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บทคัดย่อภาษาไทย 

ช่ือเรื่อง ดนตรกีบัการสรา้งอตัลกัษณท์างชาติพนัธุไ์ทพ่าเก รฐัอสัสมั ประเทศอินเดีย  
ผูว้ิจยั ภาวิณี ธีรวฒุิ 
ปรญิญา ศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2563 
อาจารยท์ี่ปรกึษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สรุศกัดิ ์จ านงคส์าร  
อาจารยท์ี่ปรกึษารว่ม ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. เทพิกา รอดสการ  

  
การวิจัย เรื่องดนตรีกับการสร้างอัตลักษณ์ ทางชาติพันธ์ไทพ่ าเก  รัฐอัสสัม  ประเทศอิน เดีย  มีวัตถุป ระสงค ์

2 ประการ ไดแ้ก่ 1) ศึกษาองคค์วามรูท้างดนตรีชาติพนัธุไ์ทพ่าเก รฐัอสัสมั ประเทศอินเดีย 2) ศึกษากระบวนการสรา้งอตัลกัษณข์องชาติพนัธุ์
ไทพ่าเกผ่านมิติทางดนตรแีละวฒันธรรม การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยศึกษาขอ้มลูจากเอกสารและการลงพืน้ท่ีจดัเก็บขอ้มลู 

ผลการวิจัย พบว่าดนตรีชาติพันธุ์ไทพ่าเก รฐัอัสสัม ประเทศอินเดีย มีการบรรเลงบทเพลง 2 ลักษณะ คือ 1. บทเพลงที่
บรรเลงดว้ยเครื่องดนตรีที่ประกอบดว้ย ก๊อง มีลกัษณะเหมือนกลองใหญ่ หม่อง มีลกัษณะเหมือนฆอ้ง และ แซง มีลกัษณะเหมือนฉาบ บรรเลง
ในอตัราจงัหวะ 4/4  มีความเรว็ของจงัหวะ 74 จงัหวะเคาะต่อนาที  และมีกระสวนจงัหวะ 3 รูปแบบ  2. บทเพลงที่บรรเลงผ่านการขบัรอ้งแบบ
ขนบและเพลงขับรอ้งสมัยใหม่ที่มีโครงสรา้งของเพลงประกอบดว้ย  ท านองสรอ้ย ท านองวรรค และท านองลงจบ การขบัรอ้งแบบขนบมีแนว
ท านองเดียวในบนัไดเสียงเพนทาโทนิค มีระดบัเสียงแตกต่างกันไปไม่เกินคู่ 3 เมเจอร ์มีความเร็วของจงัหวะระหว่าง 71 – 89 จงัหวะเคาะต่อ
นาที  ขึน้อยู่กบัทกัษะและความตอ้งการของผูข้บัรอ้ง ทัง้นีไ้ม่มีการก าหนดอตัราจงัหวะ ยกเวน้เพลงประเภทเคเคียง ซึ่งเป็นหนึ่งในประเภทการ
ขับรอ้งแบบขนบจะมีการก าหนดอัตราจังหวะ  4/4 ส่วนเพลงขับรอ้งสมัยใหม่จะมีการก าหนดอัตราจังหวะ  4/4 มีความเร็วของจังหวะ 110 
จังหวะเคาะต่อนาที  และมีแนวท านองเดียวในบันไดเสียงเมเจอร  ์ชาวไทพ่าเกใชทุ้นทางวัฒนธรรมดา้นดนตรีในการขับเคลื่อนกระบวนการ
สรา้งอตัลกัษณ์ทางชาติพันธุโ์ดยมีวฒันธรรมดา้นภาษา การแต่งกาย ความเช่ือและประเพณี เป็นส่วนสนับสนุนผ่านกิจกรรมทางวฒันธรรม
ดนตรใีนงานประเพณีและโอกาสพิเศษต่างๆ เพื่อสรา้งจิตส านึกรว่มของคนในชมุชนไทพ่าเก กระบวนการสรา้งอตัลกัษณท์างชาติพนัธุไ์ทพ่าเก
ผ่านมิติทางดนตรีไดด้  าเนินการผ่านกระบวนการคดัเลือกนกัรอ้ง นกัดนตรี และนกัร  า  การแต่งกายแบบไทพ่าเกรว่มกิจกรรมทางดนตรี  จงัหวะ
และท านองเพลงของดนตรีไทพ่าเก การใชภ้าษาไทพ่าเกในบทรอ้ง กระบวนการต่าง ๆ ก่อใหเ้กิดปรากฏการณก์ารการผลิตซ า้อัตลกัษณ์ทาง
ชาติพนัธุไ์ทพ่าเกผ่านการผลิตซ า้ดนตรีพิธีกรรม การผลิตซ า้ดนตรีเพื่อความบนัเทิง การผลิตซ า้พิธีกรรมและประเพณี การผลิตซ า้ภาษาไทพ่าเก 
และการผลิตซ า้ชดุแตง่กาย เพื่อการสืบทอดอตัลกัษณท์างชาติพนัธุไ์ทพ่าเกใหค้งอยู่ไม่สญูหาย 

กระบวนการข้างต้นแสดงให้เห็นถึงพลังทางดนตรีทั้งดนตรีขนบเดิมและดนตรีสมัยใหม่ของชาติพันธุ์ไทพ่าเกในฐานะ
สญัลกัษณท์างวฒันธรรมท่ีสรา้งและสืบทอดอตัลกัษณ์ ความภาคภมูิใจของชมุชน ความเขม้แข็งของชมุชน การสรา้งเครอืข่ายระหว่างคนไทพ่า
เกกับคนไทในอุษาคเนย์  และความรกัความหวงแหนในความเป็นไทพ่าเก  ท่ามกลางความสัมพันธ์เชิงอ านาจในสังคมพหุวัฒนธรรมของ
รฐัอสัสมั ประเทศอินเดีย            

 

ค าส าคญั : ดนตรีชาติพนัธุไ์ทพ่าเก, อตัลกัษณท์างชาติพนัธุไ์ทพ่าเก, กระบวนการสรา้งอตัลกัษณท์างชาติพนัธุไ์ทพ่าเก, การผลิต
ซ า้อตัลกัษณท์างชาติพนัธุไ์ทพ่าเก 

 

 

  



  จ 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

Title MUSIC AND THE CONSTRUCTION OF TAI PHAKE ETHNIC IDENTITY IN ASSAM 
STATE,INDIA 

Author PAVINEE TEERAVUT 
Degree DOCTOR OF ARTS 
Academic Year 2020 
Thesis Advisor Assistant Professor Dr. Surasak Jamnongsarn  
Co Advisor  Tepika Rodsakan  

  
The research has the following aims: (1) to study the knowledge of Tai Phake music in the Assam State in India; 

and (2) to study the construction process of Tai Phake ethnic identity in terms of music. 

This study was conducted using the qualitative research method, based on documents and field data. The 
results are as follows: with regard to knowledge of Tai Phake, it was found that in India there were two types of Tai Phake music: 
(1) Tai Phake music using musical instruments, including the following rhythmic instruments: (1) a Kong, which looks like a big 
drum; (2) a Mong, which looks like a gong; and the Saeng, which looks like a cymbal. The set time signature used was 4/4. The 
speed of the tempo was 74 beats per minute, with three rhythmic patterns; (3) music using traditional singing and modern music. 
The structure can be divided into melody and content, such as melodic verses, melodic phrases and a coda. The style of 
traditional music is a melodic texture in the pentatonic scale, below the three major scales. The speed of the tempo varied 
between 71 to 110 beats per minute, but depended on the skills and desires of the singer. There was no set time signature, 
except for the Khe khyang song, which used the traditional format, while modern music typically uses a 4/4-time signature. The 
speed of the tempo was 110 beats per minute. The style is a melodic texture in a major scale. Tai Phake music can be 
described as cultural capital to propel the ethnic identity process in terms of language, dress, beliefs and traditions to support 
cultural activities for festivals and special occasions. As a result, in order to create a collective consciousness of people in the 
community, the process of the construction of a Tai Phake ethnic identity through music was carried out through the process of 
selecting singers, musicians and dancers and traditional attire for participating in a musical and cultural activities. The rhythm 
and the melody of Tai Phake music and the Tai Phake language are evident in the lyrics. 

These processes have caused reproductions of Tai Phake ethnic identity through ritual music, including: (1) 
the reproduction of music for entertainment; (2) the reproduction of rituals and traditions; (3) the reproduction of the Tai Phake 
language; (4) the reproduction of costumes; and (5) the inheritance of the Tai Phake ethnic identity. These processes 
demonstrate the power of traditional and modern music and the Tai Phake ethnic identity as a cultural symbol to preserve Tai 
Phake identity and including the pride and the strength of the community, building a network between Tai Phake and Tai in 
Southeast Asia and the multicultural society of the Assam State in India. 

 
Keyword : Tai Phake music, Tai Phake ethnic identity, The process of the construction of a Tai Phake ethnic identity, Tai Phake 
ethnic identity construction and reproduction 
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นิพนธ ์ที่กรุณาใหข้อ้เสนอแนะ ค าแนะน า แกไ้ขปริญญานิพนธ์ ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.มานพ วิสทุธิแพทย ์
กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ ที่กรุณาใหค้ าแนะน า ขอขอบพระคุณ ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระ พันธุ์เสือ กรรมการ
ควบคมุปริญญานิพนธ์ ที่กรุณาใหค้ าแนะน า และจดัโครงการภาคสนามที่รฐัอสัสมั ประเทศอินเดีย ท าใหผู้ว้ิจยัไดม้ีโอกาส
เดินทางไปยงัหมู่บา้นน า้พ่าเก รฐัอสัสมั ประเทศอินเดีย ไดพ้บกบัชาวไทพ่าเก และเกิดความสนใจในการศกึษาพืน้ที่หมู่บา้น
น า้พ่าเก ขอขอบพระคุณ ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ จ านงคส์าร อาจารยท์ี่ปรกึษาหลัก ที่กรุณาชีแ้นะแนวทาง ให้
ค าแนะน า แกไ้ขขอ้บกพรอ่งงานปริญญานิพนธ ์ขอขอบพระคณุ ผูช้่วยศาสตราจารย.์ดร.เทพิกา รอดสการ อาจารยท์ี่ปรกึษา
รว่ม ที่กรุณาใหค้ าแนะน า แกไ้ขปริญญานิพนธ์ ขอขอบพระคณุคณาจารยแ์ละบุคลากร สาขามานุษยดรุิยางควิทยา คณะ
ศิลปกรรมศาสตร ์ที่มอบความรูต้ลอดระยะเวลาที่เขา้รบัการศึกษาและค าแนะน าต่างๆ  จากเจา้หนา้ที่อย่างดียิ่ง ผูว้ิจยัรูส้ึก
ซาบซึง้ในความกรุณา และขอกราบขอพระคณุเป็นอย่างสงูไว ้ณ ที่นี ้

ขอขอบพระคณุ รองศาสตราจารย ์จรญั กาญจนประดิษฐ ์ใหค้  าแนะน างานปรญิญานิพนธ ์
ขอขอบพระคณุ ดร.ตน้เถา ช่วยประสิทธ์ิ ใหค้  าแนะน าการบนัทกึโนต้ 
ขอขอบพระคณุ ดร.อเุทน วงศส์ถิต ใหค้  าแนะน าในการลงพืน้ที่เก็บขอ้มลู 
ขอขอบคุณ อีนาว เถา้มงุ (Enow Thoumong)  และครอบครวั ใหท้ี่พกัอาศยัดแูลผูว้ิจยัเป็นอย่างดี และอ านวย

ความสะดวกติดต่อประสานงานในการสมัภาษณบ์คุคล 
ขอขอบคุณ อา้ยเจมอ ชัคคัพ (Ai Je Mo Chakhap) ที่ใหข้อ้มูลในการสัมภาษณ์ออนไลน์ และอ านวยความ

สะดวกในการเดินทางเก็บขอ้มลูในพืน้ที่ต่างๆ 
ขอขอบคณุ เชาว ์สคุ า เชาวส์ิงห ์(Chao Sukham Chaosing) ช่วยเหลือในการเดินทางจากรฐัอรุณาจลัประเทศ 

ไปยงัสนามบินดิบรูกาห ์
ขอขอบพระคณุชาวไทพ่าเกและชาวไทในรฐัอสัสมัทกุท่านที่ใหค้วามอนเุคราะหค์วามสะดวกในการใหข้อ้มลูใน

การสมัภาษณจ์นท าใหง้านวิจยัส าเรจ็ตามวตัถปุระสงค ์ตลอดดจนมิตรภาพดีๆที่มอบใหผู้ว้ิจยั 
และขอขอบคณุพี่ๆ เพื่อนๆ นิสิตปริญญาเอก สาขามานษุยดรุยิางควิทยาทกุท่านที่คอยช่วยเหลือดว้ยดีเสมอมา 
คณุค่าและประโยชนอ์นัใด อนัอาจมีไดจ้ากปริญญานิพนธข์องงานวิจยัฉบบันี ้ ขอมอบเป็นวิทยาทานใหแ้ก่ผูท้ี่

สนใจ เพื่อการศกึษาและเผยแพรอ่ตัลกัษณข์องชาวไทพ่าเก สืบไป 
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บทที ่1 
บทน า 

ภมิูหลัง  
สังคมไทยให้ความสนใจต่อกลุ่มคนไทที่อาศัยอยู่นอกเขตประเทศไทยในพืน้ที่ต่างๆ 

รวมถึงในรฐัอสัสมั ประเทศอินเดีย นกัวิชาการไทยหลายท่านใหค้วามสนใจในการศึกษาคนไทใน
รฐัอสัสมั ประเทศอินเดีย ดงัปรากฏในงานเขียนบทความ ต าราวิชาการ หนงัสือ และงานวิจยั อาทิ 
ด้านภาษาศาสตร ์ประวัติศาสตร ์สังคม และวัฒนธรรม เป็นต้น  โดยเฉพาะงานเขียนของ
ศาสตราจารย ์ดร.คณุบรรจบ พนัธุเมธา นกัวิชาไทยที่จดุประกายในดา้นไทศกึษา  

รฐัอสัสมั ประเทศอินเดีย มีประชากรซึ่งเป็นกลุม่ชาติพนัธุไ์ทอาศยัอยู่หกกลุ่ม หนึ่งในนัน้
คือ กลุ่มชาติพนัธุไ์ทพ่าเก ซึ่งชาวไทพ่าเกเช่ือว่าถิ่นฐานเดิมตัง้อยู่ที่อาณาจักรเมืองมาว ปัจจุบนั
ตัง้อยู่ในอยู่ทางตอนใตข้องประเทศจีน  ไดอ้พยพเขา้มายงัรฐัอสัสมั ใน ปี พ.ศ.2318 โดยการเดิน
เทา้ขา้มเขาปาดไก่ ซึ่งเป็นพรมแดนกัน้ระหว่างพม่าตอนเหนือและอินเดียฝ่ังตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ชมุชนชาวไทพา่เกมีลกัษณะเป็นสงัคมชนบท อยู่ท่ามกลางวฒันธรรมกระแสหลกัรฐัอสัสมั มีภาษา
พูดเป็นของตัวเองในการสื่อสารและการเขียน มีความเช่ือและศรทัธาในพระพุทธศาสนา และมี
ความเข็มแข็งทางวฒันธรรม  ดงัที่ Bora (2017) ไดก้ล่าวไวใ้นบทความวิจยั เรื่อง An Overview : 
Role of Tai-Phake Women in PresentT Day Scenario ว่ าชาว ไทพ่ า เก เป็ น ชาติ พั น ธุ์ที่ มี
วฒันธรรมและประเพณีที่เขม้แข็ง กล่าวไดว้่าชาวไทพ่าเกพยายามอย่างมากที่จะรกัษามรดกและ
วฒันธรรมอนัยาวนานของตนใหค้งอยู ่ปรบัตวัไปตามกระแสในโลกสมยัใหม่ รวมถึงรกัษารากเหงา้
ของชาวไทพา่เกไว ้

ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่ปรากฏให้เห็นในชุมชนชาวไทพ่าเก ดนตรีมี 
ความเรียบง่าย แต่ถูกใช้โดยชุมชนอย่างมีพลัง ดังที่  โกวเฮน (Gohain 2560) ได้กล่าวไว้ใน
บทความวิ ชาการ เรื่อ ง  The Tai Phake and Buddhism in North East India ใจความว่ า 
วัฒนธรรมดา้นดนตรีและการเตน้ร  าเป็นส่วนส าคัญของประเพณีทางศาสนาของชุมชนชาวไท  
การเรียนรูด้นตรีและการเตน้ร  าเป็นสว่นส าคญัของชีวิต วฒันธรรมดนตรีและการเตน้ร  าแบบดัง้เดิม
นั้นมีขึน้ในเทศกาลและพิธีการต่างๆ ทั้งหมด เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงฟ้อนร  าในช่วงเทศกาล  
ปอยออกวา ปอยสงัแก่น ปอยปาทีสา และอื่นๆ  

นอกจากนีด้นตรียงัถกูน าใชก้บับรบิทในชีวิตประจ าวนัและงานปอยต่างๆ กล่าวคือ เม่ือ
ครัง้ที่ คณุบรรจบ พนัธุเมธา ไดเ้ดินทางไปเยี่ยมหมู่บา้นน า้พ่าเกนัน้ ชาวไทพ่าเกไดแ้ต่ง “เคเคียง” 

 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=154986
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หรือเพลง เพื่อช่ืนชมความงามและบรรยายถึงความตื่นเตน้ในการเดินทางมาของคณุบรรจบ พนัธุเมธา 
ไดไ้วอ้ย่างมีความสขุ ซึง่เนือ้เพลงมีดงันี ้

เคเคียง  
ปะสาวไทแลนดเ์ย่วรรจอ้บ  ตา้นค าอิบ้ออ้บอิงลาจี 
ข่ีแลงแตก้ซี่ปา้ดสะกา้ด   ก่าถึงแตน้จา้บห่มกึนยนั 
ขนโหแตบ้คนัน ่าหอมตา   ยั่งนงึกะลาแม่มปิลาด 
ตีมื้ออนัทาหดัคอรี   มือซุบซอยนีลงัจอ้บค า 
ถงุเมินอนัก าสานตาห่าง   เงินค าเผิกผ่านหอ้ยตีค้อ 
ซิ่นเมินลายลอกดัเกา้แป   แคบ้ตีบซุบแหลต่าหมอกย่า 
มุ่งนตูีน้่าคบสีก้อ้น   เขว้มนัสิออ่นน า้ค าตา 
ก่าเถิงเฮินค่าโมจาเมอ   กนสองสามเมอม่ะไปเชีย 
ไกเลยจะก่าขอ้หลายไง 
ใจความ 
หญิงสาวเมืองไทยนามบรรจบ  เธอคยุเป็นค าภาษาองักฤษดว้ยนะ 
นั่งรถแท็กซี่มาอย่างหรูหราเลย  พอถึงทาง 3 แยกเราก็ลงเดินมาดว้ยกนั 
ผมเธอยาวถึงคอฉนัไดก้ลิ่นหอม  เธอสวยเหมือนแหม่มองักฤษเลยละ่ 
ท่ีขอ้มือของเธอมีนาฬิกา  และท่ีนิว้ของเธอก็ยงัมีแหวนทองสวยงาม 
กระเป๋าถือของเธอสานตาห่างๆ  เธอใสส่รอ้ยเงิน สรอ้ยทอง 
นุ่งสิน้ยาวถึงน่อง   ดอกหญา้ไปเกาะติดที่รองเทา้เธอ 
เธอช่างงดงามเสียนี่กระไร  ฟันซี่หนึ่งของเธอมีสีทองดว้ยละ่ 
พอถึงเรียนผูใ้หญ่บา้น   มีคนอยู่ 2-3 คน 
ฉนัก็เลยไปเรยีกคนอื่นมา 
(สวุรรณา กสิกรรม 2557) 
จะพบวา่ดนตรีมีบทบาทส าคญัอย่างเห็นไดช้ดั เพราะถกูผนวกอยู่ในประเพณีทางศาสนา 

งานประเพณีต่างๆ รวมทัง้ในวิถีชีวิต และถูกใชใ้นเรื่องต่างๆ ที่มิใช่เพียงเพื่อความบนัเทิงเท่านัน้ 
ดนตรีไทพ่าเก มี 2 ประเภท คือ ดนตรีไทพ่าเกที่เกิดจากการบรรเลงเครื่องดนตรี ไดแ้ก่ ก๊อง เป็น
เครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ประเภทตี มีลักษณะเหมือนกลองใหญ่ หม่อง เป็นเครื่องดนตรี
ประกอบจังหวะ ประเภทตี มีลักษณะเหมือนฆ้อง และ แซง เป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ
ประเภทตี มีลักษณะเหมือนฉาบ และดนตรีที่เกิดจากการขับรอ้ง เรียกว่า บทเพลง มีทั้งเพลง
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ดัง้เดิมและเพลงสมยัใหม่ ซึ่งเป็นเพลงที่ไดมี้การปรบัเปลี่ยนรูปแบบของดนตรีใหมี้ความทนัสมยั
มากขึน้ โดยยงัไวซ้ึง่ค  ารอ้งซึง่เป็นภาษาไทพา่เก 

ปรากฏการณ์ทางดนตรีของชาติพันธุ์ไทพ่าเกที่เกิดขึน้ในปัจจุบันไดมี้การปรบัเปลี่ยน
รูปแบบทางดนตรี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปรบัเปลี่ยนหรือปรุงแต่งสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม  
เพื่อการนิยามตวัตน ดนตรีจึงเป็นสญัลกัษณท์างวฒันธรรมประการหนึ่งที่เป็นเครื่องมือแสดงให้
คนในสงัคมและคนนอกสงัคมรบัรูถ้ึงตวัตนของชาวไทพ่าเก อีกทัง้บ่งชีใ้หส้งัคมเห็นถึ งคณุค่าและ
ความหมายของอตัลกัษณช์าติพนัธุข์องตนใหเ้ป็นที่ประจกัษ ์ 

จากที่กล่าวถึงนักวิชาการไทยในขา้งตน้ว่าได้ศึกษาเก่ียวกับชาติพันธุ์ไทในรฐัอัสสัม 
ประเทศอินเดีย พบว่าส่วนใหญ่เป็นนักมานุษยวิทยา นักประวตัิศาสตร ์นักภาษาศาสตร ์ดังนั้น
ผูว้ิจยัในฐานะนกัดนตรีจึงสนใจศึกษาคนไทในรฐัอสัสมัผ่านดนตรี โดยเลือกศึกษาชาติพนัธุไ์ทพ่า
เก การศึกษาเรื่องนีเ้ป็นการอธิบายตวัตนของชาวไทพ่าเกผ่านมิติทางดนตรี เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
ความสัมพันธ์ของบุคคลต่อสังคมวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไทพ่าเกผ่านมิติทางดนตรีที่น  าไปสู่
กระบวนการสรา้งอตัลกัษณข์องชาติพนัธุ ์ก่อใหเ้กิดการเช่ือมโยงขอ้มลูทัง้ดา้นดนตรีและในศาสตร์
ต่างๆ เพื่อใหเ้ขา้ใจและเห็นภาพในมิติที่มีความหลากหลายของชาติพนัธุไ์ทในรฐัอสัสมั ประเทศ
อินเดียไดช้ดัเจนยิ่งขึน้ การศึกษาคนไทในรฐัอสัสมัจากหลายดา้นท าใหเ้ขา้ใจคนไททัง้ในประเทศ
ไทยและนอกประเทศไทยไดอ้ย่างลึกซึง้มากขึน้ ดว้ยเหตุนีผู้ว้ิจัยจึงสนใจท าการศึกษาดนตรีกับ  
การสรา้งอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทพ่าเก รฐัอัสสัม ประเทศอินเดีย ซึ่งการศึกษาดนตรีของ  
ชาวไทพ่าเก เพื่อท าความเข้าใจกระบวนการสรา้งอัตลักษณ์ชาติพันธ์ไทพ่าเกผ่านดนตรีเป็น
ประโยชนต์่อการรกัษา พัฒนาวัฒนธรรมไทในอนาคต และเป็นสิ่งสะทอ้นสังคมในระดับต่างๆ 
ตัง้แต่ในระดบัปัจเจก ครอบครวั ชมุชน ชนชัน้ รฐั-ชาติ เกิดประโยชน ์โดยเฉพาะในทอ้งที่ซึง่ชนชาติ
ไทเป็นชนชาติส่วนน้อยในสังคมนั้น การรกัษาไวซ้ึ่งวัฒนธรรมไทเป็นหัวใจของการรวมกลุ่ม
ช่วยเหลือซึง่กนัและกนั รวมถึงการปกครองตนเองระดบัหนึ่ง  

 
ความมุ่งหมายของงานวิจัย   

ในการวิจัยคร้ังนีผู้้วิจัยได้ตัง้ความมุ่งหมายไว้ดังนี ้
1.ศกึษาองคค์วามรูท้างดนตรชีาติพนัธุไ์ทพา่เก รฐัอสัสมั ประเทศอินเดีย  
2.ศกึษากระบวนการสรา้งอตัลกัษณข์องชาติพนัธุไ์ทพา่เกผ่านมิติทางดนตรี 
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ความส าคัญของการศึกษาค้นคว้า 
การศึกษาดนตรีกับการสรา้งอตัลกัษณ์ทางชาติพันธุไ์ทพ่าเก รฐัอสัสมั ประเทศอินเดีย 

ครัง้นี ้ท  าใหท้ราบถึงองคค์วามรูท้างดนตรี และกระบวนการสรา้งอตัลกัษณข์องชาติพนัธุไ์ทพ่าเกที่
มีความส าคัญในการด ารงตนและสรา้งความมีตัวตนของตนเองในรฐัชาติที่ตนอาศัย โดยผ่ าน 
มิติทางดนตรี ซึ่งผลจากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการรกัษา และพัฒนาวัฒนธรรมไทใน
อนาคต อีกทัง้ยงัเกิดการแลกเปลี่ยนองคค์วามรูด้า้นวฒันธรรมดนตรีที่เป็นลกัษณะร่วมของชาติ
พนัธุไ์ท 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครัง้นี ้เป็นการศึกษาในเชิงมานุษยดุริยางควิทยา (Ethnomusicology) ซึ่งจะ
ศกึษาดนตรีกบัการสรา้งอตัลกัษณท์างชาติพนัธุไ์ทพา่เก รฐัอสัสมั ประเทศอินเดีย 

ขอบเขตด้านพืน้ที ่
หมู่บ้านน ้าพ่าเก (NamPhake Village) แขวงนาฮาร์กาเทีย (Naharkatia sub-

district) เขตดิบรูการ ์(Dibrugarh district) รฐัอสัสมั (Assam) ประเทศอินเดีย (India) 
ขอบแขตด้านเนือ้หา 

ใชแ้นวคิดทฤษฎีอตัลกัษณแ์ละทฤษฎีการผลิตซ า้ทางวฒันธรรมมาวิเคราะหด์นตรี
กบัการสรา้งอตัลกัษณท์างชาติพนัธุไ์ทพา่เก รฐัอสัสมั ประเทศอินเดีย 

 
ข้อตกลงเบือ้งต้น 

ผูว้ิจัยศึกษาจากการลงพืน้ที่เก็บขอ้มูลภาคสนามและดนตรี โดยศึกษาเฉพาะดนตรีที่
ปรากฏในสงัคมปัจจบุนั ผูว้ิจยัใชว้ิธีถอดเพลงจากเครื่องบนัทกึวิดีโอและบนัทกึไวเ้ป็นโนต้สากล  

 
ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ 

ประโยชนท์างวิชาการ 
1.องคค์วามรูท้ี่ไดจ้ากการศึกษาดนตรีกับการสรา้งอตัลกัษณทางชาติพนัธไ์ทพ่าเก 

รฐัอสัสมั ประเทศอินเดีย จะท าใหท้ราบถึงการสรา้งตวัตนของชาวไทพา่เกผ่านมิติทางดนตร ี 
2.เกิดการแลกเปลี่ยนองคค์วามรูด้า้นดนตรีที่เป็นลกัษณะรว่มของกลุ่มชาติพนัธุไ์ท

ทัง้ในประเทศและนอกประเทศ 
3.เป็นแนวทางในการสังเคราะห์และพัฒนาองค์ความรูใ้หม่ทั้งในวงการวิชาการ

มานษุยดรุยิางควิทยา (Ethnomusicology) และในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัการสรา้งอตัลกัษณท์าง
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ชาติพนัธุผ์่านดนตรีของกลุ่มชาติพนัธุต์ระกลูไทและกลุ่มชาติพนัธุอ์ื่นๆในภมูิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้

ประโยชนต์่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
1.งานวิจยัชิน้นีอ้าจน ากระบวนการสรา้งอตัลกัษณท์างชาตืพนัธุผ์่านมิติทางดนตรี

ไปใชเ้ป็นแนวทางใหช้าติพนัธไ์ทและชาติพนัธุอ์ื่นๆ เพื่อการคงไวซ้ึง่อตัลกัษณข์องตน 
2.ลกัษณะร่วมขององคป์ระกอบทางดนตรีที่ปรากฏในดนตรีชาติพันธุ์ไทพ่าเก ใน

รฐัอสัสมั ประเทศอินเดีย จะเป็นสิ่งกระตุน้ใหเ้กิดจิตส านึกรว่มของความเป็นชาติพนัธุเ์ดียวกนั 
3.ผลการศึกษาจะน าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นวัฒนธรรมดนตรีของชาวไท

ระหวา่งประเทศสรา้งเครือข่ายทางวฒันธรรมสรา้งสมัพนัธภาพผ่านมิติทางดนตรี  
 

ค าถามการวิจัย 
1 ชาวไทพ่าเกเป็นประชากรที่อพยพมาตัง้ถิ่นฐานในรฐัอสัสมั มีวฒันธรรมที่เข้มแข็งและ

ยงัคงอตัลกัษณข์องชาติพนัธุต์นเองไวไ้ด ้เหตใุดพวกเขาถึงยงัคงไวซ้ึง่อตัลกัษณข์องตนเองได ้ 
2 ดนตรีถกูน าไปใชใ้นกระบวนการสรา้งอตัลกัษณท์างชาติพนัธุไ์ทพา่เกอย่างไร 
 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
กลุ่มชาติพนัธุไ์ทพ่าเก หมายถึง กลุ่มคนที่พดูในตระกูลภาษาไท-กะได กลุ่มประชากรที่

อาศัยอยู่ในหมู่บ้านน า้พ่าเกเมืองนาฮารก์าเทีย เขตดีบรูการ ์รฐัอัสสัม  ประเทศอินเดีย นับถือ
ศาสนาพทุธ 

ดนตรีไทพ่าเก หมายถึง ดนตรีของชาติพนัธุไ์ทพ่าเก มี 2 ประเภท ไดแ้ก่ ดนตรีไทพ่าเกที่
เกิดจากการบรรเลงเครื่องดนตร ีและดนตรีที่เกิดจากการขบัรอ้ง เรยีกวา่ เพลง 

เพลงไทพ่าเก หมายถึง เพลงของชาติพันธุไ์ทพ่าเก ประเภทขบัรอ้ง ใชภ้าษาไทพ่าเกใน
การขบัรอ้ง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) เพลงดัง้เดิม  ไดแ้ก่ เพลงซอยยอย เคเคียง ซาเอย เอนอ 
ค าเอย ค าปู่ สอนหลาน และค าลาวลกูออ่น 2) เพลงสมยัใหม่  

เพลงสมัยใหม่  หมายถึง บทเพลงของชาวไทพ่าเกมีค าร้องเป็นภาษาไทพ่าเก  
มีการปรบัเปลี่ยนองคป์ระกอบทางดนตร ีโดยใชเ้ครื่องดนตรีอสัสมั บทรอ้งบรรยายถึงความงดงาม
ของชมุชน ประวตัิศาสตรข์องชาวไทพา่เก และความรกั เป็นตน้  

อตัลกัษณท์างชาติพนัธุไ์ทพ่าเก หมายถึง คณุสมบตัิที่ท  าใหช้าติพนัธุไ์ทพ่าเกที่อาศยัอยู่
ในหมู่บา้นน า้พ่าเก แขวงนาฮารก์าเทีย เขตดิบรูการ ์รฐัอัสสัม ประเทศอินเดีย มีลักษณะทาง
วัฒนธรรมที่โดดเด่นแตกต่างจากวัฒนธรรมกระแสหลักของรฐัอัสสัม ในลักษณะรูปธรรมและ
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นามธรรมของวัฒนธรรม โดยคุณสมบัติเหล่านั้นไดถู้กนิยามความหมายผ่านสัญลักษณ์ทาง
วฒันธรรม เช่น ดนตรี ความเช่ือทางศาสนา ภาษาไทพ่าเก ประเพณี และการแต่งกาย เป็นตน้ 
ทั้งนี ้การให้ความหมายสามารถแปรเปลี่ยนไปตามสภาพบริบททางสังคม ซึ่งไม่คงที่ มี  
การเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยดุน่ิง 

กระบวนการสรา้งอตัลกัษณท์างชาติพันธุไ์ทพ่าเก หมายถึง การที่กลุ่มชาติพันธุน์  าทุน
ทางวฒันธรรมและมีอดุมการณร์ว่มกนัที่จะท าใหต้นเองมีพืน้ที่อยู่ท่ามกลางสงัคมกระแสหลกัของ
รฐัอสัสมั โดยการเลือกใชส้ญัลกัษณท์างวฒันธรรมที่ไดส้ะทอ้นจากบรรพบรุุษ แสดงออกใหเ้ป็นที่
ประจกัษแ์ก่คนในและคนนอกสงัคมไดร้บัรูแ้ละท าหนา้ที่เป็นเครื่องชีใ้หเ้ห็นความเป็นชาติพนัธุ ์

หมอค า หมายถึง เพลง ใชเ้รียกน าหนา้ช่ือเพลงนัน้ๆ เช่น หมอค าซาเอย คือ เพลงซาเอย 
เป็นตน้ 

งานเนื่องในโอกาสพิเศษ หมายถึง งานที่มีความเก่ียวขอ้งกบัทางศาสนาและไม่เก่ียวขอ้ง
กับศาสนา เป็นงานไม่ไดมี้การก าหนดไวใ้นปฏิทินไท เช่น งานสกัการบูชาส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ งานตอน
รบัแขกผูม้าเยือนหมู่บา้น เป็นตน้ 

งานประเพณี หมายถึง งานที่เก่ียวขอ้งกบัศาสนา มีขัน้ตอนของพิธีกรรมรว่มดว้ย จดัขึน้
ตามวนัที่ก  าหนดไวใ้นปฏิทินไท เช่น ปอยไมก้่อสุ่มไฟ ปอยเนินสี่ ปอยสงัแก่น ปอยเนินหก ปอยเขา้วา 
ปอยออกวา ปอยกะถินา ปอยปีเหม่อ เป็นตน้ 

ปอย หมายถึง ประเพณีทางศาสนา 
ปอยไมก้่อสุม่ไฟ หมายถึง ประเพณีทางพระพทุธศาสนา จดัขึน้ประมาณเดือนกมุภาพนัธ์

ของทุกปี ในคืนขา้งขึน้ (ขึน้ 15 ค ่า) พิธีจะน าไมม้ากองรวมกนัสงู 6-10 เมตร ลกัษณะของกองไม้
จะกองเป็นรูป 3,5,7, หรอื 8 เหลี่ยม ประดบัประดาดว้ยธงกระดาษอย่างสวยงาม 

ปอยเนินสี่ หมายถึง ประเพณีเนิ่นสี่ จัดขึน้ประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี โดยจะท า 
“เจ็ตต”ี หรอืเจดียท์ี่รมิน า้หก หมู่บา้นน า้พา่เก 

ปอยสังแก่น หมายถึง ประเพณีสงกรานต ์จัดขึน้ในเดือนเมษายนของทุกปี โดยจัดพิธี 
3 วนัหรือ 7 วนั มีการสงฆน์ า้พระพทุธรูปและพระสงฆ ์

ปอยเนินหก หมายถึง ประเพณีที่จัดขึน้ในวนัขา้งขึน้ (ขึน้ 15 ค ่า) เพื่อฉลองวนัครบรอบ
ประสตูิ ตรสัรู ้ปรนิิพพานของพระพทุธเจา้ 

ปอยเขา้วา หรือวา 3 เนิน หมายถึง ประเพณีวนัเขา้พรรษา จดัในวนัขึน้ 15 ค ่า ประมาณ
เดือน มิถนุายน หรือกรกฎาคม ไปจนถึงเดือนกนัยายน หรือตลุาคม ของทุกปี มีการไหวพ้ระสวด
มนตแ์ละรกัษาศีล 
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ปอยออกวา หมายถึง ประเพณีวนัออกพรรษา จดัขึน้ใน วนัสดุทา้ยของวา 3 เนินชาวบา้น
จะฟังธรรมในตอนเชา้ และจัดเตรียมเครื่องบริจาคและขา้วของเงินทองต่างๆ แห่ไปรอบหมู่บา้น 
และน าไปถวายวดั 

ปอยกะถินา หมายถึง ประเพณีทอดกฐิน จดัขึน้ประมาณเดือนพฤศจิกายนของทกุปี เป็น
การถวายผา้กฐินส าหรบัพระสงฆ ์

ปอยค าซาง หมายถึง การบวชของสามเณร เป็นพิธีเฉลิมฉลองของการบรรพชาสามเณร 
นิยมจัดขึน้ในช่วงปลายเดือนมีนาคม หรือเดือนเมษายน โดยจัดขึน้จ านวน 3 วัน คือ วันแรก
เรียกวา่ “ซางลอง หรือ สา่งลอง” วนัที่สองเรียกวา่ วนัรบัแขกวนัสดุทา้ย คือ วนับวช 

ปอยกั่นต่อสงฆ ์หมายถึง ประเพณีเพื่อการขอขมาลาโทษแก่พระสงฆ ์จดัขึน้ในวนัขา้งขึน้
ของเดือนสิบสอง 

ปอยปีเหม่อ หมายถึง ประเพณีปีใหม่ จดัขึน้ประมาณเดือนธันวาคมของปี เป็นประเพณี
ที่เนน้กิจกรรมเพ่ือความบนัเทิง เพื่อใหช้าวบา้นไดม้าสงัสรรคร์ว่มกนั 

ต่างซอ่ม หมายถึง พิธีตกับาตรในตอนเชา้  
ลสูิมี หมายถึง การถวายเทียน เป็นน าเทียนจดุบชูาพระพทุธพระธรรม พระสงฆ ์ขณะฟัง

พระสวด 
ลมูกยา หมายถึง การถวายดอกไมด้อกไมส้ด   
ซังมกยา  หมายถึง การน าดอกไม้สดมาถวายพระพุทธเจ้าในช่วงเย็น ซึ่งผู้หญิงใน

หมู่บ้านเป็นผู้เปลี่ยนดอกไม้ ในช่วงงานเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ ที่จัดขึน้ในช่วงเนินวา ที่มี
ระยะเวลา 3 เดือน  

ลูลิ่ก หมายถึง เป็นพิธีการถวายหนังสือที่เก่ียวกับพระพุทธศาสนา โดยการเขียนดว้ย
ลายมือของชาวไทพ่าเก  ภายในเล่มประกอบดว้ยรูปแบบศิลปะทางพระพทุธศาสนาแบบโบราณ 
ภาพวาดต่างๆ และเหตกุารณส์ าคญัทางพระพทุธศาสนา 

ก่า หมายถึง การร  า 
ก่าปาย หมายถึง การแสดงร า รูปแบบการแสดงเนน้การใชมื้อทัง้สองขา้ง  
ก่าป่าน หมายถึง การแสดงร า อปุกรณท์ี่ใชใ้นการแสดงคือ ตะกรา้หวาย  
ก่าลักมอโลม หมายถึง รูปแบบการแสดงร  าพืน้บ้านของชาวไทพ่าเก จะจัดขึน้เม่ือมี 

การจดัแสดงละคร  
ก่าก๊อง หมายถึง รูปแบบพืน้ฐานการแสดงร  าพืน้บา้นของชาวไทพ่าเก โดยทั่วไปจะพบ

เห็นรูปแบบการร านีใ้นวนัส าคญัทางศาสนา  
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ก่านาง/ก่าอะลอง หมายถึง การแสดงร  า นักร  าผู้หญิง เรียกว่า ก่านาง นักร  าผู้ชาย 
เรียกว่า ก่าอะลอง การแสดงร  าของ ก่านาง และ ก่าอะลอง ไม่ใช่อปุกรณใ์ดๆ เพิ่มเติม แต่มีความ
แตกตา่งกนัในการวางเทา้ขณะร า 

ก่าวอน หมายถึง เป็นการแสดงเช่นเดียวกับ ก่าลกัมอโลม มีรูปแบบเพลงดัง้เดิม และ 
การแสดงใชป้ระกอบในละครที่จดัขึน้ 

ก่าจอง หมายถึง การแสดงร  า อปุกรณท์ี่ใชใ้นการแสดง คือ รม่  
ก่ามกยา หมายถึง การแสดงร  า อปุกรณท์ี่ใชใ้นการแสดงประกอบดว้ยดอกไมส้ด  
ก่ามกัมือ หมายถึง การแสดงร  า ประกอบดว้ยผา้ผืนยาว หลายหลากสี ท่าทางการแสดง

มีลกัษณะเหมือนผีเสือ้กางปีก  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

งานวิจัยเรื่อง ดนตรีกับการสรา้งอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทพ่าเก รฐัอัสสัม ประเทศ
อินเดีย ผูว้ิจยัก าหนดตวัแปรตน้ ซึ่งมีผลต่อกระบวนการทางดนตรี คือ ดนตรีไทพ่าเก แบ่งออกเป็น 
2 ประเภท ไดแ้ก่ ดนตรีไทพ่าเกที่ เกิดจากการบรรเลงเครื่องดนตรี ดนตรีที่เกิดจากการขับรอ้ง 
เรียกว่า เพลง และก าหนดตวัแปรตามของงานวิจยั คือ กระบวนการทางดนตรี ซึ่งจากการทบทวน
วรรณกรรม ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีอัตลักษณ์และทฤษฎีการผลิตซ า้มาอธิบายกระบวนการสรา้ง  
อตัลกัษณท์างชาติพนัธุไ์ทพ่าเกผ่านมิติทางดนตรี ซึ่งในกระบวนการทางดนตรีเป็นกระบวนการ
ส าคญัท่ีจะท าใหเ้ห็นถึงผลลพัธข์องการวิจยั คือ กระบวนการสรา้งอตัลกัษณท์างชาติพนัธุไ์ทพา่เก  

กระบวนการสรา้งอตัลกัษณท์างชาติพนัธุไ์ทพ่าเกผ่านดนตรี 

กระบวนการทางดนตรี 

ดนตรีไทพ่าเก 

แนวคิดทฤษฎีอตัลกัษณ ์

 

แนวคิดทฤษฎีการผลิตซ า้

ทางวฒันธรรม 

การบรรเลงเครื่องดนตรี ขบัรอ้ง 
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บทที ่2 
 เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

  

การวิจัย เรื่องดนตรีชาติพันธุ์ไทพ่าเกในการธ ารงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ ์
รฐัอสัสมั ประเทศอินเดีย ผูว้ิจยัไดจ้  าแนกวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งออกเป็นดงันี ้

1.เอกสารที่เก่ียวขอ้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
2.งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
3.แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง 

 

1.เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1.1 ดนตรีชาตพินัธุไ์ท 

เจียเสิงจาง และ จางหยวนซิง้ (2530) ไดก้ล่าวถึง ดนตรีของชาติพนัธุไ์ท ในหนงัสือ
ชนชาติไท ใจความวา่ ดนตรี และการฟ้อนร  า มีความสมัพนัธอ์ย่างใกลช้ิดกบับทกวีนิพนัธ ์เพราะวา่บท
กวีนิพนธ์ต่าง ๆ ตอ้งอาศัยท านองดนตรีจึงจะสามารถขับรอ้งและฟ้อนร  าได ้ในทอ้งถ่ินซึ่งเป็นที่อยู่
อาศัยของชนชาวไทไม่ว่าในเรือนไมไ้ผ่ยกพืน้ก็ดี ตามป่าเขา ขา้งล าน า้ ล  าคลอง และคันคูนาก็ดี จะ
สามารถไดย้ินเสียงเพลงอนัเจือ้ยแจว้จากผูค้นทั่วไปทกุแห่งหน บา้งก็ขบัรอ้งเดียวตามล าพงั บา้งก็ขบั
รอ้งโดยมีขลุย่บรรเลงประกอบ มีคนจ านวนไม่นอ้ยที่มีความสามารถขบัรอ้งแบบวา่กลอนสด ดนตรีของ
ชนชาติไทมี 5 ระดับเสียง ท านองเพลงไม่สลบัซบัซอ้นแต่ตายตัว เพลงพืน้เมืองที่ทอ้งถิ่นของไตค้งมี
ลกัษณะเสียงสงูและกอ้งกงัวาน ในตอนทา้ยของแต่ละประโยคของเนือ้รอ้งมกัจะต่อดว้ยสรอ้ยว่า “ซ่า 
โลว” แตก่ารขบัของช่างขบัที่สิบสองพนันากลบัมีลกัษณะเสียงทุ่มต ่า ซึง่มีความไพเราะเพราะพริง้อย่าง
มาก 

เครื่องดนตรีของชนชาติไทมีมากมายหลายชนิด ที่ส  าคญัไดแ้ก่ ปี กลอง ฉาบ ฆอ้ง
โหม่ง พิณ (ซึง) จะเข ้ป่ีท าดว้ยล าไมไ้ผ่ลกัษณะเหมือนขลุ่ย มีแบบป่ีล าเดียว และป่ีสองล า ใหญ่ล า 
เล็กล า เรียกว่า ป่ีแม่ลกู ส่วนมากใชส้  าหรบับรรเลงประกอบใหก้บัช่างขบั กลองที่พบเห็นทั่วไป ในหมู่
ชนชาติไท ไดแ้ก่ กลองเทา้ชา้ง (กลองยาว) ลกัษณะของกลองยาวเรียวเสมือนเทา้ชา้ง ตัวกลองของ
กลองเทา้ชา้งท าดว้ยไม ้หนา้กลองขึงดว้ยหนังวัว ควาย ช่วงกลางของตัวกลองมีลกัษณะเรียว เล็ก 
กลองเทา้ชา้งยงัจ าแนกเป็นแบบยาว สัน้ ใหญ่ และเล็ก ที่ยาวที่สดุมีถึง 10 ฟุตจีน เวลาตีกลองปลาย
ขา้งหนึ่งของกลองจะลากดิน นอกจากนีย้งัมีกลองหนา้ใหญ่ แต่ตวักลองสัน้ ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีท่ีใชใ้น
สถานที่ที่มีการชมุนมุกนั ฆอ้งโหม่ง ภาษาไทเรียกว่า โหม่ง ลกัษณะและการใชป้ระโยชนค์ลา้ยคลงึกบั
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ฆอ้งของชาวจีน ขอ้ที่แตกต่างกนัมีอยู่ประการหนึ่งคือ ส่วนตรงกลางที่ใชส้  าหรบัตีของโหม่งมีลกัษณะ
นนูขึน้เป็นกอ้นกลมและเม่ือตีจะเกิด เสียงดงัซึง่หุม้หนกักวา่ฆอ้ง 

ฟ้อนร าของชนชาติไทมีรูปแบบหลายอย่างหลายประเภท และมีเอกลกัษณข์องชน
ชาติ อย่างเด่นชัด ฟ้อนร  าดังกล่าวมีทั้งฟ้อนเดี่ยว ฟ้อนคู่ และฟ้อนหมู่ เนือ้หาสาระและลักษณะ 
ท่าทางของการฟ้อนร าส่วนมากเลียนแบบจากลกัษณะต่าง ๆ ของสตัวต์่าง ๆ ในทอ้งถิ่น ซึ่ง สามารถ
พบเห็นไดต้ามปกติ โดยในการแสดงจะใหส้ตัวด์งักลา่วมีความเป็นมนษุย ์อาทิ ชา้ง ปลา สิงโต เสือดาว 
ผีเสือ้ กวาง นกกระสา และนกยูง นอกจากนั้นยังมีฟ้อนกลองเทา้ชา้ง ร  าดาบสองมือ และร  ากระบี่
กระบอง ส าหรบัที่มาของฟ้อนนกยงูนัน้ นอกจากมีที่มาจากต านาน แบบเทพนิยายซึ่งมีความสวยงาม
น่ารกัแลว้ ยงัเนื่องมาจากการที่ไดพ้บเห็นนกยงูเป็นประจ าอีกดว้ย กล่าวคือ ผูค้นจะพบเห็นนกยงูเป็น
ประจ าในป่าดงดิบ แมก้ระทั่งที่ลานนวดขา้ว ล าน า้ ล  าคลอง หรือขา้งทุ่งนาขา้ว ก็จะพบเห็นนกยงูกาง
ปีกร  าแพนเต้นไป ร  าไป เป็นประจ า เม่ือผู้คนพบเห็นภาพอันสวยงามน่ารกัเช่นนี ้ก็จะเลียนแบบ
ลกัษณะท่าทางอนัสวยงามน่ารกัของนกยงูโดยไม่รูส้ึกตวั โดยกางแขน เหยียดขา แลว้ก็ฟ้อนร  าขึน้มา 
ฟ้อนนกยูงจึงไดถื้อก าเนิดขึน้ ดว้ยเหตฉุะนี ้เม่ือยุคก่อนสถาปนาสาธารณรฐัประชาชนจีนฟ้อนนกยูง
ส่วนมากเป็นฟ้อนร  าแบบ สวมหนา้กาก ผูแ้สดงจะสวมหนา้กากที่ท  าดว้ยไม ้ซึ่งมีลกัษณะของใบหนา้
คลา้ยพระโพธิสตัว ์ที่บัน้เอวจะผกูรดัดว้ยตวั “นกยงู” ที่จกัสานดว้ยไมไ้ผ่ ปิดผนึกดว้ยกระดาษหรือผา้
ที่มีสีสนั ลวดลายคลา้ยนกยงู ผูแ้สดงจะดึงเสน้ดา้ยที่ผกูอยู่กบัปีกและหางของนกยงู แสดงท่าทางอนั
สวยงามน่ารกัต่าง ๆ แบบนกยงู ตามจงัหวะของโหม่ง กลอง ฉาบ เม่ือนกยงูหลายตวัไดฟ้้อนถึงจดุสนกุ
สุดยอด ผู้ชมจ านวนมากก็จะฟ้อนตามจังหวะไปด้วย และดื่มด ่าในท่ามกลางความสนุกสนาน  
ชนชาวไทจ านวนมากสามารถฟ้อนนกยูงได ้ชนชาติอื่นท่ีอยู่บริเวณรอบขา้งก็มีจ านวนไม่นอ้ยท่ีชอบ
ฟ้อนเช่นกนั  

ฟ้อนกลองเทา้ชา้ง ก็มีเอกลักษณ์ของชนชาติไทเช่นกัน กล่าวคือ ผูแ้สดงจะหนีบ
กลอง เทา้ชา้งไวใ้ตร้กัแร ้สองมือก็ตีกลองไป ชา้บา้ง เรว็บา้ง ตามเครื่องดนตรีที่บรรเลงประกอบ โดยผู้
แสดงสองคนต่างก็เหยียดเทา้เขา้ออกซึ่งกันและกนั ร  าดาบสองมือ และร  ากระบี่กระบอง เป็นร  าคู่ใน
ลกัษณะต่อสูซ้ึ่งกนัและกัน มีทัง้รุกและรบัเหมือนกับฟ้อนกลองเทา้ชา้ง และคลา้ยคลึงกบัวิทยายุทธ
ของจีน ส่วนฟ้อน “อีลาเฮ่อ” เป็นฟ้อนกลุม่ ลีลาการฟ้อนไม่สูจ้ะซบัซอ้น และเป็นฟ้อนร  าแบบชาวบา้น 
ยามเทศกาลเม่ือมีคนหนึ่งหรือสองคนขบัรอ้งแลว้ฟ้อนน าขึน้มา ชายหนุ่ม หญิงสาว ผูเ้ฒ่า ผูแ้ก่ และ
เด็กเล็ก ซึ่งอยู่ในสถานที่นัน้ก็จะทยอยกนัเขา้ร่วมในวงฟ้อนร  า คนท่ีขบัรอ้งไดจ้ะฟ้อนน าอยู่ขา้งหน้า 
ขบัรอ้งไปพลาง ฟ้อนร  าไปพลาง ส่วนคนท่ีขบัรอ้งไม่ไดก้็จะตามอยู่ดา้นหลงั กา้วไปตามจังหวะและ
ฟ้อนร  าดว้ย เม่ือคนเขา้รว่มมากขึน้ก็มกัจะขยายจากวงฟ้อนร  าวงเดียวเป็นหลายวง เม่ือคนที่เขา้รว่ม
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ฟ้อนร ามีมากขึน้เท่าใดความสนกุสนานครืน้เครงในการฟ้อนร  าก็จะยิ่งมีมากขึน้ บางครัง้ถึงขนาดโตรุ้ง่ 
ฟ้อน “อีลาเฮ่อ” มีท านอง เพลงที่ฟ้อนร  าแน่นอน ตายตัว ห้องหนึ่งมี 4 จังหวะ ห้องแรก ๆ ซึ่งเป็น
ตอนตน้ของโนต้เพลง มีดงันี ้

 
 
 
 
 

ผูท้ี่น  าการฟ้อนร  าจะรอ้งกลอนสดตามท านองเพลงฟ้อนร  า และตามลักษณะของ
เทศกาล เรียกวา่ “ค าฟ้อน” คือเนือ้รอ้งเพลงฟ้อนร  า เนือ้รอ้งนีมี้วรรคละ 3 ค า มีกฎเกณฑท์ี่เขม้งวดยาก
กว่าบทรอ้ยกรองท่ีแต่งตามท านองเพลง ปกติจะเริ่มตน้ว่า “ร  าเถิด รอ้งเถิดรอ้ง พวกเรา พวกเรารอ้ง 
เตน้ใหอ้ิ่ม รอ้งใหพ้อ” แต่ถา้ฟ้อนร  าตอนแห่บัง้ไฟ ตามเทศกาลปีใหม่ของชนชาติไท ก็จะรอ้งเพลงที่มี
เนือ้รอ้งสดุดีบุญบัง้ไฟ ในจ านวนเพลงพืน้เมืองโบราณของชนชาติไท มีอยู่เพลงหนึ่งที่มีเนือ้รอ้งสดุดี
บุญบัง้ไฟว่า “บัง้ไฟใหญ่ บัง้ไฟยาว ยาวก็ยาว ยกขึน้หา้ง แลว้จุดไฟ ควันขาวแลบ ดังซู่ซู่ พุ่งขึน้ฟ้า 
แหวกผ่านเมฆ แทงผ่านหมอก ท่องไปบนสวรรค ์ตกมาดงัององ เสียบลงบนทุ่งนา หม่ืนคนรอ้งเฮโล อา
ลา่น่า อาลา่น่า จิว – จิว” 

ชนชาวไทจ านวนไม่นอ้ยก็ไดเ้รียนรูก้ารแสดงละคร และตั้งเป็นคณะละคร ขึน้มา
เครื่องแต่งกาย การแต่งหนา้ และอิรยิาบถของละครไท มีลกัษณะเลียนแบบละครยนูนาน ใชก้ลองและ
ฆ้องบรรเลงประกอบขับร้องด้วยภาษาไท กิริยาท่าทางไม่ซับซ้อนนัก ส าเนียง ขับร้องคล้าย  
การอ่านท านองเสนาะ เนือ้เรื่องที่แสดงในระยะแรกส่วนมากเป็นบทละครของละครยนูนาน บางเรื่องก็
แปลและเรียบเรียงจากนิยายภาษาจีน อาทิ เรื่องสามก๊ก เรื่องงกัหุย เรื่องซิติงซาน (ลูกชายซิยิ่งกุย้) 
พิชิตตะวนัตก ต่อมาก็น าเอานิทานของชนชาติไทมาแปลงเป็น บทละครใชใ้นการแสดง ปรากฏวา่ไดร้บั
ความนิยมชมชอบจากชนชาวไทอย่างกวา้งขวาง  

จากขอ้ความขา้งตน้ของ เจียเสิงจางและจางหยวนซิง ที่กลา่วถึงเรื่อง ดนตรีของชาติ
พนัธุไ์ท ท าใหผู้ว้ิจยัเขา้ใจถึงศิลปวฒันธรรมดา้นดนตรี การฟ้อนร  า และการแสดงละครของกลุ่มชาติ
พันธุ์ไทว่าศิลปวัฒนธรรมมีความส าคัญต่อคนในสังคมและเป็นที่นิยมชมชอบ ในส่วนของดนตรีมี
บทบาทส าคัญทั้งในดา้นบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร ์คติสอนใจ และมอบความบันเทิงใหค้นใน
ชมุชน เป็นตน้ นอกจากนีผู้ว้ิจยัไดท้ราบถึงองคป์ระกอบของดนตรีและเครื่องดนตรีที่ส  าคญัของชนชาว
ไท ท าใหผู้ว้ิจยัสามารถจ าแนกระหวา่งดนตรีของชนชาวไทกบัชนชาติอื่นไดอ้ย่างชดัเจน 
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1.2 ชาติพนัธุไ์ท 
จิตร ภมูิศกัดิ ์(2519) ไดอ้ธิบายค า “ไท” ไวใ้นหนงัสือ ความเป็นมาของค าสยาม ไทย

, ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของช่ือชนชาติ ว่ามาจากภาษาจีนว่า เทียน แปลว่า ฟ้า, ตา้ 
แปลวา่ ใหญ่ และ ไตแ้ปลวา่ สวรรค ์ซึง่ภาษาตระกลูไทนัน้ออกเสียง เป็น สองส าเนียง คือ 

1) “ไท” หมายถึง ไทยภาคกลาง, อีสาน, ใต,้ ลาวเหนือ, ลาวใต,้ ผูไ้ททางเขตสิบสองจุ
ไทและในเวียดนามเหนือ 

2) “ไต” หมายถึง ไทยภาคเหนือ, ไตลือ้ สิบสองปันนาในสาธารณรฐัประชาชนจีน, ไต 
ลือทางเหนือสดุของประเทศลาวในแขวงพงสาลี, ไตโหลง หรือไทใหญ่แห่งรฐัชาน พม่า รวมทัง้ไตค าที่ ไตพา่เก่ 
ไตอา้ยตอน ในรฐัอสัสมั ประเทศอินเดีย ความหมายดัง้เดิม ของ ไท หรือ ไต ก็คือ คน เช่น ไทบา้นได้, ไทเฮา, 
ไทแขก, และ ไท บา้น, หรือ ไปตกที่ไดไ้ตที่อื่น  

เรืองเดช ปันเข่ือนขตัิย ์(2531)  ไดใ้หค้วามหมายของค า “ไท” ไวใ้นหนงัสือ ภาษาถิ่น
ตระกลูไทย ดงันี ้

1) หมายถึง “ประชาชน” “พลเมือง” คนธรรมดาที่ไม่ใช่เจา้ไม่ใช่เจา้ขนุ หรือบรพิารลกู 
เจา้ลกูขนุ เช่นในค าวา่ ไพรฟ่้า ขา้ไท (ไพรฝาขาไท) ตามศิลาจารกึหลกัที่หนึ่งและหลกัที่สาม 

2) หมายถึง “คน” หรือ “ชาว” ตามความหมายท่ีใช้ในภาษาไทยถิ่นอีสาน และ
ภาษาไทย ถิ่นอื่น เช่น ไทบา้นนอก-คนบา้นนอก หรือชาวบา้นนอก ไทเมือง-คนในเมือง ไทบา้นเพิ่น-ชาวบา้น
อื่น เป็นตน้ 

3) หมายความว่า ฝ่าย หรือ ขา้ง ความหายนีป้รากฏอยู่ในภาษาไทย ถิ่นอีสาน ไทเพิ่น
ไท โต-๋ฝ่ายเขาฝ่ายเรา ไทเขาไทเฮา-ขา้งเขาขา้งเรา เป็นตน้ 

4) หมายความว่า เป็นใหญ่ แล อิสระ หมายถึงความเป็นไทไม่เป็น ทาส มีความเป็น 
อิสระในการประกอบอาชีพมีศกัดิศ์รีในความเป็นเชือ้ชาติท่ีไม่ถกูกดข่ี มีภาวะเทียมหนา้เทียมตาเสมอกบั ชน
ชาติอื่นทุกประการ คือ มีความเป็นไทแก่ตวั หมายถึงอิสระในการด ารงอยู่อย่างภาคภูมิ ตามความหมาย นี ้
น่าจะเพิ่งบญัญัติความหมายขึน้ใหม่ในสมยัฝรั่งล่าเมืองขึน้ เพราะไม่ปรากฏมีความหมายนีใ้น ภาษาไทย 
ถิ่นใดเลยนอกจากภาษาไทยกลาง 

5) หมายถึง ชนชาติไทสาขาหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มไท (Tai Group) ซึ่งเรียก 
ตนเองว่า ไท (Tai) และมีลักษณะของภาษาเป็นเสียงธนิต (aspirated) เช่น ไทยสยาม ไทลาว ไทโยย้ ไทยอ้  
ผูไ้ท ไทตากใบ ไทกะเลิง เป็นตน้ (ภาษาเหล่านีค้น ไทยเจา้ของภาษาจะไม่เรียกว่า ภาษาไทยสยาม ไตลาว ไต
พวน ไตยอ้ ฯลฯ)  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1_%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2,_%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7_%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A1_%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1_%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2,_%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7_%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A1_%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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ความเจริญของสงัคมชาติไตไม่สามารถจะแยกจากประวัติศาสตรข์องจีนได ้ก่อน   
คริสตศกัราชศตวรรษที่ 2 ดินแดนของชาติไต ก็คือเสน้ทางการแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจกบัวฒันธรรม ใน
ระหวา่งจีนภาคตะวนัตกเฉียงใต ้พม่า อินเดีย ประเทศไทย เขมร และเวียดนาม  

เจียเสิ งจาง และ จางหยวนซิ ้ง (2530) ได้กล่าวถึ ง ความสัมพันธ์ระหว่าง 
ชนชาติไทกบัชนชาติกลุม่นอ้ยอื่นๆ ระบบการเมือง ลกัษณะการด ารงชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณี 
เทศกาล ศิลปะวรรณคดี ต านาน และนิทาน การสมรส ครอบครวั ศาสนาและความเช่ือ  ในหนังสือ  
ชนชาติไท ใจความว่า  ชนชาติไทในสิบสองพนันาและเต๋อหง เป็นชนกลุ่มนอ้ยที่มีประชากรมากกว่า 
ชนชาติ กลุ่มน้อยอื่น ๆ และส่วนมากอาศัยอยู่ตามพืน้ที่ราบระหว่างหุบเขา หรือระหว่างภูเขา ภูมิ
ประเทศนบัว่าดี ในอดีตกาลถึงแมว้่าผูป้กครองของชนชาติไทเคยท าการกดข่ีเบียดเบียนและขดูรีดชน
กลุม่นอ้ย ทัง้หลายของทอ้งถิ่น แต่ปรากฏวา่ประชาชนชาวชนกลุม่นอ้ยทกุชนชาติอยู่ปะปนกนั และอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุขสันติ มีการแลกเปลี่ยนสินคา้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีความสมัครสมานกันดว้ย 
ดงันัน้ ระบบเศรษฐกิจการเมือง การผลิต ศิลปวฒันธรรมและศาสนาของชนชาติไท จึงมีอิทธิพลต่อ
สงัคมของชนกลุ่มนอ้ยอื่น ๆ อย่างมาก ชนชาติที่อาศยัอยู่ตามภูเขา ถึงแมจ้ะมีภาษาของตนเอง แต่มี
ค าศัพท์ไม่น้อยที่มาจากภาษาไท ของชนชาติไม่มีอักษรของตนเอง ก็จะใช้ภาษาไท การแสดงว่า
กรรมวิธี ในการไถคราด และการใชเ้ครื่องมือเหล็กทางการกสิกรรมของชาวหลงัส่วนมากไดเ้รียนรูจ้าก 
ชาวไททัง้สิน้  

ระบอบการเมือง  
อ านาจปกครองทางศักดินาแห่งทอ้งถิ่นต่างๆ ของชนชาติไทมีระบบการจัดตัง้ท่ีมี

ระเบียบแบบแผนจากเบือ้งบนลงมาสูเ่บือ้งลา่ง ผูมี้อ  านาจการปกครองสงูสดุของสิบสองพนันาเรียกช่ือ
ว่า ”เจ้าแผ่นดิน”หมู่บ้านหนึ่ง ๆ ปกติจะเป็นคอมมูนของหมู่บ้านเกษตร ภาษาไทเรียกว่า “บ้าน” 
หมู่บา้นแต่ละแห่งต่างมีเขตก าหนดที่เขม้งวด ที่ดินบริเวณหมู่บา้นเป็นทรพัยส์มบตัิของคนในหมู่บา้น
ทัง้หลายไม่เป็นของคนใดคนหนึ่ง หวัหนา้หมู่บา้นเป็นคนดูแลคนในหมู่บา้น ชนเผ่าไทสามารถรกัษา
ระบบคอมมนูหมู่บา้นเกษตร เพราะมีความสมัพนัธอ์ย่างแน่นหนาจากเศรษฐกิจธรรมชาติของชนเผ่า
ไทในระหวา่งคอมมนู  

 
ลกัษณะการด ารงชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณี 

เอกสารโบราณทางประวัติศาสตรไ์ดก้ล่าวถึงชนชาติไทว่า “อยู่อาศัยในบา้นแบบ
เรือนยกพืน้สงู โดยปราศจากก าแพงเมือง” เรือนที่อยู่อาศยัเช่นนีเ้รียกว่า “กนัหลนั”สตรีชนชาติไททุก
คนมีความสามารถทางด้านการป่ันด้ายทอผ้าทั้งสิ ้น ทรงผมของสตรีในแต่ละท้องถิ่นที่ มีแบบ 
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แตกต่างกนั กลา่วคือ ที่สิบสองพนันา เมืองมาว เมืองติง้ และเมืองแลม สตรีจะเกลา้มวย แต่มีลกัษณะ
ต่างกนัเล็กนอ้ย ที่สิบสองพนันามวยผมของสตรีจะมุ่นไวบ้นกลางศีรษะ แลว้ทดัดว้ยหวีหรือดอกไมส้ด 
แต่บา้งก็จะคลมุดว้ยผา้คลมุผมที่เมืองมาวและเมืองติง้มวยผมของสตรีจะมุ่นไวด้า้นหลงัศีรษะเหนือ
ทา้ยทอย แต่บา้งจะปลอ่ยชายผมสยายลงมาตามธรรมชาติ เป็นแหลง่ผลิตขา้ว ปกติจงึรบัประทานขา้ว
ทัง้ 3 เวลา ชนชาติไทที่ไตค้งุรบัประทานขา้วเจา้ สว่นที่ดินแดนอื่นๆ รบัประทานขา้วเหนียว พวกเขากิน
ขา้วไม่ใชช้ามและตะเกียบ จะใชมื้อซา้ยป้ันขา้วเป็นกอ้นกิน สว่นมือขวาจะหยิบกบัขา้ว  

เทศกาล 
เทศกาลต่างๆ จ านวนไม่นอ้ยของชนชาวไทซึ่งอยู่อาศยัตามชายแดนมีส่วนสมัพนัธ์

กบัพิธีกรรมทางศาสนา เทศกาลที่มีลกัษณะพิเศษทางชนชาติมากที่สดุของชนชาวไทที่อยู่อาศยัตาม
ชายแดนก็ คือวนัขึน้ปีใหม่ของปีประดิทินไท (จุลศกัราช) หรือที่เป็นที่รูจ้กักนัอย่างแพรห่ลายว่า “งาน
เล่น น า้สงกรานต์” ปีใหม่ภาษาไทเรียกว่า ซังหั่นปีใหม่ (สงกรานต์ปีใหม่) การเล่นน า้สาดน า้เป็น 
แตเ่พียงกิจกรรมที่มีลกัษณะพิเศษอย่างหนึง่ของเทศกาลนีเ้ท่านัน้ ดงันัน้ บคุคลทัง้หลายจงึเคยชินที่จะ
เรียกงานปีใหม่ของประดิทินไทว่าเป็นงานเลน่น า้สาดน า้ วนัขึน้ปีใหม่ของประดิทินไทยงัมีกิจกรรมแข่ง
เรือ ประกวดวา่กลอนสด และรอ้งร  าท าเพลงอีกดว้ย  

กิจกรรมที่ส  าคญัในแต่ละเทศกาล ไดแ้ก่ การแข่งเรือเป็นกิจกรรมส าคญัอย่างหนึ่ง
ของวนัปีใหม่แห่งปีประดิทินไท ในวนัสง่ทา้ยปีเก่า หนุ่มสาว ผูเ้ฒา่ผูแ้ก่ซึง่มาชมการแข่งเรือจะหลั่งไหล
มาจากทั่วทกุสารทิศ ที่ชายหาดรมิฝ่ังอนักวา้งขวาง และวนัเลน่น า้สงกรานต ์คนทัง้หลายจะน าน า้ที่สรง
พระพุทธรูปช าระลา้งนัยนต์าและอธิษฐานพร หลังจากนั้น ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ทั้งหลายจะใชมื้อหรือกิ่งไม้
ประพรมน า้ซึ่งกนัและกนั อนัเป็นการอวยพรใหแ้ก่กนั และผูเ้ยาวว์ยัก็จะรดน า้อวยพรใหแ้ก่ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ 
ต่อจากนัน้ชายหนุ่ม หญิงสาวจะเล่นสาดน า้เพื่ออวยพรใหแ้ก่กนั สาดไปรอ้งร  าท าเพลงไป เสียงกลอง 
เสียงฆอ้ง เสียงสาดน า้ และเสียงหวัเราะดงัระงมไปทั่ว การสาดน า้จะสาดผูเ้ดินทางผ่านหรืออาคนัตกุะ
จากแดนไกลดว้ยเพื่อเป็นการอ านวยพรที่ไตค้งุ กระท าติดต่อกนัถึงสามวนั 

นอกจากนี ้วันสุดท้ายของเทศกาลปีใหม่ กิจกรรมที่ส  าคัญที่สุด คือ จุดบั้งไฟ 
หมายถึงการตอ้นรบั “มหาดิถี” แห่งปีใหม่นัน้ บัง้ไฟ หรือบัง้ไฟซา่หลั่วในภาษาไท ก็คือ จรวด ขณะที่บัง้
ไฟขึน้สู่ท้องฟ้า ผู้คนทั้งหลาย ซึ่งแต่งกายสวยงามก็จะตีฆ้องเล่นกลองยาว รอ้งร  าท าเพลงอย่าง
สนุกสนานรื่นเริง เตน้ “ระบ า อีลาเหอ้” และ “ระบ านกยูง” ช่างขับก็จะรอ้งเพลงยอบั้งไฟ เสียง รอ้ง 
“สวย สวย สวย” อย่างตื่นเตน้ดีใจควบคูไ่ปกบับัง้ไฟที่ขึน้สูท่อ้งฟ้า  
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ศิลปะวรรณคดี  
รูปแบบอนัส าคญัทางวรรณคดีของชนชาติไท ไดแ้ก่ บทรอ้ยกรอง ภาษาไท เรียกว่า 

“ค าขบั” โดยรวมทัง้บทรอ้ยกรองบรรยาย ซึ่งแสดงถึงเอกลกัษณข์องชนชาติอย่างเด่นชดั เพลงพืน้เมือง
โบราณ และเพลงพืน้บา้น มีคนจ านวนไม่นอ้ยที่สามารถขับกล่อมไดอ้ีกดว้ย บทรอ้ยกรองบรรยาย
เกิดขึน้ หลังจากเพลงพืน้เมืองโบราณ และเพลงพืน้บา้น กล่าวคือไดแ้พร่หลายมากขึน้ตามล าดับ
ภายหลงัจากเม่ือมีอกัษรใชแ้ลว้  

บทรอ้ยกรองแต่ละเรื่องจะตอ้งบรรยายถึงสภาพของทิวทัศน์ บทรอ้ยกรองยังได้
บรรยายอย่างละเอียดอ่อนถึงเรื่องที่ เก่ียวกับการรักใคร่และชีวิตสมรสของหนุ่มสาวชาวไท อัน
แสดงออกในรูปแบบคือ ความสขุ ความทกุข ์และศีลธรรมจรรยา 

เพลงพื ้นเมืองโบราณใช้ภาษาเรียบง่ายและกะทัดรัด เนื ้อเรื่องเข้าใจง่ายแบบ
ชาวบา้นสะทอ้นถึงสภาพชีวิตของคนไทสมยัโบราณ เพลงพืน้บา้นมีเอกลกัษณข์องชนชาติอย่างเด่นชดั 
และสามารถสะทอ้นกลิ่นอายของชีวิตกอปรดว้ยความมีชีวิตชีวาและพลงั อาทิ เพลงงานแต่ง เพลงอวย
พรเรือนหอ เพลงอวยพรวนัปีใหม่ เพลงแห่บัง้ไฟ ค าเรียกวิญญาณ ค าเสน้ไหวบ้ชูา ค าพิธีศพ และค าไว้
อาลยั เพลงเหลา่นีมี้เนือ้หาสาระเฉพาะเรื่องราว และจะขบัในโอกาสและสถานที่เฉพาะกรณี 

ต านานและนิทาน 
ชนชาติไทมีต านานและนิทานจ านวนมากมาย คนที่มีความสามารถในการเลา่นิทาน

ก็มีจ  านวนมากเช่นกนั ปกติพวกเขาจะท าหนา้ที่เลา่นิทานใหช้าวบา้นฟัง ขณะเดียวกนั พวกเขาก็จะท า
การรวบรวม จดบนัทึก และขดัเกลาส านวนนิทานพืน้บา้นที่เล่าสืบกนัต่อมา นิทานต่างๆที่พวกเล่านัน้ 
ไดแ้ก่นิทานเก่ียวกบัต านานเทพนิยายเรื่องพฒันาการของสงัคม นิทานเก่ียวกบัเรื่องความรกั ศาสนา 
และนิทานเก่ียวกบัเรื่องการสรรเสรญิความขยนัหมั่นเพียรและภมูิปัญญาของผูใ้ชแ้รงงาน  

 
การสมรส  

หนุ่มสาวรกักนั ภาษาไท เรียกว่า “แอ่วสาว” หนุ่มสาวรกักนั เม่ือเยาวชนมีอายุ 13-
14 ปี ก็สามารถเขา้รว่มในกิจกรรมของเยาวชนในต าบลและหมู่บา้นได ้ครัน้อาย ุ17-18 ปี ก็จะมีเรื่อง
รกั ๆ ใคร ่ๆ ระหว่างชายหนุ่มหญิงสาว และกิจกรรมในเทศกาลต่างๆ ลว้นแต่เป็นโอกาสอนัดีส าหรบั
ชายหนุ่มหญิงสาวชนชาวไทในการใกลช้ิดติดต่อกันและเกีย้วพาราสีกัน ความรกัระหว่างชายหนุ่ม
หญิงสาวถึงแมจ้ะมีความอิสระ แต่การหมัน้และการสมรสต่างผ่านขัน้ตอนการสูข่อ และตอ้งมีขนัหมาก
ดว้ย อย่างไรก็ดีในบางกรณีจะปรากฏอปุสรรคขอ้ขดัขวางจากสงัคมและครอบครวั  
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ครอบครวั  
ระบบครอบครวัของชนชาวไทเป็นระบบครอบครวัขนาดเล็กที่มีผูช้ายเป็นหัวหนา้

ครอบครวั สว่นหญิงมีหนา้ที่ท  างานบา้น ชาวไทมีความเคารพคารวะต่อคนแก่คนเฒา่อย่างมาก ชนชาว
ไทใหค้วามส าคญัต่อการใหก้ารศกึษาแก่อนชุนรุน่หลงัอย่างมาก  

ศาสนาและความเช่ือถือ 
ชนชาวไทเช่ือว่าดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร ์ทอ้งฟ้า แผ่นดิน ภเูขา น า้ ที่นา ปอปลา และ 

ตน้ไมอ้นัเป็นสรรพสิ่งตามธรรมชาติ ลว้นแลว้แต่มีวิญญาณทัง้สิน้ ความเช่ือถือเทพเจา้หลายองคมี์อยู่
ทั่วไป โดยถือวา่ สรรพส่ิงลว้นแตมี่ส่ิงศกัดิสิ์ทธ์ิทัง้สิน้  

การแบ่งภาษาตระกลูไทย 
เจียเสิงจาง และ จางหยวนซิง้ (2530) ไดก้ล่าวถึง การแบ่งภาษาตระกูลไท  ไวใ้น

หนังสือ ชนชาติไท ใจความว่า นักภาษาศาสตรน์ิยมแบ่งภาษาถิ่นต่าง ๆ โดยอาศัยลักษณะต่าง ๆ 
ดงัต่อไปนี ้ 

1. เชือ้ชาติของเจา้ของภาษา ถือความสมัพนัธร์ะหวา่งเชือ้ชาติท่ีมีต่อกนัเป็นหลกั 
2. ตามลกัษณะโครงสรา้งของภาษา มีโครงสรา้งทางไวยากรณ ์(ระบบเสียง ระบบค า) 

คลา้ยกนั มากที่สดุ เช่น มีหน่วยเสียงพยญัชนะ หน่วยเสียงสระและ หน่วยเสียงวรรณยกุต ์
3. การปกครองของประเทศ คือ ระหวา่งรฐักบัรฐั ซึง่หมายถึง สถานที่ ที่ผูพ้ดูภาษาถิ่น

นัน้ ๆ  อาศยัอยู่ เช่น ถิ่นเหนือ ถิ่นใต ้เป็นตน้ 
วิไลศกัดิ์ ก่ิงค า (2549)  ไดก้ล่าวถึง การแบ่งตระกลูภาษาไทของ ฟัง กวย ลี ซึ่งเป็น

นกัภาษาศาสตรเ์ชือ้สายจีนแห่งมหาวิทยาลยั วอชิงตนั (Fang Kui Li : 1959) และตระกูลภาษาไทใน
ประเทศไทย ไวใ้นหนงัสือ ไตพ่าเก่  - ภาษาไทย  ใจความว่า ฟัง กวย ลี กล่าวว่าการแบ่งภาษาตระกูล
ไท ออกเป็น 3 กลุม่ โดยดคูวามสมัพนัธข์องค าและเสียงในภาษาเป็นส าคญั ดงัต่อไปนี ้ 

1) ภาษาไทกลุม่ตะวนัตกเฉียงใต ้(The South Western Tai) ไดแ้ก่ ภาษาที่พดูใน 
พม่า ไดแ้ก่ ไตใหญ่ ไตแดง เป็นตน้ 
ไทย ไดแ้ก่ ไทยสยาม ไทตากใบ เป็นตน้  
ลาว ไดแ้ก่ ไตด า ไตแดง เป็นตน้ 
เวียดนาม ไดแ้ก่ ไตขาว ไตด า เป็นตน้  
จีน ไดแ้ก่ ไตลือ้ ไตหย่า เป็นตน้ 
อินเดีย ไดแ้ก่ อาหม ไตพา่เก่ ไตด าตี่ ไตอา้ยตอน ไตหลง ไตค าหยงั เป็นตน้ 
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2) ภาษาไทกลุม่กลาง (the Central Tai) ไดแ้ก่ภาษา 
โท ้และ นงุ ในประเทศเวียดนามเหนือ 
ลงุเจา และยงุชนุ ในประเทศจีน 
ไตบลงั 
เทียนเปา 

3) ภาษาไทกลุม่เหนือ (The Northern Tai) ไดแ้ก่ 
โปอ้า้ย เชียนเจียง เสเหง อหูมิง เทียนโจว ลิงยนุ สีหลิน 

ตระกลูภาษาไทในประเทศไทย วิไลศกัดิ ์ก่ิงค า กลา่ว่า ในประเทศไทยมีการใชภ้าษา
ตระกูลไทต่าง ๆ หลายภาษาทั้งนีค้งจะเนื่องด้วยทางประวัติศาสตรมี์การอพยพของคนมาอยู่ใน
ประเทศไทยหลายเผ่าพนัธุเ์ม่ือผูค้นมาจากหลายเชือ้ชาติ ภาษา ก็ย่อมใชแ้ตกต่างกนัไปดว้ย เท่าที่พบ
หลกัฐานจากการศึกษาคน้ควา้ของนกัภาษาศาสตร ์มีประมาณ 50 ภาษา และภาษาเหล่านีจ้ดัอยู่ใน
ตระกลูภาษาได ้7 ตระกลู ดงันี ้

1. ตระกลูไท ไดแ้ก่ ไทย ไทใหญ่ ไทลือ้ ไทยอง ไทยา ไทด า ผูไ้ท ลาวโซ่ง ลาวเวียง ลาว
ใต ้ลาวครัง้ ลาวพวน คืน กะเลิง ขอ้ โยย้ แสก 

2 .ตระกลูทิเบต-พม่า ไดแ้ก่ มเูซอร ์ลีซอ อีกอ้ อมึปี บิซู คาฉ่ิน อกูเอง 
3. ตระกลูกะเหรี่ยง ไดแ้ก่ กะเหรี่ยงเผ่าสะกอ กะเหรี่ยงเผ่าโปว ์
4. ตระกลูมง้-เยา้ ไดแ้ก่ มง้ขาว มงัน า้เงิน เยา้ 
5. ตระกูลมอญ-เขมร ไดแ้ก่ มอญ เขมร กยุ โซ่ บรู ขม ุทิน บน  ชอง มราบรี ยมูพรี ลา

วา้ องัก ุขะเม็ด ซาไก 
6. ตระกลูจีน ไดแ้ก่ ฮ่อ แตจ้ิ๋ว กวางตุง้ ฮกัตา ฮกเกีย้น ไหหล า 
7. ตระกลูมลาโย-โปลีนีเซียน ไดแ้ก่ มาเลย ์ โมเป็น 

จากขอ้ความขา้งตน้ของ เจียเสิงจางและจางหยวนซิง ไดก้ล่าวถึง ที่มาของชาวไท 
ความสมัพนัธร์ะหว่างชนชาติไทกับชนชาติกลุ่มนอ้ยอื่น ๆ ภาษาไท ระบบการเมือง ลกัษณะการ
ด ารงชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาล ศิลปะวรรณคดี ต านานและนิทาน การสมรส 
ครอบครวั ศาสนาและความเช่ือ จิตร ภูมิศกัดิ์ กล่าวถึง ท่ีมาของค าไท ว่ามาจากภาษาจีน มีสอง
ส าเนียง คือ ไท และ ไต เรืองเดช ปันเข่ือนขัติย ์กล่าวถึง ความหมายชาติพันธุ์ไทในตระกูลไท  
วิไลศกัดิ์ ก่ิงค า กล่าวถึง การแบ่งตระกูลภาษาไทของ ฟัง กวย ลี และตระกูลภาษาไทในประเทศ
ไทย ท าใหผู้ว้ิจยัเขา้ใจถึงตน้ก าเนิดของชนชาติไท และสามารถจดักลุ่มหรือจ าแนกสถานภาพของ
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ชาติพนัธุไ์ทพ่าเกในฐานะสมาชิกหนึ่งของกลุ่มชาติพนัธุไ์ทและยงัเขา้ใจถึงระบบคิดและความเช่ือ
ของชาติพนัธุไ์ทที่เป็นตน้แบบทางความคิดของชาติพนัธุไ์ทพา่เกได ้

 
1.3 ชาติพนัธุไ์ทใหญ่  

ประวตัิศาสตรช์าติพนัธุไ์ทใหญ่  
ระวิวรรณ โอฬารรตันม์ณี และคนอื่นๆ (2559) กลา่วถึง ต านานการก่อตัง้อาณาจกัร

ไทใหญ่ ไวใ้นหนังสือ บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย  ใจความว่า “ไต” หรือ “ไตโหลง” ตรงกับ
ภาษาไทยว่า ไทหลวง หรือไทใหญ่ เรียกบา้นเกิดเมืองนอนของตนว่า “เมิงไต” คนไทใหญ่มีรากเหงา้
ทางประวตัิศาสตรร์่วมกันอยู่ที่ลุ่มน า้มาว ณ เมืองหมอกขาวมาวหลวงซึ่งปัจจุบนัอยู่บริเวณรอยต่อ
ระหวา่งจีนกบัพม่า ประวตัิศาสตรพ์งศาวดารไทใหญ่ทัง้ในจีน พม่า ไทยและอินเดีย ซึง่กลา่วพอ้งกนัถึง
ต านานไทใหญ่ภาคฟ้าและภาคดิน ต านานภาคฟ้ากลา่วถึง “แลงดอน” หรือเทพบนฟ้าวา่ ไดส้ง่โอรสมา
เกิดบนโลกมนษุย ์เพื่อเป็นบรรพบรุุษของคนไทใหญ่ทัง้มวล ต านานภาคฟ้าจงึท าหนา้ที่ รอ้ยเรียงคนไท
ใหญ่ว่าเป็นเชือ้เครือเดียวกนั เป็นผูส้ืบสายแลงดอนหรือผีใหญ่ที่อยู่บนฟ้าเหมือนกนั ส่วนต านานไท
ใหญ่มีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรมา ประมาณ 800 ปีแลว้ มีปรากฏหลักฐานในภาคดินหรือภาค
มนษุยว์่าดว้ยเรื่องราวโอรสของแลงดอนสองพระองค ์ไดแ้ก่ ขนุลูแ้ละขนุไล ้มีลกูหลานสืบมาและแยก
ยา้ยไปปกครองดินแดนไทใหญ่ทัง้หลาย 

อาณาจกัรไทใหญ่ เริม่ก่อรา่งสรา้งตวัขึน้ตัง้แต่พทุธศตวรรษที่ 10 หรือราวพนักวา่ปีที่
แลว้ ณ ลุ่มน า้คงหรือน า้สาละวิน บริเวณรอยต่อระหว่างตอนใตข้องจีนและทางตะวนัออกของพม่า 
อาณาจกัรไทใหญ่ช่วงแรกยงัไม่เป็นปึกแผ่น เพียงปกครองตนเองเป็นรฐัเจา้ฟ้าขนาดเล็ก ภายหลงัจึง
เสริมสรา้งตนจนเป็นปึกแผ่นในพุทธศตวรรษที่ 17 หรือประมาณ 800 ปีก่อน จากการที่เสือข่านฟ้า 
กษัตรยิไ์ทใหญ่ แห่งเมืองมาวไดร้วบรวมรฐัเจา้ฟ้าไทใหญ่ทัง้หลายไวใ้นปกครอง ทัง้ยงัขยายอาณาเขต
ไปครอบคลมุแดนไทลือ้ ไทเขิน ไทยวนและไทลาว และสามารถขยายอ านาจปกครองเหนืออาณาจกัร
พม่าด้วย ในเวลาไล่เลี่ยกัน มีกษัตริย์ไทใหญ่อีกพระองค์หนึ่ง มีพระนามว่าเสือก่าฟ้า ได้ขยาย
อาณาจกัรไทใหญ่ไปทางตะวนัตกอีกเสน้ทางหนึ่ง โดยอพยพไพรพ่ลไปสรา้งอาณาจกัรไทอาหมในลุ่ม
น า้พรหมบตุรทางตะวนัออกเฉียงเหนือของชมพทูวีป อาณาจกัรไทใหญ่ทัง้สองแผ่นดินรุง่เรืองขึน้พรอ้ม
กนั และเริ่มเสื่อมอ านาจลง ในเวลาไลเ่ลี่ยกนั คือ ราวพทุธศตวรรษที่ 23 - 24 หรือประมาณ 200 - 300 
ปีก่อน เม่ือพระเจา้อลองพญา กษัตรยิพ์ม่าไดมี้อาณาจกัรไทใหญ่ไวไ้ดเ้กือบทัง้หมด มีผลใหค้นไทใหญ่
จ านวนมากอพยพออกจากแผ่นดินเกิดเมืองนอนของตนเอง ไปยงัดินแดนเพื่อนบา้นทัง้ในจีน ไทย และ
อินเดีย เม่ือเจา้อาณานิคมไดแ้ผ่ขยายมายงัภูมิภาคอษุาคเนย ์อาณาจกัรไทใหญ่จึงล่มสลายลง และ
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ถกูยึดครองอย่างเบ็ดเสรจ็ในยคุอาณานิคมองักฤษในราวพทุธศตวรรษที่ 24 หรือ 100 กว่าปีที่ผ่านมา 
ประวตัิศาสตรข์องไทใหญ่ไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าไทใหญ่เป็นหนึ่งในกลุม่ชาติพนัธุไ์ทที่มีบทบาทมากในยคุ
แปดรอ้ยปีที่ผ่านมา ความเป็นไทใหญ่ก่อรา่งจากตวัตนภายในของชาติพนัธุไ์ทกลุ่มหนึ่งที่มีอตัลกัษณ์
ของตนเอง ผ่านการปะทะสงัสรรคก์บัวฒันธรรมหลกัที่อยู่รายรอบจนหลอมรวมเป็นลกัษณะเฉพาะใน
แบบของตนเอง  

ถิ่นที่อยู่ปัจจบุนัของชาวไทใหญ่ 
สมพงศ์  วิทยศักดิ์พั นธุ์  (2544) ได้กล่ าวถึ ง ถิ่ นที่ อยู่ อาศัยปั จจุบันของ 

ชาวไทใหญ่ ไวใ้นหนงัสือ ประวตัิศาสตรไ์ทใหญ่ ใจความวา่ ปัจจบุนัชาวไทใหญ่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศ
ต่าง ๆ หลายประเทศ ไดแ้ก่ 

1 ประเทศพม่า ชาวไทใหญ่อาศัยอยู่ ในเขตรัฐไทใหญ่  (รัฐฉานหรือรัฐชาน)  
ในภาคเหนือของประเทศพม่า มีเมืองต่าง ๆ  ที่เป็นเมืองของชาวไทใหญ่มาแต่โบราณ อนัไดแ้ก่ เมืองแสนหวี สี
ปอ้ น า้ค า หมู่เจ เมืองนาย เมืองปัน เมืองยองหว้ยเมืองต่องจี เมืองกาเล เมืองยาง เมืองมีด และเมืองอื่น ๆ  อีก
มากมาย  

2 ประเทศจีน ชาวไทใหญ่จ านวนมากอาศัยอยู่ ในเขตภาคตะวันตกเฉียงใต ้ 
ของมณฑลยูนนานอนัมีเมืองมาว เมืองวนั เมืองหลา้ เมืองตี เมืองขอน เจฝาง เมืองแลง เมืองซึม เมืองยาง 
เมืองถึงมา้ เมืองติง เมืองแข็งหรือเมืองแสง เมืองบอ่ หรือเมืองเชียงคู่ เมืองเมือง เป็นตน้ 

3 ประเทศไทย มีชาวไทใหญ่อพยพเขา้มาท ามาหากินในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เชียงราย 
และเชียงใหม่ สว่นใหญ่เพิ่งอพยพเขา้มาตัง้ถิ่นฐานไดไ้ม่นานนกั 

4 ประเทศอินเดีย ในรฐัอสัสมั มีชาวไทใหญ่ที่อพยพจากประเทศพม่าเขา้ ไปตัง้รกราก
ท ามาหากินเป็นระยะเวลามากกวา่ 600 ปีขึน้ไป 

5 ประเทศลาว ในภาคเหนือก็มีชาวไทใหญ่ที่เรียกตนเองว่าไทเหนือ อาศยัอยู่จ  านวน
หนึ่งดว้ยเช่นเดียวกนั 

ชาวไทใหญ่อาศัยอยู่ตามพืน้ราบลุ่มริมแม่น า้ตามหุบเขา ก่อตัง้เป็นเมือง หมู่บา้น 
หรือที่ชาวไทใหญ่เรียกว่า “ม่าน” หรือ “ว่าน” (บา้น) มีขนาดตัง้แต่ 20 หลงัคาเรือน และมีขนาดใหญ่
จนถึงขนาด 700 - 1,000 หลงัคาเรือน ชีวิตของชาวไทใหญ่ผกูพนัอยู่กบัทุ่งนา ปลกูขา้ว ปลกูผกั ถั่ว ใบ
ยาสบู แตงโม และพืชลม้ลกุอื่น ๆ ชีวิตถูกก าหนดดว้ยฤดกูาลที่จะเป็นตวัก าหนดวิถีชีวิต การท างาน 
การประกอบพิธีกรรม และประเพณีทางศาสนาต่าง ๆ ตลอดปี แต่ละเมืองมกัมีวดัประจ าเมืองมากกว่า 
1 วดัขึน้ไป และมกัมีช่ือว่า “จองแสง “จองค า” หรือ “จองเงิน” อนัเป็นช่ือที่เป็นสิรมิงคลมากส าหรบัชาว
ไทใหญ่ วดัเหล่านี ้เจา้ฟ้ามกัเป็นผูส้รา้งขึน้ และอาจมีการก่อ “กองม”ู หรือเจดียบ์ริเวณวดั หรือสรา้ง 
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บนยอดเขาที่ห่างออกไปก็ได ้แต่ละหมู่บา้น มกัมีวดัประจ าหมู่บา้น แมว้่าหมู่บา้นแยกออกจากกนั แต่
ชีวิตของชาวบา้นแต่ละหมู่บา้นมักมีการติดต่อเชือ้เชิญ ใหเ้ขา้มาร่วมงานปอยและประเพณีต่าง ๆ 
รว่มกนัอยู่เสมอ 

ทางด้านศาสนา พระยังคงมีบทบาทส าคัญในการค ้าจุนศาสนา สืบสาน
ศิลปวฒันธรรมดา้น ต่าง ๆ ของชาวไทใหญ่ คมัภีร ์พบัสาต่าง ๆ ยงัเขียนเป็นภาษาและอกัษรไทใหญ่ 
อกัษรจารกึ รายช่ือผูบ้รจิาคเงินบ ารุงวดั แมจ้ะมีภาษาจีนบา้ง แต่ส่วนใหญ่แลว้ ยงัคงเขียนเป็นอกัษร
ไท ไทใหญ่ และอาจเขียนดว้ยอกัษรไทลือ้ในบรเิวณที่เป็นรอย ต่อระหว่างไทใหญ่กบัไทลือ้ เช่น ในเขต
เมืองบ่อ เมืองเมือง เมืองติง และเมือง ถึงมา้ เป็นตน้ วดัยงัคงเป็นสถานที่เดียวที่สามารถเรียนอกัษรไท
ใหญ่ได ้ในขณะที่โรงเรียนของรฐับาลใชภ้าษาจีนหรือพม่าเป็นภาษากลางในการเรียนการสอน ยกเวน้ 
บางโรงเรียนที่บงัคบัใหเ้รียนภาษาไทใหญ่ในระดบัประถมเพียง 3 ปี 

เมืองไทใหญ่แต่ละเมืองเดิมมานั้นมักจะมีตน้เสือ้เมือง อันเป็นตน้ไมใ้หญ่ประจ า
เมือง อาจอยู่ห่างเมืองออกไปแต่ไม่ไกลนัก ทุกปีจะมีการไหวเ้สือ้เมือง โดยมีเจา้ฟ้า ขุนนางอ ามาตย์
ต่าง ๆ และปู่ กัง้ ปู่ เหง ปู่ สึง่ และปู่ กาบ ของทกุเขตทกุกุง้และ ทกุหมู่บา้นมารว่มพิธี 

หมู่บ้านทุกแห่งจะมีเสือ้บ้าน และหอเสือ้บ้านเพื่อให้ชาวบ้านทุกคนมาประกอบ
พิธีกรรมเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของหมู่บา้น และเพื่อความอยู่ดีกินดี พืชพันธุ์ เจริญงอกงาม วัว
ควาย สตัวเ์ลีย้งทัง้หลายเติบโต ปราศจากโรคภยั 

จากสภาพทางภูมิศาสตร ์ถิ่นท่ีอยู่ และความเช่ือประเพณี พิธีกรรมที่ไดร้บัอิทธิพล
ทางพทุธศาสนา และความเช่ือเรื่องผีสางนางฟ้า ท าใหชี้วิตของชาวไทใหญ่ ดไูม่แตกต่างจากชาวไทลือ้ 
ไทยวน ลาว ไทด า ไทขาว และไทกลุม่อื่น ๆ มากนกั 

จากขอ้ความขา้งตน้ของ ระวิวรรณ โอฬารรตันม์ณี และคนอื่นๆ ที่กล่าวถึง ต านาน
การก่อตัง้อาณาจกัรไทใหญ่ และสมพงศ ์วิทยศกัดิ์พนัธุ ์กล่าวถึง ถ่ินท่ีอยู่ปัจจบุนัของชาวไทใหญ่ 
ท าใหผู้ว้ิจยัเขา้ใจถึงถิ่นที่อยู่อาศยัดัง้เดิมของชาวไทใหญ่ การเลือกพืน้ที่ในการขยายอาณาเขตของ
ชาวไทใหญ่ พบว่าเป็นพืน้ที่ที่ไม่ติดทะเล พืน้ที่ราบ ป่าใหญ่ มีเขาสงู ไดแ้ก่ บริเวณรฐัอสัสมัของ
อินเดีย ทางตอนเหนือของพม่า ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ทางเหนือของไทยและลาว   
นอกจากนีย้ังทราบถึงความสัมพันธ์ของชาวไทใหญ่กับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆที่มีการแลกเปลี่ยน
วฒันธรรมซึง่กนัและกนั และถ่ินฐานตน้ก าเนิดก่อนจะเป็นชาวไทพา่เก ในรฐัอสัสมั ประเทศอินเดีย 

1.4 ชาติพนัธุไ์ทในรฐัอสัสมั  
สมุิตร ปิติพฒัน ์และ ด ารงพล อินทรจ์นัทร ์(2546) กล่าวถึง การแบ่งกลุ่มชาติพนัธุ์

ต่างๆ ในรฐัอสัสมั ตามตระกูลเชือ้ชาติและตระกลูภาษาศาสตร ์รวมถึงลกัษณะทางกายภาพของ
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รฐัอัสสัม ไวใ้นหนังสือ ขบวนการฟ้ืนฟูภาษา ความเช่ือ และพิธีกรรมของไทอาหม ในรฐัอัสสัม 
ประเทศอินเดีย ไวว้า่ รฐัอสัสมัประกอบดว้ยกลุม่ชาติพนัธุต์่าง ๆ หลายกลุม่ แต่อินเดียไม่ไดจ้  าแนก
กลุ่ม ประชากรตามกลุ่มชาติพันธุ์เป็นตัวเลขแน่นอน ถา้แบ่งตามเชือ้ชาติจะแบ่งได ้4 กลุ่ม คือ  
โปรโต-ออสตราลอยด์ (Proto-australoid), มองโกลอยด์ (Mongoloid)  อารโย-มองโกลอยด ์
(Aryomongoloid) และ อารโย-มองโกโล-ดราวิเดียน (Aryo-mongoloid-dravidian)  

ขณะที่  ทาเฮอร ์(Taher, 1993, อา้งถึงใน สมุิตร ปิติพฒัน ์และ ด ารงพล อินทรจ์นัทร ์
2546)  แบ่งตามตระกลู ภาษาศาสตรไ์ด ้3 กลุม่หลกั คือ  

1.1 ออสโตรเอเชียติก (Austro-asiatic) เป็นกลุ่มพูดตระกูลภาษามอญ-เขมร ไดแ้ก่ 
ชนเผ่า คาซี (Khasi tribe) และหลงัอาณานิคมองักฤษน ากลุ่มคนจากตอนกลางของอินเดียเขา้มาเป็น 
แรงงานในสวนชาอีก ไดแ้ก่ กลุ่มตระกูลภาษามนดาริ (Mundari dialects) เช่นชนเผ่ามนุดา (Manda) 
โฮ (Ho) ซาวารา (Savara) เป็นตน้ 

1.2 จีน-ทิเบต (Tibeto-chinese) ประกอบด้วยกลุ่มทิเบต-พม่า (Tibeto-burman) 
และ ไท-จีน (Siamese-chinese) ซึ่งเขา้มาในอสัสมัในช่วงเวลาต่าง ๆ กนั กลุม่ทิเบต-พม่า ไดแ้ก่ มิชชิง 
(Mishing) โบโด (Bodos) คะฉ่ิน (Kachin) และถกู-ชิน (Kuki-chin) ส่วนกลุ่มไท-จีน ไดแ้ก่ ไทอาหม ไท
ค าที่ ไทค ายงั ไทอา่ยตอน ไทพา่เก และไทตรุุง 

1.3 อินโด-ยโูรเปียน (Indo-europian) เป็นคนกลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งประกอบดว้ย 
ทัง้ฮินดแูละมสุลิม ซึ่งเขา้มาในระยะเวลาต่างกนั และมีแนวโนม้ที่จะอพยพเขา้มาในอสัสมัอีก ปัจจบุนั
ถือเป็นประชากรสว่นใหญ่ของอสัสมั 

ผูค้นในรฐัอสัสมัใชภ้าษาอสัสมัมิสเป็นภาษาทางการ และยงัมีภาษาทางการอื่นที่ใช้
อีก 2 ภาษา คือ ภาษาเบงกาลี (Bengalil) ในเขตเทือกเขาบารคั และภาษาโบโด (Bodo) ในเขต
ปกครองโบโด นอกจากนีย้งัมีภาษาประจ าแต่ละกลุม่ชาติพนัธุ์อีกหลายกลุม่ที่ไม่ไดใ้ชเ้ป็นทางการ 
แต่ใชก้ันเฉพาะในพืน้ที่ของตน เช่นชนเผ่าอิมาซา (Dimasa) มิชชิง (Mishing) รวมถึงไทในแต่ละ
กลุ่ม เช่นไทพ่าเก (Tai Phake) ไทค ายัง (Tai Kamyang) ไทค าตี่ (Tai Khamti) และไทอ่ายตอน 
(Tai Aiton) ชาวอัสสัม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู รองลงมาคือศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต ์
ศาสนา พทุธ ซิกส ์และศาสนาความเช่ืออื่น ๆ ตามเผ่าพนัธุด์ัง้เดิม  

งี่ ยอด เวียงแก่น (Weingken 2004) ครูใหญ่ โรงเรียนมัธยม Tai Phakey High & 
M.P. School ไดก้ล่าวถึง การแบ่งจ านวนประชากรในรฐัอัสสัมตามสถานภาพทางสังคม ไวใ้น
ห นั ง สื อ  From hukawng valley to Nam-Phake village (A brief history of the Tai-Phake 
people living in Assam) ใจความว่า  ในรฐัอัสสมัมีการแบ่งประชากรตามสถานภาพทางสงัคม
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ออกเป็น 6 กลุ่ม  คือ กลุ่มวรรณะชั้นสูง (High Caste (HC.)) กลุ่มวรรณะที่ ถูกก าหนดไว ้
(Scheduled Caste (SC.)) กลุ่มวรรณะชัน้กลาง (Other Backward Class (OBC.))  กลุ่มวรรณะ
สูงกว่าชั้นกลาง (More Other Backward Class (MOBC.)) ก าหนดตามชาติพันธุ์ (Scheduled 
Tribes (ST.)) และ บคุคลทั่วไป (General) ไทพ่าเกนัน้ถกูจดัเป็นชนกลุ่มนอ้ยที่นบัถือศาสนาพทุธ 
รฐับาลอินเดียจดัไทพ่าเกอยู่ในกลุ่มชาติพนัธุ ์ตัง้แต่ พ.ศ. 2493 แต่จนถึงปัจจบุนัยงัมีชาวไทพ่าเก
อีกหลายคนที่ยงัไม่ไดต้ิดต่อท าส ามะโนประชากร เม่ือไม่ทราบจ านวน ประชากรที่แน่นอนท าให้
จ านวนประชากรที่แทจ้รงิลดลงไป 

ลกัษณะทางกายภาพของรฐัอสัสมั 
พืน้ที่ทางภูมิศาสตรข์องรฐัอสัสมัเป็นปึกแหลม อยู่สดุฝ่ังตะวนัออกเฉียงเหนือของ 

ประเทศอินเดีย สภาพพืน้ที่ เป็นภูเขาสูงล้อมรอบ มีเทือกเขาหิมาลัยกั้นพรมแดนตอนเหนือ ซึ่งมี  
ความยาวจากดา้นทิศตะวันตกมาจนถึงรฐัอัสสัมดา้นทิศตะวันออกถึงประมาณ 1,500 ไมล ์และมี
ความกวา้งประมาณ 200-500 ไมล ์ดา้นทิศตะวันออกมีทิวเขาส าคัญต่อประวตัิศาสตรช์าติพันธุไ์ท  
ช่ือทิวเขาปาดไก่เป็นก าแพงกัน้ระหว่างพม่าตอนเหนือและอินเดียฝ่ังตะวนั ออกเฉียงเหนือ และเป็น 
เสน้ทางส าคญัใหค้นไทไดย้า้ยถิ่นฐานมายงัอสัสมัเม่ือกวา่ 700 ปีมาแลว้ 

ภมูิประเทศ 
ลกัษณะภมูิประเทศของรฐัอสัสมันัน้แบง่ได ้3 เขตส าคญัดงันี ้

1. เขตภูเขาสงูบาเรลและภูเขาในภาคใต ้(The Barail ranges and the low hilly terrain 
of Mizo hills) 

2. เขตที่ราบลุ่มแม่น า้พรหมบุตรและแม่น า้บารคัในภาคเหนือ (The Aluvial valley of 
Brahmaputra and the Barak River) 

3. เขตภเูขาเตีย้และเนินเขาในภาคกลาง (The Shillong plateau)  
อาณาเขตติดต่อ อสัสมัมีพรมแดนติดต่อกบัรฐัต่าง ๆ ดงันี ้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกบั รฐัอรุณาจลัประเทศ (Arunachal Pradesh) และ ภฏูาน (Bhutan)  
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั รฐันากาแลนด ์(Nagaland) และรฐัมณีปรุะ (Manipur)  
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั เบงกอลตะวนัตก (West bangal) รฐัตรีปรุะ (Tripura) 
ทิศใต ้ติดต่อกบั รฐัเมฆลายา (Meghalaya) รฐัไมโซรมั (Mizoram) 
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ภาพประกอบ 1 แผนที่ในรฐัอสัสมั ประเทศอินเดีย 

 

ที่มา: https://assam.gov.in/documents/10180/714bbfa7-2b4b-4335-b4b2-
b48dd7097050 สืบคน้วนัที่ 14 ก.พ.62 

ภมูิอากาศ 
สภาพภมูิอากาศของอสัสมัเป็นแบบมรสมุเขตรอ้น มีฝนตกชกุแตกต่างกนัไปตามแต่

ละพื ้นที่  อุณหภูมิ โดยเฉลี่ยอยู่ ในระดับปานกลางไม่ร ้อนหรือหนาวจนเกินไป แบ่งออกเป็น  
4 ฤดคูือ 

ฤดูหนาว (Winter) เริ่มจากเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพนัธ ์ช่วงนีอ้ากาศเย็น 
รบัอิทธิพลแรงดนัอากาศจากเอเชียกลางและพม่า อณุหภมูิอยู่ระหว่าง 6 ถึง 8 องศาเซลเซียส ในบาง
พืน้ที่อณุหภมูิอาจต ่ากวา่ 6 องศาเซลเซียส แต่ไม่ถึงกบัมีหิมะตก 

ก่อนฤดูมรสมุ (Pre-monsoon) เริ่มจากเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม อาจจะมี
ฝนตกดว้ย เป็นช่วงเปลี่ยนฤดจูากฤดหูนาวมาสูร่อ้น ท าใหค้วามกดอากาศต ่าและมีฝนตกดว้ย 
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ฤดูมรสุม (Monsoon) เริ่มจากเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน ช่วงนีอ้ากาศรอ้น
ลดลง ส่งผลใหอ้ากาศมีความชืน้สูงและฝนตกหนักท าใหมี้ปริมาณน า้ฝนมากและมีน า้ท่วมในบาง
พืน้ที่ไดบ้อ่ยครัง้ 

ฤดูหลังมรสุม (Retreating Monsoon) เริ่มจากเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน  
ฝนตกนอ้ยลงแต่ยงัมีความชืน้สมัพทัธส์งู ท าใหมี้หมอกในช่วงเชา้และเย็น 

เนื่องดว้ยสภาพทางภูมิศาสตรข์องอสัสมันัน้ประกอบดว้ยภูเขานอ้ยใหญ่ทางตอน
เหนือ แม่น า้และผืนป่าขนาดใหญ่ ลว้นเป็นปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อสภาพภมูิอากาศของอสัสมัที่หนาวเย็น
จัด และมีหิมะตกบางพื ้นที่ ในฤดูหนาว นอกจากนี ้ยังมีสภาพความกดอากาศที่ เคลื่อนตัวผ่าน  
อ่าวเบงกอล มวลอากาศรอ้นชืน้จากลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใตท้ี่พดัผ่าน และความกดอากาศที่พดัมา 
จากแถบทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน รวมทั้งลมที่พัดเปลี่ยนทิศทางในท้องถิ่นเอง ท าให้สภาพอากาศ
ของอสัสมัมีความสมดลุและค่อนขา้งแตกต่างจากสภาพอากาศของอินเดียซึง่รอ้นจดัในฤดรูอ้น 

การอพยพของชาติพนัธุไ์ทสูร่ฐัอสัสมั  
สารนาถ (สงัข ์พัธโนทัย) (2555) ไดก้ล่าวถึง การอพยพของชาติพันธุไ์ทสู่รฐัอสัสัม 

ในหนังสือ เยี่ยมไทอาหม สายเลือดของเรา ไว่ว่า ชนชาติไทที่เขา้ไปตัง้อาณาจักรในดินแดนอัสสมันี ้
ลว้นอพยพไปจากถิ่นฐานเดิมตอนเหนือของพม่าทางที่จะเขา้สู่ดินแดนอัสสัมคือขา้มทิวเขาปาดไก่  
คนไทในอสัสมัทกุกลุ่มนบัถือศาสนาพทุธ ยกเวน้ไทอาหมกลุม่เดียวที่นบัถือฮินด ูไทอาหมถือเป็นชาติ
พนัธุท์ี่มีความยิ่งใหญ่ มีความแข็งแกรง่เป็นปึกแผ่น ระบบการปกครองของไทอาหมนัน้เป็นระบบศกัดิ
นา มีกษัตรยิแ์ละขนุนางเป็นผูป้กครอง ส่วนในระบบครอบครวัมีพ่อเป็นหวัหนา้ครอบครวั เม่ือพ่อตาย
ไปแลว้ลกูชายทกุคนมีสิทธิแบง่ทรพัย ์สมบตัิของพอ่เฉลี่ยคนละเท่า ๆ กนั ลกูผูห้ญิงไม่ไดร้บัสิทธินี ้ถือ
วา่หญิงไม่ใช่ผูท้ี่จะสืบสกลุของพอ่ ต่อไป  

จากขอ้ความขา้งตน้ของ สารนาถ สงัข ์พธัโนทยั ท าใหเ้ห็นว่าในช่วงที่ชาวไทอาหม
อพยพมายังรฐัอสัสมันัน้ พุทธศาสนายงัไม่ไดแ้ผ่ขึน้มาตอนบนของแม่น า้อิรวดี ชาวไทอาหมไม่รูจ้ัก
พทุธศาสนา ดว้ยเหตนุีไ้ทอาหมจงึตอ้งรบัเอาศาสนาฮินดเูป็นที่พึ่ง  

ระวิวรรณ โอฬารรตันม์ณี และคนอื่นๆ (2559) ไดก้ลา่วถึง การอพยพของคนไทใหญ่ 
ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ไทเขา้สู่รฐัอัสสัม ระบบการปกครอง ความเช่ือ วัฒนธรรมการแต่งกาย 
อาหาร และภาษา ในหนังสือ บา้นเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย ใจความว่า คนไทใหญ่ในอินเดียใน
ปัจจบุนัอาศยัอยู่ในแควน้อสัสมัและอรุณาจลัประเทศ มีประชากรรวมกนัอยู่ราวสามลา้นคน กว่ารอ้ย
ละ 90 เป็นไทอาหม ซึ่งเป็นลูกหลานคนไทใหญ่กลุ่มแรกที่อพยพตามเสือก่าฟ้าไปอยู่ในลุ่มน ้า
พรหมบตุรเม่ือแปดรอ้ยปีก่อน การอพยพในครัง้นัน้ถกูบนัทกึในพงศาวดารไทอาหมวา่มีไพรพ่ลจ านวน
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ทัง้สิน้ 9,000 คน ออกจากลุ่มน า้มาว ผ่านเทือกเขาสงูทางตอนเหนือ ไดท้  าพิธีกรรม “ปาดไก่เซง้กัน” 
เป็นการใหส้ตัยส์าบานกนัที่ภเูขานีว้่าจะไม่ลว่งล า้ดินแดนกนั แลว้จึงเดินเทา้ขา้มเทือกเขาเขา้สูลุ่่มน า้ 
ช่วงที่อพยพไปครัง้แรกนัน้ คนไทใหญ่ยงัไม่รบันบัถือศาสนาพทุธ มีเพียงผีเป็นความเช่ือหลกั มีภาษา
ไทในรูปภาษาเขียนแล้ว กลุ่มไพร่พลของเสือก่าฟ้านั้นถูกเลือกสรรแล้วให้มีทั้งขุนนาง ปราชญ ์ 
หมอพิธีกรรม หมอผี และผูส้ืบธรรมเนียมต่างๆ ครบกระบวน ท าใหค้วามเป็นไทใหญ่ในกลุ่มไทอาหม
ยุคแรกยงัคงมีอตัลกัษณไ์ทอยู่อย่างชัดเจน มีทัง้ระบบเจา้ฟ้า ระบบศกัดินา ทัง้ยงัมีความเช่ือ เรื่องผี
โดยไม่มีศาสนาอื่นมาปะปน แต่หลังจากผ่านไปไดป้ระมาณรอ้ยปีเศษ อาณาจักรอาหมเริ่มรบัเอา
ศาสนาและวฒันธรรมฮินดูเขา้มาในราชส านักในสมัยของเสือนั่งฟ้า กษัตริยล์  าดับที่ 8 ของราชวงศ์
อาหม ซึ่งเม่ือครัง้ยงัมิไดข้ึน้สืบราชบลัลงัก ์ไดป้ระสบชะตากรรมจนมีเหตใุหถ้กูขบัออกนอกพระราชวงั 
และพราหมณไ์ดน้ าไปชุบเลีย้งเอาไว ้ภายหลงัเม่ือกลบัมาสืบบลัลงัก ์จึงน าธรรมเนียมฮินดเูขา้มาใน 
ราชส านกั กาลเวลาผ่านไปความเป็นฮินดใูนราชส านกัเขม้ขน้ขึน้เรื่อยๆ จนกษัตรยิอ์งคต์่อๆ มา เปลี่ยน
มารบัฮินด ูและเปลี่ยนค าเรียกพระนามจากแต่เดิมใชค้  าขึน้ตน้ว่า เสือ เป็นลงทา้ยว่าสิงห ์ตามอย่าง
กษัตรยิฮ์ินด ูกาลเวลาผ่านไป ความเป็นฮินดไูดแ้ทรกซมึไปสูร่ะดบัไพรฟ่้าผ่านการแต่งงานและยา้ยถิ่น
ฐาน จนคนไทอาหมรบันบัถือศาสนาและวฒันธรรมฮินดไูปเกือบทัง้หมด อาณาจกัรไทอาหมด ารงเอก
ราช ภายใตว้ิถีฮินดอูยู่ราวหา้รอ้ยปี ตอ้งเผชิญศกึทัง้ในและนอกราชอาณาจกัรอย่างต่อเนื่อง จนเม่ือถึง
ช่วง พทุธศตวรรษที่ 24 จงึเสียเอกราชแก่องักฤษและถกูผนวกดินแดนเขา้เป็นสว่นหนึ่งของแควน้อสัสมั
ของอินเดีย ถือเป็นการอวสานของอาณาจกัรไทอาหมที่ปกครองมายาวนานในที่สดุ 

กลุม่ไทอื่นๆ ในอินเดีย ที่มิใช่ไทอาหมนัน้อพยพมาหลงัจากไทอาหมหลายรอ้ยปี เป็น
ช่วงเวลาที่อาณาจกัรไทก าลงัระส ่าระสายจากศึกภายในและภายนอก พี่นอ้งไทใหญ่ในลุ่มน า้มาวได้
เผชิญ การรุกรานจากพม่าและจีนอย่างหนกั จนหลายกลุม่ตดัสินใจอพยพไปตายเอาดาบหนา้ ขา้มเขา
ปาดไก่ มาเสน้ทางเดียวกนักบัไทอาหมที่อพยพมาก่อน กลุ่มไทเหล่านีป้ระกอบดว้ย ไทค าตี่จากเมือง
ค าตี่หลวง ตอนเหนือของรฐัคะฉ่ินในปัจจุบนั ไทค ายงัหรือไทค ายางจากหนองยางและเมืองกองทาง
ตอนเหนือของรฐัฉาน ไทพ่าเกหรือไทผาแก่จากเมืองผาแก่ใกลก้ับเมืองกองเช่นกัน ไทตุรุงจากแม่น า้
ตุรุงคะทางตอนเหนือของรฐัฉาน และไทอา้ยตอนจากตอนเหนือของฉานเช่นเดียวกัน กลุ่มไทใหญ่
เหลา่นีแ้มม้ิไดอ้พยพ มาพรอ้มกนั กวา่จะตัง้ถิ่นฐานในลุม่น า้พรหมบตุรไดต้อ้งโยกยา้ยไปมาหลายครัง้ 
กินเวลาเกือบรอ้ยปีกวา่ที่ทกุกลุม่จะลงหลกัปักฐานจนมีถิ่นฐานเป็นของตนเอง ไดใ้นที่สดุ  

กลุ่มไทใหญ่ที่อพยพมาช่วงหลังนีมี้หลักฐานว่าอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 23-24 
ซึ่งไดร้บันบัถือพทุธศาสนาแลว้ เม่ือไทใหญ่กลุ่มหลงัมาถึง พวกไทอาหมไดร้บันบัถือฮินดไูปหมดแลว้ 
หนา้ตาก็ออกไปทางอินเดียมากกว่าไท ใชภ้าษาฮินดีจนสื่อสารกับคนไทที่อพยพไปภายหลังไม่ได ้ 
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ทัง้ยงัมีความคิด ความเช่ือต่างกัน ดว้ยเหตุนีท้  าใหก้ลุ่มไทอาหมแปลกแยกจากกลุ่มไทใหญ่อื่นๆ ใน
อินเดีย เกิดเป็นช่องวา่งระหว่างชาติพนัธุไ์ทดว้ยกนั กาลเวลาผ่านไป ภายใตว้ฒันธรรมกระแสหลกัของ
อินเดีย กลุม่ไทค ายงัและไทตรุุงซึง่ตัง้ถิ่นฐานอยู่ใกลไ้ทอาหมมากที่สดุ ไดก้ลายกลืนไปกบัไทอาหมและ
สงัคม พืน้เมือง จนสว่นใหญ่สญูเสียภาษาไทตามไปเกือบหมด ในขณะที่ไทอา้ยตอน ไทค าตี่และไทพา
เกยงัคง ใชภ้าษาไทมาจนทุกวนันี ้ลุ่มน า้พรหมบุตร ที่คนไทในอินเดียอาศัยอยู่เป็นลุ่มน า้กวา้งใหญ่
และอุดมสมบูรณ์ มีที่ราบลุ่ม กวา้งขวางพอใหป้ลูกขา้ว และมีปลาขนาดใหญ่ใหจ้ับกินตลอดทั้งปี 
เนื่องจากระดบัน า้ในหนา้น า้ขึน้สงูมาก คนพืน้เมืองกลุม่อื่นๆ จงึเลือกตัง้ถิ่นฐานบนที่สงูพน้ระดบัน า้ขึน้
ไป เม่ือคนไทอาหมอพยพมาถึงลุม่น า้พรหมบตุร เห็นที่ราบลุม่แม่น า้อนักวา้งใหญ่ มีดินเนือ้ละเอียดให้
ปลกูขา้วได ้จึงไดใ้ชภู้มิปัญญาไท ปรบัแต่งพืน้ท่ีลุ่มน า้ใหเ้ป็นนาและวางระบบผนัน า้เขา้นาเพื่อปลกู
ขา้วนาด าตามวิถีดัง้เดิม จนพืน้ที่ ลุ่มน า้ที่เคยรกรา้งกลายเป็นทุ่งนาสีทอง การเป็นชาวนาท าใหค้นไท
อาหมมีชีวิตท่ีสมบูรณ์ บริโภคขา้ว เป็นอาหารหลกัร่วมกับปลา พืชผักต่างๆ อาทิ ถั่ว พริก สมุนไพร 
ตามวิถีไท คนไทใหญ่กลุ่มอื่นๆ นอกจากไทอาหมไดแ้ยกย้ายกันไปตั้งถิ่นฐานโดยรกัษาระยะห่าง
ระหว่างกันอยู่ ไทค าตี่ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่รองจากไทอาหมมีประชากรประมาณหม่ืนกว่าคนไดเ้ลือกตัง้
หลกัแหลง่ ที่ลุม่น า้โลหิตในเขตอรุณาจลัประเทศ อาศยัอยู่กนัในราวรอ้ยกว่าบา้น สว่นไทค ายงั ไทอา้ย
ตอน และ ไทตรุุงเลือกตัง้ถิ่นฐานไม่ใกลไ้ม่ไกลจากกลุม่ไทอาหม ในแถบเมืองโยรหตัและโคละฆาต แต่
ละกลุ่มมี ประชากร 3-5 พนัคน และมีบา้น 9-10 บา้น ส่วนไทพ่าเกไดล้งหลกัปักฐานบริเวณลุ่มน า้หก 
มีประชากร รวมประมาณสองพนัคน อาศยัอยู่ใน 9 บา้น แมต้่างคนต่างมีขอบเขต แต่ไทใหญ่ในอินเดีย
ยงัคงความสมัพนัธท์างเครือญาติไทจากการแต่งงานขา้มกลุม่และการมีสายวดัหมู่บา้นรว่มกนั  

ระบบการปกครองชาติพนัธุไ์ทในอินเดีย 
ระบบการปกครองของไทในอินเดีย เดิมเป็นระบบเจา้ฟ้าที่เช่ือมโยงจากบรรพบรุุษที่

เมืองมาว เจา้ฟ้าเป็นผูมี้อ  านาจสงูสดุตามความเช่ือแต่โบราณว่าเป็นโอรสสวรรคห์รือ “ไข่ฟ้า” ถือเป็น  
ผูมี้อ  านาจสงูสดุ ต าแหน่งเจา้ฟ้าถกูสงวนไวใ้หเ้ชือ้พระวงศส์ายตรงโดยเฉพาะเชือ้เครือที่ปกครองเมือง
ใหญ่ ปัจจบุนั จารีต การปกครองแบบเจา้ฟ้าไดห้มดลง คงเหลือรอ่งรอยในต าแหน่งผูน้  าระดบับา้นและ
ชมุชน ซึ่งส่วนมากเป็นทายาทหรือผูส้ืบสายจากเจา้ฟ้า ปกครองบา้นรว่มกบัคณะผูอ้าวโุสและผูแ้ทน
จากภาครฐั 

ระบบปกครองบา้นไทในอินเดียมี “ปู่ แก่” คือพ่อบา้นหรือเฒ่าบา้น เป็นผูดู้แลบา้น  
มีกรรมการ หลายคนรวมเรียกว่า “เฒ่าบ้านแก่สวน” เป็นผู้ตัดสินคดีความ ตลอดจนควบคุมพิธี 
การต่างๆ แต่ละบ้าน จะมีผู้น  ากลุ่มในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น งานบุญ งานแต่ง งานศพ  



 27 

งานสรา้งฝาย งานเก่ียวขา้ว งานสรา้งบา้น ในกลุม่ผูอ้อกเรือนมีหวัหนา้กลุม่ และระบบอาวโุสเป็นกลไก
ก าหนดความคิดและพฤติกรรมของคน ท าใหช้มุชนด ารงอยู่อย่างเขม้แข็ง 

ความเชื่อ 
โลกทศันค์วามเช่ือไทในอินเดีย สะทอ้นความเช่ือเรื่องผี โดยเฉพาะผีบรรพบรุุษ การ

ยอ้งขวญัหรือเรียก ขวญั ความเช่ือเรื่องฤกษย์ามและความฝัน 
ประเพณีและพิธีกรรมไทในอินเดีย มีความเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิต เม่ือแรกเกิดผูเ้ป็นแม่

ต้องอยู่ ไฟ เม่ือเติบใหญ่ เป็นวัยรุ่นขึ ้นมักบวชเป็นเณร และเม่ือเป็นหนุ่มเต็มตัวจึงบวชพระ  
การครองเรือน ชายหนุ่มมกัเกาะกลุ่มกนัไปเกีย้วสาว ดว้ยการเล่นดนตรีรอ้งเพลงหรือตน้กลอนที่ชาน
เรือนของฝ่ายหญิง เม่ือพอใจกนั ฝ่ายชายจะจดัการใหเ้ฒ่าแก่มาสู่ขอและก าหนดวนั “กินแขกกินดอง” 
หรือวันแต่งงาน เม่ือแต่งงานแลว้ ฝ่ายหญิงยา้ยไปอยู่เรือนพ่อแม่ฝ่ายชาย และนับถือผีฝ่ายชาย ผู้
อาวโุสในเรือนเม่ือแก่เฒา่มกัอยู่บา้นเลีย้งหลาน ไม่ตอ้งไปไรน่า เม่ือตายลงก็ท าพิธีฝังถึงสิน้ปีลกูหลาน
จึงท าทานดว้ยตงุเพื่ออทุิศส่วนกุศลให ้นอกจากพิธีกรรมชีวิต ยงัมีประเพณีทางศาสนาพทุธที่ส  าคญั 
ไดแ้ก่ “ปอยเขา้หว่า-ออกหว่า” หรือเขา้พรรษา-ออกพรรษา “ปอยสุมหลัว” หรือสุมฟ้ืนก่อไฟให้แก่ 
พระพุทธเจา้ “ปอยส่างลอง” หรือบวชเณร ส่วนในวิถีเพาะปลูก ก็มีงานบุญตามช่วงเวลาเพาะปลูก 
ต่างๆ อาทิ การไหวผี้นา ท าขวญัขา้ว ตาน (ทาน) ขา้วใหม่ ตลอดจนประเพณีเก่ียวเนื่องกบัความอดุม 
สมบรูณ ์อาทิ สงัแก่น หรือประเพณีสงกรานต ์

วฒันธรรมการแต่งกาย อาหาร และภาษา 
วฒันธรรมการแต่งกาย อาหารการกิน และศิลปะไทในอินเดีย มีความโดดเด่นเป็น

เอกลกัษณ ์หญิงไทในอินเดียยงัคงทอผา้พืน้เมืองไวใ้ชใ้นชีวิตประจ าวนั ชายไทอาหมนิยมนุ่งผา้โจง
แบบอินเดีย ส่วนหญิงไทอาหมที่นุ่งผา้ห่มผา้ดแูลว้คลา้ยส่าหรี ในกลุม่ไทอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหม ชายนิยม
นุ่งลองจีลายตาราง กับเสือ้แขนยาว หญิงนุ่งซิ่นมีลวดลายเฉพาะกลุ่มของตน มีทัง้ลายตัง้ ลายนอน 
และลายดอก กบัเสือ้แขนกระบอกแคบเอวลอย หญิงแต่งงานแลว้มกัมีผา้ผืนซิ่นคลมุดา้นนอกอีกชัน้ 
เรียกวา่ ผา้นางวาด 

อาหารการกิน มีขา้วเป็นอาหารจานหลัก ขา้วเจา้ใชก้ินเป็นอาหารคาว ส่วนขา้ว
เหนียวเป็น อาหารหวาน ขา้วเจา้กินรว่มกบัน า้พริก ผกัตม้ ซุปถั่ว และปลา การปรุงใชว้ิธีการพืน้ฐาน 
คือ หงุ ตม้ นึ่ง ย า ทอด และการหลามในกระบอก เช่น ขา้วหลาม ปลาหลาม การถนอมอาหารมีทัง้การ
ตากแหง้ เช่น ขา้วปุก การดองเค็ม เช่น ปลาเน่า ถั่วเน่า ดองเปรีย้ว เช่น ผักดอง เครื่องด่ืมที่นิยมกิน
ตลอดวัน คือ ชา ที่ปลูกและแปรรูปเอง เป็นชาอัสสัมชั้นดีที่อังกฤษน ามาปลูกจนกลายเป็นพืช
เศรษฐกิจ 
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ภาษาไทใหญ่ในอินเดีย มีรากเหงา้จากภาษาไทใหญ่ในลุ่มน า้มาว ตัวเขียนเป็น
อักษรไทที่เลือก รบัจากภาษามอญ ตัวอักษรไทใหญ่มีทั้งสิน้ 18 ตัว ส่วนหนึ่งเป็นตัวอักษรพืน้ฐาน
เหมือนภาษาไทย แต่ มีบางเสียงต่างกัน โดยเฉพาะตวั บ ด ร สระไทใหญ่มีรูปและเสียงคลา้ยสระใน
ภาษาไทยแต่ไม่มีสระ ประสมเอีย เอือ้ อวั แต่ออกเสียงเป็นสระเดี่ยว คือ เอ เออ โอ ตามล าดบั  

จากข้อความข้างต้นของ สุมิตร ปิติพัฒน์ และด ารงพล อินทรจ์ันท ร ์ กล่าวถึง  
การแบ่งชาติพันธุ์ไทในรฐัอัสสัมตามตระกูลภาษาศาสตร ์งี่  ยอด เวียงแก่น กล่าวถึง การแบ่ง
ประชากรตามสถานภาพทางสงัคมในรฐัอสัสมั สารนาถ สงัข ์พธัโนทยั กลา่วถึง ที่มาของชนชาติไท
ที่ตั้งถิ่นฐานในรฐัอัสสัม ระวิวรรณ โอฬารรตันม์ณี และคนอื่นๆ กล่าวถึง ประวัติศาสตร ์ระบบ 
การปกครองชาติพนัธุไ์ทในอินเดีย ความเช่ือ วฒันธรรมการแตง่กาย อาหารและภาษา ท าใหผู้ว้ิจยั
เขา้ใจถึงการจ าแนกจดักลุ่มชาติพนัธุไ์ท ในรฐัอสัสมั โดยใชห้ลกัการแบ่งจากตระกลูภาษาศาสตร์
และสถานภาพทางสงัคมของกลุ่มชาติพนัธุท์ี่อาศยัในรฐัอสัสมั นอกจากนีข้อ้มูลประวตัิศาสตรท์  า
ใหผู้ว้ิจยัสามารถตอบค าถามไดว้่าชาติพนัธุไ์ทพ่าเกคือใครก่อนอพยพยา้ยถิ่นมายงัรฐัอสัสมัจาก
ล าดบัช่วงเวลาการอพยพยา้ยถิ่นฐานของกลุม่ชาติพนัธุไ์ทเขา้สูร่ฐัอสัสมั รวมถึงไดท้ราบเหตปัุจจยั
การอพยพ ระบบความเชื่อ วฒันธรรมดา้นต่างๆ ที่ปฏิบตัิกนัมาตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนั  

 
1.5 ชาติพนัธุไ์ทพา่เก 

วิไลศกัดิ ์ก่ิงค า (2549) ไดก้ลา่วถึง ประวตัิศาสตรข์องชาติพนัธุไ์ทพ่าเก ไวใ้นหนงัสือ 
ไตพ่าเก – ภาษาไทย ใจความว่า เมืองมาว (Moung-Mao) ตัง้อยู่ในยนูนาน ซึ่งเป็นอาณาจกัรของ
ชนชาติไท มีเจา้ฟ้า 4 พระองค ์องคใ์หญ่มี พระนามว่าเสือก่าฟ้า (Seukapha) องคท์ี่สองมีพระ
นามว่าเสือข่านฟ้า(Seukhanpha) องค์ที่สามมีพระนาม ว่าเสือปัดฟ้า (Seupatpha) และองค์
สุดทา้ยมีพระนามว่า เจา้เสือชัดฟ้า (Seuchatpha) เจา้ฟ้าทั้งสี่พระองคจ์ึงมีพระด าริที่จะขยาย
อาณาจักร และเพิ่มจ านวนพลเมือง จึงไดท้รงตดัสินพระทัยออกเดินทางพรอ้มดว้ยเหล่าขุนนาง 
กองก าลงัทหาร และพลเมืองจ านวนมาก เจา้ฟ้าเสือกาฟ้า ไดเ้สด็จไปทางทิศตะวนัตก สว่นเจา้เสือ
ขานฟ้าเสด็จไปทางทิศเหนือ ทางดา้นเจา้ฟ้าเสือปัดฟ้าเสด็จไปทางทิศตะวนัออกของยนูนาน  และ
เจา้ฟ้าเสือชดัฟ้าครองอ านาจและสถาปนาพระองคเ์องขึน้ เป็นกษัตริยอ์าณาจกัรยูนนาน จึงเกิด
การแบ่งแยกชาวไทออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ เสือก่าฟ้าไดเ้สด็จทางผ่านภูเขาปาดไก่ ทางลงมาที่
เมืองโนนชุนค า (Moung-Noon-Chun-Kham) อาณาจักรของอัสสัมในปีคริสต์ศักราช 1228 
พระองคไ์ดท้รงแผ่อ านาจเขา้ครอบครองอัสสัม และสถาปนาราชอาณาจักรไท (Tai) ในอัสสัม  
ชาวไตพ่าเก่มีความกระตือรือรน้ที่จะเขา้รว่มกบักองก าลงัที่พวกเขามีความปรารถนาอย่างแรงกลา้
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ที่จะก่อตัง้อาณาจกัรขนาดใหญ่ภายใตก้ารปกครองของ เจา้เสือขานฟ้า ซึ่งไดส้ถาปนา อาณาจกัร
ของพระองค์เองขึน้ในดินแดนที่เรียกว่าเมืองขวาง (Moung-Kwang) ในปีคริสต์ศักราช 1215 
ปัจจบุนัคือประเทศพม่า ในดินแดนนีมี้แม่น า้ 3 สาย คือ แคน า้ตรุุง แคน า้ตะร  า และแคน า้จะหลิบ 
(Khe-Nan- Thurung, Khe-Nan-Taram, and Khe-Nan-Chalip) ไดไ้หลผ่านหบุเขาโหกวาง  และ
มาบรรจบกนัเป็นสายเดียวที่บรเิวณใกลก้บัก าแพงหินขนาดใหญ่ที่ขนาบเป็นช่องแคบไหลผ่านไป
ตัง้แต่สมยัโบราณแลว้ ชาวไทที่อาศยัอยู่บริเวณใกลเ้คียงนีเ้รียกก าแพง หินที่เก่าแก่นีว้่าพ่าเก่ ซึ่ง
หมายถึงก าแพงหินที่เก่าแก่ ชาวไทพา่เกอาศยัอยู่ที่หบุเขาโหกวาง มีเขตแดนทางดา้นตะวนัออกคือ 
ภเูขาลางตา (LangTa) ส่วนอีกดา้นหนึ่งเป็นนครรฐัของค าที่ (Khamtis) ทางดา้นทิศตะวนัตกเป็น
ภูเขาทุ่งปงุญีปนุญา (Pungyi-Punga) เขตแดนทางดา้นทิศเหนือคือภูเขาปาดไก่ (Patkai) ซึ่งเป็น
ดา้นที่มีการขยายตวัทางดา้น การเกษตรของอสัสมั ทางดา้นใตเ้ป็นภูเขาจ าปู (Jampu) ซึ่งเนือ้ที่
ตรงตีนเขาทางทิศนีเ้ป็นที่อยู่ตัง้มั่นของ ชาวไทพา่เก  

ชาวไทพา่เก อาศยัอยู่บรเิวณแถบนีม้าเป็นเวลานานกวา่ 400 ปี หลงัจากนัน้ตกอยู่ใต้
อ  านาจของกษัตรยิพ์ม่า ซึ่งปกครองแบบกดข่ี ไม่เป็นธรรมและใชอ้  านาจข่มเหง ท าใหต้อ้งทนทกุข์
ทรมานกบัการปกครองที่ไม่เป็นธรรมนี ้

ปีคริสตศ์กัราช 1247 ชาวไทพ่าเกไดมี้สมัพนัธภาพกบัชาวซิงโพ (Singpho) ที่อาศยั
อยู่ บรเิวณตีนเขาของภเูขาจ าป ู(Jampu) นัน้ พวกเขาไดก้อบกูเ้อกราชของตนเองมาจากความป่า
เถ่ือน กดข่ี ข่มเหง ไม่เป็นธรรมของกษัตริยพ์ม่าและตัดสินใจที่จะก่อตั้งอาณาจักรที่แข็งแกร่ง  
มีความมั่นคงใหม่ และที่ส  าคญัไม่ขึน้กบัอาณาจกัรใด ๆ และพน้จากการกดข่ีของกษัตรยิพ์ม่า 

พวกเขาไดมุ้่งหนา้เดินทางไปยงัภูเขาในอสัสมั ซึ่งเสน้ทางที่ใชใ้นการเดินทาง นีเ้ป็น
เสน้ทางเดียวกนักบัที่กษัตรยิเ์สือกาฟ้า ทรงใชเ้สด็จมาทางเดียวกนั ปีครสิตศ์กัราช 1775 พวกเขา 
พวกเขาไดเ้ดินทางมาถึงภูเขาปากไก่ และไดห้ยุดพักบริเวณชายแดนระหว่างอัสสัมและพม่า  
พวกเขาเรียกบริเวณนีว้่าปังเซา (Pang-Sao) ขณะที่พกัอยู่บริเวณนัน้พวกเขาเกรงว่ากษัตริยพ์ม่า
จะทรงทราบการหลบหนี และบังคับพวกเขากลบัไป พวกเขาจึงตัดสินใจออกจากบริเวณปังเซา 
(Pang-Sao) และเริ่มออกเดินทางไปยังที่ราบในอัสสมั หลงัจากการเดินทางหลายวนั พวกเขาก็
มาถึงตลิ่งหนองน า้ใหญ่ ที่มีตะไครน่  า้เป็นจ านวนมาก ซึ่งหนองน า้นีต้ัง้อยู่ในรฐัอรุณาจลัประเทศ 
พวกเขาใชห้นองน า้นีเ้ป็นศูนยก์ลาง และเรียกหนองน า้นี ้ว่า หนองเต่า (Nong-Taw) ในปลายปี
คริสตศ์ักราช 1775 พวกเขาทั้ง 2 กลุ่มก็ได้ตั้งถิ่นฐาน และเริ่มสรา้งสังคมที่มั่นคงในดินแดนนี ้ 
มีสัมพันธภาพอย่างใกล้ชิดกับนครค าตี่  (Khamtis) เม่ือกษัตริย์สดิยาโควาของพม่า (Sadiya 



 30 

Khowa) ทรงทราบการอพยพมาตัง้ถิ่นฐานของพวกเขา ไดส้่งกองทัพขนาดใหญ่ไปท าลายในปี
ครสิตศ์กัราช 1797 

เม่ือกษัตริยอ์าหม (Ahom) ผูซ้ึ่งปกครองอัสสัมทรงทราบข่าวสัมพันธภาพระหว่าง 
ชาวไทพ่าเก ค าตี่และซิงโพ (Phakes, Khamtis, Singpho) ซึ่งก าลงัต่อสูก้ับกษัตริยส์าดิยาโคววา
ของพม่า กษัตริยอ์าหมไดร้บัรองชาวพ่าเก่เป็นเชือ้สายหนึ่งของพระองค ์และทรงน าชาวไทพ่าเก
ยา้ยมาจากหนองเทา และทรงอนญุาตใหพ้วกเขาอาศยัอยู่เข่ือนแม่น า้ ซึง่ปัจจบุนัอยู่ในต าบลโจหจั 
(Jorhat) แม่น า้นัน้มีชื่อวา่ แม่น า้เดซอย (Desoi) ชาวไทพา่เกที่อาศยัอยู่ที่บนเข่ือนของแม่น า้เดซอย
ไดห้ลายปี ก็ไดป้รบัตัวใหเ้ขา้กับ ธรรมเนียมประเพณี และประพฤติปฏิบัติเช่นเดียวกับคนอื่นๆ  
ในดินแดนแถบนีไ้ดเ้ป็นอย่างดี 

กองทหารพม่าไดม้าส ารวจชาวพ่าเก่ (Phakes) และรูว้่าเป็นคนเชือ้ชาติเดียวกนักับ
พวกเขานานมาแลว้ ทหารสว่นใหญ่ของพม่าที่เดินทางมากบัโบพกูนั (Borphukan) นัน้เป็นชาวไต
ดงัเดิม ดว้ย เหตนุีก้องก าลงัทหารพม่าจงึเดินทางกลบัประเทศพม่าไดต้ดัสินใจพาพวกไทพ่าเก ผู้ที่
อยู่รมิเข่ือนของ แม่น า้เดซอย (Desoi) กลบัไปกบัพวกเขาดว้ย 

ปีคริสตศ์กัราช 1814 ชาวไทพ่าเก ออกเดินทางจากแม่น า้เดซอย (Desoi) พรอ้มกับ
ทหารพม่า ก็มาถึงภเูขาโหกวาง (Hukawng) พวกเขาก็มาถงึเขตชายแดนซึง่ในปัจจบุนัคืออรุณาจลั
ประเทศ ฝนตกหนกัเป็นอปุสรรค ในการเดินทาง ชาวไทพา่เกจงึหยดุการเดินทางบรเิวณใกลก้บัตน้
แม่น า้ที่ชาวบา้นเรียกวา่แม่น า้ซีก (Namchik) ที่อยู่ในแควน้โลหิต (Lohit) ของอรุนจนั (Arunachal) 
ในปัจจบุนั สว่นทหารพม่าเดินทางตอ่ไปยงัพม่า 

ครสิตศ์กัราช 1815 ในเวลานัน้องักฤษไดน้ าวฒันธรรมตะวนัตกเขา้มาในอสัสมั และ
เริ่มขยายการการปกครอง ชาวไทพ่าเกที่อาศัยอยู่ที่แม่น ้า ได้รบัความช่วยเหลือจากอังกฤษ   
ไดก้่อตัง้สงัคมขนาดใหญ่ขึน้ ใกลก้บัเมืองมารเ์กรติา (Margherita) ในปีคริสตศ์กัราช 1830 สงัคม
ไตพ่าเก่ (Tai Phakes) ขนาดใหญ่ก็ ไดเ้กิดขึน้มีตัวมีตนขึน้ในหมู่บ้านชนบท เรียกบริเวณนีว้่า 
อิงทอง (Ingthong) แต่ยงัมีการยา้ยถิ่นฐานอยู่เรื่อยๆ 

รฐับาลองักฤษไดแ้นะน าจดัตัง้ที่อยู่ใหเ้ป็นหลกัแหล่ง แต่บางคนในกลุ่มชาวพ่าเก่คิด
ว่าวันหนึ่งพวกเขาก็จะต้องกลับไปยังดินแดนเกิดของ พวกเขาจึงปฏิ เสธไป ในที่สุดชาวพ่าเก่ 
(Phakes) ก็กระจัดกระจาย ไปยงั เมืองโปไว ดิรก มะกุม (Powai, Dirok, Makum) และที่อื่นๆอีก
มากที่อยู่ตามเข่ือนแม่น า้บุริดิหิง (Buridihing) พวกเขาเตรด็เตรไ่ปกบัการหาดินแดนที่มั่งคง และ
ได้แบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ หมายกลุ่ม ที่ มีลักษณะเฉพาะของพวกเขาเองโดยเฉพาะทางด้าน 
การก่อสรา้งบา้นเรือนแบบจงัการ ์(Chang-Ghars) และหมู่บา้นเล็ก ๆ  หมู่บา้นของชาวไทพ่าเกมี
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หลายหมู่บา้น ไดแ้ก่ โบรพ์าเกียล นิ่งค า พแนง นัมโม โหลงพาเกียล เมืองลาง และหนองไหล 
(Borphakeyal, Ningam, Phaneng, Mammo, Long Phake, Mounglang, Nonglai) แ ล ะ  ใน
เมืองมารเ์กรติา (Margherita Sub-Division) ต าบล ตินซูเกีย (Tinsukia) แต่ยงัคงแสดงหาถิ่นที่อยู่
อาศยัไปเรื่อย ๆ ตามแถบแม่น า้ดิหิง (Dihing) ในปีคริสตศ์กัราช 1830 พวกเขาก็เดินทางต่อไปยงั
เมืองมอยดะโมนิ บาห์มะระ ดิกบอยมุก และจากูน (Moidamoni, Baghmara, Digboimukh, 
Jagoon) และในที่สุดพวกเขาก็มาถึงสถานที่แห่งหนึ่ง คือ ทิบลิง (Tipling) อีกกลุ่มหนึ่งพากัน
เคลื่อนที่ขึน้ไปตามแม่น ้าข้ามลองจง (Longlong) และไจโบ (Jeypore) จนกระทั่ งถึงโนกาหัด 
(Nogaghat) ต่อมาภายหลงักลุม่ที่แยกตวัมาอีกกลุ่มหนึ่งที่ไดส้รา้ง หมู่บา้นเล็ก ๆ ในหมู่บา้นติปัม 
(Tipam) คือหมู่บา้นติปัมพ่าเก่า (Tipam-Phake) กลุ่มอื่นๆแยกตัวเองออกมาและเดินทางลงไป
ตามแม่น้ําก็ไดก้่อตั้งหมู่บา้นขึน้ที่ระหว่างใจโปร (Jeypore) และนหารก์าเตีย (Naharkatia) บน
เข่ือนแม่น า้บุริดิหิง (Buridihing) ในปีคริสตศ์ักราช 1850 หมู่บา้นนี ้ปัจจุบนัรูจ้ักกันดีคือหมู่บา้น
น า้พา่เก (Namphake Nam) 

ลกัษณะทางกายภาพของบา้นน า้พา่เก 
อุเทน วงศ์สถิต์ (2560) ได้กล่าวถึง ความหมายของไทพ่าเก ในบทความ ระบบ

ตวัเขียนของไทพ่าเก ในเอกสารประกอบการสมัมนาวิชาการเรื่องวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธุไ์ท ใน
ประเทศอินเดีย วนัเสารท์ี่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร ใจความว่า 
จากการสมัภาษณ ์เจา้ของภาษา งี่ ยอด เวียงแก่น  ในสว่นของความหมายของค าว่า “พ่าเก" นัน้ ท าให้
ไดข้อ้เท็จจริงว่า ความหมายของค าว่า พ่าเก หรือ พาเก นัน้ หมายถึง ผาเก่าแก่ ซึ่งค าว่า "พ่า” หรือ 
“พา" หมายถึง ผาหิน ส่วนค าว่า “เก” หมายถึง เก่าแก่ เม่ือรวมความแลว้แปลว่า ผาเก่า ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัช่ือสถานที่บรรพชนชาวไทพ่าเกเคยท ามาหากินอยู่ดงัที่กล่าวแลว้ แต่เนื่องจากเหตผุลทางสงคราม 
ท าใหจ้ากถิ่นนัน้มาและปัจจบุนัผาเก่าแก่แห่งนัน้อยู่ในรฐัคะฉ่ิน ประเทศพม่า  

โกวเฮน (Gohain 2560) ได้กล่าวถึง ลักษณะทางกายภาพของหมู่บ้านน า้พ่าเก 
ความเช่ือ วฒันธรรม เทศกาล  อาหาร  ไวใ้นบทความ The Tai Phake and Buddhism in North East 
India ใจความว่า บา้นน า้พ่าเก เป็นหมู่บา้นขนาดเล็กในเขตนาฮารก์าเทีย แขวงดิบรูกาห ์มีลกัษณะ
เป็นพืน้ที่ราบลุม่  หมู่บา้นตัง้อยู่ดา้นหนา้แม่น า้บรุีดิฮิง ชาวไทพา่เก เรียกแม่น า้นีว้า่ น า้หก  

บา้นน า้พา่เก มีเขตพืน้ที่ติดต่อกบัพืน้ที่อื่นๆ ดงันี ้
ทิศเหนือ ติดกบั แม่น า้บรุีดิฮิง 
ทิศใต ้ติดกบั ถนน P.W.D และชมุชนนาฮารก์าเทีย 
ทิศตะวนัออก ติดกบั บา้นติปามพา่เก และบา้นนกแต 
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ทิศตะวนัตก ติดกบั ถนนไม่มีชื่อและชมุชนนาฮารก์าเทีย 
สภาพภมูิอากาศของหมู่บา้นน า้พ่าเก เป็นแบบมรสมุเขตรอ้นมีฝนตกชกุในบางช่วง

สภาพอากาศปานกลาง มีลกัษณะดงันี ้
ฤดรูอ้น อากาศรอ้นจดั เริม่ตัง้แต่เดือน พฤษภาคมถึงเดือน สิงหาคม 
ฤดฝูน เริม่ตัง้แต่เดือน พฤษภาคมถึงเดือน มิถนุายน 
ฤดแูลง้ เริม่ตัง้แต่เดือน กมุภาพนัธ ์ถึงเดือนเมษายน 
ฤดหูนาว เริม่ตัง้แต่เดือน ตลุาคม ถึงเดือนกมุภาพนัธ ์

ชาวไทพ่าเกนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท  ในขณะเดียวกันก็นับถือผี และ
วิญญาณดว้ย รวมถึงมีความเช่ือเรื่องขวญั  มีการเฉลิมฉลองในเทศกาลท่ีเก่ียวขอ้งกับพุทธศาสนา
มากมาย ได้แก่  ปอยสังแก่น (Poy Sang Ken), ปอยเนิ นหก (Poy Noun Houk), ปอยเข้าวา  
(Poy Khoa wa), ปอยออกวา (Poy Ok wa)  ปอยกะถิ นา (Poy Kathina), ปอยไม้ก่ อสุ่ ม ไฟ  
(Poy Mai Ko Sum Fai) เป็นตน้ ผูค้นมีอปุนิสยัรา่เรงิและช่ืนชอบความบนัเทิง  ในขณะที่เทศกาลต่างๆ 
ไดจ้ดัขึน้ ชาวไทพ่าเกจะเขา้รว่มงาน บรรยากาศเป็นไปอย่างครกึครืน้ โดยมีการบรรเลงเพลงในจงัหวะ
สนกุสนานไปดว้ย 

การแต่งกายของชาวไทพ่าเกสวมใส่เสือ้ผา้มิดชิด มีสีสนัสดใส  ชุดมีความแตกต่าง
อย่างชดัเจนจากกลุม่ชาติพนัธอ์ื่นๆ ในสว่นของอาหารนัน้  ขา้วเป็นอาหารมือ้หลกั นิยมประกอบอาหาร 
ประเภท ผกัตม้ ปลาย่าง เป็นตน้  

จากขอ้เขียนขา้งตน้ของ วิไลศกัดิ ์ก่ิงค า ที่กลา่วถึง ประวตัิศาสตรข์องชาติพนัธุไ์ทพ่า
เก อเุทน วงสถิตย ์ที่กล่าวถึง ความหมายของไทพ่าเก และ โกวเฮน  (Gohain) ที่กลา่วถึง ลกัษณะ
ทางกายภาพ ศาสนา ความเช่ือ เทศกาลต่างๆ การแต่งกาย อาหาร ของบา้นน า้พ่าเก ท าใหผู้ว้ิจยั
เขา้ใจถึงรากเงา้ถิ่นก าเนิดดัง้เดิมของกลุม่ชาติพนัธุไ์ทพ่าเก รวมถึงระบบคิดและความเช่ือของชาติ
พนัธุไ์ทพา่เกที่ปฏิบตัิกนัสืบมาจนก่อเกิดเป็นอตัลกัษณข์องกลุม่ชาติพนัธุไ์ทพา่เกจนทกุวนันี ้  

 
1.6 ดา้นการวิเคราะหเ์พลง 

ดนตรีไทพ่าเก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ดนตรีไทพ่าเกที่เกิดจากการบรรเลง
เครื่องดนตรี และดนตรีที่เกิดจากการขบัรอ้ง เรียกว่า บทเพลง ในการนีผู้ว้ิจยัใชห้ลกัการวิเคราะห์
ในสว่นของดนตร ี
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กาญจนา อินทรสนุานนท ์(2532)ไดก้ล่าวถึง แนวทางในการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ
ของเพลงพืน้บา้น ไวใ้นวารสารมนุษยศาสตรป์ริทัศน ์ปี11 ฉบับที่ 2 เรื่อง  การวิเคราะหรู์ปแบบ
เพลงพืน้บา้น ใจความมีดงันี ้

1. ลีลาท านอง จะเป็นท่วงท านองสัน้ ๆ วนไปวนมา ซ า้และยอ้นกลบัตน้ใหม่อยู่เสมอ 
ทัง้นีเ้พื่อสะดวกในการจดจ าและสืบทอดต่อ ๆ กนัมา 

2. ภาษาท่ีใช ้ภาษาที่ใชใ้นบทเพลงพืน้บา้นนัน้ เป็นภาษาพูดไม่ใช่ภาษาเขียน ฟัง 
เขา้ใจง่าย นิยมใชศ้พัทแ์บบชาวบา้น และมีค าลกัษณะสองแง่สองง่าม ค าผวน การหกัขอ้รอ และการ
ใชค้  าเนือ้แดง 

3. ลักษณะค าประพันธ์ กลอนเพลงพื ้นบ้านส่วนมากเป็นลักษณะกลอนแปด  
ที่เรียกกัน ว่า กลอนแปดหวัเดียว นอกจากค าประพันธท์ี่มีลกัษณะเป็นกลอนแปดหัวเดียวแลว้ ยงัมี
ลกัษณะ ค าประพนัธช์นิดอื่นๆ ส่วนมากไม่เหมือนกัน รูปแบบของกลอนท่ีมีแผนผงัไวแ้ต่ดัง้เดิม อาจ
เปลี่ยนไป ตามความเหมาะสม 

4. เรื่องราวในบทเพลง เป็นเรื่องราวในชีวิตประจ าวนั การท ามาหากิน ความเป็นอยู่ 
เรื่องในครอบครวัผวัเมีย รวมทัง้ ความเช่ือในส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิ การท าดีไดดี้ ท าชั่วไดช้ั่ว ความเช่ือว่า ชาติ
หนา้ มีจรงิ การด าเนินเรื่องราวในบทเพลงพืน้บา้นนัน้  

5. การแทรกคติสอนใจในบทเพลงต่างๆ มีคติสอนใจแทรกอยู่เสมอ ซึ่งชีใ้หเ้ห็นได ้ว่า 
คนไทยนัน้ นิยมแทรกคติไวส้อนคนไม่วา่ในเรื่องใด 

6. โอกาสในการรอ้งเล่นเพลงพืน้บา้นนัน้ รอ้งเล่นกนไดห้ลายโอกาสทัง้งานบุญงาน
กศุลในงานเทศกาลหรือตามโอกาสต่าง ๆ โดยสามารถแยกออกไดห้ลายโอกาส เช่น รอ้งเลน่เพื่อความ
สนกุสนานรอ้งประกอบการท างาน รอ้งในโอกาสการเฉลิมฉลอง ต่าง ๆ และสามารถรอ้งเล่นในงานอื่น 
ๆ ที่ผูช้มมีความประสงคจ์ะใหเ้ลน่ 

เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี (2538) ได้กล่าวถึง เครื่องดนตรีประกอบการแสดงตาม
ปรากฏการณ์เก่ียวกับดนตรีพื ้นเมืองที่พบเห็นโดยทั่วไป  ไว้ในหนังสือ มือฆ้อง : ศิลปะและ
หลกัการบรรเลงฆอ้งวงใหญ่ ใจความว่า เครื่องดนตรีประกอบการแสดงตามปรากฏการณป์รากฏ
ออกมาให้ทราบในลักษณะของเพลงรอ้ง เครื่องดนตรีที่เขา้ไปเก่ียวขอ้ง มักมีบทบาทในฐานะ
ผูส้นบัสนนุการขบัรอ้ง เพื่อใหเ้กิดความสมบรูณ ์ 

ประสิทธ์ิ  เลียวสิริพงศ ์(2529) ไดก้ล่าวถึง การวิเคราะหเ์พลงพืน้บา้น ในบทความ
เรื่อง องคป์ระกอบของดนตร ี: ส่ิงที่ขาดหายไปในการศกึษาเพลงพืน้บา้น ในวารสารถนนดนตรี ปีที่ 
1 ฉบบัที่1 ตลุาคม วา่ การวิเคราะห ์“ค ารอ้ง” ใหไ้ปสมัพนัธก์บัเรื่องอื่นๆ เพลงขบัรอ้งทกุเพลงไดม้า
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จากการจากรวบรวมเอาศิลปะสองสาขาเขา้ดว้ยกนั คือ “ภาษา” กบั “ดนตรี” การน าค ารอ้งเพลง
ไปศกึษาจึงเป็นการศกึษาเพียงครึง่เดียวเท่านัน้ เพราะการศึกษาเพียงแต่ภาษายงัขาดอีกครัง้หนึ่ง 
คือ ดนตรี ดนตรมีีองคป์ระกอบเช่นเดียวกบัศิลปะอื่นๆ องคป์ระกอบของดนตร ีไดแ้ก่ 

1. ท านองเพลงพืน้บา้นทกุเพลง  มีท านองและท านองช่วยระบสุญัชาติของดนตรไีด ้
2. ลีลา และจงัหวะ ช่วยใหเ้กิดความรูส้กึและอารมณต์ามบทเพลงนัน้ 
3. เสียง ผูร้อ้งเพลงพืน้บา้นอาจมีการใชเ้สียงรอ้งที่แตกต่างกัน ขึน้อยู่กับความคิด

ความนิยมของแต่ละสงัคม 
4. พืน้ผิว บางแห่งนิยมรอ้งเสียงเดียวกนัหมด บางแห่งมีการประสานเสียง 

จากขอ้ความขา้งตน้ของ กาญจนา อินทรสนุานนท ์ที่กล่าวถึง แนวทางในการวิเคราะห์
องคป์ระกอบของเพลงพืน้บา้น เฉลิมศกัดิ์ พิกุลศรี กล่าวถึง เครื่องดนตรีประกอบการแสดงตาม
ปรากฏการณ์เก่ียวกับดนตรีพืน้เมืองท่ีพบเห็นโดยทั่วไป และ ประสิทธ์ิ  เลียวสิริพงศ ์ กล่าวถึง  
การวิเคราะหเ์พลงพืน้บา้น ท าใหผู้ว้ิจัยเขา้ใจถึงลกัษณะของเพลงพืน้บา้น รวมถึงเพลงพืน้บา้น
ประเภทเพลงรอ้งมีบทบาทส าคญัที่แสดงใหเ้ห็นถึงปรากฏการณต์่างๆที่เกิดขึน้ในสงัคม ซึ่งมีดนตรี
เป็นส่วนสนับสนุนให้การขับรอ้งมีความสมบูรณ์ ในส่วนองค์ประกอบของดนตรีนั้น ค ารอ้งมี
ความสมัพนัธก์บัภาษา เพื่อความสมบรูณข์องการศึกษางานดนตรี ไม่สามารถวิเคราะหเ์ฉพาะค า
รอ้งได ้ดงันัน้จงึตอ้งวิเคราะหค์ ารอ้งและดนตรีไปดว้ยกนั จงึจะท าใหม้องเห็นความแตกตา่งของแต่
ละสงัคมจากดนตรีไดช้ดัเจนยิ่งขึน้ เพราะท านองเพลงจะเป็นกญุแจส าคญัในการไขค าตอบ ว่าจดุ
ไหนเป็นสิ่งที่ท  าใหเ้พลงพืน้บา้นแต่ละทอ้งถิ่นมีลกัษณะเฉพาะเป็นของตนเอง 

 
ท านองเพลง 

มานพ วิสทุธิแพทย ์( 2533) ไดก้ลา่วถึง วรรคเพลง บนัไดเสียง ลกูตก รูปแบบท านอง 
ในหนงัสือ ดนตรีไทยวิเคราะห ์ไวว้า่ 

1.วรรคเพลง 
วรรคเพลง หมายถึง การแบง่ท านองเพลงเป็นสว่น  ๆโดยยดึหนา้ทบัเป็นหลกั และ

ก าหนดว่า 1 วรรคเพลงยาว เท่ากบั 1 หนา้ทบั ถา้แบ่งท านองเพลงเป็นวรรค โดยยึดท านองเพลงเป็นหลกัได ้
“วรรคเพลง” ที่ แตกต่าง ออกไปในเม่ือ “วรรคเพลง” คือ การแบ่ งท านองเพลงออกเป็นส่วนๆ ใน 
การแบ่งจึงยึดถือ “ท านองเพลงเป็นหลัก โดยค านึงถึงความหมายของเพลง และจุดประสงค์ใน 
การแบ่งเป็นหลกั ดงันัน้ เม่ือพดูถึง “วรรคเพลง" จึงหมายถึง ท านองเพลงที่มีความยาวเท่ากบั 4 หอ้งเพลง ใน
การใชโ้นต้ไทย 
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2 บนัไดเสียง 
เรื่องบันไดเสียงว่าบันไดเสียงที่พบในดนตรีไทย หมายถึง บันไดเสียงตาม

ลกัษณะบทเพลงซึง่มีบนัไดเสียงหลกัต่าง  ๆดงัต่อไปนี ้
1. บนัไดเสียง โด คือบทเพลงที่ใชโ้นต้ ดรม ซล และใชโ้นต้ ฟ, ท เป็น

โนต้รอง 
2. บนัไดเสียง ซอล คือ บทเพลงที่ใชโ้นต้ ซลท รม เป็นโนต้หลกั และ

ใชโ้นต้ ด, ฟ เป็นโนต้รอง 
3. บนัไดเสียง ฟา คือ บทเพลงที่ใชโ้นต้ ฟซล ดร เป็นโนต้หลกั และใช้

โนต้ ท.ม เป็นโนต้รอง 
4. บนัไดเสียง ที คือ บทเพลงที่ใชโ้นต้ ทดร ฟซ เป็นโนต้หลกั และใช้

โนต้ ม.ล เป็นโนต้รอง 
5. บนัไดเสียง เร คือ บทเพลงที่ใชโ้นต้ รมฟ ลท เป็นโนต้หลกั และใช้

โนต้ ซ,ด เป็นโนต้รอง 
 

ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเพลง ณัชชา โสคติยานุรักษ์ (2542) ได้กล่าวถึง
แนวทางในการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเพลง สรุปได ้ดงันี ้

1. รูปพรรณหรือพืน้ผิว (Texture) คือ ความหนาแน่นของเนือ้ผิว (Textural Density) 
โดยการดูโน้ตเพลงแล้วท าให้ทราบว่า เนือ้เพลงมีความหนาแน่น หรือเบาบางอย่างไร เช่น ถ้ามีโน้ตอย่
ประปรายก็เรียกว่า เนือ้ผิวบางเบา ถ้ามีโน้ตมากก็เรียกว่า เนือ้ผิวหนาแน่น และน าทั้งสองลักษณะมา
เปรียบเทียบกนัในระหวา่งประโยคเพลง 

2. รูปแบบ (From) หมายถึง โครงสรา้งที่เป็นรูปแบบในการประพนัธเ์พลงเช่นเดียวกบั
ฉันทลกัษณข์องบทประพนัธป์ระเภทรอ้ยกรอง ที่บอกต าแหน่งของค าที่ตอ้งสมัผสักนั โครงสรา้งของ เพลง
เรียกว่า ตอน (Section) เป็นตัวก าหนดแบบแผน ในการอา้งถึงแต่ละตอนจะใชอ้กัษร A B หรือ C ก็จะเรียก
ตอนนัน้วา่ ตอน A โดยมีลกัษณะรูปแบบ ดงันี ้

2.1 รูปแบบ 2 ตอน (Binary Form) ท านองเพลงที่รอ้งมักจะเป็นเพลงขนาดสั้น 
อาจมีความยาว 2-4 ประโยค 

2.2 รูปแบบ 3 ตอน (Temary Form) มีรูปแบบคือ A B A มีลกัษณะการเนน้ การ
น าเสนอแนวคิดของเพลงในเรื่อง “การน าเสนอตอนแยก (Contrastion) เนน้การน าเสนอแนวคิด ที่แตกต่างดว้ย
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ท่อน B ซึ่งถือว่า มีบทบาทมากที่สดุทัง้ในแง่เนือ้หาและอารมณท์ี่แตกต่าง หรืออาจ เรียกว่า ตอนแยก ซึ่งมี
เนือ้หาเขม้ขน้และมีขนาดความยาวมากกวา่ท่อน A” 

3. ท านอง (Melody) หมายถึง การน าเสียงสงูต ่ามาวางเรียงกนั แยกเป็นสว่นต่าง  ๆได ้
ดงันี ้

3.1 จังหวะของท านอง หมายถึง อตัราส่วนของตวัโนต้ที่ไม่มีระดบัเสียง รวมทัง้ 
ตัวหยุดน าลักษณะจังหวะมาแยกวิเคราะห ์ท าใหท้ราบถึงลักษณะจังหวะที่ส  าคัญ เช่น จังหวะที่เล่นซ า้ 
จงัหวะที่แปรจากลกัษณะจงัหวะที่ผ่านมา 

3.2 ทิศทางของท านอง คือ การด าเนินท านองจากโนต้ตวัหนึ่งไปยงัโนต้ตวัหนึ่ง มี
อยู่ 3 ทิศทาง คือ ทิศทางขึน้ (โนต้ตวัหลงัจะมีระดบัเสียงสงูกว่า) ทิศทางลง (โนต้ตวัหลงัจะมีระดบั เสียงต ่า
กวา่) ทิศทางคงที่ (โนต้ย า้อยู่ระดบัเสียงเดิม) 

3.3 ขัน้คู่ของท านอง คือ การด าเนินท านองจากโนต้ตวัหนึ่งไปยงัอีกตวัหนึ่ง ขยบั
มากนอ้ยเพียงใด วดัไดจ้ากการนบัขัน้คู่ 

3.4 ช่วงกวา้งของเสียง คือ ระยะห่างระหว่างตัวโนต้ที่มีระดับเสียงต ่าสุด และ
โนต้ที่มีระดบัเสียงสงูสดุ ของเพลงโดยการนบัขัน้คู่ 

 
ศรัณย์ นักรบ (2557) ได้กล่าวถึง การวิเคราะห์ทำนองและจังหวะ ดังนี ้

1.รูปลักษณ์ของท านอง (Melodic Texture) หมายถึง โครงร่างของท านองซึ่งเป็น
ประเด็นที่สามารถอธิบายไดใ้นดนตรีทกุประเภทหรือดนตรีในทกุวฒันธรรม รูปลกัษณข์องท านองที่ปรากฏมี
หลายรูปแบบ ไดแ้ก่ 

- รูปลกัษณท์ านองเดียว (Monophonic Texture) หมายถึง ดนตรีหรือบทเพลงนัน้
มีแนวท านองหลักเพียงแนวท านองเดียว ถึงแมว้่าจะเป็นการบรรเลงโดยเครื่องดนตรีหลายชิน้ แต่ก็ลว้น
บรรเลงในท่วงท านองเดียวกนั 

- รูปลกัษณส์องท านอง (Homophonic Texture) หมายถึง ดนตรีหรือบทเพลงนัน้
มีแนวท านองประสานเสียงแนวท านองหลัก ซึ่งอาจเป็นการบรรเลงเครื่องดนตรีสองชนิดหรือมากกว่าใน
ท่วงท านองที่แตกต่างกนัสองท านอง หรืออาจเป็นการขบัรอ้งหรือขบัรอ้งประกอบกบัดนตรี 

- รูปลกัษณห์ลายท านอง (Polyphonic Texture) หมายถึง ดนตรีหรือบทเพลงนัน้
มีแนวท านองหลกัมากกวา่สามแนวท านองขึน้ไป 
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2. จงัหวะ สามารถก านดประเด็นการศกึษาวิเคราะห ์ดงันี ้
2.1 การก าหนดอตัราจงัหวะ (Meter) เป็นการวิเคราะหเ์พื่อทรายถึงการด าเนินบท

เพลงอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ ซึ่งสามารถวดัและก าหนดอตัราจงัหวะไดโ้ดยการก าหนดหรือแสดงสญัลกัษณ์
ที่แตกต่างกนัไปตามแต่ละวฒันธรรมดนตร ี

2.2 ความชา้เรว็ของจงัหวะ (Tempo) เป็นการวิเคราะหเ์พื่อทราบถึงความเรว็ของ
การด าเนินบทเพลง  ซึง่มีความแตกต่างกนัไปตามแต่ละวฒันธรรมดนตรี 

2.3 รูปแบบจั งหวะ (Rhythmic Pattern) เป็ นการศึ กษาและจัดระเบี ยบ 
การบรรเลงของเครื่องดนตรีประกอบจงัหวะ ซึง่สามารถแสดงรูปแบบไดอ้ย่างชดัเจน 

2.4 ความหนาแน่นของจังหวะ (Rhythmic Density) เป็นลักษณะการด าเนิน
จงัหวะหลายรูปแบบในเวลาเดียวกนั 

2.5 จงัหวะอิสระ (Free Rhythm) เป็นลกัษณะดนตรีหรือบทเพลงที่ไม่สามารถวดั
หรือก าหนดอตัราจงัหวะใหค้งที่ได ้ 

จากขอ้ความขา้งตน้ของ มานพ วิสุทธิแพทย์, ณัชชา โสคติยานุรกัษ์ และ ศรณัย ์
นักรบ ที่กล่าวถึง วิเคราะห์องค์ประกอบเพลง ท าให้ผู้วิจัยเข้าใจถึงหลักการวิเคราะห์เพลงใน 
การน ามาวิเคราะหเ์พลงของชาติพนัธุไ์ทพา่เก เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงคณุลกัษณะทางดนตร ี

 
1.7 ดา้นการวิเคราะหภ์าษา 

เรณู วิชาศิลป์ (2542) ไดจ้ดักลุม่อกัษรไทพ่าเก ไวว้่า เป็นกลุม่อกัษรไทที่รบัรูปอกัษร
มาจากอกัษรมอญโบราณ เช่นเดียวกับ อกัษรไทเมา (อกัษรไทใหญ่ในจีน) อกัษรไทใหญ่ในพม่า 
อกัษรไทอาหม อกัษรไทค าตี่ และอกัษรไทอา่ยตอน 

วิไลศักดิ์ ก่ิงค า (2549) ไดก้ล่าวถึง การใชภ้าษาไทพ่าเกในปัจจุบัน ไวใ้นหนังสือ 
ไตพ่าเก่ – ภาษาไทย ใจความวา่ ในทางภาษาศาสตร ์ภาษาพาเกียล หรือ ไต – พา่เก่ อยู่ในกลุม่ไท 
ตระกลูภาษาไซโน ทิเบต (Sino-Tibetan) โดยมีภาษาอาหมเป็นหลกัใหญ่ แต่ภาษาของพวกอาหม
เป็นภาษาที่ตายแลว้  เช่นเดียวกบัภาษาบาลี สนัสกฤต มีการรกัษาไว ้แต่ในต าราหายากและใน
งานเขียนเก่า ๆ เท่านัน้ งานเขียนที่เป็นลายลกัษณเ์หล่านีเ้ขียนเป็นภาษาดราวีเดียน ในปัจจุบนั
ชาวพาเกียลยงัคงสามารถธ ารงภาษาพดูของตนไว ้ 

อุเทน วงศส์ถิต ์(2560) ไดก้ล่าวถึง รูปแบบอักษรไทพ่าเกที่ใชพู้ดและเขียน ไวใ้น
บทความ ระบบตวัเขียนของไทพ่าเก ในเอกสารประกอบการสมัมนาวิชาการเรื่องวฒันธรรมของกลุ่ม
ชาติพนัธุไ์ท ในประเทศอินเดีย วนัเสารท์ี่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชมุศนูยม์านษุยวิทยาสิรนิธร 
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ไว้ว่า ภาษาไทพ่าเกที่ ใช้พูดและเขียนในหมู่บ้านน ้าพ่ าเก เมืองนาฮาคาเทีย เขตดีบรูการ ์
รฐัอสัสมั ประเทศอินเดีย ประกอบดว้ยหน่วยเสียงพยญัชนะ 18 หน่วยเสียง หน่วยเสียงสระ 17 หน่วย
เสียง พยญัชนะสะกด 9 เสียง และหน่วยวรรณยกุต ์6 หน่วยเสียง ซึง่มีรายละเอียดต่างๆ ดงันี ้

1.รูปแบบพยญัชนะ มี 18 เสียง ไดแ้ก่ 
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2) รูปแบบสระ 17 เสียง ไดแ้ก่ 

 
 

3) รูปแบบวรรณยกุต ์
ไม่มีรูปแบบวรรณยกุตห์รือสญัลกัษณก์ ากบัเสียงในภาษาเขียน แต่ถา้เป็นภาษาพดู

มี 6 เสียง 
4) พยญัชนะสะกด 9 เสียง ดงันี ้
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และไดแ้สดงตวัอย่าง การประกอบรูปค า และตวัอย่างของค า วลี ประโยคสัน้ๆ ดงันี ้
การประกอบรูปค าที่มีพยญัชนะตน้ สระ และพยญัชนะสะกด ตวัอย่าง ดงันี ้
 

 
ตวัอย่าง ค า วลี ประโยคสัน้ๆ ภาษาไทพา่เก 

 
 
จากขอ้ความขา้งตน้ของ เรณ ูวิชาศิลป์ ที่ไดก้ลา่วถึงการจดักลุม่ภาษาภาษาไทพ่าเก 

วิไลศกัดิ ์ก่ิงค า  ท่ีกลา่วถึง การใชภ้าษาไทพา่เกในปัจจบุนั และ อเุทน วงศส์ถิต ที่กลา่วถึงรูปอกัษร
และอกัขรวิธีของอกัษรไทพ่าเก รวมถึงแสดงตวัอย่างของการประกอบค า  และตวัอย่างของค าวลี 
ประโยคสัน้ๆ ท าใหผู้ว้ิจยัเขา้ใจถึงหลกัการใชภ้าษาไทพา่เก ในรูปแบบการเขียน การอ่านออกเสียง 
ความหมาย สามารถน ามาหลกัการนีม้าวิเคราะหบ์ทรอ้งของเพลงไทพ่าเก และตีความแปลเป็น
ภาษาไทยไดอ้ย่างถกูตอ้ง 
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2.งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
สุกัญญา เชาวน์  า้ทิพย ์(2549 )ได้ศึกษาการน าเสนออัตลักษณ์ของชาวลา้นนาผ่าน

วรรณกรรมนวนิยายของ มาลา ค าจนัทร ์โดยอตัลกัษณข์องชาวลา้นนาดา้นต่างๆ ไดป้รากฏผ่าน
วรรณกรรม และมีการใชด้นตรีในชีวิตประจ าวันของชาวลา้นนาเก่ียวขอ้งอยู่ดว้ย นอกจากนีย้ัง
พบว่าผูเ้ขียนมกัสอดแทรกอตัลกัษณข์องชาวลา้นนาผ่านองค์ประกอบต่างๆ ไดแ้ก่ ตวัละคร ฉาก 
บทสนทนา และภาษาลา้นนา 

อรพิน สรอ้ยญาณะ (2554)ไดศ้กึษาการสรา้งพืน้ที่ที่สามของผูห้ญิงชนบทใหม่ภาคเหนือ 
ผ่านเพลงซอสตริงซึ่งเพลงซอสตริงในภาคเหนือนัน้ เกิดจากการผสมผสานรูปธรรมดนตรีระหว่าง
เพลงซอแบบดัง้เดิมซึ่งเป็นตวัแทนของผูห้ญิงเหนือยคุจารีตกบัรูปแบบของดนตรีสมยัใหม่ เกิดเป็น
ซอสตรงิที่ผสมผสานความหมายเขา้ดว้ยกนัจนกลายเป็นตวัแทนของยคุสมยัใหม่ ซึ่งเพลงซอสตรงิ
ดังกล่าวเป็นพื ้นที่ ในการต่อรองความหมายผู้หญิงภาคเหนือที่ถูกสยามใช้วาทกรรมแบบ 
อาณานิคมมีผลท าใหถ้า้ผูห้ญิงเหนือกลายเป็น “อีลาว” ซึ่งแฝงนัยของความขีเ้กียจ ใจง่าย ไม่มี
สมัมาคารวะ แต่ผูห้ญิงเหนือก็พยายามต่อรองกับกระแสโลกสมยัใหม่ในการนิยามใหต้วัเองเป็น
ผูห้ญิงชนบทภาคเหนือยุคใหม่ อันหมายถึง ผูห้ญิงที่มีความแข็งแกร่งในการหาเลีย้งครอบครวั
เปิดเผยเรื่องเพศ มีเหตผุล เป็นกลุสตรซีึง่ถกูน าใหเ้ห็นผ่านเพลงซอสตรงิ 

พชร สวุรรณภาชน ์(2543) ศกึษาเรื่องเพลงโคราชการศึกษาทางมานษุยวิทยาการดนตรี 
งานชิน้นีศ้ึกษาเพลงโคราช ซึ่งเป็นวฒันธรรมทอ้งถิ่น นบัเป็นการรอ้งเพลงพืน้บา้นโตต้อบระหว่าง
ชายและหญิง ซึ่งตอ้งอาศยัความสามารถเฉพาะตวัของหมอเพลงหรือผูร้อ้งเป็นอย่างสงู มีเนือ้รอ้ง 
และท่วงท านองที่เป็นเอกลักษณ์ แสดงถึงวัฒนธรรมของชาวไทยโคราช ศึกษาอาศัยวิธีการคิด 
แนวคิด ทฤษฎีทางมานุษยวิทยาการดนตรี โดยศึกษาถึงรูปแบบเนือ้หา วิธีการเล่นเพลงและเนือ้
รอ้ง เพื่อดูพัฒนาการของเพลงตัง้แต่อดีตถึงปัจจุบัน พบว่าเพลงโคราช มีการพัฒนาการเปลี่ยน
รูปแบบ เนือ้หา และวิธีการเลน่เพลงมาตลอด เพราะความคิดสรา้งสรรคข์องหมอเพลงและรสนิยม
ของผูฟั้ง ที่ส  าคญัคือ การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมของชุมชนไทยโคราช ท าใหเ้กิด  
มีเพลงโคราชแบบต่างๆ เพิ่มมากขึน้  

สุวรรณา กสิกรรม (2557) ได้ศึกษาประวัติศาสตรส์ังคมและวัฒนธรรม บทบาท 
สถานภาพและการด ารงอยู่ของชาวไทพ่าเกในรฐัอัสสมั ประเทศอินเดีย พบว่าชาติพันธุไ์ทพ่าเก
เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกับชาติพันธุ์ไทใหญ่ที่อาศัยตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ทั่วไปตั้งแต่บริเวณ  
ตอนเหนือของประเทศพม่า ตะวนัตกเฉียงใตข้องจีน ภาคเหนือของไทยและลาว การตัง้ถิ่นฐานจะ
อาศัยอยู่ตามพื ้นราบลุ่มริมแม่น ้าและตามหุบเขา ชาวไทพ่าเกอพยพเข้ามายังรัฐอัสสัมใน  
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พ.ศ. 2319 โดยเดินทางขา้มภูเขาปัตไกซึ่งเป็นพรมแดนกัน้ระหว่างพม่าตอนเหนือและอินเดียฝ่ัง
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ชาวไทพ่าเกปกครองชุมชนดว้ยระบบ “พัน” สืบเชือ้สายการปกครองจากคนในตระกูล
เดียวกนั ลกัษณะสงัคมและวฒันธรรมเป็นแบบดัง้เดิมและเรียบง่าย ปอย หรอืประเพณีทางศาสนา 
ในรอบปีมีความส าคญัต่อวิถีชีวิตของชาวไทพ่าเก ความเช่ือในประเพณีการเกิด ประเพณีการตาย 
มีบางสว่นที่คลา้ยคลงึกบัประเพณีดัง้เดิมของไทย 

บทบาท สถานภาพและการด ารงอยู่ของไทพ่าเกที่ท  าใหว้ฒันธรรมไทพ่าเกมีลกัษณะไท
ดัง้เดิมพิจารณาไดจ้ากปอย ซึ่งชาวไทพ่าเกใหค้วามส าคัญกับการจัดประเพณีทางศาสนาเพื่อ
แสดงความมีพลังและความเข้มแข็งของชุมชน รูปแบบการจัดประเพณีไม่เปลี่ยนแปลงแต่มี  
การปรบัเล็กน้อยในเรื่องของวัตถุดิบในการจัดการ บทบาทของผู้หญิงไทพ่าเกผู้อยู่เบื ้องหลัง
ความส าเร็จของผู้ชาย บทบาทส าคัญในฐานะแม่ที่ มีความส าคัญทางพุทธศาสนาและใน  
การด ารงชีวิตปัจจบุนั และขา้วไท สญัลกัษณท์างวฒันธรรม ซึ่งชาวไทพ่าเกใช้ “กระบวนการเรียก
ขานขา้ว” เพื่อแสดงความมี ตวัตนอย่างชดัเจน 

สธีุ  จนัทรศ์รี (2557) ไดศ้ึกษาการวิเคราะหแ์ละตีความองคป์ระกอบทางดนตรีที่ปรากฏ
ในแคนวงประยกุตข์องชาวไทด า บา้นหนองปรง อ.เขายอ้ย จ.เพชรบรุี พบว่า นบัตัง้แต่อดีตชาวไท
ด า เป็นกลุ่มชาติพนัธุท์ี่ถูกนิยามอตัลกัษณ ์ผ่านบริบทของรฐัชาติและวาทกรรมจากสงัคมกระแส
หลกัมาเป็นระยะเวลานาน และแคนเองก็เป็นสญัลกัษณ์ทางวฒันธรรมที่ ชาวไทด าพยายามใช้
ต่อรองเพื่อใหส้ังคมเห็นถึงความมีตัวตน การมีอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มดว้ยวิธีการต่างๆ เรื่อยมา  
จนอยู่ในรูปของแคนวงประยุกต์ที่พบในปัจจุบัน แคนวงประยุกต์ของชาวไทด าเกิดจากการ
ผสมผสาน องคป์ระกอบทางดนตรีระหว่างดนตรีพืน้บา้นดัง้เดิมกบัดนตรีสมยัใหม่ เพื่อต่อรองกบั
สังคมกระแสหลักในแง่ของการสรา้งคุณค่าให้วัฒนธรรมแคนของชาวไทด ามีความทันสมัย  
มีคุณค่าทัดเทียมกับดนตรีอื่นๆ ที่ เป็นกระแสนิยม แต่อย่างไรก็ตาม แคนวงประยุกต์ก็ยังคง  
ความชดัเจนของท่วงท านองที่เป็นเครื่องบ่งชีถ้ึงอตัลกัษณค์วามเป็นไทด า  และเป็นการตอกย า้ให้
สังคมได้เห็นถึงการมีอยู่ของตัวตน และมีพื ้นที่ ทางสังคมท่ามกลางกระแสการยอมรับ  
ความ หลากหลายทางวฒันธรรมในสงัคมไทยไดอ้ย่างภาคภมูิ 

สธีุ จนัทรศ์รี และ สมทรง บุรุษพัฒน ์(2561)  ไดว้ิจัยโดยมุ่งอธิบายการธ ารงอตัลกัษณ์
ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทด าผ่านการ วิเคราะหอ์งคป์ระกอบทางดนตรีที่พบในวัฒนธรรมดนตรีของ 
ชาวไทด าภายใตบ้ริบททาง สงัคมวฒันธรรมใน 3 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศสาธารณรฐัสงัคมนิยม
เวียดนาม ประเทศ สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศไทย ซึ่งเป็นความพยายาม
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อธิบายผ่าน การบรูณาการตามแนวทางการศึกษาดา้นมานษุยวิทยาการดนตรีและมานุษยวิทยา 
วฒันธรรม 

ผลการศึกษาพบว่าในปัจจุบันรูปแบบและโครงสรา้งในองค์ประกอบทางดนตรีของ  
ชาวไทด ามีความหลากหลาย โดยมีพัฒนาการร่วมกับวัฒนธรรมดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ใน 
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตม้าอย่างยาวนาน ทั้งการขับล าน าและการพัฒนาเครื่องดนตรี 
ไดแ้ก่ ป่ีและแคน ปัจจุบนัยงัมีการสืบทอดรว่มกนัทัง้ 3 ประเทศ แต่มีลกัษณะเฉพาะทาง ดนตรีที่
แตกตา่งกนัออกไป 

ความแตกต่างของลกัษณะเฉพาะทางดนตรีที่พบในวฒันธรรมดนตรีของชาวไทด า แตล่ะ
ประเทศลว้นแต่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงกระบวนการธ ารงอตัลกัษณช์าติพนัธุท์ี่หลากหลาย ภายใตบ้รบิท
ที่มีความแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 1) กระบวนการตอกย้ําจิตส านึกความเป็นชาติพนัธุ ์ปรากฏใหเ้ห็นจาก
การผลิตซ้ําอุดมการณ์ความเป็นชาติพนัธุไ์ทด าดว้ยคุณลกัษณะทางดนตรี ที่มีลกัษณะเฉพาะที่
รบัรูโ้ดยคนในวฒันธรรม 2) การสรา้งพรมแดนชาติพนัธุบ์นพืน้ที่ทาง วฒันธรรมที่เป็นกระบวนการ
แยกตนเองออกจากวัฒนธรรมกระแสหลกัเพื่อใหค้วามเป็น ชาติพันธุ์เด่นชัดขึน้ โดยพบไดจ้าก  
การเลือกน าเสนอองคป์ระกอบทางดนตรีที่มีลักษณะ เฉพาะที่มีความเขม้ขน้และเจือจางตาม 
การผนัแปรของพืน้ที่ 3) การต่อรองอตัลกัษณผ์่าน การผสมผสานวฒันธรรมดนตรี โดยการน าเอา
วฒันธรรมดนตรีสมยัใหม่เขา้มาผสมผสานใน เชิงคณุค่า เพื่อใหส้งัคมรบัรูถ้ึงศกัยภาพทางดนตรีที่
ทดัเทียมและท าใหว้ฒันธรรมดนตรีไทด า มีความทนัสมยัเช่นเดียวกบัดนตรีสมยันิยม 4) การสรา้ง
จิตส านึกไทด าในบริบทดนตรีสมัยใหม่ เป็นกระบวนการน าเอาองค์ประกอบทางดนตรีจาก
วฒันธรรมกระแสหลกัเขา้มา ปรบัใช ้แต่ผลิตซ้ําอดุมการณค์วามเป็นไทด าและสง่ผ่านไปยงัสมาชิก
ในชุมชนจนน าไปสู่การ ใหค้วามหมายว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
ความเป็นไทด าแม ้องคป์ระกอบทางดนตรีจะเปลี่ยนไปจากเดิม จึงชีใ้หเ้ห็นว่าแมว้ฒันธรรมดนตรี
แบบดั้งเดิมจะลดบทบาทไปจากสังคมไทด า แต่ชาวไทด าสามารถเรียนรูแ้ละสรา้งสรรค์ใน 
การปรบัเปลี่ยน เพื่อใหด้นตรีท าหนา้ที่เป็นสญัลกัษณ์ทางวฒันธรรมน าไปสู่การธ ารงอัตลกัษณ์
ภายใตพ้ลวตั วฒันธรรมที่ไม่หยดุน่ิงตอ่ไปได ้

เกษร ยอดแก้ว (2560) ศึกษาอัตลักษณ์ของคนลา้นนาจากบทเพลงลูกทุ่งค าเมืองที่ 
ขบัรอ้งโดย อบเชย เวียงพิงค ์มีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาอตัลกัษณข์องคนลา้นนาและบทบาทหนา้ที่
ของเพลงลกูทุ่งค าเมืองที่ขบัรอ้งโดย อบเชย  เวียงพิงค ์แหล่งขอ้มลูที่ใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ บทเพลง
ลกูทุ่งค าเมืองที่ขบัรอ้งโดย  อบเชย  เวียงพิงค ์จ านวน 43 เพลง พบว่า อตัลกัษณใ์นเพลงลกูทุ่งค า
เมืองมี 8 อัตลกัษณ์  อัตลกัษณ์ ที่โดดเด่น  คือ อัตลกัษณ์ดา้นภาษา  รองลงมา คือ  อตัลกัษณ์
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ดา้นประเพณี  อตัลกัษณด์า้นอปุนิสยัของคนลา้นนา  อตัลกัษณข์องสตรีลา้นนา  อตัลกัษณด์า้น
สถานที่  อัตลักษณ์ดา้นอาหาร  อัตลักษณ์ดา้นดนตรี  และอัตลักษณ์ดา้นการประกอบอาชีพ
ตามล าดบั  สว่นดา้นบทบาทหนา้ที่ของเพลงลกูทุ่งค าเมือง พบวา่มี 4 บทบาท บทบาทหนา้ที่ที่โดด
เด่น คือ  บทบาทหนา้ที่ดา้นการอธิบายก าเนิดอตัลกัษณข์องกลุ่มชนและพิธีกรรม  รองลงมาคือ  
บทบาทหนา้ที่ดา้นการเป็นกระจกส่องใหเ้ห็นวฒันธรรม  บทบาท หนา้ที่ดา้นการรกัษาแบบแผน
พฤติกรรมของบคุคล  และบทบาทหนา้ที่ดา้นความสนกุสนานบนัเทิง  ตามล าดบั 

ด ารงพล อินจันทร ์(2545) ไดศ้ึกษาเรื่อง “การฟ้ืนฟูวฒันธรรมของไทอาหมในรฐัอสัสมั 
ประเทศอินเดีย” พบว่าความพยายามในการสรา้งอตัลกัษณท์างชาติพันธุไ์ทอาหมใหป้รากฏใน
ระดบัสาธารณะเป็นกระบวนการที่มีความสลบัซบัซอ้น ทัง้ในขัน้ตอนการต่อรอง การใช ้เลือกสรร 
เสน้แบ่งความเหมือน – ต่าง ระหว่างไทอาหมกับไม่ใช่อาหม ผ่านเครื่องมือและสัญลกัษณ์ทาง
วฒันธรรมจากอดีตมาใชส้อดรบักับภาวะปัจจุบนัหลายประการ ไดแ้ก่ อาหม-บุราณจี การเชิดชู
วีรบุรุษของชาวอาหม  โรงเรียนสอนภาษาไท นิยามความเป็นไทในโบราณสถาน  พิพิธภณัฑไ์ท  
เวทีสาธารณะ และตราสญัลกัษณ ์

ในชุมชนปัตซากุ เมืองสิพสาคร  ซึ่งถือเป็น ศูนย์กลางในปฏิบัติการทางภาษาและ
วัฒนธรรมของไทอาหม พบว่า พิธีกรรมเมด า้เมผี ประสบความส าเร็จในการสรา้งพื ้นที่ทาง
วฒันธรรมของไทอาหมท่ามกลางกระแสอิทธิพลของวฒันธรรมฮินดูและอสัสมัมิส ทว่ามีเงื่อนไข
ก ากบัตามบรบิทแวดลอ้มของชมุชนแห่งนัน้อยู่ดว้ย สว่นประเพณีบีฮทูี่นิยมแพรห่ลายในอสัสมั ไท
อาหมอาศัยพื ้นที่ประกอบพิธีกรรมนิยามความต่างและเช่ือมโยงกับแหล่งอ้างอิงใหม่มาใช้
จ าแนกอตัลกัษณช์าติพนัธุไ์ทอาหมออกจากอสัสมัมิส 

การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทอาหมจึงเป็น การเมืองเรื่องอัตลักษณ์ เพื่อ
ต่อรองอ านาจทางการเมือง และยกระดบัสถานภาพทางสงัคมของกลุม่ชาติพนัธุข์องตนเอง ภายใต้
บริบททางเศรษฐกิจ การเมือง สงัคมและวัฒนธรรมของอัสสมั รฐัชาติอินเดีย ผ่านกระบวนการ
เคลื่อนไหวทัง้ในระดบัปัจเจกและสาธารณะโดยอาศยัเครื่องมือและสญัลกัษณท์างวฒันธรรม หาก
กระบวนการดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นปฏิบตัิการที่ส  าเรจ็รูป มีความสลบัซบัซอ้น ประเพณีและพิธีกรรมที่
ปรากฏเป็นประดิษฐกรรมทางวัฒนธรรม ที่ผลิตซ า้อดีตตามแบบแผนเดิมถูกน ามาฟ้ืนฟูอย่าง
แพรห่ลาย รวมทัง้เพื่อตอบสนองบรบิทและสถานการณใ์หม่ที่เปลี่ยนไป  

วาทิตต ์ดรุยิองักรู (2551) ศกึษาอตัลกัษณแ์ละกระบวนการสรา้งอตัลกัษณท์างชาติพนัธุ์
ของกะเหรี่ยงโป บา้นบ่อหวี อ าเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบรุี ผลการศกึษาพบว่า กะเหรี่ยงโปบา้นบ่อ
หวี ได้สูญเสียอัตลักษณ์ดั้งเดิมของตนไปเนื่องจากการพัฒนาของภาครัฐ ท าให้ต้องสรา้ง  
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อัตลักษณ์ขึน้ใหม่ เพื่อเป็นการตอกย า้ความเป็นตัวตนของกะเหรี่ยงและแสดงออกให้สังคม
ภายนอกไดร้บัรู ้โดยมีกระบวนการสรา้งคือ (1) สรา้งแนวคิดเรื่องวฒันธรรมและความสามคัคีเพื่อ
ปลุกจิตส านึกของชาวกะเหรี่ยง (2) ใชทุ้นทางสังคมเป็นตัวขับเคลื่อนอัตลักษณ์ (3) การรือ้ฟ้ืน
เครื่องดนตรีกะเหรี่ยง ซึ่งแต่เดิมเคยมีอยู่ในหมู่บา้นกลบัขึน้มาใหม่ (4) การจดัหาเครื่องแต่งกายให้
นกัดนตรีและนกัร  าที่แสดงสญัลกัษณข์องความเป็นกะเหรี่ยง (5) น าค ารอ้งและท านองเพลงดัง้เดิม
มาปรบัปรุงเนือ้หา เพื่อบอกเล่าประวตัิความเป็นมาของบรรพบุรุษ (6) พฒันารูปแบบการแสดงที่
ตอกย า้ความรกัและความสามคัคีภายในกลุม่ 

อัตลักษณ์ของกะเหรี่ยงโปถูกผลิตซ า้ดว้ยการน าวงดนตรีไปแสดงในโอกาสต่างๆ ทั้ง
ภายในและนอกหมู่บา้น และด าเนินงานโดยกลุ่มคนที่รวมตวักัน เพื่อสืบสานความเป็นกะเหรี่ยง 
ซึ่งอาจขาดความยั่งยืน ดังนั้นหน่วยงานในพืน้ที่ อาทิ โรงเรียน ควรเขา้มามีบทบาทในการสืบทอด 
อตัลกัษณ ์องคก์ารบริหาร ส่วนต าบล ควรเขา้มาสนับสนุนงบประมาณและการอ านวยความสะดวก 
ในการประสานงานกบัหน่วยงานความมั่นคงในการออกไปแสดงนอกหมู่บา้น 

พระนคร ปญฺญาวชิโร (ปรงัฤทธ์ิ) และคนอื่นๆ (2560) ศึกษาการธ ารงอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวน เมืองเมียวดี  ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  
มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ได้แก่  ศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวน  
เมืองเมียวดี ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา และศึกษาการปรบัเปลี่ยนและธ ารงอตัลกัษณ์
ทางวัฒนธรรมลา้นนาของชาวไทยวน เมืองเมียวดี ประเทศสาธารณรฐั แห่งสหภาพเมียนมา 
ผลการวิจยัพบว่า ชาวไทยวนหรือชาวลา้นนาตัง้ถิ่นฐานกระจายอยู่ในเมืองเมียวดี รฐักะเหรี่ยง มี
บรรพบรุุษ อพยพมาจากภาคเหนือของประเทศไทยทัง้ก่อนและหลงัที่พม่าตกเป็นอาณานิคมของ
องักฤษ สว่นใหญ่สมคัรใจอพยพเขา้มาคา้ขายและรบัจา้งท าไมส้กั แต่บางสว่นถกูแรงบีบคัน้ท าให้
หลบหนีมา ตัง้ถิ่นฐาน คือกลุ่มที่หนีการจดัเก็บภาษี 4 บาท และหนีภาวะความแหง้แลง้ ภายหลงั
เม่ือองักฤษไดค้รอบครองพม่าส าเรจ็ไดข้ยายดินแดนจากเทือกเขาตะนาวศรีมาเป็นรอ่งลึกแม่น า้
เมย เม่ือ พ.ศ. 2411 ท าใหช้าวไทยวนกลายเป็นพลเมืองของพม่าโดยปรยิาย เม่ือชาวไทยวนตัง้ถิ่น
ฐานอยู่ในท่ามกลางกลุม่ชาติพนัธุต์่างๆ ท าใหไ้ดร้บัผลกระทบเพราะถกูมองเป็นอื่น เนื่องจากอยู่ใน
รฐักะเหรี่ยงในการปกครองของพม่า จึงไดร้บัการปฏิบตัิอย่างไม่เท่าเทียมดว้ยอคติทางวฒันธรรม 
โดยถูกทหารพม่าและทหารกะเหรี่ยงเกณฑไ์ปเป็นลกูหาบในสงคราม การรุกชิงพืน้ที่ท  ากิน และ
รฐับาลพม่าไม่ไดร้บัรองสถานภาพความเป็นชาติพนัธุไ์ทยวนไวใ้นสหภาพพม่า ชาวไทยวนจึงตอบ
โตช้าติพนัธุท์ี่มีอ  านาจทางการเมืองและเศรษฐกิจดงักลา่ว ดว้ยการแสดงอตัลกัษณท์างวฒันธรรม
ลา้นนาเพื่อยืนหยดัในความเป็นตวัตนที่มีอารยธรรมและเรียกรอ้งสิทธิความเป็นพลเมืองที่ไม่ถูก
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เลือกปฏิบตัิเพราะอคติทางวฒันธรรม โดยหยิบยกอตัลกัษณท์างวฒันธรรมลา้นนามาช่วงชิงพืน้ที่
เพื่อแสดงตวัตนอย่างต่อเนื่องทัง้ประวตัิศาสตรช์มุชน พระพทุธศาสนาและคติความเช่ือ ประเพณี
พิธีกรรม ภาษาและวรรณกรรม อาหาร และการแต่งกาย  ภายหลงัสงัคมมีการเปลี่ยนแปลง ท าให้
ชาวไทยวนไดป้รบัเปลี่ยนและธ ารงอัตลกัษณ์ทางวัฒนธรรมลา้นนา โดยมีปัจจัยทัง้ภายในและ
ภายนอกที่สง่ผลต่อการเปลี่ยนแปลง วิธีการปรบัเปลี่ยน และธ ารงอตัลกัษณท์างวฒันธรรมลา้นนา
ของชาวไทยวน ไดแ้ก่ การประกอบสรา้ง การปรบัปรน และการผลิตซ า้  การสังเคราะหค์วามรู้
พบว่า การธ ารงอตัลกัษณท์างวฒันธรรมลา้นนามีความส าคญัต่อชาวไทยวนในการแสดงตวัตน
และจ าแนกตวัตนที่แตกต่างจากชาติพนัธุอ์ีกทัง้ยงัสรา้งความรูส้กึรว่มในกลุ่มชาวไทยวน ผลลพัธ์
จากการปรบัเปลี่ยนและธ ารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมลา้นนาท าใหอ้ัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรม
ลา้นนาด ารงอยู่อย่างมีคณุค่า โครงสรา้งผูน้  าชมุชนไทยวนท่ีเขม้แข็งเอือ้ต่อการธ ารง อตัลกัษณท์าง
วฒันธรรมลา้นนา และอตัลกัษณท์างวฒันธรรมลา้นนาเป็นทุนทางวฒันธรรมที่มีทัง้คุณค่าและ
มลูค่าต่อการพฒันาคณุภาพชีวิต 

นิวตั ทองวล (2558) ศึกษาการผลิตซ า้อตัลกัษณท์างวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธุไ์ทด า
บ้านนาป่าหนาด ต าบลเขาแก้ว อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีความมุ่งหมาย 2 ประการคือ  
เพื่อศกึษาอตัลกัษณแ์ละการผลิตซ า้อตัลกัษณ ์และ เพื่อศกึษาเงื่อนไขและปัจจยัที่สง่ผลกระทบต่อ
การผลิตซ า้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทด าบ้านนาป่าหนาด ต าบลเขาแก้ว 
อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มชาติพนัธุไ์ทบา้นนาป่าหนาด วิธีคิดของคนไท
จะปรบัเปลี่ยนไปตามบริบททั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ชาวไทด ามีอัตลักษณ ์ 
3 ระดับคือ อัตลักษณ์ ปัจเจก ความเป็นตัวตนของปัจเจกบุคคลที่ไม่เหมือนกับบุคคลอื่นของ  
ชาวไทด า ซึง่มีความเก่ียวขอ้งกบัมิติภายในและมมุมองของคนภายนอก อตัลกัษณร์ว่ม คือตวัตนที่
ถูกสรา้งขึน้บนพืน้ฐานของความเหมือนกันของสมาชิกในกลุ่มย่อยก็ยังมีความแตกต่างของ 
กลุม่ย่อยอื่นๆ มาเป็นตวัก าหนดอตัลกัษณเ์ฉพาะกลุม่ของตน อตัลกัษณท์างสงัคมเป็นภาพลกัษณ์
โดยรวมในความเป็นตวัตนของสงัคมชาวไทด าที่แตกต่างจากสงัคมอื่น เป็นผลรวมของอตัลกัษณ์
ของปัจเจกที่หลากหลาย ซึง่มีพืน้ที่ซอ้นทบักนัอยู่บางสว่น 

การผลิตซ า้อัตลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชาวไทด า ที่ไดร้บัผลกระทบจากการพัฒนาสู่
ความทันสมัย โลกาภิวัตน์ การพัฒนาของรฐั และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วฒันธรรมสิ่งเหลา่นีล้ว้นไดส้ง่ผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทด าทัง้สิน้ ศนูยว์ฒันธรรมไทด า
และบา้นพิพิธภณัฑน์าป่าหนาด กลายเป็นพืน้ที่ซึง่ชาวไทด าไดใ้ชเ้ป็นกลไกในการสรา้งความหมาย
ให้กับความเป็นชาติพันธุ์ของตนเอง มีการจัดงาน และกิจกรรมเก่ียวกับวิถีชีวิต ประเพณี 
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วฒันธรรม ยงัมีการจดันิทรรศการความเป็นมาของชาวไทด าและวิถีชีวิตในอดีต การแสดงภาพเก่า
เล่าเรื่อง การน าขา้วของเครื่องใช้ในอดีตออกมาจัดแสดงใหค้วามรู ้มีการใชส้ื่อสัญลักษณ์ของ
ความเป็นไท ไม่ว่าจะเป็นภาพเรือนไทด าในอดีต หรือเรือนไทจ าลอง ลวดลายผ้าปักที่ เป็น
แบบอย่างเฉพาะของชาวไทด า ตวัอกัษรไทด า อาหารพืน้บา้น การแต่งกาย ความเช่ือพิธีกรรม มา
ใช้น าเสนอให้กับนักท่องเที่ยวไดส้ัมผัส เรียนรูว้ิถีชีวิตคนไทด า และยังเป็นการอนุรกัษ์ รือ้ฟ้ืน 
ปลกูฝังจิตส านกึใหแ้ก่ลกูหลานชาวไทด า 

1. ตวัแบบวฒันธรรมดา้นการแต่งกาย 
ชาวไทด าไดบ้ริหารจดัการโดยการน าเสนอผ่านการเป็นหมู่บา้นท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 

ผ่านศนูยว์ฒันธรรมด าและบา้นพิพิธภณัฑน์าป่าหนาด มีการสาธิตการทอผา้ มีการ ปรบัเปลี่ยน
ลายผา้ สี ที่ทอให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาดมากขึน้ มีการรวมกลุ่มทอผา้พื ้นบา้น  
มีเจา้หนา้ที่ที่อยู่ประจ าศนูยซ์ึ่งจะแต่งกายดว้ยชดุไทด า การจ าหน่ายเครื่องแต่งกายของชาวไทด า 
เครื่องเงิน เสือ้ผา้ มีการบรกิารโดยไม่เก็บค่าใชจ้่ายในการแต่งกายดว้ยชดุไทด าใหแ้ก่ นกัท่องเที่ยว
ได้สวมใส่เพื่อถ่ายภาพ ซึ่งเป็นการน าวัฒนธรรมมาสรา้งให้เกิดมูลค่าและคุณค่าขึน้มาใหม่  
เป็นการหวนกลบัไปหาและใชท้นุทางวฒันธรรมที่เป็นมรดกตกทอดมาแต่โบราณใหเ้กิดประโยชน ์

2. ตวัแบบวฒันธรรมดา้นภาษา 
ชาวไทด ามีภาษาเป็นของตนเอง ทัง้พยญัชนะและวรรณยุกต ์การเรียนรู ้ภาษาไทยคือ

ความจ าเป็นขัน้พืน้ฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ ชาวไทด าบา้นนาป่าหนาดจึงไดมี้การรือ้ฟ้ืน อนุรกัษ์
ภาษาไทด า โดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมกับสถาบนัการศึกษา นั่นคือ โรงเรียน โดยมีการจัดท า
หลกัสตูรทอ้งถิ่นภาษาไทด า เพื่อสอนลกูหลานชาวไทด าใหไ้ดเ้รียนรู ้อนรุกัษ ์ไม่ใหส้ญูหายไป และ
อนรุกัษภ์าษาโดยการจดัท ารายการวิทยทุอ้งถิ่นดว้ยภาษาไทด า 

3. ตวัแบบวฒันธรรมตานอาหาร 
ชาวไทบา้นนาป่าหนาดไดมี้การน าเสนอรูปแบบอาหาร เพื่อเป็นการอนรุกัษ ์รือ้ฟ้ืน ใหค้ง

อยู่ต่อไป ใหลู้กหลานไดส้ัมผัส เรียนรู ้และสืบทอดความเป็นคนไทด าใหค้งอยู่ต่อไป ผ่านศูนย์
วัฒนธรรมไทด าและบ้านพิพิ ธภัณฑ์บ้านนาป่าหนาด โดยมีการจัดรายการอาหารที่ มี
ลกัษณะเฉพาะของคนไทด าไวส้  าหรบับริการนกัท่องเที่ยวผูท้ี่สนใจไดส้มัผสัเรียนรูค้วามเป็นไทด า
ผ่านรสชาติอาหาร โดยมีกลุ่มแม่บ้านเป็นผู้คอยจัดเตรียมไว้ให้บริการเม่ือนักท่องเที่ยวแจ้ง 
ความประสงค ์มีรูปแบบรายการทั้งอาหารพืน้บา้นและอาหารทั่วไปตามที่นักท่องเที่ยวแจง้ความ
ประสงค ์
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4. ตวัแบบวฒันธรรมตา้นความเชื่อพิธีกรรม 
ชาวไทบา้นนาป่าหนาด จะนบัถือและบูชาพระยาแถน บรรพบุรุษและผี การปฏิบตัิตาม

ความเช่ือพิธีกรรมเหล่านี ้ต่างก็มีความยืดหยุ่น ไม่ค่อยเคร่งครดัเหมือนเดิม เพื่อเป็นการอนุรกัษ์
ประเพณีพิธีกรรมการเลีย้งหอเจ้าบ้าน จึงได้มีการรวบรวมขั้นตอน วิธีการต่างๆ ในพิธีกรรม  
การเลีย้งเขา้บา้น เพื่อใหล้กูหลานไดเ้รียนรูเ้ป็นมรดกสืบทอดต่อไป ส่วนดา้นพิธีเสนเรือน การขึน้
บา้นใหม่ การละเลน่แซปาง การท าตุม้นกตม้หน ูเหลา่นี ้ไดถ้กูน ามาสาธิตในหมู่บา้นวฒันธรรมไท
ด า และ พิพิธภณัฑไ์ทด านาป่าหนาด 

5. ตวัแบบวฒันธรรมดา้นส านกึทางชาติพนัธุ ์
ชาวไทบา้นนาป่าหนาดพยายามที่จะรือ้ฟ้ืน สรา้งเสริมความเป็นกลุ่มดว้ยการเช่ือมโยง

และอา้งถึงความเป็นญาติกบัชาวไทด าในประเทศลาว เป็นการสรา้งความทรงจ าทางสงัคมขึน้มา
ใหม่ มีการไปมาหาสู่กันมากขึน้ มีการท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อเป็นการสรา้งความตระหนักและ
ส านกึรว่มทางชาติพนัธุร์ว่มกนัโดยผ่านการปฏิบตัิการทางวฒันธรรม 

2. เงื่อนไขและปัจจยัที่สง่ผลต่อการปรบัตวัทางวฒันธรรมของชาวไทด า 
เงื่อนไขและปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตซ า้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ไดแ้ก่ กระบวนการ

สรา้งความเป็นตวัตน การขา้มพรมแดนและการผสมกลมกลืนทางวฒันธรรม กระแสโลกาภิวตัน ์
การพฒันาของรฐั การอนรุกัษ ์การสนบัสนนุการท่องเที่ยว และการสนบัสนนุทอ้งถิ่นพัฒนา 

สรุปไดว้่า การผลิตอตัลกัษณท์างวฒันธรรมเป็นปรากฏการณท์ี่พบเห็นไดโ้ดยทั่วไปใน 
โลกยุคปัจจุบัน ที่แข่งขันกันด้วยความเร็ว การผลิตซ า้อัตลักษณ์จึงต้องเกิดขึน้อยู่ตลอดเวลา  
ตราบเท่าที่วฒันธรรมยงัมีการเคลื่อนไหว อตัลกัษณข์องชาวไทด าจงึเป็นแบบยืดหยุ่นไม่คงที่ ซึ่งท า
ใหช้มุชนชาวไทด าสามารถปรบัตวัและด ารงอยู่จนถึงปัจจบุนั 
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3. แนวคิดทฤษฎี 

3.1 ทฤษฎีอตัลกัษณ ์
แนวคิดที่ผูว้ิจยัใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิดเรื่อง อตัลกัษณ ์

(Identity) เป็นกรอบในการอธิบายและวิเคราะหถ์ึงการสรา้งอตัลกัษณข์องชาติพนัธุไ์ทพ่าเกผ่าน
มิติทางดนตรี ว่าชาวไทพ่าเกมีกระบวนการสรา้งอตัลกัษณอ์ย่างไร เพราะเหตใุดจงึเลือกดนตรเีป็น
เครื่องแสดงตวัตนของกลุ่มชาติพันธุแ์ละอตัลกัษณท์ี่สรา้งเหล่านัน้ส่งผลอย่างไรต่อการด ารงอยู่
ของชาวไทพา่เก  

มีนกัวิชาการหลายท่านไดก้ลา่วถึงค าวา่ อตัลกัษณ ์ไวด้งันี ้
พิพฒันพ์งษ ์มาศิร ิ(2559) กลา่วถึง ตน้ก าเนิดของอตัลกัษณ ์ไวใ้นบทความ แนวคิด

ในการศกึษาอตัลกัษณท์างดนตรี ใจความวา่ “อตัลกัษณ”์ (Identity) ค านีมี้ตน้ก าเนิดมาจากการศกึษา
ในทางปรชัญารว่มสมยัของตะวนัตกที่เริ่มตน้ขึน้ตัง้แต่ในยคุสมยัของชาวกรีกเป็นตน้มา จนกระทั่งใน
กลางศตวรรษที่ 19 อตัลกัษณไ์ดถ้กูกลา่วถึงอีกครัง้ในการศกึษาทางสงัคมศาสตรส์มยัใหม่ โดยเฉพาะ
ในปี ค.ศ.1960 อตัลกัษณ์ไดก้ลายเป็นวาทกรรมทางสงัคมที่ถูกกล่าวถึงอย่างกวา้งขวางในประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของนักวิชาการสาขาต่างๆ ในสังคมศาสตร ์ได้ท าให้
แนวคิดอัตลักษณ์ได้ถูกพัฒนาขึน้และมีบทบาทส าคัญในฐานะทฤษฎีหลัก (Theoretical Role)  
การปรากฏของแนวคิดอตัลกัษณใ์นสาขาวิชาการต่างๆ ไดท้  าใหเ้กิดแนวทางในการศกึษาอตัลกัษณข์ึน้
ในหลายแนวทาง เช่น การศึกษาดงักล่าวน ามาซึ่งการอธิบายอตัลกัษณท์ี่เช่ือมโยงกบัความเป็นชาติ
พันธุ ์(Ethnicity) ที่ศึกษาโดย ซีกมุนท ์ฟร็อยท ์(Sigmund Freud) นอกจากนีย้งัปรากฏการศึกษาอัต
ลักษณ์ของกลุ่มนักวิชาการในสาขาอื่นๆ อีก เช่น สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และวัฒนธรรมศึกษา 
การศึกษาอัตลักษณ์ที่ปรากฏขึน้ในวิชาการสาขาต่างๆ ท าให้เกิดแนวทางการศึกษาอัตลักษณ์ที่
หลากหลายมากยิ่งขึน้ 

อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล (2546) ไดก้ล่าวถึง ความหมายและที่มาของค าว่าอตัลกัษณ ์
ไวใ้นหนงัสือ อตัลกัษณ ์การทบทวนทฤษฎีและกรอบแนวคิด ว่า อตัลกัษณมี์ความหมายเป็นปัจเจกที่
เช่ือมต่อ และสมัพันธก์ับสงัคม ซึ่งสงัคมก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและคุณค่าที่ติดตามมากับความเป็น
สามี-ภรรยา ความเป็นศิษย-์อาจารย ์อตัลกัษณจ์ึงเป็นเรื่องของสญัลกัษณด์ว้ย อตัลกัษณ ์(Identity) 
เป็นความรูส้ึก นึกคิดที่บุคคลมีต่อตนเองว่า “ฉันคือใคร” ซึ่งจะเกิดขึน้จากการปฏิสังสรรคร์ะหว่าง 
ตัวเรากับคนอื่น โดยผ่านการมองตนเองและการท่ีคนอืนมองเรา อัตลักษณ์ตอ้งการความตระหนัก 
(Awareness) ในตวัเราและพืน้ฐานของการเลือกบางอย่าง นั่นคือเราจะตอ้งแสดงตนหรือ ยอมรบัอย่าง
ตัง้ใจกบั อตัลกัษณท์ี่เราเลือก ความส าคญัของการแสดงตนก็คือ การระบไุดว้าเรามีอตัลกัษณเ์หมือน
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กลุ่มหนึ่ง และมีความแตกต่างจากกลุ่มอื่นอย่างไรและ  “ฉันเป็นใคร” ในสายตาคนอื่น มีรากศพัทม์า
จากภาษาลาตินว่า identitas ซึ่งหมายถึงลกัษณะเฉพาะ และสิ่งที่เป็นสมบตัิของคน หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
ที่ทาให้สิ่งนั้นเกิดโดดเด่นขึน้มา หรือมีแตกต่างจากสิ่งอื่นๆ และในปัจจุบันพบว่ามีการใช้คาว่า  
อัตลักษณ์ เข้ามาแทนที่  ค  าว่า เอกลักษณ์ เพราะว่าปัจเจกนั้นสามารถมีได้หลายอัตลักษณ ์
ขณะเดียวกันนั้นความหมายของอัตลักษณ์อาจเปลี่ยนแปลงเลื่อนไหลไปตามบริบท มิไดห้มายถึง
คณุสมบตัิเฉพาะตวัอีกต่อไป  

เจนคินส ์(Jenkins 2014) ไดก้ลา่วถึง ที่มาและความหมายของค าวา่อตัลกัษณ ์ไวใ้น
หนงัสือ Social Identity ใจความว่า อตัลกัษณ ์(Identity) มีรากศพัทม์าจากภาษาลาติน คือ Identitas 
เติมใชค้  าว่า Idem ซึ่งมีความหมายว่าเหมือนกัน (the same) แต่โดยพืน้ฐานทางภาษาอังกฤษ ค า
วา่อตัลกัษณน์ัน้มีความหมาย 2 นยัยะ คือความเหมือนและความเป็นลกัษณะเฉพาะที่แตกตา่งออกไป 
ซึง่ตีความหมายจากความเหมือนบนพืน้ฐานของความสมัพนัธ ์และการเปรียบเทียบระหวา่งคน/สิ่งของ 
ในสองแง่มมุ คือความคลา้ยคลงึและความแตกต่าง 

ฟรชิ (Frith 1996)  ไดก้ล่าวถึง อธิบายอตัลกัษณ ์ไวใ้นบทความ Music and Identity 
ใจความว่า อตัลกัษณ ์หมายถึง สิ่งที่ท  าใหเ้รารูส้ึก รบัรู ้และตระหนกัว่า “เราคือใคร” และ “คนอื่นคือ
ใคร" อตัลกัษณจ์ึงเป็นสิ่งที่ผูค้นใชแ้สดงความเหมือนและความแตกต่างกบัคนอื่นๆ ในสงัคมที่ผ่านมา
การศกึษาอตัลกัษณใ์นทางสงัคมศาสตรไ์ดแ้สดงใหเ้ห็นวา่การแสดงออกในสิ่งที่เรียกวา่อตัลกัษณน์ัน้มี
หลายรูปแบบ บคุคลสามารถสรา้งอตัลกัษณท์ี่หลากหลายและซอ้นทบักนัอยู่ในบคุคลคนเดียวกนั เช่น 
อตัลกัษณบ์ุคคล อตัลกัษณ์ทางสงัคม อตัลกัษณ์ทางเพศ อัตลกัษณท์างวฒันธรรม อตัลกัษณ์ชาติ 
และอตัลกัษณช์าติพนัธุ ์เป็นตน้  

วูด้วารด์ (Woodward 2005)  ไดก้ล่าวถึง สญัลกัษณ ์ซึ่งเป็นลกัษณะส าคญัของอตั
ลั กษณ์  ไว้ ใน  ห นั งสื อ  Questions of identity : Gender,Class,Nation (Understanding Social 
Change) ใจความว่า ลกัษณะส าคญัของอตัลกัษณคือสญัลกัษณ ์(Symbol) ที่จะใชแ้สดงตน เช่น เข็ม
โรงเรียน ผา้พันคอของทีม หนังสือพิมพ ์ภาษาหรือบางทีเสือ้ผา้ที่เราสวมใส่เป็นตนสัญลักษณ์ คือ
ตวัแทน (Representative) ที่แสดงใหเ้ห็นว่าเรามีอตัลกัษณร์ว่มกบับุคคลบางกลุ่ม และแยกจากกลุ่ม
อื่นที่แตกต่างจากเรา เช่น เม่ือเราเจอกบันกัเรียนที่ปกตวัอกัษรย่อของโรงเรียนที่เราเรียนอยู ่จะท าใหเ้รา
เกิดความรูส้กึว่า เรากบัคนนัน้เป็นนกัเรียน โรงเรียนเดียวกนั แต่หากเจอกบันกัเรียนที่ปกอกัษรย่อของ
โรงเรียนอื่น เราจะรูส้กึว่าเขาไม่ไดเ้รียน โรงเรียนเดียวกบัเรา หรืออีกนยัหนึ่ง เขาอยู่โรงเรียนอื่นหรือเขา
ไม่ใช่พวกเดียวกบัเรานั่นเอง 
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ประสิทธ์ิ ลีปรชีา (2547) ไดก้ลา่วถึง การแบ่งประเภทของอตัลกัษณ ์ไวใ้น  บทความ 
การสรา้งและสืบทอดอตัลกัษณข์องกลุ่มชาติพนัธุม์ง้ ในหนงัสือรวมบทความจากการประชมุประจ าปี
ทางมานุษยวิทยาครัง้ที่ 2 เรื่อง ชาติและชาติพันธุ:์ วิถีชีวิตและความหลากหลายทางชาติพันธุใ์นโลก
ปัจจบุนั ใจความว่า สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ระดบั คือระดบัปัจเจกบคุคล (Individual identity) และ อตั
ลกัษณร์ว่มของกลุ่ม (Collective identity) ในระดบัปัจเจกบุคคล บุคคลหนึ่งอาจมีไดห้ลายอตัลกัษณ์
อยู่ในตวัเอง เช่น เพศ ชาติ ล  าดบัชัน้ทางสงัคม อาชีพ เป็นตน้ สว่นอตัลกัษณร์ว่มของกลุม่นัน้ ถกูสรา้ง
ขึน้โดยพืน้ฐานของความเหมือนกนัของสมาชิกภายในกลุม่ ซึง่บนพืน้ฐานของความเหมือนกนัของกลุม่ 
ย่อมมีความแตกต่างกบักลุม่อื่นมาเป็นตวัก าหนดความเป็นอตัลกัษณเ์ฉพาะกลุม่ของตนดว้ย  

ดังนั้น จากข้อความข้างต้นของ  พิพัฒน์พงษ์ มาศิริ กล่าวถึงต้นก าเนิดของ 
อัตลักษณ์  อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล และ เจนคินส์ (Jenkins) และ ฟริช (Frith) กล่าวถึง ที่มาและ
ความหมายของอัตลักษณ์ วู้ดวารด์ (woodward) กล่าวถึง  ลักษณะส าคัญของอัตลักษณ์ และ 
ประสิทธ์ิ  ลีปรีชา กลา่วถึง การแบง่ประเภทของอตัลกัษณ ์ท าใหผู้ว้ิจยัเขา้ใจถึงที่มา องคป์ระกอบ และ
การจ ากดัความของค าวา่อตัลกัษณ ์ ซึง่กลา่วไดว้า่อตัลกัษณข์องกลุม่ชาติพนัธุเ์ป็นลกัษณะอตัลกัษณ์
ที่มีรว่มกนักบัสมาชิกของกลุม่สงัคมเดียวกนั เกิดขึน้อย่างมีกระบวนการ ขัน้ตอน โดยมีสญัลกัษณเ์ป็น
สิ่งแสดงตวัตนความเหมือนและความต่างระหว่างสงัคมเดียวกบักบัสงัคมอื่น และมิใช่คณุสมบตัิหรือ
ลกัษณะเฉพาะที่ตายตัว สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงไดใ้นกลุ่มสงัคม จากปัจจัยหลายๆ ดา้น เช่น 
พืน้ที่ เวลา และความสมัพันธเ์ชิงอ านาจ  สิ่งเหล่านีจ้ะเป็นแนวทางในการคน้หาอตัลกัษณ์ของชาติ
พนัธุไ์ทพา่เก 

กระบวนการสรา้งอตัลกัษณ ์
วนัดี สนัติวฒุิเมธี (2545) กล่าวถึง กระบวนการสรา้งอตัลกัษณ ์ไวใ้นบทความ เรื่อง 

กระบวนการสรา้งอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวไทยใหญ่ชายแดนไทย – พม่า  กรณีศึกษาเรื่อง 
หมู่บา้นเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ ไวใ้นหนงัสือ ลา้นนา จกัรวาล ตวัตน อ านาจ ว่า
กระบวนการสรา้งอัตลักษณทางชาติพันธุ์เกิดขึน้ภายใต้ความสัมพันธ์ทางสังคมที่สลับซับซ้อน 
เนื่องจากในอดีตกลุ่มชาติพนัธุต์่างๆที่อาศยัอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกนั มีการติดต่อสมัพนัธก์นัในเรื่อง
การคา้ ขายแลกเปลี่ยนสิ่งของ รวมถึงการรบราฆ่าฟันกนัดว้ย ซึ่งความสมัพนัธด์งักล่าวก่อใหเ้กิดการ
หยิบยืมวฒันธรรมระหวา่งกนัขึน้ ดงันัน้ เม่ือกลุม่ชาติพนัธุแ์ต่ละกลุม่ของการรกัษาความเป็นหนึ่งเดียว
หรือความเป็นปึกแผ่น กระบวนการสรา้งอตัลกัษณทางชาติพนัธุ ์เพื่อสรา้งความเหมือนในพวกเราและ
ความต่างในพวกเขาจึงเกิดขึน้ ในกระบวนการนีอ้าจมีทัง้การสรา้งขึน้มาใหม่ และการหยิบยืมบางสว่น
ของวฒันธรรมกลุ่มอื่นมาท าใหเ้ป็นของเรา อตัลกัษณที่ถูกสรา้งขึน้ในยุคหนึ่ง อาจใชไ้ม่ไดผ้ลกับอีก 
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ยคุหนึ่ง เนื่องจากกลุ่มชาติพนัธุแ์ต่ละกลุม่ มีการปรบัตวัและหยิบยืมวฒันธรรมระหว่างกนั ดว้ยเหตนุี ้
อตัลกัษณใหม่จงึถกูสรา้งขึน้มาทดแทนของเก่า อตัลกัษณจ์ึงเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนตายตวัและไม่หยดุนิ่ง 
การสืบทอดและการเกิดอัตลักษณ์ใหมจึงเกิดขึน้ได้เสมอภายใตก้าลเวลา และบริบททางสังคมที่
เปลี่ยนไป 

ดงันัน้ อตัลกัษณข์องชาติพันธุไ์ทพ่าเกจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในกระบวนการสรา้ง
และการแสดงตัวตนในฐานะเป็นกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมดนตรีของตนเอง และมีการหยิบดนตรี
บางสว่นจากวฒันธรรมกลุม่อื่นน ามาผสมผสาน ซึง่สิ่งเหลา่นีก้่อเกิดจากความพยายามที่สรา้งและ
แสดงตวัตน  

จากขอ้ความขา้งตน้ของ วนัดี สนัติวฒุิเมธี ที่กล่าวถึง กระบวนการสรา้งอตัลกัษณ ์
ท าใหผู้ว้ิจัยเขา้ใจถึง กระบวนการ ล าดับ ขัน้ตอน ในการสรา้งและธ ารงอัตลกัษณ์ของกลุ่มชาติ
พนัธุไ์ทพา่เก 

 
3.2 ทฤษฎีการผลิตซ า้ 

กาญจนา แกว้เทพ (2539) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดเรื่อง Production and Reproduction 
ไว้ในหนังสือ สื่อสองวัฒนธรรม ว่า ส  านักเศรษฐศาสตรก์ารเมือง ได้กล่าวถึง แนวคิดเรื่อง 
Production and Reproduction ไว้ว่า เม่ือมีการผลิตสิ่งใดขึน้มาแล้วจ าเป็นต้องมีการผลิตซ า้ 
สืบทอดอยู่เสมอ จึงจะเป็นหลักประกันความต่อเนื่องยืนยาวของสิ่งนั้น ในเรื่องสื่อพืน้บ้านก็
เช่นเดียวกนั หากขาดการผลิตซ า้ สื่อนัน้ก็จะสญูสลายได ้

ซึ่งสิ่งที่ถูกผลิตขึน้มาในสงัคมชาติพันธุ์ไทพ่าเก คือ ดนตรีและวัฒนธรรมดา้นอื่นๆ 
ส าหรบัค านิยามของค าวา่ “วฒันธรรม” ส  านกัวฒันธรรมนิยมไดป้ฏิเสธความหมายแบบชนชัน้สงูที่
ถือวา่ “วฒันธรรมจะตอ้งเป็นศิลปะวรรณกรรมชิน้สดุยอดเท่านัน้” หากแต่ใชใ้นความหมายที่ผนวก
รวมเอา “วฒันธรรมพืน้บา้น” เขา้ไปดว้ย โดยถือว่าวฒันธรรมเป็น “ปฏิบตัิการทางสงัคม” ทกุอย่าง 
(Social practice) โดยที่ปฏิบัติการนั้นจะก่อตัวมาจากสภาพความจริงของสังคมแต่ละแห่ง  
ซึ่งส  านกันีย้งัเนน้หนกัว่า ค าว่า “ปฏิบตัิการทางสงัคม” จะตอ้งเป็นปฏิบตัิการที่ประชาชนก าลงัใช้
ชีวิตอยู่ในปัจจุบนั (lived experience) เพราะฉะนัน้ “วฒันธรรม” จึงไม่ใช่สิ่งที่ตายไปแลว้ (dead 
experience) แต่ตอ้งเป็นสิ่งที่ผูค้นในสงัคมก าลงัปฏิบตัิอยู่ 

จากขอ้ความขา้งตน้ กล่าวไดว้่าดนตรีและวฒันธรรมของชาติพันธุไ์ทพ่าเก ถือเป็น
ปฏิบัติการทางสังคม ที่ถูกผนวกอยู่ในวิถีชีวิตของคนในสังคมและศาสนา ซึ่งปรากฏใหเ้ห็นใน
ปัจจบุนั เช่น ดนตรีปรากฏในงานปอยตา่งๆ และกิจกรรมของชมุชน  
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จากนิยามของค าว่าวัฒนธรรมที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ได้ก่อให้เกิดค านิยามของ
วฒันธรรมอีกอย่างหนึ่ง คือ วฒันธรรมจะเป็นทัง้ความหมาย (Meaning) และระบบคณุค่า (Value 
System) ที่ตกผลกึมาจากประสบการณท์ี่แวดลอ้มอยู่รอบตวับคุคล กลา่วคือ ภมูิความรูด้า้นดนตรี
พืน้บา้นของชาติพนัธุไ์ทพ่าเก ไม่มีการจดบนัทึกไวเ้ป็นโนต้ ดงันัน้ภูมิความรูด้า้นนีจ้ึงสะสมอยู่ใน
กลุ่มผูอ้าวุโสและผูรู้ท้างดา้นดนตรี มีวิธีเดียวที่คนรุ่นหลังจะตอ้งเรียนรูจ้ากผูอ้าวุโสและผูรู้ค้ือ  
การท าตาม  

จากอิทธิพลด้านแนวคิดที่ได้จากส านักเศรษฐศาสตรก์ารเมือง ท าให้ วิลเลี่ยม
(William, 1995, อา้งถึงใน กาญจนา แกว้เทพ 2539) นักวิชาการชาวอังกฤษ ผูส้านแนวคิดของ
ส านักวฒันธรรมนิยม (Culturalism) ซึ่งมีตน้ก าเนิดความเป็นมาจากนักเศรษฐศาสตรก์ารเมือง
ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 20 เนน้วา่ แนวทางการศกึษาวฒันธรรมนัน้จะตอ้งพิจารณาอย่างเป็นรูปธรรม 
คือ ตอ้งศึกษากระบวนการผลิตวฒันธรรม (Production) และการผลิตซ า้เพื่อสืบทอดวฒันธรรม
นัน้ (Reproduction) ตอ้งศกึษาว่าวฒันธรรมนัน้ผลิตขึน้มาไดอ้ย่างไร ใครผลิต ด าเนินการอย่างไร 
กล่าวได้ว่าการศึกษาวัฒนธรรมต้องพิจารณาทั้งในระดับของการผลิตและการผลิตซ า้ เป็น
การศึกษากระบวนการที่เริ่มตั้งแต่การเกิดขึน้ การธ ารง รกัษา การคัดเลือก การเสื่อมถอยและ  
การเกิดขึน้ใหม่เป็นวจักัรสืบไป 

ซึ่ง สมสุข หินวิมาน (2548) ได้แสดงกระบวนการผลิตและผลิตซ า้เพื่อสืบทอด
วฒันธรรมของวิลเลี่ยม ไวใ้น เอกสารการสอนชุดวิชาปรชัญานิเทศศาสตรแ์ละทฤษฎีการสื่อสาร 
หน่วยที่ 8-15 เป็นภาพแผนภมูิ ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

แสดงกระบวนการผลิตและการผลิตซ า้เพื่อสืบทอดวฒันธรรม 

(Cultural Production and Reproduction) 

 

กระบวนการทางวฒันธรรม 

(Cultural Process) 

การผลิต (Production) 

การบรโิภค(Consumption) 

การผลิตซ า้ 
(Reproduction) 

การเผยแพร ่
(Distribution) 
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จากหลักแนวคิดเรื่อง Production and Reproduction ดังกล่าวข้างต้น วิลเลี่ยม 
(William, 1995, อา้งถึงใน กาญจนา แกว้เทพ 2539)ไดน้ ามาประยกุตอ์ธิบายว่า ในขณะที่ทุกวนั
ปฏิบตัิการทางสงัคมจะก่อเกิดวฒันธรรมผ่านสื่อต่างๆตลอดเวลา  แต่ในระยะยาวแลว้ จะมีเพียง
บางวฒันธรรมเท่านัน้ที่จะคงอยู่มีชีวิตยืนยาว เพราะไดร้บัการสืบทอดอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละ
กลุม่ชน แต่ละสงัคม จะมีวฒันธรรมในการเลือกสรรสื่อบางชนิดไว ้หรือตดัทิง้สื่อบางชนิดออกไป ที่
เรารียกว่า มี “วฒันธรรมในการเลือกสรร” (Tridition of Selection) และไดท้ าใหเ้ห็นประเด็นการ
วิเคราะหช์ดัเจนขึน้ดว้ยการจ าแนกประเภทของการปฏิบตัิการทางวฒันธรรมออกเป็น 3 ประเภท 
คือ dominant (วฒันธรรมหลกั) residual (วฒันธรรมที่ตกคา้งมาจากอดีต ที่มีลกัษณะตรงกนัขา้ม
กับวัฒนธรรมหลัก) emergent (วัฒนธรรมที่ก าลังก่อตัวขึน้ใหม่ โดยเป็นผลรวมระหว่างสอง
ประเภทแรก) ดงันัน้ จากขอ้ความขา้งตน้ กลา่วไดว้่า วฒันธรรมสามารถปรบัเปลี่ยนได ้โดยมีปรบั
การประยุกตร์ะหว่างวฒันธรรมหลกัและวฒันธรรมที่ตกคา้งมาจากอดีต ที่มีลกัษณะตรงกนัขา้ม
กับวัฒธรรมหลัก ซึ่ง กาญจา แก้วเทพ (2548)  ไดก้ล่าวถึง การปรบัประยุกตว์ัฒนธรรม ไวใ้น
หนังสือ สื่อพืน้บา้นเพื่อการพัฒนาภาพรวมจากงานวิจัย ว่า  การปรบัประยุกตว์ฒันธรรมในอีก
รูปแบบหนึ่งที่เป็นการผสมผสานระหว่างสิ่งเก่าหรือวฒันธรรมเดิมที่มีอยู่กบัสิ่ งใหม่หรือวฒันธรรม
ใหม่ที่เขา้มาโดยการพบปะกนัระหวา่งสิ่งเก่ากบัสิ่งใหม่มีอยู่ 3 รูปแบบคือ 

1. แบบแผนที่ ของเก่า A ถูกแทนที่ ด้วยของใหม่  B ทั้งหมด แบบแผนนี ้เป็น 
ยุทธศาสตรห์ลักของการพัฒนาสังคมไทยที่ผ่านมา ในกรณีของสื่อพื ้นบ้านก็เช่น การน าเอา  
ความบนัเทิงดว้ยโนราหรือหนงัตะลงุออกไป 

2. แบบแผนที่เก็บทัง้ของเก่าและของใหม่เอาไวด้ว้ยกนั เช่น ในงานวิจัยโนราพบว่า 
ในงานเทศกาลหรืองานบุญต่าง ๆ ก็มกัจะมีทัง้สื่อพืน้บา้นแบบเก่า เช่น โนรา หนงัตะลงุ พรอ้ม ๆ กบั
สื่อสมัยใหม่ เช่น ภาพยนตร ์การแสดงดนตรีลูกทุ่งลูกกรุงประชันกัน แบบแผนการเอาของเก่าและ
ของใหม่มาไวท้ัง้คู่นีจ้ะใชไ้ดภ้ายใตเ้งื่อนไขที่ตอ้งมีทรพัยากรมากพอที่จะใชไ้ดท้ัง้ของเก่าและของใหม่
ควบคูก่นั 

3. แบบแผนท่ีมีลกัษณะเป็นลกูผสมดว้ยการน าเอาคุณลกัษณะบางอย่างจากของ 
เก่า (A) มาบวกผสมกบัคณุลกัษณะบางอย่างจากของใหม่ (B) แลว้ผสมผสานกนัออกมาเป็น ลกูผสม 
(AB) ตวัอย่างเช่น การปรบัเปลี่ยนของหมอล าบางประเภท เช่น หมอล ากลอนซิ่งที่น  าเอาลกัษณะการ
ล ากลอนแบบเดิมมาประสานกบัเครื่องดนตรีสมยัใหม่ เป็นตน้ 

จากแนวคิดเรื่อง Production และ Reproduction ของส านกังานเศรษฐศาสตรก์ารเมือง 
ที่กลา่วไวว้่า เม่ือมีการผลิตสิ่งใดขึน้มาแลว้จ าเป็นตอ้งมีการผลิตซ า้เพื่อสืบทอดอยู่เสมอจึงจะเป็น
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หลกัประกนัความต่อเนื่องยืนยาวของสิ่งนัน้ได ้ในเรื่องดนตรีก็เช่นเดียวกนั หากขาดการผลิตนัน้ก็
จะสญูสลายได ้และแนวทางการศึกษาวฒันธรรมของ เรยม์อนด ์วิลเลียมส ์ผูว้ิจัยไดน้  าแนวคิด
เหล่านีม้าประยกุตใ์ชก้บัการวิจยัครัง้นีเ้พื่ออธิบายว่า ดนตรีและวฒันธรรมดา้นอื่นๆ ของชาติพนัธุ์
ไทพ่าเกในทุกวนันีถู้กผลิตขึน้มาอย่างต่อเนื่อง ผ่านแนวคิดการผลิตซ า้ ค าถามที่เกิดขึน้ตามมาก็
คือ ใครเป็นผูมี้อ  านาจในการผลิตดนตรีและวฒันธรรมดา้นอื่นๆ ดนตรีและวฒันธรรมอื่นๆถูกผลิต
ขึน้มาใหม่ในลกัษณะไหน ดนตรีและวฒันธรรมดา้นอื่นๆ ของชาติพนัธุไ์ทพา่เกคืออะไร ซึง่การผลิต
ซ า้ของดนตรีและวัฒนธรรมด้านอื่นๆ ของชาติพันธุ์ไทพ่าเกถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ส  าคัญใน
กระบวนการสรา้งอตัลกัษณข์องชาติพนัธุไ์ทพา่เกใหส้ามารถด ารงอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างตอ่เนื่อง 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
การศึกษาดนตรีกับการสรา้งอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทพ่าเก รฐัอัสสัม ประเทศ

อินเดีย ในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัทางมานษุยดรุยิางควิทยา โดยรวบรวมขอ้มลูเอกสาร ต ารา บทความ
ทางวิชาการ และงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับหัวขอ้วิจัย จากแหล่งองคค์วามรูต้่างๆ เพื่อหาประวัติ  
ความเป็นมาของชาติพนัธุไ์ทพ่าเก และขอ้มลูจากการปฏิบตัิภาคสนาม โดยศึกษาองคค์วามรูข้อง
ดนตรีไทพ่าเกและกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทพ่าเกด้วยวิ ธีการสังเกต  
การสมัภาษณ์ วีดิทัศน ์บนัทึกเสียง และบนัทึกภาพนิ่ง และน าขอ้มูลทัง้หมดที่ไดจ้ากการศึกษา
วิเคราะหน์ ามาเรียบเรียงในรูปแบบเชิงพรรณนาวิเคราะหเ์ป็นความเรียง ซึ่งผูว้ิจยัไดก้ าหนดแนว
ทางการด าเนินการตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
 

ขั้นตอนการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
1.การเลือกพืน้ทีว่ิจัย 

ส ารวจเบื ้องต้นจากข้อมูลเอกสารและข้อมูลภาคสนามเริ่มจากการเดินทางไป
ภาคสนามในพืน้ที่รฐัอัสสัม ประเทศอินเดีย กับ ผศ.ดร.วีระ พันธุ์เสือ ในช่วงเดือน เม.ย.60 ได้
เดินทางไปยงัหมู่บา้นน า้พ่าเกเขา้รว่มกิจกรรมในงานประเพณีปอยสงัแก่น ในขณะที่รว่มงานไดท้ า
ความรูจ้กักบัหญิงชาวไทพ่าเก ชื่อ อีนาว เถา้มงุ  อีนาวคอยแนะน าวิธีการในการปฏิบตัิตนในงาน
ปอยสงัแก่นใหก้บัผูว้ิจยั  อีนาวไดพ้าผูว้ิจยัพบกบัเย่ หอม ไฮโหลง ซึ่งเป็นบคุคลที่มีความสามารถ
ดา้นการขับรอ้งเพลงสมัยใหม่ ผู้วิจัยไดข้อ facebook ของอีนาว เพื่อติดต่อกันในภายหลัง ซึ่ง 
การเลือกพืน้ที่วิจยันัน้ ผูว้ิจยัพิจารณาแลว้เห็นวา่ หมู่บา้นน า้พา่เก แขวงนาฮารก์าเทีย เขตดิบรูการ ์
รฐัอสัสมั ประเทศอินเดีย  เป็นพืน้ที่ที่มีชาวไทพ่าเกอาศยัอยู่มากที่สดุเม่ือเทียบกับชาวไทพ่าเกใน
หมู่บา้นอื่นๆ  และอาศยัอยู่ท่ามกลางกลุ่มชาติพนัธุท์ี่มีความหลากหลายทางวฒันธรรมอาศยัอยู่
หลายกลุ่มในรฐัอสัสมั เป็นกลุ่มชาติพันธุท์ี่มีความเขม้แข็งทางวฒันธรรม และยงัคงใชภ้าษาพูด
ของตนเอง  

2. การเตรียมตัวในการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
ภายหลังที่ เดินทางกลับจากรัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย ผู้วิจัยและอีนาวยังคง

ติดต่อสื่อสารกันและสอบถามขอ้มูลดา้นดนตรี  ผูว้ิจัยไดเ้ดินทางไปยังหมู่บา้นน า้พ่าเกอีกครัง้
ในช่วงเดือน ธ.ค.61 ในการเดินทางครัง้นีเ้ป็นการเดินทางไปกบั ผศ.ดร.วีระ พนัธุเ์สือ และคณะของ
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นิสิตปรญิญาโท สาขามานษุยดรุยิางควิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ซึ่งเม่ือผูว้ิจยัเดินทาง
ไปถึงยงัสนามบินจอรห์ตัไดแ้ยกกบัคณะเดินทางไปยงัหมู่บา้นน า้พ่าเก ในการเดินทางครัง้นีผู้ว้ิจยั
ตัง้ใจเดินทางเพื่อเก็บขอ้มลูและสมัภาษณบ์คุคล ก่อนการเดินทางไดป้ระสานไปยงัอีนาว  ผูว้ิจยัได้
เตรียมตัวโดยติดต่อ ดร.อุเทน วงศส์ถิตย ์สอบถามขอ้มูลเบือ้งตน้เก่ียวกับพืน้ที่และบุคคลผูใ้ห้
ขอ้มลู  ซึ่ง ดร.อเุทน  วงศส์ถิตย ์แนะน าใหต้ิดต่อ งี่ ยอด เวียงแก่น ในวนัแรกที่เดินทางไปถึงหมู่บา้น
น า้พ่าเก ผูว้ิจัยพักที่บา้นของงี่  ยอด เวียงแก่น และในเชา้วันรุ่งขึน้ผูว้ิจัยยา้ยเขา้มาพักอาศัยใน
หมู่บา้นน า้พ่าเก ซึ่งอีนาวไดจ้ดัหาที่พกัใหก้บัผูว้ิจยัพกัอยู่ที่โฮมสเตยใ์นหมู่บา้น อีนาวไดช้่วยผูว้ิจยั
ประสานไปยงับุคคลที่ผูว้ิจยัมีความประสงคจ์ะสมัภาษณท์ราบและพาผูว้ิจยัไปพบกบัผูใ้หข้อ้มลู 
ใชเ้วลาอยู่ในพืน้ที่เป็นระยะเวลา 5 วนั หลงัจากนัน้ไดเ้ดินทางไปยังรฐัอรุณาจัลประเทศเพื่อเขา้
ร่วมงานปอยปีเหม่อ โดยอีนาวและวอน แสน เถา้มุง ซึ่งเป็นนอ้งชายของอีนาวไดเ้ดินทางไปส่ง
ผูว้ิจยัใหพ้บกบัเพื่อนของเชาว ์สคุ  า เชาวส์ิงห ์เพื่อนั่งรถไปยงัรฐัอรุณาจลัประเทศ 

ผูว้ิจัยเดินทางไปยงัหมู่บา้นน า้พ่าเกอีกครัง้ในช่วงเดือน พ.ย. 62 ระยะเวลาที่อยู่ใน
พืน้ที่จ  านวน 12 วนั ซึ่งตรงกับเทศกาลปอยปีเหม่อ และมีการจดัการแต่งงานในหมู่บา้นน า้พ่าเก 
ก่อนการเดินทางผูว้ิจยัไดต้ิดต่อไปยงัอีนาว เพื่อสอบถามถึงบคุคลผูใ้หข้อ้มลูและกิจกรรมที่จดัขึ ้น
ในช่วงนี ้โดยวางแผนการเดินทางครัง้นีผู้ว้ิจยัเดินทางคนเดียว ผูว้ิจยัไดว้างแผนการเดินทางจาก
ประเทศไทยไปยงัหมู่บา้นน าพ่าเก โดยสายการบินสไปซเ์จ็ท (Spicejet) เดินทางกลบัโดยสายการบิน
อินดิโก ้แอรไ์ลน ์(Indigo  Airline) เมื่อถึงสนามบิน วอน แสน ซึง่เป็นนอ้งชายของอีนาว ไดเ้ดินทาง
มารบัผูว้ิจยัไปยงัหมู่บา้นน า้พา่เก ผูว้ิจัยไดพ้กัอาศยัอยู่ที่บา้นของอีนาว ไดร้บัการช่วยเหลือในขณะ
เก็บข้อมูลภาคสนามจากอีนาว เถ้ามุง, วอนแสน เถ้ามุง, อ้ายเจมอ ชัคคัพ, เปียลอน เถ้ามุง, 
เอมแสน เถ้ามุง และ แสนเอม ชัคคัพ ช่วยในการติดต่อประสานงานกับบุคคลผู้ให้ขอ้มูลและ 
ช่วยเหลือผูว้ิจยัในการเดินทางไปยงัสถานที่ต่าง 

3. การเตรียมตัวลงพืน้ทีเ่ก็บข้อมูล  
การเตรียมตวัดา้นภาษา ผูว้ิจัยใชภ้าษาองักฤษในการสื่อสารกับชาวบา้นน า้พ่าเก

และใชภ้าษาไทพ่าเก โดยการเรียนรูภ้าษาไทพ่าเกจากหนงัสือไตพ่าเก-ภาษาไทย จากการลงพืน้ที่ครัง้
แรก พบว่า ภาษาไทพ่าเกมีความคลา้ยคลึงกับภาษาเหนือและภาษาอีสานของชาวไทย ผูว้ิจัยทราบ
เป็นบางค า ดา้นวัฒนธรรมของชาวไทพ่าเก มีความคลา้ยคลึงกับวัฒนธรรมไทย ยังคงรบัประทาน
อาหารดว้ยมือ 

การเตรียมตัวดา้นการสัมภาษณ์บุคคลผู้ให้ขอ้มูล มีการเตรียมบทสัมภาษณ์ไว้
ลว่งหนา้ ระหวา่งที่ผูว้ิจยัอยู่ที่ประเทศไทยไดมี้การติดต่อสื่อสารสอบถามสมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มลูวิจยัผ่าน
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ทางออนไลน ์ อีนาวช่วยในการประสานและผูว้ิจยัไดต้ิดต่อสื่อสารโดยตรงผ่านทาง Facebook  และ 
Whatsapp  

การเตรียมตวัในการเดินทาง มีการตรวจเช็คสายการบิน วางแผนการเดินทาง ซือ้ตั๋ว 
จดัท าวีซ่าออนไลน ์เนื่องดว้ยผูว้ิจัยไดว้างแผนดินทางไปยงัรฐัอรุณาจลัประเทศ ซึ่งตอ้งมีใบอนุญาต
ผ่านเขา้เมือง เชาว ์สคุ  า ไดช้่วยเหลือผูว้ิจยั โดยการช่วยเป็นธุระจดัท าใบอนญุาตผ่านเขา้รฐัอรุณาจลั
ประเทศใหก้บัผูว้ิจยั  

 
4.ผู้ใหข้้อมูล 

แบ่งแยกไดเ้ป็น 3 กลุม่ ดงันี ้
4.1 กลุม่ประชากรทั่วไป 

ประชากรกลุ่มนีเ้ป็นผูใ้หค้วามรูเ้ก่ียวกับสภาพแวดลอ้มชุมชม และสภาพทั่วไปของ
ชมุชน 

Enow  Thoumong    อาย ุ  30 ปี 
Aim Chen Thomoung   อาย ุ 21 ปี 
Chen Aim Chakhap   อาย ุ 27 ปี 
Pyalon  Thoumong   อาย ุ 31 ปี 
Ngi Kya Kham Weingken   อาย ุ 49 ปี 

4.2 ผูน้  าของชมุชนในดา้นต่างๆ 
ประชากรกลุ่มนีเ้ป็นผูท้ี่มีความรูเ้ก่ียวกบัขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมและวิถี

ชีวิตของชุมชนเป็นอย่างดี ไดแ้ก่ ผูอ้าวุโสในชุมชน ผูน้  าทางดา้นดนตรี ตลอดจนเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งกับ
ชมุชน 

Ngi Than Hailoung   อาย ุ 49 ปี 
Ngi Yot Weingken    อาย ุ 48 ปี 
Ai Jekya Gohain     อาย ุ 67 ปี 
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4.3 ศิลปิน 
ประชากรกลุ่มนี ้คือ นักประพันธ์เพลง นักรอ้ง นักดนตรีในหมู่บา้น  โดยเป็นผูใ้ห้

ขอ้มลูในดา้นวฒันธรรม สว่นของบทเพลงโดยตรง เช่น วิธีการบรรเลง การสืบทอด บทเพลง เป็นตน้ 
Ai Je Mo Chakhap    อาย ุ 34 ปี 
Jehom Hailoung    อาย ุ 27 ปี 
Am Chaw Khyo Gohain Weingken  อาย ุ 62 ปี 
 

5.การรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยที่ ได้ท าการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งด้านเอกสาร และข้อมูลภาคสนาม  

ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
5.1 ผูว้ิจัยคน้ควา้รวมรวมเอกสารขอ้มูลและสิ่งพิมพ ์ไดแ้ก่ เอกสาร วารสาร และ

งานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับดนตรีชาติพันธุ์ไทพ่าเก งานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับการสรา้งอัตลักษณ์และ 
การผลิตซ า้ทางวฒันธรรม โดยไดท้ าการศกึษาจากแหลง่ขอ้มลูต่าง ๆ ดงันี ้

5.1.1 ส  านกัหอสมดุกลางมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
5.2.2 ศนูยม์านษุยวิทยาสิรนิทร (องคก์ารมหาชน) 
5.2.3 ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยับรูพา 
5.2.4 หอสมดุแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
5.2.5 พิพิธภณัฑภ์ายในหมู่บา้นน า้พา่เก 

5.2 การศกึษาและรวบรวมขอ้มลูภาคสนาม 
5.2.1 การสงัเกตแบบมีสว่นรว่มและไม่มีสว่นรว่มในกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรม

ดนตร ี
5.2.2 การสมัภาษณบ์ุคคลทั่วไป รวมทัง้วิทยากรต่าง  ๆที่มีความรูแ้ละเก่ียวขอ้งดา้น

วฒันธรรมดนตรี ดงันี ้
การวิจัยในครั้งนี ้ผู้วิ จัยใช้วิ ธีการสัมภาษณ์  ซึ่ งมี  2 ลักษณะ นั่ นคื อ  

การสมัภาษณแ์บบเป็นทางการ และการสมัภาษณแ์บบไม่เป็นทางการ 
ก. การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ  โดยผูว้ิจัยจะก าหนดค าถามไว้

ลว่งหนา้ ซึง่ค  าถามจะมีลกัษณะที่ตอ้งการค าตอบที่เฉพาะเจาะจง ในประเด็นที่เก่ียวกบัวฒันธรรม
ดนตรี  
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ข. แบบไม่เป็นทางการ เป็นวิธีที่ผูว้ิจัยใชค้วบคู่กับการสงัเกตแบบมี
สว่นรว่มและแบบไม่มีส่วนรว่ม เลือกใชก้บัชาวบา้นทั่วไป รวมถึงผูใ้หข้อ้มลูส าคญัดว้ย โดยสมัภาษณ์
เรื่องสภาพทั่วไปของหมู่บา้น และวฒันธรรมดนตรี 

5.3 การบันทึกภาพ ด าเนินการบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยกล้องวีดิทัศน์ และ
บนัทกึภาพนิ่งดว้ยกลอ้งดิจิตอล 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูในการวิจยั ครัง้นี ้
1. แบบสมัภาษณ ์

1.1 แบบมีโครงสรา้ง 
1.2 แบบไม่มีโครงสรา้ง 

2. การสงัเกต 
2.1 แบบมีสว่นรว่ม 
2.2 แบบไม่มีสว่นรว่ม 

อปุกรณท์ี่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มลู 
1.อปุกรณใ์นการจดบนัทกึ 
2.เครื่องบนัทกึวีดิทศัน ์ 
3.กลอ้งถ่ายภาพนิ่งชนิดดิจิตอล 
4.ไมโครโฟนส าหรบัอดัเสียง 
 

ขั้นศกึษาและการจัดกระท าข้อมูล 
ผูว้ิจัยน าขอ้มูลทั้งหมดจากเอกสาร ต ารา บทความทางวิชาการ งานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง  

ขอ้มลูจากการปฏิบตัิภาคสนามในส่วนของดนตรีที่ปรากฏ และขอ้มูลอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง น ามาจัด
เรียบเรียงตามขัน้ตอนเพื่อวิเคราะห ์รวมทัง้ขอค าแนะน าและตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อขอ
ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะ โดยน าขอ้มลูที่ไดท้  าการตรวจสอบนัน้มาปรบัปรุงแกไ้ข  

ขัน้ศกึษาขอ้มลู 
ผูว้ิจยัด าเนินการจ าแนกขอ้มลูโดยการน าขอ้มลูมาจ าแนกเป็นหมวดหมู่ ดงันี ้

1.จ าแนกขอ้มลูดา้นประวตัิศาสตร ์ดนตรี เอกลกัษณท์างวฒันธรรมของชาวไทพา่เก 
1.1 จากเอกสารสิ่งพิมพ ์
1.2 จากการสมัภาษณศ์ิลปิน 
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1.3 จากการสมัภาษณผ์ูน้  าชมุชนดา้นต่าง  ๆ
1.4 จากการสมัภาษณป์ระชากรทั่วไป 

ขัน้วิเคราะหข์อ้มลู 
ผูว้ิจยัน าขอ้มลูที่ไดจ้ากการรวบรวมขอ้มลูภาคสนามทั้งในประเทศไทยและรฐัอสัสมั 

ประเทศอินเดีย ขอ้มูลจากเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง ขอ้มูลจากต าราหนังสือวิชาการ เอกสาร
ส่ิงพิมพต์่างๆ และจากการสมัภาษณ์น ามาศกึษาวิเคราะหข์อ้มลู ขอ้มลูทางดา้นดนตรีใชห้ลกัการ
ทางดนตรีวิทยาและมานุษยดุริยางควิทยาในการจ าแนกรูปแบบทางดนตรีและบทเพลงของชาติ
พนัธุไ์ทพ่าเก และใชแ้นวคิดทฤษฎีทางมานษุยวิทยา วฒันธรรมศกึษา และสงัคมวิทยา ขอ้มลูจาก
บทสมัภาษณท์ี่เป็นลกัษณะขอ้มลูเชิงประจกัษ์ในการวิเคราะหป์รากฏการณท์างสงัคมของชมุชน
ไทพ่าเกในการสรา้งอตัลกัษณท์างชาติพนัธุผ์่านมิติทางดนตรี  โดยมีรายละเอียดของการรวบรวม
และวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

1.องคค์วามรูท้างดนตรีชาติพนัธุไ์ทพา่เก รฐัอสัสมั ประเทศอินเดีย 
1.1. ภมูิหลงัของชาวไทพา่เก 

1.1.1 ประวตัิความเป็นมาของชาติพนัธุไ์ทพา่เก 
1.1.2 สภาพทั่วไปของหมู่บา้นน า้พา่เกและวฒันธรรม 

1.2 องคป์ระกอบทางดนตรีของชาติพนัธุไ์ทพา่เก 
1.2.1 เครื่องดนตรแีละวิธีการบรรเลง 
1.2.2 การขบัรอ้ง 
1.2.3 ประเภทของวงดนตร ี
1.2.4 ประเภทของบทเพลง 
1.2.5 บทรอ้ง 
1.2.6 โอกาสในการบรรเลง 
1.2.7 บทบาทของดนตร ี

1.3 วิเคราะหค์ณุลกัษณะทางดนตรีของชาติพนัธุไ์ทพา่เก 
1.3.1 โครงสรา้งของบทเพลง 
1.3.2 พิสยัของเสียง 
1.3.3 ผิวพรรณ 
1.3.4 บนัไดเสียง 
1.3.5 รูปลกัษณท์่วงท านอง 
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1.3.6 การซ า้ท านอง 
1.3.7 จงัหวะ 

1.3.7.1 อตัราจงัหวะ 
1.3.7.2 กระสวนจงัหวะ 
1.3.7.3 ความเรว็จงัหวะ 

2. การสรา้งอตัลกัษณท์างชาติพนัธุไ์ทพา่เก 
2.1 กระบวนการสรา้งอตัลกัษณท์างชาติพนัธุผ์่านมิติทางดนตรี 

2.1.1. การคดัเลือกนกัดนตรี นกัรอ้ง และนกัร  า 
2.1.2 การแต่งกายในการเขา้รว่มกิจกรรมทางวฒันธรรมดนตร ี
2.1.3 จงัหวะและท านองเพลงของดนตรีไทพา่เก 
2.1.4 ภาษาไทพา่เกที่ใชใ้นบทรอ้ง 

2.2 การผลิตซ า้อตัลกัษณท์างชาติพนัธุไ์ทพา่เกผ่านมิติทางดนตรีและวฒันธรรม 
2.2.1 การผลิตซ า้ดนตรีพิธีกรรม 
2.2.2 การผลิตซ า้ดนตรีเพื่อความบนัเทิง 
2.2.3 การผลิตซ า้พิธีกรรมและประเพณี 
2.2.4 การผลิตซ า้ภาษาไทพา่เก 
2.2.5 การผลิตซ า้ชดุแต่งกาย 

ขั้นสรุป 
ขอ้มูลทั้งหมดที่ไดจ้ากการศึกษาวิเคราะห ์ไดน้  ามาเรียบเรียงในรูปแบบเชิงพรรณนา 

วิเคราะหเ์ป็นความเรียง และสรุปผลเป็นรายงานการวิจยั ในรูปแบบของเอกสารรูปเล่มที่สมบรูณ ์
โดยแบ่งเป็น 5 บท  

1. บทน า 
2. เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
3. วิธีด  าเนินการศกึษาคน้ควา้ 
4. ผลการวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สรุปผล อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
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บทที ่4  
ผลการด าเนินงานวิจัย 

 

การวิเคราะหด์นตรกีบัการสรา้งอตัลกัษณท์างชาติพนัธุไ์ทพ่าเก รฐัอสัสมั ประเทศอินเดีย  
ผูว้ิจัยไดน้  าผลจากการศึกษาองคค์วามรูท้างดนตรีของรฐัอัสสัม ประเทศอินเดีย มาเป็นขอ้มูล
เบือ้งตน้ในการวิเคราะหด์นตรีกับการสรา้งอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทพ่าเก รฐัอัสสัม ประเทศ
อินเดีย  โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอน 1 องคค์วามรูท้างดนตรีของชาติพนัธุไ์ทพ่าเก  และตอน
ที่ 2 กระบวนการสรา้งอตัลกัษณท์างชาติพนัธุไ์ทพา่เกผ่านมิติทางดนตรี 

ตอนที่  1 ผู้วิจัยศึกษาองค์ความรูท้างดนตรีของชาติพันธุ์ไทพ่าเก รฐัอัสสัม ประเทศ
อินเดีย โดยจ าแนกประเด็นการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็น ไดแ้ก่ ประเด็นที่หนึ่ง ภูมิหลงัของชาติ
พันธุ์ไทพ่าเก ซึ่งประกอบดว้ย ประวัติความเป็นมาของชาติพันธุ์ไทพ่าเก และสภาพทั่วไปของ
หมู่บา้นน า้พ่าเกประเด็นที่สอง องคป์ระกอบทางดนตรีของชาติพันธุ์ไทพ่าเก ซึ่งประกอบดว้ย 
เครื่องดนตรีและวิธีการบรรเลง การขับรอ้ง ประเภทของวงดนตรี ประเภทของบทเพลง บทรอ้ง 
โอกาสในการบรรเลง และบทบาทของดนตรี และประเด็นที่สาม วิเคราะหค์ณุลกัษณะทางดนตรี
ของชาติพนัธุไ์ทพ่าเก ประกอบดว้ย โครงสรา้งของบทเพลง พิสยัของเสียง ผิวพรรณ บนัไดเสียง 
รูปลกัษณท์่วงท านอง การซ า้ท านองและจงัหวะ 

ตอนที่  2 ผู้วิจัยน าประเด็นส าคัญซึ่งได้จากการศึกษาภูมิหลังของชาติพันธุ์ไทพ่าเก 
องคป์ระกอบทางดนตรี และวิเคราะหค์ณุลกัษณะทางดนตรีของชาติพนัธุไ์ทพ่าเกมาตีความและ
อธิบาย เพื่อสะทอ้นถึงความคิดและจิตส านึกในการสรา้งอตัลกัษณท์างชาติพนัธุไ์ทพ่าเก โดยใช้
ทฤษฎีอัตลักษณ์ และทฤษฎีการผลิตซ า้ทางวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการช่วยท าความเขา้ใจ 
เพื่อใหท้ราบถึงกระบวนการสรา้งอตัลกัษณท์างชาติพนัธุไ์ทพ่าเกผ่านมิติทางดนตรี กระบวนการ
การใชด้นตรีเพื่อสรา้งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และการผลิตซ า้ทางวัฒนธรรม ที่ใชข้อ้มูลทาง 
ดา้นประวัติศาสตรท์้องถิ่น การอพยพ ช่ือบ้านนามเมือง ตลอดจนปรากฏการณ์ทางดนตรีใน  
การอธิบายผ่านประเด็นการวิเคราะห ์ไดแ้ก่ ประเด็นกระบวนการสรา้งอตัลกัษณท์างชาติพนัธุผ์่าน
มิติทางดนตรี ซึ่งประกอบดว้ย การคดัเลือกนกัดนตรี นกัรอ้ง และนักร  า การแต่งกายในการเขา้รว่ม
กิจกรรมทางวฒันธรรมดนตรี จงัหวะและท านองเพลงของดนตรีไทพ่าเก ภาษาไทพ่าเกที่ใชใ้นบท
รอ้ง และประเด็นการผลิตซ า้อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทพ่าเกผ่านมิติทางดนตรีและวัฒนธรรม  
ซึ่งประกอบดว้ยการผลิตซ า้ดนตรีพิธีกรรม การผลิตซ า้ดนตรีเพื่อความบนัเทิง การผลิตซ า้พิธีกรรม
และประเพณี การผลิตซ า้ภาษาไทพา่เก และการผลิตซ า้ชดุแตง่กาย 
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ตอนที ่1 องคค์วามรู้ทางดนตรีชาตพินัธุไ์ทพ่าเก รัฐอัสสัม ประเทศอินเดยี 
1.1 ภมูิหลงัของชาวไทพา่เก 

ภมูิหลงั ผูว้ิจยัน าเสนอโดยแบง่ออก 2 ขอ้ ไดแ้ก่ 1) ประวตัิความเป็นมาของชาติพนัธุ์
ไทพ่าเก เพื่อใหเ้ห็นภาพการอพยพเขา้มายงัรฐัอสัสมั ประเทศอินเดีย การตัง้ถิ่นฐาน การกระจาย
ตัวของคนไทพ่าเกตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พอสังเขป 2) สภาพทั่วไปของหมู่บา้นน า้พ่าเกและ
วฒันธรรม ไดแ้ก่ ระบบการปกครองสถาบนัการศกึษา เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ความสมัพนัธุข์องชาติ
พนัธุไ์ทพา่เกกบัชาติพนัธุไ์ทกลุม่อื่นๆ และวฒันธรรม เพื่อใหเ้ห็นถึงโครงสรา้งทางสงัคม 

1.1.1 ประวตัคิวามเป็นมาของชาติพนัธุไ์ทพา่เก 
ชาติพันธุไ์ทพ่าเก เป็นชาติพันธุไ์ทกลุ่มสุดทา้ยที่เดินทางอพยพเขา้มายงัรฐัอัสสมั 

และอาศยัอยู่จนถึงปัจจบุนัรว่มกนักบัอีกหา้ชาติพนัธุไ์ท ไดแ้ก่ ไทอาหม ไทอา้ยตอน ไทตรุุง ไทค าตี่ และ ไท
ค ายงั รฐัอสัสมั ตัง้อยู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของอินเดีย นบัเป็นศนูยร์วมการอพยพของชาติพนัธุไ์ท 
นอกจากนีช้าติพันธุไ์ทอาหม ผูส้ืบสายเลือดเชือ้ชาติไทเคยเป็นใหญ่และปกครองดินแดนนีใ้นอดีต ซึ่งตาม
ต านานเลา่ว่า เดิมดินแดนอสัสมัเป็นที่อยู่อาศยัของพวกกิราตะ (เชือ้สายทิเบต-พม่า) และจีนะ (เชือ้สายจีน)  
ซึ่งเป็นกลุม่คนกลุ่มแรกที่เขา้มาอาศยั อาณาจกัรนีมี้ดินแดนเช่ือมต่อระหว่างจีนกบัอินเดีย การปกครองของ
คนกลุ่มแรกนีส้ิน้สดุลง เม่ือนรกาสรู ผูเ้ป็นโอรสของพระวิษณุและพระแม่ธรณี ไดป้กครองดินแดนแห่งนี ้แต่
เนื่องจากมีประพฤติที่ไม่ดีจึงถกูพระแม่ธรณีสงัหาร แลว้สถาปนาโอรสของนรกาสตูรใหค้รองราชยแ์ทน  และ
ตัง้ช่ือดินแดนนีว้่า อาณาจกัรกามรูป (Kamarupa) ในหวัขอ้นี ้ผูว้ิจยัจะน าเสนอเก่ียวกบัรฐัอสัสมั ซึ่งที่เป็น
พืน้ที่ที่ชาวไทพา่เกมาอาศยัอยู่ ตัง้แต่อดีตจนปัจจบุนั ดงันี ้

การก่อตัง้และลม่สลายดินแดนไทอาหม 
ปี พ.ศ. 1771 อาณาจักรกามรูปเสื่อมสลายลงเนื่องจากถูกการรุกรานของคนไท

จากเมืองมาวที่ตอ้งการขยายอาณาจกัร คือชาวไทอาหม โดยการน าทพัของเจา้เสือก่าฟ้า ไดมี้การเปลี่ยนช่ือ
เป็นอสัสมั และปกครองอาณาจกัรนีม้าตัง้แต่ศตวรรษที่ 13-19 เม่ือเวลาล่วงเลยผ่านไปหลายรอ้ยปี กษัตริย์
อาหมในขณะนัน้ ช่ือว่า สิพสิงห ์(เสือตา้นฟ้า) ไดเ้ปลี่ยนไปนบัถือฮินดลูทัธิศกัติตามมเหสี  และพระมเหสีก็
ตอ้งการใหป้ระชาชนนับถือตามดว้ยจึงเกิดการเหยียดศาสนา โดยการน ารูปป้ันองคเ์ทพทัง้หมดไปทิง้น า้ 
เหลือไวเ้พียงรูปป้ันเจา้แม่กาลี คนกลุ่มอื่นที่อยู่ใตก้ารปกครองของกษัตริยอ์าหมไม่พอใจจนเกิดการจลาจล 
จากเหตกุารณน์ีท้  าใหร้าชวงศอ์าหมตอ้งพบกบัจุดเปลี่ยนตลอดกาล ในช่วงที่ชาวดินแดนอาหมระสบัระสา่ย
ภายในอาณาจกัร ขณะนัน้พม่ากบัองักฤษเรอืงอ านาจ อาหมจงึไดแ้ยกตวัออกเป็นสองฝ่าย โดยไปสวามิภกัดิ์

กบัองักฤษและอีกฝ่ายสวามิภกัดิ์กบัพม่า ทัง้สองฝ่ายฆ่าฟันกนัเอง การต่อสูค้รัง้นีอ้งักฤษไดร้บัชยัชนะ ท า
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ให้ไทอาหมตอ้งตกอยู่ใตอ้  านาจของอังกฤษ และเกิดสนธิสัญญายันดาโบ (Treaty of Yandabo) ระหว่าง
องักฤษกบัพม่า  

องักฤษยดึครองอสัสมั 
ปี พ.ศ. 2369 องักฤษไดป้กครองอสัสมัโดยการแบ่งแยกดินแดนในการปกครอง 

แลว้น าคนอินเดียพืน้ที่อื่นเขา้มาอาศัยอยู่ในอัสสมั ท าใหช้าวไทอาหมเป็นชนกลุ่มนอ้ย ชาวไทอาหมเกิด
ความไม่พอใจและต่อตา้นอังกฤษ ดว้ยเหตุนีอ้งักฤษจึงไม่มอบหมายหนา้ที่ในการด ารงต าแหน่งรฐับาลที่
ส  าคัญไวใ้นการปกครองของชาวไทอาหม พวกชาวอัสสัมที่มีวรรณะสูงใชโ้อกาสนีเ้ขา้ด ารงต าแหน่งทาง
รฐับาลและการค้า และเกิดการพัฒนาไร่ชาขึน้ อังกฤษน ากรรมกรผู้ใช้แรงงานเข้ามาจากเมืองโอริสสา 
(Orissa) และ เมืองพิหาร (Bihar) กรรมกรเหล่านีเ้ป็นชาวฮินดู ชาวไทอาหมจึงยิ่งรูส้ึกถูกคุกคามมากขึน้ ใน
พ.ศ. 2436 ชาวไทอาหมจึงจัดตัง้สมาคม All Assan Association เพื่อรกัษาเอกลกัษณข์องชาวไทอาหม และ
พยายามรวมกับพวกมองโกลอยดด์ว้ยการจัดตัง้พรรค All Peoples Party ใน พ.ศ. 2448 (ฉัตรทิพย ์นาถสภุา, 
2552 หนา้ 63) 

องักฤษคืนเอกราชใหอ้สัสมั 
เดิมรฐัอสัสมัอยู่ภายใตก้ารบรหิารงานของมณฑล เบงกอล (Bengal Presidency) 

จนกระทั่งหลงัประกาศอิสรภาพ เขตแดนจึงไดร้บัการตดัแบ่งออกเป็น 4 รฐั ไดแ้ก่ มิโซรมั นากา แลนด ์อสัสมั 
และเมฆาลยั รวมไปถึงอรุณาจลัประเทศ ขณะที่นครรฐัพืน้เมือง (princely state) อย่างมณีปรูแ์ละตรีปรุะ ได้
เปลี่ยนสถานะเป็นดินแดนสหภาพ (Union Territories) ก่อนที่จะถกูผนวกเขา้เป็นสว่นหนึ่งของภมูิภาคอินเดีย
ตะวนัออกเฉียงเหนือในเวลาต่อมา ในปี พ.ศ. 2490 อสัสมัไดร้บัเอกราชจากองักฤษ มีฐานะเป็นหนึ่งรฐัของ
อินเดีย โดยรฐับาลกลางกรุงนิวเดลีไดก้ าหนดต าแหน่งแห่งที่ทางการเมืองใหน้บัตัง้แต่ถกูผนวกเขา้เป็นส่วน
หนึ่งของสหภาพอินเดีย (Dominion of India) ดว้ยเหตุผลที่ว่า ดินแดนใดก็ตามที่อยู่ภายใตก้ารบริหารการ
ปกครองของบริติชราช (British Raj) จ าตอ้งตกทอดสู่มือของอินเดียซึ่งเริ่มตน้ดว้ยรฐับาลกลางภายใตก้ารน า
ของนายชวาหะร ์ลาล เนหรู์ แมว้่าดินแดนหลายส่วนของภูมิภาคแห่งนีไ้ม่เคยถูกปกครองอย่างเบ็ดเสรจ็จา
กบริติชราชมาก่อนก็ตาม นอกเหนือจากเหตผุลเรื่องความมั่นคงบริเวณพรมแดนนานาชาติที่ท  าใหส้หภาพ
อินเดียในขณะนัน้ไม่สามารถสญูเสียเขตแดนนีไ้ปไดแ้ลว้ ความอดุมสมบรูณข์องทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจก็ยงั
เป็นสิ่งที่รฐับาลกลางเล็งเห็นถึงความส าคญัในการฟ้ืนฟแูละก่อรา่งสรา้งประเทศ ในฐานะรฐัชาติก าเนิดใหม่ 
อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี ้การจัดการปกครอง ของบริติชราชในพื ้นที่ดังกล่าว มิได้เป็นไปอย่างเบ็ดเสร็จ 
กล่าวคือ มีการจัดพืน้ที่สงวนเฉพาะส าหรบับางกลุ่มชาติพันธุ/์ชุมชน พืน้เมือง บริเวณที่เป็นประโยชนต์่อ
เศรษฐกิจและความมั่นคง ของอาณานิคมเท่านัน้ที่ถกูจดัการอย่างระมดัระวัง เป็นที่ปรากฏว่าบริเวณที่ราบ
ลุม่แม่น า้พรหมบตุรในรฐัอสัสมัไดก้ลายเป็นจดุยทุธศาสตรเ์ชิงเศรษฐกิจที่ส  าคญัโดยเฉพาะอตุสาหกรรมชา 



 66 

น า้มัน และเหมืองถ่านหิน ส่วนพรมแดนกันชนตะวันออกเฉียง เหนือ หรือ North-East Frontier Agency: 
NEFA (รฐัอรุณาจลั ประเทศในปัจจุบนั) นัน้ถือก าเนิดขึน้เพราะเหตุพิพาทเขตแดน ระหว่าง ทิเบต จีน และ
องักฤษ ขณะที่พืน้ที่หบุเขานากาสว่นใหญ่ มิไดเ้อือ้ต่อประโยชนด์งักลา่วเท่าที่ควร  

เม่ือรฐับาลอินเดียตระหนกัถึงความส าคญัของรฐัอสัสมั จึงเริ่มด าเนิน “นโยบาย
ปฏิบัติการตะวันออก” เพื่อมองการ เช่ือมต่อภูมิภาคทั้งสอง และจัดวางต าแหน่งแห่งที่ใหภู้มิภาคนี  ้เป็น 
“ประตูสู่ตะวันออกของอินเดีย” โดยหวังว่าลักษณะทางสังคม วัฒนธรรมของชุมชนชาติพันธุ์ในอินเดีย
ตะวนัออกเฉียงเหนือที่คลา้ยคลึงกบัภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จะเป็นช่องทางการสื่อสารและด าเนิน
นโยบายทางหนึ่งของประเทศอินเดีย รวมไปถึงความหวงัในเรื่องการเติบโตของเศรษฐกิจระดบัทอ้งถิ่นที่ผ่าน
การเช่ือมต่อทางกายภาพระหว่างสองภูมิภาค ที่จะตามมาดว้ยการหลั่งไหลของสินคา้อุปโภคบริโภค การ
ท่องเที่ยวจากเมียนมา สิงคโ์ปร ์และไทย จะสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง ชาติพันธุ์ในอินเดีย
ตะวนัออกเฉียงเหนือที่ถือวา่เรือ้รงัได ้(จกัรี โพธิมณี 2561) 

ถัดมาในปี พ.ศ. 2504 รัฐบาลอินเดียใช้ภาษาอัสสัมมิสเป็นภาษาราชการ 
หลังจากไดร้บัเอกราชพบว่าชาวอัสสัมประสบปัญหาในเรื่องการอพยพของชาวเบงกอลที่เขา้มาในช่วงที่
อังกฤษปกครอง รวมถึงชาวมุสลิมที่อพยพมาจากบังกลาเทศโดยไดร้บัการสนับสนุนจากรฐับาลอินเดีย 
ชาวอสัสมัเกรงว่าจะถกูครอบง าจากกลุ่มคนเหล่านีจ้ึงไดก้่อการจราจลใน พ.ศ. 2523 จากเหตกุารณน์ีไ้ดเ้กิด
กลุ่มแบ่งแยกดินแดน (United Liberation of Front Asom: ULFA) และ กลุ่มอื่น  ๆซึ่งพยายามต่อสูก้ับรฐับาล
อินเดียเพื่อจะปกครองตนเองและเรียกรอ้งสิทธิของตนเอง  

รฐัอสัสมัในปัจจบุนั 
รฐัอสัสมัไม่ไดมี้เพียงแค่ชาติพนัธุไ์ทอาหมที่อาศยัอยู่เท่านัน้ ยงัมีชาติพันธุไ์ท

กลุ่มอื่นๆ ที่อพยพตามมาภายหลังด้วย ได้แก่  ไทอ้ายตอน  ไทตุรุง ไทค ายัง ไทค าตี่  และไทพ่าเก  
ซึง่กระจายตวักนัอยู่ และถึงแมว้า่ปัจจบุนัรฐับาลอินเดียจะเป็นผูป้กครองรฐัอสัสมัก็ไม่ไดห้มายความวา่ชาติ
พนัธุไ์ทในรฐัอสัสมัจะกลืนกลายไปกับวฒันธรรมอินเดีย เห็นไดจ้ากการที่ชาวไทพ่าเก ไทค าตี่ และไทอา้ย
ตอน ยงัคงใชภ้าษาไทในการสื่อสาร และแสดงออกใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมดา้นต่าง  ๆของตนเอง รวมถึงชาวไท
บางกลุ่มที่โดนกลืนหลายวัฒนธรรมไปก็พยายามรือ้ฟ้ืนวัฒนธรรมของตนกลับมาเช่นกัน สิ่งเหล่านีเ้ป็น
เครื่องยืนยนัส านกึในความเป็นไทของชาวไทที่อาศยัในรฐัอสัสมั  

อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมใจในการรกัษาวัฒนธรรมของ
ชาวอสัสมั คือเหตกุารณเ์ม่ือปลายปี พ.ศ. 2562 รฐับาลอินเดียไดร้า่งกฎหมายสถานะพลเมืองฉบบัใหม่ของ
อินเดีย หรือ Citizenship Amendment Bill (CAB) ซึ่งอนุญาตใหช้นกลุ่มนอ้ยที่นับถือศาสนาต่าง ๆ  ที่อพยพ
มาจากประเทศเพื่อนบา้นของอินเดียสามประเทศ ไดแ้ก่ ปากีสถาน อฟักานิสถาน และบงักลาเทศ สามารถ
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ไดร้บัสถานะพลเมืองของอินเดีย ยกเวน้ผูอ้พยพที่นบัถือศาสนาอิสลาม ท าใหช้าวอสัสมัตอ้งลุกขึน้สูอ้ีกครัง้
ดว้ยการประท้วง เพื่อเรียกรอ้งสิทธิของตนเอง จากเหตุการณ์ที่เกิดขึน้นี ้ท  าให้เห็นว่า ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจบุนัประชากรในรฐัอสัสมัพยายามรกัษาระบบสงัคมของตนไว ้ไม่ตอ้งการเปิดรบับุคคลภายนอก เพราะ
บคุคลเหลา่นีอ้าจท าใหว้ฒันธรรมของพวกเขาและประชากรชาวอสัสมัถกูลดความส าคญัลงได ้ 

หากมองย้อนกลับไปจะพบว่าการเรียกรอ้งสิทธิของชาวอัสสัมและการแสดง
จดุยืนมีมาแต่อดีตและท ามาตลอด จากการที่ ฉัตรทิพย ์นาถสภุา กลา่วถึงประวตัิศาสตรร์ฐัอสัสมัไวว้่า คือ
การแข่งขันการมีอ านาจระหว่างคนสองเผ่าหรือสองเชื ้อชาติ  คือชาวไทอาหมกับชาวอารยัน ซึ่ ง 
การแข่งขันนีมี้มาตั้งแต่สมัยราชอาณาจักรอาหม คริสต์ศตวรรษที่  18-19 สมัยอังกฤษปกครองอัสสัม  
ค.ศ. 1826-1947 และสมยัอินเดียเป็นเอกราช ค.ศ. 1947-ปัจจุบนั ถึงแมใ้นปัจจุบนัอินเดียจะเป็นผูป้กครอง
ประเทศ แต่ในอดีตนั้นชาวอัสสัมในยุคสมัยราชอาณาจักรอาหม ไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของอินเดีย พวกไท
อาหมไม่อยากอยู่กบัอินเดียอยากเป็นอิสระเช่นเดียวกบัพวกชาวเขา แต่อินเดียไม่ยอม ดา้นการเมืองจะเห็น
ไดว้่า อาณาจักรอาหมไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของอินเดีย อีกทัง้รฐัอสัสมัมีความแตกต่างจากประเทศอินเดีย
มากในทางภูมิศาสตร ์ลกัษณะพืน้ที่และภูมิอากาศ ถือเป็นส่วนหนึ่งของเอเชียอาคเนยม์ากกว่าชมพูทวีป 
ประกอบดว้ยภเูขา แม่น า้ ป่า หนอง และบงึ รวมทัง้มีฝนตกหนกั ไม่เหมือนกบัที่ราบ Hindusthan ของอินเดีย 
อสัสมัเป็นดินแดนที่ อดุมสมบรูณ ์เขียวชอุ่ม มีภมูิอากาศชืน้ ดา้นวฒันธรรม ขบวนการ Arayanization หรือ 
Sankritization ก็ค่อยเป็นค่อยไป ค่อย ๆ คืบคลานทั้งแง่ภาษาและศาสนา อัสสัมเป็นเขตปลายแดนที่
วฒันธรรมอารยนัและศาสนาฮินดแูผ่เขา้มาถึง และมาถึงเฉพาะเขตที่ราบเท่านัน้ ในเขตภเูขาพวกชาวเขาก็ยงั
รกัษาวฒันธรรมของพวกเขาไวไ้ด ้ในเขตที่ราบวฒันธรรมอารยนัครอบลงไปบนวฒันธรรมไท แต่ก็ไม่สามารถ
ลบลา้งวฒันธรรมไทได ้แกนในของวฒันธรรมแห่งรฐัอสัสมัยงัเป็นวฒันธรรมไท โดยเฉพาะรฐัอสัสมั ตอนบน 
เห็นไดจ้ากการเก็บรกัษาประวตัิศาสตรแ์ละประวตัิตระกลูเป็นภาษาไท การรกัษาประเพณี นิยม สงัคมอสัสมั
เองไม่เหมือนสงัคมฮินดใูนอินเดีย อย่างนอ้ยก็ 3 ประการ คือ 1) ไม่มีจณัฑาล (Untouchable) และไม่มีระบบ
วรรณะที่ชัดเจน 2) ไม่มีระบบ Dowry ที่ฝ่ายหญิงตอ้งมอบเงิน จ านวนมากใหฝ่้ายชายในการแต่งงาน และ  
3) ไม่มีพิธี Satcc คือพิธีที่หญิงที่สามีเสียชีวิตตอ้งกระโดดเขา้กองไฟตายตามสามีชาวไทอาหมท าใหด้ินแดน
อสัสมัมีวฒันธรรมและระบบสงัคมที่เป็นตวัของตวัเอง ที่ส  าคญัที่สดุคนไทอาหมและชาวเขารูส้กึมีจิตส านึก
วา่เขาเป็นคนไทเป็นชาวเขา ไม่เป็นชาวอสัสมัและไม่เป็นอินเดีย(ฉตัรทิพย ์นาถสภุา 2552) 

จากความคิดเห็นขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นว่าในอดีตไทอาหมไม่เคยเป็นสว่นหนึ่งของ
ประเทศอินเดีย หรือแมแ้ต่ในปัจจุบนัชาวไทในรฐัอสัสมัจะกลายเป็นพลเมืองของอินเดียก็ยงัคงมีส านึกใน
ความเป็นไท ดว้ยการรกัษาขนบวฒันธรรมดัง้เดิมที่ปฏิบตัิสืบต่อกันมาตัง้แต่อดีต ที่แสดงใหเ้ห็นไดช้ัดว่า
ชาวไทในรฐัอสัสมัมีความเป็นไทมากกวา่อินเดีย  
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การตัง้ถิ่นฐานและอพยพของชาวไทพา่เก 
ชาวไทพ่าเก เช่ือว่าตน้ก าเนิดของพวกเขาอยู่ที่เมืองมาว ซึ่งปัจจบุนั คือ มณฑล

ยูนนาน ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องประเทศจีน นับถือเจา้เสือขานฟ้าว่าเป็นกษัตริยผ์ูป้กครองเมืองไทพ่าเก ซึ่ง  
งี่ ยอด เวียงแก่น (2562, 26 พฤศจิกายน)  ผูส้ืบเชือ้สายชาติพนัธไ์ทพา่เก ใหส้มัภาษณถ์ึงความเช่ือนี ้วา่  

“เขามีความเช่ือว่าชาวไทพ่าเกอพยพมาจากเมืองมาว คนไทยจะมี
ความเช่ือแบบนีห้รือไม่ฉันไม่รู ้ปัจจบุนัเมืองมาวเป็นที่ตัง้ของมณฑลงยนูนาน ประเทศจีน เราเคย
อพยพผ่านภูเขาที่มีขนาดใหญ่ที่เก่าแก่ เรียกว่า พ่าเก นั่นคือ ที่มาของการเรียกช่ือกลุ่มประชากร
ของพวกเรา” (สมัภาษณ)์  

จากเรื่องราวความเช่ือนีไ้ด ้งี่ ยอด เวียงแก่น ไดน้  ามาตีพิมพไ์วใ้นหนงัสือ FROM 
HUKAWANG VALLEY TO NAM-PHAKE VILLAGE (A Brief history of the Tai – Phake living in Assam) 
เป็นหนังสือที่เล่าถึงประวตัิศาสตรค์วามเป็นมาของชาวไทพ่าเก การอพยพ และการตัง้ถิ่นฐาน  โดยบนัทึก
เป็นภาษาไทพ่าเกและภาษาองักฤษ ในหนงัสือ กล่าวถึงการตัง้ถิ่นฐานและการอพยพของชาวไทพ่าเก ไว ้ว่า 
เมืองมาว ในอดีตเป็นที่ตัง้ของอาณาจกัรชนชาติไท ซึ่งมีเจา้ฟ้า 4 พระองคป์กครองเมือง ไดแ้ก่ เจา้เสือก่าฟ้า 
เจ้าเสือขานฟ้า เจ้าเสือปัดฟ้า และเจ้าเสือชัดฟ้า ทั้งสี่พระองค์มีประสงค์เดียวกัน คือ ต้องการขยาย
อาณาจกัร เม่ือเติบใหญ่จึงไดแ้บ่งกองก าลงัและออกเดินทางไปคนละทิศ โดยเจา้เสือกาฟ้า เดินทางไปทาง
ทิศตะวันตก ปัจจุบันคือ รฐัอัสสัม เจา้เสือขานฟ้า เดินทางไปทิศเหนือ  เจา้เสือปัดฟ้า เดินทางไปทางทิศ
ตะวนัออกของมณฑลยนูนาน สว่นเจา้เสือชดัฟ้าปกครองอาณาจกัรเดิม 

กลุ่มของชาวไทพ่าเกตดัสินเดินทางไปกบัเจา้เสือข่านฟ้า ปี พ.ศ. 1758 ไดต้ัง้ถิ่น
ฐานในดินแดนหบุเขาที่เรียกว่าโหกวาง (Hu-Kawng) มีลกัษณะของพืน้ที่เป็นหบุเขาอยู่ใกลก้บัประเทศพม่า
ในปัจจบุนั บริเวณนีมี้ภูเขาหินเก่าแก่ขนาดใหญ่ ชาวไทพ่าเก เรียกว่า พ่าเก ซึ่งเป็นที่มาของการตัง้ช่ือกลุ่ม
ชาติพนัธุไ์ทพา่เก หบุเขาโหกวาง มีเขตติดต่อ ดงันี ้

ทิศเหนือ ใกลก้บั ภเูขาปาดไก่ (Patkai) 
ทิศใต ้ใกลก้บั ภเูขาจ าป ู(Jampu) 
ทิศตะวนัออก ใกลก้บั ภเูขาลางตา (Lang-Ta) 
ทิศตะวนัตก ใกลก้บั ภเูขาปงุญีปนุญา (Pungyi -Punga)  

หลงัจากใชชี้วิตมาสกัระยะหนึ่งผ่านไป 2 ปี ไดรู้จ้กัรูจ้กักบัชาวซิงโพ (Singpho) 
จนกระทัง้พม่าเขา้มารุกราน จงึไดร้ว่มมือกบัชาวซิงโพเรียกคืนเอกราชของตนเองจากกษัตรยิพ์ม่า รวมเวลาที่
ชาวไทพา่เกอาศยัอยู่บรเิวณนีน้านเกินกวา่ 400 ปี ก่อนออกเดินทางอพยพยา้ยถิ่น 
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การอพยพครัง้นีเ้กิดจากการรุกรานของกษัตรยิพ์ม่า ชาวไทพ่าเกตดัสินใจอพยพ
ย้ายถิ่นไปยังเทือกปาดไก่ โดยใช้เส้นทางเดียวกับเจ้าเสือกาฟ้า เดินทางไปถึงยังเทือกปาดไก่ ในช่วงปี  
พ.ศ.2318 ซึง่เป็นบรเิวณชายแดนระหวา่งอสัสมัและพม่าเรียกวา่ ปังเซา (Pang-Sao) 

ดว้ยความกลวัว่ากษัตริยพ์ม่าจะตามมาเจอ ชาวไทพ่าเกและชาวซิงโพจึงออก
เดินทางไปยังที่ราบอัสสัม มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ หนองเต่า (Nong-Taw) ซึ่งตั้งอยู่ในรฐัอรุณาจัลประเทศ ใน
ปลายปี พ.ศ.2318 ท าใหมี้ความใกลช้ิดกบันครค าตี่ (Khamtis) ก่อเกิดความสมัพนัธอ์นัดีระหว่ากนั แต่ก็มี
เหตใุหต้อ้งอพยพยา้ยถิ่นฐานอีกครัง้ เนื่องจากกษัตรยิพ์ม่าไดส้ง่กองก าลงัมาท าลายในปี พ.ศ.2340 

กษัตริยอ์าหม หรือ เจา้เสือก่าฟ้า ไดท้ราบถึงความเดือดรอ้นของชาวไทพ่าเก ซึ่ง
เป็นกลุม่คนที่สืบเชือ้สายชาติพนัธุไ์ทเหมือนกนั จงึใหอ้พยพมาอาศยัในอสัสมัอยู่ที่บรเิวณเข่ือนแม่น า้เดซอย 
(Desoi) ปั จจุบันคื อเมื องจอร์หัต (Jorhat) อาศัยอยู่ ได้ ไม่ นานนักทหารพม่ าได้ เกลี ้ยกล่อมให้ 
ชาวไทพา่เกกลบัไปยงัประเทศพม่าดว้ย 

ปี พ.ศ.2357 เป็นช่วงฤดูฝน ชาวไทพ่าเก พรอ้มกับทหารพม่า ออกเดินทางจาก
แม่น า้เดซอย ย้อนกลับไปยังภูเขาโหกวาง และออกเดินทางไปถึงบริเวณชายแดน ปัจจุบันคืออรุณาจัล
ประเทศ ในช่วงนีฝ้นยงัคงตกหนกั ชาวไทพ่าเกจึงตดัสินใจหยดุพกับริเวณแม่น า้ซีก (Namchik) ตัง้อยู่แควน้
โลหิต (Lohit) ในอรุณาจัลประเทศ ซึ่งทหารพม่าไดเ้ดินทางกลบัประเทศและทิง้ใหช้าวไทพ่าเกอาศัยกันอยู่
อย่ างล าพั ง จนกระทั่ ง ปี  พ.ศ.2358  ประเทศอั งกฤษได้ เข้ าปกครองพื ้ นที่ อั สสัม จึ งได้ ให ้
ความช่วยเหลือต่อชาวไทพา่เก 

ปี  พ.ศ.2358 ชาวไทพ่าเก ได้ย้ายถิ่ นฐานมาอยู่ ใกล้กับเมืองมาร์เกริตา 
(Margherita) อาศัยอยู่ร่วมกันกว่าพันครอบครวั บริเวณนีเ้รียกว่า อิงทอง (Ingthong) เนื่องจากปริมาณ
ประชากรมากขึน้เรื่อยๆจนตอ้งมีการขยบัขยาย ในขณะที่รฐับาลองักฤษไดเ้สนอใหจ้ดัตัง้ถิ่นที่อยู่อย่างเป็น
หลกัแหลง่ แต่ชาวไทพา่เกบางคนกลบัไม่สนใจเพราะคิดวา่สกัวนัหนึ่งจะไดก้ลบัไปยงัถิ่นฐานบา้นเกิดเดิม จึง
เกิดการกระจายตวัของชาวไทพ่าเกไปยงัพืน้ที่ต่างๆ(Weingken 2004) จนกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพนัธุไ์ท
ในรฐัอสัสมั ซึง่ปัจจบุนักระจายตวัอาศยัอยู่ทัง้หมด 9 หมู่บา้น ในพืน้ที่เขตต่าง  ๆดงันี ้

หมู่บ้าน น ้าพ่าเก ตั้งอยู่ในแขวงนาฮารก์าเทีย เขตดีบูกาห์ (Nam 
Phake Village, Naharkatia, Dibrugarh) 

หมู่บ้าน ติปัมพาเก ตั้งอยู่ ในแขวงนาฮารก์าเทียร์ เขตดีบูกาห ์ 
(Tipam Phake Village, Joypore, Naharkatia, Dibrugarh) 

หมู่ บ้าน  บอร์พ่ าเก  ตั้งอยู่ ในแขวงมาการ์ริต้า  เข ตตินซู เกียร ์ 
(Bor Phake Village, Margherita, Tinsukia) 
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หมู่บา้น มนัเมา ตัง้อยู่ในแขวงมาการร์ิตา้ เขตตินซูเกียร ์(Man Mau 
Village, Margherita, Tinsukia) 

หมู่บา้น หนองไหล ตัง้อยู่ในแขวงมาการร์ติา้  เขตตินซูเกียร ์(Nonglai 
Village, Margherita, Tinsukia) 

หมู่บา้น ลองพ่าเก ตัง้อยู่ในแขวงลิโด ้เขตตินซูเกียร ์ (Long Phake 
Village, Ledo, Tinsukia) 

หมู่บา้น นิงก า ตัง้อยู่ในแขวงลิโด ้เขตตินซูเกียร ์(Ninggam Village, 
Kumsai, Ledo, Tinsukia) 

หมู่บ้าน มังลาง ตั้งอยู่ในแขวงลิโด้  เขตตินซูเกียร ์(Moung Lang 
Village, Ledo, Tinsukia) 

หมู่บา้น ฟานาง ตัง้อยู่ในแขวงจากนั เขตตินซูเกียร ์(Fanang Village, 
Jagun, Tinsukia) 

จากการอพยพย้ายถิ่นฐานของชาวไทพ่าเกทั้ง 6 ครัง้ ก่อนที่จะตั้งถิ่นฐานใน
รฐัอสัสมั แสดงใหเ้ห็นวา่ชาวไทพ่าเกเลือกอพยพเคลื่อนยา้ยไปยงัที่ราบลุม่ ใกลแ้หล่งน า้ น าพาวฒันธรรมมา
ดว้ย รวมถึงไดเ้ห็นจิตใจของชาวไทพ่าเกที่เด็ดเดี่ยว อดทน และไม่ย่อทอ้ต่อความยากล าบาก เหตุแห่งการ
อพยพในหลายครัง้เกิดมาจากการการตอ้งการขยายอาณาจักร การถูกรุกราน และเพื่อแสวงหาแหล่งที่อยู่
อาศัย ในการอพยพเขา้มายังรฐัอัสสัมช่วงแรกเป็นช่วงที่ไทอาหมเรืองอ านาจ ชาวไทพ่าเกจึงไดร้บัความ
ช่วยเหลือจากพี่นอ้งชาวไทดว้ยกนั แสดงถึงความสมัพนัธอ์นัดีของชาติพนัธุไ์ทที่มีใหก้นั และภายหลงัมีการ
อพยพกลบัมายงัรฐัอสัสมัอีกครัง้ ซึ่งเป็นช่วงที่ไทอาหมเสื่อมอ านาจลงก็ไดร้บัการดแูลจากรฐับาลองักฤษให้
เขา้มาอาศัยในรฐัอสัสมั ซึ่งในปัจจุบนัชาวไทพ่าเกไดก้ระจายตัวอาศัยอยู่ทัง้หมด9 หมู่บา้น แบ่งออกเป็น  
2 เขตการปกครอง ถึงแมว้า่ชาวไทพ่าเกจะอยู่ท่ามกลางวฒันธรรมอื่น แต่ชาวไทพ่าเกยงัคงมีส านึกความเป็น
ไทพา่เก และรกัษาวฒันธรรมของตนไดเ้ป็นอย่างดี 

 
1.1.2 สภาพทั่วไปของหมู่บา้นน า้พา่เกและวฒันธรรม 

หมู่บ้านน ้าพ่าเก มีชาวไทพ่าเกอาศัยอยู่มากที่ สุด ตั้งอยู่ในแขวงนาฮารก์าเทีย  
เขตดิบรูกา้ร ์สภาพอากาศมี 3 ฤดูกาล ไดแ้ก่ ฤดูรอ้น ฤดูฝน ฤดูหนาว ภายในหมู่บา้นอุดมไปดว้ย
ทรพัยากรทางธรรมชาติ มีแม่น า้ไหลผ่าน ช่ือว่า แม่น า้บุรีดิฮิง หรือที่ชาวไทพ่าเก เรียกว่า แม่น า้หก  
การเดินทาง ทางบก โดยรถจกัรยาน รถจกัรยานยนต ์และรถยนต ์ พืน้ถนนในหมู่บา้นยงัเป็นดินลกูรงั 
บรรยากาศรอบขา้งเป็นทุ่งนาสลบักับบา้นพักอาศัย บา้นของชาวไทพ่าเก บางหลงัยงัคงเป็นบา้นไม ้ 
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2 ชั้น มีใต้ถุน มุงด้วยจาก บางหลังมีการสร้างใหม่ด้วยปูน รูปทรงมีความทั นสมัย ด้านชีวิต 
ความเป็นอยู่ของชาวไทพ่าเก มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ทุกครวัเรือนประกอบอาหารกินเอง บางครวัเรือน
ปลกูผกัสวนครวั เพื่อน ามาประกอบอาหาร มีลกัษณะโครงสรา้งทางสงัคม ดงันี ้

 
1.1.2.1 สถาบนัครอบครวั  
ลักษณะครอบครัวของชาวไทพ่าเกเป็นครัวครอบใหญ่  ในหนึ่ งครอบครัวจะ

ประกอบดว้ย พ่อ แม่ ลูก และญาติพี่นอ้ง โดยผูช้ายปู่ หรือพ่อ จะท าหนา้ที่เป็น เจา้เฮิน หรือเจา้บา้น หาก
บา้นไหนมีลกูชายเม่ือแต่งงานลกูสะใภจ้ะตอ้งมาอาศยัอยู่ดว้ยกนัและช่วยกนัท างานบา้นและนอกบา้น พ่อ
เป็นผูมี้บทบาทส าคัญในการจัดระเบียบในครอบครวั บทบาทของแม่คือ ท าหนา้ที่ประกอบพิธี จัดเตรียม
เสบียงในงานประเพณีต่าง  ๆรวมถึงในครวัเรือนดว้ย (สวุรรณา กสิกรรม 2557) 

 
1.1.2.2 ระบบการปกครอง  
ระบบการปกครอง แบง่ออกเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่  

การปกครองของภาครฐั 
ชาวไทพา่เกไดร้บัสญัชาติอินเดีย มีสิทธิในความเป็นพลเมืองประเทศ

อินเดีย  
การปกครองภายในชมุชน 

ชาวไทพ่าเกเคารพนบัถือ ภนัเต หรือเจา้อาวาสวดัน า้พ่าเก เป็นที่พึ่ง
ทางใจของสมาชิกในหมู่บ้าน ส่วนด้านการปกครองชุมชน มี “เจ้าม่าน” หรือเจ้าบ้าน หรือ
ผูใ้หญ่บา้น เป็นผูป้กครองชมุชนและจดัระเบียบสงัคม สืบทอดดว้ยระบบ “พนั” คือการสืบเชือ้สาย
ดว้ยคนในตระกลูเวียงแก่น (Weingken) ซึ่งถือเป็นเชือ้สายราชวงศม์านานนบัรอ้ยปี ซึ่งตระกลูของ
ชาวไทพ่าเกที่อาศัยอยู่ในหมู่บา้นน า้พ่าเก มีอยู่ 17 วงศต์ระกูล ซึ่งตน้ตระกูลมีที่มาต่างกัน แต่ 
ชาวไทพา่เกก็ไม่ไดมี้การแบ่งชนชัน้วรรณะ เพียงแต่ชาวไทพา่เกใหเ้กียรติตระกลูที่มาจากราชส านกั
เป็นผูมี้บทบาททางสงัคมและศาสนามากกว่าตระกูลอื่น ซึ่งไม่ไดก้ระทบต่อความรูส้กึของตระกูล
วา่มีการแบง่ชนชัน้ โดยแบ่งวงศต์ระกลู ดงันี(้สวุรรณา กสิกรรม 2557)  

เชื ้อ ส าย ราช ว งศ์  ได้ แ ก่  เวี ย งแก่ น  (Weingken) , ชั ค คั พ 
(Chakhap), เถา้มงุ(Thomaung), ไฮโหลง (Hailowng) และ เจา้ฮาย (Chauhai) 

ขา้ราชส านกั ไดแ้ก่ จะตอน (Chatuan) และ ตนุเต็น (Tumten) 
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ขา้ราชบริพาร ไดแ้ก่ มางนอย (Mangnoi), โฮจา้ง (Houchang), 
เจา้ฮิน (Chaohin), เจา้ผม (Chaopom) 

สามัญชน  ได้แก่  มิซา  (Misa), นกเจ้า (Nukhchao), ไฮปัน
(Haipan), ลางยาน (Langyan), ไฮคิง (Haikhink) และ อาคาง (Akang) 

 
1.1.2.3 การศึกษาภายในชุมชน 

หมู่บ้านน า้พ่าเก  มีโรงเรียนที่เปิดสอน ช่ือว่า โรงเรียนประถมและมัธยมไทพ่าเก  
โรงเรียนแห่งนีไ้ดร้บัการพฒันาภายหลงัจากการเสด็จพระราชด าเนินเยือนวดัและโรงเรียนไทพ่าเกของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยรฐับาลกลางของประเทศ
อินเดียไดร้บัรายงานภายหลงัการเสรจ็พระราชด าเนินวา่โรงเรียนนีเ้ป็นโรงเรียนที่ตัง้ขึน้โดยชาวหมู่บา้นน า้พ่า
เกยังไม่ไดร้บัรองสถานะจากทางรฐับาลอินเดียอย่างเป็นทางการ ครูในโรงเรียนไดร้บัค่าตอบแทนจากเงิน
สนับสนุนของทางราชการในจ านวนไม่มาก หลังไดร้บัการรายงานรฐับาลกลางไดบ้รรจุครูในโรงเรียนให้
ขา้ราชการโดยทนัที และยงัจดัสรรงบประมาณใหข้ยายชัน้เรียนจากระดบัประถมศกึษาเกรด (Grade) 1-6 ให้
ขยายไปถึงเกรด 8พรอ้มเพิ่มต าแหน่งครูใหอ้ีก 2 ต าแหน่ง และหลังจากนั้นชุมชนชาวไทพ่าเกก็ไดร้บัการ
สนบัสนนุจากรฐับาลรฐัอสัสมั และรฐับาลกลางเป็นอย่างดี ไดร้บัการประชาสมัพนัธด์า้นการท่องเที่ยวและ
งบประมาณในการจดักิจกรรมทางประเพณี ต่าง ๆ  เป็นอย่างด(ีอเุทน วงศส์ถิตย ์2561) 

นกัเรียนโรงเรียนแห่งมีความหลากลายทางเชือ้ชาติ สมาชิกในหมู่บา้นและนอก
หมู่บ้านสามารถสมัครเข้าเรียนได้ บางคนเลือกที่จะศึกษาภายนอกหมู่บ้าน หรือเม่ือจบการศึกษาจาก
โรงเรียนไทพ่าเกก็จะศึกษาต่อในระดบัชึน้ที่สงูขึน้ โดยจะเลือกศึกษาในสาขาวิชาตามความถนดัของผูเ้รียน 
และจะเลือกสถานบันการศึกษาที่ มี ช่ือเสียงในด้านนั้นๆ เหมือนกับที่  แสน เอม ชัคคัพ (Chen Aim 
Chakhap)(2562, 24 พฤศจิกายน) ใหส้มัภาษณถ์ึงเรื่องการศกึษาวา่  

“ฉันเลือกเรียนเก่ียวกับวิศวะที่มหาวิทยาลัยกูวาฮาติ (Gauhati University) ซึ่ง
เป็นมหาวิทยาลยัที่มีช่ือเสียงดา้นวิศวกรรม ตัง้อยู่ในเขตจอรห์ตั ใครที่อยากเป็นครูก็ตอ้งมีใบอนญุาต ส่วน
ในเขตดีบูก้ารมี์มหาวิทยาลัยเพียงหนึ่ งแห่ง ช่ือว่า มหาวิทยาลัยดิบรูก้าห์ (Dibrugarh University)” 
(สมัภาษณ)์ 

 
1.1.2.4 เศรษฐกิจ 
ในหมู่บา้นมีการปลกูขา้วเพื่อบรโิภค ถา้ขา้วเหลือก็จะน าไปแลกกบัสิ่งอื่น หรือมีการ

จ าหน่ ายด้วยนอกจากนี ้ มี การจัดตั้ งพิ พิ ธภัณฑ์  ช่ื อว่ า Tai Phake Museum : A Heritage House   

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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ใกลก้บัริมแม่น า้หก มีลกัษณะเรือนไม ้2 ชัน้ ดา้นบนเป็นที่จดัแสดงขา้วของเครื่องใชท้ี่เก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิต
ของชาวไทพ่าเก  ไดแ้ก่ ผา้นุ่ง ผา้ซิ่น อปุกรณข์า้วของเครื่องใชใ้นอดีต รูปทรงต่างๆของบา้นไทพ่าเก ชัน้ล่าง
เป็นที่จ  าหน่ายตั๋วและของที่ระลึก ซึ่ง  งี่ คยา ค า เวียงแก่น (Ngi Kya Kham Weingken) เป็นผู้ดูแลลาน
ดา้นล่างจดัเป็นรา้นอาหาร และใชเ้ป็นสถานที่ท  ากิจกกรม ส าหรบักลุ่มเด็กนักเรียนหรือกลุ่มนักท่องเที่ยว
ที่มาเยี่ยมชม และจัดตัง้โฮมสเตย  ์ที่พักส าหรบัผูม้าเยือน สามารถเขา้พักที่วดั ซึ่งทางวัดมีการจัดท าเป็น
อาคารที่พักไวภ้ายในวดั หรือหากผูม้าเยือนอยากอาศัยอยู่ภายนอกวดั สามารถเขา้พักไดท้ี่โฮมสเตยข์อง  
ปิม ที โกวเฮน (Paim Thee Gohain) รวมถึงมีการจัดแสดงวัฒนธรรมดนตรีในรูปแบบการแสดงร  า ขับรอ้ง
เพลงพืน้บา้นใหก้บัผูเ้ยือนไดช้ม มีการจดัจ าหน่ายสินคา้ทอ้งถิ่น ไดแ้ก่ ผา้นุ่ง จดัจ าหน่ายแผ่นซีดีและวีซีดี
เพลงไทพ่าเกสมยัใหม่ หนังสือประวตัิศาสตรพ์่าเก หนังสือแบบเรียนไทพ่าเก มีการจดัท าแผ่นพับเพื่อเป็น 
การประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยว ก่อเกิดเป็นการสรา้งรายได้จากทุนทาง
วฒันธรรม 

 
1.1.2.5 อาชีพ 
อาชีพภายในหมู่บา้น ไดแ้ก่ เกษตรกร ทอผา้ รบัจา้งทั่วไป และงานก่อสรา้ง ซึ่งงาน

ก่อสรา้งและงานเกษตรกร ส่วนใหญ่จะเป็นการจ้างแรงงานชาวเบงกอลมาท างานด้วย ข้าวนับเป็นพืช
เศรษฐกิจของชาวไทพ่าเกที่มีจ าหน่ายและการบริโภคภายในครวัเรือน การประกอบอาชีพภายนอกหมู่บา้น 
ไดแ้ก่ อาชีพ ครู หมอ พยาบาล ไกด ์งานธนาคาร ขา้ราชการในหน่วยงานของรฐัอัสสัม และอื่น  ๆเป็นตน้ 
ส าหรบัชาวไทพ่าเกในวยัหนุ่ม-สาว หลงัจากเรียนจบมีความคาดหวงัในการสอบงานราชการของหน่วยงานใน
รฐัอสัสมั ดงัที่ แสน เอม ชคัคพั ไดก้ลา่วถึงการสอบวดัผลเพื่อสมคัรงาน วา่  

“การสมัครสอบงานราชการ ทุกคนที่ ถือสัญชาติอินเดียสามารถสมัครสอบได ้ 
แต่บางงานก็จ ากัดคุณสมบัติส  าหรับประชากรในรัฐอัสสัมเท่านั้นท่ีจะมีสิทธิสอบเข้าท างาน และมี 
การสอบวัดผลของความรูเ้ฉพาะทางดว้ย หากสอบผ่านก็สามารถเขา้สมัครท างานในบริษัทใหญ่ๆ ที่มี
ช่ือเสียงได ้”  (สมัภาษณ)์ 

 
1.1.2.6 เทคโนโลยี 
ในชมุชน มีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น โทรศพัทมื์อถือ อินเทอรเ์น็ต การใชส้ื่อสงัคม

ออนไลน์ของชาวไทพ่าเก นิยมใช้ แอพพิเคชั่น เฟสบุ๊ค (Facebook), วอทสแอพ ( Whats App) และ ยูทูป 
(Youtube) เป็นต้น มีระบบซือ้สินค้าออนไลน์ (shopping online)  การจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์ผ่าน 
แอพพิเคชั่น กเูกิล้ เพย ์(google pay)  
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1.1.2.7 ความสมัพนัธร์ะหวา่งไทพา่เกกบัชาติพนัธุไ์ทกลุม่อื่นๆ 
งี่ ยอด เวียงแก่น (2562, 26 พฤศจิกายน) ใหส้มัภาษณถ์ึงความสมัพนัธร์ะหว่างชาว

ไทพ่ากบัชาติพนัธุไ์ทกลุม่อื่น  ๆและคนไทย รวมถึงการแบ่งปันวฒันธรรมซึ่งกนัและระหว่างชาวไทพ่าเกกบั
ชาติพนัไ์ทกลุม่อื่น วา่  

“ชาวไทพ่าเกมีความสมัพนัธอ์นัดี เรามีสมาชิกนอ้ย อย่างโรงเรียนที่ฉันท างานที่
ช่ือว่า Tai Phake High School มี มีเด็กๆทั้งในและนอกชุมชนมาเรียน  มีความหลากหลายทางชาติพันธุ ์
ถึงแมว้่าวฒันธรรม ประเพณี สิ่งที่ยดึถือปฏิบตัิจะแตกต่างกนั แต่พวกเราก็มีความสมัพนัธอ์นัดีต่อกนั สว่น 
คนไทย เรามีความสมัพนัธก์นัทางสายเลือด คนไทยและชาวไทพ่าเกเปรียบเสมือนเครือญาติ เหมือนเจา้ของ
บา้น ฉนัรกัคนไทยจากหวัใจ ไม่ใช่แค่ค าพดู และไม่ใช่เพียงแค่ฉนั แต่หมายถึงชมุชนไทพ่าเกก็รกัคนไทยดว้ย
เช่นกนั ดา้นวฒันธรรมไม่มีการแบ่งปันวฒันธรรม อย่างชาวไทอาหมตอนนีก้็พยายามที่จะฟ้ืนฟูวฒันธรรม
ตวัเอง พวกเขาไม่มีเครื่องดนตรีพืน้บา้น เขาใชก้ลองที่เป็นเครื่องดนตรีอสัสมั และไทอา้ยตอนไม่มีภาษาเป็น
ของตวัเองและใชก้ลองของอสัสมัในการบรรเลง นอกจากนีช้าวไทค ายัง ยงัคงใชภ้าษาไท พวกเขาพยายาม
เรียนและเขียนภาษาไท“ (สมัภาษณ)์ 

ดงันัน้จากประเด็นค าถามเรื่องการแบ่งปันทางวฒันธรรม พบวา่ ไม่มีการแบ่งปันหรือ
เปิดรบัวฒันธรรมอื่นเขา้มายงัชมุชน มีเพียงวฒันธรรมดัง้เดิมที่ปฏิบตัิสืบต่อกนัมาอย่างต่อเนื่องตัง้แต่อดีต
จนปัจจบุนั แต่ถึงอย่างไรชาวไทพา่เกก็มีความสมัพนัธอ์นัดีต่อชาติพนัธุไ์ทกลุม่อื่น  ๆ

 
1.1.2.8 วฒันธรรม 
วัฒนธรรมชาวไทพ่าเก คือ สิ่งที่เกิดจากการสั่งสมของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี ผ่านการสืบทอดจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นมรดกมอบใหแ้ก่คนรุ่นหลงั ซึ่งไดย้ึดถือ
ปฏิบตัิกนัมาจนถึงปัจจบุนั ไดแ้ก่ 

 
1.1.2.8.1 ดนตร ี
ดนตรีของชาติพันธุไ์ทพ่าเก สามารถจ าแนกออกเป็น ดนตรีไทพ่าเก 

ประเภทดนตรีประกอบจงัหวะ และดนตรีไทพ่าเกประเภทขบัรอ้ง เรียกว่า บทเพลง ซึ่งดนตรีไทพ่า
เกมีความเช่ือมโยงกับความเช่ือทางพระพุทธศาสนา จะพบไดใ้นงานประเพณีและงานพิธีกรรม
ทางศาสนา มีเครื่องดนตรีพืน้บา้น ไดแ้ก่ ก๊อง หม่อง แซง เป็นเครื่องประกอบจงัหวะ ในส่วนของ
บทเพลงมีทัง้บทเพลงพืน้บา้นและเพลงสมยัใหม่ที่มีการประพนัธบ์ทรอ้งดว้ยภาษาไทพ่าเก เนือ้หา
บรรยายถึงความงดงามของสภาพแวดลอ้ม ประวัติศาสตรข์องชาวไทพ่าเก ความรกั คติ และ 
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ความเช่ือต่างๆ ซึ่งจะพบบทเพลงเหล่านีไ้ดใ้นงานรื่นเริง และใชบ้ทเพลงเพื่อกล่อมเกลาจิตใจ  
การประพนัธบ์ทรอ้ง พบว่า เพลงพืน้บา้นเป็นบทเพลงที่ไม่ทราบช่ือผูแ้ต่งมีการขบัรอ้งสืบต่อกนัมา  
ในต านานเมืองมาวฉบบัไทใหญ่ โดย บรรจบ พันธุเมธา ( 2534 น. 219-220 อา้งอิงใน สวุรรณา 
กสิกรรม 2557) ไดพ้บเพลงกลอ่มลกูของชาวไทพา่เกในรฐัอสัสมัซึง่มีอยู่บทหนึ่ง มีใจความดงันี ้

 
“ใก๊เอย นอ้น นอ้น เหม่เมือ-อก่าเถอ-อก่า  
ก่าเอ๊าต๊องป่านเหลา่ เหลา่สงัเหลา่เฮ็ดเฮิน้  
เฮิน้สงัเฮิน้ต๊อไก๊ ไก๊สงัไก๊ผู่ลุน้ 
ลุน้สงัลุน้ตั๊บแคก้ แคก้สงัเคก้เมิง้เมา้  
เมา้สงัเมา้เต็มพา่ พา่สงัพา่พา้โหเมอ้-อ 
ขิ่งขะหลั่งเสก๊า ไก๊เอ๊ย นอ้น นอ้น 
 

แปลความว่า ไก่เอย นอน นอน แม่เจ้าไปไหนเสีย ไปเอาตองรอง
เหลา้ เหลา้อะไรหลา้ สรา้งเรือน เรือนอะไร เรือนชนไก่ ไก่อะไร ไก่ขนนุ่ม นุ่มอะไร นุ่มตกัแขก แขก
อะไร แขกเมืองมาว มาวอะไร มาวมากมายเต็มฟ้า (เต๊มพ่ะ หรือเต็มฟ้า หมายว่ามากมายเต็มไป
หมด) ฟ้าอะไร ฟ้าผ่าหวัเจา้ เสียงดงัขิ่งขะหลั่ง ไก่เอย นอน นอน” 

ชาวไทพ่าเก เรียกเพลงกลอ่มลกู ว่า  “ค าลาวลกูออ่น” ซึง่เป็นอีกหนึ่ง
ประเภทของเพลงพืน้บา้น ในบทเพลงกล่าวถึงแขกเมืองมาว ซึ่งค าว่าแขกเมืองมาวบ่งบอกถึงถิ่น
ก าเนิดที่มาของชาวไทพ่าเก รว่มถึงแสดงใหเ้ห็นสายสมัพนัธพ์ี่นอ้งไทแมอ้ยู่ห่างไกลแค่ไหนก็ยงัคง
พบปะกนัไดแ้ละยงัคงนกึถึงกนัเสมอ  

ส่วนเพลงสมยัใหม่พบว่า บทเพลงนีถู้กประพนัธ์ขึน้โดยชาวไทพ่าเก 
ที่ไดร้บัยกย่องเป็นนักประพนัธเ์พลงประจ าหมู่บา้น คือ สาม เพ ไฮโหลง (Cham Phe Hailoung) 
ซึง่ปัจจบุนัเสียชีวิตแลว้ แต่ถึงอย่างไรบทเพลงที่เขาไดป้ระพนัธข์ึน้ก็ยงัคงเป็นบทเพลงที่ไดร้บัความ
นิยมในกลุ่มของชาวไทพ่าเก และยังคงมีผูส้ืบทอดบทเพลงพืน้บา้นและบทเพลงสมัยใหม่ไดแ้ก่ 
นักรอ้ง นักดนตรี และนักร  า คือ สมาชิกในหมู่บา้นที่เวน้ว่างจากการท างานและการเรียนแลว้มา
รวมตวักนั ซึ่งปัจจบุนั อา้ย เจมอ ชคัคพั นบัเป็นอีกหนึ่งบคุคลที่เป็นก าลงัส าคญัในการขบัเคลื่อน
ดนตรีของชาติพนัธุไ์ทพ่าเก ผูถ้่ายทอดการขบัรอ้งและแสดงร  าปัจจบุนัมีการน าบทรอ้งที่สาม เพ ไฮโหลง 
ประพันธ์ไปจัดท าดนตรีในรูปแบบดนตรีสมัยใหม่ โดยใช้เสียงของเครื่องดนตรีสากล และ  
เครื่องดนตรีอสัสมั เป็นดนตรีประกอบการขบัรอ้งแลว้บนัทึกลงแผ่นซีดี  รวมถึงมีการจดัท ามิวสิค 
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วดิีโอประกอบการขบัรอ้ง น าเสนอเรื่องราวของชมุชนในทกุๆดา้นตามบทรอ้ง ใชส้ถานที่ในหมู่บา้น
น า้พา่เกเป็นท่ีถ่ายท าวิดีโอ โดย เมียด ออ่ง เถา้มงุ (Myat Ong Thomaung) สมาชิกในหมู่บา้นซึง่มี
ความสามารถในการถ่ายภาพนิ่งและบันทึกวิดีโอเป็นผูบ้ันทึกภาพและวิดีโอ ซึ่งเพลงสมัยใหม่
สามารถน ามาแสดงร่วมกับเครื่องดนตรีพืน้บ้าน หรือในบางโอกาสก็รอ้งเพลงจากแผ่นดนตรี 
คาราโอเกะได ้ดงัที่ อา้ยเจมอ (2562, 26 พฤศจิกายน) กลา่วไวว้า่  

“เพลงไทพ่าเกสมัยใหม่ สามารถบรรเลงโดยใช้เครื่องดนตรี
พืน้บา้นของไทพ่าเกประกอบการขบัรอ้งเพลงสมยัใหม่ได ้หรือเครื่องดนตรีพืน้บา้นของชาวอสัสมั
มิสได้ ในบางครั้งฉันรอ้งเพลงไทพ่าเกด้วยดนตรีคาราโอเกะ  รอ้งเพลงเพื่อประชาสัมพันธ์
วฒันธรรมไทพา่เก ”(สมัภาษณ)์ 

ทั้งนี  ้อ้ายเจมอได้ให้สัมภาษณ์ถึงความส าคัญของดนตรีและ 
บทเพลงไทพา่เก ไวว้า่ 

.”เพลงไทพ่าเกและดนตรีที่บรรเลงโดยกลอง หม่อง แซง เป็น
ตัวแทนของวัฒนธรรมไทพ่าเก ส่วนเพลงสมัยใหม่มีรูปแบบของดนตรีที่ผสมผสานเครื่องดนตรี
สากลและเครื่องดนตรีของอสัสมั แต่การประพนัธเ์พลงในส่วนของเนื ้อรอ้ง ท านอง ภาษา พวกเรา
เป็นคนประพนัธ ์ดนตรีและบทเพลงที่ถูกบรรเลงโดยกลอง หม่อง แซง เป็นตวัแทนของวฒันธรรม
ดัง้เดิมของชาวไทพ่าเก” การท าเพลงสมยัใหม่และวิดีโอประกอบเพลงเปรียบเสมือนตวัแทนของ
ชาวไทพา่เกและเป็นการประชาสมัพนัธว์ฒันธรรมผ่านบทเพลง ดนตรี และการร  า” (สมัภาษณ)์ 

 
1.1.2.8.2 ภาษาไทพา่เก  
ภาษาเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่ส  าคัญ ภาษาไทพ่าเกมีทั้งภาษาพูด

และภาษาเขียน มี ซึ่งพบว่าในขณะที่ผูว้ิจยัเดินทางมาถึงหมู่บา้นน า้พ่าเก ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่แสดงความ
เป็นเจา้บา้นและตัวตนดว้ยการกล่าวทักทาย โดยใชค้  าว่า “อู่นี”  มีความหมายว่า สวัสดี หรือ
สบายดี  นอกจากนีย้ังมีค าอื่นๆที่ฟังดูแล้วคุ้นหูเมือนค าในภาษาไทย คือ ค าว่า “กิ๊นเข่า”  ซึ่ง
หมายความว่า กินขา้ว หากสงัเกตดูจะพบว่าค ามีการใชร้ะบบเสียงวรรณยุกตท์ี่แตกต่างกัน แต่
พอจะคาดเดาถึงความหมายของค าได ้ 

ชาวไทพ่าเกยังสามารถธ ารงรกัษาภาษาพูด และภาษาเขียนของ
ตนเองไวไ้ดอ้ย่างเขม้แข็ง ซึ่งไดมี้การบนัทกึไวบ้นใบลาน  ผืนผา้ และหนงัสือ และใชภ้าษาไทพ่าเก
เป็นภาษากลางในการสื่อสารกนัภายในชมุชน งี่ ยอด เวียงแก่น (2562, 26 พฤศจิกายน) กลา่วถึง
ความภาคภมูิใจในการมีภาษาเป็นของตวัเอง และมีความมุ่งหวงัในการสืบทอดภาษาไทพา่เก วา่  
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“ภาษาไทพ่าเกเป็นสิ่งที่แสดงความเป็นไทพ่าเกอย่างชดัเจน ฉัน

ตอ้งการจะน าหนงัสือท่ีเขียนเก่ียวกบัภาษาไทพา่เกไปตีพิมพเ์ผยแพร ่ไม่เช่นนัน้วนัหนึ่งภาษาไทพ่า
เกอาจจะเลือนหายไป แลว้คนรุน่หลงัจะรูไ้หมว่าเขาคือไทพ่าเก อย่างนอ้ยนอกจากรูว้่าตวัเองเป็น
คนไทพา่เกแลว้ ตอ้งรูด้ว้ยวา่ภาษาไทพา่เกเขียนอย่างไร อา่นอย่างไร “(สมัภาษณ)์ 

  
แต่ถึงอย่างไรชาวไทพ่าเกยังต้องเรียนรู ้ภาษาอื่นๆ  ด้วย ได้แก่ 

ภาษาอัสสมัมิส ภาษาฮินดี ภาษาอังกฤษ เพราะตอ้งใชใ้นการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก
ชมุชน หน่วยงานราชการ และมีการบงัคบัใชใ้นระบบการศึกษา แมเ้ด็กรุน่ใหม่ทุกคนสามารถพูด
ภาษาไทพา่เกได ้อา่นได ้แต่การเขียนภาษาไทพ่าเกนัน้ส  าหรบับางคนยงัเป็นเรื่องที่ตอ้งศกึษาเรียน
เพิ่มเติม เนื่องจากความสามารถในการอ่านเขียนอกัษรไทพ่าเกจ ากดัอยู่เฉพาะคนบางกลุ่ม   และ
ภาษาเขียนไม่ไดถู้กใช้ในชีวิตประจ าวัน  เพราะเม่ือไปโรงเรียนเรียนก็จะใชภ้าษาตามที่ระบบ
การศกึษาบงัคบัไว ้ซึ่ง อีนาว เถา้มงุ (2562,26 พฤศจิกายน) หญิงสาวชาวไทพ่าเก กลา่วถึงการใช้
ภาษาในระบบการศกึษาวา่  

 
 “โรงเรียนในรฐัอัสสัม ถ้าครูเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ ก็จะใช้

ภาษาองักฤษ วิชาทั่วไปก็จะใชภ้าษาอสัสมัมิส แต่ในโรงเรียนที่ฉันเรียนครูสอนทัง้ภาษาองักฤษ
และภาษาฮินดี ในบางโรงเรียน ครูจะสอนทั้งภาษาฮินดี ภาษาอัสสัมมิส และภาษาอังกฤษ ” 
นอกจากนีย้งักล่าวเพิ่มเติมถึงการใชภ้าษาในการติดต่อสื่อสารอีกว่า ว่า “พวกเราจะใชภ้าษาไทพ่าเก
พดูคยุภายในหมู่บา้น และใชภ้าษาอสัสมัมิสในการสื่อสารกบัคนนอกหมู่บา้น แต่ก็ขึน้อยู่กบัว่าคู่
สนทนาใช้ภาษาอะไรในการสื่อสาร ถ้าเขาพูดภาษาฮินดี เราก็จะใช้ภาษาฮินดี ถ้าเขาพูด
ภาษาอสัสมัมิส เราก็จะพดูภาษาอสัสมัมิส”  

 
ส าหรบัเด็กและคนรุน่ใหม่ที่สนใจเรียนภาษาไทพ่าเกจะมีชาวบา้นใน

ชมุชนที่มีความรูด้า้นภาษาไทพา่เกและเพลงพืน้บา้นเป็นปราชญช์าวบา้นช่วยสอนภาษาและเพลง
พืน้บา้น ในปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนทุกเย็นวันเสาร ์และ อาทิตย ์ สอนโดย งี่ แทน ไฮโหลง 
(Ngi Than Hailoung) ใชอ้าคารอเนกประสงคใ์หก้บัวดัเป็นสถานที่สอน สอนใหก้บับุคคลที่สนใจ
ศึกษาภาษาไทพ่าเกทุกเพศทุกวยั รูปแบบการสอน มีการสอนออกเสียง สะกดค า และรอ้งเพลง  
มีทัง้เพลงดัง้เดิมและเพลงสมัยใหม่ โดยใชห้นังสือ Tai Phake Primer (ลิกสอนค าไต) เป็นสื่อใน
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การสอนดว้ย เนือ้หาประกอบดว้ยเรื่องพยัญชนะ วรรณยุกต ์ตัวสะกด การสอนประสมค า และ
ค าศพัทท์ี่อยู่ชีวิตประจ าวนั เป็นตน้  
 

 

 

ภาพประกอบ 2 หนา้ปกแบบเรียนหนงัสือไทพา่เกเบือ้งตน้ 

ที่มา : ภาวิณี ธีรวฒุิ (2562) 

 

จากการสมัภาษณช์าวไทพ่าเก พบว่า ค าบางค าการพดูและการออก
เสียงนัน้เหมือนภาษาไทย จงึท าใหผู้ว้ิจยัเขา้ใจบทสนทนาในบางประโยคและสามารถสื่อสารกนัได้
บ้าง แต่ก็ยังมีค าไทพ่าเกจ านวนมากที่ ผู้วิจัยฟังไม่ออก  ซึ่ง งี่  ยอด เวียงแก่น  (2562, 26 
พฤศจิกายน) แสดงความคิดเห็นระหวา่งภาษาไทพา่เกกบัภาษาไทในถิ่นอื่น วา่  

 
“ เม่ือปี 2008 ไดเ้ดินทางมายงัจงัหวดักรุงเทพฯ ไดพ้บกบับุคคล

หนึ่ง ซึ่งเดินทางมาจากเมืองมาว (ยนูนาน) ฉันใหด้ตูวัเขียนในหนงัสือ และถามเขาว่า คณุอ่านว่า
อะไร? เขาอ่านว่า กะ ขะ งะ ซึ่งออกเสียงเหมือนกัน แต่ในปัจจุบันที่รฐัฉาน ประเทศพม่าพบว่า 
มีการออกเสียงพดูเหมือนกนั 99% แต่ตวัเขียนแตกต่างกนั ในประเทศไทยก็เหมือนกนัเม่ือตอนที่
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ฉันเดินทางไปเชียงราย เชียงใหม่ การพูดออกเสียงเหมือนกัน แต่ตัวเขียนต่างกันและมีเยอะ   
มีค าศพัทม์ากมาย เขาใหค้วามเห็นว่า เพราะเมืองไทยเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ มีการสรา้งค าศพัท์
ใหม่ๆ แต่พวกเราไทพ่าเกมีเพียงแค่พวกเราที่ใชภ้าษาไทพ่าเกในการสื่อสารภายในชมุชน อาจจะ
เป็นเหตุผลที่ว่าท าไมพวกเราถึงมีตวัเขียนแตกต่างกนั แต่ก็ยงัคงมีบางค าที่ออกเสียงเหมือนกัน ” 
(สมัภาษณ)์ 

 
นอกจากนีย้งัมีค าที่ออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายต่างกัน  เช่น 

ค าว่า “นาง” ในภาษาไทยหมายถึง ผูห้ญิงที่สมรสแลว้ แต่ในภาษาไทพ่าเกจะใชน้ าหนา้ผูห้ญิงทกุ
ระดบั ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก วยัรุน่ หรือผูส้งูอาย ุและถา้สงัเกตจะเห็นว่า ชาวไทพ่าเกทัง้ผูห้ญิงและ
ผูช้ายบางคนมีช่ือเรียกที่เหมือนกนั เวลาเรียกจะซ า้กนั  เพราะชาวไทพ่าเกมีการตัง้ช่ือตามล าดบั
การเกิดและอีกหนึ่งเหตกุารณใ์นขณะที่ผูว้ิจยันั่งกินขา้วบนเรือนของ อา้ย เจมอ ชคัคพั อาหารไท  
มีรสชาติอร่อย ผู้วิจัยจึงไดอุ้ทานออกมาว่า “อร่อยมาก” ท่าทีของผู้วิจัยท าให้เจ้าของเรือนจับ
ใจความไดถ้ึงค าที่ผูว้ิจยัเอ่ยออกมา เจา้ของเรือนจึงพดูขึน้มา ว่า “กิ๊นหวาน” ค านีใ้นภาษาไทพ่าเก
หมายความว่า อร่อย แต่ในภาษาไทย หมายความว่า มีรสหวาน และการออกเสียงค าอื่นๆ  
จะพบวา่ มีส  าเนียงการออกเสียงเหมือนกบับางพืน้ที่ทางภาคเหนือและภาคอีสานของประเทศไทย 
เนื่องจากภาษาไทพา่เกไม่มีพยญัชนะ r (ร) จึงมีการออกเสียง บา้น เป็น เฮือน รกั เป็น ฮกั เป็นตน้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น  พบว่า ชาวไทพ่าเกต้องใช้ภาษาใน 
การสื่อสารทัง้หมด 4 ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาไทพ่าเก ภาษาอสัสมัมิส ภาษาฮินดี และภาษาองักฤษ 
แต่ชาวไทพ่าเกยังคงธ ารงภาษาของตนได้เป็นอย่างดี   โดยมีการจดบันทึกไว้ในหนังสือ  
การประพันธเ์พลง การจัดท าแบบเรียนภาษาไทพ่าเก การจัดการเรียนภาษาไทพ่าเก และการใช้
ภาษาไทพา่เกในการสื่อสารภายในหมู่บา้น ภาษาไทพา่เกมีลกัษณะค าศพัทท์ี่มีความเหมือนและมี
ความคลา้ยคลึงกับภาษาไทยภาคกลาง บางค าก็มีส  าเนียงเหมือนภาษาเหนือของประเทศไทย 
บางค ามีออกเสียงเหมือนกนัความหมายเหมือนกนั และบางค ามีความหมายที่แตกต่างเม่ือเทียบ
กับภาษาไทย ดว้ยเพราะมีโครงสรา้งภาษาและค าบางค าคลา้ยกัน จึงไม่ยากนักหากคนไทยใช้
สื่อสารกบัคนไทดว้ยกนั แต่อย่างไรแลว้ภาษาไทพ่าเกก็ยงัมีเอกลกัษณข์องตนเองในการเขียนและ
ออกเสียง  
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1.1.2.8.3 การแต่งกายของชาวไทพ่าเก 

การแต่งกายของชาวไทพ่าเกจะมีความแตกต่างไม่เหมือนกลุ่มชาติ
พันธุ์ไท กลุ่มอื่นๆ ในรฐัอัสสัม นั่นคือ ลวดลายของผา้นุ่ง ที่เรียกว่า ซิ่น  (shin) ซึ่งมีลวดลายที่มี
ลกัษณะเฉพาะ ผูค้นในรฐัอสัสมัพบเห็นจะทราบดีว่านี่คือชาวไทพ่าเก ส่วนใหญ่ผา้นุ่งที่สวมใส่จะ
เป็นผา้ที่ทอเอง การทอผา้มีใหเ้ห็นในหมู่บา้น  ซึ่งบา้นบางหลงัที่มีคนทอผา้เองจะมีเครื่องทอผา้
ตั้งอยู่ใตถุ้นเรือนหรือในบา้น  การทอผา้นั้นมีวัตถุประสงค ์เพื่อสวมใส่เองและจ าหน่าย แต่ใน 
การจ าหน่ายนัน้ เนื่องดว้ยลวดลายที่เป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะของซิ่นจึงไม่เป็นที่นิยมสวมใส่ในกลุ่ม
ชาติพนัธุไ์ทกลุม่อื่นๆ  ดงันัน้ผูซ้ือ้จงึเป็นกลุม่นกัท่องเที่ยวจากตา่งถิ่นที่ซือ้ไวเ้ป็นของที่ระลึก 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 ผูห้ญิงชาวไทพา่เกก าลงันั่งทอผา้ใตถ้นุเรอืน 

ที่มา : ภาวิณี ธีรวฒุิ (2562) 
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การแต่งกายของผูช้ายและผูห้ญิงชาวไทพา่เกมีลกัษณะ ดงันี ้

 

 

ภาพประกอบ 4 ลวดลายผา้นุ่งของชายชาวไทพา่เก 

ที่มา : ภาวิณี ธีรวฒุิ (2562) 

การแต่งกายของผูช้าย 
การแต่งกายของผูช้ายจะนุ่งโสรง่ ซึ่งเรียกว่า ผา้นุ่ง  (pha nung) 

มีลวดลายคลา้ยตราหมากรุกและมีลกัษณะเป็นลายยาว มีสีเขียว ด า สีแดง เหลือง ม่วง สม้ และ
ขาว งี่ คา ค า เวียงแก่น (2562,26 พฤศจิกายน) ไดพู้ดถึงความแตกต่างของสีและลาดลายผา้นุ่ง 
ไวว้า่ 

 
 “ลกัษณะสีและลวดลายของผา้นุ่ง 2 ผืนนบัจากดา้นซา้ยมือ 

ตามภาพประกอบที่ 4 ผูส้วมใสจะมีอายุ 30 – 40 ปีขึน้ไป และอีก2 ผืนที่อยู่ดา้นขวาส าหรบัผูช้าย
ชาวไทพา่เกที่มีอายตุ  ่ากวา่ 30 ปี” (สมัภาษณ)์  

 
เสือ้ที่สวมใส่ ออกเสียงว่า ซื่อ (shue) เป็นเสือ้เชิต้แบบทั่วไปมี

ลกัษณะแขนสัน้และแขนยาว ผา้โพกหวัมีลกัษณะคลา้ยหมวกโพกศีรษะ เรียกว่า  ผา้แมทตา (pha 
myat ta) อา้ย เจ มอ ชคัคพั (2562, 26 พฤศจิกายน) กลา่ววา่ 
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 “บางคนจะสวมใส่เสือ้กั๊ก ซึ่งไม่มีช่ือเรียกเฉพาะแต่สามารถ
เรียกวา่ ซือหนือ หรือ ซือซอน  (shue son)” (สมัภาษณ)์  

 

 

 

ภาพประกอบ 5 การแต่งกายของผูช้ายชาวไทพา่เก 

ที่มา : ภาวิณี ธีรวฒุิ (2562) 

 

 

 

ภาพประกอบ 6 การแต่งกายของเจา้บา่ว ในงานมงคลสมรสของชาวไทพา่เก 

ที่มา : ภาวิณี ธีรวฒุิ (2562) 
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การแต่งกายของผูห้ญิง 
 

 

 

ภาพประกอบ 7 ผา้ซิ่นของผูห้ญิงไทพา่เก 

ที่มา : ภาวิณี ธีรวฒุิ (2562) 

 

การแต่งกายของผูห้ญิงไทพ่าเก จะสวมใส่ผา้นุ่ง ซึ่งเรียกว่า ซิ่น 
(shin) ลกัษณะของลายซิ่นจะมีลกัษณะเป็นทางขวางแนวนอน บางผืนก็มีลวดลายคลา้ยตาราง
หมากรุก  ซิ่นแต่ละผืนจะมีความแตกต่างกันที่สีของซิ่น  ซึ่งซิ่นหนึ่งผืนจะมีสีที่หลายหลาก อาทิ  
สีม่วง สีเหลือง สีแดง สีขาว สีด า สีเขียว เป็นตน้ งี่ คยา ค า เวียงแก่น (2562, 26 พฤศจิกายน) 
กลา่ววา่ 

 
 “ซิ่นทัง้ 5 ผืน จากซา้ยมือของ ภาพประกอบที่ 7 จากซา้ยมือ 

จ านวน 5 ผืน ส าหรบัผูห้ญิงไทพ่าเกที่มีอายุ 50 ขึน้ไป ส่วนผืนที่เหลือดา้นขวามือ ส าหรบัผูห้ญิง
ไทพา่เกที่มีอายตุ  ่ากวา่ 50 ปี” (สมัภาษณ)์  

 
ดังนั้นจะเห็นไดว้่าผูห้ญิงที่ยังไม่สมรสจะใส่ซิ่นที่มีสีสดใส ส่วน

หญิงที่สมรสแลว้จะใสซ่ิ่นที่มีสีเขม้ เสือ้ที่สวมใส ่ออกเสียงวา่ ซื่อ (shue) มีลกัษณะเป็นเสือ้แขนสัน้
และแขนยาว มีทัง้สีพืน้ทั่วไปและมีลวดลายต่างๆ  ผา้ที่พาดบ่า เรียกว่า  ผา้ผดั (pha pat) หรือ ผา้
เผิก (pha phauk) ซึ่งผ้าเผิกจะเป็นสีขาว ใส่เม่ือไปวัด   และผ้าที่คาดช่วงเอว เรียกว่า นั่ งวาด 
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(nung  wat) เฉพาะผูห้ญิงที่สมรสแลว้จะใสน่ั่งวาด ซึง่มีลกัษณะโทนสีที่หลากหลาย เช่น บางผืนมี
สีด า สีเขียว และสีเหลือง เป็นตน้ ผา้โพกหวั เรียกว่า ผา้โฮ (pha ho) มีสีขาวสวมใสเฉพาะผูห้ญิง
สงูอาย ุ ดงันัน้การแต่งกายที่บ่งบอกว่าหญิงสาวผูน้ัน้สมรสแลว้หรือยงัไม่สมรสจะสามารถสงัเกต
ไดจ้ากการใสน่ั่งวาด(nung wat) อีนาว เถา้โมง (2562, 26 พฤศจิกายน) กลา่ววา่  

 
“ปัจจบุนัการแต่งกายในชดุประจ าถิ่น จะนิยมสวมใส่เม่ือเขา้

ร่วมพิธีงานแต่งทั้งแขกผูไ้ปร่วมงานและเจา้บ่าว เจา้สาว  งานประเพณีต่างๆ  การปฏิบัติธรรม
รว่มงานบุญที่วดั  และสวมใส่ในการแสดงดนตรี หากอาศยัอยู่ภายในบา้นมิไดไ้ปร่วมงานตามที่
กล่าวไวข้า้งตน้จะนิยมสวมใส่เสือ้ ยืด กางเกงขาสัน้ และเม่ือจะเดินทางออกนอกบา้น  ไปตลาด 
หรือไปเที่ยวนอกหมู่บา้น จะเปลี่ยนเป็นสวมใสซ่ิ่นหรือกางเกงขายาว หรือแต่งกายแฟชั่นตามสมยั
นิยม” (สมัภาษณ)์  

 
นอกเหนือจากการแตง่กายในชดุประจ าถิ่นแลว้ จะมีการแต่งกาย

ตามชดุของโรงเรยีนอีกดว้ย  
 

 

 

ภาพประกอบ 8 การแต่งกายขณะไปวดัของหญิงสาวชาวไทพา่เกท่ียงัไม่ไดส้มรส 

ที่มา : ภาวิณี ธีรวฒุิ (2562) 
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ภาพประกอบ 9 การแต่งกายขณะไปวดัของผูห้ญิงชาวไทพา่เกท่ีสมรสแลว้ 

ที่มา : ภาวิณี ธีรวฒุิ (2562) 

 

 

 

ภาพประกอบ 10 การแต่งกายของผูห้ญิงชาวไทพา่เก ขณะรว่มงานมงคลสมรส 

ที่มา : ภาวิณี ธีรวฒุิ (2562) 
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ภาพประกอบ 11 การแต่งกายของเจา้สาว ในงานมงคลสมรสของชาวไทพา่เก 

ที่มา : ภาวิณี ธีรวฒุิ (2562: รูปภาพ) 

 

กระเป๋า 
กระเป๋า เรียกว่า ถุง (Thung) มีลักษณะเป็นกระเป๋าใชส้ะพาย

หรอืใชถื้อ ส าหรบัใสข่องชิน้เลก็ๆ มีหลายขนาดและหลายแบบ ลวดลายตกแต่งเป็นลายดอกไม ้  

 

ภาพประกอบ 12 กระเป๋าสะพายลวดลายไทพา่เก 

ที่มา : ภาวิณี ธีรวฒุิ (2562: รูปภาพ) 



 87 

จากการแต่งกายจะเห็นไดว้่า ชาวไทพ่าเกทอผา้เอง เพื่อสวมใส่และ
จดัจ าหน่าย เครื่องแต่งกายของชาวไทพา่เกมีลวดลายที่เป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะในลกัษณะทางขวาง
แนวนอนและตารางหมากรุก ชาวไทพ่าเกมีการการจดัจ าแนกประเภทการแต่งกายส าหรบัผูช้าย
และผูห้ญิงอย่างเห็นไดช้ดั โดยมีสีของผา้นุ่งที่เป็นตวัก าหนดช่วงวยัของผูส้วมใส่ และการแต่งกาย
ยังบ่งบอกถึงสถานภาพของชาวไทพ่าเกด้วยเช่นกัน ผู้หญิงและผู้ชายจะสะพายกระเป๋าที่ มี
ลวดลายดอกไม้ ทั้งนี ้ชาวไทพ่าเกจะเลือกสวมใส่เสื ้อผ้าประจ าถิ่นหรือชุดอื่นๆ ขึน้อยู่กับ
สถานการณแ์ละโอกาสต่างๆ 

 
1.1.2.8.4 ความเชื่อต่างๆ 
ความเชื่อทางศาสนา 

ชาวไทพ่าเกนบัถือศาสนาพทุธนิกายเถรวาท ในหมู่บา้นมีวดัหรือ
ที่ชาวไทพ่าเก เรียกว่า จองและมีพระสงฆจ์ าวดั ชาวไทพ่าเกเคารพนบัถือภนัเต หรือเจา้อาวาสวดั
น า้พ่าเกเป็นที่พึ่งทางใจ ซึ่งมีล  าดับการเรียกพระสงฆ ์ ไดแ้ก่ บุคคลที่บวชเณร เรียกว่า เจา้ซาง 
บุคคลที่บวชพระ เรียกว่า เจา้แก และพระผูใ้หญ่ เรียกว่า เจา้สล่า วดัตัง้อยู่บริเวณกลางหมู่บา้น 
เป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวไทพ่าเก  เป็นศูนยก์ลางกิจกรรมพิธีทางศาสนา และงานประเพณีที่
เก่ียวข้องทางศาสนา บรรยากาศภายในวัดสงบร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิด สะอาดตา 
บริเวณพืน้ที่ที่ไม่ใหญ่มากนกั การตกแต่งมีความงดงามตัง้แต่ประตูทางเขา้ที่โอ่อ่า และก าแพงที่
กัน้ขอบเขตอย่างชัดเจน  ทาดว้ยสีเหลืองทองอรา่ม ในวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนาชาวไทพ่าเก
จะพรอ้มใจกนัมาร่วมท าบุญ ตักบาตร ฟังเทศน ์พรอ้มดว้ยอาหารคาวและขนมหวาน ขา้วนึ่งสกุ 
พรอ้มดว้ยดอกไมส้ีสด บรรยากาศก่อนเขา้สูช่่วงพิธีสงฆค์กึคกั เหมือนเป็นสถานที่พบปะของคนใน
หมู่บา้น แต่เม่ือเขา้ช่วงเวลาพิธีสงฆบ์รรยากาศก็เปลี่ยนไป เริ่มสงบ ทกุคนอยู่ในอาการส ารวม มือ
ทัง้สองขา้งถกูยกพนมไวพ้รอ้มดว้ยดอกไม ้และความตัง้ใจในการไหวพ้ระสวดมนต ์ 

วดัถือเป็นศนูยร์วมของคนในหมู่บา้น ภายในบรเิวณมีการจดัวาง
สถานที่อย่างเป็นสดัส่วน เม่ือเดินพน้จากประตทูางเขา้จะพบ ม่านตา้บ ตัง้อยู่ดา้นซา้ยมือ ใกลก้บั
ประตทูางเขา้วดั เป็นลกัษณะอาคารหนึ่งชัน้ เปิดโล่งทุกดา้น รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา้ สรา้งจากปูน 
หลงัคาทาดว้ยสีเหลืองทอง มีเจดียอ์ยู่ดา้นบนหลงัคา การตกแตง่ศิลปะแบบพม่า ส  าหรบัม่านตา้บ
นีเ้ป็นอาคารส าหรบัไหวพ้ระสวดมนต ์ท ากิจกรรมทางพระพทุธศาสนา  
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ภาพประกอบ 13 รูปม่านตา้บ 

ที่มา : ภาวิณี ธีรวฒุิ (2562) 

เม่ือมองเลยไปดา้นหลงัม่านตา้บจะพบ เจดีย ์หรือที่เรียกว่าเจ๊ตตี 
ซึ่งตัง้อยู่ใกลก้บัตน้โพธ์ิสรา้งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป เพื่อใชเ้ป็นสญัลกัษณแ์ทนองคส์มัมา 
สัมพุทธเจ้า ถัดมาจะพบอาคารโล่งชั้นเดียวเช่นกัน มีขนาดไม่ใหญ่มาก สถานที่นี ้เรียกว่า  
ธรรมกถึก ซึง่สรา้งจากปนู มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา้ หลงัคาปดูว้ยกระเบือ้ง ใชเ้ป็นสถานที่จดัพธีิบวช
เณรบวชพระ   

 

 

ภาพประกอบ 14 รูปเจ๊ตตี และอาคารธรรมกะถึก 

ที่มา : ภาวิณี ธีรวฒุิ (2562: รูปภาพ) 
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จองพรา้ รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรสั เป็นอาคารสรา้งดว้ยปูน ดา้นบน
หลงัคาก่อสรา้งเป็นเจดีย ์ดา้นในอาคารมีพระพทุธรูปประดิษฐานอยู่ เป็นสถานที่สรงน า้พระในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์โดยมีฮางเฮอ ซึ่งมีลกัษณะรูปร่างเหมือนเรือ ก่อสรา้งดว้ยปูน ทาสีดว้ยสีฟ้า  
ฮางเฮอจะมีท่อน า้ต่อมายงัจองพรา้ ฮางเฮอเป็นที่ใหช้าวบา้นมาสรงน า้พระ ซึ่งชาวไทพาเกจะไม่
สรงน า้ที่พระพุทธรูปโดยตรงจึงตอ้งสรงน้ําผ่านฮางเฮอ วิธีการสรงน า้พระพุทธรูปคือ น าน า้จาก
ภาชนะที่ใส่ในถังเทลงที่ฮางเฮอ น า้จะไหลไปตามท่อที่ต่อเขา้ไปยังจองพรา้ ถือเป็นการสรงน า้
พระพทุธรูป  

 

 

 

ภาพประกอบ 15 รูปจองพรา้ 

ที่มา : ภาวิณี ธีรวฒุิ (2562: รูปภาพ) 

 

จอง เป็นวิหารส าหรบัไหวพ้ระสวดมนต ์มีโครงสรา้งที่เรียบง่าย  
รูปทรงสี่เหลี่ยมพืน้ผา้ ตวัอาคารมีขนาดใหญ่และกวา้งขวา้งกว่าเม่ือเทียบกบัอาคารในบริเวณอื่น 
ก่อสรา้งดว้ยปนู ปหูลงัคาดว้ยกระเบือ้ง ดา้นในวิหารบรรจพุระประธานองคใ์หญ่ และอาสนะสงฆ ์
เป็นสถานที่สวดมนต ์ฟังเทศน ์ท าบุญ ของชาวไทพ่าเก รวมถึงเป็นสถานที่จดัเก็บอปุกรณท์ี่ใชใ้น
กิจกรรมทางศาสนา และเครื่องดนตรีต่างๆ 
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ภาพประกอบ 16 บรรยากาศขณะสวดมนตภ์ายในจอง 

ที่มา : ภาวิณี ธีรวฒุิ (2562) 

มจูะลินกา หรือ นาคมจุลินท ์ในสระน า้มีรูปป้ันพระพทุธรูปนั่งบน
พญานาคที่ก าลงัขดกาย 7 รอบ พรอ้มกบัแผ่พงัพาน ตัง้อยู่กลางสระน า้ ซึ่งสระน า้ก่อสรา้งดว้ยปนู 
มีลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา้ ทางเขา้ดา้นหนา้สระมีรูปป้ันสิงโตตัวผู ้2 ตัวท าหนา้ที่อารกัขา 
จากความเช่ือเดิมสมัยก่อนพระพุทธเจา้ตรสัสู้ ว่า พญานาคช่ือ มุจลินทน์าคราช อาศัยใกลต้น้
มจุลินท ์ในขณะที่พระพทุธเจา้แสดงธรรมเทศนามีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ดว้ยความเลื่อมใสศรทัธา
ในพทุธศาสนา จึงไดเ้ขา้ไปขดกายรอบองคพ์ระสมัมาสมัมาพทุธเจา้ได ้7 รอบ และแผ่กายปกปอ้ง
กนัลมและฝนไม่ไดถู้กรา่งกายของพระพุทธเจา้ ใกลก้ับนาคมจุลินทจ์ะพบรูปป้ันพระแม่ธรณีบีบ
มวยผม ซึ่งหากดจูากการแต่งกาย จะพบว่าศิลปะการออกแบบมีลกัษณะเหมือนศิลปะแบบพม่า 
เป็นสญัลกัษณแ์ห่งความอดุมสมบรูณ ์ชาวไทพ่าเกมีความเช่ือเก่ียวกบัท ามาหากินดา้นการเกษตร 
เม่ือชาวไทพา่เกไดส้กัการะพืน้นาแหลง่ที่ท  ามาหากินจะมีความอดุมสมบรูณ ์
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ภาพประกอบ 17 มจูะลนิกา หรือ นาคมจุลนิท ์

ที่มา : ภาวิณี ธีรวฒุิ (2562) 

 

 

 

ภาพประกอบ 18 รูปป้ันพระแม่ธรณีบีบมวยผม 

ที่มา : ภาวิณี ธีรวฒุิ (2562) 
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ถัดมาทางด้านซ้ายจะพบรูปป้ันพระพุทธรูปตั้งในอาคาร มี
ลกัษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผา้ รอบอาคารทัง้ 4 มมุมีกิเลน ซึ่งเป็นสตัวท์ี่แสดงถึงสญัลกัษณแ์ห่งคณุ
งามความดี เป็นอีกหนึ่งสถานที่ใหช้าวไทพา่เกไดก้ราบไหว ้

 

 

 

ภาพประกอบ 19 รูปป้ันพระพทุธเจา้ 

ที่มา : ภาวิณี ธีรวฒุิ (2562) 

และบรเิวณใกลก้นัพบเจดียฐ์านกลม เรียกว่า ธรรมเจ๊ตตี ภายใน
บรรจุ “ลึกซาย” ซึ่งเป็นพระธรรมที่ชาวบา้นคัดลอกบนผา้และน ามาไวท้ี่วัด เพื่อเป็นการท าบุญ  
เปียลอน เถ้ามุง  (Pyalon Thomaung) (2562, 27 พฤศจิกายน) กล่าวถึ งความเช่ือว่าใน 
การสกัการะธรรมเจ๊ตตี วา่  

 
“หากไดม้ากราบไหวก้่อนสอบจะโชคดี”(สมัภาษณ)์  
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ภาพประกอบ 20 รูปธรรมเจ๊ตตี 

ที่มา : ภาวิณี ธีรวฒุิ (2562: รูปภาพ) 

 

นอกจากนีใ้นบรเิวณที่ใกลเ้คียงกนัพบหอ้งสมดุ ซึ่งเป็นที่เก็บพระ
ธรรมท่ีเขียนดว้ยผา้ และกระดาษ ซึง่มีการจดัเก็บอย่างเป็นระเบียบ และอีกหนึ่งจดุท่ีส  าคญัภายใน
วดัคือ อนสุรณก์ารเสด็จเยือนหมู่บา้นน าพา่เกของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารีเม่ือวนัที่  2 ก.พ. 2552  ซึ่งชาวไทพ่าเกมีความภาคภูมิใจเป็น
อย่างมาก  จงึไดจ้ดัท าอนสุรณน์ีข้ึน้  
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ภาพประกอบ 21 อนสุรณก์ารเสด็จเยือนหมู่บา้นน าพา่เกของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้  
กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

ที่มา : ภาวิณี ธีรวฒุิ (2562) 

วัดเป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมพิ ธีทางศาสนา กล่าวคือ ใน 
วนัส าคญัทางพระพทุธศาสนาชาวไทพ่าเกจะพรอ้มใจกนัมารว่มท าบุญ ตกับาตร ฟังเทศน ์พรอ้ม
ดว้ยอาหารคาวและขนมหวาน ขา้วนึ่งสกุ ดอกไมส้ีสดใส บรรยากาศก่อนเขา้สู่ช่วงพิธีสงฆค์ึกคกั 
เหมือนเป็นสถานที่พบปะของคนในหมู่บา้น แต่เม่ือเขา้ช่วงเวลาพิธีสงฆบ์รรยากาศจะเปลี่ยนไป 
เริ่มสงบ ทกุคนอยู่ในอาการส ารวม มือทัง้สองขา้งถกูยกพนมไวพ้รอ้มดว้ยดอกไม ้และความตัง้ใจ
ในการไหวพ้ระสวดมนต ์ 

ความเชื่อเรื่องขวญั นบัถือบรรพบรุุษและนบัถือผี 
นอกจากนีช้าวไทพา่เกนบัถือเจา้เสือข่านฟ้า ซึง่เป็นเจา้ฟ้าแหง่

เมืองมาว ปัจจบุนัเมืองมาวตัง้อยู่ในพืน้ท่ีมณฑลยนูนาน ประเทศจีน โดยในอดีตเจา้เสือไดเ้ดินเทา้

น าไพรพ่ลจากเมืองมาวอพยพมาตัง้ถิ่นฐานในหมู่บา้นน าพา่เกในปัจจบุนั และนบัถือผี ซึง่เห็นได้

จากจดัตัง้ศาลในหมู่บา้น ทัง้พบวา่บา้นของชาวไทพา่เกจะมีหิง้ หรอืหอ้งพระ ตัง้ดา้นหนา้ของบา้น 

หรอืหอ้งภายในบา้น และกอ่นออกจากบา้นตอ้งจดุธูปไหวพ้ระ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงมีความเชื่อของ
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ชาวไทพา่เกวา่ ก่อนการเดนิทางจะตอ้งท าการไหวพ้ระขอพร  เพื่อใหก้ารเดนิทางปลอดภยัและ

ราบรื่น รวมถึงเป็นการสรา้งก าลงัใจในการท างานอีกดว้ย นอกจากนีย้งัมีความเช่ือเรื่องขวญั  

เห็นไดจ้าก ในวนัที่ผูว้ิจยัจะเดินทางออกจากหมู่บา้นน าพา่เก่ เพื่อกลบัมายงัประเทศไทย ผูอ้าวโุส

ไดก้ลา่วเรียกขวญั ผกูขอ้มือ กลา่วค าอวยพรอวยชยัดว้ยภาษาไทพา่เกใหผู้ว้ิจยัเดนิทางโดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

ภาพประกอบ 22 หิง้พระที่บา้นของอนีาว เถา้มงุ 

ที่มา : ภาวิณี ธีรวฒุิ (2562: รูปภาพ) 
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ความเชื่อเรื่องฤกษย์าม 
นอกจานีมี้ความเช่ือเรื่องฤกษ์ยาม โดยยึดตามหลักปฏิทินไท 

เนื่องจากไม่มีปฏิทินไทจดัจ าหน่ายส าหรบักลุ่มชาติพนัธุไ์ทในรฐัอสัสมั ดงันัน้ชาวไทพ่าเกจึงตอ้ง
เทียบระหว่างปฏิทินรายปี ศกัราชของไท (จลุศกัราช) กบั ครสิตศ์กัราชเอง อา้ย เจ๊กยา โกวเฮน (Ai 
Jekya Gohain) (2562, 27 พฤศจิกายน) กลา่วถึงวิธีการดปูฏิทินไท วา่  

 
“ปฏิทินไท มีทั้งหมด 12 เนิน ซึ่งค าว่าเนิน ความหมายใน

ภาษาไทย แปลว่า เดือน มีช่ือเรียกแตล่ะเนิน ดงันี ้
เดือนที่หนึ่ง เรียกวา่  เนินแจงมีทัง้หมด  29 วนั 
เดือนที่สอง เรียกวา่  เนินก า  มีทัง้หมด  30 วนั 
เดือนที่สาม เรียกวา่  เนินสาม มีทัง้หมด  29 วนั 
เดือนที่สี่ เรียกวา่  เนินสี่  มีทัง้หมด  30 วนั 
เดือนที่หา้ เรียกวา่  เนินหา้  มีทัง้หมด  29 วนั 
เดือนที่หก เรียกวา่  เนินหก  มีทัง้หมด  30 วนั 
เดือนที่เจ็ด เรียกวา่  เนินเจ็ด  มีทัง้หมด  29 วนั 
เดือนที่แปด เรียกวา่  เนินแปด มีทัง้หมด  30 วนั 
เดือนที่เกา้ เรียกวา่  เนินเกา้  มีทัง้หมด  29 วนั 
เดือนที่สิบ เรียกวา่  เนินสิบ  มีทัง้หมด  30 วนั 
เดือนที่สิบเอ็ด เรียกวา่ เนินสิบเอ็ด มีทัง้หมด  29 วนั 
เดือนที่สิบสอง เรยีกวา่ เนินสิบสอง มีทัง้หมด  30 วนั 
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ภาพประกอบ 23 การเขียนเทียบวนัท่ีระหว่างปฏิทินครสิตศ์กัราชและจลุศกัราช 

ที่มา : ภาวิณี ธีรวฒุิ (2562) 

ดา้นความเช่ือเรื่องของวัน คือ ทุกๆ 8 วัน จะเป็นวันก ่า หรือวัน
พระ วนัก ่ามีจ  านวน 2 วนั ชาวไทพา่เกมีความเช่ือวา่ เม่ือถึงวนัก าจะตอ้งหยดุงดใชเ้สียงดงั หา้มขดุ
ดิน หา้มเก่ียวขา้ว หา้มเล่นดนตรี หา้มงานรื่นเริงต่างๆ หากใครไม่ปฏิบัติตามขอ้หา้มนีจ้ะมีอัน
เป็นไป ไม่ประสบความส าเรจ็ในสิ่งที่มุ่งหวงั เกิดเหตรุา้ยกบัตนเองหรือครอบครวั วิธีการนบัวนัก ่า 
ตัวอย่าง คือ เม่ือเทียบกับปฏิทินรายปีคริสตศ์ักราช วันที่ 27 พ.ย.2019 ในปีนีเ้ป็นวันปีใหม่ไท 
ปฏิทินรายปีศักราชของไท (จุลศกัราช) คือ 27 พ.ย.2114  ซึ่งตรงกับวนัก า วนัก ามีจ านวน 2 วนั 
ไดแ้ก่ วนัที่ 27-28 พ.ย.2114 นบัไปทัง้หมดอีก 8 วนัจะเป็นวนัก า ไดแ้ก่ วนัที่ 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 
6 วนัก า คือ วนัที่  7 และ 8 พ.ย. 2114 ซึ่งตรงกับเนินก า (เดือนที่สอง) ในปีปฏิทินศักราชของไท 
(จลุศกัราช) 

นอกจากนีช้าวไทพ่าเกจะมีปฏิทินส าหรบัดูฤกษ์ยามในการท า
การต่างๆ เช่น การสรา้งบ้าน การท าการเกษตร การสมรส เป็นต้น ซึ่งมีการเรียกช่ือวันและ
ความหมายของวนัตา่งๆ  ดงันี.้- 



 98 

วันนี  คือ เป็นวันที่ดี  ฤกษ์ดี  เหมาะกับการจัดงานมงคล 
แต่งงาน ซือ้รถใหม่ เก่ียวขา้ว กินขา้วใหม่ ปลกูบา้น เป็นตน้ 

วนัเปียก คือ วนัที่ฤกษไ์ม่ดี ไม่ควรจดังานใดๆ 
วนัก าพา คือ วนัที่หา้มขดุดิน 
วนัผี คือ วนัที่หา้มเก่ียวขา้ว หา้มกินขา้วใหม่ 

จากขอ้ความขา้งตน้จะพบว่า ชาวไทพ่าเกมีความเช่ือในเรื่องของ
ฤกษ์ยาม จะท าการใดๆจะตรวจสอบฤกษ์ยามโดยใชป้ฏิทินไทก่อน ไม่ว่าจะเป็นการจดัประเพณี
ต่างๆตามรอบปีปฏิทินไท และวนัส าคญัทางศาสนา รวมถึงท าการเกษตร การปลกูบา้น งานมงคล
สมรส งานบวช  เป็นตน้ ซึ่งปฏิทินไทของชาวไทพ่าเกมาจากการเขียนระบุวนัตามปฏิทินไทลงใน
ปฏิทินสากล  เนื่องจากไม่มีการจ าหน่ายตามทอ้งตลาด 

จะเห็นไดว้่า ชาวไทพ่าเกมีความศรทัธาในพระพุทธศาสนา และมี
ความเช่ือทางศาสนา ความเช่ือเรื่องขวญั นบัถือบรรพบรุุษและนบัถือผี รวมถึงความเช่ือฤกษ์ยาม 
ภายในวดัมีสถานที่ที่ส  าคญั ซึ่งมีความส าคญัต่อสมาชิกในชมุชน เปรียบเสมือนศนูยร์วมจิตใจของ
ชาวไทพ่าเกที่ชาวไทพ่าเกใหค้วามเคารพ รวมถึงเป็นสถานที่ที่ประกอบศาสนกิจของสงฆ ์สถานที่
ประกอบกิจของพุทธศาสนิกชนเป็นสถานที่ที่ท  าใหส้มาชิกในชุมชนไดม้าพบปะกัน และที่พึ่งพิง
ทางจิตใจ การเขา้ร่วมปฏิบตัิธรรมงเป็นเครื่องมือช่วยในการขดัเกลาจิตใจของชาวไทพ่าเก  ปลกู
จิตส านกึที่ดี และช่วยฝึกสมาธิ ผูเ้ขา้รว่มงานบญุต่างๆ มิใช่มีเพียงเฉพาะผูส้งูอายเุท่านัน้ แต่จะเห็น
สมาชิกชาวไทพ่าเกหลากหลายช่วงวยัตัง้แต่วยัเด็ก วยัรุน่ ไปจนถึงผูอ้าวโุส ที่ต่างพรอ้มใจกนัแต่ง
กายในชดุพืน้ถิ่นเขา้รว่มทกุๆงานบญุทางพระพทุธศาสนาอย่างพรอ้มเพรยีง 

 

1.1.2.8.5 ประเพณี 
ประเพณีต่างๆที่จัดขึน้ในชุมชนมี 2 ลักษณะ คือ 1) ประเพณี และ

งานเนื่องในโอกาสพิเศษที่มีความเก่ียวขอ้งกบัศาสนา 2) ประเพณีและงานเนื่องในโอกาสพิเศษที่
ไม่เก่ียวข้องกับศาสนา แต่ไม่ว่าจะเป็นงานที่เก่ียวข้องกับศาสนาหรือไมเก่ียวข้องกับศาสนา  
ชาวไทพ่าเกก็ใหค้วามส าคญัเช่นกนั เห็นไดจ้ากการเขา้ร่วมงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง ชาวไทพ่าเก 
เรียกงานประเพณี ที่จัดตามวงรอบปีปฏิทินไทและงานที่จัดขึน้ตามโอกาสพิเศษต่างๆ ที่มีความ
เก่ียวขอ้งกับศาสนา ว่า ปอย ในงานที่เก่ียวขอ้งกับศาสนาจะมีขัน้ตอนพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งไม่ไดมี้
เพียงขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึ่งที่เป็นการปฏิบตัิของพทุธศาสนิกชน หากแตมี่สมัพนัธก์บัพิธีกรรมอื่นๆ 
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ทางพระพทุธศาสนาดว้ย เช่น การท าบญุตกับาตร ตอ้งถวายดอกไม ้หากมีการฟังสวดมนตใ์นตอน
เย็น ตอ้งจดุเทียนบชูาดว้ย มีพิธีกรรม ดงันี ้

1. ต่างซ่อม คือ พิธีตักบาตรในตอนเช้า เป็นถวายอาหารแด่
พระภิกษุสงฆ ์โดยสมาชิกในหมู่บา้นทัง้ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่และหนุ่มสาวทกุครวัเรือนจะมาพรอ้มเพรียงกนั
บรเิวณรอบๆ วดั หลงัจากนัน้สมาชิกในครอบครวัจะเริม่ทานอาหารมือ้แรกของวนั พิธีนีจ้ะปฏิบตัิที่
วดั  เม่ือมีงานเนื่องในโอกาสพิเศษตา่งๆ และประเพณีต่างๆ ในรอบปี  เปียลอน เถา้เมิง (2562, 27 
พฤศจิกายน) กลา่ววา่  

 
“ในหนึ่ งสัปดาห์จะมีการตักบาตร 2-3 วัน ชาวไทพ่าเก 

เรียกว่า ต่างซ่อม  ซึ่งเจา้สลาจากวดัใกลเ้คียงจะเดินทางมารบับาตร  ส่วนวนัอื่นๆ ที่ไม่มีการตัก
บาตร ในหมู่บา้น จะมีการตกับาตรที่วดัใกลเ้คียง และหากชาวไทพ่าเกครอบครวัไหนมีการจดังาน
มงคลสมรส ในวันถัดไปหลังจากพิธีการสมรสเสร็จสิน้ เจา้สาวจะตอ้งตื่นแต่เชา้ท าอาหารและ  
หงุขา้วตื่นมาตกับาตรในตอนเชา้” (สมัภาษณ)์ 

 
นอกจากนีว้นัส  าคญัในประเพณีต่างๆ ตามปีปฏิทินไท ชาวไทพ่า

เกก็น าอาหารถวายแด่พระภิกษุสงฆท์ี่วดั มีการตกับาตรอย่างตอ่เนื่องตลอดทัง้ปี 
2. ลสูิมี คือ ล ูภาษาไทพ่าเก มีความหมายว่า ถวาย และ สิมี มี

ความหมายว่า เทียน ดงันัน้ การปฏิบตัินีจ้ึงเก่ียวขอ้งกบัการถวายเทียนแด่พระพทุธเจา้ ซึ่งจะจัด
ขึน้ในช่วงเย็น โดยก่อนจะท าการสวดมนต ์ผูเ้ขา้รว่มพิธีจะจดุเทียนตัง้ไวท้ี่พืน้ดา้นขา้งตนเอง หรือ
ถือไว ้จนการสวดมนตจ์บลงจึงดบัเทียน ถือเป็นการถวายสกัการะแด่พระผูเ้ป็นเจา้ เพื่อก่อใหเ้กิด
แสงสวา่งน าทางชีวิตแก่ผูถ้วายเทียน  ใหพ้บกบัความราบรื่นและผาสุก ผูเ้ขา้รว่มพิธี ไดแ้ก่ สมาชิก
ในหมู่บา้นทัง้วยัรุน่และผูส้งูอาย ุทกุคนจะมารวมตวักนัที่วดั พิธีกรรมนีจ้ะจดัขึน้เม่ือมีงานเนื่องใน
โอกาสพิเศษตา่งๆ และงานประเพณีต่างๆ ตามรอบปีปฏิทินไท  

3. ลูมกยา คือ การถวายดอกไม ้ โดยในช่วงเย็นศาสนิกชนชาว
พทุธ ซึ่งเป็นผูอ้าวโุสของทกุๆบา้น จะน าดอกไมส้ดมาถวายแด่พระพทุธเจา้  นอกจากนีส้มาชิกใน
หมู่บา้นสามารถน าดอกไมส้ดมาเปลี่ยนที่วดัไดเ้ช่นกนั  

4. ซังมกยา  คือ การน าดอกไมส้ดมาถวายพระพุทธเจา้ในช่วง
เย็น ค าว่า ซงั ในภาษาไทพ่าเก แปลว่า อาสาสมคัร  มกยา ในภาษาไทพ่าเก แปลว่า ดอกไม ้ซึ่ง
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ผูห้ญิงในหมู่บา้นเป็นผูเ้ปลี่ยนดอกไม ้ในช่วงงานเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ ที่จดัขึน้ในช่วงเนินวา 
ที่มีระยะเวลา 3 เดือน ไดแ้ก่ เดือนสิงหาคม – เดือนตลุาคม   

5. ลลูิ่ก คือ เป็นพิธีการถวายหนังสือที่เก่ียวกับพระพุทธศาสนา 
โดยการเขียนด้วยลายมือของชาวไทพ่าเก  ภายในเล่มประกอบด้วยรูปแบบศิลปะทาง
พระพทุธศาสนาแบบโบราณ ภาพวาดต่างๆ และเหตกุารณส์ าคญัทางพระพทุธศาสนา  

6. หลักธรรมค าสอน เป็นการปฏิบัติตนที่ส  าคัญของสมาชิกใน
ชมุชนไทพ่าเกที่เขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่วดั ในช่วงวนัเพ็ญ หรือ พระจนัทรเ์ต็มดวง (ขึน้  15 
ค ่า ตามปฏิทินจนัทรคติไท) และ วนัขอพรพระจนัทร ์เพื่อถวายค าปฏิญาณ เรียกว่า เบญจศีล หรือ 
ปัญจศีล เป็นหลกัปฏิบตัิที่ส  าคญัส าหรบัพทุธศาสนิกชนชาวพทุธ แปลว่า  ศีล 5 คือ หลกัธรรมค า
สอนของพระพทุธเจา้ในการอยู่รว่มกนัอย่างสงบของ  หรือขอ้หา้มตามพระโอวาทของพระพทุธเจา้ 
อนัไดแ้ก่ 1) เวน้จากการฆา่สตัว ์2) เวน้จากการลกัขโมย 3) เวน้จากการประพฤติผิดในกาม 4) เวน้
จากการพูดเท็จ 5) เวน้จากการดื่มสุราและของมึนเมา พิธีกรรมนีส้ามารถปฏิบัติขณะอยู่ที่บา้น 
ระหวา่งที่มีการเฉลิมฉลองและการไวท้กุข ์อย่างนอ้ยปีละครัง้  

ในส่วนของประเพณีแบ่งออกเป็น  2 ประเภท คือ ประเพณีต่างๆ จดั
ขึน้ตามรอบปีปฏิทินไท และการจดังานเนื่องในโอกาสพิเศษตา่งๆ ไดแ้ก่ 

1.ประเพณีต่างๆ จดัขึน้ตามรอบปีปฏิทินไท 
ปอยไมก้่อสมุไฟ 
ปอยไม้ก่อสุมจะจัดขึน้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี  

ในคืนขา้งขึน้ (ขึน้ 15 ค ่า) โดยก่อนถึงวนังานผูช้ายจะเตรยีมไมพ้ืน้ไวเ้ป็นจ านวนมากส าหรบัการจดั
พิธี โดยจะตอ้งเตรียมไมฟื้นใหเ้พียงพอที่จะน ามาท ากองใหส้งูประมาณ 6-10 เมตร ลกัษณะของ
กองไมจ้ะท าเป็นสามเหลี่ยม หา้เหลี่ยม เจ็ดเหลี่ยม หรือแปดเหลี่ยม พรอ้มทัง้ประดบัประดาดว้ย
กระดาษสีต่าง ๆ ซึ่งความหมายของกองไมน้ัน้เป็นสญัลกัษณท์างพุทธศาสนา เป็นสิ่งที่แสดงให้
เห็นถึงความเลื่อมใสในพทุธศาสนาของชาวไทพา่เก เม่ือท ากองฟืนกองใหญ่ไดแ้ลว้ ชาวบา้นจะท า
กองฟืนกองเล็กลกัษณะเดียวกนัดว้ย เพื่อเป็นสญัลกัษณแ์สดงการบูชาสาวกของพระพทุธเจา้ทัง้  
 5 พระองค ์จากนัน้ผูเ้ฒ่าจะไปที่กองไมน้ าของเซ่นไหวไ้ปตัง้ไว ้เมื่อพระสงฆม์าถึงแลว้ ชาวบา้นจะ
น าดอกไม้และเทียนไปจุดที่กองไม้ และนั่งฟังสวดมนตจ์นจบ จากนั้นผูเ้ฒ่าที่เป็นตัวแทนของ
หมู่บา้นจะจุดไฟที่เชือก ที่โยงกนัไปจนถึงกองฟืนนัน้ ส่วนผูช้ายอีกคนหนึ่งก็จะจุดไปที่กองไมก้อง
เล็ก แล้วช่วยกันยกไปไวท้ี่บริเวณปากน ้า ของเซ่นไหวท้ี่ เตรียมไว้นั้นชาวบ้านก็จะถวายพระ  
(สวุรรณา กสิกรรม 2557) 
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เม่ือเทียบกับปฏิทินไทยในประเทศไทยนั้นจะพบว่า การจัด
งานไม้ก่อสุมไฟของชาวไทพ่าเกตรงกับวันมาฆบูชา เป็นวันที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า
จ านวน 1,250 รูป มาประชุมโดยมิไดน้ัดหมายกัน ซึ่งเป็นหนึ่งวนัส าคญัทางศาสนาที่ชาวไทยให้
ความส าคญั โดยในช่วงเชา้มีการท าบุญตกับาตร และช่วงเย็นมีการเวียนเทียนรอบโบสถ ์3 รอบ 
จะพบวา่มีรูปแบบในพิธีกรรมท่ีต่างกนั 

 
ปอยเนินสี หรอื ประเพณีเดือนสี่ 
ปอยเนินสี หรือประเพณีเดือนสี่ จะจัดขึน้ประมาณเดือน

มีนาคมของทุกปี ตามความเช่ือที่มีมาอย่างต่อเนื่องของชาวไทพ่าเกที่ว่า พระเจา้อโศกมหาราช
หลงัจากที่นับถือศาสนาพุทธแลว้ ไดส้รา้งสถูปไว ้84,000 องค ์เท่ากับจ านวนพระธรรมขนัธแ์ละ
ถวายใหพ้ระพทุธเจา้ โดยชาวไทพ่าเกเช่ือว่าเจดียน์ีเ้ป็นสญัลกัษณข์องความสงบสขุและปรินิพาน  
เม่ือเสรจ็พิธีแลว้หนุ่มสาวก็จะก่อทรายเป็นวงกลม เหมือนเขาวงกตและเล่นเกม มีการรอ้งแช่ชาง 
(เพลง) หลงัจากเลน่เกมเสรจ็แลว้ก็กลบับา้นตนเอง จากนัน้ในวนัรุง่ขึน้ชาวบา้นก็จะไปวดัสวดมนต์
และรกัษาศีล(สวุรรณา กสิกรรม 2557) 

 
ปอยสงัแก่น 
ปอยสงัแก่น จัดขึน้ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี โดยจะจัด

งานต่อเนื่องกนั 3 วนั บางครัง้ จดัยาวต่อเนื่องถึง 7 วนั ชาวไทพ่าเกใหค้วามส าคญักบัเทศกาลนี ้
เห็นไดจ้ากคนที่อาศยัในชมุชนและคนที่ท  างานหรือเรียนนอกพืน้ที่ต่างเดินทางกลบัมายงัหมู่บา้น 
เป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่ท  าให้คนในครอบครัวได้มาพบปะกัน เป็นช่วงเวลามีความสุข และ
บรรยากาศท่ีอบอุน่  

ประเพณีนีจ้ะเริ่มจดัวนัแรก ในวนัที่ 14 เม.ย. ของทกุปี ในวนั
แรกนีมี้การท าบณุตกับาตรฟังธรรมในช่วงเชา้ และจะมีการสวดมนตอ์ีกหนึ่งครัง้ในเวลาประมาณ 
11 โมง หลงัจากนัน้พระสงฆแ์ละผูช้ายชาวไทพ่าเกจะอญัเชิญพระพุทธรูปไปยงัจองพรา้ เพื่อให้
ชาวบา้นไดส้รงน า้พระ วิธีการสรงน า้พระพทุธรูปของชาวไทพ่าเก คือ จะน าน า้ที่ใส่เต็มถงั ซึ่งน า้นี ้
ตกัจากแม่น า้หก หรือใชเ้ครื่องป๊ัมน า้ภายในหมู่บา้น เทไปท่ีฮางเฮอ น า้ในฮางเฮอจะไหลผ่านท่อไป
ยงัพระพทุธรูปที่อยู่ภายในจองพรา้ และจะสรงน า้ทุกๆ สถานที่ที่ชาวไทพา่เกใหค้วามเคารพภายใน
วัด ไดแ้ก่  เจดีย ์ลิกซาย เสาอโศก พระพุทธรูปกลางน า้ แม่ธรณีบีบมวยผม และมูจะลินกา ใน 
การสรงน า้จะตอ้งใชน้  า้หนึ่งถงัตอ่การสรง และช่วงบา่ยในวนัเดียวกนันีจ้ะเป็นการสรงน า้พระสงฆ ์
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ในวันรุ่งขึน้จะมีการไวพ้ระสวดมนตใ์นช่วงเช้า และยังคงมี
การสรงน า้พระดว้ยเช่นกนั ขัน้ตอนการปฏิบตัิของประเพณีสงัแก่น 

 

 

 

ภาพประกอบ 24 บรรยากาศงานปอยสงัแก่น 

ที่มา : ภาวิณี ธีรวฒุิ (2562) 

ประเพณีสังแก่นของชาวไทพ่าเก เหมือนกับประเพณี
สงกรานตใ์นประเทศไทย สมาชิกที่ท  างานต่างถิ่นจะเดินทางกลบัภมูิล  าเนา เพื่อมาท าบญุ และถือ
โอกาสมาเยี่ยมญาติพี่นอ้งถือเป็นวนัครอบครวั 

 
ปอยเนินหก หรอืพทุธชยนัตี 
ประเพณีเดือนหก หรือพุทธชยันตี จะจัดขึน้ในวันข้างขึน้  

(15 ค ่า) เป็นประเพณีที่จดัขึน้มาเพื่อเป็นพทุธบูชาองคส์มัมาสมัพทุธเจา้ ในวนัประสตูิ ตรสัรู ้และ
ปรินิพพาน ช่วงเวลานีช้าวไทพ่าเกจะช่วยกนัท าความสะอาดอาคาร วิหารและสถานที่ภายในวดั 
และประดบัดว้ยผา้สีต่าง ๆ ดอกไม ้และธงขนาดใหญ่ปักไวท้ี่วดั ในตอนเชา้ชาวบา้นจะมาที่วดัฟัง
ธรรมและเทศน์ แล้วถวายเครื่องอัฐบริขารแก่พระสงค์ โดยมี มัคทายก เป็นผู้น  ากล่าวถวาย 
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หลังจากนั้นก็จะกรวดน ้าอุทิศส่วนกุศลให้บรรพชนผู้ ล่วงลับ เม่ือเสร็จพิธีแล้วชาวบ้านก็จะ
รบัประทานอาหารรว่มกนั(สวุรรณา กสิกรรม 2557) 

ในประเทศไทย วันข้างขึ ้น  15 ค ่ า คือวันวิสาขบูชา ซึ่ ง 
ชาวไทพ่าเก และชาวไทยในประเทศไทยมีความเช่ือเดียวกนัว่าเป็นวนัที่พระพทุธเจา้ ประสตูิ ตรสัรู ้
และปรพิพาน  

 
ปอยเขา้วา และวา 3 เนิน 
ปอยเขา้วา ปอย 3 เดือน หรือประเพณีวันเขา้พรรษา จะจัด

ขึน้ในวันขา้งขึน้ (15 ค ่า) ประมาณเดือนมิถุนายน หรือกรกฎาคม ไปจนถึงเดือนกันยายน หรือ
ตลุาคม ของทกุปี ในช่วง 3 เดือนนี ้พระสงฆจ์ะจ าพรรษาอยู่ที่วดั หากมีความจ าเป็นตอ้งออกนอก
วดัก็จะไม่กลบัในตอนค ่า ชาวบา้นจะไปวดัในวนัก ่า ฟังพระสวดมนตแ์ละเทศนใ์นตอนเชา้ ผูเ้ฒ่าผู้
แก่ก็จะรกัษาศีล อาจอยู่ที่ วดัจนถึงช่วงบา่ย แลว้จงึกลบับา้น (สวุรรณา กสิกรรม 2557)  

 
ปอยออกวา 
ประเพณีออกวา หรือประเพณีออกพรรษา จะจัดขึ ้นใน  

วนัสดุทา้ยของวา 3 เดือน เป็น วนัพระจนัทรเ์ต็มดวง ของเดือน 11 ในวนันีช้าวบา้นจะไปฟังพระ
สวดมนตแ์ละฟังเทศนท์ี่วดัใน ตอนเชา้ และถวายเครื่องบรขิารและขา้วของเงินทองต่าง ๆ เพื่อเป็น
การบ ารุงวดัและท าบญุแด ่พระสงฆ ์ก่อนถวายเครื่องบรขิารต่าง ๆ ชาวบา้นจะแห่ขา้วของเครื่องใช้
นัน้ไปรอบหมู่บา้น และมีการเตรียมเพื่อที่จดัปอยกะถิ่นาในอีก 15 วนัที่จะถึง (สวุรรณา กสิกรรม 
2557) 

 
ปอยกะถินา 
ปอยกะถินา ปอยกะถิง หรือประเพณีทอดกฐิน จะจัดขึน้

ประมาณเดือนพฤศจิกายน ของทกุปี หรือประมาณหลงัเทศกาลออกพรรษา 1 เดือน เป็นการถวาย
ผา้กฐินส าหรบัพระสงฆ ์ชาวไทพ่าเกเช่ือว่าการถวายผา้กฐินส าหรบัพระสงฆน์ีเ้ป็นมงคลอนัสงูสดุ
ในชีวิต(สวุรรณา กสิกรรม 2557) 
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ปอยค าซาง  
ปอยค าซาง ปอยค าสาง หรือประเพณีบวชสามเณรของ 

ชาวไทพ่าเก เป็นพิธีการเฉลิมฉลองของการบรรพชาสามเณรในศาสนาพทุธ ซึ่งงานดงักล่าวนีจ้ะ
นิยมจดัขึน้ในช่วงปลายเดือน มีนาคม หรือเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงหนา้แลง้ที่ชาวบา้นส่วนใหญ่
ว่างเว้นจากการท านา  ในการบรรพชาเป็นสามเณรนั้นก็เพื่อศึกษาพุทธธรรมและเพื่อเป็น  
การทดแทนคณุ บิดามารดา 

ในวนัแรกของปอยค าซาง พ่อแม่จะโกนผมลูกชายและสวม
เสือ้ผา้ที่ประดบัดว้ยลกูปัด และผา้สีตา่ง ๆ อย่างสวยงามเปรยีบเหมือนกบัเทวดาตวันอ้ย ๆ ในวนันี ้
เราเรียกเด็กผูช้ายว่า “ซางลอง หรือ ส่างลอง” แลว้จัดขบวนแห่ไปรอบๆ ตามถนนหนทาง ซึ่งใน
ขบวนแห่ก็จะประกอบไปดว้ย เสียงดนตร ีและการฟ้อนร  า อนัแสดงถึงความสนกุสนานรื่นเรงิ 

วนัที่สอง หรือ "วนัรบัแขก" ก็จะมีขบวนแห่คลา้ยกนักบัวนัแรก 
แต่ในวนัที่สองนีใ้นขบวนแห่จะประกอบดว้ยเครื่องสกัการะ ธูปเทียนต่างๆ เพื่อถวายพระพทุธ และ
เครื่องจตปัุจจยัถวาย พระสงฆ ์ในช่วงเย็นก็จะมีพิธีท าขวญัและการสวดค าขวญั เพื่อเตรียมตวัให้
เด็กชายซึ่งจะเขา้รบัการ บรรพชาในวนัรุง่ขึน้ โดยผูน้  าที่ประกอบพิธีก็จะเป็นผูอ้าวโุสที่ชาวบา้นให้
ความเคารพนบัถือ 

วันสุดท้าย คือ  "วันบวช " พิ ธีของวันนี ้จะเริ่มด้วยการน า
เด็กชายที่เราเรียก ซางลอง เตรียมบรรพชาเพื่อเป็น เจ้าซาง ไปยังวัด พอถึงวัด ก็จะกล่าวขอ
อนุญาตเพื่อขอบรรพชาจากพระ ผูใ้หญ่ เม่ือท่านไดอ้นุญาต ก็จะพรอ้มกันกล่าวค าปฏิญาณตน 
และอาราธนาศีล แลว้จึงเปลี่ยนเครื่อง แต่งกายเป็นผา้กาสาวพตัรส์ีเหลือง และเป็น สามเณรหรือ 
เจา้ซาง ที่สมบรูณ ์แลว้จ าพรรษาอยู่ที่วดั(สวุรรณา กสิกรรม 2557) 

 
ปอยกั่นตอ่สงฆ ์
ประเพณีนีจ้ะจดัขึน้ในวนัขา้งขึน้ 15 ค ่า) โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อเป็นการขอขมาลา โทษแก่พระสงฆ ์ซึง่อาจจะลว่งเกินดว้ยกาย วาจา ใจต่อพระเถระในรอบปีที่
ผ่านมา เป็นการขอให ้ท่านยกโทษให ้ 

 
ปอยปีเหม่อ 
ปอยปีเหม่อ หรือประเพณีปีใหม่ชาวไทที่นับถือศาสนาพุทธ

ในรฐัอสัสมั ชาวไทพ่าเกมีการจดังานเฉลิมฉลองเนื่องในปีปฏิทินใหม่ภายในหมู่บา้นน า้พ่าเกและ
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หมู่บา้นอื่นๆ ในปี พ.ศ.2561 ผูว้ิจัยไดเ้ขา้ร่วมปอยปีเหม่อในหมู่บา้นน า้พ่าเก  ซึ่งเป็นประเพณีปี
ใหม่ของชาวไทพ่าเก หรือเทศกาลปีใหม่ของไทยเรานัน้เอง จดัขึน้ในวนัขึน้หนึ่งค ่าเดือนหนึ่ง ตรง
ตามปฏิทินไท บรรยากาศของงานปอยปีเหม่อภายในหมู่บา้นน า้พ่าเก ในงานปอยปีเหม่อ ช่วงเชา้
ชาวบา้นจะเขา้รว่มท าบญุตกับาตร และรว่มกนัสวดมนต ์ในช่วงเย็นจะมีการเฉลิมฉลอง  ซึง่แต่เดิม
เม่ือหลายปีก่อนมีการจัดงานปอยปีเหม่อขึน้ภายในหมู่บา้น โดยสมาคม All Assam Tai Phake 
Council เป็นผูจ้ดัเตรยีมงาน แต่ในปัจจบุนั  อา้ย เจมอ ชคัคพั (2562, 25 พฤศจิกายน) กลา่ววา่  

 
“ไม่มีการจัดงานปีเหม่อในหมู่บา้น ดว้ยเหตุผลบางประการ 

แต่จะมีการจัดเฉลิมฉลองเล็กๆในหมู่บา้น  ส่วนชาวไทค าตี่ จะจัดงานฉลองใหญ่ ที่รฐัอรุณาจัล
ประเทศเพราะพวกเขามีจ านวนประชากรเยอะ” (สมัภาษณ)์ 

  
แต่ในปีนี ้มีการจดังานเฉลิมฉลองปอยปีเหม่อที่หมู่บา้นนิงก า 

ดงันัน้ ชาวไทพ่าเก่ ในหมุ่บา้นน า้พ่าเกที่ไม่ไดเ้ดินทางไปรว่มงานปอยปีเหม่อที่อื่นจะมีการจดังาน
เฉลิมฉลองปอยปีเหม่อภายในบา้นกบัครอบครวัและภายในหมู่บา้นกบัสมาชิกในชมุชน นอกจากนี ้
ยงัมีการจดัเฉลิมฉลองนอกหมู่บา้นดว้ย ซึ่งเป็นการรวมตวัพบปะกนัของพี่นอ้งชาวไทในรฐัอสัสมั 
เม่ือมีการจดังานเฉลิมฉลองนอกหมู่บา้น ประชากรบางส่วนในหมู่บา้นจะเดินทางไปเขา้ร่วมงาน
ปอยปีเหม่อ ที่หมู่บา้นนิงก า และอรุณาจลัประเทศ บางส่วนที่ไม่ไดไ้ปรว่มงานนอกหมู่บา้นก็จะจดั
เฉลิมฉลองกันภายในบา้น  ผูว้ิจัยไดร้่วมเฉลิมฉลองปอยปีเหม่อกับเพื่อนๆ และญาติของเพื่อน
ภายในที่พกัอาศยั พวกเราทานขนมและเปิดเพลงเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง โดยเพลงที่น  ามาเปิดกบั
เครื่องเล่นซีดี คือ แผ่นเพลงไทพ่าเก ซึ่งเป็นเพลงสมัยใหม่ ส่วนวัยรุ่นชายบางกลุ่มจะน าเครื่อง
ดนตรี ไดแ้ก่ ก๊อง  เป็นเครื่องดนตรีประเภทตี มีลกัษณะเหมือนกลองใหญ่ หม่อง เป็นเครื่องดนตรี
ประเภทตี มีลักษณะเหมือนฆ้อง และ แซง ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประเภทตี มีลักษณะคลา้ยฉาบ 
ออกมารอ้งร  าท าเพลงกันในบริเวณอาคารอเนกประสงค์ ที่ใกล้กับ ริมแม่น ้าบุรีดิฮิง เพื่อเป็น 
การเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ ซึง่กิจกรรมในปอยปีเหม่อเป็นกิจกรรมเพ่ือความบนัเทิง 

 
2.งานเนื่องในโอกาสพิเศษตา่งๆ 

งานเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ มีความสมัพันธก์ับวนัส าคญั
ทางศาสนาเป็นสว่นใหญ่ และการตอ้นรบัแขกผูม้าเยือนหมู่บา้น จดัขึน้ในรอบปี แต่ไม่มีช่วงเวลาที่
แน่นอน ยกเวน้ในช่วงเขา้พรรษาจะไม่มีการจดังาน 
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จากข้อความขา้งตน้จะเห็นว่า ชาวไทพ่าเกจัดงานประเพณีต่างๆ 
ตามปีปฏิทินไท ยกเวน้ในช่วงประเพณีเขา้วา หรือ วนัเขา้พรรษา จะงดการกิจกรรมรื่นเริง ดนตรี 
เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตัง้แต่เดือน มิ.ย. หรือ ก.ค. ถึงเดือน ก.ย. หรือ ต.ค.นอกเหนือจากงาน
ประเพณีที่ตอ้งจัดเป็นประจ าทุกปี ยงัมีงานเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ ซึ่งทุกๆ งานจะมีพิธีกรรม
ทางศาสนาที่ตอ้งปฏิบตัิรว่มอยู่ดว้ย ผูเ้ขา้รว่มงานตอ้งแต่งกายในชดุประจ าถิ่นเสมอ สว่นใหญ่งาน
ประเพณีต่างๆ งานเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ ลว้นมีความเก่ียวขอ้งกับพระพุทธศาสนา เห็นได้
กิจกรรมทางวฒันธรรม ไดแ้ก่ การเขา้รว่มทัง้งานบญุ งานประเพณีที่จดัขึน้ตลอดทัง้ปี ทัง้ยงัพบกบั
กิจกรรมทางวฒันธรรมดนตรีในทุกครัง้ที่มีการจดังานประเพณี และงานเนือ่งในโอกาสพเิศษ ซึ่ง
รูปแบบการบรรเลงขึน้อยู่กบัประเภทของงานที่จดั 

จากขอ้มูลประวตัิความเป็นมาของชาติพันธุไ์ทพ่าเก สภาพทั่วไปของหมู่บา้นน า้พ่าเก
และวฒันธรรม พบว่า พืน้ที่รฐัอสัสมั เป็นพืน้ที่ที่มีความหลากหลายทางชาติพนัธุ ์โดยเฉพาะชาติ
พนัธุไ์ทที่อพยพเขา้มาตัง้รกรากในดินแดนแห่งนี ้จนกลายเป็นพลเมืองของประเทศอินเดีย ดงันัน้ 
จะพบว่า โครงสรา้งทางสังคมมี 2 ลักษณะ คือ 1) โครงสร้างระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ และ  
2) โครงสรา้งในกลุม่ชาติพนัธุไ์ทพา่เก ดงันี ้

1.โครงสรา้งระหวา่งกลุม่ชาติพนัธุ ์ 
โครงสรา้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ กล่าวไดว้่า เป็นความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์

ไทพา่เกและกลุม่ชาติพนัธุอ์ื่นๆที่อาศยัอยู่ในรฐัอสัสมั  มีความสมัพนัธอ์นัดีต่อกนัเป็นไปในลกัษณะ
การประนีประนอม ยอมรบัในกฎเกณฑห์ลกัที่ทางภาครฐัก าหนดไว ้โดยที่ชาวไทพ่าเกตอ้งเรียนรู ้
วฒันธรรมของอินเดียและอสัสมัดว้ย 

การปกครองของรฐับาลอินเดีย 
ชาวไทพ่าเกไดร้บัสญัชาตอินเดีย มีถิ่นที่อยู่อาศยัเป็นหลกัแหลง่ แต่ไม่ไดร้บัการ

ดแูลจากภาครฐัเท่าที่ควร เห็นไดจ้าก เสน้ทางการคมนาคมภายในหมู่บา้นที่ยงัไม่สะดวกสบาย เพราะยงัคงมี
สภาพเป็นดินรุกรงั การถูกเอาเปรียบจากภาครฐั เห็นไดจ้ากการที่รฐัพยายามผลกัดนักลุ่มคนต่างถิ่นเขา้มา
อาศัยในรฐัอัสสัม ซึ่งอาจจะท าชาติพันธุ์ไทที่อาศัยในรฐัอัสสมักลายเป็นชนกลุ่มนอ้ย และพืน้ที่หมู่บา้น
น า้พา่เกตอ้งมีผลประโยชนต์่อภาครฐัถึงจะไดร้บัการสนบัสนนุ 

ดา้นภาษา พบว่า ชาวไทพ่าเกจะใช้ภาษาอัสสัมมิส เม่ือมีการปฏิสัมพันธ์กับ
บคุคลภายนอก ซึง่เป็นภาษาทางราชการที่ทางภาครฐัก าหนดไว ้แต่ทัง้นีช้าวไทพ่าเกจะเลือกใชภ้าษาอื่นดว้ย 
เช่น ภาษาฮินดี ภาษาองักฤษ หรือภาษาถิ่นของตนก็ขึน้อยู่กบัคูส่นทนาดว้ย  
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ดา้นการแต่งกาย พบว่า การแต่งกายจะขึน้อยู่กบับรบิทในขณะนัน้ เช่น เม่ือตอ้ง
เดินทางออกนอกหมู่บา้น บางคนเม่ือไปเที่ยวจะแต่งกายในชดุสมยันิยม หรือบางคนตอ้งไปรว่มงานแต่งของ
ชาวอสัสมัมิสก็จะแต่งกายในชดุสาหรี่ ไม่ใหรู้ส้กึวา่แตกต่างออกไปจากสงัคมนัน้  ๆ

สรุปได้ว่า โครงสร้างระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์  มีลักษณะประนีประนอม ซึ่ ง 
การแสดงออกระหวา่งกลุม่ชาติพนัธุไ์ทพ่าเกกบักลุม่ชาติพนัธุอ์ื่นๆ จะขึน้อยู่กบัวา่ก าลงัปฏิสมัพนัธก์บั
คนกลุ่มใด และบริบทในขณะนั้น ยังพบว่ามีการปรับเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรมกระแสหลักแต่
เพียงชั่วคราวเท่านัน้ เพื่อใหมี้ความกลมกลืนและไม่แตกแยกไปจากวฒันธรรมกระแสหลกั  

2. โครงสรา้งในกลุม่ชาติพนัธุไ์ทพา่เก 
สภาพทั่วไปของชาวไทพ่าเกมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย สมาชิกในหมู่บ้านมี 

ความสามัคคี มีน า้ใจต่อสมาชิกในชุมชนและคนนอกชุมชน แบ่งปันซึ่งกันและกัน ชาวไทพ่าเกให้
ความส าคัญกับการเรียน เพื่อโอกาสในการท างาน ดังนั้นจะเห็นไดว้่าชาวไทพ่าเกประกอบอาชีพที่
หลากหลายทัง้ภายในหมู่บา้นและภายนอกหมู่บา้น มีสิ่งอ านวยความสะดวก และเปิดรบัเทคโนโลยี
ต่างๆ มีความทนัสมยั  

ระบบการปกครอง ชาวไทพ่าเกไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะ มีการแบ่งแยกสายวงศ์
ตระกลู ทกุคนก็ใหเ้กียรติซึง่กนัละกนั นบัถือกบัเป็นเครือญาติ มีความทดัเทียมกนัในสงัคม โดยมี “เจา้ม่าน” 
หรือผูใ้หญ่บา้น เป็นผูป้กครองชมุชนและจดัระเบียบสงัคม ซึง่คดัเลือกจากเชือ้สายราชวงศ ์

สถาบนัครอบครวั อาศยัอยู่เป็นครอบครวัใหญ่ สมาชิกในครอบครวัใหค้วามเคารพ
ต่อบรรพบุรุษและผูอ้าวุโสของครอบครวั พ่อมีบทบาทส าคัญในการเป็นเจา้บา้นและคอยจัดระเบียบใน
ครอบครวั แม่มีบทบาทในการดแูลจดัหาอาหารใหค้นในครอบครวั  

ดา้นเศรษฐกิจ ขา้วเป็นพืชเศรษฐกิจภายในชมุชน นอกจากนีมี้การจดัตัง้พิพิธภณัฑ ์
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรูแ้ละท่องเที่ยว มีการจัดตั้งโฮมสเตยเ์ป็นที่ส  าหรบัต้อนรบันักท่องเที่ยวที่มาพักใน
หมู่บา้น 

ด้านวัฒนธรรมของชาวไทพ่าเก พบว่า ยังคงอยู่และปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่าง
ต่อเนื่อง ไดแ้ก่ ดนตรี ประกอบดว้ย ดนตรีพืน้บา้นและเพลงสมยัใหม่ ซึ่งมีบทบาทส าคญัในการรบัใช้
สงัคมในงานประเพณีและงานเนื่องในโอกาสพิเศษ และพบว่าชาวไทพ่าเกเลือกน าวฒันธรรมดนตรีมา
เป็นเครื่องย า้เตือนความทรงจ าและถ่ายทอดเรื่องราวของชาวไทพ่าเกนับแต่อดีตจนปัจจุบนั มีภาษา
ไทพ่าเกท่ีใชใ้นการสื่อสารกันในหมู่บา้นและใชใ้นการประพันธบ์ทรอ้ง การแต่งกายในชุดประจ าถ่ิน 
เม่ือออกนอกบา้นหรือเขา้รว่มกิจกรรมทางวฒันธรรม ความเช่ือในดา้นต่างๆ และประเพณี ซึง่ชาวไทพา่
เกนับถือศาสนาพุทธ มีความเช่ือและเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา เข้าร่วมกิจกรรมทาง
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พระพทุธศาสนาอย่างต่อเนื่อง และมีการถ่ายทอดอตัลกัษณท์างดนตรีและภาษาไทพ่าเก โดยสมาชิก
ในครอบครวัและสมาชิกในชมุชน 

สรุปไดว้า่ โครงสรา้งในกลุม่ชาติพนัธุไ์ทพ่าเก ชาวไทพ่าเกมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบ
ง่าย มีความสามคัคีกนัในชมุชน ยึดถือระบบเครือญาติ เคารพผูอ้าวโุส นบัถือศาสนาพทุธ มีความเช่ือ
ทางศาสนา ปฏิบตัิตนตามกฎระเบียบในชมุชน มีการสืบทอดและถ่ายทอดวฒันธรรมของชมุชน ไดแ้ก่ 
ดนตรี การแต่งกาย ภาษาไทพ่าเก ความเช่ือในดา้นต่างๆ และประเพณี เพื่ออนุรกัษ์และใหเ้ป็นที่รูจ้กั
ของบคุคลภายนอก 
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1.2. องคป์ระกอบทางดนตรีของชาติพนัธุไ์ทพา่เก 
องคป์ระกอบทางดนตรีของชาติพนัธุไ์ทพา่เก ผูว้ิจยัไดศ้กึษาองคป์ระกอบทางดนตรีที่

ปรากฏในหมู่บา้นน า้พ่าเก และน ามาอธิบาย ในหวัขอ้นีเ้ป็นการศึกษาองคป์ระกอบภายนอกของ
ดนตรี โดยจ าแนกตามหวัขอ้ ไดแ้ก่ เครื่องดนตรีและวิธีการบรรเลง ประเภทของวงดนตรี ประเภท
ของบทเพลง บทรอ้ง โอกาสในการบรรเลง และบทบาทของดนตรี ดนตรีไทพ่าเก มี 2 ประเภท คือ 
ดนตรีไทพ่าเกที่เกิดจากการบรรเลงเครื่องดนตรี และดนตรีที่เกิดจากการขับรอ้ง เรียกว่า เพลง 
สามารถจ าแนกองคป์ระกอบทางดนตรีไดด้งันี ้

1.2.1 เคร่ืองดนตรีและวิธีการบรรเลง 
ก๊อง เป็นเครื่องดนตรีประกอบจงัหวะ ประเภทเครื่องตี มีลกัษณะเหมือนกลองใหญ่ 

ขึงหนงั 2 ดา้น หนา้กลองทัง้ 2 ดา้น มีขนาดเท่ากนั มีขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง ประมาณ 47 เซนติเมตร 
มีความเครื่องยาวประมาณ 60 เซนติเมตร ใชเ้ชือกผูกแขวนก๊องไว ้ตีดว้ยไมต้ีก๊อง 1 อนั เม่ือตีแลว้จะ
เกิดเสียง “ตึง่”   

 

 

ภาพประกอบ 25 เครื่องดนตร ีก๊อง 

ที่มา : ภาวิณี ธีรวฒุิ (2562) 

 
 
 
 
 

 ความยาว60 ซ  .ม .  
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ภาพประกอบ 26 ดา้นหนา้ของเครื่องก๊อง 

ที่มา : ภาวิณี ธีรวฒุิ (2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
อปุกรณท์ี่ใชบ้รรเลงดนตรี 

ใหม่ไห่ก๊อง หรือ ไม้ตีกลอง คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรเลงเครื่องดนตรี ก๊อง มี
ลกัษณะเป็นไมย้าว ดา้นหนึ่งจะมีผา้พันไวร้อบ อีกดา้นหนึ่งไม่พันผา้ ไวส้  าหรบัเป็นดา้มจับขณะบรรเลง 
ขณะบรรเลงจบัดา้นที่ไม่มีผา้พนั แลว้ใชด้า้นที่มีผา้พนัตีลงไปยงัเครื่องดนตรีก๊อง 

 

 47  ซ .ม .  

เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 47 ซ .ม .  
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ภาพประกอบ 27 ใหม่ไห่ก๊องหรือไมต้ีกลอง 

ที่มา : ภาวิณี ธีรวฒุิ (2562) 

ก๊องบรรเลงโดยการตี โดยใชไ้มต้ีก๊องตีลงไปบรเิวณตรงกลางของหนา้กลอง ผูบ้รรเลง
ตอ้งยืนบรรเลง น าเชือกที่ผกูไวก้บัก๊องมาคลอ้งไวก้บัใหม่หามก๊อง หรือไมห้ามกลอง ในการบรรเลงตอ้ง
ใชผู้บ้รรเลง จ านวน 2 คน เพราะเนื่องจากก๊องมีน า้หนกัมาก จงึตอ้งมีหนึ่งคนที่คอยแบกหามก๊องไวบ้น
บ่า สว่นอีกคนจะตอ้งแบกก๊องไวบ้นบ่าและใชใ้หม่ไห่ก๊องหรือไมต้ีกลองตีไปดว้ย มีรูปแบบการบรรเลง 
3 รูปแบบ ดงันี ้
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ภาพประกอบ 28 การบรรเลงก๊อง 

ที่มา : ภาวิณี ธีรวฒุิ (2562) 
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หม่อง (Mong) เป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ประเภทเครื่องตี มีลกัษณะคลา้ย
โหม่ง มีลักษณะเหมือนฆ้อง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 52 เซนติเมตร ใช้เชือกผูกไว้ที่
ตวัเครื่องดนตรีหม่อง เพื่อใหส้ามารถน าหม่องไปคลอ้งกบัไมห้ามหม่องได ้ตีดว้ยไมต้ีหม่องตี 1 อนั เม่ือ
ตีแลว้จะเกิดเสียง “ตุม่”  

 

 

ภาพประกอบ 29 เครื่องดนตร ีหม่อง 

ที่มา : ภาวิณี ธีรวฒุิ (2562) 

 
 
 
 
 
 
 

 

ใหม่ไห่หม่อง หรือไมต้ีหม่อง คือ อุปกรณ์ที่ใชใ้นการบรรเลงเครื่องดนตรีหม่อง มี
ลกัษณะเป็นไมย้าว มีดา้มจบั และอีกดา้นมีการน าผา้มาพนัไวร้อบเป็นนวม มีลกัษณะทรงกลม ใชด้า้นที่มี
ผา้พนัมาตีขณะบรรเลง   

 52 ซ .ม .  
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ภาพประกอบ 30 ใหม่ไห่หมอ่งหรอืไมต้ีหม่อง 

ที่มา : ภาวิณี ธีรวฒุิ (2562) 

บรรเลงโดยการตี โดยใชไ้มต้ีหม่องตีลงไปบริเวณตรงกลางของเครื่องดนตรี ในการ
บรรเลงผูบ้รรเลงตอ้งน าใหม่หามหม่องหรือไมห้ามหม่องใสเ่ขา้ในห่วงที่ท  าดว้ยเชือก เพื่อเป็นตวัช่วยใน
การยกเครื่องดนตรีหม่องในการบรรเลง ซึ่งเชือกที่น  ามาท าเป็นห่วงจะถูกรอ้ยเขา้ไปในรูที่เจาะไวท้ี่
เครื่องดนตรีหม่อง โดยตอ้งใชผู้บ้รรเลง 2 คน ในการยืนบรรเลง ซึ่งคนใดคนหนึ่งจะเป็นทัง้ผูห้ามเครื่อง
ดนตรีไวบ้นบา่และบรรเลงโดยการตีลงไปตรงกลางดว้ย สว่นอีกคนจะเป็นคนหามเครื่องดนตรีไวบ้นบ่า
เท่านัน้ใชใ้หม่หามหม่องหรือไมต้ีหม่องตีไปดว้ย มีรูปแบบการบรรเลง 3 รูปแบบ ดงันี ้
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ภาพประกอบ 31 การบรรเลง หม่อง 

ที่มา : ภาวิณี ธีรวฒุิ (2562) 
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แซง (Sheng) เป็นเครื่องดนตรีประกอบจงัหวะ ประเภทเครื่องตี มีลกัษณะคลา้ยฉาบ 
มีขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง ประมาณ 22 เซนติเมตร มีเชือกรอ้ยเป็นห่วงไวต้รงกลางเครื่องดนตรีแซง 
เพื่อใหน้กัดนตรีน ามือเขา้ไปคลอ้งไวก้บัเชือกขณะบรรเลง เม่ือแซงทัง้สองขา้งกระทบกนัขณะตีประกบ
กนัก็จะเกิดเสียง “แชง” 

 

 

 

ภาพประกอบ 32 เครื่องดนตรแีซง (Sheng 

ที่มา : ภาวิณี ธีรวฒุิ (2562) 

บรรเลงโดยการตี ผูบ้รรเลงจะยืนบรรเลง และตอ้งน ามือคลอ้งเขา้ไปในห่วง เพื่อยึด
จบัเครื่องดนตรีไว ้ผูบ้รรเลงน าแซงมาตีกระทบกนัใหเ้กิดเสียงตามจงัหวะ ในบางโอกาสมีการบรรเลงที่
ใชแ้ซง มากกว่า 1 คู่ อาจจะ 2 หรือ 3 คู่ ซึ่งจะตอ้งใชผู้บ้รรเลงมากขึน้ตามจ านวนแซง เพราะเนื่องจาก
แซง 1 คู ่ใชผู้บ้รรเลง 1 คน มีรูปแบบการบรรเลง 3 รูปแบบ ดงันี ้
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ภาพประกอบ 33 การบรรเลง แซง 

ที่มา : ภาวิณี ธีรวฒุิ (2562) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 22  ซ .ม .  

 22  ซ .ม .  
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1.2.2 การขบัรอ้ง 
การขบัรอ้งเพลงของชาวไทพ่าเก หมู่บา้นน า้พ่าเก แขวงนาฮารก์าเทีย เขตดิบรูการ ์ 

รฐัอัสสัม ประเทศอินเดีย มีลกัษณะเป็นแนวท านองเดียว นักรอ้งแต่ละคนมีโทนเสียงท่ีแตกต่างกัน 
รวมถึงเทคนิคการขบัรอ้งที่ขึน้อยู่กบันกัรอ้งแต่ละคนดว้ยเช่นกนั บางคนขณะขบัรอ้งมีการเอือ้นค ารอ้ง 
บางคนขบัรอ้งโดยการใชเ้สียงที่ราบเรียบไม่มีการเอือ้นและไม่มีลกูคอ นกัรอ้งจะจดจ าท านองและเนือ้
เพลงจากที่ไดก้ารถ่ายทอดโดยปราชญช์าวบา้นและสมาชิกในครอบครวัดว้ยความจ าและจดบนัทึกไว้
ในสมดุดว้ยภาษาไทพา่เก ลกัษณะของการขบัรอ้งแบง่ออกได ้ดงันี ้

การขบัรอ้งอิสระ เป็นการขบัรอ้งโดยไม่มีดนตรีประกอบ นกัรอ้งสามารถขบัรอ้งตามที่
ตนเองถนดั นกัรอ้งก าหนดคียข์องบทเพลงโดยไม่ตอ้งค านงึถึงระดบัเสียงของเครื่องดนตรี  

การขับรอ้งประกอบดนตรี เป็นการขับรอ้งให้เข้ากับการบรรเลงเครื่องดนตรี แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ การขบัรอ้งประกอบดนตรีดัง้เดิม และการขบัรอ้งประกอบดนตรีคาราโอเกะในบท
เพลงสมยัใหม่ ซึ่งการขบัรอ้งประกอบดนตรีดัง้เดิมจะค านงึถึงเรื่องของจงัหวะ เนื่องจากเครื่องดนตรีไทพา่เกมี
เฉพาะเครื่องดนตรีประกอบจงัหวะเท่านัน้ ดงันัน้นกัรอ้งจะขบัรอ้งใหค้  ารอ้งตรงกบัจงัหวะตกของดนตรีขณะ
บรรเลง นกัรอ้งจะตอ้งรกัษาจงัหวะในการด าเนินท านองรอ้งจนจบเพลง ซึ่งนกัรอ้งจะเป็นผูก้  าหนดคียข์องบท
เพลงเอง ส่วนการขบัรอ้งประกอบดนตรีคาราโอเกะในบทเพลงสมยัใหม่ ผูข้บัรอ้งจ าเป็นตอ้งค านึงถึงคียข์อง
บทเพลง ท านอง และจงัหวะของบทเพลง  

การขบัรอ้งเดี่ยว เป็นการขบัรอ้งประกอบดว้ยนกัรอ้งคนเดียว มีลกัษณะการขบัรอ้ง
อิสระและการขบัรอ้งประกอบดนตรี พบไดใ้นบทเพลงซอยยอย เพลงซาเอย เพลงเอนอ เพลงค าเอย เพลงค า
ลาวลกูออ่น เพลงค าปู่ สอนหลาน 

การขบัรอ้งหมู่ ประกอบดว้ยนกัรอ้งทัง้ชายและหญิง มากกวา่ 3 คนขึน้ไป โดยจดัใหมี้
นกัรอ้งน า 1 คน และลกูคูห่รือนกัรอ้งที่คอยรอ้งรบัมากกวา่ 2 คนขึน้ไป  พบไดใ้นบทเพลงเคเคียง 

1.2.3 ประเภทของการแสดงดนตร ี
ประเภทของการแสดงดนตรีของชาติพนัธุไ์ทพ่าเก แบง่ออกเป็นการแสดงแบบเป็นวง

ดนตรีและการแสดงที่เป็นการขบัรอ้ง ดงันี ้
1.1.3.1 วงดนตรทีี่ใช้ในการแห ่

วงดนตรีที่ใช้ในการแห่ ดนตรีประเภทนีไ้ม่มีช่ือเรียก เป็นการจัดตั้งวงดนตรี
ส  าหรบัการแห่ปรากฏในพิธีกรรมต่าง  ๆที่เก่ียวขอ้งกบัวนัส าคญัทางศาสนา และกิจกรรมตามความเช่ือของ
ชมุชนจะจดับรรเลงบรเิวณวดั เครื่องดนตรีที่น  ามาบรรเลง ไดแ้ก่ ก๊อง หม่อง แซง ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีของชาว
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ไทพ่าเก โดยใชจ้งัหวะทัง้หมด 3 รูปแบบในการบรรเลง ยึดจงัหวะของก๊องเป็นหลกั จงัหวะจึงถูกปรบัเปลี่ยน
ไปตามผูบ้รรเลงก๊อง 

1.1.3.2 วงดนตรปีระกอบการแสดง 
วงดนตรีประกอบการแสดงร  า ใช้สถานที่บริเวณลานพื ้นโล่งๆ หรือบนเวที 

ประกอบดว้ยเครื่องดนตรีพืน้บา้นของชาวไทพ่าเก ก๊อง หม่อง และ แซง ซึ่งใชจ้งัหวะในการบรรเลงเหมือนกบั
วงดนตรีที่ใช้ในการแห่ โดยใช้จังหวะทั้งหมด 3 รูปแบบในการบรรเลงและการแสดงร  า การแสดงร  าแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1.ดนตรปีระกอบจงัหวะการแสดง 
การแสดงร  า รูปแบบการร  าจะถูกปรบัเปลี่ยนไปตามจงัหวะของ

ดนตรีท่ีบรรเลง มีเพียงเครื่องดนตรปีระกอบจงัหวะ ไม่มีช่ือเพลงในการบรรเลง แตจ่ะมีชื่อเรียกตาม
ชุดการแสดงร  า ซึ่งชุดการแสดงร  าจะมีช่ือแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ที่ น  ามาประกอบการแสดง 
การแสดงร า ภาษาไทพา่เก เรียกวา่ ก่า (ka) แบ่งชดุการแสดงได ้ดงันี ้ 

1.1 ก่าปาย คือ การแสดงร  า ประกอบเครื่องดนตรีพืน้บา้น
ไทพ่าเก ไดแ้ก่ กลอง โหม่ง แซง รูปแบบการแสดงเนน้การใชมื้อทัง้สองขา้ง บางท่าทางมีการน ามือ
ทัง้สองขา้งยกพนม เพื่อเป็นการแสดงความเคารพตอ่ผูช้ม 

1.2. ก่าป่าน  คือ การแสดงร  า อุปกรณ์ที่ ใช้ในการแสดง
ประกอบดว้ยป่าน ความหมายในภาษาไทย คือ  ตระกรา้หวาย  

1 3. ก่าลกัมอโลม  คือ รูปแบบการแสดงร  าพืน้บา้นของชาว
ไทพา่เก จะจดัขึน้เมื่อมีการจดัแสดงละคร ทกุวนันีช้าวไทพา่เกพยายามใชรู้ปแบบการเตน้ร  าเหลา่นี ้
ในทกุ ๆ การแสดง แต่สว่นของละครนัน้เริม่จะเลื่อนหายไปอย่างชา้ๆ 

1 4. ก่าก๊อง คือ รูปแบบพืน้ฐานการแสดงร  าพืน้บา้นของชาว
ไทพ่าเก โดยทั่ วไปจะพบเห็นรูปแบบการร  านี ้ในวันส าคัญทางศาสนา ใช้บทเพลงค าเอย 
ประกอบการแสดงร  า โดยการบรรเลงเครื่องดนตรีพืน้บา้นและขบัรอ้งเพลงพืน้บา้นเพื่อสรา้งความ
บนัเทิงใหก้บัผูช้มและผูเ้ขา้รว่มงาน  

1 5. ก่านาง/ก่าอะลอง คือ การแสดงร  า นกัร  าผูห้ญิง เรียกว่า 
ก่านาง นกัร  าผูช้าย เรียกว่า ก่าอะลอง การแสดงร  าของ ก่านาง และ ก่าอะลอง ไม่ใช่อปุกรณใ์ดๆ 
เพิ่มเติม แต่มีความแตกต่างกนัในการวางเทา้ขณะร า 

1 6. ก่าวอน คือ เป็นการแสดงเช่นเดียวกับ ก่า ลัก มอโลม 
(Ka Lak Molom) มีรูปแบบเพลงดัง้เดิม และการแสดงใชป้ระกอบในละครที่จดัขึน้ 
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1 7. ก่าจอง คือ การแสดงร  า อุปกรณ์ที่ใชใ้นการแสดง คือ 
จอง (Chong) มีความหมายในภาษาไทย แปลว่า รม่   

1 8.ก่ามกยา คือ การแสดงร  า อุปกรณ์ที่ใชใ้นการแสดง คือ 
มกยา (mokya) มีความหมายในภาษาไทย แปลว่า ดอกไม ้ 

1 9.ก่ามักมือ  คือ การแสดงร  า ประกอบด้วยผ้าผืนยาว 
หลายหลากสี ท่าทางการแสดงมีลกัษณะเหมือนผีเสือ้กางปีก   

 

 

ภาพประกอบ 34 ตะกรา้หวาย ใชแ้สดงในการแสดง ก่าป่าน 

ที่มา : ภาวิณี ธีรวฒุิ (2562) 

 

 

ภาพประกอบ 35 จองหรือรม่ อปุกรณท์ี่ใชใ้นการแสดงก่าจอง 

ที่มา : ภาวิณี ธีรวฒุิ (2562) 
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ภาพประกอบ 36 การแสดงกา่นาง 

ที่มา : ภาวิณี ธีรวฒุิ (2562) 

 
2.ดนตรีประกอบการแสดงร าที่มีเพลงรอ้ง 

การแสดงร  าที่มีบทเพลงรอ้ง ใชบ้ทเพลงที่ประพนัธข์ึน้มาใหม่ คือ
เพลงสมัยใหม่ของชาวไทพ่าเก และเพลงดัง้เดิมร่วมดว้ย การบรรเลงประกอบดว้ยเครื่องดนตรี 
ไดแ้ก่ ก๊อง หม่อง และ แซง โดยใชจ้ังหวะทัง้หมด 3 รูปแบบในการบรรเลง รูปแบบการร  าจะถูก
ปรบัเปลี่ยนไปตามจงัหวะการบรรเลงเครื่องดนตรี เช่นเดียวกบัการแสดงร  าที่ไม่มีบทเพลงรอ้ง หรือ
ในบางบทเพลงที่ใชแ้สดงผูแ้สดงจะเปิดเพลงจากแผ่นซีดี เพื่อท าการแสดง 
 

 
 

ภาพประกอบ 37 การแสดงร าประกอบเพลง 

ที่มา : ภาวิณี ธีรวฒุิ (2562) 
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1.1.3.3 การแสดงขบัรอ้ง 
การแสดงขบัรอ้ง บทเพลงที่ใชใ้นการขบัรอ้งมีทัง้เพลงดัง้เดิมและเพลงสมยัใหม่ 

ขึน้อยู่กบับรบิทการน าไปใช ้อา้ย เจมอ ชคัคพั (2562, 25 พฤศจิกายน) กลา่ววา่  
 
“เพลงดัง้เดิมขบัรอ้งโดยไม่มีดนตรีประกอบหรือจะน าเครื่องดนตรีมา

ประกอบการขบัรอ้งดว้ยก็ได ้” (สมัภาษณ)์  
 
ดงันัน้ ซึ่งการขบัรอ้งเพลงดัง้เดิม จะไม่มีเครื่องดนตรีประกอบ กรณีที่เป็นการขบั

รอ้งเพลงสมัยใหม่จะเปิดซาวดด์นตรีจากแผ่นซีดีหรือจาก ช่องยูทูป ใชเ้ครื่องขยายเสียง ขับรอ้งบทเวที 
บางครัง้มีการเตน้ประกอบบทเพลงรอ้งดว้ย ส าหรบัการเตน้จะมีการประดิษฐ์ท่าเตน้ขึน้มาใหม่ มีความ
ทนัสมยั และแตกต่างจากการร  า  

 
1.2.4 ประเภทของบทเพลง 

บทเพลงไทพ่าเก หมายถึง เพลงท่ีมีท านองเพลงไทพ่าเก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ไดแ้ก่ เพลงดัง้เดิม และเพลงสมยัใหม่ ส  าหรบัเพลงดัง้เดิมจะไม่มีช่ือเพลง แต่จะมีการแบ่งแยกประเภท
ไว ้โดยใชภ้าษาไทพ่าเกในการประพนัธเ์รียกบทเพลง ว่า “หมอค า”  ส่วนเพลงสมยัใหม่จะมีการตัง้ช่ือ
เพลงแต่ละเพลง จะพบบทเพลงในลกัษณะเพื่อความบนัเทิง และสอดแทรกสภุาษิต ค าสอน คติความ
เช่ือต่างๆ ดว้ย  ซึง่สามารถแบง่ประเภทไดด้งันี ้ 

เพลงซอยยอย ในอดีตเป็นเพลงที่ใชใ้นช่วงการเก็บเก่ียวขา้ว และขับรอ้งร่วมกันใน
ช่วงเวลาวา่ง ไม่มีเครื่องดนตรีประกอบ 

เพลงเคเคียง เป็นบทรอ้งที่มีการเรียบเรียงภาษาผ่านเนือ้หาไวอ้ย่างเหมาะสม ดน้เนือ้
สด ซึ่งนักรอ้งจะสามารถแสดงความสามารถในการใชภ้าษาผ่านความคิดและจินตนาการไดอ้ย่างอิสระ ซึ่ง
ใครที่มีความสามารถในการประพนัธเ์นือ้รอ้ง สามารถคิดและขบัรอ้งออกมาไดใ้นทนัทีทนัใดเลยเพื่ออธิบาย
ตวัเอง สิ่งของ สถานที่ บคุคลอื่น โดยเอาเหตกุารณบ์างอย่างในอดีต ปัจจบุนั และชั่วขณะนัน้ มาปรุงแต่งให้
เกิดเป็นเรื่องราว แลว้น ามาใชส้ื่อกนัเองระหวา่งคนในพืน้ที่และนอกพืน้ที่ ในการแสดงจะตอ้งมีผูข้บัรอ้ง 1 คน 
หรือมากกว่า 1 คน ท าหนา้ที่เป็นผูน้  าในการขบัรอ้งและสมาชิกที่เหลือจะเป็นคนรอ้งรบัในค านัน้  ๆขณะที่ขบั
รอ้งจะมีการปรบมือไปตามจงัหวะดว้ย ไม่มีเครื่องดนตรีประกอบ  

เพลงซาเอย  ในอดีตเป็นบทเพลงเกีย้วพาราสีของหนุ่มสาวชาวไทพ่าเก บทเพลงมี
เนือ้หาเก่ียวกบัความรกั ความสขุ ความสวยงาม เป็นตน้ 
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เพลงเอนอ เป็นเพลงพืน้บา้นที่ใชข้บัรอ้งก่อนจะเริ่มท าการใด  ๆเช่น ก่อนท าการแสดง 
ก่อนเริม่เรียนหนงัสือในหอ้งเรียน  

เพลงค าเอย เป็นค ากลา่วที่มีท านอง เป็นบทเพลงที่มีการจดัแสดงในทกุๆกิจกรรม จดั
เทศกาลต่าง  ๆมีเครื่องดนตรีพืน้บา้นประกอบการขบัรอ้ง 

เพลงค าปู่ สอนหลาน คือ บทประพันธ์ที่เป็นค าสอน มีเนือ้หาเก่ียวกับการสอนสั่ง
เด็ก  ๆใหเ้คารพ เช่ือฟังผูใ้หญ่ ปลกูฝังสิ่งดีงามที่พึงปฏิบตัิ ค่านิยมของชุมชน โดยคนในครอบครวั อาทิ ตา 
ยาย ปู่  ยา พอ่ แม่ เป็นผูน้  าเพลงนีม้ารอ้งใหเ้ด็กๆฟัง 

เพลงค าลาวลกูอ่อน คือ บทประพนัธส์  าหรบัเด็ก เรื่องเล่า คติความเช่ือต่าง  ๆเป็นบท
เพลงรอ้งพืน้บา้น ไม่มีดนตรีประกอบ เนือ้หาของบทเพลงกล่าวถึงความเป็นอยู่ภายในหมู่บา้น คติสอนใจ
เตือนใจเด็ก  ๆปลกูฝังความกตญัญตู่อบิดามารดา  

เพลงสมยัใหม่ (Modern Songs) คือ เพลงที่ประพนัธบ์ทรอ้งขึน้โดยสมาชิกในชุมชน 
ในสว่นของดนตรีมีการหยิบยืม เครื่องดนตรีประจ าถิ่นรฐัอสัสมั ใชภ้าษาไทพ่าเก ถกูบนัทึกไวใ้นรูปแบบของ
ซีดี (CD) จดัท าเป็นมิวสิควิดีโอ และดนตรีคาราโอเกะ การแสดงจะน าบทเพลงมาแสดงโดยการเปิดจากแผ่น
ซีดี หรือรอ้งประกอบเครื่องดนตรีพืน้บา้น  

 
1.2.5 บทรอ้ง 

บทรอ้งของเพลงไทพ่าเก ใช้ภาษาไทพ่าเกในการขับรอ้ง ทั้งบทเพลงที่เป็นเพลง
ดั้งเดิมและเพลงสมัยใหม่ที่ ประพันธ์ขึ ้นในยุคหลัง มี เนื ้อหาบรรยายถึงเรื่องราวธรรมชาติ 
สภาพแวดลอ้ม ประวัติศาสตร ์ความรกั คุณค่า ค่านิยม คติความเช่ือต่างๆ รวมถึงเป็นค าสอนของ
บรรพบุรุษ โดยบทเพลงดัง้เดิมทัง้หมดไม่ทราบนามผูป้ระพนัธท์  านองและบทรอ้ง เนื่องจากมีการขบั
รอ้งต่อๆกันมาตั้งแต่อดีต ส่วนเพลงสมัยใหม่ ผูป้ระพันธ์เนือ้เพลงและท านอง คือ สาม เพ ไฮโหลง 
(Cham Phe Hailoung) (พ.ศ.2502 - พ.ศ.2562) ในขณะที่ เขามีชีวิตอยู่ ได้รับการยกย่องให้เป็น
ผูป้ระพนัธเ์พลงของหมู่บา้น เพลงของเขาไดร้บัความนิยมถกูน ามาขบัรอ้งในงานรื่นเรงิ ตวัอย่างบทรอ้ง
ดัง้เดิม และเพลงสมยัใหม่ ดงันี ้
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บทรอ้งดัง้เดิม 
 

                             เพลงเคเคียง 
ตงึมะเนินหา้พาพนตก  

เฮอลงมงุคา่แหลม่เลาซอน 

ไมเฮฮงเป็งอย่าไหลเพา  

งอไฮออออต่อมอลา  

คนนะขึน้กัง้แหมงขีวงั   

ปึงกีนงึลายกงึเต็มก า  

ตงึเถามงัหวดัหมดัตาน ู 

เหย่อีอมัไอไตยเูข ้ 

เสงโฮเสงไอหม่เมียนเปีย  

ตนเฮาฮงเหยา้หมอกเป็นตง  

อะกงอะกีเกามลูา  

ฮงฮงักงัมนฮวัคิง  

คนุพีจายเยน็เต๋ียวมายเซอ  

จ าจะลากินตะเจา้เขาเอย  

น าหว้ยน าหกไลเต็มมา  

เฮอเยา้เฮอลอนน าก็เต็ม 

กนัป่องฮองเปาพาก็ไล ่ 

โฮนามมอซาเป้ิลตนัตา้ง  

น าหกซื่อกงัใหเ้งอซาย  

ปูส้าวคือเกาเลงผกปัก  

ตงึปงเป็นฮมูาเติงไท  

เสงโฮเสงไอเกาะเนอะเทิน  

น าหกไหลลอเติงดอยค ่า  

เฮ็ดหลอยฮวงฮงลงตา่งนี่  

เฮ็ดหรอยสะลาลองตงึเมิง  

ฮงัปะติงตั๊กเจียวเป้ียน  

ฮนัหอเมอเมืองพลา  

จ าจะละกินตะเจา้เขา้หนอ 
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บทรอ้งสมยัใหม่ 
การออกเสียงภาษาไทย 

เซ เซ เซ เซ พาพนุมา พาพนุนอน 
ลิว ลิว ลิว ลิว โตนิโจง พารุง้โมน 

ปีมาถึงม่า ปีมาถึงม่า กูป่้ากูโ่หมโลน 
กู่น่าเจอโจโ้มน กูน่่าเจอโจโ้มน 

ฮมัเซนซอบ เมืองเฮา เอย้ ห่างนีหลายกมุ 
มกยามก มกุหลายเพิ่นหลายพนัธุก์ุ่มกุม่ 
ฮมัเซนซอบ เมืองเฮา เอย้ ห่างนีหลายกมุ 
มกยามก มกุหลายเพิ่นหลายพนัธุก์ุ่มกุม่ 

สองปีกออ่น ผายไปลงมกัหมกึ 
จบัคูเ่ซตีหลก ลงมกัหลกึ 
ซา ซา ซา ผึง้บิน้มา 
กาละเอย เซนเกกาน 

หลายหลาสี พอลมเปย มาไม คนเคา 
ซมันงึเก่า มกุไรพนัธุ ์ฮงุเยาว ์ฮนุหมกึ 
หลายหลาสี พอลมเปย มาไม คนเคา 
ซมันงึเก่า มกุไรพนัธุ ์ฮงุเยาว ์ฮนุหมืก 

เตมาออ่น ฮนุมือมะเต็มข่า 
เอย แสงออ่น จิโมกค ่าคปู่า 

นกเขายอบ นอนีโจง นาเซเฮา โตนี่ทอง 
กู่น่าเจอโจโ้มน (ซ า้ 2 ครัง้) 

 
1.2.6 โอกาสในการแสดง 

การแสดงดนตรีไทพ่าเกบรรเลงโดยใชเ้ครื่องดนตรีพืน้บา้น ไดแ้ก่ กลอง หม่อง แซง 
พบวา่ โอกาสในการแสดงมีจดัขึน้ตลอดทัง้ปี งานที่จดัขึน้ตลอดทัง้ปีเป็นงานที่เก่ียวขอ้งทางศาสนาและ
ไม่เก่ียวขอ้งทางศาสนา มีทัง้ก าหนดไวต้ามปีปฏิทินไทและไม่ไดก้ าหนดไว ้ทัง้นีก้ารจดัการแสดงต่างๆ 
จะยกเวน้ในช่วงเขา้พรรษา ซึง่รูปแบบของการแสดงมีความแตกต่างกนั สามารถแบง่ประเภทไดด้งันี ้

1.2.6.1 งานประเพณีและวนัส าคญัต่าง  ๆที่เก่ียวขอ้งกบัศาสนา 
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งานประเพณีตามปีปฏิทินไทจัดขึ ้นในหนึ่ งรอบปีปฏิทินไทเป็นงานที่ มี
ก าหนดการแน่นอน  ไดแ้ก่ ประเพณีปอยปีเหม่อ ประเพณีปอยสงัแก่น ประเพณีปอยเขา้วา และประเพณีอื่น  ๆ 
รวมถึงงานเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆที่เก่ียวขอ้งกับศาสนา ซึ่งไม่มีการระบุวนัที่ไวใ้นปฏิทิน เช่น งานถวาย
สกัการะพระโลหิตธาต ุงานบญุ เป็นตน้ โดยใชว้งดนตรีส  าหรบังานแห่ 

1.2.6.2 งานตอ้นรบัแขก 
งานตอ้นรบัแขก เป็นงานเนื่องในโอกาสพิเศษที่ไม่เก่ียวขอ้งกับศาสนาและไม่มี

การก าหนดการอย่างแน่นอนในปฏิทินไท ซึง่ อา้ย เจมอ ชคัคพั (2562, 25 พฤศจิกายน) ใหส้มัภาษณเ์รื่องการ
จดัแสดงดนตรีในหมู่บา้น วา่ 

 
 “ในปัจจุบันจะเห็นการแสดงเพลงพืน้บา้นลดนอ้ยลงจะจัดแสดงก็

ต่อเม่ือมีโอกาสพิเศษ เช่น การที่มีบุคคลส าคญัหรือนกัท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนในหมู่บา้น  การจดั
โปรแกรมการแสดงต่างๆ เป็นตน้” (สมัภาษณ)์ 

 
ดงันัน้ จะพบว่า การแสดงจะจดัขึน้เม่ือมีบคุคลส าคญัหรือนกัท่องเที่ยวมาเยี่ยม

เยือนชุมชน มีการจดัแสดงดนตรีในรูปแบบของวงดนตรีประกอบการแสดงร  าและการแสดงขบัรอ้ง  มีทัง้บท
เพลงพืน้บา้นและเพลงสมยัใหม่ ไดแ้ก่ เพลงเคเคียง เพลงซอยยอย เพลงซาเอย เพลงเอนอ เพลงค าเอย และ
เพลงสมยัใหม่ 

1.2.6.3 กิจกรรมในครอบครวั 
บทเพลงที่เป็นกิจกรรมในครอบครวั มี 2 ประเภท ไดแ้ก่ เพลงค าลาวลกูอ่อน และ

ค าปู่ สอนหลาน ทัง้สองเพลงมีเนือ้หาสอนสั่งเป็นคติสอนใจใหป้ระพฤติปฏิบตัิไปในทางที่ดี เพลงค าลาวลกู
อ่อน จะรอ้งก็ต่อเม่ือตอ้งการกล่อมใหเ้ด็กหลบั ไม่ใหเ้ด็กงอแง ส่วนเพลงค าปู่ สอนหลาน สามารถน ามารอ้ง
ใหเ้ด็กฟังไดต้ลอดเวลาในยามวา่ง  

จากขอ้ความขา้งตน้ พบว่า โอกาสในการแสดงดนตรีของชาวไทพ่าเก จดัขึน้ตลอด
ทัง้ปี มีก าหนดการที่แน่นอนและไม่มีก าหนดการในปีปฏิทินไท จะพบไดง้านประเพณีและวนัส าคัญ
ต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัศาสนา งานตอ้นรบัแขก และกิจกรรมในครอบครวั  

 
1.2.7 บทบาทของดนตร ี

ดนตรีไทพ่าเก มี 2 ประเภท ไดแ้ก่ ดนตรีไทพ่าเกท่ีเกิดจากการบรรเลงเครื่องดนตรี 
และดนตรีที่เกิดจากการขบัรอ้ง เรียกว่า บทเพลง บทเพลงสามารถจ าแนกออกเป็น 8 ประเภท ซึ่งใน
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อดีตพบว่าบทเพลงรอ้งมีบทบาทที่แตกต่างกัน แต่ในปัจจุบันบทเพลงไดถู้กลดทอนบทบาทลงไป 
เนื่องจากการมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึน้ และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัฒน ์
ดงันัน้ ในหวัขอ้นีผู้ว้ิจัยจะน าเสนอบทบาทของดนตรี ซึ่งน าเสนอเฉพาะบทบาทของดนตรีในอดีตที่มี
การเปลี่ยนแปลง และบทบาทของดนตรีท่ีพบในปัจจบุนั ดงันี ้

บทบาทของดนตรีในอดีต 
ดนตรีประกอบการท างาน ไดแ้ก่ เพลงซอยยอย เป็นดนตรีประกอบการท างาน 

พบในช่วงการเก็บเก่ียวขา้ว  อีนาว เถา้มงุ (2562, 26 พฤศจิกายน ) กลา่ววา่  
“ปัจจุบันไม่มีการใช้แรงงานคนต าข้าวเหมือนแต่ก่อน เนื่องจากมี

เทคโนโลยีที่ทนัสมยัเขา้มา โดยใชเ้ครื่องจกัรกลท างานแทนคน” สมัภาษณ ์ 
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปัจจุบันไม่มีการต าข้าวแล้ว ท าให้บทบาทของดนตรี

ประกอบการท างานจงึเลือนหายไป และพบวา่เพลงซอยยอยกลายเป็นดนตรีเพื่อความบนัเทิงในปัจจบุนั 
ดนตรีส  าหรับเกี ้ยวพาราสี ได้แก่ เพลงซาเอย เนื ้อหาของบทเพลงมีการสื่อ

ความหมายในลกัษณะฝ่ายชายเกีย้วพาราสีฝ่ายหญิง ปัจจบุนัเพลงซาเอยเปลี่ยนแปลงบทบาทไปเป็นดนตรี
เพื่อความบนัเทิง เนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงและหนุ่มสาวนิยมใชโ้ทรศพัทใ์นการติดต่อสื่อสารพูดคุย
กนั  

บทบาทของดนตรีในปัจจบุนั 
ดนตรีพิธีกรรม 
ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของขัน้ตอนในพิธีกรรมทางศาสนา มีหนา้ที่รบัใชส้ังคมใน

งานประเพณีต่าง  ๆที่จัดขึน้ตามรอบปีปฏิทินไท และงานเนื่องในโอกาสพิเศษต่าง  ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับศาสนา 
บรรเลงโดยวงดนตรีส  าหรบัการแห่ ซึ่งจะมีการบรรเลงเฉพาะเครื่องดนตรี ไม่มีการขบัรอ้ง ก๊องมีหนา้ที่ส  าคญั
ในการบรรเลง ดนตรีถกูน ามาใชใ้นช่วงพิธีกรรรมในการแห่หรอือญัเชิญส่ิงศกัดิสิ์ทธ์ิ เช่น ขณะน าพระพทุธรูป
มาประดิษฐานยงัศาลา เพื่อใหช้าวบา้นสรงน า้พระพทุธรูป จะบรรเลงดนตรีตลอดทาง พบว่าเสียงกอ้งกงัวาน
ท่ีถกูสง่ผ่านโดยเครื่องดนตรีพืน้บา้นท าหนา้ท่ีถวายสกัการะส่ิงศกัดิสิ์ทธ์ิ และเป็นสญัลกัษณท์างวฒันธรรม 
สง่สญัญาณ ประกาศ ประชาสมัพนัธ ์ใหช้าวบา้นทราบว่าขณะนีบ้รเิวณวดัก าลงัมีงานส าคญัทางศาสนาให้
ชาวไทพา่เกไดเ้ตรียมตวัเขา้ร่วมงาน  ซึง่พบไดใ้นงานปอยสงัแก่น ปอยออกวา และปอยเนินหก เป็นตน้ ยกเวน้
ในช่วงปอยเขา้วา หรือเขา้พรรษา จะงดการใชเ้สียง ไม่มีการจดังานรื่นเรงิ ไม่มีดนตรี 
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ดนตรีเพื่อความบนัเทิง 
ดนตรีเพ่ือความบนัเทิง เป็นบทเพลงที่สรา้งความสนกุสนาน เป็นศนูย์

รวมใจสรา้งความสมัพนัธข์องสมาชิกในชมุชน ไดแ้ก่ เพลงพืน้บา้นและเพลงสมยัใหม่ จ าแนกตาม
ประเภท ไดแ้ก่ เพลงเคเคียง เพลงเอนอ เพลงค าเอย เพลงซอยยอย เพลงซาเอย และเพลงสมยัใหม่ 
พบในงานเลีย้งตอ้นรบัแขกที่มาเยือนหมู่บา้น การจดังานรื่นเรงิ เฉลิมฉลอง อาทิ ปอยปีเหม่อ ปอย
เนินสี่ ปอยเนินหก เป็นตน้ 

ดนตรีกลอ่มเกลาจิตใจ  
ดนตรกีลอ่มเกลาจิตใจ บทเพลงที่ผูใ้หญ่ขบัรอ้งใหเ้ด็กฟัง ไดแ้ก่ เพลง

ค าลาวลกูอ่อน และเพลงค าปู่ สอนหลาน ทัง้สองบทเพลงแฝงไปดว้ยค าสอนของบรรพบรุุษ การใช้
ชีวิต คติเตือนใจ และค่านิยมของคนในสงัคม เป็นเครื่องมือในการอบรมเลีย้งดแูละช่วยกลอ่มเกลา
จิตใจ สรา้งความเพลิดเพลินและสรา้งความสมัพันธข์องคนในครอบครวัในขณะที่ร่วมรอ้งเพลง
ดว้ยกนั  

จากขอ้มลูขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นว่าบทบาทของดนตรีในปัจจบุนัมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากอดีต ซึ่งปัจจุบนัจะปรากฏบทบาทของดนตรี ไดแ้ก่ ดนตรีพิธีกรรม ดนตรีเพื่อความบนัเทิง และ
ดนตรีกล่อมเกลาจิตใจ บทบาทของดนตรีในอดีตไดห้ายไปจากชุมชน แต่ในส่วนของบทเพลงนัน้ไม่
เลือนหายไป มีการปรบัเปลี่ยนบทบาทและน าบทเพลงพืน้บา้นมาขบัรอ้งแสดงในงานเฉลิมฉลอง งาน
รื่นเรงิ เพื่อความบนัเทิงแทน  
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1.3 วิเคราะหค์ณุลกัษณะทางดนตรขีองชาติพนัธุไ์ทพา่เก 
การวิเคราะหค์ณุลกัษณะทางดนตรีของชาติพนัธุไ์ทพ่าเกเป็นการศกึษาองคป์ระกอบ

ภายในของดนตรี ผูว้ิจยัน าผลจากการจ าแนกองคป์ระกอบทางดนตรีของชาติพนัธุไ์ทพ่าเกมาใช้
เป็นขอ้มูลเบือ้งตน้ในการวิเคราะหค์ุณลักษณะทางดนตรีของชาติพันธุ์ไทพ่าเกที่อยู่ในบทเพลง 
ประเภทขบัรอ้ง และดนตรีไทพ่าเก ประเภทบรรเลง เท่านัน้ ไม่รวมถึงการวิเคราะหบ์ทรอ้ง โดยใช้
ทฤษฎีทางดนตรีในการวิเคราะห ์และสรุปผลการศึกษา ผูว้ิจยัก าหนดประเด็นในการวิเคราะหไ์ว้
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผูว้ิจัยน าท านองรอ้งของบทเพลงมาถอดเป็นสัญลกัษณ์โนต้ (transciption) บน
บรรทดั 5 เสน้ ผูว้ิจยัไดก้ าหนดเปลี่ยนบนัไดเสียง (transpose) ของเพลงดัง้เดิมใหอ้ยู่ในบนัไดเสียง 
(key) C major โดยใหเ้สียงเอก (tonic) เป็นเสียงโด และจงัหวะในรูปแบบโนต้สากล โดยไดบ้นัทึก
โนต้เพลงใหมี้ความใกลเ้คียงกบัเสียงที่ไดย้ิน สว่นเพลงสมยัใหม่ถอดโนต้โดยไม่เปลี่ยนบนัไดเสียง 
เพราะเพลงสมยัสามารถก าหนดบนัไดเสียงของเพลงและเสียงเอกได ้ และศึกษาโนต้ที่ไดท้  าการ
ถอดบนัทกึโนต้ บนัทกึลงโปรแกรม Sibelius 

2. ผูว้ิจัยไดค้ดัเลือกบทเพลงที่ไดร้บัความนิยมและน ามาแสดงอยู่ในปัจจุบนั ไดแ้ก่ 
เพลงซอยยอย เพลงเคเคียง เพลงซาเอย เพลงสมยัใหม่ และดนตรีไทพ่าเก เพื่อเป็นตวัแทนบอก
ลกัษณะเฉพาะทางดนตรี 

3. ผูว้ิจยัก าหนดใช ้X แทนจงัหวะการตบมือ  
4. ท านองสรอ้ย (Melodic Verse) เป็นท่อนที่น  ามาขับรอ้งก่อนเขา้เนือ้หาของบท

เพลง โดยใชค้  าสัน้ๆท่ีจ าง่ายไม่มีความหมายแต่เป็นท านอง หรอือาจน าชื่อเพลงมารอ้ง ซึง่ในแต่ละ
ครัง้ที่ขบัรอ้งจะใชค้  าซ า้กนั ในบางครัง้อาจมีการลดทอนหรอืเพิ่มค ารอ้ง  

5. วรรค (Phrase) ค าประพันธ์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน แบ่งกลุ่มจากการหายใจของ
นกัรอ้งในขณะขบัรอ้งเพลง หนึ่งลมหายใจเท่ากบัหนึ่งวรรค 

6. ประโยค (Sentence) เป็นส่วนเนือ้หาของเพลง ผูว้ิจัยก าหนดใหใ้นหนึ่งประโยค
ประกอบด้วย 2 วรรค เช่น ประโยคที่  1 ประกอบด้วย วรรคที่  1 และวรรคที่  2 ประโยคที่  2 
ประกอบดว้ย วรรคท่ี 3 และวรรคที่ 4 เป็นตน้  

7. ท านองวรรค (Melodic Phrase) การเปล่งเสียงเป็นท านองทัง้เพลง ประกอบดว้ย
หลายๆวรรค 

8. ท านองลงจบ (Coda) เป็นท่อนเพลงช่วงสดุทา้ยของบทเพลงที่บ่งบอกใหท้ราบว่า
บทเพลงไดด้  าเนินมาถึงช่วงสดุทา้ยและจบลง 
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9. ผูว้ิจยัใส่ตวัเลขเป็นสญัลกัษณก์ ากบัช่วงเสียงใน 1 Octave ซึ่ง 1 Octave มี 8 ขัน้
คู่เสียง โดยใชต้ัวเลขเดียวกันใน 1 Octave ให ้Middle C เป็น C4 ส่วน Octave ที่ต  ่าลงจาก C4 
เป็น C3 และ Octave ที่สงูขึน้จาก C4 เป็น C5 

10. ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะหบ์ทเพลงและดนตรีไทพา่เกในประเด็น ดงันี ้
10.1. โครงสรา้งของเพลง (Form) รูปแบบโครงสรา้งของบทประพนัธ ์
10.2. พิสัยของเสียง (Range) หมายถึง ช่วงเสียงที่เกิดจากการขับรอ้ง ซึ่งเป็นช่วง

ระหวา่งระดบัเสียงต ่าสดุจนถึงระดบัสงูสดุที่ปรากฏในบทเพลง เนื่องจากนกัรอ้งมีโทนเสียงที่แตกต่างกนัและ
การก าหนดคียเ์สียงของนกัรอ้งขึน้อยู่กบัปัจจยัของสขุภาพ การขบัรอ้งในแต่ละครัง้จะมีระดบัเสียงที่ต่างกนั
หรือแม้แต่ขณะขับรอ้งระดับเสียงมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ดังนั้นผูว้ิจัยไดก้ าหนดช่วงเสียงให้มีความ
ใกลเ้คียงกบัเสียงของนกัรอ้งในขณะขบัรอ้งมากที่สดุ 

10.3. ผิวพรรณ (Texture) หมายถึงลกัษณะแนวท านองในภาพรวม 
10.4. บนัไดเสียง (Scale) หมายถึง เสียงที่รอ้ยเรียงกันจากเสียงสงูไปเสียงต ่า โดยมี

การก าหนดของเสียงทกุเสียงอย่างเป็นระบบ 
10.5. รูปลกัษณท์่วงท านอง (Conjunction) การด าเนินท านองในลกัษณะต่าง  ๆที่พบ

ในบทเพลง ไดแ้ก่ รูปลกัษณท์ านองเดียว (Melodic Texture) รูปลกัษณส์องท านอง (Homophonic Texture) 
และรูปลกัษณห์ลายท านอง (Polyphonic Texture) 

10.6. การซ า้ท านอง (Repetition) หมายถึง การบรรเลงซ า้ในท่อนสรอ้ย วลี หรือลงจบ 
10.7. จังหวะ (Rythm) คือ คือพืน้ฐานของสัดส่วนจังหวะที่ควบคุมความเร็วจังหวะ

ของบทเพลง 
10.8. อัตราจังหวะ (Time Signature) หมายถึง การก าหนดจังหวะโดยการน า

เครื่องหมายมาใชก้ าหนดจงัหวะในบทเพลง   
10.9. กระสวนจังหวะ (Rhythmic Pattern) รูปลกัษณข์องจังหวะหลกัที่ใชใ้นบทเพลง

ซึง่จะควบคมุจงัหวะในการบรรเลง 
10.10. ความเร็วจังหวะ (Tempo) อตัราความจังหวะของจังหวะที่ใชใ้นบทเพลง โดย

อัตราจังหวะเคาะต่อหนึ่งวินาที ผูว้ิจัยไดก้ าหนดความเร็วจังหวะของเพลงดัง้เดิมใหมี้ความใกลเ้คียงกับ
ความเรว็จงัหวะที่นกัรอ้งขบัรอ้งใหฟั้งขณะนัน้ และก าหนดความเรว็จงัหวะของเพลงสมยัใหม่ตามความเรว็
จงัหวะที่ไดย้ินจากแผ่นซีดี 
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1.3.1 เพลงซอยยอย 
1.3.1.1 โครงสรา้งของเพลง 
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การวิเคราะหโ์ครงสรา้งของเพลงซอยยอย แบง่ออกเป็น 3 สว่น  ไดแ้ก่ 
สว่นที่ 1 ท านองสรอ้ย  
สว่นที่ 2 ท านองวรรค 
สว่นที่ 3 ท านองลงจบ 
จากการวิเคราะหโ์ครงสรา้งของเพลงซอยยอย พบว่า ผูข้บัรอ้งขึน้ตน้ดว้ยท านอง

สรอ้ยแลว้ตามดว้ยท านองวรรค โดยการสลับระหว่างท านองสรอ้ยและท านองวรรค ในลักษณะที่ขับรอ้ง
ท านองสรอ้ย 1 วรรค สลบักับท านองเนือ้รอ้ง 2 วรรค รอ้งแบบนีท้ัง้หมด 4 รอบ แลว้จึงขบัรอ้งท านองลงจบ 
ดงันัน้ เพลงซอยยอยมีท านองของบทเพลง คือ ท านองสรอ้ย 4 วรรค ท านองวรรค 8 วรรค แลท านองลงจบ 1 
วรรค 

 
1.3.1.2 พิสยัของเสียง  
จากการวิเคราะหเ์พลงซอยยอย พบว่า เสียงต ่าที่สดุ คือ เสียงโนต้ G3 ในต าแหน่งใต้

เสน้นอ้ยที่ 2 ของกญุแจซอล ระดบัเสียงที่สงูสดุ คือ เสียงโนต้ G4 ในต าแหน่งช่องที่ 2 ของบรรทดัหา้เสน้ของ
กญุแจซอล ตามดงัอย่าง ดงันี ้

 
1.3.1.3 ผิวพรรณ  
จากการวิเคราะห์เพลงซอยยอย พบว่า ผิวพรรณของบทเพลงมีลักษณะเป็นแนว

ท านองเดียว 
 

1.3.1.4 บนัไดเสียง  
พบวา่ ผูข้บัรอ้งใชร้ะดบัเสียง ทัง้หมด 5 เสียง  ไดแ้ก่ A3 D4 G4 E4 C4   

 
 

น ามาจัดเรียงตามล าดบัจากเสียงต ่าไปเสียงสูงใหม่ในรูปบนัไดเสียง ได ้C4 D4 E4 
G4 A4 
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1.3.1.5 รูปลกัษณท์่วงท านอง 
จากการวิเคราะหบ์ทเพลงซอยยอย พบว่า มีท่วงท านองแบบตามขัน้ ซึง่ปรากฏชดัเจน

ในวรรคที่ 5 ตามตวัอย่าง ดงันี ้

 
 

1.3.1.6 การซ า้ท านอง  
จากการวิเคราะหเ์พลงซอยยอย พบว่า มีการซ า้ท านองในส่วนของวรรค 2 ครัง้  ตาม

ตวัอย่าง ดงันี ้
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1.3.1.7 จงัหวะ 
1.3.1.7.1 กระสวนจงัหวะของท านอง  

การวิเคราะหก์ระสวนจงัหวะของท านอง แบง่ออกกลุม่ ไดด้งันี ้
1.3.1.7.1.1 กลุม่ที่ 1 พบไดใ้นสรอ้ยที่ 1  

 
 
1.3.1.7.1.2 กลุม่ที่ 2 พบไดใ้นวรรคท่ี 1 

 
 
1.3.1.7.1.3 กลุม่ที่ 3 พบไดใ้นวรรคท่ี 2 

 
 
1.3.1.7.1.4 กลุม่ที่ 4 พบไดใ้นสรอ้ยที่ 2 และ 4 

 
 
1.3.1.7.1.5 กลุม่ที่ 5 พบไดใ้นวรรคที่ 3 

 
1.3.1.7.1.6 กลุม่ที่ 6 พบไดใ้นวรรคที่ 4 

 
 
1.3.1.7.1.7 กลุม่ที่ 7 พบไดส้รอ้ยที่ 3 

 
 
1.3.1.7.1.8 กลุม่ที่ 8 พบไดใ้นวรรคท่ี 5  
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1.3.1.7.1.9 กลุม่ที่ 9 พบไดใ้นวรรคท่ี 6 

 
 
1.3.1.7.1.10 กลุม่ 10 พบไดใ้นวรรคท่ี 7 

 
 
1.3.1.7.1.11 กลุม่ 11 พบไดใ้นวรรคท่ี 8 

 
 
1.3.1.7.1.12 กลุม่ 12 พบไดใ้นท่อนลงจบ 

 
 

1.3.1.7.2 ความเรว็จงัหวะ 
 

 
 

การวิเคราะห์จังหวะ พบว่า มีการก าหนดความเร็วจังหวะ   = 89 ส่วนกระสวน
จงัหวะของท านองเพลงซอยยอย สามารถจ าแนกรูปแบบกระสวนจงัหวะของท านองไดท้ัง้หมด 12 กลุม่ มีการ
ซ า้กระสวนจังหวะของท านองเพลงซอยยอยจ านวน 1 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 4 จ านวน 2 ครัง้ และกระสวนจังหวะ
ของท านองไม่ซ  า้มี 11 กลุ่ม  ซึ่งเป็นส่วนของท่อนสรอ้ย  ดงันัน้ จะพบว่า มีการใชก้ระสวนจงัหวะที่ซ  า้กนัใน
ท่อนสรอ้ยเท่านัน้ สว่นในหอ้งเพลงอื่น  ๆมีการใชก้ระสวนจงัหวะไม่เหมือนกนั 
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1.3.2 เพลง เคเคียง 
1.3.2.1 โครงสรา้งของเพลง 

 
 

การวิเคราะหโ์ครงสรา้งของเพลงเคเคียง แบง่ออกเป็น 2 สว่น  ไดแ้ก่ 
สว่นที่ 1 ท านองวรรค 
สว่นที่ 2 ท านองลงจบ  

จากการวิเคราะหเ์พลงเคเคียง พบว่า ผูข้บัรอ้งขึน้ตน้ดว้ยท านองวรรคแลว้ตามดว้ย
ท านองลงจบ ดงันัน้  เพลงเคเคียงมีท านองของบทเพลง คือ ท านองวรรค 25 วรรค และท านองลงจบ 1 วรรค 
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1.3.2.2 พิสยัของเสียง  
จากการวิเคราะหเ์พลงซอยยอย พบว่า เสียงต ่าที่สุด คือ เสียงโนต้ C4 ในต าแหน่ง

คาบเสน้นอ้ยที่ 1 ของกญุแจซอล ระดบัเสียงที่สงูสดุ คือ เสียงโนต้ E3 ในต าแหน่งเสน้ที่ 1 ของบรรทดัหา้เสน้
ของกญุแจซอล ตามดงัอย่าง ดงันี ้  

 
 

1.3.2.3 ผิวพรรณ  
จากการวิเคราะหเ์พลงพบว่า ผิวพรรณของบทเพลงมีลักษณะเป็นแนวท านอง

เดียว 
 

1.3.2.4 บนัไดเสียง 
พบวา่ ผูข้บัรอ้งใชร้ะดบัเสียง ทัง้หมด 3 เสียง  ไดแ้ก่  D4 E4 C4   

 
 

น ามาจดัเรียงตามล าดบัจากเสียงต ่าไปเสียงสงูใหม่ในรูปบนัไดเสียง ได ้C4 D4 
E4  
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1.3.2.5 รูปลกัษณท์่วงท านอง  
จากการวิเคราะหบ์ทเพลงซอยยอย พบว่า มีท่วงท านองแบบตามขัน้ ซึ่งปรากฏ

ชดัเจนในหอ้งเพลงที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 24 และ 26 ตามตวัอย่าง ดงันี ้
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1.3.2.6 การซ า้ท านอง  
จากการวิเคราะหเ์พลงซอยยอย พบว่า มีการซ า้ท านองในส่วนของวรรค 3 ครัง้  

ตามตวัอย่าง ดงันี ้

 
 

1.3.2.7 จงัหวะ 
1.3.2.7.1 อตัราจงัหวะ 

จากการวิเคราะห์เพลง พบว่า มีอัตราจังหวะ 4/4 ซึ่งเป็นอัตราจังหวะที่ผู้จัย
ก าหนดให ้เนื่องจากผูว้ิจยัพบว่าเม่ือน าเพลงเคเคียงมาบนัทึกเป็นโนต้ดนตรีสากลจะเห็นไดว้่า ในแต่ละ 1 
หอ้งเพลง มีค่าโน้ตเท่ากับ 4 จังหวะ และท านองลงจบมีการขับรอ้งโดยลากเสียงยาว 4 จังหวะ ผูว้ิจัยจึง
ก าหนดให ้1 หอ้งเพลงมี 4 จงัหวะ ตามตวัอย่าง ดงันี ้
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1.3.2.7.2 กระสวนจงัหวะของท านอง 
การวิเคราะหก์ระสวนจงัหวะของท านองจ าแนกออกเป็นกลุม่ไดด้งันี ้

1.3.2.7.2.1 กลุม่ที่ 1 พบในหอ้งเพลงที่ 1 – 21,24 และ 27 

 
 
1.3.2.7.2.2 กลุม่ที่ 2 พบในหอ้งเพลงที่ 22  

 
 
1.3.2.7.2.3 กลุม่ที่ 3 พบในวลีที่ 23 และ 25 

 
 
1.3.2.7.2.4. กลุม่ที่ 4 พบในหอ้งเพลงที่ 26 

 
 
1.3.2.7.2.5 กลุม่ที่ 5 พบไดใ้นหอ้งเพลงที่ 28 

 
 

1.3.2.8.3 ความเรว็จงัหวะ 
 

 
 

การวิเคราะหจ์งัหวะ พบว่า มีการก าหนดอตัราจงัหวะ 4/4 และความเรว็จงัหวะ   = 
71 ส่วนกระสวนจงัหวะของท านองเพลงเคเคียง สามารถจ าแนกกระสวนจงัหวะของท านองไดท้ัง้หมด 5 กลุ่ม 
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พบว่า กระสวนจงัหวะของท านองกลุ่มที่ 1- 4 มีความคลา้ยคลงึกนั นิยมใชก้ระสวนจงัหวะของท านองกลุม่ที่ 
1 มากที่สดุ และในขณะที่รอ้งเพลงผูข้บัรอ้งจะตบมือไปตามค ารอ้งในจงัหวะ ที่ 1 และ 3 ของแต่ละหอ้งเพลง  

 
1.3.3 เพลง ซาเอย 

1.3.3.1 โครงสรา้งของเพลง 

 
 

การวิเคราะหโ์ครงสรา้งของเพลงซาเอย แบง่ออกเป็น 2 สว่น  ไดแ้ก่ 
สว่นที่ 1 ท านองวรรค  
สว่นที่ 2 ท านองสรอ้ย  

จากการวิเคราะหเ์พลงซาเอย พบว่า ผูข้ับรอ้งขึน้ตน้ดว้ยท านองวรรคแลว้ตาม
ดว้ยท านองสรอ้ย ดงันัน้  เพลงซาเอยท านองของบทเพลง คือ ท านองวรรค 7 วรรค และ ท านองสรอ้ย 2 วรรค  
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1.3.3.2 พิสยัของเสียง 
จากการวิเคราะหเ์พลงซาเอย พบว่า เสียงต ่าที่สดุ คือ เสียงโนต้ G4 ในต าแหน่ง

ใตเ้สน้นอ้ยที่ 2 ของกุญแจซอล ระดบัเสียงที่สงูสดุ คือ เสียงโนต้ A3 ในต าแหน่งช่องที่ 1 ของบรรทดัหา้เสน้
ของกญุแจซอล ตามดงัอย่าง ดงันี ้  

 
 

1.3.3.3 ผิวพรรณ 
จากการวิเคราะหเ์พลงพบว่า ผิวพรรณของบทเพลงมีลักษณะเป็นแนวท านอง

เดียว 
 

1.3.3.4 บนัไดเสียง 
พบวา่ ผูข้บัรอ้งใชร้ะดบัเสียง ทัง้หมด 3 เสียง  ไดแ้ก่  E3 G3 A3 C4 A4 G3 D4   

 
น ามาจดัเรียงตามล าดบัจากเสียงต ่าไปเสียงสงูใหม่ในรูปบนัไดเสียง ได ้G3 A3 

C4 D4 E4 G4 A4  
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1.3.3.5 รูปลกัษณท์่วงท านอง 
จากการวิเคราะหบ์ทเพลงซาเอย พบว่า มีท่วงท านองแบบตามขั้น ซึ่งปรากฏ

ชดัเจนในบรรทดัที่ 4 ตามตวัอย่าง ดงันี ้
 

 
 

1.3.3.6 จงัหวะ 
1.3.3.6.1 กระสวนจงัหวะของท านอง 

1.3.3.6.1.1 กลุม่ที่ 1 

 
1.3.3.6.1.2 กลุม่ที่ 2 

 
1.3.3.6.1.3 กลุม่ที่ 3 

 
1.3.3.6.1.4 กลุม่ที่ 4 

 
1.3.3.6.1.5 กลุม่ที่ 5 
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1.3.3.6.1.6 กลุม่ที่ 6 

 
1.3.3.6.1.7 กลุม่ที่ 7 

 
1.3.3.6.1.8 กลุม่ที่ 8 

 
1.3.3.6.1.9 กลุม่ที่ 9 

  
 

1.3.3.6.3 ความเรว็จงัหวะ 
 

 
 

การวิเคราะหจ์ังหวะ พบว่า มีการก าหนดความเร็วจังหวะ   = 89
กระสวนจงัหวะของท านองไม่ซ  า้กนัมีทัง้หมด 6 กลุม่  
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1.3.4 เพลงสมยัใหม ่
1.3.4.1 โครงสรา้งของเพลง 
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 การวิเคราะหโ์ครงสรา้งของเพลงสมยัใหม่ แบง่ออกเป็น 2 สว่น  ไดแ้ก่ 
สว่นที่ 1 ท านองวรรค 
สว่นที่ 2 ท านองลงจบ  
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จากการวิเคราะหเ์พลงสมยัใหม่ พบว่า ผูข้บัรอ้งขึน้ตน้ดว้ยท านองวรรคแลว้ตามดว้ย
ท านองลงจบ ดงันัน้  เพลงสมยัใหม่มีท านองของบทเพลง คือ ท านองวรรค 50 วรรค และท านองลงจบ 4 วรรค 

1.3.4.2 พิสยัของเสียง 
จากการวิเคราะหเ์พลงสมัยใหม่ พบว่า ขับรอ้งในคีย ์F เสียงต ่าที่สุด คือ เสียง

โนต้ D4 ในต าแหน่งใตเ้สน้ที่ 1 ของกญุแจซอล ระดบัเสียงที่สงูสดุ คือ เสียงโนต้ D5 ในต าแหน่งเสน้ที่ 4 ของ
บรรทดัหา้เสน้ของกญุแจซอล ตามดงัอย่าง ดงันี ้  

 

 
 

1.3.4.3 ผิวพรรณ 
จากการวิเคราะหเ์พลงพบว่า ผิวพรรณของบทเพลงมีลักษณะเป็นแนวท านอง

เดียว 
 

1.3.4.4 บนัไดเสียง 
พบว่า ผูข้บัรอ้งใชบ้นัไดเสียงเอฟ เมเจอร ์(F major) ใชท้ัง้หมด 8 เสียง  ไดแ้ก่  F4 

G4 D4 A4 C5 D5 Bb4 E4   

 
น ามาจดัเรียงตามล าดบัจากเสียงต ่าไปเสียงสงูใหม่ในรูปบนัไดเสียง ได ้D4 E4 

F4 G4 A4 Bb4 C5 D5 
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1.3.4.5 รูปลกัษณท์่วงท านอง 

จากการวิเคราะหบ์ทเพลงสมัยใหม่ ผูว้ิจัยไดท้  าการวิเคราะหเ์ฉพาะท านองขับ
รอ้ง พบว่า มีท่วงท านองแบบตามขั้น ซึ่งปรากฏชัดเจนในหอ้งเพลงที่ 2-4, 6-8, 9-11, 14-16, 19-29, 31-33, 
35-37, 39-41, 43-45, 48-54,58, 60-62, 64-70, 72-78, 80-82, 84-86, 88-90, 92-94, 96-98, 100-102 แล ะ 
104-106 ตามตวัอย่าง ดงันี ้
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1.3.4.6 การซ า้ท านอง 

จากการวิเคราะหเ์พลงสมัยใหม่ พบว่า รูปแบบของท านองที่ซ  า้กันมี 6 รูปแบบ 
ซึง่สามารถแบง่การซ า้ท านองของแต่ละรูปแบบ ดงันี ้

รูปแบบที่ 1 มีการซ า้ท านอง จ านวน 5 ครัง้ 
รูปแบบที่ 2 มีการซ า้ท านอง จ านวน 11 ครัง้ 
รูปแบบที่ 3 มีการซ า้ท านอง จ านวน 2 ครัง้ 
รูปแบบที่ 4 มีการซ า้ท านอง จ านวน 2 ครัง้ 
รูปแบบที่ 5 มีการซ า้ท านอง จ านวน 2 ครัง้ 
รูปแบบที่ 6 มีการซ า้ท านอง จ านวน 2 ครัง้ 
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1.3.4.7 จงัหวะ 
1.3.4.7.1 อตัราจงัหวะ 
จากการวิเคราะห์เพลง พบว่า มีอัตราจังหวะ 4/4 ซึ่งเป็นอัตราจังหวะที่ผู้วิจัย

ก าหนดให ้เนื่องจากผูว้ิจยัพบว่าเม่ือน าเพลงเคเคียงมาบนัทึกเป็นโนต้ดนตรีสากลจะเห็นไดว้่า ในแต่ละ 1 
หอ้งเพลง มีค่าโนต้เท่ากับ 4 จังหวะ และท านองลงจบมีการขบัรอ้งโดยลากเสียงยาว 4 จังหวะในหนึ่งหอ้ง
เพลง ผูว้ิจยัจงึก าหนดให ้1 หอ้งเพลงมี 4 จงัหวะ ตามตวัอย่าง ดงันี ้

 
1.3.4.7.2 กระสวนจงัหวะของท านอง 

การวิเคราะหก์ระสวนจงัหวะของท านองผูว้ิจยันบัเฉพาะหอ้งเพลงที่เป็นท านอง
ขบัรอ้ง ซึง่สามารถจ าแนกออกเป็นกลุม่ไดด้งันี ้ 

1.3.4.7.2.1 กลุ่มที่ 1 พบในหอ้งเพลงที่ 2 – 5, 10-13, 39-42, 84-87 
และ 92-95, 

 
1.3.4.7.2.2. กลุ่มที่ 2 พบในหอ้งเพลงที่ 6-9, 14-17, 23-30, 35-38, 

43-46, 60-63, 68-71, 88-91, 96-107  

 
1.3.4.7.2.3 กลุม่ที่ 3 พบในหอ้งเพลงที่ 19-22,  

 
1.3.4.7.2.4 กลุม่ที่ 4 พบในหอ้งเพลงที่ 31-34 

 
1.3.4.7.2.5 กลุม่ที่ 5 พบในหอ้งเพลงที่ 48-51, 72-75 

 
1.3.4.7.2.6 กลุม่ที่ 6 พบในหอ้งเพลงที่ 52 -55 
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1.3.4.7.2.7 กลุม่ที่ 7 พบในหอ้งเพลงที่ 56-59 

 
1.3.4.7.2.8 กลุม่ที่ 8 พบในหอ้งเพลงที่ 76-83 

 
1.3.4.7.2.9 กลุม่ที่ 9 พบในหอ้งเพลงที่ 64-67 

 
 
1.3.4.7.3 ความเรว็จงัหวะ 

 
 
การวิเคราะห์จังหวะ พบว่า มีการก าหนดอัตราจังหวะ 4/4 และความเร็วจังหวะ 

   = 110 สามารถจ าแนกกระสวนจังหวะของท านองไดท้ัง้หมด 9 กลุ่ม พบว่า นิยมใชก้ระสวนจงัหวะของ
ท านองกลุม่ที่ 2 มากที่สดุ  

 
1.3.5 ดนตรีไทพา่เก 

ดนตรีไทพ่าเก พบไดใ้นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ไดแ้ก่ ก๊อง หม่อง แซง ซึ่งเป็น
เครื่องดนตรีพืน้บา้น มี 3 รูปแบบที่ใชใ้นการบรรเลง และบรรเลงพรอ้มกนัวนไปเรื่อยๆ มีการปรบัเปลี่ยน
รูปแบบจงัหวะตามแต่ผูบ้รรเลง สามารถจ าแนกจงัหวะได ้ดงันี ้

1.3.5.1 จงัหวะ 
จากการวิเคราะหด์นตรีไทพ่าเก พบว่า มีอตัราจงัหวะ 4/4 ซึ่งเป็นอตัราจงัหวะที่ผูว้ิจยั

ก าหนดให ้เนื่องจากผูว้ิจยัพบว่าเม่ือน าดนตรีไทพ่าเกมาบนัทึกเป็นโนต้ดนตรีสากลจะเห็นไดว้่า ในแต่ละ 1 
หอ้งเพลง มีค่าโนต้เท่ากบั 4 จงัหวะ ผูว้ิจยัจงึก าหนดให ้1 หอ้งเพลงมี 4 จงัหวะ ตามตวัอย่าง ดงันี ้
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1.3.5.1.1 อตัราจงัหวะ 

 
 

1.3.5.1.2 กระสวนจงัหวะของท านอง (Rhythmic Pattern) 

 

 

 
 

1.3.5.1.3 ความเรว็จงัหวะ 
ความเร็วจังหวะของทั้ง 3 รูปแบบมีความเร็วจังหวะ                  ความเร็วใน 

การบรรเลงแต่ละครัง้ขึน้อยู่กบัผูบ้รรเลง 
การวิเคราะหจ์งัหวะ พบว่า มีการก าหนอดอตัราจงัหวะในรูปแบบ 4/4 มีกระสวน

จงัหวะของท านอง 3 รูปแบบ และก าหนดความเรว็จงัหวะ  
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ตอนที ่2.การสร้างอัตลักษณท์างชาติพนัธุไ์ทพ่าเกผ่านมิตทิางดนตรี 
การศึกษาเรื่องกระบวนการสรา้งอัตลกัษณท์างชาติพันธุไ์ทพ่าเกผ่านมิติทางดนตรี ใน

เบือ้งตน้จ าเป็นตอ้งทราบถึงประวตัิความเป็นมาและโครงสรา้งทางสงัคมของชาวไทพ่าเก เพื่อท า
ความเขา้ใจและพิจารณาอตัลกัษณข์องชาติพนัธุ์ไทพ่าเก รวมถึงปัจจยัในการสรา้งอตัลกัษณท์าง
ชาติพันธุ์ไทพ่าเก ผู้วิจัยจึงแยกน าเสนอในเรื่องของภูมิหลังของชาวไทพ่าเก ซึ่งแบ่งออกเป็น  
2 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 1) น าเสนอประวตัิความเป็นมาของชาติพนัธุไ์ทพ่าเก 2) น าเสนอสภาพทั่วไปของ
หมู่บา้นน า้พ่าเกและวฒันธรรม จากนัน้ผูว้ิจยัน าขอ้มลูประวตัิความเป็นมาของชาติพนัธุไ์ทพ่าเก 
สภาพทั่วไปของหมู่บา้นน า้พ่าเกและวฒันธรรม และผลจากการศึกษาองคค์วามรูท้างดนตรีของ
ชาติพนัธุไ์ทพ่าเก มาใชเ้ป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ในการอธิบายและตีความ เพื่อใหท้ราบถึงกระบวนการ
สรา้งอตัลกัษณท์างชาติพนัธุผ์่านมิติทางดนตรี โดยใชท้ฤษฎีอตัลกัษณ ์และการผลิตซ า้อตัลกัษณ์
ทางชาติพันธุ์ผ่านมิติทางดนตรีและวัฒนธรรม โดยใช้ทฤษฎีการผลิตซ า้  สรุปผลการศึกษา  
ซึ่งผูว้ิจัยไดแ้ยกออกเป็น 2 ประเด็น โดยได้ก าหนดประเด็นในการวิเคราะห์ คือ ประเด็นที่หนึ่ง 
กระบวนการสรา้งอัตลกัษณ์ทางชาติพันธุ์ไทพ่าเกผ่านมิติทางดนตรี ไดแ้ก่ การคัดเลือกนักรอ้ง  
นกัดนตรี และนักร  า การแต่งกายในการเขา้รว่มกิจกรรมทางวฒันธรรมดนตรี จงัหวะและท านอง
เพลงของดนตรีไทพ่าเก และภาษาไทพ่าเกที่ใชใ้นบทรอ้ง ประเด็นที่สอง การผลิตซ า้อตัลกัษณท์าง
ชาติพันธุ์ไทพ่าเกผ่านมิติทางดนตรี ได้แก่ การผลิตซ า้ดนตรีพิธีกรรม การผลิตซ า้ดนตรีเพื่อ  
ความบันเทิง การผลิตซ า้พิธีกรรมและประเพณี การผลิตซ า้ภาษาไทพ่าเก และการผลิตซ า้ 
ชดุแตง่กาย 
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2.1 กระบวนการสรา้งอตัลกัษณท์างชาติพนัธุผ์่านมิตทิางดนตรี 
จากโครงสรา้งระหว่างกลุ่มชาติพนัธุ ์และโครงสรา้งในกลุ่มชาติพนัธุไ์ทพ่าเก พบว่า

เป็นปัจจัยที่ท  าให้เกิดการสรา้งอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทพ่าเก ด้วยเหตุหลักคือเพื่อไม่ให้ถูก
ครอบง าจากรฐับาล การสรา้งพืน้ที่ทางสงัคม และการส่งเสริมความเป็นไทพ่าเก  เม่ือพิจารณา
ถึงอตัลกัษณท์างชาติพนัธุไ์ทพ่าเก พบว่า มีอตัลกัษณ์ระดบัปัจเจกบุคคลและอตัลกัษณร์ว่มของ
กลุ่ม ซึ่งอัตลักษณ์ระดับปัจเจกเป็นอัตลักษณ์ส่วนบุคคลของชาวไทพ่าเกที่มีความซอ้นทับกับ 
อตัลกัษณร์ว่มของกลุ่ม เห็นไดจ้ากการปฏิสัมพนัธก์นัภายในกลุ่มชาติพนัธุไ์ทพ่าเก มีการใชภ้าษา
ไทพ่าเกในการสื่อสารกันระหว่างคนในชุมชน แต่เม่ือตอ้งปฏิสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์  
อตัลกัษณส์่วนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไป มีการใชภ้าษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทพ่าเกในสื่อสาร ดงันัน้  
จะเห็นว่าอตัลกัษณข์องชาวไทพ่าเกมีการปรบัเปลี่ยนไปตามบรบิททางประวตัิศาสตร ์สงัคม และ
วฒันธรรม 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาวา่อตัลกัษณท์างชาติพนัธุไ์ทพ่าเก คือ วฒันธรรม
ในลกัษณะรูปธรรมและนามธรรมที่หลอมรวมกนัเป็นอตัลกัษณท์างวฒันธรรม  โดยใชว้ฒันธรรม
ดนตรีเป็นตัวขับเคลื่อนและมีวัฒนธรรมดา้นภาษา การแต่งกาย ความเช่ือในดา้นต่างๆ และ
ประเพณี เป็นส่วนสนับสนุน ซึ่งวัฒนธรรมทั้งหมดนับเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนที่
สามารถจ าแนกใหเ้ห็นว่าชาวไทพ่าเกแตกต่างไปจากวฒันธรรมกระแสหลกัของรฐัอสัสมั ดังนัน้ 
การสรา้งอตัลกัษณท์างชาติพนัธุไ์ทพา่เกจงึหมายถึง การสรา้งอตัลกัษณท์างวฒันธรรม 

ในการสรา้งอตัลกัษณท์างชาติพนัธุไ์ทพ่าเก พบว่า มีการน าเอาอตัลกัษณท์างชาติ
พนัธุไ์ทพ่าเกแสดงออกผ่านกิจกรรมทางวฒันธรรมดนตรีพบไดใ้นงานประเพณี รวมถึงงานเนื่องใน
โอกาสพิเศษต่างๆ ซึ่งเป็นการสรา้งจิตส านึกร่วมของคนในวัฒนธรรมเดียวกัน สรา้งความรกั 
ความหวงแหนและความภาคภูมิใจในความเป็นไทพ่าเก เพื่อใชแ้สดงออกซึ่งความมีตัวตนและ
นิยามความเป็นไทพ่าเกในสังคมพหุวัฒนธรรมรฐัอัสสัม ประเทศอินเดีย พบกระบวนการสรา้ง  
อตัลกัษณท์างชาติพนัธุไ์ทพา่เกผ่านมิติทางดนตรี ดงันี ้

2 2.1 การคดัเลือกนกัรอ้ง นกัดนตรี และนกัร  า 
ชมุชนไทพ่าเก มีความพยายามในการใชด้นตรี เพื่อสรา้งอตัลษัณท์างชาติพนัธุ ์โดย

เริ่มตัง้แต่กระบวนการการคดัเลือกนกัรอ้ง นกัดนตรีและนกัร  า อา้ย เจมอ ชคัคพั นกัรอ้งน า และครูผูฝึ้กสอน
การแสดงอธิบายว่า การคัดเลือกอยู่บนพื ้นฐานของความสามารถเฉพาะตัวที่ชุมชนให้การยอมรับ
ความสามารถของบุคคลผูท้ี่จะท าหนา้ที่เผยแพรว่ฒันธรรมความเป็นชาติพนัธุไ์ทพ่าเกผ่านการแสดงดนตรี 
ทกัษะการใชภ้าษาไทพ่าเกที่ถกูตอ้งถกูน ามาใชเ้ป็นเครื่องมือหนึ่งในการวดัความสามารถของนกัรอ้งที่จะใช้
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ภาษาไทพ่าเกในการขบัรอ้งไดอ้ย่างถูกตอ้งและมีความไพเราะ ความสามารถทางดนตรีที่ถูกส่งต่อจากรุน่สู่
รุน่นบัเป็นสิ่งส  าคญัที่นกัดนตรีผูน้ัน้จะไดร้บัการยอมรบัจากชมุชนใหเ้ป็นนกัดนตรีประจ าหมู่บา้นและเกิด
ความมั่นใจในตนเองจนแสดงความสมัครใจเขา้ร่วมวงดนตรีที่จะท าหนา้ที่น  าเสนอวัฒนธรรมของชุมชนสู่
ภายนอก ในดา้นการคดัเลือกนกัแสดงที่จะท าการแสดงในเทศกาลส าคญัชมุชนจะผลกัดนัใหเ้ยาวชนสตรีท่ีมี
ความสามารถ มีความกลา้แสดงออก และมีความพรอ้มทางสรีระใหร้บัหนา้ที่เป็นนกัร  าถ่ายทอดวฒันธรรม
ดา้นการแสดงที่ไดร้บัการสั่งสอนมาจากผูรู้ใ้นชมุชน 

กระบวนการการคดัเลือกเป็นไปเพื่อใหก้ารแสดงทางวฒันธรรมของชาติพนัธุไ์ทพา่เก 
มีความน่าสนใจ สร้างความเป็นเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ สรา้งความสามัคคีในชุมชน สร้าง 
ความยอมรบัจากสังคมภายนอกในฐานะเป็นวัฒนธรรมหนึ่งในดินแดนที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของประเทศอินเดีย และยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการกระตุ้นจิตส านึกการอนุรักษ์
วฒันธรรมของชมุชนไทพ่าเกกนัเองดว้ย กระบวนการนี ้จึงนบัเป็นกระบวนการที่ส  าคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ 
ที่จะน ามาซึ่งความส าเรจ็ของกระบวนการสรา้งอตัลกัษณท์างชาติพนัธุผ์่านมิติทางดนตรี ดงัจะเห็นได้
จากขอ้มลูในการสมัภาษณ ์อา้ย เจมอ ชคัคพั (2562, 26 พฤศจิกายน) ซึง่เป็นผูรู้ใ้นชมุชน วา่ 

 
“การคัดเลือกนักดนตรีและนักร  าจะสงัเกตดูว่าใครมีแววในการแสดง คนที่มีความ

กลา้แสดงออก และมีถ่วงท่าการร  าที่งดงาม ผูน้ัน้จะไดร้บัการคดัเลือก ซึ่งผูท้ี่ไดร้บัคดัเลือกจะมีหนา้ที่
ในการบรรเลงดนตรีและแสดง โดยแบ่งจ านวนผูแ้สดงตามลกัษณะของการแสดง เช่น วงดนตรีที่ใชใ้น
การแห่ ซึ่งเป็นการบรรเลงที่เก่ียวขอ้งกบัประเพณีทางศาสนา  จะมีเพียงนกัดนตรี ไม่มีนกัร  า จ านวนผู้
บรรเลง ประมาณ 6-8 คน   หากเป็นวงดนตรีประกอบการแสดงร  าจะมีทัง้นกัดนตรีและนกัร  า ซึง่จ านวน
นกัดนตรี ประมาณ 6-8 คน นกัร  าเป็นผูห้ญิง  ส่วนจ านวนนกัร  าหากแสดงในหมู่บา้นจะจดันกัร  าตาม
ความเหมาะสมและสมคัรใจ หากเป็นการแสดงที่มีการวา่จา้งใหแ้สดงทัง้ในและนอกหมู่บา้น ขึน้อยู่กบั
งบประมาณในการจา้ง หากมีงบประมาณสงู จะมีจ านวนนกัร  ามาก ประมาณ 15 คน  หากงบประมาณ
นอ้ยจ านวนของนกัร  าก็จะลดลง  ในการฝึกซอ้มจะมีนดัเวลาในการฝึกซอ้มกนั” (สมัภาษณ)์  

 
2 2 2 การแต่งกายในการเขา้รว่มกิจกรรมทางวฒันธรรมดนตรี 

ชาวไทพา่เกไดก้ าหนดการแต่งกายในการเขา้รว่มกิจกรรมทางวฒันธรรมดนตรี ถือได้
ว่าเป็นการประกาศให้สมาชิกในที่เขา้ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมดนตรีทุกคนรูถ้ึงความเป็นพวก
เดียวกนั และท าใหส้ามารถจ าแนกไดว้่าใครคือ “พวกเรา” ใครคือ “คนอื่น” เพราะชดุประจ าถิ่นของชาว
ไทพ่าเกมีความแตกต่างจากสงัคมอื่นๆอย่างชดัเจน ดงันัน้ การแต่งกายจึงมีความส าคญัเป็นหนึ่งใน
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กระบวนการสรา้งอตัลกัษณท์างชาติพนัธุผ์่านมิติทางดนตรี ท าหนา้ที่ตอกย า้และจ าแนกความเป็นไท
ของชาวไทพา่เก ช่วยเป็นการกระตุน้จิตส านกึความเป็นชาติพนัธไ์ทพา่เกของสมาชิกในหมู่บา้น รวมทัง้
สรา้งส านึกความเป็นไท ในระดบักวา้งเม่ือมีการเขา้ร่วมกิจกรรมทางวฒันธรรมดนตรีรว่มกบัสมาชิก
กลุม่อื่นๆ อีกดว้ย 

การแต่งกายของชาวไทพ่าเกมีลวดลายของผา้นุ่งที่เป็นเอกลกัษณแ์สดงความต่างไป
จากลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ โดยสังเกตุได้จากผ้านุ่งและซิ่น ผู้ชายจะเรียกผ้าที่สวมใส่ว่า ผ้านุ่ง ระดับ 
ความยาวของชายผา้นุ่งจะตอ้งคลุมตาตุ่ม ส่วนผูห้ญิงจะเรียกว่า ซิ่น ระดับความยาวของซิ่นที่นุ่ง
จะตอ้งคลมุตาตุ่ม ผา้ที่สวมใสประกอบดว้ยสีเขียว ด า สีแดง เหลือง ม่วง สม้ และขาว ในหนึ่งผืนจะ
ประกอบดว้ยสีไม่ต ่ากว่าสามสี ลกัษณะของผา้นุ่ง มีลวดลายคลา้ยตารางหมากรุก ผา้แต่ละผืนจะมี
การจดัวางระดบัความเขม้ของสีไม่เท่ากนั เนื่องจากความเขม้ของสีของผา้นุ่งจะท าหนา้ที่จ  าแนกผูส้วม
ใส กล่าวคือ ผูช้ายที่อายนุอ้ยและยงัไม่สมรสจะใชผ้า้นุ่งสีที่สว่าง สดใส กว่าคนที่สงูวยัและสมรสแลว้ 
ซึ่งพบว่า ผูห้ญิงไทพ่าเกใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนัในการนุ่งซิ่น แต่มีเพิ่มเติมคือการสวมใสนั่งวาด ผูห้ญิง
ที่แต่งงานแลว้จะตอ้งใส่นั่งวาดดว้ย การจัดวางระดับความเขม้ของสีมี 2 ลักษณะ คือ การจัดวาง 
ความเขม้ของสีในระดบัที่เท่ากนั เช่น สีเขียวและสีน า้เงิน ช่องระยะห่างของลวดลายตารางหมากรุกมี
ระยะห่างเท่ากัน และการจัดวางความเขม้ของสีในระดับที่ต่างกัน เช่น ใชส้ีเขม้ตัดกับสีอ่อน ไดแ้ก่  
สีขาว สีเขียว เป็นตน้ ช่องระยะห่างของลวดลายตารางหมวกรุกมีระยะห่างที่ไม่เท่ากนั ระดบัสีที่อ่อน
กว่าจะมีช่องที่เล็กกว่าระดบัสีเขม้  สว่นผา้นุ่งของผูห้ญิงที่มีลกัษณะทางขวางแนวนอน แต่ละผืนจะมี
การจดัวางระดบัความเขม้ของสีไม่เท่ากนั ลกัษณะของลายผา้ตัง้แต่ช่วงสะโพกลงมาจนถึงเหนือหวัเข่า
จะมีลกัษณะลายขวาง ซึง่มีระยะห่างเป็นชัน้ หลายๆ ชัน้ ความความกวา้งของชัน้มีความต่างกนั ตัง้แต่
ประมาณ 1 นิว้ จนถึงความกวา้งขนาด 2 เซนติเมตร ตัง้แต่ช่วงเหนือหวัเข่าลงมาจนถึงชายซิ่น พบว่า 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนเหนือหวัเข่าลงมาถึงหนา้แขง้ ช่วงหนา้แขง้ลงไปถึงตาตุ่ม และชายผา้
จะมีความกว้างไม่เกิน 2 เซนติเมตร ระดับของสีจะสลับกันไม่มีการซ า้สีเดิมในช่องที่ใกล้กัน วิธี 
การสงัเกตผา้ซิ่นของหญิงสาวชาวไทพ่าเก คือ ระยะความกวา้งของทางขวางแนวนอนดา้นบนเหนือหวั
เข่าจะแคบและมีจ านวนทางขวางแนวนอนเยอะกว่าดา้นลา่งเหนือหวัเข่าลงไป เพราะดา้นลา่งเหนือหวั
เข่าจะมีลกัษณะความกวา้งมากกว่าดา้นบนและมีเพียงทางขวางแนวนอนสองชัน้ในระยะความกวา้งที่
เท่ากนั การแต่งกายในการเขา้รว่มกิจกรรมทางวฒันธรรมดนตรี ตามตวัอย่าง ดงันี ้
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การแต่งกายของผูช้าย 
การแต่งกายของผูช้ายจะนุ่งโสร่ง และสวมใส่เสือ้เชิต้เป็นเสือ้เชิต้แบบทั่วไป มี

ลกัษณะแขนสัน้และแขนยาว บางคนก็สวมเสือ้ยืด และมีผา้พาดบ่า ซึง่เป็นการแต่งกายในชดุประจ าถิ่นแบบ
เดียวกบัการแต่งกายไปรว่มงานทางศาสนา 

 

 

 

ภาพประกอบ 38 การแต่งกายในชดุประจ าถ่ินของผูช้ายไทพา่เกในการเขา้รว่มกิจกรรมทาง
วฒันธรรมดนตร ี

ที่มา : ภาวิณี ธีรวฒุิ (2562) 

การแต่งกายของผูห้ญิง 
การแต่งกายของผู้หญิงไทพ่าเกจะแต่งกายในชุดประจ าถิ่น เหมือนเช่นกับ 

การแต่งกายไปวดั หรือเขา้รว่มงานในวนัส าคญัต่าง ๆ  ไดแ้ก่ การสวมผา้นุ่ง เสือ้ยืดไดท้ัง้แขนสัน้และแขนยาว 
เสือ้ผ้าแฟชั่น สีสันสดใสและมีลวดลาย ผ้าพาดบ่า ซึ่งมีความแตกต่างกันที่สีของผ้าพาดบ่า กล่าวคือ   
หากเขา้รว่มงานทางศาสนาจะตอ้งใชผ้า้เผิก (ผา้พาดบ่า)สีขาวเท่านัน้ สว่นงานมงคลอื่น  ๆสามารถใชผ้า้พาด
บ่าเป็นสีอื่น  ๆที่มีสีสันสดใสได ้และสวมใส่นั่งวาด ซึ่งหญิงคนใดที่สมรสแลว้จะตอ้งใส่นั่งวาดดว้ย  และ 
การสวมใสผ่า้โฮ (ผา้โพกหวั) จะพบในการแสดงของเด็ก ๆ  
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ภาพประกอบ 39 การแต่งกายในชดุประจ าถ่ินของผูห้ญิงไทพา่เกในการเขา้รว่มกิจกรรมทาง
วฒันธรรมดนตร ี

ที่มา : ภาวิณี ธีรวฒุิ (2562) 

 
2.2.3 จงัหวะและท านองเพลงของดนตรีไทพา่เก 

ดนตรีเป็นผลผลิตที่เกิดจากมนษุยเ์ป็นผูส้รา้งสรรค ์ผ่านมโนทศันอ์อกมาเป็นบทรอ้ง
และดนตรี เพื่อรบัใชส้ังคมทั้งดา้นพิธีกรรม ความบันเทิง การกล่อมเกลาจิตใจ ในหมู่บา้นน าพ่าเก  
มีดนตรี 2 ประเภท ไดแ้ก่ ดนตรีไทพ่าเกที่เกิดจากการบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบจงัหวะ และดนตรีที่
เกิดจากการขบัรอ้ง เรียกว่า บทเพลง ซึ่งพบว่า จังหวะและท านองเพลงของชาติพันธไ์ทพ่าเกเป็นอีก
หนึ่งสว่นส าคญัในการบวนการสรา้งอตัลกัษณท์างชาติพนัธุไ์ทพา่เก จงัหวะและท านองเพลงจะปรากฏ
ในกิจกรรมทางวฒันธรรมดนตรีที่จัดขึน้ในงานประเพณี และงานเนื่องในโอกาสพิเศษอย่างต่อเนื่อง
ตลอดทัง้ปี นบัไดว้่ากิจกรรมทางวฒันธรรมดนตรีนัน้เป็นเสมือนพืน้ที่ที่ใชใ้นการแสดงอตัลกัษณข์อง
ชาติพนัธุไ์ทพ่าเก จงัหวะและท านองเพลงท าหนา้ที่เป็นภาพสะทอ้นสงัคมและวฒันธรรมตัง้แต่ระดบั
ชุมชนไปจนถึงระดับภูมิภาค รวมถึงถ่ายทอดและเช่ือมโยงอัตลกัษณ์ทางชาติพันธุ์ไทพ่าเกอีกดว้ย  
ในดา้นกระบวนการสรา้งอตัลกัษณท์างชาติพนัธุไ์ทพา่เก จงัหวะและท านองเพลงของชาติพนัธุไ์ทพา่เก
จะกระตุน้ความเป็นชาติพนัธุร์ว่มกนัระหว่างคนในวฒันธรรม และช่วยจดัจ าแนกชาวไทพ่าเกออกจาก
กลุม่ชาติพนัธุอ์ื่นดว้ยการแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นคนในและคนนอกวฒันธรรมจากการรบัรูแ้ละเขา้ใจ
ในจงัหวะและท านองของเพลง เพราะคนไทพ่าเกเท่านัน้ที่จะสามารถขบัรอ้งและเขา้ใจถึงความหมาย
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อนัลกึซึง้ที่เกิดขึน้ผ่านเสียงดนตรีได ้ตลอดจนก่อเกิดส านกึในความเป็นชาติพนัธุแ์ละตอกย า้ความเป็น
ชาติพนัธุไ์ทพา่เก ซึง่จะเห็นไดจ้ากคณุลกัษณะทางดนตรีของจงัหวะและท านองเพลงไทพา่เก ดงันี ้

จังหวะของดนตรีไทพ่าเก เกิดจากการบรรเลงดนตรีประกอบจังหวะเท่านั้น ไดแ้ก่ 
ก๊อง หม่อง แซง  พบไดใ้นงานพิธีกรรม เครื่องดนตรีจะบรรเลงในงานพิธีกรรม 2 ช่วง คือ ช่วงก่อนจะเริ่ม
พิธีกรรม เสียงที่ดงัจากเครื่องดนตรีเปรียบเสมือนเสียงสญัญาณรวบรวมสมาชิกในชมุชนใหไ้ดต้ระหนกั
รู ้เพ่ือเตรียมตัวเขา้ร่วมงานบุญ และในช่วงขณะท่ีอัญเชิญส่ิงศักดิ์สิทธ์ิไปยังโบสถ ์เสียงของเครื่อง
ดนตรีท่ีบรรเลงจะช่วยกระตุน้ส  านึกความเป็นไทพา่เกในระดบัจิตวิญญาณใหส้ามารถรบัรูร้ว่มกนัไดถ้ึง
ความศักดิ์สิทธ์ิขณะร่วมเขา้ร่วมพิธีกรรม นอกจากนีจ้ังหวะของดนตรีไทพ่าเกยังสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
ลกัษณะทางวฒันธรรม ดา้นความเช่ือความศรทัธาในพระพทุธศาสนาอีกดว้ย โดยพบวา่ จงัหวะที่ใชใ้น
การบรรเลงเครื่องดนตรีพื ้นบ้าน มีลักษณะการบรรเลง 3 รูปแบบ ซึ่งมีรูปแบบที่ ไม่ซับซ้อน มี 
อตัราจงัหวะ 4/4 ระดบัความเรว็อยู่ที่ชา้ปานกลาง การบรรเลงจะเริ่มที่เครื่องดนตรีก๊องก่อน ท าใหเ้ห็น
ว่าก๊องมีอิทธิพลต่อการบรรเลงมากกว่าเครื่องดนตรีชิน้อื่น เพราะท าหนา้ท่ีเป็นเครื่องดนตรีหลกัใน 
การก ากบัจงัหวะใหก้บัเครื่องดนตรีอื่น ดงันัน้เพื่อใหเ้กิดความพรอ้มเพรียงของจงัหวะในขณะบรรเลง 
ก๊องจึงเป็นเครื่องดนตรีที่ควบคุมการปรบัเปลี่ยนของจังหวะในการบรรเลงดว้ย ส่วนหม่อง  ลกัษณะ
ของการบรรเลงมีจงัหวะเช่นเดียวกบัก๊อง หากก๊องมีการปรบัเปลี่ยนของจงัหวะในการบรรเลง หม่องก็
จะปรบัเปลี่ยนจงัหวะที่ใชใ้นการบรรเลงตามเช่นกนั และแซง  ลกัษณะการบรรเลงมีจงัหวะเช่นเดียวกบั
ก๊องและหม่อง หากก๊องและหม่องมีการปรบัเปลี่ยนของจงัหวะ หม่องก็จะปรบัเปลี่ยนตามดว้ยเช่นกนั 
ซึง่รูปแบบของจงัหวะจะถกูปรบัเปลี่ยนไปตามผูบ้รรเลงก๊องสลบักนัไปใน 3 รูปแบบ จะบรรเลงสลบักนั
ไปตามผูบ้รรเลง   
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ท านองเพลงที่ใชใ้นการแสดง เกิดจากการขบัรอ้งเพลงของนกัรอ้ง พบไดใ้นงานรื่นเรงิ 
งานสงัสรรค ์โดยสมาชิกในชุมชนเลือกที่จะรอ้งเพลงเม่ือมีการร่วมตวักันในหมู่บา้น ไดแ้ก่ เพลงซอย
ยอย เพลงเคเคียง เพลงซาเอย เพลงเอนอ เพลงค าเอย และเพลงสมยัใหม่ และในวิถีชีวิตของชาวไทพ่า
เก ไดแ้ก่ เพลงค าลาวลกูอ่อน และค าปู่ สอนหลาน ท านองเพลงจะบ่งบอกถึงความสนุกสนาน สรา้ง
ความเพลิดเพลิน และช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยลา้จากการท างานของสมาชิกในชมุชน ดงันัน้จะเห็น
ไดว้า่บทเพลงมีความส าคญัในวิถีชีวิตเป็นเครื่องมือแสดงตวัตนรวมถึงทศันคติท่ีสื่อผ่านบทเพลง ทัง้ยงั
ช่วยตอกย า้ความเป็นชาติพันธุไ์ทพ่าเก คุณลกัษณะทางดนตรีที่อยู่ในบทเพลง ไดแ้ก่ โครงสรา้งของ
เพลง พิสยัของเสียง ผิวพรรณ บนัไดเสียง รูปลกัษณท์่วงท านอง การซ า้ท านอง และจงัหวะ เป็นสิ่งที่
ชาวไทพ่าเกรบัรูถ้ึงความหมายรว่มกนัผ่านประสบการณท์างดนตรีที่ไดเ้ขา้รว่มกิจกรรมทางวฒันธรรม
ดนตรีต่อเนื่องในแต่ละปี  ซึ่งพบว่า คุณลกัษณะเฉพาะทางดนตรี บทเพลงมีโครงสรา้งหลกัของเพลง  
3 สว่น ไดแ้ก่ ท านองสรอ้ย ท านองเนือ้รอ้ง และท านองลงจบ .แต่ในบางบทเพลงอาจพบ โครงสรา้งของ
เพลง 2 ส่วน ไดแ้ก่ ท านองสรอ้ยและท านองเนือ้รอ้ง หรือ ท านองเนือ้รอ้งและท านองลงจบ และยัง
พบว่ามีการซ า้ท่อนสรอ้ยและท่อนวลีในเพลง ใชบ้นัไดเสียงเพนทาโทนิค ระดบัเสียงที่พบ ไดแ้ก่ C D E 
G A ท านองเพลงง่ายต่อการจดจ า บทเพลงที่มีการตบมือประกอบจังหวะจะสามารถก าหนดอัตรา
จังหวะและความเร็วได ้ส่วนบทเพลงที่ไม่มีการตบมือขับรอ้งตามจินตนาการของนักรอ้ง มีการซ า้
ท านองแต่พบไม่บ่อยในบทเพลง ส่วนใหญ่จะซ า้กระสวนจงัหวะของท านอง ซึ่งกระสวนจงัหวะมีหลาย
รูปแบบ แต่มีลกัษณะของกระสวนจงัหวะของท านองคลา้ยๆกนั  

จากคณุลกัษณะทางดนตรีที่กล่าวมา สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธใ์นระบบเครือ
ญาติทางดนตรีร่วมกันกับกลุ่มชาติพนัธุไ์ทอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะออกวนัเฉียงใต ้ดงัจะเห็นไดจ้าก
บนัไดเสียงเพนทาโทนิคที่นกัรอ้งเลือกใชด้  าเนินท านองผ่านการขบัรอ้งเพลง ซึ่งปรากฏในเพลงดัง้เดิม
แสดงใหเ้ห็นถึงอตัลกัษณร์ว่มของคนตระกลูไท ดงันัน้ จะเห็นไดว้่าบนัไดเสียงเพนทาโทนิค ท าหนา้ที่
ตอกย า้ความเป็นไทใหก้บัชาวไทพา่เกไดอ้ย่างชดัเจน  ตามตวัอย่าง ดงันี ้
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ดา้นกระสวนจงัหวะของเพลงที่พบในเพลงเคเคียง สะทอ้นใหเ้ห็นถึงส านึกทางชาติ
พนัธุท์ี่เกิดจากการสื่อสารผ่านความงามทางสนุทรียะระหวา่งสมาชิกในชมุชนและสะทอ้นลกัษณะทาง
สังคมในด้านความเป็นหนึ่งเดียวของสมาชิกที่เกิดขึน้ในขณะขับรอ้งเพลงร่วมกัน เพลงเคเคียงมี
รูปแบบที่ไม่ซบัซอ้น จดจ าไดง้่าย มีลกัษณะการขบัรอ้งแบบ รบั – สง่ ระหวา่งนกัรอ้งกบัลกูคู ่ทัง้นกัรอ้ง
และลกูคู่ต่างตอ้งอาศยัประสบการณท์างดนตรีที่ไดร้บัรูจ้ากการเขา้รว่มกิจกรรมทางวฒันธรรมดนตรี
ในชุมชน ทั้งนี ้การขับรอ้งเพลงเคเคียงยังเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมดนตรี โดยลูกคู่จะซึมซับ
คณุลกัษณะทางดนตรี ไดแ้ก่ กระสวนจงัหวะและท านองเพลงจากการรบัฟังและรอ้งตามนกัรอ้งในวลี
เดิมที่ไดย้ิน โดยพบกระสวนจงัหวะที่นิยมน าใชใ้นการแสดง ดงันี ้ 

 

 

 
นอกจากนีย้งัพบวา่ ปัจจบุนัมีการผลิตเพลงสมยัใหม่ ซึง่ประพนัธข์ึน้โดยชาวไทพา่เก 

เพลงสมยัใหม่ถือเป็นสญัลกัษณท์างวฒันธรรมที่ถกูผลิตขึน้มา เพื่อเป็นการสรา้งจิตส านึกรว่มของคน
ในวฒันธรรมที่เคยผ่านประสบการณท์างวฒันธรรมดนตรีเดียวกัน และตอกย า้ความเป็นตวัตนผ่าน
องคป์ระกอบทางดนตรีที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างองคป์ระกอบทางดนตรีของชาวไทพ่าเกและ
ดนตรีอัสสัม เพลงสมัยใหม่ได้สร้างคุณค่าและเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ท  าให้ชาวไทพ่าเกดู 
มีสถานภาพเท่าเทียมกับกลุ่มอื่นๆทั่วไป เพลงสมัยใหม่เป็นที่รูจ้ักและไดร้บัความนิยมในหมู่บา้น  
ชาวไทพา่เกสามารถขบัรอ้งเพลงเหลา่นีไ้ด ้นบัเป็นตวัแทนของจิตวิญวิญาณ บทเพลงยงัคงไวซ้ึง่เนือ้หา
ความเป็นไทพ่าเกและภาษาไทพ่าเก แมจ้ะมีการผสมผสานดนตรีภายนอกหมู่บา้น แต่เม่ือไดฟั้งเพลง
จะสามารถสมัผสัไดว้่าเป็นเพลงไทพ่าเก เพราะคณุลกัษณะทางดนตรียงัคงบ่งชดัถึงความเป็นไทพ่าเก 
คณุลกัษณะทางดนตรีท่ีพบนอกเหนือจากภาษาไทพ่าเก คือ อตัราจงัหวะที่พบในเพลงดัง้เดิม 4/4 และ
โครงสรา้งของเพลงดั้งเดิมจะปรากฏในบทเพลงสมัยใหม่ดว้ย ซึ่งพบว่าเพลงสมัยใหม่บางเพลงมี 
การก าหนดดว้ยอตัราจงัหวะ 4/4 ตลอดทัง้เพลง เช่น เพลงลกุ เซ โหกอง (Look Se Hogong) และพบวา่
เม่ือน าเพลงสมยัใหม่มาเปรียบเทียบกบัเพลงเคเคียง ซึ่งเป็นเพลงดัง้เดิมจะพบว่าโครงสรา้งของเพลง 
มีความสอดคลอ้งกนั คือ เพลงสมยัใหม่มีโครงสรา้งเพลงในลกัษณะท านองเนือ้รอ้ง และท านองลงจบ 
มีท่วงท านองแบบตามขัน้ มีการซ า้ท านอง และซ า้กระสวนจงัหวะของท านอง ตามตวัอย่าง ดงันี ้
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คณุลกัษณะ เพลงเคเคยีง (เพลงดัง้เดิม) เพลงลกุ เซ โหกอง (เพลงสมยัใหม่) 

อตัราจงัหวะ 4/4 4/4 

โครงสรา้งของบทเพลง ท านองเนือ้รอ้งและท านองลงจบ ท านองเนือ้รอ้งและท านองลงจบ 

รูปลกัษณท์่วงท านอง ท่วงท านองแบบตามขัน้ ท่วงท านองแบบตามขัน้ 

 

ตวัอย่าง อตัราจงัหวะเพลงสมยัใหม่ 

 
ตวัอย่าง ท่วงท านองตามขัน้เพลงสมยัใหม่ 

 
ตวัอย่าง ท านองเพลงสมยัใหม่ 

 
 

2 2 4 การใชภ้าษาไทพา่เกในบทรอ้ง 
ชาวไทพ่าเกมีภาษาเป็นของตัวเองที่ใชใ้นการติดต่อสื่อสาร และยังคงรกัษาภาษา

ของตนเองไวเ้ป็นอย่างดี แมว้่าในปัจจุบนัจะตอ้งใชส้ี่ภาษาในการสื่อสาร ไดแ้ก่ ภาษาอัสสมั ภาษา
ฮินดี ภาษาองักฤษ และภาษาไทพ่าเก นอกจากการใชภ้าษาไทพ่าเกสื่อสารกนัในชุมชนแลว้ยงัพบว่า 
ภาษาไทพ่าเกถูกน ามาใช้ในการประพันธ์บทรอ้งด้วย ซึ่งจะท าให้สมาชิกในหมู่บ้านทุกคนซึมซับ
ความหมายของค าประพันธท์ี่สอดแทรกไวใ้นเนือ้หาของบทรอ้ง โดยในบทรอ้งจะพบค าศพัทท์ี่ใชใ้น
ชีวิตประจ าวัน ง่ายต่อการรบัรูข้องผูฟั้ง ซึ่งเนือ้หาและความหมายของเพลงมีส่วนในการสรา้งแรง
บนัดาลใจใหผู้ฟั้งไดร้บัรูถ้ึงวฒันธรรมชุมชน สะทอ้นใหเ้ห็นถึงพฤติกรรม ระบบความคิด และสภาพ
ทางสงัคม รวมทัง้ท าหนา้ที่ถ่ายทอดอตัลกัษณค์วามเป็นตวัตนที่มีต่อธรรมชาติ สงัคม วฒันธรรม และ
สิ่งแวดลอ้ม กิจกรรมทางวฒันธรรมดนตรีท่ีใชเ้พลงดัง้เดิมและเพลงสมยัใหม่ ดงันัน้จะเห็นไดว้่า ภาษา
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เป็นสญัลกัษณท์างวฒันธรรมสะทอ้นวิถีชีวิตผ่านช่วงเวลาของประวตัิศาสตรข์องชุมชน แสดงใหเ้ห็น
ถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุไ์ทพ่าเกไดอ้ย่างเด่นชัด ชาวไทพ่าเกจะรบัรูอ้ัตลกัษณ์ทางชาติพันธุ์
ร่วมกันผ่านบทรอ้ง ดว้ยเหตุนีภ้าษาไทพ่าเกในบทรอ้งจึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในกระบวนการสรา้ง 
อตัลกัษณท์างชาติพนัธุไ์ทพ่าเกผ่านมิติทางดนตรี  ช่วยตอกย า้ส  านึกรว่มในความเป็นชาติพนัธุไ์ทพ่า
เก ปลูกฝังความรกัและหวงแหนถิ่นก าเนิด ซึ่งจะพบบทรอ้งที่เป็นภาพสะท้อนมุมมองต่างๆ ไดใ้น 
บทเพลง ตามตวัอย่าง ดงันี ้ 

ภาพสะทอ้นดา้นประวตัิศาสตร ์
เพลง ซอยยอย เดิมเป็นเพลงรอ้งในช่วงเก็บเก่ียวข้าว เนื ้อหาแสดงถึงการมี

กษัตรยิแ์ละบรรพบรุุษผูป้กครองเมือง ความเป็นน า้หนึ่งใจเดียวของชาวไทพ่าเก การตัง้ถิ่นฐานใกลก้บัแม่น า้
บรุดิิฮิง ถือเป็นแม่น า้สายหลกัที่หลอ่เลีย้งชีวิตของชาวไทพ่าเก แสดงถึงความอดุมสมบรูณท์างธรรมชาติ สิ่ง
เหล่านี ้แสดงถึงรากฐานของความเจริญรุ่งเรืองของถ่ินที่ อยู่อาศัยตั้งแต่ ในอดีตจนปัจจุบัน สร้าง 
ความภาคภูมิใจใหแ้ก่ชาวไทพ่าเก และสรา้งส านึกทางประวตัิศาสตรผ์่านการขบัรอ้ง ท าใหช้าวไทพ่าเกได้
รูจ้ักตัวเอง ว่าเขาเป็นใคร มาจากไหน และเห็นคุณค่าของถิ่นที่อยู่อาศัย กระตุ้นจิตส านึกเกิดเป็น 
ความรว่มมือรว่มใจในการช่วยกนัอนรุกัษ์และบอกเล่าเรื่องราวต่างๆใหค้นทั่วไปไดร้บัรู ้พบไดใ้นบทรอ้งและ
ท านองขบัรอ้งเพลงซอยยอย  ตามตวัอย่าง ดงันี ้
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การออกเสียงภาษาไทย ค าแปลภาษาไทย 
แปล โดย ภาวิณี ธีรวฒุิ 

ซอยยอยซอยเอย ซอยยอย ซอยเอย   
 
เมืองโหลงโตงเฮาเสาเย่   
จือวา่พาเกมานเวงค าทาเนกอย  
 
ซอยยอย ซอยเอย   
 
ยใูตห้กสอ่งน าแมกงัเคเย่ไน  
ก๊อกปันตอฮิมตางกอย  
 
ซอยเอยซอยยอย ซอยเอย  
 
เจเมืองโหลงเจกงัปาเฮายเูย่  
จือวา่พาเกมานทาเนเมิงค ากอย 
 
ซอยยอย ซอยเอย  
 
ยใูตห้กสองมะมาเคฮมัไนก๊อด  
ปาดโตโตฮิมมานกอย  
ซอยเอยซอยยอย   

 
 
พวกเราคือผูอ้าศยัอยู่ในเมืองพา่เกเมืองท่ีอดุม
สมบรูณเ์ปรียบเสมือนเมืองทองค า 
 
 
 
มีแม่น า้ไหลผา่นหมู่บา้นตลอดทัง้ปี 
 
 
 
 
เมืองที่พวกเราอาศยัอยู่ ชื่อวา่พา่เก เป็นท่ีรูจ้กักนั
วา่เป็นที่พกัของบรรพบรุุษผูป้กครองเมืองพ่าเก  
ซึง่มีความสมัพนัธก์บัราชวงศแ์ละชนชัน้ปกครอง 
 
 
ความงดงามของธรรมชาติ ความเป็นน า้หนึ่งใจ
เดียว และความเป็นปึกแผ่นของผืนแผ่นดนิ
หมู่บา้นน า้พ่าเกที่เราอยู่อาศยั 

 
ภาพสะทอ้นดา้นมิตรภาพ 

เพลงเคเคียง เป็นบทเพลงที่น  ามาขบัรอ้งในงานรื่นเรงิ เรียกเสียงหวัเราะจากผูฟั้ง
ไดเ้ป็นอย่างดี เพราะมีเนือ้หาที่มีหลากหลายตามแต่ผูข้บัรอ้งจะบรรยาย นักรอ้งและผูฟั้งจะตบมือตามไป
ดว้ยในขณะที่รอ้ง หรือในบางครัง้จะมีนักรอ้งที่เป็นตน้เสียง และลกูคู่คอยรอ้งสอดแทรกท านอง ซึ่งขบัรอ้ง
ท านองเดียวกับตน้เสียง บทประพันธใ์นเพลงเคเคียงนีเ้ป็นบทเพลงที่อยู่ในความทรงจ าของชาวไทพ่าเกที่
ประพันธ์บทรอ้งให้กับหญิงไทยที่ เดินทางไปยังหมู่บ้านไทพ่าเก ช่ือว่า บรรจบ อ๊าม เชา เคโย โกวเฮน  



 173 

(Am Chaw Khyo Gohain) (2562, 26 พฤศจิกายน) ผูท้ี่พบบรรจบในครัง้นัน้ กล่าวถึง บรรจบ พนัธุเมธา ดว้ย
แววตาที่ปีติ ว่า “ฉันไดพ้บเขา เขาเป็นคนดีมาก  พวกเราแต่งเพลงใหก้ับเขา” (สัมภาษณ์) ซึ่งบทรอ้งมีใจ 
ความกล่าวช่ืนชมความงดงามทั้งใบหน้า วาจา และกิริยาท่าทาง การแต่งกายที่ทันสมัย สะท้อนให้ถึง 
ความต่างระหวา่งตนเองและบคุคลอื่น ความต่างนีจ้ะเป็นภาพสะทอ้นใหช้าวไทพ่าเกเห็นภาพรูจ้กัตนเองมาก
ขึน้  และยงัมีการแสดงออกซึ่งความรูส้กึตื่นเตน้และดีใจของชาวไทพ่าเกเหมือนการไดพ้บปะพี่นอ้งสายเลือด
เดียวกนัที่ไม่ไดพ้บเจอกนัมาเป็นเวลานาน การประพนัธบ์ทรอ้งเพื่อช่ืนชมหญิงไทย ท าใหพ้บว่า เพลงเคเคียง 
ท าหนา้ที่เป็นสื่อแห่งมิตรภาพที่สามารถกระชบัความสมัพนัธร์ะหว่างปัจเจกชนไปจนถึงระหว่างประเทศ ท า
หนา้ที่เช่ือมโยงความสัมพันธ์คนในวัฒนธรรมและนอกวัฒนธรรม ซึ่งพบไดใ้นบทรอ้งและท านองขับรอ้ง
เพลงเคเคียง ตามตวัอย่างดงันี ้

 
การออกเสียงภาษาไทย ค าแปลภาษาไทย 

                                 แปล โดย สวุรรณา กสิกรรม 
ปะสาวไทยแลนดเ์ย่วรรจอ้บ 
ตา้นค าอิบ้ออ้บอิงลาจี 
ข่ีแลงแตก้ซี่ปา้ดสะกา้ด 
ก่าถึงแตน้จา้บห่มกึนยนั 
ขนโหแตบ้คนัน ่าหอมตา 
ยั่งนงึกะลาแม่มปิลาด 
ตีมื้ออนัทาหดัคอรี 
มือซุบซอยนีลงัจอ้บค า 
ถงุเมินอนัก าสานตาห่าง 
เงินค าเผิกผ่านหอ้ยตีค้อ 
ซิ่นเมินลายลอกดัเกา้แป 
แคบ้ตีบซุบแหลต่าหมอกย่า 
มุ่งนตูีน้่าคบสีก้อ้น 
เขว้มนัสิออ่นน า้ค าตา 
ก่าเถิงเฮินค่าโมจาเมอ 
กนสองสามเมอม่ะไปเชีย 
ไกเลยจะก่าขอ้หลายปงุ 

หญิงสาวเมืองไทยนามวา่บรรจบ 
เธอคยุเป็นค าภาษาองักฤษดว้ยนะ 
นั่งรถแท็กซี่มาอย่างหรูหราเลย 
พอถึงทาง 3 แยกเราก็ลงเดนิมาดว้ยกนั 
ผมเธอยาวถงึคอฉนัไดก้ลิ่นหอม 
เธอสวยเหมือนแหม่มองักฤษเลยละ่ 
ท่ีขอ้มือของเธอมีนาฬิกา 
และท่ีนิว้ของเธอก็ยงัมีแหวนทองสวยงาม 
กระเป๋าถือของเธอสานตาห่างๆ 
เธอใสส่รอ้ยเงิน สรอ้ยทอง 
นุ่งสิน้ยาวถึงน่อง 
ดอกหญา้ไปเกาะติดที่รองเทา้เธอ 
เธอช่างงดงามเสียนี่กระไร 
ฟันซี่หนึ่งของเธอมีสีทองดว้ยละ่ 
พอถึงเรียนผูใ้หญ่บา้น  
มีคนอยู่ 2-3 คน 
ฉนัก็เลยไปเรยีกคนอื่นมา 
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ภาพสะทอ้นสภาพแวดลอ้มของชมุชน  
เพลงสมัยใหม่ ช่ือเพลง เซ เซ  พาพนมา (se se se phaphoma) เป็นอีกหนึ่งบท

เพลงที่ไดร้บัความนิยมจากชาวไทพ่าเก บทรอ้งยงัคงใชภ้าษาไทพ่าเกในการประพนัธแ์ละไม่ซ  า้ซอ้น  สะทอ้น
ใหเ้ห็นถึงลกัษณะของชมุชน โดยบทรอ้งไดบ้รรยายถึงสภาพแวดลอ้ม ค่านิยม และความเช่ือของชาวไทพ่าเก 
ดงันี ้

ดา้นสภาพแวดลอ้ม ใหเ้ห็นถึงความงดงามของภูมิทศันใ์หมู้่บา้นไวว้่า  เสียงลม
ที่ก าลังพาฝนมายังหมู่บา้น แสดงถึงความอุดมสมบรูณ์ที่จะเกิดขึน้ในฤดูกาลใหม่ หลังจากที่ตอ้งเผชิญ
ความแหง้แลง้ในช่วงฤดรูอ้น ชาวไทพ่าเกทกุคนต่างมีความสขุใจ สภาพอากาศในช่วงที่ฝนตก ท าใหป่้าไมมี้
ความอดุมสมบรูณ ์เผยใหเ้ห็นดอกไมท้ี่สวยสดนานาพนัธุ ์ตน้ไมเ้ติบโตสงูใหญ่ปะทะลมจนเกิดเสียงที่ไพเราะ 
สตัวปี์ก ไดแ้ก่ นก และผึง้ต่างพากนัออกมาหาอาหาร  

ดา้นค่านิยม  กล่าวถึง การครองเรือน ผวัเดียว เมียเดียว ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียม
ปฏิบตัิที่ผูช้ายและผูห้ญิงชาวไทพ่าเกยึดมั่นถือมั่น ซึ่ง อีนาว เถา้มงุ (2562, 28 พฤศจิกายน) ใหส้มัภาษณ์
ถึงเรื่องนีว้า่  

“ชายหญิงที่แต่งงานกัน เกิดมีปัญหา ไม่พอใจซึ่งกันและกัน ทั้งคู่
สามารถทะเลาะถกเถียงกนัได ้แต่ไม่สามารถเลิกรากนัได”้(สมัภาษณ)์ 

 
พบในเนือ้หาสว่นหนึ่งของบทรอ้ง  

 “สองปีกออ่น ผายไปลงมกัมกึ จบัคูเ่ซตีหลก ลงมกัหลืก” 
(สองปีกออ่นบินไปลงกลบัมา จบัคูก่นั ที่กลบัมา ไม่ผิดคู)่ 

 
ดา้นความเช่ือ กล่าวถึง การเกิดขึน้ ตัง้อยู่ ดบัไป และเกิดใหม่ สอนใหช้าวไทพ่า

เกเห็นวา่ทกุสรรพสิ่งบทโลกใบนีไ้ม่มีอะไรแน่นอนและไม่ควรยดึติด พบในเนือ้หาสว่นหนึ่งของบทรอ้ง  
“ซมันงึเก่า มกุไรพนัธุ ์ฮงุเยาว ์ฮนุหมืก” 
(อนัหนึ่ง สิ่งเก่า ดอกไมห้ลายพนัธุ ์รว่งแลว้ ผลิยอดออ่น) 
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ตวัอย่างของบทรอ้ง 
การออกเสียงภาษาไทย ค าแปลภาษาไทย 

เซ เซ เซ เซ พาพนุมา พาพนุนอน 

ลิว ลิว ลิว ลิว โตนิโจง พารุง้โมน 

ปีมาถึงม่า ปีมาถึงม่า กูป่้ากู่โหมโลน 

กู่น่าเจอโจโ้มน กู่น่าเจอโจโ้มน 

ฮมัเซนซอบ เมืองเฮา เอย้ ห่างนีหลายกมุ 

มกยามก มกุหลายเพิ่นหลายพนัธุก์ุ่มกุ่ม 

ฮมัเซนซอบ เมืองเฮา เอย้ ห่างนีหลายกมุ 

มกยามก มกุหลายเพิ่นหลายพนัธุก์ุ่มกุ่ม 

สองปีกออ่น ผายไปลงมกัหมกึ 

จบัคูเ่ซตีหลก ลงมกัหลกึ 

ซา ซา ซา ผึง้บิน้มา 

กาละเอย เซนเกกาน 

 หลายหลาสี พอลมเปย มาไม คนเคา 

ซมันงึเก่า มกุไรพนัธุ ์ฮงุเยาว ์ฮนุหมกึ 

หลายหลาสี พอลมเปย มาไม คนเคา 

ซมันงึเก่า มกุไรพนัธุ ์ฮงุเยาว ์ฮนุหมืก 

เตมาออ่น ฮนุมือมะเต็มข่า 

เอย แสงออ่น จโิมกค ่าคปู่า 

นกเขายอบ นอนีโจง นาเซเฮา โตน่ีทอง 

กู่น่าเจอโจโ้มน (ซ า้ 2 ครัง้) 

เซ เซ เซ เซ (เสียงฝน) ฟ้าฝนมา ฝนตกลงมาแลว้ 

ลิว ลิว ลิว ลิว (เสียงลม) จากนีชุ้่มชื่น ฟ้าลมมาแลว้ 

ปีใหม่ มาถึง ปีใหม่ มาถึง ป่าไมท้กุแห่งมีกลิ่นหอม 

ทกุคนใจชุ่มช่ืน สนกุสนาน 

ทกุท่ี สวยงาม เมืองเฮา เอย สวยงามทกุสิ่ง  

ดอกไม ้สีสวย หลายพนัธุค์รบถว้น 

ทกุท่ี สวยงาม เมืองเฮา เอย สวยงามทกุสิ่ง  

ดอกไม ้สีสวย หลายพนัธุค์รบถว้น 

สองปีกออ่นบินไปลงกลบัมา 

จบัคูก่นั ท่ีกลบัมา ไม่ผิดคู่ 

ซา ซา ซา ผึง้บนิมา 

ไกลเอย แสนงามแท ้

หลายหลากสี พอลมเป่า ใบไหว เสียงไพเราะ 

อนัหนึ่ง สิ่งเก่า ดอกไมห้ลายพนัธุ ์รว่งแลว้ ผลิยอดออ่น 

หลายหลากสี พอลมเป่า ใบไหว เสียงไพเราะ 

อนัหนึ่ง สิ่งเก่า ดอกไมห้ลายพนัธุ ์รว่งแลว้ ผลิยอดออ่น 

ผลิใหม่มาเต็มขา้ 

เอย แสงออ่น ครบถว้น ทั่วป่า 

นก มีชกุชมุ เฮารว่มมือ ช่วยกนัสกัครัง้ 

ทกุคนใจชุ่มช่ืน สนกุสนาน (ซ า้ 2 ครัง้) 
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2.2 การผลิตซ า้อตัลกัษณท์างชาติพนัธุไ์ทพา่เกผ่านมิติทางดนตรแีละวฒันธรรม  
ปรากฏการณ์การผลิตซ า้อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทพ่าเกผ่านมิติทางดนตรี และ

วฒันธรรมเป็นความต่อเน่ืองที่เกิดขึน้จากกระบวนการสรา้งอตัลกัษณท์างชาติพนัธุไ์ทพา่เกผ่านมิติ
ทางดนตรี เพื่อสืบทอดอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทพ่าเกใหค้งอยู่ไม่ใหสู้ญหายไป เนื่องจากชาว
ไทพา่เกยงัตอ้งปรบัตวัทางวฒันธรรมไปตามบรบิททางสงัคม เพื่อใหก้ลมกลืนกบัวฒันธรรมกระแส
หลกัของรฐัอสัสมั  เช่น การใชภ้าษาอสัสมัในการสื่อสารระหว่างคนไทพ่าเกกบัชาวอสัสมั เป็นตน้ 
จากการปรบัตวัไดบ้่งชีใ้หเ้ห็นถึงความสมัพนัธเ์ชิงอ านาจของวฒันธรรมกระแสหลกัของรฐัอสัสมัที่
มีอิทธิพลต่อวฒันธรรมกระแสรอง  แต่ในขณะเดียวนัน้ความเป็นชาติพนัธุไ์ทพ่าเกไดแ้สดงใหเ้ห็น
ถึงความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่อยู่เหนือชาติพันธุ์ไทกลุ่มอื่นๆ ดว้ย และสามารถใชเ้ป็นเครื่องมือ
ต่อรองกับรฐับาลกลางของอินเดียได ้จากเหตุการณ์ภายหลงัจากที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ 
กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินไปหมู่บา้นน า้พ่าเก 
ชาวไทพ่าเกได้รับสิทธิประโยชน์ใน เรื่องการประกอบอาชีพ การศึกษา การสาธารณูปโภค  
การคมนาคมขนส่งจากรฐับาลอินเดียมากขึน้  เหตุการณ์ในครัง้นีท้  าใหช้าวไทพ่าเกตระหนักถึง
ความเป็นคนไท เกิดความภาคภมูิใจในตนเอง เป็นเสมือนแรงขบัเคลื่อนใหช้าวไทพ่าเกตอ้งรกัษา
ความเป็นไทของตนไว ้เพื่อสถานภาพทางสงัคมและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และจะเห็นไดว้่าดา้น
ความสมัพนัธท์ี่เกิดขึน้ระหว่างสมาชิกในชมุชนนั้นมีความเท่าเทียมกนัในสงัคม แต่เนื่องดว้ยชาว
ไทพ่าเกอาศัยอยู่ท่ามกลางความหลากหลายทางชาติพันธุ์ การที่จะเป็นหนึ่ง ไม่ถูกกลืนกลาย 
จ าเป็นตอ้งสรา้งอตัลกัษณแ์ละรกัษาอตัลกัษณข์องตนเองเอาไว ้เพื่อเป็นเครื่องยืนยนัตวัตนและ
ตอกย า้อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทพ่าเก ชาวไทพ่าเกจึงใช้อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์สรา้งกลไล 
เชิงต่อรองผ่านการผลิตซ า้อตัลกัษณท์างชาติพนัธุไ์ทพ่าเก โดยการเลือกสรรดนตรีและวฒันธรรม
ดา้นอื่นๆ ซึง่เป็นวฒันธรรมดัง้เดิมที่ยงัคงอยู่ในสงัคม มีการเรียนรู ้และการถ่ายทอดสญัลกัษณท์าง
วฒันธรรมที่ไดร้บัการสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษมาผลิตซ า้อตัลกัษณท์างชาติพนัธุไ์ทพ่าเกผ่านมิติ
ทางดนตรีและวัฒนธรรม ไดแ้ก่ การผลิตซ า้ดนตรีพิธีกรรม การผลิตซ า้ดนตรีเพื่อความบันเทิง  
การผลิตซ า้พิธีกรรมและประเพณี การผลิตซ า้ภาษาไทพ่าเก และการผลิตซ า้ชดุแต่งกาย พบไดใ้น
งานเนื่องในโอกาสพิเศษ พิธีกรรม ความเช่ือ และประเพณีทางศาสนาที่จัดขึน้เป็นประจ าอย่าง
ต่อเนื่องในทกุๆ ปี ดงันัน้ เพื่อเป็นการสืบทอดอตัลกัษณท์างชาติพนัธุไ์ทพ่าเก ผูว้ิจยัจึงขอน าเสนอ
การผลิตซ า้อตัลกัษณท์างชาติพนัธุไ์ทพา่เกผ่านมิติทางดนตรีและวฒันธรรม ดงันี ้
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2.2.1 การผลิตซ า้ดนตรีพิธีกรรม 
ชาวไทพ่าเกมีการผลิตซ ้าดนตรีพิ ธีกรรม ผ่านความเช่ือทางศาสนา พิ ธีกรรม 

ประเพณีต่างๆ และงานเนื่องในโอกาสพิเศษที่เก่ียวขอ้งกับศาสนา ซึ่งมีการจัดขึน้ในรอบปีปฏิทินไท
อย่างต่อเนื่องในชุมชน ได้แก่ ปอยไม้ก่อสุมไฟ ปอยเนินสี่หรือประเพณีเดือนสี่ ปอยสังแก่นหรือ
ประเพณีสงกรานต ์ปอยเนินหกหรือพุทธยนัตี ปอยกะถินาหรือประเพณีทอดกะถิ่น ปอยค าซาง ปอย
กั่นตอสงฆ ์และปอยปีเหม่อหรือประเพณีปีใหม่ ยกเวน้ปอยเขา้วาหรือวา3เนิน ซึ่งเป็นช่วงเขา้พรรษา
จะต้องอยู่ ในความส ารวม งดใช้เสียงจึงไม่ มีดนตรีบรรเลง ในส่วนของพิ ธีกรรมทางศาสนา 
ประกอบดว้ย ต่างซ่อมหรือการตกับาตรในตอนเชา้ ลูสิมีหรือการถวายเทียน ลูมกยา หรือการถวาย
ดอกไม ้ซังมกยา หรือการถวายดอกไมใ้นช่วงเขา้พรรษา ลูลิ่กหรือการถวายหนังสือที่เก่ียวขอ้งกับ
พระพทุธศาสนา บทสวดที่เขียนดว้ยลายมือ และการปฏิบตัิตนตามหลกัธรรมค าสอน สว่นงานเนื่องใน
โอกาสพิเศษที่เก่ียวขอ้งกบัศาสนา คือ งานบญุต่างๆ ที่ไม่มีการก าหนดวนัไวใ้นปีปฏิทิน ในการจดังาน
ประเพณีและงานเนื่องในโอกาสพิเศษที่มีความเก่ียวขอ้งกับศาสนาจะพบว่าดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของ
พิธีกรรมนัน้ดว้ย และมีพิธีกรรมทางศาสนาหลายขัน้ตอนในการปฏิบตัิ ดงัปรากฏตวัอย่างในงานเนื่อง
ในโอกาสพิเศษ ดงันี ้

งานถวายสกัการะพระโลหิตธาต ุ
งานถวายสกัการะพระโลหิตธาตุ จดัขึน้เม่ือวนัที่ 24 พ.ย. 2562  เจา้สลา น าพระ

โลหิตธาตขุองพระพทุธเจา้มาจากประเทศศรีลงักา เพื่อใหช้าวบา้นถวายสกัการะพระโลหิตธาต ุภายในวัดมี
การปผูา้ขาวหนา้ประตทูางเขา้ยาวไปจนถึงดา้นในจอง ส าหรบัเป็นทางเดินเพื่อน าพระโลหิตธาตเุขา้ไปยงัใน
จอง สมาชิกในหมู่บา้นต่างมารวมตัวกันนั่ง พรอ้มดว้ยดอกไมแ้ละเทียน รออย่างส ารวมตัง้แต่หนา้ประตู
ทางเขา้เป็นแนวยาวตามผา้ขาวที่ปูไวท้ี่พืน้ ตัง้แต่เวลา16.00 น. ตามเวลาประเทศอินเดีย การแต่งกายของ
ผูเ้ขา้ร่วมพิธีตอ้งแต่งกายดว้ยชุดพืน้ถิ่น  ซึ่งสิ่งที่ส  าคญัและขาดไม่ไดถ้า้หากสมาชิกในชุมชนจะเขา้งานที่
เก่ียวขอ้งกบัพระพทุธศาสนา คือ การแต่งกายในชดุประจ าถิ่น พรอ้มดว้ยผา้เผิก ซึ่งมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา้ 
สีขาว ส าหรบัพาดบ่าในการแต่งกายไปวดัของผูช้ายและผูห้ญิงชาวไทพ่าเก ในขณะที่ทกุคนนั่งรออย่างใจจด
ใจจ่อ  สมาชิกที่เป็นผูช้ายในหมู่บา้นกลุ่มหนึ่ง ประมาณ 7 - 8 คน จะน าเครื่องดนตรีพืน้บา้น  ไดแ้ก่ ก๊อง 
หม่อง  แซง ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประกอบจงัหวะ น าออกมาบรรเลงบรเิวณดา้นหนา้วดัใกลก้บัที่รอรบัเจา้สลา 
ซึง่พบวา่จงัหวะของดนตรพีิธีกรรมมีคณุลกัษณะเฉพาะ ซึง่เป็นสิ่งที่ชาวไทพ่าเกรบัรูถ้ึงความหมายรว่มกนัใน
ชมุชน ดงัที่ อา้ย เจมอ ชคัคพั (2562, 25 พฤศจิกายน) กล่าวถึงความส าคญัของดนตรีที่มีความสมัพนัธก์บั
งานประเพณีที่เก่ียวขอ้งกบัพระพทุธศาสนา วา่  
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 “ก่อนงานจะเริ่มขึน้ ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งจะน าเครื่องดนตรีออกมา
บรรเลง เม่ือได้ยินเสียงก๊อง สมาชิกในหมู่บ้านจะรบัรูว้่ามีงานจัดขึน้ที่วัด งานก าลังจะเริ่มขึน้ 
ชาวบา้นจะเดินมารว่มตวักนั ถา้ไม่มีดนตรี ก็ไม่มีงานปอย” (สมัภาษณ)์  

 

ซึง่ดนตรจีะบรรเลงไปเรื่อยๆ โดยมีการปรบัเปลี่ยนอตัราจงัหวะ จนกระทั่งเจา้สลาเดินทางมาถึง
เวลาประมาณ 18.00 น. ดนตรียงัคงบรรเลงอยู่ แต่อตัราจงัหวะในการบรรเลงดนตรีจะมีเพียง
รูปแบบเดียว คือรูปแบบท่ี 1 ดนตรีจะบรรเลงไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเจา้แก ซึง่เป็นพระชัน้ผูน้อ้ย

อญัเชิญพระโลหิตธาตไุปยงัภายในจอง ดนตรีจึงหยดุการบรรเลงลง  

บรรยากาศในพิธีขณะเจา้สลาเดินทางมาถึง เจา้แกจะอัญเชิญพระโลหิตธาตุ
ยกขึน้เหนือหัว วางพานบนศีรษะ เจา้ซาง ซึ่งเป็นเณรจะน าดอกไมโ้ปรยไปยงัพระโลหิตธาตุตลอดทางเดิน
ตัง้แต่หนา้ประตทูางเขา้จนถึงบรเิวณหนา้จอง เม่ือพระโลหิตธาตไุดถ้กูอญัเชิญเขา้ไปดา้นในจอง ชาวบา้นผู้
มาร่วมพิธีก็เดินเขา้มานั่งดา้นในจองเช่นกัน  ในขณะนีด้นตรีจะบรรเลงไปดว้ยจนกระทัง้พระโลหิตธาตุถูก
อญัเชิญไปยงัภายในจองจงึหยดุบรรเลง 

 

 
 

ภาพประกอบ 40 อนัเชิญพระโลหิตธาต ุ

ที่มา : ภาวิณี ธีรวฒุิ (2562) 

จากนัน้การสวดมนตบ์ูชาเริ่มขึน้  ผูเ้ขา้ร่วมพิธีทุกคน น าดอกไม้มาถวาย พิธีนี ้
เรียกว่า ลูมกยา และเทียนจุดถวายบูชาแด่พระผู้เป็นเจา้ ขณะท าการสวดมนต ์เรียกพิธีนีว้่า ลูสิมี เม่ือ 
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การสวดมนตถ์วายบชูาเสรจ็สิน้ลง ผูเ้ขา้รว่มพิธีดบัเทียน แลว้ลกุขึน้ต่อแถวยาว เพื่อบชูาพระโลหิตธาตทุี่อยู่
ดา้นใน   

 

 

 

ภาพประกอบ 41 ชาวไทพา่เกบชูาเทียนและดอกไม ้

ที่มา : ภาวิณี ธีรวฒุิ (2562) 

ผูเ้ขา้ร่วมต่างตื่นเตน้และดีใจที่ตนไดมี้โอกาสเขา้ร่วมบูชาพระโลหิตธาต ุบา้งก็
หยิบโทรศพัทม์าถ่ายรูปบา้งก็ถ่ายวีดิโอ  ซึ่งในขั้นตอนนี ้เจา้สลา และ พระ รูปอื่น  ๆจะยืนถือพานและสวด
มนต ์ส่วนผูเ้ขา้ร่วมเม่ือถึงล าดบัของตนเองในการสกัการะพระโลหิตธาตุ จะไหวข้อพร น าเงินถวายใส่พาน
ตามก าลงัศรทัธา และยกพานแตะไปที่ศีรษะของตนเอง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง จบสิน้พิธีบชูาพระ
โลหิตธาตุต่างแยกย้ายกันกลับบ้าน ก่อนแยกย้ายกลับบ้าน เปียรอน เถ้ามุง (2562, 24 พฤษจิกายน)  
กลา่ววา่  

 

“ในช่วงเชา้ของวนัรุง่ขึน้จะมีการตกับาตรถวายอาหารในตอนเชา้ที่วดั 
ซึ่งชาวไทพ่าเก เรียกว่า ต่าง ซ่อม เนื่องจากมีการจดังานเนื่องในโอกาสพิเศษๆ ขึน้ในช่วงเย็นของ
เม่ือวาน ช่วงเชา้ของวนัถดัไปจะตอ้งมีการท าบญุตกับาตร” (สมัภาษณ)์ 
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ภาพประกอบ 42 ถวายสกัการะพระโลหิตธาต ุ

ที่มา : ภาวิณี ธีรวฒุิ (2562) 

ขัน้ตอนการตกับาตร ในช่วงเชา้ วนัที่ 25 พ.ย. 62 เวลาหกโมงเชา้ สมาชิกของแต่
ละบา้นจะเดินหิว้ตะกรา้ มุ่งหนา้มายงัวดั ภายในตะกรา้ ประกอบดว้ย ดอกไมส้ีสดใส  ขนม ป่ินโตอาหาร ขา้ว
สุก เม่ือมาถึงวัดผู้เฒ่าผู้แก่บางคนจะเข้ามานั่ งภายในม่านตับ ซึ่งเป็นศาลาส าหรบัไหวพ้ระสวดมนต ์ 
หลงัจากไหวพ้ระสวดมนตเ์รียบรอ้ย จะน าดอกไม ้ขนม อาหาร มาใสใ่นตะกรา้ที่ทางวดัไดจ้ดัเตรียมไว ้
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ภาพประกอบ 43 ถวายดอกไมแ้ละขนม 

ที่มา : ภาวิณี ธีรวฒุิ (2562) 

เม่ือใกลถ้ึงเวลาพิธีตกับาตร ชาวบา้นที่มารว่มงานจะยืนเรียงกนัและถือภาชนะที่
ใสข่า้วสกุส าหรบัตกับาตรไว ้เพื่อรอพระภิกษุสงฆ ์ตัง้แต่บรเิวณหนา้ประตดูา้นขา้งของวดั ซึ่งใกลก้บับรเิวณ
รมิแม่น า้หก ไปจนถึงประตใูหญ่ดา้นหนา้วดั พระภิกษุสงฆท์ี่เดินบิณฑบาตรในช่วงเชา้ คือพระสงฆท์ี่จ  าวดั
อยู่ในหมู่บา้นน าพ่าเก และวัดในหมู่บ้านใกลเ้คียง เม่ือตักบาตรครบทุกคนแลว้ ก่อนเดินทางกลับบ้าน 
ขัน้ตอนสดุทา้ย ชาวบา้นเดินเขา้ไปยงัจอง เพื่อรว่มกนัสวดมนต ์รบัศีล และรบัพรจากพระภิกษุสงฆ ์เป็นอนั
เสรจ็สิน้พิธีต่างซอ่ม หรือการตกับาตร  
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ภาพประกอบ 44 ตกับาตรตอนเชา้ 

ที่มา : ภาวิณี ธีรวฒุิ (2562) 

จากตัวอย่าง พบว่า งานเนื่องในโอกาสพิเศษที่จัดขึน้เพื่อสักการะพระโลหิตธาต ุ
ดนตรีมีความส าคัญเป็นส่วนหนึ่งในพิธีกรรมตั้งแต่เริ่มต้น เสียงของเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ
โดยเฉพาะก๊องที่ดงัออกไป ท าใหส้มาชิกในชมุชนรบัรูไ้ดถ้ึงความศกัดิ์สิทธ์ิ การผลิตซ า้ดนตรีพิธีกรรม
เป็นการสรา้งส านึกรว่มในความเป็นไทพา่เกจากความศรทัธาที่มีรว่มกนัต่อพระพทุธศาสนา จากการที่
ชาวไทพ่าเกเขา้รว่มพิธีกรรมทางศาสนาอย่างสม ่าเสมอในทกุๆ งานประเพณีที่จดัขึน้ ท าใหช้าวไทพ่เก
ไดซ้มึซบัส านกึในความเป็นไทและตระหนกัถึงความเป็นชาติพนัธุข์องตน 

กระบวนการผลิตซ า้ดนตรีพิธีกรรมเพื่อสืบทอดอตัลกัษณท์างชาติพนัธุไ์ทพ่าเก มีวดั
เป็นพืน้ที่ในการผลิต เพราะวดัเป็นสถานที่จดังานในการจดังานที่เก่ียวขอ้งทางศาสนา ผูท้ี่มีบทบาทส าคญั 
คือ นกัดนตรี เป็นผูท้  าหนา้ที่สรา้งสญัญะผ่านดนตรี 

การเผยแพร่ดนตรีพิธีกรรม จะเกิดขึน้เม่ือมีการจัดงานประเพณีและงานเนื่องใน
โอกาสพิเศษที่เก่ียวขอ้งกบัศาสนา โดยนกัดนตรีน าดนตรีมาบรรเลง เม่ือสมาชิกในชมุชนไดย้ินเสียงจะเป็นที่
รูก้ันว่าจะมีงานบุญจัดขึน้ที่วดั มีการบอกกล่าวกันต่อๆกันดว้ยวิธีมขุปาฐะ เม่ือสมาชิกในชุมชนรบัรูว้่ามี
การจดังานบญุ แต่ละคนจะจดัเตรียมเครื่องสกัการะ ไดแ้ก่ ดอกไมแ้ละเทียน เพื่อมาสกัการบชูา 
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การผลิตซ า้ดนตรีพิธีกรรมที่พบในงานบุญที่เก่ียวขอ้งกบัศาสนา มีสมาชิกในชุมชน
เป็นผูบ้รโิภค แบง่ออกตามช่วงอายเุป็น 3 กลุม่ ไดแ้ก่ 

1. ผู้เข้าร่วมพิธีกรรม ช่วงวัยอายุต ่ากว่า 25 ปี เป็นกลุ่มคนที่ เข้าร่วมในงาน
สกัการะพระโลหิตธาต ุซึ่งสมาชิกในช่วงวยันีส้ว่นใหญ่จะนั่งรอ เพื่อเขา้รว่มพิธีกรรมทางศาสนา แต่หากใครที่
สามารถเลน่ดนตรีพืน้บา้นไดก้็จะไปรว่มบรรเลงดว้ย 

2. ผูเ้ขา้รว่มพิธีกรรม ช่วงวยั 26-60 ปี เป็นกลุ่มคนที่เขา้ร่วมในงานสกัการะพระ
โลหิตธาต ุซึง่สมาชิกในช่วงวยันีบ้างคนก็รว่มบรรเลงดนตรีพิธีกรรม แต่บางคนก็ช่วยกนัจดัเตรียมสถาน 

3.ผู้เข้าร่วมพิธีกรรม ช่วงวัย อายุ 60 ปีขึน้ไป เป็นกลุ่มคนที่ เข้าร่วมในงาน
สกัการะพระโลหิตธาต ุเม่ือผูเ้ขา้รว่มพิธีกรรมเดินทางมาถึงที่วดัแลว้สว่นใหญ่จะจดัหาที่นั่ง เพื่อเตรียมตวัรอ
สกัการะพระโลหิตธาต ุและทกัทายพดูคยุกนั 

การมีสว่นรว่มในดนตรีพิธีกรรมของผูเ้ขา้รว่มพิธีกรรมทัง้ 3 ช่วงวยั ต่างมีความเขา้ใจ
ในดนตรีพิธีกรรมแตกต่างกนั ผูใ้หญ่วยักลางคนและเยาวชนมีความเขา้ใจในเชิงเพื่อสืบทอดอตัลกัษณท์าง
ชาติพนัธุ ์ดนตรีพิธีกรรมเป็นสญัลกัษณแ์ห่งความศกัดิ์สิทธ์ิ เพ่ือใชส้กัการบูชาส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิท่ีเคารพนบัถือ 
ส่วนผู้สูงอายุที่ เข้าร่วมพิ ธีกรรมเข้าใจความหมายของดนตรีพิ ธีกรรมในเชิ งสื่ อสัญลักษณ์ ใน 
การประชาสมัพนัธใ์หส้มาชิกรบัรูว้า่จะมีการจดังานที่มีความเก่ียวขอ้งกบัศาสนา 

การผลิตซ า้ดนตรีพิธีกรรมของชาวไทพ่าเก พบว่าเป็นการผลิตซ า้เพื่อสืบทอดอัต
ลกัษณท์างชาติพนัธุไ์ทพา่เกอย่างต่อเนื่องดว้ยการบอกเลา่ ดงันี ้

การสืบทอดดว้ยวิธีปากต่อปาก ดนตรีพิธีกรรมเป็นสิ่งที่ไดร้บัการปลูกฝังจาก
ครอบครวัตัง้แต่วยัเด็ก เห็นไดจ้ากการที่ อา้ย เจมอ (2562, 25 พฤศจิกายน) ใหส้มัภาษณ ์ไวว้า่  

 
 “ผูช้ายชาวไทพ่าเกทุกคนจะตอ้งตีกลองได ้ซึ่งถ่ายทอดโดยสมาชิก

ภายในครอบครวัหรือสมาชิกในหมู่บา้น ดว้ยวิธีการเลน่ใหด้กู่อนแลว้ปฏิบตัิตาม” (สมัภาษณ)์  
 

การที่ผูช้ายชาวไทพา่เกทกุคนจะตอ้งตีกลองได ้คือความรูพ้ืน้ฐานทางดนตรีท่ีทกุ
คนจะไดร้บัการถ่ายทอดจากครอบครวั โดยการปฏิบัติใหดู้แลว้น ามาฝึกซอ้ม ดังนั้นจะเห็นว่าสถานบัน
ครอบครวัมีบทบาทส าคญัในการถ่ายทอดวฒันธรรมดนตรีของชุมชนใหก้ับสมาชิกในครอบครวั ซึ่งผลจาก
การถ่ายทอดวฒันธรรมดนตรี นอกจากไดร้บัความรูท้างดา้นดนตรีแลว้ เด็กๆที่มีโอกาสไดค้ลกุคลีกบัผูใ้หญ่
จะได้รับการอบรม สั่ งสอน ทั้งด้านดนตรีและด้านอื่นๆ ร่วมด้วย ก่อเกิดการซึมซับวิถีแห่งจิตใจและ 
การแบง่ปันจากบคุคลในครอบครวั รวมถึงสมาชิกในชมุชนนบัเป็นการไดป้ลกูฝังค่านิยมที่ดี  
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การผลิตซ า้กระสวนจังหวะของท านอง จะพบในขณะที่ มีการบรรเลงดนตรี
พิธีกรรม รูปแบบของการบรรเลงจะมีการใชก้ระสวนจงัหวะของท านองเหมือนกนัทุกครัง้ ซึ่งกระสวนจงัหวะ
ของท านองจะมีทัง้หมด  3 รูปแบบ การบรรเลงดนตรีพิธีกรรมจะนิยมบรรเลงในรูปแบบที่ 1  

 
การผลิตซ า้ดนตรีพิธีกรรม สรุปได ้ดงันี ้
 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

 

ดนตรีพิธีกรรม 

การผลิต 

- ผูท้ี่มีบทบาทหลกัในการผลิต คือ   

นกัดนตรี  

- สถานที่ผลิต คือ บรเิวณวดั 

- ระดบัการผลิต คือ ครอบครวัและ

ชมุชน 

 

การบรโิภค 

 - ผูส้งูอาย ุ

 - ผูใ้หญ่วยักลางคน 

- เยาวชน 

 

 

 

การผลิตซ า้  

- วิธีมขุปาฐะ  

- สมาชิกในครอบครวัและ

สมาชิกในชมุชนถ่ายทอด

การตีกลองแก่เยาวชน  

- ปลกูฝังคา่นิยมที่ดี  

- กระสวนจงัหวะของ

ท านอง 

การเผยแพร ่

- โครงสรา้งในชมุชน 

 - นกัดนตรี  

- การบรรเลงดนตรี 

กระบวนการผลิตซ า้ดนตรพีิธีกรรม 
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2.2.2 การผลิตซ า้ดนตรีเพื่อความบนัเทงิ 
ชาวไทพ่าเก มีการผลิตซ า้ดนตรีเพื่อความบนัเทิง  ในการเฉลิมฉลองงานปอยปีเหม่อ 

ซึ่งมีการจดัขึน้เป็นประจ าทกุปีในงานปอยปีเหม่อ งานเนื่องในโอกาสพิเศษ คือ ตอ้นรบัแขกที่มาเยือน
ในหมู่บา้น และงานรื่นเรงิอื่นๆ มีการจดัขึน้ในรอบปีแต่ไม่มีการก าหนดไวใ้นปีปฏิทินไท ดนตรีที่พบใน
งานจะเป็นบทเพลง ประเภทขบัรอ้ง ไดแ้ก่ เคเคียง ซอยยอย ซาเอย เอนอ ค าเอย และเพลงสมัยใหม่ 
นอกจากนีย้งัพบการแสดงร  าอีกดว้ย ตวัอย่างการเฉลิมฉลองงานปอยปีเหม่อ ดงันี ้

การเฉลิมฉลองงานปอยปีเหม่อ 
ผูว้ิจัยไดเ้ขา้ร่วมงานปอยปีเหม่อของชาวไทพ่าเกที่จัดขึน้ ในปีนีห้มู่บา้นนิงก า 

(Ninggam Village) เป็นเจา้ภาพในการจัดงาน  มีการประชาสมัพันธ์ผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน ์Facebook  
จดัขึน้ในวนัที่ 26 พ.ย.2562 ในช่วงเย็นมีการรวมตวักนัของสมาชิกภายหมู่บา้นและบุคคลภายนอกที่สนใจ
เขา้ร่วมกิจกรรม มีการแสดงร  าประกอบดนตรี โดยใชเ้ครื่องดนตรีพืน้บา้น เพลงที่ใชใ้นการแสดง คือ เพลง
เอนอ และเพลงสมยัใหม่ ซึ่งขบัรอ้งโดยนกัรอ้งประจ าหมู่บา้น เม่ือเสียงดนตรีดงัขึน้ผูห้ญิงชาวไทพ่าเกทัง้เด็ก
และผูใ้หญ่ต่างเดินมาลอ้มวงร  าอย่างสนกุสนาน สถานที่ที่ใชจ้ดัแสดงมีทัง้ลานพืน้โล่ง และเวที พรอ้มเครื่อง
ขยายเสียง ล าโพงและไมโครโฟน หลังจากการแสดงที่ลานพืน้จบลง ทุกคนก็ยา้ยไปอยู่ใตอ้าคารที่มีการ
จดัเตรียมสถานทีไว ้เพื่อการแสดงในชดุต่อไป การแสดงภายในอาคารใชพ้ืน้ที่บทเวทีมีการติดป้ายกิจกรรม 
การแสดงบทเวทีไม่มีการบรรเลงเครื่องดนตรีจะเป็นการขบัรอ้งเพลงสมัยใหม่ร่วมกับดนตรีคาราโอเกะและ
การแสดงร  าของเด็ก  ๆเม่ือกิจกรรมบทเวทีจบลง ทกุคนจะมารบัประทานอาหารเย็นรว่มกนัในที่ที่จดัเตรียมไว ้
การจดักิจกรรมในครัง้นีพ้บว่าสมาชิกในชุมชนมีบทบาทส าคญัในการจดักิจกรรม มีหนา้ที่เป็นทัง้ผูเ้ขา้รว่ม
และนกัดนตรีสรา้งความบนัเทิงกบัสมาชิกในชมุชน 
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ภาพประกอบ 45 การแสดงในงานปอยปีเหม่อ ณ หมู่บา้นนิงก า 

ที่มา : ภาวิณี ธีรวฒุิ (2562) 

กระบวนการผลิตซ า้ดนตรีเพื่อความบนัเทิง ชาวไทพ่าเกใชอ้าคารอเนกประสงค์
ซึ่งเป็นพืน้ที่ในชมุชนและลานพืน้โล่งเป็นสถานที่ผลิต การแสดงดนตรีเพื่อความบนัเทิงมีนกัรอ้ง นกัร  า และ
นกัดนตรี รวมถึงผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมทางวฒันธรรมดนตรีเป็นผูผ้ลิต 

การเผยแพรด่นตรีเพื่อความบนัเทิง มี  2 ลกัษณะ ดงันี ้
1. การเผยแพร่โดยการแสดงสดในงานรื่นเริงที่จัดขึน้ ประกอบดว้ย 

การแสดงขับรอ้ง บรรเลงดนตรี และแสดงร  า โดยนักรอ้ง นักร  า และนักดนตรี โดยมีการน าเอา
เครื่องขยายเสียง ไดแ้ก่ ล  าโพง และไมโครโฟน มาใชใ้นการเผยแพร ่

2. การเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน ์มีการจัดท าคลิปวิดีโอของบทเพลง 
อพัโหลดลงสื่ออนไลน ์ไดแ้ก่ Facebook และ Youtube  

การผลิตซ า้ดนตรีเพื่อความบันเทิง พบไดใ้นงานรื่นเริง มีสมาชิกในชุมชนเป็น
ผูบ้รโิภค แบง่ออกตามช่วงอายเุป็น 3 กลุม่ ไดแ้ก่ 

1. ผูเ้ขา้รว่มงานรื่นเรงิ ช่วงวยัอายตุ ่ากว่า 25 ปี เป็นกลุม่คนที่เขา้รว่ม
ในงานรื่นเรงิ ซึง่สมาชิกในช่วงวยันีส้ว่นใหญ่จะเขา้รว่มกิจกรรมทางวฒันธรรมดนตรีในฐานะนกัร  า 

2. ผูเ้ขา้รว่มพิธีกรรม ช่วงวยั 26-60 ปี เป็นกลุม่คนที่เขา้รว่มในงานรื่น
เริง ซึ่งสมาชิกในช่วงวัยนีส้่วนใหญ่จะเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมดนตรีในฐานะนักดนตรี 
นกัรอ้ง และนกัร  า 
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3.ผูเ้ขา้รว่มพิธีกรรม ช่วงวยั อาย ุ60 ปีขึน้ไป เป็นกลุม่คนที่เขา้รว่มใน
งานรื่นเรงิ ซึง่สมาชิกในช่วงวยันีส้ว่นใหญ่จะเขา้รว่มกิจกรรมทางวฒันธรรมดนตรีในฐานะผูช้ม 

การมีส่วนร่วมในดนตรีเพื่อความบันเทิงของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ดนตรีของทัง้ 3 ช่วงวยั มีความเขา้ใจในดนตรีเพื่อความบนัเทิงแตกต่างกนั ผูใ้หญ่วยักลางคนและเยาวชนมี
ความเขา้ใจในเชิงเพื่อสืบทอดอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ โดยการมีส่วนร่วมในการแสดง และเยาวชนไดฝึ้ก
ความกลา้แสดงออก ส่วนผูสู้งอายุเขา้ใจความหมายของดนตรีเพื่อความบันเทิงในเชิงการผ่อนคลาย เพื่อ
ความสนกุสนาน 

การผลิตซ า้ดนตรีเพื่อความบนัเทิง พบว่าเป็นการผลิตซ า้เพื่อสืบทอดอตัลกัษณ์
ทางชาติพนัธุไ์ทพา่เก ดงันี ้

1.วิธีมขุปาฐะ  
ดนตรีเพ่ือความบนัเทิง พบวา่มีการถ่ายทอดบทเพลงพืน้บา้นและ

เพลงสมยัใหม่ เรียนรูด้ว้ยวิธีปากต่อปาก จากสมาชิกในครอบครวัและสมาชิกในชมุชน  ดว้ยการที่
ผูเ้รียนตอ้งสงัเกต จดจ าวิธีการขบัรอ้ง ท านองเพลง ค ารอ้ง จากผูถ้่ายทอดที่ท  าใหดู้เป็นตวัอย่าง 
แลว้ผูเ้รียนก็ท าตาม ชาวไทพ่าเกใชว้ิธีการนีใ้นการฝึกฝนทัง้การรอ้งและการแสดงร  า  ซึ่งการแสดง
ร  ามี อา้ย เจมอ ชัคคัพ เป็นผู้ฝึกสอน และ งี่ แทน ไฮโหลง เป็นปราชญ์ชาวบา้นสอนรอ้งเพลง
พืน้บา้น นอกจากนีย้งัพบว่าดนตรีเพื่อความบนัเทิงท าหนา้ที่เป็นตวัก าหนดพฤติกรรมของสมาชิก
ในชุมชน ใหมี้ความสามคัคี และมีน า้ใจ เนื่องจากการแสดงดนตรีตอ้งใชค้วามรว่มมือรว่มใจจาก
นกัร  าและนกัดนตรี  ซึ่งเป็นสมาชิกในชมุชน ดนตรีไม่สามารถบรรเลงคนเดียวไดก้ารแสดงก็เช่นกนั 
ดังนั้น เม่ือมีการรวมกลุ่ม เพื่อฝึกซอ้มดนตรีและการแสดง  ผู้บรรเลงจะซึมซับความเป็นหนึ่ง
เดียวกัน เกิดการเรียนรูท้ี่จะอยู่ร่วมกันในสงัคม มีความร่วมมือร่วมใจ จนสรา้งเป็นจิตส านึกแห่ง
ความสมคัรสมานสามคัคี สรา้งความเขม้แข็งใหก้บัชมุชน  

 
2. บนัทกึลายลกัษณอ์กัษร 

บทรอ้งของเพลงพืน้บา้นและเพลงสมัยใหม่ มีการผลิตซ า้ด้วย
การจดบนัทกึในสมดุ ซึง่พอ่เพลงและแม่เพลงจะจดบนัทกึเพลงบทรอ้งเป็นภาษาไทพา่เกลงในสมดุ
เท่านัน้ ไม่มีการบนัทึกท านองเพลง โดยมีการแบ่งแยกประเภทของบทเพลง หากมีผูส้นใจฝึกขบั
รอ้งหรอืเม่ือใดท่ีพอ่แม่และแม่เพลงอยากจะขบัรอ้ง แต่หลงลืมค ารอ้งบางท่อนก็สามารถเปิดสมดุที่
บนัทกึบทรอ้งไวไ้ด ้ 
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3. สื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 
มีการน าสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์ขา้มาประยุกตใ์ชใ้นการผลิตซ า้ดนตรี

เพื่อความบันเทิง  ดว้ยการบันทึกเสียงรอ้งผ่านโปรแกรมบันทึกเสียงในคอมพิวเตอร์ แลว้น ามา
บันทึกลงบนแผ่นซีดี ซึ่งพบได้ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) รูปแบบของซีดี มีทั้งภาพ ซึ่งได้ถ่ายท า
ภาพประกอบวิดีโอ ประกอบดว้ย การแสดงการร  า  วิถีชีวิต ความงดงามของธรรมชาติ และทิวทศัน์
ของชมุชน พรอ้มกบัเสียง โดยใชเ้พลงไทพ่าเกสมยัใหม่ 2) รูปแบบของอินเตอรเ์น็ต มีการอพัโหลด
เพลงลงใน เว็บ ไซต์  Youtube  และ  Facebook  เพื่ อ เช่ือม โยงผู้คนทั้ งคน ในชุมชนและ
บุคคลภายนอก การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกสจ์ึงเป็นสื่อกลางในการน าเสนอไปยังกลุ่มคนที่อยู่ใน
วฒันธรรมและภายนอกวฒันธรรมทั่วโลกโดยไม่มีขอ้จ ากดัเรื่องของเวลา ซึ่งการอพัโหลดเพลงลง
ในเว็บไซต ์Youtube  และ Facebook  โดยใชเ้ฟซบุ๊กสว่นตวั  และในปี พ.ศ.2563 มีการจดัท าเพจ
เฟซบุ๊ก ช่ือว่า “TaiPhake Heritage” ซึ่ง อ้ายเจมอ (2563, 30 กรกฏาคม) ได้ให้สัมภาษณ์ถึง 
การจดัตัง้เพจและบคุคลที่ดแูลเพจเฟซบุ๊ก วา่  

 
“การจดัตัง้เพจครัง้นีเ้ป็นการจดัท าขึน้เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธ์

ก่อนที่จะเปิดช่องยทูปู ผูด้แูลระบบในเฟซบุ๊คเป็นกลุม่คนรุน่ใหม่ ไดแ้ก่ เอม แสน เถา้มงุ และเมียด 
อ่อง เถา้มุง ฉันและปาม ที โกวเฮน พวกเราท าหนา้ที่เป็นที่ปรกึษาของพวกเขาโดยใหพ้วกเขามี
บทบาท พวกเราพยายามที่จะสรา้งความรกัต่อชุมชน การท างานเพื่อชุมชน และการเรียนรูเ้พื่อ
ชมุชนโดยคนรุน่ใหม่เพราะว่ามนัไดห้ายไปจากคนรุน่ใหม่แลว้ แต่เราก็พดูไดเ้ต็มปากวา่เราภมูิใจที่
ได้เกิดเป็นไทพ่าเก นั่ นคือสิ่งที่ พวกเราทุกคนควรปฏิบัติให้กับชุมชน เพราะเรามีกันอยู่แค่  
2,000 คนเท่านัน้” (สมัภาษณ)์ 

4. ท านองและกระสวนจงัหวะของท านอง 
การบรรเลงดนตรีเพื่อความบันเทิงทั้งบทเพลงดัง้เดิมและเพลง

สมยัใหม่ จะพบวา่มีการซ า้ท านองและกระสวนจงัหวะของท านองในเพลง โดยมีจงัหวะและท านอง
ที่ไม่ซับซอ้น ง่ายต่อการจดจ า จะพบการผลิตซ า้ของกระสวนจังหวะของท านองในการบรรเลง
ดนตรีเพื่อความบนัเทิง ในงานเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น งานรื่นเริง และการผลิตซ า้รูปแบบ
ของท านองและกระสวนจงัหวะของท านองในเพลงสมยัใหม่  
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การผลิตซ า้ดนตรีเพื่อความบนัเทิง สรุปได ้ดงันี ้
 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ดนตรีเพื่อความบนัเทิง 

การผลิต 

- ผูท้ี่มีบทบาทหลกัในการผลิต คือ   

 นกัดนตร ีนกัรอ้ง และนกัร  า  

- สถานที่ผลิต คือ อาคารอเนกประสงค์

ในชมุชนและลานพืน้โลง่  

- ระดบัการผลิต คือ ครอบครวัและ

ชมุชน 

 

 

 

การบรโิภค 

 - ผูส้งูอาย ุ

 - ผูใ้หญ่วยักลางคน 

- เยาวชน 

 

 

 

การผลิตซ า้  

- วิธีมขุปาฐะ  

- ปราชญช์าวบา้น

ถ่ายทอดบทเพลง  

- พฤติกรรมของสมาชืกใน

ชมุชนใหมี้ความสามคัคี  

- การบนัทกึลายลกัษณ์

อกัษร  

- การใชส้ื่ออิเล็กทรอนิกส ์

เช่น ซีด,ี Facebook และ 
Youtube  

- ท านองและกระสวน

จงัหวะของท านอง 

การเผยแพร ่

- โครงสรา้งในชมุชน 

   - นกัดนตรี นกัรอ้ง 

และนกัร  า 

- การแสดงดนตร ี

- สื่อออนไลน ์

- เครื่องขยายเสียง 

กระบวนการผลิตซ า้ดนตรเีพื่อความบนัเทิง 
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2.2.3 การผลิตซ า้พิธีกรรมและประเพณี 
ชาวไทพ่าเกผลิตซ า้ประเพณีในรอบปี งานเนื่องในโอกาสพิเศษที่มีความเก่ียวขอ้ง

ทางศาสนาและไม่เก่ียวขอ้งทางศาสนา มีการสืบทอดกันมาตัง้แต่บรรพบุรุษ ในงานที่เก่ียวขอ้งกับ
ศาสนาจะมีขัน้ตอนพิธีกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ ต่างซอ่ม (พิธีตกับาตรในตอนเชา้)  ลสูิมี (ถวายเทียน) ลมูกยา
(ถวายดอกไมใ้นช่วงเย็น) ซงัมกยา (ถวายดอกไมช้่วงเขา้พรรษา) ลลูิ่ก (ถวายหนงัสือ)  และการปฏิบตัิ
ตามหลกัธรรมค าสอนของพระพทุธเจา้  

ในการเขา้ร่วมงานประเพณีหรือกิจกรรมต่างๆที่จดัขึน้ภายในและภายนอกหมู่บา้น
เป็นการสรา้งความสัมพันธ์อันดีของระหว่างชาวไทด้วยกันและเป็นการประชาสัมพันธ์ ปลูกฝัง
จิตส านึกในความไท อนุรกัษ์สืบสานประเพณีใหก้บัคนรุน่ใหม่ และสรา้งความสามคัคีกนัในกลุ่มชาว
ไทดว้ยกนั  

กระบวนการผลิตซ า้พิธีกรรมและประเพณี บุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งเป็นผูผ้ลิต 
ไดแ้ก่ พระสงฆ ์และชาวบา้น โดยพระสงฆจ์ะเป็นผูป้ระกอบพิธีกรรมทางศาสนา น าสวดมนตแ์ละเทศนา 
ชาวบา้นเป็นผูเ้ขา้ร่วมงานพิธีกรรมและงานประเพณี นอกจากนีย้ังมีการแบ่งหนา้ที่รบัผิดชอบกันภายใน
ชมุชนในการจดักิจกรรม เช่น การจดัเตรียมสถานที่ การจดัเตรียมอปุกรณต์่าง  ๆเป็นตน้ 

การเผยแพรพ่ิธีกรรมและประเพณี ดงันี ้
1. การเผยแพร่ผ่านวิธีมุขปาฐะ มีการบอกต่อกันล่วงหน้า  เพื่อ

จดัเตรยีมงานและเตรียมตวัเพื่อเขา้รว่มงาน 
2. การเผยแพร่ผ่านดนตรีพิธีกรรม มีการบรรเลงดนตรีพิธีกรรมก่อน

จะที่งานจะเริ่มขึน้ เพื่อเป็นสญัญาณแจง้ข่าวใหก้บัสมาชิกในชมุชนไดรู้ถ้ึงช่วงเวลาของงานที่ก าลงั
จะจดัขึน้ในเรว็ๆนี ้  

การผลิตซ า้พิธีกรรมและประเพณี มีสมาชิกในชมุชนเป็นผูบ้ริโภค แบ่งออกตาม
ช่วงอายเุป็น 3 กลุม่ ไดแ้ก่ 

1. ผูเ้ขา้ร่วมช่วงวยัอายุต ่ากว่า 25 ปี เป็นกลุ่มคนที่เขา้ร่วมพิธีกรรม
และประเพณี สมาชิกในช่วงวัยนีจ้ะมีหนา้ที่ในการช่วยเหลือจัดเตรียมงานประเพณี โอกาสใน  
การเขา้รว่มพิธีกรรมและประเพณีจงึไม่เต็มที่เม่ือเทียบกบักลุม่คนช่วงวยั 60 ปี ขึน้ไป 

2. ผูเ้ขา้ร่วมช่วงวัย 26-60 ปี เป็นกลุ่มคนที่เขา้ร่วมในพิธีกรรมและ
ประเพณี ซึ่งสมาชิกในช่วงวัยนีส้่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่มีหน้าที่ในการจัดเตรียมอุปกรณ์และ
จดัเตรียมสถานที่ ดงันัน้เวลาในการเขา้รว่มฟังธรรมเทศนาจะนอ้ยกว่าในช่วงวยั 60 ปีขึน้ไป ทัง้นี ้
บคุคลในช่วงวยันีห้ากไม่ไดมี้หนา้ที่ใดๆ ทกุคนจะเขา้รว่มพิธีกรรมและประเพณี  
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3.ผูเ้ขา้รว่มช่วงวยั อายุ 60 ปีขึน้ไป เป็นกลุ่มคนที่เขา้รว่มในพิธีกรรม
และประเพณี ซึง่สมาชิกในช่วงวยันีเ้ป็นกลุม่ผูท้ี่สนใจสวดมนต ์ฟังธรรมเทศนา  

การมีส่วนร่วมพิธีกรรมและประเพณีของทัง้ 3 ช่วงวยั มีความเขา้ใจในพิธีกรรม
และประเพณีแตกต่างกนั ผูใ้หญ่วยักลางคนและเยาวชนมีความเขา้ใจในเชิงเพื่อสืบทอดอตัลกัษณท์างชาติ
พนัธุ ์โดยการมีสว่นรว่มในการจดัเตรียมอปุกรณแ์ละสถานที่ สว่นผูส้งูอายเุขา้ใจความหมายและเห็นคณุค่า
ความเช่ือของพิธีกรรมและประเพณี  

การผลิตซ า้พิธีกรรมและประเพณี ดงันี ้
1. การจดังานประเพณีในรอบปี  มีการจดังานประเพณีอยู่เป็นประจ า 

ยกเวน้ในช่วงเชา้พรรษา 
2. การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา มีการจดังานประกอบพิธีกรรม

ทางศาสนาในวนัส าคญัทางศาสนาที่เป็นงานประจ าปีและวนัพระอยู่เป็นประจ า 
3. การบนัทกึลายลกัษณอ์กัษร มีการจดบนัทกึพิธีกรรมและประเพณี

ไวบ้นปฏิทินและสมดุ 
4. การปลูกฝังจิตส านึกความเป็นไท อนุรกัษ์และสืบสานประเพณี 

การจัดงานประเพณีขึน้ท าใหช้าวไทพ่าเกไดมี้โอกาสมารวมกลุ่มเขา้ร่วมกิจกรรมกัน พูดคุย แต่ง
กายในชดุประจ าถิ่น  
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งานประเพณีในรอบปีปฏิทินไทของชาวไทพา่เก มีรายละเอียด ดงันี ้
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การผลิตซ า้พิธีกรรมและประเพณี สรุปได ้ดงันี ้
 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชดุแตง่กาย 

การผลิต 

- ผูท้ี่มีบทบาทหลกัในการผลิต คือ   

 พระสงค ์และชาวบา้น 

 

การบรโิภค 

 - ผูส้งูอาย ุ

 - ผูใ้หญ่วยักลางคน 

- เยาวชน 

 

 

 

 

การผลิตซ า้  

- การจดังานประเพณีใน

รอบปี  

- การประกอบพิธีกรรม

ทางศาสนา  

- การบนัทกึลายลกัษณ์

อกัษร  

- การปลกูฝังจิตส านกึ

ความเป็นไท การอนรุกัษ์

และสืบสานประเพณี 

     

การเผยแพร ่

- มขุปาฐะ  

- การจดัพิธีกรรมและ

งานประเพณี 

กระบวนการผลิตซ า้พิธีกรรมและประเพณี 
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2.2.4 การผลิตซ า้ภาษาไทพา่เก 
ภาษาไทพ่าเกเป็นอัตลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชาวไทพ่าเกที่มีการสืบทอดมาชา้

นานมีทัง้ภาษาพดูและภาษาเขียน ชาวไทพ่าเกมีความภาคภมูิใจในการมีภาษาของตวัเอง ชาวไทพา่เก
ใชภ้าษาไทพา่เกในการสื่อสารภายในหมู่บา้น ประกอบดว้ยหน่วยเสียงพยญัชนะ 18 หน่วยเสียง หน่วย
เสียงสระ 17 หน่วยเสียง พยญัชนะสะกด 9 เสียง และหน่วยวรรณยกุต ์6 หน่วยเสียง แต่จะไม่มีรูปแบบ
วรรณยุกตห์รือสญัลกัษณ์ก ากับเสียงในภาษาเขียน จะพบในภาษาพูดเท่านัน้  มีการใชภ้าษาเขียน
ไทพ่าเกจดบนัทึกคมัภีรใ์บลาน พบัสา ผืนผา้ หนงัสือ โดยบนัทึกไวใ้นรูปแบบของการจดัท าแบบเรียน
ภาษาไทพ่าเก บทสวด หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา สภุาษิตค าสอน เนือ้เพลง และมีการจดัการเรียน
การสอนภาษาไทพ่าเกในหมู่บา้น โดยปราชญช์าวบา้นสอนภาษาไทพ่าเกและเพลงพืน้บา้น ชาวไทพ่า
เกอาศยัอยู่ในพืน้ที่ทีมีความหลากหลายทางวฒันธรรมภาษา ดงันัน้จึงตอ้งเรียนรูภ้าษาอื่นดว้ย ไดแ้ก่ 
ภาษาอสัสมัมิส ภาษาฮินดี ภาษาองักฤษ  

กระบวนการผลิตซ า้ภาษาไทพ่าเก บุคคลที่ มีความเก่ียวข้องเป็นผู้ผลิต ได้แก่ 
พระสงฆ ์สมาชิกทุกคนในหมู่บา้น นักรอ้ง และปราชญ์ชาวบา้น โดยพระสงฆใ์ชภ้าษาไทพ่าเกในบท
สวดและเทศนา สมาชิกทกุคนในหมู่บา้นจะใชภ้าษาไทพ่าเกในการสื่อสาร จดบนัทึกภาษาไทพ่าเกลง
บนผืนผ้าและสมุด เพ่ือน าไปถวายวัด โดยมีเนื ้อหาเก่ียวกับบทสวด นักรอ้งใช้ภาษาไทพ่าเกใน 
การขับรอ้งและจดบันทึกเนือ้รอ้งลงบนสมุดเป็นภาษาไทพ่าเก  และปราชญ์ชาวบ้านจัดการเรียน 
การสอนภาษาไทพา่เกและสอนขบัรอ้งเพลงดว้ยภาษาไทพา่เก 

การเผยแพรภ่าษาไทพา่เก ดงันี ้
1. การเผยแพร่ผ่านพิธีกรรมและประเพณี เช่น การถวายหนังสือแด่

พระภิกษุสงฆ ์ซึ่งเป็นหนังงสือที่เขียนมือดว้ยภาษาไทพ่าเก การเขา้ร่วมกิจกรรมทางวฒันธรรม
ดนตรีในงานประเพณี นกัรอ้งจะขบัรอ้งเพลงดัง้เดิมและเพลงสมยัใหม่ที่ประพนัธด์ว้ยภาษาไทพา่เก 

2. การเผยแพร่ภาษาไทพ่าเกผ่านการสนทนาและการเขียนภาษา
ไทพา่เกในชีวิตประจ าวนัของสมาชิกในชมุชน  

การผลิตซ า้ภาษาไทพ่าเก มีสมาชิกในชมุชนเป็นผูบ้ริโภค แบ่งออกตามช่วงอายุ
เป็น 3 กลุม่ ไดแ้ก่ 

1. ช่วงวัยอายุต ่ากว่า 25 ปี เป็นกลุ่มคนที่สามารถ ฟัง พูด อ่าน แต่
ทกัษะดา้นการเขียนตอ้งมีการฝึกฝน 
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 2. ช่วงวัย 26-60 ปี ส่วนใหญ่มีความเข้าใจภาษาไทพ่าเกในด้าน 
การฟัง พูด  อ่าน มากกว่าการเขียน การเขียนส าหรบับางคนยังตอ้งมีการฝึกฝนและเรียนรูโ้ดย
ปราชญช์าวบา้น 

3. ช่วงวยั อาย ุ60 ปีขึน้ไป เป็นกลุม่คนที่เขา้ใจภาษาไทพา่เกในระดบั
ดีมาก ทัง้ 4 ทกัษะ ไดแ้ก่ ดา้นการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน รวมถึงเขา้ใจในความหมาย
ของสภุาษิตและค าสอน 

การใชภ้าษาไทพ่าเก 3 ช่วงวยั มีความเขา้ใจในภาษาไทพ่าเกแตกต่างกนั ผูใ้หญ่
วัยกลางคนและเยาวชนมีความเข้าใจในเชิงเพื่อสืบทอดอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ส่วนผู้สูงอายุเข้าใจ
ความหมายและคณุค่าของภาษาไทพา่เก  

การผลิตซ า้ภาษาไทพา่เก ดงันี ้
1. การใชภ้าษาไทพา่เกในการพดูและการเขียน ชาวไทพา่เกยงัคงใชภ้าษาไทพา่เก

ในการพดูและการเขียนภายในหมู่บา้น 
2. การขับรอ้งเพลงดั้งเดิมและเพลงสมัยใหม่ ชาวไทพ่าเกใชภ้าษาไทพ่าเกใน 

การขบัรอ้งเพลงดัง้เดิมและเพลงสมยัใหม่ 
3. การประพันธเ์พลงสมัยใหม่ ชาวไทพ่าเกประพันธเ์พลงสมยัใหม่โดยยังคงใช้

ภาษาไทพา่เก 
4. การสอนภาษาไทพ่าเก มีการสอนภาษาไทพ่าเกโดยปราชญ์ชาวบ้านเป็น

ประจ าทกุวนัเสาร ์– อาทิตย ์
5. ความภาคภมูิใจ ตอกย า้ความภาคภมูิใจใหก้บัคนไทพ่าเกในการที่มีภาษาเป็น

ของตนเอง 
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การผลิตซ า้ภาษาไทพา่เก สรุปได ้ดงันี ้
 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชดุแตง่กาย 

การผลิต 

- ผูท้ี่มีบทบาทหลกัในการผลิต คือ   

 พระสงฆ ์สมาชิกทกุคนในหมู่บา้น 

นกัรอ้ง และปราชญช์าวบา้น 

- สถานที่ผลิต คือ หมู่บา้นน า้พ่าเก  

 

การบรโิภค 

 - สมาชิกในหมู่บา้นน า้พ่าเก 

 

 

 

 

การผลิตซ า้  

- การใชภ้าษาไทพ่าเกใน

การพดูและการเขียน 

- การขบัรอ้งเพลงดัง้เดิม

และเพลงสมยัใหม่ 

- การประพนัธเ์พลง

สมยัใหม่ 

- การสอนภาษาไทพ่าเก 

- ความภาคภมูิใจ 

 

     

การเผยแพร ่

- การพดูและเขียน

ภาษาไทพ่าเกในชมุชน  

- การใชภ้าษาไทพ่าเก

ในการขบัรอ้งเพลง

ดัง้เดิมและเพลง ไทพ่า

เกสมยัใหม่  

- งานพิธีกรรมและ

ประเพณี 

กระบวนการผลิตซ า้ภาษาไทพ่าเก 
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2.2.5 การผลิตซ า้ชดุแตง่กาย 
ชุดแต่งกายของชาวไทพ่าเกในหมู่บา้นน า้พ่าเก มีลวดลายของผา้นุ่งหรือผา้ซิ่นท่ีมี

ลกัษณะเฉพาะแตกต่างจากสงัคมอื่นในรฐัอสัสมั สงัเกตไดจ้ากสีของผา้นุ่งหรือผา้ซิ่นและลวดลายลาย
ตารางหมากรุกและลกัษณะทางขวางแนวนอน  ปัจจุบันชาวไทพ่าเกยังคงผลิตผา้นุ่งหรือผา้ซิ่นของ
ตนเอง ซึ่งมีกรรมวิธีเริ่มตัง้แต่การป่ันฝา้ย การทอผา้ และการเย็บผา้ หลายๆครวัเรือนจะมีเครื่องมือทอ
ผา้ไวใ้ตถ้นุเรือนหรือภายในบา้น   

ชดุแต่งกายของชาวไทพ่าเกขึน้อยู่กบัโอกาสและสถานที่ ซึ่งชาวไทพ่าเกจะแต่งกาย
ชุดประจ าถิ่นเม่ืออยู่ภายในหมู่บา้น แต่งกายในชุดสมัยนิยมเม่ืออยู่ภายในบ้านหรือเม่ือตอ้งออก
เดินทางไปภายนอกหมู่บา้น และพบว่าชาวไทพ่าเกมีการผลิตซ า้ชดุแต่งกายชดุประจ าถิ่นเขา้รว่มงาน
ประเพณีในรอบปีและกิจกรรมต่างๆ เช่น การแต่งกายชดุประจ าถิ่นในการแสดงดนตรี  การแต่งกายชดุ
ประจ าถ่ินในการเขา้ร่วมงานประเพณีต่างๆ ในรอบปี และการแต่งกายชุดประจ าถิ่นในการเขา้ร่วม
กิจกรรมต่างๆของชาวไททั้งในหมู่บา้นและนอกหมู่บา้น เป็นตน้ โดยใชพ้ืน้ที่ทั้งภายในหมู่บา้นและ
ภายนอกหมู่บา้น เพื่อน าเสนอตวัตนตอกย า้ความเป็นชาติพนัธุไ์ทพา่เกและแสดงถึงความภาคภมูิใจใน
การมีชุดแต่งกายของตนเอง นอกจากนีย้งัมีการจ าหน่ายผา้ซิ่นใหก้ับนักท่องเที่ยวท่ีสนใจ อา้ยเจมอ  
(2562, 28 พฤศจิกายน) ไดใ้หไ้ดก้ลา่วการแต่งกายชดุประจ าถิ่นไวว้า่  

“พวกเราใสช่ดุประจ าถิ่นในทกุโอกาส การแต่งกายชดุประจ าถิ่นแบบดัง้เดิม ไม่ไดก้ฎ
หรือระเบียบว่าทุกคนตอ้งสวมใส แต่เป็นการแต่งกายส าหรบัทุกๆโอกาส ซึ่งหากแต่งกายชุดล าลอง
ทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมหรือประเพณีจะดูไม่สุภาพ พวกเรามีความตระหนักถึงความเหมาะสมใน 
การแต่งกาย” (สมัภาษณ)์ 

 
กระบวนการผลิตซ า้ชดุแต่งกาย ชาวไทพา่เกใชพ้ืน้ที่ในหมู่บา้นและนอกหมู่บา้นเป็น

สถานที่ผลิต มีชาวบา้น นกัรอ้ง นกัร  า นกัดนตรี และนกัท่องเที่ยว เป็นผูผ้ลิต 
การเผยแพรช่ดุแต่งกาย มี  2 ลกัษณะ ดงันี ้

1. การเผยแพร่โดยการน ามาสวมใสเขา้ร่วมประเพณีต่าง  ๆที่จัดขึน้ภายในหมู่บา้น
และภายนอกหมู่บา้น 

2. การเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน ์มีการถ่ายภาพนิ่ง และจดัท าคลิปวิดีโอเพลงโดยให้
ผูเ้ขา้ร่วมแสดงแต่งกายชุดประจ าถิ่น อัพโหลดลง Facebook, Youtube และ Intragram ส่วนตัวหรือช่องที่
จดัท าขึน้มาเพื่อประชาสมัพนัธ ์  
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การผลิตซ า้ด้านชุดแต่งกาย มีสมาชิกในชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของวัฒนธรรม และ
นกัท่องเที่ยว เป็นผูบ้รโิภค 

การผลิตซ า้ชดุแต่งกาย ดงันี ้
1.การแต่งกายชดุประจ าถิ่นเขา้รว่มงานประเพณีต่างๆภายในหมู่บา้น

และนอกหมู่บา้น 
2. การแต่งกายชดุประจ าถิ่นของนกัรอ้ง นกัร  า และนกัแสดง  
3.มีการทอผา้ ชาวไทพ่าเกทอผา้ภายในครวัเรือน เพื่อสวมใส่และจดั

จ าหน่าย 
 

การผลิตซ า้ดา้นชดุแตง่กาย สรุปได ้ดงันี ้
 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ชดุแตง่กาย 

การผลิต 

- ผูท้ี่มีบทบาทหลกัในการผลิต คือ   

สมาชิกทกุคนในหมู่บา้น นกัดนตร ี

นกัรอ้ง และนกัร  า  

- สถานที่ผลิต คือ หมู่บา้นน า้พ่าเก และ

งานประเพณีตา่งๆ ที่จดัขึน้ภายในและ

ภายนอกหมู่บา้น  

 

 

การบรโิภค 

   - สมาชิกในหมู่บา้นน า้พ่าเก 

 

 

การผลิตซ า้  

- การแตง่กายชดุประจ า

ถ่ินของนกัรอ้ง นกัร  า และ

นกัแสดง 

- การแตง่กายชดุประจ า

ถ่ินเขา้รว่มงานประเพณี

ตา่งๆภายในและภายนอก

หมู่บา้น 

- ทอผา้ 

- ส านกึความเป็นไท 

     

การเผยแพร ่

   - นกัดนตรี นกัรอ้ง 

และนกัร  า สวมใสชดุ

แตง่กายประจ าถ่ิน 

- การแสดงดนตร ี

- สื่อออนไลน ์

- งานประเพณีต่างๆ 

กระบวนการผลิตซ า้ดา้นชดุแตง่กาย 
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บทที ่5  
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ในการวิจัยเรื่องดนตรีกับการสรา้งอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทพ่าเก รฐัอัสสัม ประเทศ

อินเดีย มีวตัถปุระสงค ์เพื่อศกึษาองคค์วามรูท้างดนตรีของชาติพนัธุไ์ทพ่าเกผ่านมิติทางดนตรีและ
ศึกษากระบวนการอตัลกัษณท์างชาติพนัธุไ์ทพ่าเกผ่านทางดนตรี ผูว้ิจยัใชพ้ืน้ที่หมู่บา้นน า้พ่าเก 
เมืองนาฮารก์าเทีย เขตดีบรูการ ์ รฐัอสัสมั ประเทศอินเดีย เป็นพืน้ที่เก็บรวบรวมขอ้มลู สามารถ
สรุปผลการด าเนินงาน โดยแบง่หวัขอ้ในการสรุปผลไดด้งัตอ่ไปนี ้ 

1. สรุปผลการวิจยั 
2. อภิปรายผลการวิจยั 
3. ขอ้เสนอแนะ 
 

สรุปผลการวจิัย 
ตอนที ่1 องคค์วามรู้ทางดนตรีชาตพิันธุไ์ทพ่าเก รัฐอัสสัม ประเทศอินเดยี 

ในหวัขอ้นีผู้ว้ิจยัไดแ้ยกประเด็นออกเป็น 3 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) ภมูิหลงัของชาวไทพาเก่ 
2) องคค์วามรูท้างดนตรีของชาติพนัธุไ์ทพา่เก และ 3) การวิเคราะหค์ณุลกัษณะทางดนตรีของชาติ
พนัธุไ์ทพา่เก สรุปไดด้งันี ้

1.1 ภมูิหลงัของชาวไทพา่เก 
ภูมิหลังของชาวไทพ่าเก ผู้วิจัยขอสรุปโดยแบ่งออก 2 ข้อ ได้แก่  1) ประวัติ 

ความเป็นมาของชาติพนัธุไ์ทพา่เก 2) สภาพทั่วไปของหมู่บา้นน า้พา่เกและวฒันธรรม  
ประวัติความเป็นมาของชาติพันธุ์ไทพ่าเก ชาวไทพ่าเกเป็นชาติพันธุ์ไทกลุ่ม

สุดท้ายที่ เดินทางอพยพเข้ามายังรฐัอัสสัม รัฐอัสสัม ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย  
ปี พ.ศ. 1771 เจา้เสือก่าฟ้าไดเ้ขา้มาปกครองอาณาจกัรนีม้าตัง้แต่ศตวรรษที่ 13-19 ภายหลงัที่อาณาจกัรนี ้
ล่มสลาย ซึ่งขณะนั้นเป็นช่วงเวลาที่พม่ากับอังกฤษเรืองอ านาจ อาหมจึงได้แยกตัวออกเป็นสองฝ่าย 
จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2369 องักฤษไดย้ึดครองอสัสมั ท าใหไ้ทอาหมตอ้งตกอยู่ใตอ้  านาจขององักฤษ องักฤษได้
ปกครองอสัสมัโดยการแบ่งแยกดินแดนในการปกครอง แลว้น าคนอินเดียพืน้ที่อื่นเขา้มาอาศยัอยู่ในอสัสมั 
ท าใหช้าวไทอาหมเป็นชนกลุ่มนอ้ย ชาวไทอาหมเกิดความไม่พอใจและต่อตา้น ในปี พ.ศ. 2490 อสัสมัไดร้บั
เอกราชจากองักฤษ มีฐานะเป็นหนึ่งรฐัของอินเดีย ถัดมาในปี พ.ศ. 2504 รฐับาลอินเดียใชภ้าษาอสัสมัมิส
เป็นภาษาราชการ หลงัจากไดร้บัเอกราชพบว่าชาวอสัสมัประสบปัญหาในเรื่องการอพยพของชาวเบงกอลที่
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เขา้มาในช่วงที่อังกฤษปกครอง รวมถึงชาวมุสลิมที่อพยพมาจากบังกลาเทศโดยไดร้บัการสนับสนุนจาก
รฐับาลอินเดีย ชาวอสัสมัเกรงว่าจะถูกครอบง าจากกลุ่มคนเหล่านีจ้ึงไดก้่อการจราจล  ในปัจจบุนัรฐัอสัสมั 
ประกอบดว้ยชาติพนัธุ ์ไดแ้ก่ ไทอาหม ไทอา้ยตอน  ไทตรุุง ไทค ายงั ไทค าตี่ และไทพา่เก ซึง่กระจายตวักนัอยู่  

การตัง้ถิ่นฐานและอพยพของชาวไทพ่าเก เช่ือว่าตน้ก าเนิดของพวก
เขาอยู่ที่ เมืองมาว ซึ่งปัจจุบัน คือ บริเวณเขตปกครองตนเองไทเต๋อหง (ไทใต้คง) และจิ๋งโผ่ 
(Dehong Dai and Jingpo Autonomous Prefecture) มณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ
ประเทศจีน นบัถือเจา้เสือขานฟ้าว่าเป็นกษัตรยิผ์ูป้กครองเมืองไทพ่าเก ชาวไทพ่าเกอพยพยา้ยถิ่น
ฐานของชาวไทพา่เกทัง้ 6 ครัง้ ก่อนที่จะตัง้ถิ่นฐานในรฐัอสัสมั เริม่ตัง้แต่ ปี พ.ศ. 1758 มาอาศยัอยู่
บริเวณหุบเขาโหกวางใกลก้บัประเทศพม่าในปัจจบุนั ซึ่งลกัษณะทางกายภาพของพืน้ที่เป็นที่มา
ของการตัง้ช่ือชาติพันธุไ์ทพ่าเก จากนัน้ในช่วงปี พ.ศ.2318 อพยพไปยงัเทือกเขาปาดไก่ บริเวณ
ชายแดนระหว่างอัสสัมและพม่า และออกเดินทางมาตัง้ถิ่นฐานอยู่ที่ หนองเต่า  ซึ่งตัง้อยู่ในรฐั
อรุณาจลัประเทศ พ.ศ.2340 ชาวไทพ่าเกอพยพมาอาศยัในอสัสมัอยู่ที่บริเวณเข่ือนแม่น า้เดซอย  
ปี พ.ศ.2357 ชาวไทพา่เกออกเดินทางยอ้นกลบัไปยงัภเูขาโหกวาง และออกเดินทางไปถึงอรุณาจลั
ประเทศ ตัง้ถิ่นฐานอยู่บริเวณแม่น า้ซีก จนกระทั่ง ปี พ.ศ.2358 ชาวไทพ่าเกไดร้บัความช่วยเหลือ
จากอังกฤษ จึงย้ายถิ่นฐานมาอยู่ใกลก้ับเมืองมาร์เกริตา บริเวณอิงทอง ในอัสสัม ซึ่งปัจจุบัน
กระจายตัวอาศัยอยู่ทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ในพืน้ที่เขตต่างๆ ไดแ้ก่ หมู่บ้าน น า้พ่าเก  ติปัมพาเก  
บอรพ์่าเก  หนองไหล  ลองพ่าเก นิงก า  มงัลาง ฟานาง  แบ่งออกเป็น 2 เขตการปกครอง ในเขต
ดีบูก้าร ์และเขตตินซูเกียร ์โดยเลือกอพยพเคลื่อนย้ายไปยังที่ ราบลุ่ม ใกล้แหล่งน ้า น าพา
วฒันธรรมมาดว้ย เหตุแห่งการอพยพในหลายครัง้เกิดมาจากการการตอ้งการขยายอาณาจักร  
การถกูรุกราน และเพ่ือแสวงหาแหลง่ที่อยู่อาศยั  

สภาพทั่วไปของหมู่บา้นน า้พา่เกและวฒันธรรม 
หมู่บา้นน า้พ่าเก มีชาวไทพ่าเกอาศยัอยู่มากที่สดุ ตัง้อยู่ในแขวง

นาฮารก์าเทีย เขตดิบรูก้าร ์สภาพอากาศมี 3 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูรอ้น ฤดูฝน ฤดูหนาว ภายใน
หมู่บา้นอดุมไปดว้ยทรพัยากรทางธรรมชาติ มีแม่น า้ไหลผ่าน ช่ือว่า แม่น า้บรุีดิฮิง หรือที่ชาวไทพ่า
เก เรียกว่า แม่น า้หก การเดินทาง ทางบก โดยรถจกัรยาน รถจกัรยานยนต ์และรถยนต ์  พืน้ถนน
ในหมู่บ้านยังเป็นดินลูกรัง บรรยากาศรอบข้างเป็นทุ่งนาสลับกับบ้านพักอาศัย ด้านชีวิต  
ความเป็นอยู่ของชาวไทพ่าเก มีวิ ถี ชีวิตที่ เรียบง่าย ทุกครัวเรือนประกอบอาหารกินเอง  
บางครวัเรอืนปลกูผกัสวนครวั 
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มีลกัษณะครอบครวัของชาวไทพา่เกเป็นครวัครอบใหญ่ พอ่เป็นผู้
มีบทบาทส าคญัในการจดัระเบียบในครอบครวั บทบาทของแม่คือ ท าหนา้ที่ประกอบพิธี จดัเตรยีม
เสบียงในงานประเพณีต่างๆ รวมถึงในครวัเรอืนดว้ย  

ระบบการปกครอง แบ่งออกเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ การปกครองของ
ภาครฐั โดยชาวไทพ่าเกไดร้บัสัญชาติอินเดีย มีสิทธิในความเป็นพลเมืองประเทศอินเดีย และ 

การปกครองภายในชุมชน ชาวไทพ่าเกให้ความเคารพนับถือเจ้าอาวาสวัดน ้าพ่าเก ด้าน 
การปกครองชมุชนมีผูใ้หญ่บา้นเป็นผูป้กครองชมุชน จดัระเบียบสงัคมสืบทอดดว้ยระบบ “พนั” คือ
การสืบเชือ้สายดว้ยคนในตระกูลเวียงแก่น ตระกูลของชาวไทพ่าเกที่อาศยัอยู่ในหมู่บา้นน า้พ่าเก  
มีอยู่ 17 วงศต์ระกลู ชาวไทพา่เกก็ไม่ไดมี้การแบ่งชนชัน้วรรณะ  

 
การศึกษาภายในหมู่บ้าน มีโรงเรียนที่เปิดสอน ช่ือว่า โรงเรียน

ไทพา่เก มีการเรยีนการสอนตัง้แต่เกรด 1-8  
เศรษฐกิจในหมู่บา้นมีการปลกูขา้วเพื่อบริโภค จัดตัง้พิพิธภณัฑ ์

ช่ือว่า Tai Phake Museum : A Heritage House  ใกล้กับริมแม่น ้าหก จัดตั้งโฮมสเตย์ ที่พัก
ส าหรบัผูม้า มีการจดัจ าหน่ายสินคา้ทอ้งถิ่น ไดแ้ก่ ผา้นุ่ง จดัจ าหน่ายแผ่นซีดีและวีซีดีเพลงไทพา่เก
สมัยใหม่ หนังสือประวัติศาสตรพ์่าเก หนังสือแบบเรียนไทพ่าเก มีการจัดท าแผ่นพับเพื่อเป็น  
การประชาสมัพนัธห์มู่บา้น เชิญชวนใหน้ักท่องเที่ยวมาเที่ยว ก่อเกิดเป็นการสรา้งรายไดจ้ากทุน
ทางวฒันธรรม 

อาชีพภายในหมู่บา้น ไดแ้ก่ เกษตรกร ทอผา้ รบัจา้งทั่วไป และ
งานก่อสรา้ง ซึ่งงานก่อสรา้งและงานเกษตรกร ส่วนใหญ่จะเป็นการจา้งแรงงานชาวเบงกอลมา
ท างานดว้ย การประกอบอาชีพภายนอกหมู่บา้น ไดแ้ก่ อาชีพ ครู หมอ พยาบาล ไกด ์งานธนาคาร 
ขา้ราชการในหน่วยงานของรฐัอสัสมั และอื่นๆ เป็นตน้  

ดา้นเทคโลโลยี พบว่า ภายในชุมชน มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
เช่น โทรศพัทมื์อถือ อินเทอรเ์น็ต การใชส้ื่อสงัคมออนไลนข์องชาวไทพา่เก  

ด้านความสัมพันธุ์ระหว่างไทพ่าเกกับชาติพันธุ์ไทกลุ่มอื่นๆ  
ชาวไทพา่เกมีความสมัพนัธอ์นัดีกบัทกุชาติพนัธุ ์แต่จะไม่มีการแบ่งปันหรือเปิดรบัวฒันธรรมอื่นเขา้
มายงัชมุชน มีเพียงวฒันธรรมดัง้เดิมที่ปฏิบตัิสืบตอ่กนัมาอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่อดีตจนปัจจบุนั  
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วฒันธรรมชาวไทพ่าเก คือ สิ่งที่เกิดจากการสั่งสมของวฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ผ่านการสืบทอดจากบรรพบรุุษจากรุน่สูรุ่น่จนกลายเป็นมรดกมอบใหแ้ก่
คนรุน่หลงั ซึง่ไดย้ึดถือปฏิบตัิกนัมาจนถึงปัจจบุนั ไดแ้ก่ 

ดา้นดนตรีของชาติพันธุ์ไทพ่าเก สามารถจ าแนกออกเป็น 
ดนตรีไทพ่าเก ประเภทดนตรีประกอบจงัหวะ และดนตรีไทพ่าเกประเภทขบัรอ้ง เรียกว่า บทเพลง 
ซึ่งดนตรีไทพ่าเกมีความเช่ือมโยงกบัความเช่ือทางพระพทุธศาสนา จะพบไดใ้นงานประเพณีและ
งานพิธีกรรมทางศาสนา มีเครื่องดนตรีพืน้บา้น ไดแ้ก่ ก๊อง หม่อง แซง เป็นเครื่องประกอบจงัหวะ 
ในส่วนของบทเพลงมีทั้งบทเพลงพืน้บา้นและเพลงสมัยใหม่ที่มีการประพันธ์บทรอ้งดว้ยภาษา
ไทพ่าเก เนื ้อหาบรรยายถึงความงดงามของสภาพแวดล้อม ประวัติศาสตรข์องชาวไทพ่าเก  
ความรกั คติ และความเช่ือต่างๆ ซึ่งจะพบบทเพลงเหล่านีไ้ดใ้นงานรื่นเริง และใชบ้ทเพลงเพื่อ
กล่อมเกลาจิตใจ การประพันธ์บทรอ้ง พบว่า เพลงพืน้บ้าน เป็นบทเพลงที่ไม่ทราบช่ือผู้แต่งมี 
การขบัรอ้งสืบต่อกนัมา ส่วนเพลงสมยัใหม่พบว่า บทเพลงนีถู้กแต่งขึน้โดยชาวไทพ่าเก บทเพลง
ได้รบัความนิยมในกลุ่มของชาวไทพ่าเก และยังคงมีผู้สืบทอดบทเพลงพืน้บ้านและบทเพลง
สมัยใหม่ไดแ้ก่ นักรอ้ง นักดนตรี และนักร  า จัดท าบทเพลงในรูปแบบแผ่นซีดี มิวสิควิดีโอ และ 
คาราโอเกะ  

ดา้นภาษาไทพ่าเก ชาวไทพ่าเกตอ้งใชภ้าษาในการสื่อสาร
ทัง้หมด 4 ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาไทพ่าเก ภาษาอสัสมัมิส ภาษาฮินดี และภาษาองักฤษ แต่ชาวไทพ่า
เกยังคงธ ารงภาษาของตนไดเ้ป็นอย่างดี  โดยมีการจดบันทึกไวใ้นหนังสือ การประพันธ์เพลง  
การจัดท าแบบเรียนภาษาไทพ่าเก การจัดการเรียนภาษาไทพ่าเก และการใชภ้าษาไทพ่าเกใน  
การสื่อสารภายในหมู่บา้น ภาษาไทพ่าเกมีลกัษณะค าศพัทท์ี่มีความเหมือนและมีความคลา้ยคลงึ
กบัภาษาไทยภาคกลาง บางค าก็มีส  าเนียงเหมือนภาษาเหนือของประเทศไทย บางค ามีออกเสียง
เหมือนกันความหมายเหมือนกัน และบางค ามีความหมายที่แตกต่างเม่ือเทียบกับภาษาไทย  
ดว้ยเพราะมีโครงสรา้งภาษาและค าบางค าคลา้ยกนั จึงไม่ยากนกัหากคนไทยใชส้ื่อสารกบัคนไท
ดว้ยกนั แตอ่ย่างไรแลว้ภาษาไทพา่เกก็ยงัมีเอกลกัษณข์องตนเองในการเขียนและออกเสียง  

ด้านการแต่งกายของชาวไทพ่าเก ชาวไทพ่าเกทอผา้เอง เพื่อ
สวมใส่และจัดจ าหน่าย เครื่องแต่งกายของชาวไทพ่าเกมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะใน
ลกัษณะทางขวางแนวนอนและตารางหมากรุก ชาวไทพ่าเกมีการการจดัจ าแนกประเภทการแต่ง
กายส าหรบัผูช้ายและผูห้ญิงอย่างเห็นไดช้ดั โดยมีสีของผา้นุ่งที่เป็นตวัก าหนดช่วงวยัของผูส้วมใส ่
และการแต่งกายยงับ่งบอกถึงสถานภาพของชาวไทพ่าเกดว้ยเช่นกนั ผูห้ญิงและผูช้ายจะสะพาย
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กระเป๋าที่มีลวดลายดอกไม ้ทัง้นีช้าวไทพา่เกจะเลือกสวมใสเ่สือ้ผา้ประจ าถิ่นหรือชดุอื่นๆ ขึน้อยู่กบั
สถานการณแ์ละโอกาสต่างๆ 

ด้านความ เช่ื อต่ า งๆ ชาวไทพ่ า เก มี ค วามศ รัท ธาใน
พระพุทธศาสนา และมีความเช่ือทางศาสนา ความเช่ือเรื่องขวัญ นับถือบรรพบุรุษและนับถือผี 
รวมถึงความเช่ือฤกษ์ยาม ภายในวัดมีสถานที่ที่ส  าคัญ ซึ่งมีความส าคัญต่อสมาชิกในชุมชน 
เปรียบเสมือนศูนยร์วมจิตใจของชาวไทพ่าเกที่ชาวไทพ่าเกใหค้วามเคารพ รวมถึงเป็นสถานที่ที่
ประกอบศาสนกิจของสงฆ ์สถานที่ประกอบกิจของพุทธศาสนิกชนเป็นสถานที่ที่ท  าใหส้มาชิกใน
ชุมชนไดม้าพบปะกัน และเป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจ การเขา้ร่วมปฏิบตัิธรรมยงัเป็นเครื่องมือช่วยใน
การขัดเกลาจิตใจของชาวไทพ่าเก  ปลูกจิตส านึกที่ดี และช่วยฝึกสมาธิ ผูเ้ขา้ร่วมงานบุญต่างๆ 
มิใช่มีเพียงเฉพาะผูส้งูอายุเท่านัน้ แต่จะเห็นสมาชิกชาวไทพ่าเกหลากหลายช่วงวยัตัง้แต่วยัเด็ก 
วัยรุ่น ไปจนถึงผู้อาวุโส ที่ต่างพร้อมใจกันแต่ งกายในชุดพื ้นถิ่นเข้าร่วมทุกๆงานบุญทาง
พระพทุธศาสนาอย่างพรอ้มเพรียง ทุกคนใชก้ าลงักายและก าลงัใจแบ่งหนา้ที่รบัผิดชอบในแต่ละ
งานทางพระพทุธศาสนา สิ่งเหลา่นีบ้่งบอกถึงความเป็นชาว “ไท” ที่ยงัเครง่ครดัในพระพทุธศาสนา
ไดเ้ป็นอย่างดี อีกทัง้ยงัมีความเช่ือเรื่องบาป บญุ คณุ โทษ   

ดา้นประเพณี ประเพณีต่างๆที่จัดขึน้ในชุมชนมี 2 ลักษณะ 
คือ 1) ประเพณีและงานเนื่องในโอกาสพิเศษที่มีความเก่ียวขอ้งกับศาสนา 2) ประเพณีและงาน
เนื่องในโอกาสพิเศษที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัศาสนา ไดแ้ก่ ปอยไมก้่อสมุไฟ ปอยเนินสีหรือประเพณีเดือน
สี่ ปอยสงัแก่นหรือประเพณีสงกรานต ์ปอยเนินหกหรือพทุธชยนัตี ประเพณีเดือนหกหรือพทุธชยนั
ตี ปอยเขา้วา หรือประเพณีวนัเขา้พรรษา ปอยออกวาหรือประเพณีออกพรรษา ปอยกะถินาหรือ
ประเพณีทอดกฐิน ปอยค าซางหรือประเพณีบวชสามเณรของชาวไทพา่เก ปอยกั่นต่อสงฆห์รืองาน
ขอขมาแก่พระสงฆ์ ปอยปีเหม่อหรือประเพณีปีใหม่ และงานเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับวันส าคัญทางศาสนาเป็นส่วนใหญ่ เช่นงานบุญ การต้อนรบัแขกผู้มาเยือน
หมู่บ้าน จัดขึน้ในรอบปี แต่ไม่มีช่วงเวลาที่แน่นอน ในงานที่เก่ียวข้องกับศาสนาจะมีขั้นตอน
พิธีกรรมต่างๆ ซึง่ไม่ไดมี้เพียงขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึ่งที่เป็นการปฏิบตัิของพทุธศาสนิกชน หากแต่มี
สมัพนัธก์บัพิธีกรรมอื่นๆ ทางพระพุทธศาสนาดว้ย เช่น พิธีตกับาตรในตอนเชา้ การถวายเทียนก 
ารถวายดอกไม้  การถวายดอกไม้ในช่วงเข้าพรรษา การถวายหนังสือที่เขียนดว้ยลายมือของ 
ชาวไทพา่เก  เก่ียวกบัศิลปะทางพระพทุธศาสนาแบบโบราณ ภาพวาดต่างๆ และเหตกุารณส์ าคญั
ทางพระพทุธศาสนา และการรกัษาศีล 
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1.2 องคป์ระกอบทางดนตรีของชาติพนัธุไ์ทพา่เก 
ดนตรีไทพ่าเก มี 2 ประเภท คือ ดนตรีไทพ่าเกที่เกิดจากการบรรเลงเครื่องดนตรี และ

ดนตรีท่ีเกิดจากการขบัรอ้ง เรียกวา่ บทเพลง ผูว้ิจยัขอสรุปองคป์ระกอบทางดนตรขีองชาติพนัธุไ์ทพา่เก ดงันี ้
เครื่องดนตรีและวิธีการบรรเลง 

ก๊อง เป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ประเภทเครื่องตี มีลักษณะ
คลา้ยกลองใหญ่ ขึงหนัง 2 ดา้น หนา้กลองทั้ง 2 ดา้น มีขนาดเท่ากัน มีขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 
ประมาณ 47 เซนติเมตร มีความเครื่องยาวประมาณ 60 เซนติเมตร ใชเ้ชือกผกูแขวนก๊องไว ้ตีดว้ย
ไมต้ีก๊อง 1 อนั เม่ือตีแลว้จะเกิดเสียง “ตึ่ง”บรรเลงโดยการตี ผูบ้รรเลงตอ้งยืนบรรเลง น าเชือกที่ผกู
ไวก้ับก๊องมาคลอ้งไวก้ับใหม่หามก๊อง หรือไมห้ามกลอง ในการบรรเลงตอ้งใชผู้บ้รรเลง จ านวน  
2 คน ส่วนอีกคนจะตอ้งแบกก๊องไวบ้นบ่าและใชใ้หม่ไห่ก๊องหรือไม้ตีกลองตีไปดว้ย มีรูปแบบ  
การบรรเลง 3 รูปแบบ 

หม่อง เป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ประเภทเครื่องตี มีลกัษณะ
คลา้ยโหม่ง มีลกัษณะเหมือนฆอ้ง มีขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง ประมาณ 52 เซนติเมตร ใชเ้ชือกผกูไว้
ที่ตวัเครื่องดนตรีหม่อง ตีดว้ยไมต้ีหม่องตี 1 อนั เม่ือตีแลว้จะเกิดเสียง “ตุ่ม” บรรเลงโดยการตี ใน
การบรรเลงผู้บรรเลงต้องน าใหม่หามหม่องหรือไม้หามหม่องใส่เข้าไปในห่วงที่ท  าด้วยเชือก  
เพื่อเป็นตัวช่วยในการยกเครื่องดนตรีหม่องในการบรรเลง โดยตอ้งใชผู้บ้รรเลง 2 คน ในการยืน
บรรเลง ซึ่งคนใดคนหนึ่งจะเป็นทัง้ผูห้ามเครื่องดนตรีไวบ้นบ่าและบรรเลงโดยการตีลงไปตรงกลาง
ดว้ย สว่นอีกคนจะเป็นคนหามเครื่องดนตรีไวบ้นบา่ มีรูปแบบการบรรเลง 3 รูปแบบ  

แซง เป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ประเภทเครื่องตี มีลักษณะ
คลา้ยฉาบ มีขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง ประมาณ 22 เซนติเมตร เม่ือแซงทัง้สองขา้งกระทบกนัขณะตี
ประกบกนัก็จะเกิดเสียง “แชง” บรรเลงโดยการตี ผูบ้รรเลงจะยืนบรรเลง ใชผู้บ้รรเลง 1 คน ต่อแซง
หนึ่งคู ่มีรูปแบบการบรรเลง 3 รูปแบบ  

อปุกรณท์ี่ใชบ้รรเลงดนตรี 
ใหม่ไห่ก๊องหรือไมต้ีกลอง คือ อุปกรณ์ที่ใชใ้นการบรรเลงเครื่อง

ดนตรีก๊อง มีลกัษณะเป็นไมย้าว ดา้นหนึ่งจะมีผา้พันไวร้อบไวส้  าหรบัตี อีกดา้นหนึ่งไม่พันผา้ไว้
ส  าหรบัเป็นดา้มจบัขณะบรรเลง  

ใหม่ไห่หม่องหรือไมต้ีหม่อง คือ อปุกรณท์ี่ใชใ้นการบรรเลงเครื่อง
ดนตรีหม่อง มีลักษณะเป็นไม้ยาว มีด้ามจับและอีกด้านมีการน าผ้ามาพันไว้รอบเป็น นวม   
มีลกัษณะทรงกลมๆ ใชด้า้นที่มีผา้พนัมาตีขณะบรรเลง 



 206 

การขบัรอ้งเพลงของชาติพนัธุไ์ทพ่าเก หมู่บา้นน า้พ่าเก แขวงนาฮารก์าเทีย เขต
ดิบรูการ ์ รฐัอัสสมั ประเทศอินเดีย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ การรอ้งเดี่ยวที่ใชข้ับรอ้งเพลงซอยยอย 
เพลงซาเอย เพลงเอนอ เพลงค าเอย เพลงค าลาวลกูอ่อน เพลงค าปู่ สอนหลาน และการขบัรอ้งหมู่ที่มีนกัรอ้ง
ทัง้ชายและหญิง ประมาณ 8 คนขึน้ไป ใชร้อ้งในบทเพลงเคเคียง ลกัษณะท่าทางของนกัรอ้งจะยืนขบัรอ้งเม่ือ
อยู่ในงานแสดง การขับรอ้งมีลักษณะเป็นแนวท านองเดียว นักรอ้งแต่ละคนจะมีโทนเสียงที่แตกต่างกัน 
เทคนิคการขับรอ้งขึน้อยู่กับนักรอ้งแต่ละคน บางคนมีการเอือ้นค ารอ้ง บางคนขับรอ้งโดยการใชเ้สียงที่
ราบเรียบไม่มีการเอือ้นและลูกคอ นักรอ้งจะจดจ าท านองและเนือ้เพลงจากที่ไดก้ารถ่ายทอดโดยปราชญ์
ชาวบา้นและสมาชิกในครอบครวัดว้ยความจ าและจดบนัทกึไวใ้นสมดุดว้ยภาษาไทพ่าเก เม่ือใดที่จ  าเนือ้รอ้ง
ไม่ไดจ้ะหยิบสมดุที่จดบทรอ้งไวม้าด ู

ประเภทของการแสดงดนตรีของชาติพันธุ์ไทพ่าเก แบ่งออกเป็นการแสดงแบบ
เป็นวงดนตรีและการแสดงที่เป็นการขบัรอ้ง ดงันี ้

วงดนตรีที่ใชใ้นการแห่ ดนตรีประเภทนีไ้ม่มีช่ือเรียก เป็นการจดัตัง้วง
ดนตรีส  าหรบัการแห่ปรากฏในพิธีกรรมต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัวนัส าคญัทางศาสนา และกิจกรรมตาม
ความเช่ือของชมุชนจะจดับรรเลงบรเิวณวดั เครื่องดนตรีที่น  ามาบรรเลง ไดแ้ก่ ก๊อง หม่อง แซง ซึ่ง
เป็นเครื่องดนตรีของชาวไทพ่าเก โดยใชจ้งัหวะทัง้หมด 3 รูปแบบในการบรรเลง ยดึจงัหวะของก๊อง
เป็นหลกั จงัหวะจงึถกูปรบัเปลี่ยนไปตามผูบ้รรเลงก๊อง 

วงดนตรีประกอบการแสดงร  า ใชส้ถานที่บรเิวณลานพืน้โลง่ๆ หรือบน
เวที ประกอบด้วยเครื่องดนตรีพืน้บ้านของชาวไทพ่าเก ก๊อง หม่อง และ แซง ซึ่งใช้จังหวะใน 
การบรรเลงเหมือนกับวงดนตรีที่ใชใ้นการแห่ โดยใชจ้ังหวะทัง้หมด 3 รูปแบบในการบรรเลงและ
การแสดงร า การแสดงร  าแบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1.ดนตรปีระกอบจงัหวะการแสดง 
การแสดงร  า รูปแบบการร  าจะถูกปรบัเปลี่ยนไปตามจังหวะ

ของดนตรทีี่บรรเลง มีเพียงเครื่องดนตรีประกอบจงัหวะ ไม่มีช่ือเพลงในการบรรเลง แต่จะมีช่ือเรียก
ตามชุดการแสดงร  า ซึ่งชุดการแสดงร  าจะมีช่ือแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ที่น  ามาประกอบการ
แสดง การแสดงร า ภาษาไทพา่เก เรียกวา่ ก่า แบง่ชดุการแสดงได ้ดงันี ้ 

1.1 ก่าปาย คือ การแสดงร  า รูปแบบการแสดงเนน้การใชมื้อ
ทัง้สองขา้ง  

1.2 ก่าป่าน คือ การแสดงร  า ประกอบดว้ยอปุกรณก์ารแสดง
คือตะกรา้หวาย  
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1.3 ก่าลักมอโลม คือ รูปแบบการแสดงร  าพื ้นบ้านของ 
ชาวไทพา่เก จะจดัขึน้เมื่อมีการจดัแสดงละคร  

1.4 ก่าก๊อง คือ รูปแบบพื ้นฐานการแสดงร  าพื ้นบ้านของ 
ชาวไทพ่าเก โดยทั่วไปจะพบเห็นรูปแบบการร  านีใ้นวันส าคัญทางศาสนา ใช้บทเพลงค าเอย 
ประกอบการแสดงร  า โดยการบรรเลงเครื่องดนตรพีืน้บา้นและขบัรอ้งเพลงพืน้บา้น 

 1.5 ก่านาง/ก่าอะลอง คือ การแสดงร  า นกัร  าผูห้ญิง เรียกว่า 
ก่านาง นักร  าผูช้าย เรียกว่า ก่าอะลอง การแสดงร  าของผู้ชายและผูห้ญิงมีความแตกต่างกันใน 
การวางเทา้ขณะร า 

1.6. ก่าวอน คือ เป็นการแสดงเช่นเดียวกับ ก่าลักมอโลม  
มีรูปแบบเพลงดัง้เดิม และการแสดงใชป้ระกอบในละครที่จดัขึน้ 

1.7 ก่าจอง  คือ การแสดงร  า ประกอบด้วยอุปกรณ์ ใน 
การแสดงคือรม่   

1.8 ก่ ามกยา คื อ  การแสดงร  า  มีดอกไม้ เป็ นอุปกรณ์
ประกอบการแสดง  

1.9 ก่ามัก มือ  คือ การแสดงร  า ประกอบด้วยผ้าผืนยาว 
หลายหลากสี ท่าทางการแสดงมีลกัษณะเหมือนผีเสือ้กางปีก   

2.ดนตรีประกอบการแสดงที่มีบทเพลงรอ้ง 
การแสดงร  าที่มีบทเพลงรอ้ง ใชบ้ทเพลงที่ประพนัธข์ึน้มาใหม่ 

คือเพลงสมยัใหม่ของชาวไทพ่าเก และเพลงดัง้เดิมรว่มดว้ย การบรรเลงประกอบดว้ยเครื่องดนตรี 
ไดแ้ก่ ก๊อง หม่อง และ แซง โดยใชจ้ังหวะทัง้หมด 3 รูปแบบในการบรรเลง รูปแบบการร  าจะถูก
ปรบัเปลี่ยนไปตามจงัหวะการบรรเลงเครื่องดนตรี เช่นเดียวกบัการแสดงร  าที่ไม่มีบทเพลงรอ้ง หรือ
ในบางบทเพลงที่ใชแ้สดงผูแ้สดงจะเปิดเพลงจากแผ่นซีดี เพื่อท าการแสดง 

การแสดงขบัรอ้ง บทเพลงที่ใชใ้นการขบัรอ้งมีทัง้เพลงดัง้เดิมและเพลงสมยัใหม่ 
ขึน้อยู่กบับรบิทการน าไปใช ้การขบัรอ้งเพลงดัง้เดิม จะไม่มีเครื่องดนตรีประกอบ กรณีที่เป็นการขบัรอ้งเพลง
สมยัใหม่จะเปิดซาวดด์นตรีจากแผ่นซีดีหรือจากช่องยทูปู   

ประเภทของบทเพลง 
บทเพลงไทพ่าเก หมายถึง เพลงที่ มีท านองเพลงไทพ่าเก แบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ เพลงดัง้เดิม และเพลงสมยัใหม่ ใชภ้าษาไทพ่าเกในการประพนัธเ์พลง 
เรียกบทเพลง วา่ “หมอค า”ซึง่สามารถแบ่งประเภทไดด้งันี ้ 
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ซอยยอย ในอดีตเป็นเพลงที่ใช้ในช่วงการเก็บเก่ียวข้าว และ 
ขบัรอ้งรว่มกนัในช่วงเวลาวา่ง ไม่มีเครื่องดนตรปีระกอบ 

เคเคียง เป็นบทรอ้งที่มีการเรียบเรียงภาษาผ่านเนือ้หาไวอ้ย่าง
เหมาะสม ดน้เนือ้สด ซึ่งนกัรอ้งจะสามารถแสดงความสามารถในการใชภ้าษาผ่านความคิดและ
จินตนาการไดอ้ย่างอิสระ ในการแสดงจะตอ้งมีผูข้บัรอ้ง 1 คน หรือมากกว่า 1 คน ท าหนา้ที่เป็น
ผูน้  าในการขบัรอ้งและสมาชิกที่เหลือจะเป็นคนรอ้งรบัในค านัน้ๆ ขณะที่ขบัรอ้งจะมีการปรบมือไป
ตามจงัหวะดว้ย ไม่มีเครื่องดนตรปีระกอบ  

ซาเอย ในอดีตเป็นบทเพลงเกีย้วพาราสีของหนุ่มสาวชาวไทพ่าเก 
บทเพลงมีเนือ้หาเก่ียวกบัความรกัโรแมนติก ความสขุ ความสวยงาม เป็นตน้ 

เอนอ เป็นเพลงพืน้บ้านที่ใชข้ับรอ้งก่อนจะเริ่มท าการใดๆ เช่น 
ก่อนท าการแสดง ก่อนเริม่เรยีนหนงัสือในหอ้งเรยีน  

ค าเอย เป็นค ากล่าวที่มีท านอง เป็นบทเพลงที่มีการจัดแสดงใน
ทกุๆกิจกรรม จดัเทศกาลตา่งๆ มีเครื่องดนตรพีืน้บา้นประกอบการขบัรอ้ง 

ค าปู่ สอนหลาน คือ บทประพันธท์ี่เป็นค าสอน มีเนือ้หาเก่ียวกับ
การสอนสั่งเด็กๆ ใหเ้คารพ เชื่อฟังผูใ้หญ่ ปลกูฝังความสิ่งดีงามที่พงึปฏิบตัิ ค่านิยมของชมุชน  

ค าลาวลกูออ่น คือ บทประพนัธส์  าหรบัเด็ก เรื่องเลา่ คติความเชื่อ
ต่างๆ เป็นบทเพลงรอ้งพืน้บา้น ไม่มีดนตรีประกอบ เนือ้หาของบทเพลงกล่าวถึงความเป็นอยู่
ภายในหมู่บา้น คติสอนใจเตือนใจเด็กๆ ปลกูฝังความกตญัญตู่อบิดามารดา  

เพลงสมยัใหม่ คือ เพลงที่ประพนัธบ์ทรอ้งขึน้โดยสมาชิกในชมุชน 
ในส่วนของดนตรีมีการหยิบยืมเครื่องดนตรีอสัสมั ใชภ้าษาไทพ่าเก ถกูบนัทึกไวใ้นรูปแบบของซีด ี
จดัท าเป็นมิวสิควิดีโอ และดนตรีคาราโอเกะ การแสดงจะน าบทเพลงมาแสดงโดยการเปิดจากแผ่น
ซีดี หรอืรอ้งประกอบเครื่องดนตรพีืน้บา้น  

บทรอ้งของเพลงไทพ่าเก ใชภ้าษาไทพ่าเกในการขบัรอ้ง ทัง้บทเพลงที่เป็นเพลง
ดัง้เดิมและเพลงสมัยใหม่ที่ประพันธ์ขึน้ในยุคหลัง มีเนือ้หาบรรยายถึงเรื่องราวธรรมชาติ สภาพแวดลอ้ม 
ประวตัิศาสตร ์ความรกั คุณค่า ค่านิยม คติความเช่ือต่าง  ๆรวมถึงเป็นค าสอนของบรรพบุรุษ โดยบทเพลง
ดัง้เดิมทัง้หมดไม่ทราบนามผูป้ระพนัธท์  านองและบทรอ้ง เนื่องจากมีการขบัรอ้งต่อๆกนัมาตัง้แต่อดีต ส่วน
เพลงสมยัใหม่  

โอกาสในการแสดงมีจดัขึน้ตลอดทัง้ปี งานที่จดัขึน้ตลอดทัง้ปีเป็นงานที่เก่ียวขอ้ง
ทางศาสนาและไม่เก่ียวขอ้งทางศาสนา มีทัง้ก าหนดไวต้ามปีปฏิทินไทและไม่ไดก้ าหนดไว ้ทัง้นีก้ารจดัการ
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แสดงต่าง  ๆจะยกเวน้ในช่วงเขา้พรรษา ซึ่งรูปแบบของการแสดงมีความแตกต่างกนั สามารถแบ่งประเภทได้
ดงันี ้

งานประเพณีและวนัส าคญัต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัศาสนา 
งานประเพณีตามปีปฏิทินไทจัดขึน้ในหนึ่งรอบปีปฏิทินไทเป็น

งานที่มีก าหนดการแน่นอน  ไดแ้ก่ ประเพณีปอยปีเหม่อ ประเพณีปอยสงัแก่น ประเพณีปอยเขา้วา 
และประเพณีอื่นๆ  รวมถึงงานเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆที่เก่ียวขอ้งกบัศาสนา ซึง่ไม่มีการระบวุนัที่
ไวใ้นปฏิทิน โดยใชว้งดนตรีส  าหรบังานแห่ 

งานตอ้นรบัแขก 
งานตอ้นรบัแขก เป็นงานเนื่องในโอกาสพิเศษที่ไม่เก่ียวขอ้งกับ

ศาสนาและไม่มีการก าหนดการอย่างแน่นอนในปฏิทินไท การแสดงจะจดัขึน้เม่ือมีบุคคลส าคัญ
หรือนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนชุมชน มีการจัดแสดงดนตรีในรูปแบบของวงดนตรีประกอบการ
แสดงร  าและการแสดงขบัรอ้ง  มีทัง้บทเพลงพืน้บา้นและเพลงสมยัใหม่ ไดแ้ก่ เพลงเคเคียง เพลง
ซอยยอย เพลงซาเอย เพลงเอนอ เพลงค าเอย และเพลงสมยัใหม่ 

กิจกรรมในครอบครวั 
บทเพลงที่เป็นกิจกรรมในครอบครวั มี 2 ประเภท ไดแ้ก่ เพลงค า

ลาวลกูอ่อน และค าปู่ สอนหลาน ทัง้สองเพลงมีเนือ้หาสอนสั่งเป็นคติสอนใจใหป้ระพฤติปฏิบตัิไป
ในทางที่ดี เพลงค าลาวลกูออ่น จะรอ้งก็ตอ่เม่ือตอ้งการกลอ่มใหเ้ด็กหลบั ไม่ใหเ้ด็กงอแง สว่นเพลง
ค าปู่ สอนหลาน สามารถน ามารอ้งใหเ้ด็กฟังไดต้ลอดเวลาในยามวา่ง  

บทบาทของดนตร ี
บทบาทของดนตรีในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต  

ซึ่งปัจจุบนัจะปรากฏบทบาทของดนตรี ไดแ้ก่ ดนตรีพิธีกรรม ดนตรีเพื่อความบนัเทิง และดนตรี
กล่อมเกลาจิตใจ บทบาทของดนตรีดา้นการประกอบการท างานและการเกีย้วพาราสีในอดีตได้
หายไปจากชมุชน แต่ในส่วนของบทเพลงนัน้ไม่เลือนหายไป มีการปรบัเปลี่ยนบทบาทและน าบท
เพลงพืน้บา้นมาขบัรอ้งแสดงในงานเฉลิมฉลอง งานรื่นเรงิ เพื่อความบนัเทิงแทน  

1.3 วิเคราะหค์ณุลกัษณะทางดนตรีของชาติพนัธุไ์ทพา่เก 
จากการวิเคราะหค์ณุลกัษณะทางดนตรีของชาติพนัธุไ์ทพา่เก ผูว้ิจยัขอสรุป ดงันี ้
โครงสรา้งของเพลงซอยยอย พบว่า มีท านองสรอ้ย 4 วรรค ท านองวรรค 8 วรรค และ

ท านองลงจบ 1 วรรค พิสยัของเสียง พบว่า เสียงต ่าที่สุด คือ เสียงโนต้ G3 ในต าแหน่งใตเ้สน้นอ้ยที่ 2 ของ
กญุแจซอล ระดบัเสียงที่สงูสดุ คือ เสียงโนต้ G4 ในต าแหน่งช่องที่ 2 ของบรรทดัหา้เสน้ของกญุแจซอล อยู่ใน
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บนัไดเสียงเพนทาโทนิค ไดแ้ก่ C4 D4 E4 G4 A4 มีท่วงท านองแบบตามขัน้ มีการซ า้ท านองในส่วนของวรรค 

2 ครัง้ มีการก าหนดความเร็วจงัหวะ   = 89  กระสวนจงัหวะของท านองเพลง มีทัง้หมด 12 กลุ่ม มีการซ า้
กระสวนจงัหวะของท านองเพลง จ านวน 1 กลุม่ คือ กลุม่ที่ 4 จ านวน 2 ครัง้ และกระสวนจงัหวะของท านองไม่
ซ  า้มี 11 กลุ่ม  ซึ่งเป็นส่วนของท่อนสรอ้ย  ดังนั้น จะพบว่า มีการใชก้ระสวนจังหวะที่ซ  า้กันในท่อนสรอ้ย
เท่านัน้ สว่นในหอ้งเพลงอื่น  ๆมีการใชก้ระสวนจงัหวะไม่เหมือนกนั 

โครงสรา้งของเพลงเคเคียง พบว่า เพลงเคเคียงมีท านองของบทเพลง คือ ท านองวรรค 
25 วรรค และท านองลงจบ 1 วรรค พิสยัของเสียง พบว่า เสียงต ่าที่สดุ คือ เสียงโนต้ C4 ในต าแหน่งคาบเสน้
นอ้ยที่ 1 ของกุญแจซอล ระดับเสียงที่สูงสุด คือ เสียงโนต้ E3 ในต าแหน่งเสน้ที่ 1 ของบรรทัดหา้เสน้ของ
กุญแจซอล มีลกัษณะเป็นแนวท านองเดียว อยู่ในบันไดเสียงเพนทาโทนิค ไดแ้ก่ C4 D4 E4 มีท่วงท านอง
แบบตามขั้น มีการซ า้ท านองในส่วนของวรรค 3 ครัง้  มีการก าหนดอัตราจังหวะ 4/4 และความเร็วจังหวะ  

  = 71 ส่วนกระสวนจงัหวะของท านองเพลงเคเคียง สามารถจ าแนกกระสวนจงัหวะของท านองไดท้ัง้หมด 
 5 กลุม่ พบวา่ กระสวนจงัหวะของท านองกลุม่ที่ 1- 4 มีความคลา้ยคลงึกนั นิยมใชก้ระสวนจงัหวะของท านอง
กลุ่มที่  1 มากที่สุด และในขณะที่รอ้งเพลงผู้ขับรอ้งจะตบมือไปตามค ารอ้งในจังหวะ ที่  1 และ 3 ของ 
แต่ละหอ้งเพลง  
 

โครงสรา้งเพลงซาเอย พบว่า มีท านองวรรค 7 วรรค และท านองสรอ้ย 2 วรรค 
พิสยัของเสียงพบว่า เสียงต ่าที่สดุ คือ เสียงโนต้ G4 ในต าแหน่งใตเ้สน้นอ้ยที่ 2 ของกญุแจซอล ระดบัเสียงที่
สูงสุด คือ เสียงโนต้ A3 ในต าแหน่งช่องที่ 1 ของบรรทัดหา้เสน้ของกุญแจซอล มีลกัษณะเป็นแนวท านอง
เดียว อยู่ในบนัไดเสียงเพนทาโทนิค ไดแ้ก่ G3 A3 C4 D4 E4 G4 A4  มีท่วงท านองแบบตามขัน้ มีการก าหนด

ความเรว็จงัหวะ    = 89 กระสวนจงัหวะของท านองไม่ซ  า้กนัมีทัง้หมด 6 กลุม่  
 

 

โครงสรา้งเพลงสมัยใหม่ พบว่า  มีท านองวรรค 50 วรรค และท านองลงจบ 4 วรรค 
พิสยัของเสียง พบว่า ขบัรอ้งในคีย ์F เสียงต ่าที่สดุ คือ เสียงโนต้ D4 ในต าแหน่งใตเ้สน้ที่ 1 ของกุญแจซอล 
ระดับเสียงที่สงูสดุ คือ เสียงโนต้ D5 ในต าแหน่งเสน้ที่ 4 ของบรรทดัหา้เสน้ของกุญแจซอล มีลกัษณะเป็น
แนวท านองเดียว อยู่ในบนัไดเสียงเอฟ เมเจอร ์(F major) ใชท้ัง้หมด 8 เสียง ไดแ้ก่ D4 E4 F4 G4 A4 Bb4 C5 
D5  มีท่วงท านองแบบตามขัน้ รูปแบบของท านองที่ซ  า้กันมี 6 รูปแบบ มีการก าหนดอตัราจังหวะ 4/4 และ
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ความเร็วจังหวะ   = 110 สามารถจ าแนกกระสวนจังหวะของท านองไดท้ั้งหมด 9 กลุ่ม พบว่า นิยมใช้
กระสวนจงัหวะของท านองกลุม่ที่ 2 มากที่สดุ  

การวิเคราะหจ์งัหวะ พบว่า มีการก าหนอดอตัราจงัหวะในรูปแบบ 4/4 มีกระสวน
จงัหวะของท านอง 3 รูปแบบ และก าหนดความเรว็จงัหวะ  

 
ตอนที ่2.กระบวนการสร้างอัตลักษณท์างชาติพันธุไ์ทพ่าเกผ่านมิตทิางดนตรี 

จากการศกึษากระบวนสรา้งอตัลกัษณท์างชาติพนัธุไ์ทพ่าเกผ่านมิติทางดนตรี ผูว้ิจยั
ขอสรุป ดงันี ้

2.1 กระบวนการสรา้งอตัลกัษณท์างชาติพนัธุผ์่านมิติทางดนตรี 
จากการศึกษากระบวนการสรา้งอตัลกัษณท์างชาติพันธุไ์ทพ่าเกผ่านมิติทางดนตรี 

ในหวัขอ้นี ้พบว่า กระบวนการสรา้งอตัลกัษณท์างชาติพนัธุไ์ทพ่าเกผ่านมิติทางดนตรี ไดแ้ก่ 1) การคดัเลือก
นักรอ้ง นักดนตรี และนักร  า  2) การแต่งกายในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมดนตรี  3) จังหวะและ
ท านองเพลงของดนตรีไทพ่าเก 4) ภาษาไทพ่าเกที่ใช้ในบทรอ้ง กระบวนการทั้ง 4 นี ้ เป็นการผนวกเอา
วัฒนธรรมในชุมชนมาใช้ในเพื่อสรา้งอัตลกัษณ์ทางชาติพันธุ์ไทพ่าเกผ่านมิติทางดนตรี แสดงใหเ้ห็นอัต
ลกัษณท์างชาติพนัธุไ์ทพ่าเก ที่เรียกว่า อตัลกัษณท์างวฒันธรรม เป็นอตัลกัษณร์ว่มของคนในชมุชนที่แสดง
ถึงความเป็นหนึ่งเดียว มีแตกต่างจากสงัคมอื่น  ๆซึ่งวฒันธรรมดนตรีของชาวไทพ่าเกมีปรากฏขึน้ในสงัคมมี
มาแต่อดีตและมีการบนัทึกไวใ้นประวตัิศาสตร ์ผูมี้บทบาทส าคญัเป็นกลไกหลกัของชุมชน คือ สมาชิกใน
หมู่บ้าน ผู้ที่ท  าหน้าที่เป็นนักรอ้ง นักดนตรี นักร  า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมดนตรี และปราชญ์
ชาวบา้น ซึง่สรุปตามหวัขอ้ไดด้งันี ้

2 2.1 การคดัเลือกนกัรอ้ง นกัดนตรี และนกัร  า 
การคัดเลือกอยู่บนพืน้ฐานของความสามารถเฉพาะตัวที่ชุมชนให้ 

การยอมรบัความสามารถของบคุคลผูท้ี่จะท าหนา้ที่เผยแพรว่ฒันธรรมความเป็นชาติพนัธุไ์ทพ่าเก
ผ่านการแสดงดนตรี จ าเป็นตอ้งมีทักษะการใชภ้าษาไทพ่าเก ความสามารถทางดนตรี มีความ
มั่นใจในตนเอง และมีความพรอ้มทางสรีระให้รบัหน้าที่ เป็นนักร  า บุคคลเหล่านีจ้ะท าหน้าที่
น  าเสนอวัฒนธรรมของชุมชนสู่ภายนอก สรา้งความเป็นเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ สรา้งความ
สามคัคีในชมุชน สรา้งความยอมรบัจากสงัคมภายนอกในฐานะเป็นวัฒนธรรมหนึ่งในดินแดนที่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศอินเดีย และยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการกระตุน้
จิตส านกึการอนรุกัษว์ฒันธรรมของชมุชนไทพา่เกกนัเองดว้ย  
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2 2 2 การแต่งกายในการเขา้รว่มกิจกรรมทางวฒันธรรมดนตร ี
ชาวไทพ่าเกได้ก าหนดการแต่งกายในการเข้าร่วมกิจกรรมทาง

วฒันธรรมดนตรี ถือไดว้่าเป็นการประกาศใหส้มาชิกในที่เขา้รว่มกิจกรรมทางวฒันธรรมดนตรีทุก
คนรูถ้ึงความเป็นพวกเดียวกนั และท าใหส้ามารถจ าแนกไดว้่าใครคือ “พวกเรา” ใครคือ “คนอื่น” 
เพราะชุดประจ าถิ่นของชาวไทพ่าเกมีความแตกต่างจากสังคมอื่นๆอย่างชัดเจน ดังนั้น  
การแต่งกายจึงมีความส าคัญเป็นหนึ่งในกระบวนการสรา้งอัตลกัษณ์ทางชาติพันธุ์ผ่านมิติทาง
ดนตรี ท าหนา้ที่ตอกย า้และจ าแนกความเป็นไทของชาวไทพ่าเก ช่วยเป็นการกระตุน้จิตส านึก
ความเป็นชาติพนัธไ์ทพ่าเกของสมาชิกในหมู่บา้น รวมทัง้สรา้งส านึกความเป็นไท ในระดบักวา้ง
เม่ือมีการเขา้รว่มกิจกรรมทางวฒันธรรมดนตรีรว่มกบัสมาชิกกลุม่อื่นๆ อีกดว้ย 

การแต่งกายของผูช้ายจะนุ่งโสรง่ และสวมใส่เสือ้เชิต้เป็นเสือ้เชิต้
แบบทั่วไป มีลกัษณะแขนสัน้และแขนยาว บางคนก็สวมเสือ้ยืด และมีผา้พาดบ่า ซึ่งเป็นการแต่ง
กายในชดุประจ าถิ่นแบบเดียวกบัการแต่งกายไปรว่มงานทางศาสนา 

การแต่งกายของผู้หญิงไทพ่าเกจะแต่งกายในชุดประจ าถิ่น 
เหมือนเช่นกบัการแตง่กายไปวดั หรอืเขา้รว่มงานในวนัส าคญัต่างๆ ไดแ้ก่ การสวมผา้นุ่ง เสือ้ยืดได้
ทัง้แขนสัน้และแขนยาว เสือ้ผา้แฟชั่น สีสนัสดใสและมีลวดลาย ผา้พาดบ่า ซึง่มีความแตกต่างกนัที่
สีของผา้พาดบ่า กล่าวคือ  หากเขา้รว่มงานทางศาสนาจะตอ้งใชผ้า้เผิก (ผา้พาดบ่า)สีขาวเท่านัน้ 
ส่วนงานมงคลอื่นๆ สามารถใชผ้า้พาดบ่าเป็นสีอื่นๆ ที่มีสีสนัสดใสได ้และสวมใส่นั่งวาด ซึ่งหญิง
คนใดที่สมรสแลว้จะตอ้งใส่นั่งวาดดว้ย  และการสวมใส่ผา้โฮ (ผา้โพกหวั) จะพบในการแสดงของ
เด็กๆ 

2 2 3 จงัหวะและท านองของชาติพนัธุไ์ทพา่เกที่ใชใ้นการแสดง 
ดนตรีเป็นผลผลิตที่เกิดจากมนุษยเ์ป็นผูส้รา้งสรรค ์ผ่านมโนทัศน์

ออกมาเป็นบทรอ้งและดนตรี เพื่อรบัใชส้งัคมทัง้ดา้นพิธีกรรม ความบนัเทิง การกล่อมเกลาจิตใจ 
จงัหวะและท านองเพลงของชาติพนัธไ์ทพา่เกเป็นอีกหนึง่สว่นส าคญัในการบวนการสรา้งอตัลกัษณ์
ทางชาติพนัธุไ์ทพ่าเก ซึ่งจะปรากฏในกิจกรรมทางวฒันธรรมดนตรีที่จดัขึน้ในงานประเพณี และ
งานเนื่องในโอกาสพิเศษอย่างต่อเนื่องตลอดทัง้ปี ท าหนา้ที่เป็นภาพสะทอ้นสงัคมและวฒันธรรม
ตัง้แต่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับภูมิภาค รวมถึงถ่ายทอดและเช่ือมโยงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์
ไทพ่าเกอีกดว้ย ในดา้นกระบวนการสรา้งอตัลกัษณท์างชาติพนัธุไ์ทพ่าเก จงัหวะและท านองเพลง
ของชาติพันธุ์ไทพ่าเกจะกระตุ้นความเป็นชาติพันธุ์ร่วมกันระหว่างคนในวัฒนธรรม และช่วย 
จดัจ าแนกชาวไทพ่าเกออกจากกลุ่มชาติพนัธุอ์ื่นดว้ยการแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นคนในและคน
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นอกวฒันธรรมจากการรบัรูแ้ละเขา้ใจในจงัหวะและท านองของเพลง เพราะคนไทพ่าเกเท่านัน้ที่จะ
สามารถขับรอ้งและเขา้ใจถึงความหมายอันลึกซึง้ที่เกิดขึน้ผ่านเสียงดนตรีได ้ตลอดจนก่อเกิด
ส านึกในความเป็นชาติพนัธุ์และตอกย า้ความเป็นชาติพนัธุไ์ทพ่าเก ซึ่งจะเห็นไดจ้ากคณุลกัษณะ
ทางดนตรขีองจงัหวะและท านองเพลงไทพา่เก ดงันี ้

จังหวะของดนตรีไทพ่าเก เกิดจากการบรรเลงดนตรีประกอบ
จงัหวะเท่านัน้ ไดแ้ก่ ก๊อง หม่อง แซง  พบไดใ้นงานพิธีกรรม เครื่องดนตรจีะบรรเลงในงานพิธีกรรม 
2 ช่วง คือ ช่วงก่อนจะเริ่มพิธีกรรม เสียงที่ดงัจากเครื่องดนตรีเปรียบเสมือนเสียงสญัญาณรวบรวม
สมาชิกในชุมชนใหไ้ดต้ระหนักรู ้ เสียงของเครื่องดนตรีที่บรรเลงจะช่วยกระตุน้ส  านึกความเป็น
ไทพ่าเกในระดบัจิตวิญญาณใหส้ามารถรบัรูร้ว่มกนัไดถ้ึงความศกัดิ์สิทธ์ิขณะรว่มเขา้รว่มพิธีกรรม 
นอกจากนีจ้ังหวะของดนตรีไทพ่าเกยังสะทอ้นใหเ้ห็นถึงลักษณะทางวัฒนธรรม ดา้นความเช่ือ
ความศรทัธาในพระพทุธศาสนาอีกดว้ย  

ท านองเพลงที่ใชใ้นการแสดง เกิดจากการขบัรอ้งเพลงของนกัรอ้ง 
พบไดใ้นงานรื่นเริง งานสงัสรรค ์โดยสมาชิกในชุมชนเลือกที่จะรอ้งเพลงเม่ือมีการร่วมตัวกันใน
หมู่บา้น ไดแ้ก่ เพลงซอยยอย เพลงเคเคียง เพลงซาเอย เพลงเอนอ เพลงค าเอย และเพลงสมยัใหม่ 
และในวิถีชีวิตของชาวไทพ่าเก ได้แก่ เพลงค าลาวลูกอ่อน และค าปู่ สอนหลาน บทเพลงมี
ความส าคญัในวิถีชีวิตเป็นเครื่องมือแสดงตวัตนรวมถึงทศันคติท่ีสื่อผ่านบทเพลง ทัง้ยงัช่วยตอกย า้
ความเป็นชาติพันธุ์ไทพ่าเก คุณลักษณะทางดนตรีที่อยู่ในบทเพลง ไดแ้ก่ โครงสรา้งของเพลง  
พิสยัของเสียง ผิวพรรณ บนัไดเสียง รูปลกัษณท์่วงท านอง การซ า้ท านอง และจงัหวะ เป็นสิ่งที่ชาว
ไทพ่าเกรบัรูถ้ึงความหมายรว่มกนัผ่านประสบการณท์างดนตรีที่ไดเ้ขา้รว่มกิจกรรมทางวฒันธรรม
ดนตรีต่อเนื่องในแต่ละปี  ซึ่งพบว่า คุณลกัษณะเฉพาะทางดนตรี บทเพลงมีโครงสรา้งหลกัของ
เพลง 3 ส่วน ไดแ้ก่ สรอ้ย วลี และลงจบ .แต่ในบางบทเพลงอาจพบ โครงสรา้งของเพลง 2 ส่วน 
ได้แก่ สรอ้ยและวลี หรือ วลีและลงจบ และยังพบว่ามีการซ า้ท่อนสรอ้ยและท่อนวลีในเพลง  
ใช้บันไดเสียงเพนทาโทนิค ระดับเสียงที่พบ ไดแ้ก่ C D E G  A ท านองเพลงง่ายต่อการจดจ า  
บทเพลงที่มีการตบมือประกอบจังหวะจะสามารถก าหนดอัตราจังหวะและความเร็วได ้ส่วนบท
เพลงที่ไม่มีการตบมือขบัรอ้งตามจินตนาการของนกัรอ้ง มีการซ า้ท านองแต่พบไม่บ่อยในบทเพลง 
ส่วนใหญ่จะซ า้กระสวนจังหวะของท านอง ซึ่งกระสวนจังหวะมีหลายรูปแบบ แต่มีลกัษณะของ
กระสวนจงัหวะของท านองคลา้ยๆกนั มีการก าหนดจงัหวะของท านอง โดยเนน้ใหจ้งัหวะของโนต้
ตวัสดุทา้ยของท านองท่อนนัน้ๆ มีความยาวของจงัหวะมากกวา่จงัหวะของโนต้ในต าแหน่งอื่น  
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จากคุณลักษณะทางดนตรีที่ กล่าวมา สะท้อนให้เห็นถึ ง
ความสมัพนัธใ์นระบบเครือญาติทางดนตรีรว่มกนักบักลุม่ชาติพนัธุไ์ทอื่นๆในภมูิภาคเอเชียตะออก
วนัเฉียงใต ้ดงัจะเห็นไดจ้ากบนัไดเสียงเพนทาโทนิคที่นกัรอ้งเลือกใชด้  าเนินท านองผ่านการขบัรอ้ง
เพลง  

ดา้นกระสวนจงัหวะของเพลงที่พบในเพลงเคเคียง สะทอ้นใหเ้ห็น
ถึงส านึกทางชาติพันธุท์ี่เกิดจากการสื่อสารผ่านความงามทางสนุทรียะระหว่างสมาชิกในชุมชน
และสะทอ้นลกัษณะทางสงัคมในดา้นความเป็นหนึ่งเดียวของสมาชิกที่เกิดขึน้ในขณะขบัรอ้งเพลง
รว่มกนัในบทเพลงเคเคียง  

การผลิตเพลงสมัยใหม่ ซึ่งประพันธ์ขึน้โดยชาวไทพ่าเกถือเป็น
สญัลกัษณท์างวฒันธรรมที่ถกูผลิตขึน้มา เพื่อเป็นการสรา้งจิตส านกึรว่มของคนในวฒันธรรมที่เคย
ผ่านประสบการณท์างวฒันธรรมดนตรีเดียวกนั และตอกย า้ความเป็นตวัตนผ่านองคป์ระกอบทาง
ดนตรีที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างองคป์ระกอบทางดนตรีของชาวไทพ่าเกและดนตรีอัสสมั 
เพลงสมัยใหม่ไดส้รา้งคุณค่าและเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ท  าใหช้าวไทพ่าเกดูมีสถานภาพเท่า
เทียมกบักลุ่มอื่นๆทั่วไปคณุลกัษณะทางดนตรียงัคงบ่งชดัถึงความเป็นไทพ่าเก อตัราจงัหวะที่พบ
ในเพลงดั้งเดิม 4/4 และโครงสรา้งของเพลงดั้งเดิม ไดแ้ก่ มีท่อนสรอ้ย ท่อนวลี และท่อนลงจบ  
จะปรากฏในบทเพลงสมยัใหม่ดว้ย  

2 2 4 การใชภ้าษาไทพา่เกในบทรอ้ง 
ภาษาเป็นสญัลกัษณท์างวฒันธรรมสะทอ้นวิถีชีวิตผ่านช่วงเวลา

ของประวตัิศาสตรข์องชุมชน แสดงใหเ้ห็นถึงอตัลกัษณข์องกลุ่มชาติพนัธุไ์ทพ่าเกไดอ้ย่างเด่นชดั 
ชาวไทพ่าเกจะรบัรูอ้ตัลกัษณท์างชาติพนัธุร์ว่มกนัผ่านบทรอ้ง ช่วยตอกย า้ส  านึกรว่มในความเป็น
ชาติพันธุ์ไทพ่าเก ปลูกฝังความรกัและหวงแหนถิ่นก าเนิด ซึ่งจะพบบทรอ้งที่เป็นภาพสะท้อน
มมุมองตา่งๆ ดงันี ้

 ภาพสะทอ้นดา้นประวตัิศาสตร ์พบในเพลงซอยยอย เนือ้หา
ของบทรอ้งไดส้รา้งส านึกทางประวตัิศาสตรผ์่านการขบัรอ้ง ท าใหช้าวไทพ่าเกไดรู้จ้กัตวัเอง ว่าเขา
เป็นใคร มาจากไหน และเห็นคณุค่าของถิ่นที่อยู่อาศยั กระตุน้จิตส านกึเกิดเป็นความรว่มมือรว่มใจ
ในการช่วยกนัอนรุกัษแ์ละบอกเลา่เรื่องราวต่างๆใหค้นทั่วไปไดร้บัรู ้ 

ภาพสะท้อนด้านมิตรภาพ พบใน เพลงเคเคียง เพลงนี ้
บรรยายถึงความงดงามของสาวไทยที่เดินทางไปยังหมู่บา้นน า้พ่าเก   สะท้อนให้ถึงความต่าง
ระหว่างตนเองและบุคคลอื่น ความต่างนีจ้ะเป็นภาพสะทอ้นใหช้าวไทพ่าเกเห็นภาพรูจ้ักตนเอง
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มากขึน้  และยงัมีการแสดงออกซึ่งความรูส้กึตื่นเตน้และดีใจของชาวไทพา่เกเหมือนการไดพ้บปะพี่
นอ้งสายเลือดเดียวกนัที่ไม่ไดพ้บเจอกนัมาเป็นเวลานาน การประพนัธบ์ทรอ้งเพื่อช่ืนชมหญิงไทย 
ท าใหพ้บว่า เพลงเคเคียง ท าหนา้ที่เป็นสื่อแห่งมิตรภาพที่สามารถกระชับความสมัพันธร์ะหว่าง
ปัจเจกชนไปจนถึงระหว่างประเทศ ท าหน้าที่เช่ือมโยงความสัมพันธ์คนในวัฒนธรรมและนอก
วฒันธรรม  

ภาพสะทอ้นสภาพแวดลอ้มของชุมชน พบในเพลงสมัยใหม่ 
ช่ือเพลง เซ เซ  พาพนมา สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของชุมชน  โดยบทร้องได้บรรยายถึง
สภาพแวดลอ้มใหเ้ห็นถึงความงดงามของภูมิทัศนใ์ห้หมู่บา้น ค่านิยม ดา้นการครองเรือน และ
ความเชื่อของชาวไทพา่เก ดา้นสจัธรรมของชีวิต  

 
2.2 การผลิตซ า้อตัลกัษณท์างชาติพนัธุไ์ทพา่เกผ่านมิติทางดนตรีและวฒันธรรม  

ชาวไทพ่าเกพ่าน าทุนทางวัฒนธรรมมาผลิตซ า้ ซึ่งจะพบว่าการศึกษาการผลิตซ า้ 
อตัลกัษท์างชาติพนัธุไ์ทพา่เกผ่านมิติทางดนตรีและวฒันธรรม มีดงันี ้

2.2.1 การผลิตซ า้ดนตรีพิธีกรรม ชาวไทพ่าเกมีการผลิตซ า้ดนตรีพิธีกรรม ผ่าน 
ความเช่ือทางศาสนา พิธีกรรม ประเพณีต่าง  ๆและงานเนื่องในโอกาสพิเศษที่เก่ียวขอ้งกบัศาสนา ซึง่มีการจดั
ขึน้ในรอบปีปฏิทินไทอย่างต่อเนื่องในชมุชน ดว้ยวิธีมขุปาฐะ โดยที่สมาชิกในครอบครวัและสมาชิกในชมุชน
ถ่ายทอดการตีกลองแก่เยาวชน อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีและการผลิตซ า้กระสวนจังหวะของ
ท านอง  

2.2.2 การผลิตซ า้ดนตรีเพื่อความบันเทิง ชาวไทพ่าเกมีการผลิตซ า้ดนตรีเพื่อความ
บนัเทิง  ในการเฉลิมฉลองงานปอยปีเหม่อ ซึ่งมีการจัดขึน้เป็นประจ าทุกปีในงานปอยปีเหม่อ งานเนื่องใน
โอกาสพิเศษ ดว้ยวิธีมขุปาฐะ โดยที่ปราชญช์าวบา้นถ่ายทอดบทเพลง มีการบนัทกึลายลกัษณอ์กัษร การใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์เช่น ซีดี, Facebook และ Youtube ผลิตซ า้ท านองและกระสวนจงัหวะของท านอง และผลิต
ซ า้ดา้นพฤติกรรมของสมาชืกในชมุชนใหมี้ความสามคัคี 

2.2.3 การผลิตซ า้พิธีกรรมและประเพณี  ชาวไทพ่าเกผลิตซ า้ประเพณีในรอบปี  
งานเนื่องในโอกาสพิเศษที่มีความเก่ียวขอ้งทางศาสนาและไม่เก่ียวขอ้งทางศาสนา มีการสืบทอดกนัมาตัง้แต่
บรรพบุรุษ ซึ่งในงานที่เก่ียวขอ้งกับศาสนาจะมีขั้นตอนพิธีกรรมต่าง  ๆอยู่ดว้ย ซึ่งจะพบว่ามีการผลิตซ า้
พิธีกรรมและประเพณีดว้ยการจัดงานประเพณีในรอบปี การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา การบนัทึกลาย
ลกัษณอ์กัษร และการปลกูฝังจิตส านกึความเป็นไท การอนรุกัษแ์ละสืบสานประเพณี 
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2.2.4 การผลิตซ า้ภาษาไทพ่าเก ชาวไทพ่าเกใชภ้าษาไทพ่าเกในการสื่อสารภายใน

หมู่บา้น มีการใชภ้าษาเขียนไทพ่าเกจดบนัทึกคมัภีรใ์บลาน พบัสา ผืนผา้ หนงัสือ โดยบนัทึกไวใ้นรูปแบบ
ของการจดัท าแบบเรียนภาษาไทพ่าเก บทสวด หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา สภุาษิตค าสอน เนือ้เพลง และ
มีการจดัการเรียนการสอนภาษาไทพ่าเกในหมู่บา้น โดยปราชญช์าวบา้นสอนภาษาไทพ่าเกและเพลงพืน้บา้น 
– การใชภ้าษาไทพ่าเกในการพูดและการเขียน พบการผลิตซ า้ภาษาไทพ่าเก ไดแ้ก่ การขับรอ้งเพลงดัง้เดิม
และเพลงสมยัใหม่ การประพนัธเ์พลงสมยัใหม่การสอนภาษาไทพา่เก และความภาคภมูิใจ 

2.2.5 การผลิตซ า้ชดุแต่งกาย ชาวไทพ่าเกมีการผลิตซ า้ชุดแต่งกายชดุประจ าถิ่นเขา้
รว่มงานประเพณีในรอบปีและกิจกรรมต่าง  ๆโดยผลิตซ า้การแต่งกาย ไดแ้ก่ การแต่งกายชุดประจ าถิ่นของ
นกัรอ้ง นกัร  า และนกัแสดง การแต่งกายชดุประจ าถิ่นเขา้รว่มงานประเพณีต่างๆภายในและภายนอกหมู่บา้น 
การทอผา้และส านกึความเป็นไท 
 
อภปิรายผลการวิจัย 

ชาวไทพ่าเก หมู่บา้นน า้พ่าเก รฐัอสัสมั ประเทศอินเดีย ตัง้ถิ่นฐานอยู่ท่ามกลางชาติพนัธุ์
และวฒันธรรมที่หลากหลาย จากการศกึษาประวตัิความเป็นมาของชาติพนัธุไ์ทพ่าเก สภาพทั่วไป
ของหมู่บา้นน า้พ่าเกและวฒันธรรม ท าใหเ้ห็นถึงโครงสรา้งระหว่างกลุม่ชาติพนัธุแ์ละโครงสรา้งใน
กลุ่มชาติพนัธุไ์ทพ่าเก อีกทัง้ความสมัพนัธเ์ชิงอ านาจของวฒันธรรมกระแสหลกัของรฐัอสัสมัที่มี
อิทธิพลต่อวฒันธรรมของชาวไทพ่าเก ซึ่งเป็นวฒันธรรมกระแสรอง และความสมัพนัธเ์ชิงอ านาจ
ของชาวไทพ่าเกที่อยู่เหนือชาติพนัธุไ์ทกลุ่มอื่นๆ สิ่งเหล่านีล้ว้นเป็นปัจจยัที่ท  าใหช้าวไทพ่าเกต้อง
สรา้งอัตลักษณ์และรกัษาอัตลักษณ์ของตนเองเอาไว ้โดยน าเอาดนตรี ซึ่งเป็นศิลปะที่ง่ายต่อ 
การเขา้ถึงคนทุกวยัและเป็นศิลปะแขนงเดียวที่สามารถสะทอ้นความเป็นไทพ่าเกไดใ้นหลายมิติ 
เช่น วิถีชีวิต ภาษาไทพ่าเก การแต่งกาย และประเพณี มาเป็นตวัขบัเคลื่อนและมีวฒันธรรมภาษา
ไทพ่าเก การแต่งกาย ความเช่ือต่างๆ และประเพณี เป็นสว่นสนบัสนุนในการแสดงตวัตนและตอก
ย า้ความเป็นไทพ่าเก เพื่อไม่ใหถู้กครอบง าจากรฐับาล การสรา้งพืน้ที่ทางสงัคม และการส่งเสริม
ความเป็นไทพ่าเก ผ่านกระบวนการสรา้งอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทพ่าเกผ่านมิติทางดนตรี  
 อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทพ่าเกที่ชาวไทพ่าเก แบ่งไดเ้ป็น  2 ระดับ คือระดับปัจเจกบุคคล และ  
อตัลกัษณร์ว่มของกลุ่ม ชาวไทพ่าเกมีอตัลกัษณใ์นระดบัปัจเจคบุคคลที่แตกต่างกนั ไม่ว่าจะเป็น
ดา้นภาษา การแต่งกาย อาชีพ รสนิยม และอื่นๆ แต่เม่ือมารวมตวักนัอตัลกัษณร์ะดบัปัจเจคบคุคล
จะถูกหลอมรวมกลายเป็นอตัลกัษณร์่วมของกลุ่มโดยทนัที เห็นไดจ้ากการปฏิสมัพนัธก์นัภายใน
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กลุ่มชาติพันธุ์ไทพ่าเก มีการใชภ้าษาไทพ่าเกในการสื่อสารกันระหว่างคนในชุมชน  ท าใหเ้ห็น 
อตัลกัษณท์างชาติพนัธุไ์ทพ่าเกชดัเจนเป็นรูปธรรมมากขึน้ ซึ่งถือว่าเป็นลกัษณะเด่นในความเป็น
ไทของชาวไทพ่าเก ก่อเกิดความรูส้  านึกในความเป็นไทพ่าเก ความภาคภมูิใจ จนน าไปสู่การสรา้ง
และสืบทอดอตัลกัษณท์างชาติพนัธุไ์ทพ่าเก นอกจากนีช้าวไทพ่าเกไดใ้ชอ้ตัลกัษณท์างชาติพนัธุ์
สรา้งกลไลเชิงต่อรองผ่านการผลิตซ า้อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทพ่าเกผ่านมิติทางดนตรีและ
วฒันธรรม เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมือต่อรองกบัรฐับาลกลางของอินเดีย และตอ้งการเชื่อมโยงความเป็น
ไท เพื่อเป็นเครื่องมือในการแสดงความเป็นเครือข่ายของความเป็นไทระหว่างคนไทพ่าเกกบัคนไท
ในอษุาคเนย ์ชาวไทพ่าเกน าเสนอตวัตนผ่านมิติทางดนตรี โดยการเลือกสรรวฒันธรรมดนตรีและ
วฒันธรรมดา้นอื่นๆ  ซึง่เป็นวฒันธรรมดัง้เดิมถือเป็นตวัแทนของชาวไทพา่เกในการสรา้งอตัลกัษณ์
ทางชาติพันธุ์ไทพ่าเกผ่านมิติทางดนตรี โดยมีกระบวนการสรา้งอตัลกัษณท์างชาติพันธุไ์ทพ่าเก
ผ่านมิติทางดนตรี ไดแ้ก่ การคดัเลือกนกัรอ้ง นกัดนตรี และนกัร  า การแต่งกายในชดุประจ าถิ่นของ
ผูเ้ขา้รว่มงานกิจกรรมทางวฒันธรรม จงัหวะและท านองเพลงของดนตรีไทพ่าเก และการใชภ้าษา
ไทพ่าเกในบทรอ้ง ดา้นคุณลกัษณะทางดนตรีของชาติพนัธุไ์ทพ่าเก พบว่า ดนตรีไทพ่าเกบรรเลง
ทั้งหมด 3 รูปแบบ มีอัตราจังหวะที่คงที่ 4/4 ความเร็วของจังหวะ 74 จังหวะเคาะต่อนาที  ส่วน 
บทเพลงที่บรรเลงผ่านการขับรอ้งแบบขนบมีแนวท านองเดียวในบันไดเสียงเพนทาโทนิค ทั้งนี ้
ขึน้อยู่กบัทกัษะและความตอ้งการของผูข้บัรอ้ง และเพลงขบัรอ้งสมยัใหม่จะมีแนวท านองเดียวใน
บันไดเสียงเมเจอร์ กล่าวได้ว่าดนตรีไทพ่าเกนั้นมีคุณลักษณะที่ไม่หวือหวาและไม่ซับซ้อน   
แต่พบว่าเครื่องดนตรีดัง้เดิมเปรียบเสมือนตวัแทนของชาวไทพ่าเก มีความเช่ือมโยงกบัวิถีชีวิตของ
คนในชุมชน มีบทบาทส าคญัในพิธีกรรม เพื่อความบนัเทิง และกล่อมเกลาจิตใจของคนในชุมชน 
อีกทัง้ยงัช่วยสะทอ้นวฒันธรรมและสงัคม นอกจากนีย้งัท าหนา้ที่ถ่ายทอดอตัลกัษณท์างชาติพนัธุ์
ไทพ่าเก รวมถึงมีการผลิตซ า้อตัลกัษณท์างชาติพนัธุไ์ทพ่าเกผ่านมิติทางดนตรีและวฒันธรรมอยู่
ตลอดทัง้ปี จากการศึกษาดนตรีกับการสรา้งอัตลกัษณ์ทางชาติพันธุ์ไทพ่าเก รฐัอัสสมั ประเทศ
อินเดีย ท าใหผู้ว้ิจยัไดเ้ห็นและเรียนรูค้วามส าคญัของวฒันธรรมดนตรีไทพ่าเกในฐานะสญัลกัษณ์
ทางวัฒนธรรมที่จะช่วยสรา้งและสืบทอดอัตลักษณ์ความเป็นไทพ่าเก กล่าวคือ การสรา้ง
สญัลกัษณท์างวฒันธรรมของชาวไทพ่าเกผ่านมิติทางดนตรี เกิดจากกระบวนการเรียนรูร้่วมกัน 
สรา้งจิตส านึกผ่านบทเพลง ผ่านช่วงเวลาตัง้แต่อดีตจนปัจจบุนัจนกลายเป็นมรดกทางวฒันธรรม
ของตน เห็นได้จากการเข้าใจและรับรู ้ถึงจังหวะของดนตรีในงานประเพณีและพิ ธีกรรม  
การผสมผสานวฒันธรรมดนตรีภายนอกในบทเพลงที่ถูกประพนัธโ์ดยชาวไทพ่าเก จดัท าเพลงใน
รูปแบบของดนตรีสมยัใหม่ เพื่อใหมี้ความทนัสมยัและเขา้ถึงง่าย แต่ยงัคงอตัลกัษณท์างขาติพนัธุ์
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ไวใ้นบทเพลง มีการผลิตซ า้ดนตรีดั้งเดิมและเพลงสมัยใหม่น าไปสู่การแสดงน าเสนอตัวตนผ่าน
งานประเพณีและงานรื่นเรงิที่จดัขึน้อย่างเป็นแบบแผนประจ าทกุๆปี  ท าใหผู้ว้ิจยัเห็นว่าการเรียนรู ้
รว่มกันและการเปิดรบัวฒันธรรมดนตรีภายนอกแลว้น ามาผสมผสานกบัวฒันธรรมดนตรีดัง้เดิม
เป็นสิ่งส  าคญั ดนตรีสมยัใหม่เป็นเพลงที่ท  าใหค้นทั่วไปเขา้ถึงง่าย เพราะมีจงัหวะที่สนกุสนานไม่น่า
เบื่อ เนือ้รอ้งภาษาไทพ่าเก มีการผสมผสานเครื่องดนตรีสากลและเครื่องดนตรีอัสสัม  รวมถึง 
การจัดท ามิวสิควิดีโอเป็นส่วนส าคัญที่จะเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์หมู่บา้นและธ ารง  
อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทพ่าเกครอบคลุมในทุกมิติ ช่วยให้อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ยังคงอยู่  
ความตอ่เนื่องของงานประเพณีที่จดัขึน้อยูเ่ป็นประจ าจะคอยกระตุน้เตือนจิตส านกึของชาวไทพา่เก
ใหห้วงแหนในความเป็นไท และก่อเกิดเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ  
วนัดี สนัติวฒุิเมธี (2545) ที่พบวา่ บทเพลงเป็นอตัลกัษณท์ี่อยู่เหนือเขตแดนใดๆ และถกูผลิตซ า้อยู่
เสมอ เพราะบทเพลงเป็นสื่ออิสระที่ไม่จ ากัดพืน้ที่ในการสื่อสาร สามารถแทรกตวัเขา้ไปในหัวใจ
ของผูค้นไดง้่าย รวมทั้งหลบหลีกการคุมขังทางความคิดจากอ านาจรฐัไดเ้ป็นอย่างดี เพราะมัน
สามารถซ่อนเรน้อยู่ในสมองและความทรงจ าของผูค้น และจะปรากฏตัวออกมาเม่ือไหร่ก็ไดท้ี่
บุคคลผูน้ัน้ตอ้งการ หากสถานการณก์ารเมืองเต็มไปดว้ยความวุ่นวาย เสียงเพลงอาจดงักอ้งอยู่
เพียงในใจ แต่หากสถานการณ์สงบเสียงเพลงอาจดังกึกกอ้งไปทั่ว ดว้ยเหตุนี ้บทเพลงจึงมีส่วน
ส าคญัอย่างยิ่งต่อการสรา้งและสืบทอดอตัลกัษณค์วามเป็นไต ทัง้อตัลกัษณท์างภาษา วฒันธรรม 
ประเพณี และจิตส านึกทางประวัติศาสตร ์รวมทั้งสรา้งชุมชนในจินตนาการใหก้วา้งไกลไปกว่า
พืน้ที่ตามพิกดัทางภมูิศาสตรท์ี่กลุม่ชาติพนัธุน์ัน้อาศยัอยู่ 

ดา้นการผลิตซ า้อัตลกัษณ์ทางชาติพันธุไ์ทพ่าเกผ่านมิติทางดนตรีและวฒันธรรม เป็น
การผลิตซ า้ในสิ่งที่ชาวไทพ่าเกนัน้มีอยู่แลว้ใหไ้ดร้บัการตอกย า้ถึงคณุค่าและความส าคญัมากขึน้ 
เพื่อสืบทอดอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ใหค้งอยู่ ดนตรีและวัฒนธรรมดา้นต่างๆของชาวไทพ่าเกมี
กระบวนการเรียนรูแ้ละการสืบทอดผ่านประเพณี พิธีกรรม และงานเนื่องในโอกาสพิเศษอย่าง
ต่อเนื่องตลอดทัง้ปี โดยมีการผลิตซ า้ดนตรีพิธีกรรม ดนตรีเพื่อความบนัเทิง พิธีกรรมและประเพณี 
ภาษาไทพ่าเก และชุดแต่งกาย ซึ่งสอดคล้องกับที่  กาญจนา แก้วเทพ (2545) ได้อธิบายว่า 
วฒันธรรมเป็นสิ่งที่ถกูผลิต บรโิภค และผลิตซ า้โดยคนในสงัคมกลุ่มต่าง ๆ การผลิตซ า้วฒันธรรม
จะท าใหว้ฒันธรรมนัน้ด ารงอยู่ไดโ้ดยไม่สญูสลายไปจากสงัคมนัน้ สิ่งที่ถกูน ามาผลิตซ า้คือสิ่งที่ถกู
เลือกมาอยู่ใหด้  ารงสืบไปผ่านประเพณีการเลือกสรร (tradition of   selection) ของคนในสังคม 
และมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวนัดี สนัติวฒุิเมธี (2545) ที่ศึกษาเรื่องกระบวนการสรา้งอตั
ลกัษณท์างชาติพนัธุข์องชาว ไทยใหญ่ชายแดนไทย-พม่ากรณีศึกษา หมู่บา้นเปียงหลวง อ าเภอ
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เวียงแหง  จังหวัดชียงใหม่  พบว่าการสืบทอดอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์  ได้เกิดขึ ้นภายใต้
ความสมัพนัธท์ี่สลบัซบัซอ้นหลากหลายไม่หยดุน่ิงมาตัง้แต่อดีต แต่ละกลุม่ชาติพนัธุต์อ้งการรกัษา
ความเป็นหนึ่งเดียวหรือความเป็นปึกแผ่นในพวกเดียวกนั ซึง่เหมือนกบัที่ชาวไทพ่าเกไดส้ืบทอดวิถี
ดัง้เดิมและมีการหยิบยืมวฒันธรรมกระแสหลกับางสว่นมาปรุงแต่งใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมของตนเอง 
เพื่อรกัษาอตัลกัษณค์วามเป็นตวัตนใหค้งอยู่แมบ้รบิททางสงัคมจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ตาม 

ขอ้คน้พบ จากการศกึษาประวตัิศาสตรค์วามเป็นมาของชาวไทพ่าเก การตัง้ถิ่นฐานและ
การอพยพของชาวไทพ่าเก ท าใหพ้บความสมัพันธค์วามเป็นเครือญาติระหว่างชาวไทพ่าเกและ
ชาวไทใหญ่จากเสน้ทางอพยพ โดยชาวไทพ่าเกไดเ้ดินทางอพยพมาจากเมืองมาว ปัจจุบันคือ  
เขตปกครองตนเองไทเต๋อหง (ไทใต้คง) และจิ๋ งโผ่  (Dehong Dai and Jingpo Autonomous 
Prefecture) มณฑลยนูนาน ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องสาธารณรฐัประชาชนจีน อพยพโดยใชเ้สน้ทาง
บริเวณชายแดนรัฐอัสสัมและตอนเหนือของประเทศพม่า จนกระทั่ งมาตั้ง ถิ่นฐานอยู่ ใน
รฐัอสัสมัประเทศอินเดีย ซึ่งมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สวุรรณา กสิกรรม (2557) ที่พบว่า
ชาติพนัธุไ์ทพ่าเกเป็นกลุ่มชาติพันธุเ์ดียวกับชาติพันธุไ์ทใหญ่ที่อาศยัตัง้ถิ่นฐานกระจายอยู่ทั่วไป
ตัง้แต่บรเิวณตอนเหนือของประเทศพม่า ตะวนัตกเฉียงใตข้องจีน ภาคเหนือของไทยและลาว 

นอกจากนีย้งัพบอตัลกัษณร์ว่มระหวา่งชาวไทพา่เกและชาวไทใหญ่ที่อยู่ในแนวเสน้ตัง้แต่
รฐัชานไปจนถึงรฐัอสัสมัจากการศกึษาอตัลกัษณท์างชาติพนัธุไ์ทพ่าเก ไดแ้ก่ ดนตรี ภาษาไทพ่าเก 
การแต่งกาย ความเช่ือต่างๆ และประเพณี กล่าวคือ ชาวไทพ่าเกมีอตัลกัษณร์่วมกบัชาวไทใหญ่  
เห็นไดจ้าก ดา้นภาษาไทพ่าเก ชาวไทพ่าเกไดร้บัอิทธิพลของรูปอกัษรมาจากอกัษรมอญโบราณ
เช่นเดียวกบัอกัษรไทใหญ่ ดา้นประเพณี พบวา่ ชาวไทพา่เกมีงานปอยหรอืงานประเพณีที่เก่ียวขอ้ง
ทางศาสนาและไม่เก่ียวขอ้งกบัศาสนาจดัขึน้เป็นประจ าทกุปีตามรอบปีปฏิทินไท ซึ่งสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ สทุศัน ์กนัทะมา (2542) ที่กลา่ววา่ ประเพณีวฒันธรรม หรือ “หย่าสี่สิบสองเหลิน” จะ
มีแทบทุกเดือน โดยจะเน้นการท าบุญท าทานเป็นหลัก ทั้งนี ้เพราะชาวไทใหญ่นับ ถือ
พระพุทธศาสนาอย่างเครง่ครดั ดา้นดนตรีมีความเช่ือมโยงในวิถีชีวิตของชาวไทพ่าเกและชาวไท
ใหญ่ กล่าวคือ ก๊องหรือกลองถูกน ามาเป็นสญัลกัษณท์างวฒันธรรมปรากฏในพิธีกรรมและงาน
ประเพณีที่เก่ียวขอ้งทางศาสนา ตีดว้ยอตัราจงัหวะคงที่ 4/4 ตีดว้ยกระสวนจงัหวะ 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ 
1) ตีในจังหวะที่  1 และ 3 ของห้องเพลง 2) ตีในจังหวะที่  1 2 และ 3 ของห้องเพลง 3) ตีแบบ
ผสมผสานระหว่างรูปแบบที่ 1 และ 2 โดยเริ่มจากการตีในรูปแบบที่ 2 จ านวนหนึ่งหอ้งเพลงแลว้
ตามดว้ยรูปแบบที่ 1 จ านวนหนึ่งหอ้งเพลงวนไปเรื่อยๆ ก๊องเป็นเครื่องดนตรหีลกัที่จะบรรเลงขึน้มา
ก่อนจากนั้นจะตามด้วยโหม่งและแซง เสียงของกลองที่ดังกึก ก้องถือเป็นสัญญาณแห่ง 
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ความศรทัธาในพระพทุธศาสนาสง่ถึงผูเ้ขา้รว่มงาน และท าหนา้ท่ีสกัการะบชูาส่ิงศกัดิสิ์ทธ์ิในขณะ
พิธีกรรมก าลงัด าเนินอยู่  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรประพิตร ์เผ่าสวสัดิ ์(2558 ) กลา่วถึงกลอง
กน้ยาวของชาวไทใหญ่ไวว้่า กลองกน้ยาวถือเป็นทรพัยากรทางวฒันธรรมของชาวไทใหญ่ที่สืบ
ทอดและปรากฏอย่างแพรห่ลาย กลองกน้ยาวเป็นเครื่องมงคล ใชต้ีประกอบงานบญุงานปอย งาน
บวช งานขึน้บา้นใหม่ งานรื่นเรงิ งานแห่ปอยออกหว่า ประกอบฆอ้งราวและฉ่ิงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเดือนมีนาคมของทุกปี ชาวไทใหญ่ในเมืองสีป่อจดังานฉลองพระเจดียบ์่อจู่อย่างครกึคืน้หลาน
วนัติดต่อกัน ในช่วงงานเทศกาลนี ้ชาวไทใหญ่จ านวนอย่างนอ้ย 100,000 คนทั่วเมืองสีป่อและ
จงัหวดัใกลเ้คียง เช่น แขวงจ๊อกแม แต่งกายชดุไทใหญ่ ผูห้ญิงนุ่งซิ่นไทใหญ่ ผูช้ายโพกผา้ กลองกน้
ยาวถือเป็นเครื่องดนตรีท่ีขาดไม่ไดใ้นการประกอบงานบญุของชาวไทใหญ่ และงานวิจยัของ ข าคม 
พรประสิทธ์ิ ท่ีสรุปคณุลกัษณะท่ีโดดเด่นของการตีกลองกน้ยาวแบบ “ตีเขา้ปอย” หรือการตีแห่เขา้
ไปในงานบุญ ไวว้่า ปรากฏลกัษณะที่โดดเด่นอยู่ 3 ลกัษณะ ประการแรก คือ การขึน้ตน้มีทัง้การ
เริม่ตน้ดว้ยมองก่อนและการตีกลองกน้ยาวเขา้มาเลย โดยสว่นใหญ่จะเริม่ตน้ดว้ยเสียงมองก่อนจะ
เป็นการตีตามมาดว้ยกลองกน้ยาวและฉาบใหญ่ โดยกลองกน้ยาวจะเริ่มตน้ดว้ยการก ามือตีลงบน
หนา้กลองหรอืที่เรียกกนัวา่ “การตีลงสน้” ลกัษณะที่ 2 ปรากฏการตีลกัจงัหวะกลองกน้ยาวกบัมอง 
โดยลกัษณะกระสวนท านองเม่ือรวมกบัเสียงมอง ไดแ้ก่ /---ปงุ/-ปงุ-มง้/ สว่นอีกกระสวนหนึ่ง เม่ือมี
การตีรวมกบัเสียงมองจะปรากฏเป็นเสียง /---เป้ิง/---มง้/---เป้ิง/---มง้/ ลกัษณะที่ 3 ปรากฏลกัษณะ
การตีกลองกน้ยาวประกอบการแห่มกัตีดว้ยเสียงเป้ิง หรือการตีเปิดมือใหเ้กิดเสียงดงัเป็นสว่นใหญ่ 
และยงัปรากฏลกัษณะท านองกลองกน้ยาวมีปรากฏหลากหลาย มีทัง้การตีพยางคเ์สียงห่าง การตี
พยางคเ์สียงชิด การตีผสมผสานระหวา่งเสียงชิดกบัเสียงห่าง และการตีแบบกระตกุ 2 พยางคเ์สียง 
ส าหรบัการตีฉาบใหญ่พบวา่ การตีถ่ีหรือห่างขึน้อยู่กบักระสวนของกลองกน้ยาว หากกลองกน้ยาว
ตีมือที่เป็นพยางคถ่ี์ ฉาบใหญ่ก็จะตีรวัไปตามมือของคนตีกลอง 

อีกทั้งยังพบความเป็นเครือญาติทางดนตรีร่วมกันกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทอื่นๆในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกวันเฉียงใต้ กล่าวคือ ในเพลงร้องดั้งเดิมปรากฏบันไดเสียงเพนทาโทนิค  
ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ (สธีุ จันทรศ์รี และ สมทรง บุรุษพัฒน ์2561) ที่กล่าวถึงระบบเสียง
ของการด าเนินท านองของวัฒนธรรมดนตรีไทด า ไว้ว่า วัฒนธรรมดนตรีของชาวไทด าทั้ง 
การขบัและการบรรเลงเครื่องดนตรีนัน้ มีการด าเนินท านองภายใตโ้ครงสรา้งของระบบเสียงแบบ
เดียวกนัทัง้สิน้ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎีระบบเสียงแบบ “คีตปัญจมลู” (pemtatonic) 

จากการอภิปรายผลการวิจยั ท าใหม้องเห็นวา่การศกึษาตวัตนของชาวไทพา่เกผ่านดนตรี  
ดนตรีท าหนา้ที่สะทอ้นตัวตน กระตุน้และตอกย า้ส  านึกความเป็นไท สรา้งความภาคภูมิใจ เป็น
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ตวัแทนของชมุชนน าเสนออตัลกัษณท์างชาติพนัธุผ์่านกิจกรรมทางวฒันธรรมดนตรีที่จดัขึน้ตลอด
ทัง้ปี ดา้นการผลิตซ า้อตัลกัษณท์างชาติพันธุไ์ทพ่าเกผ่านมิติทางดนตรี ท าใหม้องเห็นความเป็น
ตวัตนและรูถ้ึงศกัยภาพของชุมชนเป็นแนวทางก าหนดทิศทางในการพฒันา มีพลงัเพียงพอที่จะ
ปะทะประสานกับอ านาจรฐัและชาติพันธุก์ลุ่มใหญ่ รวมถึงการสรา้งเครือข่ายความเป็นไท และ
จากการศึกษาในครัง้นีท้  าใหเ้ห็นว่าดนตรีเป็นศาสตรอ์ีกดา้นหนึ่งที่มีความส าคัญไม่นอ้ยไปกว่า
ศาสตรด์า้นอื่นๆ สามารถน ามาอธิบายปรากฏการณท์างสงัคมผ่านมมุมองทางดนตรีได ้

 
ข้อเสนอแนะ 

1.จากการศึกษาดนตรีกับการสรา้งอัตลกัษณ์ทางชาติพันธุ์ไทพ่าเก รฐัอัสสมั ประเทศ
อินเดีย พบว่าชาวไทพ่าเกใชด้นตรีเป็นเครื่องมือในการสรา้งอตัลกัษณท์างชาติพนัธุ ์เพราะดนตรี
สามารถแสดงและถ่ายทอดให้เห็นความเป็นไทพ่าเกในทุกมิติ  ดังนั้นสามารถน ากระบวนการ
สรา้งอตัลกัษณข์องชาวไทพ่าเกผ่านมิติทางดนตรีไปเป็นตน้แบบในการศึกษาการสรา้งอตัลกัษณ์
ทางชาติพันธุ์ ซึ่งกระบวนการเหล่านีช้่วยก าหนดทิศทางในการพัฒนาชุมชนได ้ฉะนั้น จึงควรมี
การศึกษาประเด็นนีใ้นพืน้ที่อื่นๆ เพื่อถอดรหสัถึงกระบวนการส าคญัที่จะน าไปสู่การพฒันาความ
เจรญิของชมุชน น ามาเป็นแนวทางในการจดัระบบและอนรุกัษว์ฒันธรรมชมุชนของตนเองผ่านมิติ
ทางดนตรไีด ้

2.ควรศึกษาดนตรีของชาติพันธุ์ไทกลุ่มอื่นๆที่อาศัยอยู่ในรฐัอัสสัม น ามาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกนัระหว่างชาวไทที่อาศยัในรฐัอสัสมัและชาวไทที่อาศยัในพืน้ที่อื่น เพื่อใหเ้ห็นความ
เช่ือมโยงความเป็นเครอืญาติของชาติพนัธุไ์ทในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

3.การศึกษาความเช่ือมโยงทางวฒันธรรมไทของชาวไทในรฐัอสัสมักบักลุ่มชาวไทกลุ่ม
อื่นๆ จากเส้นทางการอพยพตั้งแต่ทางตอนใต้ของประเทศจีนไปยังรฐัอัสสัม ประเทศอินเดี ย
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ช่ือ – นามสกลุ  อา้ย เจมอ ชคัคพั (Ai Je Mo Chakhap) 

อาย ุ   34  ปี 

วนั/เดือน /ปี เกิด  14 ตลุาคม พ.ศ.2529  (14/10/1986) 

สถานภาพ โสด 

ศาสนา  พทุธ 

สญัชาต ิ อินเดีย 

ที่อยู ่ Namphake  Village, Naharkatia, Assam, India. Pin - 786610 

ภาษาแม ่ ภาษาไทพา่เก   

ภาษาอื่นที่ใช ้ ภาษาอสัสมั ภาษาฮนิดี และภาษาองักฤษ 

Facebook Ai Je Mo Chakhap 

E-mail jmchakhap@gmail.com 

ที่มาของรูปภาพ : ผูว้ิจยั 
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ช่ือ – นามสกลุ  แสน เอม ชคัคพั (Chen Aim Chakhap) 

อาย ุ  27 ปี 

(วนั/เดือน /ปี เกิด   10 ตลุาคม พ.ศ.2536 (10/10/1993) 

สถานภาพ โสด 

ศาสนา  พทุธ 

สญัชาต ิ อินเดีย 

ที่อยู ่ Namphake  Village, Naharkatia, Assam, India. Pin - 786610 

ภาษาแม ่ ภาษาไทพา่เก   

ภาษาอื่นที่ใช ้ ภาษาอสัสมั ภาษาฮนิดี และภาษาองักฤษ 

อาชีพ  นกัศกึษา 

Facebook Chen Aim Chakhap 

ที่มาของรูปภาพ : ผูว้ิจยั 
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ช่ือ – นามสกลุ  อ๊าม เชา เคโย โกเฮน เวียงแก่น  (Am Chaw Khya Gohain Weingken) 

อาย ุ   62  ปี 

(วนั/เดือน /ปี เกิด 1 มกราคม พ.ศ.2501 (01/01/1958) 

สถานภาพ สมรม 

ศาสนา  พทุธ 

สญัชาต ิอินเดีย 

ที่อยู ่ Namphake  Village, Naharkatia, Assam, India. Pin - 786610 

หมายเลขโทรศพัท ์ +9954752318 

ภาษาแม ่ ภาษาไทพา่เก   

ภาษาอื่นที่ใช ้ ภาษาอสัสมั ภาษาฮนิดี และภาษาองักฤษ 

อาชีพ  ขา้ราชการบ านาญ 

Facebook Amchaw Chakhap 

ที่มาของรูปภาพ : ผูว้ิจยั 
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ช่ือ – นามสกลุ  อีนาว  เถา้มงุ  (Enow Thoumong) 

อาย ุ  30  ปี 

วนั/เดือน /ปี เกิด  7 พฤษภาคม พ.ศ.2533 (07/05/1990) 

สถานภาพ โสด 

ศาสนา  พทุธ 

สญัชาต ิ อินเดีย 

ที่อยู ่ Namphake  Village, P.O. -  Naharkatia, Assam, P.S. – Jeypore, District – 

Dibrugarh,  Assam State, India. Pin - 786610 

หมายเลขโทรศพัท ์ +998486965382 

ภาษาแม ่  ภาษาไทพา่เก 

ภาษาอื่นที่ใช ้ ภาษาอสัสมั ภาษาฮนิดี และภาษาองักฤษ 

Facebook/instrgram Enow Thoumong/ enowthoumg_50 

ที่มาของรูปภาพ : ผูว้ิจยั 
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ช่ือ – นามสกลุ   เอม แสน  เถา้มงุ  (Aim Chen  Thoumong) 

อาย ุ   21  ปี 

วนั/เดือน /ปี เกิด   4 สิงหาคม พ.ศ.2542 (04/08/1999) 

สถานภาพ  โสด 

ศาสนา   พทุธ 

สญัชาต ิ  อินเดีย 

ที่อยู ่  Nanphake  Village, Naharkatia, Assam, India. Pin - 786610 

หมายเลขโทรศพัท ์ +998471915899 

E-mail  aimchenching48@gmail.com 

ภาษาแม ่  ภาษาไทพา่เก 

ภาษาอื่นที่ใช ้ ภาษาอสัสมั ภาษาฮนิดี และภาษาองักฤษ 

อาชีพ  นกัศกึษา 

Facebook/instrgram Chenn Thwng 

ที่มาของรูปภาพ : ผูว้ิจยั 
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ช่ือ – นามสกลุ  งี่ แทน ไฮโหลง (Ngi Than Hailoung) 

อาย ุ  51  ปี 

วนั/เดือน /ปี เกิด  31 ธนัวาคม พ.ศ.2512   (31/12/1969) 

สถานภาพ สมรส 

ศาสนา  พทุธ 

สญัชาต ิอินเดีย 

ที่อยู ่ Nanphake  Village, Naharkatia, Assam, India 

หมายเลขโทรศพัท ์ +998136061614 

ภาษาแม ่  ภาษาไทพา่เก 

ภาษาอื่นที่ใช ้ ภาษาอสัสมั ภาษาฮนิดี และภาษาองักฤษ 

ความรูค้วามสามารถ ครูสอนภาษาไทพา่เก และสอนเพลงพืน้บา้น ใหก้บัสมาชิกในหมู่บา้น, 

ขบัรอ้งเพลงดัง้เดิมไทพ่าเก 

Facebook Ngi Than Hailoung 

ที่มาของรูปภาพ : ผูว้ิจยั 
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ช่ือ – นามสกลุ  เย่ หอม ไฮโหลง (Jehom Hailoung)  

อาย ุ    27 ปี 

วนั/เดือน /ปี เกิด   5 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2536 (05/02/1993) 

สถานภาพ  โสด 

ศาสนา   พทุธ 

สญัชาต ิ  อินเดีย 

ที่อยู ่  Nanphake  Village, Naharkatia, Assam, India. Pin - 786610 

หมายเลขโทรศพัท ์ +917896289987 

ภาษาแม ่  ภาษาไทพา่เก 

ภาษาอื่นที่ใช ้ ภาษาอสัสมั ภาษาฮนิดี และภาษาองักฤษ 

อาชีพ  พยาบาล 

Facebook Hailoung  Jehom  

ที่มาของรูปภาพ : ผูว้ิจยั 
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ช่ือ – นามสกลุ  งี่ คยา ค า เวยีงแก่น (Ngi Kya Kham Weingken) 

อาย ุ  49 ปี 

ศาสนา  พทุธ 

สญัชาต ิอินเดีย 

ที่อยู ่ Namphake  Village, Naharkatia, Assam, India 

ภาษาแม ่  ภาษาไทพา่เก 

ภาษาอื่นที่ใช ้ ภาษาอสัสมั ภาษาฮนิดี และภาษาองักฤษ 

อาชีพ  เป็นผูด้แูล พิพธิภณัฑ ์ชื่อวา่ Tai Phake Museum : A Heritage House 

ที่มาของรูปภาพ : ผูว้ิจยั 
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ช่ือ – นามสกลุ  เปียลอน เถา้มงุ (Pyalon Thoumong) 

อาย ุ  31  ปี 

วนั/เดือน/ปี เกิด  2 พฤษภาคม 2532 (02/05/1989) 

สถานภาพ โสด 

ศาสนา  พทุธ 

สญัชาต ิ อินเดีย 

ที่อยู ่ Namphake  Village, P.O. -  Naharkatia, Assam, P.S. – Jeypore, District – 

Dibrugarh,  Assam State, India. Pin – 786610 

ภาษาแม ่  ภาษาไทพา่เก 

ภาษาอื่นที่ใช ้ ภาษาอสัสมั ภาษาฮนิดี และภาษาองักฤษ 

อาชีพ  รบัราชการ 

ความสมัพนัธ ์ พี่สาวของ อีนาว เถา้มงุ 

ที่มาของรูปภาพ : ผูว้ิจยั 
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 ช่ือ – นามสกลุ  งี่ ยอด เวยีงแก่น (Ngi Yot Weingken) 

 สถานภาพ สมรส 

 ศาสนา  พทุธ 

 สญัชาต ิ อินเดีย 

 หมายเลขโทรศพัท ์ +919435139792 

 ภาษาแม ่  ภาษาไทพา่เก 

 ภาษาอื่นที่ใช ้ ภาษาอสัสมั ภาษาฮนิดี และภาษาองักฤษ 

 อาชีพ  รบัราชการ 

 ที่มาของรูปภาพ : ผูว้ิจยั 
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ช่ือ – นามสกลุ   อา้ย เจ๊กยา โกวเฮน (Ai Jekya Gohain)  

อาย ุ  67  ปี 

ศาสนา  พทุธ 

สญัชาต ิ อินเดีย 

ที่อยู ่ Namphake  Village, P.O. -  Naharkatia, Assam, P.S. – Jeypore, District – 

 Dibrugarh,  Assam State, India. Pin – 786610 

ภาษาแม ่  ภาษาไทพา่เก 

ภาษาอื่นที่ใช ้ ภาษาอสัสมั ภาษาฮนิดี และภาษาองักฤษ 

อาชีพ  ขา้ราชการบ านาญ 

ความสมัพนัธ ์ บิดาของ อนีาว เถา้มงุ 

ที่มาของรูปภาพ : ผูว้ิจยั 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล ภาวิณี ธีรวฒุ ิ
วัน เดอืน ปี เกิด 17 กนัยายน 2531 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2554  

ดนตรีบณัฑิต  วิทยาลยัดนตร ี  
จาก มหาวิทยาลยัรงัสิต  
พ.ศ.2559  
ศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร ์  
สาขามานษุยดรุยิางควทิยา   
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ   

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน จ.ราชบรุ ี
ผลงานตพีมิพ ์ ดนตรีในเทศกาลบิฮรูฐัอสัสมั ประเทศอินเดีย   
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