีกต านานหนึ่งกล่าวว่า ขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ 
ณ เชตะวันวิหาร เมืองสาวัตถีนั้น ข่าวคราวของพระองค์ได้ทราบกถึงพระเจ้าสุทโธทนะพุทธ-บิดา จึงทรง
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สั่งอ ามาตย์ 1,000 คน ไปนิมนต์พระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองกบิลพัสด์ ฝ่ายอ ามาตย์ทั้งหลายเมื่อมาเฝ้า
พระพุทธเจ้าแล้วได้สดับพระธรรมเทศนาต่างได้ บรรลุเป็นพระอรหันต์ ขอบรรพชาอุปสมบท ไม่กลับไป
กรุงกบิลพัสด์ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมา พระเจ้าสุทโธทนะได้สั่งอ ามาตย์  อีก 1,000 คน ให้ไปนิมนต์
พระพุทธเจ้าอีก เหตุการณ์ก็เป็นเช่นเดิม ทุกคนบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วไม่กลับกรุงกบิลพัสด์ ท าเช่นนี้
ถึง 3 ครั้ง ครั้งสุดท้ายจึงทรงรับสั่งให้กาฬุทายีอ ามาตย์ ไปนิมนต์ พระพุทธเจ้า กาฬุทายีอ ามาตย์จึงขอ
พระบรมราชานุญาตบรรพชาอุปสมบทก่อน จึงจะนิมนต์พระพุทธเจ้ากลับมากรุงกบิลพัสด์ พระเจ้า 
สุทโธทนะทรงอนุญาต กาฬุทายีจึงพาคณะ 1,000 คน ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ได้ฟังพระธรรมเทศนา และ
บรรลุมรรคผลอยู่จ าพรรษากับ พระพุทธเจ้าจนครบถ้วนไตรมาศ 3 เดือน แล้วจึงอาราธนาพระพุทธเจ้า
เสด็จไปยังกรุงกบิลพัสด์  
 พระพุทธเจ้าทรงใคร่ครวญ แล้วเห็นว่าเป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ ในอดีตที่ต้องไป 
โปรดประยูรญาติจึงทรงรับนิมนต์ เมื่อทราบแน่ชัดแล้วกาฬุทายีภิกษุ จึงขอพระราชทานพระบรมราชานญุาต
ให้เดินทางไปเตรียมการล่วงหน้า และเดินทางไปแจ้งข่าวแด่พระเจ้าสุทโธทนะและข้าราชบริพารว่า 
พระพุทธเจ้า จะเสด็จกรุงกบิลพัสด์ในเดือน 4 นี้ ให้ทุกคนเตรียมชุดรับเสด็จและเครื่องไทยธรรม อาหาร
บิณฑบาตรและอ่ืนๆ ไว้รับเสด็จพระพุทธเจ้า พระเจ้าสุทโธทนะรับสั่งให้ จัดท าถนนหนทางปราสาทและ
ซุ้มรับเสด็จทั่วกรุงกบิลพัสด์ พอถึงวันขึ้น1 ค่ าเดือน 4 พระพุทธเจ้าทรงน าพระสงฆ์ออกจากเชตวันวิหาร
เดินทางไปวันละ 1 โยชน์ เมื่อน าพระสงฆ์ เดินทางถึงกรุงกบิลพัสด์แล้ว บรรดาประชาชนชาวเมือง ต่างชื่นชม
ยินดีพากันจัดไทยธรรมไว้ถวายเป็นจ านวนมาก ทั้งอาหารบิณฑบาตร ล้วนแต่เป็นสิ่งของพิเศษแปลกๆ 
ที่ทุกคนคิดว่า ท าได้ดีที่สุด บางกลุ่มจัดท าต้นเวชยันต์หรือต้นหอโลม ต้นร่ม ต้นธง ต้นจีวร 1,000 ผืน 
พร้อมทั้งบรรเลง เครื่องดนตรี ดุริยางค์นานาประการรับเสด็จ พระพุทธเจ้า ทุกแห่งหน จัดเป็นงานพิธี
ยิ่งใหญ  ่ในการแสดงความยินดีที่ได้รับเสด็จพระพุทธเจ้า ในสมัยพุทธกาลนั้นด้วยเหตุนี้ชาวไตจึงพากัน
จัดงานประเพณีเดือน 4 สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ตัวแทนพระพุทธเจ้า เช่น พระธาตุเจดีย์ก็ดี พระธาตุ
พุทธรูปก็ดี บรมฉายาลักษณ์เจดีย์ก็ดี ณ ที่ใด ศรัทธาพุทธบริษัท ก็จะพากันไปท าบุญเป็นงานรับเสด็จ 
พระพุทธเจ้าเช่นในสมัยพระพุทธกาล เมื่อถึงวันเพ็ญเดือน 4 ชาวไตจะไปหาผักส้มป่อย ถือว่าดีเป็นสิริมงคล 
และเก็บยอดข้ีเหล็กมาเป็นอาหาร เชื่อว่าเป็นยา 
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ภาพที่ 4.2 ประเพณีปอยส่างลอง 
(ท่ีมา: ผู้วิจัย, 2559) 

 
 เดือน 5 ไตเรียกว่า “เหลินห้า” มีปอยเหลินห้า ปอยซางก่าน ปอยจ่าตี่ซาย ตรงกับเดือนเมษายน 
ภาษาปุ่งนา (ปุโลหิต) เรียกว่า “มิกซะหย่าสี่” ภาษาพม่าเรียกว่า “ตะกูละ” ธาตุประจ าเดือนคือ เตโชธาตุ 
(ธาตุไฟ) ดอกไม้ประจ าราศีคือ ดอกก่ าก่อ (ดอกบุนนาก) เป็นเดือนที่เปลี่ยนศักราชใหม่ ในช่วงนี้ มักมี
งานปอยจ่าตี่ซาย “เจดีย์ทราย” ที่วัดจะมีการขนทรายเข้าวัด มีการถวายขนมเทียน (ขนมจอก) มีการ
วอนน้ าเจ้าพารา (สรงน้ าพระ) ตลอดจนถึงพระสงฆ์ ขอขมาและด าหัว ผู้เฒ่าผู้แก่ ขอขมาพ่อแม่และ
ญาติผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังมีการละเล่นต่างๆ เช่น เล่นหมากนิม (สะบ้า) หมากขว้าง หมากกอนหมากอ้ิน 
ของหนุ่มๆ สาวๆ จะมีการเล่นน้ าสงกรานต์ เหลินห้าปอยซางก่าน ส่วนผู้สูงอายุ ในวันขึ้น 14-15 ค่ า 
จะพากันไปฟังธรรมจ าศีลนอนวัด ถือศีล 8 มีการท าบุญตักบาตรพระ  
 เรื่องท่ีเป็นประเพณีกล่าวไว้ว่า ขณะที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่ เชตุวันวิหารในกรุงสาวัตถี 
พระเจ้าปเสนทิโกศล ได้ชักชวนข้าราชบริพาร ตระเตรียมไทยธรรมน าไปถวายพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ 
พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาว่า ในช่วงเทศกาลเปลี่ยนศักราชนี้ ขอให้เชิญชวนกันไปคารวะพระรัตนตรัย 
และผู้ที่มีพระคุณและพากันไปสรงน้ าพระพุทธรูปรดน้ าด าหัวผู้เฒ่าผู้แก่ เพ่ือขอพรปีใหม่ให้มีโชคลาภ
อยู่เย็นเป็นสุข เจริญด้วยจตุรพิธพร 4 ประการ มีอายุวรรณะ สุขะพละ ปฏิภาณธนสารสมบัติตลอดไป 
พระพุทธองค์  ์ทรงน าพระสงฆ์ไปสรงน้ าในสระอนปทัตในกลุ่มดอกบัว 5 ประเภท ที่บานสะพรั่งเต็มสระ 
พอถึงเดือน 5 ชาวประชาจึงพากันท าโกมโบ๋ (โคมรูปดอกบัว)ไปบูชาตามวัดวาอารามต่างๆ ยึดถือเป็น
ประเพณีสืบกันมา ตราบจนเท่าทุกวันนี้  
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จากเอกสารโรเนียวเย็บเล่มภาษาไต ชื่อ “หย่าสี่สองเหลินค า” เขียนโดยเจเรแสงเฮิงบ้านแม่สาว 
อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าเดือน 5 เป็นวาระการเปลี่ยนศักราช เนื่องจากธิดาท้าวมหาพรหม
เปลี่ยนวาระอุ้มเศียรบิดาไว้ในแต่ละปี ตามต านานเล่าว่าหลังจากเกิดโลกาวินาศไฟประลัยกัลป์ล้างโลก 
แล้วมีดอกบัว 5 ดอก ผุดขึ้นที่กลางสระใหญ่เป็นจุดเริ่มต้นของภัทรกัลป์นี้ ในกัลป์นี้มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ 
5 พระองค์และในดอกบัว 5 ดอก มีจีวร 5 ชุดพระพรหมได้ลงมาอัญเชิญจีวรทั้ง 5 ชุดขึ้นไปไว้ในพรหมโลก 
เมื่อถึงเวลาที่พระพุทธเจ้าแต่ละองค์ทรงมาตรัสรู้ ท้าวมหาพรหมและคณะจะน าผ้าจีวรลงมาถวาย
ตามล าดับ และขณะนี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไปแล้ว 4 พระองค์ คือ พระศรีอาริยเมตไตย ซึ่งมาตรัสรู้ต่อจาก
ยุคพระโคดมพุทธเจ้า บรรดาพระพรหมที่ลงมาในโลกมนุษย์มาได้สูดกลิ่นดินหอมแล้ว เกิดความพอใจ
พากันขุดมาชิมดู หลังจากชิมดินหอมแล้ว ท าให้วิชาญาณ(เหาะเหินเดินอากาศ)เสื่อมไม่สามารถเหาะ
กลับไปสู่พรหมโลกได้ จึงอาศัยอยู่ในมนุษย์โลกต่อมาจนถึงปัจจุบัน เหล่าพรหมและเทวดาได้ประชุมปรึกษา
เรื่องวิธีการก าหนดราศีฤดูกาล และพิจารณาหาผู้ที่มีความสามารถก าหนดราศีฤดูกาลได้ ซึ่งท้าวมหาพรหม
ได้รับอาสาเป็นผู้จัดท า พร้อมกับสัญญาว่าหาก ไม่สามารถท าให้ส าเร็จก็จะให้ศีรษะเป็นประกัน  
 ต่อมาเมื่อไม่สามารถก าหนดราศีฤดูกาลให้ดีทัดเทียมกันได้พระอินทร์จึงขอให้ ศาสดาพยากรณ์ 
(งะพอหมอกยาม) ก าหนดฤดูกาลเป็นฤดูร้อน ฝน หนาว ซึ่งเป็นฤดูกาลตราบจนถึงปัจจุบัน พระอินทร์
จึงบอกธิดาทั้ง 7 ของท้าวมหาพรหมว่า ใครสามารถตัดศีรษะของท้าวมหาพรหมได้ จะอภิเษกยกขึ้นเป็น
อัครมเหสี ธิดา 6 องค์ไม่สามารถท าได้ แต่ธิดาองค์สุดท้าย(วันเสาร์) ได้ใช้เส้นผมขึงกับโครงไม้ ท าเป็น
เลื่อยใช้เลื่อยคอของท้าวมหาพรหมจนขาด พอขาดแล้วน าไปไว้ที่ไหนก็ไม่ได้ ไว้ในน้ าก็น้ าจะแห้ง ไว้บนบก
ก็เกิดไฟไหม้ จ าเป็นที่ธิดาทั้ง 7 จะต้องผลัดเปลี่ยนกันกูนศีรษะของบิดาไว้คนละ 1 ปี หมุนเวียนกันไว้
คนละ 1 ปี หมุนเวียนกันไปตลอดกาล พอถึงเดือน 5 ของแต่ละปีก็จะเปลี่ยนกันครั้งหนึ่ง ธิดาองค์ท่ีหมด
ภารกิจก็จะถือโอกาส ล้างมือ อาบน้ า ซักผ้า สระผม ให้สดชื่น หลังจากที่รับภารกิจมานาน เป็นเวลาแรมปี 
ด้วยเหตุนี้จึงถือเป็นประเพณีว่า พอถึงเดือน 5 เปลี่ยนศักราชใหม่ จะพากันอาบน้ าช าระร่างกาย สระผม 
ปัดกวาดท าความสะอาดบ้านเรือน ในโอกาสขึ้นปีใหม่ให้เป็นกรณีพิเศษ  
 ส าหรับตัวท้าวมหาพรหมนั้น พระอินทร์ได้ทูลถามมารดาของท้าวมหาพรหมว่า จะสามารถหา
ศีรษะของใครมาต่อแทนได้ มารดาตอบว่าศีรษะของใครอะไรก็ได้ที่นอนหันหัวไปทางทิศเหนือ พระพรหม
และเทวดาทั้งหลายจึงพากันลงมายังโลกมนุษย์ และได้พบช้างตัวหนึ่งก าลังนอนหันหัวไปทางทิศเหนือ 
จึงตัดหัวช้างนั้น น าไปต่อกับตัวของท้าวมหาพรหม ท าให้ท้าวมหาพรหมฟื้นคืนชีพ และได้รับขนานนาม
ว่า “มหาปิงแน” (พระพิฆเนศ) ส่วนตัวช้างก็ได้น าฟืนมาก่อกองไฟสุมฌาปนกิจจนเสร็จกิจ เหล่าพระพรหม
และเทวดาทั้งหลายได้ประชุมปรึกษากันว่า บาปที่ตัดเศียรพระมหาพรหมนี้จะตกแก่ใคร พระอินทร์
ตอบว่า ตกแก่ชาวเมืองทั้งหลาย เพราะชาวเมืองอยู่ใต้อิทธิพล ของดวงดาว ชะตาราศีฤดูกาลและถาม
ต่อไปว่า หากต้องไถ่บาปจะต้องท าอย่างไรบ้าง พระอินทร์ตอบว่า ต้องพากันก่อเจดีย์ทรายถวายน้ า 
ถวายดอกไม้ สรงน้ าพระพุทธรูป และพระสงฆ์ให้ท าขนมไปท าบุญ ผู้เฒ่าผู้แก่ และพระสงฆ์ผู้ทรงศีล 
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อธิษฐานขอให้พ้นจากบาป และได้รับความสุข ความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป จึงเกิดมีประเพณีรดน้ าด าหัว 
คารวะผูเฒ่าผู้แก่ ท าขนมประเพณีแจกจ่ายและถวายพระสงฆ์สืบกันมาจนทุกวันนี้  
 เสร็จจากงานสงกรานต์ จะมีการประกอบพิธีท าบุญหมู่บ้านเรียกว่า “งานวานปะลีก” โดยนิมนต์
พระสงฆ์ไปท าพิธีเจริญพระพุทธมนต์สี่มุมเมือง ชาวบ้านจะน าน้ าขมิ้นส้มป่อยพร้อมทั้งไม้ดอกท าเป็น
ตาแหลวใบหนามเล็บแมว ใบผักกุ่ม ใบปานแข ใบถั่วแระ โดยน าใบหญ้าคามาท าเป็นเชือก ส าหรับ น าไป
แขวนไว้ที่ประตูบ้าน ในขณะที่ท าพิธีจะมีคนน าตาแหลวไปปักไว้ที่หัวบ้าน ท้ายบ้าน ห้ามคนในออก 
ห้ามคนนอกเข้า เมื่อพิธีเสร็จจะยิงปืน เป็นสัญญาณให้รู้ทั่วกัน และจะมีเครื่องเซ่นใส่กระธงใหญ่ เรียกว่า 
“สะตวง” น าส่งทั้งสี่ทิศ ประเพณีเดือน 5 นอกจากจะมีการวานปะลีกแล้ว จะมีการน าน้ าขมิ้นส้มป่อย
ไปรดน้ าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและขอขมา มีการรวบเงินภายในหมู่บ้านเพ่ือท ากิจกรรมขอขมาศาลเจ้า
พ่อหลักเมือง เรียกว่า “เงินอ่านแต็ก” จะท าปีละครั้ง 
 

 
 

ภาพที่ 4.3 ตาแหลวที่ใช้ในงานวานปะลีก 
(ท่ีมา: ผู้วิจัย, 2559) 

 
เดือน 6 ไตเรียกว่า “เหลินหก” มีงานประเพณีปอยจ่าตี่หรือกองมูทราย ปอยบอกไฟ ปอย

ซอมต่อโหลง (มธุปายาส) ภาษาปุ่งนา (ปุโรหิต) เรียกว่า “ปักซะหย่าสี่” ภาษาพม่าเรียกว่า “กะส่งละ” 
ธาตุประจ าเดือน คือ ปฐวีธาตุ (ธาตุดิน) เป็นเดือนที่มีลักษณะแข็ง ดอกไม้ประจ าราศี คือ ดอกจ าปาโหลง 
หรือ ดอกจ าแป่ (ดอกลั่นทม) ดอกก้านง้อก (ดอกซ่อนกลิ่น) งานท าบุญใน วันเพ็ญเดือน 6 วันวิสาขบูชา
จะมีการถวายเจดีย์ทราย ไตเรียกว่า “ปอยจ่าตี่ซาย” มีการแจกข้าวห่อแล้วมีการจุดบ้องไฟ ตอนเช้าจะ
มีการถวายข้าวมธุยาวาส คนไตเรียกว่า “ซอมต่อหลวง” คือถือถวายข้าว 49 ก้อน ถือว่าได้บุญมาก ได้
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อานิสงค์ “อะกโยก้ าฮองแสนก่ าผ่า” (อานิสงค์ 1 แสนกัลป์) ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ธรรมะ หรือลีกโหลง 
เรื่อง นางโทมถามโผ  

 

 
 

ภาพที่ 4.4 เจดีย์ทรายในประเพณีปอยจ่าตี่ 
(ท่ีมา: ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน, 2559) 

 
 ในวันเดือนเพ็ญนี้ ผู้เฒ่าผู้แก่ไปจ าศีลแปด นอนวัดฟังธรรม เรียกว่า “ถ่อมลีก” ที่วัด เรื่องราว
ประเพณีระบุไว้ว่าในเมืองสี่โห (เมืองสิงหลหรือเมืองลังกา) มีมานพผู้ยากเข็ญคนหนึ่งหาเลี้ยงชีพ โดยการ
หาฟืน หาใบตองขาย พอถึงวันเพ็ญเดือน 6 ก็ห่อข้าวเข้าป่า หาฟืนหาใบตองตามปกติ เมื่อเดินไปถึงฝั่ง
ล าธารแห่งหนึ่ง จึงนั่งพักและฉุกคิดขึ้นมาว่า ชาตินี้ เกิดเป็นคนก็เป็นคนเสียเปล่าๆ ไม่เคยท าบุญสุนทาน
ที่จะเป็นปัจจัยส่งผลให้เสวยสุขในชาติหน้า วันนี้ก็เป็นวันเดือนเพ็ญควรที่เราจะได้ท าบุญ สักอย่างหนึ่ง
จะดีกว่า คิดได้ดังนี้จึงวางสัมภาระลง ไปตักทรายที่ฝั่งล าธาร มากองก่อเป็นรูปเจดีย์ เสาะหาดอกไม้ใน
ป่ามาประดับตกแต่งให้สวยงาม ตัดไม้ไผ่มาจักตอกสานเป็นราชวัตร ขัดเป็นสี่เหลี่ยมกั้นเป็นชั้นๆ เหมือนเจดีย์ 
เสร็จแล้วแก้ห่อข้าวออกมาแบ่งเป็นสามส่วน ส่วนที่ 1 น าถวายเป็นพุทธบูชา ส่วนที่ถวายเป็นสังฆบูชานี้ 
เมื่อเสร็จสิ้นการถวายแล้วก็น าไปวางไว้ให้กากิน เมื่อท าบุญถวายทานเสร็จแล้วเกิดปิติซาบซึ้งในการกระท า
ของตนเอง จึงร้องร าท าเพลงและฟ้อนไปรอบๆ เจดีย์ทรายอยู่คนเดียวในป่า เมื่อหมดวันก็กลับบ้าน 
ตั้งแต่นั้นมา ชายทุคคตะคนนี้นึกถึงบุญที่ได้ท าในวันนั้นก็รู้สึกปิติเป็นสุขทุกครั้ง ต่อมาถึงคราวที่ต้องถึง
แก่ชีวิตก็ป่วยเป็นโรครุนแรง เมื่อใกล้จะตายก็พอดีเป็นวันที่ขุนหอค า (กษัตริย์) ครองเมืองสี่โห่และนาง
มิพญา (พระมเหสี) ทรงช้างเสด็จมาเลียบนครได้เสด็จผ่านถึงกระตอบที่อยู่ของทุคคตะคนนี้พอดี และ
ชายทุคคตะก็มองเห็นพระมหากษัตริย์และพระมเหสีที่ทรงช้างเสด็จมาใกล้ที่ อยู่ของแกเกิดอุปทานขึ้น
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ในใจใคร่จะเกิดเป็นพระโอรสของพระราชาพร้อมกันนั้นก็สิ้นใจไปในทันที และได้ไปจุติปฏิสนธิในครรภ์
พระมเหสี พอเติบใหญ่ก็ได้สืบราชสมบัติแทนพระบิดา อยู่มาวันหนึ่งได้นิมนต์พระอรหันต์ มาเทศนาใน
พระบรมราชวัง  
 ในขณะที่ฟังพระธรรมเทศนาอยู่นั้น เกิดศรัทธาจะถวายผ้าสไบค่าควรแสนทองค าที่พระองค์
ทรงห่มอยู่เป็นเครื่องบูชากัณฑ์เทศน์ แต่ก็ไม่ได้ตัดสินใจได้ทันที ครั้งที่หนึ่งก็แล้ว ครั้งที่สองก็แล้ว ครั้งที่
สามก็แล้ว ยังไม่อาจตัดสินใจละทิ้งความเสียดายได้ เป็นเจตนาศรัทธา ที่ยืดๆ หดๆ อยู่ไม่อาจให้ส าเร็จ
อย่างแท้จริงได้ พอดีมีกาสองตัวผัวเมียบินมาจับอยู่ บนกิ่งมะขามตรงหน้าต่าง กามองเห็นและทราบ
เจตนาของพระราชา กาตัวผู้จึงพูดกับกาตัวเมียว่า พระราชานี้ด้วยเหตุที่เป็นคนยากจนเข็ญใจ ได้เกิดเป็น
พระราชาจึงไม่อาจตัดสินใจถวายสิ่งที่มีค่าสูง แม้มีเจตนาศรัทธา ก็ตามหากพระองค์ถวายในครางที่มี
เจตนาครั้งแรกก้จะได้เสวยผล 8 ประการ พระราชาได้ยินค าสนทนาของกาสองผัวเมียและรู้ภาษากา 
จึงได้ชื่อว่า “กากะหวุ่นถิยะ” (กากวจนวิญญูผู้รู้ค าพูดกา) พระราชาก็ทรงพระสรวลออกมา พระอรหันต์
จึงทูลถามเหตุที่พระราชาทรงพระสรงลนั้นพระราชาก็นมัสการเรื่องราว ตามที่ กาสองตัวผัวเมียพูด 
พระอรหันต์ผู้เป็นประธานจึงถวายพระพรว่า จริงแล้วมหาบพิตรกาทั้งสองนี้ชาติก่อนก็เป็นกาเช่นเดียวกัน 
เป็นบริวารของมหาบพิตรได้รับทางของมหาบพิตร(ตอนที่ถวายเจดีย์ทรายได้น าข้าว ส่วนนี้เป็นสังฆบูชา
ไปวางไว้ให้กากิน) พระราชาจึงตัดสินใจถวายผ้าสไบค่าควรแสนทองค าบูชาพระธรรมเทศนา เมื่อละจาก
พบนั้นก็จุติเสวยผลบุญในสรวงสวรรค์ไปๆ มาๆ ระหว่างสวรรค์และมนุษย์อยู่ตลอดเวลา ไม่ได้เกิดกลอุบาย
ใดๆ เลย ด้วยเหตุนี้พอถึงเดือน 6 ชาวไตในกลุ่มพุทธศาสนิกชน จึงพากันท าบุญก่อพระเจดีย์ทรายและ
ถวายห่อข้าวห่อแกงเป็นประเพณีมาจนตราบเท่าทุก วันนี้ ส าหรับเนื้อเรื่องจากเอกสาร “หย่าสี่สิบสิง
เหลินค า” โดยเจเรแสงเฮิง กล่าวไว้ว่า เดือน 6 เป็นเดือนที่เกษตรกรเริ่มปลูกพืชผักนานาชนิดและเป็น
เดือนที่พระพุทธเจ้า ตรัสรู้ในเดือนนี้ด้วยต านานกล่าวว่า พอถึงวันขึ้น 14 ค่ า  
 เดือน 6 พระพุทธเจ้าได้เกิดนิมิตต่างๆ นานาที่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่า จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมา 
สัมพุทธเจ้า เช้าตรู่วันขึ้น 15 ค่ า เดือน 6 พระองค์ทรงออกบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์ หลังจากนั้นก็ได้
เสด็จไปประทับนั่งพักที่ใต้ต้นไทรใกล้ชานเมือง ในโอกาสเดียวกันนางสุชาดา ธิดาของเศรษฐีมีความ
ปรารถนาอยากมีบุตร ในวันขึ้น 14 ค่ า ได้ตระเตรียมอาหารพิเศษเป็นเครื่องบูชาเทพารักษ์ นั้นคือข้าว
หุงด้วยนมเนยอย่างดีตามต านานพรรณนาวิธีการไว้ว่าใช้นมที่บีบจากแม่วัว 1,000 ตัว ป้อนให้วัว 500 ตัวดื่ม 
และบีบจากวัว 500 ตัว ป้อนวัวตัวต่อ ๆ ไป บีบป้อนไปเรื่อย ๆ จนเหลือวัวตัวเดียว และบีบน้ านมจาก
วัวตัวสุดท้าย เพ่ือใช้เป็นนมหุงข้าวต้มเนยครั้งนี้ ในขณะที่หุงข้าวนมเนยนั้น ก็มีเทวดาเจ้าที่เจ้าทางมา
ช่วยกันปรุงแต่งรสชาติให้วิเศษยิ่งขึ้น สมเป็นภัตตาหารมื้อแรกที่จะท าให้มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นในโลก 
พอหุงข้าวได้ที่แล้วจึงปั้นเป็นก้อนขนาดเท่าไข่นกยูงจ านวน 50 ก้อน แล้วจึงสั่งสาวใช้ไปกวาดท าความ
สะอาดใต้ต้นไทรใหญ่ สาวใช้ได้เห็น พระพุทธเจ้าที่โคนต้นไทรในตอนเช้ามืด เข้าใจว่าเทพารักษ์ประจ า
ต้นไทร แสดงอภินิหารให้ปรากฏ จึงได้รีบกลับมาแจ้งข่าวแก่นางสุชาดา ฝ่ายนางสุชาดารู้สึกปลาบปลื้ม
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ดีใจเป็นอย่างยิ่งรีบหอบถาดทองค าใส่ข้าวนมเนย ไปยังต้นไทรใหญ่ พอถึงรีบถวายแด่พระพุทธเจ้า
พร้อมอธิษฐานบนบานขอให้ได้บุตรที่ดีงามและรู้สึก ชื่นชมยินดีกลับบ้านด้วยหัวใจที่เปี่ยมล้นด้วย
ความหวัง หลังจากที่นางสุชาดาได้กลับไปแล้ว พระพุทธเจ้าได้นั่งตรองว่า นางนี้ได้ถวายข้าวหุงด้วย  
นมเนย (มธุปายาส) โดยอุทิศต่อเทวดาผู้รักษาต้นไทร จึงน าเอาข้าวก้อนหนึ่งวางไว้ที่ง่ามไม้ไทร ส่วนที่เหลือ 
49 ก้อนในถาดทอง พระพุทธองค์ทรงน าไปยังฝั่งแม่น้ า เหน่หลิ่นจะหย่า (เนรัญชรา) ล้างหน้าล้างตา 
แล้วนั่งลงฉันด้วยความเอร็ดอร่อยจนหมดทั้ง 49 ก้อน ฉันเสร็จแล้วรู้สึกสดชื่นอย่างยิ่ง ได้ตั้งอธิษฐานไว้ว่า 
หากจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน ขอให้ถาดทองค านี้ลอยมุดลงไปซ้อนกับถาดทองของพระพุทธเจ้า
ทั้ง 3 พระองค์ ที่ตรัสรู้ไปก่อนล่วงหน้า พร้อมกันนั้นก็ลอยถาดทองลงไปในน้ า ถาดทองก็ลอยทวนน้ า
ขึ้นไปหมุนมุดลงไปซ้อนกับถาดทองของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนตาม ค าอธิษฐาน เสียงกระทบของถาดทอง
นั้นดังก้องสะท้อนเข้าหูพญานาคที่นอนขดตัวครอบโลกไว้ ท าให้ตกใจตื่นฟ้ืนตัวขึ้นพร้อมกับบ่นว่า 
เพ่ิงนอนไปไม่ทันอ่ิม มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้อีกแล้ว อาการตกใจตื่นฟ้ืนตัวของพญานาคนี้รุนแรง จนท าให้
เกิดแผ่นดินไหวครงใหญ่เป็นสัญญาณให้ชาวโลกรู้ว่า มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกอีกองค์หนึ่งแล้ว เมื่อเสร็จ
ภารกิจเช้าแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จพระราชด าเนินไปหาที่สงบ เพ่ือบ าเพ็ญสมณธรรมระหว่างทางได้มี
คนเลี้ยงม้าถวายหญ้าแพรก (ตามพุทธประวัติเป็นหญ้าคา) 8 ก ามือ พระองค์รับแล้วเสด็จพระราชด าเนิน
ต่อไปจนถึงต้นโพธิ์ใหญ่ ใช้กญ้าแพรกปูลาดใต้ต้นโพธิ์ท าเป็นบัลลังก์นั่งบ าเพ็ญสมณธรรมหันหน้าไป
ทางทิศตะวันออก ท าจิตใจให้มั่นไม่สั่นไหวพร้อมอธิษฐานว่าไม่ลุกไปไหนถ้าไม่บรรลุอตมธรรม ด้วยเหตุนี้ 
ศาสนิกชนชาวไตจึงได้ถือเป็นประเพณีการท าบุญถวายซอมต่อโหลง 49 ก้อน (ข้าวมธุปายาส) ในวันเพ็ญ
เดือน 6 สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน 
 เดือน 7 ชาวไต เรียกว่า “เหลินเจ็ด” เป็นเดือนที่ชาวนาเตรียมท านา ตอกฝาย และลางห้อง 
ภาษาปุ่งนา (ปุโรหิต) เรียกว่า “เหม่ถุงหย่าสี่” ตรงกับเดือนมิถุนายน ภาษาพม่าเรียกว่า “นหยุ่นละ” 
ธาตุประจ าเดือน คือ วาโยธาตุ (ธาตุลม) เป็นเดือนที่มีลมแรง ดอกไม้ประจ าราศี คือดอกเข้าแตกโหลง 
(ดอกมะลิใหญ่) เป็นเดือนที่พระสงฆ์จัดให้มีจ่าแมปอย (ปุจฉา-วิสัชนา) ศึกษาค้นคว้า ซักถามในเรื่อง
พระธรรมค าสอนและวิชาการต่างๆ ตามเอกสารเจเรแสงเฮิงกล่าวว่า เดือน 7 เป็นเดือนที่ พระพุทธเจ้า
ทรงไตร่ตรองในหลักโมกขธรรมที่จริงตรัสรู้โดยเฉพาะหลักปฏิจจสมุปบาท ซึ่งเป็นวัฏจักรของสังสารวัฏ 
จนถึงหลักความจริงแห่งความหลุดพ้น 4 ประการ (อริยสัจจ์ 4) ตลอดเดือน 7 นี้ เป็นเดือนแห่งการทบทวน
หลักโมกขธรรมของพระพุทธเจ้า เดือนนี้ชาวนาเตรียมตัวท านากันมีการตอกฝาย “ท าเหมืองฝาย” ล้าง
ท่อ “ขุดรอกร่องน้ า” เพ่ือทดน้ าเข้ามา จึงว่างเว้นจากงานประเพณี 
 เดือน 8 ชาวไตเรียกว่า “เหลินแปด” ภาษาปุ่งนา(ปุโรหิต) เรียกว่า “กะระกัดหย่าสี่” ตรงกับ
เดือนกรกฎาคม ภาษาพม่าเรียกว่า “หว่าเสื่อละ” ธาตุประจ าเดือน คือ อาโปธาตุ (ธาตุน้ า) เป็นเดือนที่
มีน้ ามาก ดอกประจ าราศี คือ ดอกสะระพีเล็ก (ดอกสารภี) เป็นฤดูที่มีการบรรพชาอุปสมบทกันมาก 
เป็นเดือนที่พระสงฆ์์อธิษฐานอยู่จ าพรรษา เดือนนี้วันขึ้น 15 ค่ า เดือน 8 เป็นวันอาสาฬหบูชา ตรงกับ
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วันที่พระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมจักร ดังนั้นตามประเพณีไต ผู้เฒ่าผู้แก่ตลอดถึงผู้ที่สนใจปฏิบัติธรรม
จะพากันไปจ าศีลที่วัดที่เรียกว่าก าศีลนอนจอง ซึ่งจะไปปฏิบัติในวันพระตลอดฤดู เข้าพรรษา 3 เดือน 
ในขณะเดียวกันชาวไตจะมีการท าบุญในวันโกนวันพระเรียกว่า “ปอยจ่ากะ” จะมีเจ้าภาพจัดงานตีฆ้อง
กลองก้นยาวน าดอกไม้ ยารักษาโรค ตลอดถึงน้ าส้มน้ าหวานไปถวายพระและผู้ที่จ าศีลที่เรียกว่า “พ่อศีล 
แม่ศีล” พร้อมกับขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และเชิญผู้ที่จ าศีล ไปรับประทานอาหารเช้าในรุ่งขึ้น
ของอีกวันหนึ่งบางทีวันรุ่งขึ้นจะมีการแจกข้าวห่อแก่ผู้จ าศีล เรียกว่า “หลู่ปอยจากะ” ท าทานงานปอยจากะ 
เรื่องราวบ่อเกิดประเพณีกล่าวว่า ตอนที่พระพุทธเจ้าได้ประทับนั่งบนบัลลังก์ที่ตรัสรู้นั้นเป็นวันเพ็ญ
เดือน 6 ระหว่างเดือน 6 แรม 7 ค่ า จนถึงวันเดือน 7 นั้น เป็นระยะที่พระพุทธองค์ทรงเสวยวิมุตติสุข 
พอถึงวันขึ้น 4 ค่ า เดือน 8 พระองค์เสด็จไปยังมิกกะดุหวุ่น (มฤคทายวัน) ใช้เวลาเดินทาง 10 วัน ถึงวัน
ขึ้น 13 ค่ า เดือน 8 วันขึ้น 14 ค่ า เดือน 8 ก็เทศนาธรรมจักกะหย่า (ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร) วัน 15 ค่ า 
เทศนาโปรดก่อนติงยะ (โกญทัญญะ) วันแรม 1 ค่ า เดือน 8 เทศนาโปรดวัปปะ ภัททิยะ มหานามะ 
และอัลสชิ ตามล าดับ ในป๊ะทะมะหว่า (ปฐมพรรษา) พระพุทธองค์อยู่จ าพรรษาในมฤคทายวัน พอถึง
พรรษาที่ 2 พระพุทธองค์ทรงบัญญัติการเข้าพรรษาไว้ให้พระสงฆ์อยู่จ าพรรษาไม่ไปค้างคืนที่อ่ืนตลอดจน
ครบถ้วน 3 เดือน ส่วนศรัทธาอุบาสก อุบาสิกา ก็ได้ถือศีลภาวนาในพรรษาตามพระสงฆ์ไปด้วย ฉะนั้น
เดือน 8 จึงเป็นเดือนที่พระสงฆ์อธิษฐานเข้าพรรษา 
 เดือน 9 ชาวไตเรียกว่า “เหลินเก้า” ภาษาปุ่งนา (ปุโรหิต) เรียกว่า “สินมะหย่าสี่” ตรงกับเดือน
สิงหาคม ภาษาพม่าเรียกว่า “คยองสะ” ธาตุประจ าเดือน คือ เดโชธาตุ เป็นเดือนที่มีอากาศร้อนเล็กน้อย 
ดอกประจ าราศี คือ ดอกคะต่อโหลง (ภาษาถิ่น) เป็นเดือนที่ท าสลากภัต 
 เดือนตุลาคม (คนไทใหญ่ เรียก เดือนสิบเอ็ด) มีงานประเพณี แฮนซอมโก่จา คืองานท าบุญ
อุทิศส่วนกุศลไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว นอกจากนี้ยังมี งานออกหว่า คืองาน ออกพรรษา หรือเรียก  
อีกชื่อหนึ่งว่า งานจองพารา ตอนกลางคืนมีการแห่ จองพารา หรือปราสาทพระ ไปถวายวัด หรือประดับ 
บูชาไว้หน้าบ้าน เพ่ือความเป็นศิริมงคลแก่ครอบครัว ในเทศกาลนี้มีการละเล่นและฟ้อนร า ซึ่งส่วนใหญ่
จะฟ้อนร าเป็นรูปสัตว์ต่างๆ เช่น ร านก ร ากิ่งกะหล่า (นกในนิยานเก่าแก่คนไต คล้ายกับกินรีของไทย) 
ก้าโต (ร าสิงโตหรือเชิดสิงโต) 
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ภาพที่ 4.5 การฟ้อนนกกิงกะหร่าในประเพณีออกหว่า 
(ท่ีมา: ผู้วิจัย, 2559) 

 
 
 1.2 ความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมดนตรีไทใหญ่ของต าบลทุ่งยาว 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการ SWOT Analysis คือ การวิเคราะห์สภาพของพ้ืนที่ต าบลทุ่งยาว อ าเภอ
ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนในปัจจุบัน เพ่ือค้นหา จุดแข็ง จุดด้อย โอกาสและอุปสรรค ที่เกิดขึ้นกับทั้ง
ภายในและภายนอก ผลการวิเคราะห์จากการประชุมกลุ่มย่อย มีดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่ของต าบลทุ่งยาวโดยวิธี SWOT Analysis 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

1. ชุมชนมีปราชญ์ชุมชนที่สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมดนตรีได้ 
2. ประชากรส่วนใหญ่ยังอยู่ในวิถีชีวิตแบบชนบท ท าให้เข้าถึงวัฒนธรรม
ดนตรีไทใหญ่ได้ 
3. มีการใช้วัฒนธรรมดนตรีไทใหญ่ในงานประเพณีต่างๆ เป็นประจ า 
4. สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับวัฒนธรรม
ดนตรีไทใหญ่ และสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ 
5. วัฒนธรรมไทใหญ่ยังมีความเข้มแข็ง จึงส่งผลต่อวัฒนธรรมดนตรีไทใหญ่
ในพ้ืนที่มีความเข้มแข็งด้วย 
6. ชุมชนมีความสามัคคีกัน ด ารงวิถีประเพณีได้เป็นอย่างดี 
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จุดอ่อน 
(Weaknesses) 

1. การกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัด ท าให้วัฒนธรรม
ภายนอกไหลบ่าเข้ามาในชุมชน 
2. การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมสู่ธุรกิจการท่องเที่ยว โดยขาดความเข้าใจ
บทบาทและหน้าที่ของดนตรีในวิถีวัฒนธรรม 
3. การขาดการสืบทอดจากคนรุ่นใหม่ เนื่องจากเยาวชนไปเรียนหนังสือใน
พ้ืนที่อ่ืนมากขึ้น และไม่ได้กลับมาท างานในชุมชนดังเดิม 
4. นายทุนเข้ามากว้านซื้อที่ดินตลอดจนท าธุรกิจในพ้ืนที่มากข้ึน 
5. ไม่มีการเรียนการสอนวัฒนธรรมดนตรีไทใหญ่อย่างจริงจัง ส่วนใหญ่
ศึกษาจากอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงใหม่แล้วน ามาถ่ายทอด 
ขาดอัตลักษณช์ุมชน 
6. กระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมดนตรีมีข้อจ ากัด หากไม่มีประเพณีก็จะ
ไม่ได้เห็นการแสดงดนตรี 
6. สังคมเริ่มเปลี่ยนจากเกษตรกรรมสู่เกษตรกรรมเพ่ือการค้า ท าให้
ชาวบ้านไม่มีเวลา และทุ่มเทเวลาในการท ามาหากิน 

โอกาส 
(Opportunities) 

1. การที่ในพื้นที่มีแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ สามารถบูรณาการวัฒนธรรม
ดนตรีกับการท่องเที่ยวได้ 
2. ปราชญ์ชุมชนยังคงมีจิตสาธารณะในการถ่ายทอดวัฒนธรรมดนตรี 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนสถานศึกษาให้การสนับสนุน
งบประมาณในการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีไทใหญ่ 
4. วัดในชุมชนตระหนักในการอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีไทใหญ่ และพร้อม
ให้การสนับสนุนการใช้ดนตรีในประเพณีพิธีกรรมต่าง ๆ ของวัด 
5. ชุมชนมีความร่วมมือกันดี ตลอดจนยังคงมีวิถีชีวิตเกษตรกรรม ท าให้มี
ความสามัคคี อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอย่างเหนียวแน่น 

ความเสี่ยง 
(Threats) 

1. การขาดความต่อเนื่องของนโยบายนักการเมืองท้องถิ่น อาจท าให้
โครงการในการถ่ายทอดไม่ต่อเนื่องและอาจยุติไปได้ 
2. สถานศึกษาเองไม่มีการบูรณาการครูภูมิปัญญาในท้องถิ่นกับการเรียน
การสอน ตลอดจนครูภูมิปัญญาไม่สามารถถ่ายทอดให้กับเยาวชนที่มีอายุ
น้อยได้ จึงเป็นอุปสรรคในการถ่ายทอดวัฒนธรรมดนตรี 
3. การที่เยาวชนย้ายถิ่นฐานจากการเรียน ท าให้กลายเป็นชุมชนผู้สูงอายุ 
และขาดความต่อเนื่องในการสืบทอดวัฒนธรรมดนตรี 
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4. การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากการท่องเที่ยวในพื้นที่อ าเภอปาย  
ท าให้วัฒนธรรมดนตรีไทใหญ่อาจสูญหายไปได้ 

 
 

2. องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมดนตรีไทยใหญ่ต าบลทุ่งยาว 
 ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่อยากหลายในลักษณะ
สังคมพหุวัฒนธรรม มีทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ ตลอดจนคนพ้ืนเมืองด้วย ดังนั้นองค์ความรู้ด้าน
วัฒนธรรมดนตรีไทใหญ่ในต าบลทุ่งยาวจึงมีความผสมสผานกันระหว่างคนเมืองและคนไทใหญ่  
ดังรายละเอียดเครื่องดนตรีดังนี้  
 
 2.1 กลองสะบัดชัย 

 
 

ภาพที่ 4.6 กลองสะบัดชัย 
(ที่มา : ผู้วิจัย, 2561) 

 
 กลองสะบัดไชย มีลักษณะเป็นกลองสองหน้าขนาดกว้าง 30-35 คูณ 45-50 นิ้ว หน้ากลองหุ้ม
ด้วยหนังตรึงหนังถักด้วยเชือก มีการตกแต่งลวดลายให้ดูสวยงาม และหน้าเกรงขามสะดุดตามากขึ้น 
การประสมวงกลองสะบัดชัย ประกอบด้วย กลอง ฆ้อง ฉาบใหญ่ (ฉาบคุมจังหวะ) ฉาบเล็ก (ฉาบขัด  
จังหวะหรือฉาบลีลา) จ านวนอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับขนาดและจ านวนผู้เล่น ถ้าเป็นชุดขนาดกลางผู้เล่นจะมี
อยู่ 12 คน รวมคนแบกกลอง ถ้าเป็นชุดใหญ่จะมีการเพิ่ม ฆ้อง และ ฉาบ โดยจังหวะที่ใช้ในการตีกลอง
สะบัดชัย เป็นจังหวะชนะศึกที่มีลีลาท่าทางในการตีที่บ่งบอกถึงการข่มขวัญข้าศึกศัตรู จะออกชั้นเชิง
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ในการใช้ หัว เข่า และศอก เป็นหลัก นิยมใช้ตีในงานมงคลงานประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา รวมทั้ง
การตีกลองเพ่ือบูชาบวงสรวงต่างๆ การแสดงกลองสะบัดชัยนี้เป็นการแสดงที่ถือว่า เป็นที่นิยมและได้รับ
ความสนใจจากบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา  
 
 2.2 กลองปู่จา 
 

 
 

ภาพที่ 4.7 กลองปู่จา 
(ท่ีมา : ผู้วิจัย, 2561) 

 
 เป็นกลองที่สร้างขึ้นส าหรับถวายวัดเพ่ือเป็นพุทธบูชาตามความเชื่อว่า กลองปูจานั้นมีไว้ใช้ใน
ศาสนากิจโดยเฉพาะ ใช้ตีเป็นสัญญาณเตือนให้ประชาชนในละแวกนั้นทราบว่า วันรุ่งขึ้นจะมีงานบุญ 
เป็นวันโกน วันศีลหรือวันพระเพ่ือผู้มีศรัทธาทั้งหลายจะได้จัดเตรียมภัตตาหารไว้ใส่บาตรหรือน าไปถวาย
พระภิกษุสงฆ์ที่วัด ครั้นถึงวันพระเสียงกลองปูจาก็จะดังขึ้นในเวลาพระสงฆ์ที่จะเริ่มฉัน หรือในเวลาเทศน์
ก็จะตีก่อนพระขึ้นธรรมาสน์ พอเทศน์จบก็จะตีเมื่อเวลาพระลงจากธรรมาสน์ เสียงกลองนี้เป็นการแสดงว่า
ยังมีกิจกรรมทางศาสนาพุทธอยู่ จนมีค ากล่าวไว้ในกลุ่มพุทธบริษัทว่า “หากสิ้นเสียงกลองปูจาเมื่อใด 
ศาสนาพุทธก็จะหมดสิ้นเมื่อนั้น” 
 เมื่อจะใช้งานต้องมีกลองขนาดเล็กมาเข้าเป็นชุดอีก 3 ใบ เรียกว่า ลูกตุบ แต่ละใบมีขนาดแตกต่าง
กันไป วางเรียงเคียงกันอยู่โดยที่ลูกใหญ่สุดหน้ากลองมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 28 เซนติเมตร  
ลูกรองลงมาประมาณ 26 เซนติเมตร และลูกเล็กประมาณ 24 เซนติเมตร ความยาวของหุ่นลูกตุบทั้ง 
3 ลูก ประมาณ 38 เซนติเมตร โดยขึ้นหนังหน้าเดียวยึดหนังด้วยการตอกหมุดเหมือนกลองใหญ่ ลูกตุบ
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จะอยู่ทางซ้าย กลองใหญ่จะอยู่ทางขวา ซึ่งคล้ายกับกลองชัยมงคลแต่กลองชัยมงคล ลูกตุบจะอยู่ทางขวา 
กลองใหญ่จะอยู่ทางซ้ายสลับกัน โดยท านองที่ใช้ตีกลองปู่จานี้ มี 5 ท านอง ซึ่งบางแห่งเรียกไม่เหมือนกัน 
เรียก 5 ท านองนี้ว่า เสือขบตุ๊ สาวหลับเตอะ มะนาวล่องของ น้ าตกตาด ม้าย้ าไฟ 
 
 2.3 กลองปู่เจ่ 
 

 
 

ภาพที่ 4.8 กลองก้นยาวหรือกลองปู่เจ่ 
(ท่ีมา : ผู้วิจัย, 2561) 

 
 เป็นกลองท่ีรับอิทธิพลมาจากกลองไทใหญ่ ใช้ในประเพณีท่ีส าคัญเกี่ยวเนื่องกับศาสนาพุทธจะ
นิยมใช้แห่ครัวทานหรือประเพณีต่างๆ แห่วันโกนหรือก่อนวันพระ เพ่ือบอกกล่าวให้ชาวบ้านได้เตรียม
ส ารับเครื่องบูชาพระ ที่จะไปวัดในวันพระ และการฟ้อนที่เป็นศิลปะชาติพันธุ์ เช่น การแห่ปอยส่างลอง 
การแห่ปอยจองพารา ประเพณีปีใหม่ไต การฟ้อนนกกิ่งกะหร่า การฟ้อนโต ฟ้อนดาบ เป็นต้น  
 ปู่เจ่นิยมท ามาจากไม้เนื้ออ่อน เช่น ไม้ขนุน ไม้ซ้อ เป็นต้น หน้ากลองมีขนาด 9-10 นิ้ว และมี
ขนาดใหญ่ถึง 13-14 นิ้วก็ได้ ถ้าหน้ากลองมีขนาดใหญ่เท่าตัวท้าย กลองก็จะยาวตามขนาดของกลอง
ออกไป กลองปู่เจ่เป็นกลองหน้าเดียวหุ้มด้วยหนังวัวที่มี่ความบาง การน าไปใช้จะต้องแต่งเสียงด้วยการ
ติดจ่ากลอง เพ่ือให้ได้เสียงที่ดังไพเราะท าให้เสียงยาวและทุ้ม การประสมวงประกอบไปด้วย ฉาบ ฆ้อง 
โดยจะมีฉาบขนาดกลาง 1 คู่ ฆ้องประมาณ 5-7 ใบ การใช้ฉาบกับฆ้องจะใช้ขนาดที่เหมาะสมให้เข้าเสียงกัน 
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 2.4 กลองตึ่งโนง  
 

 
 

ภาพที่ 4.9 กลองตึ่งโนง 
(ที่มา : ผู้วิจัย, 2561) 

 
 เป็นกลองหน้าเดียว ท าจากไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้แดง ไม้ประดู่ กลองตึ่งโนงจะบรรเลงร่วมกับ ฉาบ 
กลองตะหลดปด และฆ้อง โดยการตีจังหวะซึ่งกันและกันไปตลอด นิยมใช้แห่ในงานบุญ เช่น แห่น าขบวน
ครัวตาน แห่ต้อนรับหัววัด แห่ขบวนผ้าป่า แห่ปอยหลวง แห่การประกอบฟ้อนเล็บ เป็นต้น 
 
 2.5 กลองสิ้งหม้อง 

 
 

ภาพที่ 4.10 กลองสิ้งหม้อง 
(ท่ีมา : Tkpark , 2556 : ออนไลน์) 

 
 กลองสิ้งหม้องเป็นกลองหน้าเดียวลักษณะคล้ายกลองยาว เป็นเครื่องก ากับจังหวะการตีกลอง
สิ้งหม้องจะใช้ฆ้องตีเป็นจังหวะยืนพ้ืน ส่วนกลองและฉาบตีสลับเสียงกันใช้ประกอบการ ฟ้อนเจิง ฟ้อนดาบ 
และแห่ขบวนต่างๆ 
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 2.6 กลองมองเซิง 
 

 
 

ภาพที่ 4.11 กลองมองเซิง 
(ท่ีมา : ผู้วิจัย, 2561) 

 
 กลองมองเซิงเป็นกลอง 2 หน้า ท าจากไม้เนื้ออ่อน โดยหน้ากลองมีขนาดที่ไม่เท่ากัน ด้านหนึ่ง
ใหญ่ด้านหนึ่งเล็ก นิยมใช้หน้าใหญ่ประมาณ 17 นิ้ว ด้านเล็กประมาณ 13 นิ้ว ความยาวประมาณ 25 นิ้ว 
หุ้มหน้ากลองด้วยหนังวัว โดยกลองมองเซิงมักใช้ในการแห่ครัวทานและใช้ประกอบการฟ้อนต่างๆ เช่น 
การฟ้อนเจิง ฟ้อนก๋ายลาย ฟ้อนขันดอก ฟ้อนผางประทีป เป็นต้น 
  

2.7 ฉาบ 
 

 
 

ภาพที่ 4.12 ฉาบ 
(ที่มา : ผู้วิจัย, 2561) 

 
 เป็นเครื่องตีก ากับจังหวะ ท าด้วยโลหะรูปร่างคล้ายฉิ่ง แต่มีขนาดใหญ่กว่าและหล่อบางกว่า 
วิธีเล่นจะตีแบบประกบ และตีแบบเปิดให้เสียงต่างกัน 
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 2.8 ฟ้อนก๋ายลาย 
 

 
 

ภาพที่ 4.13 ฟ้อนก๋ายลาย 
(ท่ีมา : Bloggang, 2551 : ออนไลน์ ) 

 
 ฟ้อนก๋ายลาย เป็นการฟ้อนพ้ืนบ้านที่มีการปรับเปลี่ยนท่าฟ้อนโดยน าลีลาท่าฟ้อนเจิง (ลาย) 
เข้าไปผสมผสานกับท่าฟ้อนร า ทั้งนี้เพราะ ฟ้อนเมือง หมายถึง การฟ้อนพื้นเมืองล้านนาก๋ายหรือกลาย 
หมายถึงการเปลี่ยนแปลง (ลีลาท่าฟ้อน) และลาย มีความหมายเช่นเดียวกับค าว่า เจิง ในที่ นี้หมายถึง
ลีลาการร่ายร า 
 ฟ้อนก๋ายลายเป็นฟ้อนโบราณอย่างหนึ่ง มีบางท่าคล้ายกับฟ้อนลื้อ เพราะเจ้าของเดิมของการ
ฟ้อนนี้เป็นไทลื้ออีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกกวาดต้อนมาจากรอบๆ เมืองเชียงรุ่งมาไว้ที่อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
ได้มีการค้นพบโดยนายสุชาติ กันชัย และนายสนั่นธรรมธิ  ที่ชุมชนไทลื้อ บ้านแสนตอง ต าบลสะเมิงใต้ 
จังหวัดเชียงใหม่ ท่าทางการฟ้อนไม่ได้มีก าหนดไว้ตายตัว ผู้สอนแต่ละคนจะฟ้อนท่าไหนก่อนก็ได้ แต่เมื่อ
จะแลกลาย (ใส่ลีลาลูกเล่น) กับผู้ฟ้อนคนอ่ืนก็อาจเปลี่ยนท่าฟ้อนให้เหมือนกัน การแต่งกายของช่างฟ้อน
เป็นการแต่งกายแบบไทลื้อ วงดนตรีปัจจุบันที่ใช้แห่คือกลองมองเซิง 
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 2.9 ฟ้อนนก หรือ ฟ้อนกิงกะหร่า 
 

 
 

ภาพที่ 4.14 ฟ้อนนก 
(ที่มา : กลุ่มสลีปิงจัยแก้วกว้าง, 2556) 

 
 เป็นศิลปะการแสดงของชาวไทใหญ่ มีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ ปีก หาง และล าตัว เฉพาะปีก
และหางท าด้วยไม้ไผ่หรือหวาย แต่ละส่วนจะท าเป็นโครงก่อนแล้วหุ้มผ้าแพรสีต่างๆ ติดหุ้มโครงและใช้
กระดาษตัดเป็นลวดลายตกแต่งให้สวยงาม จากนั้นน ามาประกอบกันโดยใช้ยางรัดเชือกหรือหวายรัด
ให้แน่น พร้อมท าเชือกโยงบังคับปีกและหางส าหรับดึงเพ่ือให้สามารถกระพือปีก และแผ่หางได้เหมือนนก 
ส่วนล าตัวผู้ฟ้อนจะใส่เสื้อสีเดียวกับปีกและหาง (อุปกรณ์การฟ้อนนี้ พบบางแห่งมีเฉพาะหางเท่านั้น) 
ส่วนท่าร าจะเป็นท่าที่เลียนแบบอากัปกิริยาของนก เช่น การขยับปีกขยับหาง กระโดดโลดเต้นไปตาม
จังหวะของกลอง ส าหรับดนตรีที่ใช้ประกอบจะนิยมวงกลองก้นยาวตีประกอบจังหวะและท่วงท านอง
กลองเป็นสิ่งก าหนดท่าร าด้วย  
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 2.10 ฟ้อนโต 
 

 
 

ภาพที่ 4.15 ฟ้อนโต 
(ที่มา : กลุ่มสลีปิงจัยแก้วกว้าง, 2560) 

 
 เป็นการแสดงของชาวไทใหญ่ โตในความเชื่อของชาวไทใหญ่คือเป็นสัตว์ป่าหิมพานต์โตตาม
ความเชื่อนั้น บังเกิดขึ้นเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้โปรดพระมารดาและเทวดายังชั้นสวรรค์
เป็นเวลา 3 เดือน แล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จกลับมายังโลกมนุษย์ ซึ่งตรงกับวันออก
พรรษา หรือวันเทโวโรหณะชาวโลกและบรรดาสัตว์ต่างๆ รวมทั้งโตซึ่งเป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์ต่างก็มี
ความยินดี ในการเสด็จกลับมาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะได้มาโปรดสัตว์ในโลกมนุษย์
ต่างพากันร าถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลักษณะรูปร่างของโตจะคล้ายกวาง เวลาแสดง
จะเต้นตามจังหวะกลอง พร้อมท ากริยาเลียนแบบสัตว์นั้นกลองท่ีใช้ประกอบการแสดงคือ กลองก้นยาว 
(กลองปู่เจ่) 
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3. แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีไทใหญ่ 
 จากองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมดนตรีไทใหญ่ และจากความคิดเห็นของคนในชุมชน จึงมีการเสนอ
ให้จัดการเรียนการสอนกลองก้นยาว หรือกลองปู่เจ่ ซึ่งเป็นกลองที่ใช้ในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
และความบันเทิงของชาวไทใหญ่มายาวนาน โดยใช้กลุ่มนักเรียนโรงเรียนทุ่งโป่งมิตรภาพ 78 เป็นฐาน
ในการจัดการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทใหญ่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 3.1 กลองปู่เจ่ 
 กลองปู่เจ่หรือกลองก้นยาวคือวัฒนธรรมหลักของชาวไทใหญ่จนสามารถเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์
ของชาวไทใหญ่เลยก็ว่าได้ ชุมชนชาวไทใหญ่มักจะน ากลองปู่เจ่หรือกลองก้นยาวมาเล่นในงานพิธีกรรม
ต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาเพราะเชื่อเสียงฆ้องเสียงกลองคือเสียงมงคล เสียงที่เมื่อเทวดาได้ฟังจะเกิด
ความสุขกายสบายใจ จึงสามารถพบเห็นได้จากงานในวันส าคัญต่างๆ ของชาวไทใหญ่ 
 จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่เลื่องชื่อลือนามทางด้านวัฒนธรรมไทใหญ่ เป็นจังหวัดที่มีวัฒนธรรม
เป็นจุดเด่นและในขณะเดียวกันวัฒนธรรมยังเป็นจุดขายอีกด้วย ในชุมชนแม่ฮ่องสอนการแสดงได้รับ
ความนิยม และอีกท้ังยังมีเรื่องของความถ่ายทอดวัฒนธรรมให้คนในพ้ืนที่ จนเรียกได้ว่าคนหลายๆ คน
ในชุมชนแทบจะสามารถบรรเลงกลองก้นยาวและฟ้อนเจิงได้ ด้วยลีลาที่อ้อนช้อยประสานกับการท า
ท่าทางที่เป็นกระบวนท่าการต่อสู้ที่สามารถใช้ได้จริงท าให้เกิดประเพณีการประลองฟ้อนเจิง จนในที่สุด
ก็ถูกยกน ามาเป็นการแสดงในที่สุด ด้วยมีพ้ืนฐานสังคมที่มีคนสนับสนุนเป็นจ านวนมากจึงท าให้การแสดง
ฟ้อนเจิงประกอบวงกลองก้นยาวได้ถูกแพร่และก าหนดให้เป็นแบบแผนในเวลาต่อมา 
 การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมไม่เพียงจะไม่สามารถเกิดข้ึนได้เลยถ้าผู้ที่อยู่ในวัฒนธรรมไม่
เผยแพร่วัฒนธรรมของตัวเองให้ผู้อ่ืนรับรู้ ดังค าพูดของนักดนตรีวิทยาที่ว่าคนไปไหนวัฒนธรรมก็จะไปด้วย 
เนื่องจากคนไทใหญ่บางประเภทได้อพยพจากแม่สอนมาอยู่เชียงใหม่ ด้วยความคิดอนุรักษ์ของคนไทย
จึงได้น าวัฒนธรรมของตัวเองมาแสดงในพ้ืนที่ของจังหวัดเชียงใหม่จึงเกิดการหยิบยืมทางวัฒนธรรมเกิดขึ้น 
 ประเพณีและความเชื่อเป็นอีกหนึ่งหนทางในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งวัฒนธรรม
ที่มีอยู่แล้วและวัฒนธรรมที่รับเข้ามา ต่างเป็นวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมและสืบทอดต่อๆ กันมาของคนในชุมชน 
ดังนั้นหน้าที่หลักของกลองปู่เจ่หรือกลองก้นยาวก็ยังเกี่ยวกับงานประเพณีต่างๆ ที่ยังใช้การบรรเลงกลอง
ก้นยาวหรือกลองปู่เจ่ในการดึงดูดคนต่างๆ ให้มาเที่ยวชมได้ เราจึงสามารถแบ่งบทบาทของกลองปู่เจ่
หรือกลองก้นยาวได้เป็น 2 ข้อหลักจากข้อความข้างต้นคือ 
  1) กลองปู่เจ่หรือกลองก้นยาวในงานประเพณีต่างๆ 
  2) กลองปู่เจ่หรือกลองก้นยาวประกอบการแสดง 
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 ถึงแม้จะมีการแบ่งโอกาสการใช้งานของกลองปู่เจ่หรือกลองก้นยาวเป็น 2 ข้อแต่หลักๆ ที่ผู้คน
ยังให้ความสนใจก็คือการสืบสานวัฒนธรรมเดิมของ ยังให้ความความส าคัญในการแสดงเพ่ือความ
สนับสนุนผู้ที่อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านของคนในท้องถิ่นไม่ให้หายไปนั่นเอง 
 
 3.2 กลองปู่เจ่หรือกลองก้นยาวในงานประเพณีต่างๆ 
 ในงานประเพณีคือแหล่งรวมผู้ที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาและยังถือว่าเป็นงานรวบรวมผู้
ที่ยังอนุรักษ์ประเพณีเดิมของชนชาติไม่ให้สูญหายไปในกาลเวลา ดังนั้นเมื่อมีงานประเพณีงานวัดต่างๆ 
ก็ขาดไม่ได้ที่จะมีดนตรีมาประกอบดังค าของผู้สูงอายุในชุมชนว่า “มาจ่วยกั๋นแห่ก๊องแห่กล๋องบ่หื้อมัน 
ง่อมปากง่อมมือ” นั่นเอง อีกหนึ่งวัฒนธรรมชาวไทใหญ่ที่มีการบรรเลงกลองปู่เจ่หรือกลองก้นยาวที่เรียก
ได้ว่าบรรเลงตั้งแต่ดึกยันสว่างเลยก็ว่าได้นั่นคือประเพณีปอยส่างลอง 
 ปอยส่างลองหรืองานบวชลูกแก้ว เป็นประเพณีงานบวชที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน จากการ
ลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลที่วัดกู่เต้าพบว่างานบวชปอยส่างลอยจะจัดขึ้นในช่วงหน้าร้อนของทุกปี ส่วนใหญ่
จะจัดในงานมีนาคมซึ่งเป็นเดือนแรกของการปิดการศึกษาดังนั่น บ้านในมีลูกชายก็จะนิยมให้มาบวช 
โดยการจัดงานที่วัดกู่เต้าจะจัดเป็นซุ้มไม้คาเป็นซุ้มเล็กๆ และมาการน าเอาวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้มา
ตกแต่ง และมาขันเงินวางไว้หน้าซุ้มเพ่ือให้คนมาร่วมงานร่วมกันน าเงินมาสมทบทุน และจุดส าคัญอีก
หนึ่งเรื่องคือแต่ละซุ้มก็จะมีวงกลองปู่เจ่ที่เป็นของซุ้มตัวเองมาบรรเลงบางซุ้มก็จะมีการแสดงฟ้อนโต 
ประกอบกับการเล่นฉาบลีลา บางซุ้มก็เอานกกิงกะหล่ามาร่วมแสดงด้วย แต่ละซุ้มก็จะผลัดกันเล่น  
ผลัดกัน พักบางซุ้มก็จะตีร่วมกับซุ้มข้างๆ เป็นต้น 
 ประเพณีปอยส่างลองไม่เพียงแต่จัดขึ้นที่วัดกู่เต้าแต่ยังจัดอย่างใหญ่โตที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
โดยเป็นงานประเพณีประจ าปีที่ใหญ่โตประจ าจังหวัดและการจัดซุ้มลูกแก้วไม่เพียงแต่จัดในวัดแต่จัด  
ที่หน้าบ้านและมีการบรรเลงรอบชุมชนวัดกู่เต้าและเป็นงานบุญใหญ่ที่ทุกคนจะพักร้อนจากการท างาน
มาเพ่ือสร้างความผ่อนครายและสนุกสนานให้แก่ตนเอง 
 
 3.3 กลองปู่เจ่หรือกลองก้นยาวประกอบการแสดง 
 เนื่องจากท านองที่ครึกครื้นสนุกสนานและเร้าใจ จังหวะกลองปู่เจ่หรือกลองก้นยาวยังมีการ  
ตีย้ าจังหวะที่สะเทือนถึงอารมณ์ผู้ชม ท าให้ผู้ที่รับชมการบรรเลงกลองปู่เจ่หรือกลองก้นยาวมีความ
สงสัยและอยากรับชมต่อ จึงท าให้บทบาทของกลองปู่เจ่หรือกลองก้นยาวได้ถูกน าไปประยุกต์เข้ากับ
การร่ายร าต่างๆ เช่น ฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง และฟ้อนนกกิงกะหล่า เป็นต้น  
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  3.3.1 การฟ้อนนกกิงกะหล่า 
การฟ้อนกิ่งกะหล่าหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าฟ้อนนกหรือก้านก ใช้ฟ้อนในงานประเพณี

และการแสดงทั่วไป การฟ้อนใช้วงกลองกันยาวตีประกอบ เพ่ือให้จังหวะกับผู้ฟ้อนนกด้วยในการฟ้อน 
ผู้แสดงต้องใส่ชุดที่ท าขึ้น ตามความเชื่อทางพุทธศาสนาในเรื่องสัตว์ในป่าหิมพานต์ และความ เชื่อในเรื่อง
พระพุทธเจ้ากลับมายังโลกมนุษย์ ในวันออกพรรษาของชาวไทโดยต้องเสด็จผ่านป่าหิมพานต์ ซึ่งสัตว์
เหล่านี้ก็ออกมานมัสการพระพุทธเจ้า โดยมีปีกและหางที่ท าจากผ้าลูกไม้สีต่างๆ และ แสดงลีลาท่าทาง
เลียนแบบนกค าว่า “ฟ้อน” ภาษาไทใหญ่เรียกว่า “ก้า” ส่วนค าว่า “กิ่งกะหล่า” เป็นภาษาไทใหญ่กลาย 
เสียงมาจากภาษาบาลีในค าว่า “กินร” อ่านเรียงพยางค์ตามลักษณะภาษาบาลีส าเนียงพม่าว่า “กิ่ง-นะหร่า” 
และเพ้ียนมาเป็นส าเนียงที่สะดวกลิ่นของคนไทใหญ่เป็น “กิ่งกะหล่า” ส่วนค าที่คู่กับ “กินร” คือ “กินรี” 
ในภาษาบาลีหรือ “กินร-กินรี” ในภาษาไทยนั้นภาษาไทใหญ่ไม่นิยมใช้ แต่ใช้ค าว่า “นาง นก” แทน  
มีผู้รู้บางท่านกล่าวว่า ชาวไทใหญ่ในประเทศไทยได้รับอิทธิพลในเรื่องการเล่นกิ่งกะหล่ามาจากประเทศ
พม่าและเรียกชุดการแสดงนี้ว่า “ฟ้อนนกเก็งในยา” 

ปัจจุบันกิ่งกะหล่าไม่นิยมแสดงกันแล้ว เพราะต้องใช้ผู้ชายที่แข็งแรง เพราะเนื่องจาก
ตัวนก กิ่งกะหล่ามีน้ าหนักมาก หางยาวเกือบ 5 เมตร และต้องใช้ถุงทรายถ่วงน้ าหนัก แต่ที่แสดงในปัจจุบัน 
ที่ใช้ผู้หญิงฟ้อนก็คือ “นกแซม” หรือ “กาบเบ้อคง” ในสมัยก่อนนั่นเอง 
  “กาบเบ้อคง” มาจากค าว่า “กาบเบ้อ” แปลว่า ผีเสื้อ ผสมกับค าว่า “คง” ซึ่งไทยใหญ่
ใช้เรียก ชื่อแม่น้ าสาละวิน แม่น้ าคงในความรู้สึกของชาวไทใหญ่จึงยิ่งใหญ่และน่ากลัว แต่แฝงด้วย
ความสวย งาม ค าว่ากาบเบ้อคงจึงแปลได้ว่า “ผีเสื่อยักษ์” 
  การฟ้อนนกกิงกะหล่าจะแสดงประกอบร่วมกับวงกลองปู่เจ่หรอืกลองก้นยาวจะมีลักษณะ
การตีเลียนแบบท่าทางของนกเช่น การกระโดด, การเดิน และการไหว้ เป็นต้น วงกลองปู่เจ่หรือกลอง
ก้นยาวที่ประกอบฟ้อนนกจะมี เครื่องดนตรี 3 ชิ้นคือ กลองปู่เจ่หรือกลองก้นยาว, ฉาบและฆ้องราว 
จะมีการบรรเลงเป็นแบบแผนมากขึ้นก็ข้ึนอยู่กับเจ้าของส านักผู้บรรเลง 
 
  3.3.2 การแสดงฟ้อนเจิง 
  การฟ้อนเจิงหรือภาษาไทใหญ่เรียกว่าก้าลายคือการแสดงศิลปะป้องกันตัวด้วยมือเปล่า
ด้วยกระบวนท่าร่ายร าความอ่อนช้อยที่แฝงไปด้วยความแข็งแกร่งของร่างกาย เป็นศิลปะการแสดงที่
เติบโตมาพร้อมกับการตะมะผาบ (การตบส่วนต่างๆ ของร่างกายเลียนเสียงประทัด) และการฟ้อนเจิง
เชียงใหม่ก็สร้างความนิยมให้แก่กลุ่มผู้อนุรักษ์ล้านนา และจัดเป็นการเรียนการสอนในชุมชนหรือบ้าน
ของพ่อครูที่มีฝีมือด้านการฟ้อน 
 



60 
 

  ปัจจุบันประบวนท่าฟ้อนเจิงได้ถูกตัดให้ไปอยู่ร่วมกับการแสดงฟ้อนดาบโดยที่ก่อน 
ผู้แสดงจะหยิบขึ้นมาร่ายร าก็จะฟ้อนเจิงก่อนเล็กๆ น้อยๆ ถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องก่อนการแสดงการ
ฟ้อนเจิงในฟ้อนดาบถือว่าเป็นการไหว้ครูและฟ้องเจิงถวายครูก่อนจะใช้วิชาฟ้อนดาบของครูในการแสดง
และยังถือว่าเป็นการขอพรให้ปลอดภัยจนจบการแสดงและการฟ้อนดาบเป็นไปด้วยดี  
  การฟ้อนเจิงมีลักษณะการเดินเป็นขุมหรือเรียกอีกอย่างในภาษาไทใหญ่ว่า “หล๊อก” 
ที่มีลักษณะท่าทางการเดินระหว่างฟ้อนเจิงไปในทิศทางที่ก าหนด การเดินขุมก็จะมีตั้งแต่ ขุม 1 ขุม 3 
ขุม 4 ขุม 5 ขุม 6 ขุม 7 ขุม 8 ไปเรื่อยๆ จนมากสุดคือ 32 ขุม สมัยโบราณผังการเดินเท้าจะใช้ตอไม้ฝั่ง
ดินโดยฝั่งโผล่ขึ้นเหนือดินประมาณ 1 คืบ เวลาฝึกฝนครูจะให้เหยียบย่างบนตอไม้ไปตามผังที่ครูก าหนด 
ซึ่งวิธีนี้นอกจากจะเป็นการฝึกตามกระบวนยุทธวิธีแล้วยังเป็นการฝึกความแม่นย า ความระมัดระวัง การวาง
น้ าหนักตัวรวมไปถึงความมานะอดทนอีกด้วย แต่ต่อมาการฝึกบนตอไม้ไม่เป็นที่นิยมเพราะมักมีการ
เหยียบพลาดและได้รับบาดเจ็บ จึงเปลี่ยนมาใช้หลุมหรือขุมแทนตอไม้คือ ขุดหลุมลึกประมาณ 1นิ้ว พอ
ให้เห็นเป็นต าแหน่งแล้ววางต าแหน่งแต่ละขุมให้ได้ระยะห่างกันขนาดช่วงเท้ าเดิน โดยการเดินขุมที่
นิยมคือการเดิน 3 ขุม 4 ขุม และ 5 ขุม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

1) ขุม ๓  
 
 
 

เชิงขุม 3 เป็นเชิงพ้ืนฐาน เท้าขวาจะอยู่ขุมกลาง เท้าซ้ายจะก้าวไปข้างหน้า
หรือถอยหลังก็ได้ กล่าวคือ ก้าวไปข้างหน้าเมื่อรุกหรือรับ ก้าวถอยหลังเมื่อรับหรือหลบหลีก 
 
 

2) ขุม ๔ 
 
 
 
 
 
 

เชิงขุม 4 เริ่มด้วยการวางเท้าซ้ายและขวาในระยะห่างกันประมาณ 1 ช่วง
ก้าวเดิน และย้ายไปตามขุมดังนี้  

(ขวา) 

ขวา 

(ซ้าย) 

ซ้าย 
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ขั้นตอนที่ 1 ก้าวเท้าขวา 1 ก้าว วางตรงกับหน้าเท้าซ้าย  
ขั้นตอนที่ 2 ดึงเท้าหัวกลับมาอยู่ต าแหน่งเดิม 
ขั้นตอนที่ 3 ก้าวเท้าซ้าย 1 ก้าว วางตรงกับหน้าเท้าขวา  
ขั้นตอนที่ 4 หมุนตัวซ้ายพร้อมกับก้าวเท้าขวา โดยใช้เท้าซ้ายเป็นจุดหมุน 

เท้าขวาวางอยู่ในท่าเริ่มใหม่ ซึ่งกลับหลังหันจากต าแหน่งเดิม  
 
 

3) ขุม ๕  
 
 

 
 
 

เชิงขุม 5 เท้าขวาอยู่ขุมกลาง เท้าซ้ายโยกย้ายเปลี่ยนทิศทางไปตามขุมทั้งสี่
ที่มีอยู่รอบ ๆ โดยจะเปลี่ยนทิศทางตามโอกาส และความเหมาะสมที่จะรุกโจมตี หลบหลีก หรือหนีตั้ง
หลัก การที่ใช้เท้าขวาอยู่กลาง เท้าซ้ายเปลี่ยนตลอดเรียกว่า “ออกซ้าย” 

 
  3.3.3 การตบมะผาบ 

เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของสายวิชาเชิงซึ่งเราจะเห็นการฟ้อนเชิงตบมะ
ผาบตวัดตีมือไปตามต าแหน่งต่างๆของร่างกาย เป็นลีลาพลิกแพลงเกิดดังสนั่นก้อง “เพ๊ียะพ๊ะ” แลดู
เร้าใจและน่าเกรงขาม แท้จริงแล้วในการฟ้อนเชิงตบมะผาบที่ดูน่าตื่นเต้นนั้นคือกระบวนท่าของการ
ต่อสู้ทั้งสิ้นโดยเป็นการผูกแม่ไม้ลายเชิงที่มีการออกแบบอาวุธหมัด เท้า เข่า ศอก เป็นจังหวะลีลาชั้น
เชิงอย่างต่อเนื่องกัน “เป็นเส้นเป็นสาย” การตบมะผาบมีหลายประเภทโดยจะมีการจ าแนกประเภท
ดังนี้ 

1) ช้างทอดงวง คือการตบและย่างเท้าไปไปตามเชิงด้วยลีลาอันเชื่องช้าแต่สุขุม 
2) ไฟไหม้ป่าแขม คือการตบอย่างรวดเร็วและดังชัดเจน ดุจไฟไม้ป่าแขมที่

ติดไฟง่ายและมีเสียงดังกระชั้นถี่ การตบแบบนี้เป็นการแสดงความคล่องตัว 
3. บะผาบสาย คือการตบเร็วบาง ช้าบ้างสลับกันไป โดยตบติดต่อกันตลอด 
4. บะผาบผัด หมายถึงการตบมะผาบแบบหมุนตัวเป็นวงกลม เป็นการแสดงออก

ถึงความรอบคอบ ระแวดระวังรอบด้าน 
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5. บะผาบก้อม หมายถึงการตบอย่างรวดเร็วและจบลงในระยะเวลาอันสั้น 
อาจจะเป็นการออมลวดลายให้ศัตรูตายใจด้วยคิดว่ามีชั้นเชิงน้อย (ธิตินัดดา. 2550, 159-161) แสดง
ท่วงท่าการออกอาวุธที่เฉียบขาดรุนแรงและชัดเจน  

ดังนั้นการตบมะผาบต้องฝึกด้วยการความเข้มแข็งโดยใช้มือทั้งสองข้างตวัดตบไปยัง
ต าแหน่งต่างๆ ของร่างกายตามรูปที่ครูสอนให้เกิดเสียงดังฟังชัดเหมือนเสียงประทัด การเคลื่อนไหว
ร่างกายต้องมีความคล่องแคล่วกระฉับกระเฉงดูมีพละก าลังแลดูสง่างามน่าเกรงขาม เพราะเป็นรูปแบบ
การฟ้อนเชิงที่แสดงออกมาถึงความห้าวหาญความช่ าชองและไหวพริบปฏิภาณของผู้ฟ้อนเชิงได้เป็น
อย่างดี นอกจากนี้การตบมะผาบยังช่วยกระตุ้นให้ร่างกายและจิตใจให้ตื่นตัวเต็มพร้อมในการต่อสู้ได้
อย่างรวดเร็วจากการตบไล่เลือดลมกล้ามเนื้อระบบประสาทเส้นเอ็นและข้อต่อกระดูก รวมถึงการร่าย
มนต์คาถาหรือบทเรียกครูท าให้เกิดความฮึกเหิมอีกด้วย การตบมะผาบประกอบการย่างขุมในการส่วน
ของครูศรัณ สุวรรณโชตินี้ได้แก่ ตบมะผาบขุม 3, ตบมะผาบขุม 4 และ ตบมะผาบขุม 5 จะเป็นการต่อ
ท่าต่อลายกันไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือเริ่มจากการตบมะผาบขุม 3 จากนั้นต่อยอดขึ้นเป็นการตบ
มะผาบขุม 4 และการตบมะผาบขุม 5 เป็นล าดับ มีลักษณะแบบ “มะผาบสาย” คือการตบมะผาบ
ต่อเนื่องเป็นชุดยาวโดยมีกระบวนท่าต่อไปนี้ 
 

1) ตบมะผาบขุม ๓ 
 

 
 

ภาพที่ 4.16 การตบมะผาบขุม 3 
(ท่ีมา : นางสาวพรรณภา ชัยบัวค า, 2561) 

 
ขั้นตอนที่ 1 เริ่มจากท่าเตรียม (ท่าฐาน) วางเท้าซ้ายไว้ที่ต าแหน่งที่ 2 และวางเท้าขวา

ไว้ที่ต าแหน่งที่ 2  
ขั้นตอนที่ 2 วาดมือตบ 2 ครั้งด้านหน้าพร้อมกับก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า วางเท้าซ้าย

ในต าแหน่งที่ 3 ย่อตัวลงเล็กน้อย 
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ขั้นตอนที่ 3 ยกแขนซ้ายขึ้นให้ศอกตั้งฉากฝ่ามือหันเข้าหาล าตัว ใช้มือขวาตบที่ข้าง
ล าตัวด้านซ้าย ย่อตัวลงอีกพร้อมกับโน้มตัวไปข้างหน้า 

ขั้นตอนที่ 4 งัดศอกซ้ายเสยขึ้นไปข้างหน้าพร้อมกับตบมือซ้ายลงบนบ่าซ้าย 
 

 
 

ภาพที่ 4.17 การตบมะพาบขุม 3 
(ท่ีมา : นางสาวพรรณภา ชัยบัวค า, 2561) 

 
ขั้นตอนที่ 5 หงายมือขวาเสยขึ้น ปักศอกซ้ายลงบนฝ่ามือขวา 
ขั้นตอนที่ 6 ตัวไปด้านหน้าใช้มือซ้ายตกลงบนฝ่ามือขวา 
ขั้นตอนที่ 7 ลดมือซ้ายลงใช้หลังมือตบที่หน้าขาซ้าย 
ขั้นตอนที่ 8 ถอยเท้าขวาไปด้านหลังวางในต าแหน่งที่ 2 พร้อมกับลดมือขวาลง และ

ใช้หลังมือตบที่หน้าขาขวา 
ขั้นตอนที่ 9 วาดมือตบ 1 ครั้งด้ายหน้า 

 

 
 

ภาพที่ 4.18 การตบมะพาบขุม 3 
(ท่ีมา : นางสาวพรรณภา ชัยบัวค า, 2561) 
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ขั้นตอนที่ 10 ดึงมือขวาเข้ามาตบที่หน้าอกพร้อมก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า โดยวางเท้า
ในต าแหน่งที่ 4 

ขั้นตอนที่ 11 บิดตัวตีศอกขวาเข้าที่ฝ่ามือซ้าย (จังหวะที่ 9-11 รวมกันเรียกว่า “ตบมือ
รูดเข้าหาตาศอก”) 

ขั้นตอนที่ 12 หมุนตัวกลับหลังหันทางขวาพร้อมกับหงายมือซ้ายใช้หลังมือขวาตบลง
ไปที่ฝ่ามือซ้าย (จังหวะนี้เรียกว่า “หลังมือหล่อ”) 

ขั้นตอนที่ 13 ลดมือซ้ายลงใช้หลังมือตบที่หน้าขาซ้าย 
ขั้นตอนที่ 14 ถอยเท้าขวาไปด้านหลังวางต าแหน่งที่ 3 พร้อมกับลดมือขวาใช้หลังมือ

ตบที่หน้าขาขวา 
 

 
 

ภาพที่ 4.19 การฟ้อนเจิงโดยครูวริษิต จันทร์ศิริ 
(ท่ีมา : นายวรวิทย์ หมูปิน, 2561) 

 
  3.3.4 การแสดงฟ้อนดาบ 

การร่ายร าด้วยชั้นเชิงลีลาการต่อสู้ที่ใช้ดาบเป็นอาวุธ มักนิยมใช้ดาบ 1 เล่มหรือ 2 เล่ม 
ในการฟ้อน นอกจากนั้นยังมีการใช้ดาบ 8 เล่มและ 12 เล่มประกอบการฟ้อนเพ่ือเกิดความคึกครื้น
สนุกสนานอีกด้วย แต่ในที่นี้จะใช้ดาบ 2 เล่มหรือเรียกว่า “ดาบสองมือ” ในการสอนซึ่ง “แม่ลายฟ้อน
ดาบ” ต่างๆ ก็จะสอดคล้องกับ “แม่ลายฟ้อนเชิง” ดังนั้นจะเห็นได้ว่าชื่อของแม่ลายและกระบวนท่า
อย่างเดียวกันเพียงแต่อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อยตามลักษณะการวาดวงจรของมือ
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และดาบ ลักษณะอาวุธของชาวล้านนาโบราณโดยทั่วไปคล้ายคลึงกับกลุ่มชนในวัฒนธรรมใกล้เคียงเช่น
ลาวล้านช้าง สยาม มอญ และพม่า เป็นต้น อาจมีความแตกต่างกันในรายละเอียดบ้าง เช่น สัดส่วน
น้ าหนักและการประดับตกแต่งภายนอก เนื่องจากอาวุธที่ถูกสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานที่
สอดคล้องกับสรีระของร่างกายชั้นเชิงกลยุทธ์การรบเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามทรัพยากรที่มีอยู่
ในท้องถิ่น หรือการเสาะแสวงหาวัตถุดิบชั้นดีมาใช้ ในยุคสมัยนั้นอาวุธของชาวล้านนาที่เป็นภูมิปัญญา
เชิงช่างขั้นสูงเนื่องจากอาวุธที่เป็นของคู่กายรักษาชีวิตจึงถูกสร้างสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถันตามก าลังทรัพย์
วาสนาหรือสถานะทางสังคมของแต่ละคน 

ดาบเป็นอาวุธประจ ากายที่ส าคัญจึงดาบเป็นชั้นเชิงรบที่แพรวพราวที่สุดโดยเฉพาะ
ดาบสองมือได้ถูกพัฒนา กลการรบออกมาอย่างซับซ้อน พิสดารน่าเกรงขาม ภูมมิปัญญาในชั้นเชิงรบ
เหล่านั้นตกผลึกเป็นแม่ลายฟ้อนเชิงดาบที่มีเทคนิคเฉพาะตัวของชาวล้านนา อาจจะวิเคราะห์ได้ว่า
สรีระร่างกายของชาวล้านนาซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่ส่วนใหญ่จะมีรูปร่างสันทัดสามารถเคลื่อนไหว
ร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วทะมัดทะแมง “เชิงดาบ” จึงถูกสร้างให้มีความคล่องแคล่วในตัว เน้นความ
รวดเร็วว่องไวและต่อเนื่อง ดังนั้นทักษะในการใช้ดาบจะต้องพลิกข้อมือรวมถึงข้อต่อส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพตามธรรมชาติและมีความสมดุล ดังนั้นผู้ฝึกจะต้องเอาใจใส่ในกระบวน
วิธีการดังท่ีกล่าวมาจึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายในการฝึกชั้นเชิงได้เป็นอย่างดี การแสดงฟ้อนเชิงดาบ
เป็นส่วนหนึ่งของศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่นอกจากจะเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาโบราณให้คงอยู่ในรูปแบบ
ของศิลปะการแสดงแล้วเบื้องหลังของการสืบทอด ผู้เรียนยังได้มีส่วนร่วมในการสืบสานจิตวิญญาณ
ล้านนาผ่านระบบจารีตประเพณีท่ียังคงฝังรากลึกในสายวิชาเชิงอีกด้วย 
  การเดินขุมฟ้อนดาบจะแตกกับการเดินขุมฟ้อนเจิงเนื่องจากการที่ฟ้อนดาบมีอาวุธ 
จึงต้องระมัดระวังตัวในการฟ้อนอยู่เสมอ 
 

1) การเดินขุม 3 ตัวผู้ 
 
 
 
 
 
 

มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าก าหนดให้ระยะห่างระหว่างขุมเท่ากับหนึ่งช่วงก้าว 
เมื่อยืนในท่าฐานให้ส่วนยอดของสามเหลี่ยมอยู่ด้านหน้าเสมอ “ขุม 3 ตัวผู้” เป็นขุมพ้ืนฐานที่ส าคัญใน
การฝึกเชิงเพราะมีคุณลักษณะมั่นคงแข็งแรงรวดเร็ว อีกทั้งขุมในเชิงรุกพุ่งทะยานมีการย่างก้าวดังนี้ 

3 

2 1 
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ขั้นตอนที่ 1 ก้าวเท้าขวาไปท่ีขุมหมายเลข 3 แล้วยกขาขวากลับมาที่ขุมหมายเลข 2  
ขั้นตอนที่ 2 ก้าวเท้าซ้ายไปท่ีขุมหมายเลข 3 แล้วยกเท้าซ้ายกลับมาที่ขุมหมายเลข 1 
 
2) การเดินขุม 3 ตัวแม่ 
 

 
 
 
 
 

ขุม 3 ตัวแม่หรือเรียกว่า “ขุม 3 ตัวเมีย” มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า เช่นเดียวกับ 
“ขุม 3 ตัวผู้” ก าหนดให้ระยะห่างระหว่างขุมเท่ากับหนึ่งช่วงก้าว แต่เมื่อยืนในท่าฐานให้ส่วนยอดของ
สามเหลี่ยมอยู่ด้านหลังเสมอ ขุม 3 ตัวแม่เป็นขุมพ้ืนฐานที่ส าคัญเช่นกัน เพราะมีคุณลักษณะมั่นคงรวดเร็ว
แต่จะใช้ขุมในเชิงตั้งรับมีการย่างก้าวดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ก้าวถอยเท้าก้าวขวาไปที่ขุมหมายเลข 3 แล้วยกเท้าขวามาที่ขุมหมายเลข 2  
ขั้นตอนที่ 2 ก้าวถอยเท้าซ้ายไปขุมหมายเลข 3 แล้วยกเท้าซ้ายกลับมาขุมหมายเลข 1 

 
3) การเดินขุม 4 
 

 
 
 
 
 
 

มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก าหนดให้ระยะกว้างของขุมเท่ากับหนึ่งช่วงก้าว เมื่อยืน
ในท่าฐานให้ก าหนดอีกสองขุมไว้ด้านหน้าตัวเรา ขุม 4 เป็นขุมพ้ืนฐานส าคัญที่จะพัฒนาทักษะให้เพ่ิมข้ึน 
มีคุณลักษณะมั่นคงแข็งแรงรวดเร็วและสามารถใช้ในการรุกและรับในคราวเดียวกัน อีกท้ังยังฝึกทักษะ
การหมุนตัววงแคบด้วยการย่างขุม 4 มีวิธีการย่างขุมดังนี้  

 
 

3 

1 2 

4 

3 

1 2 
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ขั้นตอนที่ 1 เริ่มจากท่าเตรียม(ท่าฐาน) วางเท้าทั้งสองข้างในต าแหน่งที่ 1 และ 2  
ขั้นตอนที่ 2 ก้าวทั้งขวาไปด้านหน้า วางเท้าในต าแหน่งที่ 3  
ขั้นตอนที่ 3 ถอยเท้าขวากลับวางต าแหน่งเดิม วางเท้าในต าแหน่งที่ 2  
ขั้นตอนที่ 4 ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า วางต าแหน่งเท้าต าแหน่งที่ 4  
ขั้นตอนที่ 5 หมุนตัวทางขวาตามเข็มนาฬิกา วางเท้าขวาในต าแหน่งที่ 3  
ขั้นตอนที่ 6 ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า วางเท้าในต าแหน่งที่ 2  
ขั้นตอนที่ 7 ถอยเท้าขวากลับวางในต าแหน่งเดิม วางเท้าในต าแหน่งที่ 3  
ขั้นตอนที่ 8 ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า วางเท้าในต าแหน่งที่ 1  
ขั้นตอนที่ 9 หมุนตัวทางขวาตามเข็มนาฬิกา วางเท้าในต าแหน่งที่ 2 

 
4) การเดินขุม 5 
 

 
 
 
 
 
 

มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีเส้นทแยงมุมตัดกันตรงกลางโดยมุมของสี่เหลี่ยมและจุดตัดนั้น
คือต าแหน่งของขุมทั้งห้า ก าหนดระยะห่างระหว่างขุมเท่ากับหนึ่งช่วงก้าว เมื่อยืนในท่าฐานให้ก าหนด
อีกสามขุมไว้ด้านหน้าตัวเรา ขุม 5 เป็นขุมพ้ืนฐานส าคัญที่จะพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวให้เพ่ิมยิ่งขึ้นไปอีก 
มีคุณลักษณะมั่นคงแข็งแรงคล่องแคล่วรวดเร็วสามารถใช้ในเชิงรุกเชิงรับที่มีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังฝึก
ทักษะการหมุนตัวในวงกว้างด้วย วิธีการย่างขุม 5 มีดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 เริ่มจากท่าเตรียม(ท่าฐาน) วางเท้าทั้งสองข้างในต าแหน่งที่ 1 และ 2   
ขั้นตอนที่ 2 ก้าวเท้าขวาไปด้านหน้า วางเท้าในต าแหน่งที่ 3  
ขั้นตอนที่ 3 ถอยเท้าขวากลับไว้ต าแหน่งเดิม วางเท้าในต าแหน่งที่ 2  
ขั้นตอนที่ 4 ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า วางเท้าในต าแหน่งที่ 3  
ขั้นตอนที่ 5 ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า วางเท้าในต าแหน่งที่ 4  
ขั้นตอนที่ 6 หมุนตัวทางซ้ายทวนเข็มนาฬิกา วางเท้าซ้ายในต าแหน่งที่ 5  

 

4 

1 2 

5 

3 
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ภาพที่ 4.20 การแสดงฟ้อนดาบ 

(ท่ีมา : นายวรวิทย์ หมูปิน, 2561) 
 

3.3.5 วงกลองก้นยาว 
  วงกลองก้นยาวเป็นวงกลองที่พบได้ในการละเล่นพ้ืนบ้านภาคเหนือ และยังพบในการ
ประกอบการแสดงต่างๆ วงกลองก้นยาวจึงเป็นวงกลองวงหนึ่งที่มีบทบาทในชีวิตประวันค่อนข้างมาก 
วงกลองก้นยาว ในสมัยอดีตวงกลองก้นยาวมักจะประกอบด้วย กลองก้นยาว ฉาบหรือแซ่งและมงหรือ
โหม่ง 2-3 ใบ ซึ่งเป็นวงเล็กๆ เหมาะแก่การพกพาหรือขนย้ายอุปกรณ์ ในสมัยปัจจุบันมีการใช้ฆ้องราว
หรือภาษาไทใหญ่เรียกว่ามองเครือเนื่องจากมีการประสานที่หลายใบและยังประหยัดคนตี 
  กลองก้นยาวมีบทบาทในการด าเนินท านองเพลงกลองให้เป็นท านองและยังเป็นเสาหลัก
ของวงอีกด้วยการด าเนินเพลงกลองปู่เจ่หรือกลองก้นยาวต้องอาศัยความรู้ที่ได้ร่ าเรียนและฝึกฝนมา
เป็นอย่างดีเพ่ือที่จะถ่ายทอดอารมณ์และเทคนิคต่างๆ ในการบรรเลงออกมา กลองปู่เจ่หรือกลองก้นยาว
ครูวริษิต จันทร์ศิริ ได้ให้ข้อมูลว่าในสมัยอดีตพบว่ามีการใช้กลองก้นยาวหน้าเล็กมาก่อนเพราะสามารถ
พกพาได้โดยง่าย โดยใช้ขนาดหน้า 9 และนิยมเพ่ิมขนาดหน้ากลอง เป็น 10 และ 11 เพราะด้วยเสียง
ยุบของกลองที่ต้องอาศัยความสั่นหน้ากลองที่มีจ่ากลองถ่วง การใช้หน้าใหญ่ก็จะท าให้เสียงยุบของกลอง
ออกมางา่ยขึ้น 
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1) ส่วนประกอบกลองก้นยาว 

 
ภาพที่ 4.21 ส่วนประกอบของกลองก้นยาว 

(ท่ีมา : นายวรวิทย์ หมูปิน, 2561) 
 

  2) การติดจ่ากลอง 
  เสียงกลองที่ถูกตึงด้วยเชือกมักจะมีเสียงที่ต่างไปเสมอเมื่อเจอกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป
หรือแม้แต่การตีกลองนานๆ ก็ท าให้เสียงกลองมักเปลี่ยนไป ดังนั้นจึงมีการคิดค้นจ่ากลองที่ท าจากขี้เถ้า
ผสมข้าวเหนียว และได้พัฒนามาใช้กาวในการเป็นวัสดุในการสร้างอีกด้วย การติดจ่ากลองปู่เจ่หรือ
กลองก้นยาวของครูวรษิต ขั้นแรกจะติดท้ังหมดเป็นรูปวงกลมเพ่ือเอาเสียงเป่มาให้ได้ก่อนพอได้เสียงเป่
ค่อยติดขอบวงกลมเพ่ือให้เป็นเนินสูงขึ้นมาเพ่ือเอาเสียงทุบ ท าให้ลักษณะการจ่ากลองจะมีลักษณะ
คล้ายโดนัท 
 

 
 

ภาพที่ 4.22 การติดจ่ากลอง 
(ท่ีมา : นายวรวิทย์ หมูปิน, 2561) 

 
 
  3) ความถี่เสียงกลองปู่เจ่หรือกลองก้นยาว 
  เมื่อได้ท าการวัดค่าความที่ของเสียงกลองปู่เจ่หรือกลองก้นยาวจะพบความเสียงออกมา
ของกลองปู่เจ่หรือกลองก้นยาวแยกออกเป็น 5 เสียง ในขณะที่ตีเพียงแค่ครั้งเดียว โดยแบ่งเป็นเสียงหน้า
และเสียงหลังหรือที่เรียกกันว่าหอน 
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   3.1) เสียงเป่ คือเสียงที่ใช้มือตีกลองปกติแล้วให้เสียงออกมาดังเสียงเป่นี้ จะมี
อยู่ 2 การตีคือการตีเป่ดังและเป่เบาซึ่งมีความถี่ท่ีต่างกันแสดงถึงกการลงน้ าหนักมือที่ต่างกันด้วย 
 
ตารางท่ี 4.2 ความถ่ีเสียงเป่ 

เสียงกลองปู่เจ่หรือกลองก้นยาว ความถี่เสียงหน้า (Hz) ความถี่เสียงหลัง (Hz) 
เป่หนัก 92 300 

เป่เบา 86 264.33 

    
3.2) เสียงยุบ หรือเสียงที่เรียกกันว่า เสียง “ปะ” หรือ “ปุ๊ก” คือการเรียกเสียง

กลองโดยใช้ฝ่ามือทั้ง 2 ข้างวางไปที่หน้ากลองแล้วให้น้ าโป้งอยู่ชิดขอบกลอง จากนั้นยกมือทั้ง 2 ข้าง 
(หรือข้างที่ถนัดข้างเดียวก็ได้) ตีลงไปในหน้ากลองจะเกิดเสียง “ปะ” “ปุ๊ก” หรือยุบ ซึ่งทั้ง 3 เสียงใช้
ลักษณะการตีเดียวกันแต่จะใช้น้ าหนักมือที่กดลงไปในหน้ากลองที่ต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.3 ความถ่ีเสียง “ยุบ” “ปุ๊ก” “ปะ” 

เสียงกลองปู่เจ่หรือกลองก้นยาว ความถี่เสียงหน้า (Hz) ความถี่เสียงหลัง (Hz) 

ยุบ 86.9 103.3 
ปุ๊ก 89.4 104.7 

ปะ 90.3 104.3 

 
   3.3) เสียงทุบ คือการเรียกเสียงกลองโดยการใช้ก าปั้นทุบลงไปที่หน้ากลอง
แรงๆ ท าให้กลองเกิดการก าทอนเสียงขึ้นจากการที่หนังกลองสั้นเนื่องจากมีจ่ากลองถ่วงอยู่ เสียงทุบนี้
มีอีกชื่อว่า “เสียงคาง” เนื่องจากการตีเสียงทุบจะมีเสียงหลังที่หอนขึ้นสูง มีลักษนะคล้ายการครวญคราง
ของเสียงสิ่งมีชีวิต และเสียงทุบก็ยังเป็นอีกหนึ่งเสียงที่คนนิยมใช้บรรเลงมากที่สุด 
 
ตารางท่ี 4.4 ความถ่ีเสียงทุบ 
เสียงกลองปู่เจ่หรือกลองก้นยาว ความถี่เสียงหน้า (Hz) ความถี่เสียงหลัง (Hz) 

ทุบ 206.68 863 
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   3.4) เสียงจิ๊ก คือการเรียกเสียงโดยใช้มือทั้ง 2 ข้างตีพร้อมกันโดยใช้นิ้วกลาง
ข้างซ้ายตีไปที่ตรงกลางหน้ากลองและใช้นิ้วชี้ข้างขวา ซึ่งเทคนิคการตีเสียงจิ๊กนี้จะถือว่าเป็นการตีที่วัด
ผู้ตีกลองว่าได้ร่ าเรียนมาถูกวิธี และเป็นเทคนิคการตีที่ผู้เรียนที่เรียนแบบครูพักลักจ า ไม่สามารถเรียก
เสียงชนิดนี้ได้เนื่องจากต้องอาศัยระยะเวลาในการฝึกฝนและค าแนะน าจากครูผู้สอน เสียง “จิ๊ก” คือ
อีกหนึ่งเสียงที่ผู้บรรเลงนิยมใช้บรรเลงมากที่สุด เพราะเป็นเสียงเรียกพ้ืนฐานและจะมีในเพลงกลองปู่เจ่
หรือกลองก้นยาวแทบจะทุกเพลงด้วย เสียงจิ๊กจะมีอยู่เสียงเดียวเนื่องจากมีการก าทอนของเสียงใน  
แอวกลองแต่จะตีจากหน้ากลองแล้วออกไปทางตีนกลองทันที 
 
ตารางท่ี 4.5 ความถ่ีเสียงจิ๊ก 

เสียงกลองปู่เจ่หรือกลองก้นยาว ความถี่เสียงจิ๊ก (Hz) 

จิ๊ก ๖๗.๓ 
 
   3.5) เสียงบีบหน้ากลอง คือการเรียกเสียงกลองโดยใช้ฝ่ามือข้างขวาในการ 
ตีเสียง “เป่” และใช้มือข้างซ้ายบีบขอบกลองให้เสียงกลองเคร่งหรือยานได้ตามแรงที่บีบออกมา การตี
กลองลักษณะนี้จะต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของอาจารย์ผู้สอนและต้องผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี
เนื่องจากอาจจะท าให้นิ้วซ้น หรือไม่ก็อาจจะท าให้หน้ากลองขาดได้ เสียงบีบหน้ากลองมีชื่อเรียกอีกชื่อ
ในภาษาไทใหญ่ว่าเสียง “นกก่าแเก๋” เนื่องจากมีการเปลี่ยนเสียงที่ตีออกเป็น ๓ เสียงคือ เสียง “นก” 
“ก๋า” “แก๋” แสดงถึงเสียงที่เปลี่ยนไปของการตีในเทคนิคเดียว ในการใช้เทคนิคนี้บรรเลงผู้ตีมักจะมี
ลักษณะท่าทางในการหลอกผู้ชมโดยการเมื่อกดให้เสียงเปลี่ยนไปจะใช้มือข้าบวาที่หลังจากตีเสียง “เป่” 
ไปแล้วตวัดมือตามขอบกลองในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเพ่ือเป็นการหลอกว่าเราได้เพ่ิมระดับเสียงขี้น
โดยการบิดขอบกลองแต่ท่ีจริงเราใช้มือซ้ายในการบีบ 
 
ตารางท่ี 4.6 ความถี่เสียงบีบหน้ากลอง 

เสียงกลองปู่เจ่หรือกลองก้นยาว ความถี่เสียงจิ๊ก (Hz) 

เสียงบีบหน้ากลอง 97.2 - (แล้วแต่แรงในการบีบ) 
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4) ฆ้องราว หรือ มองเคลือ 
  ในอดีตจะใช้โหม่งเป็นลูกในการร่วมบรรเลงวงกลองปู่เจ่ มักจะใช้ 4 ถึง 5 ลูก แต่ใน
ปัจจุบันด้วยความเรียบง่ายของการบรรเลงและประหยัดคน ผู้บรรเลงจึงหันมาใช้ฆ้องราวหรือมองเคลือ
ในการบรรเลงเพราะมีเสียงประสานที่มากกว่า ฆ้องราวมักจะประกอบไปด้วยฆ้อง 5-7 ลูกโดยมีลูกที่
ใหญ่ที่สุดเรียกว่า “ฆ้องแม่” จะเป็นเสียงหลักในการคัดเลือกเสียงอ่ืนและฆ้องแม่นั่นจะต้องมีเสียงที่ 
เข้ากับกลองปู่เจ่ด้วย 
  การคัดฆ้องราวจะนิยมการคัดเป็นคู่ 5 (Prefect) เช่นถ้าใช้ฆ้องแม่เป็นเสียง C ฆ้องใบ
ถัดไปที่เรียกว่าฆ้องขัดก็จะใช้เสียง G และใบต่อไปก็จะตั้งเป็นเสียง C จะเรียกว่าฆ้องลูกที่มีระดับเสียง
สูงกว่าฆ้องแม่ 1 ช่วงเสียงหรือท่ีเรียกกันว่า (Octave)  
 
ตารางท่ี 4.7 บันไดเสียงและความถี่ฆ้องราง 

ลูกฆ้อง สเกลเสียง ความถี่ (Hrz) 

ฆ้องแม่ D# 154.9 

ฆ้องขัด ๑ A# 232.2 

ฆ้องลูก ๑ D# 308.5 
ฆ้องขัด ๒ A# 460.8 

ฆ้องลูก ๒ D# 671.5 

ฆ้องขัด ๓ A# 928.4 
ซิง F# 3004.1 

 
  จากตารางพบว่าฆ้องใบที่ 1 ถึง 6 จะมีบันไดเสียงที่ห่างคล้ายๆ กันฆ้องแม่และฆ้อง
ลูกใบที่ 1 จะห่างเป็น 1 Octave และฆ้องแม่จะห่างกับฆ้องลูกใบที่ 2 เป็น 2 Octave และเสียงของลูก
ฆ้องใบท่ี 1 และใบที่ 2 ก็จะห่างกัน 1 Octave ลูกขัดที่ 1 ก็จะห่างกับฆ้องแม่อยู่ 5 เสียงซึ่งเป็นไปตาม
ทฤษฎีการประสานเสียงแบบคู่ 5 Perfect ฆ้องขัด 1 ก็จะ ห่างจากฆ้องขัดลูกที่ 2 อยู่ 1 Octave และ
ห่างจากฆ้องขัดลูกท่ี 3 อยู่ 2 Octave ฆ้องขัดลูกท่ี 2 และ 3 ก็จะห่างกันอยู่ 1 Octave นั่นเอง 
  เสียงซึ่งในฆ้องใบที่ 7 จะเห็นได้ว่าเสียงซิ่งในฆ้องใบที่ 7 มีบันไดเสียงที่แตกต่างกัน
ออกนั่นหมายถึงเสียงซิ่งที่ใบเล็กและมีความถี่สูง ดังนั้นเสียงจึงสูงตามไปด้วย และเสียงซิ่งของฆ้องราว
ก็มีไว้ตัดเสียงฆ้องท าให้เกิดเสียงฆ้องราวแบบการประสานและมีจังหวะหลักคือเสียงซิ่ง 
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  5) ฉาบหรือแซ่ง 
  ฉาบหรือแซ่ง เป็นเครื่องประโคมประกอบวงกลองปู่เจ่ เป็นเครื่องที่ช่วยด าเนินท านอง
ให้การบรรเลงกลองปู่เจ่หรือกลองก้นยาวดูมีสีสันมากขึ้น ในวงกลองปู่เจ่คนที่เล่นต าแหน่งฉาบจะต้องมี
การซ้อมร่วมกับคนเล่นกลองมาอย่างยาวนาน ต้องมีความเชื่อใจและรู้ใจกันในการบรรเลงเพราะในการ
บรรเลงจะมีทั้งเม็ดที่กลองและฉาบต้องตามกัน และในบางพลงก็จะมีเม็ดกลองฉาบที่ต้องล้อกัน จึงต้อง
อาศัยความสามัคคีในวงและซ้อมร่วมกันเป็นอย่างมาก 
  ในการบรรเลงฟ้อนเจิง ประกอบวงกลองปู่เจ่ ในภาษาคนท้องถิ่นจะเรียกว่าการล่อกลอง
ก็คือการน ากลองปู่เจ่มาใส่แสดงโดยใช้ลีลาการฟ้อนเจิง ให้คนตีฉาบเป็นตัวล่อและคนตีกลองเป็นผู้บุก
เข้าหาคนตีฉาบจะเป็นลักษณะของการต่อสู้โดยใช้ทักษะไหวพริบและความว่องไวของร่างกายในการ
เข้าหาคู่ต่อสู้และใช้อุปกรณ์ในมือของตัวปัดป้องการโจมตีของอีกฝ่ายไม่ให้โดนตัวเอง 
 

3.4 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านดนตรีไทใหญ่เพื่อการสืบทอด 
จากแนวการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีไทใหญ่ในพ้ืนที่ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้วิจัยได้เลือกโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งพัฒนาเป็นฐานในการสร้างกระบวนการถ่ายทอด
วัฒนธรรมดนตรีไทใหญ่  

โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2483 มีนายมานิต พงษ์ฟอง เป็นครูใหญ่คนแรก และนายประพันธ์ 
โยงเฉียง เป็นครูน้อย โดยมีนายบุญรอด โชตะมังสะ นายอ าเภอเป็นผู้จัดตั้ง อาศัยศาลาวัดทุ่งโป่งเป็น
สถานที่เรียนและเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ปัจจุบันได้เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนขนากลาง ตั้งอยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอปาย โดยประมาณ 4 กิโลเมตร 
ปัจจุบันมีนายชาลี ต่องสู่ เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 163 คน แบ่งเป็นระดับ
ก่อนประถมศึกษาจ านวน 37 คน และระดับประถมศึกษาจ านวน 126 คน 
 

 
 

ภาพที่ 4.23 ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 
(ท่ีมา: บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78, 2559) 
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ภาพที่ 4.24 การบูรณาการวัฒนธรรมไทใหญ่ในโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 
(ท่ีมา: บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78, 2559) 

 
 
 
 
 




