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บทคัดย่ อ
บทความฉบับนี ้ต้ องการอธิบายปรากฏการณ์การข้ ามพรมแดนรัฐชาติของกลองก้ นยาว
ที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ตอนบนของไทยในปั จจุบนั ผลจากการศึกษาพบว่าการข้ ามพรมแดนของ
กลองก้ นยาวมีศนู ย์กลางอยู่ในรัฐฉานของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเกิดขึ ้น
จากการอพยพของชาวไทใหญ่ จานวนมากเนื่องมาจากเหตุการณ์ ความสงบทางเมืองใน
ประเทศสาธารณรั ฐแห่งสหภาพเมียนมาและการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงสอง
ทศวรรษที่ผ่านมา การอพยพของชาวไทใหญ่ ทาให้ เกิดการข้ ามพรมแดนรัฐชาติของดนตรี
ไทใหญ่ที่เรี ยกว่า กลองก้ นยาว และทาให้ เกิดการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมขึ ้นในพื ้นที่
ตอนบนของไทย โดยพบว่าดนตรี พืน้ เมืองที่เรี ยกว่า กลองปู่ เจ่ ถูกปรับเปลี่ยนและมีความ
คล้ ายคลึงกับกลองก้ นยาวของชาวไทใหญ่ อย่างไรก็ตามการเรี ยกร้ องให้ มีการอนุรักษ์
กลองปู่ เจ่ที่เป็ นดนตรี ดงเดิ
ั ้ มในแบบฉบับของชาวเชียงใหม่ที่เกิดขึ ้นเมื่อไม่นานมานี ้สะท้ อน
ให้ เห็นถึงกระบวนการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมทีย่ งั ไม่สมบูรณ์
คาสาคัญ: กลองก้ นยาว / การข้ ามพรมแดนรั ฐชาติ ของดนตรี / การผสมกลมกลืนทาง
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Abstract
This article was intended to discuss about the current transnational
movement of Klong Kon Yao in the northern Thailand. The Study found that the
center of music transnationalism came from Shan State in the North of
Myanmar. The increase of migration of Tai caused by the political crisis in
Myanmar and the growth of Thailand's economy over the past two decades.
The migration of Tai brought out the wide spread of Klong Kon Yao and cultural
assimilation in the North of Thailand. The influence of Klong Kon Yao brought
the changes to Pujae Drum, the lanna music instrument in Northern Thailand.
The Influence of Klong Kon Yao caused Chiang Mai local musician to call for
the preservation of Puje Drum in Chiang Mai province. This phenomenon
reflects the incomplete process of cultural assimilation.
Keywords: Klong Kon Yao / Transnational music / Cultural assimilation
บทนา
กลองก้ นยาว เป็ นดนตรี ดงั ้ เดิมของชาวไทใหญ่ซึ่งเป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุ์กลุม่ หนึ่งที่มี
การตังถิ
้ ่นฐานอยู่อย่างหนาแน่นในพื ้นที่รัฐฉานทางตอนเหนือของประเทศสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา อย่างไรก็ตามนับตังแต่
้ เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองใน
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประกอบกับการขยายตัวของเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยทีเ่ กิดขึ ้นในช่วงสองทศวรรษที่ผา่ นมาได้ ทาให้ เกิดการอพยพเข้ ามาของชาว
ไทใหญ่ จานวนมากและลึกเข้ ามาในพืน้ ที่ต่างๆ ทางตอนบนของไทย คลื่นของการ
อพยพของชาวไทใหญ่จานวนมากนี ้ได้ สง่ ผลให้ เกิดการข้ ามพรมแดนของดนตรี ไทใหญ่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลองก้ นยาวที่ ปรากฏให้ เห็ นบ่อยครั ง้ ในพื น้ ที่ ชุมชนต่างๆ ทาง
ตอนบนของไทยที่ มี ชาวไทใหญ่ ตัง้ ถิ่ นฐานอยู่ในปั จจุบัน ผู้เขี ยนมี ความสนใจต่ อ
ปรากฏการณ์ข้ามพรมแดนของกลองก้ นยาวดังกล่าวและได้ ศึกษาเพื่ออธิบายการข้ าม
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พรมแดนของกลองก้ นยาวของชาวไทใหญ่ โดยใช้ มโนทัศน์ทางสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้ อง
กับการข้ ามพรมแดนรัฐชาติ (Transnationalism) มาเป็ นกรอบในการศึกษา ผู้เขียนได้
นาเสนอผลจากการศึกษาในบทความฉบับนีโ้ ดยแบ่งประเด็นในการนาเสนอออกเป็ น
สามประเด็น คือ
ประเด็นแรก เป็ นการนาเสนอในประเด็นเกี่ ยวกับการศึกษาการข้ ามพรมแดน
รัฐชาติที่เกิดขึ ้นในการศึกษาทางสังคมวิทยาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเริ่ มต้ นจาก
การอธิ บายความเป็ นมาของการศึกษาการข้ ามพรมแดนรั ฐชาติ ว่ามี การก่ อตัวขึน้
อย่างไร กระแสความสนใจในวงวิชาการทางสังคมวิทยาได้ ส่งผลให้ เกิ ดพลวัตของ
การศึกษาการข้ ามพรมแดนและการศึกษาดนตรี ข้ามพรมแดนรัฐชาติตา่ งๆ อย่างไร
ประเด็นที่สอง เป็ นการนาเสนอในประเด็นเกี่ยวกับการข้ ามพรมแดนรัฐชาติของ
กลองก้ นยาวว่าเกิดขึ ้นในพื ้นที่ใดบ้ างทางตอนบนของไทย การข้ ามพรมแดนรัฐชาติของ
กลองก้ นยาวมีกลุม่ บุคคลใดบ้ างที่มีความเกี่ยวข้ อง และมีความสอดคล้ องการศึกษา
การข้ ามพรมแดนรัฐชาติของดนตรี ที่มีมาก่อนหน้ านี ้หรื อไม่ อย่างไร
ประเด็นที่สาม เป็ นการนาเสนอประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากการข้ าม
พรมแดนรัฐชาติของกลองก้ นยาว ว่าได้ สง่ ผลกระทบต่อชาวไทใหญ่อพยพหรื อผู้คนใน
พื ้นที่ทางตอนบนของไทยมากน้ อยเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมดนตรี ของ
กลุม่ ชนทังสอง
้
ผู้เขียนหวังว่าการนาเสนอบทความวิชาการเรื่ องกลองก้ นยาว: ดนตรี ข้ามชาติจาก
รั ฐฉานสู่ภาคเหนื อของประเทศไทยฉบับนี จ้ ะเป็ นประโยชน์ กับ การศึกษาการข้ าม
พรมแดนรัฐชาติในทางสังคมวิทยาไม่มากก็น้อยและหวังว่าจะช่วยจุดประกายให้ เกิด
การศึกษาดนตรี ข้ามพรมแดนรัฐชาติในประเทศไทยมากยิ่งขึ ้นต่อไปในอนาคต
แนวคิดและแนวทางในการศึกษาดนตรีข้ามชาติ
การข้ ามพรมแดนรั ฐ ชาติ (Transnationalism) เป็ นแนวคิ ด หนึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ การ
พัฒนาขึ ้นในวงวิชาการทางสังคมวิทยา นับตังแต่
้ เหตุการณ์การย้ ายถิ่นที่อยู่อาศัยของ
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ผู้ คนจากประเทศสหพัน ธรั ฐ รั สเซี ย ประเทศสาธารณรั ฐ โปแลนด์ และประเทศ
สาธารณรัฐอิตาลีในช่วงศตวรรษที่ 20 การเคลือ่ นย้ ายของผู้คนจากทังสามประเทศนี
้
้ได้
ก่อให้ เกิดการสร้ างความสัมพันธ์ ของผู้อพยพในลักษณะต่างๆ ขึ ้น ได้ แก่ การติดต่อกับ
ผู้คนในแผ่นดินเกิด (Mother Land) การลงทุนในภาคธุรกิจในประเทศที่ให้ การพักพิง
การส่งเงิ นกลับบ้ าน ตลอดจนการเดินทางเพื่อเยี่ยมเยือนของกลุ่ม บุคคลที่เป็ นเครื อ
ญาติต่างๆ (Mamattah, 2006, p. 4) ปรากฏการณ์ทางสังคมนี ้ทาให้ การข้ ามพรมแดน
รัฐชาติได้ กลายมาเป็ นประเด็นที่ได้ รับความสนใจในการศึกษาทางสังคมวิทยาและ
มีการขยายขอบเขตของการศึกษาออกไปในมิ ติ ทางด้ านการเมื อง เศรษฐกิ จ และ
วัฒนธรรม
ดนตรี ข้ามชาติถกู กล่าวถึงอย่างมากในมิติของการศึกษาวัฒนธรรมข้ ามพรมแดน
ซึ่งที่ผ่านมาได้ ปรากฏมโนทัศน์ในสองลักษณะ (Duangwises, 2017) คือ ลักษณะแรก
เป็ นมุมมองแบบจักรวรรดินิยม (Cultural Imperialism) ที่ม่งุ อธิบายโลกว่าประกอบไป
ด้ วยความสัมพันธ์แบบศูนย์กลางและชายขอบที่ถกู ครอบงาด้ วยทุนนิยมตะวันตกที่ม่งุ
ทาให้ โลกนี ้เป็ นหนึ่งเดียวกัน ความสัมพันธ์ ในลักษณะของศูนย์กลางและชายขอบนี ้
ท าให้ ผ้ ูที่ อยู่ศูนย์ กลางมี อ านาจครอบง าและท าลายล้ างวัฒนธรรมของผู้คนที่ อยู่
ชายขอบให้ หมดไป มโนทัศน์ในลักษณะนี ้ถูกนามาอธิบายการข้ ามพรมแดนของดนตรี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งดนตรี สมัยนิยมอเมริ กนั ที่มีการศึกษากันอย่างกว้ างขวางและปรากฏ
ในงานเขียนต่างๆ เช่น งานเขียนของ Hamlink (1983) ชื่อ Cultural Antony in Global
Communication ได้ กล่าวถึงอิทธิ พลของดนตรี สมัยนิยมอเมริ กันว่ามีอานาจในการ
ทาลายล้ างดนตรี พื ้นเมืองในประเทศโลกที่สาม การศึกษาของ Appadurai (1949) ได้
กล่าวถึงการครอบงาของดนตรี สมัยนิยมที่ข้ามพรมแดนยังประเทศต่างๆ ว่าเป็ นผลมา
จากกระบวนการทาให้ โลกเป็ นหนึ่งเดียวทางวัฒนธรรม หรื อวัฒนธรรมโลก (Global
Culture) และก่อให้ เกิดอัตลักษณ์ใหม่ทางดนตรี ขึ ้นมา การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
วัฒนธรรมของชนกลุม่ น้ อยของ Solomon (2015) ได้ กล่าวถึงผลกระทบที่มีต่อผู้อพยพ
ว่าเกิ ดขึน้ ในด้ านของดนตรี อีกด้ วย ในขณะที่การศึกษาของ Starr and Waterman
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(2007) พบว่าดนตรี สมัยนิยมอเมริ กนั เองได้ เกิดขึ ้นจากการผสมผสานวัฒนธรรมดนตรี
ของผู้คนที่หลากหลายวัฒนธรรม
สาหรับมโนทัศน์ในลักษณะที่สองได้ อธิบายวัฒนธรรมข้ ามพรมแดนว่า วัฒนธรรม
เป็ นสิ่งที่สามารถเลื่อนไหลข้ ามพรมแดนได้ ขณะเดียวกันวัฒนธรรมไม่อาจถูกแทนที่
หรื อท าให้ สูญหายไป แต่มีการแทรกตัว อยู่โดยการสร้ างความหมายอื่ นๆ การข้ าม
พรมแดนของวัฒนธรรมต้ องอาศัยเทคโนโลยีและสัญลักษณ์ใหม่รองรับ เช่น ดนตรี หรื อ
วรรณกรรมที่ถกู นากลับมาใช้ ใหม่ โดยการผสมเข้ ากับวัตถุดิบพื ้นเมืองและกลายเป็ น
ของใหม่ที่มีความแตกต่างและหลากหลาย มโนทัศน์ในการอธิ บายการข้ ามพรมแดน
ของวัฒนธรรมในลักษณะนีป้ รากฏในงานเขียนเกี่ ยวกับดนตรี สมัยนิยมหลายฉบับ
ได้ แก่ งานเขียนของ Adorno (1941) ได้ กล่าวถึงดนตรี สมัยนิยมอเมริ กันว่าได้ อาศัย
เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ ได้ แก่ วิทยุ โทรทัศน์ แถบบันทึกเสียงในการแพร่ กระจาย
ดนตรี สมัยนิยมอเมริ กนั ออกไปทัว่ โลก ในงานเขียนของ Appadurai (1949, p. 174)
กล่าวถึงการข้ ามพรมแดนของดนตรี สมัยนิยมอเมริ กนั ว่าก่อให้ เกิดผลกระทบกับดนตรี
ดัง้ เดิ มของกลุ่มชนต่างๆ และท าให้ เกิ ดจังวะใหม่ (World Beat) ขึน้ ในโลกดนตรี
นอกจากนี ้ในงานเขียนของ Frith (1996) ได้ กล่าวถึงการข้ ามพรมแดนรัฐชาติของดนตรี
สมัยนิยมอเมริ กนั ว่าทาให้ เกิดวัฒนธรรมประชานิยม (Popular Culture) ขึ ้นในกลุม่ ชน
ชันกลางและคนรุ
้
่นใหม่ในประเทศทางตะวันตก การศึกษาของ Kong (1997) พบว่าการ
ข้ ามพรมแดนรัฐชาติของดนตรี สมัยนิยมเป็ นกระบวนการที่สะท้ อนถึงอิทธิพลของโลกา
ภิวตั น์ที่มีตอ่ วัฒนธรรมท้ องถิ่น โดยได้ ยกตัวอย่างอิทธิพลของดนตรี สมัยนิยมที่เกิดขึ ้น
ในประเทศสหราชอาณาจักรและทาให้ เกิ ดบทเพลงประชานิยมชื่ อว่า “Xinyao” ใน
ท้ องถิ่นของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ นอกจากนี ้ในงานเขียนของ Hudson (2006,
p. 629) ยังได้ กล่าวถึงผลของการเดินทางของนักท่องเที่ยวแบบแบกเป้ (Backpacker
Tourism) จากประเทศต่างๆ ที่เข้ าไปในพื ้นที่ชายฝั่ง (Byron Bay) บริ เวณทางตอนเหนือ
ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ในประเทศออสเตรเลียว่าทาให้ เกิดกระแสการบริ โภคดนตรี แนว
ใหม่ขึ ้นมาและเรี ยกการเปลี่ยนแปลงของดนตรี ในลักษณะนี ้ว่าโลกาภิวตั น์ทางดนตรี
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(Musical Globalization) นอกจากนี ้การศึกษาของ Maclachlan (2016) ได้ อธิบายการ
ข้ ามพรมแดนรัฐชาติของดนตรี สมัยนิยมจากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
เข้ าไปยังพื ้นที่ของประเทศสหรัฐอเมริ กาว่าเกิดขึ ้นจากเครื อข่ายของผู้อพยพชาวพม่าที่
มีบทบาทสาคัญ (Transnational Actors) ที่ ท าให้ ดนตรี สมัยนิ ยมพม่าสามารถเดิ น
ทางเข้ าไปในประเทศสหรัฐอเมริ กาได้
มโนทัศน์ เกี่ ยวกับการข้ ามพรมแดนทางวัฒนธรรมที่ ได้ กล่าวมาข้ างต้ นท าให้
ผู้เขียนได้ มองเห็นความสาคัญและแนวทางในการอธิบายการข้ ามพรมแดนรัฐชาติของ
ดนตรี ตลอดจนผลกระทบของการข้ ามชาติของดนตรี สมัยนิยมอเมริ กนั ที่มีอิทธิพลต่อ
ดนตรี ดงเดิ
ั ้ มของกลุม่ ชนในสังคมวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งในส่วนของการข้ ามพรมแดนของ
กลองก้ นยาวนี ้ ผู้เขียนมีความสนใจว่าการข้ ามพรมแดนรั ฐชาติของกลองก้ นยาวจะ
ส่งผลกระทบอย่างไรต่อดนตรี ของกลุม่ ชนพื ้นเมืองในพื ้นที่ตอนบนของไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม (Cultural Assimilation)
ซึง่ เป็ นประเด็นหนึง่ ที่มีการกล่าวถึงอย่างกว้ างขวางในลักษณะของผลกระทบที่เกิดจาก
การข้ ามพรมแดนของผู้คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการข้ ามพรมแดนของกลุม่ ผู้อพยพที่เป็ น
กลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมเป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นในลักษณะของ
การสูญเสียวัฒนธรรมดังเดิ
้ มของชนกลุ่มน้ อย (Minority) ที่เป็ นผู้อพยพ ภายหลังจาก
การรับเอาวัฒนธรรมของกลุ่มชนที่ให้ การพักพิงเข้ ามาใช้ (Donkor, 2016) การผสม
กลมกลืนทางวัฒนธรรมเป็ นการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมที่เกิ ดขึน้ ได้ ในลักษณะ
ได้ แก่ การดูดซับทางวัฒนธรรม การปรั บเปลี่ ยนทางวัฒนธรรม การรวมตัวของ
วัฒนธรรม การปรับตัวทางวัฒนธรรม และการผนวกรวมทางวัฒนธรรม ซึ่งกระบวนการ
ผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมหากเกิดขึ ้นอย่างสมบูรณ์ แล้ วจะเป็ นสิ่งที่ทาลายความ
แตกต่างของสังคม วัฒนธรรม และความเป็ นชาติพนั ธุ์ของกลุม่ ชนที่มีความแตกต่างกัน
กระบวนการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมนี ้สามารถเกิดขึ ้นได้ อย่างรวดเร็ วหรื อเกิดขึ ้น
อย่างช้ าๆ ทังนี
้ ข้ ึ ้นอยู่กับสถานการณ์ ของกลุ่มชน (Circumstances of Group) ส่วน
ปั จจัยที่ทาให้ เกิดการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม ได้ แก่ การใช้ ภาษา ความสัมพันธ์
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ทางเศรษฐกิ จและสังคม การย้ ายถิ่ นที่ พักอาศัย และการแต่งงานข้ ามวัฒนธรรม
เป็ นต้ น การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมนี ้ส่วนใหญ่เกิดขึ ้นกับกลุ่มชนที่เป็ นผู้อพยพ
(Immigrant Group) แต่อย่างไรก็ ตามสามารถเกิ ดขึน้ ได้ ทัง้ ในวัฒนธรรมของของ
กลุม่ ชนที่ให้ การพักพิงทีม่ ีวฒ
ั นธรรมที่โดดเด่นกว่า การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมจะ
เกิ ดขึน้ ได้ สมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อผู้คนในสังคมไม่สามารถแยกแยะวัฒนธรรมของผู้อาศัย
ดังเดิ
้ มและวัฒนธรรมของผู้ที่เข้ ามาใหม่ได้
การสารวจแนวคิ ดและแนวทางในการศึ กษาดนตรี ข้ ามพรมแดนรั ฐชาติ และ
มโนทัศน์ เกี่ยวกับการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมที่ได้ กล่าวมาแล้ วนี ้ ผู้เขียนได้ นา
แนวคิดและทฤษฎีดงั กล่าวมาสร้ างกรอบในการศึกษาและอธิบายการข้ ามพรมแดนของ
กลองก้ นยาวจากพื ้นที่รัฐฉานในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้ ามาสูพ่ ื ้นที่
ทางตอนบนของประเทศไทย เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจเกี่ยวกับการข้ ามพรมแดนรัฐชาติ
และปรากฏการณ์กลองก้ นยาวข้ ามชาติที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ตอนบนของไทยในปั จจุบนั
กลองยาวของชาวเมียนมา
กลองยาว (Long Drum) เป็ น วัฒนธรรมดนตรี ที่ ปรากฏในพื น้ ที่ ข องประเทศ
สาธารณรั ฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งจากการศึกษากลองยาวที่ ปรากฏในพื น้ ที่ของ
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในปั จจุบนั นี ้ (Miller & Williams, 1998, p. 206)
พบว่าประกอบด้ วยกลองยาวสองชนิด คือ ชนิดแรกเรี ยกว่า “โอสิ” (Osi) เป็ นกลอง
รู ป ร่ า งคล้ า ยคนโท (Goblet) ท ามาจากไม้ เนื อ้ อ่ อน ส่ วนหัว ของกลองมี เส้ นผ่ า น
ศูนย์กลางยาวประมาณ 25 เซนติเมตร ชาวเมียนมาเชือ้ สายพม่า (Burma) นิยมใช้
กลองโอสิบรรเลงร่วมกับเครื่ องดนตรี อื่นๆ ได้ แก่ ฉาบ กรับ ขลุย่ และ ปี่ แน โดยผู้เล่นจะ
แขวนกลองไว้ บนบ่าและในบางครัง้ มีการใช้ กลองโอสิกับการขับร้ องและการฟ้อนรา
กลองโอสิเป็ นวัฒนธรรมดนตรี ที่ปรากฏในสังคมชาวเมียนมานานมาแล้ ว ดังปรากฏใน
ข้ อมูลประวัติศาสตร์ ทางด้ านดนตรี ของไทยที่ กล่าวถึงกลองยาวของชาวเมียนมาว่า
คนไทยได้ รับเอากลองยาว (โอสิ) ของพม่าเข้ ามาใช้ ในระหว่างกรุงธนบุรีจนถึงในรัชสมัย
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ของพระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ าอยู่ หัว รั ช กาลที่ 4 แห่ ง กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์
สันนิษฐานว่าในระหว่างสงครามไทยกับพม่านัน้ ทหารพม่าได้ นาเอากลองยาวมาเล่น
เพื่อเป็ นการผ่อนคลายในระหว่างที่มีการพักรบ คนไทยได้ พบเห็นจึงนามาใช้ และเรี ยก
เป็ นการละเล่นของไทยว่า “เทิงบ้ องกลองยาว” นอกจากนี ้เรื่ องราวของกลองยาว (โอสิ)
ของชาวเมี ยนมายัง ปรากฏในวรรณกรรมของไทยเรื่ องพระอภัยมณี ต อนเก้ าทัพ
ประพันธ์โดยพระสุนทรโวหาร หรื อ สุนทรภู่ กวีเอกของไทยในระหว่างปี พ.ศ.2364 จนถึง
ปี พ.ศ.2388 ข้ อความตอนหนึง่ ในบทวรรณกรรมซึ่งได้ รับความนิยมนามาใช้ เป็ นบทร้ อง
ทานองเพลงการราพม่าในการแสดงละครและการเล่นเพลงสิบสองภาษาของไทย โดยมี
การกล่าวถึงกลองยาวของชาวเมียนมา (Tramote & kooltun, 2523, p. 223) ว่า
“ซองเล เล
ทีนี ้จะเห่พม่าใหม่
ตกมาอยูเ่ มืองไทย
มาเป็ นผู้ใหญ่ตีกลองยาว
ตีวอ่ งตีไว ตีได้ จงั หวะ
ที่นี่จะกะเป็ นเพลงกราว
เลือ่ งชื่อลือฉาว
ตีกลองยาวสลัดใด
(สร้ อยทุงเล) ทุงเล ทุงเล กระทุงยะเกซวยแว เฮ เฮ เห่ ซอวะแมซวยมอง ซอ
ซอ วะแม ซอยมอง เล เล เล เล้ เหะเหล่เล เล เล เหละ เลเละ เละ เล เล เล”
สาหรับกลองยาวของชาวเมียนมาชนิดที่สองเรี ยกว่า “ฉานโอสิ” (Shan Osi) ซึ่ง
เรี ยกตามลักษณะของกลองที่นิยมกันในกลุ่มชาวไทใหญ่ในประเทศสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา อย่างไรก็ ตามชาวไทใหญ่ โ ดยเฉพาะในรั ฐฉานทางตอนเหนื อของ
ประเทศสาธารณรั ฐแห่งสหภาพเมี ยนมากลับเรี ยกกลองฉานโอสิ ในอีกชื่ อหนึ่ง ว่า
“กลองก้ นยาว” ตามลักษณะของกลองที่มีสว่ นท้ ายยาวกว่าโอสิ ข้ อมูลจากการศึกษา
ดนตรี ข องกลุ่ ม ชาติ พัน ธุ์ ไ ทใหญ่ ห ลายฉบับ (Subinmit, 2004; Pornprasit, 2012;
Inkhong, 2016; Kamkom et al., 2016) แสดงให้ เห็ นถึ งความแพร่ หลายของ
กลองก้ นยาวในพื ้นที่รัฐฉานทางตอนเหนือของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
เนื่ องจากเป็ นพื น้ ที่ศูนย์ กลางทางการเมื องและวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ มาก่ อน

MFU Connexion, 7(2) || page 304

ดังปรากฏว่ามีการใช้ กลองก้ นยาวเป็ นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงตุงในประเทศ
สาธารณรั ฐแห่งสหภาพเมี ยนมา การศึกษากลองก้ นยาว ในรั ฐฉานของ Inkhong
(2016) ได้ สะท้ อนความสัมพันธ์ ของกลองก้ นยาวกับวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ที่นิยม
ใช้ กลองก้ นยาวนี แ้ สดงในงานประเพณี ต่างๆ เสี ย งของกลองก้ นยาวที่ เกิ ดขึ น้ ใน
ประเพณี ของชาวไทใหญ่ ท าให้ เกิ ดอัตลักษณ์ ของชาวไทใหญ่ ที่ แตกต่างจากกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์อื่นๆ ที่อยูแ่ วดล้ อม ผู้เขียนได้ สนทนากับนักดนตรี ชาวไทใหญ่สองท่านที่อพยพ
มาจากรั ฐฉาน ได้ แก่ ส่างค า จางยอด และ สุริ ยา ลาวลอย (ชื่ อไทย) ทัง้ สองคนมี
ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า “ถ้ ามีชาวไทใหญ่ ตงั ้ ถิ่ นฐานอยู่ที่ไหนต้ องปรากฏ
กลองก้ นยาวที่นนั่ ” ความสัมพันธ์ ที่แนบแน่นระหว่างชาวไทใหญ่และกลองก้ นยาวนี ้ยัง
ได้ สะท้ อนออกมาในวรรณกรรมเก่ า แก่ ข องชาวไทใหญ่ ชื่ อ ว่ า “แหล่ ง กะหลวง”
(Pornprasit, 2012) ที่มีกล่าวถึงกลองก้ นยาวของชาวไทใหญ่ว่า “หมอก๋องตาย ก็กอบ
เปื อ้ กนหลาย ยออาม อ้ ายมือจี จ้างไห่ ” วรรณกรรมดังกล่าวได้ พูดถึงกลองก้ นยาว
ในเชิ งของคติ เตื อนใจเพื่ อไม่ ให้ ชาวไทใหญ่ หลงใหลในความสามารถของตนเอง
โดยเปรี ยบเทียบชาวไทใหญ่คนหนึง่ ที่มีความสามารถในการตีกลองก้ นยาวจนทาให้ เขา
มีชื่อเสียงและได้ รับการชื่นชมเป็ นอย่างมาก ชาวไทใหญ่คนนันจึ
้ งเกิดความหลงใหลใน
ความสามารถของตนเองและเป็ นสาเหตุทาให้ เขาต้ องเสียชีวิตในเวลาต่อมา นอกจากนี ้
ในการเล่าถึงเรื่ องราวความเป็ นมาของชาวไทใหญ่ ยังได้ กล่าวถึงความสัมพันธ์ ของ
กลองก้ นยาวกั บ เจ้ าเสื อ ข่ า นฟ้ า ซึ่ ง เป็ นวี ร ะบุ รุ ษ ส าคัญ คนหนึ่ ง ของชาวไทใหญ่
(Phanchon, 2014) ความสาคัญและความสัมพันธ์ ของกลองก้ นยาวที่ปรากฏในสังคม
วัฒนธรรมชาวไทใหญ่ นี เ้ ป็ นเหตุผลสาคัญที่ ทาให้ ชาวไทใหญ่ ได้ ท าการสร้ างสรรค์
กลองก้ นยาวของตนเองให้ มีความวิจิตรพิสดารกว่ากลองของกลุม่ ชาติพนั ธุ์อื่นๆ
ความวิจิตรของกลองก้ นยาวของชาวไทใหญ่ได้ ปรากฏจากรู ปลักษณ์ของกลองที่มี
ความแตกต่างไปจากกลองของกลุม่ ชาติพนั ธ์ อื่นๆ เช่น กลองปู่ เจ่ของชาวไทยพื ้นเมือง
ในพื ้นที่ตอนบนของไทย กลองตีนช้ างของชาวไทลื ้อ และกลองโอสิของชาวเมียนมา
เชือ้ สายพม่า การศึกษากลองก้ นยาวของชาวไทใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (Masiri,
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2016) พบว่ากลองชนิดนี ้มีรูปร่ างคล้ ายคนโท แต่มีสว่ นท้ ายที่ยาวกว่ากลองโอสิ ลาตัว
ของกลองทามาจากไม้ เนื ้อแข็ง รู ปร่ างกลมกลวง ขอดตรงกลาง ลาตัวของกลองยาว
ตังแต่
้ 1.2 เมตรจนถึง 3 เมตร เจาะเป็ นโพรงทะลุถึงกัน ส่วนหัวกลมเส้ นผ่านศูนย์กลาง
ยาวประมาณ 15–20 นิ ้ว หุ้มด้ วยหนังสัตว์ ชาวไทใหญ่นิยมสร้ างกลองก้ นยาวเพื่อถวาย
ให้ วดั หรื อเก็ บไว้ ที่บ้านเพื่อแสดงถึงสถานภาพทางสังคมดังปรากฏเรื่ องเล่าเกี่ยวกับ
กลองก้ นยาวของเจ้ าฟ้าไทใหญ่พระองค์หนึ่งที่ห้ มุ ลาตัวของกลองด้ วยแผ่นเงิน ทองคา
และอัญมณี ต่างๆ นอกจากนี ้ในด้ านของการแสดงดนตรี ที่ปรากฏว่าการตีกลองของ
ชาวไทใหญ่นี ้มีความแตกต่างออกไปจากกลุม่ ชาติพนั ธุ์อื่นๆ ชาวไทใหญ่มีกลวิธีในการ
ตีกลองก้ นยาวที่พิสดารมากทาให้ เกิ ดเสียงที่มีความแตกต่างกันได้ หลายเสียงได้ แก่
เสียง “ปุ๊ ” เสียง“ป๊ ะ” เสียง“เป่ ” เสียง“กะ” เสียง“ปี ”้ เสียง “ยุบ” เสียง “เป้ง” เสียง “เป้”
เสียง “เปิ ง้ ” เสียง “เทิ่ง” เสียง“เปิ ง” เสียง “เพิ่ง” เสียง “ตุ๊บ” เสียง “ปุ๊ บ” เสียง “ถึ่ง” เสียง
“ทึง” เสียง “อึ่ง” และ เสียง “โฮง” (Subinmit, 2004; Kamkom et al,. 2016) การตี
กลองก้ นยาวในแบบฉบับของชาวไทใหญ่ ที่ทาให้ เกิ ด เสียงกลองในลักษณะต่างๆ นี ้
เกิดขึ ้นจากการใช้ มือตีลงบนหน้ ากลองก้ นยาวด้ วยความชานาญในลักษณะต่างๆ เช่น
การตีแบบเปิ ด-ปิ ดฝ่ ามือ การใช้ นิว้ กดบนหน้ ากลอง การตีโดยใช้ กาปั น้ ทุบบนหน้ า
กลอง ความวิจิตรในการเล่นกลองก้ นยาวนี ้นับได้ ว่าเป็ นอัตลักษณ์ ทางดนตรี ของชาว
ไทใหญ่โดยแท้
กลองก้ นยาวจากรัฐฉาน
การเคลื่อนย้ ายของกลองก้ นยาวโดยมีศูนย์กลางอยู่ในพื ้นที่ของรัฐฉานทางตอน
เหนือของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้ ามาในพื ้นที่ตอนบนของประเทศ
ไทยนัน้ แท้ จริ งแล้ วเป็ นสิ่งที่เคยเกิ ดขึ ้นมาแล้ วในอดีตและมีแนวโน้ มที่ เพิ่มสูงขึน้ ใน
ปั จจุบนั การเคลือ่ นย้ ายกลองก้ นยาวเข้ ามาในพื ้นที่ตอนบนของไทยนี ้ได้ ปรากฏร่ องรอย
จากคาบอกเล่าของนักดนตรี พื ้นเมืองในตอนบนของไทยหลายท่านที่มีประสบการณ์
เกี่ยวกับกลองก้ นยาวของชาวไทใหญ่ เช่น พ่อครู ศรี ทลู ฟองมูล นักดนตรี พื ้นเมืองชาว
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ชุมชนช่างคาน้ อย ตาบลบ้ านแหวน อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ปั จจุบนั อายุ 61 ปี
ได้ เล่าถึงความสัมพันธ์ของตนเองกับนักดนตรี ชาวไทใหญ่ว่า เนื่องจากเชียงใหม่มีพื ้นที่
ติดต่อกับแหล่งที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานของชาวไทใหญ่ทงทางด้
ั้
านที่ติดต่อกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน
และประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในอดีตมีชาวไทใหญ่จากพื ้นที่เหล่านี ้เดิน
ทางเข้ ามาค้ าขายในเมืองเชียงใหม่ ทาให้ มีการพบปะและแลกเปลี่ยนดนตรี ของชาว
พื ้นเมืองในเชียงใหม่และชาวไทใหญ่อยู่เสมอๆ โดยเฉพาะในกลุ่มของคนที่ชอบดนตรี
ประเภทฆ้ องและกลอง เมื่อสมัยที่ครู ศรี ทลู ยังเป็ นเด็กได้ มีโอกาสพบปะและเรี ยนรู้ การ
ตีกลองปู่ เจ่ (กลองก้ นยาว) จากพ่อครู ชาวไทใหญ่ชื่อว่า “ครู ลายน ้าหมาก” ซึ่งในตอน
นันได้
้ เข้ ามาพักอาศัยอยูใ่ นบริ เวณวัดฟ้าฮ่าม จังหวัดเชียงใหม่ การสนทนากับนักดนตรี
พื ้นเมืองอีกท่านคือพ่อครู ชาย ชัยชนะ ชาวชุมชนบ้ านท่อ ตาบลป่ าตัน อาเภอเมือง
จังหวัด เชี ย งใหม่ ปั จ จุ บันอายุ 60 ปี ซึ่ ง เป็ น นัก ดนตรี พื น้ เมื องอี ก ท่ านหนึ่ ง ที่ มี
ประสบการณ์ เกี่ยวกับดนตรี ของชาวไทใหญ่ เมื่อท่านได้ มีโอกาสเดินทางไปที่จังหวัด
แม่ฮ่องสอน และได้ พบเห็นการตีกลองก้ นยาวของชาวไทใหญ่จึงเกิดความสนใจและได้
ขอเรี ยนวิธีการตีกลองก้ นยาวจากครู บุญพบ ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีเชือ้ สายเป็ น
ชาวไทใหญ่ หลังจากนันครู
้ ชาย ชัยชนะ จึงได้ เดินทางไปร่ วมแสดงการตีกลองก้ นยาว
กับชาวไทใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนในประเพณีออกพรรษา หรื อปอยเหลินเป็ นประจา
ทุกปี ทาให้ ได้ พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวกับกลองก้ นยาวกับชาวไทใหญ่อีกหลาย
ท่ าน ข้ อมูลจากค าบอกเล่ าของนัก ดนตรี พื น้ เมื องในจังหวัดเชี ยงใหม่ ทัง้ สองคน
อย่างน้ อยได้ แสดงให้ เห็นการเคลื่อนย้ ายของกลองก้ นยาวว่าเป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นมาแล้ วใน
อดีตในลักษณะแบบค่อยเป็ นค่อยไป แต่จากัดอยู่แต่เฉพาะนักดนตรี พื ้นเมืองบางกลุม่
ทาให้ ไม่มีผลกระทบไม่มากนักต่อผู้คนในพื ้นที่ตอนบนของประเทศไทย
การเคลือ่ นย้ ายของกลองก้ นยาวจากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้ มี
อัตราเพิ่มมากขึ ้นในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา นับตังแต่
้ เหตุการณ์ ความไม่สงบทาง
การเมืองในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในปี พ.ศ.2490 ความขัดแย้ งและ
การทาสงครามระหว่างรั ฐบาลทหารพม่าและกองกาลังกู้ชาติไทใหญ่ โดยเฉพาะใน
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พื ้นที่รัฐฉานทาให้ เกิดการอพยพของชาวไทใหญ่จานวนมากที่หนีภยั สงครามเข้ ามาตัง้
ถิ่นฐานอยู่ในบริ เวณพื ้นที่ชายแดนทางตอนบนของประเทศไทยมากขึ ้น ประกอบกับ
การขยายตัวของเศรษฐกิจของไทยในช่วงสองทศวรรษที่ผา่ นมาได้ เป็ นปั จจัยที่ทาให้ เกิด
การอพยพเคลือ่ นย้ ายประชากรของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทใหญ่ลกึ เข้ ามาในพื ้นที่ตอนบนของ
ประเทศไทยมากยิ่งขึ ้น การศึกษาการอพยพเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานของชาวไทใหญ่ในประเทศ
ไทยของศูนย์การเรี ยนรู้กลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทล้ านนา สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(Lan na Tai Ethnics Leaning Center, n. d.) พบว่าในปั จจุบนั มีชาวไทใหญ่ตงถิ
ั ้ ่นฐาน
ในหลายพืน้ ที่ ทางตอนบนของไทย ได้ แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอนปรากฏชุมชนของชาว
ไทใหญ่กระจายอยูใ่ นทุกอาเภอ จังหวัดเชียงรายปรากฏชุมชนของชาวไทใหญ่ในชุมชน
วัดประตูหวาย วัดช้ างมูบ วัดพระธาตุกาดา วัดสามเต้ า วัดป่ าเหมือดรุ่งเรื อง วัดห้ วยน ้าขุ่น
วัดม่วงชุม วัดสันป่ าก่อ วัดไม้ ลงุ ขน ในจังหวัดเชียงใหม่ปรากฏชุมชนของชาวไทใหญ่
ในบริ เวณชุมชนวัดป่ าเป้า ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ วัดเวียงพางคาในอาเภอเวียงแหง
และเครื อข่ายบ้ านลานในอาเภอฝาง จังหวัดแพร่ ปรากฏชุมชนชาวไทใหญ่ที่อาเภอสอง
และจังหวัดพะเยาปรากฏชุมชนชาวไทใหญ่ที่วดั นันทาราม เป็ นต้ น ข้ อมูลดังกล่าว
ชี ้ให้ เห็นถึงการเพิ่มจานวนของชาวไทใหญ่อพยพในพื ้นที่ตอนบนของไทยที่มากขึ ้นกว่า
ในอดีต การอพยพของชาวไทใหญ่นี ้มีความสัมพันธ์กบั การเคลือ่ นย้ ายของกลองก้ นยาว
จากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้ ามาในตอนบนของไทยในปั จจุบนั
การเคลื่อนย้ ายของกลองก้ นยาวจากประเทศเมียนมาที่มีปริ มาณเพิ่มมากขึ ้นใน
พื ้นที่ทางตอนบนของไทยทาให้ เกิดการแสดงกลองก้ นยาวของชาวไทใหญ่ขึ ้นบ่อยครัง้
ในงานประเพณีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืน้ ที่เมืองเชียงใหม่ซึ่งมีความสาคัญใน
ฐานะศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรล้ านนาและเป็ นพืน้ ที่ทางวัฒนธรรมของ
ชาวพื ้นเมืองในตอนบนของไทย ผู้เขียนพบว่าการแสดงกลองก้ นยาวในแบบฉบับของ
ชาวไทใหญ่ได้ เกิดขึ ้นโดยบุคคลสองกลุ่ม คือ กลุม่ แรกเป็ นชาวไทใหญ่ อพยพที่เข้ ามา
พักพิงในพื ้นทีช่ มุ ชนต่างๆ เมื่อมีงานบุญทางพุทธศาสนา หรื องานประเพณีชาวไทใหญ่
ได้ นาเอากลองก้ นยาวเข้ ามาแสดงตามรสนิยมทางดนตรี ของตนเองด้ วยจานวนชาว
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ไทใหญ่อพยพในปั จจุบนั ที่มีมากขึ ้นในปั จจุบนั ทาให้ เกิดอัตลักษณ์ของชาวไทใหญ่ขึ ้น
ในลักษณะเดี ยวกันกับพื น้ ที่ รั ฐฉานของประเทศสาธารณรั ฐแห่งสหภาพเมี ยนมา
สาหรั บกลุ่มที่ สองเกิ ดขึน้ จากนักดนตรี ชาวไทใหญ่ ที่ ได้ น าเอากลองก้ นยาวเข้ ามา
เผยแพร่ในพื ้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะในเมืองเชียงใหม่ที่ปรากฏว่ามีนกั ดนตรี ชาวไทใหญ่ที่
มีความสามารถในการเล่นกลองก้ นยาวหลายคน เช่น ส่างคา จางยอด และสุริ ยา
ลาวลอย การเข้ ามาของนักดนตรี ชาวไทใหญ่ได้ ทาเกิดการเผยแพร่กลองก้ นยาวในพื ้นที่
เชียงใหม่ให้ กับชาวไทใหญ่ อพยพและนักดนตรี พื ้นเมืองที่เป็ นคนไทย กลองก้ นยาวที่
ปรากฏเพิ่มมากขึ ้นในพื ้นที่ตอนบนของไทยได้ ก่อให้ เกิดความสัมพันธ์ ของกลองก้ นยาว
ข้ ามชาติขึ ้นทังในกลุ
้
่มของชาวไทใหญ่ อพยพและกลุ่มนักดนตรี ที่เป็ นชาวพื ้นเมืองใน
พื น้ ที่ ต อนบนของประเทศไทย เครื อข่ า ยดนตรี ไทใหญ่ ข้ ามชาติ ที่ เ กิ ด ขึ น้ จาก
กลองก้ นยาวข้ ามพรมแดนนี ก้ าลัง ขยายตัวในหลายพื น้ ที่ ของประเทศไทย เช่ น
จังหวัดแม่ฮ่ องสอน จังหวัดเชี ยงราย โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในพื น้ ที่ จังวัดเชี ยงใหม่
ในปั จจุบนั ที่ปรากฏกลุม่ เครื อข่ายดนตรี กลองก้ นยาวขึ ้นหลายกลุม่ ได้ แก่ กลุม่ สืบสาน
ลายไต กลุม่ สะล่ากลองหวาน และกลุม่ สล่ากองแหะ เป็ นต้ น
กลองก้ นยาวกับการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม
ผลกระทบที่เกิดจากกลองก้ นยาวข้ ามชาติโดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากการ
ผสมกลืนทางวัฒนธรรมที่มกั เกิดขึ ้นกับผู้อพยพที่เป็ นชนกลุม่ น้ อย (Minority Group) ที่
เข้ าไปในสังคมต่างๆ ที่ให้ การพักพิง (Host Society) ชาวไทใหญ่อพยพเป็ นชนกลุม่ น้ อย
ที่ อ พยพเข้ ามาตัง้ ถิ่ น ฐานในพื น้ ที่ ต อนบนของไทย แม้ ว่ า ชาวไทใหญ่ อ พยพกั บ
ชาวพื ้นเมืองในพื ้นที่ตอนบนของไทยจะมีความสัมพันธ์ ใกล้ ชิดกันมาก่อนในอดีตก็ตาม
ดังปรากฏข้ อมูลทางประวัติศาสตร์ ว่าพญามังรายปฐมกษั ตริ ย์ล้านนาผู้ครองเมือง
เชียงใหม่ได้ ส่งเจ้ านายทางเชียงใหม่ไปปกครองเมืองเชียงตุงในอดีต แต่เนื่องจากใน
ปั จจุบนั กลุม่ ชนทังสองมี
้
ความแตกต่างกันในด้ านของพื ้นที่ที่มีการตังถิ
้ ่นฐาน และกลุม่
ชนที่มีความสัมพันธ์ แวดล้ อม ซึ่งเป็ นบริ บทสาคัญที่สง่ ผลให้ กลุม่ ชนทังสองจึ
้
งมีความ
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แตกต่ า งกั น โดยเฉพาะในด้ านวัฒ นธรรมดนตรี ข องชาวไทใหญ่ ใ นรั ฐ ฉานและ
ชาวพืน้ เมืองในทางตอนบนของไทยที่มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ ชัดในปั จจุบัน
ด้ วยความแตกต่างทางวัฒนธรรมเนื่องจากบริ บทที่แวดล้ อมจึงทาให้ การอพยพของ
ชาวไทใหญ่ จานวนมากจากรั ฐฉานในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาได้ ส่งผลกระทบต่อ
วัฒนธรรมดนตรี ของกลุม่ ชนพื ้นเมืองในพื ้นที่ตอนบนของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งดนตรี
พื ้นเมืองที่เรี ยกว่า กลองปู่ เจ่ ที่ได้ รับอิทธิ พลจากกลองก้ นยาวซึ่งเป็ นวัฒนธรรมดนตรี
ของชาวไทใหญ่ที่อพยพเข้ ามา
อย่างไรก็ตามหากมองโดยผิวเผินแล้ วทังกลองปู่
้
เจ่ของชาวพื ้นเมืองทางตอนบน
ของไทยและกลองก้ นยาวของชาวไทใหญ่ อพยพอาจมี รู ปร่ างลักษณะของกลองที่
คล้ ายคลึงกันก็ ตาม แต่ หากพิจารณาในรายละเอี ยดแล้ ว พบว่า กลองของกลุ่มชน
ทังสองมี
้
ความแตกต่างกันในด้ านของวิธีการเล่นและเสียงของกลอง กล่าวคือ การตี
กลองปู่ เจ่ ของชาวพื ้นเมืองมีกระสวนจังหวะที่มีความต่อเนื่อง ไม่โลดโผน เนื่องจาก
ชาวพื น้ เมื องนิ ยมใช้ กลองปู่ เจ่ กับการฟ้ อนดาบ ฟ้ อนเจิ ง และการแห่ ประโคมใน
ประเพณี จุดบัง้ ไฟ (Gunteewong, 2014) ชาวพืน้ เมืองนิยมเสียงกลองปู่ เจ่ที่มีความ
นุ่มนวล และเสียงของกลองที่ดงั มาจากส่วนท้ ายเรี ยกว่า “เสียงลูกปลาย”2 (Pidokrajt,
1995, pp. 137–144) ซึง่ ได้ มีผ้ เู ปรี ยบเทียบเสียงทีไ่ พเราะของกลองปู่ เจ่ว่าคล้ ายกับการ
พูดคาว่า “สวัสดีเจ้ า” ของชาวพืน้ เมือง ในขณะที่การตีกลองก้ นยาวของชาวไทใหญ่
มี กระสวนจังหวะที่ ไม่ ต่ อเนื่ อง ในจังหวะที่ ช้ าและเร็ ว ตามลักษณะของการฟ้ อน

2

เสียงลูกปลาย เป็ นวัฒนธรรมทางเสียงของชาวล้ านนาที่นิยมเสียงในลักษณะนีม้ าก เสียง
ลูกปลายเกิดจากการปรับแต่งส่วนประกอบต่างๆ ทังภายในและภายนอกของกลอง
้
เช่น หนังที่ห้ มุ
กลอง ขนาดและรู ป ร่ า งของกลอง ตลอดจนวัส ดุที่ ใ ช้ ติ ด หนัง หน้ ากลองที่ เ รี ย กว่า จ่ า กลอง
ส่วนประกอบต่างๆ เหล่านีท้ าให้ เกิดเสียงกลองที่ดงั กังวานปรากฏขึน้ ในส่วนท้ ายของกลอง เสียง
ลูกปลายมีความสาคัญต่อกลองของชาวล้ านนาชนิดต่างๆ ที่มีรูปร่างกลมยาว ได้ แก่ กลองแอว
กลองหลวง และกลองปู่ เจ่ เป็ นต้ น
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นกกิงกะหร่ าและการเต้ นโต ชาวไทใหญ่นิยมเสียงกลองที่ดดุ นั และเสียงของกลองที่ดงั
ออกมากจากส่วนหัวของกลอง ความนิยมกลองก้ นยาวที่เกิดขึ ้นในกลุ่มชาวพื ้นเมือง
ทางตอนบนของไทยในปั จจุบนั ได้ สง่ ผลทาให้ กลองปู่ เจ่กาลังเปลี่ยนแปลงไปและทาให้
ความแตกต่างของกลองปู่ เจ่และกลองก้ นยาวลดน้ อยลงไปเรื่ อยๆ ปรากฏการณ์นี ้แสดง
ให้ เห็นถึงการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมที่เกิ ดขึน้ อันเนื่องมากจากการอพยพข้ าม
พรมแดนของชาวไทใหญ่ได้ เป็ นอย่างดี
อย่างไรก็ ตามการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมนีจ้ ะเกิ ดขึน้ ได้ มากน้ อยเพียงใด
ขึ ้นอยูก่ บั สถานการณ์ของกลุม่ ชนต่างๆ ซึง่ ในอดีตที่ผา่ นมาแม้ วา่ จะมีการพบปะกันของ
กลุ่มชาวพื ้นเมืองในตอนบนของไทย และกลุม่ ชาวไทใหญ่ในประเทศสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาเกิดขึ ้นแล้ วก็ตาม แต่เนื่องจากในอดีตกลุม่ ชนทังสองมี
้
การตังถิ
้ ่นฐาน
ในพื ้นที่ที่อยูห่ า่ งไกลกัน ดังนันกระบวนการผสมกลมกลื
้
นทางวัฒนธรรมจึงเกิดขึ ้นน้ อย
และเกิดขึ ้นกับเฉพาะบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องหรื อมีประสบการณ์ เกี่ยวกับดนตรี ของ
ชาวไทใหญ่เท่านัน้ อย่างไรก็ตามภายหลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองใน
ประเทศสาธารณรั ฐแห่งสหภาพเมียนมาในสองทศวรรษที่ผ่านมา ประกอบกับการ
ขยายตัวของเศรษฐกิ จของประเทศไทยที่ทาให้ เกิ ดการอพยพข้ ามพรมแดนของชาว
ไทใหญ่ จานวนมากเข้ ามาในพืน้ ที่ตอนบนของไทยได้ ส่งผลให้ เกิ ดการผสมกลืนทาง
วัฒนธรรมในระดับที่มีความเข้ มข้ นมากขึ ้นกว่าในอดีต การที่ชาวไทใหญ่อพยพเข้ ามา
ตัง้ ถิ่ นฐานมากขึน้ และกระจายอยู่ในชุมชนต่างๆ ในพื น้ ที่ ตอนบนของไทยเป็ นสิ่งที่
สาคัญที่ทาให้ เกิ ดการดูดซับเอาวัฒนธรรมกลองก้ นยาวโดยเฉพาะกลุ่มคนพืน้ เมือง
รุ่นใหม่และส่งผลให้ เกิดการผนวกรวม (Integration) กลองก้ นยาวเข้ ากับดนตรี ของชาว
พื น้ เมื องในตอนบนของไทยในปั จจุ บัน นอกจากนี ค้ วามนิ ยมกลองก้ นยาวในหมู่
นักดนตรี ชาวพื ้นเมืองได้ ทาให้ เกิดเครื อข่ายความสัมพันธ์ ทางสังคมขึ ้น (Nakhonket,
n.d.) โดยมี กลองก้ นยาวเป็ นตัวเชื่ อมสัมพันธ์ ระหว่างชาวไทใหญ่ อพยพและชาว
พื ้นเมืองในตอนบนของไทย
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การแลกเปลีย่ นดนตรี กลองก้ นยาวผ่านเครื อข่ายความสัมพันธ์ ทาให้ เกิดการผนวก
กลองก้ นยาวเข้ ามาใช้ ในวัฒนธรรมดนตรี ของชาวพื ้นเมืองในปั จจุบัน กลุ่มเครื อข่าย
กลองก้ นยาวที่ปรากฏในปั จจุบนั ได้ แก่ กลุม่ สืบสานลายไต ซึ่งเป็ นกลุ่มเครื อข่ายทาง
ดนตรี ที่มีสมาชิกจานวนมากที่สดุ ในปั จจุบนั โดยมีโรงเรี ยนสืบสานภูมิปัญญาล้ านนา
ในเมืองเชียงใหม่เป็ นแหล่งในการเผยแพร่ ดนตรี กลองก้ นยาวให้ กบั ชาวไทใหญ่อพยพ
และนักดนตรี ชาวพื ้นเมืองที่มีความสนใจ กลุม่ นักดนตรี ที่เรี ยกตนเองว่า กลุม่ สล่ากลอง
หวาน เป็ นเครื อข่ายที่เชื่อมโยงนักดนตรี กลองก้ นยาวชาวไทใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
และนักดนตรี ที่เป็ นชาวพื ้นเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทัง้ กลุม่ สล่ากองแหะ ซึ่งเป็ น
เครื อข่ายนักดนตรี ชาวใหญ่อพยพที่มีการตังถิ
้ ่นฐานอยู่ในชุมชนบ้ านกองแหะ ตาบล
โป่ งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ เป็ นต้ น การถ่ายทอดวัฒนธรรมดนตรี กลอง
ก้ นยาวที่เกิดขึ ้นในเครื อข่ายทางดนตรี ตา่ งๆ ทาให้ เกิดการประทะสังสรรค์ทางดนตรี ที่มี
ความเข้ มข้ นมากกว่าในอดีต และส่งผลทาให้ เกิดการผนวกรวมเอากลองก้ นยาวของ
ชาวไทใหญ่เข้ ากับกลองปู่ เจ่ของชาวพื ้นเมือง ดังปรากฏในการประกวดกลองปู่ เจ่ที่จัด
ขึ ้น ณ วัดพระสิงห์วรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา
ซึ่งในการประกวดดังกล่าวมีกลุ่มนักดนตรี หลายกลุ่มทัง้ ที่เป็ นกลุ่มชาวพื ้นเมืองและ
กลุม่ นักดนตรี ชาวไทใหญ่เข้ าร่ วมในการแข่งขัน ซึ่งผลของการประกวดปรากฏว่ากลุ่ม
สล่า กองแหะ ซึ่งเป็ นกลุ่มนักดนตรี กลองก้ นยาวชาวไทใหญ่ ได้ รั บรางวัลชนะเลิ ศ
เหตุการณ์ ดังกล่าวในด้ า นหนึ่งได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงการดูดซับทางวัฒนธรรมดนตรี
ไทใหญ่ที่สง่ ผลทาให้ คนพื ้นเมืองได้ ให้ ความสาคัญกับกลองก้ นยาวและละทิ ้งกลองปู่ เจ่
ที่เป็ นกลองดัง้ เดิมของตนเองซึ่งสะท้ อนกระบวนการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมที่
เกิดขึ ้นในพื ้นที่ตอนบนของไทย
การรั บเอากลองก้ นยาวข้ ามชาติและแนวโน้ มการเสื่อมสลายของกลองปู่ เจ่ของ
ชาวพืน้ เมืองที่สะท้ อนให้ เห็นว่ากระบวนการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมได้ เกิ ดขึน้
อย่างไรก็ตามหากวิเคราะห์ตอ่ ไปถึงผลจากกระบวนการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมว่า
เกิดขึ ้นแล้ วนัน้ โดยพิจารณาจากคนในสังคมว่าสามารถจาแนกแยกแยะวัฒนธรรมของ
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ผู้ที่ อาศัยมาก่ อนและวัฒนธรรมของผู้ที่ เ ข้ า มาที หลัง ได้ หรื อ ไม่ นัน้ ผู้เขี ย นพบว่ า
กระบวนการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์แบบ เนื่องจากเมื่อไม่
นานมานี ้ได้ เกิดกระแสการต่อต้ านกลองก้ นยาวข้ ามชาติขึ ้นในกลุ่มนักดนตรี พื ้นเมือง
เชียงใหม่ที่เรี ยกร้ องให้ มีการแยกแยะระหว่างกลองก้ นยาวและกลองปู่ เจ่ปรากฏขึ ้นใน
เวทีการเสวนาเชิงสาธิตในหัวข้ อเรื่ อง “นันทเภรี วิถีกลองล้ านนา” จัดขึ ้นที่มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา การเสวนาในครัง้ นันได้
้ มีผ้ เู ข้ าร่ วมการ
เสวนาหลายท่านที่เป็ นกลุ่มนักดนตรี ชาวไทใหญ่และนักดนตรี ชาวพื ้นเมือง ซึ่งในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งของการเสวนาได้ เกิ ดข้ อถกเถี ยงกันเกี่ ยวกับความแตกต่างระหว่าง
กลองก้ นยาวและกลองปู่ เจ่ นอกจากนี ้ยังได้ มีการพูดถึงอิทธิพลของกลองก้ นยาวที่เข้ า
มามีบทบาทต่อแบบแผนการเล่นกลองปู่ เจ่ของชาวพื ้นเมืองซึ่งอาจนาไปสู่การเสื่อม
สลายของกลองปู่ เจ่ของชาวพื ้นเมืองได้ ในอนาคต การเสวนาดังกล่าวได้ เรี ยกร้ องให้ เกิด
การอนุรักษ์ แบบแผนการตีกลองปู่ เจ่ของชาวพื ้นเมืองซึ่งในจังหวัดเชียงใหม่มีนกั ดนตรี
หลายท่านที่ได้ รับการยกย่องว่าเป็ นต้ นแบบของการตีกลองปู่ เจ่ของชาวพืน้ เมืองใน
เชียงใหม่ ได้ แก่ พ่อครู มานพ ยาระณะ พ่อครู คา กาไวย์ พ่อครู ดารง ชัยเพ็ชร์ พ่อครู
ศรี ทูรย์ ฟองมูล และพ่อครู ชาย ชัยชนะ เป็ นต้ น กระแสการต่อต้ านกลองก้ นยาวของ
ชาวไทใหญ่ในกลุม่ ของชาวพื ้นเมืองในเชียงใหม่ที่เกิดขึ ้นในเวทีการสัมมนาดังกล่าวนี ้
ได้ สะท้ อนให้ เห็นว่าผู้คนในพื ้นที่ตอนบนของไทยยังคงสามารถแยกแยะความแตกต่าง
ระหว่างกลองก้ นยาวข้ ามชาติของชาวไทใหญ่และกลองปู่ เจ่ของชาวพื ้นเมืองทีม่ ีมาก่อน
หน้ านี ้ เหตุการณ์ดงั กล่าวสะท้ อนให้ เห็นว่าการข้ ามพรมแดนรัฐชาติของกลองก้ นยาวใน
พื น้ ที่ ตอนบนของไทยนี เ้ ป็ นการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมที่ ยังไม่สมบูรณ์ แบบ
เนื่องจากชาวพืน้ เมืองในพืน้ ที่ตอนบนของไทยในปั จจุบันยังสามารถแยกแยะความ
แตกต่างของกลองก้ นยาวไทใหญ่และกลองปู่ เจ่ของตนเองได้
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สรุ ป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การข้ ามพรมแดนรั ฐชาติของกลองก้ นยาวจากรั ฐฉานประเทศสาธารณรั ฐแห่ง
สหภาพเมียนมาเข้ ามายังพืน้ ที่ทางตอนบนของประเทศไทยนี ้เป็ นสิ่งที่สอดคล้ องกับ
แนวคิดการข้ ามพรมแดนรัฐชาติที่เกิดขึ ้นในการศึกษาทางสังคมวิทยาในช่วงระยะเวลา
ที่ผ่านมา การข้ ามพรมแดนรั ฐชาติของกลองก้ นยาวเป็ นสิ่ งที่เกิ ดขึน้ ในลักษณะของ
วัฒนธรรมข้ ามพรมแดนที่ติดตัวมากับผู้อพยพชาวไทใหญ่ ทังนี
้ ้เนื่องจากกลองก้ นยาว
เป็ นวัฒนธรรมดนตรี ที่ มีความสัมพันธ์ อย่างมากกับประเพณี วัฒนธรรมและความ
เป็ นอัตลักษณ์ ของชาวไทใหญ่ การอพยพเคลื่อนย้ ายของชาวไทใหญ่จานวนมากจาก
พื น้ ที่ รั ฐฉานเนื่ องมากจากความไม่ สงบทางการเมื องในประเทศสาธารณรั ฐแห่ ง
สหภาพเมียนมาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงสองทศวรรษที่
ผ่านมาท าให้ เกิ ดการแพร่ กระจายของกลองก้ นยาวเข้ ามาในพืน้ ที่ตอนบนของไทย
มากขึ ้น การข้ ามพรมแดนในลักษณะนี ้มีความแตกต่างออกไปจากการข้ ามพรมแดน
ของดนตรี สมัยนิยมอเมริ กนั ที่อาศัยสื่อในกระแสโลกาภิวตั น์ในการข้ ามพรมแดนไปยัง
พื ้นที่ตา่ งๆ ทัว่ โลก
การข้ ามพรมแดนรัฐชาติของกลองก้ นยาวที่เกิดขึ ้นให้ เห็นอย่างมากมายในพื ้นที่
ตอนบนของไทยในปั จจุบนั ได้ รับการสนับสนุนจากเครื อข่ายดนตรี ข้ามชาติที่เกิดจาก
ความสัมพันธ์ ของชาวไทใหญ่จานวนมากที่อพยพเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานในพื ้นที่ต่ างๆ ทาง
ตอนบนของไทย ความสัมพันธ์ ที่เกิ ดขึน้ ระหว่างนักดนตรี ชาวไทใหญ่ และนัก ดนตรี
พื ้นเมืองโดยมีกลองก้ นยาวเป็ นตัวเชื่อมประสานได้ ผลักดันในเกิดการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมระหว่างนักดนตรี ชาวไทใหญ่อพยพกับนักดนตรี พื ้นเมืองที่ได้ รับเอาแบบแผน
ในการเล่นกลองก้ นยาวของชาวไทใหญ่เข้ ามาใช้ การพบปะของวัฒนธรรมกลองก้ นยาว
กับวัฒนธรรมกลองปู่ เจ่ ของชาวพื น้ เมื องนี ไ้ ด้ สนับสนุนแนวคิ ดในการศึ กษาการ
ข้ ามพรมแดนรัฐชาติโดยเฉพาะการข้ ามพรมแดนในมิติของวัฒนธรรมว่าการครอบงา
ทางวัฒนธรรมที่ เป็ น กระบวนการหนึ่ งของการข้ ามพรมแดนนัน้ ไม่ ได้ เ กิ ดขึ น้ กั บ
ชนกลุม่ น้ อยที่เป็ นผู้อพยพเสมอไป แต่สามารถเกิดขึ ้นได้ กบั ชนกลุ่มใหญ่ในประเทศที่
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ให้ การพักพิงที่สะท้ อนออกมาจากการข้ ามพรมแดนรัฐชาติของกลองก้ นยาวที่กาลัง
ครอบงาดนตรี ของคนพื ้นเมืองในพื ้นที่ตอนบนของไทยในปั จจุบนั
ข้ อสรุปหนึง่ จากการศึกษาการข้ ามพรมแดนของดนตรี สมัยนิยมอเมริ กนั ที่พบว่าได้
ส่งผลกระทบต่อดนตรี ดงเดิ
ั ้ มของกลุ่มชนต่างๆ ทั่วโลกโดยเฉพาะกลุ่มคนในประเทศ
โลกที่สาม อิทธิ พลของดนตรี สมัยนิยมอเมริ กนั ได้ ทาลายล้ างดนตรี ดงเดิ
ั ้ มของกลุม่ ชน
และก่อให้ เกิดการปรับเปลีย่ นนาไปสูด่ นตรี ลกู ผสมผ่าเหล่า การเข้ ามาของกลองก้ นยาว
ในพื ้นที่ตอนบนของไทยนี ้ได้ สง่ ผลให้ เกิดการครอบงาทางวัฒนธรรมดนตรี ความนิยม
กลองก้ นยาวที่ เกิ ดขึน้ ในกลุ่มนักดนตรี ที่เป็ น ชาวพื น้ เมืองได้ ทาเกิ ดการผสมผสาน
รูปแบบการตีกลองก้ นยาวของชาวไทใหญ่เข้ ากับกลองปู่ เจ่ของชาวพื ้นเมืองทาให้ ดนตรี
ของกลุ่มชนทัง้ สองมีความคล้ ายคลึงกันมากยิ่งขึน้ พร้ อมๆ กับการเสื่อมสลายของ
กลองปู่ เจ่ ที่ เป็ นต้ นแบบของชาวพื น้ เมื อง อย่างไรก็ ตามอิ ทธิ พลของกลองก้ นยาว
ข้ ามชาติ นี ไ้ ม่ ได้ ก่ อให้ เกิ ดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการผสมกลมกลืนทาง
วัฒนธรรมอย่างสมบูรณ์ ทังนี
้ ้เนื่องจากการเกิดขึ ้นของกระแสการต่อต้ านกลองก้ นยาว
ข้ ามชาติของนักดนตรี พื ้นเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ที่มี การเรี ยกร้ องให้ มีการแยกแยะ
กลองก้ นยาวกับกลองปู่ เจ่นี ้ได้ สะท้ อนให้ เห็นการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ ้น
แต่เป็ นกระบวนการทีย่ งั ไม่สมบูรณ์
การอพยพของชาวไทใหญ่จานวนมากและการตังถิ
้ ่นฐานกระจัดกระจายในชุมชน
ต่างๆ ทางตอนของไทยที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั ได้ ส่งผลให้ เกิดวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่
ปรากฏในพื ้นที่ต่างๆ ที่มีการตังถิ
้ ่นฐานของชาวไทใหญ่ ปรากฏการณ์นี ้บ่งบอกให้ ร้ ู ว่า
การข้ ามพรมแดนของวัฒนธรรมชาวไทใหญ่ที่มีมากขึ ้นย่อมส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรม
ในด้ านอื่นๆ ของผู้คนในพื ้นที่ตอนบนของไทยผู้เขียนจึงหวังว่าบทความฉบับนี ้จะเป็ น
การจุดประกายให้ เกิ ดการศึกษาอิ ทธิ พลของวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ ข้ ามชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมดนตรี ไทใหญ่ที่มี มากมายหลายชนิด นอกเหนือไปจาก
กลองก้ นยาวที่ได้ กล่าวมาในบทความนี ้ ความใกล้ ชิดทางชาติพนั ธุ์ของชาวไทใหญ่และ
ชาวพื ้นเมืองในพื ้นที่ตอนบนของไทยอาจส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
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ของกลุ่ ม ชนทั ง้ สองที่ อ าศั ย อยู่ ร่ วมกั น ในพื น้ ที่ ต อนบนของไทย นอกจากนี ก้ าร
เปลี่ยนแปลงของดนตรี พื ้นเมืองที่เกิดขึ ้นในกลุม่ คนรุ่ นใหม่เป็ นอีกประเด็นหนึ่งที่ควรมี
การศึกษาต่อไปว่ามีปัจจัยอื่นๆ ที่เข้ ามาเกี่ยวข้ องและทาให้ เกิ ดการเปลี่ยนแปลงใน
รสนิยมทางดนตรี ของชาวพื ้นเมืองรุ่นใหม่หรื อไม่ อย่างไร
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