ศิลปะการแสดง การละเล่น เครื่องดนตรี และเพลงพื้นบ้านของชาติพันธุ์ไท-ยวน ราชบุรี
ศิลปะการแสดง
ศิลปะการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ยวน นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน สามารถแบ่งออกเป็น ๓ กลุม่
คือ ๑. การแสดงแบบดั้งเดิมที่มีมาแต่โบราณกาล
๒. การแสดงทีป่ ระดิษฐ์ขึ้นในคุ้ม
๓. การแสดงทีป่ ระดิษฐ์ขึ้นใหม่
๑. การแสดงแบบดั้งเดิมที่มีมาแต่โบราณกาล
การแสดงของชาวไท-ยวนแบบดั้งเดิมที่มีมาแต่โบราณเป็นการแสดงของผู้ชาย ได้แก่ การฟ้อนเจิง
ฟ้อนดาบ ซึ่งเป็นพื้นฐานประกอบการฟ้อนประกอบอาวุธอื่นๆ นอกจากนั้นยังมีการตีกลอง ๒ ชนิด คือ การตี
กลองปูจา และการตีกลองสะบัดชัย
- ฟ้อนเจิง เจิง คือ ชั้นเชิง ฟ้อนเจิง เป็นการร่ายรําตามกระบวนท่าตามแบบแผนที่แสดงออกถึง
ศิ ล ปะในการต่ อ สู้ ข องชาย ซึ่ ง ท่ า รํ า นั้ น มี ทั้ ง ท่ า หลั ก และท่ า ที่ ผู้ รํ า แต่ ล ะคนจะใช้ ค วามสามารถเฉพาะตั ว
พลิกแพลงให้ดูสวยงาม ในระยะแรก ฟ้อนเจิง หมายรวมเอาทั้งการฟ้อนประกอบอาวุธและไม่มีอาวุธโดยเรียก
ลักษณะการฟ้อนตามนั้น ได้แก่
ใช้ไม้ค้อน หรือไม้พลองประกอบการรํา เรียกว่า ฟ้อนเจิงไม้ค้อน

ใช้หอกประกอบการร่ายรํา เรียกว่า ฟ้อนเจิงหอก

ใช้ดาบประกอบการร่ายรํา เรียกว่า ฟ้อนเจิงดาบ

ใช้ลา คือ ดาบวงพระจันทร์ประกอบการร่ายรํา เรียกว่า ฟ้อนเจิงลา ร่ายรําด้วยมือเปล่า เรียกว่า ฟ้อนเจิงมือ

ต่อมา คําว่าเจิง ในการฟ้อนประกอบอาวุธต่าง ๆ ได้กร่อนหายไป และเรียกการฟ้อนเจิงประกอบ
อาวุธต่าง ๆ ตามชื่อของอาวุธนั้น ๆ เช่น ฟ้อนไม้ค้อน ฟ้อนหอก ฟ้อนดาบ ฟ้อนลา และเรียกการร่ายรําในลีลา
การต่อสู้ด้วยมือเปล่านี้ว่า ฟ้อนเจิง
การฟ้อนเจิงประกอบอาวุธบางประเภทนั้น ในระยะหลังไม่ค่อยได้รับความนิยม เช่น ฟ้อนเจิงไม้ค้อน
และฟ้อนเจิงหอก แต่อาจพบอยู่บ้างในการพิธีฟ้อนผี ส่วนการฟ้อนเจิงลานั้นไม่ปรากฏว่ามีการฟ้อนให้เห็น
ส่วนการฟ้อนเจิงดาบนั้นได้รับความนิยมมากทั้งในการแสดงประกอบการตีกลองอย่าง ในขบวนแห่ครัวทานเข้า
วัด และเป็นที่นิยมมากในการแสดงเชิงศิลปวัฒนธรรมบนเวที สําหรับการฟ้อนเจิงมือ หรือฟ้อนเจิงนั้น จะมี
ลูกเล่นได้มากกว่าการฟ้อนประกอบอาวุธเพราะคล่องตัวมากกว่าที่จะต้องแสดง การรําอาวุธควบคู่กับการฟ้อน
การฟ้อนเจิงนี้ มักดําเนินร่วมกับตบบ่าผาบ หรือตบขนาบ หรือ ตบมะผาบ คือ การตบไปยังส่วนต่างๆ
ของร่างกายเพื่อให้เกิดเสียงดัง การฟ้อนเจิงหรือฟ้อนรําแสดงลีลาประกอบการตบไปตามร่างกายดังกล่าวเรียก
รวม กันว่า ตบบ่าผาบฟ้อนเจิง และมักเป็นการเริ่มต้นก่อนที่จะมีการฟ้อนอาวุธ หรือกิจกรรมอื่นที่คล้ายคลึงกัน

การแต่งกายในศิลปะการแสดงฟ้อนเจิง
๑. กางเกงขาก๊วยขาสั้น ที่เรียกว่า เตี่ยวสะดอ
๒. เสื้อหม้อห้อมแขนสั้น
๓. ผ้าต่องหรือผ้าขาวม้าคาดเอว
๔. ผ้าโพกศีรษะ
๕. ดาบ
เครื่องดนตรีประกอบการแสดงฟ้อนเจิง
การฟ้อนเจิงในสมัยก่อนนิยมฟ้อนกับกลองแซะหรือกลองแสะ ( อ่าน “ก๋องแสะ”) ซึ่งเป็นกลองขนาด
ใหญ่ ใช้ผู้ดีสองคน คนตีหลักใช้ค้อนส่วนคนตีด้านหลังใช้ไม้ไผ่เป็นกีบตีให้มีจังหวะรับกับการตีด้วยไม้ค้อน มี
ฆ้องและฉาบเดินจังหวะค่อนข้างเร็ว ต่อมาใช้กลองสะบัดชัยชนิดมีลูกตุบประกอบฆ้องและฉาบและภายหลังใช้
กลองสิ้งหม้องหรือกลองยาว และท้ายสุดใช้กลองปู่เจ่คือกลองก้นยาวแบบไทใหญ่ แต่โดยสรุปแล้วจะใช้เครื่อง
ดนตรีที่มีกลองเดินจังหวะเร็วเพื่อให้สอดคล้องกับท่าฟ้อนที่ดําเนินไปอย่างคึกคัก
การแสดงแบบดั้งเดิมเหล่านี้ เป็นศิลปะการแสดงที่มีมาแต่โบราณ สืบหาผู้ที่คิดค้นขึ้นไม่ได้ แต่เดิมนั้น
ไม่มีจุดมุ่งหมายในการแสดงให้ผู้ชมได้ดู แต่การฟ้อนหรือการแสดงแต่ละครั้งเป็นการแสดงออกถึงความปีติยินดี
ความสนุกสนานของตนในการได้ร่วมในงานบุญเป็นหลัก และบ่อยครั้งที่เป็นการแสดงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
๒. การแสดงที่ประดิษฐ์ขึ้นในคุ้ม
การแสดงที่ประดิษฐ์ขึ้นในคุ้มเจ้าหลวงเป็นการแสดงที่เจ้านางเชื้อสายไท-ยวน หรือหญิงนางกษัตริย์
ชาวเหนื อ ได้ คิ ด ประดิ ษ ฐ์ ขึ้ น มา การแสดงที่ ป ระดิ ษ ฐ์ ขึ้ น ในคุ้ ม ที่ มี ก ารรวบรวมโดยกลุ่ ม งานล้ า นนาคดี
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่
- ฟ้อนเล็บ-ฟ้อนแห่ครัวทาน
ฟ้อนเล็บ หรือเรียกกันว่าฟ้อนครัวทาน ฟ้อนเมืองบ้าง ฟ้อนเล็บบ้าง ทั้ง ๓ ชื่อนี้เป็นการฟ้อนชนิด
เดียวกัน แต่เรียกไปตามสถานการณ์ของการฟ้อน เช่น การฟ้อนครัวทาน คือการฟ้อนนําขบวนแห่ของชาวบ้าน
ที่จัดขึ้นเรียกว่า “ครัวทาน” ซึ่งประกอบด้วยเครื่องอัฐบริขาร (ตั้งแต่ไม้กวาด หม้อน้ํายา และเงินทอง) เพราะ
ประเพณีทางเหนือนั้นเมื่อพ้นการทํานาแล้วชาว บ้านก็จะมุ่งทําบุญมีการบูรณะวัด เป็นต้น ถ้าหมู่บ้านใดบูรณะ
วัดเรียบร้อยแล้ว ก็นิยมบอกบุญไปยังหมู่บ้านอื่นๆ ก็ให้มาช่วยทําบุญฉลอง เช่น ฉลองโบสถ์ วิหาร เป็นต้น จึง
เรียกว่าฟ้อนครัวทาน หรือฟ้อนเมือง สมัยโบราณจะหาดูได้ยาก ถ้าจะดูการฟ้อนที่สวยงามและมีลีลาอันอ่อน
ช้อยต้องเป็นฟ้อนของคุ้มเจ้าหลวง เพราะผู้ฟ้อนส่วนมากล้วนแต่ฝึกหัดมาอย่างดี ใช้แสดงประกอบพิธีเฉพาะ
ในงานสําคัญในพระราชฐานเท่านั้นผู้ฟ้อนโดยมากล้วนแต่เป็นเจ้านายเชื้อพระวงศ์ฝ่ายในทั้งสิ้น
ปัจจุบันการฟ้อนชนิดนี้มีอยู่ตามวัดต่างๆ และในหมู่นักเรียน นักศึกษา เพราะถือว่าเป็นวัฒนธรรม
ผู้แสดง แต่ละชุดของแต่ละหมู่บ้าน จะใช้จํานวนคนแตกต่างกันไปบ้าง แต่ที่นิยมกันมากคือ จํานวน ๔ คู่
หรือ ๘ คน และจะไม่เกิน ๑๖ คน แต่ก็ไม่ได้ห้ามว่าเกิน ๑๖ คน ไม่ได้ ข้อสําคัญต้องเป็นจํานวนคู่
การแต่งกาย จะแต่งกายแบบไทยชาวภาคเหนือสมัยโบราณ นุ่งผ้าซิ่นมีเชิงลายขวาง เสื้อคอกลม
แขนยาว และห่มผ้าสไบเฉียงทับ เกล้าผมมวยสูงทัดดอกไม้และห้อยอุบะ และสวมเล็บยาวทั้ง ๘ นิ้ว เว้นแต่
นิ้วหัวแม่มือ การแต่งกายสมัยก่อน ถ้าเป็นฟ้อนธรรมดาของแต่ละหมู่บ้าน การแต่งกายจะเป็น ๒ ลักษณะคือ
๑. ใส่เสื้อคอกลมแขนกระบอก เอวรูด ไม่ห่มผ้า ผ้าซิ่นจะเป็นแบบลายขวาง ต่อเอวดําตีนดํา (ตีน คือ
เชิงผ้าของผ้าซิ่น)

๒. ใส่เสื้อคอกลมแขนกระบอก เอวปล่อย ห่มผ้า ใส่สร้อย ผ้าซิ่นให้ใช้ผ้าตีนจก หรือผ้าทอ (การแต่ง
กายในข้อนี้ ใช้แต่งในงานใหญ่และในคุ้มเจ้านาย) การแต่งกายจะเหมือนกันทั้งหมดหรือเหมือนกันเฉพาะคู่ก็ได้

ฟ้อนเล็บ แต่เดิมเรียก “ฟ้อนเล็บ” ด้วยเห็นว่าเป็นการฟ้อนที่เป็นเอกลักษณ์ของ “คนเมือง” ซึ่ง
หมายถึงคนในถิ่นล้านนาที่มีเชื้อสายไทยวน และเนื่องจากการเป็นการแสดงที่มักปรากฏ ในขบวนแห่ครัวทาน
ของวัดจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ฟ้อนแห่ครัวทาน” ต่อมามีการสวมเล็บที่ทําด้วยทองเหลืองทั้ง ๘ นิ้ว
(ยกเว้นนิ้วหัวแม่มือ) จึงได้ชื่อว่า “ฟ้อนเล็บ”
ท่าฟ้อน
การฟ้อนชนิดนี้มีมาแต่ดั้งเดิม คณะศรัทธาของแต่ละวัดมักมีครูฝึกสืบทอดต่อกันมา เมื่อถึงฤดูกาลที่จะ
มีงานปอยหลวง ซึ่งเป็นงานฉลองศาสนสถาน มักมีการฝึกซ้อม เด็กสาวในหมู่บ้านเพื่อแสดงในงานดังกล่าว
เสมอ โดยที่รูปแบบกระบวนและลีลาท่าฟ้อนไม่ได้กําหนดตายตัว แต่ละครูหรือแต่ละวัดอาจแตกต่างกันไป ใน
สมัยพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ได้มีการปรับปรุงและประดิษฐ์ท่าฟ้อนให้ดูอ่อนช้อยงดงามยิ่งขึ้น และบุคคล ผู้
หนึ่งซึ่งเคยได้รับการถ่ายทอดจากคุ้มเจ้าหลวงได้แก่ ครูสัมพันธ์ โชตนา ในโอกาสที่ครูสัมพันธ์ได้เข้าไป
ถ่ายทอดศิลปะการฟ้อนชนิดนี้แก่วิทยาลัย นาฏศิลป์เชียงใหม่ ท่านได้กําหนดท่าฟ้อนไว้ ๑๗ ท่าดังนี้
๑. จีบส่งหลัง
๒. กลางอัมพร
๓. บิดบัวบาน
๔. จีบสูงส่งหลัง
๕. บัวชูฝัก
๖. สะบัดจีบ
๗. กราย
๘. ผาลาเพียงไหล่
๙. สอดสร้อย
๑๐. ยอดตอง
๑๑. กินนรรํา
๑๒. พรหมสี่หน้า
๑๓. กระต่ายต้องแร้ว ๑๔. หย่อนมือ
๑๕. จีบคู่งอแขน
๑๖. ตากปีก
๑๗. วันทาบัวบาน
ท่ารําต่างๆ ดังกล่าว อาจมีการเพิ่มท่า ตัดตอน หรือลําดับท่าก่อนหลังตามที่ครูจะกําหนด
เครื่องแต่งกาย
การแต่งกายแต่เดิมจะนุ่งผ้าซิ่น สวมเสื้อแขนยาวทรงกระบอกคอกลม หรือคอจีนผ่าอก เกล้าผมมวย
โดยขมวดมวยด้านท้ายทอย ทัดดอกไม้ประเภทดอกเอื้อง จําปา กระดังงา หางหงส์ หรือลีลาวดี สวมเล็บทั้ง
แปดนิ้ว ต่อมามีการ ดัดแปลงให้สวยงามโดยประดับลูกไม้ หรือระบายที่คอเสื้อ ห่มสไบเฉียงจากบ่าซ้ายไปเอว
ขวาทับด้วยสังวาล ติดเข็มกลัด สวมกําไลข้อมือ กําไลเท้า เกล้าผมแบบญี่ปุ่น ทัดดอกไม้หรืออาจเพิ่มอุบะห้อย
เพื่อความสวยงาม
เครื่องดนตรี
เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบจังหวะในการฟ้อน จะใช้วงกลอง “ตึ่งโนง” ซึ่งประกอบด้วย

๑. กลองแอว
๒. กลองตะหลดปด
๔. ฆ้องโหย้ง(ขนาดกลาง) ๕. ฉาบใหญ่
๗. แนหลวง

๓. ฆ้องอุ้ย (ขนาดใหญ่)
๖. แนหน้อย

เพลงที่ใช้บรรเลง
สําหรับเพลงที่ใช้บรรเลง ก็แล้วแต่ผู้เป่าแนจะกําหนดอาจใช้เพลงแหย่ง เพลงเชียงแสน เพลงหริภุญชัย
หรือลาวเสี่ยงเทียน แต่ส่วนใหญ่จะใช้เพลงแหย่งเพราะช่างฟ้อนคุ้นกับเพลงนี้มากกว่าเพลงอื่น
- ฟ้อนเทียน เป็นการฟ้อนที่มีลักษณะศิลปะที่อ่อนช้อยงดงาม ลักษณะการแสดงไม่ต่างจากการแสดง
ฟ้ อ นเล็ บ ถ้ า เป็ น การแสดงฟ้ อ นเที ย น นิ ย มแสดงในเวลากลางคื น เพื่ อ เน้ น ความสวยงามของแสงเที ย น
ระยิบระยับสว่างไสว จุดเด่นของการแสดงชนิดนี้ จึงอยู่ที่แสงเทียนที่ผู้แสดงถือในมือข้างละ ๑ เล่ม เข้าใจว่า
การฟ้อนเทียนนี้แต่เดิมคงจะใช้เป็นการแสดงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นการสักการะเทพเจ้าที่เคารพนับถือในงาน
พระราชพิธีหลวง ผู้ฟ้อนมักใช้เจ้านายเชื้อพระวงศ์ฝ่ายในทั้งสิ้น ในสมัยปัจจุบันการแสดงชุดนี้จึงไม่ค่อยได้เห็น
บ่อยนักจะสังเกตเห็นว่าความสวยงามของการฟ้อนอยู่ที่การบิดข้อมือที่ถือเทียนอยู่ แสงวับๆ แวมๆ จากแสง
เทียนจึงเคลื่อนไหวไปกับความอ่อนช้อยลีลา และลักษณะของเพลงที่ใช้บรรเลงประกอบนับเป็นศิลปะที่น่าดู
อย่างยิ่งแบบหนึ่ง
การแต่งกาย ใช้ผู้แสดงเป็นผู้หญิงล้วน นิยมแสดงหมู่คราวละหลายคน โดยจํานวนคนเป็นเลขคู่ เช่น
๘ หรือ ๑๐ คน แล้วแต่ความยิ่งใหญ่ของงานนั้น และความจํากัดของสถานที่ โดยผู้แสดงแต่งกายแบบฟ้อน
เล็บ คือ การสวมเสื้อแขนกระบอก นุ่งซิ่นมีเชิงกรอมเท้า มุ่นผมมวย มีอุบะห้อยข้างศีรษะ ในมือเป็นสัญลักษณ์
คือ ถือเทียน ๑ เล่ม การแต่งกายของฟ้อนเทียนนี้ ปัจจุบันแต่งได้อีกหลายแบบ คือ อาจสวมเสื้อในรัดอก ใส่
เสื้อลูกไม้ทั บแต่อย่ างอื่นคงเดิม และอีกแบบคือสวมเสื้อรั ดอก แต่มีผ้าสไบเป็นผ้ าทอลายพาดไหล่อย่าง
สวยงาม แต่ยังคงนุ่งซิ่นกรอมเท้าและมุ่นผมมวย มีอุบะห้อยศีรษะ
โอกาสที่แสดง ในงานพระราชพิธี หรือวันสําคัญทางศาสนา ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองชาวต่างชาติ
และในงานประเพณีสําคัญตามแบบฉบับของชาวล้านนา
- ฟ้อนกําเบ้อ หรือ ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา ฟ้อนชนิดนี้ ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รุ่งเรืองศรี เรียบเรียงไว้
ในสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เล่ม ๙ หน้า ๔๘๒๙ - ๔๘๓๐ ว่าเป็นกระบวนฟ้อนที่เกิดขึ้นจาก
พระดําริของพระราชชายาฯ โดยการจ้างนักแสดงชาวพม่าและมอญมาสอนให้ ชาวพม่าที่มาสอนให้เป็นชาย
ส่วนนักแสดงชาวมอญเป็นหญิงชื่อเม้ยเจ่งต่า การถ่ายทอดแต่ละครั้งพระราชชายาฯ จะเสด็จมาควบคุมอย่าง
ใกล้ชิด ทรงเห็นว่าท่ารําของผู้ชายไม่น่าดูนัก จึงรับสั่งให้ครูผู้หญิงแสดงท่ารําของระบําพม่าที่เคยแสดงในที่
รโหฐานของกษัตริย์พม่ าให้ ทอดพระเนตร ครั้นได้ชมก็พอพระทัยจึงได้ท รงดั ดแปลงร่วมกับครูฟ้อนในวัง
กลายเป็ นระบําหรือฟ้อนชุดใหม่ทรงให้ผู้ฟ้อนทั้งหมดแต่งกายเป็น "กําเบ้ อ" ซึ่งตรงกับคํ าในภาคกลางว่า
"ผีเสื้อ" แสดงครั้งแรกในงานฉลองตําหนักของพระองค์ที่สร้างขึ้นใหม่บนดอยสุเทพ ใช้วงปี่พาทย์ผสมพิเศษ
บรรเลงประกอบการฟ้อน
เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเลียบมณฑลพายัพและเสด็จมาเสวยพระกระยาหาร
ค่ํา พระราชชายาฯ จึงจัดฟ้อนชุดนี้แสดงให้ทอดพระเนตร แต่งทรงเปลี่ยนเครื่องแต่งกายจากชุดผีเสื้อมาเป็น
ชุดระบําในที่รโหฐานตามคําบอกเล่าเดิมผสมกับภาพในหนังสือเรื่องพระเจ้าสีป้อ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
พระนราธิปประพันธ์พงศ์ เป็นแบบอย่าง ฟ้อนกําเบ้อ หรือระบําผีเสื้อ จึงกลายเป็น “ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา”
เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๖๙

ดนตรีบรรเลงประกอบการฟ้อน
ใช้วงปี่พาทย์ไม้แข็งบรรเลงประกอบการฟ้อน เพลงที่ใช้บรรเลงมีสําเนียงพม่าจึงเรียกกันว่า “เพลง
ม่าน” แต่คนไทยที่ไปได้ยินคนพม่าบรรเลงเพลงนี้ในพม่า บอกว่าชาวพม่าเรียกเพลงนี้ว่า “เพลงโยเดีย” (ไทย
อยุธยา) และไม่สามารถสืบหาความเป็นมาของเพลงได้
ทํานองเพลงม่านดังกล่าวอาจารย์มนตรี ตราโมท ได้วิจารณ์ไว้ในบทความเรื่อง “ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา”
ในวารสารศิลปากร ฉบับที่ ๑ ปีที่ ๒ (มิถุนายน) ๒๔๙๑ หน้า ๒๗ กล่าวว่า
“…ทํานองเพลงที่บรรเลงประกอบฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา ถ้าถอดออกมาพิจารณาทีละประโยคๆ จะเห็น
ว่า เพลงต้นจะมีทํานองของไทยภาคกลางผสมอยู่ แต่จะมีสําเนียงแบบพม่า ส่วนเพลงที่สองจะมีสําเนียงเพลง
แบบไทยเหนือคือ “เพลงล่องน่าน” เป็นพื้น ส่วนเพลงถัด ๆ ไปก็มีทั้งทํานองไทยภาคกลาง ไทยเหนือ พม่า
และมอญ ผสมผสานกันไป”
สําหรับชื่อฟ้อน “ม่านมุ้ยเชียงตา” นั้น แยกได้เป็น ๒ คํา คือ คําว่า “ม่าน” และ “มุ้ยเชียงตา” โดย
ม่าน หมายถึง พม่า ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งฟ้อนแบบพม่าหรือครูพม่า และมุ้ยเชียงตา คือชื่อของครูสอนชาวมอญที่
ชื่อ “เม้ยเจ่งต่า”

- ฟ้อนเชียงแสน การแสดงชุดนี้เป็นการฟ้อนแบบโบราณ ก่อนนั้นมิได้ใช้เพลงเป็นการประกอบในการ
ฟ้อน แต่ใช้จังหวะจากกลองปูจาในการตีเพื่อประกอบจังหวะ เรียก “ธรรมะปูจา” ภายหลังมีการแต่งเพลง
ขึ้นมาใหม่ ชื่อ “ระบําเชียงแสน” จึงใช้เพลงนี้ประกอบการฟ้อน
โน้ตดนตรีเพลง “ระบําเชียงแสน”
ท่อน ๑
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ท่อน ๒
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เครื่องแต่งกาย
๑. เสื้อ ตัดเย็บด้วยผ้าลูกไม้สีเหลือง สอดดิ้นเงิน-ทอง มีลักษณะคอแหลม ประดับลูกไม้สีเงินสลับ
ทอง รอบคอลงมาถึงระดับอก ๒ เส้น แขนสั้นเหนือศอก ตัวยาวคลุมสะโพก ชายเสื้อด้านบนติดแถบสีทอง โอบ
รอบคอลงมาถึงสาบเสื้อด้านหน้า ตลอดจนชายเสื้อ และรอบปลายแขนช่วงไหล่ปักดิ้นโปร่งหนุนลายกนก เป็น
ลายดอกประจํายามระหว่างไหล่ทั้งสองข้าง ด้านละ ๑ ดอก
๒. ผ้านุ่ง เย็บสําเร็จแบบป้ายข้างไปทางซ้าย ต่อเชิงผ้า นุ่งยาวกรอมเท้า สีเขียวและสีชมพูแก่อย่างละ
แถว แต่งด้วยขลิบทองลายขวาง ๒ เส้น ด้วยลูกไม้แถบสีทองห่างกันพอประมาณ
๓. เกลียวไหม มีเกลียวไหมสําหรับระบายรอบเอว และพู่ห้อยที่เอวด้านหน้า
๔. เสื้อในนาง แบบไม่มีแขน สีเนื้อหรือสีเหลือง ดันทรงมีสายเล็กๆ
เครื่องประดับ
๑. สร้อยคอ
๒. กําไลข้อมือ
๓. กําไลข้อเท้า
๔. ต่างหู
๕. เข็มขัด
๖. ขดเงิน
เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง
๑. ซึง
๒. สะล้อ
๓. ตะโพน
๔. ฆ้องหุ่ย
๕. ฉิ่ง
๖. ฉาบ
ท่าฟ้อน
(ช่างฟ้อนมี ๖ คน แบ่งเป็นสองแถว)
ท่าที่ ๑ : จีบ ๒ มือปล่อยตั้งวงหน้า แถวขวาและแถวซ้าย หันตัวไปทางขวา ก้าวเท้าขวา เอียงขวา
เบี่ยงไหล่ขวา มือซ้ายจีบหงายชายพก มือขวาจีบส่งหลัง ก้าวเท้าซ้าย ปล่อยจีบมาตั้งวงหน้า เอียงซ้าย มือขวา
วงสูงกว่ามือซ้าย เบี่ยงไหล่ซ้าย หน้าตรง

แถวขวาและแถวซ้าย หันตัวไปทางซ้าย ก้าวเท้าซ้าย เอียงซ้าย เบี่ยงไหล่ซ้าย มือขวาจีบหงายชายพก
มือซ้ายจีบส่งหลัง ก้าวเท้าขวา ปล่อยจีบมาตั้งวงหน้า เอียงขวา มือซ้ายวงสูงกว่ามือขวา เบี่ยงไหล่ขวา หน้าตรง

ท่าที่ ๒ : วงหงายสูง จีบหลัง สลับวงสูง จีบหงายแขนตึง แถวขวา มือซ้ายสอดจีบแล้วปล่อยเป็นวง
หงายสูง มือขวาจีบส่งหลัง แถวซ้าย มือขวาสอดจีบแล้วปล่อยเป็นวงหงายสูง มือซ้ายจีบส่งหลัง

แถวขวาขยับไหล่ มือซ้ายตั้งวงสูง มือขวาจีบหงายแขนตึง แถวซ้ายขยับไหล่ มือขวาตั้งวงสูง มือซ้าย
จีบหงายแขนตึง เดินสวนแถว ๑๒ จังหวะ แถวซ้ายขึ้นหน้าก่อน จากนั้นสวนแถวกลับในท่าเดิม โดยแถวซ้าย
เดิม ซ้อนหลัง

ท่าที่ ๓ : จีบส่งหลังสลับกับตั้งวงหน้า แถวขวาและแถวซ้ายย่ําเท้าขวาและซ้ายสลับกัน ๓ จังหวะ
มือทั้งสองจีบส่งหลัง ลากจีบขึ้นมาปล่อยเป็นวงหน้าในจังหวะที่ ๔ นับเป็นหนึ่งครั้ง ทําเช่นนี้ ๓ ครั้ง ระหว่างรํา
ท่านี้แถวหนึ่งถอยลงหลัง แถวหลังเดินขึ้นหน้า

ท่าที่ ๔ : จีบสองมือสลับกับวง หันหน้าเข้าหากันเป็นวงกลม จังหวะที่ ๑ ก้าวเท้าขวา มือทั้งสองวง
กลาง เอียงขวา แล้วก้าวเท้าซ้าย จีบหงายในจังหวะที่ ๒ เอียงซ้าย ก้าวเท้าขวา เดินเวียนไปทางขวา เอียงซ้าย
พอถึงจังหวะที่ ๔ มือทั้งสองม้วนจีบปล่อยเป็นวงกลาง รําท่านี้สลับกัน ๔ ครั้ง เดินเวียนกลับทางซ้ายอีก ๔ ครั้ง

ท่าที่ ๕ : บัวชูฝักแปลงสลับตั้งวงต่อศอก แปลแถวแยกเป็นสองวง เดินเวียนทางซ้ายหันไหล่ซ้ายเข้า
หากัน มือซ้ายจีบสอดแล้วปล่อยเป็นวงหงายสูง มือขวาจีบคว่ําอยู่ใต้ศอกซ้าย เอียงซ้ายก้าวขวา ก้าวซ้าย แล้ว
เปลี่ยนมือซ้ายเป็นตั้งวง มือขวาตั้งวงต่อศอกซ้าย ทําเช่นนี้ ๔ ครั้ง ทําท่าเดิมเช่นนี้อีก ๔ ครั้ง โดยเวียนทางขวา

ท่าที่ ๖ : ตั้งวงหน้าต่างระดับ ก้าวเท้าซ้าย-ขวา เอียงขวา มือซ้ายตั้งวงหน้า มือขวาวงต่ํากว่ามือซ้าย
ก้าวเท้าสลับกันตามจังหวะ ๔ ครั้ง เปลี่ยนเป็นมือขวาวงหน้า มือซ้ายวงต่ํากว่ามือขวา เอียงซ้าย อีก ๔ ครั้ง

ท่าที่ ๗ : จีบมือสลับตั้งวง ตั้งแถวเฉียงคู่ (แถวขวาหันหน้าออกเวที แถวซ้ายหันหน้าเข้าเวที) มือทั้ง
สองจี บ คว่ํ า มื อ ขวาจี บ หงายด้ า นข้ า ง มื อ ซ้ า ยจี บ หงายชายพก เดิ น ควงคู่ ก้ า วจั ง หวะที่ ส อง มื อ ขวาจะ
เปลี่ยนเป็นวง ทุกครั้งที่ก้าวเท้าซ้าย มือขวาจะเปลี่ยนเป็นวงสลับจีบหงาย ทําท่านี้ ๔ ครั้ง หมุนตัวด้านขวา
เปลี่ยนเป็นมือขวาจีบหงายชายพก มือซ้ายจีบสลับวงอีก ๔ ครั้ง

ท่าที่ ๘ : สวนแถวสลับฟันปลาท่ารํายั่ว มือขวาตั้งวงมือตะแคงไปข้างหน้าระดับชายพก มือซ้ายจีบ
ส่งหลัง เดินสวนสลับฟันปลา ๔ จังหวะ เปลี่ยนเป็นมือซ้ายตั้งวงตะแคง มือขวาจีบส่งหลัง ทําท่านี้ ๕ ครั้ง

ท่าที่ ๙ : สอดสร้อยมาลาแปลงและจีบนั่ง คนยืน มือขวาตั้งวง มือซ้ายจีบหงายชายพก สลับกับมือ
ขวาจีบหงายชายพก มือซ้ายตั้งวง

คนนั่งทางขวา มือขวาตั้งวง มือซ้ายจีบหงายชายพก คนนั่งทางซ้าย มือซ้ายตั้งวง มือขวาจีบหงายชายพก

หันตัวด้านขวา มือซ้ายจีบหงาย มือขวาตั้งวงระดับชายพก หันตัวด้านซ้าย มือขวาจีบหงาย มือซ้าย
ตั้งวงระดับชายพก

ท่าที่ ๑๐ : สวนแถวเรียงหน้ากระดาน ท่าสอดสูง จีบหลัง แถวขวา ก้าวเท้าขวาไขว้ มือซ้ายสอดสูง
มือขวาจีบส่งหลัง เดินสวนแถว แถวซ้าย ก้าวเท้าซ้ายไขว้ มือขวาสอดสูง มือซ้ายจีบส่งหลัง เดินสวนแถวไป ๖
ครั้ง กลับ ๖ ครั้ง

ท่าที่ ๑๑ : แถวตอนเรียงเดีย่ ว ท่ามยุเรศ หันหน้าตรง มือทั้งสองจีบหงายชายพก ย่ําเท้าซ้าย-ขวา
ตามจังหวะ ๔ ครั้ง ม้วนมือปล่อยจีบ ตั้งวงกลาง

ท่าที่ ๑๒ : ท่าจีบโบกสลับข้าง เดินถอยหลังเข้า มือซ้ายตั้งวง มือขวาจีบส่งหลัง ย่ําเท้าตามจังหวะ ๔
ครั้ง ม้วนมือขวาไปตั้งวง มือซ้ายจีบส่งหลัง สลับกันทุก ๔ จังหวะ

ท่าที่ ๑๓ : ท่าลา ก้าวเท้าขวาไขว้ มือซ้ายจีบคว่ําข้างลําตัว มือขวาแบหงาย เอียงขวา แล้วก้าวเท้า
ซ้ายไขว้ มือซ้ายจีบหงายแขนตึง มือขวาตั้งวงล่าง เอียงซ้าย ยืดยุบเข่า วิ่งเข้าเวทีทางขวา

๓. การแสดงที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่
การแสดงที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่เป็นการแสดงของชุมชนชาวไท-ยวนที่อพยพมาจากเชียงแสนในแต่ละ
พื้นที่ ได้แก่ ชาวไท-ยวน จังหวัดสระบุรี หรือ ชาวไท-ยวน จังหวัดราชบุรี คิดประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ ดังที่จะ
กล่าวถึงต่อไป
การร่ายรําชุดสาวไท-ยวนฟ้อนรํา
การร่ายรําชุดสาวไท-ยวนฟ้อนรําเป็นการแสดงของชมรมแม่บ้านวัดนาหนองซึ่งเป็นเชื้อสายไท-ยวน
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๕ บุคคลผู้ประสานงานให้การฟ้อนรําชุดนี้ เกิดขึ้นได้ คือ เจ้าอาวาสวัดนาหนอง พระครู
สิริคณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี และคุณนิภา มณีจันทร์ เป็นผู้ช่วยในการประสานงาน
การร่ายรําชุดสาวไท-ยวนฟ้อนรําได้นําเพลงซึ่งเป็นของชุมชนชื่อว่า “ดอนแร่บ้านเรา” โดยชาว
ชุมชนตําบลดอนแร่ ได้ร่วมกันแต่งเพลงนี้กันมานานกว่า ๑๕ ปี (ตั้งแต่ในปี พ.ศ.๒๕๓๐) และเพลง “หนุ่ม
หนองขาม” เพลงนี้คุณสมศักดิ์ จวงเจิม เป็นผู้แต่งเพลง ซึ่งเป็นเพลงที่บอกความหมายของชุมชนบ้านหนอง
ขาม ที่อยู่ในตําบลดอนแร่
ส่วนท่ารําประกอบเพลงนั้น ชาวชุมชนวัดนาหนอง ได้ร่วมใจกันนําท่ารําที่ได้สืบทอดจํามาจากผู้เฒ่าผู้
แก่มาต่อท่ารํา และนํามาผสมผสานให้เข้ากับเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
คณะดนตรีที่เล่นเพลงประกอบท่ารํา คือ คณะ “รุ่งอรุณมิวสิค” เป็นดนตรีแคนประยุกต์ในชุมชน
ดอนแร่
การแสดงการทอผ้าซิ่นตีนจกบ้านคูบัว
เนื่องจากเอกลักษณ์ของชาวไท-ยวน คือ การแต่งกาย โดยเฉพาะการแต่งกายของผู้หญิง ทําให้การ
สร้างสรรค์ชุดการแสดงของชุมชนไท-ยวน ในพื้นที่ ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี นําเอกลักษณ์ที่เป็นขนบการแต่ง
กายของผู้หญิงชาวไท-ยวนมาเป็นชุดการแสดงของชุมชน ที่เรียกว่า “ชุดการแสดงการทอผ้าซิ่น ตีนจกบ้าน
คูบัว”
ส่วนประกอบของเครื่องแต่งกายหญิงไท-ยวนในการแสดงการทอผ้าซิ่นตีนจกบ้านคูบัว
๑. เสื้อเกาะอก
๒. ผ้าสไบกรอง
๓. ผ้านุ่งซิ่นตีนจกบ้านคูบัว ลักษณะตีนซิ่นจก ตีนซิ่นจก จกเฉพาะเชิง (จกเฉพาะตีน) ซิ่นหรือซิ่นตีน
จกใช้สําหรับผู้เฒ่าและสาวนุ่งไปงานบุญ และงานพิธีพิเศษตัวตีนเป็นซิ่นตาหรือซิ่นซิ่ว นําผ้าจกมาเป็นเชิงตัวซิ่น

๔. ช่อดอกเหน็บผม
๕. ผ้าฝ้ายดิบคาด อก
๖. เข็มขัด
๗. ซิ่นตีนจก ซิ่นซิ่ว ซิ่นแล่ และซิ่นตาเลี่ยน
การนุ่งซิ่นจะต้องให้ซับในออกมาข้างนอกโดยให้โผล่ออกมาจากตัวซิ่น ผ้าขาวซับตัวซิ่นจะต้องมีขนาด
ยาวกว่าตัวซิ่น เนื่องด้วยมีความเชื่อว่ากันคุณไสย

เครื่องดนตรีชาวไท-ยวน
สะล้อ

สะล้ อ เป็ น เครื่ อ งดนตรี พื้ น เมื อ งล้ า นนาซึ่ ง ชาวไท-ยวนใช้ บ รรเลงประกอบการฟ้อ นรํ า สะล้ อ เป็ น
ประเภทเครื่องสีซึ่งมีทั้ง ๒ สายและ ๓ สาย คันชักสําหรับสีจะอยู่ข้างนอกเหมือนคันชักซอสามสาย สะล้อเรียก
อีกอย่างหนึ่งว่า ทร้อ หรือ ซะล้อ มีรูปร่างคล้ายซออู้ของภาคกลาง ใช้ไม้แผ่นบางๆ ปิดปากกะลาทําหลักที่หัว
สําหรับพาดทองเหลือง ด้านหลังกะโหลกเจาะเป็นรูปลวดลายต่าง ๆ เช่น รูปหนุมาน รูปหัวใจ ส่วนด้านล่าง
ของกะโหลก เจาะทะลุลง ข้างล่าง เพื่อสอดคันทวนที่ทําด้วยไม้ชิงชัน ยาวประมาณ ๖๔ เซนติเมตร ตรง
กลางคันทวนมีรัดอกทําด้วยหวาย ปลายคันทวนด้านบนเจาะรูสําหรับสอดลูกบิด ซึ่งมี ๒ หรือ ๓ อัน สําหรับขึง
สายซอ จากปลายลูกบิดลงมาถึงด้านกลางของกะโหลกมีหย่องสําหรับ หนุนสายสะล้อเพื่อให้เกิดเสียงเวลาสี
คันชักสะล้อทําด้วยไม้ดัดเป็นรูปโค้ง ขึงด้วยหางม้าหรือพลาสติก เวลาสีใช้ยางสนถูทําให้เกิดเสียงได้ ยางสน
ช่วยให้เกิดการหนืดของคันชักเพื่อทําให้หนืดแล้วนําไปสีจะทําให้เกิดเสียง โดยนําคันชักมาสีกับสายโลหะเพื่อ

ทําให้เกิดเสียง สะล้อใช้บรรเลงประกอบการแสดงหรือบรรเลงร่วมกับบทร้องและทํานองเพลงได้ทุกชนิดเช่น
เข้ากับปี่ในวงช่างซอ เข้ากับซึงในวงพื้นเมือง หรือใช้เดี่ยวคลอร้องก็ได้
ส่วนประกอบของสะล้อ

กะโหล้ง หรือ กะโหลกซอ คือ ส่วนที่เป็นกล่องเสียงของสะล้อ ทําด้วยกะลามะพร้าวเจาะรูด้านหลังให้
เป็นทางออกของเสียง ด้านหน้าปิดด้วยแผ่นไม้บาง
ค็อบสะล้อ (อ่าน “ก๊อบสะล้อ”) คือ หย่องที่เป็นหมอนไม้หนุนรับสายส่วนล่าง บนส่วนหน้าของกะโหล้ง
ตาดสะล้อ คือ แผ่นไม้บางปิดหน้ากะโหล้ง
สายสะล้อ คือ สายที่เกิดเสียงขณะที่ถูกสี ทําด้วยสายลวดโลหะ
คันสะล้อ คือ ส่วนที่เป็นคันทวนของสะล้อ ทําด้วยไม้เนื้อแข็ง
รัดอก คือ บ่วงรัดสายสะล้อรวบเข้ากับคันสะล้อส่วนบน
หลักสะล้อ คือ ลูกบิดของสะล้อสําหรับขันสายสะล้อให้ตึง หรือหย่อนเพื่อปรับเสียงตามความต้องการ
กงสะล้อ (อ่าน – ก๋งสะล้อ) คือ คันชักทําด้วยไม้เนื้อแข็งหรือไม้ไผ่
สายกง (อ่าน – สายก๋ง) คือ หางม้า สําหรับสีกับสายสะล้อให้เกิดเสียงแต่เดิมใช้ส่วนที่เป็นเส้นของหางม้า
ประมาณ 30 เส้น ปัจจุบันนิยมใช้สายไนลอนเพราะหางม้าหายากและดูแลยากกว่า
ซึง

ซึง เป็นเครื่องดนตรีประเภทดีด มี ๔ สาย แต่แบ่งออกเป็น ๒ เส้น ๒ คู่ โดยมีเสียงต่ํา ๒ สาย และ
เสียงสูง ๒ สาย เสียงต่ํา คือ เสียงโด และเสียงสูง ได้แก่ เสียงซอล
ซึงมีลักษณะคล้าย กระจับปี่ แต่มีขนาดเล็กกว่า ความยาวทั้งคันทวนและกะโหลกรวมกันประมาณ
๘๑เซนติเมตร กะโหลกมีรูปร่างกลมวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๒๑ เซนติเมตร ทั้งกะโหลกและคันทวนใช้
ไม้เนื้อแข็งชิ้นเดียวคว้านตอนที่เป็นกะโหลกให้เป็นโพรง ตัดแผ่นไม้ให้กลม แล้วเจาะรูตรงกลางทําเป็นฝาปิด
ด้านหน้า เพื่ออุ้มเสียงให้กังวาน คันทวนเป็นเหลี่ยมแบนตอนหน้า เพื่อติดตะพานหรือนมรับนิ้ว จํานวน ๙ อัน
ตอนปลายคันทวนทําเป็นรูปโค้ง และขุดให้เป็นร่อง เจาะรูสอดลูกบิดข้างละ ๒ อัน รวมเป็น ๔ อัน สอดเข้าไป
ในร่อง สําหรับขึ้นสาย ๔ สาย สายของซึงใช้สายลวดขนาดเล็ก ๒ สาย และ สายใหญ่ ๒ สาย
ซึงแบ่งออกเป็น ๓ ชนิด คือ
๑. ซึงเล็ก มีลักษณะเป็นซึงขนาดเล็ก มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๖-๘ นิ้ว วิธีการเล่น คือ เล่นเพื่อ
เก็บช่วงระหว่างโน้ต หรือเก็บช่องว่างของห้องจังหวะ เสียงจะแหลมๆ

๒. ซึงกลาง มีลักษณะเป็นซึงขนาดกลาง มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑๐-๑๒ นิ้ว ส่วนมากจะมีวิธี
เล่นโดยการเดินจังหวะเล่นโน้ตตามห้อง คล้ายๆกับซึงเล็ก

๓. ซึงหลวง มีลักษณะเป็นขนาดใหญ่ มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑๔ ขึ้นไป เสียงจะทุ้มต่ําๆ เล่น
เพื่อครองจังหวะ วิธีการเล่นจะดีดปกติ

ส่วนประกอบของซึง

๑. โรงเสียง (อ่าน “โฮงเสียง”) คือ ต้นกําเนิดเสียงซึ่งมีลักษณะเป็นไม้กลวงข้างใน นิยมใช้ไม้เนื้ออ่อน
หรือไม้สักทั้งท่อนทํา เพราะอาจขูดเนื้อไม้ทําเป็นกล่องเสียงได้ง่าย โดยคว้านข้างในให้กลวงเป็นรูปวงรี เหลือ
ขอบโดยรอบกับพื้นกล่องเสียงซึ่ง ไม่หนามากนัก ความหนาของกล่องเสียงขึ้นอยู่กับชนิดของไม้ที่จะใช้ทํา

และขนาดของซึงที่ต้องการ เท่าที่พบโดยทั่วไปหนาประมาณ ๒-๓ นิ้ว
๒. ตาดซึง คือ แผ่นไม้บางปิดหน้าโรงเสียง เจาะรูกว้างพอประมาณบริเวณใกล้ศูนย์กลางค่อนไปทาง
คอเล็กน้อย เพื่อเป็นทางออกของเสียง
๓. ฅอซึง มีลักษณะเป็นคันยาวยื่นต่อจากตัวกล่องเสียง อาจเป็นไม้ท่อนเดียวกันกับที่ใช้ทํากล่องเสียง
หรือทําแยกส่วนเป็นคนละชิ้นก็ได้ ถ้าไม่ได้ใช้ชิ้นเดียวกันกับที่ทําตัวกล่องเสียงแล้ว ส่วนนี้ จะนิยมทําด้วยไม้
เนื้อแข็ง เพื่อให้ทนทานและเสียงที่ดังออกมาไพเราะ
๔. ลูกซึง เป็นแท่งไม้เล็กๆ ติดเป็นระยะๆ ภาคกลางเรียก“นม” ภาษาสากลเรียก Bar ลูกซึงนี้เป็น
ตําแหน่งสําหรับกดบังคับเสียงตามบันไดทางเสียง ติดเป็นระยะเรียงตามความยาวของคอซึง จนใกล้ถึงตัวกล่อง
เสียง จํานวนลูกซึ่งไม่แน่นอน แต่มาตรฐานทั่วไปนิยม ติด ๙ อัน โดยจัดเว้นระยะตามบันไดเสียงที่ได้
๕. สายซึง เป็นเส้นทองเหลือง ซึ่งแต่เดิมนั้น นิยมใช้สายห้ามล้อจักรยานมาทํา ปัจจุบันอาจพบว่ามี
การนําสายกีตาร์มาใช้แทน ซึงมี ๔ สาย แยกกันเป็น ๒ คู่ (เวลาดีดจะดีดทีละคู่) การดีดมักใช้เขาสัตว์หรือ
พลาสติกทําเป็นชิ้นบาง และขนาดไม่ใหญ่นักสําหรับดีดสายซึง โดยดีดตรงบริเวณที่สายขึงอยู่ใกล้กับรูที่เจาะไว้
มืออีกข้างหนึ่งจับคอซึงและใช้นิ้วกดสายลงให้แนบกับลูกซึง เพื่อให้เกิดเสียงตามที่ต้องการ
๖. ค็อบซึง (อ่าน “ก๊อบซึง”) คือ หย่องที่เป็นไม้หมอนซึ่งเป็นไม้ท่อนเล็ก อยู่ระหว่างช่องระบายเสียง
กับส่วนที่อยู่เกือบล่างสุดของขอบตัวกล่องเสียง
๗. หลักซึง คือ ลูกบิดสําหรับตั้งหรือบังคับสายซึงให้ตึงหรือหย่อน เพื่อให้ได้เสียงตามต้องการ
๘. หัวซึง คือ ส่วนปลายสุดของซึง
พิณเปี๊ยะ
พิณเปี๊ยะ เป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองลานนาชนิดหนึ่ง เป็นเครื่องดนตรีประเภทดีด มีคันทวนตอนปลาย
คันทวนทําด้วยเหล็กรูปหัวช้าง ทองเหลือง สําหรับใช้เป็นที่พาดสาย ใช้สายทองเหลืองเป็นพื้นสายทองเหลือง
นี้จะพาดผ่านสลักตรงกะลาแล้วต่อไปผูกกับสลักตรงด้านซ้าย สายของพิณเปี๊ยะมีทั้ง ๒ สายและ ๔ สาย

ส่วนประกอบของพิณเปี๊ยะ

๑. กะโหล้ง ทําด้วยกะลามะพร้าวผ่าครึ่งตามแนวขวาง ทําหน้าที่เป็นกล่องเสียง กะโหล้งนี้จะมีรู
สําหรับร้อยเชือกให้ติดกับเสาค้ํา
๒. เสาค้ํา ทําด้วยไม้เนื้อแข็งซึ่งจะเป็นส่วนต่อระหว่างกะโหล้งกับคันเพียะ เสาค้ําจะมีรูสําหรับหวาย

รัดร้อยผ่านเพื่อผูกกะโหล้งให้ยึดแน่นกับคันเพียะ
๓. หวายรัด เป็นเส้นหวายเล็ก ๆ สําหรับรัดสายเพียะให้ติดกับคันเพียะ และรัดกะโหล้งให้ติดกับ
คันเพียะ โดยมีเสาค้ําคั่นกลางที่ด้านในของเสาค้ํา จะมีเส้นหวายร้อยผ่านพร้อมกับมีไม้ขัดสําหรับขันหวายรัดให้
ยึดติดด้านในของ กะโหล้ง
๔. คันเพียะ ทําด้วยไม้เนื้อแข็งจัด เช่น ไม้ชิงชันหรือไม้มะเกลือ มีลักษณะใหญ่ช่วงต้น และเรียวเล็ก
ไปถึงช่วงปลายที่ใช้สําหรับสวมหัวเพียะ
๕. หลักเพียะ ทําด้วยไม้เนื้อแข็ง สําหรับทําหน้าที่เป็นลูกบิด ขันสายเพียะเพื่อปรับระดับเสียง
๖. สายเพียะ ทําด้วยเส้นลวดโลหะ เช่น ทองเหลือง หรือทองแดง
๗. หน่อง คือ ดึงหรือรั้งสายเพียะให้ยึดติดกับคันเพียะด้วยเส้นด้ายเส้นเล็กๆ ทั้งนี้เพื่อให้สายที่ถูก
หน่องนั้นมีเสียงสองเสียงในเส้นเดียวกัน ซึ่งการหน่องนี้จะต้องหน่องตรงบริเวณจุดกําเนิดเสียง Harmonic
ของแต่ละเส้น และการหน่องจะมีเฉพาะเพียะที่มีสายตั้งแต่สามสายขึ้นไปถึงเจ็ดสาย
๘. หัวเพียะ ทําด้วยสําริดหล่อเป็นรูปหัวสัตว์ต่าง ๆ เช่น ช้าง นกหัสดีลิงค์ นกยูง มังกร เป็นต้น
นอกจากนี้จะมีรูสําหรับสวมกับปลายคันเพียะด้วย

การละเล่นพื้นบ้าน
๑. จ้อย เป็นการละเล่นชนิดหนึ่งของคนเหนือและคนไท-ยวน ลักษณะของจ้อย เป็นมุขปาฐะที่มีการ
เล่าเรื่องสืบต่อกันมาเนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภท ประเภทคําสอน เช่น จ้อยปู่หลาน
เนื้อหาจะเป็นการร้องเกี้ยวกันระหว่างหนุ่มสาว มักใช้ร้องเล่นกันในเทศกาลต่างๆ
๒. ต่อไก่ เป็นการเล่นยามว่างหลังฤดูทํานาของพี่น้องชาวไท-ยวน การเล่นต่อไก่จะแบ่งผู้เล่นออกเป็น
๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายชาย และฝ่ายหญิง อุปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่ สุ่มไก่ และผ้าคลุมสุ่มไก่ วิธีการเล่น ตัวแทนฝ่ายหนึ่งจะ
เข้าไปอยู่ในสุ่มที่มีผ้าคลุมไว้ ทําทีเป็นไก่ที่ถูกจับไว้ ฝ่ายตรงข้ามคอยปฏิบัติตามคําสั่งแล้วแต่จะขอให้ทําอะไร
อาจขอให้รําร้องหรือแสดงท่าทางต่างๆ ถ้าทายชื่อผิดก็เปลี่ยนให้อีกฝ่ายหนึ่งมาเป็นไก่ในสุ่มแทนผลัดเปลี่ยนกัน
ทายต่อไป
๓. ผีอ๊อง หรือ ผีกะลา เป็นการเล่นอีกอย่างหนึ่ง โดยคัดเลือกผู้ที่จะยอมให้ผีเข้าปิดตาแล้ว นั่งบน
กะลา คนอื่นๆ นั่งเรียกผีให้เข้ามาสิง เมือผีเข้าสิงแล้ว ก็จะประคองตัวมานั่ง เพื่อจะถามเรื่องราวต่างๆ หรือจะ
ให้ร้องรําทําเพลงตามแต่จะนึกสนุก
๔. ผีสุ่ม วิธีเล่นคล้ายผีอ๊องหรือผีกะลา เพียงแต่เปลี่ยนอุปกรณ์จากกะลาเป็นสุ่ม วิธีเล่นให้ผู้ที่จะให้ผี
เข้านั่งบนสุ่ม คนอื่นๆ ร้องว่า
“นางสุ่มเอย
สุ่มปลาในคลอง

สุ่มบกสุ่มหนอง
แม่ทองสุ่มเอย”

ร้องหลายๆ เที่ยว จนกวาผีจะเข้า เมื่อผีเข้าสิงแล้ว ก็จะถามเรื่องต่างๆ อาจเป็นเรื่องทํานาย ทายเนื้อคู่
โชคชะตาต่างๆ
๕. ผีมะกวัก อุปกรณ์ใช้มะกวักซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมเส้นฝ้ายสําหรับทอผ้า นํามะกวักมา
ตกแต่งแขนขา นําไม้สอดในมะกวักนําไปแขวนไว้กลางทุ่งนาพร้อมเครื่องเซ่นผี ประกอบด้วย ข้าวหน้าหม้อ ๑
ปั้น ไข่ต้ม ๒ ฟอง หมากพลู ดอกไม้ธูปเทียน ทิ้งมะกวักไว้ ๓-๔ คืน เฝ้าสังเกตจนเห็นว่ามะกวักเริ่มแกว่งไปมา
แสดงว่าผีเข้าแล้วจึงเชิญมะกวักมาสู่ข่วงบ้าน แล้วถามเรื่องต่างๆ เช่น การทํานายทักดวงชะตา เนื้อคู่
งานรื่นเริงประจําปี
งานการเลี้ยงขันโตก เป็นประเพณีของชาวเหนือที่นิยมปฏิบัติสืบต่อกันมา ตั้งแต่โบราณ การเลี้ยงแขก
โดยการกินข้าวขันโตก ซึ่งอาจมีหลายชื่อทีใช้เรียกขานกัน เช่น กิ๋นข้าวแลงขันโตก หรือเรียกสั้นๆ ว่า ประเพณี
ขันโตก หรือสะโตก
ขันโตกเป็นภาชนะที่ทําด้วยไม้ โดยนํามากลึงให้เป็นลักษณะกลมเหมือนถาด ขันโตกขนาดเล็กนั้น จะ
มีขนาดเส้นผ่ าศูนย์กลางประมาณ ๑๔ นิ้ว และขนาดใหญ่ จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ ๒๐ นิ้ว หรื อถ้าเป็น
ขันโตกสําหรับ เจ้านายฝ่ายเหนือ หรือคหบดีก็จะดัดแปลงให้หรูหราตามแต่ฐานะ บ้างก็ใช้เงินทําหรือ "ทอง
กาไหล่" หรือไม่ก็ลงรัก ปิดทอง
ในสมัยก่อน ชาวเหนือนิยมรับประทานอาหารกับพื้น เมื่อแม่บ้านทํากับข้าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะ
ยกออกมาตั้งโตก โดยในขันโตกนั้นจะมีกับข้าวพร้อม และเมื่อรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วก็ยก ไปเก็บทั้ง
โตก เป็นการประหยัดเวลา ในการจัดและเก็บ ถือเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของชาวเหนือที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา
ซึ่งการเลี้ยงขันโตกก็ยังได้รับความนิยมและใช้เลี้ยงรับรองผู้มาเยือนอยู่เสมอๆ
จุดมุ่งหมายของการกินข้าว แบบขันโตกที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ก็ได้มีการพัฒนา มาจากสมัยก่อน โดยถือ
ว่านอกจากจะ เพื่อเป็นการเลี้ยงรั บรองแขกที่มาเยื อน ให้ หรูหรา สมเกียรติ และเพื่อให้ เกิดความอบอุ่น
ประทับใจใน การต้อนรับแล้วยัง ได้มีการประยุกต์ เอาวิธีการเลี้ยงดูแขกให้มีความหมายลึกซึ้งยิ่งขึ้น ด้วยการ
เพิ่มสีสันของการจัดงานให้ยิ่งใหญ่ดูวิจิตรพิสดาร เพียบพร้อมไปด้วยบรรยากาศของเมืองเหนือจริงๆ โดย
ประดับประดาเวทีด้วย ดอกไม้ต้นไม้ให้ดูผสมผสานและดูกลมกลืนกันไป การตระเตรียมขั้นตอนการดําเนินงาน
เลี้ยงขันโตก เพื่อให้พิธีการ หรูหรา ประณีต และงดงาม เหล่านี้เป็นการสร้างบรรยากาศเลี้ยงรับรองแขกเหรื่อ
เพื่อให้ประทับใจ และถือเป็นการให้ ความยกย่องแขกทั้งสิ้น จะเห็นว่า การกินข้าวขันโตกของชาวเหนือนั้น
นอกจากจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อ แสดงน้ําใจในการต้อนรับแขก และเป็นการให้เกียรติแก่ผู้มาเยือนแล้วในปัจจุบัน
ก็ยังได้มีจุดมุ่งหมายที่แฝงอยู่หลายประการ เช่น บาง ท้องถิ่นก็ได้จัดงานเลี้ยง ขันโตก เพื่อเป็นการอนุรักษ์
และฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี ในท้องถิ่นของตนเอง เพื่อฟื้นฟูการแต่งกายแบบพื้นเมือง เพื่อการทําอาหาร
พื้นเมืองเพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยว ให้ชาวบ้านมีรายได้มีงานทําด้วย บางแห่งก็มีการจัดงาน เลี้ยงขันโตก เพื่อ
หารายได้สําหรับสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่น
งานจะเริ่มจากการร่วมแรงร่วมใจกันตระเตรียมสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ ตลอด ไปจนสถานที่ โดยจะ
ประดับเวที ฉาก และการแสดงบนเวที สําหรับสถานที่นิยม จัดในที่กลางแจ้ง เช่น สนามหญ้าต่างๆ แล้วนําเสื่อ
มาปู ส่วนมากเป็นเสื่อยาวๆ จะนั่งกันประมาณ ๕ ถึง ๖ คน มีขันโตกตั้งอยู่ตรงกลาง ในขันโตกส่วนมากก็จะมี
อาหารประมาณ ๕ อย่าง ตัวอย่างเช่น แกงอ่อม แคบหมู แกงฮังเล น้ําพริกอ่อง ชิ้นปิ้ง ผักสด และที่ขาดไม่ได้
คือ ข้าวเหนียว หรือที่ชาวเหนือเรียกกันว่า ข้าวนึ่ง ข้าวนึ่งของชาวเหนือ นั้นจะต้องอาศัยทักษะและ ความรู้ใน
การทําพอสมควร คือ เริ่มจากนําข้าวไปแช่น้ํา เรียกว่า การหม่าข้าวไว้ ๑ คืน ในหม้อข้าวหม่า (หม้อที่ ใช้
สําหรับแช่ข้าวเหนียว) ซึ่งก่อนที่จะทําการนึ่งต้องซาวข้าวด้วยการใช้ ซ้าหวด (ซ้าหวด คือ ภาชนะที่สานด้วยไม้

ไผ่สําหรับ ใส่ข้าวเหนียวเอาไปล้างน้ําให้สะอาดก่อน ที่จะนําไปนึ่ง) การนึ่งจะต้องใช้ไหข้าวมีฝาปิดมิดชิดให้ข้าว
สุกดีขึ้น แล้วยกลงมา นําไปวางในภาชนะที่เรียกว่า กั๊วะข้าว หรือถาด ต้องคอยคนให้ไอน้ําในข้าวระเหย
ออกไปบ้ า ง และคอยระวั ง ไม่ ใ ห้ ข้ า วแฉะ ข้ า วแข็ ง หรื อ สุ ก ไม่ ทั่ ว กั น เมื่ อ ข้ า วสุ ก ได้ ที่ แ ล้ ว ก็ นํ า ข้ า วไปใส่
กระติ๊บบ้าง หรือที่ทางเหนือเรียกว่า แอ๊บ หรือก่องข้าว
สําหรับงานเลี้ยงข้าวขันโตก จะมีกระติ๊บข้าวนึ่งที่มีขนาดใหญ่อีกกระติ๊บหนึ่ง เรียกว่า กระติ๊บหลวง มี
ลักษณะเหมือนกระติ๊บทั่วไปแต่มีขนาดใหญ่มาก อาจต้อง ใช้คนหามเข้าขบวนแห่นําขบวน ขันโตก โดยมีขบวน
สาวงามช่างฟ้อนนําขบวน ขันโตกเข้ามาในงาน ผสมกับเสียงดนตรี และเสียงโห่ร้องเพื่อแสดงความยินดี เมื่อ
สาวงามช่างฟ้อนมาถึงงานเลี้ยงแล้ว ก็จะนํากระติ๊บหลวงไปวางไว้กลางงาน และนําข้าวนึ่ง ในกระติ๊บหลวง
ออกแบ่งใส่กระติ๊บเล็กๆ แจกจ่ายไปตามโตกต่างๆ จนทั่วบริเวณงาน ซึ่งมีโตกกับข้าวเตรียมไว้ก่อนแล้ว
การนั่งรับประทานอาหารในงานขันโตก จะนั่งกับพื้นบนสาดเติ้ม (เสื่อไผ่สาน) หรือจะนั่งรับประทาน
ขันโตกบนพื้นไม้ที่ยกพื้นขึ้นมาในระดับเวทีก็ได้
ผู้ที่มาร่วมงานทุกคนจะแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองของชาวเหนือ ผู้ชายสวมเสื้อ ม่อฮ่อม มีผ้าขาวม้าคาด
เอว มีพวงมาลัยดอกมะลิคล้องคอ ส่วนผู้หญิงนุ่งผ้าถุง ยาวถึงตาตุ่ม สวมเสื้อแขนกระบอก ทัดดอกไม้ที่หู หรือ
คล้องพวงมาลัยดอกมะลิ นอกจากอาหารคาวแล้ว ยังมีอาหารหวาน ที่นิยมเลี้ยงกันในงานขันโตก เช่น ขนม
ปาด ข้าวแตน ข้าวควบ มีน้ําต้นคนโท ขันน้ําสําหรับล้างมือก่อนหยิบข้าวนึ่ง มีกระโถนใส่เศษอาหาร และเมี่ยง
บุหรี่ไว้สําหรับ แขกเหรื่อที่มาร่วมงาน บุหรี่ที่ใช้ คือ บุหรี่ขี้โย เป็นบุหรี่ยาเส้น นํามามวนใบตอง ชาวบ้านนิยม
สูบกันทั่วไป เมี่ยง คือ ใบชานํามาหมักให้ได้ที่ใช้อมกับเกลือ มีรสเปรี้ยว ทําให้ชุ่มคอ
ในขณะที่แขกกําลังรับประทานอาหารก็มีการบรรเลงดนตรี ขับกล่อมตลอดเวลาสลับกับการแสดงบน
เวที และส่วนมากนิยมนําเอาศิลปะการ ฟ้อนรําแบบชาวเหนือมาแสดงบนเวที สลับกับการแสดงดนตรีพื้นเมือง
เช่น ชุดการแสดงฟ้อนสาวไหม ฟ้อนตาว (ฟ้อนดาบ) ฟ้อนเทียน

