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บทคัดย่อ
งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ความรู้ เกี่ยวกับ ดนตรีกะเหรี่ยง และ 2) ศึกษาบทบาทและ
หน้า ที ่ข องดนตรีใ นวัฒ นธรรมของชาวกะเหรี ่ย ง โดยเก็บ ข้อ มูล จากผู ้ใ ห้ข ้อ มูล ด้า นดนตรีก ะเหรี่ย งที่
บ้า นห้ว ยเกษม ตาบลยางนากลัดเหนือ อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี การวิจัยนีเป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาข้อมูลเบืองต้ นจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและลงพืนที่ภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูล
สัมภาษณ์ผู้รู้ และผู้เกี่ยวข้องกับดนตรี กะเหรี่ยง โดยใช้การสัมภาษณ์ และการสังเกต แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์เชิง
เนือหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. องค์ความรู้เกี่ยวกับดนตรีกะเหรี่ยง ประกอบด้วย 1) ด้านดนตรี เครื่องดนตรีของชาวกะเหรี่ยง
บ้านห้วยเกษม ตาบลยางนากลัดเหนือ อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี มีทังสิน 4 ชนิด ได้แก่ (1) ซ่าง
ท้อง (2) นาเด่ย (3) ปึย (4) ทะ 2) ด้านนักดนตรี ในปัจจุบันพบนักดนตรีกะเหรี่ยงที่สามารถบรรเลงเพลง โดย
ใช้เครื่องดนตรีกะเหรี่ยงแบบดังเดิมได้เพียง 2 คน ได้แก่ (1) นายหนู กระทอง อายุ 86 ปี สามารถเล่นปึย
(แคนกะเหรี่ยง) ได้ (2) นายชัยชนะ เสน่ติบัง อายุ 47 ปี สามารถเล่นได้ทังซ่างท้องและนาเด่ย 3) ด้านบท
เพลง ส่ว นใหญ่เ ป็น บทเพลงที่เ กี่ย วข้อ งกับ วิถีชีวิต มีทั งนิ ท าน เพลงกล่อ มเด็ก โดยในแต่ล ะบทเพลงก็จ ะ
บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนในแง่มุมต่างๆ โดยเฉพาะความรัก และการใช้ชีวิต
2. บทบาทและหน้าที่ของดนตรีในวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง ส่วนใหญ่จะไม่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรม
มากนัก เนื่องจากเป็นดนตรีที่ใช้ร้องเล่นเพื่อสร้างความบันเทิง มักจะบรรเลงกันในยามว่าง ยกเว้นเครื่องดนตรี
2 ชนิด คือ ปึย และทะ ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบขบวนแห่ในพิธีเวียนศาลา ปัจจุบันแม้ดนตรีของชาว
กะเหรี่ยงบ้านห้วยเกษมจะไม่ได้รับความนิยมดังเช่นแต่ก่อน แต่ก็ยังคงปรากฏเครื่องดนตรี และบทเพลง ที่
สามารถแสดงถึงอัตลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยงมาจนถึงทุกวันนี
ค้าส้าคัญ: ดนตรี วัฒนธรรม กะเหรี่ยง
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Abstract
The objectives of this research were to study: 1) the knowledge about Karen music, and
2) the role and function of music in Karen culture. Data were collected from Karen music informants
at Ban Huai Kasem, Yang Nam Klat Nuea sub-district, Nong Ya Plong district in Phetchaburi province.
This study was a qualitative research. The researcher studied preliminary data from related
documents. Data were collected by a field study using interview and observations, and analyzed
the content.
The result result revealed that:
1. The knowledge about Karen music consisted of: 1) Music, there were 4 types of Karen
music instruments: (1) Sang Thong, (2) Nadoei, (3) Puei, and (4) Tha. 2) Musicians, there were only
2 Karen musicians who could play songs using traditional Karen instruments. First, Mr. Nu Krathong,
86 years old, could play Puei. Second, Mr. Chaichana Sanetibang, 47 years old, could play with both
Sang Thong and Nadoei. 3) Songs, most of the songs were related to the way of life, including tales,
lullabies. Each song told a story of the community in different aspects, especially love and living.
2. Roles and functions of music in Karen culture, most of them were not involved in the
rituals. Karen music used to sing and play for entertainment. It was often played in their free time,
except for 2 kinds of musical instruments, Puei and Tha, which were used for the procession in
the Wian Sala ceremony. Though the Karen music at Ban Huai Kasem was not as popular as
before, musical instruments and songs still represent the Karen’s identity until now.
Keywords: Music, Culture, Karen

บทน้า
วัฒนธรรม คือ สิ่งสรรค์สร้างของมนุษย์ เป็นสัญลักษณ์ที่ทาให้กิจกรรมที่มนุษย์กระทาร่วมกันก่อเกิด
เป็นรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งแตกต่างกันออกไปตามค่านิยมของกลุ่มชน และยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันต่อมาตังแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ก่อเกิดเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละกลุม่ ชนซึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เช่น ภาษา พิธีกรรม จารีต
ประเพณี วัฒนธรรมอาจแสดงออกผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ทังในด้านวรรณกรรม ศิลปะ การแสดง รวมถึง
ดนตรี แม้บางครังวัฒนธรรมอาจเป็นเรื่องที่นิยมกระทาในยุคสมัยหนึ่งแต่เมื่อช่วงเวลาเปลี่ยนไปวัฒนธรรมก็
สามารถเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับวิถีชีวิตและค่านิยมของมนุษย์ที่ดาเนินไปทุกยุคทุกสมัยไม่มีที่สินสุด
มานพ วิสุทธิแพทย์ (2543: 6) กล่าวว่า วัฒนธรรมที่ดารงอยู่ตามพืนถิ่นวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์
ต่าง ๆ ย่อมมีความแตกต่างกันในหลายด้านโดยเฉพาะความแตกต่างกันในด้านวัฒนธรรมนัน ส่วนหนึ่งมีพืนฐาน
มาจากสภาพภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ล้วนแต่มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นตัวกาหนด พืนฐานทาง
สังคมวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ของมนุษย์โดยส่งผลก่อให้เกิดอัตลักษณ์ประจาถิ่นของมนุษย์แต่ละชาติพันธุ์และ
สะท้อนให้เห็นได้ถึงความเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ จากอดีตถึงปัจจุบัน ทางด้านศิลปะการแสดง
ดนตรีแต่ละภูมิภาคของไทยนันจะมีปรากฏอยู่ในทุกท้องถิ่นของประเทศ แต่อาจแตกต่างกันไปตามกลุ่มชาติพันธุ์
ลักษณะ สภาพแวดล้อมทางสังคม และวัฒนธรรมของท้องถิ่นนัน ๆ
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จากข้อความดังกล่าวชีให้เห็นว่า วัฒนธรรมด้านดนตรีเป็นศาสตร์อ ย่างหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึน ผ่าน
การพัฒนาปรับปรุงให้มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มชนบ่งบอกความเจริญงอกงามทางวัฒนธรรมของชน
ชาตินันได้อย่างสมบูรณ์
กะเหรี่ยงถือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งมีวัฒนธรรมอันมีลักษณะเฉพาะของตนเอง
รวมถึงวัฒนธรรมด้านดนตรี ซึ่งสมัย สุทธิธรรม (2541: 1) ได้พูดถึงลักษณะวัฒนธรรมดนตรีของชาวกะเหรี่ยงว่า
“กระเหรี่ยงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีลักษณ์นิสัยชอบร้องเพลงและการเต้นรา ในงานรื่นเริงต่าง ๆ หรือในพิธีกรรมใด ๆ
ของพวกเขาจะต้องมีการร้องราทาเพลงอยู่เสมอ เช่น งานปีใหม่ งานแต่งงาน หรือแม้แต่งานศพ ชาวกะเหรี่ยงก็
ยังร้องเพลงราพึงราพันอย่างโหยหวน เครื่องดนตรีชาวกะเหรี่ยง นอกจากจะมีฆ้อง กลอง และซึง แล้วยังมีเครื่อง
ดนตรีอีกชนิดหนึ่ง เรียกว่า กอย ซึ่งทาจากเขาควาย การเต้นราของชาวกะเหรี่ยงมีความคล้ายคลึงกับพวกไทใหญ่
โดยจะก้าวเท้าเป็นจังหวะเร็วและแกว่งมือไปมาด้วยลีล่าที่น่าดู สังคมกะเหรี่ยงในปัจจุบันนิยมร้องเพลงแบบเพลง
สมัยใหม่ เรียกว่า ต่า -ซะ-หวิ ซึ่งมีรากฐานมาจากเพลงสวดในคริสต์ศาสนานั่นเอง นอกจากนี วิสุดา เจียมเจิม
(2554: 89-95) ยังได้ทาการวิจัยเรื่องการศึกษาดนตรีของชาวกะเหรี่ยงบ้านป่าละอู ตาบลห้วยสัตว์ใหญ่ อาเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า บทบาทของดนตรีในสังคมของชาวกะเหรี่ยงบ้านป่าละอู ตังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันสังคมของชาวกะเหรี่ยงบ้านป่าละอูนันได้มีดนตรีเข้ามามีบทบาทในสังคมของชาวกะเหรี่ยงหมู่บ้านป่าละอู
จากการศึกษาพบว่าวัฒนธรรม ประเพณี และพิธีสาคัญต่างๆ ได้มีดนตรีเข้ามามีส่วนร่วมและเกี่ยวข้อง ได้แก่
ประเพณีบุญข้าวใหม่ งานแต่งงาน พิธีศพ ประเพณีงานบุญสงกรานต์ ประเพณีไหว้พระจันทร์ ดนตรีของชาวกะเหรี่ยง
นันมีบทเพลงต่าง ๆ ที่กล่าวถึงธรรมชาติและการดารงวิถีชีวิตประจาวันของชาวกะเหรี่ยง ส่วนเครื่องดนตรีก็จะ
ทามาจากสิ่งใกล้ๆ ตัว เช่น ไม้ไผ่ เป็นต้น
ดังจะเห็นได้ว่ารูปแบบวัฒนธรรมด้านดนตรีของกะเหรี่ยงแต่ละพืนที่นันมีความแตกต่างกันออกไป ตาม
ลักษณะของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมา โดยในปัจจุบันการสืบทอดศิลปะการแสดงดนตรี
ของชาวกะเหรี่ยงนันลดน้อยถอยลงอันเนื่องมาจากค่านิยมของวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงไปมาก บทบาทของดนตรีที่มี
ต่อชีวิตและประเพณีพิธีกรรมถูกลดบทบาทลง การรวบรวมองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมดนตรีจึงเป็นเครื่องมือใน
การต้านทานต่อ กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบันได้ นอกจากนี ยังเป็นเครื่อ งมือในการอนุรักษ์
และสืบสานวัฒนธรรมนันได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อ ศึก ษาองค์ค วามรู้ เกี่ยวกับ ดนตรีก ะเหรี่ย ง บ้า นห้ว ยเกษม ตาบลยางนากลัด เหนือ อาเภอ
หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อ ศึก ษาบทบาทและหน้า ที่ของดนตรีใ นวัฒ นธรรมของชาวกะเหรี่ยง บ้า นห้ว ยเกษม ตาบล
ยางนากลัดเหนือ อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

วิธีด้าเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องนีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากการลงพืนที่ภาคสนามทาให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ชัดเจน และมีความน่าเชื่อถือ โดยมีขันตอนและวิธีดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี
การเลือกพืนที่ที่วิจัยในครังนี ผู้วิจัยได้กาหนดพืนที่ในการทาการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ด้านดนตรี
กะเหรี่ยงที่บ้านห้วยเกษม ตาบลยางนากลัดเหนือ อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากหมู่บ้านนี
ยังคงรักษาวัฒนธรรมทางด้านดนตรี และวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนไว้ได้
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มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี
1. ขอหนังสือนาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อเป็นเอกสารในการขอใช้พืนที่ ในการเข้าศึกษา
และเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ติดต่อแนะนาตนเองเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าแก่ผู้นาชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง
3. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชาวบ้านในชุมชน
4. ทาการพูดคุยสอบถามสัมภาษณ์จากชาวบ้าน ผู้ให้ข้อมูลและนักดนตรี ที่มีความรู้ด้านประวัติหมูบ่ า้ น
ดนตรีกะเหรี่ยง รวมถึงประเพณีพิธีกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน
5. ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพทั่วไปของชุมชน ข้อมูลในด้าน ประเพณี
พิธีกรรม ความเชื่อ และดนตรีในเครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
6. นาข้อมูลที่ได้ทาการถอดแบบสัมภาษณ์ รวบรวมภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว โดยจาแนกข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์
7. ศึกษาเปรียบเทียบ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลภาคสนาม ให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์
ตรวจสอบข้อมูล หากไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ทาการแก้ไขและเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
8. วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุง และเรียบเรียงเนือหาตามวัตถุประสงค์
9. ทบทวนและตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วนและน่าเชื่อถือมากที่สุดก่อน
นาไปสรุปและอภิปรายผล
10. นาข้อมูลทังหมดมาเรียบเรียงในรูปแบบของการบรรยายเป็นความเรียง และสรุปเป็นรายงานวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาข้อมูลเบืองต้นจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและทาการลงพืนที่ภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูล
สัมภาษณ์ผู้รู้ และผู้เกี่ยวข้องกับดนตรี กะเหรี่ยง โดยใช้การสัมภาษณ์ (Interview) และการสังเกต (Observation) มี
การเลือกใช้เครื่องมือดังกล่าวให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์แต่ละข้อ โดยมีขันตอนในการสร้างเครื่องมือดังนี
1. วิ เ คราะห์ วั ต ถุ ป ระสงค์ และกรอบแนวคิ ด การวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งเครื่ อ งมื อ วิ จั ย ให้ ค รอบคลุ ม ตาม
วัตถุประสงค์ของเรื่องที่ศึกษา
2. สร้างเครื่องมือวิจัยที่สอดคล้องกับวิธีการศึกษา
3. นาแบบเครื่องมือวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ด้านเนือหา และความน่าเชื่อถือ
4. นาเครื่องมือวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ไปใช้เก็บข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย
1. แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม (ข้อมูลปฐมภูมิ) เพื่อสารวจข้อมูลเบืองต้นที่ได้จากการสารวจสนามก่อน
การลงพืนที่วิจัย และใช้บันทึกข้อมูลที่ได้จากงานสนามต่าง ๆ
2. แบบบันทึกข้อมูล (ข้อมูลทุติยภูมิ) เพื่อเก็บข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น เอกสาร ตารา บทความทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง
3. แบบบันทึกการสัมภาษณ์ เป็นแบบบันทึกการสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้างตายตัว แต่มีประเด็นคาถาม
ที่เกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมาของชาวกะเหรี่ยงบ้านห้วยเกษม ลักษณะเฉพาะทางดนตรีของกะเหรี่ยงบ้าน
ห้วยเกษม ขนบธรรมเนียมประเพณี ความนิยมในการแสดง องค์ประกอบในการแสดง โดยแบ่งออกเป็นการสัมภาษณ์
รายบุคคลและการสัมภาษณ์กลุ่ม
4. แบบสังเกต เป็นแบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม โดยใช้การสังเกตพฤติกรรมและ
จดบันทึกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับดนตรีกะเหรี่ยง
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การศึกษาและการจัดการข้อมูล
1. ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล ทังด้านเอกสารตาราทางวิชาการ
งานวิจัยและวารสารที่เกี่ยวข้องจากองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมาของชาว กะเหรี่ยงบ้าน
ห้วยเกษม ขนมธรรมเนียม ประเพณี ความนิยมที่เกี่ยวข้องกับดนตรี
2. ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ได้แก่ การศึกษารวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม สัมภาษณ์
(Interview) และการสังเกต (Observation) โดยเลือกใช้วิธีการศึกษา และการจัดเก็บข้อมูลที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี
2.1 การศึกษาองค์ความรู้ศึกษาดนตรีกะเหรี่ยง บ้านห้วยเกษม ตาบลยางนากลัดเหนือ อาเภอ
หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ใช้วิธีการศึกษา ดังนี
2.1.1 การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) และการสัมภาษณ์แบบเป็น
ทางการ (Formal interview) โดยใช้ ใ นการสัมภาษณ์ นั ก ดนตรี ผู้ รู้ ใ นชุ ม ชน ผู้ น าชุ ม ชน เพื่ อ เก็ บ ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับดนตรีกะเหรี่ยงและความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับประวัติของชาวกะเหรี่ยงบ้านห้วยเกษม โดยมุ่งเน้นให้
ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด และใช้วิธีการถอดความ (Paraphrasing) ข้อมูลที่ได้บันทึกลงใน
แบบบันทึกจากนันนาไปให้ นักดนตรี ผู้รู้ในชุมชน ผู้นาชุมชน ได้ฟังและแสดงทัศนะเพิ่มเติม จากนันใช้วิธีการ
ถอดความซาอีกครังจนได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
2.1.2 ใช้การสัมภาษณ์กลุ่ม (Group interview) โดยเป็นการจัดการสัมภาษณ์กลุ่มโดยให้ผู้ให้
ข้อมูลทุกกลุ่มได้ตรวจสอบข้อมูล (Information verification) ซาอีกครัง
2.2 การศึกษาบทบาทและหน้าที่ของดนตรีในวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง บ้านห้วยเกษม ตาบล
ยางนากลัดเหนือ อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ใช้วิธีการศึกษา ดังนี
2.2.1 การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) และการสัมภาษณ์แบบเป็น
ทางการ (Formal Interview) โดยใช้ ใ นการสั ม ภาษณ์ นั ก ดนตรี ผู้ รู้ ใ นชุ ม ชน ผู้ น าชุ ม ชน เพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้องกับดนตรี จากนันใช้วิธีการการถอดความ (Paraphrasing) ข้อมูลที่ได้บันทึกลงในแบบบั นทึกจากนัน
นาไปให้นักดนตรี ผู้รู้ในชุมชน ผู้นาชุมชน ได้ทวนซาและแสดงทัศนะเพิ่มเติม จากนันใช้วิธีการถอดความซาอีก
ครังจนได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
2.2.2 การการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) และการสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม (Non-participant observation) โดยผู้วิจัยจะใช้วิธีการนีในการเก็บรวบรวมข้อมูลการแสดงกิจกรรม
ทางประเพณี วัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง รวมทังสภาพแวดล้อม พฤติกรรมต่อดนตรี วิถีชีวิต ความเป็นอยู่เพื่อ
ใช้ประกอบการบันทึกภาคสนาม
3. การจัดทาข้อมูล
3.1 ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ สังเกต ต่ าง ๆ นามาจัดการบันทึกในรูปแบบดิจิทัล ถอดแบบ
สัม ภาษณ์ รวบรวมภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว โดยจาแนกข้อ มูลตามวัตถุประสงค์ ตรวจสอบความสมบูรณ์
ความเรียบร้อยของงานให้ครบถ้วน
3.2 การตรวจสอบข้อมูล ทาการตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้ได้ความแม่นยา และความเชื่อถือได้ โดย
การตรวจสอบจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้ นักดนตรี ผู้รู้ในชุมชน ผู้นาชุมชน ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลใน
ภาคสนาม เป็นผู้ตรวจสอบ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
เอกสาร ตารา บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการลงพืนที่ภาคสนาม โดย
ผ่านกระบวนการสัมภาษณ์ การสังเกต และการสัมภาษณ์กลุ่ม เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงและวิเคราะห์ขอ้ มูล
เพื่อให้เห็นภาพของดนตรีกะเหรี่ยงบ้านห้วยเกษม และบทบาทของดนตรีต่อวิถี ชีวิตของชาวกะเหรี่ยงบ้านห้วย
เกษมในปัจจุบัน โดยใช้หลักการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย (Analytic induction) ซึ่งเป็นการสร้างข้อมูลจาก
รูปธรรมและประสบการณ์ที่ได้จากการลงพืนที่ภาคสนาม และการจาแนกข้อมูลออกเป็นส่วน ๆ และใช้ทฤษฎี
ต่าง ๆ ในการวิเคราะห์เพื่ออธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึน ดังนี
1. การศึก ษาองค์ค วามรู้ศึก ษาดนตรีก ะเหรี่ย ง บ้า นห้ว ยเกษม ตาบลยางนากลัด เหนือ อาเภอ
หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังขันตอนต่อไปนี
1.1 ข้อมูลด้านดนตรีของชาวกะเหรี่ยงบ้านห้วยเกษม ผู้วิจัย ได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร
ตารา หนังสือ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลพืนฐานในการลงพืนที่ภาคสนามและการวิเคราะห์ข้อมูล
1.2 ทาการวางแผนการลงพืนที่ภาคสนามโดยการวิเคราะห์ และกาหนดเป้าหมายในการศึกษา
จากนันกาหนดเป้าหมายและประเด็นคาถามที่มีความเกี่ยวข้อง
1.3 ลงพืนที่ภาคสนามเพื่อทาการสัมภาษณ์ บุคคลผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ นักดนตรี ผู้รู้ในชุมชน ผู้นา
ชุมชน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์
1.4 นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ นักดนตรี ผู้รู้ในชุมชน ผู้นาชุมชน มาจัดเรียงข้อมูลที่เกี่ ยวข้อง
กับดนตรีของชาวกะเหรี่ยง
2. การศึก ษาบทบาทและหน้า ที่ข องดนตรีใ นวัฒ นธรรมของชาวกะเหรี่ย ง บ้า นห้ว ยเกษม ตาบล
ยางนากลัดเหนือ อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ใช้วิธีการศึกษา ดังนี
2.1 ข้อมูลด้านบทบาทและหน้าที่ของดนตรีในวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง ผู้วิจัยได้ทาการศึกษา
และวิเคราะห์เอกสาร ตารา หนังสือ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลพืนฐานในการลงพืนที่ภาคสนาม
และการวิเคราะห์ข้อมูล
2.2 ทาการวางแผนการลงพืนที่ภาคสนามโดยการวิเคราะห์ และกาหนดเป้าหมายในการศึกษา
จากนันกาหนดเป้าหมายและประเด็นคาถามที่มีความเกี่ยวข้อง
2.3 ลงพืนที่ภาคสนามเพื่อทาการสัมภาษณ์ บุคคลผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ นักดนตรี ผู้รู้ในชุมชน ผู้นา
ชุมชน ชาวบ้านที่เข้าร่วมงานประเพณี รวมถึงผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์
2.4 นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ นักดนตรี ผู้รู้ในชุมชน ผู้นาชุมชน มาจัดเรียงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับบทบาทและหน้าที่ของดนตรีในวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง

สรุปผลการวิจัย
กลุ่มชาติพันธุ์เชือสายกะเหรี่ยง (Karen) เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่ง โดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภาคตะวันตก
ของประเทศไทย จากตานานของชาวกะเหรี่ยงที่เล่าต่อ ๆ กันมาว่า ถิ่นฐานดังเดิมของกะเหรี่ยงที่มีบรรพบุรุษอยู่
ในดินแดนทางตอนเหนือของทิเบต ซึ่งมีคาเรียกสถานที่นีว่า “ที่ฉิมีหยั่ว” (Htee hset Met Ywa) หมายถึง ดินแดนที่
มีทรายไหล (Land of flowing sand) ชาวกะเหรี่ยงบอกกล่าวสืบต่อ มาว่า ถ้ามองจากถิ่นฐานที่ชาวกะเหรี่ยง
อาศัยอยู่ในปัจจุบัน ดินแดนฉิมีหยั่วจะอยู่ที่ “ซากะช่องน่องลา” หมายถึง ดินแดนใต้กลุ่ม “ดาวช้าง” คนไทย
เรียกกลุ่มดาวนีว่า “ดาวจระเข้” และชาวตะวันตกหมายถึง “กลุ่มดาวหมีใหญ่” หรือ “กลุ่มดาวกระบวยตักนา”
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ซึ่งเป็นกลุ่มดาวที่โคจรรอบดาวเหนือนักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่า ดินแดนที่เรียกว่า ฉิมีหยั่ว นี อาจจะเป็นตอน
ใต้ของทะเลทรายโกบี ส่วนที่เป็นพืนที่ราบหุบเขาทางตอนเหนือของทิเบตบริเวณเหนือเทือกเขาคุนหลุน ซึ่ง
แหล่งกาเนิดของแม่นาทัง 3 สาย คือ แม่นาแยงซีเกียง แม่นาโขง และแม่นาคง (สาละวิน) เริ่มอพยพลงมาทาง
ตอนใต้ตามลานาทังสามสายแยกย้ายไปตามพืนที่ต่าง ๆ ราว 1972 ปีก่อนพุทธกาล และตังถิ่นฐานในพืนที่ที่เป็น
ประเทศจีนในปัจจุบันแถวยูนานราว 842 ปีก่อนพุทธกาล แล้วเริ่มอพยพจากยูนานเข้าตังถิ่นฐานในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 585 ปีก่อนพุทธกาล (พระไทร ไทรสังขชวาลลิน, 2549: 37) โดยกะเหรี่ยงในประเทศไทยนัน
มีอยู่ 4 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่
1. กะเหรี่ยงสะกอ หรือ ปกาเกอะญอ
2. กะเหรี่ยงโป หรือ โผล่ว
3. กะเหรี่ยงคะยา, แบร หรือ บะเว
4. กะเหรี่ยงตองสู, ตองตู หรือ ปาโอ
สาหรับการอพยพครังใหญ่ที่สาคัญของชาวกะเหรี่ยงมีในสมัยพระเจ้าอลองพญา กษัตริย์เมียนมาร์ เมื่อ
ครังทาสงครามกับพวกมอญ การรบครังนีพวกมอญเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ถูกฆ่าฟันล้มตายเป็นจานวนมาก กะเหรี่ยง
เป็นพวกเดียวกับมอญได้ให้ที่หลบภัยจากเมียนมาร์แก่มอญ หลังจากนันได้หลบหนีพร้อมพวกมอญเข้ามาอยู่ใน
ประเทศไทย หลังจากนันมีการอพยพใหญ่อีกครังหนึ่งเมื่อประเทศ เมียนมาร์ตกเป็นเมืองขึนของประเทศอังกฤษ
ชาวกะเหรี่ยงไม่ยอมอยู่ใต้อานาจของอังกฤษจึงอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยอีกระลอกหนึ่ง โดยการอพยพ
ครังนีได้แยกย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 2 สายดังนี
สายที่ 1 อยู่แถบภาคตะวันตกของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดตาก ราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์
และเพชรบุรี
สายที่ 2 แถบภาคเหนือของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ลาปาง และ
ลาพูน
ชาวกะเหรี่ยงบ้านห้วยเกษม ตาบลยางนากลัดเหนือ อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรีนัน ส่วนใหญ่มี
เชือสายกะเหรี่ยงกะเหรี่ยงโปหรือโผล่ว ซึ่งเป็นกลุ่มชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงที่ทาการอพยพมาจากประเทศพม่า ใน
อดีตตังอยู่ในบริเวณป่าแถบอาเภอแก่งกระจาน และทาการอพยพลงมายังพืนที่ด้านล่างเพื่อให้ใกล้แหล่งชุมชน
มากยิ่งขึน เพราะเหตุว่าพืนที่บริเวณดังกล่าวมีแหล่งนาที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทังการคมนาคมสามารถเข้าถึงได้
จึงทาให้กลุ่มกะเหรี่ยงบ้านห้วยเกษมตังพืนที่อยู่ ณ พืนที่ปัจจุบัน
จากการลงพืนที่ภาคสนามเพื่อทาการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ด้านดนตรีกะเหรี่ยงของชาวกะเหรี่ยง
บ้านห้วยเกษม ตาบลยางนากลัดเหลือ อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี และการสัมภาษณ์ครูชัยชนะ เสน่
ติบัง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 พบว่า “บ้านห้วยเกษมในอดีตมีชื่อว่า ห้วยแห้ง ซึ่งอพยพมาอยู่ในเขต
จังหวัดเพชรบุรีเป็นเวลาหลายชั่วอายุคน ชาวกะเหรี่ยงบ้านห้วยเกษมนีในอดีตมีชื่อเสียงในด้านการบรรเลงดนตรี
ซึ่งมักจะได้รับเชิญเข้าร่วมงานแสดงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรีทุก ๆ ปี รูปแบบวัฒนธรรมด้านดนตรีของ
กะเหรี่ยงบ้านห้วยแห้งนี ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ แม้ในปัจจุบันจะได้รับความสนใจจากคงในชุมชน
น้อยลงมากแต่ก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมด้านดนตรีไว้ได้จนถึงปัจจุบัน ผลจากการศึกษาสามารถวิเคราะห์และแบ่ง
รายละเอียดเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี
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1. องค์ความรู้ศึกษาดนตรีกะเหรี่ยง บ้านห้วยเกษม ต้าบลยางน้ากลัดเหนือ อ้าเภอหนองหญ้าปล้อง
จังหวัดเพชรบุรี
1.1 เครื่องดนตรี
เครื่องดนตรีดังเดิมของชาวกะเหรี่ยงบ้านห้วยเกษม ตาบลยางนากลัดเหลือ อาเภอหนองหญ้า
ปล้อง จังหวัดเพชรบุรี มีจานวนทังสิน 4 ชนิด ได้แก่
1) ซ่างท้อง เป็นเครื่องดนตรีที่กาเนิดเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของสาย (Chordophone)
บรรเลงโดยใช้การสี มีกล่องเสียงทาจากกระบอกไม้ไผ่ สีสายทาจากลวดจานวน 2 สาย คันชักทาจากไม้ไผ่ ท่านั่ง
ในการบรรเลงซ่างท้องมักจะนั่งราบกับพืนใช้ตัวซ่างท้องพาดกับบ่าของผู้บรรเลง มือซ้ายจับบนตัวซ่างท้องใต้รัดอก
ใช้นิวชี นิวกลาง นิวนาง และนิวก้อย กดลงบนสายเพื่อให้ได้เสียงตามต้องการ มือขวาจับคันชักที่ทาจากไม้ไผ่สีลง
บนสายตรงกับส่วนที่เจาะไว้สาหรับเป็นช่องเสียงอย่างอิสระไม่มีการบังคับคันชักเข้า-ออก โดยมากจะสีไปตามคาร้อง
การตังระดับเสียงของสายขึนอยู่กับบทเพลงที่จะบรรเลง

ภาพที่ 1 ลักษณะการบรรเลงซ่างท้อง
ที่มา: (กมลาลักษณ์ นวมสาลี, 2563)
2) นาเด่ย เป็นเครื่องดนตรีที่กาเนิดเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของสาย (Chordophone)
บรรเลงโดยใช้การดีด มีกล่องเสียงทาจากไม้เนือแข็ง มีสายทาจากโลหะขนาดเล็กจานวน 7 สาย ตัวกล่องเสียงมัก
ทาตรงปลายหัวเป็นรูปนก การบรรเลงนาเด่ยผู้บรรเลงจะต้องนั่ง และวางตัวนาเด่ย หันหัวนาเด่ยไปทางด้านซ้าย
ของผู้บรรเลง ส่วนตัวกล่องเสียงให้วางพาดไว้บนตัก ตัวนาเด่ยจะว่างอยู่ระหว่างแขนทังสองข้าง ใช้ทังมือซ้ายและ
มือขวาในการดีดโดยมือซ้ายจะใช้นิวชี ของมือซ้ายเป็นนิวหลักในการดีดสายที่ 7 มือขวาจะใช้นิวหัวแม่มือใน
การดีดสายที่ 5 และสายที่ 6 นิวชีใช้ดีดสายที่ 3 สายที่ 4 และสายที่ 2 โดยบางครังอาจใช้นิวกลางสลับมาใช้ใน
การดีดสายที่ 1 ร่วมด้วยก็ได้ ดังภาพ
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ภาพที่ 2 นาเด่ย
ที่มา: (กมลาลักษณ์ นวมสาลี, 2563)

ภาพที่ 3 การลาดับสายของนาเด่ย
ที่มา: (กมลาลักษณ์ นวมสาลี, 2563)
ระดับเสียงของแต่ละสาย (สายที่ 1 คือสายที่มีความสันที่สุดเรียงต่อไปตามลาดับ)
การวัดระดับเสียง
สายที่ 1
สายที่ 2
สายที่ 3
สายที่ 4
สายที่ 5
สายที่ 6
สายที่ 7

วัดครังที่ 1
C +30
A +30
G +10
E -1
D -10
C +10
A +22

วัดครังที่ 2
C +30
A +22
G +12
E +2
D -5
C +18
A +17

วัดครังที่ 3
C +30
A +23
G +14
E
D -5
C +10
A +12

รวมเฉลี่ย
C +30
A +25
G +13
E
D -7
C +13
A +17
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3) ปึย เป็นเครื่องดนตรีที่กาเนิดเสียงเกิดจากลม (Aerophone) บรรเลงโดยการเป่า และดูด
รูปร่างของปึยมีลักษณะเหมือนแคน 7 ทุกประการ ในปัจจุบันชาวบ้านหรือนักดนตรี ในหมู่บ้านไม่สามารถสร้าง
แคนขึนเองได้จึงนิยมซือแคนมาจากจังหวัดราชบุรี จากการสัมภาษณ์นายหนู กระทอง เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม
พ.ศ.2562 พบว่าทานองเพลง ที่ลุงหนูใช้บรรเลงมีอยู่จานวน 3 ลายแคน ได้แก่ พาทอล่าย พานูจ้อย และยินพากลู่
ซึ่งเป็นทานองแคนที่นายหนูได้ฝึกฝนสืบต่อมาจากผู้เป็นบิดาปัจจุบันไม่สามารถบรรเลงได้ เนื่องจากนายหนูมีอายุมาก

ภาพที่ 4 ปึย
ที่มา: (กมลาลักษณ์ นวมสาลี, 2562)
4) ทะ เป็นเครื่องดนตรีที่กาเนิดเสียงเกิดจากหนัง (Membranophone) มีลักษณะคล้ายคลึง
กับกลองยาวของไทยแต่สันกว่า บรรเลงด้วยการตี มักนิยมบรเลงประกอบขบวนแห่ต่าง ๆ เช่น การแห่พุ่มฉัตรใน
พิธีเวียนศาลา ในปัจจุบันไม่ได้นากลองดังกล่าวมาใช้เนื่องจากสภาพไม่พร้อมใช้งาน ชาวบ้านจึงนากลองยาวมาใช้
ทดแทน

ภาพที่ 5 ทะ
ที่มา: (กมลาลักษณ์ นวมสาลี, 2563)
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1.2 นักดนตรี
ชุมชนกะเหรี่ยงบ้านห้วยเกษมนีในอดีตมีนักดนตรี และมีเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ตนเองแต่ด้วยรูปแบบกิจกรรมและสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปทาให้การสืบทอดของดนตรีกะเหรี่ยงบ้าน
ห้วยเกษมขาดช่วงไปอย่างมาก ในปัจจุบันพบนักดนตรีกะเหรี่ยงที่ยังสามารถบรรเพลงเครื่องดนตรีกะเหรี่ยง
แบบดังเดิมได้เพียง 2 คน คือ 1) นายหนู กระทอง อายุ 86 ปี เริ่มหัดเล่นดนตรีตังแต่อายุ 15 ปี สามารถเล่นปึย
(แคนกะเหรี่ยง) โดยได้รับสืบทอดความรู้ด้านการบรรเลงปึยจากบิดา ปัจจุบันไม่สามารถบรรเลงได้เนื่องจากมี
อายุมาก ในอดีตนายหนูจะได้รับเชิญให้ไปบรรเลงในงานพระนครคีรีเมืองเพชรบุรีทุกปี 2) นายชัยชนะ เสน่ติบัง
อายุ 47 ปี เริ่มหัดเล่นดนตรีตังแต่อายุ 10 ปี สามารถเล่นได้ทังซ่างท้องและนาเด่ย ปัจจุบันเป็นครูพิเศษด้าน
วัฒนธรรม ดนตรีและภาษากะเหรี่ยง ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในชุมชน อาทิ โรงเรียนบ้านยางนากลัด เหนื อ
โรงเรียนบ้านยางนากลัดใต้ โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดนตรี และบทเพลงกะเหรี่ยงให้กับเด็กนักเรียนที่มีเชือ
สายกะเหรี่ยง ทังยังนานักเรียนออกแสดงในงานวัฒนธรรมต่าง ๆ ของชุมชนอีกด้วย
1.3 บทเพลง
บทเพลงของชาวกะเหรี่ยงบ้านห้วยเกษม ตาบลยางนากลัดเหนือ อาเภอหนองหญ้าปล้อง
จังหวัดเพชรบุรี ส่วนใหญ่เป็นบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต มีทังนิทาน เพลงกล่อมเด็ก โดยในแต่ละบทเพลงก็
จะบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนในแง่มุมต่างๆ โดยเฉพาะความรัก และการใช้ชีวิต
ทานองเพลงของชาวกะเหรี่ยงจะมีเพียงไม่กี่ทานอง ใช้ลักษณะการบรรเลงทานองเดิมซา ๆ แต่
เปลี่ยนคาร้องไปตามเรื่องราวที่ต้องการบอกเล่า บางคาร้องที่ใช้ในบทเพลงนันมีความแตกต่างกับภาษากะเหรี่ยง
ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน จึงทาให้การแปลเนือหาของบทเพลงเป็นลักษณะการแปลแบบรวบรวมความหมายของบท
เพลงไม่สามารถเจาะจงเป็นคาได้อย่างสมบูรณ์
เพลง ยู้ทังโมก (มองฟ้า)
ยู้ทงโมก
ั
โท้เช้ยเอิงดึย (มองขึนบนฟ้าเห็นเมฆลอย)
เล้ยเซ่ยพุ๊ เทิงเซยเซ่ยนึย (เหยีย่ วน้อยบินทังวัน)
บ๊าโผล่งนัง ไทพุเยอมึย (ถ้าหญิงสาวเป็นอย่างที่ฝัน)
เยอมุลอง ลังมึงเลอนึย (ฉันจะตามตะวันไปสักวัน)
ค้าศัพท์ที่ปรากฏในบทเพลง ยู้ทังโมก (มองฟ้า)
ยู้ หมายถึง มอง โมก หมายถึง ท้องฟ้า โท๊ หมายถึง สูง เช้ยเอิง หมายถึง เมฆ
ดึย หมายถึง ลอย เล้ยเซ่ย หมายถึง เหยี่ยว พุ๊ หมายถึง น้อย เทิง หมายถึง บิน
เซยเซ่ยนึย หมายถึง ทังๆ วัน บ๊า หมายถึง เกิด โผล่งนัง หมายถึง สาวๆ เยอมึย หมายถึง ฝัน
เยอ หมายถึง ฉัน มุลอง หมายถึง ตาม เลอนึย หมายถึง วัน ลังมึง หมายถึง ตะวัน
คีตลักษณ์ของการบรรเลงเพลง ยู้ทังโมก ประกอบด้วย 3 ส่วน คือส่วนนา (Intro) ส่วนเนือร้อง
และจบลงด้วยดนตรี มักมีการเล่นวนซาไปมาในส่วนของเนือร้องและดนตรีสลับกันไป ปัจจุบันมีการแต่งเนือร้อง
ใหม่ ๆ เพิ่มมากขึนเพื่อใช้ในการแสดงทางวัฒนธรรม โดยสามารถอธิบายรูปแบบ (Form) ของเพลงได้ดังนี

Intro

A

A”

Journal of Humanities and Social Sciences Review (JHSSR)
Vol.22 No.2 July-December 2020

187

เพลง ยู้ทังโมก (บรรเลงด้วยนาเด่ย)

เพลง ขุขลก (คอยหน่อย)
ขุขลกเยอ บอพึงพึงเปย (คอยฉันหน่อยได้ไหมน้อง)
โบ้งป่าเลิง มึยเหลอวองเด่ย (พี่ชายยังนอนไม่เต็มอิ่ม)
บ๊าโผล่งนั๊ง เออเตียงเอเตย (หากมีบุญวาสนาต่อสาว)
ฉึยเน๊ยเยอ ขุนังเก๊เด่ย (สิบปียังรอไหว)
ค้าศัพท์ที่ปรากฏในบทเพลง ขุขลก (มองฟ้า)
ขุขลก หมายถึง คอย เยอ หมายถึง ฉัน พึง หมายถึง น้อง โบ้งป่าเลิง หมายถึง ชายหนุ่ม
ฉึย หมายถึง สิบ
เน๊ย หมายถึง ปี ปุ หมายถึง รอ เก๊เด่ย หมายถึง ยังไหว

188

วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ (มสป.)
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

คีตลักษณ์ของการบรรเลงเพลง ขุขลก ประกอบด้วย 3 ส่วน คือส่วนนา (Intro) ส่วนเนือร้อง
และจบลงด้วยดนตรี มักมีการเล่นวนซาไปมาในส่วนของเนือร้องและดนตรีสลับกันไป ปัจจุบันมีการแต่งเนือร้อง
ใหม่ ๆ เพิ่มมากขึนเพื่อใช้ในการแสดงทางวัฒนธรรม โดยสามารถอธิบายรูปแบบ (Form) ของเพลงได้ดังนี

Intro

A

A”
เพลงขุขลก (บรรเลงด้วยนาเด่ย)

B

A”
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บทเพลงของชาวกะเหรี่ยงบ้านห้วยเกษม โดยส่วนใหญ่เป็นบทเพลงร้อง ประกอบการเล่น
เครื่องดนตรีในแบบเดี่ยว ไม่มีการผสมวง โดยส่วนใหญ่มีลักษณะเนือหาพูดถึงเครื่องราวทั่วไปในชีวิตประจาวัน
ความรัก รวมถึงนิทาน ซึ่งถือเป็นการบอกเล่าเรื่องราวและการจดจาในแบบมุขปาถะที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
2. บทบาทและหน้าที่ของดนตรีในวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง บ้านห้วยเกษม ต้าบลยางน้ากลัดเหนือ
อ้าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
ประเพณีพิธีกรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านห้วยเกษม เกิดจากความเชื่อที่มาตังแต่สมัยบรรพบุรุษ โดย
ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยประเพณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรม เช่น พิธีกินข้าวห่อ พิธีบุญข้าวใหม่ พิธี
เวียนศาลา พิธีแต่งงาน แม้ปัจจุบันรูปแบบของพิธีกรรมตามประเพณีจะมีการปรับเปลี่ยนไปบ้างตามสภาพสังคม
ที่เปลี่ยนไปแต่ชาวกะเหรี่ยงบ้านห้วยเกษมก็ยังคงร่วมมือกันสืบสานงานวัฒนธรรมตามประเพณีทุก ๆ ปี โดยครู
ชัยชนะ เสน่ติบัง (สัมภาษณ์, 8 กุมภาพันธ์ 2563) ได้ให้ข้อมูลด้านโอกาสในการบรรเลงและประเพณีที่เกี่ยวข้อง
กับดนตรีกะเหรี่ยงไว้ดังนี
ดนตรีกะเหรี่ยงโดยส่วนใหญ่จะไม่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมมากนักเนื่องจากเป็นดนตรีที่ใช้ร้องเล่นเพื่อ
สร้างความบันเทิง โอกาสในการบรรเลงโดยมากจะบรรเลงกันทั่วไปยามว่าง ไม่เกี่ยวข้องกับประเพณีพิธีกรรมแต่
อย่างใด ยกเว้นเครื่องดนตรี 2 ชนิด คือ ปึย และทะ ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบขบวนแห่ในพิธีเวียนศาลา
ของชาวกะเหรี่ยง
พิธีเวียนศาลา เป็นประเพณีที่สืบทอดมาตังแต่บรรพบุรุษของชาวกะเหรี่ยงปฏิบัติสืบทอดกันมานับ
ร้อยปีจนกระทั่งถึงปัจจุบัน มีความเชื่อกันว่าในช่วงเวลาดังกล่าวพระพุทธเจ้าจะเสด็จลงมายังโลกเพื่อโปรดสัตว์
และมนุษย์ ซึ่งชาวกะเหรี่ยงจะจัดพิธีต้อนรับและเฉลิมฉลอง โดยการเตรียมการสานพุ่มฉัตรจากดอกไม้มงคลที่มี
กลิ่นหอมและของมงคลต่าง ๆ เช่น ดอกบานไม่รู้โรย ดอกดาวเรือง โมบายผีเสือ ในวันแรมใดก็ได้ในเดือน 5 และ
เดือน 11 ของทุก ๆ ปี ซึ่งถือเป็นงานประจาปีอย่างหนึ่งของชาวกะเหรี่ยง ซึ่งส่วนใหญ่แต่ละหมู่บ้านจะกาหนดวัน
ไม่ตรงกันแต่จะกาหนดไว้ในเดือนเดียวกัน เพื่อให้คนในหมู่บ้านอื่น ๆ ได้มีโอกาสมาเข้าร่วมงาน ซึ่งสมัยก่อนจะมี
เครื่องดนตรีพืนบ้านคือ ปึย และทะ (กลองยาวกะเหรี่ยง) บรรเลงประกอบการแห่ ต่อมาไม่สามารถหาผู้บรรเลง
ปึยได้ และมีการเปลี่ยนเครื่องดนตรีจากทะมาใช้กลองยาวของไทยทดแทนเพื่อง่ายต่อการจัดหาเครือ่ งดนตรี และ
เริ่มใช้จังหวะแบบไทยวัตถุประสงค์ของการจัดประเพณีเวียนศาลาเพื่อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทังหลาย ให้ตนเองและ
หมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข พืชผลทางการเกษตรเพิ่มพูน ค้าขายมีกาไร กิจการเจริญรุ่งเรือง ไม่เจ็บป่วย เป็นการทาบุญให้
เกิดความเป็นสิริมงคลแก่หมู่บ้านและตนเอง
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ขันตอนปฏิบัติงานหรือพิธีกรรม การจัดงานประเพณีเวียนศาลา
พิธีเวียนศาลาจะจัดขึน 2 วัน โดยมีขันตอนกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี
1. ขันตอนการจัดงานพิธีกรรมเวียนศาลา ก่อนถึงวันงาน 1 วัน ต้องจัดเตรียมสถานที่ในการทาพิธี
ให้เรียบร้อย เช่น ศาลากลางหมู่บ้าน และบริเวณโดยรอบ และจะจัดหาอุปกรณ์ ต่าง ๆ ได้แก่ ไม้ไผ่เพื่อนาไปทา
เป็นพุ่มฉัตร และฐานพุ่มฉัตร ดอกไม้ต่าง ๆ เพื่อตกแต่ง ขมิน อุปกรณ์การถั กโมบายผีเสือ ก้านมะพร้าว มา
ประกอบ

ภาพที่ 6 การขึนเสาศาลา
ที่มา: (กมลาลักษณ์ นวมสาลี, 2563)
2. เวลาประมาณ 16.00 น. ชาวบ้านจะเริ่มแห่พุ่มฉัตรเข้าไปรวมตัวกันบริเวณลานจัดกิจกรรม
กลางหมู่บ้าน เพื่อนาดอกไม้ที่ตกแต่งไว้แล้วในแต่ละบ้านมารวมกันไว้จัดบริเวณโดยรอบให้สวยงาม เมื่อเสร็จก็จะ
แยกย้ายกันกลับบ้าน

ภาพที่ 7 การแห่พุ่มฉัตร
ที่มา: (กมลาลักษณ์ นวมสาลี, 2563)
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3. ช่วงเวลากลางคืน จะเริ่มเวลาประมาณ 20.00 น. ชาวบ้านที่มาเข้าร่วมพิธีจะจัดเตรียมดอกไม้
ธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่ม เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรม ในการเวียนศาลาจะมีผู้นาหมู่บ้าน 3 คน เป็นผู้ทาพิธี โดยจะ
เตรียมขันนาใส่นา จานวน 3 ใบ พร้อมจุดเทียน เพื่อเป็นการเริ่มพิธี ชาวบ้านจะจุดธูปเทียนที่เตรียมมา จากนัน
ผู้นาพิธีจะเดินนาชาวบ้านเวียนรอบศาลาในขณะเวียนรอบศาลา ผู้นาจะปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากหมู่บ้าน และ
ตามมาด้วยขบวนกลองยาวที่จะตีจังหวะสนุกสนาน พร้อมทังหนุ่มสาว จะออกมาราหน้าขบวนกลองยาวอย่าง
สนุกสนานเวียนจนครบ 3 รอบ เมื่อเสร็จสินแล้วชาวบ้านจะนาธูปเทียนไปปักตามจุดต่าง ๆ รอบๆ บริเวณงาน
และอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เมื่อเสร็จขันตอนดังกล่าวแล้ว จะมีงานรื่นเริง เช่น การราวง การร้องราทาเพลง
จนค่าจึงเลิกราแยกย้ายกันไป

การอภิปรายผล
พิ ธี ก รรมส่วนใหญ่ข องชาวกะเหรี่ยงไม่ มีความเกี่ย วข้ อ งกับ ดนตรีมากนั ก แต่ ด นตรี ก ะเหรี่ยงนันมี
ความสาคัญต่อผู้คนในชุมชนในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการสร้างความบันเทิงในลักษณะของการผ่อนคลาย เช่น
ใช้บรรเลงระหว่างการเฉลิมฉลอง บรรเลงหลังจากเสร็จสินพิธีกรรม หรือในโอกาสพิ เศษต่างๆ แม้ในปัจจุบัน
ดนตรีของชาวกะเหรี่ยงบ้านห้วยเกษมจะไม่ได้รับความนิยมดังเช่นแต่ก่อน แต่ก็ยังคงปรากฏเครื่องดนตรี และบทเพลง
ที่สามารถแสดงถึงอัตลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยง สามารถถ่ายทอดนิทานพืนบ้าน บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของชาว
กะเหรี่ยงผ่านบทเพลงไว้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิสุดา เจียมเจิม เรื่อง การศึกษาดนตรีของชาวกะเหรี่ยง
บ้านป่าละอู ตาบลห้วยสัตว์ใหญ่ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่พบว่า ดนตรีของชาวกะเหรี่ยงป่าละอู
นันเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยงบ้านป่าละอู ทังยังเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า
วิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงบ้านป่าละอูเป็นอย่างไร
แม้ในปัจจุบันดนตรีของชาวกะเหรี่ยงบ้านห้วยเกษม จะไม่ได้รับความนิยมดังเช่นแต่ก่อน แต่ก็ยังคง
ปรากฏเครื่องดนตรี และบทเพลง ที่สามารถแสดงถึงอัตลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยง สามารถถ่ายทอดนิทานพืนบ้าน
บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงผ่านบทเพลงไว้ได้ ในขณะที่วัฒนธรรมภายนอกเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อ
ชุมชนชาวกะเหรี่ยงมากขึน ดนตรีและวัฒนธรรมดังเดิมถูกลดบทบาทลงจนไม่สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป และ
ขาดช่วงในการสืบทอดทาให้ในปัจจุบันเครื่องดนตรีบางชนิดไม่มีผู้สามารถบรรเลงได้ ดนตรีกะเหรี่ยงบ้านห้วยเกษม
มิได้ถูกนามาใช้ในวิถีชีวิตอีกต่อไป เป็นเพียงตัวแทนในการแสดงออกทางวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงในงานแสดง
ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรีเท่านัน
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