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บทคัดย่อ
บทความฉบับนี้ต้องการอธิบายปรากฏการณ์การข้ามพรมแดนรัฐชาติของกลองก้นยาว
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตอนบนของไทยในปัจจุบัน ผลจากการศึกษาพบว่าการข้ามพรมแดนของ
กลองก้นยาวมีศูนย์กลางอยู่ในรัฐฉานของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเกิดขึ้น
จากการอพยพของชาวไทใหญ่จานวนมากเนื่องมาจากเหตุการณ์ความสงบทางเมืองใน
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงสอง
ทศวรรษที่ผ่านมา การอพยพของชาวไทใหญ่ทาให้เกิดการข้ามพรมแดนรัฐชาติของดนตรี
ไทใหญ่ที่เรียกว่า กลองก้นยาว และทาให้เกิดการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมขึ้นในพื้นที่
ตอนบนของไทย โดยพบว่าดนตรีพื้นเมืองที่เรียกว่า กลองปู่เจ่ ถูกปรับเปลี่ยนและมีความ
คล้ายคลึงกับกลองก้นยาวของชาวไทใหญ่ อย่างไรก็ตามการเรียกร้องให้มีการอนุรักษ์
กลองปู่เจ่ที่เป็นดนตรีดั้งเดิมในแบบฉบับของชาวเชียงใหม่ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้สะท้อน
ให้เห็นถึงกระบวนการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมทีย่ ังไม่สมบูรณ์
คาสาคัญ: กลองก้นยาว / การข้ามพรมแดนรัฐชาติของดนตรี / 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
กลองก้นยาว เป็นดนตรีดั้งเดิมของชาวไทใหญ่ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่มี
การตั้งถิ่นฐานอยู่อย่างหนาแน่นในพื้นที่รัฐฉานทางตอนเหนือของประเทศสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองใน
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประกอบกับการขยายตัวของเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยทีเ่ กิดขึ้นในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาได้ทาให้เกิดการอพยพเข้ามาของชาว
ไทใหญ่ จานวนมากและลึกเข้ามาในพื้นที่ ต่างๆ ทางตอนบนของไทย คลื่ นของการ
อพยพของชาวไทใหญ่จานวนมากนี้ได้ส่งผลให้เกิดการข้ามพรมแดนของดนตรีไทใหญ่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลองก้ นยาวที่ ปรากฏให้ เห็ นบ่อยครั้ง ในพื้ นที่ ชุ มชนต่ างๆ ทาง
ตอนบนของไทยที่ มี ชาวไทใหญ่ ตั้ งถิ่ นฐานอยู่ ในปั จจุ บั น ผู้ เขี ยนมี ความสนใจต่ อ
ปรากฏการณ์ข้ามพรมแดนของกลองก้นยาวดังกล่าวและได้ศึกษาเพื่ออธิบายการข้าม
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พรมแดนของกลองก้นยาวของชาวไทใหญ่ โดยใช้มโนทัศน์ทางสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้อง
กับการข้ามพรมแดนรัฐชาติ (Transnationalism) มาเป็นกรอบในการศึกษา ผู้เขียนได้
นาเสนอผลจากการศึกษาในบทความฉบับนี้โดยแบ่งประเด็นในการนาเสนอออกเป็น
สามประเด็น คือ
ประเด็นแรก เป็นการนาเสนอในประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาการข้ามพรมแดน
รัฐชาติที่เกิดขึ้นในการศึกษาทางสังคมวิทยาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเริ่มต้นจาก
การอธิ บายความเป็นมาของการศึ กษาการข้ามพรมแดนรั ฐชาติ ว่ามี การก่ อตั วขึ้ น
อย่างไร กระแสความสนใจในวงวิชาการทางสังคมวิทยาได้ ส่งผลให้เกิ ดพลวั ตของ
การศึกษาการข้ามพรมแดนและการศึกษาดนตรีข้ามพรมแดนรัฐชาติต่างๆ อย่างไร
ประเด็นที่สอง เป็นการนาเสนอในประเด็นเกี่ยวกับการข้ามพรมแดนรัฐชาติของ
กลองก้นยาวว่าเกิดขึ้นในพื้นทีใ่ ดบ้างทางตอนบนของไทย การข้ามพรมแดนรัฐชาติของ
กลองก้นยาวมีกลุ่มบุคคลใดบ้างที่มีความเกี่ยวข้อง และมีความสอดคล้องการศึกษา
การข้ามพรมแดนรัฐชาติของดนตรีที่มีมาก่อนหน้านี้หรือไม่ อย่างไร
ประเด็นที่สาม เป็นการนาเสนอประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการข้าม
พรมแดนรัฐชาติของกลองก้นยาว ว่าได้ส่งผลกระทบต่อชาวไทใหญ่อพยพหรือผู้คนใน
พื้นที่ทางตอนบนของไทยมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมดนตรีของ
กลุ่มชนทั้งสอง
ผู้เขียนหวังว่าการนาเสนอบทความวิชาการเรื่องกลองก้นยาว: ดนตรีข้ามชาติจาก
รั ฐฉานสู่ ภาคเหนื อของประเทศไทยฉบั บนี้ จะเป็ นประโยชน์ กั บ การศึ กษาการข้ าม
พรมแดนรัฐชาติในทางสังคมวิทยาไม่มากก็น้อยและหวังว่าจะช่วยจุดประกายให้เกิด
การศึกษาดนตรีข้ามพรมแดนรัฐชาติในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต
แนวคิดและแนวทางในการศึกษาดนตรีข้ามชาติ
การข้ า มพรมแดนรั ฐ ชาติ (Transnationalism) เป็ น แนวคิ ด หนึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ การ
พัฒนาขึ้นในวงวิชาการทางสังคมวิทยา นับตั้งแต่เหตุการณ์การย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยของ
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ผู้ ค นจากประเทศสหพั น ธรั ฐ รั สเซี ย ประเทศสาธารณรั ฐ โปแลนด์ และประเทศ
สาธารณรัฐอิตาลีในช่วงศตวรรษที่ 20 การเคลื่อนย้ายของผู้คนจากทั้งสามประเทศนี้ได้
ก่อให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ของผู้อพยพในลักษณะต่างๆ ขึ้น ได้แก่ การติดต่อกับ
ผู้คนในแผ่นดินเกิด (Mother Land) การลงทุนในภาคธุรกิจในประเทศที่ให้การพักพิง
การส่งเงินกลับบ้าน ตลอดจนการเดินทางเพื่อเยี่ยมเยือนของกลุ่มบุคคลที่เป็นเครือ
ญาติต่างๆ (Mamattah, 2006, p. 4) ปรากฏการณ์ทางสังคมนี้ทาให้การข้ามพรมแดน
รัฐชาติ ได้กลายมาเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในการศึกษาทางสังคมวิทยาและ
มีการขยายขอบเขตของการศึ กษาออกไปในมิ ติ ทางด้ านการเมื อง เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรม
ดนตรีข้ามชาติถูกกล่าวถึงอย่างมากในมิติของการศึกษาวัฒนธรรมข้ามพรมแดน
ซึ่งที่ผ่านมาได้ปรากฏมโนทัศน์ในสองลักษณะ (Duangwises, 2017) คือ ลักษณะแรก
เป็นมุมมองแบบจักรวรรดินิยม (Cultural Imperialism) ที่มุ่งอธิบายโลกว่าประกอบไป
ด้วยความสัมพันธ์แบบศูนย์กลางและชายขอบที่ถูกครอบงาด้วยทุนนิยมตะวันตกที่มุ่ง
ทาให้โลกนี้เป็นหนึ่งเดียวกัน ความสัมพันธ์ในลักษณะของศูนย์กลางและชายขอบนี้
ท าให้ ผู้ที่ อยู่ ศู นย์ กลางมี อ านาจครอบง าและท าลายล้ างวั ฒนธรรมของผู้ คนที่ อยู่
ชายขอบให้หมดไป มโนทัศน์ในลักษณะนี้ถูกนามาอธิบายการข้ามพรมแดนของดนตรี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งดนตรีสมัยนิยมอเมริกันที่มีการศึกษากันอย่างกว้างขวางและปรากฏ
ในงานเขียนต่างๆ เช่น งานเขียนของ Hamlink (1983) ชื่อ Cultural Antony in Global
Communication ได้กล่าวถึงอิทธิพลของดนตรีสมัยนิยมอเมริกันว่ามีอานาจในการ
ทาลายล้างดนตรีพื้นเมืองในประเทศโลกที่สาม การศึกษาของ Appadurai (1949) ได้
กล่าวถึงการครอบงาของดนตรีสมัยนิยมที่ข้ามพรมแดนยังประเทศต่างๆ ว่าเป็นผลมา
จากกระบวนการทาให้โลกเป็นหนึ่งเดียวทางวัฒนธรรม หรือวัฒนธรรมโลก (Global
Culture) และก่อให้เกิดอัตลักษณ์ใหม่ทางดนตรีขึ้นมา การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
วัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยของ Solomon (2015) ได้กล่าวถึงผลกระทบที่มีต่อผู้อพยพ
ว่าเกิดขึ้นในด้านของดนตรีอีกด้วย ในขณะที่การศึกษาของ Starr and Waterman
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(2007) พบว่าดนตรีสมัยนิยมอเมริกันเองได้เกิดขึ้นจากการผสมผสานวัฒนธรรมดนตรี
ของผู้คนที่หลากหลายวัฒนธรรม
สาหรับมโนทัศน์ในลักษณะที่สองได้อธิบายวัฒนธรรมข้ามพรมแดนว่า วัฒนธรรม
เป็นสิ่งที่สามารถเลื่อนไหลข้ามพรมแดนได้ ขณะเดียวกันวัฒนธรรมไม่อาจถูกแทนที่
หรื อท าให้ สูญหายไป แต่ มีการแทรกตัว อยู่โดยการสร้ างความหมายอื่ นๆ การข้ าม
พรมแดนของวัฒนธรรมต้องอาศัยเทคโนโลยีและสัญลักษณ์ใหม่รองรับ เช่น ดนตรีหรือ
วรรณกรรมที่ถูกนากลับมาใช้ใหม่ โดยการผสมเข้ากับวัตถุดิบพื้นเมืองและกลายเป็น
ของใหม่ที่มีความแตกต่างและหลากหลาย มโนทัศน์ในการอธิบายการข้ ามพรมแดน
ของวัฒนธรรมในลักษณะนี้ปรากฏในงานเขียนเกี่ยวกับดนตรีสมั ยนิยมหลายฉบั บ
ได้แก่ งานเขียนของ Adorno (1941) ได้กล่าวถึงดนตรีสมัยนิยมอเมริกันว่าได้อาศัย
เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ แถบบันทึกเสียงในการแพร่กระจาย
ดนตรีสมัยนิยมอเมริกันออกไปทั่วโลก ในงานเขียนของ Appadurai (1949, p. 174)
กล่าวถึงการข้ามพรมแดนของดนตรีสมัยนิยมอเมริกันว่าก่อให้เกิดผลกระทบกับดนตรี
ดั้งเดิ มของกลุ่ มชนต่ างๆ และท าให้ เกิ ดจั งวะใหม่ (World Beat) ขึ้ นในโลกดนตรี
นอกจากนีใ้ นงานเขียนของ Frith (1996) ได้กล่าวถึงการข้ามพรมแดนรัฐชาติของดนตรี
สมัยนิยมอเมริกันว่าทาให้เกิดวัฒนธรรมประชานิยม (Popular Culture) ขึ้นในกลุ่มชน
ชั้นกลางและคนรุ่นใหม่ในประเทศทางตะวันตก การศึกษาของ Kong (1997) พบว่าการ
ข้ามพรมแดนรัฐชาติของดนตรีสมัยนิยมเป็นกระบวนการที่สะท้อนถึงอิทธิพลของโลกา
ภิวัตน์ที่มีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยได้ยกตัวอย่างอิทธิพลของดนตรีสมัยนิยมที่เกิดขึ้น
ในประเทศสหราชอาณาจักรและทาให้เกิดบทเพลงประชานิยมชื่อว่า “Xinyao” ใน
ท้องถิ่นของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ นอกจากนี้ในงานเขียนของ Hudson (2006,
p. 629) ยังได้กล่าวถึงผลของการเดินทางของนักท่องเที่ยวแบบแบกเป้ (Backpacker
Tourism) จากประเทศต่างๆ ที่เข้าไปในพื้นที่ชายฝั่ง (Byron Bay) บริเวณทางตอนเหนือ
ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ในประเทศออสเตรเลียว่าทาให้เกิดกระแสการบริโภคดนตรีแนว
ใหม่ขึ้นมาและเรียกการเปลี่ยนแปลงของดนตรีในลักษณะนี้ว่าโลกาภิวัตน์ทางดนตรี
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(Musical Globalization) นอกจากนี้การศึกษาของ Maclachlan (2016) ได้อธิบายการ
ข้ามพรมแดนรัฐชาติของดนตรีสมัยนิยมจากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
เข้าไปยังพื้นที่ของประเทศสหรัฐอเมริกาว่าเกิดขึ้นจากเครือข่ายของผู้อพยพชาวพม่าที่
มีบทบาทสาคั ญ (Transnational Actors) ที่ ท าให้ ดนตรี สมั ยนิ ยมพม่ าสามารถเดิ น
ทางเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกาได้
มโนทั ศน์ เกี่ ยวกั บการข้ ามพรมแดนทางวั ฒนธรรมที่ ได้ กล่ าวมาข้ างต้ นท าให้
ผู้เขียนได้มองเห็นความสาคัญและแนวทางในการอธิบายการข้ามพรมแดนรัฐชาติของ
ดนตรี ตลอดจนผลกระทบของการข้ามชาติของดนตรีสมัยนิยมอเมริกันที่มีอิทธิพลต่อ
ดนตรีดั้งเดิมของกลุ่มชนในสังคมวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งในส่วนของการข้ามพรมแดนของ
กลองก้นยาวนี้ ผู้เขียนมีความสนใจว่าการข้ามพรมแดนรัฐชาติของกลองก้นยาวจะ
ส่งผลกระทบอย่างไรต่อดนตรีของกลุ่มชนพื้นเมืองในพื้นที่ตอนบนของไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม (Cultural Assimilation)
ซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งที่มีการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในลักษณะของผลกระทบที่เกิดจาก
การข้ามพรมแดนของผู้คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการข้ามพรมแดนของกลุ่มผู้อพยพที่เป็น
กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในลักษณะของ
การสูญเสียวัฒนธรรมดั้งเดิมของชนกลุ่มน้อย (Minority) ที่เป็นผู้อพยพ ภายหลังจาก
การรับเอาวัฒนธรรมของกลุ่มชนที่ให้การพักพิงเข้ามาใช้ (Donkor, 2016) การผสม
กลมกลืนทางวัฒนธรรมเป็นการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นได้ในลักษณะ
ได้ แก่ การดู ดซั บทางวั ฒนธรรม การปรั บเปลี่ ยนทางวั ฒนธรรม การรวมตั วของ
วัฒนธรรม การปรับตัวทางวัฒนธรรม และการผนวกรวมทางวัฒนธรรม ซึ่งกระบวนการ
ผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมหากเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้วจะเป็นสิ่งที่ทาลายความ
แตกต่างของสังคม วัฒนธรรม และความเป็นชาติพันธุ์ของกลุ่มชนที่มีความแตกต่างกัน
กระบวนการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมนี้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วหรือเกิดขึ้น
อย่างช้าๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของกลุ่มชน (Circumstances of Group) ส่วน
ปัจจัยที่ทาให้เกิดการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม ได้แก่ การใช้ภาษา ความสัมพันธ์
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ทางเศรษฐกิ จและสั งคม การย้ ายถิ่ นที่ พั กอาศั ย และการแต่ งงานข้ ามวั ฒนธรรม
เป็นต้น การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมนี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับกลุ่มชนที่เป็นผู้อพยพ
(Immigrant Group) แต่ อย่ างไรก็ตามสามารถเกิ ดขึ้ นได้ ทั้ งในวั ฒนธรรมของของ
กลุ่มชนที่ให้การพักพิงทีม่ ีวัฒนธรรมที่โดดเด่นกว่า การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมจะ
เกิดขึ้นได้สมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อผู้คนในสังคมไม่สามารถแยกแยะวัฒนธรรมของผู้อาศัย
ดั้งเดิมและวัฒนธรรมของผู้ที่เข้ามาใหม่ได้
การสารวจแนวคิ ดและแนวทางในการศึ กษาดนตรี ข้ ามพรมแดนรั ฐชาติ และ
มโนทัศน์เกี่ยวกับการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ผู้เขียนได้ นา
แนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวมาสร้างกรอบในการศึกษาและอธิบายการข้ามพรมแดนของ
กลองก้นยาวจากพื้นที่รัฐฉานในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้ามาสู่พื้นที่
ทางตอนบนของประเทศไทย เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการข้ามพรมแดนรัฐชาติ
และปรากฏการณ์กลองก้นยาวข้ามชาติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตอนบนของไทยในปัจจุบัน
กลองยาวของชาวเมียนมา
กลองยาว (Long Drum) เป็ น วั ฒนธรรมดนตรี ที่ ปรากฏในพื้ นที่ ข องประเทศ
สาธารณรั ฐแห่ งสหภาพเมียนมา ซึ่งจากการศึกษากลองยาวที่ ปรากฏในพื้ นที่ของ
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในปัจจุบันนี้ (Miller & Williams, 1998, p. 206)
พบว่าประกอบด้วยกลองยาวสองชนิด คือ ชนิดแรกเรียกว่า “โอสิ” (Osi) เป็นกลอง
รู ป ร่ า งคล้ า ยคนโท (Goblet) ท ามาจากไม้ เนื้ ออ่ อน ส่ วนหั ว ของกลองมี เส้ นผ่ า น
ศูนย์กลางยาวประมาณ 25 เซนติเมตร ชาวเมียนมาเชื้อสายพม่า (Burma) นิยมใช้
กลองโอสิบรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีอื่นๆ ได้แก่ ฉาบ กรับ ขลุ่ย และ ปี่แน โดยผู้เล่นจะ
แขวนกลองไว้บนบ่าและในบางครั้งมีการใช้กลองโอสิกับการขับร้องและการฟ้อนรา
กลองโอสิเป็นวัฒนธรรมดนตรีที่ปรากฏในสังคมชาวเมียนมานานมาแล้ว ดังปรากฏใน
ข้อมูลประวัติศาสตร์ทางด้านดนตรีของไทยที่ กล่าวถึงกลองยาวของชาวเมียนมาว่า
คนไทยได้รับเอากลองยาว (โอสิ) ของพม่าเข้ามาใช้ในระหว่างกรุงธนบุรีจนถึงในรัชสมัย
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ของพระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 4 แห่ ง กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์
สันนิษฐานว่าในระหว่างสงครามไทยกับพม่านั้น ทหารพม่าได้นาเอากลองยาวมาเล่น
เพื่อเป็นการผ่อนคลายในระหว่างที่มีการพักรบ คนไทยได้พบเห็นจึงนามาใช้และเรียก
เป็นการละเล่นของไทยว่า “เทิงบ้องกลองยาว” นอกจากนี้เรื่องราวของกลองยาว (โอสิ)
ของชาวเมี ยนมายั ง ปรากฏในวรรณกรรมของไทยเรื่ องพระอภั ยมณี ต อนเก้ าทั พ
ประพันธ์โดยพระสุนทรโวหาร หรือ สุนทรภู่ กวีเอกของไทยในระหว่างปีพ.ศ.2364 จนถึง
ปีพ.ศ.2388 ข้อความตอนหนึง่ ในบทวรรณกรรมซึ่งได้รับความนิยมนามาใช้เป็นบทร้อง
ทานองเพลงการราพม่าในการแสดงละครและการเล่นเพลงสิบสองภาษาของไทย โดยมี
การกล่าวถึงกลองยาวของชาวเมียนมา (Tramote & kooltun, 2523, p. 223) ว่า
“ซองเล เล
ทีนี้จะเห่พม่าใหม่
ตกมาอยู่เมืองไทย
มาเป็นผู้ใหญ่ตีกลองยาว
ตีว่องตีไว ตีได้จังหวะ
ที่นี่จะกะเป็นเพลงกราว
เลื่องชื่อลือฉาว
ตีกลองยาวสลัดใด
(สร้อยทุงเล) ทุงเล ทุงเล กระทุงยะเกซวยแว เฮ เฮ เห่ ซอวะแมซวยมอง ซอ
ซอ วะแม ซอยมอง เล เล เล เล้ เหะเหล่เล เล เล เหละ เลเละ เละ เล เล เล”
สาหรับกลองยาวของชาวเมียนมาชนิดที่สองเรียกว่า “ฉานโอสิ” (Shan Osi) ซึ่ง
เรียกตามลักษณะของกลองที่นิยมกันในกลุ่มชาวไทใหญ่ในประเทศสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา อย่างไรก็ ตามชาวไทใหญ่โ ดยเฉพาะในรัฐฉานทางตอนเหนื อของ
ประเทศสาธารณรั ฐแห่ งสหภาพเมี ยนมากลับเรียกกลองฉานโอสิ ในอีกชื่อหนึ่งว่ า
“กลองก้นยาว” ตามลักษณะของกลองที่มีส่วนท้ายยาวกว่าโอสิ ข้อมูลจากการศึกษา
ดนตรี ข องกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ไ ทใหญ่ ห ลายฉบั บ (Subinmit, 2004; Pornprasit, 2012;
Inkhong, 2016; Kamkom et al., 2016) แสดงให้ เห็ นถึ งความแพร่ หลายของ
กลองก้นยาวในพื้นที่รัฐฉานทางตอนเหนือของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
เนื่ องจากเป็ นพื้ นที่ศู นย์ กลางทางการเมื องและวั ฒนธรรมของชาวไทใหญ่ มาก่ อน
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ดังปรากฏว่ามีการใช้กลองก้นยาวเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงตุงในประเทศ
สาธารณรั ฐแห่ งสหภาพเมี ยนมา การศึ กษากลองก้ นยาว ในรั ฐฉานของ Inkhong
(2016) ได้สะท้อนความสัมพันธ์ของกลองก้นยาวกับวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ที่นิยม
ใช้ กลองก้ นยาวนี้ แสดงในงานประเพณี ต่ างๆ เสี ย งของกลองก้ นยาวที่ เกิ ดขึ้ นใน
ประเพณี ของชาวไทใหญ่ ท าให้ เกิ ดอั ตลั กษณ์ ของชาวไทใหญ่ ที่ แตกต่ างจากกลุ่ ม
ชาติพันธุ์อื่นๆ ที่อยู่แวดล้อม ผู้เขียนได้สนทนากับนักดนตรีชาวไทใหญ่สองท่านที่อพยพ
มาจากรั ฐฉาน ได้แก่ ส่ างค า จางยอด และ สุ ริ ยา ลาวลอย (ชื่ อไทย) ทั้ งสองคนมี
ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า “ถ้ามีชาวไทใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ไหนต้องปรากฏ
กลองก้นยาวที่นั่น” ความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างชาวไทใหญ่และกลองก้นยาวนี้ยัง
ได้ สะท้ อ นออกมาในวรรณกรรมเก่ า แก่ ข องชาวไทใหญ่ ชื่ อ ว่ า “แหล่ ง กะหลวง”
(Pornprasit, 2012) ที่มีกล่าวถึงกลองก้นยาวของชาวไทใหญ่ว่า “หมอก๋องตาย ก็กอบ
เปื้อ กนหลาย ยออาม อ้ายมือจีจ้างไห่ ” วรรณกรรมดั งกล่าวได้ พูดถึงกลองก้นยาว
ในเชิ งของคติ เตื อนใจเพื่ อไม่ ให้ ชาวไทใหญ่ หลงใหลในความสามารถของตนเอง
โดยเปรียบเทียบชาวไทใหญ่คนหนึ่งที่มีความสามารถในการตีกลองก้นยาวจนทาให้เขา
มีชื่อเสียงและได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมาก ชาวไทใหญ่คนนั้นจึงเกิดความหลงใหลใน
ความสามารถของตนเองและเป็นสาเหตุทาให้เขาต้องเสียชีวิตในเวลาต่อมา นอกจากนี้
ในการเล่าถึงเรื่องราวความเป็นมาของชาวไทใหญ่ยังได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของ
กลองก้ น ยาวกั บ เจ้ า เสื อ ข่ า นฟ้ า ซึ่ ง เป็ น วี ร ะบุ รุ ษ ส าคั ญ คนหนึ่ ง ของชาวไทใหญ่
(Phanchon, 2014) ความสาคัญและความสัมพันธ์ของกลองก้นยาวที่ปรากฏในสังคม
วัฒนธรรมชาวไทใหญ่ นี้ เป็นเหตุ ผลสาคั ญที่ ทาให้ชาวไทใหญ่ ได้ ท าการสร้างสรรค์
กลองก้นยาวของตนเองให้มีความวิจิตรพิสดารกว่ากลองของกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ
ความวิจิตรของกลองก้นยาวของชาวไทใหญ่ได้ปรากฏจากรูปลักษณ์ของกลองที่มี
ความแตกต่างไปจากกลองของกลุ่มชาติพันธ์อื่นๆ เช่น กลองปู่เจ่ของชาวไทยพื้นเมือง
ในพื้นที่ตอนบนของไทย กลองตีนช้างของชาวไทลื้อ และกลองโอสิของชาวเมียนมา
เชื้อสายพม่า การศึกษากลองก้นยาวของชาวไทใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (Masiri,
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2016) พบว่ากลองชนิดนี้มีรูปร่างคล้ายคนโท แต่มีส่วนท้ายที่ยาวกว่ากลองโอสิ ลาตัว
ของกลองทามาจากไม้เนื้อแข็ง รูปร่างกลมกลวง ขอดตรงกลาง ลาตัวของกลองยาว
ตั้งแต่ 1.2 เมตรจนถึง 3 เมตร เจาะเป็นโพรงทะลุถึงกัน ส่วนหัวกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง
ยาวประมาณ 15–20 นิ้ว หุ้มด้วยหนังสัตว์ ชาวไทใหญ่นิยมสร้างกลองก้นยาวเพื่อถวาย
ให้วัด หรือเก็บไว้ที่บ้านเพื่อแสดงถึงสถานภาพทางสังคมดังปรากฏเรื่องเล่าเกี่ยวกับ
กลองก้นยาวของเจ้าฟ้าไทใหญ่พระองค์หนึ่งที่หุ้มลาตัวของกลองด้วยแผ่นเงิน ทองคา
และอัญมณีต่างๆ นอกจากนี้ในด้านของการแสดงดนตรีที่ปรากฏว่าการตีกลองของ
ชาวไทใหญ่นี้มีความแตกต่างออกไปจากกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ชาวไทใหญ่มีกลวิธีในการ
ตีกลองก้นยาวที่พิสดารมากทาให้เกิดเสียงที่มีความแตกต่างกันได้หลายเสียงได้แก่
เสียง “ปุ๊” เสียง“ป๊ะ” เสียง“เป่” เสียง“กะ” เสียง“ปี้” เสียง “ยุบ” เสียง “เป้ง” เสียง “เป้”
เสียง “เปิ้ง” เสียง “เทิ่ง” เสียง“เปิง” เสียง “เพิ่ง” เสียง “ตุ๊บ” เสียง “ปุ๊บ” เสียง “ถึ่ง” เสียง
“ทึง” เสียง “อึ่ง” และ เสียง “โฮง” (Subinmit, 2004; Kamkom et al,. 2016) การตี
กลองก้นยาวในแบบฉบับของชาวไทใหญ่ที่ทาให้เกิด เสียงกลองในลักษณะต่างๆ นี้
เกิดขึ้นจากการใช้มือตีลงบนหน้ากลองก้นยาวด้วยความชานาญในลักษณะต่างๆ เช่น
การตีแบบเปิด-ปิดฝ่ามือ การใช้นิ้วกดบนหน้ากลอง การตีโดยใช้กาปั้นทุบบนหน้ า
กลอง ความวิจิตรในการเล่นกลองก้นยาวนี้นับได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ทางดนตรีของชาว
ไทใหญ่โดยแท้
กลองก้นยาวจากรัฐฉาน
การเคลื่อนย้ายของกลองก้นยาวโดยมีศูนย์กลางอยู่ในพื้นที่ของรัฐฉานทางตอน
เหนือของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้ามาในพื้นที่ตอนบนของประเทศ
ไทยนั้น แท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตและมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นใน
ปัจจุบัน การเคลื่อนย้ายกลองก้นยาวเข้ามาในพื้นที่ตอนบนของไทยนี้ได้ปรากฏร่องรอย
จากคาบอกเล่าของนักดนตรีพื้นเมืองในตอนบนของไทยหลายท่านที่มีประสบการณ์
เกี่ยวกับกลองก้นยาวของชาวไทใหญ่ เช่น พ่อครูศรีทูล ฟองมูล นักดนตรีพื้นเมืองชาว
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ชุมชนช่างคาน้อย ตาบลบ้านแหวน อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันอายุ 61 ปี
ได้เล่าถึงความสัมพันธ์ของตนเองกับนักดนตรีชาวไทใหญ่ว่า เนื่องจากเชียงใหม่มีพื้นที่
ติดต่อกับแหล่งที่ตั้งถิ่นฐานของชาวไทใหญ่ทั้งทางด้านที่ติดต่อกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน
และประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในอดีตมีชาวไทใหญ่จากพื้นที่เหล่านี้เดิน
ทางเข้ามาค้าขายในเมืองเชียงใหม่ ทาให้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนดนตรีของชาว
พื้นเมืองในเชียงใหม่และชาวไทใหญ่อยู่เสมอๆ โดยเฉพาะในกลุ่มของคนที่ชอบดนตรี
ประเภทฆ้องและกลอง เมื่อสมัยที่ครูศรีทูลยังเป็นเด็กได้มีโอกาสพบปะและเรียนรู้การ
ตีกลองปู่เจ่ (กลองก้นยาว) จากพ่อครูชาวไทใหญ่ชื่อว่า “ครูลายน้าหมาก” ซึ่งในตอน
นั้นได้เข้ามาพักอาศัยอยู่ในบริเวณวัดฟ้าฮ่าม จังหวัดเชียงใหม่ การสนทนากับนักดนตรี
พื้นเมืองอีกท่านคือพ่อครูชาย ชัยชนะ ชาวชุมชนบ้านท่อ ตาบลป่าตัน อาเภอเมือง
จั งหวั ด เชี ย งใหม่ ปั จ จุ บั นอายุ 60 ปี ซึ่ ง เป็ น นั ก ดนตรี พื้ นเมื องอี ก ท่ านหนึ่ ง ที่ มี
ประสบการณ์เกี่ยวกับดนตรีของชาวไทใหญ่ เมื่อท่านได้มีโอกาสเดินทางไปที่จังหวัด
แม่ฮ่องสอน และได้พบเห็นการตีกลองก้นยาวของชาวไทใหญ่จึงเกิดความสนใจและได้
ขอเรียนวิธีการตีกลองก้นยาวจากครูบุญพบ ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีเชื้อสายเป็น
ชาวไทใหญ่ หลังจากนั้นครูชาย ชัยชนะ จึงได้เดินทางไปร่วมแสดงการตีกลองก้นยาว
กับชาวไทใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนในประเพณีออกพรรษา หรือปอยเหลินเป็นประจา
ทุกปี ทาให้ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับกลองก้นยาวกับชาวไทใหญ่อีกหลาย
ท่ าน ข้ อมู ลจากค าบอกเล่ าของนั ก ดนตรี พื้ นเมื องในจั งหวั ดเชี ยงใหม่ ทั้ งสองคน
อย่างน้อยได้แสดงให้เห็นการเคลื่อนย้ายของกลองก้นยาวว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วใน
อดีตในลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่จากัดอยู่แต่เฉพาะนักดนตรีพื้นเมืองบางกลุ่ม
ทาให้ไม่มีผลกระทบไม่มากนักต่อผู้คนในพื้นที่ตอนบนของประเทศไทย
การเคลื่อนย้ายของกลองก้นยาวจากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้มี
อัตราเพิ่มมากขึ้นในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา นับตั้งแต่เหตุการณ์ความไม่สงบทาง
การเมืองในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในปีพ.ศ.2490 ความขัดแย้งและ
การทาสงครามระหว่างรัฐบาลทหารพม่าและกองกาลังกู้ชาติไทใหญ่ โดยเฉพาะใน
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พื้นที่รัฐฉานทาให้เกิดการอพยพของชาวไทใหญ่จานวนมากที่หนีภัยสงครามเข้ามาตั้ง
ถิ่นฐานอยู่ในบริเวณพื้นที่ชายแดนทางตอนบนของประเทศไทยมากขึ้น ประกอบกับ
การขยายตัวของเศรษฐกิจของไทยในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาได้เป็นปัจจัยที่ทาให้เกิด
การอพยพเคลื่อนย้ายประชากรของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ลึกเข้ามาในพื้นที่ตอนบนของ
ประเทศไทยมากยิ่งขึ้น การศึกษาการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวไทใหญ่ในประเทศ
ไทยของศูนย์การเรียนรู้กลุ่มชาติพันธุ์ไทล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(Lan na Tai Ethnics Leaning Center, n. d.) พบว่าในปัจจุบันมีชาวไทใหญ่ตั้งถิ่นฐาน
ในหลายพื้นที่ ทางตอนบนของไทย ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอนปรากฏชุมชนของชาว
ไทใหญ่กระจายอยู่ในทุกอาเภอ จังหวัดเชียงรายปรากฏชุมชนของชาวไทใหญ่ในชุมชน
วัดประตูหวาย วัดช้างมูบ วัดพระธาตุกาดา วัดสามเต้า วัดป่าเหมือดรุ่งเรือง วัดห้วยน้าขุ่น
วัดม่วงชุม วัดสันป่าก่อ วัดไม้ลุงขน ในจังหวัดเชียงใหม่ปรากฏชุมชนของชาวไทใหญ่
ในบริเวณชุมชนวัดป่าเป้า ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ วัดเวียงพางคาในอาเภอเวียงแหง
และเครือข่ายบ้านลานในอาเภอฝาง จังหวัดแพร่ปรากฏชุมชนชาวไทใหญ่ที่อาเภอสอง
และจังหวัดพะเยาปรากฏชุมชนชาวไทใหญ่ที่วัดนันทาราม เป็นต้น ข้อมูลดังกล่าว
ชี้ให้เห็นถึงการเพิ่มจานวนของชาวไทใหญ่อพยพในพื้นที่ตอนบนของไทยที่มากขึ้นกว่า
ในอดีต การอพยพของชาวไทใหญ่นี้มีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนย้ายของกลองก้นยาว
จากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้ามาในตอนบนของไทยในปัจจุบัน
การเคลื่อนย้ายของกลองก้นยาวจากประเทศเมียนมาที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นใน
พื้นที่ทางตอนบนของไทยทาให้เกิดการแสดงกลองก้นยาวของชาวไทใหญ่ขึ้นบ่อยครั้ง
ในงานประเพณีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ซึ่งมีความสาคัญใน
ฐานะศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรล้านนาและเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมของ
ชาวพื้นเมืองในตอนบนของไทย ผู้เขียนพบว่าการแสดงกลองก้นยาวในแบบฉบับของ
ชาวไทใหญ่ได้เกิดขึ้นโดยบุคคลสองกลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นชาวไทใหญ่อพยพที่เข้ามา
พักพิงในพื้นทีช่ ุมชนต่างๆ เมื่อมีงานบุญทางพุทธศาสนา หรืองานประเพณีชาวไทใหญ่
ได้นาเอากลองก้นยาวเข้ามาแสดงตามรสนิยมทางดนตรีของตนเองด้วยจานวนชาว
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ไทใหญ่อพยพในปัจจุบันที่มีมากขึ้นในปัจจุบันทาให้เกิดอัตลักษณ์ของชาวไทใหญ่ขึ้น
ในลั กษณะเดี ยวกั นกั บพื้ นที่ รั ฐฉานของประเทศสาธารณรั ฐแห่ งสหภาพเมี ยนมา
สาหรั บกลุ่ มที่ สองเกิ ดขึ้ นจากนักดนตรีชาวไทใหญ่ ที่ ได้ น าเอากลองก้ นยาวเข้ ามา
เผยแพร่ในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะในเมืองเชียงใหม่ที่ปรากฏว่ามีนักดนตรีชาวไทใหญ่ที่
มีความสามารถในการเล่นกลองก้นยาวหลายคน เช่น ส่ างคา จางยอด และสุริ ยา
ลาวลอย การเข้ามาของนักดนตรีชาวไทใหญ่ได้ทาเกิดการเผยแพร่กลองก้นยาวในพื้นที่
เชียงใหม่ให้กับชาวไทใหญ่อพยพและนักดนตรีพื้นเมืองที่เป็นคนไทย กลองก้นยาวที่
ปรากฏเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ตอนบนของไทยได้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ของกลองก้นยาว
ข้ามชาติขึ้นทั้งในกลุ่มของชาวไทใหญ่อพยพและกลุ่มนักดนตรีที่เป็นชาวพื้นเมืองใน
พื้ น ที่ ต อนบนของประเทศไทย เครื อ ข่ า ยดนตรี ไ ทใหญ่ ข้ า มชาติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
กลองก้ น ยาวข้ า มพรมแดนนี้ ก าลั ง ขยายตั วในหลายพื้ น ที่ ของประเทศไทย เช่ น
จั งหวั ดแม่ ฮ่ องสอน จั งหวั ดเชี ยงราย โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในพื้ นที่ จั งวั ดเชี ยงใหม่
ในปัจจุบันที่ปรากฏกลุ่มเครือข่ายดนตรีกลองก้นยาวขึ้นหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสืบสาน
ลายไต กลุ่มสะล่ากลองหวาน และกลุ่มสล่ากองแหะ เป็นต้น
กลองก้นยาวกับการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม
ผลกระทบที่เกิดจากกลองก้นยาวข้ามชาติโดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ผสมกลืนทางวัฒนธรรมที่มักเกิดขึ้นกับผู้อพยพที่เป็นชนกลุ่มน้อย (Minority Group) ที่
เข้าไปในสังคมต่างๆ ที่ให้การพักพิง (Host Society) ชาวไทใหญ่อพยพเป็นชนกลุ่มน้อย
ที่ อ พยพเข้ า มาตั้ ง ถิ่ น ฐานในพื้ น ที่ ต อนบนของไทย แม้ ว่ า ชาวไทใหญ่ อ พยพกั บ
ชาวพื้นเมืองในพื้นที่ตอนบนของไทยจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาก่อนในอดีตก็ตาม
ดังปรากฏข้ อมูลทางประวัติศาสตร์ ว่าพญามังรายปฐมกษัตริย์ล้านนาผู้ ครองเมือง
เชียงใหม่ได้ส่งเจ้านายทางเชียงใหม่ไปปกครองเมืองเชียงตุงในอดีต แต่เนื่องจากใน
ปัจจุบันกลุ่มชนทั้งสองมีความแตกต่างกันในด้านของพื้นที่ที่มีการตั้งถิ่นฐาน และกลุ่ม
ชนที่มีความสัมพันธ์แวดล้อม ซึ่งเป็นบริบทสาคัญที่ส่งผลให้กลุ่มชนทั้งสองจึงมีความ
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แตกต่ า งกั น โดยเฉพาะในด้ า นวั ฒ นธรรมดนตรี ข องชาวไทใหญ่ ใ นรั ฐ ฉานและ
ชาวพื้นเมืองในทางตอนบนของไทยที่มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดในปัจจุบัน
ด้วยความแตกต่างทางวัฒนธรรมเนื่องจากบริบทที่แวดล้อมจึงทาให้การอพยพของ
ชาวไทใหญ่จานวนมากจากรัฐฉานในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อ
วัฒนธรรมดนตรีของกลุ่มชนพื้นเมืองในพื้นที่ตอนบนของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งดนตรี
พื้นเมืองที่เรียกว่า กลองปู่เจ่ ที่ได้รับอิทธิพลจากกลองก้นยาวซึ่งเป็นวัฒนธรรมดนตรี
ของชาวไทใหญ่ที่อพยพเข้ามา
อย่างไรก็ตามหากมองโดยผิวเผินแล้วทั้งกลองปู่เจ่ของชาวพื้นเมืองทางตอนบน
ของไทยและกลองก้ นยาวของชาวไทใหญ่ อพยพอาจมี รู ปร่ างลั กษณะของกลองที่
คล้ ายคลึ งกั นก็ตาม แต่ หากพิจารณาในรายละเอี ยดแล้ ว พบว่ า กลองของกลุ่ มชน
ทั้งสองมีความแตกต่างกันในด้านของวิธีการเล่นและเสียงของกลอง กล่าวคือ การตี
กลองปู่เจ่ ของชาวพื้นเมืองมีกระสวนจังหวะที่มีความต่อเนื่อง ไม่โลดโผน เนื่องจาก
ชาวพื้ นเมื องนิ ยมใช้ กลองปู่ เจ่ กั บการฟ้ อนดาบ ฟ้ อนเจิ ง และการแห่ ประโคมใน
ประเพณีจุดบั้งไฟ (Gunteewong, 2014) ชาวพื้นเมืองนิยมเสียงกลองปู่เจ่ที่มีความ
นุ่มนวล และเสียงของกลองที่ดังมาจากส่วนท้ายเรียกว่า “เสียงลูกปลาย”2 (Pidokrajt,
1995, pp. 137–144) ซึ่งได้มีผู้เปรียบเทียบเสียงทีไ่ พเราะของกลองปู่เจ่ว่าคล้ายกับการ
พูดคาว่า “สวัสดีเจ้า” ของชาวพื้นเมือง ในขณะที่การตีกลองก้นยาวของชาวไทใหญ่
มี กระสวนจั งหวะที่ ไม่ ต่ อเนื่ อง ในจั งหวะที่ ช้ าและเร็ ว ตามลั กษณะของการฟ้ อน

2

เสียงลูกปลาย เป็นวัฒนธรรมทางเสียงของชาวล้านนาที่นิยมเสียงในลักษณะนี้มาก เสียง
ลูกปลายเกิดจากการปรับแต่งส่วนประกอบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกของกลอง เช่น หนังที่หุ้ม
กลอง ขนาดและรู ป ร่ า งของกลอง ตลอดจนวั ส ดุ ที่ ใ ช้ ติ ด หนั ง หน้ า กลองที่ เ รี ย กว่ า จ่ า กลอง
ส่วนประกอบต่างๆ เหล่านี้ทาให้เกิดเสียงกลองที่ดังกังวานปรากฏขึ้นในส่วนท้ายของกลอง เสียง
ลูกปลายมีความสาคั ญต่อกลองของชาวล้านนาชนิดต่างๆ ที่มีรูปร่างกลมยาว ได้แก่ กลองแอว
กลองหลวง และกลองปู่เจ่ เป็นต้น
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นกกิงกะหร่าและการเต้นโต ชาวไทใหญ่นิยมเสียงกลองที่ดุดันและเสียงของกลองที่ดัง
ออกมากจากส่วนหัวของกลอง ความนิยมกลองก้นยาวที่เกิดขึ้นในกลุ่มชาวพื้นเมือง
ทางตอนบนของไทยในปัจจุบันได้ส่งผลทาให้กลองปู่เจ่กาลังเปลี่ยนแปลงไปและทาให้
ความแตกต่างของกลองปู่เจ่และกลองก้นยาวลดน้อยลงไปเรื่อยๆ ปรากฏการณ์นี้แสดง
ให้เห็นถึงการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นอันเนื่องมากจากการอพยพข้าม
พรมแดนของชาวไทใหญ่ได้เป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตามการผสมกลมกลืนทางวั ฒนธรรมนี้จะเกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใด
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของกลุ่มชนต่างๆ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีการพบปะกันของ
กลุ่มชาวพื้นเมืองในตอนบนของไทย และกลุ่มชาวไทใหญ่ในประเทศสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาเกิดขึ้นแล้วก็ตาม แต่เนื่องจากในอดีตกลุ่มชนทั้งสองมีการตั้งถิ่นฐาน
ในพื้นที่ทอี่ ยู่ห่างไกลกัน ดังนั้นกระบวนการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมจึงเกิดขึ้นน้อย
และเกิดขึ้นกับเฉพาะบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับดนตรีของ
ชาวไทใหญ่เท่านั้น อย่างไรก็ตามภายหลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองใน
ประเทศสาธารณรั ฐแห่งสหภาพเมียนมาในสองทศวรรษที่ผ่านมา ประกอบกับการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ทาให้เกิ ดการอพยพข้ามพรมแดนของชาว
ไทใหญ่จานวนมากเข้ามาในพื้นที่ตอนบนของไทยได้ส่งผลให้เกิดการผสมกลืนทาง
วัฒนธรรมในระดับที่มีความเข้มข้นมากขึ้นกว่าในอดีต การที่ชาวไทใหญ่อพยพเข้ามา
ตั้งถิ่ นฐานมากขึ้นและกระจายอยู่ ในชุ มชนต่ างๆ ในพื้ นที่ ตอนบนของไทยเป็นสิ่งที่
สาคัญที่ทาให้เกิดการดูดซับเอาวัฒนธรรมกลองก้นยาวโดยเฉพาะกลุ่มคนพื้นเมือง
รุ่นใหม่และส่งผลให้เกิดการผนวกรวม (Integration) กลองก้นยาวเข้ากับดนตรีของชาว
พื้ นเมื องในตอนบนของไทยในปั จจุ บั น นอกจากนี้ ความนิ ยมกลองก้ นยาวในหมู่
นักดนตรีชาวพื้นเมืองได้ทาให้เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมขึ้น (Nakhonket,
n.d.) โดยมี กลองก้นยาวเป็นตัวเชื่ อมสัมพันธ์ระหว่างชาวไทใหญ่อพยพและชาว
พื้นเมืองในตอนบนของไทย
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การแลกเปลี่ยนดนตรีกลองก้นยาวผ่านเครือข่ายความสัมพันธ์ทาให้เกิดการผนวก
กลองก้นยาวเข้ามาใช้ในวัฒนธรรมดนตรีของชาวพื้นเมืองในปัจจุบัน กลุ่มเครือข่าย
กลองก้นยาวที่ปรากฏในปัจจุบัน ได้แก่ กลุ่มสืบสานลายไต ซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายทาง
ดนตรีที่มีสมาชิกจานวนมากที่สุดในปัจจุบันโดยมีโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
ในเมืองเชียงใหม่เป็นแหล่งในการเผยแพร่ดนตรีกลองก้นยาวให้กับชาวไทใหญ่อพยพ
และนักดนตรีชาวพื้นเมืองที่มีความสนใจ กลุ่มนักดนตรีที่เรียกตนเองว่า กลุ่มสล่ากลอง
หวาน เป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงนักดนตรีกลองก้นยาวชาวไทใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
และนักดนตรีที่เป็นชาวพื้นเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้ง กลุ่มสล่ากองแหะ ซึ่งเป็น
เครือข่ายนักดนตรีชาวใหญ่อพยพที่มีการตั้งถิ่นฐานอยู่ในชุมชนบ้านกองแหะ ตาบล
โป่งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น การถ่ายทอดวัฒนธรรมดนตรีกลอง
ก้นยาวที่เกิดขึ้นในเครือข่ายทางดนตรีต่างๆ ทาให้เกิดการประทะสังสรรค์ทางดนตรีที่มี
ความเข้มข้นมากกว่าในอดีต และส่งผลทาให้เกิดการผนวกรวมเอากลองก้นยาวของ
ชาวไทใหญ่เข้ากับกลองปู่เจ่ของชาวพื้นเมือง ดังปรากฏในการประกวดกลองปู่เจ่ที่จัด
ขึ้น ณ วัดพระสิงห์วรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา
ซึ่งในการประกวดดังกล่าวมีกลุ่มนักดนตรีหลายกลุ่มทั้งที่เป็นกลุ่มชาวพื้นเมืองและ
กลุ่มนักดนตรีชาวไทใหญ่เข้าร่วมในการแข่งขัน ซึ่งผลของการประกวดปรากฏว่ากลุ่ม
สล่ า กองแหะ ซึ่ งเป็ นกลุ่ มนั กดนตรี กลองก้ นยาวชาวไทใหญ่ ได้ รั บรางวั ลชนะเลิ ศ
เหตุการณ์ ดังกล่ าวในด้า นหนึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงการดูดซับทางวัฒนธรรมดนตรี
ไทใหญ่ที่ส่งผลทาให้คนพื้นเมืองได้ให้ความสาคัญกับกลองก้นยาวและละทิ้งกลองปู่เจ่
ที่เป็นกลองดั้งเดิมของตนเองซึ่งสะท้อนกระบวนการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ตอนบนของไทย
การรับเอากลองก้นยาวข้ามชาติและแนวโน้ มการเสื่อมสลายของกลองปู่เจ่ของ
ชาวพื้นเมืองที่สะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมได้เกิดขึ้น
อย่างไรก็ตามหากวิเคราะห์ต่อไปถึงผลจากกระบวนการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมว่า
เกิดขึ้นแล้วนั้น โดยพิจารณาจากคนในสังคมว่าสามารถจาแนกแยกแยะวัฒนธรรมของ
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ผู้ ที่ อาศั ยมาก่ อนและวั ฒนธรรมของผู้ ที่ เ ข้ า มาที หลั ง ได้ หรื อ ไม่ นั้ น ผู้ เขี ย นพบว่ า
กระบวนการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์แบบ เนื่องจากเมื่อไม่
นานมานี้ได้เกิดกระแสการต่อต้านกลองก้นยาวข้ามชาติขึ้นในกลุ่มนักดนตรีพื้นเมือง
เชียงใหม่ที่เรียกร้องให้มีการแยกแยะระหว่างกลองก้นยาวและกลองปู่เจ่ปรากฏขึ้นใน
เวทีการเสวนาเชิงสาธิตในหัวข้อเรื่อง “นันทเภรี วิถีกลองล้านนา” จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา การเสวนาในครั้งนั้นได้มีผู้เข้าร่วมการ
เสวนาหลายท่านที่เป็นกลุ่มนักดนตรีชาวไทใหญ่และนักดนตรีชาวพื้นเมือง ซึ่งในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ งของการเสวนาได้ เกิ ดข้ อถกเถี ยงกันเกี่ยวกั บความแตกต่างระหว่าง
กลองก้นยาวและกลองปู่เจ่ นอกจากนี้ยังได้มีการพูดถึงอิทธิพลของกลองก้นยาวที่เข้า
มามีบทบาทต่อแบบแผนการเล่นกลองปู่เจ่ของชาวพื้นเมืองซึ่งอาจนาไปสู่การเสื่อม
สลายของกลองปู่เจ่ของชาวพื้นเมืองได้ในอนาคต การเสวนาดังกล่าวได้เรียกร้องให้เกิด
การอนุรักษ์แบบแผนการตีกลองปู่เจ่ของชาวพื้นเมืองซึ่งในจังหวัดเชียงใหม่มีนักดนตรี
หลายท่านที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นต้นแบบของการตีกลองปู่เจ่ของชาวพื้นเมืองใน
เชียงใหม่ ได้แก่ พ่อครูมานพ ยาระณะ พ่อครูคา กาไวย์ พ่อครูดารง ชัยเพ็ชร์ พ่อครู
ศรีทูรย์ ฟองมูล และพ่อครูชาย ชัยชนะ เป็นต้น กระแสการต่อต้านกลองก้นยาวของ
ชาวไทใหญ่ในกลุ่มของชาวพื้นเมืองในเชียงใหม่ที่เกิดขึ้นในเวทีการสัมมนาดังกล่าวนี้
ได้สะท้อนให้เห็นว่าผู้คนในพื้นที่ตอนบนของไทยยังคงสามารถแยกแยะความแตกต่าง
ระหว่างกลองก้นยาวข้ามชาติของชาวไทใหญ่และกลองปู่เจ่ของชาวพื้นเมืองทีม่ ีมาก่อน
หน้านี้ เหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการข้ามพรมแดนรัฐชาติของกลองก้นยาวใน
พื้ นที่ ตอนบนของไทยนี้ เป็ นการผสมกลมกลื นทางวั ฒนธรรมที่ ยั งไม่ สมบู รณ์ แบบ
เนื่องจากชาวพื้นเมืองในพื้นที่ตอนบนของไทยในปัจจุบันยังสามารถแยกแยะความ
แตกต่างของกลองก้นยาวไทใหญ่และกลองปู่เจ่ของตนเองได้
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สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การข้ามพรมแดนรัฐชาติของกลองก้นยาวจากรัฐฉานประเทศสาธารณรัฐแห่ ง
สหภาพเมียนมาเข้ามายังพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยนี้เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับ
แนวคิดการข้ามพรมแดนรัฐชาติที่เกิดขึ้นในการศึกษาทางสังคมวิทยาในช่วงระยะเวลา
ที่ผ่านมา การข้ามพรมแดนรัฐชาติของกลองก้นยาวเป็นสิ่ งที่เกิดขึ้นในลักษณะของ
วัฒนธรรมข้ามพรมแดนที่ติดตัวมากับผู้อพยพชาวไทใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากกลองก้นยาว
เป็นวัฒนธรรมดนตรีที่ มีความสัมพันธ์ อย่างมากกับประเพณี วัฒนธรรมและความ
เป็นอัตลักษณ์ของชาวไทใหญ่ การอพยพเคลื่อนย้ายของชาวไทใหญ่จานวนมากจาก
พื้ นที่ รั ฐฉานเนื่ องมากจากความไม่ สงบทางการเมื องในประเทศสาธารณรั ฐแห่ ง
สหภาพเมียนมาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงสองทศวรรษที่
ผ่านมาท าให้ เกิดการแพร่กระจายของกลองก้นยาวเข้ามาในพื้นที่ตอนบนของไทย
มากขึ้น การข้ามพรมแดนในลักษณะนี้มีความแตกต่างออกไปจากการข้ามพรมแดน
ของดนตรีสมัยนิยมอเมริกันที่อาศัยสื่อในกระแสโลกาภิวัตน์ในการข้ามพรมแดนไปยัง
พื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก
การข้ามพรมแดนรัฐชาติของกลองก้นยาวที่เกิดขึ้นให้เห็นอย่างมากมายในพื้นที่
ตอนบนของไทยในปัจจุบัน ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายดนตรีข้ามชาติที่เกิดจาก
ความสัมพันธ์ของชาวไทใหญ่จานวนมากที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ต่ างๆ ทาง
ตอนบนของไทย ความสัมพั นธ์ ที่เกิดขึ้นระหว่ างนักดนตรีชาวไทใหญ่และนัก ดนตรี
พื้นเมืองโดยมีกลองก้นยาวเป็นตัวเชื่อมประสานได้ผลักดันในเกิดการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมระหว่างนักดนตรีชาวไทใหญ่อพยพกับนักดนตรีพื้นเมืองที่ได้รับเอาแบบแผน
ในการเล่นกลองก้นยาวของชาวไทใหญ่เข้ามาใช้ การพบปะของวัฒนธรรมกลองก้นยาว
กั บวั ฒนธรรมกลองปู่ เจ่ ของชาวพื้ นเมื องนี้ ได้ สนั บสนุ นแนวคิ ดในการศึ กษาการ
ข้ามพรมแดนรัฐชาติโดยเฉพาะการข้ามพรมแดนในมิติของวัฒนธรรมว่าการครอบงา
ทางวั ฒนธรรมที่ เป็ น กระบวนการหนึ่ งของการข้ ามพรมแดนนั้ น ไม่ ได้ เ กิ ดขึ้ นกั บ
ชนกลุ่มน้อยที่เป็นผู้อพยพเสมอไป แต่สามารถเกิดขึ้นได้กับชนกลุ่มใหญ่ในประเทศที่
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ให้การพักพิงที่สะท้อนออกมาจากการข้ามพรมแดนรัฐชาติของกลองก้นยาวที่กาลัง
ครอบงาดนตรีของคนพื้นเมืองในพื้นที่ตอนบนของไทยในปัจจุบัน
ข้อสรุปหนึ่งจากการศึกษาการข้ามพรมแดนของดนตรีสมัยนิยมอเมริกันที่พบว่าได้
ส่งผลกระทบต่อดนตรีดั้งเดิมของกลุ่มชนต่างๆ ทั่วโลกโดยเฉพาะกลุ่มคนในประเทศ
โลกที่สาม อิทธิพลของดนตรีสมัยนิยมอเมริกันได้ทาลายล้างดนตรีดั้งเดิมของกลุ่มชน
และก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนนาไปสู่ดนตรีลูกผสมผ่าเหล่า การเข้ามาของกลองก้นยาว
ในพื้นที่ตอนบนของไทยนี้ได้ส่งผลให้เกิดการครอบงาทางวัฒนธรรมดนตรี ความนิยม
กลองก้ นยาวที่ เกิ ดขึ้นในกลุ่มนักดนตรี ที่เป็น ชาวพื้ นเมืองได้ ทาเกิดการผสมผสาน
รูปแบบการตีกลองก้นยาวของชาวไทใหญ่เข้ากับกลองปู่เจ่ของชาวพื้นเมืองทาให้ดนตรี
ของกลุ่มชนทั้งสองมีความคล้ายคลึงกั นมากยิ่งขึ้น พร้อมๆ กับการเสื่อมสลายของ
กลองปู่ เจ่ ที่ เป็ นต้ นแบบของชาวพื้ นเมื อง อย่ างไรก็ ตามอิ ทธิ พลของกลองก้ นยาว
ข้ ามชาติ นี้ ไม่ ได้ ก่ อให้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงในลั กษณะของการผสมกลมกลื นทาง
วัฒนธรรมอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้เนื่องจากการเกิดขึ้นของกระแสการต่อต้านกลองก้นยาว
ข้ามชาติของนักดนตรีพื้นเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ที่มี การเรียกร้องให้มีการแยกแยะ
กลองก้นยาวกับกลองปู่เจ่นี้ได้สะท้อนให้เห็นการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น
แต่เป็นกระบวนการที่ยังไม่สมบูรณ์
การอพยพของชาวไทใหญ่จานวนมากและการตั้งถิ่นฐานกระจัดกระจายในชุมชน
ต่างๆ ทางตอนของไทยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ได้ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่
ปรากฏในพื้นที่ต่างๆ ที่มีการตั้งถิ่นฐานของชาวไทใหญ่ ปรากฏการณ์นี้บ่งบอกให้รู้ว่า
การข้ามพรมแดนของวัฒนธรรมชาวไทใหญ่ที่มีมากขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรม
ในด้านอื่นๆ ของผู้คนในพื้นที่ตอนบนของไทยผู้เขียนจึงหวังว่าบทความฉบับนี้จะเป็น
การจุ ดประกายให้ เกิ ดการศึ กษาอิ ทธิ พลของวั ฒนธรรมของชาวไทใหญ่ ข้ ามชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมดนตรีไทใหญ่ที่มี มากมายหลายชนิด นอกเหนือไปจาก
กลองก้นยาวที่ได้กล่าวมาในบทความนี้ ความใกล้ชิดทางชาติพันธุ์ของชาวไทใหญ่และ
ชาวพื้นเมืองในพื้นที่ตอนบนของไทยอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
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ของกลุ่ ม ชนทั้ ง สองที่ อ าศั ย อยู่ ร่ ว มกั น ในพื้ น ที่ ต อนบนของไทย นอกจากนี้ ก าร
เปลี่ยนแปลงของดนตรีพื้นเมืองที่เกิดขึ้นในกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ควรมี
การศึกษาต่อไปว่ามีปัจจัยอื่นๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องและทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
รสนิยมทางดนตรีของชาวพื้นเมืองรุ่นใหม่หรือไม่ อย่างไร
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