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	 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของดนตรีที่ปรากฏใน
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เดินทาง	 พบในฉากตัวละครส�าคัญเตรียมการเดินทางและระหว่างการเดินทาง
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Abstract

 The research for this article aimed to study the role of music in 

Lanna	 Khao	 Saw	 literature.	 The	 researcher	 studied	 twenty-four	 pieces	 of	

Khao	 Saw	 literature	 published	 in	 the	 Lanna	 script	 between	 1917-1955.

The findings indicated that there were five roles of music: to welcome 

the main characters on their way into the city; in scenes of the main 

characters preparing for journeys and during the journeys; for a festive 

celebration	in	Maho	Rasop	scenes	when	the	main	characters	were	crowned	as	

kings or got married; in scenes of lullaby in the palace; and in scenes where 

main	characters	wanted	to	give	signals.	These	five	roles	of	music	that	appear	

in Lanna Khao Saw literature are consistent with the roles of music that 

appear	 in	 historical	 documents,	 including	 legends,	 inscriptions,	 literature	

and	travel	records	of	foreigners.
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๑. บทน�า

	 ค่าวซอ	เป็นวรรณกรรมร้อยกรองชนิดหน่ึงของล้านนา	ทีใ่ช้รปูแบบฉันทลักษณ์

ที่เรียกว่า	 ค่าว	 ในการแต่ง	 ฉันทลักษณ์ดังกล่าวมีการก�าหนดเสียงวรรณยุกต	์ สัมผัส

และคณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว	 สันนิษฐานว่าเป็นฉันทลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ	

๒๐๐	ปีที่ผ่านมา	(Nimmanhaemin	&	Prangwatanakun,	1978,	p.	157)	ค่าวซอมี

เน้ือเรือ่งมาจากคมัภร์ีส�าหรบัพระเทศน์ทีเ่รยีกว่า	ธรรมค่าว	หรอืค่าวธรรม	(Bunyarak,	

1974,	 p.	 17)	 เป็นเรื่องที่มาจากชาดกนอกนิบาต	 รวมทั้งปัญญาสชาดก	 ค่าวซอจึงมี

ลักษณะคล้ายกับนิทานค�ากลอนประเภทจักร	ๆ 	วงศ์	ๆ 	(Rungruengsri,	2004,	p.	122)

	 ผู้แต่งค่าวซอในยคุแรกเริม่คอืพระยาโลมาวิสัย	ได้แต่งค่าวซอเรือ่งหงส์ผาค�า	

พระยาพรหมเทพ	 ชาวจังหวัดล�าพูนได้แต่งค่าวซอเรื่อง	 เจ้าสุวัตต์นางบัวค�า

(Rungruengsri,	2003,	p.	488)	นอกจากนี้ยังมีผู้นิยมน�าเอาฉันทลักษณ์ค่าวมาแต่งเป็น

เรื่องราวต่าง	 ๆ	 มากมายจนมีผลงานเป็นที่ยอมรับ	 และผู้แต่งก็ได้รับการยกย่อง

จากสังคม	 เช่น	 พระยาพรหมโวหาร	 ซ่ึงได้รับการยกย่องว่าเป็นกวีเอกของล้านนา	

รวมถึงท้าวสุนทรพจนกิจ	กวีคนส�าคัญในราชส�านักพระราชชายาเจ้าดารารัศมี	เป็นต้น	

	 ค่าวซอมีบทบาทต่อสังคมล้านนา	 คือใช้เล ่าสู ่กันฟังด้วยการขับเป็น

ท�านองต่าง	 ๆ	 เช่น	 ท�านองวิงวอน	 ท�านองโก่งเฮียวบง	 ท�านองม้าย�่าไฟ	 เป็นต้น

ซึ่งเรียกว่า	“การเล่าค่าว”	ผู้ที่ฟังค่าวซอจึงได้รับทั้งความบันเทิงและสาระที่เป็นธรรมะ

ซ่ึงเข้าใจง่ายกว่าการฟังเทศน์	 เพราะผู้แต่งค่าวซอได้น�าเอาค่าวธรรมซ่ึงมีภาษาบาลี

อยู่มากมาดัดแปลงแต่งใหม่	 โดยยังคงรักษาโครงเรื่องหลักของชาดกไว้เหมือนเดิม	

แต่ปรับการใช้ภาษาให้เข้าใจง่าย	ท�าให้ผู้ฟังเข้าถึงหลักธรรมได้ง่ายขึ้น	

	 แต่เดมิค่าวซอได้ถกูบันทกึเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในใบลานและพบัสา	ซ่ึงเป็น

รปูแบบการบันทกึเอกสารของท้องถิน่ล้านนาในอดตีรวมทัง้บนัทกึคมัภร์ีทางพทุธศาสนา

หรือเรื่องราวอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ต่อมาเมื่อมีผู้นิยมการอ่านและฟังค่าวซอมากขึ้น	 จึง

คัดลอกต่อ	 ๆ	 กันมาเป็นจ�านวนมาก	 จนกระทั่งในปี	 พ.ศ.๒๔๓๕	 ศาสนาจารย์เดวิด	

จี	 คอนลินส์	 มิชชันนารีคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ใน

เชียงใหม่ได้ตั้งโรงพิมพ์ขึ้นเป็นแห่งแรกในภาคเหนือ	 ช่ือโรงพิมพ์อเมริกัน	 ตั้งอยู่ที	่

บ้านวังสิงห์ค�า	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	ต่อมาใน	พ.ศ.	๒๔๖๐	ศาสนาจารย์เดวิด	
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จี	คอนลินส์	 ได้ถึงแก่กรรม	ภรรยาของท่านจึงขายกิจการโรงพิมพ์นี้ให้แก่นายเมืองใจ	

ชัยนิลพันธ์	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๔๖๖	 ซ่ึงนายเมืองใจเป็นคนท้องถิ่นที่เคยท�างานในโรงพิมพ์น้ี

มาก่อน	(Sartraphai,	n.d.,	p.	1)	 เมื่อนายเมืองใจได้ซื้อกิจการต่อ	ก็เริ่มพิมพ์เอกสาร

ที่เกี่ยวกับท้องถิ่น	ซึ่งค่าวซอก็เป็นหนึ่งในเอกสารที่พิมพ์จ�าหน่ายเป็นจ�านวนมาก

	 ค่าวซอถูกเผยแพร่ไปอย่างกว้างขวางด้วยเวลาอันรวดเร็วและจ�านวนมาก

อันมาจากเทคโนโลยกีารพมิพ์ทีเ่กดิขึน้ในท้องถิน่	ท�าให้ผู้คนนิยมอ่าน-ฟังค่าวซอกนัมาก

ขึ้น	โดยมีจ�านวนการพิมพ์ตั้งแต่	๕๐๐	–	๔,๐๐๐	เล่มต่อการพิมพ์	๑	ครั้ง	เมื่อความนิยม

อ่านและฟังค่าวซอแพร่หลายในท้องถิ่น	 ท�าให้เกิดผู้แต่งค่าวซอใหม่	 ๆ	 ตามมา	 ซ่ึง

โรงพิมพ์ก็ได้ว่าจ้างผู้แต่งเหล่าน้ันให้แต่งเรื่องใหม	่ ๆ	 ขึ้นโดยน�าเอาต้นฉบับจากคัมภีร์

ชาดกเรื่องที่น่าสนใจมาแต่งให้เป็นค่าวซอ

	 ค่าวซอที่ถูกแต่งขึ้นใหม่มีลักษณะที่น่าสนใจคือ	ผู้แต่งได้สร้างสภาพสังคมใน

ค่าวซอแต่ละเรื่องให้มีความสมจริงและร่วมสมัยกับสังคมในช่วงเวลาขณะน้ัน	 ทั้งใน

ด้านธรรมชาติ	 ส่ิงแวดล้อม	 และวัฒนธรรมทั้งในความเช่ือ	 ประเพณี	 พิธีกรรม	 ซ่ึง

รายละเอียดดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นว่าลักษณะสังคมในช่วงเวลาน้ันเป็นอย่างไร	

เมื่อผู้แต่งได้ใช้โลกทัศน์ทางสังคมของตนน�าเสนอไว้ในค่าวซอ	 ผู้อ่านและฟังค่าวซอ

ก็จะมีโลกทัศน์ทางสังคมเช่นเดียวกัน

	 ดนตรีเป็นภาพสะท้อนสังคมอย่างหนึ่งที่พบในวรรณกรรมค่าวซอหลายเรื่อง	

และมบีทบาทหน้าทีห่ลากหลายในสังคม	เพราะหากกล่าวถงึความสัมพนัธ์ระหว่างดนตรี

กบัสังคมแล้ว	ดนตรนัีบเป็นส่วนหน่ึงและด�ารงอยูก่บัสังคมมาโดยตลอดไม่ว่าจะยคุสมยั

ใดกต็าม	เมือ่สังคมน้ัน	ๆ 	มวิีวัฒนาการทางความรู	้ความคดิ	สตปัิญญา	จึงเกดิการสร้าง

ระเบยีบแบบแผนทางดนตรขีึน้	หลกัฐานทางประวัตศิาสตร์ของล้านนาทีบั่นทกึเกีย่วกบั

ดนตรีปรากฏอยู่ทั้งในศิลาจารึก	 ต�านานพื้นเมือง	 รวมไปถึงงานวรรณกรรม	ซึ่งพบว่า

ดนตรีมีบทบาทหน้าที่ตั้งแต่ระดับชนชั้นปกครองลงมาถึงระดับสามัญชน	

	 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า	 ดนตรีถูกกล่าวถึงในหลักฐานเอกสารทาง

ประวัติศาสตร์ต่าง	ๆ	นั่นแสดงถึงบทบาทของดนตรีที่มีอิทธิพลต่อสังคมมาโดยตลอด

ทกุยคุทกุสมยั	เช่น	ในต�านานสิงหนวตกิมุาร	กล่าวถงึพระญามงัรายว่ามพีระราชศรทัธา

ต่อพระมหาธาตุเจ้าดอยตุง	จึงได้มีการสร้างโกศเงิน	โกศทอง	โกศแก้ว	ส�าหรับบรรจุ
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รองรับพระบรมธาตุ	 แล้วจึงฉลองสมโภชและแห่เครื่องดนตรีประโคม	 ความว่า

“กาลน้ันองค์พระมังรายนราชเจ้า	 ก็มีพระทัยยินดีมากนักแล้ว	 พระองค์ก็ให้นายช่าง

ทัง้หลายมากระท�ายงัพระโกศเงนิ	พระโกศทองซ้อนพระโกศแก้ว	รบัเอายงัพระบรมธาตุ

ไว้	แล้วก็ตกแต่งยังเครื่องบูชาทั้งหลาย	มีแก้วแหวนเงินทองมธุบุปผาราช	คันธามาลา

จุณจันทน์	ตั้งคันช่อธงและฉัตรบูชาพร้อมเสร็จ	ก็ยกมหาธาตุเจ้าและก็รวมยังรี้พลคน

การงานทั้งหลายมาพร้อมแล้ว	 ก็สมโภชฉลองพระมหาธาตุเจ้าและบริบูรณ์ก็อัญเชิญ

พระบรมธาตุเจ้าขึ้นสู่สีวิกาญจน์	 ก็ยกเอายังพระมหาธาตุเจ้าเสด็จแห่แหนพร้อมด้วย

เครื่องดุริยางคดนตรี แตรสังข์ บัณเฑาะว์ ฆ้อง กลอง ประโคมพระบรมธาตุเจ้า 

แห่ออกเวียงไปต่อเท่าถงึเกตบรรพตดอยธงุ”	(Wallipodom,	1973,	p.	49,	เน้นข้อความ

โดยผู้วิจัย)

	 ในต�านานพื้นเมืองเชียงใหม่	 ผูกที่	 ๘	 ได้พรรณนาเมืองเชียงใหม่ว่ามีความ

อุดมสมบูรณ์ประกอบไปด้วย	ก�าแพงเมือง	คูน�้า	มีดอกต่าง	ๆ	บานสวยงามอยู่ในคูน�้า

มีศาสนาที่รุ่งเรือง	มีข้าวปลาอาหารบริบูรณ์	มีมหรสพ	ดนตรี	เป็นที่ส�าราญใจในเมือง	

ความว่า

“กินทานเหล้นมโหสรพ พอยลาม ช้อย ซอ สี่บทกันโลง ดีดสี 

ตีเป่า ขับฟ้อนต่าง ๆ เสียงภิภาท ค้อง กลอง ขลุ่ย แน แตรเหิน 

แคน ค้อย ติ่ง ธะล้อสีซอ เพียะ พิณ ปัณเฑาะว์ หอยสังข์	เป็น

อันสนั่นนันเนืองอุขะหลุกชู่ฅ�่าเช้า	บ่หม่นหมองเส้าในสาสนา”	

(Chiangmai	Rajabhat	Institution,	1995,	p.	145,	เน้นข้อความโดยผู้วิจัย)

	 นอกจากน้ีในวรรณกรรมค�าโคลงของล้านนาก็ได้การกล่าวถึงดนตรีด้วยเช่น

กัน	 ดังพบในโคลงนิราศหริภุญชัย	 บทที่	 ๘๔	 กล่าวถึงการบรรเลงดนตรีขับกล่อมใน

ยามค�่าคืน	 ขณะที่ขบวนเดินทางไปสักการะ	พระธาตุหริภุญชัยได้หยุดพักระหว่างทาง	

ความว่า

	 	 ราตรีเทียนทีปแจ้ง	 เจาะงาม

	 มัวม่วนนนตรีตาม	 ติ่งทร้อ

	 อุดสากั่นโลงยาม	 ชักชอบ	ชื่นเอ่

	 บุญพี่บ่เปืองป้อ	 เปล่าซ�้าเซาทรวง

(Na	nagara,	1973,	p.	85,	เน้นข้อความโดยผู้วิจัย)
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	 จากตัวอย่างข้างต้น	 จะเห็นว่าดนตรีเป็นส่ิงที่อยู่คู่กับสังคมและมีบทบาท

หน้าที่ที่หลากหลาย	ในเอกสารหลักฐานชั้นต้นไม่ว่าเป็นศิลาจารึก	ต�านาน	พงศาวดาร	

วรรณกรรม	จึงมักกล่าวถึงดนตรีอยู่เสมอ

	 ส�าหรบัในวรรณกรรมค่าวซอ	ผู้แต่งได้น�าเสนอด้วยโลกทศัน์ทางดนตรขีองตน

ท�าให้ค่าวซอที่แต่งขึ้นมีการกล่าวถึงเครื่องดนตรีที่ชนิดต่าง	 ๆ	 รวมไปถึงลักษณะการ

ประสมวง	และมีบทบาทหน้าที่ที่ใช้งานอยู่ในสังคม	ซึ่งมีทั้งดนตรีที่อยู่ในรูปแบบจารีต

ของล้านนา	และดนตรีนอกเขตวัฒนธรรมล้านนาที่รับอิทธิพลจากภายนอกเข้ามาด้วย

ปัจจัยต่าง	 ๆ	 ซ่ึงผู้แต่งได้แสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของดนตรีดังกล่าวในสังคมและมี

บทบาทการใช้งานในสังคมขณะน้ัน	 บทความน้ีจึงมุ่งศึกษาบทบาทหน้าที่ของดนตรีที่

ปรากฏในวรรณกรรมค่าวซอล้านนา	 โดยคัดเลือกจากวรรณกรรมค่าวซอที่ตีพิมพ์ด้วย

อักษรธรรมล้านนา	ในระหว่าง	พ.ศ.	๒๔๖๐	–	๒๔๙๘	ซึ่งได้รวบรวมไว้ในโครงการ	E60	

วรรณพิมพ์ล้านนา	 :	 วรรณกรรมที่ตีพิมพ์ด้วยอักษรธรรมล้านนา	 โดยศาสตราจารย์	

ดร.อุดม	รุง่เรอืงศร	ีและคณะ	จ�านวน	๒๔	เรือ่ง	จากทัง้หมด	๖๐	เรือ่ง	ประกอบไปด้วย

เรื่อง	 หงส์หิน	 (พ.ศ.	 ๒๔๖๐)	 นกกระจาบ	 (พ.ศ.	 ๒๔๗๔)	 ช้างสะทัน	 (พ.ศ.	 ๒๔๗๔)	

วัณณพราหมณ์	 (พ.ศ.	 ๒๔๗๔)	 สุวัณเมกฆะหมาขนค�า	 (พ.ศ.	 ๒๔๗๔)	 นางอุทธลา

(พ.ศ.	 ๒๔๗๔)	 บัวระวงส์ไกรสร	 (พ.ศ.	 ๒๔๗๕)	 บัวรวงส์หงส์อามาต	 (พ.ศ.	 ๒๔๗๕)

เจ้าสุวัตต์นางบัวค�า	(พ.ศ.	๒๔๗๖)	ชิวหาลิ้นค�า	(พ.ศ.	๒๔๗๗)	นันทกุมาร	(พ.ศ.	๒๔๗๗)	

สุริยวงศ์	 (พ.ศ.	 ๒๔๗๘)	 จ�าปาสี่ต้น	 (พ.ศ.	 ๒๔๗๙)	 แสงเมืองหลงถ�้า	 (พ.ศ.	 ๒๔๗๙)

สมภมิต	 (พ.ศ.	 ๒๔๗๙)	 จันทฆาต์	 (พ.ศ.	 ๒๔๘๐)	 พรหมทัตหน้าแว่น	 (พ.ศ.	 ๒๔๘๐)

สุทธนู	(พ.ศ.	๒๔๘๐)	สุพรหมโมกขะ	หมาเก้าหาง	(พ.ศ.	๒๔๘๑)	พทุธเสนกะ	(พ.ศ.	๒๔๘๑)	

สังข์ศิลป์ธนูชัย	 (พ.ศ.	 ๒๔๘๒)	 อ้ายร้อยขอด	 (พ.ศ.	 ๒๔๘๓)	 เจ้าสุธน	 (พ.ศ.	 ๒๔๙๗)

มหาวงส์แตงอ่อน	(พ.ศ.	๒๔๙๘)

๒. วัตถุประสงค์ในการศึกษา

	 เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของดนตรีที่ปรากฏในวรรณกรรมค่าวซอล้านนา
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๓. วิธีการศึกษา

 การศึกษาในครั้งน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร	 และน�าเสนอผลการศึกษา

ด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์	มีขั้นตอนดังนี้

	 ๑.	ปริวรรตวรรณกรรมค่าวซอที่ตีพิมพ์ด้วยอักษรธรรมล้านนา	 จ�านวน	 ๒๔	

เรื่อง	เป็นอักษรไทยปัจจุบัน	

	 ๒.	เก็บข้อมูลเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับดนตรี	 ได้แก่	 เครื่องดนตร	ี

การบรรเลงรูปแบบการประสมวง	 และการแสดง	 ที่ปรากฏในวรรณกรรมค่าวซอทั้ง	

๒๔	เรื่อง

	 ๓.	แบ่งประเภทบทบาทหน้าที่ของดนตรีตามข้อมูลที่ปรากฏ

	 ๔.	น�าเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์

	 ๕.	สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา

๔. บทบาทหน้าที่ของดนตรีที่ปรากฏในวรรณกรรมค่าวซอล้านนา

	 ดนตรทีีป่รากฏในวรรณกรรมค่าวซอ	มทีัง้ดนตรทีีม่ลัีกษณะเดยีวกบัทีป่รากฏ

ในเอกสารโบราณล้านนา	 และดนตรีที่มาจากนอกเขตวัฒนธรรมล้านนา	 อันเกิดจาก

การรับอิทธิพลวัฒนธรรมภายนอก	 ซ่ึงผู้แต่งวรรณกรรมค่าวซอได้น�าเสนอไว้ในเรื่อง

เพือ่แสดงให้เหน็ถงึการมอียูข่องดนตรดีงักล่าว	และเป็นภาพสะท้อนของสังคมทีแ่สดง

ผ่านงานวรรณกรรมค่าวซอ	 บทบาทหน้าที่ของดนตรีในวรรณกรรมค่าวซอสามารถ

แบ่งออกเป็น	๕	รปูแบบ	ได้แก่	การบรรเลงส�าหรบัการต้อนรบั	การบรรเลงประกอบการ

เดนิทาง	การบรรเลงในงานมหรสพ	การบรรเลงขับกล่อม	และการบรรเลงให้สัญญาณ	

 ๔.๑ การบรรเลงส�าหรับการต้อนรับ

	 ดนตรีมีบทบาทในการเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมประจ�าถิ่น	 ในแต่ละท้องถิ่น

จึงพบดนตรทีีม่รีปูแบบเฉพาะของตน	และท�าหน้าทีเ่ป็นสือ่ตวัแทนแสดงอัตลักษณ์	รวม

ทั้งใช้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง	ดังเมื่อมีผู้มาเยือน	ผู้ต้อนรับจะใช้ดนตรีเป็นสื่อแสดง

ถึงการให้เกียรติในการต้อนรับ	การใช้ดนตรีบรรเลงส�าหรับการต้อนรับ	พบในหลักฐาน

ศลิาจารกึวัดพระยนื	จังหวัดล�าพนู	กล่าวถงึเมือ่ครัง้ทีพ่ระสุมนเถระเดนิทางจากสโุขทยั

มาถึงหริภุญไชย	 ชาวเมืองหริภุญไชยได้มีการประโคมเครื่องดนตรีรับพระสุมนเถระ



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕88

เข้าเมือง	ความว่า

“ตนท่านพระญาธรรมิกราช	บริพารด้วยฝูงราชโยธามหาชน	พล

ลูกเจ้าขุนลูกมนตรีทั้งหลายยายกัน	ให้ถือกระทงข้าวตอกดอกไม้

ไต้เทียน	ตีพาทย์ดัง พิณ ฆ้อง กลอง ปี่สรไน พิสเนญชัย ทะเทียด 

กาหล แตรสังข์มาน กังสดาล มรทงค ์ดงเดือด เสียงเลิศเสียง

ก้อง	อีกทัง้คนร้องโห่อ้ือดาสะท้านทัว่ทัง้นครหรภิญุชยัแล	จึงไปรบั

พระมหาเถรเป็นเจ้าอัญเชิญเข้ามาในพระพีหาร”

(The	National	Historical	Commission	of	Thailand,	The	Fine	

Arts	Department,	2008,	p.	361-362,	เน้นข้อความโดยผู้วิจัย)

	 ส�าหรบัวรรณกรรมค่าวซอ	การบรรเลงในลกัษณะน้ีพบในฉากการต้อนรบัตวั

ละครส�าคญัของเรือ่งทีก่�าลังเดนิทางเข้าสู่เมอืง	โดยฝ่ายต้อนรบัจะเป็นผู้จัดเตรยีมการ

บรรเลง	 การบรรเลงต้อนรับพบอยู่	 ๒	 รูปแบบ	 รูปแบบแรกเป็นการบรรเลงอยู่กับที่

เพื่อรอรับขบวนของตัวละครส�าคัญเข้ามาสู่เมือง	 การบรรเลงในรูปแบบน้ีพบในเรื่อง

สุริยวงศ์	 ตอนที่ท้าวกุสราชได้เตรียมการต้อนรับสุริยวงศ์ผู้เป็นลูก	 ที่ก�าลังจะเดินทาง

กลับสู่เมืองปัญจาลนคร	 โดยนิมนต์พระสงฆ์สวดชยันโต	 จัดให้ทหารทุกฝ่ายมายืนรอ

รับเสด็จและบรรเลงดนตรี	ความว่า

นิมนต์พระสงฆ์	 องค์คณะเจ้า	 มานั่งคอยเรา	 ลูกรัก	

สูดชยันโต	 ตลอดส�านัก	 หนทางไต่เต้า	 ไคคา	

พลม้าพลช้าง	 พลราบอาสา		 จตุรงคา	 จัดมารับเจ้า	

พิณพาทย์กลองชุม ดนตรีบ่เศร้า	 เป็นที่มัวเมา	 วุ่นล�้า

(Khajornsak,	1935,	p.	79,	เน้นข้อความโดยผู้วิจัย)

	 จากบทค่าวซอข้างต้น	 ใช้เครื่องดนตรีวงพิณพาทย์และวงกลองชุม

บรรเลงต้อนรับขบวนที่ก�าลังเดินทางเข้าเมือง	 ซ่ึงดนตรีประเภทดังกล่าวมีเสียงดัง	

สามารถได้ยินในระยะไกล	 ท�าหน้าที่ประโคมสร้างบรรยากาศและเป็นสัญญาณว่า

สถานที่นั้นจัดงาน

	 อีกรูปแบบหน่ึงเป็นการบรรเลงต้อนรับด้วยการส่งผู้บรรเลงดนตรีออก

เดินทางไปรับตัวละครส�าคัญที่ก�าลังจะเดินทางเข้าเมือง	แล้วจึงบรรเลงน�าขบวนเข้าสู่
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เมือง	การบรรเลงในรูปแบบนี้พบในเรื่องแสงเมืองหลงถ�้า	ตอนที่นางเกี๋ยงค�าทูลบอก

ท้าวสิริวังโสผู้เป็นบิดาว่าเจ้าแสงเมืองได้กลับมาที่เมืองเขมรัฏฐ์	 ท้าวสิริวังโสจึงส่ังให้

ชาวเมืองได้จัดเตรียมเครื่องดนตรีทั้งกลอง	 ฆ้อง	 พิณพาทย์	 เพื่อจะออกไปบรรเลง

น�าเจ้าแสงเมืองเข้ามาสู่เมือง	รวมทั้งจัดเตรียมรถ	เกวียน	ช้าง	ม้า	ความว่า

พากันจัดแจง		 แต่งดามาพร้อม	 ทังของเครื่องเหล้น หลายอัน 

ทังกลองแลฆ้อง พิณพาทย์สุนกัน	 จักไปแห่น�า	 กุมมารหน่อเหน้า	

ทังรถแลเกวียน		 ช้างที่นั่งเจ้า	 ประดับงามเลา	 บ่ช้า	

มณีอัชฌา		 เป็นพระญาม้า	 นางแต่งไว้ถ้า	 องค์ชาย	

(Rungruengsri,	(comp.),	1936,	p.	67,	เน้นข้อความโดยผู้วิจัย)

	 จากบทค่าวซอข้างต้น	 พบว่าใช้กลอง	 ฆ้อง	 และวงพิณพาทย์	 ส�าหรับ

บรรเลงน�าขบวนเข้ามาสู่เมือง	ซึ่งดนตรีประเภทดังกล่าวมีเสียงดัง	 ได้ยินในระยะไกล	

เมื่อบรรเลงน�าขบวน	 จะสามารถส่งเสียงเป็นสัญญาณว่ามีขบวนที่ส�าคัญก�าลัง

เคลื่อนผ่าน

	 การบรรเลงส�าหรับการต้อนรับ	 พบว่าเป็นการใช้ดนตรีประเภทวงพิณพาทย์	

และวงกลองชุม	โดยเครื่องดนตรีดังกล่าวมีเสียงดัง	บทบาทหน้าที่ของการบรรเลงจึง

เหมาะกบัสถานการณ์ทีเ่ป็นการประโคมต้อนรบัและส่งเสียงเป็นสัญญาณให้คนจ�านวน

มากได้ยินขณะเคลื่อนขบวน	

 ๔.๒ การบรรเลงประกอบการเดินทาง

	 การบรรเลงประกอบการเดินทาง	นิยมใช้กับการเดินทางของชนชั้นปกครอง	

โดยการเดินทางน้ันจะต้องมีผู้ติดตามดูแล	 และมีขบวนที่แตกต่างไปจากสามัญชน	

ดงัพบในหลักฐานหนังสือบนัทกึการเดนิทางของ	ร้อยเอก	พระวิภาคภวูดล	(Mr.	James	

Fitzroy	McCarthy)	 เจ้ากรมท�าแผนที่ทหารคนแรก	 ได้เดินทางมาส�ารวจที่เชียงใหม	่

ได้บันทึกเหตุการณ์การเสด็จของเจ้าหลวงเชียงใหม่และเจ้าราชบุตรเมืองน่าน	 ว่า

บรรเลงดนตรีประกอบด้วย	ความว่า	

“เจ้าหลวงเสด็จออกจากเมืองฝางอย่างโก้หร่าน	 มีการเป่าแตร

ตีฆ้อง กลอง พระองค์ประทบัหลังช้างงาตวัมหมึา	มกีระบวนทหาร	
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๕๐	 นายน�าหน้า	 และอีกเป็นกองร้อยตามมาข้างหลังล้วนถือหอก	

ชายาที่โปรดหลายนางก็น่ังช้างตามมาภายในขบวน	 เจ้าราชบุตร

เมืองน่าน	 เดินทางมาภูคาด้วยกระบวนอิสริยยศ	 มีคนแห่ธง	

ฆ้อง กลอง	ปืนคาบศิลา”	

(McCarthy,	1990,	p.	132,	เน้นข้อความโดยผู้วิจัย)

	 ส�าหรับในวรรณกรรมค่าวซอ	 การบรรเลงดนตรีในลักษณะน้ีพบในฉากที่

ตวัละครส�าคญัเตรยีมเดนิทาง	และก�าลังเดนิทาง	โดยผู้มหีน้าทีจั่ดเตรยีมการเดนิทางจะ

เป็นผู้เตรยีมการบรรเลงดนตรด้ีวย	ซ่ึงฉากการเดนิทางมกัจะเป็นการเดนิทางเข้าเมอืง

เป็นส่วนใหญ่	อันเกิดจากตัวละครนั้นเคยได้พลัดพรากจากเมืองของตนด้วยการถูกจับ

ตวัไปและการถกูขบัไล่ออกจากเมอืง	หรอืการเดนิทางเข้าเมอืงเพราะได้รบัทลูเชญิให้มา

ครองเมือง	 รวมถึงตัวละครส�าคัญได้รับการทูลเชิญให้เข้าเมืองเพื่อมาแต่งงาน	 ส่วน

การเดินทางออกจากเมืองเป็นการเดินทางเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่บางอย่าง	ณ	 สถานที่

บางแห่ง

	 การบรรเลงประกอบการเดินทางเข้าเมือง	 พบในเรื่องสุริยวงศ์	 ในตอนที่

สุริยวงศ์พานางเมฆวดี	มารดาของตนกลับสู่เมืองปัญจาลนคร	หลังจากที่ถูกพญายักษ์

โครปธิราชจับตัวไป	 สุริยวงศ์ได้ส่ังให้เหล่าเสนาจัดเตรียมขบวนช้าง	 ม้า	 รถ	 รวมทั้ง

ดนตรี	นักขับร้อง	และนางร�า	ความว่า

ส่วนพระหน่อท้าว	 เจ้ายินชื่นใจ	 ว่าเราจักไป	 บุรีแต่งห้อง

หื้อท่านจัดหา	 เสนาถูกต้อง	 ตามต�านอง	 ราชะ

จตุรงคา	 ทังพาหนะ	 เราจักรีบเต้า	 กลับไป

โขโนธยักษ์	 ชื่นชมหัวใจ	 ก็รีบออกไป	 จัดแจงแต่งตั้ง

ช้างม้าริพล	 รถทรงหลายบั้ง	 ตามดั่งค�า	 สั่งท้าว

เรียกพลสกัน	 มี่นันฟั่งฟ้าว	 หื้อมาทั่วด้าว		 ธานี	

มีทังม้าช้าง		 เภรีนนตรี  เสนาเสนี		 ริพลแก้วกล้า	

มหรสพ	 ส�าหรับชื่นหน้า  เครื่องตุริยา พร�่าพร้อม 

พิณพาทย์กลองชุม	 ประสุมอยู่น้อม		 นบเชื่องเจ้า	 โพธา	

นางขับนางฟ้อน	 เพื่อนพันวงษา	 จอมมาดา	 ราชะองค์เจ้า

(Khajornsak,	1935,	p.	59,	เน้นข้อความโดยผู้วิจัย)
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	 จากบทค่าวซอข้างต้น	 พบว่าใช้วงพิณพาทย์	 ซ่ึงสามารถบรรเลงเพลง

เป็นท่วงท�านองต่าง	ๆ 	และใช้วงกลองชุมซ่ึงมเีสียงดงัเป็นสัญญาณไปในระยะไกล	ท�าให้

ทราบว่ามีขบวนก�าลังเคล่ือนผ่าน	 นับเป็นการใช้เครื่องดนตรีที่เหมาะกับการบรรเลง

แบบเคลื่อนที่	

	 ในตอนที่สุริยวงศ์พานางไกสร	 ผู้เป็นบุตรบุญธรรมของพระฤๅษีเข้าเมือง

เพื่อประกอบพิธีอภิเษก	สุริยวงศ์ได้สั่งให้เสนาเตรียมขบวนเดินทาง	โดยบรรเลงดนตรี

ตลอดเส้นทางการเดินทาง	ความว่า

แล้วจอมโพธัน	 ก็มาจอดจั้ง	 ที่ม้ากัณถัก	 ตัวทิพย์

คันได้ฤกษ์ตรา	 ราชากระซิบ	 เสนามาตย์ผู้		 เชิญองค์

ก็หื้อออกยก	 ตามพระประสงค์	 น�าจตุรงค์		 เข้าเวียงแห่งห้อง

เสียงพาทย์แลกลอง	 ดังสนั่นก้อง		 มีหลายท�านอง	 พิลึก	

เป็นมหาปาง		 ดังอึกกะทึก		 ตลอดเขตห้อง	 ดงรี

(Khajornsak,	1935,	p.	81,	เน้นข้อความโดยผู้วิจัย)

	 จากบทค่าวซอข้างต้น	การบรรเลงดนตรปีระกอบการเดนิทางยงัคงใช้ดนตรี

ประเภทพาทย์และกลอง	ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงดัง	และบรรเลงเป็นท่วงท�านอง

ต่าง	 ๆ	 ได้หลากหลาย	 ดังที่ว่า	 “มีหลายท�านอง”	 ท�าให้บรรยากาศการเดินทางน้ันมี

ความยิ่งใหญ่เป็น	“มหาปาง”	ดังอึกทึกตลอดระยะทางเข้าสู่เมือง

	 นอกจากน้ี	 ในเรื่องจ�าปาส่ีต้นก็บรรเลงประกอบการเดินทางในหลาย

ฉาก	 ดังเช่นในตอนที่พญาสิงหละเชิญเสตกุมารเข้าเมืองเพื่อให้อภิเษกสมรสกับ

นางคันธมาลา	 อีกทั้งให้ข้ึนเป็นกษัตริย์ครองเมือง	 มีการเตรียมขบวนการเดินทาง

โดยให้มีการบรรเลงดนตรี	ความว่า

ตีตุริยา นนตรีคั่งคัด ทังฝูงปี่แก้ว แนค�า 

พิพาทย์พาทย์ฆ้อง สนุกหนาหน�า	 พ่องแต่งรถค�า	 จักน�าเอาเจ้า

แล้วจิ่งอังเชิญ	 กุมมารหน่อเหน้า	 ขึ้นสู่รถค�า	 เร่งรัด

เสตรฏฐ�	 ก็ขึ้นประทับ	 เหมือนรถอาดอ้าง	 คันค�า

ฝูงพลพวกยักษ์	 เสนาหน้าหลัง	 ไหลหลั่งเซซ�า	 แวดหลังแวดหน้า

เข้าสู่เวียงหลวง	 หยาดยายเป็นต้า	 ฝูงหมู่โยธา	 เยียดยัด

(Ruengsri,	1936,	p.	73,	เน้นข้อความโดยผู้วิจัย)
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	 จากบทค่าวซอข้างต้น	 กล่าวถึงการบรรเลงดนตรีทั้งการเป่าปี ่	 เป่าแน	

และพิพาทย์พาทย์ฆ้อง
๗
	ดว้ยความสนกุสนาน	แล้วจงึอัญเชญิ	เสตกุมารขึ้นสู่บนรถเพื่อ

เคลือ่นขบวนเข้าเมอืงและในฉากทีก่มุารทัง้ส่ี	และมารดาลงจากเรอืส�าเภา	เพือ่ขึน้ช้าง

เดินทางเข้าเมือง	ได้มีการเตรียมการบรรเลงดนตรีประกอบ	ความว่า

ออกจากสะเพา	 หมี่นันมากนัก	 ขึ้นสู่ช้างแก้ว	 งางอน

พากันพรากย้าย	 ท่องผ้ายเดินจร	 เข้าสู่นคร	 ปัญจะแห่งห้อง

เสียงตุริยา พาทย์พิณตื่นต้อง	 ทังฝูงแควง	 เยียดยัด

	(Ruengsri,	1936,	p.	119,	เน้นข้อความโดยผู้วิจัย)

	 จากบทค่าวซอข้างต้น	 ใช้วงพิณพาทย์	 ซ่ึงเป็นดนตรีแบบท้องถิ่น	 และ

แตรวง	 ซ่ึงเป็นดนตรีสากลส�าหรับกองทหารใช้บรรเลงน�าทหารเดิน	 (Amatayakul,	

2009,	p.	336)	ประกอบในขบวน	จึงเป็นการใช้ดนตรท้ีองถิน่กบัดนตรสีากล	มาบรรเลง

ร่วมกันในขบวน

	 ในตอนท้ายเรื่องจ�าปาส่ีต้นพญาจุลลนี	 ได้ให้กุมารทั้งส่ีเชิญนางปทุมมา

กลับคืนสู่เมืองหลังจากได้พลัดพรากจากเมืองเป็นเวลานาน	 ได้จัดเตรียมขบวนการ

เดินทางและการบรรเลงดนตรีหลากหลายประเภท	ความว่า

คันเถิงเวลา	 เสนาบ่ช้า	 มาเชิญสี่เจ้า	 องค์ค�า

ห้าคนลูกน้อย	 ค่อยถัดทวยหลัง	 เทวีจอมธรรม์	 ห้านางหน่อเหน้า

เอาถัดทวยผัว	 สี่องค์เชื่องเจ้า	 เขาหามเข้าเวียง	 คั่งคัด

พาทย์ฆ้องกลองวง	 มี่นันมากนัก		 ฝูงพิณพาทย์แก้ว แควง 

กลองแขกกลองเงี้ยว	 ตีทวยสน	ๆ		 กลองมะน�าพล กลองเมืองเถิดเถิ้ง 

พม่าเพลงดี		 ตีปะป้งเปิ้ง		 เป่าแนทวย	 แอ่นฟ้อน

(Ruengsri,	1936,	p.	225,	เน้นข้อความโดยผู้วิจัย)

 
๗	
พิพาทย์และพาทย์ฆ้อง	หมายถึงวงดนตรีประเภทพิณพาทย์หรือปี่พาทย์	
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	 จากบทค่าวซอข้างต้นบรรเลงดนตรีหลากหลายประเภท	 ทั้งพาทย์ฆ้อง

กลองวง
๘
	แควง

๙
	กลองแขก	กลองเงี้ยว	กลองมะน�าพล

๑๐
	กลองเถิดเถิ้ง

๑๑
	เป่าแน

๑๒
 

นับว่าเป็นการใช้เครื่องดนตรีจ�านวนมาก	และมีบรรยากาศของความคึกคักสนุกสนาน	

ซ่ึงเครือ่งดนตรดีงักล่าวเป็นเครือ่งดนตรทีีม่เีสียงดงั	และเหมาะกบัการบรรเลงส�าหรบั

เคลื่อนที่	

	 ในเรื่องวัณณพราหมณ์ก็บรรเลงดนตรีประกอบการเดินทางเข้าเมือง

ด้วยเช่นกัน	 ดังในตอนที่ต้องส่งตัวนางพิมพาเข้าไปในพระราชวัง	 ได้มีการจัดเตรียม

ช้าง	ม้า	เหล่าเสนา	และคนรับใช้ติดตามมากมาย	รวมทั้งมีการบรรเลงดนตรีประกอบ

ขณะเดินทาง	ความว่า

เขาตีกลองไชย	 เสียงไหวตึ้งตั้ง	 เขาแห่น�านาง	 นาฏน้อย	

กางช่อแลสัต	 ประดับเรียบร้อย	 เป็นแถวหยาดถ้อย	 เหลืองด�า	

ตีกลองคู่ฆ้อง มองเซิงตึงตัง	 ทหารเป่าแค 	 เสียงดังต้อแต้	

พาทย์ฆ้องกลองชุม เสียงดังแผดแผ้	 เขาแห่นางมา	 โห่ซ้าว

(Chaimuanglen.	1931,	p.	35,	เน้นข้อความโดยผู้วิจัย)

	 จากบทค่าวซอข้างต้น	 บรรเลงดนตรีหลายประเภท	 ทั้งกลองไชย	 กลอง

มองเซิง	 มีทหารเป่าแค	 (แตร)	 รวมไปถึงวงพาทย์ฆ้อง	 และวงกลองชุม	 ช่วยสร้าง

บรรยากาศให้ขบวนคึกคัก	ทั้งยังมีเสียงผู้คนในขบวนโห่ร้องอีกด้วย

	 ส่วนเรื่องแสงเมืองหลงถ�้า	มีการจัดขบวนเข้าเมืองอย่างยิ่งใหญ่ประกอบไป

ด้วยช้าง	 ม้า	 รถ	 คนหนุ่มสาว	 ทหารถืออาวุธปืน	 หอก	 ดาบ	 และบรรเลงดนตรี

ประกอบ	ความว่า

 
๘	
วงดนตรพีณิพาทย์หรอืป่ีพาทย์	ซ่ึงนิยมเรยีกเป็นค�าคล้องจองกนัว่า	พาทย์ฆ้องกลองวง

 
๙	
แตรวง

 
๑๐
	มะน�าพล	หรอื	แม่น�าพล	เป็นช่ือเพลงโบราณในวัฒนธรรมดนตรล้ีานนาล�าปางทีบ่รรเลง

ด้วยวงกลองตกเส้ง	ปัจจุบันเรียกชื่อเพลงแม่ด�าโปน	

 
๑๑
	เรยีกอีกช่ือว่า	กลองเต่งถิง้	เป็นกลองสองหน้าลักษณะคล้ายตะโพนมอญ	การเรยีกช่ือ

เต่งถิ้งมาจากเสียงการตีหน้าเล็กดัง	เต่ง	และตีหน้าใหญ่ดัง	ถิ้ง

 
๑๒
	เครื่องเป่าประเภทใช้ลิ้นในการก�าเนิดเสียง	ลักษณะคล้ายปี่ชวาหรือปี่มอญ
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ส่วนพวกช้างม้า	 ก็มาพร้อมกัน	 รถล้อมาทัน	 แลพันพร้อมถ้วน

หมู่ร้างสาวหลาย	 ญิงชายใหญ่อ้วน	 ก็ไหลมามวล	 พร้อมภัก

โยธาทังหลาย		 บ่ถ้าว่านัก	 ใจหากสู้	 คนเดียว	

ทังกลองแลฆ้อง	 ออกมาเป็นเกียว	 ทังม็อกนาดเทียว	 ออกมาเป็นเส้น	

ทังหอกดาบหลาย	 ออกยายเป็นเหล้ม	 ไหลหลั่งมา	 อดเอ้า

(Rungruengsri,	(comp.),	1936,	p.	51-52,	เน้นข้อความโดยผู้วิจัย)

	 จากบทค่าวซอข้างต้น	 จะเห็นว่าเรื่องแสงเมืองหลงถ�้าก็ใช้เครื่องดนตรี

ในลักษณะเดียวกับเรื่องอ่ืน	 ๆ	 คือกลองและฆ้อง	 ซ่ึงเป็นเครื่องดนตรีที่เหมาะกับ

การบรรเลงเคล่ือนที่	 ทั้งยังมีเสียงดังส�าหรับท�าหน้าที่บอกสัญญาณการว่าเคล่ือน

ขบวน

	 ในเรื่องมหาวงศ์แตงอ่อน	 ตอนที่นางแตงอ่อนเดินทางเข้าสู่เมืองโกสิกนคร

ได้จัดขบวนอย่างยิ่งใหญ่ประกอบไปด้วยเหล่าเสนามากมาย	 และการบรรเลง

ดนตรีหลายประเภทประกอบการเดินทางเข้าเมือง	ความว่า

แล้วสี่หน่อท้าว	 พระกระสัตรา	 ก็ยกโยธา	 กลับมาสู่ห้อง

เสนาหลามไหล		 แห่ไปป้านป้อง	 ฆ้องกลองนัน	 มี่ซ้าว	

ระนาดร�าเพลง		 บรรเลงแห่ท้าว	 เต็มทั่วด้าว	 โท่งนา	

พิณขลุ่ยเพียะ  พาทย์ฆ้องนักหนา	 เพลงร�ามะนา	 แอ่นฟ้อนแห่เจ้า

(Poonphilekakij,	1955,	p.	34,	เน้นข้อความโดยผู้วิจัย)

	 จากบทค่าวซอข้างต้นจะเห็นว่าเรื่องมหาวงศ์แตงอ่อน	 ใช้เครื่องดนตรี

ที่หลากหลายและแตกต่างไปเรื่องอื่น	ๆ	ที่ผ่านมา	โดยเรื่องอื่น	ๆ	นิยมใช้เครื่องดนตรี

ที่มีเสียงดัง	คือ	กลอง	ฆ้อง	วงปี่พาทย์	แตรวง	ส�าหรับประกอบในขบวน	แต่ในเรื่องนี้

มทีัง้การใช้เครือ่งดนตรทีีม่เีสียงดงัและเสียงเบา	โดยเครือ่งทีม่เีสียงดงัได้แก่	วงพาทย์

ฆ้อง	 ซ่ึงผู้แต่งได้กล่าวถึงเครื่องดนตรีที่เป็นองค์ประกอบ	 คือ	 ฆ้อง	 กลอง	 ระนาด	

ส่วนเครื่องที่มีเสียงเบา	ได้แก่	พิณ	ขลุ่ย	เพียะ(พิณเปี๊ยะ)	ร�ามะนา	

	 นอกจากการเดินทางเข้าสู่เมืองแล้ว	 ยังมีฉากการเดินทางออกไปสถานที่

อื่น	ๆ 	อีกด้วย	พบในเรื่องเจ้าสุธน	ตอนที่เจ้าสุธนไปเที่ยวเล่นในสวนดอกไม้	ได้มีการจัด

ขบวนเดินทางอย่างยิ่งใหญ่	และบรรเลงดนตรีประกอบความว่า
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เจ้าสุธนัง	 ผู้มีเตชะ	 ก็ออกแอ่วเหล้น	 อุญาณ

เจ้าขึ้นขี่ช้าง	 เผือกแก้วพายสาร	 ตัวหลวงดีงาม	 หาเทียมบ่ได้

ประดับประดา	 หรูหราแท้ไส้	 เสนาก็ไป	 เอ้าอด

เหมือนกับต่อแตน	 ภู่เผิ้งเม่ามด	 ติดกันสืบเส้น	 ทวยทาง

เพียะซึงสะล้อ	 ตี่แต้ทหาร	 บันเฑาะว์ทวยทาง	 เป็นสายเป็นถ้อย	

เสียงปี่หลาย	 ใหญ่	ๆ	หน้อย	ๆ	 พ่องตีระคัง พาทย์ฆ้อง 

พ่องเป่าหอยสังข์	 มี่นันพร�่าพร้อม	 เป็นผงฝุ่นอ้อม	 ทวยทาง

(Khanari,	1954,	p.	40,	เน้นข้อความโดยผู้วิจัย)

	 จากบทค่าวซอข้างต้นบรรเลงเครื่องดนตรีหลากหลายชนิด	 ทั้งเพียะ

(พิณเปี๊ยะ)	ซึง	สะล้อ	แตร	บัณเฑาะว์	ปี่	 ระฆัง	 วงพาทย์ฆ้อง	และหอยสังข์	 เป็นที่

น่าสังเกตว่าผู้แต่งกล่าวถึงการใช้เครื่องดนตรีให้มีความหลากหลาย	 ซ่ึงหากพิจารณา

ลักษณะของเครือ่งดนตรแีต่ละชนิดแล้ว	เป็นส่ิงไม่น่าจะสามารถบรรเลงร่วมกนัในขบวน

เดียวกันได้	 เพราะมีทั้งเครื่องดนตรีที่มีเสียงเบาส�าหรับใช้ขับกล่อม	 เครื่องดนตรีที่มี

เสียงดังส�าหรับการประโคมในที่โล่งแจ้ง	 แต่อย่างไรก็ตามการที่ผู้แต่งกล่าวถึงชื่อ

เครือ่งดนตรทีีห่ลากหลายน้ี	อาจจะเป็นการท�าให้บรรยากาศของการด�าเนินเรือ่งมคีวาม

ยิ่งใหญ่และสมเกียรติกับตัวละครนั่นเอง

	 การบรรเลงดนตรปีระกอบการเดนิทางทีป่รากฏในค่าวซอแต่ละเรือ่งข้างต้น	

พบว่าส่วนใหญ่นิยมใช้เครื่องดนตรีที่มีเสียงดัง	 เพื่อใช้เป็นสัญญาณของขบวนที่ก�าลัง

เดินทาง	 ในบางเรื่องอาจจะกล่าวโดยรวมในลักษณะการเรียกชื่อแบบรวมวง	 ไม่ว่าจะ

เป็น	วงกลองชุม	แตรวง	วงพิณพาทย์	วงพาทย์ฆ้อง	วงปี่พาทย์	แต่บางเรื่องก็กล่าว

แยกชนิดของเครื่องดนตรีไม่ว่าจะเป็น	 พาทย์	 ระนาด	 กลองเถิดเถิ้ง	 (กลองเต่งถิ้ง)	

ฆ้อง	พิณ	ขลุ่ย	 เพียะ	 (พิณเปี๊ยะ)	 ร�ามะนา	 เป็นต้น	ซึ่งโดยภาพรวมแล้วจะเห็นได้ว่า

ผู้แต่งพยายามเลือกใช้ชนิดของวงดนตรี	 และเครื่องดนตรีที่เหมาะสมและสอดคล้อง

กับสถานการณ์คือการเดินทาง	 ซ่ึงเป็นพื้นที่โล่ง	 จึงจ�าเป็นต้องใช้เครื่องดนตรีที่

มีเสียงดัง	 แต่อย่างไรก็ตามผู้แต่งอาจจะไม่จ�าเป็นต้องค�านึงถึงสถานการณ์จริง

เสมอไปก็ได้	 เพียงแต่กล่าวถึงช่ือเครื่องดนตรีให้ดูมีความหลากหลาย	 ดังเช่นใน

เรื่องมหาวงศ์แตงอ่อนและเรื่องเจ้าสุธน	 ผู้แต่งเลือกใช้เครื่องดนตรีที่มีเสียงเบาด้วย	

คือ	 ขลุ่ย	 เพียะ	 (พิณเปี๊ยะ)	 ร�ามะนา	 ซึง	 สะล้อ	 มาบรรเลงในขบวน	 แม้ว่าในความ
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เป็นจรงิแล้ว	บทบาทหน้าทีก่ารใช้งานของเครือ่งดนตรดีงักล่าวอาจจะไม่เหมาะส�าหรบั

สถานการณ์และพื้นที่ก็ตาม

 ๔.๓ การบรรเลงในงานมหรสพ

	 มหรสพ	 หมายถึง	 การเล่นรื่นเริง	 มีโขนละครเป็นต้น	 ซ่ึงค�าว่ามหรสพน้ัน

ครอบคลุมการแสดงหลายอย่าง	ไม่ว่าจะเป็น	การแสดงละคร	หุ่น	หนัง	ลิเก	ฟ้อนร�า	

และมีดนตรีจัดเป็นส่วนหน่ึงของมหรสพที่สร้างความบันเทิงให้กับการเฉลิมฉลอง

น้ัน	 ๆ	 ในเอกสารโบราณพบการกล่าวถึงการบรรเลงดนตรีในงานมหรสพ	 ดังพบใน

ต�านานพื้นเมืองเชียงใหม่	 ที่กล่าวถึงพระญามังรายได้แต่งตั้งขุนครามให้เป็นอุปราช	

จึงตีกลองสมโภช	ความว่า	

	 “เมือ่น้ัน	เจ้าพระญาครามจ่ิงแต่งเสนาผู้ฉลาดอาจรูก้จิจยทุธ

กัมม์ทังมวล	 มีชื่อว่าสัตตรูไชยเสนาหื้อกินเมืองนครเขลางค์	 วัน

น้ันแล	แล้วเจ้าคเ็อาหมูร่พิลสกลเสนามารอดเชียงใหม่	กราบไหว้พ่อ

ตนชู่ประการ	 เจ้ามังรายค็หื้อลูกตนน่ังอยู่เหนืออาสสนา	 หื้อเป็น

ทีอุ่ปปราชาหัน้แล	เจ้ามงัรายยนิดเีซ่ิงลูกตนกบัทงัขนุบ้านขุนเมอืงชู่

ตน	คห็ือ้ตีกลองอุน่เมือง	ทัว่เวียงเชียงใหม่แลกมุกาม	๗	วัน	๗	คนื”	

(Chiangmai	Rajabhat	Institution,	1995,	p.	41,	เน้นข้อความโดยผู้วิจัย)

	 ส�าหรับในวรรณกรรมค่าวซอ	 การบรรเลงดนตรีในลักษณะน้ีพบในฉากที่มี

การจัดมหรสพสมโภชเมื่อตัวละครส�าคัญได้ครองเมืองและอภิเษกสมรส	 ชาวเมือง

จึงได้จัดการแสดงต่าง	ๆ 	เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสส�าคัญนั้น	ๆ 	ไม่ว่าจะเป็นการฟ้อนร�า

การแสดงหนัง	ละคร	ลิเก	การขับซอ	และมีดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของมหรสพสมโภช	

	 การบรรเลงดนตรีในลักษณะน้ีพบในเรื่องจ�าปาส่ีต้น	 ในฉากที่ท้าวปิตตราช

แต่งงานกับนางผุสสมาลี	 ได้จัดมหรสพเพื่อสมโภช	 ทั้งการฟ้อนร�า	 การแสดงละคร	

เป็นที่สนุกสนาน	และบรรเลงดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของมหรสพ	ความว่า

ผูกมือหัตถา	 ราชาบพิตร	 กับนางหน่อแก้ว	 มาลี

เป็นอึกคะทึก		 พวกพลนนตรี 	 ทังมโหรี ละครฟ้อนเหล้น 

ตามภาษาเขา		 มัวเมาตื่นเต้น		 จนรติยา	 บ่ายฆ้อง

(Ruengsri,	1936,	p.	80,	เน้นข้อความโดยผู้วิจัย)
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	 จากบทค่าวซอขา้งต้น	กล่าวถึงการบรรเลงดนตรีด้วยวงมโหรี	ซึง่ผูแ้ตง่ไม่ได้

กล่าวถึงรายละเอียดช่ือเครื่องดนตรีที่เป็นองค์ประกอบของวงมโหรีแต่อย่างใด

เพราะเป็นการกล่าวถึงมหรสพในลักษณะภาพรวม

	 รวมถึงในเรื่องหงส์หิน	 ตอนที่เจ้าหงส์หินแต่งงานกับนางสรีจันทา	 ลูกของ

ท้าวอนุมา	ได้บรรเลงดนตรีเป็นมหรสพสมโภชด้วย	ความว่า

เรียกร้องกัน	 เสนาแก่เฒ่า	 หื้อมาพร้อมที่	 หอองค์

ทังหนุ่มน้อย	 ในวังทังโขง	 บ่ายสามโมง	 จกัสงเสพเจ้า

ท้าวขุนเสนา	 พญายักษ์เฒ่า	 ก็ไหลมามวล	 พร�่าพร้อม

ทังช่างดีดสี  เภรีพาทย์ฆ้อง		 สนุกม่วนเหล้น	 เมามัว

(Suriyawong,	1917,	p.	50,	เน้นข้อความโดยผู้วิจัย)

	 จากบทค่าวซอข้างต้นกล่าวถึงนักดนตรีประเภทดีดและสี	 แต่ไม่ระบุ

รายละเอียดว่าเป็นเครื่องดนตรีชนิดใด	อีกทั้งมีการตีกลอง	และบรรเลงวงพาทย์ฆ้อง

อีกด้วย	ท�าให้บรรยากาศในงานมีความสนุกสนานเป็นอย่างยิ่ง

	 นอกจากการบรรเลงดนตรีเป็นมหรสพสมโภชในงานแต่งงานแล้ว	 ยังพบใน

ฉากการขึน้ครองเมอืงของตวัละครส�าคญั	ดงัปรากฏในเรือ่งหงส์หนิ	ตอนทีเ่จ้าหงส์หนิ

ได้ข้ึนครองเมืองพาราณสี	 จึงมีการจัดมหรสพสมโภชด้วยการฟ้อนร�า	 การละเล่น

ต่าง	ๆ	และการบรรเลงดนตรี	ความว่า

กลองแขกร�ากริช มองเซิงต่องสู้	 เซิ้งลาวแคน	 เป่านับ	

ยิ้งซอน้อย	 เขิงกันคั่งคับ	 ฟ้อนม่านเต้น ร�าทวน 

ละครค่าวร้อง  พิพาทย์กลองกวน		 หลายคะบวน	 สัพพะเครื่องเหล้น

(Suriyawong,	1917,	p.	91-92,	เน้นข้อความโดยผู้วิจัย)

	 จากบทค่าวซอข้างต้นกล่าวถึงการแสดงที่มาจากหลากหลายชาติพันธุ์	 โดย

เฉพาะดนตรีก็มีหลากหลายประเภท	 ทั้งกลองแขก	 กลองมองเซิง	 แคน	 วงพิพาทย	์

แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของมหรสพที่เกิดขึ้นในงาน

	 รวมถึงในเรื่องจ�าปาส่ีต้น	 ในตอนที่เจ้าเมืองได้ยกเมืองให้หลาน	 จึงจัด

พิธีราชาภิเษก	 และจัดมหรสพสมโภชหลากหลายอย่างทั้งการแสดงลิเก	 หุ่นหนัง
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การช้อยซอ	และการบรรเลงดนตรีด้วย	ความว่า

พากันแต่งคิด	 หลายเยื่องหนาหน�า	 สู่ขวัญองค์ค�า	 มัดมือหน่อเหน้า	

ท�าอุกขะหลุก	 ในเมืองแห่งเจ้า	 ฝูงนครบาล	 ม่วนนัก	

แขกบ้านรามเมือง	 มาชูส�านัก		 สนุกแต่งเหล้น	 หลายอัน	

มีทังแก่วพ้าย	 ลิเคหุ่นหนัง  พวกตุริย� แควงร่วนก้อง 

เป่าปี่ช้อยซอ	 แก้กันฟู่ถ้อง		 เถิงเจ็ดวันพอ	 ไคว่คบ	

จุจูดเทียนไฟ	 ปูชาไหว้นบ	 บ่หื้อขาดอั้น	 สักวัน

(Ruengsri,	1936,	p.	188,	เน้นข้อความโดยผู้วิจัย)

	 จากบทค่าวซอข้างต้นกล่าวถึงการบรรเลงดนตรีแตรวง	 รวมทั้งการเป่าปี่

ส�าหรับการขับขานช้อยซอ	ต่อเนื่องเป็นเวลา	๗	วันตลอดการจัดงาน

	 การบรรเลงดนตรีในงานมหรสพที่ปรากฏในค่าวซอแต่ละเรื่องข้างต้น	พบว่า

ส่วนใหญ่ผู้แต่งกล่าวถึงดนตรีในลักษณะการจัดวง	 ไม่ว่าจะเป็นวงมโหรี	 แตรวง	 วง

กลองมองเซิง	 วงพิพาทย์หรือพาทย์ฆ้อง	 เครื่องดนตรีประเภทดีดและสีซ่ึงไม่ระบุช่ือ

เครื่องดนตรี	 แต่ก็จัดอยู ่ในกลุ่มวงเครื่องสาย	 ส่วนที่ระบุช่ือเครื่องดนตรีพบปี	่

กลองแขก	แคน	ทั้งนี้ผู้แต่งยังกล่าวถึงดนตรีที่มาจากหลากหลายท้องถิ่น	ดังปรากฏใน

ค่าวซอเรือ่งหงส์หนิ	ซ่ึงแสดงถงึความรบัรูใ้นความหลากหลายทางชาตพินัธุ	์เพราะเน้ือ

เรื่องค่าวซอที่กล่าวถึงการจัดมหรสพสมโภชนั้น	 ผู้แต่งได้น�าเสนอถึงความหลากหลาย

ของผู้คนที่หล่ังไหลเข้ามาในงาน	 ซ่ึงไม่ได้จ�ากัดขอบเขตเพียงแค่คนในท้องถิ่นน้ัน	 ๆ	

แต่เป็นคน	 “หลายชาติภาษา”	 หรือ	 “ร้อยเอ็ดภาษา”	 อันแสดงให้เห็นว่าคนมากมาย

ทุกถิ่นได้มาร่วมงาน	 และการแสดงต่าง	 ๆ	 รวมถึงการบรรเลงดนตรีจึงมีความ

หลากหลายไปด้วย	โดยพบทัง้การบรรเลงแบบวงมโหร	ีแตรวง	การตกีลองแขกประกอบ

การร�ากริช
๑๓
	 ซ่ึงเป็นดนตรีที่ได้รับอิทธิพลจากกรุงเทพฯ	 และยังมีการเป่าแคนเพลง

ลาวเซิ้ง	ซึ่งได้รับอิทธิพลจากภาคอีสาน	รวมถึงการตีกลองมองเซิง	ซึ่งรับอิทธิพลจาก

ชาติพนัธุไ์ทใหญ่	ส่วนดนตรแีบบทอ้งถิน่ภาคเหนอื	พบการบรรเลงวงป่ีพาทย์	การเป่าป่ี

ส�าหรับการขับซอ	 บทบาทหน้าที่ของดนตรีที่ใช้บรรเลงในงานมหรสพ	 จึงมีลักษณะ

เป็นการบรรเลงอยู่กับที่	ทั้งเครื่องดนตรีที่มีเสียงดังและเสียงเบา

 
๑๓
	การร�ากริช	เป็นวัฒนธรรมการแสดงที่กรุงเทพฯ	รับอิทธิพลมาจากชวา
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 ๔.๔ การบรรเลงขับกล่อม

	 ดนตรีก่อให้เกิดอารมณ์คล้อยตาม	 เกิดความสบายใจ	 ผ่อนคลายอารมณ์

ทัง้ยงัเป็นสิง่ส�าคญัส�าหรบัการส่ือสารในเชงิสร้างสรรค์	การบรรเลงดนตรเีพ่ือขับกล่อม

จึงปรากฏอยู่ในสังคมตลอดมาโดยเฉพาะในระดับชนช้ันปกครอง	 การมีนักดนตรีหรือ

วงดนตรีประจ�าในวัง	ต�าหนัก	คุ้ม	จึงเป็นสิ่งที่มีมาแต่อดีต	เพราะดนตรีคือเครื่องสร้าง

ความบันเทิงประเทืองอารมณ์	 เช่น	 วงดนตรีไทยของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

เมื่อครั้งที่พระองค์ประทับอยู่ในพระบรมมหาราชวัง	 บนพระต�าหนักของพระองค์

มีเครื่องดนตรีมากมาย	ทั้งจะเข้	 ซอ	ขลุ่ย	 กลอง	 โทน	 ร�ามะนา	 เพื่อให้ข้าหลวงและ

พระประยูรญาติฝึกหัดและบรรเลงในพระต�าหนัก	(Amatayakul,	1987,	p.	67-68)

	 เอกสารบันทึกของปิแอร์	 โอร์ต	 ที่ปรึกษากฎหมายในสมัยรัชกาลที่	 ๕	

ชาวเบลเยี่ยม	ได้บันทึกระหว่างไปส�ารวจมณฑลลาวเฉียง	โดยกล่าวถึงเจ้านายที่ล�าพูน

ได้เลี้ยงต้อนรับและแสดงดนตรีเพื่อขับกล่อม	ความว่า

	 “หลังอาหารเย็น	 มีการร้องเพลงคลอด้วยการเป่าเคร่ือง

ดนตรีแบบปี่ การร้องเพลงแบบน้ีผู้ร้องคิดเน้ือร้องขึ้นมาสด ๆ 

ตามแต่เหตุการณ์	 ในวันน้ีเน้ือร้องพูดถึงงานเล้ียงซ่ึงมีเจ้านาย

และบรรดาขุนนางรวมทั้งชาวต่างชาติคนหน่ึงเข้าร่วมด้วย	 นับว่า

เป็นการร้องแบบใช้ปฏิภาณโดยทันทียิ่งกว่าคอเมเดีย	เดล	อารเต	

เพราะทุกถ้อยค�าเป็นการด้นสด	ๆ”	

(Chanvitan,	2012,	p.	135,	เน้นข้อความโดยผู้วิจัย)	

	 ส�าหรบัวรรณกรรมค่าวซอ	การบรรเลงดนตรใีนลักษณะน้ีพบในฉากปราสาท

พระราชวัง	เป็นการบรรเลงในลักษณะอยู่กับที่	เพื่อขับกล่อมให้กับตัวละครส�าคัญของ

เรื่องที่อยู่ในฐานะชนช้ันปกครองให้บันเทิงใจ	 ดังปรากฏในค่าวซอเรื่องช้างสะทัน

ที่ผู้แต่งได้บรรยายถึงนางสุภาตา	 ซ่ึงเป็นเทวีของเจ้าเมืองพาราณสี	 ได้อาศัยอยู่ใน

ปราสาทหอค�า	 มีนางรับใช้จ�านวนหนึ่งหมื่นหกพันนาง	มีละครร�า	 หุ่นหนัง	 และดนตรี

คอยขับกล่อม	ความว่า



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕100

มีทังพาทย์ฆ้อง แควงนนตร	ี	 แลมโหรี สีซอจักเข้

ทังละครร�า	 ดูงามเอ้เต้		 มีทังลิเก ช่างร้อง 

โรงหุ่นโรงหนัง	 คนจวังผ่อซ้อง	 ในเมืองมิ่งห้อง	 พารา

(Rungruengsri,	(comp.),	1931,	p.	8,	เน้นข้อความโดยผู้วิจัย)

	 จากบทค่าวซอข้างต้นกล่าวถึงการบรรเลงดนตรีทั้งวงพาทย์ฆ้อง	 แตรวง	

วงมโหรี	 ซ่ึงมีซอและจะเข้เป็นส่วนหน่ึงของวง	 เพื่อขับกล่อมนางสุภาตาในปราสาท

หอค�า	

	 นอกจากนีใ้นฉากที่นางสภุาตาโหยหาช้างสะทันจนไมย่อมกินอาหาร	แม้ว่าจะ

มีคนคอยรับใช้เป็นอย่างดี	มีดนตรีบรรเลงขับกล่อม	แต่นางก็ไม่ได้รู้สึกดีขึ้น	ความว่า

พ่องปัดพ่องวี	 เปลี่ยนที่กันเข้า	 มโหรีค�า	 ล้วนเล้า

ระนาดพาทย์พิณ	 เดือดดิ้นคื่นเค้า	 อันสงเสพเฝ้า	 นางนาย

ก็บ่ยินร้อน	 ยินดีใจหมาย	 ระวุ่นระวาย	 ในใจแห่งเจ้า

(Rungruengsri,	(comp.),	1931,	p.	9,	เน้นข้อความโดยผู้วิจัย)

	 จากบทค่าวซอข้างต้นกล่าวถึงวงมโหรี	 และวงพิณพาทย์ที่คอยบรรเลง

ขับกล่อม	แสดงให้เห็นว่าการบรรเลงดนตรีขับกล่อมนั้น	มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ได้ฟัง

เกิดความอภิรมย์ใจ	คลายความกังวล	โศกเศร้า	

	 การบรรเลงดนตรีขับกล่อมในตัวอย่างบทค่าวซอข้างต้น	 ผู้แต่งได้กล่าวใน

ลักษณะภาพรวมว่าบรรเลงทั้งวงมโหรี	 วงพาทย์ฆ้อง	 และแตรวง	 อีกทั้งยังกล่าว

ลงรายละเอียดว่ามีเครื่องดนตรีใดที่เป็นองค์ประกอบของวงน้ัน	 ดังที่กล่าวถึงการ

สีซอ	และดีดจะเข้	การตีระนาด	ซึ่งเป็นประเภทดนตรีที่เหมาะสมส�าหรับการบรรเลง

ขับกล่อม	 เพราะสถานที่บรรเลงคือภายในปราสาท	 แต่อย่างไรก็ตามผู้แต่งอาจจะไม่

จ�าเป็นต้องค�านึงถึงสถานการณ์จริงเสมอไปก็ได้	 เพียงแต่กล่าวถึงชื่อวงดนตรีให้ดูมี

ความหลากหลาย	ดังที่ผู้แต่งกล่าวถึงการใช้แตรวง	 แม้ว่าในความเป็นจริง	 แตรวงจะ

ใช้ส�าหรับการบรรเลงรับเสด็จ	บรรเลงประกอบขบวน	ซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับการ

บรรเลงเพื่อการขับกล่อมก็ตาม	แต่ผู้แต่งก็ได้กล่าวไว้ในบทค่าวซอดังกล่าวด้วย
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 ๔.๕ บรรเลงให้สัญญาณ

	 ดนตรีเป็นเครื่องมือให้สัญญาณมาแต่สมัยโบราณ	ดังการใช้ค�าว่า	“ทุ่ม”	และ	

“โมง”	เพือ่บอกเวลา	ซ่ึงเสียงทุม่มาจากเสียงกลอง	เสียงโมงมาจากเสียงฆ้อง	นอกจากน้ี

ยังบรรเลงให้สัญญาณในสถานการณ์อ่ืน	 ๆ	 ด้วย	 ดังปรากฏในต�านานพื้นเมือง

เชียงใหม่	 กล่าวถึงขุนครามได้แต่งทัพและให้สัญญาณเคล่ือนทัพด้วยการตีฆ้องและ

กลองชัย	ความว่า

	 “เจ้าขุนครามแต่งกลเสิก็ฉันน้ี	 แล้วค็หื้อสัญญาริพลเคาะ

คล้องโย้งตีกลองชัยยกสกุลโยธาเข้าชูชนพระญาเปิก	 ยู้ขึ้นมา

วันนั้นแล”	

(Chiangmai	Rajabhat	Institution,	1995,	p.	39,	เน้นข้อความโดยผู้วิจัย)

	 ส�าหรับวรรณกรรมค่าวซอ	การบรรเลงดนตรีในลักษณะนี้พบเพียงในค่าวซอ

เรื่องนกกระจาบ	ตอนที่เจ้าเมืองสั่งให้นักดนตรีทั้งหลายเฝ้าสังเกตนางโกสุมา	ถ้าหาก

นางตอบหรือสนทนากับชายคนใด	ให้บรรเลงดนตรีและตีกลองเป็นสัญญาณ	ความว่า

แล้วหื้อจัดแจง		 นนตรีพาทย์ฆ้อง		 ผกอยู่ลุ่มห้อง	 หอนาง	

หื้อดักเงียบมิด		 ฟังเอาของกลาง		 คันว่านาง		 ฟู่ไผดั่งอั้น	

สูจุ่งตีกลอง  นนตรีจั้น	ๆ		 หื้อรู้เถิงองค์	 ท่านไธ้

(Rungruengsri,	(comp.),	1931,	p.	16,	เน้นข้อความโดยผู้วิจัย)

	 จากบทค่าวซอข้างต้นกล่าวถึงวงดนตรีพาทย์ฆ้อง	และการตีกลอง	ซึ่งไม่ได้

ลงรายละเอียดว่าเป็นกลองชนิดใด	จึงเป็นการกล่าวถึงดนตรีในลักษณะภาพรวม

	 การบรรเลงดนตรีให้สัญญาณในตัวอย่างบทค่าวซอข้างต้น	 ผู้แต่งเลือกใช้

วงพาทย์ฆ้อง	และการตีกลอง	ซึ่งเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ในการให้สัญญาณ	เพราะ

เสียงวงพาทย์ฆ้องและเสียงตีกลอง	สามารถได้ยินในระยะไกล
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๕. สรุปและอภิปรายผล

	 จากการศึกษาวรรณกรรมค่าวซอทั้ง	 ๒๔	 เรื่อง	 พบว่ากล่าวถึงดนตรี

จ�านวน	๙	เรื่อง	ได้แก่	สุริยวงศ์	จ�าปาสี่ต้น	วัณณพราหมณ์	แสงเมืองหลงถ�้า	มหาวงศ์

แตงอ่อน	หงส์หิน	ช้างสะทัน	เจ้าสุธน	และนกกระจาบ

	 บทบาทหน้าที่ที่พบมากที่สุด	 คือ	 การบรรเลงประกอบการเดินทาง	 ๙	

เหตุการณ์	รองลงมาคือการบรรเลงในงานมหรสพ	๔	เหตุการณ์	การบรรเลงส�าหรับ

การต้อนรับและการบรรเลงขับกล่อม	 ๒	 เหตุการณ์	 และการบรรเลงให้สัญญาณ	 ๑	

เหตุการณ์	

	 การพบบทบาทหน้าที่การบรรเลงประกอบการเดินทางมากที่สุดสอดคล้อง

กับลักษณะของโครงเรื่องวรรณกรรมค่าวซอซ่ึงเป็นเรื่องราวที่ตัวละครส�าคัญต้อง

เดินทางไปในที่ต่าง	 ๆ	 เพื่อปฏิบัติภารกิจ	 ทั้งการต่อสู้หรือผจญภัย	 การช่วยเหลือ

บุคคลที่พลัดพรากจากเมือง	 การเดินทางตามหาคนรัก	 และเมื่อภารกิจดังกล่าว

เสร็จสิ้นแล้วจึงเดินทางกลับเข้าเมือง	รวมไปถึงตัวละครส�าคัญถูกขับไล่ออกจากเมือง

และท้ายที่สุดเมื่อความจริงปรากฏ	 ตัวละครดังกล่าวก็ถูกเชิญให้กลับคืนสู่เมือง	 ด้วย

ลักษณะโครงเรื่องเช่นน้ีจึงท�าให้วรรณกรรมค่าวซอมีฉากการเดินทางเป็นจ�านวนมาก	

จึงพบการบรรเลงดนตรีประกอบการเดินทางมากกว่าบทบาทหน้าที่อื่น

	 บทบาทที่พบรองลงมาเป็นการบรรเลงในงานมหรสพ	 กล่าวคือเมื่อตัวละคร

ส�าคัญได้กลับคืนสู่เมืองแล้ว	 จะมีการจัดงานต่าง	 ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นการบายศรีสู่ขวัญ

งานอภิเษกสมรส	 งานราชาภิเษก	 จึงจัดมหรสพเฉลิมฉลองและบรรเลงดนตรีในงาน

ดังกล่าวด้วย	ส่วนบทบาทหน้าที่การบรรเลงส�าหรับการต้อนรับ	การบรรเลงขับกล่อม

และการบรรเลงให้สัญญาณ	 เป็นฉากรองที่พบในเรื่องไม่มากนัก	 จึงมีบทบาท

หน้าที่ของการบรรเลงดนตรีน้อยกว่า

	 บทบาทหน้าที่ของดนตรีในวรรณกรรมค่าวซอ	 สอดคล้องกับหลักฐาน

เอกสารทางประวัติศาสตร์หลายเรื่อง	 ดังพบว่าในบันทึกการเดินทางของร้อยเอก

พระวิภาคภูวดล	 กล่าวถึงการบรรเลงดนตรีประกอบการเดินทาง	 ในต�านาน

สิงหนวติกุมารกล่าวถึงการบรรเลงในงานมหรสพ	 ในศิลาจารึกวัดพระยืนกล่าวถึง

การบรรเลงดนตรีส�าหรับการต้อนรับ	 ในโคลงนิราศหริภุญชัยและเอกสารบันทึกของ
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ปิแอร์	 โอร์ต	 กล่าวถึงการบรรเลงดนตรีขับกล่อม	 และต�านานพื้นเมืองเชียงใหม่

กล่าวถึงการบรรเลงดนตรีให้สัญญาณ	

	 บทบาทหน้าที่ของดนตรีในวรรณกรรมค่าวซอ	 ล้วนเป็นบทบาทที่เกิดข้ึนจริง

ในสังคมอดีต	ดังปรากฏในหลักฐานต่าง	ๆ	ที่กล่าวมาข้างต้น	 เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลง

ไป	บทบาทหน้าที่บางอย่างของดนตรีจึงต้องยุติลงไปด้วย	ได้แก่	การบรรเลงประกอบ

การเดนิทาง	โดยเอกสารหลักฐานทีก่ล่าวถงึบทบาทดนตรใีนลักษณะน้ี	เป็นการบรรเลง

ประกอบการเดินทางของชนช้ันปกครอง	 เมื่อสังคมล้านนาถูกยุติระบบการปกครอง

แบบเจ้าผู้ครองนคร	 รวมทั้งถูกรวมอ�านาจเข้าสู่ศูนย์กลางโดยอยู่ภายใต้การควบคุม

ของกรุงเทพฯ	บทบาทดนตรีในลักษณะดังกล่าวจึงยุติลงไปด้วย	ส่วนบทบาทอื่น	ได้แก่	

การบรรเลงส�าหรับการต้อนรับ	การบรรเลงในงานมหรสพ	การบรรเลงขับกล่อมและ

การบรรเลงให้สัญญาณ	ยังคงมีบทบาทต่อสังคมมาจนถึงปัจจุบัน	เพราะเป็นบทบาทที่

ไม่ได้ผูกขาดอยู่กับกลุ่มชนชั้นปกครอง	เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป	บทบาทในลักษณะนี้

จึงยังคงด�ารงอยู่	 และปรับตัวให้สอดคล้องเหมาะสมกับยุคสมัยอยู่เรื่อยมา	ดังจะพบ

ได้ในปัจจุบันจากการบรรเลงดนตรีเพื่อต้อนรับขบวนแห่ต้นครัวทานในประเพณี

ปอยหลวง	หรือการบรรเลงดนตรีเพื่อเป็นมหรสพสมโภชในงานพุทธาภิเษก	ตลอดจน

การบรรเลงดนตรขีบักล่อมในการจัดงานรบัประทานอาหารขนัโตก	รวมถงึการตกีลอง

ปูชาให้สัญญาณในวันโกน	เป็นต้น

	 ข้อสงัเกตประการหนึ่ง	พบว่าดนตรีที่อยู่ในวรรณกรรมค่าวซอ	ไม่ได้จ�ากัดอยู่

เพยีงเฉพาะดนตรล้ีานนาตามพืน้ทีข่องการเกดิวรรณกรรมค่าวซอแต่อย่างใด	แต่พบว่า

มีเครื่องดนตรีและการประสมวงที่มาจากภาคกลางร่วมอยู่จ�านวนไม่น้อย	 ลักษณะ

ดงักล่าวเป็นการเข้ามาพร้อมกบัความรูส้มยัใหม่รวมทัง้อิทธพิลจากกรงุเทพฯ	ดงัปรากฏ

การใช้แตรวงเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	และสมเด็จพระนางเจ้า

ร�าไพพรรณี	 พระบรมราชินี	 เสด็จพระราชด�าเนินเลียบมณฑลพายัพ	 พ.ศ.	 ๒๔๖๙	

ในการเสด็จฯ	 ครั้งน้ันมีกรมทหารมหาดเล็กบรรเลงแตรวงน�าขบวนขณะเสด็จฯ

เข้าเมอืงเชียงใหม่	รวมทัง้ในพธิบีายศรทีลูพระขวัญ	การสมโภชช้างพลายส�าคญับรเิวณ

หน้าศาลาว่าการรัฐบาลมณฑลพายัพ	 และอีกหลายเหตุการณ์ของการเสด็จฯ	 ครั้งนั้น	

(Manochayakorn,	 1931)	 การเสด็จพระราชด�าเนินเลียบมณฑลพายัพเป็นเหตุการณ์

ครั้งส�าคัญของท้องถิ่น	 เพราะเป็นการเสด็จฯ	 ครั้งแรกของพระมหากษัตริย์ใน
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ราชวงศ์จักรี	 อีกทั้งประชาชนต่างมาเฝ้ารอรับเสด็จฯ	 เป็นจ�านวนมาก	 ภาพที่ปรากฏ

ในการเสด็จฯ	ครั้งนั้น	จึงท�าให้คนท้องถิ่นได้เกิดความรับรู้ในดนตรีที่ได้รับอิทธิพลจาก

กรุงเทพฯ	ด้วย	นอกจากนี้พระราชชายาเจ้าดารารัศมียังทรงน�าอิทธิพลของดนตรีและ

การแสดงแบบราชส�านักกรงุเทพฯ	เข้ามาสู่ท้องถิน่ภาคเหนือด้วย	โดยเมือ่ครัง้ทีพ่ระองค์

ประทับอยู่ในพระบรมมหาราชวัง	 ทรงฝึกพระประยูรญาติให้เล่นดนตรีไทยและการ

ขับร้อง	 จนมีวงดนตรีไทยประจ�าพระต�าหนักของพระองค์	 และเมื่อพระองค์เสด็จฯ	

กลับมาประทับอยู่ที่เชียงใหม่	 ก็ได้น�ามาถ่ายทอดให้ชาวเชียงใหม่ได้ฝึกซ้อมดนตรีและ

การขับร้องพร้อม	 ๆ	 กับการฝึกหัดละครฟ้อนร�าอยู่เสมอ	 (Na	 Chiangmai,	 1996,	

p.	211)	รวมไปถงึเมือ่ครัง้ทีพ่ระองค์จัดงานฉลองกูวั่ดสวนดอก	ทรงน�าเอาบทละครของ

กรมพระนราธปิประพนัธ์พงศ์	ทีไ่ด้รบัพระราชทานจากพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว	มาให้คณะละครร�าของเจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์	ได้เล่นในงานฉลองกู่ครั้งนั้น	

รวมทั้งยังโปรดให้มีการแสดงลิเก	งิ้ว	ล�าตัด	และเพลงฉ่อยอีกด้วย	 (chulalongkorn	

university,	2008,	p.	33)

	 จากเหตุผลข้างต้น	จึงกล่าวได้ว่าผู้แต่งค่าวซอไม่ได้จ�ากัดโลกทัศน์ทางดนตรี

ไว้เพียงในขอบเขตวัฒนธรรมล้านนาเท่าน้ัน	 การที่ผู้แต่งน�าเสนอความหลากหลาย	

แสดงถึงความเป็นผู้รู้รอบรู้กว้าง	 และเป็นผู้ทันสมัยอีกด้วย	 ผู้แต่งค่าวซอในฐานะ

ผู้สร้างงานวรรณกรรม	 จึงเป็นผู้ก�าหนดบทบาทหน้าที่ของดนตรีในค่าวซอเรื่อง

ที่ตนเองแต่งด้วย	 หากค่าวซอเรื่องใดที่กล่าวถึงช่ือเครื่องดนตรีที่หลากหลายและ

มรีายละเอียดมาก	สะท้อนให้เหน็ว่าผู้แต่งมคีวามรบัรูท้างดนตรเีป็นอย่างด	ีซ่ึงลักษณะ

ของความหลากหลายน้ีไม่ได้พบเพียงเรื่องดนตรีเท่าน้ัน	 แต่ลักษณะการใช้ภาษาของ

ผู้แต่งก็สะท้อนให้เห็นถึงการรับภาษานอกวัฒนธรรมตนเองด้วย	โดยผ่านการน�าเสนอ

ด้านค�าศัพท์	 เพราะพบว่าผู้แต่งค่าวซอหลายคนนิยมใช้ภาษาไทยกลาง	 และภาษา

ต่างประเทศ	ดังพบในค่าวซอเรื่องหงส์หิน	ซึ่งแต่งใน	พ.ศ.	๒๔๒๔	ปรากฏหลักฐานว่า

ผู้แต่งก็ใช้ภาษาไทยกลางและภาษาต่างประเทศร่วมอยู่จ�านวนไม่น้อย	

	 จะเห็นได้ว่าเมื่อท้องถิ่นล้านนาได้เข้าเป็นส่วนหน่ึงของสยามแล้ว	 ได้รับ

วฒันธรรมทั้งด้านภาษา	ศลิปะ	ดนตรี	มาใช้มากขึน้	นบัเป็นการปรับตวัของทอ้งถิ่นใหม้ี

ความทันสมัยโดยมีกรุงเทพฯ	เป็นแบบอย่าง	ซึ่งวรรณกรรมค่าวซอถือเป็นภาพสะท้อน

ส�าคัญที่แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่ท้องถิ่นล้านนาได้รับอิทธิพล
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จากรัตนโกสินทร์	จึงกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมในท้องถิ่นล้านนามีทั้งรูปแบบที่ยึดถือปฏิบัติ

กันมาแต่เดิมที่แบบไม่เปลี่ยนแปลง	และมีวัฒนธรรมที่รับมาจากวัฒนธรรมอื่น	ๆ 	ซึ่งได้

น�ามาดัดแปลงหรือประยุกต์ให้เข้ากับสภาพสังคมเพื่อประโยชน์แห่งการน�าไปใช้
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