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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 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 
            มนษุย์เป็นสิ่งมีชีวิตท่ีด ารงชีวิตด้วยการพึง่พาอาศยัธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  มนษุย์เป็นสตัว์
สงัคมท่ีอยูร่วมกนัเป็นกลุม่จงึท าให้เกิดสงัคมและวฒันธรรม  เน่ืองจากมนษุย์มีหลายชนชาตหิลายผา่
พนัธุ์ มนษุย์จงึสร้างวิถีชีวิตท่ีแสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน  การประพฤตปิฏิบตั ิธรรมเนียม
ประเพณี พิธีกรรม ท่ีแตง่ตา่งกนัไปเน่ืองจากสภาพความเป็นอยู ่สงัคม ภมูิประเทศ ภมูิอากาศ สิ่งเหลา่นี ้
มีผลตอ่การเกิดวฒันธรรมทัง้สิน้ 
               วฒันธรรม เม่ือกลา่วถึงวฒันธรรมเป็นท่ีทราบกนัเป็นอยา่งดีวา่ “ธรรม” คือ ธรรมชาตคิวาม
จริงความดี “วฒันะหรือวฒันา”  คือความเจริญหรือความงอกงาม “ว” ในภาษาบาลีและสนัสกฤต เป็น
“พ”ในภาษาไทย “พฒันะหรือพฒันา” คือการเปล่ียนแปลงการท าให้เจริญงอกงามมีพลวตัอยูต่ลอดเวลา
เปล่ียนแปลงไปในทางดีงามให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงโลกเปล่ียนแปลงสงัคม    เปล่ียนแปลงโดย
มีฐานรากและตวัตนของความดีงาม (วิรุณ  ตัง้เจริญ. 2547: 3)  
              ฉะนัน้ค าวา่วฒันธรรมจงึมีความหมายวา่ทกุสิ่งท่ีมนษุย์สร้างขึน้มาเพื่อใช้ในการด ารงชีวิต
ร่วมกนัในสงัคม เป็นสิ่งท่ีคนสว่นใหญ่ในสงัคมยอมรับนบัถือ และปฏิบตัติาม รวมทัง้เก็บสะสมและ
ถ่ายทอดวิธีการประพฤตปิฏิบตันิัน้ตอ่ไปยงัลกูหลานด้วย (ด ารง ฐานดี: 2520: 30)  
               มนษุย์ทกุชาตทิกุเผา่พนัธุ์ไมว่า่จะเป็นชนเผา่ท่ีล้าหลงัหรือชนเผา่ท่ีมีอารยธรรมตา่งก็มี
วฒันธรรมทางดนตรีซึง่มีความแตกตา่งกนัไปตามลกัษณะองค์ประกอบทางสงัคม    
และวฒันธรรมของตน พฒันาการทางดนตรีของชนเผา่ตา่งๆจะสมัพนัธ์กบัพฒันาการทางประวตัศิาสตร์
ของเผา่เหลา่นัน้ด้วย  (พนูพิศ อาตยกลุ. 2527: 5)   
            ในด้านวฒันธรรมท่ีแสดงออกทางด้านความคดิ อารมณ์และความต้องการของมนษุย์ท่ีมีความ
แตกตา่งกนันัน้  ท าให้ดนตรีของแตล่ะชนเผา่ถกูน าไปใช้ในสงัคม ด้วยบทบาทท่ีแตกตา่งกนัด้วย  เชน่ 
บ้างก็ใช้ดนตรีเพ่ือการบนัเทิง บ้างก็ใช้ดนตรีในการรักษาผู้ ป่วย  โดยเฉพาะสงัคมของชาวบ้านและชน
เผา่  บ้างก็ใช้ดนตรีเพ่ือก่อให้เกิดความฮกึเหิม  และพลงัในการสู้รบ  ดงันัน้ดนตรีจงึมีผลในเร่ืองของ
จิตใจโดยตรง  ลกัษณะของดนตรีท่ีถ่ายทอดออกมา จงึขึน้อยูก่บัวฒันธรรมท่ียดึถือปฏิบตัขิองแตล่ะเขต
พืน้ท่ีอนัอดุม และหนาแนน่ด้วยวฒันธรรมประจ าท้องถ่ิน  
               วฒันธรรมทางดนตรีเป็นผลิตผลท่ีมนษุย์สร้างขึน้โดยผา่นการคดัเลือกปรับปรุง  และยดึถือสืบ
ทอดตอ่กนัมาจนถึงปัจจบุนั และเป็นสิ่งท่ีสงัคมสร้างขึน้เพ่ือความดีงามและความสามคัคีกลมเกลียว 
และเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของชมุชนสูก่ารพฒันาเพื่อให้เกิดสขุ “การศกึษาใดๆท่ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์ 
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และความเข้าใจของมนษุย์ชาตยิอ่มมีคณุคา่ การศกึษาเก่ียวกบัมานษุยดริุยางควิทยาจงึมีความส าคญั 
เน่ืองจากพยายามท าความเข้าใจชาตพินัธุ์ซึง่นบัวนัจะสญูหายไป” (พลบัพลงึ คงชนะ. 2542: 8)    
               ความหมายของดนตรีชาตพินัธุ์ลกัษณะของดนตรีชาตพินัธุ์อาจแตกตา่งกนัไปตาม
สภาพแวดล้อม วฒันธรรม ประเพณี ความรู้สกึนกึคดิและวตัถท่ีุเป็นส่ือแสดงออกถึงลกัษณะดนตรีของ
ชมุชนแตล่ะท้องถ่ิน ซึง่เรียกวา่ ดนตรีประจ าถ่ิน  หรือดนตรีพืน้เมือง มีตัง้แตบ่ทเพลงง่ายๆ ตัง้แตเ่พลง
กลอ่มเดก็ไปจนถึงเพลงท่ียากขึน้ เคร่ืองดนตรี วงดนตรี การขบัร้อง ตลอดจนการแสดง การเต้นร าตา่งๆ 
(ปัญญา  รุ่งเรือง. 2533: 1-2) 
               วิถีชีวิตแบบดัง้เดมิของกลุม่ชาตพินัธุ์บนท่ีสงู หรือท่ีเรียกวา่ “ ชาวเขา”  นัน้  เป็นวิถีชีวิตท่ี
กลมกลืนกบัระบบนิเวศวิทยาหรือสภาพแวดล้อมท่ีรายรอบอยูท่ี่เก่ียวข้องกบัการท ามาหากิน การ
รักษาพยาบาลหรือการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัตสิขุ  โดยมีขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี  วฒันธรรมของ
แตล่ะกลุม่ชาตพินัธุ์ เป็นตวัร้อยรัด ซึง่ได้สัน่สะเทือนไปบ้างปรับเปล่ียนไปบ้าง  มากบ้างน้อยบ้าง  
แล้วแตล่ะกระแสแรงกดดนั  จากภายนอกวา่จะเช่ียวกราดขนาดไหน  ถึงกระนัน้ก็ตาม  กลุม่ชาตพินัธุ์
บนท่ีสงู  หรือชาวเขา ก็ยงัหลงเหลือขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณีของตนอยู ่ และยงัมีบทบาทมีพลงั
หรือมีภาคปฏิบตักิารผา่นทางพิธีกรรม  หรือ  วาทกรรมท่ีมีการรือ้ฟืน้ ปรับใช้และผลิตใหมอ่ยูเ่สมอมิได้
ขาด (สเุมธ  ทาริยะ. 2545: 5)  
              ชาวเขาท่ีมีอยูใ่นประเทศไทยนัน้มีอยูม่ากมายหลายชนเผา่  ซึง่แตล่ะเผา่ก็จะมีสิ่งท่ีบง่บอกถึง
ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตนท่ีมีความแตกตา่งกนัออกไป ทัง้ทางด้าน ภาษา วฒันธรรม  ประเพณี 
พิธีกรรม ความเช่ือ การแตง่กาย และดนตรีเป็นต้น  ปัจจบุนัชาวเขาในประเทศไทยมีอยู ่ 2 พวกคือ  พวก
ท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทยมาก่อนชนชาตไิทย  และพวกท่ีอพยพเข้ามาภายหลงัชนชาตไิทย  ซึง่นกั
มนษุยวิทยา  ช่ือ  กอร์ดอน ยงั (Gordon Young) ได้ใช้เวลาหลายปีในการเข้าไปศกึษาค้นคว้าเร่ืองราว
เก่ียวกบัชาวเขาเผา่ตา่งๆในภาคเหนือของประเทศไทย ชาวเขาเผา่อาขา่ก็เป็นอีกเผา่หนึง่ท่ีเข้ามาตัง้ถ่ิน
ฐานอยูใ่นประเทศไทย มีขนบธรรมเนียม ประเพณี ท่ีได้รับการสืบทอดจากบรรพบรุุษซึง่มีลกัษณะเฉพาะ
ตน   
              อาขา่(Akha) เป็นชาวเขาเผา่หนึง่ในบรรดาเผา่ตา่งๆ ท่ีมีอยูใ่นประเทศไทย  หรือท่ีชาวไทยรู้จกั
กนัดีในช่ือ  “ อีก้อ ” ประวตัคิวามเป็นมาของชนเผา่อาขา่นัน้ยงัไมเ่ป็นท่ีแนช่ดั  อยา่งไรก็ตามจากผลการ
ค้นคว้าจากนกัมานษุยวิทยาหลายทา่นท าให้ทราบวา่อาขา่นา่จะมีถ่ินฐานเดมิอยูต่ามบริเวณภเูขาสงู
ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของจีน  พบวา่มีชาวอาขา่อาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมากโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในแคว้นสิบ
สองปันนา  ซึง่ตอ่มาได้มีการอพยพลงมาทางตอนใต้ โดยมีการกระจายตวัเข้าไปอาศยัอยูท่ัง้ในประเทศ
พมา่และประเทศไทย อาขา่สว่นใหญ่ท่ีพบในประเทศไทยนัน้สว่นใหญ่ตัง้ถ่ินฐานอยูใ่นเขตอ าเภอแมส่าย  
อ าเภอแมจ่นั  และยงัพบชาวอาขา่บางสว่นในอ าเภอแมส่รวย  ชึง่อยูใ่นจงัหวดัเชียงรายเป็นสว่นใหญ่  
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             ในวิถีชีวิต และพิธีกรรมตา่งๆ ของชาวอาขา่นัน้มกัจะเก่ียวข้องกบั การเกษตรกรรม เน่ืองจาก
ชาวอาขา่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั  และดนตรีก็มีบทบาทในประกอบพิธีกรรมตา่งๆของ
ชาวอาขา่อีกด้วย 
              ดนตรีถือเป็นอีกสิ่งหนึง่ท่ีอยูคู่ก่บัวิถีชีวิต  ประเพณี และวฒันธรรมของชาวอาขา่บ้านแสนเจริญ
มาช้านาน  โดยมีบทบาทในการท าหน้าท่ีเช่ือมความสมัพนัธ์ และสร้างความสนกุสนานร่ืนเริงให้กบั
ชมุชนชาวอาขา่  ทัง้ยงัมีหน้าท่ีในการบรรเลงในพิธีตา่งๆ เชน่  โล้ชิงช้า  ปีใหมล่กูขา่ง  กินไขแ่ดง  เป็นต้น  
ในปัจจบุนัชาวอาขา่บ้านแสนเจริญได้รับปัจจยัหลายด้านทัง้จากความเจริญทางด้านเทคโนโลยี การ
เปล่ียนการนบัถือศาสนา  การคมนาคม  ซึง่สิ่งเหลา่นีเ้ข้าไปมีบทบาทและสง่ผลกระทบตอ่การด าเนิน
ชีวิตของชาวอาขา่ ทัง้นีช้าวอาขา่บ้านแสนเจริญนัน้ยงัมิได้รับเอาความเปล่ียนแปลงจากภายนอกมา
ทัง้หมด ซึง่ยงัมีชาวอาขา่บางสว่นท่ียงัยดึถือแบบแผนและวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีดัง้เดมิท่ี
ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบรุุษ  เชน่  ภาษา  ความเช่ือ   พิธีกรรม  และดนตรี เป็นต้น  
               เร่ืองราวของชาวเขาเผา่อาขา่นัน้นบัวา่มีความนา่สนใจอยา่งมาก ทัง้ในด้านวฒันธรรม
ประเพณีท่ีมีความนา่สนใจเป็นเอกลษัณ์เฉพาะตน จะเห็นได้วา่วฒันธรรมของชาวอาขา่นัน้เป็นสิ่งท่ีควร
คา่แก่การศกึษาและอนรัุกษ์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งวฒันธรรมทางด้านดนตรี ซึง่ผู้วิจยัมีความสนใจท่ีจะ
ศกึษา ดนตรีชาวเขาเผา่อาขา่  บ้านแสนเจริญ  ต าบลวาวี  อ าเภอแมส่รวย  จงัหวดัเชียงราย  
            ซึง่ดนตรีเหลา่นีมี้สว่นส าคญัเป็นอยา่งมากในการประกอบพิธีกรรมตา่งๆในปัจจบุนัดนตรีของ
ชาวเขาเผา่อาขา่นัน้ได้เส่ือมความนิยมจากคนในชมุชนลงไปมากเน่ืองจากความเจริญทางด้านตา่งๆได้
แพร่กระจายเข้าไปอยา่งรวดเร็วรวมไปถึงการเปล่ียนแปลงของความเช่ือและการนบัถือศาสนาก็เป็นสว่น
ส าคญัท่ีผลกัดนัให้ชมุชนอาขา่บ้านแสนเจริญ มีความนิยมในดนตรีอาขา่ลดลงอยา่งรวดเร็ว  ผู้วิจยัจงึ
ตระหนกัถึงความส าคญั  ท่ีจะศกึษาและเก็บรวบรวมข้อมลูในเร่ืองดงักลา่วเพ่ือเป็นสว่นหนึง่ของการ
อนรัุกษ์และฟืน้ฟ ูศลิปวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาวอาขา่  บ้านแสนเจริญ  ต าบลวาวี  อ าเภอแม่
สรวย  จงัหวดัเชียงราย  ให้คงอยูสื่บไป 
 
จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 
 1. ศกึษาดนตรีของชาวอาขา่บ้านแสนเจริญ  ต าบลวาวี  อ าเภอแมส่รวย  จงัหวดัเชียงราย  
 2. ศกึษาวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัดนตรีของชาวอาขา่บ้านแสนเจริญ   ต าบลวาวี   
อ าเภอแมส่รวย  จงัหวดัเชียงราย 
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ความส าคัญของการศึกษาค้นคว้า 
  ชาวอาขา่มีดนตรีท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตนและมีวิถีชีวิตท่ีเก่ียวพนักบัดนตรีเป็นอยา่งมาก  
เป็นส่ือในการถ่ายทอดเร่ืองราวของชมุชน  ทัง้ทางด้านประวตัศิาสตร์  ศาสนา  และการประกอบอาชีพ  
จากการศกึษาในครัง้นีจ้ะท าให้ทราบถึง  ลกัษณะของเคร่ืองดนตรี  วิธีการบรรเลง  และบทเพลงท่ีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั รวมไปถึงบทบาทของดนตรีท่ีมีตอ่ชมุชน  จากสภาพสงัคมในปัจจบุนัท่ีเทคโนโลยีมี
การพฒันาเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กบัมนษุย์สง่ผลให้สภาพความเป็นอยูข่องชาวอาขา่
เปล่ียนแปลงไปมากและสง่ผลกระทบตอ่ดนตรีของชาวเขาเผา่อาขา่ซึง่อาจท าให้ดนตรีมีการ
เปล่ียนแปลงหรืออาจสญูหายไปจงึสมควรอยา่งยิ่งท่ีจะท าการศกึษาและรวบรวมข้อมลูองค์ความรู้ตา่งๆ 
เพ่ือให้คงอยูแ่ละเพ่ือเป็นการปลกูจิตส านกึให้กบัคนในชมุชนให้เห็นคณุคา่ของศลิปวฒันธรรมด้านดนตรี
ของตน  เพ่ือเป็นมรดกทางวฒันธรรมสืบไป 
 
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 
  1.พืน้ท่ีการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัศกึษาเฉพาะพืน้ท่ีหมูบ้่านชาวอาขา่บ้านแสนเจริญ  ต าบลวาวี  
อ าเภอแมส่รวย  จงัหวดัเชียงราย 
  2.ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี  ้ เป็นการรวบรวมข้อมลูองค์ความรู้ทางด้านดนตรี  และวฒันธรรมท่ี
เก่ียวข้องกบัดนตรี  เชน่  สว่นประกอบของเคร่ืองดนตรี  วิธีบรรเลง  โอกาสในการบรรเลง  นกัดนตรี  
การถ่ายทอด บทเพลงท่ีปรากฏหลงเหลืออยูใ่นชมุชนของชาวอาขา่บ้านแสนเจริญ  ต าบลวาวี  อ าเภอแม่
สรวย  จงัหวดัเชียงราย เทา่นัน้ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
พิธีกรรม  หมายถึง   กิจกรรมท่ีมนษุย์สร้างขึน้โดยเป็นเร่ืองของความเช่ือท่ียดึถือ  
     สืบตอ่กนัมา 
โจ่วมา  หมายถึง  ผู้น าในการประกอบพิธีกรรมตา่งๆของหมูบ้่าน 
พีม้า  หมายถึง  ผู้น าด้านการสวด 
ปาจ่ี  หมายถึง   ชา่งตีเหล็ก ท่ีได้รับการยกยอ่งของหมูบ้่าน 
ลานสาวกอด หมายถึง   ลานกว้าง ใช้เป็นพืน้ท่ีประกอบกิจกรรมตา่งๆ ของคนใน   
    ชมุชน 
ลอ้ข่อง  หมายถึง   ประตขูองหมูบ้่าน 
แหนะ  หมายถึง   ภตูผี  
อะพีเปาะเลาะ หมายถึง   ผีบรรพบรุุษ 
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ด๊าแล้  หมายถึง  เคร่ืองหมายท่ีอาขา่ท าขึน้มาจากไม้ไผ ่โดยน าไม้ไผม่าผา่  
    บางๆ แล้วสานถ่ีๆ ตดิกนัหลายรอบแล้วน าไปตดิตามต้นไม้   
    เป็นสญัลกัษณ์วา่ “ ห้าม ” 
หละเฉ่อ  หมายถึง   ชิงช้า 
เม้ ซือ ล่อ  หมายถึง   ศาลประจ าหมูบ้่านศาลพระภมูิเจ้าท่ีตามความคดิของอาขา่  
     ให้ความหมายถึงเจ้าท่ีเจ้าทาง  เจ้าป่า  เจ้าเขา  รวมทัง้เจ้า 
     เมืองของทกุเผา่พนัธุ์ 
อี ้ ซอ  ล่อ  ค่อ หมายถึง   สถานท่ีตกัน า้บริสทุธ์ิของอาขา่สถานท่ีแหง่นี  ้
     เป็นศาสนสถานท่ีชมุชนอาขา่ก าหนดเอาไว้ เพ่ือใช้ในการ  
     ตกัน า้มาใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
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กรอบแนวคดิการวจิยั 
ดนตรชีาวเขาเผา่อาขา่ 

ดนตรชีาวเขาเผา่อาขา่ 
 

ศึกษาดนตรีของ
ชาวเขาเผา่อาข่า 

- เครื่องดนตร ี 
- นกัดนตร ี
- เทคนิควธิกีารบรรเลง 
- บทเพลง 
- โอกาสในการบรรเลง 
- การสบืทอด 

ศึกษาวฒันธรรมท่ี
เก่ียวข้องกบัดนตรีชาว
อาข่า 
- ดนตรีในประเพณีและ
พิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติ 
- ดนตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เช่ือ 
- ดนตรีในพิธีส าคญั 

 
ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวฒันธรรม 

รูปแบบของดนตรีอาข่า   
วฒันธรรมทีเ่กีย่วข้องกบัดนตรีอาข่า  

เป็นการอนุรกัษ์และเผยแพรค่วามรูด้้านดนตรีอาข่า ให้กบัผูท่ี้
สนใจ  และเป็นการปลูกจิตส านึกให้กบัคนในชุมชนให้เหน็คณุค่า

ของศิลปวฒันธรรมด้านดนตรีของตน  



บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
 ปัจจบุนัมีผู้ท าการศกึษาวิจยัทางด้านมานษุยดริุยางควิทยามากขึน้ทัง้การเขียนบทความ

เผยแพร่ในเอกสาร  วารสาร หนงัสือ และสิ่งตีพิมพ์ตา่งๆ โดยท าการรวบรวมข้อมลูทางวฒันธรรม 
พิธีกรรม ศาสนา การศกึษาวิถีชีวิตความเช่ือและพิธีกรรมรวมถึงองค์ประกอบทางด้านดนตรี การวิจยั
ครัง้นีผู้้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องโดยน ามาเป็นสว่นประกอบแนวทางในการวิจยัซึง่
แบง่เนือ้หาไว้ดงันี ้

 1. เอกสารท่ีเก่ียวข้อง  
 1.1 เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาทางด้านวฒันธรรม  
 1.2 เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาทางด้านดนตรี  

   1.3 เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัดนตรีชาวเขา 
   2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
 1. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

        1.1  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาทางด้านวฒันธรรม  
        ความหมายของค าวา่ “วฒันธรรม” เป็นค าส าคญัท่ีต้องท าการศกึษาให้ทราบถึงขอบเขตของ

ค าท่ีชดัเจน เพื่อประโยชน์ในการศกึษาวฒันธรรมของกลุม่ชนใดๆ โดยยดึแนวทฤษฏีทางวฒันธรรมท่ีจะ
อ้างอิงดงัตอ่ไปนี ้  

        ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ  วะสี .  (2532: 1-22) ได้กลา่วถึงวฒันธรรมในหนงัสือ
วฒันธรรมกบัการพฒันา  สรุปได้ดงันี ้ วฒันธรรมคือพลงัของภมูิปัญญาซึง่เป็นรากฐานทางสงัคม 
เศรษฐกิจ การเมือง ซึง่ได้มาจากการคดัสรร กลัน่กรอง ทดลองใช้จากชมุชนและถ่ายทอดด้วยการปฏิบตัิ
สืบทอดกนัมาเป็นเวลานานและเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีท าให้เกิดความเข้มแข็งและเป็นเอกลกัษณ์ทาง
สงัคมของชมุชน ซึง่มีคณุลกัษณะท่ีส าคญั 8 ประการ ดงันี ้  
               1. มีความหลากหลายกระจายอ านาจ 
               2. กระจายรายได้ และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
               3. สง่เสริมศกัดิศ์รีของชมุชน 
               4. มีความบรูณาการ 
               5. สร้างความประสานสอดคล้อง และความสมดลุย์  
               6. มีการพฒันาจิตใจ และจิตวิญญาณอนัลกึซึง้ 
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               7. สง่เสริมความเข้มแข็งของสงัคม 
               8. ผดงุศีลธรรมของสงัคม 
             กาญจนา  อินทรสนุานนท์   ได้กลา่ววา่ ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวฒันธรรม ( The Diffusion 
Theory of Cultural)  เจ้าของทฤษฎีคือ ราล์ฟ ลินตนั (Ralph Linton) 
             ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวฒันธรรมเช่ือวา่การเปล่ียนแปลงทางสงัคมเกิดจากการ
แพร่กระจายทางวฒันธรรม   โดยเกิดจากการตดิตอ่ส่ือสารกนัระหวา่งสงัคมท่ีตา่งวฒันธรรม  รวมกนั
และตา่งแพร่กระจายวฒันธรรมไปสูก่นัและกนั  เม่ือเกิดการกระจายวฒันธรรมขึน้แล้ว  สงัคมท่ีเจริญ
กวา่อาจจะรับวฒันธรรมบางอยา่งของสงัคมท่ีด้อยกวา่ได้ และในท านองเดียวกนัสงัคมท่ีด้อยกวา่อาจจะ
ไมรั่บสงัคมท่ีเจริญกวา่ก็ได้ การเปล่ียนแปลงทางสงัคมสว่นใหญ่เกิดจากการแพร่กระจายของวฒันธรรม
จากภายนอกเข้ามามากกวา่เกิดจากการประดษิฐ์คดิค้นขึน้ใหมเ่องในสงัคม  หรือถ้ามีก็มกัจะเกิดจาก
การน าสิ่งใหมจ่ากภายนอกเข้ามาผสมผสานกบัของท่ีมีอยูก่่อนแล้วเป็นของใหมท่ี่ไมเ่คยมีมาก่อน   
จะเห็นได้จากสงัคมอเมริกนัซึง่มีศกัยภาพในด้านการประดษิฐ์คดิค้นสงู  แตก่ารเปล่ียนแปลงทางสมัคม
เกิดขึน้จากการแพร่กระจายถึงร้อยละ 90% เกิดจากการประดษิฐ์คดิค้นเพียง 10% เทา่นัน้ 
              ทฤษฎีวา่ด้วยศกัยภาพของวิวฒันาการ (Theory of Evolution Potential) เจ้าของทฤษฎีคือ  
เอลมนั อาร์. เซอร์วิส (Elman R. Service) นกัมานษุยวิทยารยคุปัจจบุนั ชาวอเมริกนั  
  ทฤษฎีวา่ด้วยศกัยภาพของวิวฒันาการ มีสาระส าคญั ดงันี ้
             1.กระบวนวิวฒันาการมี 2 ประเภท  คือ  วิวฒันาการทัว่ไปกบัวิวฒันาการเฉพาะ  วิวฒันาการ
ทัว่ไป(General Evolution) เป็นวิวฒันาการทางวฒันธรรมของมนษุย์ มีลกัษณะเชน่เดียวกบัวิวฒันาการ
ของสิ่งมีชีวิตท่ีนกัทฤษฎีวิวฒันาการคนก่อนๆ เสนอไว้ กลา่วคือ วฒันธรรมของมนษุย์เร่ิมต้นจาก
วฒันธรรมดัง้เดมิ  ยคุก่อนอารยธรรม ( Primitive Cultural) มาสูย่คุอารยธรรม ( Civilization) และยคุ
ภาวะทนัสมยัในปัจจบุนัตามล าดบั  ซึง่เป็นความเจริญก้าวหน้าทางสงัคมโดยทัว่ไป สว่นวิวฒันาการ
เฉพาะ (Specific Evolution) นัน้เป็นวิวฒันาการของสงัคมแตล่ะสงัคมและมีสว่นสมัพนัธ์กบัวิวฒันาการ
โดยทัว่ไปในรูปของความสมัพนัธ์ผกผนัท่ีตรงกนัข้ามกนั  
             2.กระบวนวิวฒันาการเฉพาะมี “ หลกัการวา่ด้วยความอ่ิมตวั ” (Principle of Stabilization) ซึง่
เกิดขึน้ในตอนท้ายของการปรับตวั ( Adaptation) เป็นสิ่งจ ากดัการขยายตวั กลา่วคือ กระบวน
วิวฒันาการเฉพาะเป็นการปรับตวัของระบบให้เข้ากบัภาวะแวดล้อมได้เพิ่มขึน้เร่ือยๆจนกระทัง่ถึงขัน้
สงูสดุ  ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงไปได้อีกตอ่ไป ดงันัน้ ถ้าหากวฒันธรรมแบบตา่งๆ สามารถปรับตวัเข้า
กบัสภาพแวดล้อมตา่งๆ ได้ดีอยา่งเตม็ท่ีแล้วกระบวนวิวฒันาการก็จะหยดุนิ่ง  ไมมีการเปล่ียนแปลงใดๆ 
เกิดขึน้อีก แตใ่นความเป็นจริงวิวฒันาการทัง้จากอดีตและปัจจบุนัยงัคงเกิดขึน้และคงจะมีตอ่ไปใน
อนาคต เน่ืองจากการปรับตวัโดยสว่นรวมไมส่ามารถกระท าได้อยา่งสมบรูณ์เตม็ท่ีนัน้เอง  
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               3.กระบวนวิวฒันาการมีการครอบง า (Dominance) วฒันธรรมท่ีด้อยกวา่  โดยวฒันธรรมท่ีสงู
กวา่ ท าให้วฒันธรรมท่ีด้อยกวา่ได้ปรับปรุงวฒันธรรมของตนให้เหมาะสมยิ่งขึน้ แตถ้่าวฒันธรรมนัน้
ออ่นแอมากเกินไปก็จะถกูครอบง าจนสญูสิน้ไป  
              4.วฒันธรรมท่ียงัพฒันาไมเ่ตม็ท่ีจะมีศกัยภาพสงูกวา่วฒันธรรมท่ีพฒันาเตม็ท่ีแล้วทิศทางของ
วิวฒันาการจงึเป็นแบบสลบัไปสลบัมา(Zigzag)มากกวา่ท่ีจะเป็นแบบเส้นตรงสายเด่ียว(Unilinear)ใน
ทิศทางเดียวกนั จะเห็นได้จากการเคล่ือนท่ีย้ายแหลง่อารยธรรมของโลกจากดนิแดนแถบเมโสโปเตเมีย
ไปสูด่นิแดนตา่งๆ เชน่ บาบโิลเนีย อียิปต์ ในชว่งระยะเวลาตอ่มาก็เกิดความอ่ิมตวัจงึวิวฒันาการเช่ืองช้า
ลงวฒันธรรมของกรีกซึง่ด้อยกวา่กลบัมีวิวฒันาการได้เจริญก้าวหน้าสงูกวา่เม่ือถึงจดุอ่ิมตวัวฒันธรรม
ของอาณาจกัรโรมนัได้เจริญก้าวหน้าแทนท่ีแล้วสลายตวัลงอีก  จนกระทัง่ปัจจบุนัยโุรปตะวนัตกและ
อเมริกาเหนือก าลงัเป็นบริเวณท่ีมีระดบัวิวฒันาการเจริญก้าวหน้าและทนัสมยัมากท่ีสดุในโลกแตเ่ม่ือถึง
จดุอ่ิมตวัก็จะมีสงัคมอ่ืนเจริญก้าวหน้าแทนท่ีเชน่เดียวกนั  กระบวนวิวฒันาการของแตล่ะสงัคมจงึไม่
จ าเป็นต้องเจริญก้าวหน้าตลอดไป  
แตอ่าจจะมีทัง้ความเจริญและเส่ือมโทรมตามความสามารถในการปรับตวัในแตล่ะยคุแตล่ะสมยั                           
   บญุยงค์   เกศเทศ . (2536: 18) กลา่ววา่ วฒันธรรมหมายถึง  การปลกูฝังสิ่งตา่งๆ ลงในสงัคม
มนษุย์และมีการถ่ายทอดตอ่กนัไป มนษุย์เกิดมาในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาตท่ีิมีอยูใ่นโลกเหมือนสตัว์
โลกอ่ืนๆ แตม่นษุย์สามารถปรับปรุง เปล่ียนแปลงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตนิัน้ ให้เกิดประโยชน์แก่ตนได้
มากท่ีสดุ กระบวนการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาต ิท าให้มนษุย์เกิดความรู้ ความคดิ ความเช่ือ 
และถ่ายทอดกนัตอ่ๆ มากระบวนการเหลา่นีท้ าให้เกิดผลทางวตัถอุนัได้แก่  เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 
สิ่งก่อสร้าง และสิ่งปลกูฝังทางสตปัิญญา ซึง่เป็นสิ่งอ านวยประโยชน์ในการด ารงชีวิตร่วมกนัของมนษุย์  
มีขนบธรรมเนียม ศาสนา   จารีต  ประเพณี  พิธีกรรม  ศลิปกรรม  วรรณคดี เป็นต้น    
    กาญจนา  อินทรสนุานนท์ . (2543: 43)  ได้กลา่วถึงความเข้มแข็งทางวฒันธรรมไว้ในบทความ
เร่ือง อิหร่าน : ภมูิลกัษณ์ประชาชนและวฒันธรรม วา่ชมุชนท่ีอยูร่วมกนัแตล่ะคนในชมุชนมีจดุหมายใน
ชีวิตท่ีแตกตา่งกนั แตท่กุคนในชมุชนจะต้องมีอดุมการณ์ร่วมกนัซึง่เป็นรากแก้วของชมุชนท าให้เกิด
ทฤษฎีขึน้มาอีกทฤษฎีหนึง่  คือ ทฤษฎีรากแก้วทางวฒันธรรม  ได้แก่   
   1. อยูอ่ยา่งไทย 
   2 .ใฝ่ใจศกึษา 
   3. เสาะหาความรู้ 
   4. เข้าสูค่า่นิยม 
   5. สร้างอดุมการณ์ 
   6. ประสานวฒันธรรม 
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   7. จดจ าประเพณี 
   8. ของดีศาสนา 

  สพุตัรา  สภุาพ. ( 2540: 68) ได้ให้ความหมายของวฒันธรรมไว้ ดงันี ้ วฒันธรรมมีความหมาย
ครอบคลมุถึง  ทกุสิ่งทกุอยา่งท่ีแสดงถึงวิถีชีวิตของมนษุย์ในสงัคม  ซึง่ในแตล่ะสงัคมจะมีวฒันธรรม
เฉพาะของตนท่ีอาจแตกตา่งกนัและเหมือนกนับ้างขึน้อยูก่บัท้องถ่ิน  คา่นิยม  ความรู้  ความเช่ือ  จารีต 
ประเพณี  ศีลธรรม  วิทยาการ  กฎหมาย  และทกุสิ่งทกุอยา่งท่ีได้กระท า  ได้ประพฤตปิฏิบตัโิดยสมาชิก
ของสงัคมวฒันธรรมเป็นทัง้ประเพณีท่ีเป็นวฒันธรรมวตัถุ และวฒันธรรมท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัวตัถ ุ ซึง่
องค์ประกอบของวฒันธรรมมีทัง้องค์วตัถท่ีุมีรูปร่าง ไมมี่รูปร่าง  เป็นองค์การ  องค์พิธีการ  องค์มิต ิ ซึง่มี
การถ่ายทอดสืบเป็นมรดกของสงัคม 
              1.2  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาทางด้านดนตรี  

  ปัญญา  รุ่งเรือง . (2542: 1)  กลา่วถึงก าเนิดของดนตรีไว้ในเอกสารประกอบการสอนชดุวิชา
ประวตัดินตรีไทย  วา่  ดนตรี คือ การท าจงัหวะหรือการท าท านองของมนษุย์ท่ีถือก าเนิดตามสว่นตา่งๆ
ของโลกนัน้  แรกเร่ิมเดมิทีคงไมแ่ตกตา่งกนัมากนกั  ตอ่เม่ือมนษุย์รู้จกัพฒันาความเป็นอยูใ่ห้ดีขึน้  เจริญ
ขึน้  จงึกลายเป็นวฒันธรรมของมนษุย์แตล่ะเผา่ซึง่แตกตา่งกนัไปตามสภาพทางภมูิศาสตร์  พืน้ท่ี ท่ีอยู่
อาศยั  สภาพของภมูิอากาศ  และพืชพนัธุ์ธรรมชาต ิ ท่ีเป็นเคร่ืองบงัคบัให้มนษุย์ต้องปรับตวัให้เข้ากบั
ธรรมชาตนิัน้ๆ เพ่ือความอยูร่อดของตน  และปัญญา รุ่งเรือง .(2542: 116)ได้กลา่วถึงแนวการเตรียมตวั
เป็นนกัมนษุยดริุยางควิทยาไว้ในหนงัสือส าหรับงานประชมุทางวิชาการดนตรี  ณ  วิทยาลยัดริุยางค
ศลิป์  มหาวิทยาลยัมหิดล  ดงันี ้ การศกึษาในเชิงดนตรีวิทยานัน้จะต้องมีความรู้  ความสามารถใน
ระเบียบวิธีวิจยัทางมนษุยดริุยางควิทยา  ซึง่ครอบคลมุไปถึงการศกึษาภาคสนามด้วย  ในการศกึษา
ดนตรีมนษุย์เราจ าเป็นต้องมีความรู้เร่ือง ”ดนตรี” โดยมีวิธีการวิเคราะห์ใน 3 ประเดน็คือ 
                1.ความคดิรวบยอดทางดนตรี  
     2. พฤตกิรรมของผู้คนในสงัคมท่ีเก่ียวข้องกบัดนตรี  
     3. ตวัดนตรีเอง 
เม่ือปฏิบตัภิาคสนามเสร็จสิน้ลงขัน้ตอนตอ่ไปคือ การจ าแนกแยกแยะ  จดัระบบระเบียบ  และประเภท
ของข้อมลูท่ีได้มาจากภาคสนาม  ขัน้ตอนสดุท้ายคือการน าเสนอผลงานวิจยัเพ่ือประโยชน์ทางการศกึษา  
หรือเพ่ือประโยชน์ในการน าไปใช้ในการวิจยัตอ่ไป  
              กาญจนา  อินทรสนุานนท์ . (2545: 46) กลา่ววา่ ดนตรีเป็นส่ือให้จิตใจของมนษุย์ได้  พกัพิง
สามารถกลอ่มเกลาอารมณ์ของมนษุย์ได้ในทกุรูปแบบมนษุย์ทกุชาตทิกุภาษาสามารถเข้าใจภาษา
ดนตรีได้เหมือนๆ กนั ดนตรีนัน้มีอยูท่กุอารมณ์ เชน่ อารมณ์รัก อารมณ์โกรธ อารมณ์โศกเศร้า  อารมณ์
สนกุสนาน ฯลฯ   
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    ประทีป  เล้ารัตนอารีย์ . (2538: 1-2 ) เขียนบทความถึงดนตรีมีคณุไปทกุอยา่ง  ในกาญจนา
ภิเษกสมโภชเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัโดยกลา่วถึงคณุประโยชน์ของดนตรีท่ีมีอยูใ่นมนษุย์
ทกุสงัคมวา่ ดนตรีมีคณุประโยชน์ตามสภาพตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั เชน่  ดนตรีเพ่ือการขบักลอ่ม เพื่อ
การท างาน  เพ่ือการปลกุใจ  เพ่ือศาสนา  เพ่ือความพร้อมเพรียงทางทหาร  เพ่ือการพรรณนา  เพ่ือการ
ประกอบการแสดง  และท่ีเป็นปัจจบุนัท่ีสดุคือ เพ่ือการบ าบดั  
    ม นตรี ตราโมท . (2518:  35-36) ได้อธิบายความหมายของค าวา่ เพลง และองค์ประกอบของ
เพลง สรุปได้ความวา่ ตามหลกัวิชาของคีตศลิป์ สิ่งท่ีส าคญัประกอบขึน้ด้วยเสียงให้เกิดความไพเราะคือ
แสดงความรู้สกึตา่งๆ นัน้ ได้แก่ ล าน า ท านอง และจงัหวะ ล าน าหมายถึง ความสัน้ยาว เบาแรงของ
เสียง RHYTHM ท านองหมายถึงเสียงสงูๆ ต ่าๆ สลบัสบัสนกนัไป และจงัหวะได้แก่ สว่นแบง่ยอ่ยท่ีเป็น
ระยะสม ่าเสมอ ได้แก่ มาตราค าวา่ “เพลง” ตามพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานแปลไว้วา่ ล าน า 
ท านอง ค าขบัร้อง ท านองดนตรี กระบวนวิธี ร าดาบร าทวน ช่ือการร้องเพลงแก้กนัมีช่ือตา่งๆ เชน่เพลง
ปรบไก่ เพลงฉ่อย เป็นต้น ถ้าจะเลือกอธิบายเฉพาะความหมายท่ีเก่ียวข้องกบัเพลง ก็จะมีแตค่ าวา่ ล า
น า ท านอง ค าขบัร้องและช่ือร้องแก้กนั มีช่ือตา่งๆ เทา่นัน้ ซึง่ค าท่ีขบัร้องก็ดี การร้องแก้กนัก็ดี ยอ่มมีล า
น าและท านองผสมอยูแ่ล้ว จงึจะนบัวา่เป็นเพลง ถ้ามีแตเ่พียงค าขบัร้องแก้กนัโดยไมมี่ล าน า และท านอง 
ก็จะเป็นเพลงไปไมไ่ด้ และยิ่งกวา่นัน้ ยงัจะต้องมีจงัหวะเป็นเคร่ืองควบคมุด้วยอีกอยา่งหนึง่ จงึจะครบ
องค์เพลง 
   วาสิษฐ์ จรัณยานนท์ . (2522: 11) ได้ให้ความหมายของ “ท านอง” วา่ หมายถึงการเคล่ือนท่ี
ของระดบัเสียง ซึง่ประกอบด้วยเสียงสงูต ่าสลบักนัไปตามความประสงค์ของผู้แตง่ การเคล่ือนท่ีนีจ้ะบอก
ถึงรูปร่างของเพลง ท าให้ผู้ ฟังสามารถจ าแนกและจดจ าเพลงได้ ทัง้นี ้สรุปความในรายละเอียดของ
องค์ประกอบของท านองได้ดงันี  ้
   1.จงัหวะท านอง จงัหวะของท านองท าให้เกิดความรู้สกึเคล่ือนไหว และมีอิทธิพลตอ่ความรู้สกึ
ของมนษุย์ 
   2.ระดบัเสียง มนษุย์สามารถรับความถ่ีของคล่ืนเสียงได้ตัง้แต ่ 16-12,000 เฮิรตซ์ และชว่งเสียง
ท่ีเหมาะแก่การสร้างงานทางดนตรี จะอยูใ่นชว่งความถ่ีเสียงประมาณ 27-4,000 เฮิรตซ์ 
   3.การเคล่ือนท่ี ท านองมีลกัษณะของการเคล่ือนท่ีอยู ่3 แบบ คือ 
  3.1 การเคล่ือนท่ีด้วยวิธีการซ า้เสียงเดมิ  
  3.2 การเคล่ือนท่ีโดยล าดบั 
  3.3 การเคล่ือนท่ีโดยวิธีกระโดด 
    4.ความยาวท านอง ความยาวของท านองมีความยาววดัได้เป็น    ห้องเพลง   วลีเพลง 
และประโยคเพลง 
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   5.พิสยั หมายถึงระยะหา่งระหวา่งระดบัเสียงต ่าสดุ-สงูสดุของท านองเพลงนัน้ๆ โดยท่ีสามารถ
วดัระยะหา่งดงักลา่วเป็นคูเ่สียง 
              1.3 เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัดนตรีชาวเขา 
   ส านกังานเลขานกุารคณะกรรมการปฏิบตักิารจิตวิทยาแหง่ชาติ .(2518:6) ได้จดัท าหนงัสือ
ชาวเขาเผา่ลีซอขึน้  และให้รายละเอียดประวตัคิวามเป็นมาและถ่ินฐานของชาวลีซอวา่  
ลีซอเป็นชาวเขาท่ีอยูท่างภาคเหนือของไทย  เรียกตวัเองวา่ลีซู  (Lisu) ชาวไทยเรียกวา่ลีซอ  เดมิชนเผา่นี ้
มีถ่ินฐานอยูต่อนต้นแมน่ า้สาละวิน  แมน่ า้โขง  และทางตะวนัตกเฉียงเหนือของ  
มณฑลยนูานในประเทศจีน  จดัอยูใ่นกลุม่ทางภาษาพวกทิเบต -พมา่  ลีซอเคยตัง้ตวัเป็นอิสระจากจีน
ด้วยการปกครองตนเองได้เคยโจมตีกองคาราวานสินค้าพวกจีนท่ีเดนิทางไปตามเส้นทางบนภเูขา  ทาง
ฝ่ายจีนทราบเร่ืองจงึหาวิธีปราบปราม  โดยใช้วิธีไมใ่ห้สินค้าจ าพวกเกลือได้สง่ผา่นไปถึงลีซอได้  เมือชาว
ลีซอขาดเกลือ ซึง่เป็นสว่นประกอบของอาหารท่ีจ าเป็นท าให้ลีซอต้องพา่ยแพ้ในท่ีสดุ  และแตกทพั
กระจดักระจาย  ลีซอมีภมูิล าเนาหนาแนน่ท่ีสดุทางตะวนัตกของมณฑลยนูาน  ระหวา่งเส้นรุ้ง 26-28 
องศาเหนือ  ทางทิศเหนือถึงเมือง Tingchou  ใกล้เมือง  Kunming ทางทิศตะวนัตกถึงเมือง Myitkyina  
ทางทิศตะวนัออกถึงเขตแดนระหวา่ง มณฑลยนูาน-เสฉวน  ทางทิศใต้เข้าไปในรัฐฉาน 
              หลงัจากท่ีชาวลีซอพา่ยแพ้ตอ่สงครามชาวลีซอสว่นหนึง่ได้มีการอพยพโยกย้ายเร่ือยมาโดย
เดนิทางลงทางทิศใต้  เพ่ือหาท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือการด ารงชีพ   และได้เข้าไปตัง้ถ่ินฐานอยูใ่นประเทศอินเดีย  
พมา่  และไทย  ส าหรับการอพยพเข้าสู้ประเทศไทยนัน้   
              มนสั  มณีประเสริฐ (2527: 40) ได้กลา่วไว้ใน  รูปแบบการตัง้ถ่ินฐานของชาวเขาเผา่ลีซอ  ของ
หนงัสือขา่วสารสถาบนัวิจยัชาวเขาวา่  การอพยพเข้ามาสูป่ระเทศไทยครัง้แรกของลีซอนัน้จากบริเวณ
จงัหวดัเชียงตงุประเทศพมา่ระหวา่งปี พ .ศ.  2443 และ 2473 โดยท่ีเหตผุลของการอพยพคือผลิตผลท่ี
เก็บได้ตกต ่า  การเก็บภาษีสงู  และมีโจรขโมยในประเทศพมา่  กลุม่แรกท่ีอพยพเข้ามาอยูใ่นเขต  อ าเภอ
แมจ่นั  และดอยช้าง  (Loi  tsa)  จงัหวดัเชียงราย และดอยอา่งขาง   อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม ่ 
นอกจากนีย้งัมีการอพยพไปมาระหวา่งเขตชายแดน ไทย-พมา่ เป็นบางครัง้    
ระหวา่ปี พ .ศ.2473  ถึงกลางปี  พ .ศ. 2503  มีหมูบ้่านลีซอประมาณ 12 หมูบ้่าน  ตัง้ท่ีจงัหวดัตาก  
ปัจจบุนัเหลือหมูบ้่านเดียว  ในระยะเดียวกนัชาวลีซอได้อพยพไปทางทิศตะวนัตกคือบริเวณพืน้ท่ีสงูของ
อ าเภอปายจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน   ปี พ .ศ. 2509  และการตัง้ถ่ินฐานได้กระจายถึงจงัหวดัพิษณโุลกและ
เพชรบรูณ์  แตป่ระชากรสว่นใหญ่ได้อพยพกลบัขึน้ทางภาคเหนือ ในปี พ .ศ.2511 
– 2512 สาเหตมุาจากการสู้รบกนัระหวา่ง รัฐบาลไทยกบัชาวเขาเผา่แม้ว(ม้ง)  ท่ีฝักใฝ่ คอมมิวนิสต์   
              สมยั  สทุธิธรรท . (2541)  ได้กลา่วถึง  ชีวิตคนบนดอยของชาวเขาเผา่มเูซอ  เก่ียวกบั
การละเลน่พืน้บ้านและดนตรีไว้ในหนงัสือชนกลุม่น้อยบนดอยสงู  มเูซอ  วา่มเูซอจะให้ความส าคญักบั
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ดนตรีและการละเลน่พืน้เมืองในงานเทศการตา่งๆ เชน่  งานปีใหม ่ และงานท่ีเก่ียวกบั การเฉลิมฉลอง
วนัส าคญัอ่ืน ๆ ท่ีนิยมเลน่กนัมาก  ได้แก่  ลกูขา่ง ร่วมกบัการขบัร้องดนตรีและการเต้นร า  โดยนิยมเลน่
กนัทัง้เดก็และผู้ใหญ่   ถือเป็นการเฉลิมฉลอง  บทบาทของดนตรีถกูน าไปใช้ในการประกอบพิธีกรรม 
งานร่ืนเริง  และใช้เป็นสญัญาณแหง่ความรัก  นอกจากนัน้ดนตรียงัใช้ในงานพิธีศพอีกด้วย  มเูซอกบั
ดนตรีจงึเป็นของคูก่นั  เคร่ืองดนตรีท่ีส าคญัของมเูซอมีดงันี ้ 
              - หน่อ (แคน) ท าด้วย เต้าแคน กบั เลาแคน 5 เลา ลิน้และท่ีเป่า มี 3คูเ่สียงส า เนียงท่ีเป่ามี
เสียงทุ้มกวา่แคนของอีก้อ 
   - อาถ่า (จ๊องหนอ่ง) ท าด้วยไม้ไผท่ี่คอ่นข้างแก่ ลกัษณะคล้าย  จ๊องหนอ่งของภาคอีสาน  แตมี่
ขนาดเล็กกวา่  เสียงเบาใช้ในงานร่ืนเริงและเกีย้วพาราสีหญิงสาว   
   “ประเสริฐ  ชยัพิกสุิต ” เขียนบทความเพลงและการละเลน่ของลีซอ  วา่เพลงร้องของชาวลีซอมี
หลายประเภท  แบง่ตามลกัษณะของโอกาส  เหตกุารณ์  หรือกิจกรรมท่ีจดั  ส าหรับดนตรีของชาวเขา
เผา่ลีซอมีเคร่ืองดนตรี 3  ชนิด  ได้แก่  ซือบึ  หรือ ซือบือ (พิณ) , ฝู่ หลู (แคนน า้เต้า) หยือ่หล ุ (ขลุย่)  
เคร่ืองดนตรีทัง้  3 ชนิด ใช้เลน่เพ่ือเกีย้วพาราสีหรือประกอบการเต้นร าซึง่การเต้นร าจะขาดดนตรีไมไ่ด้  
เพราะเสียงดนตรีจะเป็นผู้น าจงัหวะในการเต้นร าเพลงท่ีใช้เลน่ ของ ซือบึ  มีประมาณ  40 เพลง  ฝู่ หลู หยื่
อหล ุประมาณ 10 เพลง 
 
2.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   เฉลิมกิต  เขง่แก้ว . (2547: บทคดัยอ่) ได้ท าการศกึษาวิจยั เร่ืองเคร่ืองดนตรีชาวเขาเผาลีซอ :
กรณีศกึษา “ซือบึ”  บ้านเพชรด า  ต าบลเขาค้อ  อ าเภอเขาค้อ  จงัหวดัเพชรบรูณ์  ผลการศกึษาพบวา่   
   1.ซือบเึป็นเคร่ืองดนตรีประเภทดีด  มี 3 สาย  ประกอบด้วยสว่นตา่งๆ  9 สว่น คือ  หยอ่ง
ลกูบดิ   ชอ่งใสล่กูบดิ   ลกูบดิ  คนั ซือบึ  หยอ่งไม้  สาย ซือบึ  หน้า ซือบึ  กะโหลก ซือบึ  และไม้ดีด   ชาว
ลีซอใช้ซือบึบรรเลงในโอกาสตา่งๆ  เพ่ือสร้างความสนกุสนานและความสามคัคีในชมุชน   ได้แก่พิธีปี
ใหม ่ พิธีแตง่งาน  พิธีปีใหมน้่อย  พิธีท าบญุฮวงซุ้ย  พิธีกินข้าวใหม ่ การเกีย้วพาราสี  และการพกัผอ่น
หยอ่นใจ   นกัดนตรสว่นใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมเป็นหลกั  ซึง่จะไมเ่ลน่ ซือบึ เป็นอาชีพ   
ปัจจบุนัผู้นิยมบรรเลงซือบึจะอยูใ่นชว่งวยัผู้ใหญ่และวยัชรา  เน่ืองจากวยัรุ่นลีซอได้รับอิทธิพลจาก
ภายนอกมากขึน้  ประกอบกบัผู้หญิงลีซอไมห่ดัเลน่ ซือบึ  และการบรรเลง ซือบึใช้วิธีการถ่ายทอดแบบมขุ
ปาฐะ  จงึท าให้ผู้สนใจและสืบทอดทางด้าน ซือบึ น้อยลง 
   2.บทเพลงท่ีบรรเลงโดยซือบจึะมีความหมายบง่บอกถึงสภาพแวดล้อมตลอดจนเหตกุารณ์
ตา่งๆ ในชมุชนลีซอ  โดยมีระบบเสียงในบทเพลง 4 ระบบ  คือ  ระบบ อือ๊เตีย๊ว  มี 5 เสียง 6  ระดบั 
ระบบหยะเตีย๊ว  มี  3  เสียง  5 ระดบั  ระบบหยะเบะกวะ  มี  5  เสียง  5 ระดบั  ระบบหลอจอกวะ  มี 5  
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เสียง 7 ระดบั มีเทคนิคการบรรเลงแบบดีดกระทบสาย  2 สายและ3 สาย เกิดสียงประสาน  ซึง่สว่นใหญ่
พบในจงัหวะตกของห้องเพลง  รูปแบบของบทเพลงเรียบง่าย  เป็นเพลงทอ่นเดียวบรรเลงซ า้ไปมา  มีการ
เคล่ือนท่ีของท านองหลายแบบ  แตใ่ช้การเคล่ือนท่ีแบบกระโดดมากท่ีสดุ  ผู้บรรเลงจะต้องเต้นร าโดยให้
การก้าวเท้าสมัพนัธ์กบัจงัหวะในบทเพลง 

  เจตชรินทร์   จิรสนัตธิรรม . (2545: บทคดัยอ่) ดนตรีชาวเขาเผา่มเูซอ:กรณีศกึษาหมูบ้่านห้วย
หลวง  อ าเภอแมส่าย  จงัหวดัเชียงใหม ่ ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี  ้
   1.สภาพทัว่ไปของชมุชน  ปัจจบุนัชมุชนชาวเขาเผา่มเูซอบ้านห้วยหลวง เป็นชชุนใหญ่และมี
การพฒันาจากหนว่ยงานทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอยา่งดีและตอ่เน่ือง  ท าให้หมูบ้่านมีความเจริญ
ในด้านตา่งๆมากขึน้ 
   2.วฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องดนตรี  ได้มีการสืบทอดกนัมาช้านาน  ไมส่ามารถยืนยนัได้วา่เกิดขึน้ใน
ยคุสมยัใด  บทเพลงใช้บรรเลงประกอบการเต้นร าเป็นสว่นใหญ่  โดยชาวมเูซอถือวา่ดนตรีกบัการเต้นร า
นัน้เป็นสิ่งท่ีควบคูก่นัอยา่งแยกไมอ่อก  ดนตรีและการเต้นร าท่ีถือวา่ส าคญัท่ีสดุของชาวมเูซอ  คือ  การ
เต้นร าในชว่งเทศการปีใหม ่ 
   3.การวิเคราะห์ดนตรีท่ีใช้ประกอบในพิธีฉลองปีใหม ่ผลการวิจยัพบวา่ เคร่ืองดนตรีหลกัท่ีใช้ใน
การด าเนินท านองคือ  “หน่อ” มีความส าคญัในการเป็นผู้น าการเต้นร าของมเูซอ   อยูใ่นดนตรีตระกลู
เคร่ืองลมท่ีมีระบบการเทียบเสียง  5  เสียง  คือ  ซอล  ลา ที โด เร  หนอ่ มีสว่นประกอบ  3 สว่นคือ  ตวั
น า้เต้า  ทอ่เสียง  5  ทอ่  และลิน้  ส าหรับกรรมวิธีการสร้างใช้วสัดแุละเคร่ืองมือท่ีสามารถหาได้ง่ายใน
ท้องถ่ินจากธรรมชาต ิ บทเพลงของดนตรีของชาวเขา  เป็นเพลงท่ีมีท านองสนกุสนาน  โครงสร้างของ
เพลงมีทอ่นเดียว  บรรเลงซ า้วนไปวนมา  แตล่ะเพลงมีองค์ประกอบดนตรีครบถ้วนทัง้ท านองเพลง  การ
ประสานเสียง และจงัหวะ  นกัดนตรีมีอิสระในการสร้างเสียงสงูต ่าแตกตา่งจากท านองเดมิโดยเกิดจาก
การควบคมุลมหายใจอนัเป็นลกัษณะพิเศษท่ีเป็นเอกลกัษณ์ในบทเพลง  ท านองขึน้ต้นและลงจบมี
ลกัษณะแตกตา่งจากท านองอ่ืนภายในบทเพลง  สว่นเคร่ืองดนตรีประกอบได้แก่  แจ้โก่ (กลอง) บลูโูก่
(ฆ้อง) และแป๋แฮะต(ูฉาบ)  ทัง้นีเ้ป็นการบรรเลงในแนวเดียวกนัทกุเพลง  ลกัษณะกระสวนจงัหวะท่ี
ปรากฏให้เห็นในบทเพลงทัง้หมดมีอยูล่กัษณะเดียวคือ  การบรรเลงด้วยจงัหวะสม ่าเสมอตลอดทัง้เพลง  
   ดนตรีชาวเขาเผา่มเูซอได้สะท้อนสภาพวฒันธรรมของชาวเขาเผา่มเูซอทัง้ด้านลกัษณะ  
โครงสร้างของสงัคมท่ีคอ่นข้างเทา่เทียมกนั  และด้านการละเลน่ร่ืนเริงในพิธีกรรม  ท่ีก่อให้เกิดความ
สามคัคีในชมุชน  และความบนัเทิงในสงัคม  ความส าคญัของดนตรีชาวเขาเผา่มเูซอ  มีบทบาทและ
ความส าคญัมากส าหรับพิธีกรรม  โดยเฉพาะพิธีฉลองขึน้ปีใหม ่ซึง่เป็นพิธีท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุของชาวมเูซอ  
    ประเสริฐ  ชยัพิกสุิต และทวิช  จวุรพฤกษ์ (2531) ได้ท าการศกึษาวิจยัเร่ือง  ส่ือประเพณี
ดัง้เดมิของชาวเขาเผา่ลีซอ  ได้สรุปผลวิจยัไว้วา่  ยงัคงมีการใช้ส่ือดัง้เดมิตามประเพณีในวิถีชีวิตของตน



15 
 

อยูมี่หลายวิธีและหลายรูปแบบ ซึง่การสง่ขา่วสารนัน้จะเป็นการพดูจาพบปะกนัเป็นสว่นใหญ่  เน่ืองจาก
ชาวลีซอไมมี่ภาษาเขียน ไมมี่ตวัหนงัสือเป็นส่ือกลาง  การส่ือสารระหวา่งตวับคุคลกบับคุคลหรือกบักลุม่  
ด้วยวิธีพดูบอกเลา่จงึเป็นวิธีท่ีใช้กนัอยา่งแพร่หลายและได้ผลดี  ทัง้นีใ้นรายละเอียดของงานวิจยัได้
กลา่วเก่ียวกบัความเช่ือถือ   การเกษตร  สขุภาพอนามยั  บคุคลท่ีมีอ านาจในการส่ือสาร  นิทาน  ดนตรี
และเพลง  รวมทัง้การแทรกเร่ืองข้อห้ามบางอยา่ง  โดยมีเนือ้หาวิธีการและรูปแบบของการส่ือสาร ตาม
ประเพณีของชาวเขาเผา่ลีซอ 
   บญุลอย  จนัทร์ทอง . (2545: บทคดัยอ่)  ได้ศกึษาวิจยัดนตรีชาวเขาเผา่ม้ง หมูบ้่านสบเป็ด  
อ าเภอทา่วงัผา  จงัหวดันา่น  สรุปได้ดงันี  ้
   1. ชาวเขาเผา่ม้งยงัคงรักษาความเป็นวฒันธรรมของพิธีกรรมท่ีเก่ียวข้องกบังานศพ  
ความเช่ือถือตา่งๆ  ในเร่ืองของจิตวิญญาณและขัน้ตอนในการปฏิบตัไิว้อยา่งชดัเจนและให้ความส าคญั
กบัพิธีกรรมเป็นอยา่งมาก 
   2. การวิเคราะห์ดนตรีท่ีใช้ประกอบในพิธีกรรมงานศพ   ผลการวิจยัพบวา่เคร่ืองดนตรีท่ีใช้ใน
การด าเนินท านองคือ “ เก้ง “  มีความส าคญัในการเป็นผู้น าในพิธีงานศพ  ดนตรีอยูใ่นตระกลูเคร่ืองลม 
ท่ีมีระบบการเทียบเสียง  5  เสียง  มีสว่นประกอบ  3  สว่น  คือ  เต้าเก้ง  ทอ่เสียง 6 ทอ่  และลิน้ซึง่ใช้
วสัด ุ และเคร่ืองมือท่ีสามารถหาได้ง่าย  ในท้องถ่ินจากธรรมชาต ิ บทเพลงของดนตรีม้ง เป็นเพลงท่ีมี
โครงสร้างของเพลง  ท่ีมีทอ่นเพลงหลายทอ่นไมมี่การวนซ า้ไปมา  มีองค์ประกอบดนตรีครบถ้วน  ทัง้
ท านองเพลง  การประสานเสียง และจงัหวะ  นกัดนตรีมีอิสระในการสร้างเสียงสงูต ่า  แตกตา่งจาก
ท านองเดมิ  โดยเกิดจาการควบคมุลมหายใจ  ซึง่เป็นลกัษณะพิเศษท่ีเป็นเอกลกัษณ์   ในบทเพลง  สว่น
เคร่ืองดนตรีประกอบได้แก่  จวั   เป็นการบรรเลงในแนวเดียวตลอดในทกุบทเพลงซึง่มีลกัษณะและสว่น
จงัหวะท่ีปรากฏให้เห็นในบทเพลงทัง้หมดมีอยูล่กัษณะเดียว  
   3.วฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัดนตรี  ได้มีการสืบทอดกนัมาช้านาน ไมส่ามารถยืนยนัได้วา่เกิดขึน้
ในยคุใดสมยัใด  บทเพลงใช้เพลงประกอบพิธีกรรมงานศพเป็นสว่นใหญ่  โดยชาวม้งถือวา่ดนตรีกบั
พิธีกรรมงานศพเป็นสิ่งท่ีควบคูก่นัอยา่งแยกไมอ่อกดนตรีและพิธีกรรมงานศพถือวา่มีความส าคญัท่ีสดุ
ของชาวม้ง   
   ดนตรีชาวเขาเผา่ม้งได้สะท้อนสภาพวฒันธรรมของชาวเขาเผา่ม้งความส าคญัของดนตรี
ชาวเขาเผา่ม้ง มีบทบาและความส าคญัมากส าหรับพิธีกรรม  โดยเฉพาะพิธีกรรมงานศพ  

  ประไพศรี  สงวนวงศ์ . (2537: 82)  ได้ท าการศกึษาวิจยัเร่ืองนาฎดริุยางคศลิป์ของชาวเขาใน
ภาคเหนือ  โดยได้กลา่ววา่  ดนตรีของชาวมเูซอแม้จะไมมี่รูปแบบของดนตรี  มีการแสดงเพลงพืน้บ้าน
อนัหลากหลาย   ซึง่คอ่นข้างเรียบง่ายไมซ่บัซ้อน  แตช่าวมเูซอก็มีเพลงและดนตรีพืน้บ้านท่ีสนอง
วตัถปุระสงค์พืน้บานดงัตอ่ไปนี  ้
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   1.เป็นเคร่ืองมือส่ือสารระหวา่งสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิตามระบบความเช่ือกบัผู้คนในทศันะของเขา  
   2.สิ่งแวดล้อมรอบตวัทัง้ท่ีมีตวัตนละไมมี่ตวัตน  มีความสมัพนัธ์กนัหมด  ไมว่า่จะเป็น เทพเจ้า  
มนษุย์  สตัว์  ต้นไม้ ป่าเขา ตา่งก็อาศยัซึง่กนัและกนั  
   3.ถ่ายทอดให้คนในชมุชนเข้าใจธรรมชาต ิ และทกุสิ่งทกุอยา่งตามความเป็นจริง  
   4.ความสมัพนัธ์อนัดีภายในหมูบ้่าน  ท่ีท ากิจกรรร่วมกนั  และกิจกรรมระหวา่งหมูบ้่านเพ่ือเป็น
น า้หนึง่ใจเดียวกนั 
   5.แสดงถึงเอกลกัษณ์ท่ีเป็นความคดิ  ความเช่ือ  ของบรรพบรุุษท่ีถ่ายทอดกนัมาจนถึง
ลกูหลาน 
 

  จรัญ  กาญจนประดษิฐ์. (2547: บทคดัยอ่)  ผลการศกึษาพบวา่ ในพืน้ท่ีวิจยัมีเคร่ือง
ดนตรีตา่งๆ ปรากฏในพืน้ท่ี คือ ดนตรีดัง้เดมิของชาวกระเหร่ียง และดนตรีท่ีได้รับอิทธิพลมาจากมอญ
และพมา่ โดยแบง่เป็นประเภทตา่งๆ ดงันี ้1) เคร่ืองดีด ได้แก่ นาเดย่(พิณกะเหร่ียง) และเมตาร่ี(แมนโด
ริน) 2) เคร่ืองตี ได้แก่ ปาตาลา่ (ระนาดเหล็ก) , โหมง่วาย (ฆ้องราง) , ตะโพ้ว (ตะโพนใหญ่) , ตาคู้ว 
(ตะโพนเล็ก) , โป้ว (เปิง 4 ใบ) , เวหลา่เคาะจี (เกราะไม้) , เจง่จี (ฉาบใหญ่) , ก๊อง (กงัสดาล) , โคร๊ะ 
(เกราะไม้ขนาดใหญ่) 3) เคร่ืองเป่า ได้แก่ ฆว่ย (ป่ีเขาควาย) , ขะนว่ย (ป่ี) และป่ีบา (แคน)  ส าหรับเพลง
ร้องชาวกะเหร่ียง (ถะค)ู นัน้ เป็นเพลงดัง้เดมิท่ีสืบทอดตอ่มาจากบรรพบรุุษมีเนือ้หาตา่งๆ เชน่ 
ประวตัศิาสตร์ชนเผา่ ธรรมชาต ิศาสนา ฯลฯ บทเพลงตา่งๆ นีย้งัแสดงถึงการถ่ายทอดทางวรรณกรรม
และอนรัุกษ์ภาษาโผลว่ไว้ด้วย บทเพลงนีน้ิยมเพลงประกอบการบรรเลง นาเดย่ , เมตาร่ี , หรือป่ีบา เพ่ือ
ความบนัเทิงในโอกาสตา่งๆ และประกอบพิธีกรรมโดยเช่ือวา่ดนตรีสามารถเป็นส่ือกลางระหวา่งชาว
โผลว่และสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ 

  วฒันธรรม ของชาวกะเหร่ียง มีดนตรีเข้าไปมีบทบาทส าคญัในทกุชว่งของชีวิต  ตัง้แตเ่กิดจน
ตาย เชน่เพลงกลอ่มเดก็ เพลงจีบสาว และเพลงสง่วิญญาณท่ีร้องในงานศพ อีกทัง้ในด้านกระบวนการ
ผลิต ฤดเูก่ียวข้าว จะมีเสียงฆว่ย (ป่ีเขาควาย) เป็นสญัญาณแหง่ขวญัก าลงัใจ  ของการเร่ิมฤดกูารเก็บ
เก่ียว  เป็นส่ือระหวา่งโผลว่  กบัพิบือโย (แมโ่พสพ)  มีเพลงฟาดข้าวท่ีร้องในงานฟาดข้าว  มีเนือ้หาถึง
หลกัค าสอนทางพทุธศาสนา โต้ตอบกนัระหวา่งชาย-หญิง ส าหรับพิธีกรรมในรอบปี เชน่พิธีท าบญุข้าว
ใหม ่พิธีผกูข้อมือ  ดนตรีมีหน้าท่ีเป็นดนตรีประกอบพิธีกรรม ( Ceremonial Music) เป็นส่ือกลางระหวา่ง
ชาวโผลว่ กบัสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ และเพ่ือน าจิตใจของผู้ เข้าร่วมพิธีกรรมเข้าสู้พิธีกรรมด้วยจิตใจท่ีมีสมาธิ  
ศรัทธา ย า้เตือน ความภมูิใจทางชาตพินัธุ์ของตนเอง  

  นพมาศ ศรีตะลหฤทยั (2550 : บทคดัยอ่)  การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาวฒันธรรมดนตรี
ชาวเขาเผา่กะเหร่ียง  หมูบ้่านปะน้อยปู่   ต าบลแมอ่สุ ุ อ าเภอทา่สองยาง  จงัหวดัตาก  ผู้วิจยัได้ตัง้
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จดุมุง่หมายไว้ดงันี ้ คือ ศกึษาสภาพและบทบาทางวฒันธรรมดนตรีชาวเขาเผา่กะเหร่ียง  และศกึษาบท
เพลงชาวเขาเผา่กะเหร่ียง  หมูบ้่านปะน้อยปู่   ต าบลแมอ่สุ ุอ าเภอทา่สองยาง จงัหวดัตาก  

  ผลการศกึษาวิจยัพบวา่  ประชากรเป็นชาวเขาเผา่กะเหร่ียงสะกอหรือปกากะญอ   ตัง้ถ่ินฐาน
อาศยัอยูต่ามไหลเ่ขาและเชิงเขา  แตง่กายด้วยชดุประจ าชนเผา่  ประกอบอาชีพท าไร่  ท าสวน  เลีย้ง
สตัว์  งานทอและงานสาน  เคร่ืองดนตรีของชาวเขาเผา่กะเหร่ียง  สามารถบง่แยกประเภทของเคร่ือง
ดนตรีออกเป็น 3 ประเภท คือ เคร่ืองดีด ได้แก่ เตหนา่ (พิณ)  เคร่ืองเป่า ได้แก่ กะป่ือ เคร่ืองตี ได้แก่ เดะ
เบาะ และ เจิง้จิ (ฉาบ)  ดนตรีของชาวเขาเผา่กะเหร่ียง  ใช้บรรเลงประกอบในพิธีกรรมตา่งๆ บรรเลงเพื่อ
ความบนัเทิง  และบรรเลงประกอบการแสดง 

 บทเพลงของชาวเขาเผา่กะเหร่ียงแบง่ออกเป็น 2 ประเภท  คือ เพลงบรรเลง และเพลงร้อง  
เพลงร้องของชาวเขาเผา่กะเหร่ียง  คือ เพลงกลอ่มเดก็ เพลงร้องโต้ตอบระหวา่งหญิง  (การเกีย้วพาราสี)  
เพลงร้องในพิธีงานแตง่ และเพลงร้องในพิธีงานศพ  จากการศกึษาเพลงดนตรีชาวเขาเผา่กะเหร่ียง  
ผู้วิจยัได้ศกึษาบทเพลงทัง้หมด  11  เพลง  โดยสรุปรูปแบบของบทเพลงเป็นเพลงท ายองเดียว  แบง่เป็น
เพลงท านองเดียว  แบง่เป็น  2 ลกัษณะ  คือ บทเพลงลกัษณะประโยควรรคถาม-ตอบ  และบทเพลง
ลกัษณะการพร ่าพรรณนา กลุม่เสียงเป็นเพลงท่ีมีกลุม่เสียงเป็นเพลงท่ีมีกลุม่เสียงหลากหลาย  คือ มี
กลุม่เสียงแบบ  3 เสียง  4   เสียง  5  เสียงและ  7  เสียง ชว่งกว้างของเสียงเป็นเพลงท่ีมีความหา่งเป็น
ระยะขัน้คู ่ 4 ขัน้คู ่ 6  และขัน้คู ่ 9 จงัหวะ  อตัราความเร็วโดยทัว่ไป คือ บางเพลงมีการซ า้ของท านอง
และบางเพลงมีการซ า้ของท านองแตมี่ความแตกตา่งของเนือ้ร้อง  และบางเพลงไมมี่การซ า้ของท านอง
และเนือ้ร้อง 

  ปัจจบุนัดนตรีชาวเขาเผา่กะเหร่ียง  หมูบ้่านปะน้อยปู่   ต าบลอสุ ุ อ าเภอทา่สองยาง  จงัหวดั
ตาก  ยงัมีการสืบทอดวฒันธรรมประเพณีตา่งๆ ท่ีมีเชน่เดียวกบัในอดีต แตส่ภาวะในปัจจบุนัท าให้การ
ยดึถือปฎิบตัติามวฒันธรรมประเพณีดัง้เดมินัน้มีการเปล่ียนแปลงไปบ้าง อยา่งไรก็ตามชาวเขาเผา่
กะเหร่ียงหมูบ้่านปะน้อยปู่  ยงัคงรักษาวฒันธรรมดนตรีของตนไว้อยา่งมัน่คง  

  จากข้อมลูด้านเอกสาร บทความวิชาการ และงานวิจยัท่ีได้ท าการกลา่วมาทัง้หมดนี ้  ผู้วิจยัได้
น ามาเป็นข้อมลูพืน้ฐาน เพ่ือศกึษาเป็นแนวทางและประยกุต์ใช้ในการท าวิจยัเร่ืองดนตรีชาวเขาเผา่อาขา่   
 



บทที่ 3 
วธีิด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

 
             การศีกษาดนตรีท่ีเก่ียวข้องกบัประเพณีของชาวอาขา่  โดยท าการรวบรวมข้อมลูจากเอกสาร  
ต ารา  บทความทางวิชาการ  เอกสารสิ่งพิมพ์  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  และข้อมลูท่ีจากการปฏิบตัิ
ภาคสนาม  โดยการศกึษาจากสภาพทัว่ไปของชมุชน  ดนตรีท่ียงัอยูใ่นวฒันธรรมประเพณีและพิธีกรรม
ในปัจจบุนั  ด้วยวิธีการสงัเกต  สมัภาษณ์  การบนัทกึเสียง  การบนัทกึภาพ เพ่ือน าข้อมลูท่ีได้  ท าการ
รวบรวมทัง้หมดมาวิเคราะห์ และจดัเรียบเรียงเป็นวิจยัในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์   ซึง่ผู้ศกึษาได้
ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี  ้
 
การศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล 
            1. การเลือกพืน้ท่ีในการท าการศกึษา  
 ผู้วิจยัได้ก าหนดพืน้ท่ีในการท าการศกึษา  บ้านแสนเจริญ  ต าบลวาวี  อ าเภอแมส่รวย  จงัหวดั
เชียงรายเน่ืองจากหมูบ้่านนีย้งัคงรักษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมประเพณีของตนไว้ได้  อยา่งดี 
            2. การรวบรวมข้อมลู 
   2.1ท าการรวบรวมข้อมลู ทัง้ด้านเอกสารต าราทางวิชาการ  และวารสารท่ีเก่ียวข้องจากองค์กร
ตา่ง ๆ โดยแยกเนือ้หาออกเป็น 2 สว่น  ได้แก่  ข้อมลูท่ีเก่ียวกบัดนตรี  และข้อมลูท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมท่ี
เก่ียวข้องกบัดนตรีของชาวอาขา่ 
     2.1.1 ข้อมลูท่ีเก่ียวกบัดนตรี  ได้แก่  เคร่ืองดนตรี  นกัดนตรี  เทคนิควิธีการ  บรรเลงบทเพลง  
โอกาสในการบรรเลง  การสืบทอด  ของชาวเขาเผา่อาขา่  
     2.1.2 ข้อมลูวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัดนตรีของชาวเขาเผา่อาขา่  เชน่  พิธีกรรมตา่งๆ ท่ีใช้
ดนตรีเข้าไปมีสว่นเก่ียวข้อง  หรือพิธีกรรมตา่ง ๆ ท่ีใช้ประกอบในการบรรเลงดนตรี  
   2.2 การศกึษาและรวบรวมข้อมลูจากภาคสนาม 
     2.2.1 ท าการสงัเกตกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัดนตรีในพิธีกรรมตา่งๆ ของชาวเขาเผา่อาขา่ 
           2.2.2 ท าการสมัภาษณ์บคุคลท่ีมีความรู้และความสามารถ  ท่ีเก่ียวข้องกบัดนตรีของชาวเขา
เผา่อาขา่  โดยการท าวิจยัครัง้นีไ้ด้แบง่การสมัภาษณ์เป็น  2 รูปแบบ คือ 
        - การสมัภาษณ์แบบไมเ่ป็นทางการ  โดยการสมัภาษณ์ชาวบ้านในขณะประกอบพิธีกรรม
พร้อมทัง้สงัเกตการณ์แบบมีสว่นร่วม 
        -   สมัภาษณ์แบบเป็นทางการ  ซึง่ได้มีการจดัเตรียมค าถามไว้ลว่งหน้าแล้ว  
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โดยค าถามจะมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงในประเดน็ท่ีเก่ียวกบัดนตรี  และเพลงในพิธีกรรมของชาวเขาเผา่
อาขา่  ได้แก่ 
  1. เคร่ืองดนตรี 
   2. นกัดนตรี 
   3. เทคนิควิธีการบรรเลง 
   4. บทเพลง 
   5. โอกาสในการบรรเลง 
   6. การสืบทอด 
 
วิธีด าเนินการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 
                1. ขอหนงัสือน าจากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  เพ่ือเป็นเอกสารรับรองตนเอง  
                2. ตดิตอ่แนะน าตนเองเพ่ือแจ้งวตัถปุระสงค์ของการศกึษาค้นคว้าแก่ผู้ใหญ่บ้าน  
                3. ตดิตอ่แนะน าตนเองเพ่ือแจ้งวตัถปุระสงค์ของการศกึษาค้นคว้าแก่หวัหน้ามลูนิธิ  
พฒันาชมุชนและเขตภเูขา  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงราย 
                4. สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัชาวบ้านในชมุชน 
                5.ท าการพดูคยุสอบถามสมัภาษณ์จากชาวบ้านท่ีมีความสามารถในการส่ือสารภาษาไทย  
     6. นดัหมายกบัผู้ให้ข้อมลูและนกัดนตรี 
     7. บนัทกึข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัสภาพทัว่ไปของชมุชน 
     8. บนัทกึข้อมลูของประเพณี  พิธีกรรม  ความเช่ือ  และดนตรีในเคร่ืองบนัทกึเสียงและเคร่ือง
บนัทกึภาพ 
 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
     1. อปุกรณ์ในการจดบนัทกึและกระดาษบนัทกึโน้ตดนตรี  
     2. เคร่ืองบนัทกึเสียง 
     3. กล้องดจิิตอล 
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การศึกษาข้อมูล 
    ศกึษาจากการส ารวจภาคสนามและจากเอกสารต าราทางวิชาการตา่ง ๆ มาเรียบเรียงให้มี
ความสอดคล้องกนั  ซึง่ได้มีการแบง่ประเดน็การศกึษา  ดงันี ้
    1.สภาพทัว่ไปของชมุชนบ้านแสนเจริญ   

 1.1 ประวตัชิาวอาขา่บ้านแสนเจริญ 
  1.2 สภาพภมูิประเทศ 
  1.3 จ านวนประชากร 
  1.4 ศาสนา  ความเช่ือ 
  1.5 ภาษา 
  1.6 การแตง่กาย 
  1.7 ลกัษณะบ้านเรือน 
  1.8 การประกอบอาชีพ 
  1.9 การศกึษา 
  1.10 การปกครอง 
  1.11 สาธารณปูโภค 
    2.ศกึษาดนตรีของชาวเขาเผา่อาขา่บ้านแสนเจริญ  ต าบลวาวี อ าเภอแมส่รวย จงัหวดัเชียงราย  

 2.1 เคร่ืองดนตรี 
 2.2 นกัดนตรี 
 2.3 เทคนิควิธีการบรรเลง 
 2.4 บทเพลง 
 2.5 โอกาสในการบรรเลง 
 2.6 การสืบทอด 
    3.ศกึษาวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัดนตรีของชาวอาขา่บ้านแสนเจริญ ต าบลวาวี อ าเภอแม่

สรวย  จงัหวดัเชียงราย   
 3.1 ดนตรีในประเพณีและพิธีกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิต 
 3.2 ดนตรีท่ีเก่ียวข้องกบัความเช่ือ 
 3.3 ดนตรีในพิธีส าคญัตา่ง ๆ  
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การจัดท าข้อมูล 
  1.น าข้อมลูจากการค้นคว้าท่ีได้รวบรวมจากเอกสารสิ่งพิมพ์  งานวิจยัและต าราวิชาการตา่งๆ 
มาจดัเรียงล าดบัความส าคญัของเนือ้หา 
  2.น าข้อมลูจากการสมัภาษณ์บคุคลตา่ง ๆ มาจดัเรียงให้มีความสมัพนัธ์กนัและมีความตอ่เน่ือง
กบัเนือ้หา 
  3.ถอดข้อมลูจากเคร่ืองบนัทกึเสียงค าสมัภาษณ์และบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
  4.น าข้อมลูจากการศกึษาเพลงมาบนัทกึเป็นโน้ตเพลง  
  5.ข้อความคดิเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ เช่ืยวชาญเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อมลู  
  6.น าข้อมลูท่ีได้มาตรวจสอบแก้ไข  ปรับปรุง เรียบเรียงเนือ้หาโดยจดัล าดบัให้สมัพนัธ์กนั  
 
วิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้ศกึษาได้ใช้ข้อมลูท่ีได้จากการเก็บข้อมลูภาคสนาม  เป็นข้อมลูหลกั  ใช้ข้อมลูจากเอกสาร
งานวิจยั  ต าราหนงัสือทางวิชาการ  เอกสารสิ่งพิมพ์ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเป็นข้อมลูสนบัสนนุโดยมี
รายละเอียดของการรวบรวมและวิเคราะห์  ดงันี ้
   1.สภาพทัว่ไปของชมุชน บ้านแสนเจริญ  
  1.1 ประวตัชิาวอาขา่บ้านแสนเจริญ 
  1.2 สภาพภมูิประเทศ 
  1.3 จ านวนประชากร 
     1.4 ศาสนา  ความเช่ือ 
      1.5 ภาษา 
      1.6 การแตง่กาย 
     1.7 ลกัษณะบ้านเรือน 
     1.8 การประกอบอาชีพ 
      1.9 การศกึษา 
      1.10 การปกครอง 
      1.11 สาธารณปูโภค 
   2.ศกึษาดนตรีของชาวเขาเผา่อาขา่บ้านแสนเจริญ ต าบลวาวี อ าเภอแมส่รวย  จงัหวดัเชียงราย 
   2.1 เคร่ืองดนตรี 
   2.2 นกัดนตรี 

  2.3 เทคนิควิธีการบรรเลง 
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    2.4 บทเพลง 
    2.5 โอกาสในการบรรเลง 
    2.6 การสืบทอด 
  3.ศกึษาวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัดนตรีของชาวอาขา่บ้านแสนเจริญ ต าบลวาวี อ าเภอแมส่รวย  

จงัหวดัเชียงราย   
    3.1 ดนตรีในประเพณีและพิธีกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิต 
    3.2 ดนตรีท่ีเก่ียวข้องกบัความเช่ือ 
    3.3 ดนตรีในพิธีส าคญัตา่ง ๆ  

   ข้อมลูท่ีได้จากการวิเคราะห์ น ามาเรียบเรียงในรูปแบบของการบรรยายเป็นความเรียง และ
สรุปเป็นรายงานวิจยั 
 
แหล่งข้อมูล 
     หอสมดุมหาวิทยาลยัตา่ง ๆ เชน่ 
      - ส านกัหอสมดุกลางมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
      - หอสมดุมหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงราย 
     หอสมดุตา่ง ๆ เชน่ 
      - หอสมดุแหง่ชาติ 
      - ห้องสมดุประชาชนจงัหวดัเชียงราย 
     การสมัภาษณ์บคุคลส าคญัท่ีเก่ียวข้อง 
 
  
 



บทที่  4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
  การศกึษาดนตรีของชาวเขาเผา่อาขา่ บ้านแสนเจริญ ต าบลวาวี อ าเภอแมส่รวยจงัหวดั
เชียงราย เป็นการศกึษาส ารวจและสืบค้นข้อมลูทางด้านวฒันธรรมดนตรี ควบคูไ่ปกบัวฒันธรรมชนเผา่
ท าการศกึษาลกัษณะของสงัคมดนตรีท่ีอยูใ่นวฒันธรรมอาขา่ ด้วยการเช่ือมโยงประวตัศิาสตร์   ลกัษณะ
โครงสร้างทางสงัคม  ความเช่ือ  ประเพณีพิธีกรรม  ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นท้องถ่ินนัน้ๆ  ลกัษณะของดนตรี
อาขา่  การแพร่กระจายลกัษณะร่วมทางดนตรี   รวมไปถึงการสญูหายของดนตรี  เพ่ือต้องการอธิบายถึง
ปรากฎการณ์ของดนตรีในสงัคมอาขา่  โดยมีวฒันธรรมเป็นกรอบขอบเขตชว่ยอธิบาย  
             หมูบ้่านแสนเจริญ ต าบลวาวี อ าเภอแมส่รวย จงัหวดัเชียงราย นัน้เป็นพืน้ท่ีท่ีมีชาวอาขา่อาศยั
อยูเ่ป็นเวลานาน  มีวฒันธรรมประเพณี ความเช่ือ ท่ีใช้ในการด ารงชีวิต มีวิถีชีวิตท่ีผกูพนักบัธรรมชาต ิ
ดนตรีของชาวอาขา่  เป็นส่ือกลางในการถ่ายทอดเร่ืองราวตา่ง  ๆ  ของสงัคมอาขา่   ท่ียงัคงสืบทอดกนั
ตอ่มา   การเปล่ียนแปลงทางดนตรีเร่ิมเกิดขึน้จากการรับวฒันธรรมภายนอก   จงึท าให้ดนตรีอาขา่ของ
หมูบ้่านแสนเจริญนัน้สามารถอธิบายวฒันธรรมทางดนตรีของชาวอาขา่ท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีได้เป็นอยา่งดี  
 
          1.  สภาพทั่วไปของชุมชนบ้านแสนเจริญ 
    1.1   ประวัตคิวามเป็นมาของชาวอาข่า  
             การอพยพของชาวอาขา่เข้าสูป่ระเทศไทยอาขา่ท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทยซึง่มีบรรพบรุุษพืน้เพ
เดมิ อาศยัอยู ่ทางตอนใต้ของประเทศจีน และเม่ือประมาณ 110 กวา่ปี  อาขา่ได้อพยพโยกย้ายเข้าสู่
ประเทศไทยโดยมี  2  เส้นทาง   คือ   
  เส้นทางแรกอพยพ   จากประเทศพมา่แคว้นเชียงตงุ เข้าสูป่ระเทศไทยเน่ืองจากเกิดปัญหาทาง
การเมือง  อาขา่กลุม่แรกท่ีเข้ามาในประเทศไทยเรียกวา่ “ อู่โล ้”  อพยพมาจากพมา่เข้ามาเป็นกลุม่แรก
มาตัง้ถ่ินฐานอยูท่ี่ต าบลแมจ่นั  อาขา่กลุม่นีมี้ลกัษณะเดน่คือ  ผู้หญิงจะใสห่มวกทรงสงูประดบัด้วยขน
ไก่ย้อมสี   ตอ่มาได้มีอาขา่อีกพวกหนึง่เรียกวา่ “ ล่อเมี๊ยะ ”   หรืออาขา่พมา่อพยพเข้ามาในประเทศไทย
โดย ลกัษณะเดน่ของ ล่อมี้อาข่า คือ ผู้หญิงจะใสห่มวกทรงเตีย้  ด้านหลงัเป็นแผงสัน้  ๆ  ด้านหน้า
ประดบัด้วยโลหะกลมร้อยเป็นสาย   เส้นทางการอพยพคาดวา่เข้ามาจากชายแดนด้านฝ่ังเขตอ าเภอแม่
จนั  ทางหมูบ้่านพญาไพร (ปัจจบุนัเป็นอ าเภอแมฟ้่าหลวง) โดยการน าของแสนอุน่เรือน ช่ือภาษาอาขา่
วา่ " หู่ลองจูเปาะ " และเข้ามาอาศยัอยูใ่นเขตบนดอยตงุจนกระทัง่ เสียชีวิต สว่นแสนพรหม ช่ือภาษาอา
ขา่วา่ " หู่ปอ เจ่วปอ  "  ซึง่เป็นน้องของแสนอุน่เรือน ได้อพยพมาตัง้หมูบ้่าน อาขา่ทางฝ่ังอ าเภอแมส่าย 
เขตบริเวณบ้านผาหมี และหมูบ้่านอาขา่เขตอ าเภอเชียงแสน  หรือบ้านดอยสะโง้  สว่นแสนใจ   
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ภาษาอาขา่เรียกวา่ " ถู่แช เจ่วปอ  "  เป็นหลานของแสนอุน่เรือน อีกคนหนึง่ได้มาตัง้หมูบ้่านแสนใจ ใน
เขตอ าเภอแแมจ่นั (ปัจจบุนัเป็นอ าเภอแมฟ้่าหลวง)   
  เส้นทางท่ีสอง  ชนเผา่อาขา่ ได้อพยพโดยตรงจากประเทศจีนโดยเดนิทางผา่นบริเวณตะเข็บ
ชายแดนพมา่ และแมน่ า้โขงประเทศลาว และเข้าสูป่ระเทศไทยโดยตรงท่ีอ าเภอแมส่าย  สว่นอาขา่กลุม่
ท่ีอพยพเข้ามาหลงัท่ีสดุเรียกวา่ “ อายอ้ ” หรืออาขา่จีนอาศยัอยูบ่ริเวณบ้านโป่งป่าแขม อาขา่กลุม่นีท้ัง้
หญิงและชายไมค่อ่ยแตง่ชดุประจ าเผา่มกัใสเ่สือ้ผ้าแบบคนในเมืองกนัมากลวดลายของเสือ้ผ้าและถงุ
ยา่มก็จะแตกตา่งกนัออกไป    
   ปัจจบุนัชมุชนอาขา่ได้กระจดักระจาย ตัง้ชมุชนอยูใ่นพืน้ท่ีจงัหวดัทางภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย คือ เชียงราย เชียงใหม ่ล าปาง แพร่ ตาก นา่น และ เพชรบรูณ์  
  สาเหตท่ีุชาวอาขา่อพยพเข้ามาอยูใ่นประเทศไทย  จากค าบอกเลา่ของผู้ เฒา่ผู้แก่คือในประเทศ
พมา่มีทหารกลุม่ตา่งๆมากมาย ทหารเหลา่นีม้กัรีดไถขม่ขูท่ัง้ทรัพย์สินและแรงงานจากพวกชาวเขาเสมอ   
ชาวอาขา่จงึอพยพเข้ามาเมืองไทยซึง่มีความสงบร่มเย็นมากกวา่   ช่ืออาขา่นัน้มีความหมายวา่  “ ผู้ ท่ีอยู่
บนภเูขาสงู ”  ชาวอาขา่เองและชาวเขาเผา่อ่ืน  ๆ  เรียกอาขา่แตค่นไทยนัน้จะเรียกวา่อีก้อ  
   
  ประวัตคิวามเป็นมาของต าบลวาวี 
  เดมิพืน้ท่ีต าบลวาวีทัง้หมดเป็นหมูบ้่านหนึง่ในเขตการปกครองของอ าเภอแมส่รวย จงัหวดั
เชียงราย คือ หมูท่ี่ 15 แตก่่อนค าวา่”วาวี” นัน้ช่ือ “วะวี” ซึง่อาจสนันิษฐานได้วา่เป็นช่ือเมืองหนึง่ อยูใ่น
เขตประเทศพมา่ และราษฎรในเมืองนัน้ได้เดนิทางมาตดิตอ่ค้าขาย และอพยพมาตัง้หลกัแหลง่เป็นกลุม่
แรก จงึตัง้ช่ือเมืองเหมือนกบัเมืองท่ีอพยพมา ผสมกบัชนเผา่เดมิท่ีตัง้ถ่ินฐานอยูก่่อนแล้วคือ เผา่มเูซอ 
ตอ่มามีพอ่ค้าชาวจีนฮอ่มาตดิตอ่ค้าขายด้วย และพบวา่พืน้ท่ีบริเวณนีมี้ท าเลดี   ปลกูพืชผกัทางเกษตร
ได้ผลดี โดยเฉพาะต้นชาหรือต้นเม่ียงท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาต ิจงึขยายชมุชนจดัตัง้เป็นหยอ่มบ้าน
ตา่งๆ ท่ีประกอบด้วยหลายชนเผา่ และเร่ิมขยายใหญ่ขึน้เร่ือยๆ จนปัจจบุนั มีทัง้หมดด้วยกนั 7 เผา่คือ 
อาขา่ จีน(ยนูนาน) ปากาญอ(กะเหร่ียง) มเูซอ(ลาหู)่ เย้า(เม่ียน) ลีซอ(ลีซู) และไทใหญ่  
 
  ประวัตชิาวอาข่าหมู่บ้านแสนเจริญ 
  หมูบ้่านแสนเจริญตัง้อยูท่ี่หมูท่ี่ 10 ต าบลวาวี อ าเภอแมส่รวย จงัหวดัเชียงราย   เดมิทีช่ือ
หมูบ้่าน ห้วยป่าเคาะ  ก่อตัง้หมูบ้่านึเ้ม่ือ พ .ศ. 2506 ตรงกบัปีอาขา่ ( เล่อ)  หรือปีกระตา่ย  น าโดยนาย
แสนเจริญ (อะบ่อเล่อเจ่อ  จูเปาะ ) ได้น าชาวบ้านจากบ้านคะแย  (ปัจจบุนัคือบ้าน ห้วยไคร้ อ าเภอแม่
สาย จงัหวดัเชียงราย)  จ านวน 17 หลงัคาเรือน อพยพเพื่อหาแหลง่ท่ีท ากิน ท่ีมีความอดุมสมบรูณ์  ปี 
2507 ได้มีหนว่ยงานของภาครัฐเข้ามา หนว่ยงานแรก คือ หนว่ยประชาสงเคราะห์ประจ าหมูบ้่าน  ปี 
พ.ศ. 2508 ได้มีการแตง่ตัง้ขึน้เป็นหมูบ้่าน และมีการคดัเลือกและแตง่ตัง้ผู้ใหญ่บ้าน โดยคดัเลือกนาย
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แสนเจริญ ซึง่เป็นหวัหน้าชนเผา่ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก  ในปี พ .ศ.2512 นาย อาเซอะ จูเปาะ ก็ได้ขึน้มา
เป็นผู้ใหญ่บ้านแทนนายแสนเจริญ  จงึเปล่ียนช่ือหมูบ้่านเป็นหมูบ้่านแสนเจริญ  เพ่ือเป็นเกียรตแิก่อดีต
ผู้น า  และได้เปล่ียนช่ือหมูบ้่านจากห้วยป่าเคาะ เป็นบ้านแสนเจริญอยา่งเป็นทางการในปี พ .ศ. 2522   
  
 

 
 

ภาพประกอบ 1  ทางเข้าหมูบ้่านแสนเจริญ 
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ภาพประกอบ   2   แผนท่ีแสดงท่ีตัง้หมูบ้่านแสนเจริญ  



27 
 

           1.2  สภาพภูมิประเทศ 
  บ้านแสนเจริญตัง้อยูใ่นเขตของอทุยานแหง่ชาตลิ าน า้กก  มีลกัษณะเป็นภเูขาสงูชนัสลบักบัท่ี
ราบแคบๆ  มีระดบัความสงูตัง้แต ่500 -1,720 เมตร จากระดบัน า้ทะเล  พืน้ดนิสว่นมากเป็นดนิร่วน  มี
ความอดุมสมบรูณ์   เหมาะแก่การเพาะปลกู 
 

 
 

ภาพประกอบ   3   ด้านบนของหมูบ้่านแสนเจริญ  
 

 
 

ภาพประกอบ   4   ด้านลา่งของหมูบ้่านแสนเจริญ  
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ภาพประกอบ   5   แผนท่ีหมูบ้่าน   บ้านแสนเจริญ  
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           1.3  จ านวนประชากร 
             จากแบบสรุปข้อมลูชมุชนขององค์การบริหารสว่นต าบลวาวี  อ าเภอแมส่รวย  จงัหวดัเชียงราย  
ได้ส ารวจและรวบรวมข้อมลูเพื่อจดัท าแผนชมุชนระดบัหมูบ้่าน  ในปี  พ .ศ. 2551    
  ชาวอาขา่ในหมูบ้่านแสนเจริญปัจจบุนัมีจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฏร  735  คน    175  
ครอบครัว  151  หลงัคาเรือน  จ านวนประชากรชาย  365  คน  หญิง  369  คน  ปัจจบุนัหมูบ้่านแสน
เจริญได้รับความเจริญจากภายนอกอยา่งรวดเร็วเน่ืองจากมีการคมนาคมท่ีสะดวก  เข้าถึงการรับบริการ
ทางการแพทย์  การเพิ่มจ านวนประชากรจงึเป็นไปอยา่งรวดเร็ว  มีความเปล่ียนแปลงทกุปี 
   
          1.4  ศาสนา ความเช่ือ 
 เผา่อาขา่มีความเช่ือถือเร่ืองผี  และถือโชคลางมากท่ีสดุ  ในบรรดาพวกท่ีนบัถือผี   อาขา่มีความ
เช่ือเร่ืองสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิอีกด้วย 
 อาขา่เรียกผีวา่  “ แหนะ ” ภตูผีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของอาขา่อยา่งแยกกนัไมอ่อก  ในการ
ท ากิจกรรมตา่งๆ ของอาขา่  จะต้องระมดัระวงัไมใ่ห้ผีโกรธ  ผีนัน้มีทัง้ผีดีและผีร้าย  ผีร้ายเช่ือวา่เป็น
ต้นเหตแุหง่ความชัว่ร้ายทัง้ปวง   เชน่  ความเจ็บป่วย  ความขาดแคลน  และความอดอยาก  ผีร้ายเป็นผี
ท่ีโกรธง่ายและชอบท าร้ายคน  หากผู้ใดท าให้ผีโกรธ ก็จะต้องรีบหาเคร่ืองเซน่ไหว้มาขอขมาผีทนัที  
ตามท่ีผีเรียกร้องต้องการ  ไมมี่ใครสามารถขดัขืนเจตนารมณ์ของผีได้  เพราะเช่ือกนัวา่การขดัขืนนัน้จะ
ยิ่งท าให้ได้รับความเดือดร้อนหนกัขึน้ไปอีก   ผีดีจะคอยให้ความชว่ยเหลือคุ้มครอง  
 ในบรรดาผีทัง้หลายท่ีอาขา่นบัถือ   และเช่ือวา่เป็นผีดีท่ีให้คณุ   ท่ีส าคญันัน้   ได้แก่  ผีบรรพ
บรุุษ   “ อะพีเปาะเลาะ  ” เป็นผีท่ีอาขา่นบัถือมากรองลงมาจากเทพเจ้า   หรือ “ อะผือ่หมิแย ”   เลยทีเดียว  

ทกุครัวเรือนจะสร้างหิง้ผีบรรพบรุุษ ไว้ในห้องนอนของผู้หญิง  เป็นกระบอกไม้ไผส่ัน้ๆ  ผกูตดิกบัเสาเอก
ของบ้าน  ในปีหนึง่ๆ  จะต้องท าการเซน่สรวง 9 ครัง้ ตามพิธีประจ าปี 
  ผีใหญ่ “ อะเพออะพี ” อาขา่เช่ือวา่เป็นหวัหน้าผีทัง้ปวงและเป็นผีตนเดียวท่ีอยูบ่นสรวงสวรรค์   ผี
ใหญ่จะคอยสอดสอ่งดแูลทกุข์สขุของชาวบ้าน   และสามารถบนัดาลสิ่งตา่งๆได้ตามท่ีขอ    อาขา่นบัถือผี
ใหญ่รองลงมาจากผีบรรพบรุุษ  นอกจากผีดีทัง้สองท่ีกลา่วมาแล้ว  อาขา่ยงัเช่ือวา่มีผีดีท่ีมีความส าคญั   

รองลงมาอีกมาก และเป็นผีท่ีให้ความคุ้มครองหมูบ้่าน   ได้แก่  ผีเสาชิงช้า   ผีประตหูมูบ้่าน  และผีเรือน  

เป็นต้น  แตผี่เหลา่นีเ้ป็นผีท่ีโกรธง่าย  ชาวบ้านจงึต้องเซน่สรวงเอาใจอยูเ่สมอ    
  มีผีท่ีเป็นกลางอยูห่ลายชนิด   ผีเหลา่นีป้กตไิมใ่ห้คณุและถ้าใครไมล่ว่งเกิน  ก็จะไมใ่ห้โทษ   เชน่  

ผีป่า  ผีสตัว์ทัง้หลาย  ผีภเูขา  ผีไร่  ผีน า้   ผีทางเดนิ   ผีสายรุ้ง   และผีกระสือ   เป็นต้น    ในบรรดาผี
ดงักลา่วจะมีแตผี่น า้  และผีป่า  ท่ีอาขา่เช่ือวา่ชอบท าให้คนเจ็บป่วย    และน่ีก็อาจเป็นเหตผุลประการหนึง่
ท่ีท าให้อาขา่ไมช่อบอาบน า้    
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    ผีท่ีนา่กลวัอีกประการหนึง่คือผีท่ีเกิดจาก    หญิงท่ีตายไปโดยไมมี่บตุร  ผีนีช้อบสวมเสือ้สีน า้
เงินดงันัน้  อาขา่จงึห้ามสามีท่ีภรรยาก าลงัมีครรภ์หรือคลอดบตุรใหม่ๆ   สวมเสือ้ผ้าสีน า้เงิน   เพราะผี
ดงักลา่วอาจอิจฉา  และท าร้ายหญิงมีครรภ์หรือทารกแรกคลอดได้   
   นอกจากผีท่ีกลา่วมาแล้ว  อาขา่ยงัเช่ือวา่มีผีอ่ืนๆ  อีกมากมาย  ซึง่อยูใ่นธรรมชาตทิกุแหง่หน   

ส าหรับผีของคนตา่งเผา่นัน้  พวกอาขา่ไมค่อ่ยกลวั   ยกเว้นผีมเูซอ  ซึง่อาขา่เช่ือวา่ ดรุ้ายนา่กลวัมาก  แม้
ผีเรือนของอาขา่ก็ยงัพา่ยแพ้  ด้วยเหตนีุ ้ อาขา่จงึไมน่ิยมตัง้หมูบ้่านปะปนอยูก่บัชาวมเูซอ  
  
สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิภายในบ้าน   แตล่ะครอบครัวของอาขา่  มีสิ่งศกัดิส์ิทธ์ตา่งๆ ดงันีคื้อ 
   ศาลขวญัข้าว  “ ฉิจ้ิ  สมุหมะ  อหุุ่ม  ”  ทกุหลงัคาเรือนอาขา่จะต้องมีศาลนีอ้ยูท่ี่หน้าบ้าน  เม่ือ
สร้างบ้านใหมค่รัง้ใด  เจ้าของบ้านจะต้องสร้างศาลขวญัข้าวควบคูไ่ปด้วย  ศาลนีท้ าด้วยไม้ไผแ่ละหญ้า
คา  มีลกัษณะเป็นเพิงเล็กๆ  ตัง้อยูบ่นเสาไม้ไผ ่4 เสา สงูประมาณ 1.5 เมตร  ศาลขวญัข้าวเป็นท่ีเก็บ
เมล็ดพนัธุ์ข้าว  ท่ีจะใช้ท าพิธีในฤดปูลกูข้าวเม่ือท าการถางไร่แล้ว   และก่อนท่ีจะมีพิธีเลีย้งผีป่า  และผี
บอ่น า้ของหมูบ้่าน  ให้ภรรยาของหวัหน้าครอบครัวทกุครัวเรือน  ท าพิธีเซน่ผีพนัธุ์ข้าว ด้วยไก่  1 ตวั   
และทกุปีเม่ือเก็บเก่ียวข้าวในไร่แล้วและใกล้ถึงเทศกาลปีใหมใ่นเดือนธนัวาคม   เจ้าของบ้านจะต้อง
ซอ่มแซมศาลขวญัข้าว   และน าเมล็ดข้าวใหมไ่ปเก็บไว้  โดยเหตท่ีุศาลนีเ้ป็นสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ  จงึห้ามจบัต้อง
หรือท าให้ศาลนีเ้สียหายช ารุด   
   หิง้ผีบรรพบรุุษ “อะพี เปาะเลาะ ” หิง้ผีบรรพบรุุษ เป็นสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิท่ีสดุในบ้าน ซึง่
เปรียบเสมือนหิง้พระของคนไทย จะอยูเ่หนือต้นเสาระหวา่งห้องผู้หญิง และห้องผู้ชายในบ้านสร้างไว้เพ่ือ
เป็นท่ีพ านกัของผีบรรพบรุุษ  ของสกลุท่ีถกูเชือ้เชิญมา   หวัหน้าครัวเรือนจะเป็นผู้ดแูลหิง้ผีนี ้ หาก
หวัหน้าครอบครัวตายลง  ก็ให้บตุรชายคนโต  หรือคนสดุท้องท่ียงัอยูใ่นครัวเรือนเป็นผู้ดแูลแทน  ในปี
หนึง่ๆ  จะมีการเซน่สรวงในพิธีประจ าปีของชมุชน  9  ครัง้  โดยหญิงผู้ เป็นภรรยาของหวัหน้าครัวเรือน
เป็นผู้ เซน่สรวง 
   หิง้ผีบรรพบรุุษเป็นสิ่งศกัดิส์ิทธ์ส าหรับชาวอาขา่มากหิง้ผีนีเ้ป็นทัง้สญัลกัษณ์แหง่เอกภาพ  
ของครัวเรือน และเป็นส่ือกลางระหวา่งผู้ มีชีวิตและบรรพบรุุษผู้ลว่งลบั ในยามปกตห้ิามจบัต้องตอ่เม่ือมี
การเซน่สรวงจงึให้ผู้หญิงซึง่เป็นภรรยาหวัหน้าครอบครัวซึง่ท าพิธีจบัต้องได้เทา่นัน้  นอกจากนีย้งัห้ามนัง่
หรือนอน เหยีดเท้าไปยงัหิง้ผีอยา่งเดด็ขาด  อาขา่เช่ือวา่การท่ีสร้างหิง้ผีนีข้ึน้  โดยความเช่ือท่ีวา่  เม่ือคน
ตายไปแล้ว  จะสลายไปเพียงร่างกายสว่นนอก  ขวญัหรือวิญญาณยงัคงอยู ่ หากเชิญมา  และเซน่สรวง
บชูา  ก็จะชว่ยให้ลกูหลานได้รับความสขุ   
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ภาพประกอบ   6   หิง้ผีบรรพบรุุษ 
 
   สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิในหมูบ้่าน 
   ประตหูมูบ้่าน  “ ลอ้ข่อง ”   ชาวอาขา่ถือวา่เป็นท่ีสิงสถิตย์ของผีประจ าหมูบ้่าน  ซึง่จะให้ความ
ปลอดภยัแก่คนในหมูบ้่าน  สามารถห้ามไมใ่ห้ผีร้ายเข้ามาท าร้ายคนในหมูบ้่าน   อาขา่ถือวา่ประตนีูเ้ป็น
สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิส าคญัของหมูบ้่าน ใครจะไปแตะต้องไมไ่ด้  ถ้าละเมิดจะต้องขอขมาตอ่สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิประจ า
ประตนูัน้ด้วยเคร่ืองเซน่   ได้แก่  หม ู1 ตวั  และ  สรุา  1  ขวด    เพราะการไปถกูประตนีู ้ ผีท่ีประจ าอยู่
อาจถือวา่เป็นการลบหลู ่ จะโกรธและบนัดาลความเดือดร้อนให้แก่ชาวอาขา่   หากผู้ละเมิดเป็นคนนอก
เผา่  หรือคนนอกหมูบ้่าน  ก็ให้หวัหน้าหมูบ้่าน  ด าเนินการเรียกตวัมาปรับให้จงได้ หากไมส่ามารถน าตวั
ผู้ละเมิดมาช าระคา่ปรับได้  ก็ให้หวัหน้าพิธีกรรมแหง่หมูบ้่านช าระคา่ปรับแทน   ทัง้นีเ้พ่ือด ารงไว้ซึง่
ประเพณี  และเพ่ือความสงบสขุของหมูบ้่าน     
  ประตหูมูบ้่านนี ้ เป็นสญัลกัษณ์แหง่การด ารงเผา่พนัธุ์ของอาขา่   หากอาขา่คนใด  ละเมิดกฎ
สงัคมอยา่งร้ายแรง  จนสงัคมไมอ่าจยอมรับได้  บคุคลนัน้ๆ  ก็จะต้องถกูบงัคบัให้ออกไปจากหมูบ้่าน  
ทัง้นีโ้ดยท่ีอาขา่เช่ือกนัวา่   คนท่ีประพฤตดิงักลา่ว  จะไมไ่ด้รับความคุ้มครองจากสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ แหง่ประตู
หมูบ้่านอีกตอ่ไป   
   การท าประตหูมูบ้่าน  ชาวบ้านจะชว่ยกนัท า   โจ่วมาเป็นผู้น าท าประตดู้านตะวนัออก  ลกูชาย
ของ  โจ่วมา  คนใดก็ได้ เป็นผู้น าท าประตดู้านตะวนัตก    ท่ีประตหูมูบ้่านจะประดบัด้วยสิ่งประดบั
สวยงาม   ล้วนแตเ่ป็นสญัลกัษณ์ท่ีมีความหมาย   ท าให้วิญญาณภตูผีิท่ีชัว่ร้ายตา่งๆ  ท่ีจะผา่นเข้ามาใน
หมูบ้่านกลวัเกรง  ต้องหลบหนีไป  ตามความเช่ือของชาวอาขา่   ซึง่มีสิ่งส าคญัดงันี  ้
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ภาพประกอบ   7   ประตหูมูบ้่าน เรียกวา่ “ ลอ้ข่อง ” 
 
   ตุ๊กตาไม้  เพศหญิง  และ ชาย  สญัลกัษณ์อวยัวะเพศท่ีเห็นชดัเจนในทา่ยืนร่วมเพศ  เม่ือผีร้าย
มีเห็นตุ๊กตาคนร่วมเพศ ก็จะรังเกียจ  และหนีไป  
 

 
 

ภาพประกอบ   8   ตุ๊กตาเพศชาย (ซ้าย) ตุ๊กตาเพศหญิง (ขวา)  
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ภาพประกอบ   9   ตุ๊กตาไม้ชายและหญิงในทา่ยืนร่วมเพศ  
 

    หว่งโซจ่ะใช้ผิวไม้ไผบ่างๆคล้องตอ่กนัเป็นสายหว่งโซนี่จ้ะคอยดกัจบัผีร้ายไมใ่ห้เข้ามาใน
หมูบ้่าน 
 

 
 
 

ภาพประกอบ   10   หว่งโซต่ดิอยูท่ี่เสาประตหูมูบ้่าน  
 

   ดวงอาทิตย์   ดวงจนัทร์   เป็นเทพเจ้าท่ีให้ประโยชน์แก่ชีวิตของชาวอาขา่  จงึเอาไม้มา
แกะสลกัเป็นสญัลกัษณ์ของดวงอาทิตย์   ดวงจนัทร์ชว่ยให้แสงสวา่งแก่หมูบ้่านในยามค ่าคืน  
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   ตาแหลว  หรือท่ีอาขา่เรียกวา่  " ด๊าแล"้   คือเคร่ืองหมายท่ีอาขา่ท าขึน้มาจากไม้ไผ ่โดยน าไม้ไผ่
มาผา่บางๆ แล้วสานถ่ีๆ ตดิกนัหลายรอบแล้วน าไปตดิตามต้นไม้ เป็นสญัลกัษณ์วา่  
“ ห้าม  ” ฉะนัน้เวลาเราเดนิทางไปหมูบ้่านอาขา่ หากเห็นตาแหลวผกูตดิอยูบ่ริเวณใดก็ตาม ห้ามไปจบั
ต้อง หรือท าการใดๆ ทัง้สิน้เพราะเป็นความเช่ือท่ีชาวอาขา่สืบทอดกนัมานาน  
  ประตหูมูบ้่านและอปุกรณ์ทกุอยา่งท่ีประดบัไว้  ห้ามผู้ใดแตะต้องเป็นอนัขาด  หากไปแตะต้อง
เข้า  จะท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชาวบ้าน   ต้องท าพิธีเซน่ไหว้ขอขมา  ทกุๆปี  ชาวบ้านจะต้องท า
ประตหูมูบ้่านใหม ่ โดยไมรื่อ้ประตเูดมิทิง้  นอกจากจะผพุงัไปเอง  ดงันัน้  การดจู านวนเสาเก่าท่ียงัคงอยู ่ 
จงึอาจประมาณอายขุองหมูบ้่านได้วา่เก่าแก่เพียงใด  
   ชิงช้า  หรือท่ีอาขา่เรียกวา่  “ หละ เฉ่อ  ”   ถกูสร้างขึน้ภายในเขตประตหูมูบ้่าน   ชิงช้าเป็น
สญัลกัษณ์อนัศกัดิส์ิทธ์ิอีกอยา่งหนึง่ของเผา่    จดุหมายในการท าชิงช้านีข้ึน้  ก็เพ่ือเป็นการฉลองในพิธี
ร าลกึถึง เทพธิดาผู้ประทานความสมบรูณ์แก่พืชผลในไร่   มิใชท่ าเพ่ือเลน่สนกุสนานกนัเพียงอยา่งเดียว
เทา่นัน้   อาขา่เช่ือวา่ ชิงช้าใหญ่  ซึง่สร้างขึน้อยา่งถาวรตลอดปี  มีผีประจ าอยู ่ เม่ือถึงเทศกาลโล้ชิงช้า
ประจ าปีจะมีการ   สร้างชิงช้าขึน้ใหม ่ ใช้แทนอนัเก่า  ซึง่จะสร้างขึน้ในสถานท่ีเดมิ   การโล้ชิงช้าใหญ่นี ้
ท าได้เพียงปีละครัง้   จะเลน่กนัในหมูห่นุม่สาว  และผู้สงูอาย ุ  สว่นเดก็ๆ  จะเลน่ชิงช้าท่ีท าไว้ในบริเวณ
บ้านของตนเอง   เม่ือพิธีโล้ชิงช้าสิน้สดุลง   สายชิงช้าจะถกูพนัเก็บไว้บนยอด  และผู้ใดจะแตะต้องชิงช้า
ไมไ่ด้  หากสว่นใดของชิงช้าช ารุดเสียหายก่อนถึงพิธีท่ีต้องท าชิงช้าใหมผู่้อาวโุสต้องท าพิธีเซน่ไหว้ขอขมา    
เสาชิงช้าของบ้านแสนเจริญ  ตัง้อยูท่ี่โรงเรียนบ้านแสนเจริญ   ลกัษณะการก่อสร้างเป็นเสาชิงช้าท่ีมีส่ี
เสา    บริเวณรอบๆ มีต้นไม้ใหญ่    
 

 
 

ภาพประกอบ   11   ชิงช้าประจ าหมูบ้่านแสนเจริญ 
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ภาพประกอบ   12   ชิงช้าส าหรับเดก็ 
 

   ศาลประจ าหมูบ้่าน   หรือท่ีชาวอาขา่เรียกวา่  “ เม้ ซือ ล่อ  ”  คือเทวดาหรือเทพเจ้า   ท่ีคอย
ดแูลให้คนทัง้หมูบ้่านอยูอ่ยา่งมีความสขุ   ชาวบ้านจะเลือกบริเวณทิศตะวนัออกของหมูบ้่าน เพ่ือเป็น
ท่ีตัง้ของศาล  รอบๆ จะต้องมีไม้ใหญ่    การจะสร้างศาลพระภมูิเจ้าท่ีจะต้องอยูส่งูกวา่ระดบัการตัง้ของ
ชมุชน   สามารถมองเห็นชมุชนได้อยา่งทัว่ถึง ทัง้นีต้ามความเช่ือของอาขา่ เพ่ือให้เจ้าท่ีสามารถดแูลและ
ปกปักรักษา คนในชมุชนได้อยา่งทัว่ถึง 
   ศาลพระภมูิเจ้าท่ี ตามความคดิของอาขา่ให้ความหมายถึง  เจ้าท่ี  เจ้าทาง  เจ้าป่า  เจ้าเขา  
รวมทัง้เจ้าเมืองของทกุเผา่พนัธุ์ ท่ีเคยด ารงต าแหนง่เป็นใหญ่ ตัง้แตอ่ดีต จนถึงปัจจบุนั อาขา่ถือวา่เป็นผู้
มีคณุให้ชีวิต อยูร่อดปลอดภยัดงันัน้ศาลพระภมูิเจ้าท่ีตามความเช่ือของอาขา่นัน้ เป็นแหลง่สิงสถิต ของ
ดวงวิญญาณของเจ้าท่ี ซึง่มนษุย์ไมส่ามารถมองเห็นได้ เป็นผู้ชว่ยคุ้มครองดแูลคนในชมุชน ให้มีความ
อยูเ่ย็นเป็นสขุ มีความสมบรูณ์ ในการประกอบอาชีพ สว่นประวตัคิวามเป็นมาของการบชูาในศาลพระ
ภมูิเจ้าท่ีของชาวอาขา่ ไมร่ะบวุา่เกิดขึน้เม่ือใด แตเ่ช่ือวา่มีมานานแล้วมีมาพร้อมกบัการก่อตัง้ชมุชนอา
ขา่ เพราะเป็นศาสนสถานท่ีอยูค่วบคูก่บัชมุชนอาขา่ ตัง้แตอ่ดีต จนถึงปัจจบุนั  
  ในการประกอบพิธีกรรมท่ีศาลพระภมูิเจ้าท่ีจะใช้เวลาเพียง 1 วนั โดยก่อนท่ีจะมีการท าพิธี 
หวัหน้าครัวเรือน ทกุครัวเรือนจะต้องไปรวมตวักนัท่ีบ้าน ของผู้น าศาสนามีการเตรียมเคร่ืองหรืออปุกรณ์
ในการเซน่ไหว้ตา่งๆให้พร้อม จากนัน้ก็จะเดนิทางไปบริเวณท่ีก่อตัง้ศาลพระภมูิเจ้าท่ี  
  ในการประกอบพิธีกรรมในศาลพระภมูิเจ้าท่ี ผู้หญิงหรือ แมบ้่านจะไมเ่ข้าร่วม  เพราะวา่ตาม
ประเพณีของอาขา่ผู้หญิง จะไมข่ึน้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา นอกจากผู้หญิงท่ีได้ผา่นการยก
ต าแหนง่เทียบเทา่ผู้ชายแล้วเทา่นัน้ จงึสามารถท่ีจะประกอบพิธีได้ แตเ่ดก็ตวัเล็กๆ สามารถไปร่วม
รับประทานอาหารได้ เม่ือไปถึงบริเวณศาล ทกุคนก็จะชว่ยกนั ท าความสะอาดบริเวณศาล แล้วเลือก
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ต้นไม้ต้นหนึง่ท่ีไมโ่ต หรือไมเ่ล็กเกินไป เพ่ือจะท าเป็นท่ีบชูา เม่ือเลือกต้นไม้ได้แล้ว ก็จะมีการแบง่งานกนั 
มีกลุม่ท่ีต้องไปตดัไม้ไผ ่เพ่ือจะน ามาตบแตง่บริเวณศาล  โดยท าเป็นเคร่ืองประดบั  อาขา่เรียกวา่ “หน่า
ชิหน่าจะ” และมี ตาแหลว “ด๊าแล้” ทกุคนก็จะชว่ยกนัสร้างศาลขึน้มา เม่ือสร้างศาลเสร็จ ก็จะมีการบชูา
เซน่ไหว้ ขอพรเจ้าท่ีเจ้าป่า ให้ดแูลพืน้ท่ีท ากิน ให้ได้ผลผลิตท่ีงอกงาม ปลอดแมลงตา่งๆ ท่ีจะมารบกวน
ในพืน้ท่ีท ากิน หลงัจากท าพิธีและขอพรเสร็จ ทกุคนก็จะร่วมรับประทานอาหาร ในบริเวณศาล หลงัจาก
รับประทานอาหารแล้วก็จะชว่ยกนัท าความสะอาด แล้วทกุคนก็แยกย้ายกนักลบับ้าน ถือวา่เสร็จสิน้
พิธีกรรม 
   ต้นไม้ในบริเวณรอบๆ  ห้ามท าลายเดด็ขาดจะถือเป็นการลบหลู ่    เม่ือมีการย้ายถ่ินเข้าออก
ของคนในหมูบ้่าน  หรือแม้แตส่ตัว์เลีย้ง  ก็ต้องท าการบอกกลา่วท่ีศาลประจ าหมูบ้่านก่อน  จงึจะท าการ
ย้าย เข้าและออกจากหมูบ้่านได้ 
 

 
 

ภาพประกอบ   13   ศาลประจ าหมูบ้่าน  อาขา่บ้านแสนเจริญ  
 
  บอ่น า้ศกัดิส์ิทธ์ิ   หรือท่ีอาขา่เรียกวา่  “ อี ้ ซอ  ล่อ  ค่อ  ”    อาขา่เป็นชนเผา่ท่ีให้ความส าคญั
ในเร่ืองการประกอบพิธีทางศาสนา บอ่น า้ศกัดิส์ิทธ์ิหรือ อาขา่เรียกวา่  “ อี ้ ซอ  ล่อ  ค่อ  ”  หมายถึง
สถานท่ีตกัน า้บริสทุธ์ิของอาขา่ สถานท่ีแหง่นีเ้ป็นศาสนสถานท่ีชมุชนอาขา่ ก าหนดเอาไว้ เพ่ือใช้ในการ
ตกัน า้มาใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา บอ่น า้ศกัดิส์ิทธ์ิ จะเป็นบอ่ ขนาดเล็ก ท่ีชาวอาขา่ขดุ
เอาไว้ตามจดุท่ีมีน า้ซมึตลอด โดยจะนิยมขดุไว้ใกล้ๆแหลง่น า้ เราสามารถ แปลความหมายของบอ่น า้
ศกัดิส์ิทธ์ิได้วา่ อี ้ซอ  คือน า้ศกัดิส์ิทธ์ิหรือบริสทุธ์ิ ลอ้ คือการประกอบพิธีกรรม ทางศาสนาของอาขา่ ค่อ 
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คือบอ่น า้ ฉะนัน้เม่ือน ามารวมกนัก็จะได้วา่ บอ่น า้ศกัดิส์ิทธ์ิท่ีใช้ในการ ประกอบพิธี โดยเม่ือมีการ
ประกอบพิธีกรรม ไมว่า่พิธีในระดบัครอบครัว หรือพิธีในระดบัหมูบ้่าน  
   ในการตกัน า้จะให้ผู้หญิงหรือแมบ้่านเทา่นัน้เป็นผู้ตกั   ผู้ ท่ีจะตกัน า้ต้องแตง่ตวัในชดุประจ าเผา่ 
ออกจากบ้านเพ่ือจะไปตกัน า้ในบอ่ เม่ือไปถึงบอ่ก็จะท าการช าระล้างร่างกายให้สะอาด  โดยล้างหน้า 
ล้างมือ ล้างเท้า เพราะอาขา่เช่ือวา่บคุคลท่ีจะไปตกัน า้ในบอ่น า้ศกัดิส์ิทธ์ิ จะต้องมีความ บริสทุธ์ิทัง้กาย 
วาจา และใจ  และน า้ท่ีตกัมาต้องใช้ในการประกอบพิธีกรรมในบ้าน  อาขา่จงึให้ความส าคญัมาก บอ่น า้
ศกัดิส์ิทธ์ิถือเป็นสถานท่ีส าคญั ห้ามท าการดถูกู หรือลบหลู ่และห้ามซกัผ้าหรืออาบน า้ในบอ่น า้ หากใคร
ฝ่าฝืนก็จะถกูด าเนินตามกฎจารีตประเพณีท่ีชมุชนได้ตัง้เอาไว้    ต้นไม้บริเวณนีห้้ามผู้ใดตดัหรือท าลาย
อยา่งเดด็ขาด   จะถือเป็นการกระท าผิดอยา่งรุนแรง   บอ่น า้ศกัดิส์ิทธ์ิ   นีจ้ะมีการเซน่ไหว้  และซอ่มแซม
ปีละครัง้ ซึง่จะอยูใ่นชว่งเดือน พฤษภาคมของทกุปี   
 
           ต าแหน่งทางวัฒนธรรมของชาวอาข่า 
  บคุคลส าคญัท่ีด ารงต าแหนง่ทางวฒันธรรมของชาวอาขา่   ถือเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัอยา่ง
ยิ่งของหมูบ้่าน  ซึง่จะต้องท าการสรรหาบคุคลเพื่อด ารงต าแหนง่   บคุคลดงักลา่วนีจ้ะท าหน้าท่ีส าคญัๆ  
ในการประกอบพิธีกรรมของหมูบ้่าน   เพ่ือให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย  ซึง่ในอดีตนัน้ชาวอาขา่มี
ต าแหนง่ทางวฒันธรรมอยูห่ลายต าแหนง่ด้วยกนั  
   ต าแหนง่ทางวฒันธรรมดงักลา่วมีผลตอ่วิถีชีวิตของชาวอาขา่มาก  ซึง่ปัจจบุนัในหมูบ้่านแสน
เจริญนัน้  ไมมี่ผู้ สืบทอดต าแหนง่ ส าคญัๆ บางต าแหนง่  จงึสง่ผลกระทบให้ชาวอาขา่มีวิถีบางอยา่งท่ี
เปล่ียนแปลงไป  เชน่  การนบัถือศาสนา  เป็นต้น 
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โจ่วมา   (ผู้น าในการประกอบพิธีกรรม) 
 
 
 

โจ่วหย่า   (ผู้ชว่ย)  โจ่วหย่า   (ผู้ชว่ย)  โจ่วหย่า   (ผู้ชว่ย) 
 
 
 

คามา  (ทนายความ) 
 
 
 

ปาจ่ี   (ชา่งตีเหล็ก) 
 
 
 

พีม้า   (ผู้น าด้านบทสวด) 
 
 
 

พีห้ย่า  (ผู้ชว่ย)   พีห้ย่า  (ผู้ชว่ย)   พีห้ย่า  (ผู้ชว่ย) 
 

   ซามา  (หมอด)ู 
 
 

ญี้ผ่า  (ร่างทรง) 
 

หล่าจ่า  (ผู้ตดิตอ่ประสานงาน) 
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  ต าแหนง่ทางวฒันธรรมท่ียงัคงปรากฏหลงเหลืออยูใ่นหมูบ้่านแสนเจริญ   มีดงันี ้
  โจ่วมา คือผู้น าด้านศาสนาเป็นผู้ ท่ีดแูล  และน าในการประกอบพิธีท่ีส าคญัๆ  ของหมูบ้่าน   คือ
เป็นผู้น าในการ  สร้างประตหูมูบ้่าน  เลีย้งผีน า้   สร้างชิงช้า  เป็นผู้น าในการเซน่ไหว้ผีเรือน   รวมทัง้เม่ือ
มีเหตไุมดี่เกิดขึน้ในหมูบ้่าน  เชน่  คนเกิดลกูแฝด  หมหูมาเกิดลกูท่ีมีอาการผิดปกต ิ   โจ่วมาต้องเป็น
ผู้น าในการ ท าพิธีเซน่ไหว้ขอขมาตา่งๆ   ซึง่มีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่งตอ่หมูบ้่าน   การท่ีจะได้รับเลือกเป็น
โจ่วมานัน้จะต้องท าการคดัเลือกจากผู้ ท่ีได้รับการยอมรับวา่เป็นคนดีประพฤตดีิ   หรือ การสืบทอดทาง
สายเลือดจากบรรพบรุุษ   ปัจจบุนับ้านแสนเจริญยงัมีโจ่วมาเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมตา่งๆ 
 

 
 

ภาพประกอบ   14   โจ่วมา คนปัจจบุนั  (ถ่ายเม่ือ พ.ศ. 2551)  
 
  พีม้า คือผู้น าด้านบทสวดของชาวอาขา่  ท าพิธีท่ีเก่ียวข้องกบัการรักษาผู้ ป่วย  หรือพิธีตา่งๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัวิญญาณของผู้ตาย เชน่  พิธีศพ    ปัจจบุนัหมูบ้่านแสนเจริญ ไมมี่ พีม้า เน่ืองจากการขาด
ชว่งของการสืบทอด   ผู้ ท่ีต้องการประกอบพิธีศพ  จงึต้องเชิญ พีม้าจากหมูบ้่านใกล้เคียงเพ่ือมาท าพิธี  
ซึง่เสียคา่ใช้จา่ยมาก   ท าให้ชาวอาขา่บ้านแสนเจริญบางสว่นมีการเปล่ียนศาสนาไป  
  ปาจ่ี คือบคุคลส าคญัท่ีจะท าหน้าท่ีตีมีด  หรือเคร่ืองใช้ท่ีท าด้วยเหล็กทกุชนิด  ให้บริการแก่
ชาวบ้าน  บางหมูบ้่านมีแตค่นตีเหล็ก  ไมมี่การท าพิธียกยอ่งให้เป็น ปาจ่ี  คนตีเหล็กธรรมดาจะท าหน้าท่ี
คล้ายผู้ รับจ้างตีเหล็ก  แต ่ ปาจ่ี  ท่ีท าพิธีถกูต้อง  ถือเป็น บคุคลส าคญัของหมูบ้่าน  ชาวบ้านต้องแบง่
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เนือ้สตัว์ป่าท่ีลา่ได้ให้แก่  ปาจ่ีด้วย   นอกจากนี ้ ปาจ่ียงัมีหน้าท่ีส าคญั  ในการร่วมประกอบพิธีกรรมท่ี
ส าคญัตา่งๆ  ของหมูบ้่านอีกด้วย 
 

 
 

ภาพประกอบ   15   ปาจ่ี (ชา่งตีเหล็ก) คนปัจจบุนั  (ถ่ายเม่ือ พ.ศ. 2551)  
 
 ปัจจบุนัชาวอาขา่บ้านแสนเจริญ  ทัง้สิน้  151  ครัวเรือน    นบัถือความเช่ือในแบบดัง้เดมิ  เหลือ
เพียง  26  หลงัคาเรือน   อีก  125  ก็นบัถือศาสนาพทุธ  และคริสต์    ตามความเช่ือของแตล่ะครอบครัว  
แตเ่ม่ือมีการจดังานประเพณีประจ าปีท่ีส าคญัๆ  ของหมูบ้่าน   ชาวอาขา่ในหมูบ้่านสว่นใหญ่ก็จะมาเข้า
ร่วมพิธีเชน่กนั 
 
           1.5 ภาษา 
   ภาษาอาขา่  อยูใ่นภาษากลุม่ทิเบต-พมา่  มีผู้พดูในจีน  ลาว  พมา่   เวียดนาม  และไทย   ใน
ไทยพบในจงัหวดัเชียงใหม ่ เชียงราย  แมฮ่อ่งสอน   จดัอยูใ่นตระกลูภาษาจีน-ทิเบต   ภาษากลุม่ทิเบต-
พมา่    สาขาพมา่ – โลโล    สาขายอ่ยโลโล    
 
    เรียงประโยคแบบ    ประธาน   +   กรรม   +   กริยา  
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   อาขา่นัน้ไมมี่ตวัอกัษรของอาขา่ มีแตภ่าษาพดู มีต านานเลา่ขานกนัมาวา่ ในอดีตอาขา่มี
ตวัอกัษรของตนเอง  ชาวอาขา่จะเขียนตวัอกัษรไว้บนหนงัควาย  เม่ือเกิดสงคราม  ข้าวยากหมากแพง  
ผู้น าอาขา่จงึได้ประชมุกนัและลงมต ิให้ต้มหนงัควายกิน  และบอกให้จดจ าตวัอกัษรไว้ในสมอง เม่ือเวลา
ผา่นไป จากรุ่นสูรุ่่น  ท าให้มีการหลงลืม และสญูหายไปตามกาลเวลา   
 ในปี พธุศกัราช 2545  ได้มีหมอสอนศาสนาคริสต์ ในประเทศพมา่  ได้พฒันา ภาษาอาขา่ให้
เป็นตวัเขียน  โดยดดัแปลงมาจากตวัอกัษรโรมนั  จงึท าให้ในปัจจบุนัชาวอาขา่จะใช้อกัษรโรมนัเป็น
ภาษาเขียน 
 
           1.6 การแต่งกาย 
   เดมิชาวอาขา่ปลกูฝ้าย  ทอผ้า  และปลกูต้นครามไว้ย้อมผ้าเอง  ผู้หญิงอาขา่จะเตรียมเสือ้ผ้า
ไว้ให้สมาชิกทกุคนในครอบครัว  แม้แตเ่วลาเดนิทางไปไหนมาไหน  ไปป่า  ก็จะป่ันด้ายไปด้วย  ปัจจบุนั
การปลกูฝ้ายไมค่อ่ยได้ผล  เพราะไร่ท่ีใช้ท าน้อย  จงึใช้วิธีซือ้ด้ายมดัมาทอเป็นผ้าเองแล้วย้อมสี   ท าเป็น
กระโปรง  กางเกง   และเสือ้ผ้าของสมาชิกทกุคนในบ้าน    
 

 
 

ภาพประกอบ   16   หญิงชาวอาขา่ก าลงัซอ่มหมวก  
 
 ชาวอาขา่บ้านแสนเจริญ สว่นใหญ่เป็น  อู่โลอ้าข่า  มีสว่นน้อยท่ีเป็น ล่อมี้อาข่า  ซึง่การแตง่กาย
ของ  อาขา่ 2 กลุม่นีจ้ะแตกตา่งกนัออกไป  จะเห็นได้อยา่งชดัเจนจากเคร่ืองประดบัของหญิงชาวอาขา่  
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          ชุดประจ าเผ่าของผู้หญิงอาข่า 
  ผู้หญิงจะนุง่กระโปรงสีด าเป็นกระโปรงเอวรูดขอบกระโปรงจะต ่ากวา่สะดือเล็กน้อย  
ชายกระโปรงอยูเ่หนือเขา่  หรือเสมอเขา่  ตวัเสือ้มีสองชัน้  ถ้าเป็นผู้หญิงท่ีแตง่งานแล้วจะใสเ่สือ้ตวัใน
ลกัษณะคล้ายผ้าแถบ  ตดัด้วยผ้าสีด าประดบัด้วยแถบสีตา่งๆ  เชน่  ขาว  เขียว  เหลือง  แดง มีสาย
คล้องคออ้อมไปด้านหลงัเพ่ือยดึเสือ้ไว้กบัตวั  เสือ้ตวันอกเป็นเสือ้ผา่หน้า  แขนกระบอกยาว ท่ีแขนสอง
ข้างตดิผ้าแถวสีตา่งๆ และปักลาย ด้านหน้าและด้านหลงัของตวัเสือ้ปักลายงดงาม  ซึง่จะเห็นได้วา่อาขา่
แตล่ะกลุม่ จะมีลวดลายของเสือ้ตวัในและตวันอกแตกตา่งกนัและมีกระดมุเงินแผน่กลมแบนขนาดเส้น
ผา่ศนุย์กลาง  2-3 นิว้  ประดบัอยูด้่านหน้า   หมวกของผู้หญิงอาขา่แตล่ะกลุม่  จะตา่งกนัอยา่งชดัเจน  
   ลกัษณะหมวกของผู้หญิงอู่โลอ้าข่า  จะมีลกัษณะเป็นหมวกแหลม  แบง่ออกเป็นสองสว่น คือ 
สว่นฐานซึง่เป็นผ้าคาด ศีรษะประดบัด้วย เหรียญตรา กระดมุเงิน และลกูปัดสว่นยอดมี  โครงไม้ไผ ่อยู่
ใต้ผ้าฝ้าย ย้อม ครามตกแตง่ด้วยเคร่ืองเงิน ลกูปัด ลกูเดือย พูแ่ดงท่ีได้จาก ขนไก่ย้อมสี และเหรียญเงิน
ตา่งๆตามท่ีแตล่ะคนจะหามาได้   ซึง่จ านวนและชนิด ของ วสัดตุกแตง่  ก็จะแตกตา่งกนัไปตามฐานะ 
สภาพ อาย ุและการมีบตุร ผู้หญิงท่ีแตง่งานแล้วจะสวมหมวกยาวทรงสงูส า หรับหญิงสาวจะสวมหมวก
ทางเตีย้กวา่   ประดบัขนไก่ย้อมสีแดงและขนชะนี  รวมทัง้ลกูเดือย  กระดมุเงิน  และเหรียญเงิน  
 

 
 

ภาพประกอบ   17   หมวกอู่โลอ้าข่า  ของผู้หญิงท่ีแตง่งานแล้ว 
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ภาพประกอบ   18   หมวกอู่โลอ้าข่า  ของผู้หญิงท่ียงัไมแ่ตง่งาน 

 
   ลกัษณะหมวกของผู้หญิงล่อมี้อาข่า   ด้านหน้า จะแตง่ด้วยแถวลกูปัดสลบักบัแถวกระดมุเงิน
ล้อมกรอบใบหน้าด้วยลกูบอลเงิน เหรียญและลกูปัดห้อยเป็นสาย ด้านหลงัมีแผน่เงินรูปส่ีเหล่ียมคางหมู
ประดบัอยู ่มกัท าด้วยเงินแท้  มีน า้หนกัเบา  มีผ้าด าปักลวดลายคลมุหมวกเงินอีกชัน้หนึง่  กบัหมวกท่ี
ประดบัด้วยลกูกลมโลหะ    
 

 
 

ภาพประกอบ   19   ชดุล่อมี้อาข่า 
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          ชุดประจ าเผ่าของผู้ชายอาข่า 
             ชายชาวอาขา่จะนุง่กางเกงสีด าทรงคล้ายกางเกงของชาวนาภาคเหนือแตต่ดัชว่งเอวและขา
แคบกวา่  เสือ้แขนกระบอกยาว  ผา่ด้านหน้า  มีลายประดบัท่ีเชิงด้านหน้าและหลงัของตวัเสือ้   ลวดลาย
เสือ้ของอาขา่แตล่ะกลุม่ก็แตกตา่งกนัออกไป  
 

 
 

ภาพประกอบ   20   อาขา่ชายในชดุประจ าเผา่ 
 
 ปัจจบุนัการแตง่กายของชาวอาขา่เปล่ียนไป  ผู้หญิงนิยมใสเ่สือ้ยืดสีสด  กบักระโปรงแบบ
ดัง้เดมิ  อาจใสเ่สือ้ตวันอกแบบอาขา่ทบั  อีกชัน้หนึง่  หรือ ไมใ่สก็่ได้  แตย่งัคงสวมหมวกแบบอาขา่อยู ่  
ผู้ชายมกันุง่กางเกงแบบอาขา่กบัเสือ้ยืดสีสด  นิยมใสห่มวกชนิดตา่งๆ ท่ีซือ้จากในเมือง  ประดบัด้วยก๊ิบ
สีตา่งๆสวยงาม  หรือโพกหวัตามประเพณีของเผา่   
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          1.7 ลักษณะบ้านเรือน 
  อาขา่ชอบตัง้หมูบ้่านตามภเูขาสงูหรือสนัเขาพืน้ท่ีท่ีเป็นท่ีตัง้ของหมูบ้่านจะต้องมีพืน้ท่ี
กว้างขวางเพียงพอ  เพ่ือจะใช้เป็นท่ีชมุนมุของชาวบ้านในการประกอบพิธีกรรม  หมูบ้่านต้องไมอ่ยู่
หา่งไกลจากแหลง่น า้มากนกั   โดยปกตแิหลง่น า้จะอยูใ่นบริเวณหบุเขาใกล้หมูบ้่าน   อาขา่ไมน่ิยมตอ่
รางน า้เข้ามาใช้ในหมูบ้่านทัง้นีเ้พราะเช่ือวา่ผีน า้อาจน าอนัตรายมาสูช่าวบ้านได้    
 ในการเลือกท่ีตัง้หมูบ้่าน   บคุคลส าคญัของหมูบ้่านอนัประกอบด้วยหวัหน้าหมูบ้่าน   หวัหน้า
พิธีกรรมของหมูบ้่าน ( โจ่วมา)   ชา่งตีเหล็ก ( ปาจ่ี)  และผู้อาวโุสในหมูบ้่าน   จะหารือกนัเพ่ือเลือก
สถานท่ี เม่ือตกลงเลือกสถานท่ีได้แล้วหวัหน้าพิธีกรรมก็จะท าพิธีเส่ียงทายขอสถานท่ีจากผีเจ้าท่ี   โดยใช่
ใข ่ 3  ฟอง   โดยการโยนไขล่งบนพืน้ถ้าไขไ่มแ่ตกเลยทัง้  3   ฟอง  ก็เช่ือวา่ผีไมอ่นญุาตใิห้ตัง้หมูบ้่าน   
หากดือ้ดงึสร้างหมูบ้่านตอ่ก็จะท าให้หมุบ้่านนัน้ประสบแตค่วามหายนะ  
   อาขา่ถือหลกันิยมวา่ดอยท่ีตัง้หมูบ้่านควรเป็นดอยลกูกลางท่ีแวดล้อมด้วยดอยสงูลกัษณะ
ดอยเชน่นีก้ลา่วกนัวา่จะท าให้ชาวบ้านร่มเย็นเป็นสขุ สตัว์เลีย้งดีและพืชผลในไร่งอกงาม  ถ้าในบริเวณท่ี
จะตัง้หมูบ้่านมีจอมปลวกอยูถื่อวา่ดีเพราะจอมปลวกเป็นท่ีสิงสถิตของผีประจ าหมูบ้่านซึง่จะชว่ยดแูล
คุ้มครองหมูบ้่านและชาวบ้าน 
   การตัง้หมูบ้่านของอาขา่จะเว้นท่ีกลางหมูบ้่านไว้เป็นท่ีโลง่เสมือนเป็นทางเดนิใหญ่ของหมูบ้่าน  
บ้านเรือนของชาวอาขา่จะตัง้เรียงรายสองข้างทางเดนิซึง่เป็นท่ีลาดลงไปสูเ่ชิงเขาบ้านของผู้อาวโุสต้อง
ตัง้อยูใ่นท่ีสงูกวา่ผู้ออ่นอาวโุสท่ีตัง้ของบ้านจะอยูใ่นแนวท่ีตรงกนัหรือซ้อนกนัไมไ่ด้ถือวา่ผีร้ายหรือ
เคราะห์ร้ายจากบ้านหนึง่จะออกไปสูบ้่านท่ีอยูแ่นวตรงกนั บ้านแตล่ะหลงัจงึต้องตัง้อยูเ่หล่ือมกนั  
ลกัษณะบ้านอาขา่ 
   บ้าน  หรือ  ยุม้  ของอาขา่เป็นบ้านท่ีสร้างด้วยไม้ และมงุหลงัคาด้วยหญ้าคา ตามความเช่ือ
ของชาวอาขา่นัน้ก่อนท่ีจะมีการสร้างบ้านจะมีพิธีส าหรับเลือกพืน้ท่ีส าหรับสร้างบ้าน  โดยจะน าไม้มาปัก
ไว้แล้วพดูวา่ “ ถ้าอยากให้เราสร้างบ้านส าหรับพกัพิงท่ีน่ี คืนนีต้อนท่ีเรานอนอยา่ให้เราฝันร้ายเลย ขอให้
เราได้ฝันเห็นแตส่ิ่งท่ีดีๆ”    เม่ือนอนแล้วฝันดีก็สามารถสร้างบ้านในท่ีนัน้ได้  แตถ้่าฝันร้ายหรือมีเหตุ
เกิดขึน้อยา่งไมค่าดคดิ  ก็ถือวา่ไมค่วรสร้างบ้านในท่ีแหง่นัน้  เพราะถือวา่เจ้าท่ีเจ้าทางไมอ่นญุาต   ชาว
อาขา่เช่ือวา่หากฝืนสร้างบ้านอยูใ่นท่ีนัน้แล้วครอบครัวจะไมเ่ป็นสขุ และจะเกิดแตส่ิ่งร้ายๆกบัครอบครัว 
เชน่ สตัว์เลีย้งตายบอ่ย พืชพนัธุ์ไมอ่ดุมสมบรูณ์ หรือเกิดโรคภยัไข้เจ็บ และหลงัจากท่ีเลือกท่ีจะปลกูบ้าน 
ก็จะมีการสร้างบ้านโดยชาวบ้านทกุคนจะมาชว่ยกนัสร้างให้   
   ในการสร้างบ้านทกุครัง้ต้องนบัวนัฤกษ์ ต้องสร้างในวนัท่ีดี และไมค่วรสร้างในวนัท่ีเป็นวนัเกิด
ของคนใดคนหนึง่ในครอบครัว เพราะจะท าให้นอนไมห่ลบั และโชคไมดี่ ตลอดจนในการเลือกตดัไม้
ส าหรับจะสร้างบ้าน ไมค่วรตดัไม้ท่ีมีเถาวลัย์พนัอยูม่าสร้างบ้าน เพราะอาขา่เช่ือวา่ถ้าตดัต้นไม้ท่ีมี
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เถาวลัย์พนัอยูม่าสร้างบ้าน จะท าให้งเูข้าบ้านได้ และไมค่วรตดัไม้ท่ีมีล าต้นเบียด หรือ เสียดสีกนักบัต้น
อ่ืนๆ อาขา่เรียกวา่ “ส่อง ฉ่อง จีเออ ” เพราะจะท าให้บ้านนัน้ไมมี่ความสขุ จะมีภยัเกิดขึน้กบัคนในบ้าน
หลงันัน้   ซึง่เป็นความเช่ือท่ีอาขา่เช่ือกนัมาตัง้แตส่มยับรรพบรุุษ  หลงัจากท่ีตดัไม้มาก็จะมีการขดุหลมุ
ฝังเสาไม้  เม่ือน าไม้ลงหลมุไมค่วรให้เงาของเจ้าของบ้านพาดทบัลงบนหลมุจะถือวา่ผิดผี  และในการมงุ
คา จะต้องมงุทบัจากฝ่ังของผู้ชายไปหาฝ่ังผู้หญิง เพราะผู้ชายอาขา่เป็นหวัหน้าครัวเรือน ถือเป็นการให้
เกียรตกิบัผู้ชาย  
   เม่ือสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการขึน้บ้านใหมโ่ดยใช้ไขไ่ก่ 1 ฟอง และส าหรับอาหารก็
อาจเป็น แพะ หรือหมก็ูได้ แตถ้่าเป็นไปได้ชาวอาขา่จะใช้แพะในการท าพิธี ขึน้บ้านใหมม่ากกวา่หม ู
เพราะเช่ือวา่ถ้าใช้แพะในการท าพิธี จะได้บญุ และแพะสามารถชนะสรรพสิ่งทกุอยา่งได้ สมยัก่อนนิยม
ใช้แพะมากกวา่หม ูแตปั่จจบุนัแพะเร่ิมหาได้ยาก ชาวอาขา่จงึใช้หมใูนการท าพิธีแทน และหลงัจากท า
พิธีขึน้บ้านใหมก็่จะนบัวนัฤกษ์ ถ้าเป็นวนัท่ีดีเหมาะสม ก็จะท าพิธีมดั   หิง้ผีบรรพบรุุษ    ( อะพี เปาะ
เลาะ ) ซึง่ถือเป็นสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิท่ีสดุในบ้าน   ซึง่จะท าการมดัให้อยูเ่หนือต้นเสาระหวา่ง  ห้องผู้ชายกบัห้อง
ผู้หญิง ซึง่จะเป็นท่ีอยูอ่าศยัของผีบรรพบรุุษ ในการท าพิธีจะใช้ไก่ 1 ตวั และเหล้า 1 ขวด เป็นพิธีภายใน
ครอบครัวท าเพ่ือเป็นการแจ้งให้ผีบรรพบรุุษทราบวา่ ตอนนีไ้ด้สร้างบ้านเสร็จสิน้เรียบร้อยแล้ว หลงัจากท่ี
สร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องวางฟืนตรงบริเวณท่ีฝังเสาแรกเพราะชาวอาขา่เช่ือวา่เจ้าท่ีเจ้าทาง
จะอยูท่ี่นัน่ อาขา่เรียกวา่ “จอง มิ อะ มา” จะเป็นผู้ดแูลความทกุข์สขุของคนในบ้าน   
        อาขา่จะมีการสร้างบ้าน 2 ลกัษณะ คือ บ้านท่ีสร้างให้มีพืน้ท่ีอาศยัตดิกบัดนิเรียกวา่ “หยุ่น
อ่อ”  โดยภายในบ้านบริเวณสว่นใหญ่ท่ีใช้ประโยชน์จะเป็นพืน้ดนิ  ส าหรับบริเวณท่ีจดัเป็นท่ีนอนนัน้จะ
ยกสงูเป็นชานนอนท่ีปดู้วยไม้ไผ ่  สว่นแบบท่ีสอง เป็นการสร้างบ้านแบบยกพืน้ทัง้หลงั เรียกวา่ “หยุ่นโก”   
 

 
 

ภาพประกอบ   21   ลกัษณะบ้านอาขา่  
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   ซึง่บ้านทัง้สองลกัษณะนี ้  จะมีการสร้างระเบียง  เพ่ือใช้งานอเนกประสงค์ตา่งๆ เชน่ ท่ีเก็บ
อาหารสตัว์เลีย้ง นัง่เลน่ หรือเป็นท่ีนัง่คยุกนัของหนุม่สาว   ถดัมาจะเป็นประตเูข้าภายในบ้าน  เม่ือเข้า
ไปจะเป็นทางเดนิ  ด้านหนึง่กัน้เป็นห้องนอน   บ้านของชาวอาขา่แตล่ะหลงัจะมีท่ีกัน้ห้องเป็นสองฝ่าย 
คือ ห้องของ   ฝ่ายผู้ชาย ( บอเลาะ) และห้องของฝ่ายผู้หญิง (ยุม้มา)  มีเตาไฟเพ่ือใช้ประโยชน์ในการหงุ
ข้าว หรือท าอาหารไว้ภายในบ้าน 2 เตา ซึง่ขึน้อยูก่บัขนาดของบ้านแตล่ะหลงั 
 

 
 

ภาพประกอบ    22   เตาไฟส าหรับประกอบอาหาร  
 

  ด้านหลงัจะมีบนัไดลงไปสว่นท่ีเลีย้งหม ู หรือไก่   ถดัออกไปจากตวับ้านมียุ้งข้าวเล็ก เพ่ือใช้เก็บ
อาหารและฟืน   การสร้างบ้านของอาขา่จะอยูไ่ด้ 4-5 ปี แตจ่ะมีการซอ่มแซมทกุปีซึง่จะท าการซอ่มแซม
ชว่งเดือนมีนาคม ถึงเมษายน เพราะจะตรงกบัชว่งท่ีชาวบ้านวา่งจากการท าไร่ท าสวน  
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ภาพประกอบ   23   แผนผงัภายในบ้าน และบริเวณบ้านของอาขา่ 
  
            1.8 การประกอบอาชีพ 
    อาชีพหลกัของชาวอาขา่คือ  การท าไร่บนภเูขา  เชน่เดียวกบัชาวเขาเผา่อ่ืนๆ  พืชหลกัท่ีปลกูท่ี
คนเฒา่คนแก่สอนไว้ในเพลงคือ   ข้าวไร่ส าหรับบริโภค   ข้าวโพดส าหรับเลีย้งสตัว์  ยาสบูส าหรับผู้ใหญ่
ใช้สบู  ฝ้ายส าหรับใช้ทอเสือ้ผ้า  ต้นครามส าหรับย้อมผ้า   นอกนัน้เป็นพืชท่ีใช้ในการท าพิธี  และเพ่ือ
บริโภค  ซึง่ปลกูในไร่  ได้แก่   ข้าวฟ่าง  ซึง่ต้องใช้ในพิธีกินข้าวใหม ่  ให้พอ่แมกิ่นก่อนเพ่ือความเป็นสิริ
มงคล   นอกจากนีย้งัใช้ต้มเหล้า  และเลีย้งหมอีูกด้วย   ขิง  และต้นกยุชา่ย  ชนิดรากยาวใช้ในพิธีเซน่
ไหว้ตา่งๆ  และใช้ในการประกอบอาหาร  เผือกใช้ใบส าหรับหอ่ตัก๊แตน  และไส้เดือน  ในวนักรรมท่ี
ท าบญุให้สตัว์ทัง้สองชนิดนี ้    ในไร่ข้าวของชาวอาขา่จ าต้องปลกูต้นเผือกไว้เพ่ือใช้ใบท าพิธีและได้หวัมา
กินอีกด้วย  งาด า ก็เป็นพืชส าคญั  ใช้ในการท าขนมข้าวปกุ  เพ่ือใช้ในพิธีส าคญัตา่งๆ 
    การเลีย้งสตัว์  มีทัง้การเลีย้งสตัว์ไว้เพ่ือบริโภค และต้องใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา ฉะนัน้ชาว
อาขา่จงึนิยมเลีย้งสตัว์มาก สตัว์ท่ีเลีย้งได้แก่ หม ูม้า ววั ควาย แพะ ไก่ สนุขั   สตัว์ท่ีนอกเหนือจากการ
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ท าพิธีกรรมทางศาสนา หรือรับประทานแล้ว อาขา่ก็จะเอาไว้ขาย หรือน าไปแลกเปล่ียนสินค้ากบัคนตา่ง
หมูบ้่าน ตา่งท้องท่ี หรือแลกเปล่ียนกนัภายในหมูบ้่านเอง  
   การหาของป่าขาย    ถือเป็นอาชีพรองลงมาจากการท าไร่ท าสวน หลงัจากท่ีท าไร่ท าสวนเสร็จ
แล้ว หรือยามท่ีไมมี่งานท าชาวอาขา่ ก็จะเดนิเข้าไปในป่า ไปหาของป่าตา่งๆ จากป่ามาขาย โดยมีพอ่ค้า
จากข้างนอกมารับซือ้ไป บางสว่นก็เก็บเอาไว้กินเอง ของท่ีชาวบ้านนิยมเก็บมาขายก็ได้แก่ หนอ่ไม้ตา่งๆ 
เห็ด เป็นต้น   การหาของป่ามาขายถือเป็นอาชีพท่ีส าคญัมากกบัชาวเขาท่ีอยูบ่นดอยยอดสงูของแตล่ะ
อยา่งจะมีเป็นชว่งๆ ชาวบ้านมกัจะรู้ และเข้าใจวา่ของแบบไหนมีมากในชว่งไหน  
   รับจ้างทัว่ไป ในปัจจบุนัชาวอาขา่ขาดท่ีท ากิน หรือท่ีท ากินไมพ่อเพียงกบัจ านวนประชากรจงึ
ท าให้หลายครอบครัวต้องหารายได้ โดยการเข้าไปรับจ้างท างานในตวัเมือง รับจ้างทัว่ไป หรือรับจ้าง
ท างานให้กบักรมป่าไม้ เชน่ ปลกูป่า เป็นต้น  
 

 
 

ภาพประกอบ   24   เก็บถัว่ลิสงท่ีตากแห้งแล้ว  
 

 
 

ภาพประกอบ   25   หมแูละไก่ท่ีเลีย้งไว้บริโภคและใช้ประกอบพิธี  
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  ปัจจบุนัชาวอาขา่บ้านแสนเจริญ ประกอบอาชีพท่ีหลากหลายมากขึน้   เปล่ียนแปลงไปตาม
กระแสสงัคมภายนอกท่ีเข้ามาอยา่งรวดเร็ว   หนุม่สาวหลายคนออกไปท างานในเมือง   บ้างก็ท างานใน
ด้านการพฒันาท้องถ่ิน    ด้านการค้าขายในชมุชน  ปัจจบุนัมีร้านขายของช า  2 ร้าน  ขายของท่ีระลกึ 1 
ร้านการขยายตวัของการค้าเพิ่มมากขึน้   เพราะการตดิตอ่และเส้นทางการคมนาคมท่ีสะดวกด้านการ
ทอ่งเท่ียวมีการสง่เสริมการทอ่งเท่ียวจากองค์การบริหารสว่นต าบลวาวี ท่ีจดัให้มีบ้านพกัแบบโฮมสเตย์  
มีนกัทอ่งเท่ียวเดนิทางเข้ามาชมวิถีชีวิตชาวอาขา่  มีการสง่เสริมการทอ่งเท่ียวโดยการจดังานย้อนรอย
ลานสาวกอด  ซึง่จะจดัขึน้ทกุปีในเดือนมกราคม 
  
          1.9 การศึกษา 
  ปัจจบุนัชาวอาขา่บ้านแสนเจริญได้รับการศกึษาขัน้พืน้ฐานอยา่งทัว่ถึง  มีการจดัตัง้ศนูย์พฒันา
เดก็ก่อนวยัเรียน  เพ่ือปพืูน้ฐานทางการศกึษาก่อนเข้าเรียน  ส าหรับเดก็ชาวอาขา่   มีการจดัตัง้โรงเรียน
บ้านแสนเจริญ  ในปี  พ.ศ. 2527   โดยคณะครูและนกัศกึษาจากมหาวิทยาลยัรามค าแหง ท าการท า
การสอนตัง้แตช่ัน้อนบุาล  –  ป.6    ปัจจบุนั  มีครูทัง้หมด  6 คน   
 

 
 

ภาพประกอบ   26   โรงเรียนบ้านแสนเจริญ 
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ตารางแสดง จ านวนนกัเรียนแตล่ะชัน้   พ.ศ. 2551  
 

  ชัน้     ชาย  หญิง  รวม  
___________________________________________________________________________________ 
 อนบุาล 1       3    1    4  
 อนบุาล 2       3    3    6  
 ประถมศกึษาปีท่ี 1      5    2    7  
 ประถมศกึษาปีท่ี 2      6   11   17  
 ประถมศกึษาปีท่ี 3     10    3   13  
 ประถมศกึษาปีท่ี 4      4    2    6  
 ประถมศกึษาปีท่ี 5      2    6    8  
 ประถมศกึษาปีท่ี 6      2    9   11  
___________________________________________________________________________________ 
         รวม      29   33   62  
___________________________________________________________________________________ 
   

 
 

ภาพประกอบ   27   อาคารเรียนโรงเรียนบ้านแสนเจริญ  
 
 ชาวอาขา่บ้านแสนเจริญในปัจจบุนั   ให้ความส าคญักบัการศกึษามาก  หลงัจากท่ีจบชัน้ประถม
จากโรงเรียนบ้านแสนเจริญแล้ว  ผู้ปกครอง ก็นิยมสง่ลกูหลานเข้าเรียนโรงเรียนมธัยมในเขตอ าเภอแม่
สรวย หนุม่สาวชาวอาขา่บ้านแสนเจริญในปัจจบุนัก็ศกึษาตอ่ในมหาวิทยาลยัของรัฐ เป็นสว่นมาก 
หลงัจากท่ีจบการศกึษาแล้วสว่นใหญ่  ก็จะเข้ามาท างานเก่ียวกบัการพฒันาชมุชน  เป็นต้น  
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          1.10 การปกครอง 
  บ้านแสนเจริญอยูภ่ายใต้การปกครองสว่นท้องถ่ิน   มีการเลือกตัง้ผู้ใหญ่บ้าน   โดยผู้ใหญ่บ้าน
คนแรก  คือ นายแสนเจริญ  จเูปาะ  ปัจจบุนัอยูภ่ายใต้การปกครองขององค์การบริหารสว่นต าบลวาวี  
ซึง่มีการจดัตัง้ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2540  และได้มีการเลือกตัง้
สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลวาวี  ไปแล้ว 2  ครัง้ ครัง้แรก 10   พฤษภาคม  2540  และครัง้ท่ี 2 
เม่ือวนัท่ี  23  มิถนุายน  2544    
 
          1.11 สาธารณูปโภค  
  1.ประปาภเูขา   เป็นการตอ่ทอ่จากแหลง่น า้บนภเูขา  โดยอาศยัแรงดนัน า้  สง่มาตามทอ่ 
เพ่ือให้ชาวบ้านได้ใช้อปุโภคบริโภค  
 

 
 

ภาพประกอบ   28   น า้ประปาท่ีใช้ภายในหมูบ้่าน 
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    2.ไฟฟ้า  มีการตัง้เสาไฟฟ้าจากถนนหลวง  เข้ามาใช้ภายในหมูบ้่าน  ท าให้ชาวบ้านได้รับ
ความสะดวกสบายตา่งๆ ในยามค ่าคืน   มีไฟฟ้าสอ่งสวา่งตามจดุตา่งๆ ของหมูบ้่าน  
 

 
 

ภาพประกอบ   29   เสาไฟฟ้าบริเวณลานสาวกอด 
 

   3.หอกระจายเสียง   มีการตดิตัง้หอกระจายเสียงตามจดุตา่งๆ ในชมุชน  เพ่ือใช้ในการบอกเลา่
ขา่วสารตา่งๆ  รวมไปถึงการขอความร่วมมือจากคนในชมุชน  
 

 
 

ภาพประกอบ   30   หอกระจายเสียง 
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          2. ศึกษาดนตรีของชาวเขาเผ่าอาข่าบ้านแสนเจริญ  
   ประวตัคิวามเป็นมาของดนตรีอาขา่หมูบ้่านแสนเจริญ  
   ชาวอาขา่บ้านแสนเจริญนัน้เป็นชาวอาขา่หมูบ้่านหนึง่ในต าบลวาวีท่ียงัคงรักษาวฒันธรรม
ด้านตา่งๆ ของชนเผา่ไว้เป็นอยา่งดี รวมไปถึงด้านดนตรีก็เชน่กนั    ซึง่ยงัปรากฏให้เห็นในสงัคมชาวอา
ขา่เพ่ือใช้ประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือ  และสร้างความบนัเทิงให้แก่ผู้คนในชมุชน    ดนตรีดัง้เดมิของ
หมูบ้่านแสนเจริญนัน้  มีเอกลกัษณ์เฉพาะตนท่ีสืบทอดมา  ทัง้บทเพลง  และเคร่ืองดนตรีตา่งๆ  บทเพลง
ดงักลา่วมีท านองท่ีไพเราะ  มีเนือ้หาตา่งๆ  ท่ีบอกเลา่เร่ืองราววิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวอาขา่ได้เป็น
อยา่งดี 
 ตามความเช่ือของชาวอาขา่นัน้   เช่ือวา่พระเจ้าเป็นผู้สร้างคนขึน้มา  แตจ่ะสร้างขึน้มาเพียงเผา่
ละ 2-3 คนเทา่นัน้ ซึง่ชว่งเวลานัน้ยงัไมมี่ประเพณีพิธีกรรม หรือกฎเกณฑ์ใด ๆ มากนกั เพราะคนมี
จ านวนน้อย  เม่ือประชากรภายในเผา่เร่ิมมีมากขึน้  ท าให้มีการตัง้กฏเกณฑ์ตา่งๆ ขึน้มาควบคมุดแูล 
เพ่ือให้เกิดความสงบในสงัคม  เกิดประเพณีความเช่ือเพ่ือยดึเหน่ียวจิตใจของคนในสงัคมไว้ด้วยกนั   
เม่ือภายในหมูบ้่านมีการเพิ่มขึน้ของประชากร เป็นจ านวนมาก  จงึมีการย้ายถ่ินท่ีอยู ่  เพ่ือไปสร้าง
หมูบ้่านใหม ่ แตเ่น่ืองจากถ่ินท่ีอยูข่องชาวอาขา่นัน้เป็นภเูขาสงู    ซึง่การจะไปมาหาสูก่นันัน้ท าได้ยาก  
ชาวอาขา่จงึเช่ือวา่  เทวดานัน้สอนให้ชาวอาขา่สร้างเคร่ืองดนตรีตา่งๆ ไว้    เพ่ือใช้เป็นส่ือในการแสดง
ความคดิถึงตอ่กนั   จงึท าให้เคร่ืองดนตรีเป็นท่ีนิยมมากในอดีต  และยงัคงสืบทอดกนัมาจนถึงปัจจบุนั   
ซึง่มีเคร่ืองดนตรีดงันี  ้
  เด้ิม  เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีลกัษณะคล้ายซงึของภาคเหนือ  มี 3 สาย ซึง่เป็นเคร่ืองเลน่ของผู้ชาย
และจะเลน่กนัในเวลาท่ีวา่งจากการท างาน   เพ่ือเป็นส่ือการเกีย้วสาว     
  หล่าเจ่  หรือแคนน า้เต้า  เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีนิยมเลน่กนัของผู้ชายอาขา่   ซึง่จะเลน่ในเวลาท่ีวา่ง
หรือชว่งประเพณีตา่ง ๆ โดยใช้บริเวณลานวฒันธรรมชมุชนเป็นสถานท่ีเลน่ หรือเลน่ระหวา่งทางไป
ทอ่งเท่ียวตา่งหมูบ้่าน เพ่ือสง่เสียงให้ผู้คนได้ยิน เคร่ืองแคนของอาขา่ยงัไมพ่บวา่เกิดขึน้ในชว่งใดหรือมี
ต านานกลา่ววา่อยา่งไรจากท่ีได้สอบถามข้อมลูกบัผู้ เฒา่ผู้แก่ของอาขา่ได้ความวา่เม่ือก่อนชาวอาขา่ท า
แคนขึน้มาเอง แตไ่มส่ามารถท่ีจะเลน่ได้เพราะไมรู้่จงัหวะ และวิธีการเป่า แตเ่น่ืองจากคนอาขา่ส่ือสาร
กบัผีได้   ซึง่ผีสามารถท่ีจะเป่าแคนได้   ชาวอาขา่จงึเรียนรู้จงัหวะ และวิธีการเป่าแคนมาจากผี ซึง่ความรู้
นัน้จงึตกทอดกนัมาจนถึงปัจจบุนั    
 คนอาขา่เช่ือกนัวา่ พระเจ้าเป็นผู้สร้าง ผี หรือ " แหนะ" ขึน้มา เชน่ ผีแมน่ า้ ผีเจ้าป่าเจ้าเขา ผีเจ้าท่ี
เจ้าทาง ซึง่จะมีลกัษณะเหมือนกบัคนและจะอยูร่่วมกนักบัคน   แตจ่ะมองเห็นได้ในชว่งท่ีมีเทศกาลหรือ
พิธีกรรมตา่ง ๆ ชาวอาขา่จะเป่าแคนหลงัจากพิธีไลผี่จนถึงเทศกาลกินข้าวใหม ่ซึง่จะไมเ่ป่าในเดือน 
พฤศจิกายน เพราะวา่ในเดือนนีผี้จะเข้ามาอยูใ่นหมูบ้่าน ชาวบ้านจงึไมก่ล้าท่ีจะเป่าแคนในชว่งนี ้
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เพราะวา่อาย และกลวัวา่ผีจะลงโทษ   เน่ืองจากชาวบ้านเรียนรู้จงัหวะ และวิธีการเป่าแคนมาจากผี
นัน่เอง   
  ชูลู๊ หรือขลุย่ของอาขา่จะเป็นขลุย่ 3 รู จะเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีนิยมเลน่ในหมูผู่้ชายอาขา่ ซึง่ใน
ปัจจบุนัก็ยงัมีขลุย่อยูแ่ตค่นท่ีสามารถเป่าได้มีอยูน้่อยมาก สว่นใหญ่จะเป็นผู้ เฒา่ผู้แก่ท่ียงัเป่ากนัอยูเ่พ่ือ
ความเพลิดเพลินสนกุสนานในยามค ่าคืน 
  ย๊ะเอ่ว การเลน่จ๊องหนอ่งจะใช้วิธีการดีด และจะใช้ลมท่ีปาก ชว่ยในการท าให้เกิดเสียง สว่น
ใหญ่เลน่ในเวลาท่ีวา่งจากการท างาน หรือระหวา่งทางเดนิไปทอ่งเท่ียวตา่งหมูบ้่าน ซึง่สว่นใหญ่หนุม่ ๆ 
ในหมูบ้่านจะเลน่กนั เพ่ือเป็นส่ือในการเกีย้วสาว  โดยมีผู้ เฒา่ผู้แก่เป็นคนท า และสอนวิธีการเลน่ให้กบั
หนุม่ ๆ ซึง่พวกเขาจะไมน่ิยมเลน่กนัตอ่หน้าพอ่แม ่เน่ืองจากเพลงท่ีเลน่สว่นใหญ่เป็นเพลงเก่ียวกบัเพลง
จีบสาว จงึอาย และไมก่ล้าเลน่ตอ่หน้าพอ่แม ่    
  บ่อฉ่อง  มีลกัษณะเป็นกระบอกไม้ไผ ่ ใช้กระทุ้งเป็นจงัหวะตา่งๆ  การเลน่ทอ่งนัน้โดยสว่นใหญ่
จะให้ผู้หญิงเป็นผู้ เลน่   ซึง่จะเลน่กนัในชว่งเทศกาลประเพณีท่ีส าคญัในหมูบ้่าน  
  ท่อง คือกลองของชาวอาขา่   ตามความเช่ือของชาวอาขา่นัน้ ผู้ ท่ีจะสามารถท าทอ่งได้นัน้
จะต้อง เป็นผู้ ท่ีมีบารมีสงู  เชน่  โจ่วมา   พีม้า   ปาจ่ี   หรือผู้ เฒา่ผู้แก่  เป็นต้น  คนอาขา่จะเช่ือกนัวา่ ถ้า
ผู้ชายคนใดมีภรรยาท่ีก าลงัตัง้ครรภ์อยู ่ห้ามไมใ่ห้ผู้ชายคนนัน้ตีกลอง  เพราะเขาถือกนัวา่ ถ้าหากตีกลอง
ก็เหมือนกบัตีลกูของตวัเอง   
  อะปะบอเออ   หรือการเป่าใบไม้   สว่นใหญ่ชาวบ้านจะนิยมเป่าในระหวา่งทางไปท าไร่ ท าสวน
หรือระหวา่งทางไปทอ่งเท่ียวตา่งหมูบ้่าน เขาจะห้ามเป่าในบริเวณหมูบ้่าน เพราะเช่ือกนัวา่ใบไม้เป็นของ
ดบิใช้ได้ครัง้เดียว และก็ต้องทิง้ไปถ้าเกิดเอามาเป่าในหมูบ้่าน ก็จะไมดี่ถือเป็นลางร้าย   
   ขลุย่ต้นข้าว จะนิยมเป่ากนัเฉพาะฤดเูก่ียวข้าวเทา่นัน้ พวกเดก็ ๆ และหนุม่สาวในหมูบ้่านจะ
นิยมเป่ากนั แตผู่้ใหญ่ไมค่อ่ยนิยมเป่า และก าชบัไมใ่ห้เดก็เป่ากนั เน่ืองจากเช่ือกนัวา่ ถ้าเป่าแล้วจะเป็น
ลางร้ายท าให้ฝนตกข้าวในไร่นาเสียหายได้  
   บ่อลอบอเออ มีลกัษณะคล้ายกบัขลุย่ต้นข้าว แตจ่ะท าจากไผล่ าเล็ก สว่นมากจะนิยมเป่ากนั
เป็นกลุม่หลาย ๆ คน เวลาจะเดนิทางไปไหนมาไหน หรือเข้าป่าลกึคนเดียวจะไมน่ิยมเป่ากนั เพราะอาขา่
มีความเช่ือวา่ เม่ือเราเป่ากระบอกไม้นี ้สตัว์ป่า หรือผีสางในป่าจะมาหาเรา และอาจท าร้ายเราได้ อาขา่
จงึไมน่ิยมเป่ากระบอกไม้ในป่า  
   ปัจจบุนัเคร่ืองดนตรีบางชนิดนัน้ ไมมี่ผู้ สืบทอดในการบรรเลง  มีแตเ่พียงการเก็บรักษาเคร่ือง
ดนตรีไว้เพ่ือให้ลกูหลานได้เห็นเทา่นัน้ 
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          2.1 เคร่ืองดนตรี 
  เคร่ืองดนตรีท่ีปรากฏอยูใ่นพืน้ท่ีหมูบ้่านแสนเจริญ  ต าบลวาวี  อ าเภอแมส่รวย  จงัหวดั
เชียงราย  มีทัง้สิน้  6  ชนิด   การจ าแนกประเภทเคร่ืองดนตรีตามหลกัการทางวิทยาศาสตร์(Sachs-

Honbostel  Classification)  แบง่เป็น  4 ประเภท ได้แก่  Aerophones   Chordophones      และ   
Membranophones 
  1. Chordophone 
           เดิม้   เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีจดัอยูใ่นกลุม่ Chordophone   การก าเหนิดเสียงเกิดจากการ
สัน่สะเทือนของสาย   บรรเลงโดยใช้การดีด   มีกลอ่งเสียง   มีคอเพ่ือใช้ในการกดสาย  จดัอยูใ่นประเภท  
Lute 
  วสัดท่ีุใช้        ไม้เนือ้แข็ง     ไม้อดั     ตะป ู   สายลวด     ขีส้ดู  
 

 
 

ภาพประกอบ   31   เด้ิม 
 
ลกัษณะของเด้ิมประกอบด้วยสว่นตา่งๆ  ดงันี  ้
  1. ล าตวัและกลอ่งเสียง      สว่นท่ีเป็นกลอ่งเสียงเป็นไม้ชิน้เดียวกนัตอ่เน่ืองกบัคอ    มีลกัษณะ
เป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้า  ท าด้วยไม้เนือ้แข็งขดุเนือ้ด้านในออกให้เป็นโพรง  เจาะรูด้านหลงัเพ่ือให้เสียง
ดงัมากขึน้     ด้านบนปิดด้วยไม้อดั  โดยการตอกตะป ู น าขีส้ดูมาทารอบๆ ระหวา่งไม้อดัและกลอ่งเสียง 
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เพ่ือปิดรอบประกบของไม้   เจาะรูด้านหน้าเพ่ือชว่ยให้เสียงดงัขึน้    ด้านลา่งสดุของล าตวั   เหลาไม้เป็น
รูปสามเหล่ียมเจาะรูตรงกลางเพ่ือใช้ ยดึสายกบัลกูบดิ 
  2.สว่นคอ     ขดุเนือ้ไม้จากมมุด้านบนของกลอ่งเสียงให้เทา่กนัทัง้สองด้าน    เว้นสว่นกลาง 
เพ่ือท าเป็นคอ สว่นคอยาวเป็นสามเทา่ของกลอ่งเสียงเป็นไม้ชิน้เดียวตอ่เน่ืองกบัล าตวั   ด้านหน้าของ
สว่นคอปาดให้เรียบเพ่ือใช้ส าหรับกดสาย ด้านหลงัเหลาให้โค้งมนเพ่ือสะดวกในการจบั   สว่นบนสดุ  
ขดุเนือ้ไม้ให้เป็นชอ่ง รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า  ด้านข้างชอ่งท่ีขดุเจาะรู  3 รูหา่งเทา่ๆ กนั  ให้ทะลทุัง้สองด้าน     
   3. ลกูบดิ    ลกูบดิมีหน้าท่ี  ปรับเสียง  และยดึสายลวด  ตัง้แตส่ว่นบนสดุของคอลงไปถึงปลาย
ลา่งสดุของของกลอ่งเสียงท่ีเหลาเป็นรูปสามเหล่ียมเจาะรูไว้ส าหรับยดึสาย   ลกูบดิมีทัง้สิน้  3  อนั  ท า
จากไม้เนือ้แข็ง  เหลาเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตรัุสให้เป็นแทง่ยาว  ด้านปลายเหลาให้กลมมนส าหรับสอดในรู
ลกูบดิท่ีสว่นปลายสดุของคอ    เจาะรูเล็กๆ ด้านปลายท่ีกลมมนเพ่ือใช้ส าหรับร้อยและพนัสายลวด       
    4. ยอ่ง ท าจากไม้เนือ้แข็ง  เหลาเป็นแทง่ยาวรูปสามเหล่ียม  ท าหน้าท่ีเป็นสะพานกัน้ระหวา่ง
สายกบักลอ่งเสียง  เพ่ือชว่ยในการก าเนิดเสียง 
 
    ขนาด   
  ความยาวของคอ   44 เซนตเิมตร   
  ความกว้างของคอ   4.5 เซนตเิมตร    
  ความยาวของล าตวั(กลอ่งเสียง)  19 เซนตเิมตร    
  ความกว้างของล าตวั(กลอ่งเสียง)  12 เซนตเิมตร   
  ความหนาของล าตวั(กลอ่งเสียง)  7.5 เซนตเิมตร   
  ความยาวของลกูบดิ   11 เซนตเิมตร   
  ความกว้างของลกูบดิ   1.8 เซนตเิมตร   
  ความยาวของหยอ่ง   3.5 เซนตเิมตร   
  ความกว้างของหยอ่ง   1.5 เซนตเิมตร  
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ภาพประกอบ     32    ขนาดของเด้ิม 
 
 ระดับเสียงของแต่ละสาย 
  การตัง้เสียงของ  เด้ิม นัน้  จะตัง้เสียงเป็นคู ่ 4  ตวัอยา่งเชน่  

    

สายท่ี 3 (บนสุด) 

สายท่ี 2 

สายท่ี 1 (ล่างสุด) 
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            2. Aerophone 
   2.1  หล่าเจ่    เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีจดัอยูใ่นกลุม่   Aerophone   การก าเหนิดเสียงเกิดจากการ
สัน่สะเทือนของลมเม่ือกระทบลิน้   บรรเลงโดยใช้การเป่า  จดัอยูใ่นประเภท   Free  reed 
วสัดท่ีุใช้        น า้เต้า     ไม้ไผเ่ฮ๊ียะ     ไม้ไผต่ง      ขีส้ดู  
 

 
 

ภาพประกอบ   33   หล่าเจ่ 

 
  ลกัษณะของหละเจป่ระกอบด้วยสว่นตา่งๆ  ดงันี  ้      
  1. ลิน้   ท าจากไม้ไผ ่   น ามาเหลาเป็นแทง่ส่ีเหล่ียมผืนผ้า   เจาะตามแนวยาวทัง้สองด้านเว้น
สว่นกลางเล็กน้อยและเจาะแนวสัน้ด้านใดด้านหนึง่ให้ทะลหุากนั   เพ่ือให้ลมผา่น  ด้านในสว่นท่ีเจาะ
เหลาเนือ้ไผอ่อกเพ่ือให้บาง 
  2. ทอ่เสียง   หล่าเจ่มีทอ่เสียงทัง้หมด  5  ทอ่  ท าจากไม้ไผเ่ฮ๊ียะ  ทอ่ท่ียาวท่ีสดุมีความยาว
เทา่กนั 2 ทอ่ และมีความยาวลดหลัน่กนัลงมา  3  ทอ่    เจาะรูด้านท่ีต้องการใสล่งในน า้เต้าเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผ้าให้มีขนาดเทา่กบัลิน้   น ามาประกอบกบัลิน้โดยใช้ ขีส้ทูเป็นตวัยดึและปิดรอยร่ัว   เจาะรู
เล็กเพื่อใช้ควบคมุเสียง 
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  3. ล าตวั   ท าจากน า้เต้าก้านยาวท่ีแห้งสนิทแล้ว   เจาะรูสว่นปลายสดุของก้านเพ่ือใช้เป็นทอ่ใน
การเป่าลม    สว่นท่ีเป็นลกูน า้เต้าใช้ในการประกอบทอ่เสียง  มีการเจาะรูเพ่ือใสท่อ่เสียง  ใช้ขีส้ทูในการ
ปิดรอยตอ่ตา่งๆ เพ่ือไมใ่ห้ลมลอดออกมาจากรอยตอ่  
 
    ขนาด 
  ความยาวของน า้เต้า    27 เซนตเิมตร  
  ความกว้างของทอ่เสียง(ทกุทอ่)   1.5 เซนตเิมตร  
  ความยาวของทอ่เสียง ทอ่ท่ี 1   51 เซนตเิมตร  
  ความยาวของทอ่เสียง ทอ่ท่ี 2   51 เซนตเิมตร  
  ความยาวของทอ่เสียง ทอ่ท่ี 3   35 เซนตเิมตร  
  ความยาวของทอ่เสียง ทอ่ท่ี 4   30 เซนตเิมตร  
  ความยาวของทอ่เสียง ทอ่ท่ี 5   26 เซนตเิมตร 

 
 
 

ภาพประกอบ     34     ขนาดของหล่าเจ่ 
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    ต าแหน่งเสียงของหล่าเจ่ 
 

 
 

ภาพประกอบ     35      ต าแหนง่ของทอ่เสียง  
 
 ทอ่เสียงท่ี   1 ท าให้เกิดเสียง   

   G# + 20 และ  A# + 30  
 ทอ่เสียงท่ี  2 ท าให้เกิดเสียง   

   C# - 40 และ  D# + 40 
 ทอ่เสียงท่ี   3 ท าให้เกิดเสียง    

   F + 40 
 ทอ่เสียงท่ี   4 ท าให้เกิดเสียง    

   G + 20 
 ทอ่เสียงท่ี   5 ท าให้เกิดเสียง    

   B - 45 
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           2.2 ชูลู๊   เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีจดัอยูใ่นกลุม่   Aerophone   การก าเหนิดเสียงเกิดจากการสัน่สะ  
เทือนของลม   และความสัน้ยาวของทอ่เสียง   บรรเลงโดยใช้การเป่า   
 

 
 

ภาพประกอบ    36    ชูลู๊ 
 
   ลกัษณะของชูลู๊ 
   ชูลู๊ ท ามาจากไม้ไผ ่      ปลายด้านบนตดัให้เลยสว่นข้อมาเล็กน้อยเพ่ือใช้เป็นท่ีเป่า  เจาะ
ให้เป็นรู  เช่ือมระหวา่งทอ่ด้านบนและด้านลา่งโดยเจาะจากด้านผิวไม้ไผเ่ข้าไป   น าขีส้ทูมาตดิเพ่ือชว่ย
ในการบงัคบัทิศทางลม    ปลายด้านลา่งตดัพอดีกบัข้อไผเ่จาะรูตรงกลางข้อถดัจากปลายด้านลา่งขึน้มา
เล็กน้อยเจาะรูอีก 2 รู  เพ่ือเปิดปิดในการควบคมุเสียง  
  
 
 



63 
 

 
 ขนาด 
  ความยาวของล าตวั    57.5 เซนตเิมตร  
  ความกว้างของล าตวั    2.5 เซนตเิมตร   
  
 เจาะรูบงัคบัเสียง  3  รู  
  รูท่ี  1  เจาะรูท่ีสว่นข้อปลายด้านลา่งสดุของชูลู๊     
  รูท่ี 2   เจาะรูบงัคบัเสียงวดัจากฐานขึน้มา  4 เซนตเิมตร  
  รูท่ี 3   เจาะรูบงัคบัเสียงวดัจากฐานขึน้มา  8.5 เซนตเิมตร  
 

 
 

ภาพประกอบ    37   ขนาดของชูลู๊ 
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ภาพประกอบ    38   รูปแสดงต าแหนง่รูเปิด - ปิดเสียง 
 

 
ตารางแสดงต าแหนง่เสียงของชูลู๊   เปิดรู  
      ปิดรู 
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           3.  Idiophone 
  3.1  ย๊ะเอ่ว ( Jew’s Harp )   เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีจดัอยูใ่นกลุม่   Idiophone  การก าเหนิดเสียง
เกิดจากการสัน่สะเทือน    
 

 
 

ภาพประกอบ   39    ยะเอ่ว 
  
    ลกัษณะของยะเอ่ว 
               ยะเอ่ว  ท าจากไม้ไผ ่ เหลาเป็นแทง่ส่ีเหล่ียม  ตรงกลางเจาะชอ่งคล้ายลิน้   สว่นท่ีจบัพนัด้วย
ด้าย          
 
    ขนาด 
   ความยาว   17 เซนตเิมตร   
   ความกว้าง   1 เซนตเิมตร  
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ     40    ขนาดของยะเอ่ว 
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   3.2  บ่อฉ่อง  เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีจดัอยูใ่นกลุม่   Idiophone  การก าเหนิดเสียงเกิดจากการ
สัน่สะเทือน    บรรเลงโดยใช้การกระทุ้ง 

 
 

ภาพประกอบ   41    หญิงชราชาวอาขา่ก าลงักระทุ้งบ่อฉ่อง 
 ลกัษณะของบอ่ฉ่อง 
 บ่อฉ่องท าจากกระบอกไม้ไผ ่  น ามาตดัให้มีขนาดตามความเหมาะสมของผู้ เลน่    ด้านบนปาด
เฉียง เพ่ือให้เป็นท่ีจบั 
  ขนาด     
   ความยาว   70 เซนตเิมตร   
   ความกว้าง   11 เซนตเิมตร  
 

 
 

ภาพประกอบ   42   ขนาดของบอ่ฉ่อง  
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          จังหวะในการกระทุ้งบ่อฉ่อง 
  จงัหวะในการกระทุ้งบ่อฉ่องท่ีชาวอาขา่ใช้กนัอยูใ่นปัจจบุนันัน้มีอยูด้่วยกนั 2 แบบ   ดงันี ้
แบบท่ี 1

 
แบบท่ี   2  

 
 
   3.3  แจเล้   เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีจดัอยูใ่นกลุม่   Idiophone  การก าเหนิดเสียงเกิดจากการ
กระทบกนัของวตัถทุ าให้เกิดการสัน่สะเทือน   บรรเลงโดยใช้การตี      
 

 
 

ภาพประกอบ    43     แจเล้ 
 

    ลกัษณะของแจเล้ 
  โบวโล  ท าจากโลหะ ลกัษณะเหมือนโหมง่    
 
    ขนาด 
   เส้นผา่นศนูย์กลาง   18.5 เซนตเิมตร  
   เส้นผา่นศนูย์กลางของปุ่ มกลาง  4 เซนตเิมตร 
   รัศมีจากปุ่ มกลางถึงเส้นรอบวงนอก 7 เซนตเิมตร  
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         จังหวะในการแจเล้ 
 จงัหวะในการตีแจเลท่ี้ชาวอาขา่ใช้กนัอยูใ่นปัจจบุนันัน้มีอยูด้่วยกนั 2 แบบ   ดงันี ้
แบบท่ี   1

 
แบบท่ี   2  

 
 
   3.4  โบวโล   เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีจดัอยูใ่นกลุม่   Idiophone  การก าเหนิดเสียงเกิดจากการ
กระทบกนัของวตัถทุ าให้เกิดการสัน่สะเทือน   บรรเลงโดยใช้การตี      
 

 
 

ภาพประกอบ    44      โบวโล 
 

 ลกัษณะของ โบวโล 
  โบวโล  ท าจากโลหะ ลกัษณะเหมือนโหมง่    
 
  ขนาด 
   เส้นผา่ศนูย์กลาง    31 เซนตเิมตร  
   เส้นผา่ศนูย์กลางของปุ่ มกลาง  8 เซนตเิมตร 
   รัศมีจากปุ่ มกลางถึงเส้นรอบวงนอก 11.7 เซนตเิมตร  
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          จังหวะในการตีโบวโล 
 จงัหวะในการตีโบวโลท่ีชาวอาขา่ใช้กนัอยูใ่นปัจจบุนันัน้มีอยูด้่วยกนั 2 แบบ   ดงันี ้
แบบท่ี   1 

 
แบบท่ี   2  

 
 
           4. Membranophone 
  4.1  ท่อง    เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีจดัอยูใ่นกลุม่   Membranophone   การก าเหนิดเสียงเกิดจาก
การสัน่สะเทือนของหนงักลองเม่ือถกูกระทบด้วยมือ   บรรเลงโดยใช้การตี     
   

 
 

ภาพประกอบ   45    ท่อง 
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              ลกัษณะของท่องประกอบด้วยสว่นตา่งๆ  ดงันี  ้
   1. ล าตวั  ท าจากไม้ซ้อ  หรือไม้เนือ้แข็ง อ่ืนๆ ขดุเป็นตวักลอง   เป็นกลองแบบมีเอวรูปร่าง
คล้ายกบักลองยาวแตเ่ล็กกวา่   
   2. หน้ากลอง  สว่นท่ีเป็นหน้ากลองท าจากหนงัเก้ง  หรือหนงัแพะ  ท่ีตากจนแห้งสนิท  น ามาขงึ
ให้ตงึด้วยเชือกและหวาย    
   
  ขนาด 
   ความยาวของล าตวั   25 เซนตเิมตร  
   ความยาวทัง้หมด   58 เซนตเิมตร  
   เส้นผา่นศนูย์กลางของหน้ากลอง  25 เซนตเิมตร  
   เส้นรอบวงหน้ากลอง   80 เซนตเิมตร  
   เส้นรอบวงสว่นคอ   45 เซนตเิมตร  
   เส้นรอบวงสว่นท่ีแคบท่ีสดุของคอ  35 เซนตเิมตร  
   เส้นรอบวงของฐาน   89 เซนตเิมตร 

 
 

ภาพประกอบ   46   ขนาดของท่อง 
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         จังหวะในการตีท่อง 
 จงัหวะในการตีท่องท่ีชาวอาขา่ใช้กนัอยูใ่นปัจจบุนันัน้มีอยูด้่วยกนั 2 แบบ   ดงันี ้
แบบท่ี 1

 
แบบท่ี   2  

 
 
 
            2.2 นักดนตรี 
   นกัดนตรี   ค าวา่นกัดนตรีในท่ีนีห้มายถึง   บคุคลในชมุชนท่ีมีความสามารถเลน่ดนตรีได้   ใน
ภาษาอาขา่นัน้ไมมี่ค าเรียกผู้ เลน่ดนตรี   แตจ่ะใช้ค าวา่  บอหย๊ะ    ตอ่ท้ายช่ือเคร่ืองดนตรี   ท่ีแตล่ะคน
สามารถบรรเลงได้  เชน่  ผู้บรรเลง  หล่าเจ่  จะเรียกวา่    “หล่าเจ่  บอหย๊ะ ”  เป็นต้น   สว่นค าวา่ดนตรี  
นัน้ก็เชน่กนั ในภาษาอาขา่ก็ไมมี่ค าท่ีมีความหมายวา่ดนตรี  
   นกัดนตรีในหมูบ้่านแสนเจริญนัน้  จะมีบทบาทก็ตอ่เม่ือมีกิจกรรมของชมุชน  หรือมีงาน
ประเพณีตา่งๆ  ท่ีจ าเป็นจะต้องมีดนตรีเข้าไปมีสว่นเก่ียวข้อง  โดยในยามปกตทิกุคนก็จะมีบทบาทเป็น
ชาวบ้านซึง่มีวิถีชีวิตเหมือนชาวบ้านทัว่ๆ ไป  ซึง่โดยสว่นใหญ่จะประกอบอาชีพหลกั คือการท า
เกษตรกรรม และการเลีย้งสตัว์ 
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ประวัตนัิกดนตรี   หมู่บ้านแสนเจริญ 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ   47    นายอาพี    จิระพณาลยั  

  
 
ช่ือ  นายอาพี     จิระพณาลยั (จเูปาะ)       
อาย ุ 64   ปี           
ศาสนา  คริสต์          
อาชีพ  ท าสวน   เลีย้งสตัว์       
ความสามารถในการบรรเลงเคร่ืองดนตรี  หล่าเจ่ , เด้ิม , ชูลู๊ , ยะเอ่ว 
ประวตัด้ิานดนตรี 
 นายอาพี   เร่ิมหดัเลน่ดนตรีมาตัง้แตอ่าย ุ 12  ปี  เน่ืองจากบดิาเป็นนกัดนตรีและท าเคร่ืองดนตรี
ไว้มากมาย  จนเม่ืออาย ุ21 ปี  เร่ิมมีการศกึษาและฝึกฝนอยา่งจริงจงั    มีความสามารถในการบรรเลง
เคร่ืองดนตรีตา่งๆ จนเป็นท่ียอมรับของคนในชมุชน 
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ภาพประกอบ   48    นายอาเซอะ    จเูปาะ  
 
 
ช่ือ  นายอาเซอะ    จเูปาะ        
อาย ุ 75   ปี           
ศาสนา  นบัถือบรรพบรุุษ         
อาชีพ  อดีตผู้ใหญ่บ้าน        
ความสามารถในการบรรเลงเคร่ืองดนตรี  ชูลู๊  
ประวตัด้ิานดนตรี 
   นายอาเซอะ  เร่ิมหดัเลน่ดนตรีตัง้แตอ่ายไุด้ 20 ปี  หดับรรเลงโดยใช้การฟังและการจดจ าจาก
ผู้อาวโุสภายในหมูบ้่าน ซึง่ใช้บรรเลงเลน่กนัเพ่ือเป็นส่ือในการบอกเลา่ความรู้สกึให้กบัหญิงสาวใน
หมูบ้่าน   
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ภาพประกอบ   49    นายอาถู่    อายิ  
 
 
ช่ือ  นายอาถู่     อายิ        
อาย ุ 69   ปี           
ศาสนา  นบัถือบรรพบรุุษ         
อาชีพ  -         
ความสามารถในการบรรเลงเคร่ืองดนตรี  ชูลู๊ , ท่อง 
ประวตัด้ิานดนตรี 
   นายอาถู่  เร่ิมฝึกบรรเลงดนตรีมาตัง้แตเ่ดก็เน่ืองจากในครอบครัว   เป็นผู้ท าการเก็บรักษา
กลอง   ซึง่จะท าการสืบทอดจากบรรพบรุุษ   กลองนีจ้ะใช้ในการประกอบพิธีกรรมตา่งๆ  จนถึงปัจจบุนั 
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ภาพประกอบ   50    นายอาเซอะ    จเูปาะ  
 
 
ช่ือ  นายอาเซอะ     จเูปาะ        
อาย ุ 53   ปี          
ศาสนา  คริสต์          
อาชีพ  เลีย้งสตัว์        
ความสามารถในการบรรเลงเคร่ืองดนตรี  หล่าเจ่ , เด้ิม  
ประวตัด้ิานดนตรี 
   นายอาเซอะ  เร่ิมหดัเลน่ดนตรีเม่ืออาย ุ 24  ปี   ฝึกหดัโดยการฟัง และจดจ าบทเพลงจาก
พ่ีชายคือนายอาพี  จิระพณาลยั   ตอ่มาเร่ิมสนใจดนตรีมากขึน้จงึให้ พ่ีชายชว่ยสอนอยา่งจริงจงั  
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            2.3  เทคนิควิธีการบรรเลง 
   เดิม้   เด้ิมหรือซงึ 3  สาย  เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีชาวอาขา่ไมน่ิยมเลน่กนัมากนกั  อาจเป็นเพราะ
ความยากในการประดษิฐ์เคร่ืองดนตรีชนิดนี ้ เด้ิมเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีหนุม่ชาวอาขา่นิยมใช้ดีดในยาม
พลบค ่า เพ่ือความบนัเทิงในยามพกัผอ่นหลงัจากเหน็ดเหน่ือยจากการท าไร่  ชายหนุม่จะร้องเลน่ เด้ิม
บอกถึงความในใจให้แก่หญิงสาวท่ีหมายปอง 
   วิธีการบรรเลงเดิม้    
   การบรรเลงเด้ิมนัน้จะนัง่หรือยืนก็ได้  ถ้าผู้บรรเลงต้องการจะยืนก็จะท าสายคล้องเพ่ือสะดวก
ในการบรรเลง  รูปร่างของ เด้ิมมีสว่นคล้ายซงึจงึท าให้มีวิธีการเลน่คล้ายกนั  คือ  มือซ้ายจบัประคองท่ี
ด้านหลงัของสว่นคอและใช้นิว้ในการกดสาย  มือขวาใช้ประคองกลอ่งเสียงและใช้นิว้หวัแมมื่อในการดีด
สายบริเวณสว่นท่ีเช่ือมตอ่ระหวา่งคอและกลอ่งเสียง  
 

 
 

ภาพประกอบ   51   การบรรเลงเด้ิม 
 

  การบรรเลงเพลงโดยใช้เด้ิมนัน้จะไมมี่การเลน่คอร์ดจะเลน่เสียงโน้ตเทา่นัน้โดยจะใช้
นิว้หวัแมมื่อมือขวาเพียงนัว้เดียวท าหน้าท่ีดีดเพ่ือด าเนินท านองเป็นท านองตา่งๆตามท่ีผู้บรรเลงต้องการ  
ลกัษณะท่ีเห็นได้ชดัอีกอยา่งหนึง่ของการบรรเลงเด้ิม  คือ  การใช้นิว้ชีมื้อซ้ายในการรูดสายจากเสียงหนึง่
ไปยงัอีกเสียงหนึง่เพ่ือให้ได้เสียงท่ีมีความสอดคล้องเข้ากบัเนือ้ร้องในบทเพลงท่ีบรรเลง  
  หล่าเจ่   หล่าเจ่หรือแคนน า้เต้า  เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีนิยมมากของชาวอาขา่  ผู้ ท่ีบรรเลง หล่าเจ่
ได้ในปัจจบุนัจะมีอายตุัง้แต ่ 30  ปี  ขึน้ไป   หล่าเจ่เป็นท่ีนิยมมากส าหรับหนุม่ชาวอาขา่เพ่ือใช้บรรเลง
ประกอบการร่ายร าในประเพณีส าคญัของเผา่ หรือเพ่ือใช้สร้างความบนัเทิงในยามพกัผอ่น  
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  วิธีการบรรเลงหล่าเจ่ 
  หล่าเจ่เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีลกัษณะคล้ายแคน  มีการก าเนิดเสียงโดยการเป่าหรือดดู   จะใช้นิว้
ปิดรูทอ่เสียงเพื่อให้เกิดระดบัเสียงตามท่ีต้องการ  ลกัษณะของการเป่านัน้จะมีทัง้การเป่าเฉพาะแตล่ะตวั
โน้ต  และการเป่าประสานเสียง   การบรรเลงหล่าเจ่นัน้จะนัง่หรือยืนก็ได้  แตใ่นการบรรเลงโดยสว่นใหญ่
นัน้ผู้บรรเลงจะบรรเลงประกอบการร่ายร า   การจบัหล่าเจ่เพ่ือจะบรรเลงนัน้ต้องใช้ทัง้  2  มือ   ดงันี ้
  มือซ้าย   จะใช้อุ้งมือ  นิว้นาง  และนิว้ก้อยในการประคองตวั หล่าเจ่ไว้   นิว้กลางจะมีหน้าท่ี
เปิด-ปิดรูด้านหน้าทัง้  2  รู   นิว้ชีเ้ปิด-ปิดรูด้านซ้าย  และนิว้โป้งเปิด-ปิดรูด้านหลงั  
 

 
 

ภาพประกอบ    52    วิธีการจบัหล่าเจ่ด้านหน้าด้วยมือซ้าย 
 

 
 

ภาพประกอบ    53     วิธีการจบัหล่าเจ่ด้านซ้ายด้วยมือซ้าย 
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ภาพประกอบ    54     วิธีการจบัหล่าเจ่ด้านหลงัด้วยมือซ้าย 
 
  มือขวา   นิว้นาง  และนิว้ก้อยใช้ประคองน า้เต้า   นิว้กลางมีหน้าท่ีเปิด-ปิดรูท่ีอยูด้่านขวา  
นิว้โป้งใช้เปิด-ปิดรูท่ีอยูด้่านลา่งของหล่าเจ่ 
 

 
 

ภาพประกอบ   55    วิธีการจบัหล่าเจ่ด้านหน้าด้วยมือขวา 
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ภาพประกอบ     56   วิธีการจบัหล่าเจ่ด้านขวาด้วยมือขวา 
 

 

 
 

ภาพประกอบ  57    วิธีการจบัหล่าเจ่ด้านหลงัด้วยมือขวา 
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ภาพประกอบ     58    การบรรเลงหล่าเจ่ 

 
วิธีการเป่าเพื่อให้ได้เสียงต่างๆ มีดังนี ้
 

 
 

ภาพประกอบ       59    ภาพด้านซ้ายของหล่าเจ่เพ่ือแสดงต าแหนง่ทอ่เสียงท่ี 1 
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ภาพประกอบ       60    ภาพด้านลา่งของหล่าเจ่เพ่ือแสดงต าแหนง่ทอ่เสียงท่ี 1 
 
          ทอ่เสียงท่ี  1    จากภาพด้านซ้ายของหล่าเจ่  รูบนทอ่เสียงท่ี  1  เม่ือใช้นิว้ชีข้องมือซ้ายปิดรู  เม่ือ
เป่าเสียงท่ีได้   คือเสียง  A# (ลา)  และเม่ือใช้นิว้โป้งมือขวาปิดรูด้านลา่งของทอ่เสียงท่ี 1  ด้วย  เม่ือเป่า
เสียงท่ีได้ออกมาคือเสียง  G# (ซอล)  ให้ระดบัเสียงต ่าท่ีสดุในเสียงทัง้หมด 
 

 
 

ภาพประกอบ    61    ภาพด้านหลงัของหล่าเจ่เพ่ือแสดงต าแหนง่ทอ่เสียงท่ี 2 
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ภาพประกอบ    62   ภาพด้านลา่งของหล่าเจ่เพ่ือแสดงต าแหนง่ทอ่เสียงที่ 2 

 
 
 ทอ่เสียงท่ี   2    จากภาพด้านหลงัของหล่าเจ่   รูบนทอ่เสียงท่ี 2 จะใช้นิว้โป้งของมือซ้ายปิด เม่ือ
เป่า  เสียงท่ีได้จะเป็นเสียง D# (เร)  และเม่ือใช้นิว้โป้งมือขวาปิดรูด้านลา่งของทอ่เสียงท่ี  2  ด้วย   เสียง
ท่ีได้จะเป็นเสียง  C# (โด)   
 

 
 

ภาพประกอบ     63     ภาพด้านหน้าของหล่าเจ่เพ่ือแสดงต าแหนง่ทอ่เสียงท่ี 3 และ 4 
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 ทอ่งเสียงท่ี 3  จากภาพด้านหน้าของ หล่าเจ่   รูทอ่เสียงท่ี 3 จะใช้นิว้กลางของมือซ้ายปิด  เม่ือ
เป่าเสียงท่ีเกิดขึน้คือเสียง   F (ฟา) 
 ทอ่งเสียงท่ี 4  จากภาพด้านหน้าของ หล่าเจ่   รูทอ่เสียงท่ี 4 จะใช้นิว้กลางของมือซ้ายปิด  เม่ือ
เป่าเสียงท่ีเกิดขึน้คือเสียง   G (ซอล) 

 
 

ภาพประกอบ     64     ภาพด้านหน้าของหล่าเจ่เพ่ือแสดงต าแหนง่ทอ่เสียงท่ี 5 
 
 ทอ่เสียงท่ี 5  จากภาพด้านขวาของ หล่าเจ่  รูทอ่เสียงท่ี 5 จะใช้นิว้กลางของมือขวาปิด  เม่ือเป่า
เสียงท่ีเกิดขึน้คือเสียง   B (ที)   ให้ระดบัเสียงสงูท่ีสดุในบรรดาเสียงทัง้หมด 
  ชูลู๊   ชูลู๊หรือขลุย่ 3  รู  เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีหนุม่อาขา่นิยมเลน่กนัมากนกั  อาจเป็นเพราะความ
ง่ายในการประดษิฐ์เคร่ืองดนตรีชนิดนี ้  ซึง่ใช้วสัดท่ีุหาได้ง่ายในท้องถ่ิน  ก็คือไม้ไผ ่ ชูลู๊นิยมใช้บรรเลงใน
ยามพลบค ่า   การเป่าชูลู๊เป็นส่ือเพ่ือบอกถึงความในใจของชายหนุม่ให้แก่หญิงสาวท่ีหมายปอง  
  วิธีการบรรเลงชูลู๊    
  ชูลู๊เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีลกัษณะคล้ายขลุย่  มีการก าเนิดเสียงโดยการเป่า   จะใช้นิว้ปิดรูทอ่เสียง
เพ่ือให้เกิดระดบัเสียงตามท่ีต้องการ   การบรรเลง ชูลู๊นัน้จะนัง่หรือยืนก็ได้   แตโ่ดยสว่นใหญ่จะนิยมนัง่
เป่าเพราะจะใช้บรรเลงภายในบ้าน  เพ่ือความผอ่นคลายเทา่นัน้  การเป่าจะใช้ปากประกบไปท่ีด้านบน
ของชูลู๊  มือทัง้ 2 ข้าง  จะใช้ในการประคองชูลู๊ไว้  นิว้จะใช้ในการ เปิด-ปิด เพ่ือให้ได้เสียงตามท่ีต้องการ   
   มือซ้าย  ใช้นิว้ชีใ้นการเปิด-ปิดรูท่ี 1 ท่ีอยูด้่านลา่งสดุของ ชูลู๊   นิว้โป้งใช้เปิด-ปิดรูท่ี 2 นบัจากรู
ด้านลา่งสดุ  สว่นนิว้ทัง้ 3 ท่ีเหลือใช้ในการประคองชูลู๊   
              มือขวา  ใช้นิว้กลางในการเปิด-ปิดรูท่ี 3 นบัจากรูด้านลา่งสดุ  ใช้นิว้โป้งชว่ยในการประคอง ชูลู๊ 
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ภาพประกอบ    65   วิธีการจบัและการใช้นิว้ในการเปิด-ปิดรูเสียง  
 

 
 

ภาพประกอบ    66     การบรรเลงชูลู๊ 
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   ยะเอ่ว ยะเอ่วมีลกัษณะเหมือนจ๊องหนอ่ง  ชาวอาขา่ใช้บรรเลงเพื่อสร้างความบนัเทิงในยาม
พกัผอ่น  
  วิธีการบรรเลงยะเอ่ว 
  ยะเอ่วมีลกัษณะเหม่ือนจ๊องหนอ่ง  มีการก าเนิดเสียงโดยการสัน่สะเทือน   โดยจะอาศยัชอ่ง
ปากเป็นกลอ่งเสียง   วิธีการบรรเลงจะใช้มือข้างใดข้างหนึง่จบัท่ีด้ามของ ยะเอ่ว   สว่นอีกมือหนึง่ใช้ดีด
สว่นปลาย  น าสว่นกลางของ ยะเอ่วมาวางบนริมผีปาก    การปรับเปล่ียนเสียงให้สงูหรือทุ้มท าได้โดย
การเพิ่มพืน้ท่ีในชอ่งปาก 
 

 
 

ภาพประกอบ    67    การบรรเลงยะเอ่ว 
 
 
   บ่อฉ่อง บ่อฉ่องหรือกระบอกไม้ไผ ่เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีใช้ในการประกอบพิธีกรรมของชาวอาขา่  
นอกจากจะใช้ประกอบพิธีกรรมแล้ว บอ่ฉ่องยงัใช้ในการเลน่เพ่ือให้เกิดความสนกุสนานเพลิดเพลินใน
ยามค ่าคืนของงานเทศกาล 
  วิธีการบรรเลงบ่อฉ่อง    
  บ่อฉ่อง  เป็นกระบอกไม้ไผ ่ ตดัออกเป็นล า ขนาดเทา่ๆ กนั    นิยมเลน่กนัเป็นกลุม่  โดยจะใช้
บ่อฉ่องกระทุ้งลงบนพืน้เพ่ือให้เกิดเสียง  เป็นจงัหวะ   โดยสว่นใหญ่แล้วจะยืนเลน่  เพ่ือเต้นร า
ประกอบการเลน่ไปด้วย 



86 
 

 
 

ภาพประกอบ     68   การบรรเลงบ่อฉ่อง 
 
  แจเล้   แจเล้หรือฉาบ    เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีใช้ในการประกอบพิธีกรรมของชาวอาขา่   นอกจาก
จะใช้ประกอบพิธีกรรมแล้ว  บอ่ฉ่องยงัใช้ในการเลน่เพ่ือให้เกิดความสนกุสนานเพลิดเพลินในยามค ่าคืน
ของงานเทศกาล อีกด้วย 
  วิธีการบรรเลงแจเล้    
  แจเล ้ หรือฉาบ  ใช้เลน่ประกอบการกระทุ้งกระบอกไม้ไผใ่นพิธีอวยพรในประเพณีตา่งๆของ
ชาวอาขา่  เป็นการตีเป็นจงัหวะ   โดยสว่นใหญ่แล้วจะยืนเลน่  เพ่ือเต้นร าประกอบการเลน่ไปด้วย   การ
จบัแจเลน้ัน้จะใช้มือจบัด้านท่ีคว ่าอยูโ่ดยสว่นใหญ่จะมีเชือกร้อยใช้ท าเป็นท่ีจบั  ใช้ แจเล้ทัง้ 2  ข้างตีเข้า
ด้วยกนัเป็นจงัหวะ 
 
  โบวโล โบวโลหรือโหมง่  เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีใช้ในการประกอบพิธีกรรมของชาวอาขา่   นอกจาก
จะใช้ประกอบพิธีกรรมแล้ว  โบวโลวยงัใช้ในการเลน่เพ่ือให้เกิดความสนกุสนานเพลิดเพลินในยามค ่าคืน
ของงานเทศกาล อีกด้วย 
  วิธีการบรรเลงโบวโล    
  โบวโล  หรือโหมง่  ใช้เลน่ประกอบการกระทุ้งกระบอกไม้ไผใ่นพิธีอวยพรในประเพณีตา่งๆของ
ชาวอาขา่  โดยสว่นใหญ่จะใช้มือซ้ายถือเช่ือท่ีร้อย โบวโลไว้ เพ่ือสะดวกในการจบั   มือขาวจะถือไม้ท่ีท า
เป็นไม้ตี โดยสว่นใหญ่แล้วจะยืนเลน่  เพ่ือเต้นร าประกอบการเลน่ไปด้วย  
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   ท่อง   ท่องเป็นกลองมีเอว  ลกัษณะคล้ายกลองยาว   เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีชาวอาขา่ใช้เป็นเคร่ือง
ก ากบัจงัหวะ  และใช้ในการสง่สญัญาณบอกขา่วตา่งๆ ให้กบัคนในหมูบ้่าน  ในสมยัก่อนการบรรเลงทอ่ง
นัน้จะท าไมไ่ด้เลย หากมิได้มีเหตเุกิดขึน้หรือมิได้มีงานเทศกาลตา่งๆ ตามความเช่ือของชาวอาขา่นัน้ผู้ ท่ี
จะสามารถท าท่องได้นัน้จะต้อง เป็นผู้ ท่ีมีบารมีสงู  เชน่  โจ่วมา   พีม้า   ปาจ่ี   หรือผู้ เฒา่ผู้แก่ เทา่นัน้ 
   วิธีการบรรเลงท่อง   
   ท่องเป็นเป็นกลองชนิดหนึง่การก าเหนิดเสียงเกิดจากการสัน่สะเทือนของหนงักลองเม่ือถกู
กระทบด้วยมือ บรรเลงโดยใช้การตี โดยสว่นใหญ่จะใช้มือขวาในการตี  ใช้มือซ้ายในการชว่ยจบั   มีสาย
คล้องคอเพ่ือสะดวกในการบรรเลง 
 

 
 

ภาพประกอบ   69     การบรรเลงท่อง 
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               การประสมวงดนตรี 
   เคร่ืองดนตรีท่ีมีอยูใ่นหมูบ้่านแสนเจริญนัน้มีมากมายหลายชนิด ซึง่ล้วนแล้วแตมี่ความส าคญั  
และมีบทบาทในสงัคมชาวอาขา่อยา่งชดัเจน  เคร่ืองดนตรีแตล่ะชนิดนัน้มีท่ีมาตา่งกนั บางชนิดใช้ตก
ทอดกนัมาจากบรรพบรุุษ  บางชนิดก็สร้างขึน้เอง  บางชนิดก็จ าเป็นท่ีจะต้องซือ้หา  เคร่ืองดนตรีบาง
ชนิดสามารถบรรเลงเคร่ืองเดียวได้   เชน่  หล่าเจ่   ชูลู๊   บางชนิดก็ใช้ บรรเลงประกอบการร้องเพลง  เชน่ 
เด้ิม  ซึง่เร่ืองราวในบทเพลงนัน้ก็สะท้อนจิตวิญญาณของชาวอาขา่ได้เป็นอยา่งดี  
 นอกจากเคร่ืองดนตรีท่ีกลา่วมาแล้วนัน้ยงัมีเคร่ืองดนตรีอีกประเภทหนึง่  ซึง่มีจดุหมายใช้ในการ
บรรเลงเพื่อแสดงความช่ืนชมยินดี  การอวยพร  ในประเพณีพิธีกรรมของชาวอาขา่  ซึง่เคร่ืองดนตรี
ดงักลา่วนีจ้ะใช้ในการบรรเลงประกอบกนั  หรือท่ีชาวอาขา่เรียกวา่   “ บ่อฉ่องตูเออ ”  หรือการกระทุ้ง
กระบอกไม้ไผซ่ึง่ประกอบไปด้วยเคร่ืองดนตรี 4 ชนิดได้แก่  
   1. บ่อฉ่อง (กระบอกไม้ไผ)่ 
   2. โบวโล  (โหมง่) 
   3. แจเล ้ (ฉาบ) 
   4.  ท่อง  (กลอง) 
 
 
   การบรรเลง   บ่อฉ่องตูเออ  นัน้ จะมีการร่วมกนับรรเลงใน 2 แบบด้วยกนั  ดงันี  ้

แบบท่ี 1  
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แบบท่ี 2 
 

 
 
           2.4 บทเพลง 
   บทเพลงของชาวอาขา่   เป็นสิ่งท่ีบอกเลา่เร่ืองราวของชีวิต   ความเช่ือ  จารีตประเพณี  และ
ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สกึท่ีเก่ียวข้องกบัความรัก   ซึง่ในแตล่ะบทเพลงก็จะบอกเลา่เร่ืองราวของชมุชน
ในแง่มมุตา่งๆ ท่ีแตกตา่งกนัออกไป   
   ในการบรรเลงบทเพลงโดยสว่นใหญ่นัน้  ก็จะบรรเลงตามอารมณ์ความรู้สกึ   โดยบางเคร่ือง
ดนตรีท่ีใช้บรรเลง  ไมมี่บทเพลงท่ีแนน่อน หรือชดัเจนมากนกั   บทเพลงท่ีผู้วิจยั ได้ท าการรวบรวมมานี ้ 
เป็นบทเพลงท่ีเก่าแก่ ของชาวอาขา่  ซึง่บางค าร้องท่ีใช้ในบทเพลงนัน้  แตกตา่งกบัภาษาอาขา่ท่ีใช้กนัอยู่
ในปัจจบุนั    จงึใช้การแปลและรวบรวมความหมายของบทเพลงจากค าบอกเลา่ของผู้อาวโุส  ภายใน
หมูบ้่าน 
    บทเพลงท่ีใช้ในการบรรเลงชูลู๊     
     “ ชูลู๊ เบียวต่อ อ้ึมเหมี่ยว ”  หรือท่ีแปลวา่   พอ่หม้ายเป่าขลุย่ นัน้ตามความเช่ือของชาวอาขา่  
เช่ือวา่มีพอ่หม้าย คนหนึง่ซึง่ภรรยาได้เสียชีวิตไป  ท าการประดษิฐ์  ชูลู๊ ขึน้  เพ่ือใช้เป็นส่ือในการบอกเลา่
ความรู้สกึคดิถึงภรรยาผู้ เป็นท่ีรัก  ความโศกเศร้าเม่ือภรรยานัน้จากไป   ซึง่ตอ่มาชาวอาขา่จะใช้เพ่ือเป็น
ส่ือกลางในการบอกเลา่ถึงความต้องการท่ีจะแตง่งานเป็นการร าพงึร าพนัถึงความรัก 
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  บทเพลงท่ีใช้ในการบรรเลงเด้ิม 
   “ เด้ิมดีเหยอะ ”   หรือท่ีแปลเป็นภาษาไทยวา่ ดีด เด้ิม   นัน้เป็นเพลงท่ี บอกเลา่เร่ืองราม
เก่ียวกบัความรักวยัหนุม่สาว   ซึง่ในบทเพลงจะกลา่วถึงหนุม่ชาวอาขา่  ท่ีต้องการเข้ามาจีบสาวใน
หมูบ้่าน ก็จะร้องและบรรเลงบทเพลงท่ีบอกถึงความรู้สกึรัก    ซึง่การเกีย้วพาราสี ของชาวอาขา่นัน้จะ
เกิดขึน้ในเดือน  มกราคม ถึง  มีนาคม เทา่นัน้   
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  “ อาแหยะถิจ่อง  หงิป่ะไป๋เบอะ  ”  หรือท่ีแปลเป็นภาษาไทยวา่  ดอกไม้  1 ก า  เป็นเพลงท่ี
กลา่วถึงเร่ืองราวของความรัก  วา่  เม่ือคนเรารักกนั  มีดอกไม้ 1 ก า  ก็สามารถแบง่กนัได้    มีข้าวของ
อะไรก็แบง่คร่ึงกนัได้  มีความสขุ  หรือความทกุข์  ก็สามารถแบง่เบากนัได้  เม่ือรักกนัก็ต้องแตง่งานกนั   
การแตง่งานจะต้องเกิดจากความรักและการเสียสละ  
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             บทเพลงท่ีใช้ในการบรรเลงหล่าเจ่ 
   “ ด่อแด ก๋ายเอ่อ หล่าเจ่บอ  ”   เป็นเพลงท่ีหนุม่ชาวอาขา่ในสมยัก่อนใช้จีบสาว  เป็นส่ือในการ
บอกถึงการชวนออกไปเท่ียวนอกหมูบ้่าน  

 



95 
 

  “ อยู่เล๊หมะ  เอก๋้าเออะ  ” เป็นเพลงท่ีหนุม่ชาวอาขา่ใช้บอกสาวอาขา่วา่  เป็นเพลงสดุท้ายท่ีจะ
เป่าแล้ว   หรือจะนอนแล้ว 
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           2.5 โอกาสในการบรรเลง 
  โอกาสท่ีใช้ในการบรรเลงนัน้ขึน้อยูก่บัแตล่ะเคร่ืองดนตรี  ดงันี  ้
  เพ่ือความบนัเทิง    ในกิจกรรมของหมูบ้่าน   เคร่ืองดนตรีท่ีใช้บรรเลง ได้แก่  เดิม้  หลา่เจ ่ ชลูู๊   
ยะเอว่   
  เพ่ือใช้ในการประกอบพิธีกรรม  หรือการส่ือความหมายถึงการอวยพร  ในวนัส าคญัๆ ของ
หมูบ้่าน  4 พิธี  ได้แก่ 
  -   โล้ชิงช้า          
  -   ปีใหมล่กูขา่ง         
  -   ไขแ่ดง         
  -   กินข้าวใหม่  
เคร่ืองดนตรีท่ีใช้บรรเลง  ได้แก่   บอ่ฉ่อง    แจเล้    โบวโล  และทอ่ง  
   เพ่ือใช้นการบอกขา่วสาร  เคร่ืองดนตรีท่ีใช้  คือ  ทอ่ง 
   ทอ่งนัน้แบง่รูปแบบการใช้งานออกเป็น  2  ประเภท   
    1.การตีท่อง เพ่ือใช้บอกขา่ว    ในอดีตนัน้  ชาวอาขา่จะใช้ ท่องในการตีบอกขา่วให้กบัคนใน
ชมุชนได้รับทราบ  เชน่  เม่ือจะมีงานประเพณีของหมูบ้่าน  ก่อนกน้าวนังาน 1 วนันัน้ ในเวลาเย็น  จะมี
การตีท่องเป็นจงัหวะตอ่เน่ือง   เพ่ือเป็นการบอกให้ชาวบ้านได้รับรู้วา่พรุ่งนีจ้ะมีงานส าคญั  
     2.การตีท่องประกอบการกระทุ้งไม้ไผ ่  เป็นการตี ท่องเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองก ากบัจงัหวะ  ซึง่จะใช้
แสดงการขอบคณุ  หรือการอวยพร ซึง่จะใช้ในพิธีส าคญัตา่งๆของชาวอาขา่  ทัง้ยงัสร้างความ
สนกุสนานร่ืนเริงให้กบัคนในชมุชนอีกด้วย 
 
           2.6 การสืบทอด 
   กระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดของชาวอาขา่บ้านแสนเจริญ   เป็นการถ่ายทอดทาง
วฒันธรรมท่ี  ประกอบไปด้วยการถ่ายทอดวฒันธรรมชีวิต  ไปพร้อมๆกบั ศลิปวฒันธรรม   ท าให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้  และการถ่ายทอด  ท่ีด าเนินควบคูก่นัไปในสงัคม ตัง้แตอ่ดีต จนถึงปัจจบุนั  
   การสร้างเคร่ืองดนตรี 
   เคร่ืองดนตรีของชาวอาขา่นัน้  บางชนิดก็สามารถสร้างขึน้เพ่ือใช้เองได้   บางชนิดคนทัว่ไปก็ไม่
สามารถสร้างขึน้มาเพื่อใช้ได้   ตามความเช่ือของชาวอาขา่นัน้ผู้ ท่ีจะสามารถท าทอ่งได้นัน้จะต้อง  เป็นผู้
ท่ีมีบารมีสงู  เชน่  โจ่วมา   พีม้า   ปาจ่ี   หรือผู้ เฒา่ผู้แก่ท่ีมีผู้ให้การยอมรับ  เทา่นัน้  
    เคร่ืองดนตรีบางชนิด เชน่  หล่าเจ่  ชูลู๊  ยะเอ่ว  นีส้ามารถสร้างขึน้เพ่ือใช้เองได้  ไมมี่ข้อจ ากดั  
และเน่ืองจากเคร่ืองดนตรีเหลา่นี ้ ใช้วสัดท่ีุหาได้ง่ายในท้องถ่ิน  ซึง่วสัดหุลกัๆ แล้วก็คือไม้ไผ ่ จงึท าให้
เคร่ืองดนตรีดงักลา่ว  เป็นท่ีนิยมมาก  และยงัคงตกทอดกนัมาจนถึงปัจจบุนั  
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  วิธีการท าหล่าเจ่ 
  1.เลือกน า้เต้าท่ีมีขนาดพอเหมาะ มีขัว้ยาวและตรง   น ามาตากจนแห้ง  ใช้เหล็กเผาไฟแทงท่ีขัว้
ของน า้เต้าให้ทะลถุึงในลกู  เจาะรูท่ีผลน า้เต้า  5  รู  ให้ทะลทุัง้ 2  ด้านเพ่ือสามารถสอดไม้ไผเ่ข้าไปได้  
 

 
 

ภาพประกอบ    70    น าเหล็กท่ีเผาไฟจนร้อนแทงท่ีขัว้น า้เต้า  
 

 
 

ภาพประกอบ    71   เจาะรูท่ีผลน า้เต้า 
 
 
 
 



98 
 

  2.น าไม้ไผต่งมาเหลาให้บาง  แกะเป็นลิน้ และทดลองเป่าให้ได้เสียงตามท่ีต้องการ  
 

 
 

ภาพประกอบ  72    แกะลิน้ 
 
   3.น าไม้ไผเ่ฮ๊ียะท่ีมีปล้องยาวตรง  ขนาดกว้างประมาณ  2   เซนตเิมตร   มาตดัตรงข้อไผใ่ห้ได้
ขนาดตามท่ีต้องการ และบัง้ตามขนาดของลิน้ท่ีได้เตรียมไว้แล้ว 
 

 
 

ภาพประกอบ    73   บัง้ไม้ไผเ่ฮ๊ียะ 
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  4.น าลิน้ท่ีเตรียมไว้มาประกอบให้เข้ากบัไม้ไผเ่ฮ๊ียะ  ท่ีมีความยาวตามขนาดเสียงท่ีก าหนดไว้  
โดยใช้ขีส้ดู   มายาให้ตดิกนัสนิท 
 

 
 

ภาพประกอบ   74    รังขีส้ดู 
 

 
 

ภาพประกอบ    75   ตดิขีส้ดูเพ่ือยดึลิน้กบัไม้ไผเ่ฮ๊ียะไว้ด้วยกนั  
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  5.ทดลองปรับแตง่เสียงให้แตกตา่งกนั 5  เสียงตามท่ีก าหนดไว้  โดยการน าทอ่ไม้ไผท่ี่ท าเสร็จ
แล้วมาเป่าเทียบเสียงกนั 
 

 
 

ภาพประกอบ    76    ปรับแตง่เสียง 
 

  6.น าทอ่ไม้ไผท่ี่เทียบเสียงได้ตรงแล้วน ามาประกอบเข้ากบัน า้เต้าท่ีเตรียมไว้  แล้วใช้ขีส้ดูยาเพ่ือ
ไมใ่ห้เกิดชอ่งวา่งระหวา่งน า้เต้ากบัไม้ไผ่ 
 

 
 

ภาพประกอบ    77     น ามาประกอบ 
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 การถ่ายทอดดนตรี 
 วฒันธรรมประเพณีของชาวอาขา่นัน้เป็นสิ่งท่ีถ่ายทอด  และปฏิบตักินัตอ่มาจากรุ่นสูรุ่่น  เป็น
ระยะเวลานาน   วฒันธรรมโดยสว่นใหญ่  เป็นเคร่ืองสร้างความสามคัคีให้กบัคนในชมุชน  ทัง้ยงัเป็น
เคร่ืองยดึเหน่ียวจิตใจของคนในชมุชนเข้าไว้ด้วยกนั  
  วฒันธรรมการสืบทอดทางดนตรีของชาวอาขา่บ้านแสนเจริญนัน้   สว่นใหญ่จะเป็นการ
ถ่ายทอดมาจากบรรพบรุุษจากรุ่นสูรุ่่น   จะเห็นได้ชดัจากวฒันธรรมการเก็บรักษากลอง  ของบ้านนาย
อาถู่   กลองนีเ้ม่ือใช้ในการประกอบพิธีกรรม  ผู้ ท่ีสามารถตีได้ จะต้องเป็นอาถู่เทา่นัน้   แตเ่ม่ือใช้ในงาน
ร่ืนเริง  ชาวบ้านจะสามารถมายืมกลองจากนายอาถู่ได้    โดยเม่ือเสร็จภาระกิจแล้วการน ากลองมาคืน
จะต้องมีคา่ครูด้วย 
   นอกจากการถ่ายทอดจากบรรพบรุุษแล้ว  การถ่ายทอดทางดนตรีอาขา่ของบ้านแสนเจริญนัน้
ยงัมีการถ่ายทอดแบบครูกบัศษิย์   ส าหรับคนท่ีสนใจและต้องการศกึษาดนตรีบางชนิด   ก็จะมีการสอน
แตว่ิธีการสอนโดยสว่นใหญ่นัน้จะอาศยัการลอกเลียนแบบจากครูผู้สอน  ถ่ายทอดด้วยการฟังและการ
จดจ า   เน่ืองจากในอดีตชาวอาขา่ให้ความสนใจในการเลน่ดนตรีมากเน่ืองจาก  หนุม่ชาวอาขา่จะต้อง
ใช้ดนตรีเป็นส่ือในการแสดงความรักตอ่หญิงสาว    เน่ืองจากในอดีตการจะพบปะกนัพดูคยุกนันัน้ท าได้
ยาก  จะพบกนัก็ตอ่เม่ือมีงานประเพณีท่ีส าคญัๆ  ดนตรีจงึถือเป็นส่ือกลางท่ีดีในการส่ือความในใจ  
   ปัจจบุนัเร่ิมมีการขาดชว่งของการสืบทอดอยา่งเห็นได้ชดั  เน่ืองจากผู้ ท่ีสามารถบรรเลงดนตรี
ได้ในปัจจบุนั  จะมีอายตุัง้แต ่40 ปีขึน้ไป    เดก็ๆ ชาวอาขา่ก็มิได้ให้ความสนใจกบัดนตรีดัง้เดมิมากนกั  
แตอ่าจจะให้ความส าคญักบัดนตรีสมยัใหมม่ากกวา่  เน่ืองจากปัจจยัหลายๆ ด้าน   เชน่  ขาดการ
สนบัสนนุจากทางโรงเรียนท่ีจะน าดนตรีอาขา่เข้าไปในหลกัสตูรการเรียนการสอนวิชาศลิปะ  การเปล่ียน
การนบัถือศาสนาจากดัง้เดมิเปล่ียนไปเป็นศาสนาคริสต์  การรักษาดนตรีดัง้เดมิไว้เพ่ือใช้ในการประกอบ
พิธีกรรมจงึมีความส าคญัน้อยลงตามล าดบั     ในอดีตหนุม่อาขา่จะใช้ดนตรีเทา่นัน้เพ่ือเป็นส่ือในการ
บอกความในใจ  แตปั่จจบุนัสภาพทางสงัคมหลายอยา่งเปล่ียนไป    การบอกรักหรือการเกีย้วพาราสี
อยา่งเชน่ในอดีตนัน้  อาจไมเ่ข้ากบัสงัคมในปัจจบุนัเน่ืองจากหนุม่สาวในหมูบ้่าน มีการพบปะพดูคยุกนั
ได้ง่าย  มิใชแ่คช่ว่งเวลาประเพณีดงัเชน่แตก่่อนเทา่นัน้   จากปัจจยัแวดล้อมดงัท่ียกตวัอยา่งมานี ้ ท าให้
การสืบทอดทางดนตรีดัง้เดมิของชาวอาขา่บ้านแสนเจริญในปัจจบุนันัน้  เร่ิมมีการขาดชว่ง และเลือน
หายไป 
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           3.  ศึกษาวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับดนตรีของชาวอาข่าบ้านแสนเจริญ 
   วฒันธรรม หมายถึง  ระบบวิธีคดิ  และแบบแผนการประพฤตปิฏิบตัขิองกลุม่คนท่ีอาศยัอยูใ่น
สงัคมเดียวกนั    โครงสร้างเชิงสญัลกัษณท าให้กิจกรรมนัน้เดน่ชดัและมีความส าคญั     เป็นสิ่งท่ีกลุม่คน
สร้างสรรขึน้ ด้วยการเรียนรู้จากกนัและกนั และร่วมใช้อยูใ่นหมูพ่วกของตน   วฒันธรรมสว่นหนึง่
สามารถแสดงออกผา่น  วรรณกรรม จิตรกรรม ประตมิากรรม   ดนตรี   เป็นต้น  
  วฒันธรรมในภมูิภาคตา่ง ๆ อาจได้รับอิทธิพลจากการตดิตอ่กบัภมูิภาคอ่ืน เชน่ การเป็นอาณา
นิคม การค้าขาย การย้ายถ่ินฐาน การส่ือสารมวลชน   ศาสนา  และระบบความเช่ือ  ซึง่สิ่งเหลา่นีมี้ผล
ตอ่การเปล่ียนแปลง เกิดขึน้ และการสญูหายไปของวฒันธรรมทัง้สิน้   วฒันธรรม  สามารถแบง่ออกได้
เป็น  ชีวิตวฒันธรรม  และ ศลิปวฒันธรรม   ซึง่วฒันธรรมดงักลา่ว  จะด ารงอยูแ่ละใช้ควบคูก่นัไปในแต่
ละสงัคม 

    วฒันธรรมดนตรี  ถือเป็นอีกสิ่งหนึง่ท่ีอยูค่วบคูไ่ปกบัวฒันธรรม ประเพณี  และวิถีชีวิต ของ
สงัคมมนษุย์โดยทัว่ไป   ชาวอาขา่นัน้ก็เชน่กนั   ดนตรีของชาวอาขา่นัน้มีบทบาทในการท าหน้าท่ีเช่ือม
ความสมัพนัธ์  และสร้างความสนกุสนานให้กบัคนในชมุชน  ทัง้ยงัเป็นส่ือท่ีใช้ในการบอกขา่ว รวมไปถึง
หน้าท่ีในการบรรเลงประกอบพิธีกรรม อีกด้วย 
 
           3.1 ดนตรีในประเพณีและพธีิกรรมที่เก่ียวข้องกับชีวิต 
   แช่  คา  อะเผ่ว   หรือพธีิเร่ิมหว่านปลูก 
   งานแช่ คา อะเผ่ว  นี ้ จะมีการจดัขึน้ในชว่งเดือนพฤษภาคมของทกุปี  มีต านานเลา่ขานกนัมา
วา่  ในอดีตมนษุย์เราไมไ่ด้มีข้าวกินเหมือนในปัจจบุนั  เน่ืองจากขาดพนัธุ์ข้าวมาปลกู  มนษุย์จงึหาพืช
ผลไม้ตา่ง ๆ  จากป่ามากินแทน  มนษุย์จงึวางอบุายให้สตัว์อ่ืน ๆ ท่ีมีความฉลาดน้อยกวา่ไปขโมยพนัธุ์
ข้าวของเทพท่ีมีช่ือวา่  อะเผ่วหมี่แย้  โดยการใช้นกกระจอก  อาขา่เรียกวา่  จ้ีเจอะ  พนัธุ์ข้าวท่ีสัง่ให้ไป
ขโมยมีช่ือวา่  โกะมา    นกกระจอกไมส่ามารถขโมยมาได้  จงึบนิกลบัมาบอกมนษุย์วา่ไมส่ามารถขโมย
มาได้  และนกกระจอกจงึถกู อะเผ่วหมี่แยส้าปแชง่วา่  ขอให้เป็นนกท่ีขโมยกินตลอดไป  นกกระจอกจงึ
เป็นนกขีข้โมยดงัเห็นในปัจจบุนั  มนษุย์จงึวางอบุายหลอกนกท่ีมีช่ือวา่  จ่าโห่  ไปขโมยตอ่  แตก็่ไม่
สามารถขโมยออกมาได้  มนษุย์จงึหลอกให้นกเขาหรือท่ีอาขา่เรียกวา่  ห่าเห่ว  (แปลวา่นกขโมย)  ไป
ขโมยตอ่และสามารถขโมยมาได้  มนษุย์จงึขอพนัธุ์ข้าวจากนกเขาและนกเข้าได้ตอบวา่ได้กลืนกินไป
หมดแล้ว  พร้อมกบัหนีไปเกาะบนก่ิงไม้ซาง  ซึง่มีนกเกาะอยูห่น้านัน้  2  ตวั อยูแ่ล้ว  รวมเป็น  3  ตวั  
มนษุย์ซึง่มีหน้าไม้หรือท่ีอาขา่เรียกวา่  ก๊า  อยูไ่ด้ตดัสินใจยิงนกท่ีเกาะอยูต่รงกลาง  เม่ือยิงก็ถกูนก
ตวักลางและได้ตกลงไปในน า้วน  ซึง่มีปลาเหลืองและนกถกูปลาเหลืองกินเข้าไป  มนษุย์จงึไปหาแหมา
ทอด   และได้ปลาเหลืองมา  ผา่ท้องปลาเห็นมีนกอยู ่ 1  ตวั  จงึผา่ท้องนก  จงึเห็นเมล็ดข้าวอยู ่ มนษุย์
จงึน าไปปลกูและขยายพนัธุ์มาจนถึงปัจจบุนันี  ้
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               เนือ้หาสาระของเทศกาลแช่  คา  อะเผ่ว 
   1.เทสกาล  แช่  คา  อะเผ่ว   นีเ้ป็นเทศกาลท่ีแสดงออกถึง ถึงกาลแหง่การท างาน  หลงัจากท่ี
พกัผอ่นจากการเหน็ดเหน่ือยของปีท่ีแล้ว  จงึหยดุพกัยาวนานในชว่ง  จอ  ลา   และเม่ือครบบรรจบถึง
เทศกาลนีอี้กครัง้ก็แสดงถึงฤดกูารเร่ิมการปลกูพืชพนัธุ์ตา่ง ๆ  ได้มาถึง  เพราะก่อนเทสกาลนีไ้มส่ามารถ
เอาข้าวไปปลกูท่ีไหนได้ 
  2.ถึงกาลท าความสะอาดล าห้วยศกัดิส์ิทธ์ิแหลง่น า้ด่ืมน า้ใช้ของชมุชน  ในเทศกาลนีต้้องหาไม้
ไผไ่ปล้อมรัว้และท าความสะอาดเอาใบไม้และสิ่งปฏิกลูตา่ง ๆ  ออกมา  จงึนบัได้วา่เป็นการดแูลสขุภาพ
ให้มีน า้กินน า้ใช้ท่ีสะอาด  การท าความสะอาดอาขา่มีความเช่ือวา่เม่ือได้ท าความสะอาดห้วยศกัดิส์ิทธ์ิ
แล้วได้บญุ  เพราะการประกอบพิธีกรรมตา่ง ๆ  ท่ีศกัดิส์ิทธ์ิต้องเอาน า้มาจากล าห้วยนีไ้ปประกอบเทา่นัน้  
นอกจากการท าความสะอาดแล้ว  ยงัมีการปลกูแซมไว้ด้วยต้นไม้  เพ่ือให้มีการอุ้มน า้ไว้เลีย้งอาขา่ทัง้
ชมุชน   
   3.สญัญาณเตือนให้เตรียมเมล็ดพนัธุ์ตา่ง ๆ  หลงัจากเทศกาลนีก้ารเร่ิมปลกูพืชตา่ง ๆ  เกิดขึน้  
จงึต้องมีการเตรียมเมล็ดพนัธุ์ตา่ง ๆ  เพ่ือน า้ไปปลกูในไร่นา 
  
              รูปแบบท่ีแสดงออกของเทศกาล  แช่  คา  อะเผ่ว 
   เทสกาลนีก็้เชน่กนัยงัไมป่รากฏวา่เกิดขึน้ท่ีใด  เม่ือใดเป็นเทศกาลท่ีเก่ียวกบัการปลกูข้าว  มี
ด้วยกนัทัง้หมด  2  วนั  ซึง่ โจ่วมาจะเป็นผู้ก าหนดฤกษ์ดี  การนบัวนัฤกษ์นัน้นบัโดยยดึครอบครัวของ โจ่ว
มาเป็นหลกั  จะต้องไมเ่ป็นวนัท่ีเป็นวนัเกิดหรือตาย  ในครอบครัว  เทศกาลนีจ้ดัขึน้เดือนพฤษภาคมของ
ทกุปี 
   วนัท่ี 1  แช่  คา  อะเผ่ว  จา  แป   เช้าของวนัแรกนี ้ ผู้ชายอาขา่ครอบครัวละคนจะเดนิทางไป
ห้วยศกัดิส์ิทธ์ิ  เพ่ือไปท าความสะอาด  ท ารัว้  อาขา่มีความเช่ือวา่  ถ้าครอบครัวใดไมไ่ปร่วมท ารัว้  ท า
ความสะอาดห้วยในวนันี ้ การท ามาหากินไมข่ึน้  เม่ือท าความสะอาดเสร็จก็เดนิทางกลบับ้านไปกินข้าว
เช้าแล้วจะมีผู้หญิงอาขา่มาตกัน า้ในห้วยศกัดิส์ิทธ์ินี ้ การตกัน า้จะต้องตกัตามล าดบั  ก่อนตกัน า้ต้องมี
การล้าง  หน้า  มือ  และเท้า  ตกัน า้เสร็จก็จะเดนิทางกลบับ้าน    เวลาประมาณ 11  โมง  โจ่วมา  จะตี
กลองเพ่ือเป็นสญัญาณวา่สามารถนึง่ข้าวได้  ท าการนึง่ข้าว  ชว่งท่ีข้าวยงัไมส่กุ  ก็จะคัว่งาด ามาต ากบั
เกลือ  เพ่ือให้ผสมกบั ข้าวปกุ  เอาข้าวท่ีนึง่สกุไปต ากบั ข้าวปกุ  ยก ข้าวปกุเข้าบ้าน  เม่ือไปถึงบ้านก็ท า
ความสะอาดบ้านและหิง้  เอาลกูเหล้ามาตัง้ใกล้ ๆ  หิง้เอาตอกมาใสห่นึง่อนั  และมีหลอดดดูน า้  น าถ้วย
มาวางไว้ใบหนึง่  เทน า้บริสทุธ์ิใสใ่นขนัท่ีท ามาจากน า้เต้า  เอาขนัตกัน า้จากถ้วยมาเทใสล่กูเหล้า  ไปจบั
ไก่มา  1  ตวั  ใช้ได้ทัง้ตวัผู้และตวัเมียแตต้่องมีอวยัวะครบและต้องไมมี่ขนสีขาว  ตกัน า้จากถ้วยมาเทใส่
ขา  ปีก  และหวัไก่  ท่ีละ  3  ครัง้  แล้วใช้ไม้ตีหวั  น าไก่ไปเผาถอนขน  ล้างด้วยน า้สะอาด  ดงึโครงไก่
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ออกมาเป็นสองสว่น  คือ  สว่นอกกบัสว่นหลงั  การดงึจะต้องไมใ่ห้ตบัไก่ตดิหน้าอกไก่  ถ้าดงึตดิตบัไก่
จะต้องหาไก่ตวัใหมแ่ละเร่ิมท าพิธีใหม ่ อาขา่เรียกวา่ นุ่ม    แบง่เนือ้ไก่เป็นชิน้สว่นใหญ่เป็นนอ่ง  ปีก  
และตบั  และเนือ้ชิน้เล็กสว่นหน้าอกไก่  เอาไปต้มกบัเกลือ  ข้าวสาร  และขิง  ระหวา่งท่ีต้มไก่ยงัไมส่กุ  ก็
เอาถ้วย  เก้าอี ้ ขนัโตก  ท าพิธีออกมาล้างโดยใช้น า้บริสทุธ์ิ  ล้างเสร็จ  เอาถ้วยวางไว้บนขนัโตก  จ านวน  
5  ใบ  ยกไก่ท่ีต้มลง  ถ้วยใบท่ี  1  ใสข่ิงกบัชา  2  เหล้า  3 ข้าวบริสทุธ์ิ  4   ข้าวปกุ  และ  5  เนือ้ไก่  นอ่ง  
ปีก  ตบั  เอาเก้าอีไ้ปวางไว้ใกล้หิง้  ยกขนัโตกไปวางไว้ใกล้ ๆ  หิง้ก่อน  หนัหลงัให้หิง้ประมาณ  2-3  นาที  
ยกขนัโตกลงมา  แล้วแบง่เคร่ืองเซน่ไหว้ให้ทกุคนในครอบครัวกิน  การแบง่ให้กินผู้ท าพิธีต้องกินเป็นคน
แรกก่อน  แล้วแบง่ให้คนอ่ืน ๆ ในครอบครัวกินตาม  การรับเคร่ืองเซน่ไหว้ต้องรับด้วยสองมือ  ต้องสวม
ใสเ่สือ้ผ้าท่ีมิดชิดและสวมหมวก  เม่ือกินครบทกุคนในครอบครัวก็เอา ข้าวปกุและเนือ้ไก่ท่ีใสถ้่วยไปเก็บ
ไว้ในฉางข้าวสาร  สว่นเหล้า  ข้าวบริสทุธ์ิ  ชา  ไปเททิง้ท่ีเตาไฟ  แล้วเอาขนัโตกไปวางไว้บนหิง้  เก้าอี ้ 
วางใกล้ ๆ หิง้เหมือนเดมิ  พอถึงเวลาค ่าผู้อาวโุสในหมูบ้่านคนใดคนหนึง่ท่ีมีหน้าท่ีไปตะโกนท่ีบ้าน โจ่วมา  
ตะโกนแปลได้ดงันี ้ “พรุ่งนีเ้ป็นวนัเร่ิมปลกูข้าว  ล้างห้วยศกัดิส์ิทธ์ิให้สะอาด  ขอให้ทกุคนอยา่ออกจาก
หมูบ้่าน  ขอให้อยูใ่นจารีตประเพณี  ห้ามจบัปลา  หาเห็ด  ขดุหนอ่  แตะต้องขนสีขาว  จบันก จบั
กระลอก ”  อาขา่เรียกการตะโกนนีว้า่    แน่  กู  กู่-เออ   เม่ือตะโกนเสร็จก็ต้องเข้าไปกินเหล้าท่ีบ้าน โจ่ว
มาท่ีเตรียมไว้ให้  ในคืนนี ้โจ่วมาต้องเตรียมไก่ไว้  2  ตวั  ตวัผู้   1  ตวั  และ  ตวัเมีย 1  ตวั  ไว้ประกอบ
พิธีกรรมในวนัรุ่งขึน้ 
   วนัท่ี  2    แซ่  คา  อะเผ่ว  จา  ดา   รุ่งเช้าผู้อาวโุสในหมูบ้่านจะมาบ้าน โจ่วมาแล้วเดนิทางไป
กบัโจ่วมาไปท่ีห้วยศกัดิส์ิทธ์ิ  หรือ  ห้วยศกัดิส์ิทธ์ิท่ีอาขา่เรียกวา่  อี ้ จู่  ล่อ  เค๊าะ   เพ่ือท าพิธีล้างเมล็ด
พนัธุ์พืช  พอถึงท่ีห้วยก็เอาลกูเหล้ามาตัง้  และตัง้ถ้วยอีกหนึง่ใบ  เอาน า้จากห้วยใสถ้่วยข้างในถ้วยมีขนั
น า้ท่ีท ามาจากน า้เต้า  เอาขนัตกัน า้จากถ้วยเทใสข่า  ปีก  และหวัไก่  ท่ีละ 3  ครัง้  ใช้มีดเฉือนคอไก่และ
รองเลือด  เอาจอบเล็ก ๆ  ไปขดุท่ีต้นล าห้วย  เพ่ือท าให้น า้ไหลคลอ่ง  เอาพนัธุ์ข้าวเปลือกท่ีหอ่ด้วย
ใบตอง  มามดัตดิกบัทอ่นไม้ไผท่ี่ตอ่น า้ออกมาจากห้วย  เพ่ือให้น า้ท่ีไหลออกมาตกใสเ่มล็ดพนัธุ์ข้าว  
ถอนขนไก่จากนอ่ง  ปีก  และหวั  ทัง้สองตวัท่ีละ  3  ครัง้  ทิง้ลงในล าห้วย ขอพรพร้อมทัง้เอามือจุม่ลง
ถ้วยเลือดไก่ดีดเลือดลงในล าห้วย  เอาไก่ไปถอนขนและเผา  ล้างด้วยน า้สะอาด  เอาเนือ้ไก่ไปแบง่เป็น
ชิน้สว่น  ต้องแบง่เป็นขา  นอ่ง  ตบั  ใส้  ปีก  และหวั  ต้องท าเป็นชิน้โต ๆ  สว่นชิน้เนือ้ไก่อ่ืน ๆ  ก็ท าเป็น
ชิน้เล็ก ๆ  มาแกง  อาขา่เรียกการแบง่นีว้า่  ฮู่  มา  ลา  ดา  พอต้มสกุก็ยกลงเอาขนัโตกมาตัง้  หอ่
ขนัโตกด้วยใบตอง  เอาถ้วยมาตัง้บนขนัโตก  จ านวน  5  ใบ  ใบท่ี 1  ใส ่ เหล้า  2  ชนิดคือ  น า้จากลกู
เหล้า  และเหล้าใช้ด่ืม    2  ใสข้่าวบริสทุธ์ิ  3  ใสเ่นือ้ไก่ตวัเมียมีนอ่ง  ขา  ตบั  ใส้  ปีก  หวั    4  ใสเ่นือ้ไก่
ตวัผู้   มี  ขา  นอ่ง  ตบั  ใส้  ก้นไก่  และหวั  5  ชา  ยกขนัโตกไปบริเวณล าห้วย  หยิบข้าวบริสทุธ์ิจากถ้วย
เทลงในล าห้วย  ตามด้วยเนือ้ไก่ตวัเมีย  ตวัผู้   เทเหล้า  2  ชนิด  ลงในล าห้วย  และตามด้วย ชา  แล้วยก



105 
 

ขนัโตกขึน้มาให้โจ่วมาเร่ิมกินคนแรก  โดยกินข้าวบริสทุธ์ิ  เหล้า  2  ชนิด  ชา  และเนือ้ไก่  เร่ิมกินข้าว  
(หอ่ข้าวมาจากบ้าน)  พอกินข้าวเสร็จก็น ากระดกูไก่  สว่นนอ่งทัง้สองตวัมาดดูวง  ดเูสร็จก็จะเดนิทาง
กลบับ้านโจ่วมา  กลบัมาถึงบ้าน โจ่วมาก็เรียกผู้อาวโุสในชมุชนมาดดูวงหมูบ้่าน  ชว่งท่ีดดูวงอยูน่ัน้ โจ่ว
มาไปจบัไก่มา  1  ตวั  ใช้ได้ทัง้ตวัผู้และตวัเมีย  แตต้่องไมมี่ขนสีขาว  เตรียมข้าวเปลือกท่ีไปล้างมา  จอบ
เล็ก  ขิงและชาท่ีหอ่ด้วยใบตอง  ลกูเหล้า  น า้บริสทุธ์ิ  หายอดไม้ ปุ่ ห่า (เป็นต้นไม้ชนิดหนึง่  ท่ีมีใบเรียว
ยาว ประมาณ  10  เซนตเิมตร)  เอามาจ านวน  3  ยอด  ถือด้วยมือเทา่นัน้เดนิทางไปไร่   พอไปถึงไร่ก็
เอาถงุท่ีแบกห้อยไว้ท่ีศาลพระภมูิท่ีท าไว้ในไร่  อาขา่เรียกศาลพระภมูินีว้า่  ยา  ชุ่ม  หุ่ม  พี่   น าไก่วางไว้
ใกล้ศาลพระภมูิ  น าลกูเหล้าและถ้วยออกมา  เทน า้บริสทุธ์ิใสถ้่วย  เอาขนัท่ีท าจากน า้เต้าใสถ้่วย  แล้ว
เทน า้บริสทุธ์ิลงไป  น าขนัน า้ตกัน า้จากถ้วยเทใสข่าไก่  ปีก  และหวั  ท่ีละ  3  ครัง้  ใช้ไม้ท่ีเตรียมมา  ตี
หวัไก่  ถอนขนให้สะอาด  เผาไก่ไปด้วยและขอพรไปด้วย  เม่ือเสร็จก็น าเมล็ดพนัธุ์ข้าวออกมา  ขดุหลมุ  
แล้วเอาเมล็ดพนัธุ์โปรยใสห่ลมุ  ขดุจ านวน  3  ครัง้  เอาข้าวเปลือกท่ีเหลือใสก่ระบอกไม้ไผม่ดัตดิศาล
พระภมูิ  ท าความสะอาดศาลพระภมูิ  พอท าเสร็จก็เอากระบอกไม้ไผท่ี่มีข้าวเปลือกหอ่กลบัไปบ้าน  เป็น
อนัเสร็จพิธีกรรม  การท าพิธีกรรมนีเ้ป็นสิ่งส าคญั  เพราะเป็นสญัญาณเตือนวา่ถึงฤดกูารเร่ิมการปลกูพืช
ตา่ง ๆ  การปลกูต้องให้โจ่วมาปลกูเป็นครอบครัวแรกก่อน  แล้วครอบครัวอ่ืนในหมูบ้่านจงึปลกูตามได้  
บทบาทของดนตรีในเทศกาล  แช่  คา  อะเผ่ว 
  ทอ่ง  หรือกลองของชาวอาขา่นัน้  เข้าไปมีบทบาทในการใช้บอกสญัญาณ  ในการเร่ิมพิธี  และ
ใช้เพ่ือบอกสญัญาณตา่งๆ ในพิธีกรรมท่ีจดัขึน้ ร่วมกนัในชมุชน  
 
          3.2 ดนตรีที่เก่ียวข้องกับความเช่ือ 
          การสร้างประตูหมู่บ้าน  หรือ ล้อ ข่อง ตู่เออ   
 ตามความเช่ือของชาวอาขา่นัน้เช่ือวา่ในอดีตอาขา่ไมมี่ประตหูมูบ้่านดงัเชน่ปัจจบุนั  และได้เกิด
โรคภยัไข้เจ็บตา่ง ๆ เข้ามาในหมูบ้่าน  ตลอดถึงผีสางตา่ง ๆ ก็เข้ามารบกวนชาวอาขา่  ท าให้เจ็บไข้ได้
ป่วยตลอดถึงมีบางคนได้ล้มตายจากไป  ผู้น าการปกครองและผู้น าสวดตา่ง ๆ ตลอดถึงผู้อาวโุสในชมุชน
จงึได้ปรึกษากนั  เพ่ือหาทางป้องกนัและแก้ไขไมใ่ห้โรคภยัไข้เจ็บและผีสางเข้ามาตามพนัธสญัญาท่ีเคย
ท าไว้(ท าไว้ในชว่งท่ีหลงัจากอะมามาตะได้ตายไป ผีกบัคนได้แบง่เขตอยูใ่นโลกผีและโลกมนษุย์  ซึง่การ
แบง่โลกแบง่ได้เป็น  2  ระดบัคือ  โลกแหง่ผีคือกลางคืนและโลกแหง่ไมมี่ตวัตน  และโลกแหง่คนคือ
กลางวนัและโลกแหง่มีชีวิตมีตวัตน)  ตลอดถึงป้องกนัโรคร้ายและโรคภยัไข้เจ็บเข้ามา  จงึได้สร้าง  ลอ้
ข่อง  ขึน้มาเพื่อป้องกนัไมใ่ห้ภยนัตรายตา่ง ๆเข้ามาท าร้ายอาขา่  ลอ้ข่อง   จงึมีรูปตา่ง ๆ และมี
ความหมายตา่งกนัดงันี ้ รูปแกะสลกัของมนษุย์  สามารถบอกได้  2  ความหมาย  ความหมายแรกคือ  
เป็นการบอกกลา่วผีสางวา่ถ่ินนีเ้ป็นถ่ินของมนษุย์  ผีเข้าไมไ่ด้  เม่ือผีเห็นรุปแกะสลกัก็จะกลวัและรูป
แกะสลกัก็ไลผี่ไป  ความหมายท่ีสองคือ  เป็นการให้มนษุย์ร าลกึอยูเ่สมอวา่การท่ีมนษุย์สามารถอยูต่อ่ไป



106 
 

ในโลกนีไ้ด้ตอ่ไปก็ต้องมีการสืบเผา่พนัธุ์  รูปนก  เชน่  เหย่ียว  มีความหมายวา่  นกเป็นสตัว์ท่ีบนิอยูเ่บือ้ง
บน สามารถเห็นสิ่งท่ีไมดี่ท่ีเข้ามาในชมุชนอาขา่เม่ือเห็นก็บนิกลบัมาสง่ขา่วให้รูปแกะสลกัมนษุย์  เพ่ือให้
เตรียมการไลส่ิ่งไมดี่  สว่น  ด๊าแล้ หรือตาแหลว  นัน้มีไว้เป็นยนัต์  เม่ือสิ่งไมดี่เห็นก็จะกลวัและหนีไป  ด๊า
แลมี้ความหมายอีกอยา่งหนึง่คือ  เป็นสญัลกัษณ์ของอาขา่ในการรักษาป่าไม้ เม่ืออาขา่เห็น ด๊าแล้มดัตดิ
ต้นไม้  อาขา่จะไมต่ดัไม้และฟันต้นไม้ต้นนัน้เดด็ขาด  เพราะอาขา่รู้ทนัทีเลยวา่สถานท่ีแหง่นีเ้ป็นสถานท่ี
พิธีกรรม 
  เนือ้หาสาระของเทศกาล  ล่อ  ขึง  ตู่ – เออ อะเผ่ว 
  1.การสร้างล่อขึง  หรือประตหูมูบ้่าน  แสดงออกถึงการป้องกนัสิ่งไมดี่  เชน่  ผีสาง  โรคภยัไข้
เจ็บ  จงึต้องสร้างขึน้มาใหมท่กุปี ๆ  ละครัง้ประมาณกลางเดือนเมษายน  และอาขา่ทกุคนรู้สกึปลอดภยั
และสบายใจ  เม่ือมีประตหูมูบ้่านท่ีสิ่งชัว่ร้ายท าร้ายไมไ่ด้  จงนบัวา่การท า ล่อ  ขึง   ของอาขา่เป็นการใช้
จิตวิทยา  เพ่ือรักษาขวญัของอาขา่ทกุคนในชมุชน  
   2.แสดงออกถึงธรรมชาตขิองมนษุย์ในการสืบพนัธุ์  ในประตหูมูบ้่านมีรูปแกะสลกัผู้หญิงผู้ชาย
ท่ีแสดงถึงธรรมชาตขิองคนในเร่ืองการสืบเผา่พนัธุ์  ในสงัคมของอาขา่การแกะรูปอยา่งนีไ้มถื่อวา่เป็น
เร่ืองต ่าต้อยหรือเสียหาย  เพราะมีความเช่ือวา่คนเราจะด ารงเผา่พนัธุ์อยูไ่ด้ด้วยกิจกรรมสืบเผา่พนัธุ์  
การแกะรุปดงักลา่วจงึเป็นการย า้เตือนถึงธรรมชาตขิองความเป็นมนษุย์  
  3.เป็นวนัศลิปะ  ในเทศกาลนีช้า่งท่ีมีฝีมือในการแกะสลกัตา่ง ๆ จะมารวมตวักนัท่ีประตหูมูบ้่าน  
และประลองฝีมือกนัวา่ใครมีฝีมือดีกวา่กนั  วนันีมี้การแกะรูปตา่ง ๆ เชน่ ปืน  มีด  ระเบดิ  คน  นก  มา
ประดบับนเสาประตหูมูบ้่าน  นอกจากเป็นเวทีประลองฝีมือในการแกะสลกัแล้ว  ยงัเป็นเวทีเปิดโอกาส
ให้กบันกัแกะสลกัรุ่นเยาว์  ได้มีโอกาสเรียนรู้และได้รับการถ่ายทอดจากผู้ รู้  
   4.แสดงออกถึงการอนรัุกษ์ต้นไม้  ในเทศกาลนีอ้าขา่มีการประดษิฐ์ท่ีอาขา่เรียกวา่  ด๊าแล้  
หรือภาษาไทยเรียกวา่ตาแหลว  ซึง่น ามามดัตดิกบัต้นไม้ในบริเวณประตหูมูบ้่าน  เม่ืออาขา่เห็น ด๊าแล้มดั
ตดิต้นไม้  ก็หมายถึงไมส่ามารถเอามีดหรือของมีคมฟันได้  ถ้าฟันก็ต้องเอาหมแูละเหล้าไปเลีย้งขอขมา  
จงึเป็นการอนรัุกษ์ต้นไม้โดยผา่นมิตวิฒันธรรมความเช่ือมาคมุพฤตกิรรมของมนษุย์ให้เอือ้ตอ่การรักษา
ป่า 
  รูปแบบท่ีแสดงออกของเทศกาล  ลอ้  ข่อง   อะเผ่ว 
  เทศกาลนีก็้เหมือนกบัเทศกาลอ่ืน ๆ  ยงัไมส่ามารถระบไุด้วา่เกิดขึน้ท่ีไหนและเม่ือใด  ตาม
ความเช่ือของชนเผา่อาขา่  เช่ือวา่ประตหูมูบ้่านหรือ  ลอ้ข่อง  เป็นสิ่งท่ีป้องกนัสิ่งชัว่ร้ายท่ีอยูน่อกชมุชน
จะเข้ามาท าไมดี่กบัคนในชมุชน  เวลาท าประตจูงึมีการท าลวดลาย  เพ่ือให้สิ่งชัว่ร้ายกลวัรูปแกะสลกั
ผู้หญิงผู้ชาย  มีให้ไลส่ิ่งไมดี่ไมใ่ห้เข้ามาในชมุชน  และแกะสลกัรูปนกอินทรีย์ไว้ให้บอกกลา่วสิ่งไมดี่ท่ีจะ
มาให้กบัรูปแกะสลกัผู้ชายผู้หญิงรู้  เพราะนกอินทรีย์เป็นสตัว์ท่ีบนิสงูสามารถมองเห็นอนัตรายตา่ง ๆ ได้
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มากกวา่ผู้อยูต่ ่า  การสร้างประตหูมูบ้่านจะต้องสร้างสองทาง  คือทางทิศเหนือและทางทิศใต้ของ
หมูบ้่าน  การท าประตหูมูบ้่านของอาขา่  นอกจากจะเป็นการท าเพ่ือป้องกนัสิ่งไมดี่เข้ามาในหมูบ้่านละ
รักษาป่าแล้วยงัเป็นการให้ความรู้เก่ียวกบัธรรมชาต ิ การสืบพนัธุ์ของมนษุย์ด้วย  
  ลอ้ข่อง    จะท าวนัใดก็ได้  ตามท่ี โจ่วมาเป็นผู้ก าหนด  จะท าในชว่งกลาง ๆ เดือนเมษายนของ
ไทยประกอบพิธีแคว่นัเดียว  คืนก่อนจะมีการประกอบพิธีกรรมหมูบ้่าน  จะมีการตีกลอง โดย โจ่วมา  
และมีการตะโกนให้ทกุคนในหมูบ้่านทราบวา่พรุ่งนีเ้ป็นวนัประกอบพิธี  ลอ้  ข่อง  ตูเอ่อ   ขอให้ทกุคนอยู่
ในความสงบ  อาขา่เรียกการตะโกนนีว้า่  เล่อ  กู่  อะนึง   โดยทัว่ไปจะตะโกนวา่  “ พรุ่งนีเ้ป็นวนัท าลอ้  
ข่อง  ขอให้ผู้หญิงและผู้ชายในหมูบ้่านอยูใ่นกฎเกณฑ์ อยา่เอารังนก  รังหน ู อยา่จบัปลา  อยา่ขดุหนอ่  
อยา่หาเห็ด ”  การตะโกนนีเ้น้นการประชาสมัพนัธ์ให้คนในชมุชนได้เตรียมตวัให้พร้อม  เพ่ือวนัท าประตู
หมูบ้่านในวนัรุ่งขึน้   
   วนัประกอบพิธีลอ้ ข่อง   วนัท่ี  1   หลงัจากกินข้าวเช้าเสร็จ  ประมาณ  8 โมงคร่ึง  ผู้ชายใน
บ้านคนใดคนหนึง่ทกุหลงัคาเรือนก็จะถือมีดไปบ้านโจ่วมา  ในเช้านีภ้รรยาของ โจ่วมาจะไปตกัน า้ในห้วย
ศกัดิส์ิทธ์ิ  พอทกุคนมาถึงบ้านกนัหมด  โจ่วมาก็จะเอาน า้บริสทุธ์ิ  เงิน และข้าวสาร น าหน้าไปประตู
หมูบ้่านทางทิศเหนือ  อีกสว่นหนึง่ก็จะแบง่ให้ไปในทิศใต้  เม่ือไปถึงประตหูมูบ้่าน โจ่วมาก็จะเร่ิมขดุหลมุ
ฝังเสาประตหูมูบ้่าน  บางสว่นจะหาไม้มาแกะสลกั  บางสว่นก็จะท าความสะอาดในรอบประตหูมูบ้่าน
โดยการกวาดใบไม้  ถางหญ้า  ให้ดสูะอาดตา   เม่ือน าไม้มาถึงผู้ชายท่ีเช่ียวชาญในการแกะรูปก็จะ
แกะสลกั  สว่นผู้หญิงก็จะมาบริการน า้ชาและน า้เปลา่ให้  ตลอดถึงการสาน  ด๊าแล ้ (ตาแหลว)  สว่นคน
ท่ีถนดัในการเขียนลวดลายก็จะเขียนลวดลายในเสาประตหูมูบ้่าน  เม่ือเตรียมทกุอยา่งพร้อม  ก่อนจะมี
การลงเสา  โจ่วมาจะมีการประกอบพิธีกรรมโดยการเทน า้บริสทุธ์ิลงหลมุ  ฝนเงินลงหลมุ  อยา่งละสาม
ครัง้  แล้วโจ่วมาใช้มือข้างซ้ายฟันเสา  จ านวน  9  ครัง้  ซึง่  9  มีความหมายถึงการปิดไมใ่ห้สิ่งชัว่ร้ายเข้า
มาในชมุชน  เม่ือเสร็จการท าประตหูมูบ้่านทกุคนต้องเดนิทางไปถึงบ้าน โจ่วมาก่อนจงึจะกลบัเข้าบ้านได้  
สว่นผู้อาวโุสในหมูบ้่านก็จะประกอบพิธีกรรมตอ่  โดยการน าไก่ตวัผู้หรือตวัเมียก็ได้  แตต้่องไมมี่ขนสีขาว
จ านวน  1  ตวั  เอาลกูเหล้ามาตัง้  หาถ้วยมาหนึง่ใบใสน่ า้บริสทุธ์ิ  ข้างในมีขนัท ามาจากน า้เต้า  ตกัน า้
เทใสข่า  ปีก  และหวัไก่  ทีละจ านวน  3  ครัง้  ใช้ไม้ตีหวัไก่ให้ตาย  เอาไก่ไปเผาและถอนขนให้สะอาด  
น าไปล้างด้วยน า้สะอาดอีกครัง้  เอาไก่ไปต้มทัง้ตวัใสเ่คร่ืองปรุงคือเกลือ  ขิง  และข้าวสาร  เม่ือต้มสกุก็
ตัง้ขนัโตกหอ่ด้วยใบตอง  ให้ โจ่วมาและผู้อาวโุสกินข้าว  การท าพิธีกรรมนีอ้าขา่เรียกวา่  ลอ้  ข่อง     แบ  
กู่  เจ๊อ  เม่ือกินข้าวเสร็จเป็นอนัเสร็จพิธี 
  ความหมายแฝงท่ีอยูก่บัพิธีกรรมนีส้อนให้คนรักธรรมชาต ิ ก่อนท่ีจะเข้าหมูบ้่านอาขา่  ถ้า
สงัเกตจะเห็นเตม็ไปด้วยป่าไม้อยา่งร่มร่ืน  การท าพิธีกรรมนีจ้ะมีการมดั ด๊าแล้  ซึง่สานจากไม้ไผแ่ล้วไป
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มดัตดิกบัต้นไม้  เม่ืออาขา่เห็น ด๊าแล้อาขา่จะไมเ่อามีดฟัน  ถ่มน า้ลายทิง้และตดัต้นไม้นัน้อยา่งเดด็ขาด  
เพราะนัน้หมายถึงเขตพิธีกรรมจะเอามีดฟันไมไ่ด้  ถ้าฟันจะต้องเอาหมแูละเหล้าไปขอขมา  
บทบาทของดนตรีในเทศกาล  ลอ้ ข่อง ตู่เออ   
  ทอ่ง  หรือกลองของชาวอาขา่นัน้  เข้าไปมีบทบาทในการใช้บอกสญัญาณ  ในการเร่ิมพิธี  และ
ใช้เพ่ือบอกสญัญาณตา่งๆ ในพิธีกรรมท่ีจดัขึน้ ร่วมกนัในชมุชน  

 
           3.3 ดนตรีในพธีิส าคัญต่าง ๆ  
    ฮึม่ สึ  - ฮมึม่ี  ( ไข่แดง ) 
   งานเทศกาล  ฮ่ึมสึ- ฮ่ึมมี่   นัน้จะจดั ในชว่งเดือนเมษายน  มีต านานเลา่ขานกนัมายาวนานวา่  
มีผู้น าอาขา่ทางการปกครอง หรือท่ีอาขา่เรียกวา่ โจ่วมา และผู้น าประกอบพิธีกรรม (ผู้สวดบทตา่ง ๆ ) 
หรือท่ีอาขา่เรียกวา่ พีม้า ซึง่สองต าแหนง่ท่ีกลา่วมานีมี้บทบาทมากในชมุชนอาขา่  ได้จดัการประชมุเพ่ือ
ปรึกษาหารือในเร่ืองการปกครอง   โดยมีผู้อาวโุสเข้าร่วมฟังและแสดงความคดิเห็นด้วย การประชมุครัง้
นีไ้ด้ใช้หลงัความเช่ือแบบอาขา่และจารีตประเพณีเป็นกฏระเบียบในการประชมุ  การประชมุนอกจาก
เป็นการหารือในข้อปกครองแล้ว  ยงัได้มีการให้การเรียนรู้เก่ียวกบัพิธีกรรมตา่ง ๆ ซึง่ พีม้าได้สอนให้กบัพี้
หย่าและผู้อาวโุสในชมุชน  และเป็นต้นตอของการเกิดพิธีกรรม “ แน่ เค่อ เค่อ – เออ ” ซึง่พิธีกรรมนีเ้ป็น
พิธีกรรมท่ีสืบเชือ้สายผู้น าวฒันธรรม  มีความส าคญัในการฝึกฝนทอ่งจ าและให้การเรียนรู้เก่ียวกบั
พิธีกรรมของอาขา่  การประชมุใช้ระยะเวลา 1 เดือน เม่ือการประชมุใช้เวลานาน  จงึได้มีนกัปราชญ์อา
ขา่สมยันัน้จงึได้คดิค้นการละเลน่เพ่ือความสนกุสนานให้เดก็และหนุม่ ๆ สาว ๆ ได้เลน่กนั จงึเป็นบอ่เกิด
พิธีกรรมชนไขแ่ดงหรือท่ีอาขา่เรียกวา่ ยา อู เน้ ในอดีตการประชมุนีถื้อวา่มีความส าคญัมากท่ีสดุ  เพราะ
ชว่งนีจ้ะอยูใ่นชว่งท่ีเสร็จจากการเก็บเก่ียว  และพกัผอ่นกนั และหลงัจากเสร็จการประชมุก็ถึงชว่งของ
การปลกูพืชตา่ง ๆ พอดี 
              เนือ้หาสาระของเทศกาล ฮึม่ ส ึ 
   1.เทศกาลนีเ้ป็นเทศกาลเร่ิมแรกของชนเผา่อาขา่ในรอบปี  เป็นเทศกาลริเร่ิมในการประกอบ
พิธีกรรมตา่ง ๆ และเกิดกระบวนการเรียนรู้ในชมุชนจากการเข้าร่วม นอกจากนีย้งัแสดงออกถึงการ
ต้อนรับฤดกูารใหม ่จากฤดหูน้าร้อนไปสูฤ่ดหูน้าฝน  อาขา่มีความเช่ือวา่หลงัจากเทศกาลนีเ้ป็นต้นไป 
สิ่งมีชีวิตตา่ง ๆ ทัง้แมลงและพืชได้ถือก าเนิดในโลก เชน่ จกัจัน่ ไส้เดือน แมงเม้า ฯลฯ และจากนีอี้กไม่
นานก็มีการปลกูพืชตา่ง ๆ ตามมา อาขา่จงึมีการเตรียมเมล็ดพนัธุ์พืช เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
หวา่นปลกู 
    2.เทศกาลนีถื้อได้วา่เป็นวนัเดก็ของอาขา่  เน่ืองจากมีการย้อมสีไขม่าชนกนัอยา่งสนกุสนาน  
แสดงออกถึงการแบง่ปันกนัและมีน า้ใจ  เพราะเม่ือต้มไขส่กุเสร็จก็ต้องแบง่กนัทกุคนในครอบครัว  และ
ยงัเป็นการสร้างสมัพนัธ์กบัครอบครัวอ่ืน ๆ โดยการมอบไขใ่ห้  และเกิดความสามคัคีในระดบัชมุชนจาก
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การเลน่ชนไขแ่ดงร่วมกนั  การชนไขแ่ดงมีนยัส าคญัท่ีแฝงอยูใ่นเทศกาลนีคื้อ การรู้จกัเสียสละ  รู้จกัเอือ้
อารีย์ และรู้จกัให้อภยั 
   3.แสดงออกถึงการเคารพผุ้ มีต าแหนง่ทางวฒันธรรม  เทศกาลนีมี้พิธีกรรมหนึง่ ท่ีอาขา่เรียกวา่ 
หล่า แหย่ ทู -เออ เป็นพิธีกรรมท่ีผู้ มีต าแหนง่น้อยกวา่ท าความเคารพผู้ ท่ีมีต าแหนง่สงูกวา่ เชน่ พีห้ย่า ท า
ความเคารพพีม้า การท าความเคารพต าแหนง่ทางวฒันธรรมของอาขา่เป็นการสืบทอดความเช่ือดัง้เดมิ
อยา่งหนึง่ท่ีมีอิทธิพลตอ่คนทัง้ชมุชน การท าความเคารพนอกจากผู้ ท่ีมีต าแหนง่น้อยกวา่ยกยอ่งผู้ มี
ต าแหนง่สงูกวา่แล้ว  ยงัสอนการเรียนรู้ท่ีต้องมีครู อาจารย์ และต้องได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่น
สูรุ่่น 
             รูปแบบการแสดงออกของเทศกาล   ฮ่ึมสึ  
  เทศกาลฮ่ึม สึ อะเผ่ว หรือเทศกาล ไขแ่ดง ท่ีคนไทยทัว่ไปรู้จกักนั มีด้วยกนัทัง้หมด 2 วนั ในชว่ง
ต้นเดือนเมษายนของทกุปี เป็นเทศกาลท่ีเกิดขึน้ก่อนท าการปลกูตา่ง ๆในรอบปี ส าหรับความเป็นมาไม่
เป็นท่ีแนช่ดัวา่เกิดขึน้เม่ือใด ในอดีตชว่งเทศกาล ฮ่ึมสึ กบั ฮ่ึมมี่ มีชว่งหา่ง 13 วนั แตปั่จจบุนัได้มีการ
เปล่ียนแปลงเทศกาลนีไ้ปจากเดมิ  คือ ได้มีการเปล่ียนแปลงเม่ือประมาณ 15 ปีท่ีแล้ว  โดยผู้ รู้เก่ียวกบั
เทศกาลจากบ้านแสนเจริญเก่า  ร่วมกบัสมาคมเพ่ือการศกึษาวฒันธรรมอาขา่  จงัหวดัเชียงราย  ได้
เปล่ียนมาเป็นไมมี่ชว่งหา่ง  และรวมเทศกาล ฮ่ึมสึ กบัเทศกาล ฮ่ึมมี่  ไว้ด้วยกนั   จงึเป็นเทศกาล ฮ่ึมสึ – 
ฮ่ึมมี่ ตัง้แตบ่ดันัน้จนมาถึงปัจจบุนั เหตผุลในการเปล่ียน เน่ืองจากชว่ง ระยะหา่ง 13 วนั เป็นชว่งท่ีไม่
สามารถตดัไม้ แตห่าใบไม้สีเขียวได้ และไมส่ามารถเก็บเก่ียวพืชผลตา่ง ๆ ได้ทกุชนิด ผู้ รู้ทางวฒันธรรม
อาขา่ จงึมีการปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกบัสภาวะปัจจบุนั  เพราะชาวบ้านท าผิดจารีตประเพณีบอ่ย  
และเกรงวา่นานเข้าชาวบ้านจะเห็นของผิดเป็นถกู  เน่ืองจากชว่งหา่งมากเกินไปจงึได้ปรับเปล่ียนไป  ใน
อดีตกรณีท่ีท าผิด  โดยการตดัไม้หรือเก็บพืชผลทกุชนิด  ก็ต้องมีการประกอบพิธี  ซึง่อาขา่เรียกพิธีกรรม
นีว้า่  “ บู ล่อ  ”    แปลวา่ท าให้สะอาดขึน้ เพราะอาขา่ถือวา่บคุคลใดก็ตามท่ีไปตดัไม้  หรือเก็บเก่ียว
พืชผลในชว่งจ าศีลคือคนไมบ่ริสทุธ์ิ  จะน าซึง่สิ่งไมดี่เข้ามาในชมุชน 
   วนัท่ี 1  ของงาน   “ ฮ่ึม สึ อะเผ่ว จะแป  “  รุ่งเช้าหญิงชาวอาขา่  จะแตง่ตวัชดุอาขา่  ไปตกัน า้
ในห้วยศกัดิส์ิทธ์ิ  ก่อนจะตกัน า้ต้องมีการล้างหน้า มือ และเท้า  กลบัมาจากการตกัน า้ถึงบ้านก็จะแช่
ข้าวเหนียว  และเวลาประมาณเท่ียงวนั  โจ่วมา  ก็จะตีกลอง เพื่อเป็นสญัญาณให้กบัชาวบ้านวา่ให้นึง่
ข้าวเหนียวได้ ระหวา่งนึง่ข้าวยงัไมส่กุก็จะมีการคัว่งาด าต าใสเ่กลือ  นึง่ข้าวเหนียวสกุก็ยกไปต าเป็น ข้าว
ปกุ  โรยด้วยงาด า เพ่ือให้กลิ่นหอมและไมใ่ห้ ข้าวปกุตดิมือ   สว่นเกลือใสใ่ห้มีรสชาตอิร่อย  ยก ข้าวปกุ
เข้าบ้านเพ่ือประกอบพิธีกรรม  เร่ิมด้วยการตัง้ลกูเหล้า  หรือท่ีอาขา่เรียก จ่ี ป่า จ่ี สี่   (มีข้าวสารผสม
ข้าวเปลือก  และยีสต้มเหล้าผา่นการหมกัมาแล้ว ใสใ่นกระบอกไม้ไผ่)  
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   ข้างในมีหลอดดดูน า้ท่ีท าจากไม้ไผมี่รู  อาขา่เรียกวา่ อี ้เจอะ เทน า้บริสทุธ์ิใสถ้่วย  หยิบขนัน า้ท่ี
ท าจากน า้ตกัน า้จากถ้วยมาเทใสล่กูเหล้า  จ านวน 3 ครัง้  แล้วหาตอกไม้ไผม่าใสล่กูเหล้า  จ านวน 1 อนั 
การใสต่อกนีอ้าขา่เรียกวา่ จ่ี ช่อ   ไปจบัไก่มา จ านวน 1 ตวั ซึง่ไก่ท่ีน ามาประกอบพิธีนัน้  สามารถใช้ได้
ทัง้ตวัผู้และตวัเมีย  แตต้่องไมมี่ขนสีขาว  เพราะอาขา่ถือวา่ถ้าไก่ท่ีมีขนสีขาวคือไก่ท่ีไมบ่ริสทุธ์ิ  หรืออา
ขา่เรียกวา่ ยา จี ยา เซอะ   และต้องมีอวยัวะครบทกุสว่น  ไมพ่ิการ   เอาขนัตกัน า้จากถ้วยท่ีตัง้ไว้  มาเท
ใสไ่ก่บริเวณขา  ปีก และ หวั  จ านวนท่ีละ 3 ครัง้  จงึใช้ไม้ท่ีเตรียมไว้ตีบริเวณหวั  อาขา่เรียกไม้นีว้า่  ตี ่ตู่  
หลงัจากฆา่ไก่แล้ว  พิธีกรรมจะมีความแตกตา่งออกไปตามตระกลู  เชน่ ตระกลู จูเปาะ  จูตอ้ง  มาเยอะ    
ก่อนจะถอนขนไก่และเผา  จะมีการตดัปีกและขาออกไป  ด้วยเหตผุล 2 ประการ  ประการท่ีหนึง่ถ้าปีก
หรือขาหกั  จะประกอบพิธีกรรมตอ่ไมไ่ด้  ต้องหาไก่ตวัใหมม่าประกอบพิธีแทน  ประการท่ีสองเพื่อความ
สะดวกในการประกอบพิธีกรรม  เพราะบางครัง้การประกอบพิธีกรรมต้องใช้ไก่ตวัเล็ก ๆ สว่นนามสกลุ
อ่ืน ๆ เชน่ อายิ เชอมือ จะไมมี่การตดัขาและปีกไก่ออกแตอ่ยา่งใด  พอเผาและถอนขนไก่ออกหมด  ก็จะ
น าไก่มาล้างด้วยน า้สะอาด  แล้วดงึโครงไก่ออกเป็นสองสว่นคือ  สว่นหน้าอกไก่กบัสว่นหลงัไก่  เวลาดงึ
โครงไก่  ต้องไมใ่ห้ตบัไก่ตดิทางหน้าอกไก่  เพราะวา่ถ้าตดิต้องท าพิธีใหม ่ ถ้าตบัไก่ตดิหน้าอกไก่ อาขา่
เรียกวา่ นุ่ม จะตดันอ่ง ต้นปีก และตบัไก่ เป็นทอ่น ๆ และเอาสว่นหน้าอกไก่  ก็จะตดัเป็นชิน้เล็ก ๆ มาต้ม
กบั เกลือ  ขิง และข้าวเหนียว ระหวา่งท่ีต้มไก่ยงัไมส่กุ ก็เอาเก้าอี ้ขนัโตก ถ้วย ห่อจึ (ท าจากไม้ไผ ่มี
ลกัษณะเป็นกระบอกกลม  ข้างในมีรู  ยาวประมาณ 8 เซนตเิมตร) ออกมาล้าง  โดยใช้น า้บริสทุธ์ิ พอ
ล้างเสร็จก็เอาถ้วยมาว้างไว้บนขนัโตก ใบท่ี 1 ใสข่ิงกบัชา ใบท่ี 2 ใสเ่หล้า ใบท่ี 3 ใสข้่าวบริสทุธ์ิ   ใบท่ี 4 
ใสข่้าวปกุ และใบท่ี 5 ใสเ่นือ้ไก่  เชน่  นอ่ง  ปีก และตบั ยกเก้าอีไ้ปวางไว้ใกล้ ๆ หิง้   ตามด้วยขนัโตกไว้
บริเวณใกล้ ๆ กบัหิง้  หนัหลงัให้หิง้ประมาณ 2 – 3 นาที  จงึยกขนัโตกลงมาเรียกคนในครอบครัวทกุคน
กิน อะเผ่ว ล่อ จา จ่า -เออ  (หมายถึงแบง่เคร่ืองประกอบพิธีกรรมมากินกนัในครอบครัว) การรับ อะเผ่ว 
ล่อ จา จะต้องรับสองมือ  ใสเ่สือ้ผ้าให้มิดชิด  ใสห่มวกให้เรียบร้อย  การแบง่กนักินนัน้  ผู้ประกอบพิธีซึง่
เป็นผู้ชายเทา่นัน้  ต้องกินเป็นคนแรก  แล้วจงึให้คนในครอบครัวกินตอ่  เม่ือการกินครบทกุคน  เก็บ ข้าว
ปกุและเนือ้ไก่ท่ีอยูใ่นถ้วยไปเก็บไว้ท่ี แช ่ พู ่ เปอะ (หมายถึง ฉางข้าวสารขนาดเล็ก ๆ ท่ีตัง้อยูใ่กล้ ๆ กบั
หิง้) สว่นถ้วยท่ีเหลือก็น าของประกอบพิธีกรรมไปเททิง้ในเตาไฟ  สาเหตท่ีุต้องไปเททิง้ท่ีเตาไฟ  เพราะวา่
ของท่ีเหลือจากการประกอบพิธีกรรมนัน้  ได้ผา่นกระบวนการพิธีกรรมศกัดิส์ิทธ์ิ  จงึไมค่วรให้สตัว์อ่ืน ๆ 
กินตอ่  จงึต้องเททิง้ให้ไหม้หมด  หลงัจากพิธีกรรมเสร็จ  ก็จะน าเนือ้ไก่ท่ีเหลือ  มาท ากบัข้าวกินข้าวเท่ียง  
ในชว่งบา่ย ๆ ผู้หญิงอาขา่แตง่ชดุอาขา่เตม็ยศ  ไปตกัน า้ท่ีห้วยศกัดิส์ิทธ์ิเพ่ือไว้ประกอบพิธีในวนัตอ่ไป  
ในกลางคืนพีห้ย่าและผู้อาวโุส  เตรียมอาหารและสรุาไปบ้าน พีม้า   เพ่ือเรียนบทสวดตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นใน
การประกอบพิธีกรรม  อาขา่เรียกการเรียนบทสวดนีว้า่  แน่ เค่อ เค่อ จอเออ   ในอดีตเรียนพิธีนีจ้ะต้อง
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เรียนทัง้คืน  การเรียนเอาอาหารท่ีเตรียมมามาตัง้ขนัโตก  รินเหล้าให้ พีม้า  ให้ พีม้าด่ืมก่อน  พีห้ย่าจงึดื่ม
ได้   ในคืนนีมี้ผู้หญิงจะน าดอกไม้มาให้พีห้ย่าแลพีม้า  เพ่ือปักหวัในเวลาเรียนบทสวดตา่ง ๆ  
  การประกอบพิธีกรรมของอาขา่  มีข้อสงัเกตบางประการ  ท่ีสามารถบอกนยับางอยา่งได้ จาก
การประกอบพิธีกรรม  เวลาประกอบพิธีกรรม  ถ้าเอาหวัไก่ใสแ่ล้วต้มรวมกบันอ่ง ตบั และปีกไก่  นัน้
หมายถึงบคุคลผู้ประกอบพิธีกรรมนัน้  เคยผา่นการฆา่คนมา  และต้องประกอบพิธีกรรมอยา่งนีต้ลอด
ชีวิต   
 วนัท่ี  2    ฮ่ึม สึ อะเผ่ว ลอ ดา     รุ่งเช้า พอได้ยินเสียงไก่ขนั  ผู้หญิงอาขา่จะต้าวสารท่ีเป็นข้าว
เหนียว  เคร่ืองต าข้าวสารอาขา่เรียกวา่ ถ่อง ชุ่ม (ครกกระเดื่อง) เพ่ือไปท าเป็น จา แล (เป็นลกูกลม ๆ ลกู
ประมาณลกูชิน้) มีเร่ืองเลา่ขานเก่ียวกบัการต าข้าวนีว้า่ มี อะบ่อ จา แต ซึง่เป็นคนจีนพอ่ค้าขายผ้า  มา
นอนในบ้านอาขา่  ซึง่เป็นชว่งท่ีอาขา่จะต าข้าว   ผู้หญิงอาขา่รอเสียงไก่ขนัแล้วต าข้าว  พอได้ยินเสียงไก่
ขนั  ผู้หญิงอาขา่ต าข้าวพร้อม ๆ กนัท าให้อะบ่อจาแตตกใจอยา่งสดุขีด  จงึลกูไปใสก่างเกงท่ีวางไว้ใกล้ ๆ 
ด้วยความรีบร้อนท าให้ใสก่างเกงข้างเดียวและท าให้ขากางเกงขาด  วนันีอ้าขา่จงึกลา่ววา่ต าข้าวให้ อะ
บ่อจาแต ตกใจพอต าได้ละเอียดก็น ามาปัน้เป็นลกูกลม ๆ ตัง้กระทะต้มน า้ให้เดือด ปลอ่ยลกู จาแลลงต้ม
จนสกุ  เม่ือสกุแล้วมาวางบนกระด้งท่ีวางใบตอง  คัว่งาด าใสเ่กลือมาผสมกบัจาแล  เพ่ือให้มีกลิ่นหอม
อร่อย และไมใ่ห้ตดิกบักระด้ง น าจาแลมา 18 ลกู ในทัง้หมดนีจ้ะไมท่างาด า 9 ลกู การประกอบพิธีนี ้ ถ้า
เป็นพีห้ย่ากบัพีม้า  ต้องน าจาแล 27 ลกู  พอเตรียมจาแลเรียบร้อยก็ไปจบัไก่ตวัผู้มา  1  ตวั  ไก่ตวัผู้ตวันี ้
ต้องไมเ่ป็นไก่ท่ีมีสีขาว  เพราะอาขา่ถือวา่ขนสีขาวคือสีไมบ่ริสทุธ์ิ  ต้องไมเ่ป็นไก่ท่ีพิการ  เพ่ือประกอบพิธี
ท่ีอาขา่เรียกวา่ ฮ่ึม  สึ อะเผ่ว  ลอ ดา   น าเหล้ามาตัง้บริเวณหิง้  หาหลอดดดูใสข้่างใน  เอาถ้วยมาหนึง่
ใบส าหรับใสน่ า้บริสทุธ์ิ  ข้างในถ้วยมีขนัน า้ท่ีท ามาจากน า้เต้า  เทน า้บริสทุธ์ิใสถ้่วย หยิบขนัตกัน า้จาก
ถ้วยแล้วเทใสข่า  ปีก  และหวัไก่ทีละ 3 ครัง้  จงึใช้ไม้ท่ีเตรียมไว้หรือท่ีอาขา่เรียกวา่  ตี ่ตู่  ตีใสบ่ริเวณหวั  
น าไก่ไปเผาและถอนขนออกหมด  ล้างด้วยน า้สะอาด  การดงึโครงไก่จะได้ไมด่งึให้ตบัไก่ตดิมาทาง
หน้าอก  ตดันอ่ง  ต้นปีก และตบั  เป็นชิน้โต ๆ และเอาเนือ้ไก่จากสว่นหน้าอกอีกเล็กน้อย  มาต้มกบั
เกลือ  ขิง  และข้าวเหนียว  ระหวา่งต้มไก่ยงัไมส่กุ  ก็จะเอาขนัโตก  เก้าอี ้ และถ้วยท่ีเก็บไว้ในฉาง
ข้าวสารท่ีเก็บวนัไว้วนัแรกออกมาล้างให้สะอาด  พอล้างเสร็จก็เอาถ้วยทัง้  5  ใบ  มาเรียงไว้บนขนัโตก  
ถ้วยใบท่ี 1  ใสข้่าวบริสทุธ์ิ  (ต้มข้าวเหนียวให้เละ)  หรือท่ีอาขา่เรียกวา่  ห่อ เซอะ  2  จาแล  จ านวน  9  
ลกู  3  น า้ชาผสมขิง  4   เหล้า  5  เนือ้ไก่  นอ่ง  ปีก  และตบั   เอาเก้าอีไ้ปตัง้บริเวณหิง้ก่อนแล้วยก
ขนัโตกท่ีมีถ้วยทัง้  5  ใบวาง  ไปวางไว้ใกล้ ๆ หิง้ประมาณ  2 -  3  นาที  ในระหวา่งวางนัน้  จะต้องหนั
หลงัให้กบัหิง้ด้วยความเช่ือท่ีวา่ ถ้าหนัหน้ามองจะเห็นวิญญาณบรรพบรุุษกินข้าวจงึต้องหนัหลงัให้  เม่ือ
ครบเวลาผา่นไปก็จะยกขนัโตกลงมา  แล้วจงึแบง่ให้คนในครอบครัวกินเคร่ืองเซน่ไหว้  โดยดงึ จาแล  
และเนือ้ไก่ให้ทกุคน  การรับต้องรับสองมือและต้องใสเ่สือ้ผ้าท่ีมิดชิดสภุาพ  เม่ือทกุคนในครอบครัว



112 
 

กินอะเผ่ว  ลอ  จา  ครบก็จะเอาถ้วยท่ีใส่จาแลและเนือ้ไก่ไปเก็บในฉางข้าวสารท่ีเอาไว้ใกล้ ๆ หิง้  สว่นท่ี
เหลือก็เททิง้  เก็บถ้วยใสถ่งุเก็บไว้ในหิง้  สว่นขนัโตกก็วางไว้บนหิง้อนัเป็นเสร็จพิธีกรรม  เวลาประมาณ 
07:00 น.  เม่ือประกอบพิธีกรรมตา่ง ๆ เรียบร้อย  ก็จะหงุข้าวท ากบัข้าวกินข้าวเช้า  พอเวลาประมาณ 
09.00 น. ก็จะมีการเอาไขท่ี่เตรียมไว้ท าเป็นไขแ่ดงออกมา  แล้วไปขดุ  ยา  อู  ยา  เณ  เจ่  (เป็นพืชชนิด
หนึง่  ซึง่มีลกัษณะใบคล้ายกบัหญ้าคามีหวัคล้ายหวักระเทียม)  น ามาต าให้เละและต้มกบัไข ่ พอต้มไข่
สกุก็ให้ผู้ชายในบ้านเอาไข ่ จ านวน 1  ลกู  ไปแกะลานบ้านหรืออาขา่เรียกวา่  กือ  กา   การแกะเปลือก
ไขต้่องเอาจานอาขา่ท่ีท าขึน้มา  เรียกเป็นภาษาอาขา่วา่  ห่อ  เว๊าะ  ข้างในจานปดู้วยใบตอง  มีจาแล  ท่ี
ไมใ่สง่าด า  จ านวน  9  ลกู และไม้ท่ีอาขา่เรียก  ห่อ  แช่  ดา  ลา   แกะไขแ่ละ จาแล   ไว้บนก้อนดนิท่ี
เตรียมไว้  แล้วแบง่ไขท่ี่เหลือมาให้ทกุคนในครอบครัวอยา่งน้อยคนละ  1  ลกู 
  ในกลางคืนผู้ชายในบ้านคนใดคนหนึง่  ต้องสวมเสือ้ผ้าท่ีมิดชิด  ใสห่มวก  แล้วยกเอาถ้วยท่ีอยู่
ในฉางข้าวสารออกมาเททิง้ท่ีเตาไฟ  หรือกินก็ได้  เอาถ้วยใสใ่นถงุเก็บในหิง้  จะมีข้อสงัเกตวา่เวลาเก็บ
จะไมมี่การล้างถ้วย ขนัโตก  เก้าอี ้ฯลฯ  ท่ีไมล้่างเน่ืองจากล้างได้ครัง้เดียว  ถ้าล้างไว้ในวนัประกอบ
พิธีกรรมจริง ๆ อาจจะไมส่ะอาดก็ได้  จงึต้องเก็บไว้ล้างในวนัประกอบพิธีกรรมเทา่นัน้  ในอดีตกลางคืน
จะมีพิธีกรรมตา่ง ๆ อีกท่ีบ้าน พีม้า  เป็นพิธีกรรมเรียกฟ้าฝน  วนันีจ้งึไมไ่ปจบัปลา  หรือออกนอกชมุชน  
เน่ืองจากเช่ือวา่จะท าให้ฝนไมต่กในปีนี  ้
   เทศกาล  ฮ่ึม มี่   
   วนัท่ี 1   ฮ่ึม มี่  จาแบ  อะเผ่ว     เช้าตรู่ ผู้หญิงอาขา่จะแตง่ตวัด้วยชดุอาขา่เตม็ชดุ  เพ่ือไปตกั
น า้ในห้วยศกัดิส์ิทธ์ิ  การตกัน า้จะต้องตกัตามล าดบัมาก่อนหลงั  การตกัน า้ก่อนหลงันัน้  แท้จริงเป็นการ
ควบคมุสงัคมอาขา่โดยใช้หลกัพิธีกรรม  สาเหตท่ีุต้องมีการล้างหน้า  มือ และเท้า  ก่อนตกัน า้เพราะวา่
การจะประกอบพิธีกรรมใด ๆ ก็จะต้องใช้น า้จากห้วยศกัดิส์ิทธ์ินี ้ จงึต้องตกัน า้ท่ีสะอาดท่ีสดุเพ่ือไมใ่ห้สิ่ง
สกปรกท่ีตดิตามใบหน้า  มือ  และเท้า  ตกลงในน า้บริสทุธ์ิ  จงึต้องมีการช าระล้างก่อนตกัน า้  สว่นการ
ตกัน า้ตามล าดบันัน้  เป็นเพราะวา่ในหมูบ้่านอาขา่มีห้วยศกัดิส์ิทธ์ิเพียงแหง่เดียว  การประกอบพิธีกรรม
ตา่ง ๆ  ต้องมาเอาน า้ท่ีห้วยนี ้ ผู้คนในหมูบ้่านมีจ านวนมาก  ถ้าทกุคนตกัน า้ไมล่ าดบัก่อนหลงัหรืออ้าง
เหตผุลตา่ง ๆ  ก็จะเกิดการแยง่น า้ขึน้ในห้วย  ซึง่เป็นสิ่งท่ีไมส่มควรอยา่งยิ่ง  กลบัจากตกัน า้มาถึงบ้าน  
ก็มาแชข้่าวสารท่ีเป็นข้าวเหนียว  เวลาประมาณ  11 นาฬิกา   โจ่วมาและผู้อาวโุสในหมูบ้่านจะตีกลอง  
เพ่ือเป็นสญัญาณให้ทกุคนในหมูบ้่านทราบวา่สามารถนึง่ข้าวได้  ระหวา่งท่ีนึง่ข้าวยงัไมส่กุ  จะมีการคัว่
งาด าผสมเกลือ  นึง่ข้าวสกุก็ยกไปต าเป็นข้าวปกุ 
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ภาพประกอบ    78     ข้าวปกุ 
 

จากนัน้จะน าลกูเหล้าเหรืออาขา่เรียกวา่  จ่ือ ป่า  จ่ือ  สี ่ หรือ  จ่ีปา  จ่ี  ชู   มาตัง้บริเวณหิง้ประกอบ
พิธีกรรมพร้อมด้วยถ้วยท่ีใสน่ า้บริสทุธ์ิ  ข้างในมีขนัน า้ท่ีท ามาจากน า้เต้า  ตกัน า้จากถ้วยมาใสล่กูเหล้า
จ านวน   3  ครัง้  น าไก่มา  1  ตวั  ทัง้นีใ้ช้ได้ทัง้ไก่ตวัผู้และตวัเมีย  แตต้่องไมมี่ขนสีขาวและอวยัวะไม่
พิการ  ตกัน า้บริสทุธ์ิจากถ้วยท่ีตัง้บริเวณหิง้  โดยใช้ขนัน า้ท่ีท ามาจากน า้เต้า  เทใสบ่ริเวณขา  ปีก  และ
หวัไก่  ท่ี  3  ครัง้  แล้วใช้ไม้ตีใสห่วัใช้ไมท่ี่เตรียมไว้  หรือท่ีอาขา่เรียกวา่  ตี ่ ตู่   การแบง่เนือ้ไก่จะต้องเอา
นอ่ง  ปีก  ตบั  และชิน้ไก่ในสว่นอ่ืน ๆ  โดยนอ่ง  ปีก  และตบัไมต่ดัเป็นชิน้เล็ก ๆ เอามาต้มกบัข้าวสาร 
ขิง  และเกลือ  ในชว่งท่ีรอต้มไก่สกุผู้ประกอบพิธีกรรม  ซึง่เป็นผู้ชายในครอบครัวคนใดคนหนึง่จะต้องท า
การจดัขนัโตก  เม่ือท าพิธีเสร็จแล้ว  จงึยกมาให้ทกุคนในบ้านกินเคร่ืองเซน่ไหว้   
  ในเวลากลางคืนก็จะมีการละเลน่  โดยการกระทุ้งกระบอกไม้ไผ ่ และการเต้นร า  ในบ้านของผู้
ท่ีเป็นเจ้าภาพในการจดังาน   และบริเวณลานสาวกอด  จนรุ่งเช้าของอีกวนัหนึง่  
 

 
 

ภาพประกอบ    79    การเต้นร าประกอบการเป่าหล่าเจ่ 
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   วนัท่ี  2  โจ่ เยอะ ลอ  เออ  หรือ ฮ่ึม  มี่ โจ่  หล่า ยะเออ      รุ่งเช้า จะท าการเชิญผู้อาวโุสใน
หมูบ้่านมามาท่ีบ้านเจ้าภาพในการจดัพิธี   พอถึงก็จะมีการตัง้ลกูเหล้า   ซึง่ข้างในมีข้าวเปลือกผสม
ข้าวสารท่ีผา่นการหมกัมาแล้ว  มีหลอดดดูน า้ท่ีท ามาจากไม้ไผข้่างในมีรู  มาตัง้ใกล้ ๆ  เตาไฟกลางบ้าน  
หาถ้วยอีกหนึง่ใบส าหรับใสน่ า้บริสทุธ์ิ  ข้างในมีขนัน า้ท่ีท ามาจากน า้เต้า  เอาขนัน า้ตกัน า้จากในถ้วยเท
ใสล่กูเหล้า  จบัหมตูวัผู้ ไมมี่ขนสีขาว  และมีอวยัวะครบทกุสว่นมาหนึง่ตวั  ตกัน า้จากถ้วยท่ีตัง้ไว้มาเทใส่
ขา  และหวัหม ู ทีละสามครัง้  แล้วใช้มีดแทงใสค่อ  ผู้ ท่ีต้องแทงคือเป็นเจ้าบ้าน  ซึง่เป็นเจ้าของหม ู มี
ความเช่ือในการฆา่หมวูา่  ผู้ ท่ีเป็นเจ้าของและฆา่หมจูะได้บญุมาก  หรืออาขา่เรียกวา่  ก่ือ  เล่อ  น าถ้วย
มารองเอาเลือดหมผูา่ท้องหมแูล้วล้วงเอาตบัหมเูอามาดดูวงชะตาวาสนา  หรือท่ีอาขา่เรียกวา่  ก่ือ  เล่อ  
หอ  เออ   ดดูวงชะตาในเร่ืองการท ามาหากินของหมบู้าน  คนหนุม่ ๆ ท่ีอยูใ่กล้ ๆ  ก็จะเอาตวัหมไูปเผา  
โดยจดุไฟหญ้าคาแล้วตีใสข่นหมใูห้ไหม้หมด  เม่ือไหม้หมดแล้วก็น าน า้สะอาดมาล้างตวัหมใูห้สะอาด  
เอาเนือ้มาลาบสองอยา่ง  คือลาบใสเ่ลือดหมแูละลาบไมใ่สเ่ลือดหม ู และเอาเนือ้มาแกงอีกหม้อ  ผู้ ท่ีมา
ท ากบัข้าวในวนันี ้ จะต้องไมมี่เร่ืองเพศสมัพนัธ์กบัแฟนหรือภรรยาในคืนท่ีผา่นมา  รวมไปถึงผู้ ท่ีเคยมีลกู
ฝาแฝด  เพราะมีความเช่ือวา่  การประกอบพิธีกรรมเป็นสิ่งท่ีศกัดิส์ิทธ์ิผู้ เข้าร่วมในการประกอบพิธีกรรม
ต้องเป็นคนบริสทุธ์ิเทา่นัน้  ผู้ท ากบัข้าวต้องใสเ่สือ้ผ้าให้เรียบร้อย  ใสห่มวก  พอกบัข้าวสกุก็ตัง้ขนัโตกหอ่
ด้วยใบตอง  ข้างบนวางตะเกียบ  ลาบสองแบบ  กบัแกงมาตัง้  ให้ โจ่วมาชิมเป็นคนแรกก่อนท่ีกินข้าว  
ต้องรินน า้ชาให้ทกุคนในวงขนัโตกนี ้ หรือท่ีอาขา่เรียกการรินน า้ชานีว้า่  ล่อ  เบ่อ ห่อ  เจ  จ่อ – เออ  
ชว่งท่ีรินน า้ชา  ผู้อาวโุสก็จะมีการให้พรกบัเจ้าภาพ  และเจ้าภาพก็จะมีการขอบญุจากผู้อาวโุสพอด่ืมน า้
ชาก่อน  ก็สามารถหาเหล้ามารินด่ืมได้  เม่ือ โจ่วมาและผู้อาวโุสเร่ิมกินข้าวก็จะมีการท ากบัข้าวหม้อใหญ่ 
ส าหรับทกุคนท่ีเข้าร่วมงานกิน  โจ่วมาและผู้อาวโุสในหมูบ้่านกินข้าวเสร็จ  ก็มีการเตมิเหล้า  ซึง่หมายถึง
การดดูน า้จากลกูเหล้าขึน้มาระดบักลางหลอดแล้วปลอ่ยลงอยา่งเดมิ  การเตมิจะต้องให้ โจ่วมาเตมิคน
แรก  เม่ือกินข้าวอ่ิมในบ้าน โจ่วมาก็จะมีเจ้าภาพบ้านอ่ืนๆ ก็จะเชิญ โจ่วมาและผู้อาวโุสไปกินข้าวตลอด
ทัง้วนั  
 ในกลางคืนจะมีพิธีกรรม  ท่ีอาขา่เรียกวา่  อะเผ่ว  ล่อ  กึ  อู - เออ  หลงัจากรับประทานอาหาร
เย็นเสร็จประมาณ 19 นาฬิกา  ก่อนท่ีจะเร่ิมพิธีกรรม  ผู้ประกอบพิธีซึง่จะต้องเป็นผู้ชายคนใดคนหนึง่ใน
บ้าน  ต้องสวมใสเ่สือ้ผ้าและสวมหมวกให้เรียบร้อย  ก็เอา ข้าวปกุกบัเนือ้ไก่ท่ีใสไ่ว้ในวนัแรกออกมาใสไ่ว้
ในขนัโตก  ยกลงมาท่ีเตาไฟแล้วเททิง้ท่ีเตาไฟ  เม่ือทิง้ก็หงายถ้วยทกุใบแล้วเก็บใสถ่งุมดัตดิกบัหิง้  เป็น
อนัเสร็จพิธีกรรมนี ้ ความส าคญัของพิธีกรรมนีมี้อยูส่องนยั  นยัแรกเป็นพิธีกรรมท่ีผู้น าทางจิตวิญญาณ  
คือ โจ่วมา  ให้ก าลงัใจกบัชาวบ้านทกุคนโดยการดดูวงวาสนาของหมูบ้่าน  ดตูบัและท านายวา่ในรอบปี
นีฝ้นฟ้า  เทพธิดาแหง่โชคจะเอือ้อ านวยอยา่งไร  เม่ือดแูล้วก็จะป่าวประกาศให้ชาวบ้านได้รับทราบกนั
ทกุคน  นยัท่ีสองเป็นการขอบคณุนายพราน การลา่สตัว์ของอาขา่จะลา่ในชว่งหน้าฝน  เม่ือลา่สตัว์ป่าได้  
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เชน่  หมปู่า  กวาง  จะต้องแบง่เนือ้ในสว่นขาและซ่ีโครงให้ให้ โจ่วมา  โจ่วมาก็ต้องไปแบง่ให้โจ่วหย่า  อีก
ทอดหนึง่ในรอบ ๆ ปี  หนึง่ของ โจ่วมาจงึต้องท าพิธีเก่ียวกบัการให้ก าลงัใจ  โดยการเชิญนายพรานมากิน
ข้าวท่ีบ้าน  เพ่ือเป็นการของคณุ  ท่ีแบง่เนือ้ไปให้ โจ่วมาเม่ือได้สตัว์ป่ามา  และ โจ่วมาก็ขอแบง่เนือ้ให้กบั
ชาวบ้านทกุหลงัคาเรือน  โดยน าซ่ีโครงมาแบง่เป็นสดัสว่นให้   เพราะวา่เม่ือไปลา่สตัว์ป่าแล้วเกิด
อบุตัเิหต ุขึน้มานัน้ ชาวบ้านจะต้องเป็นเจ้าภาพร่วม  
บทบาทของดนตรีในเทศกาล  ฮ่ึม สึ  - ฮึมมี่   
   เทศกาล ฮ่ึม สึ  - ฮึมมี่    ก่อนหน้าท่ีจะมีงาน 1 วนัจะมีการตีกลองเพ่ือใช้บอกสญัญาณวา่
พรุ่งนีจ้ะมีการจดังาน   ในคืนวนังานจะมีการบรรเลงดนตรีเพ่ือสร้างความสนกุสนาน  เพลิดเพลิน  ใน
ยามค ่าคืน  มีการกระทุ้งไม้ไผแ่ละร้อง  ร า กนัอยา่งสนกุสนาน  ในตอนเช้า  หลงัจากท่ีเจ้าภาพในงานท า
การเลีย้งขอบคณุผู้อาวโุสแล้ว   ผู้อาวโุสในหมบ้่านจะท าการกระทุ้งกระบอกไม้ไผเ่พ่ือแสดงออกถึงการ
อวยพร การขอบคณุ แก่เจ้าภาพ 
 
          แย้  ขู่  จาเออ  อะเผ่ว  หรือ    โล้ชิงช้า 
  ประเพณี แย ้ ขู่   จาเออ  อะเผ่ว  จะมีการจดัขึน้ในชว่งเดือน สิงหาคมของทกุปี  มีต านาน
ความเป็นมาท่ีชนเผา่อาขา่เลา่ตอ่  ๆ  กนัมากวา่  60  ชัว่อายคุนวา่  ประเพณีนีใ้นอดีตมีด้วยกนั  30  วนั  
เกิดการเปล่ียนแปลงเป็น  4  วนั   เน่ืองมาจากในดนิแดน จ่าแต (ดนิแดนดัง้เดมิของชาวอาขา่)  มีคนอยู่
สองพวก  คือพวกคนรวยและพวกคนจน  พวกคนรวยมีอนัจะกินไมช่อบคนจน  จงึหาอบุายแกล้งคนจน
ให้อดตาย  จงึก าหนดวนัเทศกาลนี ้ จ านวน  30  วนั  พวกคนรวยมีการเตรียมพร้อมข้าวปลาอาหารเหล้า
อยา่งดีไว้ฉลองในเทศกาล  พวกคนจนก็ไปขดุหาเผือกหามนัไว้มากมาย  เอาไว้กินในเทศกาลนี ้ พอถึง
เทศกาลปรากฏวา่เคร่ืองเสบียงของคนรวยหมดก่อน  เน่ืองจากมีการฉลองเตม็ท่ีจงึท าให้คนรวยผิดหวงัท่ี
ท าให้คนจนอดตาย  จงึเปล่ียนจาก  30  วนัมาเป็น  4  วนั  
              เนือ้หาสาระของเทศกาล  แย ้ ขู่  จา-เออ  อะเผ่ว 
   1.เทสกาลนีแ้สดงออกถึงการให้เกียรตแิละให้ความเคารพผู้หญิงของชนเผา่อาขา่เพราะ
เทศกาลนีไ้ด้ช่ือวา่เป็นเทศกาลของผู้หญิงโดยเฉพาะ  เชน่เดียวกบัผุ้ชายท่ีมีเทศกาลลกูขา่ง  ผู้หญิงอาขา่
แตง่ตวัด้วยชดุอาขา่อยา่งสวยงาม และไปโล้ชิงช้าอยา่งสนกุสนานตลอดเทศกาล  สมกบัปีหนึง่มีครัง้
เดียวและรอคอยมาทัง้ปี  การไปโล้ชิงช้ามีการตะโกนสอนคตธิรรม  เนตธิรรมแก่เดก็และเยาวชนถึงการ
ปฏิบตัตินแบบอาขา่  นบัวา่เป็นเวทีการถ่ายทอดองค์ความรู้อยา่งหนึง่ของอาขา่ในสงัคมอดีต  
   2.ออกก าลงักาย  สง่เสริมให้มีสขุภาพร่างกายแข็งแรง เทศกาลนีท้ัง้เดก็และผู้ใหญ่ได้ออก
ก าลงักายกนัถ้วนหน้า  เพราะการโล้ชิงช้าถ้าเป็นชายก็ต้องใช้ขาข้างใดข้างหนึง่เหว่ียงไป ในลกัษณะท่ี
เหมือนการเตะ   ถ้าเป็นผู้หญิงก็มีการจงูเชือกดงึให้กนัได้  
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  3.แสดงออกถึงการสง่เสริมความสมัพนัธ์ของครอบครัวและชมุชน  เทศกาลนีใ้นระดบัครอบครัว
มีการสร้างสมัพนัธ์โดยการสร้างโล้ชิงช้าของเดก็ให้กบัเดก็  ๆ   ในครอบครัวได้เลน่กนั  ซึง่ผู้ ท่ีเป็นหวัหน้า
ครอบครัวก็ต้องไปหาไม้มาท าให้ การท าชิงช้าขนาดเล็กในครอบครัวต้องท ากนัทกุครอบครัวทกุครัวเรือน  
การสร้างความสมัพนัธ์ระดบัชมุชนคือ  โล้ชิงช้าขนาดใหญ่ ท่ีสร้างไว้บนยอดดอย  ความสมัพนัธ์เกิดจาก
การไปร่วมเลน่และมีการแบง่ปันกนัเลน่  โดยการดงึเชือกให้เพ่ือน  ๆ   โล้กนั  นอกจากการโล้ชิงช้าเพ่ือ
สร้างความสมัพนัธ์ระดบัชมุชนแล้ว  การฆา่หมใูนครอบครัวท่ีให้กระทุ้งกระบอกไม้ไผ ่ เป็นการสร้าง
ความสมัพนัธ์และแสดงออกถึงการแบง่ปันกนักิน  โดยการเรียกผู้อาวโุสและหนุม่  ๆ   ในชมุชนมากิน
ข้าวร่วมกนั 
   รูปแบบท่ีแสดงออกของเทสกาล  แย ้ ขู่  จา-เออ   อะเผ่ว 
   เทศกาลนีก็้เหมือนเทสกาลอ่ืน  ๆ  คือไมป่รากฏวา่เกิดขึน้เม่ือใด  ท่ีไหน  เป็นเทศกาลท่ี
เก่ียวกบัฝน  แย ้ ขู่  จาเออ  แย้แปลวา่ฝน    ขู่ จาเออ   แปลวา่เทศกาล  จงึแปลวา่เทศกาลท่ีท าในชว่ง
หน้าฝน  มีด้วยกนัทัง้หมด  4   วนั   เป็นเทศกาลท่ีเฉลิมฉลองในหน้าฝน  เทศกาลนีไ้ด้ช่ือวา่เทศกาลยก
ยอ่งผู้หญิง  เพราะเป็นเทศกาลเดียวท่ีผู้หญิงสามารถร่วมเลน่ได้อยา่งเตม็ท่ี   
   วนัท่ี  1    หรือ แย ้ ขู่  อะเผ่ว  จา  แป   รุ่งเช้ามาผู้หญิงอาขา่แตง่ชดุอาขา่  เพ่ือไปตกัน า้ใน
ห้วยศกัดิส์ิทธ์ิ  เดนิทางไปถึงห้วยศกัดิส์ิทธ์ิก็ต้องตกัน า้ตามล าดบัก่อนหลงั  ก่อนตกัน า้ก็ต้องมีการล้าง
หน้า  ล้างมือ  และขา  พอเดนิทางกลบัมาถึงบ้านก็กินข้าวเช้า  แชข้่าวเหนียว  เวลาประมาณ  11  โมง  
โจ่วมาก็จะตีกลอง  เพ่ือเป็นสญัญาณให้สามารถนึง่ข้าวได้  ชว่งท่ีข้าวยงัไมส่กุก็เอางาด ามาคัว่และต า
กบัเกลือ  ก็ข้าวสกุก็ยกข้าวไปต าเป็น ข้าวปกุ  ต าเสร็จยกเข้าบ้าน  ตัง้ลกูเหล้าและเทน า้บริสทุธ์ิข้างใน
ถ้วยมีขนัน า้ท่ีท าจากน า้เต้า  ใกล้  ๆ  บริเวณหิง้  ไปจบัไก่ตวัผู้หรือตวัเมียมาจ านวน  1  ตวั  ต้องเป็นไก่ท่ี
ไมมี่ขนสีขาว  และมีอวยัวะครบทกุประการ  เอาขนัน า้ตกัจากถ้วยเทใส ่ขา  ปีก  และหวัไก่จ านวน  3  
ครัง้  ใช้ไม้ตีใสห่วัไก่   บีบคอไก่จนตาย  ดงึโครงไก่ออกเป็นสองสว่น  สว่นหน้าอกและสว่นหลงัไก่  แบง่
ชิน้สว่นไก่เป็น  นอ่ง  ตบั  และปีก  และเนือ้สว่นชิน้เล็กสว่นหน้าอกไก่  มาต้มรวมกบัของ  ข้าวสาร  และ
เกลือ  ชว่งท่ีต้มไก่ยงัไมส่กุก็เอาถ้วย  เก้าอี ้ ขนัโตก  ท่ีจะใช้ในการประกอบพิธีมาล้าง  แล้วเอาถ้วยวาง
ไว้บนขนัโตก  จ านวน  5 ใบ  เม่ือต้มไก่สกุก็ยกลงมาแล้วใสถ้่วยดงันี ้ใบท่ี  1  ชาผสมขิง    2  เหล้า    3  
ข้าวบริสทุธ์ิ(ข้าวเหนียวต้มให้เละ)         4  ข้าวปกุ  และ  5  เนือ้ไก่  นอ่ง  ตบั  และต้นปีก  เอาเก้าอีไ้ป
วางไว้ใกล้  ๆ  หิง้  ยกขนัโตกตามไปวางไว้ใกล้  ๆ  หิง้และหนัหลงัให้หิง้ประมาณ   2-3  นาที  การท่ีหนั
หลงัให้นัน้เพราะมีความเช่ือวา่  เม่ือยกขนัโตกไปไว้ใกล้  ๆ  หิง้  ก็จะมีวิญญาณของบรรพบรุุษมากิน
เคร่ืองเซน่ไหว้  เม่ือหนัหน้ามองจะเห็นวิญญาณมากินเคร่ืองเซน่ไหว้  จงึไมส่มควรมอง  เม่ือครบเวลาก็
ยกลงข้างลา่ง  แล้วมาแบง่เคร่ืองเซน่ไหว้ให้ทกุคนในครอบครัวกิน  โดยผู้ชายในบ้านท่ีประกอบพิธีกรรม
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ต้องกินคนแรก  เม่ือทกุคนในบ้านกินครบก็ไปเก็บไว้ในฉางข้าวสารใกล้  ๆ  บริเวณหิง้    ถือเป็นการเสร็จ
สิน้พิธีกรรมตา่ง  ๆ   ในวนัแรก 
   วนัท่ี  2    หรือ ล่า  เฉ่อ  ป่ี-เออ  อะ  เนอ   เม่ือกินข้าวเช้าเสร็จครอบครัวละหนึง่คนจะเอาจอบ  
มีด  ไปรวมตวักนัท่ีบ้าน โจ่วมา  โจ่วมาจะเอาถ้วยใสข้่าวสาร  ไขแ่ละเงินบาท  1 เหรียญ  ผ้าปิดถ้วย  
น า้บริสทธ์ิุท่ีเหลือจากท าพิธีเม่ือวานอีก  1  ขวด  เดนิทางไปสถานท่ีท่ีสร้างโล้ชิงช้าประจ าหมูบ้่าน  พอไป
ถึงสถานท่ีก็รือ้ชิงช้าของปีท่ีแล้ว    โดยโจ่วมาจะเป็นผู้ เร่ิม ฟันเสาชิง้ช้าคนแรก  จากนัน้ชาวบ้านก็จะ
ชว่ยกนัรือ้ชิงช้าเก่าออก 

 
 

ภาพประกอบ   80   โจ่วมาท าการฟันเสาชิงช้า 
 
   โจ่วมาจะเร่ิมขดุหลมุส าหรับฝังเสาโล้ชิงช้าใหม ่ ผู้คนบางสว่นก็ไปตดัไม้มาท าเป็นเสา  
บางสว่นก็ไปหาเถาวลัย์มาใช้โล้  เม่ือเสาและเถาวลัย์มาถึงก็เอามีดมาตกแตง่ให้มีสดัสว่นท่ีพอดีสวยงาม  
เม่ือสร้างโครงโล้ชิงช้าเรียบร้อยก็  โจ่วมาก็เร่ิมท าพิธีกรรมโดยการโรยข้าวสารลงหลมุ  ตามด้วยน า้
บริสทุธ์ิ  วางไขล่ง  และขดูเหรียญลงหลมุ  อยา่งละ  3  ครัง้  แล้วเอาเสาโล้ชิงช้าลงหลมุ  
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ภาพประกอบ    81  โจ่วมาก าลงัท าพิธีสร้างชิงช้า 
 

 
 

ภาพประกอบ   82   ชาวบ้านชว่ยกนัตัง้เสาชิงช้าใหม่  
 

  จากนัน้น าเถาวลัย์มดัตดิกบัเสาห้อยลงมา  เม่ือท าเสร็จ โจ่วมาดงึเถาวลัย์ถ่วงด้วยหินและหนาม
ให้โล้  3  ครัง้  และ โจ่วมาจะขึน้ไปโล้เป็นคนแรก  โล้ไปและลงมาท าอยา่งนี ้ 3  ครัง้  เม่ือ โจ่วมาโล้เสร็จผู้
อาวโุสท่ีไปร่วมงานก็จะโล้  ตามด้วยหนุม่  ๆ  สาว  ๆ  เม่ือ โจ่วมากลบัถึงบ้าน  ผู้หญิงอาขา่จะแตง่ตวัไป
ตกัน า้ในล าห้วยศกัดิส์ิทธ์ิ  เอาไว้ในพิธีกรรมในวนัตอ่ไป  ชว่งนีแ้ตล่ะบ้านจะท าชิงช้าขนาดเล็กประจ า
บ้าน  ให้ลกูหลานไว้เลน่   
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ภาพประกอบ   83   ชาวบ้านชว่ยกนักระทุ้งไม้ไผ่  
 
   ค ่าคืนนีจ้ะมีการกระทุ้งกระบอกไม้ไผใ่นบ้านท่ีเป็นเจ้าภาพอยา่งสนกุสนานจนถึงเช้าวนัใหม ่    
วนันีอ้าขา่ทกุคนไมส่ามารถฆา่ไก่ฆา่หมหูรือสตัว์อ่ืน  ๆ  ได้เน่ืองจากวนันีเ้ป็นวนัท่ีอาขา่ทกุคนถือศีล  
  วนัท่ี  3    หรือ  แย ้ ขู่  อะเผ่ว  ล่อ  ดา   ในวนันีอ้าขา่จะตื่นแตเ่ช้าตรู่  เม่ือได้ยินเสียงไก่ขนัก็จะ
มานึง่ข้าวเหนียว  ท่ีแชไ่ว้ตัง้แตเ่ม่ือคืน  ชว่งท่ีนึง่ข้าวยงัไมส่กุ  ก็จะคัว่งาด าต าผสมกบัเกลือ  ข้าวสกุก็ยก
ไปต าเป็นข้าวปกุผสมงาด า   ยกเข้าบ้าน  เอา ข้าวปกุและเนือ้ไก่ท่ีเก็บไว้ในฉางข้าวสาร  ท่ีเก็บไว้ในวนั
ประกอบพิธีกรรมวนัแรกออกมา  เอาขนัโตก  เก้าอี ้ และถ้วยออกมาล้างให้สะอาดวางถ้วย  จ านวน  3  
ใบบนขนัโตก  แล้วใสถ้่วยใบท่ี  1  ขิงผสมชา  2  ข้าวบริสทุธ์ิ  3  ข้าวปกุ (จาโป)  ยกเก้าอีไ้ปวางไว้ใกล้  
หิง้ตามด้วยขนัโตกประมาณ  2-3 นาที  เม่ือครบเวลาก็ยกลง  ผู้ประกอบพิธีกรรมจะต้องกินเคร่ืองเซน่ไว้
ก่อน แล้วแบง่ให้ทกุคนในครอบครัวกิน  อาขา่มีความเช่ือวา่การได้กินเคร่ืองเซน่ไหว้นัน้  วิญญาณบรรพ
บรุุษจะคุ้มครองไมใ่ห้เจ็บไข้ได้ป่วยและชีวิตจะประสบความส าเร็จ  เม่ือกินกนัครบทกุคนในครอบครัว  ก็
จะยกข้าวและน า้ชาไปเททิง้ท่ีเตาไฟ  เอาถ้วยท่ีมี ข้าวปกุเก็บไว้ท่ีฉางเก็บข้าวสารแล้วเก็บขนัโตกไปวางไว้
บนหิง้  เก้าอีว้างไว้ใกล้  ๆ  หิง้  ถ้วยใสถ่งุเก็บไว้บนหิง้เป็นอนัเสร็จพิธี   
  จะมีการฆา่หมใูนบ้านท่ีเป็นเจ้าภาพในกระทุ้งกระบอกไม้ไผใ่นค ่าคืนท่ีผา่นมา  ชาวบ้านจะมา
รวมตวักนัเพ่ือซือ้เนือ้หมแูละ ชิน้สว่นตา่งๆท่ีแบง่ไว้   
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ภาพประกอบ   84   ชาวบ้านมารวมตวักนัเพ่ือซือ้เนือ้หมู  
 
  วนันีค้นท่ีเป็นเจ้าภาพในกระทุ้งไม้ไผจ่ะชกัชวนเพ่ือนพ่ีน้อง  ตลอดถึงคนท่ีเคารพนบัถือ  เชิญ
มากินข้าวท่ีบ้าน  เม่ือผู้อาวโุสในชมุชนกินข้าวเสร็จ   จะมีการกระทุ้งอีกครัง้เพ่ือเป็นการให้พรแก่เจ้าภาพ   
 

 
 

ภาพประกอบ   85  ผู้อาวโุสจะท่ีรับเชิญมาร่วมทานอาหาร  
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ภาพประกอบ   86    ผู้อาวโุสร่วมกนักระทุ้งกระบอกไม้ไผเ่พ่ือเป็นการอวยพร  
 
 วนัท่ี  4  หรือ  วนัแย ้ ขู่  อะเผ่ว  จา  ส่า   ในวนันีไ้มมี่การท าพิธีกรรมใด  ๆ  ผู้หญิงอาขา่ทัง้ผู้
อาวโุส  สาว  หนุม่  จะมีการเลน่โล้ชิงช้าตลอดทัง้วนั  วนันีผู้้อาวโุสท่ีไปโล้ชิงช้าจะมีการตะโกนถึงวิถีชีวิต
ในอดีตให้ฟัง   พอค ่าจะมีการเก็บเชือก  อาขา่เลา่ขานกนัมาและมีความเช่ือวา่  ในอดีตเคยเลน่โล้ชิงช้า
ถึงเวลาค ่า  และได้เกิดมีคนตกลงไปตาย  อาขา่เช่ือวา่ท่ีตกลงไปเพราะผีผลกัให้ตก  ท าให้อาขา่บางกลุม่
ได้ตดักิจกรรมโล้ชิงช้าออกไป  ปัจจบุนัจงึไมมี่การโล้ชิงช้าในเวลากลางคืน  เพราะกลวัเกิดเหตกุารณ์
ดงักลา่วขึน้อีก  ในค ่าคืนนีจ้ะมีการเก็บ ข้าวปกุท่ีใสไ่ว้ในคืนท่ี  3  ท่ีเก็บไว้ในฉางข้าวสาร  ผู้ชายในบ้าน
คนใดคนหนึง่  ใสเ่สือ้ผ้าให้เรียบร้อย  ใสห่มวก  แล้วไปยกขนัโตก  เก้าอี ้ น าถ้วยท่ีอยูใ่นหิง้ออกมา  เอา
เคร่ืองเซน่ไหว้ออก  เก็บถ้วยไว้รวมกนัไปเก็บไว้ในหิง้  ขนัโตกมดัตดิข้างบนหิง้  เก้าอีเ้ก็บไว้ในหิง้  เป็นอนั
เสร็จพิธี  แย่  ขู่  จาเออ 
              บทบาทของดนตรีในเทศกาล  แย่  ขู่  จาเออ 
   เทศกาล แย่  ขู่  จาเออ   หรืองานโล้ชิงช้า  ก่อนหน้าท่ีจะมีงาน 1 วนัจะมีการตีกลองเพ่ือใช้
บอกสญัญาณวา่พรุ่งนีจ้ะมีการจดังาน   ในวนัแรกของการจดังานจะมีการตีกลองเพ่ือบอกสญัญาณใน
การเร่ิมงานเพ่ือความพร้อมเพรียง  ขณะสร้างชิงช้าก็จะมีการบรรเลงดนตรีเพ่ือความสนกุสนาน ในคืน
วนังานมีการบรรเลงดนตรี  มีการกระทุ้งไม้ไผแ่ละร้อง ร า  บทเพลงกนัอยา่งสนกุสนาน  ในตอนเช้า  
หลงัจากท่ีเจ้าภาพในงานท าการเลีย้งขอบคณุผู้อาวโุสแล้ว   ผู้อาวโุสในหมบ้่านจะท าการกระทุ้ง
กระบอกไม้ไผเ่พ่ือแสดงออกถึงการอวยพร การขอบคณุ แก่เจ้าภาพ 
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           ประเพณีกินข้าวใหม่  หรือ   ยอ  ภู  เนอ  หม่ือ  เช่   
   ประเพณีกินข้าวใหมนี่จ้ะจดัขึน้ในชว่งเดือน  พฤษศจิกายนของทกุปี  ต านานเลา่ขานกนัมาวา่  
การท่ีชมุชนอาขา่ทกุแหง่จะอยูไ่ด้ก็เพราะมีผู้น าทางวฒันธรรม  และสามารถมีชีวิตได้ก็ต้องมีข้าว  จงึมี
สภุาษิตวา่  การท าพิธีกรรมทกุอยา่งต้องต้องมีอางค์ประกอบทัง้  3  เสมอ  คือ 
   1. ท าบญุให้ข้าว  เพราะวา่คนเราอยูไ่ด้ด้วยการกินข้าว  
   2. คน  เพราะคนเป็นใหญ่ในโลกและเป็นสตัว์ท่ีฉลาดมากท่ีสดุ  
   3. สตัว์ตา่งๆ  เพราะการประกอบพิธีกรรมตา่งๆ  เพ่ือเซน่ไหว้ให้ได้บญุมาหรือใช้ชว่ยปกป้อง
คุ้มครองนัน้ต้องอาศยัสตัว์ตา่ง ๆ  มาเป็นบริวารในการประกอบพิธีกรรม  เทศกาลนีเ้กิดขึน้เพ่ือให้เกียรติ
ข้าวและกินข้าวใหม ่ จงึมีการคดัเลือกสมาชิกในชมุชนคนใดคนหนึง่เป็นผู้ กินข้าวใหมเ่ป็นคนแรก   
   เนือ้หาสาระของเทศกาลยอ  ภ ู เนอ  หม่ือ  เช่  
   1.เทศกาลนีแ้สดงออกถึงผลผลิตทางการเก็บเก่ียวได้มาถึงแล้ว  เทศกาลนีเ้ร่ิมต้นเก็บเก่ียวและ
น ามาบริโภคได้  เพราะก่อนท่ีถึงเทศกาลนีไ้มส่ามรถน าข้าวใหมม่าบริโภคได้  จงึเป็นการบอกถึงวา่ถึงฤดู
เก็บเก่ียวผลผลิตได้แล้ว  และยงัแสดงออกถึงการให้ความเคารพข้าว  จงึจดังานเทศกาลนีเ้พ่ือร าลกึถึง
บญุคณุของข้าวท่ีคนเอามาบริโภคเป็นของมีคา่และเป็นของสงู  
   2. บชูาข้าวเปลือก  เทศกาลนีต้้องเอาข้าวท่ีเก็บเก่ียวมาใหม ่ ๆ  ไปเก็บบชูาหิง้  
   รูปแบบท่ีแสดงออกของเทศกาลยอ  ภู  เนอ  หมื่อ  เช่ 
   เทศกาลนีก็้เหมือนกบัเทศกาลอ่ืน  ๆ  ท่ีไมส่ามารถบอกได้วา่เกิดขึน้ท่ีใด  สมยัใด  เป็นเทศกาล
ท่ียกยอ่งข้าว  เน่ืองจากผลิตท่ีท ามาทัง้ปีได้เก็บเก่ียว   การยกยอ่งข้าวนีเ้น่ืองจากมีความเช่ือวา่ชมุชนอา
ขา่ทกุคนอยูไ่ด้เพราะข้าว   ก่อนท่ีจะถึงวนัท าพิธีกรรม  ผู้อาวโุสในชมุชนก็คดัเลือกบคุคลท่ีเป็นเจ้าภาพ
ในการประกอบพิธีกรรมในเทศกาลนี ้ โดยผู้ ท่ีคดัเลือกต้องมีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้ 1  มีหม ู   2  ไมมี่
สมาชิกในครอบครัวตัง้ครรถ์  3  ไมเ่คยประวตัคิลอดลกูแฝด  และ  4  ข้าวในไร่สกุสามารถเก็บเก่ียวได้   
เม่ือผู้อาวโุสตกลงกนัแล้ววา่ให้บคุคลใดจะเป็นเจ้าภาพ  ในกลางคืนก่อนถึงวนัพิธีกรรม  โจ่วมา จะตี
กลองหรือตะโกนให้ชาวบ้านทกุคนทราบ  อาขา่เรียกการตะโกนนีว้า่  เลอ่  ภู กู-เออ การตะโกนแปลเป็น
ภาษาไทยได้ดงันี ้ “ ถึงวนัดี พรุ่งนี ้ต้องไปเอารางข้าว  ขอให้ทกุคนในชมุชน  ห้ามขดุหนอ่ไม้  ห้ามหา
เห็ด  ห้ามจบันกท่ีอยูรั่ง  ห้ามจบัหนท่ีูอยูโ่พรง  (มีความหมายแฝงวา่อยา่หลบันอนกบัภรรยา)  ห้ามจบั
ปลา  ห้ามน าของสีขาวจากป่าเข้าหมูบ้่าน ”   เทศกาลนีท้ าด้วยกนั  1  วนั  การก าหนดวนัฤกษ์ยามดี  ผู้
อาวโุสเป็นคนเลือกโดยเอาวนัของครอบครับท่ีถกูคกัเลือกเป็นเจ้าภาพเป็นหลกั  ต้องไมเ่ป็นวนัเกิด หรือ
วนัตายของครอบครัวท่ีถกูเลือก  สว่นมากก็ท ากนัในวนั  ห่าล่า  หรือวนัเสือ 
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  วนัท าพิธี  หรือวนั แช่  นุ่ม  จึ-เออ  แปลวา่การใช้มือมดัรวงข้าว  ชว่งเช้านีผู้้หญิงคนใดคนหนึง่
ในครอบครัวท่ีถกูคดัเลือกเป็นเจ้าภาพ  ไปตกัน า้ท่ีห้วยศกัดิส์ิทธ์ิมาเก็บไว้ท่ีบ้าน  ส าหรับผู้ชายในบ้าน
เม่ือได้ยินเสียงไก่ขนัก็ต้องเตรียมเก่ียวข้าว  ถือยา่ม  และจานอาขา่  ท่ีเรียกวา่  ห่อ  เวาะ   เดนิทางไปไร่
ระหวา่งเดนิทางให้ผู้น าหน้าน าทางให้ดี  เพ่ือไมใ่ห้เจอง ู เพราะวา่ผู้ ท่ีเป็นหวัหน้าในการเดนิทางเจองกูาร
ท าพิธีกรรมต้องยกเลิกไป  เม่ือเดนิทางไปถึงไร่ก็จดุไฟ  เพ่ือไลแ่มลงตา่ง ๆ  ไปและให้ความอบอุน่
ร่างกาย  แล้วไปหาใบเผือก  ประมาณ 4-5 ใบ  ไปวางไว้บนศาลพระภมูิท่ีอาขา่เรียกวา่  ฮ่ึม  พี่  แล้วเดด็
รวงข้าว มาจ านวน  3  รวง  วางไว้บนใบเผือก  แล้วใช้ขาข้างขวาเหยียบรวงข้าวเบา  ๆ  เพ่ือให้เมล็ดข้าว
หลดุจากรวง  ท่ียงัหลดุไมห่มดก็ใช้มือขยีร้วงข้าวให้หลดุจนหมด  จะใช้หมวกพดัเมล็ดข้าว  จ านวน  3  
ครัง้  เอารวงข้าวท่ีใช้มือเดด็จ านวน  3  รวง  หอ่ด้วยใบเผือกใสถ่งุยา่ม  และดงึเมล็ดข้าวใสถ่งุยา่ม
จนกวา่ถงุยา่มจะเตม็  จงึเดนิทางกลบับ้าน  เม่ือถึงบ้านเอาถงุยา่มไปห้อยท่ี ท่ีอาขา่เรียกวา่  ล่อ  คา   
(ใกล้  ๆ  กบัท่ีนอนของแมบ้่าน)  การไปห้อยท่ีใกล้  ๆ  ท่ีนอนผู้หญิง  แมบ้่านก็เอาถงุท่ีห้อยไว้ลงมา  เอา
ใสก่ระด้งพร้อมรางข้าว  3  รวง  ท่ีหอ่ด้วยใบเผือก  ไปตากเป็นพิธีประมาณ  2-3  นาที  เมล็ดข้าวใหมไ่ป
เทใสก่ระทะใหญ่  เพ่ือไปคัว่ให้กรอบแล้วยกลงไปท่ีครกกระเดื่องหรือท่ีอาขา่เรียกวา่  ถ่อง  ฉุ่ม   ต าให้
เป็นข้าวสารเอาข้าวสารใหมป่ระมาณ  1  ก ามือไปต้มให้เละ  เพ่ือเป็นข้าวบริสทุธ์ิสว่นท่ีเหลือหอ่ด้วย
ใบตอง   
  จบัไก่ตวัผู้ ท่ีไมมี่ขนสีขาว  มีอวยัวะครบทกุสว่นมา  1  ตวั  เอาลกูเหล้ามาตัง้บริเวณเตาไฟ
จ าลองหรือท่ีอาขา่เรียกวา่  ล่อ  ตอ   เอาถ้วยมา  1  ใบ  มีขนัน า้ท่ีท ามาจากน า้เต้าเทน า้บริสทุธ์ิใสใ่ช้ขนั
น า้  ตกัน า้จากถ้วยเทใสล่กูเหล้าจ านวน  3  ครัง้  ตกัน า้จากถ้วยมาเทใส ่ ขา  ปีก  และหวัไก่  ท่ีละ  3  
ครัง้  ใช้ไม้ต่ีตูตี่หวัไก่และบีบคอให้ตายแล้วน าไก่ไปเผาถอนขน  ล้างด้วยน า้สะอาด  พิธีกรรมนีท้กุตระกลู
จะไมมี่การตดัขาและปีกไก่  น าไก่มาดงึโครงการดงึโครงก็เหมือนกบัเทศกาลอ่ืน  ๆ  คือไมส่ามารถเอา
ตบัมาตดิทางหน้าอกไก่ได้  แบง่สว่นไก่เป็นนอ่ง  ต้นปีก  และตบั  เนือ้จากสว่นหน้าอกมาต้มรวมกบัของ  
เกลือ  และข้าวสาร(ใหม)่  ต้มสกุยกลงเอาถ้วย  เก้าอี ้ และขนัโตกท่ีใช้ในการประกอบพิธีกรรมออกมา
ล้างให้สะอาดเอาถ้วย  5  ใบมาวางบนขนัโตก  ใบท่ี 1  ใสน่ า้ชาผสมขิง  2  เหล้า  3  ข้าวบริสทุธ์ิ  4  ข้าว
ใหมท่ี่ยงัไมไ่ด้นึง่  และ  5  เนือ้ไก่ประกอบด้วย  นอ่ง  ต้นปีก  และตบั  6  รวงข้าวจ านวน  3  รวง  ยก
เก้าอีไ้ปใกล้  ๆ  หิง้  ตามด้วยขนัโตกไปวางไว้ประมาณ  2-3  นาที  ชว่งท่ีไปวางขนัโตกไมห่นัหลงัเหมือน
เทศกาลท่ีผา่นมา  แตใ่ช้เก๊ียะจดุไฟให้  อาขา่มีความเช่ือวา่วิญญาณบรรพบรุุษมากินข้าว  จงึต้องจดุ
เก๊ียะให้ความสวา่ง  เพราะกลางวนัของวิญญาณบรรพบรุุษคือกลางคืน  เม่ือพิธีกรรมประกอบใน
กลางวนัจงึต้องจดุไฟให้ความสวา่ง  เอารวงข้าวทัง้  3  รวงไปใสห่ิง้ท่ีเป็นกระบอกไม้ไผปิ่ดอยา่งแนน่หนา  
เพ่ือไมใ่ห้หนกูดักิน  ยกขนัโตกลงมาผู้ประกอบพิธีกินเคร่ืองเซน่ไหว้เป็นคนแรกและทกุถ้วน  ตามด้วยคน
ในครอบครัวทกุคนให้ครบ  ยกเอาถ้วยท่ีมีเนือ้ไก่กบัข้าวใหมไ่ปไว้ฉางข้าวสารสว่นท่ีเหลือไปเททิง้  
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ท่ีเตาไฟ  เก็บถ้วยใสถ่งุไปเก็บไว้ท่ีหิง้  หรือท่ีอาขา่เรียกวา่  เปาะ  เลาะ  เปาะ   ทู ่ ขนัโตกวางบนหิง้เป็น
อนัเสร็จพิธีกรรมในภาคเช้า  จงึท ากบัข้าวกินข้าวเช้า  เม่ือกินข้าวเสร็จก็ไปเรียกผู้อาวโุสในชมุชนมาบ้าน
เจ้าภาพ  พอมาถึงก็ตัง้ลกูเหล้าใกล้  ๆ  กบัเตาไฟจ าลอง  ข้างในลกูเหล้ามีหลอดดดูพร้อมถ้วยอีก  1  ใบ   
ข้างในถ้วยมีขนัน า้ท่ีท ามาจากน า้เต้า  เทน า้บริสทุธ์ิใสถ้่วย  เอาขนัน า้ตกัน า้จากถ้วยเทใสล่กูเหล้า
จ านวน  3  ครัง้  ไปจบัหม ู 1  ตวัใช้แตต้่องไมมี่ขนสีขาวและไมพ่ิการ  เอาเขียงหงายข้างท่ีใช้ประจ ามา
วางไว้  ยกหมวูางบนเขียง  ตกัน า้บริสทุธ์ิจากถ้วยเทใสข่า  มือ  และหวั  จ านวนท่ีละ  3  ครัง้  ให้ผู้อาวโุส
ฆา่หมโูดยใช้มีดแทงคอ  พร้อมกบัรองเลือดผา่ท้องล้วงเอาตบัออกมาดดูวงวาสนา  ระหวา่งท่ีผู้อาวโุสดู
ดวงนัน้  หนุม่  ๆ  ท่ีมาร่วมงานก็เอาหมไูปเผา  โดยใช้หญ้าคาจดุไฟแล้วตีเผาขนหม ู และน าไปล้างด้วย
น า้สะอาด  น าเนือ้ไปท าลาบ  2  ชนิดแบบใสเ่ลือดและไมใ่สเ่ลือด  กบัท าแกงหม ู เม่ือกบัข้าวสกุก็ไป
เชิญผู้อาวโุสในชมุชนมากินข้าว  กินข้าวอ่ิมก็ไปน าลกูเหล้ามาเพิ่มอีก  2  ลกู  เชิญผู้อาวโุส  2  คนเตมิ
เหล้า  โดยการดดูน า้จากลกูเหล้าขึน้มาประมาณกลางหลอดดดูแล้วปลอ่ยลง  และครัง้สดุท้ายท่ีดดู
พอดดูน า้ขึน้มาก็ใช้มือปิดรูให้น า้ค้างในหลอด  เทน า้ลงใสถ้่วยจ านวน  3  ครัง้  จ านวน  3  ลกู  อาขา่
เรียกการดดูนีว้า่  จ่ี  ป่า จ่ี  เช่  เช่เออ   ยกถ้วยให้ผู้ ท่ีเชิญมาร่วมงานด่ืม  ยกไปให้แมบ้่านหรืออาขา่
เรียกวา่  ยุม้  ซ่ือ  อะมา   ตามด้วยทกุคนในครอบครัวด่ืม  จากนีไ้ปก็กินข้าวและสรุา  เอาลาบสองชนิด
และแกงถ้วยพริกป่นมาตัง้บนขนัโตกกนัตอ่ไป  
 

 
 

ภาพประกอบ    87    จ่ี  ป่า จ่ี  เช ่ เชเ่ออ  
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 ในกลางคืนคืนนีผู้้ชายในบ้านคนใดคนหนึง่  สวมใสเ่สือ้ผ้าให้เรียบร้อย  ใสห่มวก  ไปเอาถ้วยท่ี
เก็บไว้ในฉางข้าวสารออกมา  ซึง่มีถ้วยไก่และข้าวใหม ่ เอาออกมาตัง้บนขนัโตกยกลงไปท่ีเตาไฟแล้วเท
ทิง้  เก็บถ้วยและเก้าอีไ้ว้ในหิง้  ขนัโตกมดัไว้ข้างบนหิง้เป็นอนัเสร็จพิธีกรรมในเทศกาลนี  ้
 วนัรุ่งขึน้  ท ากบัข้าวแล้วไปเชิญผู้อาวโุสมากินข้าวอีกครัง้   ซึง่ไมมี่การประกอบพิธีกรรมแตอ่ยา่ง
ใด  อาขา่เรียกผู้อาวโุสเรียกเชิญผู้อาวโุสมากินข้าวครัง้นีว้า่  ยา  เซอะ  บา-เออ 
              บทบาทของดนตรีในเทศกาล  ยอ  ภู  เนอ  หมื่อ  เช่ 

   ยอ  ภู  เนอ  หมื่อ  เช่   หรืองานกินข้าวใหม ่  ก่อนหน้าท่ีจะมีงาน 1 วนัในตอนกางคืนจะมีการ
ตีกลองเพ่ือใช้บอกสญัญาณวา่พรุ่งนีจ้ะมีการจดังาน  ในคืนวนังานมีการบรรเลงดนตรี  มีการกระทุ้งไม้
ไผแ่ละร้อง ร า  บทเพลงกนัอยา่งสนกุสนาน   
 
           ประเพณีปีใหม่ลูกข่าง  หรือ  ค้า  เทอ  ผ้าเออ  อะเผ่ว   
  งานปีใหมล่กูขา่งนีจ้ะจดัขึน้ในชว่งเดือนธนัวาคม ของทกุปี มีต านานเลา่ขานกนัมาวา่  เทศกาล
นีเ้ป็นเทศกาลท่ีแสดงถึงการจบฤดกูาลเก็บเก่ียว  คือเก็บผลผลิตทางการเกษตรจากไร่เรียบร้อยเข้าสู่
ฤดกูาลพกัผอ่นเทศกาลนีถื้อวา่เป็นเทศกาลของผู้ชาย  เพราะผู้ชายทกุวยัตา่งแสดงความสามารถในการ
เลน่ลกูขา่ง  เทศกาลนีเ้ดก็และหนุม่  ๆ  มีการท าลกูขา่งกนัเลน่อยา่งสนกุสนานมีการละเลน่แขง่ตีกนั  
นอกจากนีย้งัแสดงถึงการเปล่ียนแปลงวยัหลงัจากหมดเทศกาลนีถื้อเป็นการนบัอายเุพิ่มขึน้อีกหนึง่ปี  
    เนือ้หาสาระของเทศกาล  คา้  เทอ  ผา้เออ  อะเผ่ว 
    1.ปีใหม ่ อาขา่ถือเทศกาลนีเ้ป็นเทศกาลปีใหม ่มีการนบัอายเุพิ่มขึน้จากเดมิ  1  ปีหลงัจบ
เทศกาลนี ้ และหลงัจากเทศกาลนีก็้เข้าสูก่ารพกัผอ่น  อาขา่เรียกวา่  จอ ลา  ซึง่สามารถไปหาคูค่รองได้ 
    2.แสดงออกถึงการสิน้สดุของฤดกูาลเก็บเก่ียว  เพราะหลงัจากเทศกาลนีก็้เข้าสูฤ่ดกูาลแล้ง  
และชาวอาขา่ก็จะพกัผอ่นในหน้าร้อนนี ้ หลงัจากเทศกาลนีท้ าให้อาขา่เร่ิมขาดแคลนอาหารมากขึน้  
เน่ืองจากความแล้งเข้ามาแทนท่ีความชุม่ฉ ่าของฤดฝูน  
    3.แสดงออกถึงการแบง่ปัน  ในวนัท่ี 1  ของเทศกาลนี ้ มีประเพณียกเหล้าอาหารสูก่นั  มีการ
แลกเปล่ียนด่ืมเหล้าในครอบครัวตา่ง  ๆ  ฉะนัน้ในวนันีก้ารยกข้าวปลา  สรุา  และเมาสรุา  ถือวา่เป็น
เร่ืองปกต ิ การแบง่ปันสูก่นัในเทศกาลนี ้ ยงัเป็นการเช่ือมความสมัพนัธ์ระหวา่งญาตพ่ีิน้อง  มีปัญหาคา
ใจท่ีผา่นมาก็มีการพดูคยุกนัในวนันี ้ ตลอดถึงความสมัพนัธ์ในระดบัชมุชนก็เพิ่มขึน้จากการเลน่ลกูขา่ง  
เทศกาลนีจ้งึเป็นอีกเทศกาลหนึง่ท่ีแสดงถึงการแบง่ปัน  เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ของชาวอาขา่  
    4.เป็นวนัเชิดชผูู้ชาย วนันีเ้ป็นวนัท่ีได้ช่ือวา่เป็นวนัผู้ชาย  เน่ืองจากเทศกาลลกูขา่งเป็นเทศกาล
ท่ีเลน่ได้เฉพาะผู้ชายเทา่นัน้ ตัง้แตเ่ช้าพอ่บ้านท่ีมีลกูชายก็ตดัไม้ เพ่ือมาท าเป็นลกูขา่งเลน่กนัอยา่ง
สนกุสนาน  และมีการแบง่กลุม่กนัเพ่ือการตีลกูขา่งแขง่กนั  
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  รูปแบบท่ีแสดงออกของเทศกาล  คา้  เทอ  ผา้เออ  อะเผ่ว 
  คา้  เทอ  ผา้เออ   คือเทศกาลสดุท้ายในรอบปีของชนเผา่อาขา่  หรือท่ีรู้จกักนัดีในภาษาไทยคือ
เทศกาลลกูขา่ง  ไมป่รากฏวา่เกิดขึน้เม่ือใด  ท่ีไหน  เหมือนกบัเทศกาลอ่ืน  ๆ    การจดัเทศกาล   คา้  
เทอ  ในชว่งสิน้สดุของปีและเร่ิมใหมข่องปี  เพราะอาขา่ในอดีตหลงัจากเหน็ดเหน่ือยจากการท างานทัง้ปี
ตัง้แตป่ลกูข้าว  เก่ียวข้าว  ตีข้าว  (นวดข้าว)   ก็เกิดอาการเหม่ือยล้าจากการท างานหนกัทัง้ปี  จงึเกิด
เทศกาลนีข้ึน้มา เพ่ือเฉลิมฉลองคลายความเครียดของการท างานหนกัและขอขอบคณุเทวดาทัง้หลายท่ี
ให้ความอดุมสมบรูณ์  อ านวยโชคในรอบปีท่ีผา่นมา  เทศกาลนีมี้ด้วยกนั 4  วนั  การท างานพิธีกรรม
สว่นมากเร่ิมท าในวนั  หา  ล่า  หรือวนัเสือ 
   วนัท่ี  1  หรือ  จ่า  แบ อะเผ่ว   การท าพิธีกรรมเร่ิมจากการท่ีผู้หญิงอาขา่ใสช่ดุประจ าเผา่ไปตกั
น า้ในห้วยศกัดิส์ิทธ์ิ  การตกัน า้ก็เหมือนกบัเทศกาลอ่ืน ๆ  คือก่อนตกัต้องล้างหน้า  มือ  และเท้า  ตกั
ก่อนหลงัตามล าดบัมา  ตกัน า้กลบับ้านแล้วกินข้าวเช้า  แล้วจงึแชข้่าวเหนียวเพ่ือท าเป็น ข้าวปกุ  เวลา
ประมาณเท่ียง   ผู้อาวโุสในชมุชนก็จะตะโกนหรือโจ่วมาจะตีกลอง  เพ่ือเป็นสญัญาณวา่สามารถนึง่ข้าว
เหนียวได้  นึง่ข้าวสกุก็คัว่งาด ามาต ากบัเกลือ  ยกข้าวเหนียวและงาไปต าเป็น ข้าวปกุ  ใสก่ระด้งยกกลบั
เข้าบ้าน  ถึงบ้านก็ตัง้ลกูเหล้าใกล้  ๆ  หิง้  ท่ีอาขา่เรียกวา่  จ่ี  ป่า  จ่ี  สึ   หรือ  จ่ี  ป่า  จ่ี  ชู   ข้างในมี
หลอดดดู  1  หลอด  (ไม้ไผข่นาดเทา่นิว้ก้อย ข้างในมีรู)  หรือท่ีอาขา่เรียกวา่  อี ้ เตอะ   ตัง้ถ้วย  1  ใบเท
น า้บริสทุธ์ิใสแ่ละหาขนัน า้ท่ีท ามาจากน า้เต้ามาใสใ่นถ้วย  ใช้ขนัน า้ในถ้วยตกัน า้เทใสล่กูเหล้าจ านวน  3  
ครัง้  ไปจบัไก่มา  1  ตวั  ใช้ได้ทัง้ตวัผู้และตวัเมีย  แตท่ัง้นีต้้องไมมี่ขนสีขาว  มีอวยัวะครบทกุสว่น  ใช้ขนั
ท่ีอยูใ่นถ้วยตกัน า้มาเทใสข่า  ปีก  และหวั  จ านวนท่ีละ  3  ครัง้  ใช้ ตี ่ตู  ตีใสบ่ริเวณหวัไก่พร้อมกบับีบ
คอให้ตาย  น าไก่ไปเผาพร้อมกบัถอนขนไก่ให้หมด  น าไก่ไปล้างด้วยน า้สะอาดน าไก่มาแบง่สดัสว่นคือ  
ให้นอ่ง  ต้นปีก  และตบั  ออกเป็นชิน้โต  ๆ  และเอาเนือ้ไก่สว่นหน้าอกออกนิดหนอ่ย  ไปต้มผสมกบั   
ข้าวสาร   เกลือ  และ ขิง  ชว่งท่ีต้มไก่ยงัไมส่กุก็น าขนัโตก  เก้าอี ้ และถ้วยท่ีใช้ในการประกอบพิธีกรรม
ออกมาล้างให้สะอาดเม่ือต้มไก่สกุ  ก็เอาขนัโตกมาตัง้  แล้วเอาบริวารประกอบพิธีกรรมมาวางบนขนัโตก
ดงันี ้1 น า้ชาผสมขิง  2 ข้าวบริสทุธ์ิ  3 เหล้า  4 ข้าวปกุ  และ  5  เนือ้ไก่ประกอบด้วย  นอ่ง  ต้นปีก  และ
ตบั  น าถ้วยทัง้หมดวางบนขนัโตก  แล้วยกเก้าอีไ้ปวางไว้ใกล้  ๆ  หิง้ตามด้วยขนัโตก  วางไว้ประมาณ  2-
3  นาที  ชว่งท่ีวางต้องหนัหลงัให้หิง้เม่ือครบเวลาท่ีก าหนดก็ยกลงมา  ผู้ประกอบพิธีกรรมกินเคร่ืองเซน่
ไหว้ก่อน  แล้วแบง่ให้คนในครอบครัวทกุคนกินตาม  เอา ข้าวปกุและเนือ้ไก่ไปเก็บไว้ในฉางข้าวสาร  สว่น
ท่ีเหลือก็น าไปทิง้ไว้ท่ีเตาไฟ  เก็บถ้วยไว้ในหิง้  เอาขนัโตกวางบนหิง้แป็นอนัเสร็จพิธีกรรมในวนันี ้  เม่ือ
เสร็จพิธีกรรมเรียบร้อยก็มีการไปหาไม้  เพ่ือมาท าลกูข้างในวนัตอ่ไป  
  วนัท่ี  2  วนัท าลกูขา่งหรือ จ่า  เผ่ว   วนันีห้ลงัจากกินข้าวเช้าเสร็จก็เร่ิมท าลกูขา่ง  วนันีเ้ป็นวนั
พิเศษกวา่วนัอ่ืน  คือคนในหมูบ้่านไมส่ามารถออกนอกชมุชนได้  ด้วยความเช่ือวา่ถ้าไปนอกชมุชนก็จะ
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น าสิ่งไมดี่ตา่ง  ๆ  เข้ามาในชมุชน  อาขา่เรียกวนันีว้า่  เนอ้  โว่   แปลวา่วนัปิดและไมมี่การฆา่สตัว์ใด  
หลงัจากท าลกูขา่งเสร็จก็มีการเลน่ลกูขา่งกนัอยา่งสนกุสนาน  
 

 
 

ภาพประกอบ     88   ลกูขา่งของชาวอาขา่  
 

   ถึงเวลาประมาณเท่ียงวนั  ผู้หญิงอาขา่แตง่ชดุอาขา่  เดนิทางไปตกัน า้ท่ีห้วยศกัดิส์ิทธ์ิมาเก็บไว้
ท่ีบ้านชว่งบา่ย  ๆ   หนุม่สาวก็ไปหาไม้ไผม่า  ซึง่มีลกัษณะปากกระบอกเฉียง  เม่ือถึงเวลากลางคืนก็จะ
กระทุ้งไม้ไผร้่องร าท าเพลงอยา่งสนกุสนานในบ้านเจ้าภาพจนโต้รุ่งของวนัใหม ่ ในคืนนีห้ลงัจากกินข้าว
เย็นเสร็จ  ผู้ชายในบ้านคนใดคนหนึง่ใสเ่สือ้ผ้าให้เรียบร้อย  ใสห่มวก  ท าพิธี อะ  เผ่ว  ล่อ  กึ  อู-เออ   
ยกขนัโตกท่ีวางไว้บนหิง้มา  ยกถ้วยท่ีอยูใ่นฉางข้าวสารออกมาวางบนขนัโตกแล้วยกลงไปท่ีเตาไฟ  
เพ่ือเททิง้หรือจะเก็บไว้กินก็ได้ เก็บถ้วยไว้ในหิง้ มดัขนัโตกไว้บนหิง้  เก้าอีก็้เก็บไว้ในหิง้เป็นอนัเสร็จ
พิธีกรรม 
 วนัท่ี  3    ล่อ  ตา  หรือวนัเร่ิมนบัปีใหม ่ เช้าตรู่หลงัจากได้ยินเสียงไก่ขนั  ก็มีการนึง่ข้าวเหนียวท่ี
แชไ่ว้ตัง้แตเ่ม่ือคืน  ตอนท่ีข้าวยงัไมส่กุก็คัว่งาด าต าผสมกบัเกลือ  เม่ือข้าวสกุก็ยกไปต า ข้าวปกุต าเสร็จก็
ยกใสก่ระด้งกลบัเข้าบ้าน  ถึงบ้านเอาถ้วย  เก้าอี ้ และถ้วยท่ีใช้ในการประกอบพิธีกรรมออกมาล้างให้
สะอาด  เอาถ้วยจ านวน  3  ใบ  ตัง้บนขนัโตก  ใบท่ี1  ใส่ ข้าวปกุ  2  น า้ชาผสมขิง  3  ข้าวบริสทุธ์ิ  น า
เก้าอีไ้ปวางไว้ใกล้  ๆ  หิง้  ตามด้วยขนัโตกแล้วหนัหลงัให้หิง้ประมาณ 2-3  นาที  เม่ือครบเวลาก็ยกลง
มาและผู้ประกอบพิธีกรรมกินเคร่ืองเซน่ไหว้เป็นคนแรก  ตามด้วยทกุคนในครอบครัว  ผู้ รับต้องรับสอง
มือและบนศีรษะต้องมีหมวกหรือผ้าอยา่งใดอยา่งหนึง่   เม่ือทกุคนในครอบครัวรับครบหมดแล้ว  ก็เอา
ของท่ีใสใ่นขนัโตกเททิง้ลงในเตาไฟ  น าเก้าอีเ้ก็บไว้บนหิง้  ขนัโตกก็มดัไว้กบัเสาหิง้  เป็นอนัเสร็จพิธีกรรม  
หลงัจากเสร็จพิธีกรรมก็มีการเฉลิมฉลองกนัโดยการฆา่หมแูละสตัว์อ่ืน  ๆ  การฆา่หมใูนวนันีจ้ะต้องแบง่
เนือ้ให้โจ่วมา  หลงัจากกินข้าวเช้าเสร็จเรียบร้อย  ผู้อาวโุสและหนุม่  ๆ  ต้องไปบ้าน โจ่วมาเพ่ือไป
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ท ากบัข้าว  โดยเอาเนือ้หมท่ีูชาวบ้านแบง่ให้มา  เม่ือข้าวสกุก็ตัง้ลกูเหล้าพร้อมหลอดดดู  เทน า้ใสข้่างใน
ลกูเหล้า  จงึเชิญผู้อาวโุสมากินข้าว  พอผู้อาวโุสมาถึงบ้าน โจ่วมาก็จะมีการเตมิเหล้า    น ากระบอกเงิน
ของหมูบ้่านออกมาเพ่ือจา่ยคา่เหล้าในชว่งเทศกาลแช ่ คา    ในอดีตอาขา่ทกุคนมีความเช่ือวา่เป็น
ลกูหนีข้องโจ่วมาและวนันีเ้ป็นวนัท่ีช าระหนีใ้ห้  เม่ือช าระเสร็จผู้อาวโุสในชมุชนท่ีเชิญมาก็จะกินข้าวกนั  
    เวลาประมาณ 11.00 น. จะมีการฆา่หมใูนบ้านของเจ้าภาพในค ่าคืนท่ีผา่นมา ในเวลา
ประมาณ  12.00  น.  จะมีการกระทุ้งไม้ไผท่ี่บ้านของเจ้าภาพอีกรอบ  ทางเจ้าภาพจะต้องเชิญคนท่ีมา
กระทุ้งไม้ไผกิ่นข้าว  วนันีห้ลงัจากทานข้าวร่วมกนัท่ีบ้านเจ้าภาพแล้วผู้ชายจะเลน่ลกูขา่งทัง้วนั  
 

 
 

ภาพประกอบ    89    การเลน่ลกูขา่งของหนุม่ชาวอาขา่  
 
   วนัท่ี  4    จ่า  ส่า   หรือวนัสดุท้าย  วนันีไ้มมี่การประกอบพิธีกรรมใด  ๆ  ทัง้สิน้  บ้านใดจะฆา่
หมก็ูได้  วนันีเ้ลน่ลกูขา่งตัง้แตเ่ช้าจนถึงเย็น  หลงัจากเทศกาลนีผ้า่นไปทัง้ผู้ชายในหมูบ้่านก็จะสามารถ
ไปจีบสาวในหมูบ้่านอ่ืน  ๆ  เน่ืองจากชว่งนีเ้ป็นชว่งท่ีไมมี่งานใด  ๆ  เพราะเสร็จสิน้จาการเก็บเก่ียวและ
รอเวลาในการปลกูพืชตา่ง  ๆ และถ้าไปเจอผู้หญิงท่ีถกูใจก็มีการพดูคยุหรือบางคนมีแฟนก่อนแล้วจะไป
ขอแตง่งานในชว่งนี ้  
             บทบาทของดนตรีในเทศกาล  คา้ เทอ ผา้เออ 
  เทศกาล คา้ เทอ ผา้เออ   หรือปีใหมล่กูขา่ง  ก่อนหน้าท่ีจะมีงาน 1 วนัจะมีการตีกลองเพ่ือใช้
บอกสญัญาณวา่พรุ่งนีจ้ะมีการจดังาน ในคืนวนังานมีการบรรเลงดนตรี  มีการกระทุ้งไม้ไผแ่ละร้อง ร า  
บทเพลงกนัอยา่งสนกุสนาน  ในตอนเช้า  หลงัจากท่ีเจ้าภาพในงานท าการเลีย้งขอบคณุผู้อาวโุสแล้ว    
ผู้อาวโุสในหมบ้่านจะท าการกระทุ้งกระบอกไม้ไผเ่พ่ือแสดงออกถึงการอวยพร การขอบคณุ แก่เจ้าภาพ  



บทที่  5 
สรุป  อภปิราย  และข้อเสนอแนะ 

 
   การศกึษาดนตรีชาวเขาเผา่อาขา่ บ้านแสนเจริญ ต าบลวาวี อ าเภอแมส่รวย จงัหวดัเชียงราย 
ผู้วิจยัได้ท าการศกึษาวิจยัตามกระบวนการทางทางมานษุยดริุยางควิทยาและน าเสนอในรูปแบบ
พรรณนาวิเคราะห์  โดยได้น าเนินการศกึษาวิจยัตามจดุมุง่หมายของการศกึษา ดงัตอ่ไปนี ้ 
             จดุมุง่หมายของการศกึษาค้นคว้า  
   1. ศกึษาดนตรีของชาวอาขา่บ้านแสนเจริญ  ต าบลวาวี  อ าเภอแมส่รวย  จงัหวดัเชียงราย  
   2. ศกึษาวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัดนตรีของชาวอาขา่บ้านแสนเจริญ   ต าบลวาวี   
อ าเภอแมส่รวย  จงัหวดัเชียงราย 
  ผู้วิจยัได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมลูทัง้ท่ีเป็นเอกสารและข้อมลูภาคสนามทัง้ในสว่นท่ีเป็นการ 
สมัภาษณ์  การสงัเกต  วิเคราะห์จากข้อมลูภาพและเสียงท่ีท าการบนัทกึไว้  สามารถน ามาสรุปข้อมลูได้
ดงันี ้
 
           สรุปผลการศึกษาวจิยั 
 
           1. สภาพท่ัวไปของชุมชน บ้านแสนเจริญ  
  1.1 ประวัตชิาวอาข่าบ้านแสนเจริญ 
   หมูบ้่านแสนเจริญ  ก่อตัง้หมูบ้่านึน้เม่ือ พ .ศ. 2506  น าโดยนายแสนเจริญ จเูปาะ ได้น า
ชาวบ้านจากบ้านคะแย  จ านวน 17 หลงัคาเรือน อพยพเพื่อหาแหลง่ท่ีท ากิน  ปี พ .ศ. 2508 ได้มีการ
แตง่ตัง้ขึน้เป็นหมูบ้่าน และมีการคดัเลือกและแตง่ตัง้ผู้ใหญ่บ้าน โดยคดัเลือกนายแสนเจริญ ซึง่เป็น
หวัหน้าชนเผา่เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก  ในปี พ .ศ.2512 นาย อาเซอะ จเูปาะ ได้ขึน้มาเป็นผู้ใหญ่บ้านแทน
นายแสนเจริญ  จงึเปล่ียนช่ือหมูบ้่านเป็นหมูบ้่านแสนเจริญ  เพ่ือเป็นเกียรตแิก่อดีตผู้น า และได้เปล่ียน
ช่ือหมูบ้่านเป็นบ้านแสนเจริญอยา่งเป็นทางการในปี พ .ศ. 2522    
   1.2 สภาพภูมิประเทศ  มีลกัษณะเป็นภเูขาสงูชนัสลบักบัท่ีราบแคบๆ   
   1.3 จ านวนประชากร  ปัจจบุนัหมูบ้่านแสนเจริญมีจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฏร  
735  คน    175  ครอบครัว  151  หลงัคาเรือน  จ านวนประชากรชาย  365  คน  หญิง  369  คน 
   1.4 ศาสนา ความเช่ือ    ปัจจบุนัชาวอาขา่บ้านแสนเจริญ  ทัง้สิน้  151  ครัวเรือน    นบัถือ
ความเช่ือในแบบดัง้เดมิ  เหลือเพียง  26  หลงัคาเรือน   อีก  125  ก็นบัถือศาสนาพทุธ  และคริสต์    
ตามความเช่ือของแตล่ะครอบครัว   
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   1.5 ภาษา  อาขา่นัน้ไมมี่ภาษาเขียน   มีแตภ่าษาพดู 
   1.6 การแต่งกาย   ปัจจบุนัการแตง่กายของชาวอาขา่นัน้จะแตง่กายตามแบบคนไทยพืน้ราบ  
แตเ่ม่ือมีการประกอบพิธีกรรม  ทกุบ้านจะมีการแตง่ชดุประจ าเผา่ 
   1.7 ลักษณะบ้านเรือน  บ้านของชาวอาขา่จะเป็นบ้านท่ีสร้างด้วยไม้ และมงุหลงัคาด้วยหญ้า
คา  มีทัง้แบบยกพืน้  และปลกูตดิกบัพืน้ดนิ 
   1.8 การประกอบอาชีพ   อาชีพหลกัของชาวอาขา่คือ  การท าไร่บนภเูขา  และการเลีย้งสตัว์  
ปัจจบุนัได้มีการประกอบอาชีพอ่ืนๆ เชน่ รับจ้าง เป็นต้น 
   1.9 การศึกษา  มีโรงเรียนบ้านแสนเจริญท าการสอนตัง้แตช่ัน้อนบุาล - ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 
   1.10 การปกครอง  มีผู้ใหญ่บ้าน  และขึน้ตรงกบัองค์การบริหารสว่นต าบลวาวี 
   1.11 สาธารณูปโภค  มีไฟฟ้า  ประปาภเูขา  และหอกระจายเสียงของหมูบ้่าน 
 
   2.ศึกษาดนตรีของชาวเขาเผ่าอาข่าบ้านแสนเจริญ   ต าบลวาวี  อ าเภอแม่สรวย   
จังหวัดเชียงราย  
 
   2.1 เคร่ืองดนตรี 
   2.1.1  เด้ิม    เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีลกัษณะ คล้ายซงึของทางภาคเหนือ  ใช้เป็นเคร่ืองด าเนิน
ท านอง  ใช้บรรเลงประกอบการร้องเพลงในงานร่ืนเริงตา่งๆของหมูบ้่าน  
   2.1.2  หล่าเจ่    หรือแคนน า้เต้า  เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีใช้เป็นเคร่ืองด าเนินท านอง  ใช้ในการ
บรรเลงประกอบการเต้นร า 
   2.1.3  ชูลู๊   ขลุย่ 3 รู  เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีใช้ด าเนินท านอง  ใช้ในการบรรเลงเพื่อความ
เพลิดเพลิน 
   2.1.4  ยะเอ่ว  มีลกัษณะเหมือนจ๊องหนอ่ง  ใช้ในการบรรเลงเพื่อความเพลิดเพลิน  
   2.1.5  บอ่ฉ่อง  หรือกระบอกไม้ไผ ่ใช้บรรเลงในพิธีกรรมตา่งๆเพื่อแสดงถึงการอวยพร  
   2.1.6  แจเล้   หรือฉาบ ใช้บรรเลงจงัหวะประกอบในการกระทุ้งไม้ไผห่รือ บ่อฉ่องตูเออ 
   2.1.7  โบวโล  หรือโหมง่ ใช้บรรเลงจงัหวะประกอบในการกระทุ้งไม้ไผห่รือ บ่อฉ่องตูเออ 
   2.1.8  ทอ่ง  มีลกัษณะคล้ายกลองยาว  ใช้บรรเลงจงัหวะประกอบในการกระทุ้งไม้ไผห่รือ  บ่อ
ฉ่องตูเออ  และใช้ในการบอกสญัญาณในพิธีกรรมตา่งๆของหมูบ้่าน 
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  2.2 นักดนตรี 
   นกัดนตรีในหมูบ้่านแสนเจริญ  สว่นใหญ่อยูใ่นวยักลางคนและผู้สงูอาย ุ สว่นใหญ่ประกอบ
อาชีพด้านเกษตรกรรม   โดยไมเ่ลน่ดนตรีเป็นอาชีพ  นกัดนตรีจะมีหน้าท่ีในการบรรเลงดนตรีในงาน
ตา่งๆ  ของชมุชน  เพ่ือความสนกุสนานโดยท่ีมิได้รับคา่ตอบแทยแตอ่ยา่งใด 
  2.3 เทคนิควิธีการบรรเลง 
  เทคนิคการบรรเลงเคร่ืองดนตรีท่ีเห็นได้ชดัเจนคือ  เด้ิม  ซึง่มีการรูดสาย จากเสียงหนึง่ไปยงัอีก
เสียงหนึง่เพ่ือให้ได้เสียงท่ีมีความสอดคล้องเข้ากบัเนือ้ร้องในบทเพลงท่ีบรรเลง  
  2.4 บทเพลง 
  บทเพลงท่ีใช้ในการบรรเลงชูลู๊    ได้แก่  เพลง   “ ชูลู๊ เบียวต่อ อ้ึมเหมี่ยว ”   
  บทเพลงท่ีใช้ในการบรรเลงเด้ิม ได้แก่  เพลง “ เด้ิมดีเหยอะ ” และเพลง “ อาแหยะถิจ่อง  หงิป่ะ
ไป๋เบอะ”   
  บทเพลงท่ีใช้ในการบรรเลงหล่าเจ่  ได้แก่  เพลง  “ ด่อแด ก๋ายเอ่อ หล่าเจ่บอ ”   และเพลง  “ อยู่
เล๊หมะ  เอก๋้าเออะ ” 
  2.5 โอกาสในการบรรเลง 
  โอกาสท่ีใช้ในการบรรเลงนัน้ขึน้อยูก่บัแตล่ะเคร่ืองดนตรี ซึง่จะใช้ใน  2 โอกาสคือ  
  1.  เพ่ือความบนัเทิง    ในกิจกรรมของหมูบ้่าน  
  2.  เพ่ือใช้ในการประกอบพิธีกรรม  ในวนัส าคญัๆ ของหมูบ้่าน  4 พิธี  ได้แก่  
  -   โล้ชิงช้า          
  -   ปีใหมล่กูขา่ง         
  -   ไขแ่ดง         
  -   กินข้าวใหม ่
  2.6 การสืบทอด 
  ปัจจบุนัเร่ิมมีการขาดชว่งของการสืบทอดอยา่งเห็นได้ชดั  เน่ืองจากผู้ ท่ีสามารถบรรเลงดนตรี
ได้ในปัจจบุนั  จะมีอายตุัง้แต ่40 ปีขึน้ไป    เดก็ๆ ชาวอาขา่ก็มิได้ให้ความสนใจกบัดนตรีดัง้เดมิมากนกั  
แตอ่าจจะให้ความส าคญักบัดนตรีสมยัใหมม่ากกวา่ 
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    3.ศึกษาวัฒนธรรมที่เก่ียวข้องกับดนตรีของชาวอาข่าบ้านแสนเจริญ   ต าบลวาวี   
อ าเภอแม่สรวย   จังหวัดเชียงราย   
 
   3.1 ดนตรีในประเพณีและพธีิกรรมที่เก่ียวข้องกับชีวิต 
   แช่ คา อะเผ่ว    หรือพิธีเร่ิมหวา่นปลกู   จะมีการจดัขึน้ในชว่งเดือนพฤษภาคมของทกุปี  จะใช้
ทอ่งในการตีบอกสญัญาณตา่งๆ ให้กบัคนในชมุชน  
   แย  เป้อ  แย่เออ  หรือ   เทศกาลจบัตัก๊แตนนีเ้กิดขึน้ครัง้แรกท่ีบ้านแสนเจริญ  และเป็น
เทศกาลท่ีอยูเ่ฉพาะในหมุบ้่านแสนเจริญเทา่นัน้  เกิดขึน้พ.ศ.  2506  เทศกาลนีจ้ดัขึน้ในเกดือนกนัยายน
ของทกุปี  ปัจจบุนัจงึมีอายคุรบ  46  ปี   จะใช้ทอ่งในการตีบอกสญัญาณตา่งๆ ให้กบัคนในชมุชน  
 
  3.2 ดนตรีที่เก่ียวข้องกับความเช่ือ 
  ลอ้ ข่อง ตู่เออ    หรือ การสร้างประตหูมูบ้่าน   จะใช้ทอ่งในการตีบอกสญัญาณตา่งๆ ให้กบัคน
ในชมุชน    
  3.3 ดนตรีในพธีิส าคัญต่าง ๆ  
  ฮ่ึม สึ  - ฮึมมี่  ( ไขแ่ดง )  งานเทศกาล  ฮึม่ส-ึ ฮึม่ม่ี  นัน้จะจดั ในชว่งเดือนเมษายน   จะใช้ทอ่ง
ในการตีบอกสญัญาณตา่งๆ ให้กบัคนในชมุชน   มีการบรรเลงดนตรีประกอบการเต้นร าในตอนกลางคืน  
และมีการกระทุ้งกระบอกไม้ไผ ่หรือ บ่อฉ่องตูเอ่อ เพ่ือเป็นการอวยพรแก่เจ้าภาพในพิธี 
  แย ้ขู่ จาเออ    หรือโล้ชิงช้า  จะมีการจดัขึน้ในชว่งเดือน สิงหาคมของทกุปี   จะใช้ทอ่งในการตี
บอกสญัญาณตา่งๆ ให้กบัคนในชมุชน   มีการบรรเลงดนตรีประกอบการเต้นร าในตอนกลางคืน  และมี
การกระทุ้งกระบอกไม้ไผ ่หรือ บ่อฉ่องตูเอ่อ เพ่ือเป็นการอวยพรแก่เจ้าภาพในพิธี 
  ยอ พ ูนอง หมื่อ เช้ เออ   หรือประเพณีกินข้าวใหม่   จะจดัขึน้ในชว่งเดือน  พฤษศจิกายนของ
ทกุปี  จะใช้ทอ่งในการตีบอกสญัญาณตา่งๆ ให้กบัคนในชมุชน   มีการบรรเลงดนตรีประกอบการเต้นร า
ในตอนกลางคืน  และมีการกระทุ้งกระบอกไม้ไผ ่หรือ บ่อฉ่องตูเอ่อ เพ่ือเป็นการอวยพรแก่เจ้าภาพในพิธี 

  คา้ เทอ ผา้เออ   หรือ ประเพณีปีใหมล่กูขา่ง  จะจดัขึน้ในชว่งเดือนธนัวาคมของทกุปี จะใช้ ท่อง
ในการตีบอกสญัญาณตา่งๆ ให้กบัคนในชมุชน   มีการบรรเลงดนตรีประกอบการเต้นร าในตอนกลางคืน  
และมีการกระทุ้งกระบอกไม้ไผ ่หรือ บ่อฉ่องตูเอ่อ เพ่ือเป็นการอวยพรแก่เจ้าภาพในพิธี 
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           อภปิรายผล 
  จากการศกึษาสภาพทัว่ไปในชมุชนชาวเขาเผา่อาขา่  บ้านแสนเจริญ  ต าบลวาวี  อ าเภอแม่
สรวย  จงัหวดัเชียงราย  พบวา่มีความแตกตา่งจากอดีตมาก  เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของสภาพสงัคม  
การคมนาคมท่ีสะดวกขึน้  ท าให้วิถีชีวิตความเป็นอยู ่ เร่ิมมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดมิ  
  จากสภาพสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปนัน้  สง่ผลกระทบไปถึง วฒันธรรม และประเพณีท่ีส าคญัของ
ชาวอาขา่อีกด้วย  ด้านดนตรีก็เชน่กนั  มีการขาดชว่งของการสืบทอดอยา่งเห็นได้ชดั  เน่ืองจากผู้ ท่ี
สามารถบรรเลงดนตรีได้ในปัจจบุนันัง้ มีอายตุัง้แต ่ 40 ปีขึน้ไป   ดนตรีในพิธีกรรมตา่งๆ ก็ถกูลดบทบาท
ลง  เน่ืองจากการปรับเปล่ียนรูปแบบให้เข้ากบัยคุสมยัและความสะดวกของผู้ประกอบพิธี  ทัง้ยงัไมมี่
การบนัทกึบทเพลง  หรือการรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านดนตรีให้เป็นลายลกัษณ์อกัษร  จงึท าให้ความรู้
ทางดนตรีเร่ิมจะเลือนหายไปในสงัคมชาวอาขา่บ้านแสนเจริญ  พร้อมๆ ไปกบัความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีท่ีแทรกซมึเข้ามาสูช่มุชนของชาวอาขา่บ้านแสนเจริญ  จากผลกระทบดงักลา่ท าให้ผู้คนเร่ิม
เปล่ียนแปลงตนเองเพ่ือตอบสนองตอ่คา่นิยมของคนในสงัคมปัจจบุนั  หนุม่สาวก็มิได้ให้ความส าคญัใน
การฝึกหดัหรือสืบทอดดนตรีมากนกั  มีแตเ่พียงการรวบรวมเคร่ืองดนตรีนัน้ไว้  เพ่ือให้ลกูหลานในรุ่น
ตอ่ไปได้เห็น 
   จากผลกระทบท่ีร้ายแรงของคา่นิยมท่ีเปล่ียนแปลงไปของชาวอาขา่นัน้  สง่ผลถึงการ
เปล่ียนแปลงทางด้านวฒันธรรมอยา่งชดัเจน  แม้วา่จะมีการจดักิจกรรมด้านประเพณีและพิธีกรรมของ
หมูบ้่านอยู ่  แตก่ารเข้าร่วมงานประเพณีของคนในชมุชนนัน้น้อยลงไปทกุที   เน่ืองมาจากการเปล่ียน
ศาสนาของผู้คนในชมุชน  ซึง่ถือเป็นผลกระทบอยา่งรุนแรงของสงัคมอาขา่ในปัจจบุนั  
    ในขณะนีห้นว่ยงานทางภาครัฐได้เห็นถึงปัญหาดงักลา่ว   จงึได้มีการร่วมมือกบัคนในชมุชน  
สนบัสนนุการจดังานท่ีเก่ียวข้องกบัประเพณีพิธีกรรม  และดนตรี  เชน่  งานย้อนรอยลานสาวกอด ของ
หมูบ้่านแสนเจริญ  เป็นต้น  เป็นการสง่เสริมการทอ่งเท่ียวท าให้คนในชมุชนนัน้มีรายได้มากยิ่งขึน้  ทัง้ยงั
เป็นการสง่เสริมและอนรัุกษ์วฒันธรรมประเพณีให้อยูคู่ก่บัสงัคมของชาวอาขา่บ้านแสนเจริญสืบตอ่ไป  
 
           ข้อเสนอแนะ 
  1.การศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาดนตรีของชาวเขาเผา่อาขา่  บ้านแสนเจริญ  ต าบลวาวี  
อ าเภอแมส่รวย  จงัหวดัเชียงรายเทา่นัน้  ควรท าการศกึษาดนตรีชาวเขาเผา่อาขา่ในหมูบ้่านอ่ืนๆ  เพ่ือ
ท าการศกึษาและเปรียบเทียบความแตกตา่งของดนตรีอาขา่ในแตล่ะพืน้ท่ี  
   2.ควรท าการศกึษาวิจยัดนตรีชาวเขาเผา่อ่ืนๆ ในทางมานษุยดริุยางควิทยา  เพ่ือจะได้เห็น
ภาพรวมทางวฒันธรรมของดนตรีชาวเขา 
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