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This Master thesis is a research on a music of the Akha at Bansaencharoen Wawee
Sub-district, Mae-Suay District, Chiangrai Province. The purpose of this research is to study
both their music and relevant cultures. It is found that:
This sub-district is established in 1963 with ‘Ou-Loh Akha’ tribe as the main
population. Given that it has high mountains and small plain areas, most population do
agricultural farming and stockbreeding. The only one school it has starts from elementary
level up to grade 6.
They have 8 kinds of music instruments; ‘Derm’-a chordophone with lute played with
fingers , ‘Lah-Je or Kaen-Nam-Tao’- an aerophone played by blowing or sucking, ‘Choo-Loo’
or 3-hole flute – an aerophone played by blowing, ‘Ya-Ewe’ (Jew’s Harp) - an idiophone
played with fingers , ‘Bor-Chong’- an idiophone played by knock ‘Jae-Leh’-an idiophone
played by whipping, ‘Bow-Lo’-an idiophone played by whipping, ‘Tong’-a membranophone
played by whipping. These instruments are used for important ceremonies of the village as
well as for casual entertainment i.e. singing and dancing.
The music of Akha has played an important role in various ceremonies, divided into 3
types: 1. Used as a device to give signals in ceremonies or as a time-telling device to start
the ceremonies. 2. Used for entertainment for people in the village. 3. Used to show gratitude
or thankfulness and blessing for the host of the ceremonies.
Nowadays, this music of the Akha at Bansaencharoen Wawee Sub-district, Mae-Suay
District, Chiangrai Province still carries on from generation to generation as well as their
traditional customs. However, since their lifestyle has changed as affected by the outside
world, the way the traditions and customs are executed also changes dramatically
comparing to the original version. Nonetheless, people of the Akha tribe at Bansaencharoen
still try to carry on their tradition, customs and music as much as they can.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
มนุษย์เป็ นสิ่งมีชีวิตที่ดารงชีวิตด้ วยการพึง่ พาอาศัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม มนุษย์เป็ นสัตว์
สังคมที่อยูร่ วมกันเป็ นกลุม่ จึงทาให้ เกิดสังคมและวัฒนธรรม เนื่องจากมนุษย์มีหลายชนชาติหลายผ่า
พันธุ์ มนุษย์จงึ สร้ างวิถีชีวิตที่แสดงถึงความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตน การประพฤติปฏิบตั ิ ธรรมเนียม
ประเพณี พิธีกรรม ที่แต่งต่างกันไปเนื่องจากสภาพความเป็ นอยู่ สังคม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สิ่งเหล่านี ้
มีผลต่อการเกิดวัฒนธรรมทังสิ
้ ้น
วัฒนธรรม เมื่อกล่าวถึงวัฒนธรรมเป็ นที่ทราบกันเป็ นอย่างดีวา่ “ธรรม” คือ ธรรมชาติความ
จริงความดี “วัฒนะหรื อวัฒนา” คือความเจริญหรื อความงอกงาม “ว” ในภาษาบาลีและสันสกฤต เป็ น
“พ”ในภาษาไทย “พัฒนะหรื อพัฒนา” คือการเปลี่ยนแปลงการทาให้ เจริญงอกงามมีพลวัตอยูต่ ลอดเวลา
เปลี่ยนแปลงไปในทางดีงามให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงสังคม เปลี่ยนแปลงโดย
มีฐานรากและตัวตนของความดีงาม (วิรุณ ตังเจริ
้ ญ. 2547: 3)
ฉะนันค
้ าว่าวัฒนธรรมจึงมีความหมายว่าทุกสิ่งที่มนุษย์สร้ างขึ ้นมาเพื่อใช้ ในการดารงชีวิต
ร่วมกันในสังคม เป็ นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับนับถือ และปฏิบตั ติ าม รวมทังเก็
้ บสะสมและ
ถ่ายทอดวิธีการประพฤติปฏิบตั นิ นต่
ั ้ อไปยังลูกหลานด้ ว ย (ดารง ฐานดี: 2520: 30)
มนุษย์ทกุ ชาติทกุ เผ่าพันธุ์ไม่วา่ จะเป็ นชนเผ่าที่ล้าหลังหรื อชนเผ่าที่มีอารยธรรมต่างก็มี
วัฒนธรรมทางดนตรี ซงึ่ มีความแตกต่างกันไปตามลักษณะองค์ประกอบทางสังคม
และวัฒนธรรมของตน พัฒนาการทางดนตรี ของชนเผ่าต่างๆจะสัมพันธ์กบั พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์
ของเผ่าเหล่านันด้
้ วย (พูนพิศ อาตยกุล. 2527: 5)
ในด้ านวัฒนธรรมที่แสดงออกทางด้ านความคิด อารมณ์และความต้ องการของมนุษย์ที่มีความ
แตกต่างกันนัน้ ทาให้ ดนตรี ของแต่ละชนเผ่าถูกนาไปใช้ ในสังคม ด้ วยบทบาทที่แตกต่างกันด้ วย เช่น
บ้ างก็ใช้ ดนตรี เพื่อการบันเทิง บ้ างก็ใช้ ดนตรี ในการรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะสังคมของชาวบ้ านและชน
เผ่า บ้ างก็ใช้ ดนตรี เพื่อก่อให้ เกิดความฮึกเหิม และพลังในการสู้รบ ดังนันดนตรี
้
จงึ มีผลในเรื่ องของ
จิตใจโดยตรง ลักษณะของดนตรี ที่ถ่ายทอดออกมา จึงขึ ้นอยูก่ บั วัฒนธรรมที่ยดึ ถือปฏิบตั ขิ องแต่ละเขต
พื ้นที่อนั อุดม และหนาแน่นด้ วยวัฒนธรรมประจาท้ องถิ่น
วัฒนธรรมทางดนตรี เป็ นผลิตผลที่มนุษย์สร้ างขึ ้นโดยผ่านการคัดเลือกปรับปรุง และยึดถือสืบ
ทอดต่อกันมาจนถึงปั จจุบนั
และเป็ นสิ่งที่สงั คมสร้ างขึ ้นเพื่อความดีงามและความสามัคคีกลมเกลียว
และเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันของชุมชนสูก่ ารพัฒนาเพื่อให้ เกิดสุข “การศึกษาใดๆที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์
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และความเข้ าใจของมนุษย์ชาติยอ่ มมีคณ
ุ ค่า การศึกษาเกี่ยวกับมานุษยดุริยางควิทยาจึงมีความสาคัญ
เนื่องจากพยายามทาความเข้ าใจชาติพนั ธุ์ซงึ่ นับวันจะสูญหายไป” (พลับพลึง คงชนะ. 2542: 8)
ความหมายของดนตรี ชาติพนั ธุ์ลกั ษณะของดนตรี ชาติพนั ธุ์อาจแตกต่างกันไปตาม
สภาพแวดล้ อม วัฒนธรรม ประเพณี ความรู้สกึ นึกคิดและวัตถุที่เป็ นสื่อแสดงออกถึงลักษณะดนตรี ของ
ชุมชนแต่ละท้ องถิ่น ซึง่ เรี ยกว่า ดนตรี ประจาถิ่น หรื อดนตรี พื ้นเมือง มีตงแต่
ั ้ บทเพลงง่ายๆ ตังแต่
้ เพลง
กล่อมเด็กไปจนถึงเพลงที่ยากขึ ้น เครื่ องดนตรี วงดนตรี การขับร้ อง ตลอดจนการแสดง การเต้ นราต่างๆ
(ปั ญญา รุ่งเรื อง. 2533: 1-2)
วิถีชีวิตแบบดังเดิ
้ มของกลุม่ ชาติพนั ธุ์บนที่สงู หรื อที่เรี ยกว่า “ ชาวเขา” นัน้ เป็ นวิถีชีวิตที่
กลมกลืนกับระบบนิเวศวิทยาหรื อสภาพแวดล้ อมที่รายรอบอยูท่ ี่เกี่ยวข้ องกับการทามาหากิน การ
รักษาพยาบาลหรื อการอยูร่ ่วมกันอย่างสันติสขุ โดยมีขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี วัฒนธรรมของ
แต่ละกลุม่ ชาติพนั ธุ์ เป็ นตัวร้ อยรัด ซึง่ ได้ สนั่ สะเทือนไปบ้ างปรับเปลี่ยนไปบ้ าง มากบ้ างน้ อยบ้ าง
แล้ วแต่ละกระแสแรงกดดัน จากภายนอกว่าจะเชี่ยวกราดขนาดไหน ถึงกระนันก็
้ ตาม กลุม่ ชาติพนั ธุ์
บนที่สงู หรื อชาวเขา ก็ยงั หลงเหลือขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณีของตนอยู่ และยังมีบทบาทมีพลัง
หรื อมีภาคปฏิบตั กิ ารผ่านทางพิธีกรรม หรื อ วาทกรรมที่มีการรื อ้ ฟื น้ ปรับใช้ และผลิตใหม่อยูเ่ สมอมิได้
ขาด (สุเมธ ทาริยะ. 2545: 5)
ชาวเขาที่มีอยูใ่ นประเทศไทยนันมี
้ อยูม่ ากมายหลายชนเผ่า ซึง่ แต่ละเผ่าก็จะมีสิ่งที่บง่ บอกถึง
ความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตนที่มีความแตกต่างกันออกไป ทังทางด้
้
าน ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี
พิธีกรรม ความเชื่อ การแต่งกาย และดนตรี เป็ นต้ น ปั จจุบนั ชาวเขาในประเทศไทยมีอยู่ 2 พวกคือ พวก
ที่อาศัยอยูใ่ นประเทศไทยมาก่อนชนชาติไทย และพวกที่อพยพเข้ ามาภายหลังชนชาติไทย ซึง่ นัก
มนุษยวิทยา ชื่อ กอร์ ดอน ยัง (Gordon Young) ได้ ใช้ เวลาหลายปี ในการเข้ าไปศึกษาค้ นคว้ าเรื่ องราว
เกี่ยวกับชาวเขาเผ่าต่างๆในภาคเหนือของประเทศไทย ชาวเขาเผ่าอาข่าก็เป็ นอีกเผ่าหนึง่ ที่เข้ ามาตังถิ
้ ่น
ฐานอยูใ่ นประเทศไทย มีขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ได้ รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษซึง่ มีลกั ษณะเฉพาะ
ตน
อาข่า(Akha) เป็ นชาวเขาเผ่าหนึง่ ในบรรดาเผ่าต่างๆ ที่มีอยูใ่ นประเทศไทย หรื อที่ชาวไทยรู้จกั
กันดีในชื่อ “ อีก้อ ” ประวัตคิ วามเป็ นมาของชนเผ่าอาข่านันยั
้ งไม่เป็ นที่แน่ชดั อย่างไรก็ตามจากผลการ
ค้ นคว้ าจากนักมานุษยวิทยาหลายท่านทาให้ ทราบว่าอาข่าน่าจะมีถิ่นฐานเดิมอยูต่ ามบริเวณภูเขาสูง
ทางตะวันตกเฉียงใต้ ของจีน พบว่ามีชาวอาข่าอาศัยอยูเ่ ป็ นจานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแคว้ นสิบ
สองปั นนา ซึง่ ต่อมาได้ มีการอพยพลงมาทางตอนใต้ โดยมีการกระจายตัวเข้ าไปอาศัยอยูท่ งในประเทศ
ั้
พม่าและประเทศไทย อาข่าส่วนใหญ่ที่พบในประเทศไทยนันส่
้ วนใหญ่ตงถิ
ั ้ ่นฐานอยูใ่ นเขตอาเภอแม่สาย
อาเภอแม่จนั และยังพบชาวอาข่าบางส่วนในอาเภอแม่สรวย ชึง่ อยูใ่ นจังหวัดเชียงรายเป็ นส่วนใหญ่
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ในวิถีชีวิต และพิธีกรรมต่างๆ ของชาวอาข่านันมั
้ กจะเกี่ยวข้ องกับ การเกษตรกรรม เนื่องจาก
ชาวอาข่ามีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็ นหลัก และดนตรี ก็มีบทบาทในประกอบพิธีกรรมต่างๆของ
ชาวอาข่าอีกด้ วย
ดนตรี ถือเป็ นอีกสิ่งหนึง่ ที่อยูค่ กู่ บั วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของชาวอาข่าบ้ านแสนเจริญ
มาช้ านาน โดยมีบทบาทในการทาหน้ าที่เชื่อมความสัมพันธ์ และสร้ างความสนุกสนานรื่ นเริงให้ กบั
ชุมชนชาวอาข่า ทังยั
้ งมีหน้ าที่ในการบรรเลงในพิธีตา่ งๆ เช่น โล้ ชิงช้ า ปี ใหม่ลกู ข่าง กินไข่แดง เป็ นต้ น
ในปั จจุบนั ชาวอาข่าบ้ านแสนเจริญได้ รับปั จจัยหลายด้ านทังจากความเจริ
้
ญทางด้ านเทคโนโลยี การ
เปลี่ยนการนับถือศาสนา การคมนาคม ซึง่ สิ่งเหล่านี ้เข้ าไปมีบทบาทและส่งผลกระทบต่อการดาเนิน
ชีวิตของชาวอาข่า ทังนี
้ ้ชาวอาข่าบ้ านแสนเจริญนันยั
้ งมิได้ รับเอาความเปลี่ยนแปลงจากภายนอกมา
ทังหมด
้
ซึง่ ยังมีชาวอาข่าบางส่วนที่ยงั ยึดถือแบบแผนและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีดงเดิ
ั ้ มที่
ได้ รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เช่น ภาษา ความเชื่อ พิธีกรรม และดนตรี เป็ นต้ น
เรื่ องราวของชาวเขาเผ่าอาข่านันนั
้ บว่ามีความน่าสนใจอย่างมาก ทังในด้
้ านวัฒนธรรม
ประเพณีที่มีความน่าสนใจเป็ นเอกลัษณ์เฉพาะตน จะเห็นได้ วา่ วัฒนธรรมของชาวอาข่านันเป็
้ นสิ่งที่ควร
ค่าแก่การศึกษาและอนุรักษ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมทางด้ านดนตรี ซึง่ ผู้วิจยั มีความสนใจที่จะ
ศึกษา ดนตรี ชาวเขาเผ่าอาข่า บ้ านแสนเจริญ ตาบลวาวี อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ซึง่ ดนตรี เหล่านี ้มีสว่ นสาคัญเป็ นอย่างมากในการประกอบพิธีกรรมต่างๆในปั จจุบนั ดนตรี ของ
ชาวเขาเผ่าอาข่านันได้
้ เสื่อมความนิยมจากคนในชุมชนลงไปมากเนื่องจากความเจริญทางด้ านต่างๆได้
แพร่กระจายเข้ าไปอย่างรวดเร็วรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อและการนับถือศาสนาก็เป็ นส่วน
สาคัญที่ผลักดันให้ ชมุ ชนอาข่าบ้ านแสนเจริญ มีความนิยมในดนตรี อาข่าลดลงอย่างรวดเร็ว ผู้วิจยั จึง
ตระหนักถึงความสาคัญ ที่จะศึกษาและเก็บรวบรวมข้ อมูลในเรื่ องดังกล่าวเพื่อเป็ นส่วนหนึง่ ของการ
อนุรักษ์และฟื น้ ฟู ศิลปวัฒนธรรมอันเป็ นเอกลักษณ์ของชาวอาข่า บ้ านแสนเจริญ ตาบลวาวี อาเภอแม่
สรวย จังหวัดเชียงราย ให้ คงอยูส่ ืบไป

จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้ นคว้ า
1. ศึกษาดนตรี ของชาวอาข่าบ้ านแสนเจริญ ตาบลวาวี อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
2. ศึกษาวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้ องกับดนตรี ของชาวอาข่าบ้ านแสนเจริญ ตาบลวาวี
อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
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ความสาคัญของการศึกษาค้ นคว้ า
ชาวอาข่ามีดนตรี ที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตนและมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวพันกับดนตรี เป็ นอย่างมาก
เป็ นสื่อในการถ่ายทอดเรื่ องราวของชุมชน ทังทางด้
้
านประวัตศิ าสตร์ ศาสนา และการประกอบอาชีพ
จากการศึกษาในครัง้ นี ้จะทาให้ ทราบถึง ลักษณะของเครื่ องดนตรี วิธีการบรรเลง และบทเพลงที่เป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมไปถึงบทบาทของดนตรี ที่มีตอ่ ชุมชน จากสภาพสังคมในปั จจุบนั ที่เทคโนโลยีมี
การพัฒนาเพื่อสร้ างความสะดวกสบายให้ กบั มนุษย์สง่ ผลให้ สภาพความเป็ นอยูข่ องชาวอาข่า
เปลี่ยนแปลงไปมากและส่งผลกระทบต่อดนตรี ของชาวเขาเผ่าอาข่าซึง่ อาจทาให้ ดนตรี มีการ
เปลี่ยนแปลงหรื ออาจสูญหายไปจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะทาการศึกษาและรวบรวมข้ อมูลองค์ความรู้ตา่ งๆ
เพื่อให้ คงอยูแ่ ละเพื่อเป็ นการปลูกจิตสานึกให้ กบั คนในชุมชนให้ เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมด้ านดนตรี
ของตน เพื่อเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมสืบไป

ขอบเขตของการศึกษาค้ นคว้ า
1.พื ้นที่การศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ศึกษาเฉพาะพื ้นที่หมูบ่ ้ านชาวอาข่าบ้ านแสนเจริญ ตาบลวาวี
อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
2.ในการศึกษาค้ นคว้ าครัง้ นี ้ เป็ นการรวบรวมข้ อมูลองค์ความรู้ทางด้ านดนตรี และวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้ องกับดนตรี เช่น ส่วนประกอบของเครื่ องดนตรี วิธีบรรเลง โอกาสในการบรรเลง นักดนตรี
การถ่ายทอด บทเพลงที่ปรากฏหลงเหลืออยูใ่ นชุมชนของชาวอาข่าบ้ านแสนเจริญ ตาบลวาวี อาเภอแม่
สรวย จังหวัดเชียงราย เท่านัน้

นิยามศัพท์ เฉพาะ
พิธีกรรม
โจ่วมา หมายถึง
พีม้ า หมายถึง
ปาจี ่ หมายถึง
ลานสาวกอด หมายถึง
ล้อข่อง หมายถึง
แหนะ หมายถึง
อะพีเปาะเลาะ หมายถึง

หมายถึง

กิจกรรมที่มนุษย์สร้ างขึ ้นโดยเป็ นเรื่ องของความเชื่อที่ยดึ ถือ
สืบต่อกันมา
ผู้นาในการประกอบพิธีกรรมต่างๆของหมูบ่ ้ าน
ผู้นาด้ านการสวด
ช่างตีเหล็ก ที่ได้ รับการยกย่องของหมูบ่ ้ าน
ลานกว้ าง ใช้ เป็ นพื ้นที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ ของคนใน
ชุมชน
ประตูของหมูบ่ ้ าน
ภูตผี
ผีบรรพบุรุษ
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ด๊าแล้ หมายถึง

เครื่ องหมายที่อาข่าทาขึ ้นมาจากไม้ ไผ่ โดยนาไม้ ไผ่มาผ่า
บางๆ แล้ วสานถี่ๆ ติดกันหลายรอบแล้ วนาไปติดตามต้ นไม้
เป็ นสัญลักษณ์วา่ “ ห้ าม ”
หละเฉ่อ หมายถึง
ชิงช้ า
เม้ ซื อ ล่อ
หมายถึง
ศาลประจาหมูบ่ ้ านศาลพระภูมิเจ้ าที่ตามความคิดของอาข่า
ให้ ความหมายถึงเจ้ าที่เจ้ าทาง เจ้ าป่ า เจ้ าเขา รวมทังเจ้
้ า
เมืองของทุกเผ่าพันธุ์
อี ้ ซอ ล่อ ค่อ หมายถึง
สถานที่ตกั น ้าบริ สทุ ธิ์ของอาข่าสถานที่แห่งนี ้
เป็ นศาสนสถานที่ชมุ ชนอาข่ากาหนดเอาไว้ เพื่อใช้ ในการ
ตักน ้ามาใช้ ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
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กรอบแนวคิดการวิจยั
ดนตรีชาวเขาเผ่าอาข่า

ดนตรีชาวเขาเผ่าอาข่า

ศึกษาดนตรีของ
ชาวเขาเผ่าอาข่า
- เครื่องดนตรี
- นักดนตรี
- เทคนิควิธกี ารบรรเลง
- บทเพลง
- โอกาสในการบรรเลง
- การสืบทอด

ทฤษฎีการแพร่ กระจายทางวัฒนธรรม

ศึกษาวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องกับดนตรีชาว
อาข่า
- ดนตรี ในประเพณี และ
พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวติ
- ดนตรี ที่เกี่ยวข้องกับความ
เชื่อ
- ดนตรี ในพิธีสาคัญ

รู ปแบบของดนตรีอาข่ า
วัฒนธรรมทีเ่ กีย่ วข้ องกับดนตรีอาข่ า

เป็ นการอนุรกั ษ์และเผยแพร่ความรูด้ ้านดนตรีอาข่า ให้กบั ผูท้ ี่
สนใจ และเป็ นการปลูกจิ ตสานึ กให้กบั คนในชุมชนให้เห็นคุณค่า
ของศิ ลปวัฒนธรรมด้านดนตรีของตน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ปั จจุบนั มีผ้ ทู าการศึกษาวิจยั ทางด้ านมานุษยดุริยางควิทยามากขึ ้นทังการเขี
้
ยนบทความ
เผยแพร่ในเอกสาร วารสาร หนังสือ และสิ่งตีพิมพ์ตา่ งๆ โดยทาการรวบรวมข้ อมูลทางวัฒนธรรม
พิธีกรรม ศาสนา การศึกษาวิถีชีวิตความเชื่อและพิธีกรรมรวมถึงองค์ประกอบทางด้ านดนตรี การวิจยั
ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องโดยนามาเป็ นส่วนประกอบแนวทางในการวิจยั ซึง่
แบ่งเนื ้อหาไว้ ดงั นี ้
1. เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1.1 เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาทางด้ านวัฒนธรรม
1.2 เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาทางด้ านดนตรี
1.3 เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับดนตรี ชาวเขา
2. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

1. เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1.1 เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาทางด้ านวัฒนธรรม
ความหมายของคาว่า “วัฒนธรรม” เป็ นคาสาคัญที่ต้องทาการศึกษาให้ ทราบถึงขอบเขตของ
คาที่ชดั เจน เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวัฒนธรรมของกลุม่ ชนใดๆ โดยยึดแนวทฤษฏีทางวัฒนธรรมที่จะ
อ้ างอิงดังต่อไปนี ้
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี . (2532: 1-22) ได้ กล่าวถึงวัฒนธรรมในหนังสือ
วัฒนธรรมกับการพัฒนา สรุปได้ ดงั นี ้ วัฒนธรรมคือพลังของภูมิปัญญาซึง่ เป็ นรากฐานทางสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง ซึง่ ได้ มาจากการคัดสรร กลัน่ กรอง ทดลองใช้ จากชุมชนและถ่ายทอดด้ วยการปฏิบตั ิ
สืบทอดกันมาเป็ นเวลานานและเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่ทาให้ เกิดความเข้ มแข็งและเป็ นเอกลักษณ์ทาง
สังคมของชุมชน ซึง่ มีคณ
ุ ลักษณะที่สาคัญ 8 ประการ ดังนี ้
1. มีความหลากหลายกระจายอานาจ
2. กระจายรายได้ และสร้ างความเข้ มแข็งทางเศรษฐกิจ
3. ส่งเสริ มศักดิศ์ รี ของชุมชน
4. มีความบูรณาการ
5. สร้ างความประสานสอดคล้ อง และความสมดุลย์
6. มีการพัฒนาจิตใจ และจิตวิญญาณอันลึกซึ ้ง
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7. ส่งเสริมความเข้ มแข็งของสังคม
8. ผดุงศีลธรรมของสังคม
กาญจนา อินทรสุนานนท์ ได้ กล่าวว่า ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม ( The Diffusion
Theory of Cultural) เจ้ าของทฤษฎีคือ ราล์ฟ ลินตัน (Ralph Linton)
ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดจากการ
แพร่กระจายทางวัฒนธรรม โดยเกิดจากการติดต่อสื่อสารกันระหว่างสังคมที่ตา่ งวัฒนธรรม รวมกัน
และต่างแพร่กระจายวัฒนธรรมไปสูก่ นั และกัน เมื่อเกิดการกระจายวัฒนธรรมขึ ้นแล้ ว สังคมที่เจริญ
กว่าอาจจะรับวัฒนธรรมบางอย่างของสังคมที่ด้อยกว่าได้ และในทานองเดียวกันสังคมที่ด้อยกว่าอาจจะ
ไม่รับสังคมที่เจริญกว่าก็ได้ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมส่วนใหญ่เกิดจากการแพร่กระจายของวัฒนธรรม
จากภายนอกเข้ ามามากกว่าเกิดจากการประดิษฐ์ คดิ ค้ นขึ ้นใหม่เองในสังคม หรื อถ้ ามีก็มกั จะเกิดจาก
การนาสิ่งใหม่จากภายนอกเข้ ามาผสมผสานกับของที่มีอยูก่ ่อนแล้ วเป็ นของใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน
จะเห็นได้ จากสังคมอเมริกนั ซึง่ มีศกั ยภาพในด้ านการประดิษฐ์ คดิ ค้ นสูง แต่การเปลี่ยนแปลงทางสัมคม
เกิดขึ ้นจากการแพร่กระจายถึงร้ อยละ 90% เกิดจากการประดิษฐ์ คดิ ค้ นเพียง 10% เท่านัน้
ทฤษฎีวา่ ด้ วยศักยภาพของวิวฒ
ั นาการ (Theory of Evolution Potential) เจ้ าของทฤษฎีคือ
เอลมัน อาร์ . เซอร์ วิส (Elman R. Service) นักมานุษยวิทยารยุคปั จจุบนั ชาวอเมริกนั
ทฤษฎีวา่ ด้ วยศักยภาพของวิวฒ
ั นาการ มีสาระสาคัญ ดังนี ้
1.กระบวนวิวฒ
ั นาการมี 2 ประเภท คือ วิวฒ
ั นาการทัว่ ไปกับวิวฒ
ั นาการเฉพาะ วิวฒ
ั นาการ
ทัว่ ไป(General Evolution) เป็ นวิวฒ
ั นาการทางวัฒนธรรมของมนุษย์ มีลกั ษณะเช่นเดียวกับวิวฒ
ั นาการ
ของสิ่งมีชีวิตที่นกั ทฤษฎีวิวฒ
ั นาการคนก่อนๆ เสนอไว้ กล่าวคือ วัฒนธรรมของมนุษย์เริ่มต้ นจาก
วัฒนธรรมดังเดิ
้ ม ยุคก่อนอารยธรรม ( Primitive Cultural) มาสูย่ คุ อารยธรรม ( Civilization) และยุค
ภาวะทันสมัยในปั จจุบนั ตามลาดับ ซึง่ เป็ นความเจริญก้ าวหน้ าทางสังคมโดยทัว่ ไป ส่วนวิวฒ
ั นาการ
เฉพาะ (Specific Evolution) นันเป็
้ นวิวฒ
ั นาการของสังคมแต่ละสังคมและมีสว่ นสัมพันธ์กบั วิวฒ
ั นาการ
โดยทัว่ ไปในรูปของความสัมพันธ์ผกผันที่ตรงกันข้ ามกัน
2.กระบวนวิวฒ
ั นาการเฉพาะมี “ หลักการว่าด้ วยความอิ่มตัว ” (Principle of Stabilization) ซึง่
เกิดขึ ้นในตอนท้ ายของการปรับตัว ( Adaptation) เป็ นสิ่งจากัดการขยายตัว กล่าวคือ กระบวน
วิวฒ
ั นาการเฉพาะเป็ นการปรับตัวของระบบให้ เข้ ากับภาวะแวดล้ อมได้ เพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆจนกระทัง่ ถึงขัน้
สูงสุด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ อีกต่อไป ดังนัน้ ถ้ าหากวัฒนธรรมแบบต่างๆ สามารถปรับตัวเข้ า
กับสภาพแวดล้ อมต่างๆ ได้ ดีอย่างเต็มที่แล้ วกระบวนวิวฒ
ั นาการก็จะหยุดนิ่ง ไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
เกิดขึ ้นอีก
แต่ในความเป็ นจริงวิวฒ
ั นาการทังจากอดี
้
ตและปั จจุบนั ยังคงเกิดขึ ้นและคงจะมีตอ่ ไปใน
อนาคต เนื่องจากการปรับตัวโดยส่วนรวมไม่สามารถกระทาได้ อย่างสมบูรณ์เต็มที่นนเอง
ั้
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3.กระบวนวิวฒ
ั นาการมีการครอบงา (Dominance) วัฒนธรรมที่ด้อยกว่า โดยวัฒนธรรมที่สงู
กว่า ทาให้ วฒ
ั นธรรมที่ด้อยกว่าได้ ปรับปรุงวัฒนธรรมของตนให้ เหมาะสมยิ่งขึ ้น แต่ถ้าวัฒนธรรมนัน้
อ่อนแอมากเกินไปก็จะถูกครอบงาจนสูญสิ ้นไป
4.วัฒนธรรมที่ยงั พัฒนาไม่เต็มที่จะมีศกั ยภาพสูงกว่าวัฒนธรรมที่พฒ
ั นาเต็มที่แล้ วทิศทางของ
วิวฒ
ั นาการจึงเป็ นแบบสลับไปสลับมา(Zigzag)มากกว่าที่จะเป็ นแบบเส้ นตรงสายเดี่ยว(Unilinear)ใน
ทิศทางเดียวกัน จะเห็นได้ จากการเคลื่อนที่ย้ายแหล่งอารยธรรมของโลกจากดินแดนแถบเมโสโปเตเมีย
ไปสูด่ นิ แดนต่างๆ เช่น บาบิโลเนีย อียิปต์ ในช่วงระยะเวลาต่อมาก็เกิดความอิ่มตัวจึงวิวฒ
ั นาการเชื่องช้ า
ลงวัฒนธรรมของกรี กซึง่ ด้ อยกว่ากลับมีวิวฒ
ั นาการได้ เจริญก้ าวหน้ าสูงกว่าเมื่อถึงจุดอิ่มตัววัฒนธรรม
ของอาณาจักรโรมันได้ เจริญก้ าวหน้ าแทนที่แล้ วสลายตัวลงอีก จนกระทัง่ ปั จจุบนั ยุโรปตะวันตกและ
อเมริกาเหนือกาลังเป็ นบริเวณที่มีระดับวิวฒ
ั นาการเจริญก้ าวหน้ าและทันสมัยมากที่สดุ ในโลกแต่เมื่อถึง
จุดอิ่มตัวก็จะมีสงั คมอื่นเจริญก้ าวหน้ าแทนที่เช่นเดียวกัน
กระบวนวิวฒ
ั นาการของแต่ละสังคมจึงไม่
จาเป็ นต้ องเจริญก้ าวหน้ าตลอดไป
แต่อาจจะมีทงความเจริ
ั้
ญและเสื่อมโทรมตามความสามารถในการปรับตัวในแต่ละยุคแต่ละสมัย
บุญยงค์ เกศเทศ . (2536: 18) กล่าวว่า วัฒนธรรมหมายถึง การปลูกฝั งสิ่งต่างๆ ลงในสังคม
มนุษย์และมีการถ่ายทอดต่อกันไป มนุษย์เกิดมาในสิ่งแวดล้ อมตามธรรมชาติที่มีอยูใ่ นโลกเหมือนสัตว์
โลกอื่นๆ แต่มนุษย์สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้ อมทางธรรมชาตินนั ้ ให้ เกิดประโยชน์แก่ตนได้
มากที่สดุ กระบวนการปรับปรุงสิ่งแวดล้ อมทางธรรมชาติ ทาให้ มนุษย์เกิดความรู้ ความคิด ความเชื่อ
และถ่ายทอดกันต่อๆ มากระบวนการเหล่านี ้ทาให้ เกิดผลทางวัตถุอนั ได้ แก่ เครื่ องมือ เครื่ องใช้
สิ่งก่อสร้ าง และสิ่งปลูกฝั งทางสติปัญญา ซึง่ เป็ นสิ่งอานวยประโยชน์ในการดารงชีวิตร่วมกันของมนุษย์
มีขนบธรรมเนียม ศาสนา จารี ต ประเพณี พิธีกรรม ศิลปกรรม วรรณคดี เป็ นต้ น
กาญจนา อินทรสุนานนท์ . (2543: 43) ได้ กล่าวถึงความเข้ มแข็งทางวัฒนธรรมไว้ ในบทความ
เรื่ อง อิหร่าน : ภูมิลกั ษณ์ประชาชนและวัฒนธรรม ว่าชุมชนที่อยูร่ วมกันแต่ละคนในชุมชนมีจดุ หมายใน
ชีวิตที่แตกต่างกัน
แต่ทกุ คนในชุมชนจะต้ องมีอดุ มการณ์ร่วมกันซึง่ เป็ นรากแก้ วของชุมชนทาให้ เกิด
ทฤษฎีขึ ้นมาอีกทฤษฎีหนึง่ คือ ทฤษฎีรากแก้ วทางวัฒนธรรม ได้ แก่
1. อยูอ่ ย่างไทย
2 .ใฝ่ ใจศึกษา
3. เสาะหาความรู้
4. เข้ าสูค่ า่ นิยม
5. สร้ างอุดมการณ์
6. ประสานวัฒนธรรม
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7. จดจาประเพณี
8. ของดีศาสนา
สุพตั รา สุภาพ. ( 2540: 68) ได้ ให้ ความหมายของวัฒนธรรมไว้ ดังนี ้ วัฒนธรรมมีความหมาย
ครอบคลุมถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคม ซึง่ ในแต่ละสังคมจะมีวฒ
ั นธรรม
เฉพาะของตนที่อาจแตกต่างกันและเหมือนกันบ้ างขึ ้นอยูก่ บั ท้ องถิ่น ค่านิยม ความรู้ ความเชื่อ จารี ต
ประเพณี ศีลธรรม วิทยาการ กฎหมาย และทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ กระทา ได้ ประพฤติปฏิบตั โิ ดยสมาชิก
ของสังคมวัฒนธรรมเป็ นทังประเพณี
้
ที่เป็ นวัฒนธรรมวัตถุ และวัฒนธรรมที่ไม่เกี่ยวข้ องกับวัตถุ ซึง่
องค์ประกอบของวัฒนธรรมมีทงองค์
ั ้ วตั ถุที่มีรูปร่าง ไม่มีรูปร่าง เป็ นองค์การ องค์พิธีการ องค์มิติ ซึง่ มี
การถ่ายทอดสืบเป็ นมรดกของสังคม
1.2 เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาทางด้ านดนตรี
ปั ญญา รุ่งเรื อง . (2542: 1) กล่าวถึงกาเนิดของดนตรี ไว้ ในเอกสารประกอบการสอนชุดวิชา
ประวัตดิ นตรี ไทย ว่า ดนตรี คือ การทาจังหวะหรื อการทาทานองของมนุษย์ที่ถือกาเนิดตามส่วนต่างๆ
ของโลกนัน้ แรกเริ่มเดิมทีคงไม่แตกต่างกันมากนัก ต่อเมื่อมนุษย์ร้ ูจกั พัฒนาความเป็ นอยูใ่ ห้ ดีขึ ้น เจริญ
ขึ ้น จึงกลายเป็ นวัฒนธรรมของมนุษย์แต่ละเผ่าซึง่ แตกต่างกันไปตามสภาพทางภูมิศาสตร์ พื ้นที่ ที่อยู่
อาศัย สภาพของภูมิอากาศ และพืชพันธุ์ธรรมชาติ ที่เป็ นเครื่ องบังคับให้ มนุษย์ต้องปรับตัวให้ เข้ ากับ
ธรรมชาตินนๆ
ั ้ เพื่อความอยูร่ อดของตน และปั ญญา รุ่งเรื อง .(2542: 116)ได้ กล่าวถึงแนวการเตรี ยมตัว
เป็ นนักมนุษยดุริยางควิทยาไว้ ในหนังสือสาหรับงานประชุมทางวิชาการดนตรี ณ วิทยาลัยดุริยางค
ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี ้ การศึกษาในเชิงดนตรี วิทยานันจะต้
้ องมีความรู้ ความสามารถใน
ระเบียบวิธีวิจยั ทางมนุษยดุริยางควิทยา ซึง่ ครอบคลุมไปถึงการศึกษาภาคสนามด้ วย ในการศึกษา
ดนตรี มนุษย์เราจาเป็ นต้ องมีความรู้เรื่ อง ”ดนตรี ” โดยมีวิธีการวิเคราะห์ใน 3 ประเด็นคือ
1.ความคิดรวบยอดทางดนตรี
2.
พฤติกรรมของผู้คนในสังคมที่เกี่ยวข้ องกับดนตรี
3.
ตัวดนตรี เอง
เมื่อปฏิบตั ภิ าคสนามเสร็จสิ ้นลงขันตอนต่
้
อไปคือ การจาแนกแยกแยะ จัดระบบระเบียบ และประเภท
ของข้ อมูลที่ได้ มาจากภาคสนาม ขันตอนสุ
้
ดท้ ายคือการนาเสนอผลงานวิจยั เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
หรื อเพื่อประโยชน์ในการนาไปใช้ ในการวิจยั ต่อไป
กาญจนา อินทรสุนานนท์ . (2545: 46) กล่าวว่า ดนตรี เป็ นสื่อให้ จิตใจของมนุษย์ได้ พักพิง
สามารถกล่อมเกลาอารมณ์ของมนุษย์ได้ ในทุกรูปแบบมนุษย์ทกุ ชาติทกุ ภาษาสามารถเข้ าใจภาษา
ดนตรี ได้ เหมือนๆ กัน ดนตรี นนมี
ั ้ อยูท่ กุ อารมณ์ เช่น อารมณ์รัก อารมณ์โกรธ อารมณ์โศกเศร้ า อารมณ์
สนุกสนาน ฯลฯ
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ประทีป เล้ ารัตนอารี ย์ . (2538: 1-2 ) เขียนบทความถึงดนตรี มีคณ
ุ ไปทุกอย่าง ในกาญจนา
ภิเษกสมโภชเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั โดยกล่าวถึงคุณประโยชน์ของดนตรี ที่มีอยูใ่ นมนุษย์
ทุกสังคมว่า ดนตรี มีคณ
ุ ประโยชน์ตามสภาพตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั เช่น ดนตรี เพื่อการขับกล่อม เพื่อ
การทางาน เพื่อการปลุกใจ เพื่อศาสนา เพื่อความพร้ อมเพรี ยงทางทหาร เพื่อการพรรณนา เพื่อการ
ประกอบการแสดง และที่เป็ นปั จจุบนั ที่สดุ คือ เพื่อการบาบัด
ม
นตรี ตราโมท . (2518: 35-36) ได้ อธิบายความหมายของคาว่า เพลง และองค์ประกอบของ
เพลง สรุปได้ ความว่า ตามหลักวิชาของคีตศิลป์ สิ่งที่สาคัญประกอบขึ ้นด้ วยเสียงให้ เกิดความไพเราะคือ
แสดงความรู้สกึ ต่างๆ นัน้ ได้ แก่ ลานา ทานอง และจังหวะ ลานาหมายถึง ความสันยาว
้
เบาแรงของ
เสียง RHYTHM ทานองหมายถึงเสียงสูงๆ ต่าๆ สลับสับสนกันไป และจังหวะได้ แก่ ส่วนแบ่งย่อยที่เป็ น
ระยะสม่าเสมอ ได้ แก่ มาตราคาว่า “เพลง” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานแปลไว้ วา่ ลานา
ทานอง คาขับร้ อง ทานองดนตรี กระบวนวิธี ราดาบราทวน ชื่อการร้ องเพลงแก้ กนั มีชื่อต่างๆ เช่นเพลง
ปรบไก่ เพลงฉ่อย เป็ นต้ น ถ้ าจะเลือกอธิบายเฉพาะความหมายที่เกี่ยวข้ องกับเพลง ก็จะมีแต่คาว่า ลา
นา ทานอง คาขับร้ องและชื่อร้ องแก้ กนั มีชื่อต่างๆ เท่านัน้ ซึง่ คาที่ขบั ร้ องก็ดี การร้ องแก้ กนั ก็ดี ย่อมมีลา
นาและทานองผสมอยูแ่ ล้ ว จึงจะนับว่าเป็ นเพลง ถ้ ามีแต่เพียงคาขับร้ องแก้ กนั โดยไม่มีลานา และทานอง
ก็จะเป็ นเพลงไปไม่ได้ และยิ่งกว่านัน้ ยังจะต้ องมีจงั หวะเป็ นเครื่ องควบคุมด้ วยอีกอย่างหนึง่ จึงจะครบ
องค์เพลง
วาสิษฐ์ จรัณยานนท์ . (2522: 11) ได้ ให้ ความหมายของ “ทานอง” ว่า หมายถึงการเคลื่อนที่
ของระดับเสียง ซึง่ ประกอบด้ วยเสียงสูงต่าสลับกันไปตามความประสงค์ของผู้แต่ง การเคลื่อนที่นี ้จะบอก
ถึงรูปร่างของเพลง ทาให้ ผ้ ฟู ั งสามารถจาแนกและจดจาเพลงได้ ทังนี
้ ้ สรุปความในรายละเอียดของ
องค์ประกอบของทานองได้ ดงั นี ้
1.จังหวะทานอง จังหวะของทานองทาให้ เกิดความรู้สกึ เคลื่อนไหว และมีอิทธิพลต่อความรู้สกึ
ของมนุษย์
2.ระดับเสียง มนุษย์สามารถรับความถี่ของคลื่นเสียงได้ ตงแต่
ั ้ 16-12,000 เฮิรตซ์ และช่วงเสียง
ที่เหมาะแก่การสร้ างงานทางดนตรี จะอยูใ่ นช่วงความถี่เสียงประมาณ 27-4,000 เฮิรตซ์
3.การเคลื่อนที่ ทานองมีลกั ษณะของการเคลื่อนที่อยู่ 3 แบบ คือ
3.1 การเคลื่อนที่ด้วยวิธีการซ ้าเสียงเดิม
3.2 การเคลื่อนที่โดยลาดับ
3.3 การเคลื่อนที่โดยวิธีกระโดด
4.ความยาวทานอง ความยาวของทานองมีความยาววัดได้ เป็ น ห้ องเพลง วลีเพลง
และประโยคเพลง
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5.พิสยั หมายถึงระยะห่างระหว่างระดับเสียงต่าสุด-สูงสุดของทานองเพลงนันๆ
้ โดยที่สามารถ
วัดระยะห่างดังกล่าวเป็ นคูเ่ สียง
1.3 เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับดนตรี ชาวเขา
สานักงานเลขานุการคณะกรรมการปฏิบตั กิ ารจิตวิทยาแห่งชาติ .(2518:6) ได้ จดั ทาหนังสือ
ชาวเขาเผ่าลีซอขึ ้น และให้ รายละเอียดประวัตคิ วามเป็ นมาและถิ่นฐานของชาวลีซอว่า
ลีซอเป็ นชาวเขาที่อยูท่ างภาคเหนือของไทย เรี ยกตัวเองว่าลีซู (Lisu) ชาวไทยเรี ยกว่าลีซอ เดิมชนเผ่านี ้
มีถิ่นฐานอยูต่ อนต้ นแม่น ้าสาละวิน แม่น ้าโขง และทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
มณฑลยูนานในประเทศจีน จัดอยูใ่ นกลุม่ ทางภาษาพวกทิเบต -พม่า ลีซอเคยตังตั
้ วเป็ นอิสระจากจีน
ด้ วยการปกครองตนเองได้ เคยโจมตีกองคาราวานสินค้ าพวกจีนที่เดินทางไปตามเส้ นทางบนภูเขา ทาง
ฝ่ ายจีนทราบเรื่ องจึงหาวิธีปราบปราม โดยใช้ วิธีไม่ให้ สินค้ าจาพวกเกลือได้ สง่ ผ่านไปถึงลีซอได้ เมือชาว
ลีซอขาดเกลือ ซึง่ เป็ นส่วนประกอบของอาหารที่จาเป็ นทาให้ ลีซอต้ องพ่ายแพ้ ในที่สดุ และแตกทัพ
กระจัดกระจาย ลีซอมีภมู ิลาเนาหนาแน่นที่สดุ ทางตะวันตกของมณฑลยูนาน ระหว่างเส้ นรุ้ง 26-28
องศาเหนือ ทางทิศเหนือถึงเมือง Tingchou ใกล้ เมือง Kunming ทางทิศตะวันตกถึงเมือง Myitkyina
ทางทิศตะวันออกถึงเขตแดนระหว่าง มณฑลยูนาน-เสฉวน ทางทิศใต้ เข้ าไปในรัฐฉาน
หลังจากที่ชาวลีซอพ่ายแพ้ ตอ่ สงครามชาวลีซอส่วนหนึง่ ได้ มีการอพยพโยกย้ ายเรื่ อยมาโดย
เดินทางลงทางทิศใต้ เพื่อหาที่อยูอ่ าศัยเพื่อการดารงชีพ และได้ เข้ าไปตังถิ
้ ่นฐานอยูใ่ นประเทศอินเดีย
พม่า และไทย สาหรับการอพยพเข้ าสู้ประเทศไทยนัน้
มนัส มณีประเสริฐ (2527: 40) ได้ กล่าวไว้ ใน รูปแบบการตังถิ
้ ่นฐานของชาวเขาเผ่าลีซอ ของ
หนังสือข่าวสารสถาบันวิจยั ชาวเขาว่า การอพยพเข้ ามาสูป่ ระเทศไทยครัง้ แรกของลีซอนันจากบริ
้
เวณ
จังหวัดเชียงตุงประเทศพม่าระหว่างปี พ .ศ. 2443 และ 2473 โดยที่เหตุผลของการอพยพคือผลิตผลที่
เก็บได้ ตกต่า การเก็บภาษีสงู และมีโจรขโมยในประเทศพม่า กลุม่ แรกที่อพยพเข้ ามาอยูใ่ นเขต อาเภอ
แม่จนั และดอยช้ าง (Loi tsa) จังหวัดเชียงราย และดอยอ่างขาง อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นอกจากนี ้ยังมีการอพยพไปมาระหว่างเขตชายแดน ไทย-พม่า เป็ นบางครัง้
ระหว่าปี พ .ศ.2473 ถึงกลางปี พ .ศ. 2503 มีหมูบ่ ้ านลีซอประมาณ 12 หมูบ่ ้ าน ตังที
้ ่จงั หวัดตาก
ปั จจุบนั เหลือหมูบ่ ้ านเดียว ในระยะเดียวกันชาวลีซอได้ อพยพไปทางทิศตะวันตกคือบริเวณพื ้นที่สงู ของ
อาเภอปายจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ปี พ .ศ. 2509 และการตังถิ
้ ่นฐานได้ กระจายถึงจังหวัดพิษณุโลกและ
เพชรบูรณ์ แต่ประชากรส่วนใหญ่ได้ อพยพกลับขึ ้นทางภาคเหนือ ในปี พ.ศ.2511
– 2512 สาเหตุมาจากการสู้รบกันระหว่าง รัฐบาลไทยกับชาวเขาเผ่าแม้ ว (ม้ ง) ที่ฝักใฝ่ คอมมิวนิสต์
สมัย สุทธิธรรท . (2541) ได้ กล่าวถึง ชีวิตคนบนดอยของชาวเขาเผ่ามูเซอ เกี่ยวกับ
การละเล่นพื ้นบ้ านและดนตรี ไว้ ในหนังสือชนกลุม่ น้ อยบนดอยสูง มูเซอ ว่ามูเซอจะให้ ความสาคัญกับ
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ดนตรี และการละเล่นพื ้นเมืองในงานเทศการต่างๆ เช่น งานปี ใหม่ และงานที่เกี่ยวกับ การเฉลิมฉลอง
วันสาคัญอื่น ๆ ที่นิยมเล่นกันมาก ได้ แก่ ลูกข่าง ร่วมกับการขับร้ องดนตรี และการเต้ นรา โดยนิยมเล่น
กันทังเด็
้ กและผู้ใหญ่ ถือเป็ นการเฉลิมฉลอง บทบาทของดนตรี ถกู นาไปใช้ ในการประกอบพิธีกรรม
งานรื่ นเริง และใช้ เป็ นสัญญาณแห่งความรัก นอกจากนันดนตรี
้
ยงั ใช้ ในงานพิธีศพอีกด้ วย มูเซอกับ
ดนตรี จงึ เป็ นของคูก่ นั เครื่ องดนตรี ที่สาคัญของมูเซอมีดงั นี ้
- หน่อ (แคน) ทาด้ วย เต้ าแคน กับ เลาแคน 5 เลา ลิ ้นและที่เป่ า มี 3คูเ่ สียงสา เนียงที่เป่ ามี
เสียงทุ้มกว่าแคนของอีก้อ
- อาถ่า (จ๊ องหน่อง) ทาด้ วยไม้ ไผ่ที่คอ่ นข้ างแก่ ลักษณะคล้ าย จ๊ องหน่องของภาคอีสาน แต่มี
ขนาดเล็กกว่า เสียงเบาใช้ ในงานรื่ นเริงและเกี ้ยวพาราสีหญิงสาว
“ประเสริฐ ชัยพิกสุ ิต ” เขียนบทความเพลงและการละเล่นของลีซอ ว่าเพลงร้ องของชาวลีซอมี
หลายประเภท แบ่งตามลักษณะของโอกาส เหตุการณ์ หรื อกิจกรรมที่จดั สาหรับดนตรี ของชาวเขา
เผ่าลีซอมีเครื่ องดนตรี 3 ชนิด ได้ แก่ ซื อบึ หรื อ ซื อบือ (พิณ) , ฝู่ หลู (แคนน ้าเต้ า) หยือ่ หลุ (ขลุย่ )
เครื่ องดนตรี ทงั ้ 3 ชนิด ใช้ เล่นเพื่อเกี ้ยวพาราสีหรื อประกอบการเต้ นราซึง่ การเต้ นราจะขาดดนตรี ไม่ได้
เพราะเสียงดนตรี จะเป็ นผู้นาจังหวะในการเต้ นราเพลงที่ใช้ เล่น ของซื อบึ มีประมาณ 40 เพลง ฝู่ หลู หยื ่
อหลุ ประมาณ 10 เพลง

2.งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
เฉลิมกิต เข่งแก้ ว . (2547: บทคัดย่อ) ได้ ทาการศึกษาวิจยั เรื่ องเครื่ องดนตรี ชาวเขาเผาลีซอ :
กรณีศกึ ษา “ซื อบึ” บ้ านเพชรดา ตาบลเขาค้ อ อาเภอเขาค้ อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการศึกษาพบว่า
1.ซือบึเป็ นเครื่ องดนตรี ประเภทดีด มี 3 สาย ประกอบด้ วยส่วนต่างๆ 9 ส่วน คือ หย่อง
ลูกบิด ช่องใส่ลกู บิด ลูกบิด คัน ซื อบึ หย่องไม้ สาย ซื อบึ หน้ า ซื อบึ กะโหลกซื อบึ และไม้ ดีด ชาว
ลีซอใช้ ซือบึบรรเลงในโอกาสต่างๆ เพื่อสร้ างความสนุกสนานและความสามัคคีในชุมชน ได้ แก่พิธีปี
ใหม่ พิธีแต่งงาน พิธีปีใหม่น้อย พิธีทาบุญฮวงซุ้ย พิธีกินข้ าวใหม่ การเกี ้ยวพาราสี และการพักผ่อน
หย่อนใจ นักดนตรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมเป็ นหลัก ซึง่ จะไม่เล่น ซื อบึ เป็ นอาชีพ
ปั จจุบนั ผู้นิยมบรรเลงซื อบึจะอยูใ่ นช่วงวัยผู้ใหญ่และวัยชรา เนื่องจากวัยรุ่นลีซอได้ รับอิทธิพลจาก
ภายนอกมากขึ ้น ประกอบกับผู้หญิงลีซอไม่หดั เล่น ซื อบึ และการบรรเลงซื อบึใช้ วิธีการถ่ายทอดแบบมุข
ปาฐะ จึงทาให้ ผ้ สู นใจและสืบทอดทางด้ าน ซื อบึ น้ อยลง
2.บทเพลงที่บรรเลงโดยซือบึจะมีความหมายบ่งบอกถึงสภาพแวดล้ อมตลอดจนเหตุการณ์
ต่างๆ ในชุมชนลีซอ โดยมีระบบเสียงในบทเพลง 4 ระบบ คือ ระบบ อือ๊ เตีย๊ ว มี 5 เสียง 6 ระดับ
ระบบหยะเตีย๊ ว มี 3 เสียง 5 ระดับ ระบบหยะเบะกวะ มี 5 เสียง 5 ระดับ ระบบหลอจอกวะ มี 5
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เสียง 7 ระดับ มีเทคนิคการบรรเลงแบบดีดกระทบสาย 2 สายและ3 สาย เกิดสียงประสาน ซึง่ ส่วนใหญ่
พบในจังหวะตกของห้ องเพลง รูปแบบของบทเพลงเรี ยบง่าย เป็ นเพลงท่อนเดียวบรรเลงซ ้าไปมา มีการ
เคลื่อนที่ของทานองหลายแบบ แต่ใช้ การเคลื่อนที่แบบกระโดดมากที่สดุ ผู้บรรเลงจะต้ องเต้ นราโดยให้
การก้ าวเท้ าสัมพันธ์กบั จังหวะในบทเพลง
เจตชรินทร์ จิรสันติธรรม . (2545: บทคัดย่อ ) ดนตรี ชาวเขาเผ่ามูเซอ:กรณีศกึ ษาหมูบ่ ้ านห้ วย
หลวง อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจยั สรุปได้ ดงั นี ้
1.สภาพทัว่ ไปของชุมชน ปั จจุบนั ชุมชนชาวเขาเผ่ามูเซอบ้ านห้ วยหลวง เป็ นชุชนใหญ่และมี
การพัฒนาจากหน่วยงานทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชนเป็ นอย่างดีและต่อเนื่อง ทาให้ หมูบ่ ้ านมีความเจริญ
ในด้ านต่างๆมากขึ ้น
2.วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้ องดนตรี ได้ มีการสืบทอดกันมาช้ านาน ไม่สามารถยืนยันได้ วา่ เกิดขึ ้นใน
ยุคสมัยใด บทเพลงใช้ บรรเลงประกอบการเต้ นราเป็ นส่วนใหญ่ โดยชาวมูเซอถือว่าดนตรี กบั การเต้ นรา
นันเป็
้ นสิ่งที่ควบคูก่ นั อย่างแยกไม่ออก ดนตรี และการเต้ นราที่ถือว่าสาคัญที่สดุ ของชาวมูเซอ คือ การ
เต้ นราในช่วงเทศการปี ใหม่
3.การวิเคราะห์ดนตรี ที่ใช้ ประกอบในพิธีฉลองปี ใหม่ ผลการวิจยั พบว่า เครื่ องดนตรี หลักที่ใช้ ใน
การดาเนินทานองคือ “หน่อ” มีความสาคัญในการเป็ นผู้นาการเต้ นราของมูเซอ อยูใ่ นดนตรี ตระกูล
เครื่ องลมที่มีระบบการเทียบเสียง 5 เสียง คือ ซอล ลา ที โด เร หน่อ มีสว่ นประกอบ 3 ส่วนคือ ตัว
น ้าเต้ า ท่อเสียง 5 ท่อ และลิ ้น สาหรับกรรมวิธีการสร้ างใช้ วสั ดุและเครื่ องมือที่สามารถหาได้ ง่ายใน
ท้ องถิ่นจากธรรมชาติ บทเพลงของดนตรี ของชาวเขา เป็ นเพลงที่มีทานองสนุกสนาน โครงสร้ างของ
เพลงมีทอ่ นเดียว บรรเลงซ ้าวนไปวนมา แต่ละเพลงมีองค์ประกอบดนตรี ครบถ้ วนทังท
้ านองเพลง การ
ประสานเสียง และจังหวะ นักดนตรี มีอิสระในการสร้ างเสียงสูงต่าแตกต่างจากทานองเดิมโดยเกิดจาก
การควบคุมลมหายใจอันเป็ นลักษณะพิเศษที่เป็ นเอกลักษณ์ในบทเพลง ทานองขึ ้นต้ นและลงจบมี
ลักษณะแตกต่างจากทานองอื่นภายในบทเพลง ส่วนเครื่ องดนตรี ประกอบได้ แก่ แจ้ โก่ (กลอง) บูลโู ก่
(ฆ้ อง) และแป๋ แฮะตู(ฉาบ) ทังนี
้ ้เป็ นการบรรเลงในแนวเดียวกันทุกเพลง ลักษณะกระสวนจังหวะที่
ปรากฏให้ เห็นในบทเพลงทังหมดมี
้
อยูล่ กั ษณะเดียวคือ การบรรเลงด้ วยจังหวะสม่าเสมอตลอดทังเพลง
้
ดนตรี ชาวเขาเผ่ามูเซอได้ สะท้ อนสภาพวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่ามูเซอทังด้
้ านลักษณะ
โครงสร้ างของสังคมที่คอ่ นข้ างเท่าเทียมกัน และด้ านการละเล่นรื่ นเริงในพิธีกรรม ที่ก่อให้ เกิดความ
สามัคคีในชุมชน และความบันเทิงในสังคม ความสาคัญของดนตรี ชาวเขาเผ่ามูเซอ มีบทบาทและ
ความสาคัญมากสาหรับพิธีกรรม โดยเฉพาะพิธีฉลองขึ ้นปี ใหม่ ซึง่ เป็ นพิธีที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ของชาวมูเซอ
ประเสริฐ ชัยพิกสุ ิต และทวิช จุวรพฤกษ์ (2531) ได้ ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง สื่อประเพณี
ดังเดิ
้ มของชาวเขาเผ่าลีซอ ได้ สรุปผลวิจยั ไว้ วา่ ยังคงมีการใช้ สื่อดังเดิ
้ มตามประเพณีในวิถีชีวิตของตน
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อยูม่ ีหลายวิธีและหลายรูปแบบ ซึง่ การส่งข่าวสารนันจะเป็
้
นการพูดจาพบปะกันเป็ นส่วนใหญ่ เนื่องจาก
ชาวลีซอไม่มีภาษาเขียน ไม่มีตวั หนังสือเป็ นสื่อกลาง การสื่อสารระหว่างตัวบุคคลกับบุคคลหรื อกับกลุม่
ด้ วยวิธีพดู บอกเล่าจึงเป็ นวิธีที่ใช้ กนั อย่างแพร่หลายและได้ ผลดี ทังนี
้ ้ในรายละเอียดของงานวิจยั ได้
กล่าวเกี่ยวกับความเชื่อถือ การเกษตร สุขภาพอนามัย บุคคลที่มีอานาจในการสื่อสาร นิทาน ดนตรี
และเพลง รวมทังการแทรกเรื
้
่ องข้ อห้ ามบางอย่าง โดยมีเนื ้อหาวิธีการและรูปแบบของการสื่อสาร ตาม
ประเพณีของชาวเขาเผ่าลีซอ
บุญลอย จันทร์ ทอง . (2545: บทคัดย่อ) ได้ ศกึ ษาวิจยั ดนตรี ชาวเขาเผ่าม้ ง หมูบ่ ้ านสบเป็ ด
อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สรุปได้ ดงั นี ้
1.
ชาวเขาเผ่าม้ งยังคงรักษาความเป็ นวัฒนธรรมของพิธีกรรมที่เกี่ยวข้ องกับงานศพ
ความเชื่อถือต่างๆ ในเรื่ องของจิตวิญญาณและขันตอนในการปฏิ
้
บตั ไิ ว้ อย่างชัดเจนและให้ ความสาคัญ
กับพิธีกรรมเป็ นอย่างมาก
2.
การวิเคราะห์ดนตรี ที่ใช้ ประกอบในพิธีกรรมงานศพ ผลการวิจยั พบว่าเครื่ องดนตรี ที่ใช้ ใน
การดาเนินทานองคือ “ เก้ ง “ มีความสาคัญในการเป็ นผู้นาในพิธีงานศพ ดนตรี อยูใ่ นตระกูลเครื่ องลม
ที่มีระบบการเทียบเสียง 5 เสียง มีสว่ นประกอบ 3 ส่วน คือ เต้ าเก้ ง ท่อเสียง 6 ท่อ และลิ ้นซึง่ ใช้
วัสดุ และเครื่ องมือที่สามารถหาได้ ง่าย ในท้ องถิ่นจากธรรมชาติ บทเพลงของดนตรี ม้ง เป็ นเพลงที่มี
โครงสร้ างของเพลง ที่มีทอ่ นเพลงหลายท่อนไม่มีการวนซ ้าไปมา มีองค์ประกอบดนตรี ครบถ้ วน ทัง้
ทานองเพลง การประสานเสียง และจังหวะ นักดนตรี มีอิสระในการสร้ างเสียงสูงต่า แตกต่างจาก
ทานองเดิม โดยเกิดจาการควบคุมลมหายใจ ซึง่ เป็ นลักษณะพิเศษที่เป็ นเอกลักษณ์ ในบทเพลง ส่วน
เครื่ องดนตรี ประกอบได้ แก่ จัว เป็ นการบรรเลงในแนวเดียวตลอดในทุกบทเพลงซึง่ มีลกั ษณะและส่วน
จังหวะที่ปรากฏให้ เห็นในบทเพลงทังหมดมี
้
อยูล่ กั ษณะเดียว
3.วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้ องกับดนตรี ได้ มีการสืบทอดกันมาช้ านาน ไม่สามารถยืนยันได้ วา่ เกิดขึ ้น
ในยุคใดสมัยใด บทเพลงใช้ เพลงประกอบพิธีกรรมงานศพเป็ นส่วนใหญ่ โดยชาวม้ งถือว่าดนตรี กบั
พิธีกรรมงานศพเป็ นสิ่งที่ควบคูก่ นั อย่างแยกไม่ออกดนตรี และพิธีกรรมงานศพถือว่ามีความสาคัญที่สดุ
ของชาวม้ ง
ดนตรี ชาวเขาเผ่าม้ งได้ สะท้ อนสภาพวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าม้ งความสาคัญของดนตรี
ชาวเขาเผ่าม้ ง มีบทบาและความสาคัญมากสาหรับพิธีกรรม โดยเฉพาะพิธีกรรมงานศพ
ประไพศรี สงวนวงศ์ . (2537: 82) ได้ ทาการศึกษาวิจยั เรื่ องนาฎดุริยางคศิลป์ของชาวเขาใน
ภาคเหนือ โดยได้ กล่าวว่า ดนตรี ของชาวมูเซอแม้ จะไม่มีรูปแบบของดนตรี มีการแสดงเพลงพื ้นบ้ าน
อันหลากหลาย ซึง่ ค่อนข้ างเรี ยบง่ายไม่ซบั ซ้ อน แต่ชาวมูเซอก็มีเพลงและดนตรี พื ้นบ้ านที่สนอง
วัตถุประสงค์พื ้นบานดังต่อไปนี ้
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1.เป็ นเครื่ องมือสื่อสารระหว่างสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ตามระบบความเชื่อกับผู้คนในทัศนะของเขา
2.สิ่งแวดล้ อมรอบตัวทังที
้ ่มีตวั ตนละไม่มีตวั ตน มีความสัมพันธ์กนั หมด ไม่วา่ จะเป็ น เทพเจ้ า
มนุษย์ สัตว์ ต้ นไม้ ป่ าเขา ต่างก็อาศัยซึง่ กันและกัน
3.ถ่ายทอดให้ คนในชุมชนเข้ าใจธรรมชาติ และทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็ นจริง
4.ความสัมพันธ์อนั ดีภายในหมูบ่ ้ าน ที่ทากิจกรรร่วมกัน และกิจกรรมระหว่างหมูบ่ ้ านเพื่อเป็ น
น ้าหนึง่ ใจเดียวกัน
5.แสดงถึงเอกลักษณ์ที่เป็ นความคิด ความเชื่อ ของบรรพบุรุษที่ถ่ายทอดกันมาจนถึง
ลูกหลาน
จรัญ กาญจนประดิษฐ์ . (2547: บทคัดย่อ)
ผลการศึกษาพบว่า ในพื ้นที่วิจยั มีเครื่ อง
ดนตรี ตา่ งๆ ปรากฏในพื ้นที่ คือ ดนตรี ดงเดิ
ั ้ มของชาวกระเหรี่ ยง และดนตรี ที่ได้ รับอิทธิพลมาจากมอญ
และพม่า โดยแบ่งเป็ นประเภทต่างๆ ดังนี ้ 1) เครื่ องดีด ได้ แก่ นาเด่ย(พิณกะเหรี่ ยง) และเมตารี่ (แมนโด
ริน) 2) เครื่ องตี ได้ แก่ ปาตาล่า (ระนาดเหล็ก) , โหม่งวาย (ฆ้ องราง) , ตะโพ้ ว (ตะโพนใหญ่) , ตาคู้ว
(ตะโพนเล็ก) , โป้ว (เปิ ง 4 ใบ) , เวหล่าเคาะจี (เกราะไม้ ) , เจ่งจี (ฉาบใหญ่) , ก๊ อง (กังสดาล) , โคร๊ ะ
(เกราะไม้ ขนาดใหญ่) 3) เครื่ องเป่ า ได้ แก่ ฆ่วย (ปี่ เขาควาย) , ขะน่วย (ปี่ ) และปี่ บา (แคน) สาหรับเพลง
ร้ องชาวกะเหรี่ ยง (ถะคู) นัน้ เป็ นเพลงดังเดิ
้ มที่สืบทอดต่อมาจากบรรพบุรุษมีเนื ้อหาต่างๆ เช่น
ประวัตศิ าสตร์ ชนเผ่า ธรรมชาติ ศาสนา ฯลฯ บทเพลงต่างๆ นี ้ยังแสดงถึงการถ่ายทอดทางวรรณกรรม
และอนุรักษ์ภาษาโผล่วไว้ ด้วย บทเพลงนี ้นิยมเพลงประกอบการบรรเลง นาเด่ย , เมตารี่ , หรื อปี่ บา เพื่อ
ความบันเทิงในโอกาสต่างๆ และประกอบพิธีกรรมโดยเชื่อว่าดนตรี สามารถเป็ นสื่อกลางระหว่างชาว
โผล่วและสิ่งศักดิส์ ิทธิ์
วัฒนธรรม ของชาวกะเหรี่ ยง มีดนตรี เข้ าไปมีบทบาทสาคัญในทุกช่วงของชีวิต ตังแต่
้ เกิดจน
ตาย เช่นเพลงกล่อมเด็ก เพลงจีบสาว และเพลงส่งวิญญาณที่ร้องในงานศพ อีกทังในด้
้ านกระบวนการ
ผลิต ฤดูเกี่ยวข้ าว จะมีเสียงฆ่วย (ปี่ เขาควาย) เป็ นสัญญาณแห่งขวัญกาลังใจ ของการเริ่มฤดูการเก็บ
เกี่ยว เป็ นสื่อระหว่างโผล่ว กับพิบือโย (แม่โพสพ) มีเพลงฟาดข้ าวที่ร้องในงานฟาดข้ าว มีเนื ้อหาถึง
หลักคาสอนทางพุทธศาสนา โต้ ตอบกันระหว่างชาย-หญิง สาหรับพิธีกรรมในรอบปี เช่นพิธีทาบุญข้ าว
ใหม่ พิธีผกู ข้ อมือ ดนตรี มีหน้ าที่เป็ นดนตรี ประกอบพิธีกรรม ( Ceremonial Music) เป็ นสื่อกลางระหว่าง
ชาวโผล่ว กับสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ และเพื่อนาจิตใจของผู้เข้ าร่วมพิธีกรรมเข้ าสู้พิธีกรรมด้ วยจิตใจที่มีสมาธิ
ศรัทธา ย ้าเตือน ความภูมิใจทางชาติพนั ธุ์ของตนเอง
นพมาศ ศรี ตะลหฤทัย (2550 : บทคัดย่อ) การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาวัฒนธรรมดนตรี
ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ ยง หมูบ่ ้ านปะน้ อยปู่ ตาบลแม่อสุ ุ อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ผู้วิจยั ได้ ตงั ้
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จุดมุง่ หมายไว้ ดงั นี ้ คือ ศึกษาสภาพและบทบาทางวัฒนธรรมดนตรี ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ ยง และศึกษาบท
เพลงชาวเขาเผ่ากะเหรี่ ยง หมูบ่ ้ านปะน้ อยปู่ ตาบลแม่อสุ ุ อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ประชากรเป็ นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ ยงสะกอหรื อปกากะญอ ตังถิ
้ ่นฐาน
อาศัยอยูต่ ามไหล่เขาและเชิงเขา แต่งกายด้ วยชุดประจาชนเผ่า ประกอบอาชีพทาไร่ ทาสวน เลี ้ยง
สัตว์ งานทอและงานสาน เครื่ องดนตรี ของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ ยง สามารถบ่งแยกประเภทของเครื่ อง
ดนตรี ออกเป็ น 3 ประเภท คือ เครื่ องดีด ได้ แก่ เตหน่า (พิณ) เครื่ องเป่ า ได้ แก่ กะปื่ อ เครื่ องตี ได้ แก่ เดะ
เบาะ และ เจิ ้งจิ (ฉาบ) ดนตรี ของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ ยง ใช้ บรรเลงประกอบในพิธีกรรมต่างๆ บรรเลงเพื่อ
ความบันเทิง และบรรเลงประกอบการแสดง
บทเพลงของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ ยงแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ เพลงบรรเลง และเพลงร้ อง
เพลงร้ องของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ ยง คือ เพลงกล่อมเด็ก เพลงร้ องโต้ ตอบระหว่างหญิง (การเกี ้ยวพาราสี)
เพลงร้ องในพิธีงานแต่ง และเพลงร้ องในพิธีงานศพ จากการศึกษาเพลงดนตรี ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ ยง
ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาบทเพลงทังหมด
้
11 เพลง โดยสรุปรูปแบบของบทเพลงเป็ นเพลงทายองเดียว แบ่งเป็ น
เพลงทานองเดียว แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ บทเพลงลักษณะประโยควรรคถาม-ตอบ และบทเพลง
ลักษณะการพร่ าพรรณนา กลุม่ เสียงเป็ นเพลงที่มีกลุม่ เสียงเป็ นเพลงที่มีกลุม่ เสียงหลากหลาย คือ มี
กลุม่ เสียงแบบ 3 เสียง 4 เสียง 5 เสียงและ 7 เสียง ช่วงกว้ างของเสียงเป็ นเพลงที่มีความห่างเป็ น
ระยะขันคู
้ ่ 4 ขันคู
้ ่ 6 และขันคู
้ ่ 9 จังหวะ อัตราความเร็วโดยทัว่ ไป คือ บางเพลงมีการซ ้าของทานอง
และบางเพลงมีการซ ้าของทานองแต่มีความแตกต่างของเนื ้อร้ อง และบางเพลงไม่มีการซ ้าของทานอง
และเนื ้อร้ อง
ปั จจุบนั ดนตรี ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ ยง หมูบ่ ้ านปะน้ อยปู่ ตาบลอุสุ อาเภอท่าสองยาง จังหวัด
ตาก ยังมีการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีตา่ งๆ ที่มีเช่นเดียวกับในอดีต แต่สภาวะในปั จจุบนั ทาให้ การ
ยึดถือปฎิบตั ติ ามวัฒนธรรมประเพณีดงเดิ
ั ้ มนันมี
้ การเปลี่ยนแปลงไปบ้ าง อย่างไรก็ตามชาวเขาเผ่า
กะเหรี่ ยงหมูบ่ ้ านปะน้ อยปู่ ยังคงรักษาวัฒนธรรมดนตรี ของตนไว้ อย่างมัน่ คง
จากข้ อมูลด้ านเอกสาร บทความวิชาการ และงานวิจยั ที่ได้ ทาการกล่าวมาทังหมดนี
้
้ ผู้วิจยั ได้
นามาเป็ นข้ อมูลพื ้นฐาน เพื่อศึกษาเป็ นแนวทางและประยุกต์ใช้ ในการทาวิจยั เรื่ องดนตรี ชาวเขาเผ่าอาข่า

บทที่ 3
วิธีดาเนินการศึกษาค้ นคว้ า
การศีกษาดนตรี ที่เกี่ยวข้ องกับประเพณีของชาวอาข่า โดยทาการรวบรวมข้ อมูลจากเอกสาร
ตารา บทความทางวิชาการ เอกสารสิ่งพิมพ์ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และข้ อมูลที่จากการปฏิบตั ิ
ภาคสนาม โดยการศึกษาจากสภาพทัว่ ไปของชุมชน ดนตรี ที่ยงั อยูใ่ นวัฒนธรรมประเพณีและพิธีกรรม
ในปั จจุบนั ด้ วยวิธีการสังเกต สัมภาษณ์ การบันทึกเสียง การบันทึกภาพ เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ ทาการ
รวบรวมทังหมดมาวิ
้
เคราะห์ และจัดเรี ยบเรี ยงเป็ นวิจยั ในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ ซึง่ ผู้ศกึ ษาได้
กาหนดแนวทางการดาเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้

การศึกษาค้ นคว้ าและรวบรวมข้ อมูล
1. การเลือกพื ้นที่ในการทาการศึกษา
ผู้วิจยั ได้ กาหนดพื ้นที่ในการทาการศึกษา บ้ านแสนเจริญ ตาบลวาวี อาเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงรายเนื่องจากหมูบ่ ้ านนี ้ยังคงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีของตนไว้ ได้
อย่างดี
2. การรวบรวมข้ อมูล
2.1ทาการรวบรวมข้ อมูล ทังด้
้ านเอกสารตาราทางวิชาการ และวารสารที่เกี่ยวข้ องจากองค์กร
ต่าง ๆ โดยแยกเนื ้อหาออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ ข้ อมูลที่เกี่ยวกับดนตรี และข้ อมูลที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้ องกับดนตรี ของชาวอาข่า
2.1.1 ข้ อมูลที่เกี่ยวกับดนตรี ได้ แก่ เครื่ องดนตรี นักดนตรี เทคนิควิธีการ บรรเลงบทเพลง
โอกาสในการบรรเลง การสืบทอด ของชาวเขาเผ่าอาข่า
2.1.2 ข้ อมูลวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้ องกับดนตรี ของชาวเขาเผ่าอาข่า เช่น พิธีกรรมต่างๆ ที่ใช้
ดนตรี เข้ าไปมีสว่ นเกี่ยวข้ อง หรื อพิธีกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ ประกอบในการบรรเลงดนตรี
2.2 การศึกษาและรวบรวมข้ อมูลจากภาคสนาม
2.2.1 ทาการสังเกตกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับดนตรี ในพิธีกรรมต่างๆ ของชาวเขาเผ่าอาข่า
2.2.2 ทาการสัมภาษณ์บคุ คลที่มีความรู้และความสามารถ ที่เกี่ยวข้ องกับดนตรี ของชาวเขา
เผ่าอาข่า โดยการทาวิจยั ครัง้ นี ้ได้ แบ่งการสัมภาษณ์เป็ น 2 รูปแบบ คือ
- การสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ โดยการสัมภาษณ์ชาวบ้ านในขณะประกอบพิธีกรรม
พร้ อมทังสั
้ งเกตการณ์แบบมีสว่ นร่วม
- สัมภาษณ์แบบเป็ นทางการ ซึง่ ได้ มีการจัดเตรี ยมคาถามไว้ ลว่ งหน้ าแล้ ว
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โดยคาถามจะมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงในประเด็นที่เกี่ยวกับดนตรี และเพลงในพิธีกรรมของชาวเขาเผ่า
อาข่า ได้ แก่
1. เครื่ องดนตรี
2. นักดนตรี
3. เทคนิควิธีการบรรเลง
4. บทเพลง
5. โอกาสในการบรรเลง
6. การสืบทอด

วิธีดาเนินการรวบรวมข้ อมูลภาคสนาม
1. ขอหนังสือนาจากมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ เพื่อเป็ นเอกสารรับรองตนเอง
2. ติดต่อแนะนาตนเองเพื่อแจ้ งวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้ นคว้ าแก่ผ้ ใู หญ่บ้าน
3. ติดต่อแนะนาตนเองเพื่อแจ้ งวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้ นคว้ าแก่หวั หน้ ามูลนิธิ
พัฒนาชุมชนและเขตภูเขา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
4. สร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชาวบ้ านในชุมชน
5.ทาการพูดคุยสอบถามสัมภาษณ์จากชาวบ้ านที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย
6. นัดหมายกับผู้ให้ ข้อมูลและนักดนตรี
7. บันทึกข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับสภาพทัว่ ไปของชุมชน
8. บันทึกข้ อมูลของประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ และดนตรี ในเครื่ องบันทึกเสียงและเครื่ อง
บันทึกภาพ

อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูล
1. อุปกรณ์ในการจดบันทึกและกระดาษบันทึกโน้ ตดนตรี
2. เครื่ องบันทึกเสียง
3. กล้ องดิจิตอล
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การศึกษาข้ อมูล
ศึกษาจากการสารวจภาคสนามและจากเอกสารตาราทางวิชาการต่าง ๆ มาเรี ยบเรี ยงให้ มี
ความสอดคล้ องกัน ซึง่ ได้ มีการแบ่งประเด็นการศึกษา ดังนี ้
1.สภาพทัว่ ไปของชุมชนบ้ านแสนเจริญ
1.1 ประวัตชิ าวอาข่าบ้ านแสนเจริญ
1.2 สภาพภูมิประเทศ
1.3 จานวนประชากร
1.4 ศาสนา ความเชื่อ
1.5 ภาษา
1.6 การแต่งกาย
1.7 ลักษณะบ้ านเรื อน
1.8 การประกอบอาชีพ
1.9 การศึกษา
1.10 การปกครอง
1.11 สาธารณูปโภค
2.ศึกษาดนตรี ของชาวเขาเผ่าอาข่าบ้ านแสนเจริญ ตาบลวาวี อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
2.1 เครื่ องดนตรี
2.2 นักดนตรี
2.3 เทคนิควิธีการบรรเลง
2.4 บทเพลง
2.5 โอกาสในการบรรเลง
2.6 การสืบทอด
3.ศึกษาวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้ องกับดนตรี ของชาวอาข่าบ้ านแสนเจริญ ตาบลวาวี อาเภอแม่
สรวย จังหวัดเชียงราย
3.1 ดนตรี ในประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้ องกับชีวิต
3.2 ดนตรี ที่เกี่ยวข้ องกับความเชื่อ
3.3 ดนตรี ในพิธีสาคัญต่าง ๆ
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การจัดทาข้ อมูล
1.นาข้ อมูลจากการค้ นคว้ าที่ได้ รวบรวมจากเอกสารสิ่งพิมพ์ งานวิจยั และตาราวิชาการต่างๆ
มาจัดเรี ยงลาดับความสาคัญของเนื ้อหา
2.นาข้ อมูลจากการสัมภาษณ์บคุ คลต่าง ๆ มาจัดเรี ยงให้ มีความสัมพันธ์กนั และมีความต่อเนื่อง
กับเนื ้อหา
3.ถอดข้ อมูลจากเครื่ องบันทึกเสียงคาสัมภาษณ์และบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
4.นาข้ อมูลจากการศึกษาเพลงมาบันทึกเป็ นโน้ ตเพลง
5.ข้ อความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากผู้เชื่ยวชาญเพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุงแก้ ไขข้ อมูล
6.นาข้ อมูลที่ได้ มาตรวจสอบแก้ ไข ปรับปรุง เรี ยบเรี ยงเนื ้อหาโดยจัดลาดับให้ สมั พันธ์กนั

วิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้ศกึ ษาได้ ใช้ ข้อมูลที่ได้ จากการเก็บข้ อมูลภาคสนาม เป็ นข้ อมูลหลัก ใช้ ข้อมูลจากเอกสาร
งานวิจยั ตาราหนังสือทางวิชาการ เอกสารสิ่งพิมพ์ตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้ องเป็ นข้ อมูลสนับสนุนโดยมี
รายละเอียดของการรวบรวมและวิเคราะห์ ดังนี ้
1.สภาพทัว่ ไปของชุมชน บ้ านแสนเจริญ
1.1 ประวัตชิ าวอาข่าบ้ านแสนเจริญ
1.2 สภาพภูมิประเทศ
1.3 จานวนประชากร
1.4 ศาสนา ความเชื่อ
1.5 ภาษา
1.6 การแต่งกาย
1.7 ลักษณะบ้ านเรื อน
1.8 การประกอบอาชีพ
1.9 การศึกษา
1.10 การปกครอง
1.11 สาธารณูปโภค
2.ศึกษาดนตรี ของชาวเขาเผ่าอาข่าบ้ านแสนเจริญ ตาบลวาวี อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
2.1 เครื่ องดนตรี
2.2 นักดนตรี
2.3 เทคนิควิธีการบรรเลง
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2.4 บทเพลง
2.5 โอกาสในการบรรเลง
2.6 การสืบทอด
3.ศึกษาวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้ องกับดนตรี ของชาวอาข่าบ้ านแสนเจริญ ตาบลวาวี อาเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย
3.1 ดนตรี ในประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้ องกับชีวิต
3.2 ดนตรี ที่เกี่ยวข้ องกับความเชื่อ
3.3 ดนตรี ในพิธีสาคัญต่าง ๆ
ข้ อมูลที่ได้ จากการวิเคราะห์ นามาเรี ยบเรี ยงในรูปแบบของการบรรยายเป็ นความเรี ยง และ
สรุปเป็ นรายงานวิจยั

แหล่ งข้ อมูล
หอสมุดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น
- สานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
- หอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
หอสมุดต่าง ๆ เช่น
- หอสมุดแห่งชาติ
- ห้ องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงราย
การสัมภาษณ์บคุ คลสาคัญที่เกี่ยวข้ อง

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาดนตรี ของชาวเขาเผ่าอาข่า บ้ านแสนเจริญ ตาบลวาวี อาเภอแม่สรวยจังหวัด
เชียงราย เป็ นการศึกษาสารวจและสืบค้ นข้ อมูลทางด้ านวัฒนธรรมดนตรี ควบคูไ่ ปกับวัฒนธรรมชนเผ่า
ทาการศึกษาลักษณะของสังคมดนตรี ที่อยูใ่ นวัฒนธรรมอาข่า ด้ วยการเชื่อมโยงประวัตศิ าสตร์ ลักษณะ
โครงสร้ างทางสังคม ความเชื่อ ประเพณีพิธีกรรม ทรัพยากรที่มีอยูใ่ นท้ องถิ่นนันๆ
้ ลักษณะของดนตรี
อาข่า การแพร่กระจายลักษณะร่วมทางดนตรี รวมไปถึงการสูญหายของดนตรี เพื่อต้ องการอธิบายถึง
ปรากฎการณ์ของดนตรี ในสังคมอาข่า โดยมีวฒ
ั นธรรมเป็ นกรอบขอบเขตช่วยอธิบาย
หมูบ่ ้ านแสนเจริญ ตาบลวาวี อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย นันเป็
้ นพื ้นที่ที่มีชาวอาข่าอาศัย
อยูเ่ ป็ นเวลานาน มีวฒ
ั นธรรมประเพณี ความเชื่อ ที่ใช้ ในการดารงชีวิต มีวิถีชีวิตที่ผกู พันกับธรรมชาติ
ดนตรี ของชาวอาข่า เป็ นสื่อกลางในการถ่ายทอดเรื่ องราวต่าง ๆ ของสังคมอาข่า ที่ยงั คงสืบทอดกัน
ต่อมา การเปลี่ยนแปลงทางดนตรี เริ่มเกิดขึ ้นจากการรับวัฒนธรรมภายนอก จึงทาให้ ดนตรี อาข่าของ
หมูบ่ ้ านแสนเจริญนันสามารถอธิ
้
บายวัฒนธรรมทางดนตรี ของชาวอาข่าที่อยูใ่ นพื ้นที่ได้ เป็ นอย่างดี

1. สภาพทั่วไปของชุมชนบ้ านแสนเจริญ
1.1 ประวัตคิ วามเป็ นมาของชาวอาข่ า
การอพยพของชาวอาข่าเข้ าสูป่ ระเทศไทยอาข่าที่อาศัยอยูใ่ นประเทศไทยซึง่ มีบรรพบุรุษพื ้นเพ
เดิม อาศัยอยู่ ทางตอนใต้ ของประเทศจีน และเมื่อประมาณ 110 กว่าปี อาข่าได้ อพยพโยกย้ ายเข้ าสู่
ประเทศไทยโดยมี 2 เส้ นทาง คือ
เส้ นทางแรกอพยพ จากประเทศพม่าแคว้ นเชียงตุง เข้ าสูป่ ระเทศไทยเนื่องจากเกิดปั ญหาทาง
การเมือง อาข่ากลุม่ แรกที่เข้ ามาในประเทศไทยเรี ยกว่า “ อู่โล้ ” อพยพมาจากพม่าเข้ ามาเป็ นกลุม่ แรก
มาตังถิ
้ ่นฐานอยูท่ ี่ตาบลแม่จนั อาข่ากลุม่ นี ้มีลกั ษณะเด่นคือ ผู้หญิงจะใส่หมวกทรงสูงประดับด้ วยขน
ไก่ย้อมสี ต่อมาได้ มีอาข่าอีกพวกหนึง่ เรี ยกว่า “ ล่อเมี ๊ยะ ” หรื ออาข่าพม่าอพยพเข้ ามาในประเทศไทย
โดย ลักษณะเด่นของ ล่อมี ้อาข่า คือ ผู้หญิงจะใส่หมวกทรงเตี ้ย ด้ านหลังเป็ นแผงสัน้ ๆ ด้ านหน้ า
ประดับด้ วยโลหะกลมร้ อยเป็ นสาย เส้ นทางการอพยพคาดว่าเข้ ามาจากชายแดนด้ านฝั่ งเขตอาเภอแม่
จัน ทางหมูบ่ ้ านพญาไพร (ปั จจุบนั เป็ นอาเภอแม่ฟ้าหลวง) โดยการนาของแสนอุน่ เรื อน ชื่อภาษาอาข่า
ว่า " หู่ลองจูเปาะ " และเข้ ามาอาศัยอยูใ่ นเขตบนดอยตุงจนกระทัง่ เสียชีวิต ส่วนแสนพรหม ชื่อภาษาอา
ข่าว่า " หู่ปอ เจ่วปอ " ซึง่ เป็ นน้ องของแสนอุน่ เรื อน ได้ อพยพมาตังหมู
้ บ่ ้ าน อาข่าทางฝั่ งอาเภอแม่สาย
เขตบริเวณบ้ านผาหมี และหมูบ่ ้ านอาข่าเขตอาเภอเชียงแสน หรื อบ้ านดอยสะโง้ ส่วนแสนใจ
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ภาษาอาข่าเรี ยกว่า " ถู่แช เจ่วปอ " เป็ นหลานของแสนอุน่ เรื อน อีกคนหนึง่ ได้ มาตังหมู
้ บ่ ้ านแสนใจ ใน
เขตอาเภอแแม่จนั (ปั จจุบนั เป็ นอาเภอแม่ฟ้าหลวง)
เส้ นทางที่สอง ชนเผ่าอาข่า ได้ อพยพโดยตรงจากประเทศจีนโดยเดินทางผ่านบริเวณตะเข็บ
ชายแดนพม่า และแม่น ้าโขงประเทศลาว และเข้ าสูป่ ระเทศไทยโดยตรงที่อาเภอแม่สาย ส่วนอาข่ากลุม่
ที่อพยพเข้ ามาหลังที่สดุ เรี ยกว่า “ อาย้อ ” หรื ออาข่าจีนอาศัยอยูบ่ ริเวณบ้ านโป่ งป่ าแขม อาข่ากลุม่ นี ้ทัง้
หญิงและชายไม่คอ่ ยแต่งชุดประจาเผ่ามักใส่เสื ้อผ้ าแบบคนในเมืองกันมากลวดลายของเสื ้อผ้ าและถุง
ย่ามก็จะแตกต่างกันออกไป
ปั จจุบนั ชุมชนอาข่าได้ กระจัดกระจาย ตังชุ
้ มชนอยูใ่ นพื ้นที่จงั หวัดทางภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย คือ เชียงราย เชียงใหม่ ลาปาง แพร่ ตาก น่าน และ เพชรบูรณ์
สาเหตุที่ชาวอาข่าอพยพเข้ ามาอยูใ่ นประเทศไทย จากคาบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่คือในประเทศ
พม่ามีทหารกลุม่ ต่างๆมากมาย ทหารเหล่านี ้มักรี ดไถข่มขูท่ งทรั
ั ้ พย์สินและแรงงานจากพวกชาวเขาเสมอ
ชาวอาข่าจึงอพยพเข้ ามาเมืองไทยซึง่ มีความสงบร่มเย็นมากกว่า ชื่ออาข่านันมี
้ ความหมายว่า “ ผู้ที่อยู่
บนภูเขาสูง ” ชาวอาข่าเองและชาวเขาเผ่าอื่น ๆ เรี ยกอาข่าแต่คนไทยนันจะเรี
้
ยกว่าอีก้อ
ประวัตคิ วามเป็ นมาของตาบลวาวี
เดิมพื ้นที่ตาบลวาวีทงหมดเป็
ั้
นหมูบ่ ้ านหนึง่ ในเขตการปกครองของอาเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย คือ หมูท่ ี่ 15 แต่ก่อนคาว่า”วาวี” นันชื
้ ่อ “วะวี” ซึง่ อาจสันนิษฐานได้ วา่ เป็ นชื่อเมืองหนึง่ อยูใ่ น
เขตประเทศพม่า และราษฎรในเมืองนันได้
้ เดินทางมาติดต่อค้ าขาย และอพยพมาตังหลั
้ กแหล่งเป็ นกลุม่
แรก จึงตังชื
้ ่อเมืองเหมือนกับเมืองที่อพยพมา ผสมกับชนเผ่าเดิมที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานอยูก่ ่อนแล้ วคือ เผ่ามูเซอ
ต่อมามีพอ่ ค้ าชาวจีนฮ่อมาติดต่อค้ าขายด้ วย และพบว่าพื ้นที่บริเวณนี ้มีทาเลดี ปลูกพืชผักทางเกษตร
ได้ ผลดี โดยเฉพาะต้ นชาหรื อต้ นเมี่ยงที่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติ จึงขยายชุมชนจัดตังเป็
้ นหย่อมบ้ าน
ต่างๆ ที่ประกอบด้ วยหลายชนเผ่า และเริ่มขยายใหญ่ขึ ้นเรื่ อยๆ จนปั จจุบนั มีทงหมดด้
ั้
วยกัน 7 เผ่าคือ
อาข่า จีน(ยูนนาน) ปากาญอ(กะเหรี่ ยง) มูเซอ(ลาหู)่ เย้ า(เมี่ยน) ลีซอ(ลีซู) และไทใหญ่
ประวัตชิ าวอาข่ าหมู่บ้านแสนเจริญ
หมูบ่ ้ านแสนเจริญตังอยู
้ ท่ ี่หมูท่ ี่ 10 ตาบลวาวี อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เดิมทีชื่อ
หมูบ่ ้ าน ห้ วยป่ าเคาะ ก่อตังหมู
้ บ่ ้ านึ ้เมื่อ พ .ศ. 2506 ตรงกับปี อาข่า (เล่อ) หรื อปี กระต่าย นาโดยนาย
แสนเจริญ (อะบ่อเล่อเจ่อ จูเปาะ ) ได้ นาชาวบ้ านจากบ้ านคะแย (ปั จจุบนั คือบ้ าน ห้ วยไคร้ อาเภอแม่
สาย จังหวัดเชียงราย) จานวน 17 หลังคาเรื อน อพยพเพื่อหาแหล่งที่ทากิน ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ปี
2507 ได้ มีหน่วยงานของภาครัฐเข้ ามา หน่วยงานแรก คือ หน่วยประชาสงเคราะห์ประจาหมูบ่ ้ าน ปี
พ.ศ. 2508 ได้ มีการแต่งตังขึ
้ ้นเป็ นหมูบ่ ้ าน และมีการคัดเลือกและแต่งตังผู
้ ้ ใหญ่บ้าน โดยคัดเลือกนาย
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แสนเจริญ ซึง่ เป็ นหัวหน้ าชนเผ่า เป็ นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ในปี พ .ศ.2512 นาย อาเซอะ จูเปาะ ก็ได้ ขึ ้นมา
เป็ นผู้ใหญ่บ้านแทนนายแสนเจริญ จึงเปลี่ยนชื่อหมูบ่ ้ านเป็ นหมูบ่ ้ านแสนเจริญ เพื่อเป็ นเกียรติแก่อดีต
ผู้นา และได้ เปลี่ยนชื่อหมูบ่ ้ านจากห้ วยป่ าเคาะ เป็ นบ้ านแสนเจริญอย่างเป็ นทางการในปี พ .ศ. 2522

ภาพประกอบ 1 ทางเข้ าหมูบ่ ้ านแสนเจริญ
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ภาพประกอบ 2 แผนที่แสดงที่ตงหมู
ั ้ บ่ ้ านแสนเจริญ
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1.2 สภาพภูมิประเทศ
บ้ านแสนเจริญตังอยู
้ ใ่ นเขตของอุทยานแห่งชาติลาน ้ากก มีลกั ษณะเป็ นภูเขาสูงชันสลับกับที่
ราบแคบๆ มีระดับความสูงตังแต่
้ 500 -1,720 เมตร จากระดับน ้าทะเล พื ้นดินส่วนมากเป็ นดินร่วน มี
ความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก

ภาพประกอบ 3 ด้ านบนของหมูบ่ ้ านแสนเจริญ

ภาพประกอบ 4 ด้ านล่างของหมูบ่ ้ านแสนเจริญ
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ภาพประกอบ 5 แผนที่หมูบ่ ้ าน บ้ านแสนเจริญ
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1.3 จานวนประชากร
จากแบบสรุปข้ อมูลชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบลวาวี อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ได้ สารวจและรวบรวมข้ อมูลเพื่อจัดทาแผนชุมชนระดับหมูบ่ ้ าน ในปี พ.ศ. 2551
ชาวอาข่าในหมูบ่ ้ านแสนเจริญปั จจุบนั มีจานวนประชากรตามทะเบียนราษฏร 735 คน 175
ครอบครัว 151 หลังคาเรื อน จานวนประชากรชาย 365 คน หญิง 369 คน ปั จจุบนั หมูบ่ ้ านแสน
เจริญได้ รับความเจริญจากภายนอกอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีการคมนาคมที่สะดวก เข้ าถึงการรับบริการ
ทางการแพทย์ การเพิ่มจานวนประชากรจึงเป็ นไปอย่างรวดเร็ว มีความเปลี่ยนแปลงทุกปี
1.4 ศาสนา ความเชื่อ
เผ่าอาข่ามีความเชื่อถือเรื่ องผี และถือโชคลางมากที่สดุ ในบรรดาพวกที่นบั ถือผี อาข่ามีความ
เชื่อเรื่ องสิ่งศักดิส์ ิทธิ์อีกด้ วย
อาข่าเรี ยกผีวา่ “ แหนะ ” ภูตผีได้ เข้ ามามีบทบาทในชีวิตของอาข่าอย่างแยกกันไม่ออก ในการ
ทากิจกรรมต่างๆ ของอาข่า จะต้ องระมัดระวังไม่ให้ ผีโกรธ ผีนนมี
ั ้ ทงผี
ั ้ ดีและผีร้าย ผีร้ายเชื่อว่าเป็ น
ต้ นเหตุแห่งความชัว่ ร้ ายทังปวง
้
เช่น ความเจ็บป่ วย ความขาดแคลน และความอดอยาก ผีร้ายเป็ นผี
ที่โกรธง่ายและชอบทาร้ ายคน หากผู้ใดทาให้ ผีโกรธ ก็จะต้ องรี บหาเครื่ องเซ่นไหว้ มาขอขมาผีทนั ที
ตามที่ผีเรี ยกร้ องต้ องการ ไม่มีใครสามารถขัดขืนเจตนารมณ์ของผีได้ เพราะเชื่อกันว่าการขัดขืนนันจะ
้
ยิ่งทาให้ ได้ รับความเดือดร้ อนหนักขึ ้นไปอีก ผีดีจะคอยให้ ความช่วยเหลือคุ้มครอง
ในบรรดาผีทงหลายที
ั้
่อาข่านับถือ และเชื่อว่าเป็ นผีดีที่ให้ คณ
ุ ที่สาคัญนัน้ ได้ แก่ ผีบรรพ
บุรุษ “ อะพีเปาะเลาะ ” เป็ นผีที่อาข่านับถือมากรองลงมาจากเทพเจ้ า หรื อ “ อะผือ่ หมิ แย ” เลยทีเดียว
ทุกครัวเรื อนจะสร้ างหิ ้งผีบรรพบุรุษ ไว้ ในห้ องนอนของผู้หญิง เป็ นกระบอกไม้ ไผ่สนๆ
ั ้ ผูกติดกับเสาเอก
ของบ้ าน ในปี หนึง่ ๆ จะต้ องทาการเซ่นสรวง 9 ครัง้ ตามพิธีประจาปี
ผีใหญ่ “ อะเพออะพี ” อาข่าเชื่อว่าเป็ นหัวหน้ าผีทงปวงและเป็
ั้
นผีตนเดียวที่อยูบ่ นสรวงสวรรค์ ผี
ใหญ่จะคอยสอดส่องดูแลทุกข์สขุ ของชาวบ้ าน และสามารถบันดาลสิ่งต่างๆได้ ตามที่ขอ อาข่านับถือผี
ใหญ่รองลงมาจากผีบรรพบุรุษ นอกจากผีดีทงสองที
ั้
่กล่าวมาแล้ ว อาข่ายังเชื่อว่ามีผีดีที่มีความสาคัญ
รองลงมาอีกมาก และเป็ นผีที่ให้ ความคุ้มครองหมูบ่ ้ าน ได้ แก่ ผีเสาชิงช้ า ผีประตูหมูบ่ ้ าน และผีเรื อน
เป็ นต้ น แต่ผีเหล่านี ้เป็ นผีที่โกรธง่าย ชาวบ้ านจึงต้ องเซ่นสรวงเอาใจอยูเ่ สมอ
มีผีที่เป็ นกลางอยูห่ ลายชนิด ผีเหล่านี ้ปกติไม่ให้ คณ
ุ และถ้ าใครไม่ลว่ งเกิน ก็จะไม่ให้ โทษ เช่น
ผีป่า ผีสตั ว์ทงหลาย
ั้
ผีภเู ขา ผีไร่ ผีน ้า ผีทางเดิน ผีสายรุ้ง และผีกระสือ เป็ นต้ น ในบรรดาผี
ดังกล่าวจะมีแต่ผีน ้า และผีป่า ที่อาข่าเชื่อว่าชอบทาให้ คนเจ็บป่ วย และนี่ก็อาจเป็ นเหตุผลประการหนึง่
ที่ทาให้ อาข่าไม่ชอบอาบน ้า
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ผีที่นา่ กลัวอีกประการหนึง่ คือผีที่เกิดจาก หญิงที่ตายไปโดยไม่มีบตุ ร ผีนี ้ชอบสวมเสื ้อสีน ้า
เงินดังนัน้ อาข่าจึงห้ ามสามีที่ภรรยากาลังมีครรภ์หรื อคลอดบุตรใหม่ๆ สวมเสื ้อผ้ าสีน ้าเงิน เพราะผี
ดังกล่าวอาจอิจฉา และทาร้ ายหญิงมีครรภ์หรื อทารกแรกคลอดได้
นอกจากผีที่กล่าวมาแล้ ว อาข่ายังเชื่อว่ามีผีอื่นๆ อีกมากมาย ซึง่ อยูใ่ นธรรมชาติทกุ แห่งหน
สาหรับผีของคนต่างเผ่านัน้ พวกอาข่าไม่คอ่ ยกลัว ยกเว้ นผีมเู ซอ ซึง่ อาข่าเชื่อว่า ดุร้ายน่ากลัวมาก แม้
ผีเรื อนของอาข่าก็ยงั พ่ายแพ้ ด้ วยเหตุนี ้ อาข่าจึงไม่นิยมตังหมู
้ บ่ ้ านปะปนอยูก่ บั ชาวมูเซอ
สิ่งศักดิส์ ิทธิ์ภายในบ้ าน แต่ละครอบครัวของอาข่า มีสิ่งศักดิส์ ิทธ์ตา่ งๆ ดังนี ้คือ
ศาลขวัญข้ าว “ ฉิ จิ้ สุมหมะ อุห่มุ ” ทุกหลังคาเรื อนอาข่าจะต้ องมีศาลนี ้อยูท่ ี่หน้ าบ้ าน เมื่อ
สร้ างบ้ านใหม่ครัง้ ใด เจ้ าของบ้ านจะต้ องสร้ างศาลขวัญข้ าวควบคูไ่ ปด้ วย ศาลนี ้ทาด้ วยไม้ ไผ่และหญ้ า
คา มีลกั ษณะเป็ นเพิงเล็กๆ ตังอยู
้ บ่ นเสาไม้ ไผ่ 4 เสา สูงประมาณ 1.5 เมตร ศาลขวัญข้ าวเป็ นที่เก็บ
เมล็ดพันธุ์ข้าว ที่จะใช้ ทาพิธีในฤดูปลูกข้ าวเมื่อทาการถางไร่แล้ ว และก่อนที่จะมีพิธีเลี ้ยงผีป่า และผี
บ่อน ้าของหมูบ่ ้ าน ให้ ภรรยาของหัวหน้ าครอบครัวทุกครัวเรื อน ทาพิธีเซ่นผีพนั ธุ์ข้าว ด้ วยไก่ 1 ตัว
และทุกปี เมื่อเก็บเกี่ยวข้ าวในไร่แล้ วและใกล้ ถึงเทศกาลปี ใหม่ในเดือนธันวาคม เจ้ าของบ้ านจะต้ อง
ซ่อมแซมศาลขวัญข้ าว และนาเมล็ดข้ าวใหม่ไปเก็บไว้ โดยเหตุที่ศาลนี ้เป็ นสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ จึงห้ ามจับต้ อง
หรื อทาให้ ศาลนี ้เสียหายชารุด
หิ ้งผีบรรพบุรุษ “อะพี เปาะเลาะ ” หิ ้งผีบรรพบุรุษ เป็ นสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ที่สดุ ในบ้ าน ซึง่
เปรี ยบเสมือนหิ ้งพระของคนไทย จะอยูเ่ หนือต้ นเสาระหว่างห้ องผู้หญิง และห้ องผู้ชายในบ้ านสร้ างไว้ เพื่อ
เป็ นที่พานักของผีบรรพบุรุษ ของสกุลที่ถกู เชื ้อเชิญมา หัวหน้ าครัวเรื อนจะเป็ นผู้ดแู ลหิ ้งผีนี ้ หาก
หัวหน้ าครอบครัวตายลง ก็ให้ บตุ รชายคนโต หรื อคนสุดท้ องที่ยงั อยูใ่ นครัวเรื อนเป็ นผู้ดแู ลแทน ในปี
หนึง่ ๆ จะมีการเซ่นสรวงในพิธีประจาปี ของชุมชน 9 ครัง้ โดยหญิงผู้เป็ นภรรยาของหัวหน้ าครัวเรื อน
เป็ นผู้เซ่นสรวง
หิ ้งผีบรรพบุรุษเป็ นสิ่งศักดิส์ ิทธ์สาหรับชาวอาข่ามากหิ ้งผีนี ้เป็ นทังสั
้ ญลักษณ์แห่งเอกภาพ
ของครัวเรื อน และเป็ นสื่อกลางระหว่างผู้มีชีวิตและบรรพบุรุษผู้ลว่ งลับ ในยามปกติห้ามจับต้ องต่อเมื่อมี
การเซ่นสรวงจึงให้ ผ้ หู ญิงซึง่ เป็ นภรรยาหัวหน้ าครอบครัวซึง่ ทาพิธีจบั ต้ องได้ เท่านัน้ นอกจากนี ้ยังห้ ามนัง่
หรื อนอน เหยีดเท้ าไปยังหิ ้งผีอย่างเด็ดขาด อาข่าเชื่อว่าการที่สร้ างหิ ้งผีนี ้ขึ ้น โดยความเชื่อที่วา่ เมื่อคน
ตายไปแล้ ว จะสลายไปเพียงร่างกายส่วนนอก ขวัญหรื อวิญญาณยังคงอยู่ หากเชิญมา และเซ่นสรวง
บูชา ก็จะช่วยให้ ลกู หลานได้ รับความสุข
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ภาพประกอบ 6 หิ ้งผีบรรพบุรุษ
สิ่งศักดิส์ ิทธิ์ในหมูบ่ ้ าน
ประตูหมูบ่ ้ าน “ ล้อข่อง ” ชาวอาข่าถือว่าเป็ นที่สิงสถิตย์ของผีประจาหมูบ่ ้ าน ซึง่ จะให้ ความ
ปลอดภัยแก่คนในหมูบ่ ้ าน สามารถห้ ามไม่ให้ ผีร้ายเข้ ามาทาร้ ายคนในหมูบ่ ้ าน อาข่าถือว่าประตูนี ้เป็ น
สิ่งศักดิส์ ิทธิ์สาคัญของหมูบ่ ้ าน ใครจะไปแตะต้ องไม่ได้ ถ้ าละเมิดจะต้ องขอขมาต่อสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ประจา
ประตูนนด้
ั ้ วยเครื่ องเซ่น ได้ แก่ หมู 1 ตัว และ สุรา 1 ขวด เพราะการไปถูกประตูนี ้ ผีที่ประจาอยู่
อาจถือว่าเป็ นการลบหลู่ จะโกรธและบันดาลความเดือดร้ อนให้ แก่ชาวอาข่า หากผู้ละเมิดเป็ นคนนอก
เผ่า หรื อคนนอกหมูบ่ ้ าน ก็ให้ หวั หน้ าหมูบ่ ้ าน ดาเนินการเรี ยกตัวมาปรับให้ จงได้ หากไม่สามารถนาตัว
ผู้ละเมิดมาชาระค่าปรับได้ ก็ให้ หวั หน้ าพิธีกรรมแห่งหมูบ่ ้ านชาระค่าปรับแทน ทังนี
้ ้เพื่อดารงไว้ ซงึ่
ประเพณี และเพื่อความสงบสุขของหมูบ่ ้ าน
ประตูหมูบ่ ้ านนี ้ เป็ นสัญลักษณ์แห่งการดารงเผ่าพันธุ์ของอาข่า หากอาข่าคนใด ละเมิดกฎ
สังคมอย่างร้ ายแรง จนสังคมไม่อาจยอมรับได้ บุคคลนันๆ
้ ก็จะต้ องถูกบังคับให้ ออกไปจากหมูบ่ ้ าน
ทังนี
้ ้โดยที่อาข่าเชื่อกันว่า คนที่ประพฤติดงั กล่าว จะไม่ได้ รับความคุ้มครองจากสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ แห่งประตู
หมูบ่ ้ านอีกต่อไป
การทาประตูหมูบ่ ้ าน ชาวบ้ านจะช่วยกันทา โจ่วมาเป็ นผู้นาทาประตูด้านตะวันออก ลูกชาย
ของ โจ่วมา คนใดก็ได้ เป็ นผู้นาทาประตูด้านตะวันตก ที่ประตูหมูบ่ ้ านจะประดับด้ วยสิ่งประดับ
สวยงาม ล้ วนแต่เป็ นสัญลักษณ์ที่มีความหมาย ทาให้ วิญญาณภูตผิ ีที่ชวั่ ร้ ายต่างๆ ที่จะผ่านเข้ ามาใน
หมูบ่ ้ านกลัวเกรง ต้ องหลบหนีไป ตามความเชื่อของชาวอาข่า ซึง่ มีสิ่งสาคัญดังนี ้
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ภาพประกอบ 7 ประตูหมูบ่ ้ าน เรี ยกว่า “ ล้อข่อง ”
ตุ๊กตาไม้ เพศหญิง และ ชาย สัญลักษณ์อวัยวะเพศที่เห็นชัดเจนในท่ายืนร่วมเพศ เมื่อผีร้าย
มีเห็นตุ๊กตาคนร่วมเพศ ก็จะรังเกียจ และหนีไป

ภาพประกอบ 8 ตุ๊กตาเพศชาย (ซ้ าย) ตุ๊กตาเพศหญิง (ขวา)
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ภาพประกอบ 9 ตุ๊กตาไม้ ชายและหญิงในท่ายืนร่วมเพศ
ห่วงโซ่จะใช้ ผิวไม้ ไผ่บางๆคล้ องต่อกันเป็ นสายห่วงโซ่นี ้จะคอยดักจับผีร้ายไม่ให้ เข้ ามาใน
หมูบ่ ้ าน

ภาพประกอบ 10 ห่วงโซ่ตดิ อยูท่ ี่เสาประตูหมูบ่ ้ าน
ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ เป็ นเทพเจ้ าที่ให้ ประโยชน์แก่ชีวิตของชาวอาข่า จึงเอาไม้ มา
แกะสลักเป็ นสัญลักษณ์ของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ชว่ ยให้ แสงสว่างแก่หมูบ่ ้ านในยามค่าคืน
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ตาแหลว หรื อที่อาข่าเรี ยกว่า " ด๊าแล้" คือเครื่ องหมายที่อาข่าทาขึ ้นมาจากไม้ ไผ่ โดยนาไม้ ไผ่
มาผ่าบางๆ แล้ วสานถี่ๆ ติดกันหลายรอบแล้ วนาไปติดตามต้ นไม้ เป็ นสัญลักษณ์วา่
“ ห้ าม ” ฉะนันเวลาเราเดิ
้
นทางไปหมูบ่ ้ านอาข่า หากเห็นตาแหลวผูกติดอยูบ่ ริเวณใดก็ตาม ห้ ามไปจับ
ต้ อง หรื อทาการใดๆ ทังสิ
้ ้นเพราะเป็ นความเชื่อที่ชาวอาข่าสืบทอดกันมานาน
ประตูหมูบ่ ้ านและอุปกรณ์ทกุ อย่างที่ประดับไว้ ห้ ามผู้ใดแตะต้ องเป็ นอันขาด หากไปแตะต้ อง
เข้ า จะทาให้ เกิดความเดือดร้ อนแก่ชาวบ้ าน ต้ องทาพิธีเซ่นไหว้ ขอขมา ทุกๆปี ชาวบ้ านจะต้ องทา
ประตูหมูบ่ ้ านใหม่ โดยไม่รือ้ ประตูเดิมทิ ้ง นอกจากจะผุพงั ไปเอง ดังนัน้ การดูจานวนเสาเก่าที่ยงั คงอยู่
จึงอาจประมาณอายุของหมูบ่ ้ านได้ วา่ เก่าแก่เพียงใด
ชิงช้ า หรื อที่อาข่าเรี ยกว่า “ หละ เฉ่อ ” ถูกสร้ างขึ ้นภายในเขตประตูหมูบ่ ้ าน ชิงช้ าเป็ น
สัญลักษณ์อนั ศักดิส์ ิทธิ์อีกอย่างหนึง่ ของเผ่า จุดหมายในการทาชิงช้ านี ้ขึ ้น ก็เพื่อเป็ นการฉลองในพิธี
ราลึกถึง เทพธิดาผู้ประทานความสมบูรณ์แก่พืชผลในไร่ มิใช่ทาเพื่อเล่นสนุกสนานกันเพียงอย่างเดียว
เท่านัน้ อาข่าเชื่อว่า ชิงช้ าใหญ่ ซึง่ สร้ างขึ ้นอย่างถาวรตลอดปี มีผีประจาอยู่ เมื่อถึงเทศกาลโล้ ชิงช้ า
ประจาปี จะมีการ สร้ างชิงช้ าขึ ้นใหม่ ใช้ แทนอันเก่า ซึง่ จะสร้ างขึ ้นในสถานที่เดิม การโล้ ชิงช้ าใหญ่นี ้
ทาได้ เพียงปี ละครัง้ จะเล่นกันในหมูห่ นุม่ สาว และผู้สงู อายุ ส่วนเด็กๆ จะเล่นชิงช้ าที่ทาไว้ ในบริเวณ
บ้ านของตนเอง เมื่อพิธีโล้ ชิงช้ าสิ ้นสุดลง สายชิงช้ าจะถูกพันเก็บไว้ บนยอด และผู้ใดจะแตะต้ องชิงช้ า
ไม่ได้ หากส่วนใดของชิงช้ าชารุดเสียหายก่อนถึงพิธีที่ต้องทาชิงช้ าใหม่ผ้ อู าวุโสต้ องทาพิธีเซ่นไหว้ ขอขมา
เสาชิงช้ าของบ้ านแสนเจริญ ตังอยู
้ ท่ ี่โรงเรี ยนบ้ านแสนเจริญ ลักษณะการก่อสร้ างเป็ นเสาชิงช้ าที่มีสี่
เสา บริเวณรอบๆ มีต้นไม้ ใหญ่

ภาพประกอบ 11 ชิงช้ าประจาหมูบ่ ้ านแสนเจริญ
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ภาพประกอบ 12 ชิงช้ าสาหรับเด็ก
ศาลประจาหมูบ่ ้ าน หรื อที่ชาวอาข่าเรี ยกว่า “ เม้ ซื อ ล่อ ” คือเทวดาหรื อเทพเจ้ า ที่คอย
ดูแลให้ คนทังหมู
้ บ่ ้ านอยูอ่ ย่างมีความสุข ชาวบ้ านจะเลือกบริเวณทิศตะวันออกของหมูบ่ ้ าน เพื่อเป็ น
ที่ตงของศาล
ั้
รอบๆ จะต้ องมีไม้ ใหญ่ การจะสร้ างศาลพระภูมิเจ้ าที่จะต้ องอยูส่ งู กว่าระดับการตังของ
้
ชุมชน สามารถมองเห็นชุมชนได้ อย่างทัว่ ถึง ทังนี
้ ้ตามความเชื่อของอาข่า เพื่อให้ เจ้ าที่สามารถดูแลและ
ปกปั กรักษา คนในชุมชนได้ อย่างทัว่ ถึง
ศาลพระภูมิเจ้ าที่ ตามความคิดของอาข่าให้ ความหมายถึง เจ้ าที่ เจ้ าทาง เจ้ าป่ า เจ้ าเขา
รวมทังเจ้
้ าเมืองของทุกเผ่าพันธุ์ ที่เคยดารงตาแหน่งเป็ นใหญ่ ตังแต่
้ อดีต จนถึงปั จจุบนั อาข่าถือว่าเป็ นผู้
มีคณ
ุ ให้ ชีวิต อยูร่ อดปลอดภัยดังนันศาลพระภู
้
มิเจ้ าที่ตามความเชื่อของอาข่านัน้ เป็ นแหล่งสิงสถิต ของ
ดวงวิญญาณของเจ้ าที่ ซึง่ มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ เป็ นผู้ชว่ ยคุ้มครองดูแลคนในชุมชน ให้ มีความ
อยูเ่ ย็นเป็ นสุข มีความสมบูรณ์ ในการประกอบอาชีพ ส่วนประวัตคิ วามเป็ นมาของการบูชาในศาลพระ
ภูมิเจ้ าที่ของชาวอาข่า ไม่ระบุวา่ เกิดขึ ้นเมื่อใด แต่เชื่อว่ามีมานานแล้ วมีมาพร้ อมกับการก่อตังชุ
้ มชนอา
ข่า เพราะเป็ นศาสนสถานที่อยูค่ วบคูก่ บั ชุมชนอาข่า ตังแต่
้ อดีต จนถึงปั จจุบนั
ในการประกอบพิธีกรรมที่ศาลพระภูมิเจ้ าที่จะใช้ เวลาเพียง 1 วัน โดยก่อนที่จะมีการทาพิธี
หัวหน้ าครัวเรื อน ทุกครัวเรื อนจะต้ องไปรวมตัวกันที่บ้าน ของผู้นาศาสนามีการเตรี ยมเครื่ องหรื ออุปกรณ์
ในการเซ่นไหว้ ตา่ งๆให้ พร้ อม จากนันก็
้ จะเดินทางไปบริเวณที่ก่อตังศาลพระภู
้
มิเจ้ าที่
ในการประกอบพิธีกรรมในศาลพระภูมิเจ้ าที่ ผู้หญิงหรื อ แม่บ้านจะไม่เข้ าร่วม เพราะว่าตาม
ประเพณีของอาข่าผู้หญิง จะไม่ขึ ้นในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา นอกจากผู้หญิงที่ได้ ผา่ นการยก
ตาแหน่งเทียบเท่าผู้ชายแล้ วเท่านัน้ จึงสามารถที่จะประกอบพิธีได้ แต่เด็กตัวเล็กๆ สามารถไปร่วม
รับประทานอาหารได้ เมื่อไปถึงบริเวณศาล ทุกคนก็จะช่วยกัน ทาความสะอาดบริเวณศาล แล้ วเลือก
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ต้ นไม้ ต้นหนึง่ ที่ไม่โต หรื อไม่เล็กเกินไป เพื่อจะทาเป็ นที่บชู า เมื่อเลือกต้ นไม้ ได้ แล้ ว ก็จะมีการแบ่งงานกัน
มีกลุม่ ที่ต้องไปตัดไม้ ไผ่ เพื่อจะนามาตบแต่งบริเวณศาล โดยทาเป็ นเครื่ องประดับ อาข่าเรี ยกว่า “หน่า
ชิ หน่าจะ” และมี ตาแหลว “ด๊าแล้” ทุกคนก็จะช่วยกันสร้ างศาลขึ ้นมา เมื่อสร้ างศาลเสร็จ ก็จะมีการบูชา
เซ่นไหว้ ขอพรเจ้ าที่เจ้ าป่ า ให้ ดแู ลพื ้นที่ทากิน ให้ ได้ ผลผลิตที่งอกงาม ปลอดแมลงต่างๆ ที่จะมารบกวน
ในพื ้นที่ทากิน หลังจากทาพิธีและขอพรเสร็จ ทุกคนก็จะร่วมรับประทานอาหาร ในบริเวณศาล หลังจาก
รับประทานอาหารแล้ วก็จะช่วยกันทาความสะอาด แล้ วทุกคนก็แยกย้ ายกันกลับบ้ าน ถือว่าเสร็จสิ ้น
พิธีกรรม
ต้ นไม้ ในบริเวณรอบๆ ห้ ามทาลายเด็ดขาดจะถือเป็ นการลบหลู่ เมื่อมีการย้ ายถิ่นเข้ าออก
ของคนในหมูบ่ ้ าน หรื อแม้ แต่สตั ว์เลี ้ยง ก็ต้องทาการบอกกล่าวที่ศาลประจาหมูบ่ ้ านก่อน จึงจะทาการ
ย้ าย เข้ าและออกจากหมูบ่ ้ านได้

ภาพประกอบ 13 ศาลประจาหมูบ่ ้ าน อาข่าบ้ านแสนเจริญ
บ่อน ้าศักดิส์ ิทธิ์ หรื อที่อาข่าเรี ยกว่า “ อี ้ ซอ ล่อ ค่อ ” อาข่าเป็ นชนเผ่าที่ให้ ความสาคัญ
ในเรื่ องการประกอบพิธีทางศาสนา บ่อน ้าศักดิส์ ิทธิ์หรื อ อาข่าเรี ยกว่า “ อี ้ ซอ ล่อ ค่อ ” หมายถึง
สถานที่ตกั น ้าบริ สทุ ธิ์ของอาข่า สถานที่แห่งนี ้เป็ นศาสนสถานที่ชมุ ชนอาข่า กาหนดเอาไว้ เพื่อใช้ ในการ
ตักน ้ามาใช้ ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา บ่อน ้าศักดิส์ ิทธิ์ จะเป็ นบ่อ ขนาดเล็ก ที่ชาวอาข่าขุด
เอาไว้ ตามจุดที่มีน ้าซึมตลอด โดยจะนิยมขุดไว้ ใกล้ ๆแหล่งน ้า เราสามารถ แปลความหมายของบ่อน ้า
ศักดิส์ ิทธิ์ได้ วา่ อี ้ ซอ คือน ้าศักดิส์ ิทธิ์หรื อบริ สทุ ธิ์ ล้อ คือการประกอบพิธีกรรม ทางศาสนาของอาข่า ค่อ
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คือบ่อน ้า ฉะนันเมื
้ ่อนามารวมกันก็จะได้ วา่ บ่อน ้าศักดิส์ ิทธิ์ที่ใช้ ในการ ประกอบพิธี โดยเมื่อมีการ
ประกอบพิธีกรรม ไม่วา่ พิธีในระดับครอบครัว หรื อพิธีในระดับหมูบ่ ้ าน
ในการตักน ้าจะให้ ผ้ หู ญิงหรื อแม่บ้านเท่านันเป็
้ นผู้ตกั ผู้ที่จะตักน ้าต้ องแต่งตัวในชุดประจาเผ่า
ออกจากบ้ านเพื่อจะไปตักน ้าในบ่อ เมื่อไปถึงบ่อก็จะทาการชาระล้ างร่างกายให้ สะอาด โดยล้ างหน้ า
ล้ างมือ ล้ างเท้ า เพราะอาข่าเชื่อว่าบุคคลที่จะไปตักน ้าในบ่อน ้าศักดิส์ ิทธิ์ จะต้ องมีความ บริ สทุ ธิ์ทงกาย
ั้
วาจา และใจ และน ้าที่ตกั มาต้ องใช้ ในการประกอบพิธีกรรมในบ้ าน อาข่าจึงให้ ความสาคัญมาก บ่อน ้า
ศักดิส์ ิทธิ์ถือเป็ นสถานที่สาคัญ ห้ ามทาการดูถกู หรื อลบหลู่ และห้ ามซักผ้ าหรื ออาบน ้าในบ่อน ้า หากใคร
ฝ่ าฝื นก็จะถูกดาเนินตามกฎจารี ตประเพณีที่ชมุ ชนได้ ตงเอาไว้
ั้
ต้ นไม้ บริเวณนี ้ห้ ามผู้ใดตัดหรื อทาลาย
อย่างเด็ดขาด จะถือเป็ นการกระทาผิดอย่างรุนแรง บ่อน ้าศักดิส์ ิทธิ์ นี ้จะมีการเซ่นไหว้ และซ่อมแซม
ปี ละครัง้ ซึง่ จะอยูใ่ นช่วงเดือน พฤษภาคมของทุกปี
ตาแหน่ งทางวัฒนธรรมของชาวอาข่ า
บุคคลสาคัญที่ดารงตาแหน่งทางวัฒนธรรมของชาวอาข่า ถือเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญอย่าง
ยิ่งของหมูบ่ ้ าน ซึง่ จะต้ องทาการสรรหาบุคคลเพื่อดารงตาแหน่ง บุคคลดังกล่าวนี ้จะทาหน้ าที่สาคัญๆ
ในการประกอบพิธีกรรมของหมูบ่ ้ าน เพื่อให้ เป็ นไปด้ วยความสงบเรี ยบร้ อย ซึง่ ในอดีตนันชาวอาข่
้
ามี
ตาแหน่งทางวัฒนธรรมอยูห่ ลายตาแหน่งด้ วยกัน
ตาแหน่งทางวัฒนธรรมดังกล่าวมีผลต่อวิถีชีวิตของชาวอาข่ามาก ซึง่ ปั จจุบนั ในหมูบ่ ้ านแสน
เจริญนัน้ ไม่มีผ้ สู ืบทอดตาแหน่ง สาคัญๆ บางตาแหน่ง จึงส่งผลกระทบให้ ชาวอาข่ามีวิถีบางอย่างที่
เปลี่ยนแปลงไป เช่น การนับถือศาสนา เป็ นต้ น
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โจ่วมา (ผู้นาในการประกอบพิธีกรรม)

โจ่วหย่า (ผู้ชว่ ย)

โจ่วหย่า (ผู้ชว่ ย)

โจ่วหย่า (ผู้ชว่ ย)

คามา (ทนายความ)

ปาจี ่ (ช่างตีเหล็ก)

พีม้ า (ผู้นาด้ านบทสวด)

พีห้ ย่า (ผู้ชว่ ย)

พีห้ ย่า (ผู้ชว่ ย)
ซามา (หมอดู)

ญี ้ผ่า (ร่างทรง)
หล่าจ่า (ผู้ตดิ ต่อประสานงาน)

พีห้ ย่า (ผู้ชว่ ย)
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ตาแหน่งทางวัฒนธรรมที่ยงั คงปรากฏหลงเหลืออยูใ่ นหมูบ่ ้ านแสนเจริญ มีดงั นี ้
โจ่วมา คือผู้นาด้ านศาสนาเป็ นผู้ที่ดแู ล และนาในการประกอบพิธีที่สาคัญๆ ของหมูบ่ ้ าน คือ
เป็ นผู้นาในการ สร้ างประตูหมูบ่ ้ าน เลี ้ยงผีน ้า สร้ างชิงช้ า เป็ นผู้นาในการเซ่นไหว้ ผีเรื อน รวมทังเมื
้ ่อ
มีเหตุไม่ดีเกิดขึ ้นในหมูบ่ ้ าน เช่น คนเกิดลูกแฝด หมูหมาเกิดลูกที่มีอาการผิดปกติ
โจ่วมาต้ องเป็ น
ผู้นาในการ ทาพิธีเซ่นไหว้ ขอขมาต่างๆ ซึง่ มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อหมูบ่ ้ าน การที่จะได้ รับเลือกเป็ น
โจ่วมานันจะต้
้ องทาการคัดเลือกจากผู้ที่ได้ รับการยอมรับว่าเป็ นคนดีประพฤติดี หรื อ การสืบทอดทาง
สายเลือดจากบรรพบุรุษ ปั จจุบนั บ้ านแสนเจริญยังมี โจ่วมาเป็ นผู้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ

ภาพประกอบ 14 โจ่วมา คนปั จจุบนั (ถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2551)
พีม้ า คือผู้นาด้ านบทสวดของชาวอาข่า ทาพิธีที่เกี่ยวข้ องกับการรักษาผู้ป่วย หรื อพิธีตา่ งๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับวิญญาณของผู้ตาย เช่น พิธีศพ ปั จจุบนั หมูบ่ ้ านแสนเจริญ ไม่มี พีม้ า เนื่องจากการขาด
ช่วงของการสืบทอด ผู้ที่ต้องการประกอบพิธีศพ จึงต้ องเชิญ พีม้ าจากหมูบ่ ้ านใกล้ เคียงเพื่อมาทาพิธี
ซึง่ เสียค่าใช้ จา่ ยมาก ทาให้ ชาวอาข่าบ้ านแสนเจริญบางส่วนมีการเปลี่ยนศาสนาไป
ปาจี ่ คือบุคคลสาคัญที่จะทาหน้ าที่ตีมีด หรื อเครื่ องใช้ ที่ทาด้ วยเหล็กทุกชนิด ให้ บริการแก่
ชาวบ้ าน บางหมูบ่ ้ านมีแต่คนตีเหล็ก ไม่มีการทาพิธียกย่องให้ เป็ น ปาจี ่ คนตีเหล็กธรรมดาจะทาหน้ าที่
คล้ ายผู้รับจ้ างตีเหล็ก แต่ ปาจี ่ ที่ทาพิธีถกู ต้ อง ถือเป็ น บุคคลสาคัญของหมูบ่ ้ าน ชาวบ้ านต้ องแบ่ง
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เนื ้อสัตว์ป่าที่ลา่ ได้ ให้ แก่ ปาจี ่ด้วย นอกจากนี ้ ปาจี ่ยงั มีหน้ าที่สาคัญ ในการร่วมประกอบพิธีกรรมที่
สาคัญต่างๆ ของหมูบ่ ้ านอีกด้ วย

ภาพประกอบ 15 ปาจี ่ (ช่างตีเหล็ก) คนปั จจุบนั (ถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2551)
ปั จจุบนั ชาวอาข่าบ้ านแสนเจริญ ทังสิ
้ ้น 151 ครัวเรื อน นับถือความเชื่อในแบบดังเดิ
้ ม เหลือ
เพียง 26 หลังคาเรื อน อีก 125 ก็นบั ถือศาสนาพุทธ และคริสต์ ตามความเชื่อของแต่ละครอบครัว
แต่เมื่อมีการจัดงานประเพณีประจาปี ที่สาคัญๆ ของหมูบ่ ้ าน ชาวอาข่าในหมูบ่ ้ านส่วนใหญ่ก็จะมาเข้ า
ร่วมพิธีเช่นกัน
1.5 ภาษา
ภาษาอาข่า อยูใ่ นภาษากลุม่ ทิเบต-พม่า มีผ้ พู ดู ในจีน ลาว พม่า เวียดนาม และไทย ใน
ไทยพบในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮอ่ งสอน จัดอยูใ่ นตระกูลภาษาจีน-ทิเบต ภาษากลุม่ ทิเบตพม่า สาขาพม่า – โลโล สาขาย่อยโลโล
เรี ยงประโยคแบบ ประธาน + กรรม + กริยา
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อาข่านันไม่
้ มีตวั อักษรของอาข่า มีแต่ภาษาพูด มีตานานเล่าขานกันมาว่า ในอดีตอาข่ามี
ตัวอักษรของตนเอง ชาวอาข่าจะเขียนตัวอักษรไว้ บนหนังควาย เมื่อเกิดสงคราม ข้ าวยากหมากแพง
ผู้นาอาข่าจึงได้ ประชุมกันและลงมติ ให้ ต้มหนังควายกิน และบอกให้ จดจาตัวอักษรไว้ ในสมอง เมื่อเวลา
ผ่านไป จากรุ่นสูร่ ุ่น ทาให้ มีการหลงลืม และสูญหายไปตามกาลเวลา
ในปี พุธศักราช 2545 ได้ มีหมอสอนศาสนาคริสต์ ในประเทศพม่า ได้ พฒ
ั นา ภาษาอาข่าให้
เป็ นตัวเขียน โดยดัดแปลงมาจากตัวอักษรโรมัน จึงทาให้ ในปั จจุบนั ชาวอาข่าจะใช้ อกั ษรโรมันเป็ น
ภาษาเขียน
1.6 การแต่ งกาย
เดิมชาวอาข่าปลูกฝ้าย ทอผ้ า และปลูกต้ นครามไว้ ย้อมผ้ าเอง ผู้หญิงอาข่าจะเตรี ยมเสื ้อผ้ า
ไว้ ให้ สมาชิกทุกคนในครอบครัว แม้ แต่เวลาเดินทางไปไหนมาไหน ไปป่ า ก็จะปั่ นด้ ายไปด้ วย ปั จจุบนั
การปลูกฝ้ายไม่คอ่ ยได้ ผล เพราะไร่ที่ใช้ ทาน้ อย จึงใช้ วิธีซื ้อด้ ายมัดมาทอเป็ นผ้ าเองแล้ วย้ อมสี ทาเป็ น
กระโปรง กางเกง และเสื ้อผ้ าของสมาชิกทุกคนในบ้ าน

ภาพประกอบ 16 หญิงชาวอาข่ากาลังซ่อมหมวก
ชาวอาข่าบ้ านแสนเจริญ ส่วนใหญ่เป็ น อู่โล้อาข่า มีสว่ นน้ อยที่เป็ น ล่อมี ้อาข่า ซึง่ การแต่งกาย
ของ อาข่า 2 กลุม่ นี ้จะแตกต่างกันออกไป จะเห็นได้ อย่างชัดเจนจากเครื่ องประดับของหญิงชาวอาข่า
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ชุดประจาเผ่ าของผู้หญิงอาข่ า
ผู้หญิงจะนุง่ กระโปรงสีดาเป็ นกระโปรงเอวรูดขอบกระโปรงจะต่ากว่าสะดือเล็กน้ อย
ชายกระโปรงอยูเ่ หนือเข่า หรื อเสมอเข่า ตัวเสื ้อมีสองชัน้ ถ้ าเป็ นผู้หญิงที่แต่งงานแล้ วจะใส่เสื ้อตัวใน
ลักษณะคล้ ายผ้ าแถบ ตัดด้ วยผ้ าสีดาประดับด้ วยแถบสีตา่ งๆ เช่น ขาว เขียว เหลือง แดง มีสาย
คล้ องคออ้ อมไปด้ านหลังเพื่อยึดเสื ้อไว้ กบั ตัว เสื ้อตัวนอกเป็ นเสื ้อผ่าหน้ า แขนกระบอกยาว ที่แขนสอง
ข้ างติดผ้ าแถวสีตา่ งๆ และปั กลาย ด้ านหน้ าและด้ านหลังของตัวเสื ้อปั กลายงดงาม ซึง่ จะเห็นได้ วา่ อาข่า
แต่ละกลุม่ จะมีลวดลายของเสื ้อตัวในและตัวนอกแตกต่างกันและมีกระดุมเงินแผ่นกลมแบนขนาดเส้ น
ผ่าศุนย์กลาง 2-3 นิ ้ว ประดับอยูด่ ้ านหน้ า หมวกของผู้หญิงอาข่าแต่ละกลุม่ จะต่างกันอย่างชัดเจน
ลักษณะหมวกของผู้หญิงอู่โล้อาข่า จะมีลกั ษณะเป็ นหมวกแหลม แบ่งออกเป็ นสองส่วน คือ
ส่วนฐานซึง่ เป็ นผ้ าคาด ศีรษะประดับด้ วย เหรี ยญตรา กระดุมเงิน และลูกปั ดส่วนยอดมี โครงไม้ ไผ่ อยู่
ใต้ ผ้าฝ้าย ย้ อม ครามตกแต่งด้ วยเครื่ องเงิน ลูกปั ด ลูกเดือย พูแ่ ดงที่ได้ จาก ขนไก่ย้อมสี และเหรี ยญเงิน
ต่างๆตามที่แต่ละคนจะหามาได้ ซึง่ จานวนและชนิด ของ วัสดุตกแต่ง ก็จะแตกต่างกันไปตามฐานะ
สภาพ อายุ และการมีบตุ ร ผู้หญิงที่แต่งงานแล้ วจะสวมหมวกยาวทรงสูงสา หรับหญิงสาวจะสวมหมวก
ทางเตี ้ยกว่า ประดับขนไก่ย้อมสีแดงและขนชะนี รวมทังลู
้ กเดือย กระดุมเงิน และเหรี ยญเงิน

ภาพประกอบ 17 หมวกอู่โล้อาข่า ของผู้หญิงที่แต่งงานแล้ ว
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ภาพประกอบ 18 หมวกอู่โล้อาข่า ของผู้หญิงที่ยงั ไม่แต่งงาน
ลักษณะหมวกของผู้หญิงล่อมี ้อาข่า ด้ านหน้ า จะแต่งด้ วยแถวลูกปั ดสลับกับแถวกระดุมเงิน
ล้ อมกรอบใบหน้ าด้ วยลูกบอลเงิน เหรี ยญและลูกปั ดห้ อยเป็ นสาย ด้ านหลังมีแผ่นเงินรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
ประดับอยู่ มักทาด้ วยเงินแท้ มีน ้าหนักเบา มีผ้าดาปั กลวดลายคลุมหมวกเงินอีกชันหนึ
้ ง่ กับหมวกที่
ประดับด้ วยลูกกลมโลหะ

ภาพประกอบ 19 ชุดล่อมี ้อาข่า
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ชุดประจาเผ่ าของผู้ชายอาข่ า
ชายชาวอาข่าจะนุง่ กางเกงสีดาทรงคล้ ายกางเกงของชาวนาภาคเหนือแต่ตดั ช่วงเอวและขา
แคบกว่า เสื ้อแขนกระบอกยาว ผ่าด้ านหน้ า มีลายประดับที่เชิงด้ านหน้ าและหลังของตัวเสื ้อ ลวดลาย
เสื ้อของอาข่าแต่ละกลุม่ ก็แตกต่างกันออกไป

ภาพประกอบ 20 อาข่าชายในชุดประจาเผ่า
ปั จจุบนั การแต่งกายของชาวอาข่าเปลี่ยนไป ผู้หญิงนิยมใส่เสื ้อยืดสีสด กับกระโปรงแบบ
ดังเดิ
้ ม อาจใส่เสื ้อตัวนอกแบบอาข่าทับ อีกชันหนึ
้ ง่ หรื อ ไม่ใส่ก็ได้ แต่ยงั คงสวมหมวกแบบอาข่าอยู่
ผู้ชายมักนุง่ กางเกงแบบอาข่ากับเสื ้อยืดสีสด นิยมใส่หมวกชนิดต่างๆ ที่ซื ้อจากในเมือง ประดับด้ วยกิ๊บ
สีตา่ งๆสวยงาม หรื อโพกหัวตามประเพณีของเผ่า
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1.7 ลักษณะบ้ านเรือน
อาข่าชอบตังหมู
้ บ่ ้ านตามภูเขาสูงหรื อสันเขาพื ้นที่ที่เป็ นที่ตงของหมู
ั้
บ่ ้ านจะต้ องมีพื ้นที่
กว้ างขวางเพียงพอ เพื่อจะใช้ เป็ นที่ชมุ นุมของชาวบ้ านในการประกอบพิธีกรรม หมูบ่ ้ านต้ องไม่อยู่
ห่างไกลจากแหล่งน ้ามากนัก โดยปกติแหล่งน ้าจะอยูใ่ นบริเวณหุบเขาใกล้ หมูบ่ ้ าน อาข่าไม่นิยมต่อ
รางน ้าเข้ ามาใช้ ในหมูบ่ ้ านทังนี
้ ้เพราะเชื่อว่าผีน ้าอาจนาอันตรายมาสูช่ าวบ้ านได้
ในการเลือกที่ตงหมู
ั ้ บ่ ้ าน บุคคลสาคัญของหมูบ่ ้ านอันประกอบด้ วยหัวหน้ าหมูบ่ ้ าน หัวหน้ า
พิธีกรรมของหมูบ่ ้ าน ( โจ่วมา) ช่างตีเหล็ก ( ปาจี ่) และผู้อาวุโสในหมูบ่ ้ าน จะหารื อกันเพื่อเลือก
สถานที่ เมื่อตกลงเลือกสถานที่ได้ แล้ วหัวหน้ าพิธีกรรมก็จะทาพิธีเสี่ยงทายขอสถานที่จากผีเจ้ าที่ โดยใช่
ใข่ 3 ฟอง โดยการโยนไข่ลงบนพื ้นถ้ าไข่ไม่แตกเลยทัง้ 3 ฟอง ก็เชื่อว่าผีไม่อนุญาติให้ ตงหมู
ั ้ บ่ ้ าน
หากดื ้อดึงสร้ างหมูบ่ ้ านต่อก็จะทาให้ หมุบ่ ้ านนันประสบแต่
้
ความหายนะ
อาข่าถือหลักนิยมว่าดอยที่ตงหมู
ั ้ บ่ ้ านควรเป็ นดอยลูกกลางที่แวดล้ อมด้ วยดอยสูงลักษณะ
ดอยเช่นนี ้กล่าวกันว่าจะทาให้ ชาวบ้ านร่มเย็นเป็ นสุข สัตว์เลี ้ยงดีและพืชผลในไร่งอกงาม ถ้ าในบริเวณที่
จะตังหมู
้ บ่ ้ านมีจอมปลวกอยูถ่ ือว่าดีเพราะจอมปลวกเป็ นที่สิงสถิตของผีประจาหมูบ่ ้ านซึง่ จะช่วยดูแล
คุ้มครองหมูบ่ ้ านและชาวบ้ าน
การตังหมู
้ บ่ ้ านของอาข่าจะเว้ นที่กลางหมูบ่ ้ านไว้ เป็ นที่โล่งเสมือนเป็ นทางเดินใหญ่ของหมูบ่ ้ าน
บ้ านเรื อนของชาวอาข่าจะตังเรี
้ ยงรายสองข้ างทางเดินซึง่ เป็ นที่ลาดลงไปสูเ่ ชิงเขาบ้ านของผู้อาวุโสต้ อง
ตังอยู
้ ใ่ นที่สงู กว่าผู้ออ่ นอาวุโสที่ตงของบ้
ั้
านจะอยูใ่ นแนวที่ตรงกันหรื อซ้ อนกันไม่ได้ ถือว่าผีร้ายหรื อ
เคราะห์ร้ายจากบ้ านหนึง่ จะออกไปสูบ่ ้ านที่อยูแ่ นวตรงกัน บ้ านแต่ละหลังจึงต้ องตังอยู
้ เ่ หลื่อมกัน
ลักษณะบ้ านอาข่า
บ้ าน หรื อ ยุม้ ของอาข่าเป็ นบ้ านที่สร้ างด้ วยไม้ และมุงหลังคาด้ วยหญ้ าคา ตามความเชื่อ
ของชาวอาข่านันก่
้ อนที่จะมีการสร้ างบ้ านจะมีพิธีสาหรับเลือกพื ้นที่สาหรับสร้ างบ้ าน โดยจะนาไม้ มาปั ก
ไว้ แล้ วพูดว่า “ ถ้ าอยากให้ เราสร้ างบ้ านสาหรับพักพิงที่นี่ คืนนี ้ตอนที่เรานอนอย่าให้ เราฝั นร้ ายเลย ขอให้
เราได้ ฝันเห็นแต่สิ่งที่ดีๆ” เมื่อนอนแล้ วฝั นดีก็สามารถสร้ างบ้ านในที่นนได้
ั ้ แต่ถ้าฝั นร้ ายหรื อมีเหตุ
เกิดขึ ้นอย่างไม่คาดคิด ก็ถือว่าไม่ควรสร้ างบ้ านในที่แห่งนัน้ เพราะถือว่าเจ้ าที่เจ้ าทางไม่อนุญาต ชาว
อาข่าเชื่อว่าหากฝื นสร้ างบ้ านอยูใ่ นที่นนแล้
ั ้ วครอบครัวจะไม่เป็ นสุข และจะเกิดแต่สิ่งร้ ายๆกับครอบครัว
เช่น สัตว์เลี ้ยงตายบ่อย พืชพันธุ์ไม่อดุ มสมบูรณ์ หรื อเกิดโรคภัยไข้ เจ็บ และหลังจากที่เลือกที่จะปลูกบ้ าน
ก็จะมีการสร้ างบ้ านโดยชาวบ้ านทุกคนจะมาช่วยกันสร้ างให้
ในการสร้ างบ้ านทุกครัง้ ต้ องนับวันฤกษ์ ต้ องสร้ างในวันที่ดี และไม่ควรสร้ างในวันที่เป็ นวันเกิด
ของคนใดคนหนึง่ ในครอบครัว เพราะจะทาให้ นอนไม่หลับ และโชคไม่ดี ตลอดจนในการเลือกตัดไม้
สาหรับจะสร้ างบ้ าน ไม่ควรตัดไม้ ที่มีเถาวัลย์พนั อยูม่ าสร้ างบ้ าน เพราะอาข่าเชื่อว่าถ้ าตัดต้ นไม้ ที่มี
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เถาวัลย์พนั อยูม่ าสร้ างบ้ าน จะทาให้ งเู ข้ าบ้ านได้ และไม่ควรตัดไม้ ที่มีลาต้ นเบียด หรื อ เสียดสีกนั กับต้ น
อื่นๆ อาข่าเรี ยกว่า “ส่อง ฉ่อง จี เออ ” เพราะจะทาให้ บ้านนันไม่
้ มีความสุข จะมีภยั เกิดขึ ้นกับคนในบ้ าน
หลังนัน้ ซึง่ เป็ นความเชื่อที่อาข่าเชื่อกันมาตังแต่
้ สมัยบรรพบุรุษ หลังจากที่ตดั ไม้ มาก็จะมีการขุดหลุม
ฝั งเสาไม้ เมื่อนาไม้ ลงหลุมไม่ควรให้ เงาของเจ้ าของบ้ านพาดทับลงบนหลุมจะถือว่าผิดผี และในการมุง
คา จะต้ องมุงทับจากฝั่ งของผู้ชายไปหาฝั่ งผู้หญิง เพราะผู้ชายอาข่าเป็ นหัวหน้ าครัวเรื อน ถือเป็ นการให้
เกียรติกบั ผู้ชาย
เมื่อสร้ างบ้ านเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ วจะมีการขึ ้นบ้ านใหม่โดยใช้ ไข่ไก่ 1 ฟอง และสาหรับอาหารก็
อาจเป็ น แพะ หรื อหมูก็ได้ แต่ถ้าเป็ นไปได้ ชาวอาข่าจะใช้ แพะในการทาพิธี ขึ ้นบ้ านใหม่มากกว่าหมู
เพราะเชื่อว่าถ้ าใช้ แพะในการทาพิธี จะได้ บญ
ุ และแพะสามารถชนะสรรพสิ่งทุกอย่างได้ สมัยก่อนนิยม
ใช้ แพะมากกว่าหมู แต่ปัจจุบนั แพะเริ่มหาได้ ยาก ชาวอาข่าจึงใช้ หมูในการทาพิธีแทน และหลังจากทา
พิธีขึ ้นบ้ านใหม่ก็จะนับวันฤกษ์ ถ้ าเป็ นวันที่ดีเหมาะสม ก็จะทาพิธีมดั
หิ ้งผีบรรพบุรุษ ( อะพี เปาะ
เลาะ ) ซึง่ ถือเป็ นสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ที่สดุ ในบ้ าน ซึง่ จะทาการมัดให้ อยูเ่ หนือต้ นเสาระหว่าง ห้ องผู้ชายกับห้ อง
ผู้หญิง ซึง่ จะเป็ นที่อยูอ่ าศัยของผีบรรพบุรุษ ในการทาพิธีจะใช้ ไก่ 1 ตัว และเหล้ า 1 ขวด เป็ นพิธีภายใน
ครอบครัวทาเพื่อเป็ นการแจ้ งให้ ผีบรรพบุรุษทราบว่า ตอนนี ้ได้ สร้ างบ้ านเสร็จสิ ้นเรี ยบร้ อยแล้ ว หลังจากที่
สร้ างบ้ านเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว จะต้ องวางฟื นตรงบริเวณที่ฝังเสาแรกเพราะชาวอาข่าเชื่อว่าเจ้ าที่เจ้ าทาง
จะอยูท่ ี่นนั่ อาข่าเรี ยกว่า “จอง มิ อะ มา” จะเป็ นผู้ดแู ลความทุกข์สขุ ของคนในบ้ าน
อาข่าจะมีการสร้ างบ้ าน 2 ลักษณะ คือ บ้ านที่สร้ างให้ มีพื ้นที่อาศัยติดกับดินเรี ยกว่า “หยุ่น
อ่อ” โดยภายในบ้ านบริเวณส่วนใหญ่ที่ใช้ ประโยชน์จะเป็ นพื ้นดิน สาหรับบริเวณที่จดั เป็ นที่นอนนันจะ
้
ยกสูงเป็ นชานนอนที่ปดู ้ วยไม้ ไผ่ ส่วนแบบที่สอง เป็ นการสร้ างบ้ านแบบยกพื ้นทังหลั
้ ง เรี ยกว่า “หยุ่นโก”

ภาพประกอบ 21 ลักษณะบ้ านอาข่า
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ซึง่ บ้ านทังสองลั
้
กษณะนี ้ จะมีการสร้ างระเบียง เพื่อใช้ งานอเนกประสงค์ตา่ งๆ เช่น ที่เก็บ
อาหารสัตว์เลี ้ยง นัง่ เล่น หรื อเป็ นที่นงั่ คุยกันของหนุม่ สาว ถัดมาจะเป็ นประตูเข้ าภายในบ้ าน เมื่อเข้ า
ไปจะเป็ นทางเดิน ด้ านหนึง่ กันเป็
้ นห้ องนอน บ้ านของชาวอาข่าแต่ละหลังจะมีที่กนห้
ั ้ องเป็ นสองฝ่ าย
คือ ห้ องของ ฝ่ ายผู้ชาย ( บอเลาะ) และห้ องของฝ่ ายผู้หญิง (ยุม้ มา) มีเตาไฟเพื่อใช้ ประโยชน์ในการหุง
ข้ าว หรื อทาอาหารไว้ ภายในบ้ าน 2 เตา ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ขนาดของบ้ านแต่ละหลัง

ภาพประกอบ 22 เตาไฟสาหรับประกอบอาหาร
ด้ านหลังจะมีบนั ไดลงไปส่วนที่เลี ้ยงหมู หรื อไก่ ถัดออกไปจากตัวบ้ านมีย้ งุ ข้ าวเล็ก เพื่อใช้ เก็บ
อาหารและฟื น การสร้ างบ้ านของอาข่าจะอยูไ่ ด้ 4-5 ปี แต่จะมีการซ่อมแซมทุกปี ซึง่ จะทาการซ่อมแซม
ช่วงเดือนมีนาคม ถึงเมษายน เพราะจะตรงกับช่วงที่ชาวบ้ านว่างจากการทาไร่ทาสวน
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ภาพประกอบ 23 แผนผังภายในบ้ าน และบริเวณบ้ านของอาข่า
1.8 การประกอบอาชีพ
อาชีพหลักของชาวอาข่าคือ การทาไร่บนภูเขา เช่นเดียวกับชาวเขาเผ่าอื่นๆ พืชหลักที่ปลูกที่
คนเฒ่าคนแก่สอนไว้ ในเพลงคือ ข้ าวไร่สาหรับบริโภค ข้ าวโพดสาหรับเลี ้ยงสัตว์ ยาสูบสาหรับผู้ใหญ่
ใช้ สบู ฝ้ายสาหรับใช้ ทอเสื ้อผ้ า ต้ นครามสาหรับย้ อมผ้ า นอกนันเป็
้ นพืชที่ใช้ ในการทาพิธี และเพื่อ
บริโภค ซึง่ ปลูกในไร่ ได้ แก่ ข้ าวฟ่ าง ซึง่ ต้ องใช้ ในพิธีกินข้ าวใหม่ ให้ พอ่ แม่กินก่อนเพื่อความเป็ นสิริ
มงคล นอกจากนี ้ยังใช้ ต้มเหล้ า และเลี ้ยงหมูอีกด้ วย ขิง และต้ นกุยช่าย ชนิดรากยาวใช้ ในพิธีเซ่น
ไหว้ ตา่ งๆ และใช้ ในการประกอบอาหาร เผือกใช้ ใบสาหรับห่อตัก๊ แตน และไส้ เดือน ในวันกรรมที่
ทาบุญให้ สตั ว์ทงสองชนิ
ั้
ดนี ้ ในไร่ข้าวของชาวอาข่าจาต้ องปลูกต้ นเผือกไว้ เพื่อใช้ ใบทาพิธีและได้ หวั มา
กินอีกด้ วย งาดา ก็เป็ นพืชสาคัญ ใช้ ในการทาขนมข้าวปุก เพื่อใช้ ในพิธีสาคัญต่างๆ
การเลี ้ยงสัตว์ มีทงการเลี
ั้
้ยงสัตว์ไว้ เพื่อบริโภค และต้ องใช้ ในพิธีกรรมทางศาสนา ฉะนันชาว
้
อาข่าจึงนิยมเลี ้ยงสัตว์มาก สัตว์ที่เลี ้ยงได้ แก่ หมู ม้ า วัว ควาย แพะ ไก่ สุนขั สัตว์ที่นอกเหนือจากการ
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ทาพิธีกรรมทางศาสนา หรื อรับประทานแล้ ว อาข่าก็จะเอาไว้ ขาย หรื อนาไปแลกเปลี่ยนสินค้ ากับคนต่าง
หมูบ่ ้ าน ต่างท้ องที่ หรื อแลกเปลี่ยนกันภายในหมูบ่ ้ านเอง
การหาของป่ าขาย ถือเป็ นอาชีพรองลงมาจากการทาไร่ทาสวน หลังจากที่ทาไร่ทาสวนเสร็จ
แล้ ว หรื อยามที่ไม่มีงานทาชาวอาข่า ก็จะเดินเข้ าไปในป่ า ไปหาของป่ าต่างๆ จากป่ ามาขาย โดยมีพอ่ ค้ า
จากข้ างนอกมารับซื ้อไป บางส่วนก็เก็บเอาไว้ กินเอง ของที่ชาวบ้ านนิยมเก็บมาขายก็ได้ แก่ หน่อไม้ ตา่ งๆ
เห็ด เป็ นต้ น การหาของป่ ามาขายถือเป็ นอาชีพที่สาคัญมากกับชาวเขาที่อยูบ่ นดอยยอดสูงของแต่ละ
อย่างจะมีเป็ นช่วงๆ ชาวบ้ านมักจะรู้ และเข้ าใจว่าของแบบไหนมีมากในช่วงไหน
รับจ้ างทัว่ ไป ในปั จจุบนั ชาวอาข่าขาดที่ทากิน หรื อที่ทากินไม่พอเพียงกับจานวนประชากรจึง
ทาให้ หลายครอบครัวต้ องหารายได้ โดยการเข้ าไปรับจ้ างทางานในตัวเมือง รับจ้ างทัว่ ไป หรื อรับจ้ าง
ทางานให้ กบั กรมป่ าไม้ เช่น ปลูกป่ า เป็ นต้ น

ภาพประกอบ 24 เก็บถัว่ ลิสงที่ตากแห้ งแล้ ว

ภาพประกอบ 25 หมูและไก่ที่เลี ้ยงไว้ บริโภคและใช้ ประกอบพิธี
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ปั จจุบนั ชาวอาข่าบ้ านแสนเจริญ ประกอบอาชีพที่หลากหลายมากขึ ้น เปลี่ยนแปลงไปตาม
กระแสสังคมภายนอกที่เข้ ามาอย่างรวดเร็ว หนุม่ สาวหลายคนออกไปทางานในเมือง บ้ างก็ทางานใน
ด้ านการพัฒนาท้ องถิ่น ด้ านการค้ าขายในชุมชน ปั จจุบนั มีร้านขายของชา 2 ร้ าน ขายของที่ระลึก 1
ร้ านการขยายตัวของการค้ าเพิ่มมากขึ ้น เพราะการติดต่อและเส้ นทางการคมนาคมที่สะดวกด้ านการ
ท่องเที่ยวมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากองค์การบริหารส่วนตาบลวาวี ที่จดั ให้ มีบ้านพักแบบโฮมสเตย์
มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางเข้ ามาชมวิถีชีวิตชาวอาข่า มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการจัดงานย้ อนรอย
ลานสาวกอด ซึง่ จะจัดขึ ้นทุกปี ในเดือนมกราคม
1.9 การศึกษา
ปั จจุบนั ชาวอาข่าบ้ านแสนเจริญได้ รับการศึกษาขันพื
้ ้นฐานอย่างทัว่ ถึง มีการจัดตังศู
้ นย์พฒ
ั นา
เด็กก่อนวัยเรี ยน เพื่อปูพื ้นฐานทางการศึกษาก่อนเข้ าเรี ยน สาหรับเด็กชาวอาข่า มีการจัดตังโรงเรี
้
ยน
บ้ านแสนเจริญ ในปี พ.ศ. 2527 โดยคณะครูและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคาแหง ทาการทา
การสอนตังแต่
้ ชนอนุ
ั ้ บาล – ป.6 ปั จจุบนั มีครูทงหมด
ั้
6 คน

ภาพประกอบ 26 โรงเรี ยนบ้ านแสนเจริญ
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ตารางแสดง จานวนนักเรี ยนแต่ละชัน้ พ.ศ. 2551
ชัน้ ชาย หญิง รวม
___________________________________________________________________________________
อนุบาล 1 3 1 4
อนุบาล 2 3 3 6
ประถมศึกษาปี ที่ 1 5 2 7
ประถมศึกษาปี ที่ 2 6 11 17
ประถมศึกษาปี ที่ 3 10 3 13
ประถมศึกษาปี ที่ 4 4 2 6
ประถมศึกษาปี ที่ 5 2 6 8
ประถมศึกษาปี ที่ 6 2 9 11
___________________________________________________________________________________
รวม 29 33 62
___________________________________________________________________________________

ภาพประกอบ 27 อาคารเรี ยนโรงเรี ยนบ้ านแสนเจริญ
ชาวอาข่าบ้ านแสนเจริญในปั จจุบนั ให้ ความสาคัญกับการศึกษามาก หลังจากที่จบชันประถม
้
จากโรงเรี ยนบ้ านแสนเจริญแล้ ว ผู้ปกครอง ก็นิยมส่งลูกหลานเข้ าเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมในเขตอาเภอแม่
สรวย หนุม่ สาวชาวอาข่าบ้ านแสนเจริญในปั จจุบนั ก็ศกึ ษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็ นส่วนมาก
หลังจากที่จบการศึกษาแล้ วส่วนใหญ่ ก็จะเข้ ามาทางานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน เป็ นต้ น
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1.10 การปกครอง
บ้ านแสนเจริญอยูภ่ ายใต้ การปกครองส่วนท้ องถิ่น มีการเลือกตังผู
้ ้ ใหญ่บ้าน โดยผู้ใหญ่บ้าน
คนแรก คือ นายแสนเจริญ จูเปาะ ปั จจุบนั อยูภ่ ายใต้ การปกครองขององค์การบริหารส่วนตาบลวาวี
ซึง่ มีการจัดตังตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
้
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 และได้ มีการเลือกตัง้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวาวี ไปแล้ ว 2 ครัง้ ครัง้ แรก 10 พฤษภาคม 2540 และครัง้ ที่ 2
เมื่อวันที่ 23 มิถนุ ายน 2544
1.11 สาธารณูปโภค
1.ประปาภูเขา เป็ นการต่อท่อจากแหล่งน ้าบนภูเขา โดยอาศัยแรงดันน ้า ส่งมาตามท่อ
เพื่อให้ ชาวบ้ านได้ ใช้ อปุ โภคบริโภค

ภาพประกอบ 28 น ้าประปาที่ใช้ ภายในหมูบ่ ้ าน
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2.ไฟฟ้า มีการตังเสาไฟฟ
้
้ าจากถนนหลวง เข้ ามาใช้ ภายในหมูบ่ ้ าน ทาให้ ชาวบ้ านได้ รับ
ความสะดวกสบายต่างๆ ในยามค่าคืน มีไฟฟ้าส่องสว่างตามจุดต่างๆ ของหมูบ่ ้ าน

ภาพประกอบ 29 เสาไฟฟ้าบริเวณลานสาวกอด
3.หอกระจายเสียง มีการติดตังหอกระจายเสี
้
ยงตามจุดต่างๆ ในชุมชน เพื่อใช้ ในการบอกเล่า
ข่าวสารต่างๆ รวมไปถึงการขอความร่วมมือจากคนในชุมชน

ภาพประกอบ 30 หอกระจายเสียง
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2. ศึกษาดนตรี ของชาวเขาเผ่ าอาข่ าบ้ านแสนเจริญ
ประวัตคิ วามเป็ นมาของดนตรี อาข่าหมูบ่ ้ านแสนเจริญ
ชาวอาข่าบ้ านแสนเจริญนันเป็
้ นชาวอาข่าหมูบ่ ้ านหนึง่ ในตาบลวาวีที่ยงั คงรักษาวัฒนธรรม
ด้ านต่างๆ ของชนเผ่าไว้ เป็ นอย่างดี รวมไปถึงด้ านดนตรี ก็เช่นกัน ซึง่ ยังปรากฏให้ เห็นในสังคมชาวอา
ข่าเพื่อใช้ ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ และสร้ างความบันเทิงให้ แก่ผ้ คู นในชุมชน ดนตรี ดงเดิ
ั ้ มของ
หมูบ่ ้ านแสนเจริญนัน้ มีเอกลักษณ์เฉพาะตนที่สืบทอดมา ทังบทเพลง
้
และเครื่ องดนตรี ตา่ งๆ บทเพลง
ดังกล่าวมีทานองที่ไพเราะ มีเนื ้อหาต่างๆ ที่บอกเล่าเรื่ องราววิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวอาข่าได้ เป็ น
อย่างดี
ตามความเชื่อของชาวอาข่านัน้ เชื่อว่าพระเจ้ าเป็ นผู้สร้ างคนขึ ้นมา แต่จะสร้ างขึ ้นมาเพียงเผ่า
ละ 2-3 คนเท่านัน้ ซึง่ ช่วงเวลานันยั
้ งไม่มีประเพณีพิธีกรรม หรื อกฎเกณฑ์ใด ๆ มากนัก เพราะคนมี
จานวนน้ อย เมื่อประชากรภายในเผ่าเริ่มมีมากขึ ้น ทาให้ มีการตังกฏเกณฑ์
้
ตา่ งๆ ขึ ้นมาควบคุมดูแล
เพื่อให้ เกิดความสงบในสังคม เกิดประเพณีความเชื่อเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคมไว้ ด้วยกัน
เมื่อภายในหมูบ่ ้ านมีการเพิ่มขึ ้นของประชากร เป็ นจานวนมาก จึงมีการย้ ายถิ่นที่อยู่ เพื่อไปสร้ าง
หมูบ่ ้ านใหม่ แต่เนื่องจากถิ่นที่อยูข่ องชาวอาข่านันเป็
้ นภูเขาสูง ซึง่ การจะไปมาหาสูก่ นั นันท
้ าได้ ยาก
ชาวอาข่าจึงเชื่อว่า เทวดานันสอนให้
้
ชาวอาข่าสร้ างเครื่ องดนตรี ตา่ งๆ ไว้ เพื่อใช้ เป็ นสื่อในการแสดง
ความคิดถึงต่อกัน จึงทาให้ เครื่ องดนตรี เป็ นที่นิยมมากในอดีต และยังคงสืบทอดกันมาจนถึงปั จจุบนั
ซึง่ มีเครื่ องดนตรี ดงั นี ้
เดิ้ ม เป็ นเครื่ องดนตรี ที่มีลกั ษณะคล้ ายซึงของภาคเหนือ มี 3 สาย ซึง่ เป็ นเครื่ องเล่นของผู้ชาย
และจะเล่นกันในเวลาที่วา่ งจากการทางาน เพื่อเป็ นสื่อการเกี ้ยวสาว
หล่าเจ่ หรื อแคนน ้าเต้ า เป็ นเครื่ องดนตรี ที่นิยมเล่นกันของผู้ชายอาข่า ซึง่ จะเล่นในเวลาที่วา่ ง
หรื อช่วงประเพณีตา่ ง ๆ โดยใช้ บริเวณลานวัฒนธรรมชุมชนเป็ นสถานที่เล่น หรื อเล่นระหว่างทางไป
ท่องเที่ยวต่างหมูบ่ ้ าน เพื่อส่งเสียงให้ ผ้ คู นได้ ยิน เครื่ องแคนของอาข่ายังไม่พบว่าเกิดขึ ้นในช่วงใดหรื อมี
ตานานกล่าวว่าอย่างไรจากที่ได้ สอบถามข้ อมูลกับผู้เฒ่าผู้แก่ของอาข่าได้ ความว่าเมื่อก่อนชาวอาข่าทา
แคนขึ ้นมาเอง แต่ไม่สามารถที่จะเล่นได้ เพราะไม่ร้ ูจงั หวะ และวิธีการเป่ า แต่เนื่องจากคนอาข่าสื่อสาร
กับผีได้ ซึง่ ผีสามารถที่จะเป่ าแคนได้ ชาวอาข่าจึงเรี ยนรู้จงั หวะ และวิธีการเป่ าแคนมาจากผี ซึง่ ความรู้
นันจึ
้ งตกทอดกันมาจนถึงปั จจุบนั
คนอาข่าเชื่อกันว่า พระเจ้ าเป็ นผู้สร้ าง ผี หรื อ "
แหนะ" ขึ ้นมา เช่น ผีแม่น ้า ผีเจ้ าป่ าเจ้ าเขา ผีเจ้ าที่
เจ้ าทาง ซึง่ จะมีลกั ษณะเหมือนกับคนและจะอยูร่ ่วมกันกับคน แต่จะมองเห็นได้ ในช่วงที่มีเทศกาลหรื อ
พิธีกรรมต่าง ๆ ชาวอาข่าจะเป่ าแคนหลังจากพิธีไล่ผีจนถึงเทศกาลกินข้ าวใหม่ ซึง่ จะไม่เป่ าในเดือน
พฤศจิกายน เพราะว่าในเดือนนี ้ผีจะเข้ ามาอยูใ่ นหมูบ่ ้ าน ชาวบ้ านจึงไม่กล้ าที่จะเป่ าแคนในช่วงนี ้

55

เพราะว่าอาย และกลัวว่าผีจะลงโทษ เนื่องจากชาวบ้ านเรี ยนรู้จงั หวะ และวิธีการเป่ าแคนมาจากผี
นัน่ เอง
ชูลู๊ หรื อขลุย่ ของอาข่าจะเป็ นขลุย่ 3 รู จะเป็ นเครื่ องดนตรี ที่นิยมเล่นในหมูผ่ ้ ชู ายอาข่า ซึง่ ใน
ปั จจุบนั ก็ยงั มีขลุย่ อยูแ่ ต่คนที่สามารถเป่ าได้ มีอยูน่ ้ อยมาก ส่วนใหญ่จะเป็ นผู้เฒ่าผู้แก่ที่ยงั เป่ ากันอยูเ่ พื่อ
ความเพลิดเพลินสนุกสนานในยามค่าคืน
ย๊ะเอ่ว การเล่นจ๊ องหน่องจะใช้ วิธีการดีด และจะใช้ ลมที่ปาก ช่วยในการทาให้ เกิดเสียง ส่วน
ใหญ่เล่นในเวลาที่วา่ งจากการทางาน หรื อระหว่างทางเดินไปท่องเที่ยวต่างหมูบ่ ้ าน ซึง่ ส่วนใหญ่หนุม่ ๆ
ในหมูบ่ ้ านจะเล่นกัน เพื่อเป็ นสื่อในการเกี ้ยวสาว โดยมีผ้ เู ฒ่าผู้แก่เป็ นคนทา และสอนวิธีการเล่นให้ กบั
หนุม่ ๆ ซึง่ พวกเขาจะไม่นิยมเล่นกันต่อหน้ าพ่อแม่ เนื่องจากเพลงที่เล่นส่วนใหญ่เป็ นเพลงเกี่ยวกับเพลง
จีบสาว จึงอาย และไม่กล้ าเล่นต่อหน้ าพ่อแม่
บ่อฉ่อง มีลกั ษณะเป็ นกระบอกไม้ ไผ่ ใช้ กระทุ้งเป็ นจังหวะต่างๆ การเล่นท่องนันโดยส่
้
วนใหญ่
จะให้ ผ้ หู ญิงเป็ นผู้เล่น ซึง่ จะเล่นกันในช่วงเทศกาลประเพณีที่สาคัญในหมูบ่ ้ าน
ท่อง คือกลองของชาวอาข่า ตามความเชื่อของชาวอาข่านัน้ ผู้ที่จะสามารถทาท่องได้ นนั ้
จะต้ อง เป็ นผู้ที่มีบารมีสงู เช่น โจ่วมา พีม้ า ปาจี ่ หรื อผู้เฒ่าผู้แก่ เป็ นต้ น คนอาข่าจะเชื่อกันว่า ถ้ า
ผู้ชายคนใดมีภรรยาที่กาลังตังครรภ์
้
อยู่ ห้ ามไม่ให้ ผ้ ชู ายคนนันตี
้ กลอง เพราะเขาถือกันว่า ถ้ าหากตีกลอง
ก็เหมือนกับตีลกู ของตัวเอง
อะปะบอเออ หรื อการเป่ าใบไม้ ส่วนใหญ่ชาวบ้ านจะนิยมเป่ าในระหว่างทางไปทาไร่ ทาสวน
หรื อระหว่างทางไปท่องเที่ยวต่างหมูบ่ ้ าน เขาจะห้ ามเป่ าในบริเวณหมูบ่ ้ าน เพราะเชื่อกันว่าใบไม้ เป็ นของ
ดิบใช้ ได้ ครัง้ เดียว และก็ต้องทิ ้งไปถ้ าเกิดเอามาเป่ าในหมูบ่ ้ าน ก็จะไม่ดีถือเป็ นลางร้ าย
ขลุย่ ต้ นข้ าว จะนิยมเป่ ากันเฉพาะฤดูเกี่ยวข้ าวเท่านัน้ พวกเด็ก ๆ และหนุม่ สาวในหมูบ่ ้ านจะ
นิยมเป่ ากัน แต่ผ้ ใู หญ่ไม่คอ่ ยนิยมเป่ า และกาชับไม่ให้ เด็กเป่ ากัน เนื่องจากเชื่อกันว่า ถ้ าเป่ าแล้ วจะเป็ น
ลางร้ ายทาให้ ฝนตกข้ าวในไร่นาเสียหายได้
บ่อลอบอเออ มีลกั ษณะคล้ ายกับขลุย่ ต้ นข้ าว แต่จะทาจากไผ่ลาเล็ก ส่วนมากจะนิยมเป่ ากัน
เป็ นกลุม่ หลาย ๆ คน เวลาจะเดินทางไปไหนมาไหน หรื อเข้ าป่ าลึกคนเดียวจะไม่นิยมเป่ ากัน เพราะอาข่า
มีความเชื่อว่า เมื่อเราเป่ ากระบอกไม้ นี ้ สัตว์ป่า หรื อผีสางในป่ าจะมาหาเรา และอาจทาร้ ายเราได้ อาข่า
จึงไม่นิยมเป่ ากระบอกไม้ ในป่ า
ปั จจุบนั เครื่ องดนตรี บางชนิดนัน้ ไม่มีผ้ สู ืบทอดในการบรรเลง มีแต่เพียงการเก็บรักษาเครื่ อง
ดนตรี ไว้ เพื่อให้ ลกู หลานได้ เห็นเท่านัน้
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2.1 เครื่องดนตรี
เครื่ องดนตรี ที่ปรากฏอยูใ่ นพื ้นที่หมูบ่ ้ านแสนเจริญ ตาบลวาวี อาเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย มีทงสิ
ั ้ ้น 6 ชนิด
การจาแนกประเภทเครื่ องดนตรี ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ ( SachsHonbostel Classification) แบ่งเป็ น 4 ประเภท ได้ แก่
Aerophones Chordophones
และ
Membranophones
1. Chordophone
เดิม้
เป็ นเครื่ องดนตรี ที่จดั อยูใ่ นกลุม่ Chordophone การกาเหนิดเสียงเกิดจากการ
สัน่ สะเทือนของสาย บรรเลงโดยใช้ การดีด มีกล่องเสียง มีคอเพื่อใช้ ในการกดสาย จัดอยูใ่ นประเภท
Lute
วัสดุที่ใช้ ไม้ เนื ้อแข็ง ไม้ อดั ตะปู สายลวด ขี ้สูด

ภาพประกอบ 31 เดิ้ ม
ลักษณะของเดิ้ มประกอบด้ วยส่วนต่างๆ ดังนี ้
1. ลาตัวและกล่องเสียง ส่วนที่เป็ นกล่องเสียงเป็ นไม้ ชิ ้นเดียวกันต่อเนื่องกับคอ มีลกั ษณะ
เป็ นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ทาด้ วยไม้ เนื ้อแข็งขุดเนื ้อด้ านในออกให้ เป็ นโพรง เจาะรูด้านหลังเพื่อให้ เสียง
ดังมากขึ ้น ด้ านบนปิ ดด้ วยไม้ อดั โดยการตอกตะปู นาขี ้สูดมาทารอบๆ ระหว่างไม้ อดั และกล่องเสียง
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เพื่อปิ ดรอบประกบของไม้ เจาะรูด้านหน้ าเพื่อช่วยให้ เสียงดังขึ ้น ด้ านล่างสุดของลาตัว เหลาไม้ เป็ น
รูปสามเหลี่ยมเจาะรูตรงกลางเพื่อใช้ ยึดสายกับลูกบิด
2.ส่วนคอ ขุดเนื ้อไม้ จากมุมด้ านบนของกล่องเสียงให้ เท่ากันทังสองด้
้
าน เว้ นส่วนกลาง
เพื่อทาเป็ นคอ ส่วนคอยาวเป็ นสามเท่าของกล่องเสียงเป็ นไม้ ชิ ้นเดียวต่อเนื่องกับลาตัว ด้ านหน้ าของ
ส่วนคอปาดให้ เรี ยบเพื่อใช้ สาหรับกดสาย ด้ านหลังเหลาให้ โค้ งมนเพื่อสะดวกในการจับ ส่วนบนสุด
ขุดเนื ้อไม้ ให้ เป็ นช่อง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ด้ านข้ างช่องที่ขดุ เจาะรู 3 รูหา่ งเท่าๆ กัน ให้ ทะลุทงสองด้
ั้
าน
3. ลูกบิด ลูกบิดมีหน้ าที่ ปรับเสียง และยึดสายลวด ตังแต่
้ สว่ นบนสุดของคอลงไปถึงปลาย
ล่างสุดของของกล่องเสียงที่เหลาเป็ นรูปสามเหลี่ยมเจาะรูไว้ สาหรับยึดสาย ลูกบิดมีทงสิ
ั ้ ้น 3 อัน ทา
จากไม้ เนื ้อแข็ง เหลาเป็ นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสให้ เป็ นแท่งยาว ด้ านปลายเหลาให้ กลมมนสาหรับสอดในรู
ลูกบิดที่สว่ นปลายสุดของคอ เจาะรูเล็กๆ ด้ านปลายที่กลมมนเพื่อใช้ สาหรับร้ อยและพันสายลวด
4. ย่อง ทาจากไม้ เนื ้อแข็ง เหลาเป็ นแท่งยาวรูปสามเหลี่ยม ทาหน้ าที่เป็ นสะพานกันระหว่
้
าง
สายกับกล่องเสียง เพื่อช่วยในการกาเนิดเสียง
ขนาด
ความยาวของคอ 44 เซนติเมตร
ความกว้ างของคอ 4.5 เซนติเมตร
ความยาวของลาตัว(กล่องเสียง) 19 เซนติเมตร
ความกว้ างของลาตัว(กล่องเสียง) 12 เซนติเมตร
ความหนาของลาตัว(กล่องเสียง) 7.5 เซนติเมตร
ความยาวของลูกบิด 11 เซนติเมตร
ความกว้ างของลูกบิด 1.8 เซนติเมตร
ความยาวของหย่อง 3.5 เซนติเมตร
ความกว้ างของหย่อง 1.5 เซนติเมตร
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ภาพประกอบ 32 ขนาดของเดิ้ ม
ระดับเสียงของแต่ ละสาย
การตังเสี
้ ยงของ
เดิ้ ม นัน้ จะตังเสี
้ ยงเป็ นคู่ 4 ตัวอย่างเช่น

สายที่ 3 (บนสุด)
สายที่ 2
สายที่ 1 (ล่างสุด)

59

2. Aerophone
2.1 หล่ าเจ่ เป็ นเครื่ องดนตรี ที่จดั อยูใ่ นกลุม่ Aerophone การกาเหนิดเสียงเกิดจากการ
สัน่ สะเทือนของลมเมื่อกระทบลิ ้น บรรเลงโดยใช้ การเป่ า จัดอยูใ่ นประเภท Free reed
วัสดุที่ใช้ น ้าเต้ า ไม้ ไผ่เฮี๊ยะ ไม้ ไผ่ตง ขี ้สูด

ภาพประกอบ 33 หล่าเจ่

ลักษณะของหละเจ่ประกอบด้ วยส่วนต่างๆ ดังนี ้
1. ลิ ้น ทาจากไม้ ไผ่ นามาเหลาเป็ นแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้ า เจาะตามแนวยาวทังสองด้
้
านเว้ น
ส่วนกลางเล็กน้ อยและเจาะแนวสันด้
้ านใดด้ านหนึง่ ให้ ทะลุหากัน เพื่อให้ ลมผ่าน ด้ านในส่วนที่เจาะ
เหลาเนื ้อไผ่ออกเพื่อให้ บาง
2. ท่อเสียง หล่าเจ่ มีทอ่ เสียงทังหมด
้
5 ท่อ ทาจากไม้ ไผ่เฮี๊ยะ ท่อที่ยาวที่สดุ มีความยาว
เท่ากัน 2 ท่อ และมีความยาวลดหลัน่ กันลงมา 3 ท่อ เจาะรูด้านที่ต้องการใส่ลงในน ้าเต้ าเป็ นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้ าให้ มีขนาดเท่ากับลิ ้น นามาประกอบกับลิ ้นโดยใช้ ขี ้สูทเป็ นตัวยึดและปิ ดรอยรั่ว เจาะรู
เล็กเพื่อใช้ ควบคุมเสียง

60

3. ลาตัว ทาจากน ้าเต้ าก้ านยาวที่แห้ งสนิทแล้ ว เจาะรูสว่ นปลายสุดของก้ านเพื่อใช้ เป็ นท่อใน
การเป่ าลม ส่วนที่เป็ นลูกน ้าเต้ าใช้ ในการประกอบท่อเสียง มีการเจาะรูเพื่อใส่ทอ่ เสียง ใช้ ขี ้สูทในการ
ปิ ดรอยต่อต่างๆ เพื่อไม่ให้ ลมลอดออกมาจากรอยต่อ
ขนาด
ความยาวของน ้าเต้ า 27 เซนติเมตร
ความกว้ างของท่อเสียง(ทุกท่อ) 1.5 เซนติเมตร
ความยาวของท่อเสียง ท่อที่ 1 51 เซนติเมตร
ความยาวของท่อเสียง ท่อที่ 2 51 เซนติเมตร
ความยาวของท่อเสียง ท่อที่ 3 35 เซนติเมตร
ความยาวของท่อเสียง ท่อที่ 4 30 เซนติเมตร
ความยาวของท่อเสียง ท่อที่ 5 26 เซนติเมตร

ภาพประกอบ 34 ขนาดของหล่าเจ่
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ตาแหน่ งเสียงของหล่ าเจ่

ภาพประกอบ 35

ตาแหน่งของท่อเสียง

ท่อเสียงที่ 1 ทาให้ เกิดเสียง
G#

+ 20 และ

A#

+ 30

- 40

D#

+ 40

ท่อเสียงที่ 2 ทาให้ เกิดเสียง
C#
ท่อเสียงที่ 3 ทาให้ เกิดเสียง
F

+ 40

ท่อเสียงที่ 4 ทาให้ เกิดเสียง

ท่อเสียงที่

G
+ 20
5 ทาให้ เกิดเสียง
B

- 45

และ

62

2.2 ชูล๊ ู เป็ นเครื่ องดนตรี ที่จดั อยูใ่ นกลุม่ Aerophone การกาเหนิดเสียงเกิดจากการสัน่ สะ
เทือนของลม และความสันยาวของท่
้
อเสียง บรรเลงโดยใช้ การเป่ า

ภาพประกอบ 36 ชูลู๊
ลักษณะของชูลู๊
ชูลู๊ ทามาจากไม้ ไผ่ ปลายด้ านบนตัดให้ เลยส่วนข้ อมาเล็กน้ อยเพื่อใช้ เป็ นที่เป่ า เจาะ
ให้ เป็ นรู เชื่อมระหว่างท่อด้ านบนและด้ านล่างโดยเจาะจากด้ านผิวไม้ ไผ่เข้ าไป นาขี ้สูทมาติดเพื่อช่วย
ในการบังคับทิศทางลม ปลายด้ านล่างตัดพอดีกบั ข้ อไผ่เจาะรูตรงกลางข้ อถัดจากปลายด้ านล่างขึ ้นมา
เล็กน้ อยเจาะรูอีก 2 รู เพื่อเปิ ดปิ ดในการควบคุมเสียง
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ขนาด
ความยาวของลาตัว 57.5 เซนติเมตร
ความกว้ างของลาตัว 2.5 เซนติเมตร
เจาะรูบงั คับเสียง 3 รู
รูที่ 1 เจาะรูที่สว่ นข้ อปลายด้ านล่างสุดของชูลู๊
รูที่ 2 เจาะรูบงั คับเสียงวัดจากฐานขึ ้นมา 4 เซนติเมตร
รูที่ 3 เจาะรูบงั คับเสียงวัดจากฐานขึ ้นมา 8.5 เซนติเมตร

ภาพประกอบ 37 ขนาดของชูลู๊
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ภาพประกอบ 38 รูปแสดงตาแหน่งรูเปิ ด - ปิ ดเสียง

ตารางแสดงตาแหน่งเสียงของชูลู๊
ปิ ดรู

เปิ ดรู
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3. Idiophone
3.1 ย๊ ะเอ่ ว ( Jew’s Harp ) เป็ นเครื่ องดนตรี ที่จดั อยูใ่ นกลุม่ Idiophone การกาเหนิดเสียง
เกิดจากการสัน่ สะเทือน

ภาพประกอบ 39 ยะเอ่ว
ลักษณะของยะเอ่ว
ยะเอ่ว ทาจากไม้ ไผ่ เหลาเป็ นแท่งสี่เหลี่ยม ตรงกลางเจาะช่องคล้ ายลิ ้น ส่วนที่จบั พันด้ วย
ด้ าย
ขนาด
ความยาว 17 เซนติเมตร
ความกว้ าง 1 เซนติเมตร

ภาพประกอบ 40 ขนาดของยะเอ่ว
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3.2 บ่ อฉ่ อง เป็ นเครื่ องดนตรี ที่จดั อยูใ่ นกลุม่ Idiophone การกาเหนิดเสียงเกิดจากการ
สัน่ สะเทือน บรรเลงโดยใช้ การกระทุ้ง

ภาพประกอบ 41 หญิงชราชาวอาข่ากาลังกระทุ้ง บ่อฉ่อง
ลักษณะของบ่อฉ่อง
บ่อฉ่องทาจากกระบอกไม้ ไผ่ นามาตัดให้ มีขนาดตามความเหมาะสมของผู้เล่น ด้ านบนปาด
เฉียง เพื่อให้ เป็ นที่จบั
ขนาด
ความยาว 70 เซนติเมตร
ความกว้ าง 11 เซนติเมตร

ภาพประกอบ 42 ขนาดของบ่อฉ่อง
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จังหวะในการกระทุ้งบ่ อฉ่ อง
จังหวะในการกระทุ้งบ่อฉ่องที่ชาวอาข่าใช้ กนั อยูใ่ นปั จจุบนั นันมี
้ อยูด่ ้ วยกัน 2 แบบ ดังนี ้
แบบที่ 1

แบบที่ 2

3.3 แจเล้ เป็ นเครื่ องดนตรี ที่จดั อยูใ่ นกลุม่
Idiophone การกาเหนิดเสียงเกิดจากการ
กระทบกันของวัตถุทาให้ เกิดการสัน่ สะเทือน บรรเลงโดยใช้ การตี

ภาพประกอบ 43 แจเล้
ลักษณะของแจเล้
โบวโล ทาจากโลหะ ลักษณะเหมือนโหม่ง
ขนาด
เส้ นผ่านศูนย์กลาง 18.5 เซนติเมตร
เส้ นผ่านศูนย์กลางของปุ่ มกลาง
รัศมีจากปุ่ มกลางถึงเส้ นรอบวงนอก

4
เซนติเมตร
7 เซนติเมตร
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จังหวะในการแจเล้
จังหวะในการตีแจเล้ที่ชาวอาข่าใช้ กนั อยูใ่ นปั จจุบนั นันมี
้ อยูด่ ้ วยกัน 2 แบบ ดังนี ้
แบบที่ 1

แบบที่ 2

3.4 โบวโล เป็ นเครื่ องดนตรี ที่จดั อยูใ่ นกลุม่
Idiophone การกาเหนิดเสียงเกิดจากการ
กระทบกันของวัตถุทาให้ เกิดการสัน่ สะเทือน บรรเลงโดยใช้ การตี

ภาพประกอบ 44
ลักษณะของ

โบวโล

โบวโล
โบวโล ทาจากโลหะ ลักษณะเหมือนโหม่ง
ขนาด

เส้ นผ่าศูนย์กลาง 31 เซนติเมตร
เส้ นผ่าศูนย์กลางของปุ่ มกลาง
รัศมีจากปุ่ มกลางถึงเส้ นรอบวงนอก 11.7 เซนติเมตร

8

เซนติเมตร
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จังหวะในการตีโบวโล
จังหวะในการตีโบวโลที่ชาวอาข่าใช้ กนั อยูใ่ นปั จจุบนั นันมี
้ อยูด่ ้ วยกัน 2 แบบ ดังนี ้
แบบที่ 1

แบบที่ 2

4. Membranophone
4.1 ท่ อง เป็ นเครื่ องดนตรี ที่จดั อยูใ่ นกลุม่ Membranophone การกาเหนิดเสียงเกิดจาก
การสัน่ สะเทือนของหนังกลองเมื่อถูกกระทบด้ วยมือ บรรเลงโดยใช้ การตี

ภาพประกอบ 45 ท่อง
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ลักษณะของท่องประกอบด้ วยส่วนต่างๆ ดังนี ้
1. ลาตัว ทาจากไม้ ซ้อ หรื อไม้ เนื ้อแข็ง อื่นๆ ขุดเป็ นตัวกลอง เป็ นกลองแบบมีเอวรูปร่าง
คล้ ายกับกลองยาวแต่เล็กกว่า
2. หน้ ากลอง ส่วนที่เป็ นหน้ ากลองทาจากหนังเก้ ง หรื อหนังแพะ ที่ตากจนแห้ งสนิท นามาขึง
ให้ ตงึ ด้ วยเชือกและหวาย
ขนาด
ความยาวของลาตัว 25 เซนติเมตร
ความยาวทังหมด
้
58 เซนติเมตร
เส้ นผ่านศูนย์กลางของหน้ ากลอง 25 เซนติเมตร
เส้ นรอบวงหน้ ากลอง 80 เซนติเมตร
เส้ นรอบวงส่วนคอ 45 เซนติเมตร
เส้ นรอบวงส่วนที่แคบที่สดุ ของคอ 35 เซนติเมตร
เส้ นรอบวงของฐาน 89 เซนติเมตร

ภาพประกอบ 46 ขนาดของท่อง
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จังหวะในการตีท่อง
จังหวะในการตีท่องที่ชาวอาข่าใช้ กนั อยูใ่ นปั จจุบนั นันมี
้ อยูด่ ้ วยกัน 2 แบบ ดังนี ้
แบบที่ 1

แบบที่ 2

2.2 นักดนตรี
นักดนตรี คาว่านักดนตรี ในที่นี ้หมายถึง บุคคลในชุมชนที่มีความสามารถเล่นดนตรี ได้ ใน
ภาษาอาข่านันไม่
้ มีคาเรี ยกผู้เล่นดนตรี แต่จะใช้ คาว่า บอหย๊ะ ต่อท้ ายชื่อเครื่ องดนตรี ที่แต่ละคน
สามารถบรรเลงได้ เช่น ผู้บรรเลง หล่าเจ่ จะเรี ยกว่า “หล่าเจ่ บอหย๊ะ ” เป็ นต้ น ส่วนคาว่าดนตรี
นันก็
้ เช่นกัน ในภาษาอาข่าก็ไม่มีคาที่มีความหมายว่าดนตรี
นักดนตรี ในหมูบ่ ้ านแสนเจริญนัน้ จะมีบทบาทก็ตอ่ เมื่อมีกิจกรรมของชุมชน หรื อมีงาน
ประเพณีตา่ งๆ ที่จาเป็ นจะต้ องมีดนตรี เข้ าไปมีสว่ นเกี่ยวข้ อง โดยในยามปกติทกุ คนก็จะมีบทบาทเป็ น
ชาวบ้ านซึง่ มีวิถีชีวิตเหมือนชาวบ้ านทัว่ ๆ ไป ซึง่ โดยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพหลัก คือการทา
เกษตรกรรม และการเลี ้ยงสัตว์
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ประวัตนิ ักดนตรี หมู่บ้านแสนเจริญ

ภาพประกอบ 47 นายอาพี จิระพณาลัย

ชื่อ นายอาพี จิระพณาลัย (จูเปาะ)
อายุ 64 ปี
ศาสนา คริสต์
อาชีพ ทาสวน เลี ้ยงสัตว์
ความสามารถในการบรรเลงเครื่ องดนตรี
หล่าเจ่ , เดิ้ ม , ชูลู๊ , ยะเอ่ว
ประวัตดิ ้ านดนตรี
นายอาพี
เริ่มหัดเล่นดนตรี มาตังแต่
้ อายุ 12 ปี เนื่องจากบิดาเป็ นนักดนตรี และทาเครื่ องดนตรี
ไว้ มากมาย จนเมื่ออายุ 21 ปี เริ่มมีการศึกษาและฝึ กฝนอย่างจริงจัง มีความสามารถในการบรรเลง
เครื่ องดนตรี ตา่ งๆ จนเป็ นที่ยอมรับของคนในชุมชน
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ภาพประกอบ 48 นายอาเซอะ จูเปาะ

ชื่อ นายอาเซอะ จูเปาะ
อายุ 75 ปี
ศาสนา นับถือบรรพบุรุษ
อาชีพ อดีตผู้ใหญ่บ้าน
ความสามารถในการบรรเลงเครื่ องดนตรี
ชูลู๊
ประวัตดิ ้ านดนตรี
นายอาเซอะ เริ่มหัดเล่นดนตรี ตงแต่
ั ้ อายุได้ 20 ปี หัดบรรเลงโดยใช้ การฟั งและการจดจาจาก
ผู้อาวุโสภายในหมูบ่ ้ าน
ซึง่ ใช้ บรรเลงเล่นกันเพื่อเป็ นสื่อในการบอกเล่าความรู้สกึ ให้ กบั หญิงสาวใน
หมูบ่ ้ าน
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ภาพประกอบ 49 นายอาถู่ อายิ

ชื่อ นายอาถู่ อายิ
อายุ 69 ปี
ศาสนา นับถือบรรพบุรุษ
อาชีพ ความสามารถในการบรรเลงเครื่ องดนตรี
ชูลู๊ , ท่อง
ประวัตดิ ้ านดนตรี
นายอาถู่ เริ่มฝึ กบรรเลงดนตรี มาตังแต่
้ เด็กเนื่องจากในครอบครัว เป็ นผู้ทาการเก็บรักษา
กลอง ซึง่ จะทาการสืบทอดจากบรรพบุรุษ กลองนี ้จะใช้ ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ จนถึงปั จจุบนั
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ภาพประกอบ 50 นายอาเซอะ จูเปาะ

ชื่อ นายอาเซอะ จูเปาะ
อายุ 53 ปี
ศาสนา คริสต์
อาชีพ เลี ้ยงสัตว์
ความสามารถในการบรรเลงเครื่ องดนตรี
หล่าเจ่ , เดิ้ ม
ประวัตดิ ้ านดนตรี
นายอาเซอะ เริ่มหัดเล่นดนตรี เมื่ออายุ 24 ปี ฝึ กหัดโดยการฟั ง และจดจาบทเพลงจาก
พี่ชายคือนายอาพี จิระพณาลัย ต่อมาเริ่มสนใจดนตรี มากขึ ้นจึงให้ พี่ชายช่วยสอนอย่างจริงจัง
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2.3 เทคนิควิธีการบรรเลง
เดิม้ เดิ้ มหรื อซึง 3 สาย เป็ นเครื่ องดนตรี ที่ชาวอาข่าไม่นิยมเล่นกันมากนัก อาจเป็ นเพราะ
ความยากในการประดิษฐ์ เครื่ องดนตรี ชนิดนี ้
เดิ้ มเป็ นเครื่ องดนตรี ที่หนุม่ ชาวอาข่านิยมใช้ ดีดในยาม
พลบค่า เพื่อความบันเทิงในยามพักผ่อนหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการทาไร่ ชายหนุม่ จะร้ องเล่น เดิ้ ม
บอกถึงความในใจให้ แก่หญิงสาวที่หมายปอง
วิธีการบรรเลงเดิม้
การบรรเลงเดิ้ มนันจะนั
้ ง่ หรื อยืนก็ได้ ถ้ าผู้บรรเลงต้ องการจะยืนก็จะทาสายคล้ องเพื่อสะดวก
ในการบรรเลง รูปร่างของ เดิ้ มมีสว่ นคล้ ายซึงจึงทาให้ มีวิธีการเล่นคล้ ายกัน คือ มือซ้ ายจับประคองที่
ด้ านหลังของส่วนคอและใช้ นิ ้วในการกดสาย มือขวาใช้ ประคองกล่องเสียงและใช้ นิ ้วหัวแม่มือในการดีด
สายบริเวณส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างคอและกล่องเสียง

ภาพประกอบ 51 การบรรเลงเดิ้ ม
การบรรเลงเพลงโดยใช้ เดิ้ มนันจะไม่
้
มีการเล่นคอร์ ดจะเล่นเสียงโน้ ตเท่านันโดยจะใช้
้
นิ ้วหัวแม่มือมือขวาเพียงนัวเดี
้ ยวทาหน้ าที่ดีดเพื่อดาเนินทานองเป็ นทานองต่างๆตามที่ผ้ บู รรเลงต้ องการ
ลักษณะที่เห็นได้ ชดั อีกอย่างหนึง่ ของการบรรเลงเดิ้ ม คือ การใช้ นิ ้วชี ้มือซ้ ายในการรูดสายจากเสียงหนึง่
ไปยังอีกเสียงหนึง่ เพื่อให้ ได้ เสียงที่มีความสอดคล้ องเข้ ากับเนื ้อร้ องในบทเพลงที่บรรเลง
หล่ าเจ่ หล่าเจ่หรื อแคนน ้าเต้ า เป็ นเครื่ องดนตรี ที่นิยมมากของชาวอาข่า ผู้ที่บรรเลง หล่าเจ่
ได้ ในปั จจุบนั จะมีอายุตงแต่
ั ้ 30 ปี ขึ ้นไป หล่าเจ่เป็ นที่นิยมมากสาหรับหนุม่ ชาวอาข่าเพื่อใช้ บรรเลง
ประกอบการร่ายราในประเพณีสาคัญของเผ่า หรื อเพื่อใช้ สร้ างความบันเทิงในยามพักผ่อน
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วิธีการบรรเลงหล่ าเจ่
หล่าเจ่เป็ นเครื่ องดนตรี ที่มีลกั ษณะคล้ ายแคน มีการกาเนิดเสียงโดยการเป่ าหรื อดูด จะใช้ นิ ้ว
ปิ ดรูทอ่ เสียงเพื่อให้ เกิดระดับเสียงตามที่ต้องการ ลักษณะของการเป่ านันจะมี
้ ทงการเป่
ั้
าเฉพาะแต่ละตัว
โน้ ต และการเป่ าประสานเสียง การบรรเลง หล่าเจ่นนจะนั
ั ้ ง่ หรื อยืนก็ได้ แต่ในการบรรเลงโดยส่วนใหญ่
นันผู
้ ้ บรรเลงจะบรรเลงประกอบการร่ายรา การจับ หล่าเจ่ เพื่อจะบรรเลงนันต้
้ องใช้ ทงั ้ 2 มือ ดังนี ้
มือซ้ าย จะใช้ อ้ งุ มือ นิ ้วนาง และนิ ้วก้ อยในการประคองตัว หล่าเจ่ไว้ นิ ้วกลางจะมีหน้ าที่
เปิ ด-ปิ ดรูด้านหน้ าทัง้ 2 รู นิ ้วชี ้เปิ ด-ปิ ดรูด้านซ้ าย และนิ ้วโป้งเปิ ด-ปิ ดรูด้านหลัง

ภาพประกอบ 52 วิธีการจับ หล่าเจ่ด้านหน้ าด้ วยมือซ้ าย

ภาพประกอบ 53 วิธีการจับ หล่าเจ่ ด้านซ้ ายด้ วยมือซ้ าย
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ภาพประกอบ 54 วิธีการจับ หล่าเจ่ ด้านหลังด้ วยมือซ้ าย
มือขวา นิ ้วนาง และนิ ้วก้ อยใช้ ประคองน ้าเต้ า นิ ้วกลางมีหน้ าที่เปิ ด-ปิ ดรูที่อยูด่ ้ านขวา
นิ ้วโป้งใช้ เปิ ด-ปิ ดรูที่อยูด่ ้ านล่างของหล่าเจ่

ภาพประกอบ 55 วิธีการจับ หล่าเจ่ด้านหน้ าด้ วยมือขวา
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ภาพประกอบ 56 วิธีการจับ หล่าเจ่ด้านขวาด้ วยมือขวา

ภาพประกอบ 57 วิธีการจับ หล่าเจ่ด้านหลังด้ วยมือขวา
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ภาพประกอบ 58 การบรรเลงหล่าเจ่
วิธีการเป่ าเพื่อให้ ได้ เสียงต่ างๆ มีดังนี ้

ภาพประกอบ

59 ภาพด้ านซ้ ายของหล่าเจ่เพื่อแสดงตาแหน่งท่อเสียงที่ 1
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ภาพประกอบ

60 ภาพด้ านล่างของหล่าเจ่เพื่อแสดงตาแหน่งท่อเสียงที่ 1

ท่อเสียงที่ 1 จากภาพด้ านซ้ ายของหล่าเจ่ รูบนท่อเสียงที่ 1 เมื่อใช้ นิ ้วชี ้ของมือซ้ ายปิ ดรู เมื่อ
เป่ าเสียงที่ได้ คือเสียง A# (ลา) และเมื่อใช้ นิ ้วโป้งมือขวาปิ ดรูด้านล่างของท่อเสียงที่ 1 ด้ วย เมื่อเป่ า
เสียงที่ได้ ออกมาคือเสียง G# (ซอล) ให้ ระดับเสียงต่าที่สดุ ในเสียงทังหมด
้

ภาพประกอบ 61 ภาพด้ านหลังของหล่าเจ่เพื่อแสดงตาแหน่งท่อเสียงที่ 2
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ภาพประกอบ 62 ภาพด้ านล่างของหล่าเจ่เพื่อแสดงตาแหน่งท่อเสียงที่ 2

ท่อเสียงที่ 2
จากภาพด้ านหลังของหล่าเจ่ รูบนท่อเสียงที่ 2 จะใช้ นิ ้วโป้งของมือซ้ ายปิ ด เมื่อ
เป่ า เสียงที่ได้ จะเป็ นเสียง D# (เร) และเมื่อใช้ นิ ้วโป้งมือขวาปิ ดรูด้านล่างของท่อเสียงที่ 2 ด้ วย เสียง
ที่ได้ จะเป็ นเสียง C# (โด)

ภาพประกอบ 63 ภาพด้ านหน้ าของหล่าเจ่ เพื่อแสดงตาแหน่งท่อเสียงที่ 3 และ 4
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ท่องเสียงที่ 3 จากภาพด้ านหน้ าของ
เป่ าเสียงที่เกิดขึ ้นคือเสียง F (ฟา)
ท่องเสียงที่ 4 จากภาพด้ านหน้ าของ
เป่ าเสียงที่เกิดขึ ้นคือเสียง G (ซอล)

หล่าเจ่ รูทอ่ เสียงที่ 3 จะใช้ นิ ้วกลางของมือซ้ ายปิ ด เมื่อ
หล่าเจ่ รูทอ่ เสียงที่ 4 จะใช้ นิ ้วกลางของมือซ้ ายปิ ด เมื่อ

ภาพประกอบ 64 ภาพด้ านหน้ าของหล่าเจ่ เพื่อแสดงตาแหน่งท่อเสียงที่ 5
ท่อเสียงที่ 5 จากภาพด้ านขวาของ หล่าเจ่ รูทอ่ เสียงที่ 5 จะใช้ นิ ้วกลางของมือขวาปิ ด เมื่อเป่ า
เสียงที่เกิดขึ ้นคือเสียง B (ที) ให้ ระดับเสียงสูงที่สดุ ในบรรดาเสียงทังหมด
้
ชูล๊ ู ชูล๊หู รื อขลุย่ 3 รู เป็ นเครื่ องดนตรี ที่หนุม่ อาข่านิยมเล่นกันมากนัก อาจเป็ นเพราะความ
ง่ายในการประดิษฐ์ เครื่ องดนตรี ชนิดนี ้ ซึง่ ใช้ วสั ดุที่หาได้ ง่ายในท้ องถิ่น ก็คือไม้ ไผ่ ชูลู๊นิยมใช้ บรรเลงใน
ยามพลบค่า การเป่ าชูลู๊เป็ นสื่อเพื่อบอกถึงความในใจของชายหนุม่ ให้ แก่หญิงสาวที่หมายปอง
วิธีการบรรเลงชูล๊ ู
ชูล๊เู ป็ นเครื่ องดนตรี ที่ลกั ษณะคล้ ายขลุย่ มีการกาเนิดเสียงโดยการเป่ า จะใช้ นิ ้วปิ ดรูทอ่ เสียง
เพื่อให้ เกิดระดับเสียงตามที่ต้องการ การบรรเลง ชูลู๊นนจะนั
ั ้ ง่ หรื อยืนก็ได้ แต่โดยส่วนใหญ่จะนิยมนัง่
เป่ าเพราะจะใช้ บรรเลงภายในบ้ าน เพื่อความผ่อนคลายเท่านัน้ การเป่ าจะใช้ ปากประกบไปที่ด้านบน
ของชูลู๊ มือทัง้ 2 ข้ าง จะใช้ ในการประคองชูล๊ไู ว้ นิ ้วจะใช้ ในการ เปิ ด-ปิ ด เพื่อให้ ได้ เสียงตามที่ต้องการ
มือซ้ าย ใช้ นิ ้วชี ้ในการเปิ ด-ปิ ดรูที่ 1 ที่อยูด่ ้ านล่างสุดของ ชูลู๊ นิ ้วโป้งใช้ เปิ ด-ปิ ดรูที่ 2 นับจากรู
ด้ านล่างสุด ส่วนนิ ้วทัง้ 3 ที่เหลือใช้ ในการประคองชูลู๊
มือขวา ใช้ นิ ้วกลางในการเปิ ด-ปิ ดรูที่ 3 นับจากรูด้านล่างสุด ใช้ นิ ้วโป้งช่วยในการประคอง ชูลู๊
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ภาพประกอบ 65 วิธีการจับและการใช้ นิ ้วในการเปิ ด-ปิ ดรูเสียง

ภาพประกอบ 66 การบรรเลงชูลู๊
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ยะเอ่ ว ยะเอ่วมีลกั ษณะเหมือนจ๊ องหน่อง ชาวอาข่าใช้ บรรเลงเพื่อสร้ างความบันเทิงในยาม
พักผ่อน
วิธีการบรรเลงยะเอ่ ว
ยะเอ่วมีลกั ษณะเหมื่อนจ๊ องหน่อง มีการกาเนิดเสียงโดยการสัน่ สะเทือน โดยจะอาศัยช่อง
ปากเป็ นกล่องเสียง วิธีการบรรเลงจะใช้ มือข้ างใดข้ างหนึง่ จับที่ด้ามของ ยะเอ่ว ส่วนอีกมือหนึง่ ใช้ ดีด
ส่วนปลาย นาส่วนกลางของ ยะเอ่วมาวางบนริมผีปาก การปรับเปลี่ยนเสียงให้ สงู หรื อทุ้มทาได้ โดย
การเพิ่มพื ้นที่ในช่องปาก

ภาพประกอบ 67 การบรรเลงยะเอ่ว

บ่ อฉ่ อง บ่อฉ่องหรื อกระบอกไม้ ไผ่ เป็ นเครื่ องดนตรี ที่ใช้ ในการประกอบพิธีกรรมของชาวอาข่า
นอกจากจะใช้ ประกอบพิธีกรรมแล้ ว บ่อฉ่องยังใช้ ในการเล่นเพื่อให้ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินใน
ยามค่าคืนของงานเทศกาล
วิธีการบรรเลงบ่ อฉ่ อง
บ่อฉ่อง เป็ นกระบอกไม้ ไผ่ ตัดออกเป็ นลา ขนาดเท่าๆ กัน นิยมเล่นกันเป็ นกลุม่ โดยจะใช้
บ่อฉ่องกระทุ้งลงบนพื ้นเพื่อให้ เกิดเสียง เป็ นจังหวะ
โดยส่วนใหญ่แล้ วจะยืนเล่น เพื่อเต้ นรา
ประกอบการเล่นไปด้ วย
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ภาพประกอบ 68 การบรรเลงบ่อฉ่อง
แจเล้ แจเล้หรื อฉาบ เป็ นเครื่ องดนตรี ที่ใช้ ในการประกอบพิธีกรรมของชาวอาข่า นอกจาก
จะใช้ ประกอบพิธีกรรมแล้ ว บ่อฉ่องยังใช้ ในการเล่นเพื่อให้ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในยามค่าคืน
ของงานเทศกาล อีกด้ วย
วิธีการบรรเลงแจเล้
แจเล้ หรื อฉาบ ใช้ เล่นประกอบการกระทุ้งกระบอกไม้ ไผ่ในพิธีอวยพรในประเพณีตา่ งๆของ
ชาวอาข่า เป็ นการตีเป็ นจังหวะ โดยส่วนใหญ่แล้ วจะยืนเล่น เพื่อเต้ นราประกอบการเล่นไปด้ วย การ
จับแจเล้นนจะใช้
ั้
มือจับด้ านที่คว่าอยูโ่ ดยส่วนใหญ่จะมีเชือกร้ อยใช้ ทาเป็ นที่จบั ใช้ แจเล้ทงั ้ 2 ข้ างตีเข้ า
ด้ วยกันเป็ นจังหวะ
โบวโล โบวโลหรื อโหม่ง เป็ นเครื่ องดนตรี ที่ใช้ ในการประกอบพิธีกรรมของชาวอาข่า นอกจาก
จะใช้ ประกอบพิธีกรรมแล้ ว โบวโลวยังใช้ ในการเล่นเพื่อให้ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในยามค่าคืน
ของงานเทศกาล อีกด้ วย
วิธีการบรรเลงโบวโล
โบวโล หรื อโหม่ง ใช้ เล่นประกอบการกระทุ้งกระบอกไม้ ไผ่ในพิธีอวยพรในประเพณีตา่ งๆของ
ชาวอาข่า โดยส่วนใหญ่จะใช้ มือซ้ ายถือเชื่อที่ร้อย โบวโลไว้ เพื่อสะดวกในการจับ มือขาวจะถือไม้ ที่ทา
เป็ นไม้ ตี โดยส่วนใหญ่แล้ วจะยืนเล่น เพื่อเต้ นราประกอบการเล่นไปด้ วย
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ท่ อง ท่องเป็ นกลองมีเอว ลักษณะคล้ ายกลองยาว เป็ นเครื่ องดนตรี ที่ชาวอาข่าใช้ เป็ นเครื่ อง
กากับจังหวะ และใช้ ในการส่งสัญญาณบอกข่าวต่างๆ ให้ กบั คนในหมูบ่ ้ าน ในสมัยก่อนการบรรเลงท่อง
นันจะท
้ าไม่ได้ เลย หากมิได้ มีเหตุเกิดขึ ้นหรื อมิได้ มีงานเทศกาลต่างๆ ตามความเชื่อของชาวอาข่านันผู
้ ้ ที่
จะสามารถทาท่องได้ นนจะต้
ั ้ อง เป็ นผู้ที่มีบารมีสงู เช่น โจ่วมา พีม้ า ปาจี ่ หรื อผู้เฒ่าผู้แก่ เท่านัน้
วิธีการบรรเลงท่ อง
ท่องเป็ นเป็ นกลองชนิดหนึง่ การกาเหนิดเสียงเกิดจากการสัน่ สะเทือนของหนังกลองเมื่อถูก
กระทบด้ วยมือ บรรเลงโดยใช้ การตี โดยส่วนใหญ่จะใช้ มือขวาในการตี ใช้ มือซ้ ายในการช่วยจับ มีสาย
คล้ องคอเพื่อสะดวกในการบรรเลง

ภาพประกอบ 69 การบรรเลงท่อง
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การประสมวงดนตรี
เครื่ องดนตรี ที่มีอยูใ่ นหมูบ่ ้ านแสนเจริญนันมี
้ มากมายหลายชนิด ซึง่ ล้ วนแล้ วแต่มีความสาคัญ
และมีบทบาทในสังคมชาวอาข่าอย่างชัดเจน เครื่ องดนตรี แต่ละชนิดนันมี
้ ที่มาต่างกัน บางชนิดใช้ ตก
ทอดกันมาจากบรรพบุรุษ บางชนิดก็สร้ างขึ ้นเอง บางชนิดก็จาเป็ นที่จะต้ องซื ้อหา เครื่ องดนตรี บาง
ชนิดสามารถบรรเลงเครื่ องเดียวได้ เช่น หล่าเจ่ ชูลู๊ บางชนิดก็ใช้ บรรเลงประกอบการร้ องเพลง เช่น
เดิ้ ม ซึง่ เรื่ องราวในบทเพลงนันก็
้ สะท้ อนจิตวิญญาณของชาวอาข่าได้ เป็ นอย่างดี
นอกจากเครื่ องดนตรี ที่กล่าวมาแล้ วนันยั
้ งมีเครื่ องดนตรี อีกประเภทหนึง่ ซึง่ มีจดุ หมายใช้ ในการ
บรรเลงเพื่อแสดงความชื่นชมยินดี การอวยพร ในประเพณีพิธีกรรมของชาวอาข่า ซึง่ เครื่ องดนตรี
ดังกล่าวนี ้จะใช้ ในการบรรเลงประกอบกัน หรื อที่ชาวอาข่าเรี ยกว่า “ บ่อฉ่องตูเออ ” หรื อการกระทุ้ง
กระบอกไม้ ไผ่ซงึ่ ประกอบไปด้ วยเครื่ องดนตรี 4 ชนิดได้ แก่
1. บ่อฉ่อง (กระบอกไม้ ไผ่)
2. โบวโล (โหม่ง)
3. แจเล้ (ฉาบ)
4. ท่อง (กลอง)

การบรรเลง บ่อฉ่องตูเออ นัน้ จะมีการร่วมกันบรรเลงใน 2 แบบด้ วยกัน ดังนี ้
แบบที่ 1

89

แบบที่ 2

2.4 บทเพลง
บทเพลงของชาวอาข่า เป็ นสิ่งที่บอกเล่าเรื่ องราวของชีวิต ความเชื่อ จารี ตประเพณี และ
ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สกึ ที่เกี่ยวข้ องกับความรัก ซึง่ ในแต่ละบทเพลงก็จะบอกเล่าเรื่ องราวของชุมชน
ในแง่มมุ ต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป
ในการบรรเลงบทเพลงโดยส่วนใหญ่นนั ้ ก็จะบรรเลงตามอารมณ์ความรู้สกึ โดยบางเครื่ อง
ดนตรี ที่ใช้ บรรเลง ไม่มีบทเพลงที่แน่นอน หรื อชัดเจนมากนัก บทเพลงที่ผ้ วู ิจยั ได้ ทาการรวบรวมมานี ้
เป็ นบทเพลงที่เก่าแก่ ของชาวอาข่า ซึง่ บางคาร้ องที่ใช้ ในบทเพลงนัน้ แตกต่างกับภาษาอาข่าที่ใช้ กนั อยู่
ในปั จจุบนั จึงใช้ การแปลและรวบรวมความหมายของบทเพลงจากคาบอกเล่าของผู้อาวุโส ภายใน
หมูบ่ ้ าน
บทเพลงที่ใช้ ในการบรรเลงชูลู๊
“ ชูลู๊ เบียวต่อ อึ้มเหมี ่ยว ” หรื อที่แปลว่า พ่อหม้ ายเป่ าขลุย่ นันตามความเชื
้
่อของชาวอาข่า
เชื่อว่ามีพอ่ หม้ าย คนหนึง่ ซึง่ ภรรยาได้ เสียชีวิตไป ทาการประดิษฐ์ ชูลู๊ ขึ ้น เพื่อใช้ เป็ นสื่อในการบอกเล่า
ความรู้สกึ คิดถึงภรรยาผู้เป็ นที่รัก ความโศกเศร้ าเมื่อภรรยานันจากไป
้
ซึง่ ต่อมาชาวอาข่าจะใช้ เพื่อเป็ น
สื่อกลางในการบอกเล่าถึงความต้ องการที่จะแต่งงานเป็ นการราพึงราพันถึงความรัก
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บทเพลงที่ใช้ ในการบรรเลงเดิ้ ม
“ เดิ้ มดีเหยอะ ” หรื อที่แปลเป็ นภาษาไทยว่า ดีด เดิ้ ม นันเป็
้ นเพลงที่ บอกเล่าเรื่ องราม
เกี่ยวกับความรักวัยหนุม่ สาว ซึง่ ในบทเพลงจะกล่าวถึงหนุม่ ชาวอาข่า ที่ต้องการเข้ ามาจีบสาวใน
หมูบ่ ้ าน ก็จะร้ องและบรรเลงบทเพลงที่บอกถึงความรู้สกึ รัก ซึง่ การเกี ้ยวพาราสี ของชาวอาข่านันจะ
้
เกิดขึ ้นในเดือน มกราคม ถึง มีนาคม เท่านัน้

93

“ อาแหยะถิ จ่อง หงิ ป่ะไป๋ เบอะ ” หรื อที่แปลเป็ นภาษาไทยว่า ดอกไม้ 1 กา เป็ นเพลงที่
กล่าวถึงเรื่ องราวของความรัก ว่า เมื่อคนเรารักกัน มีดอกไม้ 1 กา ก็สามารถแบ่งกันได้ มีข้าวของ
อะไรก็แบ่งครึ่งกันได้ มีความสุข หรื อความทุกข์ ก็สามารถแบ่งเบากันได้ เมื่อรักกันก็ต้องแต่งงานกัน
การแต่งงานจะต้ องเกิดจากความรักและการเสียสละ
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บทเพลงที่ใช้ ในการบรรเลงหล่าเจ่
“ ด่อแด ก๋ายเอ่อ หล่าเจ่บอ ” เป็ นเพลงที่หนุม่ ชาวอาข่าในสมัยก่อนใช้ จีบสาว เป็ นสื่อในการ
บอกถึงการชวนออกไปเที่ยวนอกหมูบ่ ้ าน
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“ อยู่เล๊หมะ เอ้ก๋าเออะ ” เป็ นเพลงที่หนุม่ ชาวอาข่าใช้ บอกสาวอาข่าว่า เป็ นเพลงสุดท้ ายที่จะ
เป่ าแล้ ว หรื อจะนอนแล้ ว
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2.5 โอกาสในการบรรเลง
โอกาสที่ใช้ ในการบรรเลงนันขึ
้ ้นอยูก่ บั แต่ละเครื่ องดนตรี ดังนี ้
เพื่อความบันเทิง ในกิจกรรมของหมูบ่ ้ าน เครื่ องดนตรี ที่ใช้ บรรเลง ได้ แก่ เดิ ้ม หล่าเจ่ ชูล๊ ู
ยะเอ่ว
เพื่อใช้ ในการประกอบพิธีกรรม หรื อการสื่อความหมายถึงการอวยพร ในวันสาคัญๆ ของ
หมูบ่ ้ าน 4 พิธี ได้ แก่
- โล้ ชิงช้ า
- ปี ใหม่ลกู ข่าง
- ไข่แดง
- กินข้ าวใหม่
เครื่ องดนตรี ที่ใช้ บรรเลง ได้ แก่ บ่อฉ่อง แจเล้ โบวโล และท่อง
เพื่อใช้ นการบอกข่าวสาร เครื่ องดนตรี ที่ใช้ คือ ท่อง
ท่องนันแบ่
้ งรูปแบบการใช้ งานออกเป็ น 2 ประเภท
1.การตีท่อง เพื่อใช้ บอกข่าว ในอดีตนัน้ ชาวอาข่าจะใช้ ท่องในการตีบอกข่าวให้ กบั คนใน
ชุมชนได้ รับทราบ เช่น เมื่อจะมีงานประเพณีของหมูบ่ ้ าน ก่อนกน้ าวันงาน 1 วันนัน้ ในเวลาเย็น จะมี
การตีท่องเป็ นจังหวะต่อเนื่อง เพื่อเป็ นการบอกให้ ชาวบ้ านได้ รับรู้วา่ พรุ่งนี ้จะมีงานสาคัญ
2.การตีท่องประกอบการกระทุ้งไม้ ไผ่ เป็ นการตี ท่องเพื่อใช้ เป็ นเครื่ องกากับจังหวะ ซึง่ จะใช้
แสดงการขอบคุณ หรื อการอวยพร ซึง่ จะใช้ ในพิธีสาคัญต่างๆของชาวอาข่า ทังยั
้ งสร้ างความ
สนุกสนานรื่ นเริงให้ กบั คนในชุมชนอีกด้ วย
2.6 การสืบทอด
กระบวนการเรี ยนรู้และการถ่ายทอดของชาวอาข่าบ้ านแสนเจริญ เป็ นการถ่ายทอดทาง
วัฒนธรรมที่ ประกอบไปด้ วยการถ่ายทอดวัฒนธรรมชีวิต ไปพร้ อมๆกับ ศิลปวัฒนธรรม ทาให้ เกิด
กระบวนการเรี ยนรู้ และการถ่ายทอด ที่ดาเนินควบคูก่ นั ไปในสังคม ตังแต่
้ อดีต จนถึงปั จจุบนั
การสร้ างเครื่องดนตรี
เครื่ องดนตรี ของชาวอาข่านัน้ บางชนิดก็สามารถสร้ างขึ ้นเพื่อใช้ เองได้ บางชนิดคนทัว่ ไปก็ไม่
สามารถสร้ างขึ ้นมาเพื่อใช้ ได้ ตามความเชื่อของชาวอาข่านันผู
้ ้ ที่จะสามารถทาท่องได้ นนจะต้
ั ้ อง เป็ นผู้
ที่มีบารมีสงู เช่น โจ่วมา พีม้ า ปาจี ่ หรื อผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีผ้ ใู ห้ การยอมรับ เท่านัน้
เครื่ องดนตรี บางชนิด เช่น หล่าเจ่ ชูลู๊ ยะเอ่ว นี ้สามารถสร้ างขึ ้นเพื่อใช้ เองได้ ไม่มีข้อจากัด
และเนื่องจากเครื่ องดนตรี เหล่านี ้ ใช้ วสั ดุที่หาได้ ง่ายในท้ องถิ่น ซึง่ วัสดุหลักๆ แล้ วก็คือไม้ ไผ่ จึงทาให้
เครื่ องดนตรี ดงั กล่าว เป็ นที่นิยมมาก และยังคงตกทอดกันมาจนถึงปั จจุบนั
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วิธีการทาหล่ าเจ่
1.เลือกน ้าเต้ าที่มีขนาดพอเหมาะ มีขวยาวและตรง
ั้
นามาตากจนแห้ ง ใช้ เหล็กเผาไฟแทงที่ขวั ้
ของน ้าเต้ าให้ ทะลุถึงในลูก เจาะรูที่ผลน ้าเต้ า 5 รู ให้ ทะลุทงั ้ 2 ด้ านเพื่อสามารถสอดไม้ ไผ่เข้ าไปได้

ภาพประกอบ 70 นาเหล็กที่เผาไฟจนร้ อนแทงที่ขวน
ั ้ ้าเต้ า

ภาพประกอบ 71 เจาะรูที่ผลน ้าเต้ า
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2.นาไม้ ไผ่ตงมาเหลาให้ บาง แกะเป็ นลิ ้น และทดลองเป่ าให้ ได้ เสียงตามที่ต้องการ

ภาพประกอบ 72 แกะลิ ้น
3.นาไม้ ไผ่เฮี๊ยะที่มีปล้ องยาวตรง ขนาดกว้ างประมาณ 2 เซนติเมตร มาตัดตรงข้ อไผ่ให้ ได้
ขนาดตามที่ต้องการ และบังตามขนาดของลิ
้
้นที่ได้ เตรี ยมไว้ แล้ ว

ภาพประกอบ 73 บังไม้
้ ไผ่เฮี๊ยะ
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4.นาลิ ้นที่เตรี ยมไว้ มาประกอบให้ เข้ ากับไม้ ไผ่เฮี๊ยะ ที่มีความยาวตามขนาดเสียงที่กาหนดไว้
โดยใช้ ขี ้สูด มายาให้ ตดิ กันสนิท

ภาพประกอบ 74 รังขี ้สูด

ภาพประกอบ 75 ติดขี ้สูดเพื่อยึดลิ ้นกับไม้ ไผ่เฮี๊ยะไว้ ด้วยกัน
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5.ทดลองปรับแต่งเสียงให้ แตกต่างกัน 5 เสียงตามที่กาหนดไว้ โดยการนาท่อไม้ ไผ่ที่ทาเสร็จ
แล้ วมาเป่ าเทียบเสียงกัน

ภาพประกอบ 76 ปรับแต่งเสียง
6.นาท่อไม้ ไผ่ที่เทียบเสียงได้ ตรงแล้ วนามาประกอบเข้ ากับน ้าเต้ าที่เตรี ยมไว้ แล้ วใช้ ขี ้สูดยาเพื่อ
ไม่ให้ เกิดช่องว่างระหว่างน ้าเต้ ากับไม้ ไผ่

ภาพประกอบ 77 นามาประกอบ
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การถ่ายทอดดนตรี
วัฒนธรรมประเพณีของชาวอาข่านันเป็
้ นสิ่งที่ถ่ายทอด และปฏิบตั กิ นั ต่อมาจากรุ่นสูร่ ุ่น เป็ น
ระยะเวลานาน วัฒนธรรมโดยส่วนใหญ่ เป็ นเครื่ องสร้ างความสามัคคีให้ กบั คนในชุมชน ทังยั
้ งเป็ น
เครื่ องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนเข้ าไว้ ด้วยกัน
วัฒนธรรมการสืบทอดทางดนตรี ของชาวอาข่าบ้ านแสนเจริญนัน้ ส่วนใหญ่จะเป็ นการ
ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษจากรุ่นสูร่ ุ่น จะเห็นได้ ชดั จากวัฒนธรรมการเก็บรักษากลอง ของบ้ านนาย
อาถู่ กลองนี ้เมื่อใช้ ในการประกอบพิธีกรรม ผู้ที่สามารถตีได้ จะต้ องเป็ นอาถู่เท่านัน้ แต่เมื่อใช้ ในงาน
รื่ นเริง ชาวบ้ านจะสามารถมายืมกลองจากนายอาถู่ได้ โดยเมื่อเสร็จภาระกิจแล้ วการนากลองมาคืน
จะต้ องมีคา่ ครูด้วย
นอกจากการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษแล้ ว การถ่ายทอดทางดนตรี อาข่าของบ้ านแสนเจริญนัน้
ยังมีการถ่ายทอดแบบครูกบั ศิษย์ สาหรับคนที่สนใจและต้ องการศึกษาดนตรี บางชนิด ก็จะมีการสอน
แต่วิธีการสอนโดยส่วนใหญ่นนจะอาศั
ั้
ยการลอกเลียนแบบจากครูผ้ สู อน ถ่ายทอดด้ วยการฟั งและการ
จดจา เนื่องจากในอดีตชาวอาข่าให้ ความสนใจในการเล่นดนตรี มากเนื่องจาก หนุม่ ชาวอาข่าจะต้ อง
ใช้ ดนตรี เป็ นสื่อในการแสดงความรักต่อหญิงสาว เนื่องจากในอดีตการจะพบปะกันพูดคุยกันนันท
้ าได้
ยาก จะพบกันก็ตอ่ เมื่อมีงานประเพณีที่สาคัญๆ ดนตรี จงึ ถือเป็ นสื่อกลางที่ดีในการสื่อความในใจ
ปั จจุบนั เริ่มมีการขาดช่วงของการสืบทอดอย่างเห็นได้ ชดั เนื่องจากผู้ที่สามารถบรรเลงดนตรี
ได้ ในปั จจุบนั จะมีอายุตงแต่
ั ้ 40 ปี ขึ ้นไป เด็กๆ ชาวอาข่าก็มิได้ ให้ ความสนใจกับดนตรี ดงเดิ
ั ้ มมากนัก
แต่อาจจะให้ ความสาคัญกับดนตรี สมัยใหม่มากกว่า เนื่องจากปั จจัยหลายๆ ด้ าน เช่น ขาดการ
สนับสนุนจากทางโรงเรี ยนที่จะนาดนตรี อาข่าเข้ าไปในหลักสูตรการเรี ยนการสอนวิชาศิลปะ การเปลี่ยน
การนับถือศาสนาจากดังเดิ
้ มเปลี่ยนไปเป็ นศาสนาคริสต์ การรักษาดนตรี ดงเดิ
ั ้ มไว้ เพื่อใช้ ในการประกอบ
พิธีกรรมจึงมีความสาคัญน้ อยลงตามลาดับ ในอดีตหนุม่ อาข่าจะใช้ ดนตรี เท่านันเพื
้ ่อเป็ นสื่อในการ
บอกความในใจ แต่ปัจจุบนั สภาพทางสังคมหลายอย่างเปลี่ยนไป การบอกรักหรื อการเกี ้ยวพาราสี
อย่างเช่นในอดีตนัน้ อาจไม่เข้ ากับสังคมในปั จจุบนั เนื่องจากหนุม่ สาวในหมูบ่ ้ าน มีการพบปะพูดคุยกัน
ได้ ง่าย มิใช่แค่ชว่ งเวลาประเพณีดงั เช่นแต่ก่อนเท่านัน้ จากปั จจัยแวดล้ อมดังที่ยกตัวอย่างมานี ้ ทาให้
การสืบทอดทางดนตรี ดงเดิ
ั ้ มของชาวอาข่าบ้ านแสนเจริญในปั จจุบนั นัน้ เริ่มมีการขาดช่วง และเลือน
หายไป
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3. ศึกษาวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้ องกับดนตรี ของชาวอาข่ าบ้ านแสนเจริญ
วัฒนธรรม หมายถึง ระบบวิธีคดิ และแบบแผนการประพฤติปฏิบตั ขิ องกลุม่ คนที่อาศัยอยูใ่ น
สังคมเดียวกัน โครงสร้ างเชิงสัญลักษณทาให้ กิจกรรมนันเด่
้ นชัดและมีความสาคัญ เป็ นสิ่งที่กลุม่ คน
สร้ างสรรขึ ้น ด้ วยการเรี ยนรู้จากกันและกัน และร่วมใช้ อยูใ่ นหมูพ่ วกของตน วัฒนธรรมส่วนหนึง่
สามารถแสดงออกผ่าน วรรณกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม ดนตรี เป็ นต้ น
วัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ อาจได้ รับอิทธิพลจากการติดต่อกับภูมิภาคอื่น เช่น การเป็ นอาณา
นิคม การค้ าขาย การย้ ายถิ่นฐาน การสื่อสารมวลชน ศาสนา และระบบความเชื่อ ซึง่ สิ่งเหล่านี ้มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลง เกิดขึ ้น และการสูญหายไปของวัฒนธรรมทังสิ
้ ้น วัฒนธรรม สามารถแบ่งออกได้
เป็ น ชีวิตวัฒนธรรม และ ศิลปวัฒนธรรม ซึง่ วัฒนธรรมดังกล่าว จะดารงอยูแ่ ละใช้ ควบคูก่ นั ไปในแต่
ละสังคม
วัฒนธรรมดนตรี ถือเป็ นอีกสิ่งหนึง่ ที่อยูค่ วบคูไ่ ปกับวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต ของ
สังคมมนุษย์โดยทัว่ ไป ชาวอาข่านันก็
้ เช่นกัน ดนตรี ของชาวอาข่านันมี
้ บทบาทในการทาหน้ าที่เชื่อม
ความสัมพันธ์ และสร้ างความสนุกสนานให้ กบั คนในชุมชน ทังยั
้ งเป็ นสื่อที่ใช้ ในการบอกข่าว รวมไปถึง
หน้ าที่ในการบรรเลงประกอบพิธีกรรม อีกด้ วย
3.1 ดนตรีในประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้ องกับชีวิต
แช่ คา อะเผ่ ว หรื อพิธีเริ่มหว่ านปลูก
งานแช่ คา อะเผ่ว นี ้ จะมีการจัดขึ ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี มีตานานเล่าขานกันมา
ว่า ในอดีตมนุษย์เราไม่ได้ มีข้าวกินเหมือนในปั จจุบนั เนื่องจากขาดพันธุ์ข้าวมาปลูก มนุษย์จงึ หาพืช
ผลไม้ ตา่ ง ๆ จากป่ ามากินแทน มนุษย์จงึ วางอุบายให้ สตั ว์อื่น ๆ ที่มีความฉลาดน้ อยกว่าไปขโมยพันธุ์
ข้ าวของเทพที่มีชื่อว่า อะเผ่วหมี ่แย้ โดยการใช้ นกกระจอก อาข่าเรี ยกว่า จี ้เจอะ พันธุ์ข้าวที่สงั่ ให้ ไป
ขโมยมีชื่อว่า โกะมา นกกระจอกไม่สามารถขโมยมาได้ จึงบินกลับมาบอกมนุษย์วา่ ไม่สามารถขโมย
มาได้ และนกกระจอกจึงถูก อะเผ่วหมี ่แย้สาปแช่งว่า ขอให้ เป็ นนกที่ขโมยกินตลอดไป นกกระจอกจึง
เป็ นนกขี ้ขโมยดังเห็นในปั จจุบนั มนุษย์จงึ วางอุบายหลอกนกที่มีชื่อว่า จ่าโห่ ไปขโมยต่อ แต่ก็ไม่
สามารถขโมยออกมาได้ มนุษย์จงึ หลอกให้ นกเขาหรื อที่อาข่าเรี ยกว่า ห่าเห่ว (แปลว่านกขโมย) ไป
ขโมยต่อและสามารถขโมยมาได้ มนุษย์จงึ ขอพันธุ์ข้าวจากนกเขาและนกเข้ าได้ ตอบว่าได้ กลืนกินไป
หมดแล้ ว พร้ อมกับหนีไปเกาะบนกิ่งไม้ ซาง ซึง่ มีนกเกาะอยูห่ น้ านัน้ 2 ตัว อยูแ่ ล้ ว รวมเป็ น 3 ตัว
มนุษย์ซงึ่ มีหน้ าไม้ หรื อที่อาข่าเรี ยกว่า ก๊า อยูไ่ ด้ ตดั สินใจยิงนกที่เกาะอยูต่ รงกลาง เมื่อยิงก็ถกู นก
ตัวกลางและได้ ตกลงไปในน ้าวน ซึง่ มีปลาเหลืองและนกถูกปลาเหลืองกินเข้ าไป มนุษย์จงึ ไปหาแหมา
ทอด และได้ ปลาเหลืองมา ผ่าท้ องปลาเห็นมีนกอยู่ 1 ตัว จึงผ่าท้ องนก จึงเห็นเมล็ดข้ าวอยู่ มนุษย์
จึงนาไปปลูกและขยายพันธุ์มาจนถึงปั จจุบนั นี ้

103

เนื ้อหาสาระของเทศกาลแช่ คา อะเผ่ว
1.เทสกาล แช่ คา อะเผ่ว นี ้เป็ นเทศกาลที่แสดงออกถึง ถึงกาลแห่งการทางาน หลังจากที่
พักผ่อนจากการเหน็ดเหนื่อยของปี ที่แล้ ว จึงหยุดพักยาวนานในช่วง จอ ลา และเมื่อครบบรรจบถึง
เทศกาลนี ้อีกครัง้ ก็แสดงถึงฤดูการเริ่มการปลูกพืชพันธุ์ตา่ ง ๆ ได้ มาถึง เพราะก่อนเทสกาลนี ้ไม่สามารถ
เอาข้ าวไปปลูกที่ไหนได้
2.ถึงกาลทาความสะอาดลาห้ วยศักดิส์ ิทธิ์แหล่งน ้าดื่มน ้าใช้ ของชุมชน ในเทศกาลนี ้ต้ องหาไม้
ไผ่ไปล้ อมรัว้ และทาความสะอาดเอาใบไม้ และสิ่งปฏิกลู ต่าง ๆ ออกมา จึงนับได้ วา่ เป็ นการดูแลสุขภาพ
ให้ มีน ้ากินน ้าใช้ ที่สะอาด การทาความสะอาดอาข่ามีความเชื่อว่าเมื่อได้ ทาความสะอาดห้ วยศักดิส์ ิทธิ์
แล้ วได้ บญ
ุ เพราะการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ที่ศกั ดิส์ ิทธิ์ต้องเอาน ้ามาจากลาห้ วยนี ้ไปประกอบเท่านัน้
นอกจากการทาความสะอาดแล้ ว ยังมีการปลูกแซมไว้ ด้วยต้ นไม้ เพื่อให้ มีการอุ้มน ้าไว้ เลี ้ยงอาข่าทัง้
ชุมชน
3.สัญญาณเตือนให้ เตรี ยมเมล็ดพันธุ์ตา่ ง ๆ หลังจากเทศกาลนี ้การเริ่มปลูกพืชต่าง ๆ เกิดขึ ้น
จึงต้ องมีการเตรี ยมเมล็ดพันธุ์ตา่ ง ๆ เพื่อน ้าไปปลูกในไร่นา
รูปแบบที่แสดงออกของเทศกาล แช่ คา อะเผ่ว
เทสกาลนี ้ก็เช่นกันยังไม่ปรากฏว่าเกิดขึ ้นที่ใด เมื่อใดเป็ นเทศกาลที่เกี่ยวกับการปลูกข้ าว มี
ด้ วยกันทังหมด
้
2 วัน ซึง่ โจ่วมาจะเป็ นผู้กาหนดฤกษ์ดี การนับวันฤกษ์นนนั
ั ้ บโดยยึดครอบครัวของ โจ่ว
มาเป็ นหลัก จะต้ องไม่เป็ นวันที่เป็ นวันเกิดหรื อตาย ในครอบครัว เทศกาลนี ้จัดขึ ้นเดือนพฤษภาคมของ
ทุกปี
วันที่ 1 แช่ คา อะเผ่ว จา แป เช้ าของวันแรกนี ้ ผู้ชายอาข่าครอบครัวละคนจะเดินทางไป
ห้ วยศักดิส์ ิทธิ์ เพื่อไปทาความสะอาด ทารัว้ อาข่ามีความเชื่อว่า ถ้ าครอบครัวใดไม่ไปร่วมทารัว้ ทา
ความสะอาดห้ วยในวันนี ้ การทามาหากินไม่ขึ ้น เมื่อทาความสะอาดเสร็จก็เดินทางกลับบ้ านไปกินข้ าว
เช้ าแล้ วจะมีผ้ หู ญิงอาข่ามาตักน ้าในห้ วยศักดิส์ ิทธิ์นี ้ การตักน ้าจะต้ องตักตามลาดับ ก่อนตักน ้าต้ องมี
การล้ าง หน้ า มือ และเท้ า ตักน ้าเสร็จก็จะเดินทางกลับบ้ าน เวลาประมาณ 11 โมง โจ่วมา จะตี
กลองเพื่อเป็ นสัญญาณว่าสามารถนึง่ ข้ าวได้ ทาการนึง่ ข้ าว ช่วงที่ข้าวยังไม่สกุ ก็จะคัว่ งาดามาตากับ
เกลือ เพื่อให้ ผสมกับ ข้าวปุก เอาข้ าวที่นงึ่ สุกไปตากับ ข้าวปุก ยก ข้าวปุกเข้ าบ้ าน เมื่อไปถึงบ้ านก็ทา
ความสะอาดบ้ านและหิ ้ง เอาลูกเหล้ ามาตังใกล้
้ ๆ หิ ้งเอาตอกมาใส่หนึง่ อัน และมีหลอดดูดน ้า นาถ้ วย
มาวางไว้ ใบหนึง่ เทน ้าบริ สทุ ธิ์ใส่ในขันที่ทามาจากน ้าเต้ า เอาขันตักน ้าจากถ้ วยมาเทใส่ลกู เหล้ า ไปจับ
ไก่มา 1 ตัว ใช้ ได้ ทงตั
ั ้ วผู้และตัวเมียแต่ต้องมีอวัยวะครบและต้ องไม่มีขนสีขาว ตักน ้าจากถ้ วยมาเทใส่
ขา ปี ก และหัวไก่ ที่ละ 3 ครัง้ แล้ วใช้ ไม้ ตีหวั นาไก่ไปเผาถอนขน ล้ างด้ วยน ้าสะอาด ดึงโครงไก่
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ออกมาเป็ นสองส่วน คือ ส่วนอกกับส่วนหลัง การดึงจะต้ องไม่ให้ ตบั ไก่ตดิ หน้ าอกไก่ ถ้ าดึงติดตับไก่
จะต้ องหาไก่ตวั ใหม่และเริ่มทาพิธีใหม่ อาข่าเรี ยกว่า นุ่ม แบ่งเนื ้อไก่เป็ นชิ ้นส่วนใหญ่เป็ นน่อง ปี ก
และตับ และเนื ้อชิ ้นเล็กส่วนหน้ าอกไก่ เอาไปต้ มกับเกลือ ข้ าวสาร และขิง ระหว่างที่ต้มไก่ยงั ไม่สกุ ก็
เอาถ้ วย เก้ าอี ้ ขันโตก ทาพิธีออกมาล้ างโดยใช้ น ้าบริ สทุ ธิ์ ล้ างเสร็ จ เอาถ้ วยวางไว้ บนขันโตก จานวน
5 ใบ ยกไก่ที่ต้มลง ถ้ วยใบที่ 1 ใส่ขิงกับชา 2 เหล้ า 3 ข้ าวบริ สทุ ธิ์ 4 ข้าวปุก และ 5 เนื ้อไก่ น่อง
ปี ก ตับ เอาเก้ าอี ้ไปวางไว้ ใกล้ หิ ้ง ยกขันโตกไปวางไว้ ใกล้ ๆ หิ ้งก่อน หันหลังให้ หิ ้งประมาณ 2-3 นาที
ยกขันโตกลงมา แล้ วแบ่งเครื่ องเซ่นไหว้ ให้ ทกุ คนในครอบครัวกิน การแบ่งให้ กินผู้ทาพิธีต้องกินเป็ นคน
แรกก่อน แล้ วแบ่งให้ คนอื่น ๆ ในครอบครัวกินตาม การรับเครื่ องเซ่นไหว้ ต้องรับด้ วยสองมือ ต้ องสวม
ใส่เสื ้อผ้ าที่มิดชิดและสวมหมวก เมื่อกินครบทุกคนในครอบครัวก็เอา ข้าวปุกและเนื ้อไก่ที่ใส่ถ้วยไปเก็บ
ไว้ ในฉางข้ าวสาร ส่วนเหล้ า ข้ าวบริ สทุ ธิ์ ชา ไปเททิ ้งที่เตาไฟ แล้ วเอาขันโตกไปวางไว้ บนหิ ้ง เก้ าอี ้
วางใกล้ ๆ หิ ้งเหมือนเดิม พอถึงเวลาค่าผู้อาวุโสในหมูบ่ ้ านคนใดคนหนึง่ ที่มีหน้ าที่ไปตะโกนที่บ้าน โจ่วมา
ตะโกนแปลได้ ดงั นี ้ “พรุ่งนี ้เป็ นวันเริ่ มปลูกข้ าว ล้ างห้ วยศักดิส์ ิทธิ์ให้ สะอาด ขอให้ ทกุ คนอย่าออกจาก
หมูบ่ ้ าน ขอให้ อยูใ่ นจารี ตประเพณี ห้ ามจับปลา หาเห็ด ขุดหน่อ แตะต้ องขนสีขาว จับนก จับ
กระลอก ” อาข่าเรี ยกการตะโกนนี ้ว่า แน่ กู กู่-เออ เมื่อตะโกนเสร็จก็ต้องเข้ าไปกินเหล้ าที่บ้าน โจ่ว
มาที่เตรี ยมไว้ ให้ ในคืนนี ้โจ่วมาต้ องเตรี ยมไก่ไว้ 2 ตัว ตัวผู้ 1 ตัว และ ตัวเมีย 1 ตัว ไว้ ประกอบ
พิธีกรรมในวันรุ่งขึ ้น
วันที่ 2 แซ่ คา อะเผ่ว จา ดา รุ่งเช้ าผู้อาวุโสในหมูบ่ ้ านจะมาบ้ านโจ่วมาแล้ วเดินทางไป
กับโจ่วมาไปที่ห้วยศักดิส์ ิทธิ์ หรื อ ห้ วยศักดิส์ ิทธิ์ที่อาข่าเรี ยกว่า อี ้ จู่ ล่อ เค๊าะ เพื่อทาพิธีล้างเมล็ด
พันธุ์พืช พอถึงที่ห้วยก็เอาลูกเหล้ ามาตัง้ และตังถ้
้ วยอีกหนึง่ ใบ เอาน ้าจากห้ วยใส่ถ้วยข้ างในถ้ วยมีขนั
น ้าที่ทามาจากน ้าเต้ า เอาขันตักน ้าจากถ้ วยเทใส่ขา ปี ก และหัวไก่ ที่ละ 3 ครัง้ ใช้ มีดเฉือนคอไก่และ
รองเลือด เอาจอบเล็ก ๆ ไปขุดที่ต้นลาห้ วย เพื่อทาให้ น ้าไหลคล่อง เอาพันธุ์ข้าวเปลือกที่หอ่ ด้ วย
ใบตอง มามัดติดกับท่อนไม้ ไผ่ที่ตอ่ น ้าออกมาจากห้ วย เพื่อให้ น ้าที่ไหลออกมาตกใส่เมล็ดพันธุ์ข้าว
ถอนขนไก่จากน่อง ปี ก และหัว ทังสองตั
้
วที่ละ 3 ครัง้ ทิ ้งลงในลาห้ วย ขอพรพร้ อมทังเอามื
้
อจุม่ ลง
ถ้ วยเลือดไก่ดีดเลือดลงในลาห้ วย เอาไก่ไปถอนขนและเผา ล้ างด้ วยน ้าสะอาด เอาเนื ้อไก่ไปแบ่งเป็ น
ชิ ้นส่วน ต้ องแบ่งเป็ นขา น่อง ตับ ใส้ ปี ก และหัว ต้ องทาเป็ นชิ ้นโต ๆ ส่วนชิ ้นเนื ้อไก่อื่น ๆ ก็ทาเป็ น
ชิ ้นเล็ก ๆ มาแกง อาข่าเรี ยกการแบ่งนี ้ว่า ฮู่ มา ลา ดา พอต้ มสุกก็ยกลงเอาขันโตกมาตัง้ ห่อ
ขันโตกด้ วยใบตอง เอาถ้ วยมาตังบนขั
้ นโตก จานวน 5 ใบ ใบที่ 1 ใส่ เหล้ า 2 ชนิดคือ น ้าจากลูก
เหล้ า และเหล้ าใช้ ดื่ม 2 ใส่ข้าวบริ สทุ ธิ์ 3 ใส่เนื ้อไก่ตวั เมียมีนอ่ ง ขา ตับ ใส้ ปี ก หัว 4 ใส่เนื ้อไก่
ตัวผู้ มี ขา น่อง ตับ ใส้ ก้ นไก่ และหัว 5 ชา ยกขันโตกไปบริ เวณลาห้ วย หยิบข้ าวบริ สทุ ธิ์จากถ้ วย
เทลงในลาห้ วย ตามด้ วยเนื ้อไก่ตวั เมีย ตัวผู้ เทเหล้ า 2 ชนิด ลงในลาห้ วย และตามด้ วย ชา แล้ วยก
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ขันโตกขึ ้นมาให้ โจ่วมาเริ่ มกินคนแรก โดยกินข้ าวบริ สทุ ธิ์ เหล้ า 2 ชนิด ชา และเนื ้อไก่ เริ่มกินข้ าว
(ห่อข้ าวมาจากบ้ าน) พอกินข้ าวเสร็จก็นากระดูกไก่ ส่วนน่องทังสองตั
้
วมาดูดวง ดูเสร็จก็จะเดินทาง
กลับบ้ านโจ่วมา กลับมาถึงบ้ าน โจ่วมาก็เรี ยกผู้อาวุโสในชุมชนมาดูดวงหมูบ่ ้ าน ช่วงที่ดดู วงอยูน่ นั ้ โจ่ว
มาไปจับไก่มา 1 ตัว ใช้ ได้ ทงตั
ั ้ วผู้และตัวเมีย แต่ต้องไม่มีขนสีขาว เตรี ยมข้ าวเปลือกที่ไปล้ างมา จอบ
เล็ก ขิงและชาที่หอ่ ด้ วยใบตอง ลูกเหล้ า น ้าบริ สทุ ธิ์ หายอดไม้ ปุ่ ห่า (เป็ นต้ นไม้ ชนิดหนึง่ ที่มีใบเรี ยว
ยาว ประมาณ 10 เซนติเมตร) เอามาจานวน 3 ยอด ถือด้ วยมือเท่านันเดิ
้ นทางไปไร่ พอไปถึงไร่ก็
เอาถุงที่แบกห้ อยไว้ ที่ศาลพระภูมิที่ทาไว้ ในไร่ อาข่าเรี ยกศาลพระภูมินี ้ว่า ยา ชุ่ม หุ่ม พี ่ นาไก่วางไว้
ใกล้ ศาลพระภูมิ นาลูกเหล้ าและถ้ วยออกมา เทน ้าบริ สทุ ธิ์ใส่ถ้วย เอาขันที่ทาจากน ้าเต้ าใส่ถ้วย แล้ ว
เทน ้าบริ สทุ ธิ์ลงไป นาขันน ้าตักน ้าจากถ้ วยเทใส่ขาไก่ ปี ก และหัว ที่ละ 3 ครัง้ ใช้ ไม้ ที่เตรี ยมมา ตี
หัวไก่ ถอนขนให้ สะอาด เผาไก่ไปด้ วยและขอพรไปด้ วย เมื่อเสร็จก็นาเมล็ดพันธุ์ข้าวออกมา ขุดหลุม
แล้ วเอาเมล็ดพันธุ์โปรยใส่หลุม ขุดจานวน 3 ครัง้ เอาข้ าวเปลือกที่เหลือใส่กระบอกไม้ ไผ่มดั ติดศาล
พระภูมิ ทาความสะอาดศาลพระภูมิ พอทาเสร็จก็เอากระบอกไม้ ไผ่ที่มีข้าวเปลือกห่อกลับไปบ้ าน เป็ น
อันเสร็จพิธีกรรม การทาพิธีกรรมนี ้เป็ นสิ่งสาคัญ เพราะเป็ นสัญญาณเตือนว่าถึงฤดูการเริ่มการปลูกพืช
ต่าง ๆ การปลูกต้ องให้ โจ่วมาปลูกเป็ นครอบครัวแรกก่อน แล้ วครอบครัวอื่นในหมูบ่ ้ านจึงปลูกตามได้
บทบาทของดนตรี ในเทศกาล แช่ คา อะเผ่ว
ท่อง หรื อกลองของชาวอาข่านัน้ เข้ าไปมีบทบาทในการใช้ บอกสัญญาณ ในการเริ่มพิธี และ
ใช้ เพื่อบอกสัญญาณต่างๆ ในพิธีกรรมที่จดั ขึ ้น ร่วมกันในชุมชน
3.2 ดนตรีท่ เี กี่ยวข้ องกับความเชื่อ
การสร้ างประตูหมู่บ้าน หรื อ ล้ อ ข่ อง ตู่เออ
ตามความเชื่อของชาวอาข่านันเชื
้ ่อว่าในอดีตอาข่าไม่มีประตูหมูบ่ ้ านดังเช่นปั จจุบนั และได้ เกิด
โรคภัยไข้ เจ็บต่าง ๆ เข้ ามาในหมูบ่ ้ าน ตลอดถึงผีสางต่าง ๆ ก็เข้ ามารบกวนชาวอาข่า ทาให้ เจ็บไข้ ได้
ป่ วยตลอดถึงมีบางคนได้ ล้มตายจากไป ผู้นาการปกครองและผู้นาสวดต่าง ๆ ตลอดถึงผู้อาวุโสในชุมชน
จึงได้ ปรึกษากัน เพื่อหาทางป้องกันและแก้ ไขไม่ให้ โรคภัยไข้ เจ็บและผีสางเข้ ามาตามพันธสัญญาที่เคย
ทาไว้ (ทาไว้ ในช่วงที่หลังจากอะมามาตะได้ ตายไป ผีกบั คนได้ แบ่งเขตอยูใ่ นโลกผีและโลกมนุษย์ ซึง่ การ
แบ่งโลกแบ่งได้ เป็ น 2 ระดับคือ โลกแห่งผีคือกลางคืนและโลกแห่งไม่มีตวั ตน และโลกแห่งคนคือ
กลางวันและโลกแห่งมีชีวิตมีตวั ตน) ตลอดถึงป้องกันโรคร้ ายและโรคภัยไข้ เจ็บเข้ ามา จึงได้ สร้ าง ล้อ
ข่อง ขึ ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้ ภยันตรายต่าง ๆเข้ ามาทาร้ ายอาข่า
ล้อข่อง จึงมีรูปต่าง ๆ และมี
ความหมายต่างกันดังนี ้ รูปแกะสลักของมนุษย์ สามารถบอกได้ 2 ความหมาย ความหมายแรกคือ
เป็ นการบอกกล่าวผีสางว่าถิ่นนี ้เป็ นถิ่นของมนุษย์ ผีเข้ าไม่ได้ เมื่อผีเห็นรุปแกะสลักก็จะกลัวและรูป
แกะสลักก็ไล่ผีไป ความหมายที่สองคือ เป็ นการให้ มนุษย์ราลึกอยูเ่ สมอว่าการที่มนุษย์สามารถอยูต่ อ่ ไป
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ในโลกนี ้ได้ ตอ่ ไปก็ต้องมีการสืบเผ่าพันธุ์ รูปนก เช่น เหยี่ยว มีความหมายว่า นกเป็ นสัตว์ที่บนิ อยูเ่ บื ้อง
บน สามารถเห็นสิ่งที่ไม่ดีที่เข้ ามาในชุมชนอาข่าเมื่อเห็นก็บนิ กลับมาส่งข่าวให้ รูปแกะสลักมนุษย์ เพื่อให้
เตรี ยมการไล่สิ่งไม่ดี ส่วน ด๊าแล้ หรื อตาแหลว นันมี
้ ไว้ เป็ นยันต์ เมื่อสิ่งไม่ดีเห็นก็จะกลัวและหนีไป ด๊า
แล้มีความหมายอีกอย่างหนึง่ คือ เป็ นสัญลักษณ์ของอาข่าในการรักษาป่ าไม้ เมื่ออาข่าเห็น ด๊าแล้มดั ติด
ต้ นไม้ อาข่าจะไม่ตดั ไม้ และฟั นต้ นไม้ ต้นนันเด็
้ ดขาด เพราะอาข่ารู้ทนั ทีเลยว่าสถานที่แห่งนี ้เป็ นสถานที่
พิธีกรรม
เนื ้อหาสาระของเทศกาล ล่อ ขึง ตู่ – เออ อะเผ่ว
1.การสร้ างล่อขึง หรื อประตูหมูบ่ ้ าน แสดงออกถึงการป้องกันสิ่งไม่ดี เช่น ผีสาง โรคภัยไข้
เจ็บ จึงต้ องสร้ างขึ ้นมาใหม่ทกุ ปี ๆ ละครัง้ ประมาณกลางเดือนเมษายน และอาข่าทุกคนรู้สกึ ปลอดภัย
และสบายใจ เมื่อมีประตูหมูบ่ ้ านที่สิ่งชัว่ ร้ ายทาร้ ายไม่ได้ จงนับว่าการทา ล่อ ขึง ของอาข่าเป็ นการใช้
จิตวิทยา เพื่อรักษาขวัญของอาข่าทุกคนในชุมชน
2.แสดงออกถึงธรรมชาติของมนุษย์ในการสืบพันธุ์ ในประตูหมูบ่ ้ านมีรูปแกะสลักผู้หญิงผู้ชาย
ที่แสดงถึงธรรมชาติของคนในเรื่ องการสืบเผ่าพันธุ์ ในสังคมของอาข่าการแกะรูปอย่างนี ้ไม่ถือว่าเป็ น
เรื่ องต่าต้ อยหรื อเสียหาย เพราะมีความเชื่อว่าคนเราจะดารงเผ่าพันธุ์อยูไ่ ด้ ด้วยกิจกรรมสืบเผ่าพันธุ์
การแกะรุปดังกล่าวจึงเป็ นการย ้าเตือนถึงธรรมชาติของความเป็ นมนุษย์
3.เป็ นวันศิลปะ ในเทศกาลนี ้ช่างที่มีฝีมือในการแกะสลักต่าง ๆ จะมารวมตัวกันที่ประตูหมูบ่ ้ าน
และประลองฝี มือกันว่าใครมีฝีมือดีกว่ากัน วันนี ้มีการแกะรูปต่าง ๆ เช่น ปื น มีด ระเบิด คน นก มา
ประดับบนเสาประตูหมูบ่ ้ าน นอกจากเป็ นเวทีประลองฝี มือในการแกะสลักแล้ ว ยังเป็ นเวทีเปิ ดโอกาส
ให้ กบั นักแกะสลักรุ่นเยาว์ ได้ มีโอกาสเรี ยนรู้และได้ รับการถ่ายทอดจากผู้ร้ ู
4.แสดงออกถึงการอนุรักษ์ต้นไม้ ในเทศกาลนี ้อาข่ามีการประดิษฐ์ ที่อาข่าเรี ยกว่า ด๊ าแล้
หรื อภาษาไทยเรี ยกว่าตาแหลว ซึง่ นามามัดติดกับต้ นไม้ ในบริเวณประตูหมูบ่ ้ าน เมื่ออาข่าเห็น ด๊าแล้มดั
ติดต้ นไม้ ก็หมายถึงไม่สามารถเอามีดหรื อของมีคมฟั นได้ ถ้ าฟั นก็ต้องเอาหมูและเหล้ าไปเลี ้ยงขอขมา
จึงเป็ นการอนุรักษ์ต้นไม้ โดยผ่านมิตวิ ฒ
ั นธรรมความเชื่อมาคุมพฤติกรรมของมนุษย์ให้ เอื ้อต่อการรักษา
ป่ า
รูปแบบที่แสดงออกของเทศกาล ล้อ ข่อง อะเผ่ว
เทศกาลนี ้ก็เหมือนกับเทศกาลอื่น ๆ ยังไม่สามารถระบุได้ วา่ เกิดขึ ้นที่ไหนและเมื่อใด ตาม
ความเชื่อของชนเผ่าอาข่า เชื่อว่าประตูหมูบ่ ้ านหรื อ ล้อข่อง เป็ นสิ่งที่ป้องกันสิ่งชัว่ ร้ ายที่อยูน่ อกชุมชน
จะเข้ ามาทาไม่ดีกบั คนในชุมชน เวลาทาประตูจงึ มีการทาลวดลาย เพื่อให้ สิ่งชัว่ ร้ ายกลัวรูปแกะสลัก
ผู้หญิงผู้ชาย มีให้ ไล่สิ่งไม่ดีไม่ให้ เข้ ามาในชุมชน และแกะสลักรูปนกอินทรี ย์ไว้ ให้ บอกกล่าวสิ่งไม่ดีที่จะ
มาให้ กบั รูปแกะสลักผู้ชายผู้หญิงรู้ เพราะนกอินทรี ย์เป็ นสัตว์ที่บนิ สูงสามารถมองเห็นอันตรายต่าง ๆ ได้
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มากกว่าผู้อยูต่ ่า การสร้ างประตูหมูบ่ ้ านจะต้ องสร้ างสองทาง คือทางทิศเหนือและทางทิศใต้ ของ
หมูบ่ ้ าน การทาประตูหมูบ่ ้ านของอาข่า นอกจากจะเป็ นการทาเพื่อป้องกันสิ่งไม่ดีเข้ ามาในหมูบ่ ้ านละ
รักษาป่ าแล้ วยังเป็ นการให้ ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ การสืบพันธุ์ของมนุษย์ด้วย
ล้อข่อง จะทาวันใดก็ได้ ตามที่ โจ่วมาเป็ นผู้กาหนด จะทาในช่วงกลาง ๆ เดือนเมษายนของ
ไทยประกอบพิธีแค่วนั เดียว คืนก่อนจะมีการประกอบพิธีกรรมหมูบ่ ้ าน
จะมีการตีกลอง โดย โจ่วมา
และมีการตะโกนให้ ทกุ คนในหมูบ่ ้ านทราบว่าพรุ่งนี ้เป็ นวันประกอบพิธี ล้อ ข่อง ตูเอ่อ ขอให้ ทกุ คนอยู่
ในความสงบ อาข่าเรี ยกการตะโกนนี ้ว่า เล่อ กู่ อะนึง โดยทัว่ ไปจะตะโกนว่า “ พรุ่งนี ้เป็ นวันทาล้อ
ข่อง ขอให้ ผ้ หู ญิงและผู้ชายในหมูบ่ ้ านอยูใ่ นกฎเกณฑ์ อย่าเอารังนก รังหนู อย่าจับปลา อย่าขุดหน่อ
อย่าหาเห็ด ” การตะโกนนี ้เน้ นการประชาสัมพันธ์ให้ คนในชุมชนได้ เตรี ยมตัวให้ พร้ อม เพื่อวันทาประตู
หมูบ่ ้ านในวันรุ่งขึ ้น
วันประกอบพิธีลอ้ ข่อง วันที่ 1 หลังจากกินข้ าวเช้ าเสร็จ ประมาณ 8 โมงครึ่ง ผู้ชายใน
บ้ านคนใดคนหนึง่ ทุกหลังคาเรื อนก็จะถือมีดไปบ้ านโจ่วมา ในเช้ านี ้ภรรยาของ โจ่วมาจะไปตักน ้าในห้ วย
ศักดิส์ ิทธิ์ พอทุกคนมาถึงบ้ านกันหมด โจ่วมาก็จะเอาน ้าบริ สทุ ธิ์ เงิน และข้ าวสาร นาหน้ าไปประตู
หมูบ่ ้ านทางทิศเหนือ อีกส่วนหนึง่ ก็จะแบ่งให้ ไปในทิศใต้ เมื่อไปถึงประตูหมูบ่ ้ าน โจ่วมาก็จะเริ่มขุดหลุม
ฝั งเสาประตูหมูบ่ ้ าน บางส่วนจะหาไม้ มาแกะสลัก บางส่วนก็จะทาความสะอาดในรอบประตูหมูบ่ ้ าน
โดยการกวาดใบไม้ ถางหญ้ า ให้ ดสู ะอาดตา เมื่อนาไม้ มาถึงผู้ชายที่เชี่ยวชาญในการแกะรูปก็จะ
แกะสลัก ส่วนผู้หญิงก็จะมาบริการน ้าชาและน ้าเปล่าให้ ตลอดถึงการสาน ด๊าแล้ (ตาแหลว) ส่วนคน
ที่ถนัดในการเขียนลวดลายก็จะเขียนลวดลายในเสาประตูหมูบ่ ้ าน เมื่อเตรี ยมทุกอย่างพร้ อม ก่อนจะมี
การลงเสา โจ่วมาจะมีการประกอบพิธีกรรมโดยการเทน ้าบริ สทุ ธิ์ลงหลุม ฝนเงินลงหลุม อย่างละสาม
ครัง้ แล้ วโจ่วมาใช้ มือข้ างซ้ ายฟั นเสา จานวน 9 ครัง้ ซึง่ 9 มีความหมายถึงการปิ ดไม่ให้ สิ่งชัว่ ร้ ายเข้ า
มาในชุมชน เมื่อเสร็จการทาประตูหมูบ่ ้ านทุกคนต้ องเดินทางไปถึงบ้ าน โจ่วมาก่อนจึงจะกลับเข้ าบ้ านได้
ส่วนผู้อาวุโสในหมูบ่ ้ านก็จะประกอบพิธีกรรมต่อ โดยการนาไก่ตวั ผู้หรื อตัวเมียก็ได้ แต่ต้องไม่มีขนสีขาว
จานวน 1 ตัว เอาลูกเหล้ ามาตัง้ หาถ้ วยมาหนึง่ ใบใส่น ้าบริ สทุ ธิ์ ข้ างในมีขนั ทามาจากน ้าเต้ า ตักน ้า
เทใส่ขา ปี ก และหัวไก่ ทีละจานวน 3 ครัง้ ใช้ ไม้ ตีหวั ไก่ให้ ตาย เอาไก่ไปเผาและถอนขนให้ สะอาด
นาไปล้ างด้ วยน ้าสะอาดอีกครัง้ เอาไก่ไปต้ มทังตั
้ วใส่เครื่ องปรุงคือเกลือ ขิง และข้ าวสาร เมื่อต้ มสุกก็
ตังขั
้ นโตกห่อด้ วยใบตอง ให้ โจ่วมาและผู้อาวุโสกินข้ าว การทาพิธีกรรมนี ้อาข่าเรี ยกว่า ล้อ ข่อง แบ
กู่ เจ๊ อ เมื่อกินข้ าวเสร็จเป็ นอันเสร็จพิธี
ความหมายแฝงที่อยูก่ บั พิธีกรรมนี ้สอนให้ คนรักธรรมชาติ ก่อนที่จะเข้ าหมูบ่ ้ านอาข่า ถ้ า
สังเกตจะเห็นเต็มไปด้ วยป่ าไม้ อย่างร่มรื่ น การทาพิธีกรรมนี ้จะมีการมัด ด๊าแล้ ซึง่ สานจากไม้ ไผ่แล้ วไป
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มัดติดกับต้ นไม้ เมื่ออาข่าเห็น ด๊าแล้อาข่าจะไม่เอามีดฟั น ถ่มน ้าลายทิ ้งและตัดต้ นไม้ นนอย่
ั ้ างเด็ดขาด
เพราะนันหมายถึ
้
งเขตพิธีกรรมจะเอามีดฟั นไม่ได้ ถ้ าฟั นจะต้ องเอาหมูและเหล้ าไปขอขมา
บทบาทของดนตรี ในเทศกาล ล้อ ข่อง ตู่เออ
ท่อง หรื อกลองของชาวอาข่านัน้ เข้ าไปมีบทบาทในการใช้ บอกสัญญาณ ในการเริ่มพิธี และ
ใช้ เพื่อบอกสัญญาณต่างๆ ในพิธีกรรมที่จดั ขึ ้น ร่วมกันในชุมชน
3.3 ดนตรีในพิธีสาคัญต่ าง ๆ
ฮึม่ สึ - ฮึมมี่ ( ไข่ แดง )
งานเทศกาล ฮึ่มสึ- ฮึ่มมี ่ นันจะจั
้ ด ในช่วงเดือนเมษายน มีตานานเล่าขานกันมายาวนานว่า
มีผ้ นู าอาข่าทางการปกครอง หรื อที่อาข่าเรี ยกว่า โจ่วมา และผู้นาประกอบพิธีกรรม (ผู้สวดบทต่าง ๆ )
หรื อที่อาข่าเรี ยกว่า พีม้ า ซึง่ สองตาแหน่งที่กล่าวมานี ้มีบทบาทมากในชุมชนอาข่า ได้ จดั การประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารื อในเรื่ องการปกครอง โดยมีผ้ อู าวุโสเข้ าร่วมฟั งและแสดงความคิดเห็นด้ วย การประชุมครัง้
นี ้ได้ ใช้ หลังความเชื่อแบบอาข่าและจารี ตประเพณีเป็ นกฏระเบียบในการประชุม การประชุมนอกจาก
เป็ นการหารื อในข้ อปกครองแล้ ว ยังได้ มีการให้ การเรี ยนรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมต่าง ๆ ซึง่ พีม้ าได้ สอนให้ กบั พี ้
หย่าและผู้อาวุโสในชุมชน และเป็ นต้ นตอของการเกิดพิธีกรรม “ แน่ เค่อ เค่อ – เออ ” ซึง่ พิธีกรรมนี ้เป็ น
พิธีกรรมที่สืบเชื ้อสายผู้นาวัฒนธรรม มีความสาคัญในการฝึ กฝนท่องจาและให้ การเรี ยนรู้เกี่ยวกับ
พิธีกรรมของอาข่า การประชุมใช้ ระยะเวลา 1 เดือน เมื่อการประชุมใช้ เวลานาน จึงได้ มีนกั ปราชญ์อา
ข่าสมัยนันจึ
้ งได้ คดิ ค้ นการละเล่นเพื่อความสนุกสนานให้ เด็กและหนุม่ ๆ สาว ๆ ได้ เล่นกัน จึงเป็ นบ่อเกิด
พิธีกรรมชนไข่แดงหรื อที่อาข่าเรี ยกว่า ยา อู เน้ ในอดีตการประชุมนี ้ถือว่ามีความสาคัญมากที่สดุ เพราะ
ช่วงนี ้จะอยูใ่ นช่วงที่เสร็จจากการเก็บเกี่ยว และพักผ่อนกัน และหลังจากเสร็จการประชุมก็ถึงช่วงของ
การปลูกพืชต่าง ๆ พอดี
เนื ้อหาสาระของเทศกาล ฮึม่ สึ
1.เทศกาลนี ้เป็ นเทศกาลเริ่มแรกของชนเผ่าอาข่าในรอบปี เป็ นเทศกาลริเริ่มในการประกอบ
พิธีกรรมต่าง ๆ และเกิดกระบวนการเรี ยนรู้ในชุมชนจากการเข้ าร่วม นอกจากนี ้ยังแสดงออกถึงการ
ต้ อนรับฤดูการใหม่ จากฤดูหน้ าร้ อนไปสูฤ่ ดูหน้ าฝน อาข่ามีความเชื่อว่าหลังจากเทศกาลนี ้เป็ นต้ นไป
สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทังแมลงและพื
้
ชได้ ถือกาเนิดในโลก เช่น จักจัน่ ไส้ เดือน แมงเม้ า ฯลฯ และจากนี ้อีกไม่
นานก็มีการปลูกพืชต่าง ๆ ตามมา อาข่าจึงมีการเตรี ยมเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการ
หว่านปลูก
2.เทศกาลนี ้ถือได้ วา่ เป็ นวันเด็กของอาข่า เนื่องจากมีการย้ อมสีไข่มาชนกันอย่างสนุกสนาน
แสดงออกถึงการแบ่งปั นกันและมีน ้าใจ เพราะเมื่อต้ มไข่สกุ เสร็จก็ต้องแบ่งกันทุกคนในครอบครัว และ
ยังเป็ นการสร้ างสัมพันธ์กบั ครอบครัวอื่น ๆ โดยการมอบไข่ให้ และเกิดความสามัคคีในระดับชุมชนจาก
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การเล่นชนไข่แดงร่วมกัน การชนไข่แดงมีนยั สาคัญที่แฝงอยูใ่ นเทศกาลนี ้คือ การรู้จกั เสียสละ รู้จกั เอื ้อ
อารี ย์ และรู้จกั ให้ อภัย
3.แสดงออกถึงการเคารพผุ้มีตาแหน่งทางวัฒนธรรม เทศกาลนี ้มีพิธีกรรมหนึง่ ที่อาข่าเรี ยกว่า
หล่า แหย่ ทู -เออ เป็ นพิธีกรรมที่ผ้ มู ีตาแหน่งน้ อยกว่าทาความเคารพผู้ที่มีตาแหน่งสูงกว่า เช่น พีห้ ย่า ทา
ความเคารพพีม้ า การทาความเคารพตาแหน่งทางวัฒนธรรมของอาข่าเป็ นการสืบทอดความเชื่อดังเดิ
้ ม
อย่างหนึง่ ที่มีอิทธิพลต่อคนทังชุ
้ มชน
การทาความเคารพนอกจากผู้ที่มีตาแหน่งน้ อยกว่ายกย่องผู้มี
ตาแหน่งสูงกว่าแล้ ว ยังสอนการเรี ยนรู้ที่ต้องมีครู อาจารย์ และต้ องได้ รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่น
สูร่ ุ่น
รูปแบบการแสดงออกของเทศกาล ฮึ่มสึ
เทศกาลฮึ่ม สึ อะเผ่ว หรื อเทศกาล ไข่แดง ที่คนไทยทัว่ ไปรู้จกั กัน มีด้วยกันทังหมด
้
2 วัน ในช่วง
ต้ นเดือนเมษายนของทุกปี เป็ นเทศกาลที่เกิดขึ ้นก่อนทาการปลูกต่าง ๆในรอบปี สาหรับความเป็ นมาไม่
เป็ นที่แน่ชดั ว่าเกิดขึ ้นเมื่อใด ในอดีตช่วงเทศกาล ฮึ่มสึ กับ ฮึ่มมี ่ มีชว่ งห่าง 13 วัน แต่ปัจจุบนั ได้ มีการ
เปลี่ยนแปลงเทศกาลนี ้ไปจากเดิม คือ ได้ มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อประมาณ 15 ปี ที่แล้ ว โดยผู้ร้ ูเกี่ยวกับ
เทศกาลจากบ้ านแสนเจริญเก่า ร่วมกับสมาคมเพื่อการศึกษาวัฒนธรรมอาข่า จังหวัดเชียงราย ได้
เปลี่ยนมาเป็ นไม่มีชว่ งห่าง และรวมเทศกาล ฮึ่มสึ กับเทศกาลฮึ่มมี ่ ไว้ ด้วยกัน จึงเป็ นเทศกาล ฮึ่มสึ –
ฮึ่มมี ่ ตังแต่
้ บดั นันจนมาถึ
้
งปั จจุบนั เหตุผลในการเปลี่ยน เนื่องจากช่วง ระยะห่าง 13 วัน เป็ นช่วงที่ไม่
สามารถตัดไม้ แต่หาใบไม้ สีเขียวได้ และไม่สามารถเก็บเกี่ยวพืชผลต่าง ๆ ได้ ทกุ ชนิด ผู้ร้ ูทางวัฒนธรรม
อาข่า จึงมีการปรับเปลี่ยนให้ สอดคล้ องกับสภาวะปั จจุบนั เพราะชาวบ้ านทาผิดจารี ตประเพณีบอ่ ย
และเกรงว่านานเข้ าชาวบ้ านจะเห็นของผิดเป็ นถูก เนื่องจากช่วงห่างมากเกินไปจึงได้ ปรับเปลี่ยนไป ใน
อดีตกรณีที่ทาผิด โดยการตัดไม้ หรื อเก็บพืชผลทุกชนิด ก็ต้องมีการประกอบพิธี ซึง่ อาข่าเรี ยกพิธีกรรม
นี ้ว่า “ บู ล่อ ” แปลว่าทาให้ สะอาดขึ ้น เพราะอาข่าถือว่าบุคคลใดก็ตามที่ไปตัดไม้ หรื อเก็บเกี่ยว
พืชผลในช่วงจาศีลคือคนไม่บริ สทุ ธิ์ จะนาซึง่ สิ่งไม่ดีเข้ ามาในชุมชน
วันที่ 1 ของงาน “ ฮึ่ม สึ อะเผ่ว จะแป “ รุ่งเช้ าหญิงชาวอาข่า จะแต่งตัวชุดอาข่า ไปตักน ้า
ในห้ วยศักดิส์ ิทธิ์ ก่อนจะตักน ้าต้ องมีการล้ างหน้ า มือ และเท้ า กลับมาจากการตักน ้าถึงบ้ านก็จะแช่
ข้ าวเหนียว และเวลาประมาณเที่ยงวัน โจ่วมา ก็จะตีกลอง เพื่อเป็ นสัญญาณให้ กบั ชาวบ้ านว่าให้ นงึ่
ข้ าวเหนียวได้ ระหว่างนึง่ ข้ าวยังไม่สกุ ก็จะมีการคัว่ งาดาตาใส่เกลือ นึง่ ข้ าวเหนียวสุกก็ยกไปตาเป็ น ข้าว
ปุก โรยด้ วยงาดา เพื่อให้ กลิ่นหอมและไม่ให้ ข้าวปุกติดมือ ส่วนเกลือใส่ให้ มีรสชาติอร่อย ยก ข้าวปุก
เข้ าบ้ านเพื่อประกอบพิธีกรรม เริ่มด้ วยการตังลู
้ กเหล้ า หรื อที่อาข่าเรี ยก จี ่ ป่ า จี ่ สี ่ (มีข้าวสารผสม
ข้ าวเปลือก และยีสต้ มเหล้ าผ่านการหมักมาแล้ ว ใส่ในกระบอกไม้ ไผ่)
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ข้ างในมีหลอดดูดน ้าที่ทาจากไม้ ไผ่มีรู อาข่าเรี ยกว่า อี ้ เจอะ เทน ้าบริ สทุ ธิ์ใส่ถ้วย หยิบขันน ้าที่
ทาจากน ้าตักน ้าจากถ้ วยมาเทใส่ลกู เหล้ า จานวน 3 ครัง้ แล้ วหาตอกไม้ ไผ่มาใส่ลกู เหล้ า จานวน 1 อัน
การใส่ตอกนี ้อาข่าเรี ยกว่า จี ่ ช่อ ไปจับไก่มา จานวน 1 ตัว ซึง่ ไก่ที่นามาประกอบพิธีนนั ้ สามารถใช้ ได้
ทังตั
้ วผู้และตัวเมีย แต่ต้องไม่มีขนสีขาว เพราะอาข่าถือว่าถ้ าไก่ที่มีขนสีขาวคือไก่ที่ไม่บริ สทุ ธิ์ หรื ออา
ข่าเรี ยกว่า ยา จี ยา เซอะ และต้ องมีอวัยวะครบทุกส่วน ไม่พิการ เอาขันตักน ้าจากถ้ วยที่ตงไว้
ั ้ มาเท
ใส่ไก่บริเวณขา ปี ก และ หัว จานวนที่ละ 3 ครัง้ จึงใช้ ไม้ ที่เตรี ยมไว้ ตีบริเวณหัว อาข่าเรี ยกไม้ นี ้ว่า ตี ่ ตู่
หลังจากฆ่าไก่แล้ ว พิธีกรรมจะมีความแตกต่างออกไปตามตระกูล เช่น ตระกูล จูเปาะ จูตอ้ ง มาเยอะ
ก่อนจะถอนขนไก่และเผา จะมีการตัดปี กและขาออกไป ด้ วยเหตุผล 2 ประการ ประการที่หนึง่ ถ้ าปี ก
หรื อขาหัก จะประกอบพิธีกรรมต่อไม่ได้ ต้ องหาไก่ตวั ใหม่มาประกอบพิธีแทน ประการที่สองเพื่อความ
สะดวกในการประกอบพิธีกรรม เพราะบางครัง้ การประกอบพิธีกรรมต้ องใช้ ไก่ตวั เล็ก ๆ ส่วนนามสกุล
อื่น ๆ เช่น อายิ เชอมื อ จะไม่มีการตัดขาและปี กไก่ออกแต่อย่างใด พอเผาและถอนขนไก่ออกหมด ก็จะ
นาไก่มาล้ างด้ วยน ้าสะอาด แล้ วดึงโครงไก่ออกเป็ นสองส่วนคือ ส่วนหน้ าอกไก่กบั ส่วนหลังไก่ เวลาดึง
โครงไก่ ต้ องไม่ให้ ตบั ไก่ตดิ ทางหน้ าอกไก่ เพราะว่าถ้ าติดต้ องทาพิธีใหม่ ถ้ าตับไก่ตดิ หน้ าอกไก่ อาข่า
เรี ยกว่า นุ่ม จะตัดน่อง ต้ นปี ก และตับไก่ เป็ นท่อน ๆ และเอาส่วนหน้ าอกไก่ ก็จะตัดเป็ นชิ ้นเล็ก ๆ มาต้ ม
กับ เกลือ ขิง และข้ าวเหนียว ระหว่างที่ต้มไก่ยงั ไม่สกุ ก็เอาเก้ าอี ้ ขันโตก ถ้ วย ห่อจึ (ทาจากไม้ ไผ่ มี
ลักษณะเป็ นกระบอกกลม ข้ างในมีรู ยาวประมาณ 8 เซนติเมตร) ออกมาล้ าง โดยใช้ น ้าบริ สทุ ธิ์ พอ
ล้ างเสร็จก็เอาถ้ วยมาว้ างไว้ บนขันโตก ใบที่ 1 ใส่ขิงกับชา ใบที่ 2 ใส่เหล้ า ใบที่ 3 ใส่ข้าวบริ สทุ ธิ์ ใบที่ 4
ใส่ข้าวปุก และใบที่ 5 ใส่เนื ้อไก่ เช่น น่อง ปี ก และตับ ยกเก้ าอี ้ไปวางไว้ ใกล้ ๆ หิ ้ง ตามด้ วยขันโตกไว้
บริเวณใกล้ ๆ กับหิ ้ง หันหลังให้ หิ ้งประมาณ 2 – 3 นาที จึงยกขันโตกลงมาเรี ยกคนในครอบครัวทุกคน
กิน อะเผ่ว ล่อ จา จ่า -เออ (หมายถึงแบ่งเครื่ องประกอบพิธีกรรมมากินกันในครอบครัว) การรับ อะเผ่ว
ล่อ จา จะต้ องรับสองมือ ใส่เสื ้อผ้ าให้ มิดชิด ใส่หมวกให้ เรี ยบร้ อย การแบ่งกันกินนัน้ ผู้ประกอบพิธีซงึ่
เป็ นผู้ชายเท่านัน้ ต้ องกินเป็ นคนแรก แล้ วจึงให้ คนในครอบครัวกินต่อ เมื่อการกินครบทุกคน เก็บ ข้าว
ปุกและเนื ้อไก่ที่อยูใ่ นถ้ วยไปเก็บไว้ ที่ แช่ พู่ เปอะ (หมายถึง ฉางข้ าวสารขนาดเล็ก ๆ ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ กล้ ๆ กับ
หิ ้ง) ส่วนถ้ วยที่เหลือก็นาของประกอบพิธีกรรมไปเททิ ้งในเตาไฟ สาเหตุที่ต้องไปเททิ ้งที่เตาไฟ เพราะว่า
ของที่เหลือจากการประกอบพิธีกรรมนัน้ ได้ ผา่ นกระบวนการพิธีกรรมศักดิส์ ิทธิ์ จึงไม่ควรให้ สตั ว์อื่น ๆ
กินต่อ จึงต้ องเททิ ้งให้ ไหม้ หมด หลังจากพิธีกรรมเสร็จ ก็จะนาเนื ้อไก่ที่เหลือ มาทากับข้ าวกินข้ าวเที่ยง
ในช่วงบ่าย ๆ ผู้หญิงอาข่าแต่งชุดอาข่าเต็มยศ ไปตักน ้าที่ห้วยศักดิส์ ิทธิ์เพื่อไว้ ประกอบพิธีในวันต่อไป
ในกลางคืนพีห้ ย่าและผู้อาวุโส เตรี ยมอาหารและสุราไปบ้ าน พีม้ า เพื่อเรี ยนบทสวดต่าง ๆ ที่จาเป็ นใน
การประกอบพิธีกรรม อาข่าเรี ยกการเรี ยนบทสวดนี ้ว่า แน่ เค่อ เค่อ จอเออ ในอดีตเรี ยนพิธีนี ้จะต้ อง
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เรี ยนทังคื
้ น การเรี ยนเอาอาหารที่เตรี ยมมามาตังขั
้ นโตก รินเหล้ าให้ พีม้ า ให้ พีม้ าดื่มก่อน พีห้ ย่าจึงดื่ม
ได้ ในคืนนี ้มีผ้ หู ญิงจะนาดอกไม้ มาให้ พีห้ ย่าแลพีม้ า เพื่อปั กหัวในเวลาเรี ยนบทสวดต่าง ๆ
การประกอบพิธีกรรมของอาข่า มีข้อสังเกตบางประการ ที่สามารถบอกนัยบางอย่างได้ จาก
การประกอบพิธีกรรม เวลาประกอบพิธีกรรม ถ้ าเอาหัวไก่ใส่แล้ วต้ มรวมกับน่อง ตับ และปี กไก่ นัน้
หมายถึงบุคคลผู้ประกอบพิธีกรรมนัน้ เคยผ่านการฆ่าคนมา และต้ องประกอบพิธีกรรมอย่างนี ้ตลอด
ชีวิต
วันที่ 2
ฮึ่ม สึ อะเผ่ว ลอ ดา รุ่งเช้ า พอได้ ยินเสียงไก่ขนั ผู้หญิงอาข่าจะต้ าวสารที่เป็ นข้ าว
เหนียว เครื่ องตาข้ าวสารอาข่าเรี ยกว่า ถ่อง ชุ่ม (ครกกระเดื่อง) เพื่อไปทาเป็ น จา แล (เป็ นลูกกลม ๆ ลูก
ประมาณลูกชิ ้น) มีเรื่ องเล่าขานเกี่ยวกับการตาข้ าวนี ้ว่า มี อะบ่อ จา แต ซึง่ เป็ นคนจีนพ่อค้ าขายผ้ า มา
นอนในบ้ านอาข่า ซึง่ เป็ นช่วงที่อาข่าจะตาข้ าว ผู้หญิงอาข่ารอเสียงไก่ขนั แล้ วตาข้ าว พอได้ ยินเสียงไก่
ขัน ผู้หญิงอาข่าตาข้ าวพร้ อม ๆ กันทาให้ อะบ่อจาแตตกใจอย่างสุดขีด จึงลูกไปใส่กางเกงที่วางไว้ ใกล้ ๆ
ด้ วยความรี บร้ อนทาให้ ใส่กางเกงข้ างเดียวและทาให้ ขากางเกงขาด วันนี ้อาข่าจึงกล่าวว่าตาข้ าวให้ อะ
บ่อจาแต ตกใจพอตาได้ ละเอียดก็นามาปั น้ เป็ นลูกกลม ๆ ตังกระทะต้
้
มน ้าให้ เดือด ปล่อยลูก จาแลลงต้ ม
จนสุก เมื่อสุกแล้ วมาวางบนกระด้ งที่วางใบตอง คัว่ งาดาใส่เกลือมาผสมกับจาแล เพื่อให้ มีกลิ่นหอม
อร่อย และไม่ให้ ตดิ กับกระด้ ง นาจาแลมา 18 ลูก ในทังหมดนี
้
้จะไม่ทางาดา 9 ลูก การประกอบพิธีนี ้ ถ้ า
เป็ นพีห้ ย่ากับพีม้ า ต้ องนาจาแล 27 ลูก พอเตรี ยมจาแลเรี ยบร้ อยก็ไปจับไก่ตวั ผู้มา 1 ตัว ไก่ตวั ผู้ตวั นี ้
ต้ องไม่เป็ นไก่ที่มีสีขาว เพราะอาข่าถือว่าขนสีขาวคือสีไม่บริ สทุ ธิ์ ต้ องไม่เป็ นไก่ที่พิการ เพื่อประกอบพิธี
ที่อาข่าเรี ยกว่า ฮึ่ม สึ อะเผ่ว ลอ ดา นาเหล้ ามาตังบริ
้ เวณหิ ้ง หาหลอดดูดใส่ข้างใน เอาถ้ วยมาหนึง่
ใบสาหรับใส่น ้าบริ สทุ ธิ์ ข้ างในถ้ วยมีขนั น ้าที่ทามาจากน ้าเต้ า เทน ้าบริ สทุ ธิ์ใส่ถ้วย หยิบขันตักน ้าจาก
ถ้ วยแล้ วเทใส่ขา ปี ก และหัวไก่ทีละ 3 ครัง้ จึงใช้ ไม้ ที่เตรี ยมไว้ หรื อที่อาข่าเรี ยกว่า ตี ่ ตู่ ตีใส่บริเวณหัว
นาไก่ไปเผาและถอนขนออกหมด ล้ างด้ วยน ้าสะอาด การดึงโครงไก่จะได้ ไม่ดงึ ให้ ตบั ไก่ตดิ มาทาง
หน้ าอก ตัดน่อง ต้ นปี ก และตับ เป็ นชิ ้นโต ๆ และเอาเนื ้อไก่จากส่วนหน้ าอกอีกเล็กน้ อย มาต้ มกับ
เกลือ ขิง และข้ าวเหนียว ระหว่างต้ มไก่ยงั ไม่สกุ ก็จะเอาขันโตก เก้ าอี ้ และถ้ วยที่เก็บไว้ ในฉาง
ข้ าวสารที่เก็บวันไว้ วนั แรกออกมาล้ างให้ สะอาด พอล้ างเสร็จก็เอาถ้ วยทัง้ 5 ใบ มาเรี ยงไว้ บนขันโตก
ถ้ วยใบที่ 1 ใส่ข้าวบริ สทุ ธิ์ (ต้ มข้ าวเหนียวให้ เละ) หรื อที่อาข่าเรี ยกว่า ห่อ เซอะ 2 จาแล จานวน 9
ลูก 3 น ้าชาผสมขิง 4 เหล้ า 5 เนื ้อไก่ น่อง ปี ก และตับ เอาเก้ าอี ้ไปตังบริ
้ เวณหิ ้งก่อนแล้ วยก
ขันโตกที่มีถ้วยทัง้ 5 ใบวาง ไปวางไว้ ใกล้ ๆ หิ ้งประมาณ 2 - 3 นาที ในระหว่างวางนัน้ จะต้ องหัน
หลังให้ กบั หิ ้งด้ วยความเชื่อที่วา่ ถ้ าหันหน้ ามองจะเห็นวิญญาณบรรพบุรุษกินข้ าวจึงต้ องหันหลังให้ เมื่อ
ครบเวลาผ่านไปก็จะยกขันโตกลงมา แล้ วจึงแบ่งให้ คนในครอบครัวกินเครื่ องเซ่นไหว้ โดยดึง
จาแล
และเนื ้อไก่ให้ ทกุ คน การรับต้ องรับสองมือและต้ องใส่เสื ้อผ้ าที่มิดชิดสุภาพ เมื่อทุกคนในครอบครัว
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กินอะเผ่ว ลอ จา ครบก็จะเอาถ้ วยที่ใส่จาแลและเนื ้อไก่ไปเก็บในฉางข้ าวสารที่เอาไว้ ใกล้ ๆ หิ ้ง ส่วนที่
เหลือก็เททิ ้ง เก็บถ้ วยใส่ถงุ เก็บไว้ ในหิ ้ง ส่วนขันโตกก็วางไว้ บนหิ ้งอันเป็ นเสร็จพิธีกรรม เวลาประมาณ
07:00 น. เมื่อประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เรี ยบร้ อย ก็จะหุงข้ าวทากับข้ าวกินข้ าวเช้ า พอเวลาประมาณ
09.00 น. ก็จะมีการเอาไข่ที่เตรี ยมไว้ ทาเป็ นไข่แดงออกมา แล้ วไปขุด ยา อู ยา เณ เจ่ (เป็ นพืชชนิด
หนึง่ ซึง่ มีลกั ษณะใบคล้ ายกับหญ้ าคามีหวั คล้ ายหัวกระเทียม) นามาตาให้ เละและต้ มกับไข่ พอต้ มไข่
สุกก็ให้ ผ้ ชู ายในบ้ านเอาไข่ จานวน 1 ลูก ไปแกะลานบ้ านหรื ออาข่าเรี ยกว่า กื อ กา การแกะเปลือก
ไข่ต้องเอาจานอาข่าที่ทาขึ ้นมา เรี ยกเป็ นภาษาอาข่าว่า ห่อ เว๊าะ ข้ างในจานปูด้วยใบตอง มี จาแล ที่
ไม่ใส่งาดา จานวน 9 ลูก และไม้ ที่อาข่าเรี ยก ห่อ แช่ ดา ลา แกะไข่และ จาแล ไว้ บนก้ อนดินที่
เตรี ยมไว้ แล้ วแบ่งไข่ที่เหลือมาให้ ทกุ คนในครอบครัวอย่างน้ อยคนละ 1 ลูก
ในกลางคืนผู้ชายในบ้ านคนใดคนหนึง่ ต้ องสวมเสื ้อผ้ าที่มิดชิด ใส่หมวก แล้ วยกเอาถ้ วยที่อยู่
ในฉางข้ าวสารออกมาเททิ ้งที่เตาไฟ หรื อกินก็ได้ เอาถ้ วยใส่ในถุงเก็บในหิ ้ง จะมีข้อสังเกตว่าเวลาเก็บ
จะไม่มีการล้ างถ้ วย ขันโตก เก้ าอี ้ ฯลฯ ที่ไม่ล้างเนื่องจากล้ างได้ ครัง้ เดียว ถ้ าล้ างไว้ ในวันประกอบ
พิธีกรรมจริง ๆ อาจจะไม่สะอาดก็ได้ จึงต้ องเก็บไว้ ล้างในวันประกอบพิธีกรรมเท่านัน้ ในอดีตกลางคืน
จะมีพิธีกรรมต่าง ๆ อีกที่บ้าน พีม้ า เป็ นพิธีกรรมเรี ยกฟ้าฝน วันนี ้จึงไม่ไปจับปลา หรื อออกนอกชุมชน
เนื่องจากเชื่อว่าจะทาให้ ฝนไม่ตกในปี นี ้
เทศกาล ฮึ่ม มี ่
วันที่ 1 ฮึ่ม มี ่ จาแบ อะเผ่ว เช้ าตรู่ ผู้หญิงอาข่าจะแต่งตัวด้ วยชุดอาข่าเต็มชุด เพื่อไปตัก
น ้าในห้ วยศักดิส์ ิทธิ์ การตักน ้าจะต้ องตักตามลาดับมาก่อนหลัง การตักน ้าก่อนหลังนัน้ แท้ จริ งเป็ นการ
ควบคุมสังคมอาข่าโดยใช้ หลักพิธีกรรม สาเหตุที่ต้องมีการล้ างหน้ า มือ และเท้ า ก่อนตักน ้าเพราะว่า
การจะประกอบพิธีกรรมใด ๆ ก็จะต้ องใช้ น ้าจากห้ วยศักดิส์ ิทธิ์นี ้ จึงต้ องตักน ้าที่สะอาดที่สดุ เพื่อไม่ให้ สิ่ง
สกปรกที่ตดิ ตามใบหน้ า มือ และเท้ า ตกลงในน ้าบริ สทุ ธิ์ จึงต้ องมีการชาระล้ างก่อนตักน ้า ส่วนการ
ตักน ้าตามลาดับนัน้ เป็ นเพราะว่าในหมูบ่ ้ านอาข่ามีห้วยศักดิส์ ิทธิ์เพียงแห่งเดียว การประกอบพิธีกรรม
ต่าง ๆ ต้ องมาเอาน ้าที่ห้วยนี ้ ผู้คนในหมูบ่ ้ านมีจานวนมาก ถ้ าทุกคนตักน ้าไม่ลาดับก่อนหลังหรื ออ้ าง
เหตุผลต่าง ๆ ก็จะเกิดการแย่งน ้าขึ ้นในห้ วย ซึง่ เป็ นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง กลับจากตักน ้ามาถึงบ้ าน
ก็มาแช่ข้าวสารที่เป็ นข้ าวเหนียว เวลาประมาณ 11 นาฬิกา โจ่วมาและผู้อาวุโสในหมูบ่ ้ านจะตีกลอง
เพื่อเป็ นสัญญาณให้ ทกุ คนในหมูบ่ ้ านทราบว่าสามารถนึง่ ข้ าวได้ ระหว่างที่นงึ่ ข้ าวยังไม่สกุ จะมีการคัว่
งาดาผสมเกลือ นึง่ ข้ าวสุกก็ยกไปตาเป็ น ข้าวปุก
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ภาพประกอบ 78 ข้าวปุก
จากนันจะน
้ าลูกเหล้ าเหรื ออาข่าเรี ยกว่า จื ่อ ป่ า จื ่อ สี ่ หรื อ จี ่ปา จี ่ ชู มาตังบริ
้ เวณหิ ้งประกอบ
พิธีกรรมพร้ อมด้ วยถ้ วยที่ใส่น ้าบริ สทุ ธิ์ ข้ างในมีขนั น ้าที่ทามาจากน ้าเต้ า ตักน ้าจากถ้ วยมาใส่ลกู เหล้ า
จานวน 3 ครัง้ นาไก่มา 1 ตัว ทังนี
้ ้ใช้ ได้ ทงไก่
ั ้ ตวั ผู้และตัวเมีย แต่ต้องไม่มีขนสีขาวและอวัยวะไม่
พิการ ตักน ้าบริ สทุ ธิ์จากถ้ วยที่ตงบริ
ั ้ เวณหิ ้ง โดยใช้ ขนั น ้าที่ทามาจากน ้าเต้ า เทใส่บริ เวณขา ปี ก และ
หัวไก่ ที่ 3 ครัง้ แล้ วใช้ ไม้ ตีใส่หวั ใช้ ไม่ที่เตรี ยมไว้ หรื อที่อาข่าเรี ยกว่า ตี ่ ตู่ การแบ่งเนื ้อไก่จะต้ องเอา
น่อง ปี ก ตับ และชิ ้นไก่ในส่วนอื่น ๆ โดยน่อง ปี ก และตับไม่ตดั เป็ นชิ ้นเล็ก ๆ เอามาต้ มกับข้ าวสาร
ขิง และเกลือ ในช่วงที่รอต้ มไก่สกุ ผู้ประกอบพิธีกรรม ซึง่ เป็ นผู้ชายในครอบครัวคนใดคนหนึง่ จะต้ องทา
การจัดขันโตก เมื่อทาพิธีเสร็จแล้ ว จึงยกมาให้ ทกุ คนในบ้ านกินเครื่ องเซ่นไหว้
ในเวลากลางคืนก็จะมีการละเล่น โดยการกระทุ้งกระบอกไม้ ไผ่ และการเต้ นรา ในบ้ านของผู้
ที่เป็ นเจ้ าภาพในการจัดงาน และบริเวณลานสาวกอด จนรุ่งเช้ าของอีกวันหนึง่
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วันที่ 2 โจ่ เยอะ ลอ เออ หรื อ ฮึ่ม มี ่ โจ่ หล่า ยะเออ รุ่งเช้ า จะทาการเชิญผู้อาวุโสใน
หมูบ่ ้ านมามาที่บ้านเจ้ าภาพในการจัดพิธี พอถึงก็จะมีการตังลู
้ กเหล้ า ซึง่ ข้ างในมีข้าวเปลือกผสม
ข้ าวสารที่ผา่ นการหมักมาแล้ ว มีหลอดดูดน ้าที่ทามาจากไม้ ไผ่ข้างในมีรู มาตังใกล้
้ ๆ เตาไฟกลางบ้ าน
หาถ้ วยอีกหนึง่ ใบสาหรับใส่น ้าบริ สทุ ธิ์ ข้ างในมีขนั น ้าที่ทามาจากน ้าเต้ า เอาขันน ้าตักน ้าจากในถ้ วยเท
ใส่ลกู เหล้ า จับหมูตวั ผู้ไม่มีขนสีขาว และมีอวัยวะครบทุกส่วนมาหนึง่ ตัว ตักน ้าจากถ้ วยที่ตงไว้
ั ้ มาเทใส่
ขา และหัวหมู ทีละสามครัง้ แล้ วใช้ มีดแทงใส่คอ ผู้ที่ต้องแทงคือเป็ นเจ้ าบ้ าน ซึง่ เป็ นเจ้ าของหมู มี
ความเชื่อในการฆ่าหมูวา่ ผู้ที่เป็ นเจ้ าของและฆ่าหมูจะได้ บญ
ุ มาก หรื ออาข่าเรี ยกว่า กื ่อ เล่อ นาถ้ วย
มารองเอาเลือดหมูผา่ ท้ องหมูแล้ วล้ วงเอาตับหมูเอามาดูดวงชะตาวาสนา หรื อที่อาข่าเรี ยกว่า กื ่อ เล่อ
หอ เออ ดูดวงชะตาในเรื่ องการทามาหากินของหมูบ้าน คนหนุม่ ๆ ที่อยูใ่ กล้ ๆ ก็จะเอาตัวหมูไปเผา
โดยจุดไฟหญ้ าคาแล้ วตีใส่ขนหมูให้ ไหม้ หมด เมื่อไหม้ หมดแล้ วก็นาน ้าสะอาดมาล้ างตัวหมูให้ สะอาด
เอาเนื ้อมาลาบสองอย่าง คือลาบใส่เลือดหมูและลาบไม่ใส่เลือดหมู และเอาเนื ้อมาแกงอีกหม้ อ ผู้ที่มา
ทากับข้ าวในวันนี ้ จะต้ องไม่มีเรื่ องเพศสัมพันธ์กบั แฟนหรื อภรรยาในคืนที่ผา่ นมา รวมไปถึงผู้ที่เคยมีลกู
ฝาแฝด เพราะมีความเชื่อว่า การประกอบพิธีกรรมเป็ นสิ่งที่ศกั ดิส์ ิทธิ์ผ้ เู ข้ าร่วมในการประกอบพิธีกรรม
ต้ องเป็ นคนบริ สทุ ธิ์เท่านัน้ ผู้ทากับข้ าวต้ องใส่เสื ้อผ้ าให้ เรี ยบร้ อย ใส่หมวก พอกับข้ าวสุกก็ตงขั
ั ้ นโตกห่อ
ด้ วยใบตอง ข้ างบนวางตะเกียบ ลาบสองแบบ กับแกงมาตัง้ ให้ โจ่วมาชิมเป็ นคนแรกก่อนที่กินข้ าว
ต้ องรินน ้าชาให้ ทกุ คนในวงขันโตกนี ้ หรื อที่อาข่าเรี ยกการรินน ้าชานี ้ว่า ล่อ เบ่อ ห่อ เจ จ่อ – เออ
ช่วงที่รินน ้าชา ผู้อาวุโสก็จะมีการให้ พรกับเจ้ าภาพ และเจ้ าภาพก็จะมีการขอบุญจากผู้อาวุโสพอดื่มน ้า
ชาก่อน ก็สามารถหาเหล้ ามารินดื่มได้ เมื่อ โจ่วมาและผู้อาวุโสเริ่มกินข้ าวก็จะมีการทากับข้ าวหม้ อใหญ่
สาหรับทุกคนที่เข้ าร่วมงานกิน โจ่วมาและผู้อาวุโสในหมูบ่ ้ านกินข้ าวเสร็จ ก็มีการเติมเหล้ า ซึง่ หมายถึง
การดูดน ้าจากลูกเหล้ าขึ ้นมาระดับกลางหลอดแล้ วปล่อยลงอย่างเดิม การเติมจะต้ องให้ โจ่วมาเติมคน
แรก เมื่อกินข้ าวอิ่มในบ้ าน โจ่วมาก็จะมีเจ้ าภาพบ้ านอื่นๆ ก็จะเชิญ โจ่วมาและผู้อาวุโสไปกินข้ าวตลอด
ทังวั
้ น
ในกลางคืนจะมีพิธีกรรม ที่อาข่าเรี ยกว่า
อะเผ่ว ล่อ กึ อู - เออ หลังจากรับประทานอาหาร
เย็นเสร็จประมาณ 19 นาฬิกา ก่อนที่จะเริ่ มพิธีกรรม ผู้ประกอบพิธีซงึ่ จะต้ องเป็ นผู้ชายคนใดคนหนึง่ ใน
บ้ าน ต้ องสวมใส่เสื ้อผ้ าและสวมหมวกให้ เรี ยบร้ อย ก็เอา ข้าวปุกกับเนื ้อไก่ที่ใส่ไว้ ในวันแรกออกมาใส่ไว้
ในขันโตก ยกลงมาที่เตาไฟแล้ วเททิ ้งที่เตาไฟ เมื่อทิ ้งก็หงายถ้ วยทุกใบแล้ วเก็บใส่ถงุ มัดติดกับหิ ้ง เป็ น
อันเสร็จพิธีกรรมนี ้ ความสาคัญของพิธีกรรมนี ้มีอยูส่ องนัย นัยแรกเป็ นพิธีกรรมที่ผ้ นู าทางจิตวิญญาณ
คือ โจ่วมา ให้ กาลังใจกับชาวบ้ านทุกคนโดยการดูดวงวาสนาของหมูบ่ ้ าน ดูตบั และทานายว่าในรอบปี
นี ้ฝนฟ้า เทพธิดาแห่งโชคจะเอื ้ออานวยอย่างไร เมื่อดูแล้ วก็จะป่ าวประกาศให้ ชาวบ้ านได้ รับทราบกัน
ทุกคน นัยที่สองเป็ นการขอบคุณนายพราน การล่าสัตว์ของอาข่าจะล่าในช่วงหน้ าฝน เมื่อล่าสัตว์ป่าได้
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เช่น หมูป่า กวาง จะต้ องแบ่งเนื ้อในส่วนขาและซี่โครงให้ ให้ โจ่วมา โจ่วมาก็ต้องไปแบ่งให้ โจ่วหย่า อีก
ทอดหนึง่ ในรอบ ๆ ปี หนึง่ ของ โจ่วมาจึงต้ องทาพิธีเกี่ยวกับการให้ กาลังใจ โดยการเชิญนายพรานมากิน
ข้ าวที่บ้าน เพื่อเป็ นการของคุณ ที่แบ่งเนื ้อไปให้ โจ่วมาเมื่อได้ สตั ว์ป่ามา และ โจ่วมาก็ขอแบ่งเนื ้อให้ กบั
ชาวบ้ านทุกหลังคาเรื อน โดยนาซี่โครงมาแบ่งเป็ นสัดส่วนให้ เพราะว่าเมื่อไปล่าสัตว์ป่าแล้ วเกิด
อุบตั เิ หตุ ขึ ้นมานัน้ ชาวบ้ านจะต้ องเป็ นเจ้ าภาพร่วม
บทบาทของดนตรี ในเทศกาล ฮึ่ม สึ - ฮึมมี ่
เทศกาล ฮึ่ม สึ - ฮึมมี ่ ก่อนหน้ าที่จะมีงาน 1 วันจะมีการตีกลองเพื่อใช้ บอกสัญญาณว่า
พรุ่งนี ้จะมีการจัดงาน ในคืนวันงานจะมีการบรรเลงดนตรี เพื่อสร้ างความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ใน
ยามค่าคืน มีการกระทุ้งไม้ ไผ่และร้ อง รา กันอย่างสนุกสนาน ในตอนเช้ า หลังจากที่เจ้ าภาพในงานทา
การเลี ้ยงขอบคุณผู้อาวุโสแล้ ว ผู้อาวุโสในหม่บ้านจะทาการกระทุ้งกระบอกไม้ ไผ่เพื่อแสดงออกถึงการ
อวยพร การขอบคุณ แก่เจ้ าภาพ
แย้ ขู่ จาเออ อะเผ่ ว หรือ โล้ ชิงช้ า
ประเพณี แย้ ขู่ จาเออ อะเผ่ว จะมีการจัดขึ ้นในช่วงเดือน สิงหาคมของทุกปี มีตานาน
ความเป็ นมาที่ชนเผ่าอาข่าเล่าต่อ ๆ กันมากว่า 60 ชัว่ อายุคนว่า ประเพณีนี ้ในอดีตมีด้วยกัน 30 วัน
เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็ น 4 วัน เนื่องมาจากในดินแดน จ่าแต (ดินแดนดังเดิ
้ มของชาวอาข่า) มีคนอยู่
สองพวก คือพวกคนรวยและพวกคนจน พวกคนรวยมีอนั จะกินไม่ชอบคนจน จึงหาอุบายแกล้ งคนจน
ให้ อดตาย จึงกาหนดวันเทศกาลนี ้ จานวน 30 วัน พวกคนรวยมีการเตรี ยมพร้ อมข้ าวปลาอาหารเหล้ า
อย่างดีไว้ ฉลองในเทศกาล พวกคนจนก็ไปขุดหาเผือกหามันไว้ มากมาย เอาไว้ กินในเทศกาลนี ้ พอถึง
เทศกาลปรากฏว่าเครื่ องเสบียงของคนรวยหมดก่อน เนื่องจากมีการฉลองเต็มที่จงึ ทาให้ คนรวยผิดหวังที่
ทาให้ คนจนอดตาย จึงเปลี่ยนจาก 30 วันมาเป็ น 4 วัน
เนื ้อหาสาระของเทศกาล แย้ ขู่ จา-เออ อะเผ่ว
1.เทสกาลนี ้แสดงออกถึงการให้ เกียรติและให้ ความเคารพผู้หญิงของชนเผ่าอาข่าเพราะ
เทศกาลนี ้ได้ ชื่อว่าเป็ นเทศกาลของผู้หญิงโดยเฉพาะ เช่นเดียวกับผุ้ชายที่มีเทศกาลลูกข่าง ผู้หญิงอาข่า
แต่งตัวด้ วยชุดอาข่าอย่างสวยงาม และไปโล้ ชิงช้ าอย่างสนุกสนานตลอดเทศกาล สมกับปี หนึง่ มีครัง้
เดียวและรอคอยมาทังปี
้ การไปโล้ ชิงช้ ามีการตะโกนสอนคติธรรม เนติธรรมแก่เด็กและเยาวชนถึงการ
ปฏิบตั ติ นแบบอาข่า นับว่าเป็ นเวทีการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างหนึง่ ของอาข่าในสังคมอดีต
2.ออกกาลังกาย ส่งเสริมให้ มีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรง เทศกาลนี ้ทังเด็
้ กและผู้ใหญ่ได้ ออก
กาลังกายกันถ้ วนหน้ า เพราะการโล้ ชิงช้ าถ้ าเป็ นชายก็ต้องใช้ ขาข้ างใดข้ างหนึง่ เหวี่ยงไป ในลักษณะที่
เหมือนการเตะ ถ้ าเป็ นผู้หญิงก็มีการจูงเชือกดึงให้ กนั ได้
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3.แสดงออกถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ของครอบครัวและชุมชน เทศกาลนี ้ในระดับครอบครัว
มีการสร้ างสัมพันธ์โดยการสร้ างโล้ ชิงช้ าของเด็กให้ กบั เด็ก ๆ ในครอบครัวได้ เล่นกัน ซึง่ ผู้ที่เป็ นหัวหน้ า
ครอบครัวก็ต้องไปหาไม้ มาทาให้ การทาชิงช้ าขนาดเล็กในครอบครัวต้ องทากันทุกครอบครัวทุกครัวเรื อน
การสร้ างความสัมพันธ์ระดับชุมชนคือ โล้ ชิงช้ าขนาดใหญ่ ที่สร้ างไว้ บนยอดดอย ความสัมพันธ์เกิดจาก
การไปร่วมเล่นและมีการแบ่งปั นกันเล่น โดยการดึงเชือกให้ เพื่อน ๆ โล้ กนั นอกจากการโล้ ชิงช้ าเพื่อ
สร้ างความสัมพันธ์ระดับชุมชนแล้ ว การฆ่าหมูในครอบครัวที่ให้ กระทุ้งกระบอกไม้ ไผ่ เป็ นการสร้ าง
ความสัมพันธ์และแสดงออกถึงการแบ่งปั นกันกิน โดยการเรี ยกผู้อาวุโสและหนุม่ ๆ ในชุมชนมากิน
ข้ าวร่วมกัน
รูปแบบที่แสดงออกของเทสกาล แย้ ขู่ จา-เออ อะเผ่ว
เทศกาลนี ้ก็เหมือนเทสกาลอื่น ๆ คือไม่ปรากฏว่าเกิดขึ ้นเมื่อใด ที่ไหน เป็ นเทศกาลที่
เกี่ยวกับฝน แย้ ขู่ จาเออ แย้ แปลว่าฝน ขู่ จาเออ แปลว่าเทศกาล จึงแปลว่าเทศกาลที่ทาในช่วง
หน้ าฝน มีด้วยกันทังหมด
้
4 วัน เป็ นเทศกาลที่เฉลิมฉลองในหน้ าฝน เทศกาลนี ้ได้ ชื่อว่าเทศกาลยก
ย่องผู้หญิง เพราะเป็ นเทศกาลเดียวที่ผ้ หู ญิงสามารถร่วมเล่นได้ อย่างเต็มที่
วันที่ 1 หรื อ แย้ ขู่ อะเผ่ว จา แป รุ่งเช้ ามาผู้หญิงอาข่าแต่งชุดอาข่า เพื่อไปตักน ้าใน
ห้ วยศักดิส์ ิทธิ์ เดินทางไปถึงห้ วยศักดิส์ ิทธิ์ก็ต้องตักน ้าตามลาดับก่อนหลัง ก่อนตักน ้าก็ต้องมีการล้ าง
หน้ า ล้ างมือ และขา พอเดินทางกลับมาถึงบ้ านก็กินข้ าวเช้ า แช่ข้าวเหนียว เวลาประมาณ 11 โมง
โจ่วมาก็จะตีกลอง เพื่อเป็ นสัญญาณให้ สามารถนึง่ ข้ าวได้ ช่วงที่ข้าวยังไม่สกุ ก็เอางาดามาคัว่ และตา
กับเกลือ ก็ข้าวสุกก็ยกข้ าวไปตาเป็ น ข้าวปุก ตาเสร็ จยกเข้ าบ้ าน ตังลู
้ กเหล้ าและเทน ้าบริ สทุ ธิ์ข้างใน
ถ้ วยมีขนั น ้าที่ทาจากน ้าเต้ า ใกล้ ๆ บริเวณหิ ้ง ไปจับไก่ตวั ผู้หรื อตัวเมียมาจานวน 1 ตัว ต้ องเป็ นไก่ที่
ไม่มีขนสีขาว และมีอวัยวะครบทุกประการ เอาขันน ้าตักจากถ้ วยเทใส่ ขา ปี ก และหัวไก่จานวน 3
ครัง้ ใช้ ไม้ ตีใส่หวั ไก่ บีบคอไก่จนตาย ดึงโครงไก่ออกเป็ นสองส่วน ส่วนหน้ าอกและส่วนหลังไก่ แบ่ง
ชิ ้นส่วนไก่เป็ น น่อง ตับ และปี ก และเนื ้อส่วนชิ ้นเล็กส่วนหน้ าอกไก่ มาต้ มรวมกับของ ข้ าวสาร และ
เกลือ ช่วงที่ต้มไก่ยงั ไม่สกุ ก็เอาถ้ วย เก้ าอี ้ ขันโตก ที่จะใช้ ในการประกอบพิธีมาล้ าง แล้ วเอาถ้ วยวาง
ไว้ บนขันโตก จานวน 5 ใบ เมื่อต้ มไก่สกุ ก็ยกลงมาแล้ วใส่ถ้วยดังนี ้ ใบที่ 1 ชาผสมขิง 2 เหล้ า 3
ข้ าวบริ สทุ ธิ์(ข้ าวเหนียวต้ มให้ เละ)
4 ข้าวปุก และ 5 เนื ้อไก่ น่อง ตับ และต้ นปี ก เอาเก้ าอี ้ไป
วางไว้ ใกล้ ๆ หิ ้ง ยกขันโตกตามไปวางไว้ ใกล้ ๆ หิ ้งและหันหลังให้ หิ ้งประมาณ 2-3 นาที การที่หนั
หลังให้ นนเพราะมี
ั้
ความเชื่อว่า เมื่อยกขันโตกไปไว้ ใกล้ ๆ หิ ้ง ก็จะมีวิญญาณของบรรพบุรุษมากิน
เครื่ องเซ่นไหว้ เมื่อหันหน้ ามองจะเห็นวิญญาณมากินเครื่ องเซ่นไหว้ จึงไม่สมควรมอง เมื่อครบเวลาก็
ยกลงข้ างล่าง แล้ วมาแบ่งเครื่ องเซ่นไหว้ ให้ ทกุ คนในครอบครัวกิน โดยผู้ชายในบ้ านที่ประกอบพิธีกรรม
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ต้ องกินคนแรก เมื่อทุกคนในบ้ านกินครบก็ไปเก็บไว้ ในฉางข้ าวสารใกล้ ๆ บริเวณหิ ้ง ถือเป็ นการเสร็จ
สิ ้นพิธีกรรมต่าง ๆ ในวันแรก
วันที่ 2 หรื อ ล่า เฉ่อ ปี ่ -เออ อะ เนอ เมื่อกินข้ าวเช้ าเสร็จครอบครัวละหนึง่ คนจะเอาจอบ
มีด ไปรวมตัวกันที่บ้าน โจ่วมา โจ่วมาจะเอาถ้ วยใส่ข้าวสาร ไข่และเงินบาท 1 เหรี ยญ ผ้ าปิ ดถ้ วย
น ้าบริ สทุธ์ิที่เหลือจากทาพิธีเมื่อวานอีก 1 ขวด เดินทางไปสถานที่ที่สร้ างโล้ ชิงช้ าประจาหมูบ่ ้ าน พอไป
ถึงสถานที่ก็รือ้ ชิงช้ าของปี ที่แล้ ว โดยโจ่วมาจะเป็ นผู้เริ่ม ฟั นเสาชิ ้งช้ าคนแรก จากนันชาวบ้
้
านก็จะ
ช่วยกันรื อ้ ชิงช้ าเก่าออก

ภาพประกอบ 80 โจ่วมาทาการฟั นเสาชิงช้ า
โจ่วมาจะเริ่มขุดหลุมสาหรับฝั งเสาโล้ ชิงช้ าใหม่ ผู้คนบางส่วนก็ไปตัดไม้ มาทาเป็ นเสา
บางส่วนก็ไปหาเถาวัลย์มาใช้ โล้ เมื่อเสาและเถาวัลย์มาถึงก็เอามีดมาตกแต่งให้ มีสดั ส่วนที่พอดีสวยงาม
เมื่อสร้ างโครงโล้ ชิงช้ าเรี ยบร้ อยก็ โจ่วมาก็เริ่มทาพิธีกรรมโดยการโรยข้ าวสารลงหลุม ตามด้ วยน ้า
บริ สทุ ธิ์ วางไข่ลง และขูดเหรี ยญลงหลุม อย่างละ 3 ครัง้ แล้ วเอาเสาโล้ ชิงช้ าลงหลุม
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ภาพประกอบ 81 โจ่วมากาลังทาพิธีสร้ างชิงช้ า

ภาพประกอบ 82 ชาวบ้ านช่วยกันตังเสาชิ
้
งช้ าใหม่
จากนันน
้ าเถาวัลย์มดั ติดกับเสาห้ อยลงมา เมื่อทาเสร็จ โจ่วมาดึงเถาวัลย์ถ่วงด้ วยหินและหนาม
ให้ โล้ 3 ครัง้ และ โจ่วมาจะขึ ้นไปโล้ เป็ นคนแรก โล้ ไปและลงมาทาอย่างนี ้ 3 ครัง้ เมื่อ โจ่วมาโล้ เสร็จผู้
อาวุโสที่ไปร่วมงานก็จะโล้ ตามด้ วยหนุม่ ๆ สาว ๆ เมื่อ โจ่วมากลับถึงบ้ าน ผู้หญิงอาข่าจะแต่งตัวไป
ตักน ้าในลาห้ วยศักดิส์ ิทธิ์ เอาไว้ ในพิธีกรรมในวันต่อไป ช่วงนี ้แต่ละบ้ านจะทาชิงช้ าขนาดเล็กประจา
บ้ าน ให้ ลกู หลานไว้ เล่น

119

ภาพประกอบ 83 ชาวบ้ านช่วยกันกระทุ้งไม้ ไผ่
ค่าคืนนี ้จะมีการกระทุ้งกระบอกไม้ ไผ่ในบ้ านที่เป็ นเจ้ าภาพอย่างสนุกสนานจนถึงเช้ าวันใหม่
วันนี ้อาข่าทุกคนไม่สามารถฆ่าไก่ฆา่ หมูหรื อสัตว์อื่น ๆ ได้ เนื่องจากวันนี ้เป็ นวันที่อาข่าทุกคนถือศีล
วันที่ 3 หรื อ แย้ ขู่ อะเผ่ว ล่อ ดา ในวันนี ้อาข่าจะตื่นแต่เช้ าตรู่ เมื่อได้ ยินเสียงไก่ขนั ก็จะ
มานึง่ ข้ าวเหนียว ที่แช่ไว้ ตงแต่
ั ้ เมื่อคืน ช่วงที่นงึ่ ข้ าวยังไม่สกุ ก็จะคัว่ งาดาตาผสมกับเกลือ ข้ าวสุกก็ยก
ไปตาเป็ นข้าวปุกผสมงาดา ยกเข้ าบ้ าน เอา ข้าวปุกและเนื ้อไก่ที่เก็บไว้ ในฉางข้ าวสาร ที่เก็บไว้ ในวัน
ประกอบพิธีกรรมวันแรกออกมา เอาขันโตก เก้ าอี ้ และถ้ วยออกมาล้ างให้ สะอาดวางถ้ วย จานวน 3
ใบบนขันโตก แล้ วใส่ถ้วยใบที่ 1 ขิงผสมชา 2 ข้ าวบริ สทุ ธิ์ 3 ข้าวปุก (จาโป) ยกเก้ าอี ้ไปวางไว้ ใกล้
หิ ้งตามด้ วยขันโตกประมาณ 2-3 นาที เมื่อครบเวลาก็ยกลง ผู้ประกอบพิธีกรรมจะต้ องกินเครื่ องเซ่นไว้
ก่อน แล้ วแบ่งให้ ทกุ คนในครอบครัวกิน อาข่ามีความเชื่อว่าการได้ กินเครื่ องเซ่นไหว้ นนั ้ วิญญาณบรรพ
บุรุษจะคุ้มครองไม่ให้ เจ็บไข้ ได้ ป่วยและชีวิตจะประสบความสาเร็จ เมื่อกินกันครบทุกคนในครอบครัว ก็
จะยกข้ าวและน ้าชาไปเททิ ้งที่เตาไฟ เอาถ้ วยที่มี ข้าวปุกเก็บไว้ ที่ฉางเก็บข้ าวสารแล้ วเก็บขันโตกไปวางไว้
บนหิ ้ง เก้ าอี ้วางไว้ ใกล้ ๆ หิ ้ง ถ้ วยใส่ถงุ เก็บไว้ บนหิ ้งเป็ นอันเสร็จพิธี
จะมีการฆ่าหมูในบ้ านที่เป็ นเจ้ าภาพในกระทุ้งกระบอกไม้ ไผ่ในค่าคืนที่ผา่ นมา ชาวบ้ านจะมา
รวมตัวกันเพื่อซื ้อเนื ้อหมูและ ชิ ้นส่วนต่างๆที่แบ่งไว้
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ภาพประกอบ 84 ชาวบ้ านมารวมตัวกันเพื่อซื ้อเนื ้อหมู
วันนี ้คนที่เป็ นเจ้ าภาพในกระทุ้งไม้ ไผ่จะชักชวนเพื่อนพี่น้อง ตลอดถึงคนที่เคารพนับถือ เชิญ
มากินข้ าวที่บ้าน เมื่อผู้อาวุโสในชุมชนกินข้ าวเสร็จ จะมีการกระทุ้งอีกครั ง้ เพื่อเป็ นการให้ พรแก่เจ้ าภาพ

ภาพประกอบ 85 ผู้อาวุโสจะที่รับเชิญมาร่วมทานอาหาร
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ภาพประกอบ 86 ผู้อาวุโสร่วมกันกระทุ้งกระบอกไม้ ไผ่เพื่อเป็ นการอวยพร
วันที่ 4 หรื อ
วันแย้ ขู่ อะเผ่ว จา ส่า ในวันนี ้ไม่มีการทาพิธีกรรมใด ๆ ผู้หญิงอาข่าทังผู
้ ้
อาวุโส สาว หนุม่ จะมีการเล่นโล้ ชิงช้ าตลอดทังวั
้ น วันนี ้ผู้อาวุโสที่ไปโล้ ชิงช้ าจะมีการตะโกนถึงวิถีชีวิต
ในอดีตให้ ฟัง พอค่าจะมีการเก็บเชือก อาข่าเล่าขานกันมาและมีความเชื่อว่า ในอดีตเคยเล่นโล้ ชิงช้ า
ถึงเวลาค่า และได้ เกิดมีคนตกลงไปตาย อาข่าเชื่อว่าที่ตกลงไปเพราะผีผลักให้ ตก ทาให้ อาข่าบางกลุม่
ได้ ตดั กิจกรรมโล้ ชิงช้ าออกไป ปั จจุบนั จึงไม่มีการโล้ ชิงช้ าในเวลากลางคืน เพราะกลัวเกิดเหตุการณ์
ดังกล่าวขึ ้นอีก ในค่าคืนนี ้จะมีการเก็บ ข้าวปุกที่ใส่ไว้ ในคืนที่ 3 ที่เก็บไว้ ในฉางข้ าวสาร ผู้ชายในบ้ าน
คนใดคนหนึง่ ใส่เสื ้อผ้ าให้ เรี ยบร้ อย ใส่หมวก แล้ วไปยกขันโตก เก้ าอี ้ นาถ้ วยที่อยูใ่ นหิ ้งออกมา เอา
เครื่ องเซ่นไหว้ ออก เก็บถ้ วยไว้ รวมกันไปเก็บไว้ ในหิ ้ง ขันโตกมัดติดข้ างบนหิ ้ง เก้ าอี ้เก็บไว้ ในหิ ้ง เป็ นอัน
เสร็จพิธี แย่ ขู่ จาเออ
บทบาทของดนตรี ในเทศกาล แย่ ขู่ จาเออ
เทศกาล แย่ ขู่ จาเออ หรื องานโล้ ชิงช้ า ก่อนหน้ าที่จะมีงาน 1 วันจะมีการตีกลองเพื่อใช้
บอกสัญญาณว่าพรุ่งนี ้จะมีการจัดงาน ในวันแรกของการจัดงานจะมีการตีกลองเพื่อบอกสัญญาณใน
การเริ่มงานเพื่อความพร้ อมเพรี ยง ขณะสร้ างชิงช้ าก็จะมีการบรรเลงดนตรี เพื่อความสนุกสนาน ในคืน
วันงานมีการบรรเลงดนตรี มีการกระทุ้งไม้ ไผ่และร้ อง รา บทเพลงกันอย่างสนุกสนาน ในตอนเช้ า
หลังจากที่เจ้ าภาพในงานทาการเลี ้ยงขอบคุณผู้อาวุโสแล้ ว ผู้อาวุโสในหม่บ้านจะทาการกระทุ้ง
กระบอกไม้ ไผ่เพื่อแสดงออกถึงการอวยพร การขอบคุณ แก่เจ้ าภาพ
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ประเพณีกินข้ าวใหม่ หรื อ ยอ ภู เนอ หมื่อ เช่
ประเพณีกินข้ าวใหม่นี ้จะจัดขึ ้นในช่วงเดือน พฤษศจิกายนของทุกปี ตานานเล่าขานกันมาว่า
การที่ชมุ ชนอาข่าทุกแห่งจะอยูไ่ ด้ ก็เพราะมีผ้ นู าทางวัฒนธรรม และสามารถมีชีวิตได้ ก็ต้องมีข้าว จึงมี
สุภาษิตว่า การทาพิธีกรรมทุกอย่างต้ องต้ องมีอางค์ประกอบทัง้ 3 เสมอ คือ
1. ทาบุญให้ ข้าว เพราะว่าคนเราอยูไ่ ด้ ด้วยการกินข้ าว
2. คน เพราะคนเป็ นใหญ่ในโลกและเป็ นสัตว์ที่ฉลาดมากที่สดุ
3. สัตว์ตา่ งๆ เพราะการประกอบพิธีกรรมต่างๆ เพื่อเซ่นไหว้ ให้ ได้ บญ
ุ มาหรื อใช้ ชว่ ยปกป้อง
คุ้มครองนันต้
้ องอาศัยสัตว์ตา่ ง ๆ มาเป็ นบริวารในการประกอบพิธีกรรม เทศกาลนี ้เกิดขึ ้นเพื่อให้ เกียรติ
ข้ าวและกินข้ าวใหม่ จึงมีการคัดเลือกสมาชิกในชุมชนคนใดคนหนึง่ เป็ นผู้กินข้ าวใหม่เป็ นคนแรก
เนื ้อหาสาระของเทศกาลยอ ภู เนอ หมื่อ เช่
1.เทศกาลนี ้แสดงออกถึงผลผลิตทางการเก็บเกี่ยวได้ มาถึงแล้ ว เทศกาลนี ้เริ่มต้ นเก็บเกี่ยวและ
นามาบริโภคได้ เพราะก่อนที่ถึงเทศกาลนี ้ไม่สามรถนาข้ าวใหม่มาบริโภคได้ จึงเป็ นการบอกถึงว่าถึงฤดู
เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ แล้ ว และยังแสดงออกถึงการให้ ความเคารพข้ าว จึงจัดงานเทศกาลนี ้เพื่อราลึกถึง
บุญคุณของข้ าวที่คนเอามาบริโภคเป็ นของมีคา่ และเป็ นของสูง
2. บูชาข้ าวเปลือก เทศกาลนี ้ต้ องเอาข้ าวที่เก็บเกี่ยวมาใหม่ ๆ ไปเก็บบูชาหิ ้ง
รูปแบบที่แสดงออกของเทศกาลยอ ภู เนอ หมื ่อ เช่
เทศกาลนี ้ก็เหมือนกับเทศกาลอื่น ๆ ที่ไม่สามารถบอกได้ วา่ เกิดขึ ้นที่ใด สมัยใด เป็ นเทศกาล
ที่ยกย่องข้ าว เนื่องจากผลิตที่ทามาทังปี
้ ได้ เก็บเกี่ยว การยกย่องข้ าวนี ้เนื่องจากมีความเชื่อว่าชุมชนอา
ข่าทุกคนอยูไ่ ด้ เพราะข้ าว ก่อนที่จะถึงวันทาพิธีกรรม ผู้อาวุโสในชุมชนก็คดั เลือกบุคคลที่เป็ นเจ้ าภาพ
ในการประกอบพิธีกรรมในเทศกาลนี ้ โดยผู้ที่คดั เลือกต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี ้ 1 มีหมู 2 ไม่มี
สมาชิกในครอบครัวตังครรถ์
้
3 ไม่เคยประวัตคิ ลอดลูกแฝด และ 4 ข้ าวในไร่สกุ สามารถเก็บเกี่ยวได้
เมื่อผู้อาวุโสตกลงกันแล้ วว่าให้ บคุ คลใดจะเป็ นเจ้ าภาพ ในกลางคืนก่อนถึงวันพิธีกรรม โจ่วมา จะตี
กลองหรื อตะโกนให้ ชาวบ้ านทุกคนทราบ อาข่าเรี ยกการตะโกนนี ้ว่า เล่อ ภู กู-เออ การตะโกนแปลเป็ น
ภาษาไทยได้ ดงั นี ้ “ ถึงวันดี พรุ่งนี ้ ต้ องไปเอารางข้ าว ขอให้ ทกุ คนในชุมชน ห้ ามขุดหน่อไม้ ห้ ามหา
เห็ด ห้ ามจับนกที่อยูร่ ัง ห้ ามจับหนูที่อยูโ่ พรง (มีความหมายแฝงว่าอย่าหลับนอนกับภรรยา) ห้ ามจับ
ปลา ห้ ามนาของสีขาวจากป่ าเข้ าหมูบ่ ้ าน ” เทศกาลนี ้ทาด้ วยกัน 1 วัน การกาหนดวันฤกษ์ยามดี ผู้
อาวุโสเป็ นคนเลือกโดยเอาวันของครอบครับที่ถกู คักเลือกเป็ นเจ้ าภาพเป็ นหลัก ต้ องไม่เป็ นวันเกิด หรื อ
วันตายของครอบครัวที่ถกู เลือก ส่วนมากก็ทากันในวัน ห่าล่า หรื อวันเสือ
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วันทาพิธี หรื อวัน แช่ นุ่ม จึ -เออ แปลว่าการใช้ มือมัดรวงข้ าว ช่วงเช้ านี ้ผู้หญิงคนใดคนหนึง่
ในครอบครัวที่ถกู คัดเลือกเป็ นเจ้ าภาพ ไปตักน ้าที่ห้วยศักดิส์ ิทธิ์มาเก็บไว้ ที่บ้าน สาหรับผู้ชายในบ้ าน
เมื่อได้ ยินเสียงไก่ขนั ก็ต้องเตรี ยมเกี่ยวข้ าว ถือย่าม และจานอาข่า ที่เรี ยกว่า ห่อ เวาะ เดินทางไปไร่
ระหว่างเดินทางให้ ผ้ นู าหน้ านาทางให้ ดี เพื่อไม่ให้ เจองู เพราะว่าผู้ที่เป็ นหัวหน้ าในการเดินทางเจองูการ
ทาพิธีกรรมต้ องยกเลิกไป เมื่อเดินทางไปถึงไร่ก็จดุ ไฟ เพื่อไล่แมลงต่าง ๆ ไปและให้ ความอบอุน่
ร่างกาย แล้ วไปหาใบเผือก ประมาณ 4-5 ใบ ไปวางไว้ บนศาลพระภูมิที่อาข่าเรี ยกว่า ฮึ่ม พี ่ แล้ วเด็ด
รวงข้ าว มาจานวน 3 รวง วางไว้ บนใบเผือก แล้ วใช้ ขาข้ างขวาเหยียบรวงข้ าวเบา ๆ เพื่อให้ เมล็ดข้ าว
หลุดจากรวง ที่ยงั หลุดไม่หมดก็ใช้ มือขยี ้รวงข้ าวให้ หลุดจนหมด จะใช้ หมวกพัดเมล็ดข้ าว จานวน 3
ครัง้ เอารวงข้ าวที่ใช้ มือเด็ดจานวน 3 รวง ห่อด้ วยใบเผือกใส่ถงุ ย่าม และดึงเมล็ดข้ าวใส่ถงุ ย่าม
จนกว่าถุงย่ามจะเต็ม จึงเดินทางกลับบ้ าน เมื่อถึงบ้ านเอาถุงย่ามไปห้ อยที่ ที่อาข่าเรี ยกว่า ล่อ คา
(ใกล้ ๆ กับที่นอนของแม่บ้าน) การไปห้ อยที่ใกล้ ๆ ที่นอนผู้หญิง แม่บ้านก็เอาถุงที่ห้อยไว้ ลงมา เอา
ใส่กระด้ งพร้ อมรางข้ าว 3 รวง ที่หอ่ ด้ วยใบเผือก ไปตากเป็ นพิธีประมาณ 2-3 นาที เมล็ดข้ าวใหม่ไป
เทใส่กระทะใหญ่ เพื่อไปคัว่ ให้ กรอบแล้ วยกลงไปที่ครกกระเดื่องหรื อที่อาข่าเรี ยกว่า ถ่อง ฉุ่ม ตาให้
เป็ นข้ าวสารเอาข้ าวสารใหม่ประมาณ 1 กามือไปต้ มให้ เละ เพื่อเป็ นข้ าวบริ สทุ ธิ์สว่ นที่เหลือห่อด้ วย
ใบตอง
จับไก่ตวั ผู้ที่ไม่มีขนสีขาว มีอวัยวะครบทุกส่วนมา 1 ตัว เอาลูกเหล้ ามาตังบริ
้ เวณเตาไฟ
จาลองหรื อที่อาข่าเรี ยกว่า ล่อ ตอ เอาถ้ วยมา 1 ใบ มีขนั น ้าที่ทามาจากน ้าเต้ าเทน ้าบริ สทุ ธิ์ใส่ใช้ ขนั
น ้า ตักน ้าจากถ้ วยเทใส่ลกู เหล้ าจานวน 3 ครัง้ ตักน ้าจากถ้ วยมาเทใส่ ขา ปี ก และหัวไก่ ที่ละ 3
ครัง้ ใช้ ไม้ ตี่ตตู่ ีหวั ไก่และบีบคอให้ ตายแล้ วนาไก่ไปเผาถอนขน ล้ างด้ วยน ้าสะอาด พิธีกรรมนี ้ทุกตระกูล
จะไม่มีการตัดขาและปี กไก่ นาไก่มาดึงโครงการดึงโครงก็เหมือนกับเทศกาลอื่น ๆ คือไม่สามารถเอา
ตับมาติดทางหน้ าอกไก่ได้ แบ่งส่วนไก่เป็ นน่อง ต้ นปี ก และตับ เนื ้อจากส่วนหน้ าอกมาต้ มรวมกับของ
เกลือ และข้ าวสาร(ใหม่) ต้ มสุกยกลงเอาถ้ วย เก้ าอี ้ และขันโตกที่ใช้ ในการประกอบพิธีกรรมออกมา
ล้ างให้ สะอาดเอาถ้ วย 5 ใบมาวางบนขันโตก ใบที่ 1 ใส่น ้าชาผสมขิง 2 เหล้ า 3 ข้ าวบริ สทุ ธิ์ 4 ข้ าว
ใหม่ที่ยงั ไม่ได้ นงึ่ และ 5 เนื ้อไก่ประกอบด้ วย น่อง ต้ นปี ก และตับ 6 รวงข้ าวจานวน 3 รวง ยก
เก้ าอี ้ไปใกล้ ๆ หิ ้ง ตามด้ วยขันโตกไปวางไว้ ประมาณ 2-3 นาที ช่วงที่ไปวางขันโตกไม่หนั หลังเหมือน
เทศกาลที่ผา่ นมา แต่ใช้ เกี๊ยะจุดไฟให้ อาข่ามีความเชื่อว่าวิญญาณบรรพบุรุษมากินข้ าว จึงต้ องจุด
เกี๊ยะให้ ความสว่าง เพราะกลางวันของวิญญาณบรรพบุรุษคือกลางคืน เมื่อพิธีกรรมประกอบใน
กลางวันจึงต้ องจุดไฟให้ ความสว่าง เอารวงข้ าวทัง้ 3 รวงไปใส่หิ ้งที่เป็ นกระบอกไม้ ไผ่ปิดอย่างแน่นหนา
เพื่อไม่ให้ หนูกดั กิน ยกขันโตกลงมาผู้ประกอบพิธีกินเครื่ องเซ่นไหว้ เป็ นคนแรกและทุกถ้ วน ตามด้ วยคน
ในครอบครัวทุกคนให้ ครบ ยกเอาถ้ วยที่มีเนื ้อไก่กบั ข้ าวใหม่ไปไว้ ฉางข้ าวสารส่วนที่เหลือไปเททิ ้ง
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ที่เตาไฟ เก็บถ้ วยใส่ถงุ ไปเก็บไว้ ที่หิ ้ง หรื อที่อาข่าเรี ยกว่า เปาะ เลาะ เปาะ ทู่ ขันโตกวางบนหิ ้งเป็ น
อันเสร็จพิธีกรรมในภาคเช้ า จึงทากับข้ าวกินข้ าวเช้ า เมื่อกินข้ าวเสร็จก็ไปเรี ยกผู้อาวุโสในชุมชนมาบ้ าน
เจ้ าภาพ พอมาถึงก็ตงลู
ั ้ กเหล้ าใกล้ ๆ กับเตาไฟจาลอง ข้ างในลูกเหล้ ามีหลอดดูดพร้ อมถ้ วยอีก 1 ใบ
ข้ างในถ้ วยมีขนั น ้าที่ทามาจากน ้าเต้ า เทน ้าบริ สทุ ธิ์ใส่ถ้วย เอาขันน ้าตักน ้าจากถ้ วยเทใส่ลกู เหล้ า
จานวน 3 ครัง้ ไปจับหมู 1 ตัวใช้ แต่ต้องไม่มีขนสีขาวและไม่พิการ เอาเขียงหงายข้ างที่ใช้ ประจามา
วางไว้ ยกหมูวางบนเขียง ตักน ้าบริ สทุ ธิ์จากถ้ วยเทใส่ขา มือ และหัว จานวนที่ละ 3 ครัง้ ให้ ผ้ อู าวุโส
ฆ่าหมูโดยใช้ มีดแทงคอ พร้ อมกับรองเลือดผ่าท้ องล้ วงเอาตับออกมาดูดวงวาสนา ระหว่างที่ผ้ อู าวุโสดู
ดวงนัน้ หนุม่ ๆ ที่มาร่วมงานก็เอาหมูไปเผา โดยใช้ หญ้ าคาจุดไฟแล้ วตีเผาขนหมู และนาไปล้ างด้ วย
น ้าสะอาด นาเนื ้อไปทาลาบ 2 ชนิดแบบใส่เลือดและไม่ใส่เลือด กับทาแกงหมู เมื่อกับข้ าวสุกก็ไป
เชิญผู้อาวุโสในชุมชนมากินข้ าว กินข้ าวอิ่มก็ไปนาลูกเหล้ ามาเพิ่มอีก 2 ลูก เชิญผู้อาวุโส 2 คนเติม
เหล้ า โดยการดูดน ้าจากลูกเหล้ าขึ ้นมาประมาณกลางหลอดดูดแล้ วปล่อยลง และครัง้ สุดท้ ายที่ดดู
พอดูดน ้าขึ ้นมาก็ใช้ มือปิ ดรูให้ น ้าค้ างในหลอด เทน ้าลงใส่ถ้วยจานวน 3 ครัง้ จานวน 3 ลูก อาข่า
เรี ยกการดูดนี ้ว่า จี ่ ป่ า จี ่ เช่ เช่เออ ยกถ้ วยให้ ผ้ ทู ี่เชิญมาร่วมงานดื่ม ยกไปให้ แม่บ้านหรื ออาข่า
เรี ยกว่า ยุม้ ซื ่อ อะมา ตามด้ วยทุกคนในครอบครัวดื่ม จากนี ้ไปก็กินข้ าวและสุรา เอาลาบสองชนิด
และแกงถ้ วยพริกป่ นมาตังบนขั
้ นโตกกันต่อไป

ภาพประกอบ 87 จี่ ป่ า จี่ เช่ เช่เออ
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ในกลางคืนคืนนี ้ผู้ชายในบ้ านคนใดคนหนึง่ สวมใส่เสื ้อผ้ าให้ เรี ยบร้ อย ใส่หมวก ไปเอาถ้ วยที่
เก็บไว้ ในฉางข้ าวสารออกมา ซึง่ มีถ้วยไก่และข้ าวใหม่ เอาออกมาตังบนขั
้ นโตกยกลงไปที่เตาไฟแล้ วเท
ทิ ้ง เก็บถ้ วยและเก้ าอี ้ไว้ ในหิ ้ง ขันโตกมัดไว้ ข้างบนหิ ้งเป็ นอันเสร็จพิธีกรรมในเทศกาลนี ้
วันรุ่งขึ ้น ทากับข้ าวแล้ วไปเชิญผู้อาวุโสมากินข้ าวอีกครัง้ ซึง่ ไม่มีการประกอบพิธีกรรมแต่อย่าง
ใด อาข่าเรี ยกผู้อาวุโสเรี ยกเชิญผู้อาวุโสมากินข้ าวครัง้ นี ้ว่า ยา เซอะ บา-เออ
บทบาทของดนตรี ในเทศกาล ยอ ภู เนอ หมื ่อ เช่
ยอ ภู เนอ หมื ่อ เช่ หรื องานกินข้ าวใหม่ ก่อนหน้ าที่จะมีงาน 1 วันในตอนกางคืนจะมีการ
ตีกลองเพื่อใช้ บอกสัญญาณว่าพรุ่งนี ้จะมีการจัดงาน ในคืนวันงานมีการบรรเลงดนตรี มีการกระทุ้งไม้
ไผ่และร้ อง รา บทเพลงกันอย่างสนุกสนาน
ประเพณีปีใหม่ ลูกข่ าง หรื อ ค้ า เทอ ผ้ าเออ อะเผ่ ว
งานปี ใหม่ลกู ข่างนี ้จะจัดขึ ้นในช่วงเดือนธันวาคม ของทุกปี มีตานานเล่าขานกันมาว่า เทศกาล
นี ้เป็ นเทศกาลที่แสดงถึงการจบฤดูกาลเก็บเกี่ยว คือเก็บผลผลิตทางการเกษตรจากไร่เรี ยบร้ อยเข้ าสู่
ฤดูกาลพักผ่อนเทศกาลนี ้ถือว่าเป็ นเทศกาลของผู้ชาย เพราะผู้ชายทุกวัยต่างแสดงความสามารถในการ
เล่นลูกข่าง เทศกาลนี ้เด็กและหนุม่ ๆ มีการทาลูกข่างกันเล่นอย่างสนุกสนานมีการละเล่นแข่งตีกนั
นอกจากนี ้ยังแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงวัยหลังจากหมดเทศกาลนี ้ถือเป็ นการนับอายุเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ ปี
เนื ้อหาสาระของเทศกาล ค้า เทอ ผ้าเออ อะเผ่ว
1.ปี ใหม่ อาข่าถือเทศกาลนี ้เป็ นเทศกาลปี ใหม่ มีการนับอายุเพิ่มขึ ้นจากเดิม 1 ปี หลังจบ
เทศกาลนี ้ และหลังจากเทศกาลนี ้ก็เข้ าสูก่ ารพักผ่อน อาข่าเรี ยกว่า จอ ลา ซึง่ สามารถไปหาคูค่ รองได้
2.แสดงออกถึงการสิ ้นสุดของฤดูกาลเก็บเกี่ยว เพราะหลังจากเทศกาลนี ้ก็เข้ าสูฤ่ ดูกาลแล้ ง
และชาวอาข่าก็จะพักผ่อนในหน้ าร้ อนนี ้ หลังจากเทศกาลนี ้ทาให้ อาข่าเริ่มขาดแคลนอาหารมากขึ ้น
เนื่องจากความแล้ งเข้ ามาแทนที่ความชุม่ ฉ่าของฤดูฝน
3.แสดงออกถึงการแบ่งปั น ในวันที่ 1 ของเทศกาลนี ้ มีประเพณียกเหล้ าอาหารสูก่ นั มีการ
แลกเปลี่ยนดื่มเหล้ าในครอบครัวต่าง ๆ ฉะนันในวั
้ นนี ้การยกข้ าวปลา สุรา และเมาสุรา ถือว่าเป็ น
เรื่ องปกติ การแบ่งปั นสูก่ นั ในเทศกาลนี ้ ยังเป็ นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างญาติพี่น้อง มีปัญหาคา
ใจที่ผา่ นมาก็มีการพูดคุยกันในวันนี ้ ตลอดถึงความสัมพันธ์ในระดับชุมชนก็เพิ่มขึ ้นจากการเล่นลูกข่าง
เทศกาลนี ้จึงเป็ นอีกเทศกาลหนึง่ ที่แสดงถึงการแบ่งปั น เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ของชาวอาข่า
4.เป็ นวันเชิดชูผ้ ชู าย วันนี ้เป็ นวันที่ได้ ชื่อว่าเป็ นวันผู้ชาย เนื่องจากเทศกาลลูกข่างเป็ นเทศกาล
ที่เล่นได้ เฉพาะผู้ชายเท่านัน้ ตังแต่
้ เช้ าพ่อบ้ านที่มีลกู ชายก็ตดั ไม้ เพื่อมาทาเป็ นลูกข่างเล่นกันอย่าง
สนุกสนาน และมีการแบ่งกลุม่ กันเพื่อการตีลกู ข่างแข่งกัน
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รูปแบบที่แสดงออกของเทศกาล ค้า เทอ ผ้าเออ อะเผ่ว
ค้า เทอ ผ้าเออ คือเทศกาลสุดท้ ายในรอบปี ของชนเผ่าอาข่า หรื อที่ร้ ูจกั กันดีในภาษาไทยคือ
เทศกาลลูกข่าง ไม่ปรากฏว่าเกิดขึ ้นเมื่อใด ที่ไหน เหมือนกับเทศกาลอื่น ๆ การจัดเทศกาล
ค้า
เทอ ในช่วงสิ ้นสุดของปี และเริ่มใหม่ของปี เพราะอาข่าในอดีตหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการทางานทังปี
้
ตังแต่
้ ปลูกข้ าว เกี่ยวข้ าว ตีข้าว (นวดข้ าว) ก็เกิดอาการเหมื่อยล้ าจากการทางานหนักทังปี
้ จึงเกิด
เทศกาลนี ้ขึ ้นมา เพื่อเฉลิมฉลองคลายความเครี ยดของการทางานหนักและขอขอบคุณเทวดาทังหลายที
้
่
ให้ ความอุดมสมบูรณ์ อานวยโชคในรอบปี ที่ผา่ นมา เทศกาลนี ้มีด้วยกัน 4 วัน การทางานพิธีกรรม
ส่วนมากเริ่มทาในวัน หา ล่า หรื อวันเสือ
วันที่ 1 หรื อ จ่า แบ อะเผ่ว การทาพิธีกรรมเริ่มจากการที่ผ้ หู ญิงอาข่าใส่ชดุ ประจาเผ่าไปตัก
น ้าในห้ วยศักดิส์ ิทธิ์ การตักน ้าก็เหมือนกับเทศกาลอื่น ๆ คือก่อนตักต้ องล้ างหน้ า มือ และเท้ า ตัก
ก่อนหลังตามลาดับมา ตักน ้ากลับบ้ านแล้ วกินข้ าวเช้ า แล้ วจึงแช่ข้าวเหนียวเพื่อทาเป็ น ข้าวปุก เวลา
ประมาณเที่ยง ผู้อาวุโสในชุมชนก็จะตะโกนหรื อ โจ่วมาจะตีกลอง เพื่อเป็ นสัญญาณว่าสามารถนึง่ ข้ าว
เหนียวได้ นึง่ ข้ าวสุกก็ควั่ งาดามาตากับเกลือ ยกข้ าวเหนียวและงาไปตาเป็ น ข้าวปุก ใส่กระด้ งยกกลับ
เข้ าบ้ าน ถึงบ้ านก็ตงลู
ั ้ กเหล้ าใกล้ ๆ หิ ้ง ที่อาข่าเรี ยกว่า จี ่ ป่ า จี ่ สึ หรื อ จี ่ ป่ า จี ่ ชู ข้ างในมี
หลอดดูด 1 หลอด (ไม้ ไผ่ขนาดเท่านิ ้วก้ อย ข้ างในมีรู) หรื อที่อาข่าเรี ยกว่า อี ้ เตอะ ตังถ้
้ วย 1 ใบเท
น ้าบริ สทุ ธิ์ใส่และหาขันน ้าที่ทามาจากน ้าเต้ ามาใส่ในถ้ วย ใช้ ขนั น ้าในถ้ วยตักน ้าเทใส่ลกู เหล้ าจานวน 3
ครัง้ ไปจับไก่มา 1 ตัว ใช้ ได้ ทงตั
ั ้ วผู้และตัวเมีย แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่มีขนสีขาว มีอวัยวะครบทุกส่วน ใช้ ขนั
ที่อยูใ่ นถ้ วยตักน ้ามาเทใส่ขา ปี ก และหัว จานวนที่ละ 3 ครัง้ ใช้ ตี ่ ตู ตีใส่บริเวณหัวไก่พร้ อมกับบีบ
คอให้ ตาย นาไก่ไปเผาพร้ อมกับถอนขนไก่ให้ หมด นาไก่ไปล้ างด้ วยน ้าสะอาดนาไก่มาแบ่งสัดส่วนคือ
ให้ นอ่ ง ต้ นปี ก และตับ ออกเป็ นชิ ้นโต ๆ และเอาเนื ้อไก่สว่ นหน้ าอกออกนิดหน่อย ไปต้ มผสมกับ
ข้ าวสาร เกลือ และ ขิง ช่วงที่ต้มไก่ยงั ไม่สกุ ก็นาขันโตก เก้ าอี ้ และถ้ วยที่ใช้ ในการประกอบพิธีกรรม
ออกมาล้ างให้ สะอาดเมื่อต้ มไก่สกุ ก็เอาขันโตกมาตัง้ แล้ วเอาบริวารประกอบพิธีกรรมมาวางบนขันโตก
ดังนี ้ 1 น ้าชาผสมขิง 2 ข้ าวบริ สทุ ธิ์ 3 เหล้ า 4 ข้าวปุก และ 5 เนื ้อไก่ประกอบด้ วย น่อง ต้ นปี ก และ
ตับ นาถ้ วยทังหมดวางบนขั
้
นโตก แล้ วยกเก้ าอี ้ไปวางไว้ ใกล้ ๆ หิ ้งตามด้ วยขันโตก วางไว้ ประมาณ 23 นาที ช่วงที่วางต้ องหันหลังให้ หิ ้งเมื่อครบเวลาที่กาหนดก็ยกลงมา ผู้ประกอบพิธีกรรมกินเครื่ องเซ่น
ไหว้ ก่อน แล้ วแบ่งให้ คนในครอบครัวทุกคนกินตาม เอา ข้าวปุกและเนื ้อไก่ไปเก็บไว้ ในฉางข้ าวสาร ส่วน
ที่เหลือก็นาไปทิ ้งไว้ ที่เตาไฟ เก็บถ้ วยไว้ ในหิ ้ง เอาขันโตกวางบนหิ ้งแป็ นอันเสร็จพิธีกรรมในวันนี ้ เมื่อ
เสร็จพิธีกรรมเรี ยบร้ อยก็มีการไปหาไม้ เพื่อมาทาลูกข้ างในวันต่อไป
วันที่ 2 วันทาลูกข่างหรื อ จ่า เผ่ว วันนี ้หลังจากกินข้ าวเช้ าเสร็จก็เริ่มทาลูกข่าง วันนี ้เป็ นวัน
พิเศษกว่าวันอื่น คือคนในหมูบ่ ้ านไม่สามารถออกนอกชุมชนได้ ด้ วยความเชื่อว่าถ้ าไปนอกชุมชนก็จะ
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นาสิ่งไม่ดีตา่ ง ๆ เข้ ามาในชุมชน อาข่าเรี ยกวันนี ้ว่า เน้อ โว่ แปลว่าวันปิ ดและไม่มีการฆ่าสัตว์ใด
หลังจากทาลูกข่างเสร็จก็มีการเล่นลูกข่างกันอย่างสนุกสนาน

ภาพประกอบ 88 ลูกข่างของชาวอาข่า
ถึงเวลาประมาณเที่ยงวัน ผู้หญิงอาข่าแต่งชุดอาข่า เดินทางไปตักน ้าที่ห้วยศักดิส์ ิทธิ์มาเก็บไว้
ที่บ้านช่วงบ่าย ๆ หนุม่ สาวก็ไปหาไม้ ไผ่มา ซึง่ มีลกั ษณะปากกระบอกเฉียง เมื่อถึงเวลากลางคืนก็จะ
กระทุ้งไม้ ไผ่ร้องราทาเพลงอย่างสนุกสนานในบ้ านเจ้ าภาพจนโต้ รุ่งของวันใหม่ ในคืนนี ้หลังจากกินข้ าว
เย็นเสร็จ ผู้ชายในบ้ านคนใดคนหนึง่ ใส่เสื ้อผ้ าให้ เรี ยบร้ อย ใส่หมวก ทาพิธี อะ เผ่ว ล่อ กึ อู-เออ
ยกขันโตกที่วางไว้ บนหิ ้งมา ยกถ้ วยที่อยูใ่ นฉางข้ าวสารออกมาวางบนขันโตกแล้ วยกลงไปที่เตาไฟ
เพื่อเททิ ้งหรื อจะเก็บไว้ กินก็ได้ เก็บถ้ วยไว้ ในหิ ้ง มัดขันโตกไว้ บนหิ ้ง เก้ าอี ้ก็เก็บไว้ ในหิ ้งเป็ นอันเสร็จ
พิธีกรรม
วันที่ 3
ล่อ ตา หรื อวันเริ่มนับปี ใหม่ เช้ าตรู่หลังจากได้ ยินเสียงไก่ขนั ก็มีการนึง่ ข้ าวเหนียวที่
แช่ไว้ ตงแต่
ั ้ เมื่อคืน ตอนที่ข้าวยังไม่สกุ ก็ควั่ งาดาตาผสมกับเกลือ เมื่อข้ าวสุกก็ยกไปตา ข้าวปุกตาเสร็จก็
ยกใส่กระด้ งกลับเข้ าบ้ าน ถึงบ้ านเอาถ้ วย เก้ าอี ้ และถ้ วยที่ใช้ ในการประกอบพิธีกรรมออกมาล้ างให้
สะอาด เอาถ้ วยจานวน 3 ใบ ตังบนขั
้ นโตก ใบที่1 ใส่ ข้าวปุก 2 น ้าชาผสมขิง 3 ข้ าวบริ สทุ ธิ์ นา
เก้ าอี ้ไปวางไว้ ใกล้ ๆ หิ ้ง ตามด้ วยขันโตกแล้ วหันหลังให้ หิ ้งประมาณ 2-3 นาที เมื่อครบเวลาก็ยกลง
มาและผู้ประกอบพิธีกรรมกินเครื่ องเซ่นไหว้ เป็ นคนแรก ตามด้ วยทุกคนในครอบครัว ผู้รับต้ องรับสอง
มือและบนศีรษะต้ องมีหมวกหรื อผ้ าอย่างใดอย่างหนึง่ เมื่อทุกคนในครอบครัวรับครบหมดแล้ ว ก็เอา
ของที่ใส่ในขันโตกเททิ ้งลงในเตาไฟ นาเก้ าอี ้เก็บไว้ บนหิ ้ง ขันโตกก็มดั ไว้ กบั เสาหิ ้ง เป็ นอันเสร็จพิธีกรรม
หลังจากเสร็จพิธีกรรมก็มีการเฉลิมฉลองกันโดยการฆ่าหมูและสัตว์อื่น ๆ การฆ่าหมูในวันนี ้จะต้ องแบ่ง
เนื ้อให้ โจ่วมา หลังจากกินข้ าวเช้ าเสร็จเรี ยบร้ อย ผู้อาวุโสและหนุม่ ๆ ต้ องไปบ้ าน
โจ่วมาเพื่อไป
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ทากับข้ าว โดยเอาเนื ้อหมูที่ชาวบ้ านแบ่งให้ มา เมื่อข้ าวสุกก็ตงลู
ั ้ กเหล้ าพร้ อมหลอดดูด เทน ้าใส่ข้างใน
ลูกเหล้ า จึงเชิญผู้อาวุโสมากินข้ าว พอผู้อาวุโสมาถึงบ้ าน โจ่วมาก็จะมีการเติมเหล้ า นากระบอกเงิน
ของหมูบ่ ้ านออกมาเพื่อจ่ายค่าเหล้ าในช่วงเทศกาลแช่ คา ในอดีตอาข่าทุกคนมีความเชื่อว่าเป็ น
ลูกหนี ้ของโจ่วมาและวันนี ้เป็ นวันที่ชาระหนี ้ให้ เมื่อชาระเสร็จผู้อาวุโสในชุมชนที่เชิญมาก็จะกินข้ าวกัน
เวลาประมาณ 11.00 น. จะมีการฆ่าหมูในบ้ านของเจ้ าภาพในค่าคืนที่ผา่ นมา ในเวลา
ประมาณ 12.00 น. จะมีการกระทุ้งไม้ ไผ่ที่บ้านของเจ้ าภาพอีกรอบ ทางเจ้ าภาพจะต้ องเชิญคนที่มา
กระทุ้งไม้ ไผ่กินข้ าว วันนี ้หลังจากทานข้ าวร่วมกันที่บ้านเจ้ าภาพแล้ วผู้ชายจะเล่นลูกข่างทังวั
้ น

ภาพประกอบ 89 การเล่นลูกข่างของหนุม่ ชาวอาข่า
วันที่ 4 จ่า ส่า หรื อวันสุดท้ าย วันนี ้ไม่มีการประกอบพิธีกรรมใด ๆ ทังสิ
้ ้น บ้ านใดจะฆ่า
หมูก็ได้ วันนี ้เล่นลูกข่างตังแต่
้ เช้ าจนถึงเย็น หลังจากเทศกาลนี ้ผ่านไปทังผู
้ ้ ชายในหมูบ่ ้ านก็จะสามารถ
ไปจีบสาวในหมูบ่ ้ านอื่น ๆ เนื่องจากช่วงนี ้เป็ นช่วงที่ไม่มีงานใด ๆ เพราะเสร็จสิ ้นจาการเก็บเกี่ยวและ
รอเวลาในการปลูกพืชต่าง ๆ และถ้ าไปเจอผู้หญิงที่ถกู ใจก็มีการพูดคุยหรื อบางคนมีแฟนก่อนแล้ วจะไป
ขอแต่งงานในช่วงนี ้
บทบาทของดนตรี ในเทศกาล ค้า เทอ ผ้าเออ
เทศกาล ค้า เทอ ผ้าเออ หรื อปี ใหม่ลกู ข่าง ก่อนหน้ าที่จะมีงาน 1 วันจะมีการตีกลองเพื่อใช้
บอกสัญญาณว่าพรุ่งนี ้จะมีการจัดงาน ในคืนวันงานมีการบรรเลงดนตรี มีการกระทุ้งไม้ ไผ่และร้ อง รา
บทเพลงกันอย่างสนุกสนาน ในตอนเช้ า หลังจากที่เจ้ าภาพในงานทาการเลี ้ยงขอบคุณผู้อาวุโสแล้ ว
ผู้อาวุโสในหม่บ้านจะทาการกระทุ้งกระบอกไม้ ไผ่เพื่อแสดงออกถึงการอวยพร การขอบคุณ แก่เจ้ าภาพ

บทที่ 5
สรุ ป อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาดนตรี ชาวเขาเผ่าอาข่า บ้ านแสนเจริญ ตาบลวาวี อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาวิจยั ตามกระบวนการทางทางมานุษยดุริยางควิทยาและนาเสนอในรูปแบบ
พรรณนาวิเคราะห์ โดยได้ นาเนินการศึกษาวิจยั ตามจุดมุง่ หมายของการศึกษา ดังต่อไปนี ้
จุดมุง่ หมายของการศึกษาค้ นคว้ า
1. ศึกษาดนตรี ของชาวอาข่าบ้ านแสนเจริญ ตาบลวาวี อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
2. ศึกษาวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้ องกับดนตรี ของชาวอาข่าบ้ านแสนเจริญ ตาบลวาวี
อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ผู้วิจยั ได้ ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลทังที
้ ่เป็ นเอกสารและข้ อมูลภาคสนามทังในส่
้ วนที่เป็ นการ
สัมภาษณ์ การสังเกต วิเคราะห์จากข้ อมูลภาพและเสียงที่ทาการบันทึกไว้ สามารถนามาสรุปข้ อมูลได้
ดังนี ้

สรุ ปผลการศึกษาวิจยั
1. สภาพทั่วไปของชุมชน บ้ านแสนเจริญ
1.1 ประวัตชิ าวอาข่ าบ้ านแสนเจริญ
หมูบ่ ้ านแสนเจริญ ก่อตังหมู
้ บ่ ้ านึ ้นเมื่อ พ
.ศ. 2506 นาโดยนายแสนเจริญ จูเปาะ ได้ นา
ชาวบ้ านจากบ้ านคะแย จานวน 17 หลังคาเรื อน อพยพเพื่อหาแหล่งที่ทากิน ปี พ .ศ. 2508 ได้ มีการ
แต่งตังขึ
้ ้นเป็ นหมูบ่ ้ าน และมีการคัดเลือกและแต่งตังผู
้ ้ ใหญ่บ้าน โดยคัดเลือกนายแสนเจริญ ซึง่ เป็ น
หัวหน้ าชนเผ่าเป็ นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ในปี พ .ศ.2512 นาย อาเซอะ จูเปาะ ได้ ขึ ้นมาเป็ นผู้ใหญ่บ้านแทน
นายแสนเจริญ จึงเปลี่ยนชื่อหมูบ่ ้ านเป็ นหมูบ่ ้ านแสนเจริญ เพื่อเป็ นเกียรติแก่อดีตผู้นา และได้ เปลี่ยน
ชื่อหมูบ่ ้ านเป็ นบ้ านแสนเจริญอย่างเป็ นทางการในปี พ.ศ. 2522
1.2 สภาพภูมิประเทศ มีลกั ษณะเป็ นภูเขาสูงชันสลับกับที่ราบแคบๆ
1.3 จานวนประชากร ปั จจุบนั หมูบ่ ้ านแสนเจริญมีจานวนประชากรตามทะเบียนราษฏร
735 คน 175 ครอบครัว 151 หลังคาเรื อน จานวนประชากรชาย 365 คน หญิง 369 คน
1.4 ศาสนา ความเชื่อ ปั จจุบนั ชาวอาข่าบ้ านแสนเจริญ ทังสิ
้ ้น 151 ครัวเรื อน นับถือ
ความเชื่อในแบบดังเดิ
้ ม เหลือเพียง 26 หลังคาเรื อน อีก 125 ก็นบั ถือศาสนาพุทธ และคริสต์
ตามความเชื่อของแต่ละครอบครัว
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1.5 ภาษา อาข่านันไม่
้ มีภาษาเขียน มีแต่ภาษาพูด
1.6 การแต่ งกาย ปั จจุบนั การแต่งกายของชาวอาข่านันจะแต่
้
งกายตามแบบคนไทยพื ้นราบ
แต่เมื่อมีการประกอบพิธีกรรม ทุกบ้ านจะมีการแต่งชุดประจาเผ่า
1.7 ลักษณะบ้ านเรือน บ้ านของชาวอาข่าจะเป็ นบ้ านที่สร้ างด้ วยไม้ และมุงหลังคาด้ วยหญ้ า
คา มีทงแบบยกพื
ั้
้น และปลูกติดกับพื ้นดิน
1.8 การประกอบอาชีพ อาชีพหลักของชาวอาข่าคือ การทาไร่บนภูเขา และการเลี ้ยงสัตว์
ปั จจุบนั ได้ มีการประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น รับจ้ าง เป็ นต้ น
1.9 การศึกษา มีโรงเรี ยนบ้ านแสนเจริญทาการสอนตังแต่
้ ชนอนุ
ั ้ บาล - ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6
1.10 การปกครอง มีผ้ ใู หญ่บ้าน และขึ ้นตรงกับองค์การบริหารส่วนตาบลวาวี
1.11 สาธารณูปโภค มีไฟฟ้า ประปาภูเขา และหอกระจายเสียงของหมูบ่ ้ าน
2.ศึกษาดนตรีของชาวเขาเผ่ าอาข่ าบ้ านแสนเจริญ ตาบลวาวี อาเภอแม่ สรวย
จังหวัดเชียงราย
2.1 เครื่องดนตรี
2.1.1 เดิ้ ม เป็ นเครื่ องดนตรี ที่มีลกั ษณะ คล้ ายซึงของทางภาคเหนือ ใช้ เป็ นเครื่ องดาเนิน
ทานอง ใช้ บรรเลงประกอบการร้ องเพลงในงานรื่ นเริงต่างๆของหมูบ่ ้ าน
2.1.2
หล่าเจ่ หรื อแคนน ้าเต้ า เป็ นเครื่ องดนตรี ที่ใช้ เป็ นเครื่ องดาเนินทานอง ใช้ ในการ
บรรเลงประกอบการเต้ นรา
2.1.3
ชูลู๊ ขลุย่ 3 รู เป็ นเครื่ องดนตรี ที่ใช้ ดาเนินทานอง ใช้ ในการบรรเลงเพื่อความ
เพลิดเพลิน
2.1.4
ยะเอ่ว มีลกั ษณะเหมือนจ๊ องหน่อง ใช้ ในการบรรเลงเพื่อความเพลิดเพลิน
2.1.5 บ่อฉ่อง หรื อกระบอกไม้ ไผ่ ใช้ บรรเลงในพิธีกรรมต่างๆเพื่อแสดงถึงการอวยพร
2.1.6 แจเล้ หรื อฉาบ ใช้ บรรเลงจังหวะประกอบในการกระทุ้งไม้ ไผ่หรื อ
บ่อฉ่องตูเออ
2.1.7 โบวโล หรื อโหม่ง ใช้ บรรเลงจังหวะประกอบในการกระทุ้งไม้ ไผ่หรื อ
บ่อฉ่องตูเออ
2.1.8 ท่อง มีลกั ษณะคล้ ายกลองยาว ใช้ บรรเลงจังหวะประกอบในการกระทุ้งไม้ ไผ่หรื อ
บ่อ
ฉ่องตูเออ และใช้ ในการบอกสัญญาณในพิธีกรรมต่างๆของหมูบ่ ้ าน

131

2.2 นักดนตรี
นักดนตรี ในหมูบ่ ้ านแสนเจริญ ส่วนใหญ่อยูใ่ นวัยกลางคนและผู้สงู อายุ ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพด้ านเกษตรกรรม โดยไม่เล่นดนตรี เป็ นอาชีพ นักดนตรี จะมีหน้ าที่ในการบรรเลงดนตรี ในงาน
ต่างๆ ของชุมชน เพื่อความสนุกสนานโดยที่มิได้ รับค่าตอบแทยแต่อย่างใด
2.3 เทคนิควิธีการบรรเลง
เทคนิคการบรรเลงเครื่ องดนตรี ที่เห็นได้ ชดั เจนคือ เดิ้ ม ซึง่ มีการรูดสาย จากเสียงหนึง่ ไปยังอีก
เสียงหนึง่ เพื่อให้ ได้ เสียงที่มีความสอดคล้ องเข้ ากับเนื ้อร้ องในบทเพลงที่บรรเลง
2.4 บทเพลง
บทเพลงที่ใช้ ในการบรรเลงชูลู๊ ได้ แก่ เพลง “ ชูลู๊ เบียวต่อ อึ้มเหมี ่ยว ”
บทเพลงที่ใช้ ในการบรรเลงเดิ้ ม ได้ แก่ เพลง “ เดิ้ มดีเหยอะ ” และเพลง “ อาแหยะถิ จ่อง หงิ ป่ะ
ไป๋ เบอะ”
บทเพลงที่ใช้ ในการบรรเลงหล่าเจ่ ได้ แก่ เพลง “ ด่อแด ก๋ายเอ่อ หล่าเจ่บอ ” และเพลง “ อยู่
เล๊หมะ เอ้ก๋าเออะ ”
2.5 โอกาสในการบรรเลง
โอกาสที่ใช้ ในการบรรเลงนันขึ
้ ้นอยูก่ บั แต่ละเครื่ องดนตรี ซึง่ จะใช้ ใน 2 โอกาสคือ
1. เพื่อความบันเทิง ในกิจกรรมของหมูบ่ ้ าน
2. เพื่อใช้ ในการประกอบพิธีกรรม ในวันสาคัญๆ ของหมูบ่ ้ าน 4 พิธี ได้ แก่
- โล้ ชิงช้ า
- ปี ใหม่ลกู ข่าง
- ไข่แดง
- กินข้ าวใหม่
2.6 การสืบทอด
ปั จจุบนั เริ่มมีการขาดช่วงของการสืบทอดอย่างเห็นได้ ชดั เนื่องจากผู้ที่สามารถบรรเลงดนตรี
ได้ ในปั จจุบนั จะมีอายุตงแต่
ั ้ 40 ปี ขึ ้นไป เด็กๆ ชาวอาข่าก็มิได้ ให้ ความสนใจกับดนตรี ดงเดิ
ั ้ มมากนัก
แต่อาจจะให้ ความสาคัญกับดนตรี สมัยใหม่มากกว่า
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3.ศึกษาวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้ องกับดนตรีของชาวอาข่ าบ้ านแสนเจริญ ตาบลวาวี
อาเภอแม่ สรวย จังหวัดเชียงราย
3.1 ดนตรีในประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้ องกับชีวิต
แช่ คา อะเผ่ว หรื อพิธีเริ่มหว่านปลูก จะมีการจัดขึ ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี จะใช้
ท่องในการตีบอกสัญญาณต่างๆ ให้ กบั คนในชุมชน
แย เป้ อ แย่เออ หรื อ
เทศกาลจับตัก๊ แตนนี ้เกิดขึ ้นครัง้ แรกที่บ้านแสนเจริญ และเป็ น
เทศกาลที่อยูเ่ ฉพาะในหมุบ่ ้ านแสนเจริญเท่านัน้ เกิดขึ ้นพ.ศ. 2506 เทศกาลนี ้จัดขึ ้นในเกดือนกันยายน
ของทุกปี ปั จจุบนั จึงมีอายุครบ 46 ปี จะใช้ ทอ่ งในการตีบอกสัญญาณต่างๆ ให้ กบั คนในชุมชน
3.2 ดนตรีท่ เี กี่ยวข้ องกับความเชื่อ
ล้อ ข่อง ตู่เออ หรื อ การสร้ างประตูหมูบ่ ้ าน จะใช้ ทอ่ งในการตีบอกสัญญาณต่างๆ ให้ กบั คน
ในชุมชน
3.3 ดนตรีในพิธีสาคัญต่ าง ๆ
ฮึ่ม สึ - ฮึมมี ่ ( ไข่แดง ) งานเทศกาล ฮึม่ สึ- ฮึม่ มี่ นันจะจั
้ ด ในช่วงเดือนเมษายน จะใช้ ทอ่ ง
ในการตีบอกสัญญาณต่างๆ ให้ กบั คนในชุมชน มีการบรรเลงดนตรี ประกอบการเต้ นราในตอนกลางคืน
และมีการกระทุ้งกระบอกไม้ ไผ่ หรื อ บ่อฉ่องตูเอ่อ เพื่อเป็ นการอวยพรแก่เจ้ าภาพในพิธี
แย้ ขู่ จาเออ หรื อโล้ ชิงช้ า จะมีการจัดขึ ้นในช่วงเดือน สิงหาคมของทุกปี จะใช้ ทอ่ งในการตี
บอกสัญญาณต่างๆ ให้ กบั คนในชุมชน มีการบรรเลงดนตรี ประกอบการเต้ นราในตอนกลางคืน และมี
การกระทุ้งกระบอกไม้ ไผ่ หรื อ บ่อฉ่องตูเอ่อ เพื่อเป็ นการอวยพรแก่เจ้ าภาพในพิธี
ยอ พู นอง หมื ่อ เช้ เออ หรื อประเพณีกินข้ าวใหม่ จะจัดขึ ้นในช่วงเดือน พฤษศจิกายนของ
ทุกปี จะใช้ ทอ่ งในการตีบอกสัญญาณต่างๆ ให้ กบั คนในชุมชน มีการบรรเลงดนตรี ประกอบการเต้ นรา
ในตอนกลางคืน และมีการกระทุ้งกระบอกไม้ ไผ่ หรื อ บ่อฉ่องตูเอ่อ เพื่อเป็ นการอวยพรแก่เจ้ าภาพในพิธี
ค้า เทอ ผ้าเออ หรื อ ประเพณีปีใหม่ลกู ข่าง จะจัดขึ ้นในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี จะใช้ ท่อง
ในการตีบอกสัญญาณต่างๆ ให้ กบั คนในชุมชน มีการบรรเลงดนตรี ประกอบการเต้ นราในตอนกลางคืน
และมีการกระทุ้งกระบอกไม้ ไผ่ หรื อ บ่อฉ่องตูเอ่อ เพื่อเป็ นการอวยพรแก่เจ้ าภาพในพิธี
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อภิปรายผล
จากการศึกษาสภาพทัว่ ไปในชุมชนชาวเขาเผ่าอาข่า บ้ านแสนเจริญ ตาบลวาวี อาเภอแม่
สรวย จังหวัดเชียงราย พบว่ามีความแตกต่างจากอดีตมาก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม
การคมนาคมที่สะดวกขึ ้น ทาให้ วิถีชีวิตความเป็ นอยู่ เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนัน้ ส่งผลกระทบไปถึง วัฒนธรรม และประเพณีที่สาคัญของ
ชาวอาข่าอีกด้ วย ด้ านดนตรี ก็เช่นกัน มีการขาดช่วงของการสืบทอดอย่างเห็นได้ ชดั เนื่องจากผู้ที่
สามารถบรรเลงดนตรี ได้ ในปั จจุบนั นัง้ มีอายุตงแต่
ั ้ 40 ปี ขึ ้นไป ดนตรี ในพิธีกรรมต่างๆ ก็ถกู ลดบทบาท
ลง เนื่องจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ เข้ ากับยุคสมัยและความสะดวกของผู้ประกอบพิธี ทังยั
้ งไม่มี
การบันทึกบทเพลง หรื อการรวบรวมองค์ความรู้ทางด้ านดนตรี ให้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร จึงทาให้ ความรู้
ทางดนตรี เริ่มจะเลือนหายไปในสังคมชาวอาข่าบ้ านแสนเจริญ พร้ อมๆ ไปกับความเจริญก้ าวหน้ าทาง
เทคโนโลยีที่แทรกซึมเข้ ามาสูช่ มุ ชนของชาวอาข่าบ้ านแสนเจริญ จากผลกระทบดังกล่าทาให้ ผ้ คู นเริ่ม
เปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อตอบสนองต่อค่านิยมของคนในสังคมปั จจุบนั หนุม่ สาวก็มิได้ ให้ ความสาคัญใน
การฝึ กหัดหรื อสืบทอดดนตรี มากนัก มีแต่เพียงการรวบรวมเครื่ องดนตรี นนไว้
ั ้ เพื่อให้ ลกู หลานในรุ่น
ต่อไปได้ เห็น
จากผลกระทบที่ร้ายแรงของค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปของชาวอาข่านัน้ ส่งผลถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางด้ านวัฒนธรรมอย่างชัดเจน แม้ วา่ จะมีการจัดกิจกรรมด้ านประเพณีและพิธีกรรมของ
หมูบ่ ้ านอยู่ แต่การเข้ าร่วมงานประเพณีของคนในชุมชนนันน้
้ อยลงไปทุกที เนื่องมาจากการเปลี่ยน
ศาสนาของผู้คนในชุมชน ซึง่ ถือเป็ นผลกระทบอย่างรุนแรงของสังคมอาข่าในปั จจุบนั
ในขณะนี ้หน่วยงานทางภาครัฐได้ เห็นถึงปั ญหาดังกล่าว จึงได้ มีการร่วมมือกับคนในชุมชน
สนับสนุนการจัดงานที่เกี่ยวข้ องกับประเพณีพิธีกรรม และดนตรี เช่น งานย้ อนรอยลานสาวกอด ของ
หมูบ่ ้ านแสนเจริญ เป็ นต้ น เป็ นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทาให้ คนในชุมชนนันมี
้ รายได้ มากยิ่งขึ ้น ทังยั
้ ง
เป็ นการส่งเสริมและอนุรักษ์วฒ
ั นธรรมประเพณีให้ อยูค่ กู่ บั สังคมของชาวอาข่าบ้ านแสนเจริญสืบต่อไป
ข้ อเสนอแนะ
1.การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาดนตรี ของชาวเขาเผ่าอาข่า บ้ านแสนเจริญ ตาบลวาวี
อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายเท่านัน้ ควรทาการศึกษาดนตรี ชาวเขาเผ่าอาข่าในหมูบ่ ้ านอื่นๆ เพื่อ
ทาการศึกษาและเปรี ยบเทียบความแตกต่างของดนตรี อาข่าในแต่ละพื ้นที่
2.ควรทาการศึกษาวิจยั ดนตรี ชาวเขาเผ่าอื่นๆ ในทางมานุษยดุริยางควิทยา เพื่อจะได้ เห็น
ภาพรวมทางวัฒนธรรมของดนตรี ชาวเขา
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ภาคผนวก

ผู้ศกึ ษา เดินสารวจภายในหมูบ่ ้ าน

ผู้อาวุโสของบ้ านแสนเจริญ

รอเข้ าแนะนาตัวกับผู้อาวุโสของหมูบ่ ้ าน

ผู้ศกึ ษาสัมพาษณ์ นักดนตรี

ชาวอาข่าบ้ านแสนเจริญกาลังช่วยกันสร้ างชิงช้ าอันใหม่

อาหารจัดเลี ้ยงสาหรับผู้อาวุโสและแขกที่เข้ าร่วมงานโล้ ชิงช้ า

ผู้ศกึ ษาสัมภาษณ์ คุณยาพี จูเปาะ และ ผู้อาวุโสในหมูบ่ ้ าน

ลานสาวกอด

ชาวอาข่ากระทุ้งไม้ ไผ่ และร้ องเพลงกันอย่างสนุกสนาน

หมูบ่ ้ านแสนเจริญในยามเช้ า

หญิงสาวชาวอาข่าในชุดประจาเผ่า

ผู้ศกึ ษาเดินไปบ้ านนักดนตรี

คุณลุงอาพี สอนผู้ศกึ ษาเป่ าหล่าเจ่

ช่วยกันเก็บถัว่ ลิสงที่ตากไว้

ประวัติย่อผู้วิจัย
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