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บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ อง วัฒนธรรมดนตรี ไทใหญ่ในรัฐชาน สาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมา มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาวัฒนธรรมดนตรี ไทใหญ่ในด้านการบรรเลงเครื่ องดนตรี ประเภทกลองก้นยาว กลองมองเซิ ง
เครื่ องสาย เครื่ องตี และเครื่ องเป่ า ศึกษาพิธีกรรมและความเชื่ อที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการถ่ายทอดดนตรี
รวมทั้งศึกษาสัญลักษณ์และความหมายของเครื่ องดนตรี ไทใหญ่ การศึกษาวัฒนธรรมดนตรี ไทใหญ่ในด้าน
การบรรเลงเครื่ องดนตรี ประเภทกลองก้นยาว กลองมองเซิ ง และเครื่ องสาย พบว่า การตีกลองก้นยาวนั้น
มีการตีลกั จังหวะระหว่างกลองก้นยาวกับมอง วิธีการตีกลองมักตีดว้ ยเสี ยงเปิ้ งหรื อการตีเปิ ดมือให้เกิดเสี ยงดัง
เป็ นส่ วนใหญ่ ท านองกลองก้นยาวตี ป ระกอบการฟ้ อนโตพบลักษณะการทอนท านองกลอง ส่ วนการตี
ประกอบการราก้าปั่ นกลองนิยมซอยพยางค์ถี่และมีการทอนทานอง เครื่ องดนตรี ประเภทกลองมองเซิ งไม่
ปรากฏในการวิจยั ภาคสนามในครั้ งนี้ เครื่ องดนตรี ประเภทเครื่ องสาย ได้แก่ ตอยอฮอร์ น ใช้ในวงจ้าดไต
มีวิธีการบรรเลงแบบ “ลักจังหวะ” เป็ นส่ วนใหญ่ กลวิธีบรรเลงของตอยอฮอร์ นปรากฏการบรรเลงหลัก ๆ
ได้แก่ การขย่มนิ้ว การสี รูดนิ้ว ขยี้นิ้ว และการสี พรมนิ้วพร้อมกับการสะบัดนิ้ว ๓ พยางค์เสี ยง การสี ขยี้นิ้วมัก
ทาเพื่อเป็ นการเน้นเสี ยงลูกตกเสี ยงใดเสี ยงหนึ่ง และมักจะขยี้ในทานองขึ้นต้นก่อนทานองร้องเป็ นส่ วนใหญ่
ผลการศึกษาพบเครื่ องดนตรี ประเภทเครื่ องตี ๒ ประเภท ได้แก่ มองแว็ง เป็ นเครื่ องดนตรี ที่มีลกั ษณะคล้าย
กับฆ้องวงของไทยแต่วางเรี ยงเป็ นแผง ประสมอยูใ่ นวงจ้าดไต ทาหน้าที่ดาเนิ นทานองโดยมีบทบาทสาคัญ
กับผูข้ บั ร้องและนางรา และปาตนา มีลกั ษณะคล้ายระนาดเอกเหล็กของไทย ปั จจุบนั ไม่นิยมนามาใช้ในวง
จ้าดไต จังหวะกลองที่ใช้ในวงจ้าดไตเรี ยกว่า เช่าลงปั้ ด มี ๑๒ จังหวะ แบ่งออกเป็ น การบรรเลงดนตรี ที่ไม่
ประกอบการแสดง การบรรเลงประกอบการร่ ายราและการแสดง และการบรรเลงเมื่อปิ ดม่านเพื่อเตรี ยมการ
แสดง ด้านพิธีกรรมและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการถ่ายทอดด้านดนตรี พบว่า การถ่ายทอดความรู ้
ด้านดนตรี ไทใหญ่เป็ นไปอย่างมุขปาฐะและมีการเรี ยนรู ้แบบครู พกั ลักจา ในด้านพิธีกรรมและความเชื่อที่
เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดดนตรี น้ นั พบว่า ศิลปิ นกลองก้นยาวส่ วนใหญ่ไม่ประกอบพิธีไหว้ครู แต่สาหรับ
ศิลปิ นคณะลิเกจ้าดไตนั้นยึดถือในการไหว้ครู ณ เวทีการแสดง นอกจากนี้ ยงั พบว่า พิธีกินอางเป็ นพิธีกรรม
กินน้ ากระดาษสาลงยันต์เพื่อบูชาครู สุรสติ พิธีดงั กล่าวสะท้อนถึงความเชื่ อแบบผสมผสานระหว่างสิ่ งเหนื อ
ธรรมชาติกบั ความเชื่ อตามพุทธคติซ่ ึ งชาวไทใหญ่ยึดถือในการดารงชี วิต การศึกษาสัญลักษณ์และความหมาย
ของกลองก้นยาวในเมืองสี ป่อ พบกลองก้นยาวที่สาคัญในเมืองสี ป่อ ๖๒ ใบ แบ่งออกเป็ นกลองก้นยาวที่มี
ความสาคัญเชิงประวัติศาสตร์ ประเภทที่มีความสาคัญในเชิ งพิธีกรรม ประเภทที่มีสัดส่ วนงดงามเหมาะสม
เป็ นต้นแบบ และกลองประเภทที่ได้รับการยืนยันว่าเป็ นกลองที่มีเสี ยงดี จากการวิจยั พบว่า ไม้ที่ใช้ทาหุ่ น
กลองทาจากต้นไม้มงคล หนังหน้ากลองทาจากหนังวัวและหนังเลียงผาซึ่ งถื อว่าเป็ นสัตว์มงคลในรัฐชาน
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการตกแต่งกลองก้นยาวพบรู ปทรงเรขาคณิ ตและรู ปทรงจากธรรมชาติ รู ปทรงและสี ที่ใช้
ตกแต่งกลองก้นยาวมีความหมายสัมพันธ์กบั สี ที่ใช้เป็ นสัญลักษณ์ของธงรัฐชาน
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Abstract
The objectives of the Research of Musical Culture of Tai Yai in Shan State are to study Tai Yai's
musical culture in various aspects which are the playing of Klong Kon Yao (a kind of long drum), Klong
Mong Soeng (a kind of two-headed drum), string instruments, percussion instruments, and wind
instruments; rituals and beliefs in the teaching of Tai Yai's music; symbols and meanings of Tai Yai's
instruments. From the study of Tai Yai's musical culture in playing Klong Kon Yao, Klong Mong Soeng,
and string instruments, it is found that Klong Kon Yao is beaten in syncopation with Mong gong . Klong
Kon Yao is mainly beaten with open hands to produce the loud sound "poeng." Accompanied the Toh
Dance, the melodies of Klong Kon Yao are found to be diminished, while accompanied Kaa Pan Klong
Dance they are found to be diminished and the beats broken into rapid succession. In this field research,
Klong Mong Soeng is not found. As to string instruments, Tor Yor Horn played in Jaad Tai band is
analyzed and found that the instrument is mostly played in "syncopation" style.Traditional techniques in
playing TorYor Horn concern finger using in various ways which are finger pressing repeatedly, finger
pressing and drawing, finger scrubbing, finger trilling and fluttering in three melodic syllables. To play
with scrubbing finger is to stress an on-beat and often used in a prelude preceding the singing melody. This
research found two kinds of percussion instruments: Mong Wang, a set of gongs strung in rows similar to
Khong Wong, Thai semicircle set of gongs; and Patana, a kind of xylophone similar to Thai iron
xylophone. Played in accompany with Jaad Tai band, the Mong Wang is used to proceed a melody
rhythmically, a role important to singers and dancers. Patana is once used in Jaad Tai band but hardly
found nowadays. The drum tempos used in Jaad Tai band are called Shao Long Pad and consisted of 12
beats which can be separated into three types according to their usages: instrumental beats, beats playing in
accompany with dancing and performances, and beats playing during intervals. As for rituals and beliefs
concerning the culture of music teaching, it is found that Tai Yai passes on their traditional music orally
and learners sometimes learn the music by observing and memorising the experts' techniques and practise
themselves. Concerning rituals, Klong Kon Yao's artists do not perform the ceremony of paying homage to
teachers while Jaad Tai's artists do the ceremony at their performance stage. A ritual of drinking water
immersed with mystic symbol written on mulberry paper (Sa) is also found and is meant to pay homage to
a certain teacher goddess named Surasati. The ritual shows integrated beliefs between the traditional
animism and Buddhism which is the main religion in Tai Yai ways of life. The study of symbols and
meanings of Klong Kon Yao in Si Por Province discovers 62 such drums with importance in history, ritual
relating, as perfect proportion models, and as providers of perfect sounds. It is found that Klong Kon
Yao's drum shell is made of wood from auspicious tree, its drum head made of skins of cow and serow
which are considered auspicious animals in Shan state. Symbols decorated on Klong Kon Yao are
geometric shapes and natural designs and its colors are related to the colors of Shan State flag.

