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การวิจัยนี้มุ่งเก็บข้อมูลดนตรีและบริบทของดนตรีจีนเชียงใหม่จากผลงานของนักดนตรีอาวุโส ใน
อดีตระหว่างช่วงเวลาประมาณ ๔๐ ปี หลัง พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งเล่นในยามค่ําที่ศาลเจ้ากวนอูกับผลงานของกลุ่ม
นักดนตรีจีนในป๎จจุบัน ซึ่งเล่นในโรงเจในจังหวัดเชียงใหม่ ๕ แห่งในงานทิ้งกระจาด เพื่อศึกษาและวิเคราะห์
ลักษณะเด่นของดนตรีจากสองยุคสมัย และเปรียบเทียบว่า มีองค์ประกอบใดยังคงเดิมหรือเปลี่ยนแปลงไป
นอกจากนี้ ยังวิเคราะห์ถึงป๎จจัยต่าง ๆ ที่ท่าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การอนุรักษ์และสืบทอดที่มีในป๎จจุบัน
วิธีการศึกษาประกอบด้วย การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร สื่อโสตทัศนอุปกรณ์ การร่วมสังเกตการณ์
การแสดงดนตรีจีนในเทศกาลต่าง ๆ การสัมภาษณ์นักดนตรีจีน อาจารย์ดนตรีจีนในสถานศึกษาที่เคยมี และ
มีการเรียนการสอนดนตรีจีน องค์กรทางสังคมของชาวไทยเชื้อสายจีนในเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีจีน
และวัฒนธรรมจีนที่สัมพันธ์กับดนตรี หลังจากนั้นมีการวิเคราะห์ทั้งดนตรีจีนและบริบทของดนตรีจีนใน
สังคมเชียงใหม่
ผลการวิจัย พบว่า ดนตรีจีนในอดีต และป๎จจุบัน มีลักษณะเด่นแบบจีนที่เหมือนกัน คือ การตั้ง
เสียงเครื่องดนตรี ซึ่งเบี่ยงเบนจากระบบแบ่งเท่า อันเป็นระบบสากลในป๎จจุบันเพียงเล็กน้อย ซึ่งรูปร่าง
ลักษณะและขนาดของเครื่องดนตรีจีนที่เป็นหลักของวงยังคงเหมือนเดิม ซึ่งท่าให้สีสันของเสียงยังคงเป็น
เสียงจีนเช่นเดิม และเนื้อในของดนตรีซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างท่ านองของเครื่องดนตรีแต่ล ะ
ประเภท ยังคงเป็นเนื้อในแบบวิวิธศัพท์เหมือนกัน โดยมีองค์ประกอบที่แตกต่างกัน คือ ลีลาจังหวะ ถึงแม้จะ
ใช้ จังหวะคู่เหมือนกัน แต่ความคงที่ของจังหวะต่างกัน เพราะดนตรีจากอดีตจะเปลี่ยนจังหวะให้เร็วขึ้น
เรื่อยๆ ทุกครั้งที่ย้อนกลับไปเล่นซ้ําจากต้นเพลง ในขณะที่ดนตรีจีนป๎จจุบันรักษาความเร็วให้คงที่ตลอดเวลา
องค์ประกอบสุดท้าย คือ รูปแบบ ดนตรีจากทั้งสองยุคมีรูปแบบตรงกัน เฉพาะเพลงที่ใช้รูปแบบที่เป็นสากล
นอกนั้นแตกต่างกัน คือ เพลงจีนจากอดีตมีรูปแบบที่ไม่เป็นสากล ซึ่งพบในดนตรีจีนจากวงรุ่นป๎จจุบัน
เฉพาะที่บรรเลงร่วมกับการสวดมนต์เท่านั้น
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ป๎จจัยภายนอกต่าง ๆ ที่ท่าให้ดนตรีจีนหายไปจากสังคมรอบ ๆ ตลาดวโรรสซึ่งได้รับการสถาปนา
ให้เป็นไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่นั้น เกิดจากสถานะของนักดนตรีรุ่นเก่าเองซึ่งเป็นนักดนตรีสมัครเล่น ที่
ประกอบอาชีพอื่นทั้งสิ้น ทุกคนไม่รู้โน้ต ไม่สามารถบันทึกหรืออ่านหรือสอนดนตรีแก่ใครได้ ดังนั้น เมื่อนัก
ดนตรีรุ่นนี้ล่วงลับไป จึงไม่ มีผู้รับช่วง โดยเครื่องดนตรีที่ถูกทิ้งไว้จํานวนหนึ่ง ชํา รุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้ และบางประเภทไม่มีการผลิตจ่าหน่ายอีกแล้ว นักดนตรีรุ่นป๎จจุบันเป็นนักดนตรีที่เหมือนกับ
นักดนตรีในอดีตเพียงอย่างเดียว คือ มีอาชีพอื่นเป็นอาชีพหลัก ส่วนข้อแตกต่างจากรุ่นก่อนนั้นมีอย่างน้อย
สองด้าน คือ ผู้อาวุโสของกลุ่มซึ่งเป็นหัวหน้าวงมาจากต่างจังหวัด ไม่เคยมีความผูกพันกับสังคมรอบ ๆ
ตลาดวโรรส และศาลเจ้ากวนอู ทั้งที่พัก อาศัยก็อยู่ห่างไกลจากศาลเจ้ากวนอู และอาชีพหลักทําให้ไม่
สามารถปิดร้านในเวลาย่ําค่ําเหมือนนักดนตรีรุ่นเก่าทุกคนได้ นักดนตรีรุ่นใหม่ทุกคนเรีย นดนตรีมาอย่างมี
ระบบ สามารถอ่านและเล่นดนตรีตามโน้ตได้ทันที จึงไม่มีการพบปะของกลุ่มในยามว่าง มีแต่การนัดพบเพื่อ
เล่นดนตรีศาสนาในสถานการณ์จริงในงานเทศกาลต่าง ๆ นักดนตรีรุ่นป๎จจุบัน คือ กลุ่มที่อนุรักษ์การเล่น
ดนตรีจีนในสถานการณ์ที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวไทยเชื้อสายจีนในเชียงใหม่ ซึ่งมีต้นทางอยู่ที่
ประเทศจีนตั้งแต่อดีตที่ยาวนานนับด้วยศตวรรษแล้ว
การอนุรักษ์และสืบทอดด้วยการใช้เครื่องดนตรีเดิม โดยเล่นเพลงเก่าจากอดีต ในงานประเพณี ที่
เก่าแก่ เป็นภารกิจที่สอดคล้องกับทฤษฎีที่เสนอวิธีบริหารจัดการกับวัฒนธรรมตามสภาพ คือ ทรง ทรุด ซาก
และ สิ้น ซึ่งแตกต่างกับความพยายามที่จะอนุรักษ์ และสืบทอดที่ชมรมดนตรีจีนเชียงใหม่ และองค์กรทาง
สังคมอื่น ๆ ได้ท่ามาแล้วตั้งแต่ก่อนเริ่มการวิจัยนี้ นอกจากนักดนตรีจีนแล้ว องค์กรที่ท่าหน้าที่สืบทอดการ
เล่นดนตรีจีนอย่างต่อเนื่องมาตลอดทศวรรษที่ผ่านมา คือ โรงเรียนช่องฟูาซินเซิงวาณิชบํา รุง โดยชมรม
ดนตรีจีนของโรงเรียนได้สร้างนักดนตรีจีนรุ่นใหม่ออกมาสู่สังคมเชียงใหม่ หลังจากนั้นนักดนตรีจะเป็น ผู้
เลือกเองว่าจะใช้ความรู้และทักษะด้านดนตรีท่าอะไรต่อไป
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Abstract
This research aimed to collect musical data and their contexts from the recorded
works of the former musicians who played at leisure times in the Shrine of Guan Yu at the
Varoros Market, Chiang Mai, from 1960s to late 1990s, and the present group of ChineseThai musicians who played in 5 Chinese shrines in Chiang Mai during Chinese festivals. The
data were studied for musical analyses to find outstanding elements and to find which of
the elements remained the same or changed. The contextual factors which had caused
the changes, conservation and transmission of Chinese music were also analyzed.
The methodologies for the research included the studies of recorded documents
and social media on the Chinese music of Chiang Mai in the past, participatory
observations of live performances of the present musicians during festivals related to
Chinese calendar, interviewing musicians, music teachers in schools, important members
of Chinese-Thai social organizations and descendants of the old musicians in the past. All
the data were analyzed.
The findings showed that : Both the past and present musical elements which
were outstanding and remained the same were the tuning systems which were slightly
different from the currently universal Equal Temperament; the materials used to make
musical instruments were the same and the forms of most instruments also remained the
same and this conserved the typically Chinese tone colors; and the textures of most of
the music pieces were monophony and heterophony which had been typical in the
eastern world. The differences were found in rhythm and time : the music of the past had
the tempi which were faster at each repetition while the tempi of the present time
remained constant, especially for the prayer chanting in the shrines; and also different
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were the forms : while many of the present music were the western-based forms, the
forms of the music of the past were not well known in the western world.
The contextual factors which caused the disappearance of the old ensemble and
its music from the Market, the center of the recent establishment of Chiang Mai China
Town, were the musicians themselves who were actually the merchants who and music
illiterates, unable to notate their music and to transmit it to other persons. When they
passed away, the ensemble faded away and the musical instruments were left without
proper care, some of which were damaged and could not be repaired, or rebuilt. The
presently active musicians were like the old timers only in one way, i.e. they did not have
music as their principal occupations. They were much different from the old ones at least
in two ways : the senior members of the group came from other province and were not
acquainted with the social backgrounds of the Market area, living and working in their
places far from the market, and they did not close their places early in the evenings;
secondly, all of the new musicians academically studied and learned to play as music
literates, not having to rehears often and joining the group only when they had to play
religious music in the shines during the festivals. This way, they did conserve Chinese
music as well as some Chinese traditions which had been active in Chiang Mai.
According to the principals for cultural management, everything, including cultural
sections or institutes, would be in one or more conditions : existing, declining, unused leftover and disappearing. Using traditional musical instruments and playing traditional music
in traditional events covered all of the four conditions, while what the Chiang Mai Chinese
Music Club had done recently were not constant. The only social organization which had
been active constantly in transmission of Chinese music to young people during the last
decade was Chonghua Sinseng Vanichbamroong School which had educated many young
Chinese musicians yearly. However, the young musicians were free to choose how to use
their musical knowledge and skills later on.
Key words : Chinese music, Chiang Mai Society, religious music.

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์และร่วมมือจากหน่วยงานและบุคคลจํานวนมาก
แรกสุด คือ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้พิจารณา
อนุมัติ และสนับสนุนทุนสําหรับการวิจัย
ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ปิฎกรัตน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พลับพลึง คงชนะ ที่ได้ให้
ข้อเสนอแนะ และกําลังใจซึ่งมีประโยชน์ต่อการวิจัยมาก
ขอขอบคุณอาจารย์เจอรัลด์ พี. ไดค์ นักดนตรีชาติพันธุ์วิทยาชาวอเมริกันผู้อนุญาตให้น่าข้อมูล ทั้ง
ภาพนักดนตรีจีน และเสียงดนตรีจีนที่ท่านบันทึกไว้เมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๐ มาท่าการวิเคราะห์และใช้เปรียบเทียบ
กับดนตรีจีนเชียงใหม่ในป๎จจุบัน
ขอขอบคุณ คุณวรวิมล ชัยรัต นักประชากรศาสตร์ชาวเชียงใหม่ผู้เป็นกัลยาณมิตรในด้านล้านนาคดี
ที่ได้แนะน่าบุคคลจํานวนหลายท่านที่ช่วยให้การศึกษาภาคสนามของผู้วิจัยด่าเนินไปได้ด้วยดี
ขอขอบคุณ คุณศุภวัตร ภูวกุล อดีตกงสุลกิตติมศักดิ์ฟินแลนด์ คุณแม่สุพิศ ตันรัตนกุล ประธาน
ศาลเจ้ากวนอู คุณดุสิต ชวชาติ นักล้านนาคดีชาวเชียงใหม่ และคุณซิน อยนาพิสิทธิ์ ซึ่งทําให้การสืบหา
ทายาทของนักดนตรีจีนในอดีตประสบความสําเร็จเกินความคาดหมาย
ขอขอบคุณทายาท และสมาชิกของครอบครัวนักดนตรีในอดีตที่ยินดีกับการวิจัยนี้ และให้ข้อมูลที่มี
คุณค่าแก่การวิจัยนี้เป็นอย่างมาก
ขอขอบคุณคุณอภิชาต เกียรติวงศ์ชัย (อาจารย์เพิ่ม) คุณอนุพงษ์ เกียรติวงศ์ชัย (อาจารย์ไช้) คุณชุม
พล ศรีไชยวงศ์ (ครูอุ้ม ) นัก ดนตรีจีนผู้ให้ข้อมู ลดนตรีจีนที่ ส่าคัญ ระหว่างการศึกษาภาคสนาม เป็น
จ่านวนมาก
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ขอขอบคุณ คุณมนัส ศิริมหาราช ประธานมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล และคุณพีรพงษ์ อัคร
พลเชฏฐ์ ประธานชมรมดนตรีจีนเชียงใหม่ ที่ ให้ข้อมูล อันเป็นบริบทที่สํา คัญและมีประโยชน์ต่อ การ
วิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง
ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเจทั้ง ๕ แห่ง ที่อนุญาตให้ติดตามนักดนตรีเข้าไปบันทึกภาพกิจกรรม ทาง
วัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีนในเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก
ขอขอบคุณบุพการี บูรพาจารย์ และกัลยาณมิตรในวงการวัฒนธรรมทั้งอดีต และป๎จจุบันที่ให้
ความรู้และแรงบันดาลใจที่ท่าให้การวิจัยนี้เป็นไปได้
ขอขอบคุณสมาชิกของครอบครัวที่ดูแลและให้กําลังใจด้วยความห่วงใยจนท่าให้ผ่านอุปสรรคมาได้
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ผลการศึกษาเบื้องต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม

๓๕
๓๗
๖๙

ฌ

บทที่ ๔ บทวิเคราะห์
ความเป็นมาของการวิจัย
วัตถุประสงค์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
คําถามหลักในการวิจัย
กรอบแนวคิดของการวิจัย และนิยามศัพท์
วิธีการดําเนินการวิจัย
ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงาน

บทที่ ๕ อภิปรายและข้อเสนอแนะ

๗๒
๑
๑๔
๑๔
๑๕
๑๕
๑๖
๑๖

๙๗

อภิปรายผล
ข้อเสนอแนะ

๙๗
๑๐๑

บทสรุปแบบสมบูรณ์ภาษาไทย

๑๐๑

บทสรุปแบบสมบูรณ์ภาษาอังกฤษ

๑๐๗

บรรณานุกรม

๑๑๑

ญ

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก. บุคลานุกรม
ภาคผนวก ข.๑ ดนตรีจีนเชียงใหม่จากอดีต (พ.ศ.๒๕๑๐)
ภาคผนวก ข.๒ ทํานองสวดมนต์ของพระสงฆ์นิกายจีน
ภาคผนวก ข.๓ ทํานองบทสวดฆราวาส
ภาคผนวก ข.๔ ทํานองเพลงประชานิยม
ประวัติผู้วิจัย

๑๑๔
๑๑๕
๑๑๙
๑๓๖
๑๔๙
๑๕๙
๑๖๘

สารบัญภาพ
หน้า
ภาพที่
๑ แผนที่นครเชียงใหม่รอบๆ ตลาดวโรรส
๒ วงดนตรีจีนเชียงใหม่ที่ศาลเจ้ากวนอู(บู้เบี้ย)
๓ วสุ ไตรทิพย์พสุ และ มนัส ศิริมหาราช
๔ พีรพงษ์ อัครพลเชฏฐ์
๕ การแสดงดนตรีของชมรมดนตรีจีนวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่
๖ อาจารย์ผ่องพรรณ วัชรเสถียร
๗ เครื่องลม เซียว และ ตี้
๘ เครื่องสาย ผีพา
๙ เครื่องสาย เยว่ฉิน
๑๐ เครื่องสาย ฉินฉิน
๑๑ เครื่องสาย ต้าซานเสียน
๑๒ เครื่องสาย หรวน
๑๓ เครื่องสาย เอ้อเสียน
๑๔ ซอมองโกล ทีหู
๑๕ เครื่องสาย ผ่าฮี้
๑๖ เครื่องสาย จงหู
๑๗ เครื่องสาย ต้าหู
๑๘ เครื่องสาย หยางฉิน
๑๙ เครื่องเคาะและเครือ่ งหนัง
๒๐ ตั้งคุ้ย แซ่ฉั่ว
๒๑ ชื่อป๎จจุบันของร้านฉั่วเกี่ยงเส็ง (เดิม)
๒๒ ธนวัฒน์ แซ่ฉั่ว

๑๑
๑๒
๑๒
๑๓
๑๓
๑๔
๒๐
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๒๒
๒๒
๒๒
๒๒
๒๓
๒๓
๒๓
๒๔
๓๘
๓๘
๓๘

ฏ

สารบัญภาพ (ต่อ)
หน้า
ภาพที่
๒๓ นิ่มไตบั๊ก
๒๔ อรุณศรี อยนาพิสิทธิ์
๒๕ ซิน อยนาพิสิทธิ์
๒๖ เต็กเจียว แซ่งุ่ย
๒๗ วิเชียร สุรชาติดํารงกุล
๒๘ ไต่อุ้ย แซ่โง้ว
๒๙ เมธี วุฒิฉายานันท์
๓๐ เฮียงต๋ง แซ่โค้ว
๓๑ วินัย คุตติกุล
๓๒ เฮียงเกียง แซ่โค้ว
๓๓ เกียเลี้ยง แซ่คู
๓๔ อนัญญา แซ่เบ๊
๓๕ เกียเล้ง แซ่คู
๓๖ อังคณา จิตติกา
๓๗ จิว เป็ง ซือ
๓๘ เต็กเค้ง
๓๙ ก๊กเคี้ยง
๔๐ นักดนตรีจีนกลุ่มสามอาจารย์
๔๑ บักฮื้อ
๔๒ เค้ง
๔๓ ตังเจ็ง
๔๔ ไตสื่อเอี้ย
๔๕ การสวดมนต์ก่อนการโปรยทาน
๔๖ วงดนตรีจีนบรรเลงคลอการสวดมนต์

๓๙
๓๙

ฐ

สารบัญภาพ (ต่อ)
หน้า
ภาพที่
๔๗ การสวดคาถาโดยฆราวาสสวมครุยสีขาว
๔๘ พิธีทางศาสนาที่ศาลเจ้ากวนอู
๔๙ การแสดงดนตรีจีนของนักเรียนโรงเรียนช่องฟูาซินเซิงวาณิชบํารุง
๕๐ การบรรเลงกู่เจิ้งร่วมกับเอ้อหู
ห้องเรียนดนตรีจีนทีโ่ รงเรียนช่องฟูาซินเซิงวาณิชบํารุง
๕๑ รูปป๎้นขงจื่อที่โรงเรียนช่องฟูาซินเซิงวาณิชบํารุง
๕๒ ตัวชี้วัดคุณภาพด้านภาษาจีนของโรงเรียนช่องฟูาซินเซิงวาณิชบํารุง
๕๓ การแสดงดนตรีจีนที่ไต้ฮงกง
๕๔ ชัยรัตน์ สุนทรไพบูลย์
๕๕ เซ่ง แซ่อึ้ง

๖๐
๖๒
๖๓
๖๔
๖๖
๖๗
๖๘
๖๘
๗๐
๗๑

สารบัญตัวอย่าง
หน้า
ตัวอย่างที่
๑ การใช้จุดเพื่อบอกระดับเสียง
๒ การบันทึกโน้ตตัวเลขในเพลงที่ใช้จังหวะ 4/4
๓ การขืนจังหวะ
๔ การซ้ําทํานองระหว่างวรรค
๕ การซ้ําทํานองอีกลักษณะหนึ่ง
๖ การขืนจังหวะต่อเนื่องเพื่อจบตอน
๗ การจบท่อนแรกของเพลงซุงกัวะเม่งก่าย
๘ การซ้ําวรรคในบทสวดกุยอีเทียนเลิน
๙ การซ้ําวรรคสามครัง้ ในบทสวดกุยอีเทียนเลิน
๑๐ การซ้ําวรรคในบทสวดตีเซียง
๑๑ การขืนจังหวะตอนจบของชุนเยว่หมิง
๑๒ การเปรียบเทียบตําแหน่งโน้ตของบันไดเสียงเมเจอร์กับบันไดเสียงดอเรียน
เอโอเลียน และมิกโซลิเดียน
๑๓ ทํานองเพลงเยว่เลี่ยงไต้เปี่ยวตีชิน ที่แต่งตามคอร์ด

๓๐
๓๐
๗๕
๗๕
๗๕
๗๖
๗๖
๗๙
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๒

๑

บทที่ ๑
ความเป็นมาและความสําคัญของการวิจัย
๑. ความเป็นมาของการวิจัย
เชียงใหม่เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีขอบเขตกว้างใหญ่เป็นอันดับสอง
ของประเทศไทย (รองจากจังหวัดนครราชสีมา) และมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า ๗๐๐ ปี
เชียงใหม่ ไ ด้รับ การสถาปนาขึ้ น เป็น ศูน ย์ก ลางของอาณาจัก รล้ า นนา โดยพญามัง ราย เมื่อ
พ.ศ. ๑๘๓๙ โดยมี ชื่อ เมื่ อ สถาปนาว่า นพบุรีศรีนครพิง ค์เ ชียงใหม่ (สรัส วดี , ๒๕๓๙ : ๑๑๑ – ๑๑๕)
พญามังรายและทายาท ตลอดจนผู้สืบทอดอํา นาจได้ครองเมืองเชียงใหม่สืบ ต่อกันมาหลายรุ่ น
จนถึงสมัยของพญากือนา ในปี พ.ศ. ๑๘๓๙ ก็เริ่มเจริญรุ่งเรืองขึ้น และเริ่มเสื่อมลงหลังสิ้นยุคสมัยพญา
แก้ว เมื่อ พ. ศ. ๒๐๖๘ ยุคที่เจริญที่สุดภายในช่วงเวลา ๑๗๐ ปีนี้ คือ ยุคที่พระเจ้าติโ ลกราชปกครอง
เมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ. ๑๙๘๔ ถึง พ.ศ. ๒๐๓๐ สมัยนี้นอกจากเชียงใหม่จะเจริญด้วยศิลปวัฒนธรรม
หลายด้าน และด้านการค้าขายแล้ว ยังขยายเขตอํา นาจการเมืองการปกครองออกไปอย่างกว้างไกลด้วย
มีหัวเมืองใหญ่ ๆ เช่น เมืองน่าน และเมืองแพร่ เข้ามาสวามิภักดิ์ด้วย รวมทั้งเมืองพิษณุโลก ซึ่งเป็นเมือง
สําคัญฝุายเหนือของอาณาจักรอยุธยาก็เคยสวามิภักดิ์ต่อเชียงใหม่อยู่ช่วงหนึ่ง (เรื่องเดิม : ๒๐๔–๒๐๙)
ก่อนสมัยพระยาติโลกราชไม่นานนัก พ่อค้าต่างเมืองจากหลายเมืองเริ่มเข้ามาค้าขายกับล้ านนา
โดยมีชาวจีนรวมอยู่ด้วย ชาวจีนกลุ่ม แรกที่ป รากฏชื่อในประวัติศาสตร์ล้านนา คือ จีนฮ่อ จากยูนาน ใน
ประเทศจีนตอนใต้ (อุษณีย์ ธงไชย, ๒๕๒๖ : ๕๑) ซึ่งมีป๎ญหากับล้ านนาในสมัยพระยาไชยสงคราม ต่อมา
ตั้งแต่สมัยพระยาติโลกราช และหลังจากนั้น จีนฮ่อ เป็นหนึ่งในบรรดาพ่อค้าต่างเมืองจากหลายเมือง เช่น
น่าน หลวงพระบาง เวียงจันทน์ และฉาน ที่เข้ามาค้าขายในล้านนา (เรื่องเดิม : ๕๗–๕๘) ในเวลาต่อมาทั้ง
ชาวจีนฮ่อ ชาวม่าน (พม่า) เม็ง (มอญ) ไทย (อยุธยา) และกุลวา (อินเดีย) ที่เข้ามาเพื่อทําการค้า จะได้รับ
การคุ้มครองตามกฎหมายของล้านนา (เรื่องเดิม : ๖๐)

๒

คํา จีนฮ่อ ที่ใช้ในสองย่อหน้าข้างต้นนี้ เขียนตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานทุกฉบับ หากเขี ยน
ด้วยอักษรของชาวล้านนา แล้วปริวรรตเป็นภาษาไทยมาตรฐาน จะเขียน ห้อ ตามพจนานุกรม ภาษาล้านนา
คําว่า ห้อ หรือ ฮ่อ นี้ สําหรับชาวล้านนา หมายถึง ชาวจีนรุ่นแรกที่เดินทางเข้ามาทางบก จากทิศเหนือ
(พจนานุกรมภาษาล้านนา,๒๕๕๐:๕๗๑) ส่วนชาวจีนที่พูดภาษาอื่น ๆ เกือบทั้งหมดเดินทางมาทางเรือจาก
ประเทศจีนตอนใต้สู่เอเชียอาคเนย์ ตั้งแต่ก่อนการสถาปนาอาณาจักรศรีอยุธยา และปรากฏหลักฐานการตั้ง
ถิ่นฐานในกรุงศรีอยุธยาในพุทธศตวรรษที่ ๒๓ บริเวณที่ชาวจีนตั้งหลักแหล่งอาศัยทําการค้า มากเป็นพิเศษใน
อยุธยา คือ บนถนนที่ตัดในแนวตะวันออก–ตะวันตก นอกกําแพงเมืองทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณนี้เป็นที่รู้จักใน
นาม แถบเมืองจีน นอกจากนี้ บนถนนสายที่เชื่อมจากแถบเมืองจีนขึ้นไปทางเหนือมุง่ สู่กําแพงเมือง ก็มีชาวจีนอาศัยอยู่
ร่วมกับชาวอินเดียด้วย (พรรณี, ๒๕๒๙ : ๑๐–๑๒)
ชาวจีนที่อยุธยาส่วนมากมีความรู้ด้านการค้าขายและมีความสามารถด้านอื่น ๆ อีกมากซึ่งคนเหล่านี้จํานวนหนึ่ง
เข้ารับราชการจนได้ตําแหน่งสําคัญๆ เช่น เป็นแพทย์ เป็นล่าม เป็นผู้บริหารการเงินและการเก็บภาษี เป็นต้น ตัวอย่างที่
โดดเด่นมากในสมัยอยุธยาตอนปลาย คือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งมีพระบิดาเป็นจีนแต้จิ๋ว ได้เข้ ารับราชการ
และได้รับการสถาปนาเป็น พระยาตาก ตั้งแต่ พ.ศ . ๒๒๗๗ ด้วยวัยเพียง ๓๐ ปี (เรื่องเดิม : ๑๗– ๑๘)
สมัยพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรีนั้น บางกอกซึ่งเป็นตําบลหนึ่งที่อยู่ฝ๎่งตรงข้าม มีชาวจีน
อาศัยอยู่บ้างแล้ว เมื่อล่วงถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ชุมชนชาวจีนในบางกอกก็ได้มีจํานวนเพิ่มขึ้น และมีบริเวณที่อยู่
อาศัย กว้างขวางขึ้นอีกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริเวณที่เป็นถนนเยาวราชและถนนเจริญกรุงในป๎จจุบัน (เรื่องเดิม : ๑๑๓)
เมื่อชุมชนชาวจีนในบางกอกมีผู้คนมากขึ้น การประกอบอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงแก่ครอบครัวมักจะมี
การแข่งขันกันมากขึ้นด้วย ทําให้การประกอบอาชีพประสบความสําเร็จได้ยากหรือล่าช้ากว่าที่ควร ดังนั้น ชาวจีนผู้มาใหม่
จึงเดินทางไปหาแหล่งที่อยู่ใหม่ ซึ่งมีโอกาสหลากหลาย ตั้งแต่ระดับแรงงานขึ้นไป จนถึงงานช่างฝีมือต่าง ๆ งานเสมียน และ
การเป็นคนกลาง ตั้งแต่งานในไร่นา งานในโรงงาน งานขนส่ง และงานในสถานประกอบการต่าง ๆ ตลอดจนการเข้ ารับราชการ
(เรื่องเดิม : ๙๗ – ๑๐๓)
หัวเมืองทางทิศเหนือของกรุงเทพ ที่เป็นแหล่งใหญ่แห่งแรกของชาวจีน คือ ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค์ และ
จากที่นั่น ก็มีที่พิจิตร พิษณุโลก ลําปาง และเชียงใหม่ โดยชาวจีนเหล่านี้ ส่วนมากเดินทางมาจากบริเวณฝ๎่งทะเล
ทางใต้ไปจนถึงตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน อันเป็นหลักแหล่งของหลายกลุ่มภาษา เช่น แต้จิ๋ว ฮกเกี้ยน กวางตุ้ง
ฮากกา (แคะ) และไหหลํา โดยเดินทางด้วยเรือ ตั้งแต่ปลายรัชกาลที่ ๔ แห่งกรุง รัตนโกสินทร์ จนถึงตลอด

๓

รัชกาลที่ ๕ ซึ่งมีชาวแต้จิ๋วมากกว่ากลุ่มภาษาอื่น ๆ ดังปรากฏด้วยหลักฐานเป็นศาลเจ้าทีเ่ ป็นหลักยึดเหนี่ยวของชาวแต้จวิ๋
คือ ศาลเจ้าปุงเถ่ากง หรือปึงเถ่ากง (ภาษาจีนกลางว่า เพินโถ่ว) ในบรรดาศาลเจ้าที่สร้างนอกกรุงเทพ ศาลเจ้าปุงเถ่ากง
ที่เชียงใหม่เก่าแก่เป็นรองเพียงหลังที่สร้างที่นครสวรรค์เท่านั้น (เรื่องเดิม : ๑๓๙–๑๔๐) คือ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๙
(ทราบเมื่อมีการรื้อถอนอาคารหลังเดิม เพื่อสร้างใหม่ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๙ จากเลข ค.ศ. 1876 ที่สลักติดบนคานภายในศาล)
(ศาลเจ้าปุงเถ่ากง, ๒๕๓๙ : ๑๖)
ตั้งแต่เริ่มยุคสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์ เชียงใหม่มีสถานะเป็นประเทศราชของสยาม โดยยังมีเจ้า
ผู้ครองนครของตนต่อไป และมีอํานาจจัดการทรัพยากร การค้า และการจัดเก็บภาษีเอง แต่ต้องส่ง ส่ วย
ปีล ะครั้ง และส่ง เครื่อ งราชบรรณาการไปถวายสามปีต่อ ครั้ง นอกจากนี้ เมื่อรัฐบาลกลางมีพระราชพิธี
สําคัญ เชียงใหม่และหัวเมืองอื่น ๆ ก็ต้องส่งสิ่งของไปถวายด้วย (สรัสวดี : ๒๙๙ - ๓๐๑)
หลัง การทํา สนธิสัญ ญาเบาว์ริง ระหว่างรัฐบาลอัง กฤษกับ รัฐ บาลสยามของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) ชาวอังกฤษได้เข้ามาทํากิจการปุาไม้ทางภาคเหนือ และคนในบังคับ
ของอังกฤษ (คือชาวอินเดีย พม่า และมอญ) เข้ามาทํางาน และประกอบอาชีพในภาคเหนือ และเชียงใหม่
โดยติดต่อ กั บ เจ้าเมื อ ง และข้าราชการที่เ ชีย งใหม่โ ดยตรงส่ว นชาวต่า งชาติอื่น ๆทั้ง จากเอเชีย และ
ชาติตะวันตก ส่วนมากเดินทางมาที่กรุง เทพฯ และหัวเมื องใกล้เ คียงก่ อน แล้วจึง เดินทางต่อ ขึ้นมายัง
ภาคเหนือ ชาวต่างประเทศเหล่านี้ท ยอยเดินทางเข้ามายังเมืองเชียงใหม่โ ดยไม่ ได้มี ก ารสํา รวจจํา นวน
ที่ ชัดเจน
ต่อมา พ.ศ. ๒๔๒๗ มี การปฏิรูปการปกครองภาคเหนือ โดยรัฐบาลกลางแห่งสยามได้ยุบสถานะ
ประเทศราชของเชียงใหม่ และหัวเมืองเหนือทั้งหมดลง และได้รวมกันเป็นมณฑลที่ขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ โดยมี
กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บริหารราชการแทนเจ้านคร ถึงแม้ว่ารัฐบาลยังคงให้มีตําแหน่งเจ้านครต่อไป แต่เป็นตําแหน่ง
ที่รับเงินเดือนจากรัฐบาลกลาง โดยไม่มีอํานาจบริหาร ซึ่งอํานาจนั้นเป็นของข้าหลวงพิเศษที่แต่งตั้ง และส่งมาจากกรุงเทพฯ
ข้าหลวงคนแรกที่มาบริหารราชการเชียงใหม่ คือ พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงพิชิตปรีชากร การเปลี่ยนแปลงแรกที่สําคัญ
ข้าหลวงพิเศษ คือ การเปลี่ยนวิธีจัดเก็บภาษีจากผลผลิตทางเกษตร ซึ่งแต่เดิม เจ้าเมืองเชียงใหม่ จะใช้วิธีจัดให้เจ้าหน้าที่
ออกสํารวจทรัพย์สินในท้องถิ่น และเก็บภาษีเป็นผลผลิตของประชาชน แต่วิธีใหม่ของข้าหลวงนั้น จะเรียกเก็บเป็นตัวเงิน
ตามวิธีของส่วนกลาง และเรียกเก็บในอัตราที่สูงกว่าปกติหลายเท่า ซึ่งปรากฏการณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ที่มีชื่อว่า
กบฏพญาผาบ ใน พ.ศ. ๒๔๓๒ และผลลัพธ์ คือ พญาผาบพ่ายแพ้ จนต้องหลบหนีไป (สรัสวดี , ๓๗๒-๓๗๔)

๔

หลังการปฏิรูปการปกครองดังกล่าว รัฐบาลอังกฤษได้มาตั้งกงสุลขึ้นที่เชียงใหม่ เพื่อดูแลผลประโยชน์
เพื่อดูแลของตนอย่างใกล้ชิดขึ้น และเมื่อพบว่าคนในบังคับของตนไม่ได้รับความธรรมจากเจ้านายฝุายเหนือ
อังกฤษจึงรุกข้ามแม่น้ําสาละวิน มาทางฝ๎่งตะวันออก และยึดหัวเมืองต่าง ๆ ของรัฐฉานได้ ๑๓ เมือง ซึ่ง
สวามิภักดิ์ต่อเชียงใหม่อยู่ก่อน นับเป็นการเสียดินแดนครั้ง แรกในรัชกาลที่ ๕ (เรื่องเดิม : ๓๓๒ – ๓๔๑)
หลังจากนั้น อังกฤษได้นําคนในบังคับของตนเข้ามาทํางานในเชียงใหม่มากขึ้น ส่วนชาวจีนก็เดินทางขึ้นมา
สมทบกับรุ่นที่มาก่อนเรื่อยๆ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงมีการสํารวจจํานวน และทราบว่าปีนั้นมีคนจีน รวมทุก
กลุ่มภาษาอยู่ในเมืองเชียงใหม่ประมาณ ๒,๐๐๐ คน ในปีถัดมา มีชาวจีนฮ่อจากทางเหนือเข้ามา อีกกลุ่ม
หนึ่ง และตั้ง รกรากที่ ด้านใต้ของสี่แยกอปคุต อันเป็น ที่ ตั้ง ของมั สยิดด้วย โดยบริเ วณนี้ คือ ถนนเจริญ
ประเทศ ซอย ๑ ซึ่ง ชาวเชีย งใหม่เ รีย กว่า กองบ้านห้อ มาจนถึง ป๎จ จุบัน หลัง จากนั้น ชาวจีนทุก กลุ่ม
ภาษาทยอยเข้ามาอีก จนถึง พ.ศ. ๒๔๖๒ จึงมีการสํารวจอีก ครั้ง หนึ่ง และพบว่าจํา นวนชาวจีน เพิ่ม ขึ้น
เป็น ๓,๖๒๖ คน ชาวจีนรุ่นนี้ ส่วนมากตั้งรกรากบนถนนท่าแพ ตั้งแต่ส่แี ยกอุปคุต ไปจนถึงแม่ข่า ซึ่งเป็น
ที่ตั้งของวัดแสนฝาง และส่วนมากเป็นชาวแต้จิ๋ว (สรัสวดี อ๋องสกุล, ๒๕๓๔ : ๔๑๖)
พ.ศ. ๒๔๖๔ การสร้างทางรถไฟจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่ สําเร็จ ลง และเมื่อเปิดการเดินรถไฟ
จึงให้การเดินทางด้วยเรือที่ดํา เนินมาในอดีตน้อยลงเรื่อย ๆ บทบาทของท่าเรือ และท่าแพที่ฝ๎่งแม่น้ํา ปิง
ลดลง ช่วงเวลานี้ชาวจีนจากภาคกลางเดินทางด้วยรถไฟเป็นหลัก บางครั้งมาเป็นกลุ่มใหญ่ จนต้องเช่าเหมา
ขบวน ซึ่งนัก ธุรกิ จที่อ ยู่เชียงใหม่ มาก่ อนหลายรายได้ช่วยสนับ สนุนค่าเช่าเหมาขบวนรถไฟด้วย (พรรณี ,
เรื่องเดิม : ๒๓๕)
ศาลเจ้าปุงเถ่ากง ที่กล่าวถึงแล้วตั้งอยู่บนฝ๎่งตะวันตกของแม่น้ําปิง รายรอบด้วยชุมชนชาวจีนและคนในบังคับ
ของอังกฤษที่เริ่มมาอาศัยอยู่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔ แล้ว ฝ๎่งแม่น้ําปิงตรงบริเวณนี้ ในอดีตเป็นท่าพักไม้ซุง และที่ พักช้าง
ถัดจากศาลเจ้า และชุมชนที่อยู่รอบ ๆ ไปทางตะวันตก จะเป็นที่ดินของเจ้าเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่โล่ง สําหรับสร้างเมรุ
เผาศพเจ้านคร และเจ้านายเชียงใหม่ กับเป็นที่สร้างกู่ (โกศ) เก็บอัฐิของเจ้านคร และเจ้านาย บริเวณที่โล่งนี้
เจ้านายเชียงใหม่ เรียกว่า ข่วงเมรุ นอกจากนี้ ทางฝ๎่งแม่น้ําปิง ตรงข้ามกับท่าแพ เป็นที่จอดพักขนถ่ายสินค้า
และผู้โดยสารของเรือหางแมงปุองด้วย บริเวณริมฝ๎่งแม่น้ําปิงที่อยู่ใกล้ท่าเรือทั้งสองฟาก มีผู้คนอาศัยอยู่มาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีน (อนุ เนินหาด, ๒๕๔๕ : ๒๑๑)

๕

ถัดข่วงเมรุไปทางตะวันตกเล็กน้อย มีลําน้ําเล็ก ๆ สายหนึ่งไหลจากเหนือลงใต้ ลําน้ํานี้มีชื่อว่า แม่น้าข่า
ผู้คนที่ไม่มีที่อยู่ทางฟากตะวันออกของข่วงเมรุ ได้มาตั้งหลักแหล่งริมน้ําแม่ข่า เรียงรายกันลงไปจนถึงถนน ซึ่งสร้างจาก
ประตูเมืองด้านตะวันออกของเวียงเชียงใหม่ไปยังท่าแพ (ป๎จจุบัน คือ ถนนท่าแพ)
หลังพิธีศพของแม่เจ้าทิพเกษร ชายาพ่อเจ้าอินทรวิชยานนท์ เจ้านครเชียงใหม่ องค์ที่ ๖ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖ แล้ว
ปีต่อมีผู้สร้างสะพานไม้สักข้ามฟากจากท่าเรือหางแมงปุองมาฝ๎่งตะวั นตก เรียกว่า ขัวไม้สัก จึงทําให้มีพ่อค้าแม่ค้า
เข้าไปใช้พื้นที่ข่วงเมรุ เป็นตลาดชั่วคราว เฉพาะตอนเช้าอย่างต่อเนื่อง ตลาดนัดนี้มีชื่อเรียกในช่วงนี้ว่า กาดข่วงเมรุ
พ่อเจ้าอินทวิชยานนท์ และแม่เจ้าทิพเกสร มีธิดาองค์หนึ่งชื่อ ดารารัศมี (พ.ศ. ๒๔๑๖ – ๒๔๗๖) เจ้านคร
เชียงใหม่ ได้นําธิดาไปเฝูาทูลละอองพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๙ และเมื่อเจ้าดารารัศมีได้ถวาย
ตัวรับใช้สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ในคราวนั้นในฐานะเจ้าจอมฝุายใน และต่อมาได้รับพระราชทานในบรรดาศักดิ์เป็น พระราชายา
ใน พ.ศ. ๒๔๕๑ ซึ่งเป็นปีที่พระองค์ได้เสด็จนิวัตินครเชียงใหม่ด้วย
การเสด็จเชียงใหม่ครั้งนี้ พระราชชายาได้ทรงย้ายพระอัฐิ และอัฐิทั้งหมดของเจ้านครและพระญาติ จากโกศที่
ข่วงเมรุไปบรรจุในโกศใหม่ที่วัดสวนดอก หลังจากนั้นได้ทรงลงทุนร่วมกับพระญาติปรับปรุงตลาดแม่ข่าเป็นตลาดถาวร
(เพราะไม่ต้องใช้ ข่วงเมรุเป็นที่สร้างพระเมรุอีกแล้ว) ทํ าและปรับปรุงถนนล้อมรอบทั้งสี่ด้ าน ต่อมาตลาดแม่ ข่า
เปลี่ยนชื่อเป็น ตลาดวโรรส ในขณะที่คนทั่วไปเรียกชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า กาดหลวง จนถึง ป๎จจุบัน
หลังจากสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. ๒๔๕๓ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ได้เสด็จกลับ
มาประทับที่เชียงใหม่เป็นการถาวร ตั้งแต่ พ.ศ ๒๔๕๘ จนสิ้นพระชนม์ในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ทั้งนี้ การบริหารกิจการตลาด
ในช่วงหลังนี้ เจ้าดารารัศมีใช้วิธีให้คนจีนประมูลไปบริหารจัดการ หลังจากพระราชชายาสิ้นพระชนม์ได้ไม่นาน หุ้นส่วน
ของเจ้านายที่มีอยู่ก็ถูกขายไปทั้งหมด โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุด คือ บริษัทของตระกูลหลวงอนุสารสุ (อนุ เนินหาด,
๒๕๔๖ : ๔๔ - ๔๗)
หลวงอนุสารสุนทรมีกําเนิดในตระกูลชาวจีนแต้จิ๋วเดิมชื่อ สุ่นฮี แซ่ฮัว ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัตินามสกุล
ในรัชกาลที่ ๖ จึงได้เปลี่ยนนามสกุลเป็น ชุติมา หลวงอนุสารสุนทรเกิดที่ลําพูน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๐ เมื่อมาอยู่เชียงใหม่
ได้เริ่มทําอาชีพเป็นช่างซ่อมสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ตะเกียง นาฬิกา และปืน นอกจากนี้ ยังเป็นช่างภาพฝีมือดีด้วย
ต่อมาท่านได้ประมูลการเก็บภาษีจนได้เป็นนายอากร และทําราชการได้ผลดี จนได้พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุน
และหลวง ตามลําดับ
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นอกจากนี้ ธุรกิจอื่น ๆ ก็ดําเนินไปด้วยดี จนบริษัทของตระกูลสามารถถือหุ้นใหญ่ของตลาดต้นลําไย (ตลาด
ขนาดเล็กบนฟากตะวันออกของถนนวิชยานนท์ ตรงข้ามกับตลาดวโรรส) และตลาดวโรรส (เรื่องเดิม : ๑๖๓)
การขยายตัวของชุมชนชาวจีน และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจทีก่ ล่าวมาโดยสังเขปนั้น เป็นปรากฏการณ์
ที่เป็นจริง และเป็นรูปธรรมอันเป็นทีย่ อมรับ ด้วยการมีศาลเจ้าจีนที่ถนนข่วงเมรุ (ซึ่งอยู่ติดกับตลาดวโรรสด้านตะวันตก)
อีกแห่งหนึ่ง คือ ศาลเจ้ากวนอู (บู้เบี้ย) ซึ่งเป็นหลักหมายทางวัฒนธรรมจีนที่ชัดเจนอีกหลักหนึ่งที่บอกถึงการมีอยู่ของ
ชุมชนชาวจีน ซึ่งศาลเจ้านี้ แม้ยังไม่ทราบชัดว่าสร้างเมื่อไรแต่ พ. ต. ท. อนุ เนินหาด คาดว่า สร้างในช่วงที่เจ้าดารารัศมี
ไม่ได้บริหารกิจการตลาดเองแล้ว (คือ ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๕๘ - ๒๔๗๖) เมื่อแรกสร้างนั้น คนจีนเรียกชื่อศาลเจ้านี้ และ
ชื่อถนนตามชื่อของผู้สร้างว่า เหล่าโจ๊ว ซึ่งยังมีผู้ใช้เรียกอยู่จนถึงป๎จจุบัน (เรื่องเดิม : ๕๐ – ๕๔)
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวจีนที่สําคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ ภาษาจีน ซึ่งเป็นภาษาที่มีตัวอักษรมาเป็นเวลา
ประมาณสี่พันปี การใช้ภาษาอย่างผู้รู้หนังสือ จึงเป็นอุดมการณ์ของชาวจีน การก่อตั้งโรงเรียนเพื่อสอนภาษาจีน
ด้วยหนังสือ เป็นพันธกิจหลักของชุมชนชาวจีน โพ้นทะเลเสมอ แม้แต่การไปอาศัยอยู่ในประเทศอื่น ชาวจีนก็พยายามสร้าง
โรงเรียน เพื่อให้บุตรหลานของตนรู้หนังสือจีน ดังที่ ถนอมศักดิ์ เชิดสถิรกุล ได้เสนอไว้ในบทความ “การวิวัฒน์ของโรงเรียน
จีนในเชียงใหม่” ซึ่งสรุปได้ดังนี้
โรงเรียนช่องฟูาซินเซิงวาณิชบํารุง คือ โรงเรียนตามหลักการดังกล่าว โรงเรียนนี้ก่อกําเนิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๔
ที่ถนนเจริญราษฎร์ ใกล้วัดเกตการาม บนฝ๎่งตะวันออกของแม่น้ําปิงใกล้ท่าจอดเรือหางแมงปุอง โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียน
ฮั่วเอ็ง (ภาษาจีนกลางว่า หัวอิง) โรงเรียนนี้ก่อตั้งโดยชาวแต้จิ๋ว และนักเรียนส่วนใหญ่เป็นลูกหลานชาวแต้จิ๋ว จึงใช้
ภาษาแต้จิ๋วเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน (สรัสวดี, ๒๕๓๙ : ๒๓๔)
โรงเรียนฮั่วเอ็งอยู่ที่เดิมไม่นาน ก็ได้ย้ายข้ามฟากไปอยู่บนฟากตะวันตกของถนนช้างคลาน หลังจากนั้นไม่นาน
มีโรงเรียนตั้งใหม่อีกโรงหนึ่งบนฟากทิศใต้ของถนนลอยเคราะห์ (ส่วนที่แยกไปทางตะวันออกของถนนช้างคลาน) มีชื่อว่า
โรงเรียนฮั่วเคียว (ภาษาจีนกลางว่า หัวเฉียว) โรงเรียนนี้ก่อตั้งโดยชาวจีนแคะ และจีนไหหลํา โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้ภาษาจีนกลางเป็นหลักในการเรียนการสอน (เรื่องเดิม : ๒๓๔)
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ในปี พ.ศ. ๒๔๘๑ หลังการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศไทย ๖ ปี รัฐบาลจอมพลแปลก
พิบูลสงคราม ห้ามตั้งโรงเรียนจีนทั่วประเทศ โรงเรียนจีนในเชียงใหม่จึงต้องปิดตัวลง พ.ศ. ๒๔๘๘ รัฐบาลไทยอนุญาต
ให้ตั้งโรงเรียนจีนได้อีกครั้งหนึ่ง จึงมี โรงเรียนซิงหัว ขึ้นบนสถานที่ของโรงเรียนฮั่วเอ็งเดิม แต่เปิดได้ไม่นานก็ถูกปิดอีก
ต่อมา พ.ศ. ๒๔๙๑ มีการก่อตั้ง โรงเรียนซินเซิง ขึ้นที่ถนนวิชยานนท์ เพื่อรับนักเรียนจากต่างอําเภอ และต่างจังหวัด
ที่ห่างไกล และในปี พ.ศ. ๒๔๙๒ บนที่ดินฮั่วเคี้ยวของโรงเรียนทีถ่ นนลอยเคราะห์ ก็มีโรงเรียนตั้งใหม่ชื่อ โรงเรียนช่องฟ้า
ต่อมามีดําริที่จะใช้สถานที่ของโรงเรียนเป็นที่สร้างมูลนิธิ โรงเรียนช่องฟูาจึงย้ายไปใช้สถานที่ของโรงเรียนซิงหัว (ซึ่งถูกปิด)
ที่ถนนช้างคลาน ส่วนสถานที่เดิมของโรงเรียน เป็นที่ก่อสร้างมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล (ไต้ฮงกง) ซึ่งเปิดดําเนินการ
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐
ต่อมา กรรมการโรงเรียนช่องฟูา ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาเห็นว่า นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
ช่องฟูาแล้ว ไม่มีโรงเรียนจีนในระดับมัธยมศึกษาให้เรียนต่อ จึงก่อตั้งโรงเรียนมัธยมชื่อ โรงเรียนศักดาวิทยา ขึ้น
ในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ บนฟากตะวันตกของถนนหลังโรงเรียนช่องฟูา พ.ศ. ๒๕๑๕ โรงเรียนศักดาวิทยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
โรงเรียนวาณิชบ้ารุงวิทยา และในปีเดียวกันมีการก่อตั้งมูลนิธิช่องฟูา วาณิชบํารุง ขึ้นมาบริหารกิจการด้วย
พ.ศ. ๒๕๒๒ มีการรวมกิจการโรงเรียนซินเซิงมาอยู่ในการบริหารของมูลนิธิ ซึ่งเปลี่ยนชื่อมูลนิธิจากชื่อเดิมเป็น
มูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ้ารุง และเป็นชื่อใหม่ของโรงเรียนด้วย หลังจากนัน้ ประมาณสองปี โรงเรียนและมูลนิธิ ได้ย้าย
ไปอยู่ที่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ – ลําปาง ในเขตอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จนถึงป๎จจุบัน
โรงเรียนจีน ซึ่งมีประวัติยาวนานกว่าศตวรรษ และมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งแห่งนี้ มีชื่อตั้งแต่เริ่มแรก
จนถึงป๎จจุบันรวม ๘ ชื่อ คือ ๑) ฮั่วเอ็ง ๒) ฮั่วเคี้ยว ๓) ซิงหัว ๔) ช่องฟูา ๕) ซินเซิง ๖) ศักดาวิทยา ๗) วาณิชบํารุง
และ ๘) ช่องฟูาซินเซิงวาณิชบํารุง ทั้งนี้ สมาคมนักเรียนเก่าของสถานศึกษาทั้งหมดได้ตั้งชื่อสมาคมให้กะทัดรัดและ
ครอบคลุมว่า สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจีนแปดสถาบัน (ถนอมศักดิ,์ มปป. มปน.)
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งของชาวจีน คือ ดนตรี ซึ่งเมื่อได้ยินแล้วจะได้รู้ว่าเป็น เสียงจีน จากการ
สัมภาษณ์อาโป กําเนิดทักษิณ นายกสมาคมนักธุรกิจจีนเชียงใหม่ (เดิมชื่อ สมาคมพ่อค้าจีนเชียงใหม่) (๒๙ พฤษภาคม
๒๕๖๐) มนัส ศิริมหาราช ประธานมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล และพีรพงษ์ อัครพลเชฏฐ์ ประธานชมรมดนตรีจีน
เชียงใหม่ (๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐) ทราบว่า ศาลเจ้าปุงเถ่ากง และ ศาลเจ้ากวนอู เป็นที่มาของกิจกรรมดนตรีจีนมาอย่าง
ต่อเนื่องตามเทศกาลต่าง ๆ ดนตรีที่มีบ่อย คือ การใช้เครื่องจังหวะที่เรียกว่า หล่อโก้ว แห่ที่หน้าศาลเจ้า และเดินไปตาม
ถนน ส่วนอีกประเภทหนึ่ง คือวงเครื่องสายจีน ซึ่งไม่ได้เริ่มต้นอย่างเป็นวงดนตรีทันที หากดําเนินมาจากนักดนตรีที่นํา
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เครื่องดนตรีติดตัวมาจากเมืองจีน เพียงไม่กี่คน ภายหลังจึงฝากเงินให้ผู้ทเี่ ดินทางกลับไปเยี่ยมมาตุภูมิซื้อมาให้นาน ๆ ครั้ง
การเล่นเครื่องสายเริ่มเล่นเป็นวงจริง ๆ เมื่อมีการตั้งชมรมจีนขึ้น พ.ศ. ๒๕๐๐ ประมาณสองหรือสามปี โดยใช้สถานที่
ของมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล บนพื้นที่เดิมของโรงเรียนฮั่วเคี้ยว ที่ถนนลอยเคราะห์ ต่อมาได้มีการสร้างห้องโถงต่อ
จากศาลเจ้ากวนอู ทางด้านเหนือ เพื่อเป็นที่เก็บรักษาเครื่องดนตรี และเป็นที่ตั้งของชมรมดนตรีจีน ทําให้สถานที่แห่งนี้
คือ ที่มาของการบันทึกเสียงและภาพของการบรรเลงดนตรีจีน พ.ศ. ๒๕๑๐ โดย เจอรัลด์ พี ไดค์ (Gerald P. Dyck)
อาจารย์ดนตรีของวิทยาลัยแมคกิลวารี ( Mac Gilvary Seminary) ซึ่งป๎จจุบัน คือ คณะศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
โดย ไดค์ ระบุว่า ข้อมูลดนตรีอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร เพราะทั้งตัวเขา และนักดนตรีต่างก็ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้
อย่างทุลักทุเลมาก
พ.ศ. ๒๕๑๑ เกิดอัคคีภัยและตลาดวโรรสได้รับความเสียหายมาก จนต้องปิดตลาด นักดนตรีจีนได้ย้ายไปซ้อมและ
เล่นที่มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล (ไดค์, ๒๕๑๒ : แถบบันทึกเสียงการสนทนากับนักดนตรีจีน) เมื่อการสร้างตลาดใหม่
แล้วเสร็จ ก็ย้ายกลับมาเล่นที่ศาลเจ้ากวนอูตามเดิม
การเล่นเครื่องสายจีนที่ศาลเจ้ากวนอู ดําเนินมาจนเลย พ.ศ. ๒๕๔๐ ขนาดของวงดนตรีเริ่มเล็กลง เพราะนักดนตรี
บางคนล่วงลับไป และบางคนชรามากจนต้องเลิกไป นอกจากนี้ เครื่องดนตรีจํานวนหนึ่งชํารุด และไม่สามารถซ่อมได้
เพราะไม่มชี ่างซ่อมหรือช่างทําเครือ่ งดนตรีในเชียงใหม่ หลังจากนั้นไม่นานเสียงดนตรีที่ศาลเจ้ากวนอูก็เงียบหายไป และ
เครื่องดนตรีทเี่ หลือถูกย้ายไปเก็บไว้ที่มลู นิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล ซึ่งรับช่วงการสนับสนุนดูแลวงดนตรีต่อจากสมาคม
พ่อค้าจีน (ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็น สมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ และย้ายไปอยู่ที่อื่นก่อนแล้ว)
พ.ศ. ๒๕๕๕ มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศลและชมรมดนตรีจนี เชียงใหม่ เห็นว่า ผู้สืบทอดหรือรับช่วงการเล่น
ดนตรีจีน ควรจะเป็นเยาวชน จึงได้นําเครื่องดนตรีจํานวนหนึ่งไปใช้ในการเรียนการสอนทีว่ ิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ และ
เครื่องดนตรีอีกส่วนหนึ่งนําไปใช้ในการเรียนการสอนดนตรีที่โรงเรียนคําเที่ยงอนุสรณ์ บนถนนไปรษณีย์ ถัดศาลเจ้า
ปุงเถ่ากง ลงมาทางใต้เล็กน้อย อี กส่วนหนึ่งนําไปใช้ในการเรียนการสอนแก่สมาชิกชมรมดนตรีจีนสากลที่ โรงเรี ยน
ช่องฟูาซินเซิงวาณิชบํารุง บนถนนลําปาง - เชียงใหม่ อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
วงดนตรีจีนสากลที่วิทยาลัยนาฏศิลป์นั้นเป็นวงที่แตกต่างจากวงดนตรีของพ่อค้าชาวจีนในอดีต เพราะใช้
เครื่องดนตรีสากลร่วมบรรเลงด้วย ดังปรากฏในรายการเครื่องดนตรีที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ได้รับมอบเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕

๙

มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล และชมรมดนตรีจีนเชียงใหม่ได้ประสานงานให้มีการทําสัญญาแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรม และจัดนิทรรศการดนตรีจีนขึ้นที่วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ระหว่างวันที่๑๔ กรกฎาคม ถึง กันยายน
๒๕๕๕ หลังจากนั้น มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล กับ ชมรมดนตรีจีนเชียงใหม่ ได้ติดต่อ อาจารย์ช่อ แซ่โง้ว
จากกรุงเทพมหานคร มาเป็นผู้สอน วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ได้ตั้งชมรมดนตรีจีนขึ้น และรับสมัครผู้สนใจเข้ามาเรียน
โดยไม่เรียกเก็บค่าสอน เนื่องจากมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล ประธานชมรมดนตรีจีนในขณะนั้น (นายวัลลภ แซ่เตี๋ยว)
และนักธุรกิ จไทยเชื้อสายจีนอีกหลายราย ร่วมกั นรับผิดชอบค่าตอบแทนผู้สอน นักเรียนเกื อบทั้งหมดเป็นนักศึกษา
วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ กับ บุคลากรของวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ การเรียนการสอนดําเนินมาด้วยดี และได้แสดง
ต่อสาธารณชนหลายครั้ง จนถึงต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ก็ มีการแสดงครั้งใหญ่ที่มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคี ในช่วงหลังจาก

๑๐

ตรุษจีนผ่านไปแล้ว (เรียกว่า หง่วงเซียง) เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ การแสดงครั้งนั้นเป็นครั้งสุดท้าย หลังจากนั้น
สัญญาการทํางานของผู้สอนก็สิ้นสุดลง และวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ก็ได้นําเครื่องดนตรีจีนทั้งหมดไปส่งคืนที่
มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล (ผ่องพรรณ วัชรเสถียร, ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑, สัมภาษณ์)
ปี ๒๕๕๙ มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล และชมรมดนตรีจีน ได้ประสานงานกับโรงเรียนคําเที่ยงอนุสสรณ์
ดําเนิ นการสอนดนตรี จีนในชั้นเรี ยนอย่ างต่ อเนื่อง ตลอดปีการศึ กษา ๒๕๕๙ และได้ออกแสดงต่อสาธารณชน
ประมาณ ๒ - ๓ ครั้ง ก่อนเริ่มปีการศึกษา ๒๕๖๐ การเรียนการสอนดนตรีจีนได้สะดุดลงโดยไม่ทราบสาเหตุ
การที่ชาวจีนโพ้นทะเลสามารถสร้างชุมชนของตนได้ จนมีความมั่นคง มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ชัดเจน
และคล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะไปอยู่ ณ ส่วนใดของโลกนั้น เพราะคนจีนเป็นผู้ ใฝุรู้ ใฝุเรียน มีความอดทน มานะพยายาม
และปรับปรน ตลอดจนประยุกต์ใช้ความรู้ได้ดี ชาวจีนจึงสามารถแสดงเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์ผ่านผลผลิตทางวัฒนธรรม
หลายอย่าง เช่น จีนฮ่อ คือ ต้นตํารับ เข้าซอย กวางตุ้ง คือ ต้นตํารับ ของก๋วยเตึ๋ยวผัด ไหหลํา คือ ต้นตํารับ ข้าวมันไก่
แต้จิ๋ว คือต้นตํารับของ จับฉ่าย ก๋วยเตี๋ยว หมูพะโล้ การดองผัก และอื่นๆ เป็นต้น สําหรับชาวแต้จิ๋วนั้น การก่อสร้าง
ศาลเจ้าในรูปแบบสถาป๎ตยกรรมจีนหลายแห่ง ได้นําวิธีผสมปูนตามแบบของตนมาใช้ในการก่อสร้างอย่างแพร่หลายด้วย
ปูนผสมดังกล่าว เป็นที่รู้จักของชาวเชียงใหม่ว่า สะทายจีน (พจนานุกรมภาษาล้านนา,๒๕๕๐ : ๕๗๑) โดยคําว่า สะทาย
อ่านออกเสียงว่า สะตาย
การที่ชาวจีนเป็นนักประนีประนอม สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้ที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมแตกต่างจากตนได้
ในขณะเดียวกัน ก็ยังมั่นคง และเหนียวแน่นกับวัฒนธรรมของครอบครัว ซึ่งเน้นคุณภาพของวงศ์ตระกูลโดยตรง
และอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติพันธุ์ ทําให้นักวิชาการชาวตะวันตกที่ศึกษาวัฒนธรรมจีน เห็นว่า ชาวจีนนั้นไม่ว่า
จะใช้ชีวิตอยู่ในบริบทเช่นไร ไม่มีทางที่จะถูกกลืนเป็นชนชาติอื่นได้ (พรรณี, ๒๕๒๙ : ๑๓๐ – ๑๓๑)
ชาวจีนที่เข้ามาพํานักในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อร้อยปีกว่าก่อนเป็น ชาวจีนโพ้นทะเล ซึ่งยังคงเป็นคนจีน
ถ้าเป็นผู้ใหญ่ จะไม่รู้หนังสือไทย และจํานวนไม่น้อยยินดีอยู่ในฐานะคนต่างด้าว รุ่นถัดมาเริ่มมีการปรับตัวให้เข้ากับ
บริบทของเชียงใหม่ เช่น สมรสกับคนท้องถิ่น เรียนหนังสือไทย ใช้ภาษาไทย และภาษาถิ่นรุ่นต่อ ๆ มาหลังจากนั้น
มีการแปลงสัญชาติ เปลี่ยนนามสกุล รับการศึกษาตามระบบของไทย จํานวนหนึ่งไม่ได้เรียนภาษาจีนอีกเลย คนรุ่นนี้
มีสถานะเป็น ชาวไทยเชื้อสายจีน และส่วนมากใช้ชีวิตเป็นคนไทยหรือชาวเชียงใหม่แท้ จนมีข้อสังเกตที่แตกต่างจาก
นักวิชาการตะวันตกในย่อหน้าข้างต้นว่ า ลูกครึ่งไทยจีนในภาคเหนือมีคุณลักษณะอย่างจีนน้อยกว่าในภูมิ ภาคอื่ น
(เรื่องเดิม : ๑๓๕)

๑๑

ด้านดนตรีนั้น จากข้อมูลเบื้องต้นทําให้ว่าให้ทราบเชียงใหม่ยังมีนักดนตรีจีนแต้จิ๋วกลุ่มหนึ่งที่ยังคงมีบทบาทอยู่
และในจํานวนนี้มี ๓ คน ถูกระบุว่าเป็นครูดนตรีด้วย คือ ซินแซไช้ อาจารย์เพิ่ม และครูอุ้ม ซึ่งน่าจะทําให้การวิจัย
ดําเนินไปได้ และอาจนําไปสู่การค้นพบคําตอบที่ต้องการได้ไม่มากก็น้อย ดังนั้น การวิจัยของผู้วิจัย จึงจะใช้ดนตรีของ
ชาวแต้จิ๋วเป็นจุดเริ่มต้น และหากพบดนตรีของคนจีนกลุ่มภาษาอื่นในเชียงใหม่ก็จะศึกษาด้วย

ภาพที่ ๑ แผนที่นครเชียงใหม่รอบ ๆ ตลาดวโรรส
(ที่มา : รวมและดัดแปลงจากแผนที่เมืองนครเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๔๓๖ กับแผนที่เทศาภิบาลนครเชียงใหม่ พ.ศ.๒๔๗๖)

๑๒

ภาพที่ ๒ วงดนตรีจีนเชียงใหม่ที่ศาลเจ้ากวนอู (บู้เบี้ย)
(ที่มา : ไดค์, ๒๕๑๐)

ภาพที่ ๓ วสุ ไตรทิพย์พสุ (ซ้าย) ผู้บริจาคเครื่องดนตรีจีน และมนัส ศิริมหาราช (กลาง)
ประธานมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
(ที่มา : ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ์, ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๑๓

ภาพที่ ๔ พีรพงษ์ อัครพลเชฏฐ์ (ซ้าย) ประธานชมรมดนตรีจีนเชียงใหม่ ที่ไต้ฮงกง
(ที่มา : ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ์ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

ภาพที่ ๕ การแสดงดนตรีจีนของชมรมดนตรีจีนวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

๑๔

(ที่มา : ผ่องพรรณ วัชรเสถียร, ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

ภาพที่ ๖ อาจารย์ผ่องพรรณ วัชรเสถียร (ซ้าย) วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่
(ที่มา : ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ์ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์คุณลักษณะเด่นของดนตรีจีน ทั้งอดีตและป๎จจุบัน
๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบดนตรีที่ยงั คงเดิมและที่เปลี่ยนแปลงไป
๒.๓ เพื่อศึกษาป๎จจัยภายนอกต่างๆ ทีส่ ัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของดนตรีจีนโดยรวม
๒.๔ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์วิธีอนุรักษ์ และสืบทอดดนตรีจีนของชาวไทยเชื้อสายจีนในสังคมเชียงใหม่ในป๎จจุบัน

๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เยาวชนเชื้อสายจีนในเชียงใหม่ ได้ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะในด้านดนตรีจีน ในฐานะผู้สืบทอด
มรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ

๑๕

๔. คําถามหลักในการวิจัย
๔.๑ มีการเปลี่ยนแปลงสาระของดนตรีจีนจากอดีตกับดนตรีจีนในป๎จจุบันอย่างไรบ้าง
๔.๒ มีความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของดนตรีจีนกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมชาวไทย
เชื้อสายจีนในเชียงใหม่อย่างไร
๔.๓ ความพยายามที่จะอนุรักษ์และสืบทอดดนตรีจีน ได้รบั ความร่วมมือและสนับสนุนจากองค์กร
ของชาวไทยเชื้อสายจีนในเชียงใหม่อย่างไร

๕. กรอบแนวคิดของการวิจัย และนิยามศัพท์
ดนตรีของทุกสังคมเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมที่เ ปลี่ยนแปลงได้ โดยสัมพันธ์กั บบริบท การอนุ รัก ษ์
และการสืบทอดให้ดํารงอยู่ต่อไป จึงเป็นพันธกิจที่ภาคส่วนต่างๆ ของสังคมต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง
นิยามศัพท์
ดนตรีจีน
หมายถึง ดนตรีที่เล่นเพลงจีนด้วยเครือ่ งดนตรีจีน
ดนตรีจีนโบราณ หมายถึง ดนตรีจีนที่เล่นเพลงจีนของสมัยที่ประเทศจีนปกครองโดยราชวงศ์ต่างๆ
ดนตรีจีนสากล หมายถึง ดนตรีจีนทีม่ ีเครือ่ งดนตรีสากลร่วมบรรเลงด้วย และอาจมี
องค์ประกอบดนตรีสากลแทรกปนอยู่ด้วย
วงเครื่องสายจีน หมายถึง วงดนตรีที่ใช้เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายจีนเป็นหลัก
วงหล่อโก้ว
หมายถึง วงเครื่องจังหวะจีนที่ใช้ในขบวนแห่เป็นหลัก
เสียงจีน
หมายถึง เสียงดนตรีที่เล่นเพลงจีนด้วยเครื่องดนตรีจีน

๖. วิธีการดําเนินการวิจัย
๖.๑ การเก็บข้อมูลภาคสนาม ใช้วิธีการบันทึกภาพและเสียงการแสดงดนตรี ณ สถานที่ต่าง ๆ เช่น ศาล
เจ้า บนถนน ในสถานศึกษา มูลนิธิ หรือสมาคมต่างๆ
๖.๒ สัมภาษณ์บุคคลที่มีบทบาทสําคัญด้านดนตรี ได้แก่ นักดนตรีเก่า (เท่าที่พบ) นักดนตรีรุ่นป๎จจุบัน
ครูดนตรี นายกชมรมดนตรีจีน นายกสมาคมต่างๆ ประธานมูลนิธิต่างๆ

๑๖

๖.๓ ศึกษาระบบและวิธีการถ่ายทอดดนตรีศึกษา จากครูสู่ศิษย์ ทั้ งวิธีดั้งเดิมและวิธี เพื่อทราบ
ประสิทธิภาพของแต่ละวิธี
๖.๔ ศึกษาและวิเคราะห์ป๎จจัยที่เป็นเหตุให้นักดนตรีรุ่นเก่าลดจํา นวนลง และต้องใช้สถานศึกษา
เป็นที่สร้างนักดนตรีรุ่นใหม่
๖.๕ สรุปและอภิปรายผลการศึกษา และวิเคราะห์ในรูปของรายงานการวิจัย

๗.ระยะทําการวิจัยและแผนดําเนินการ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินการ
ทํางาน
๑. การรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
๒.
๓.

การศึกษาและวิเคราะห์จาก
เอกสารและข้อมูลภาคสนาม
การจัดทําเอกสารรายงานการ
วิจัย

๑

๒

ระยะเวลา (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๑)
๓ ๔
๕
๖
๗
๘
๙
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บทที่ ๒
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
(Review of Literature)
ชาวจีนที่เ ข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย และประกอบอาชีพจนประสบความสํา เร็จ มีฐานะดี
เกื อ บทั้ ง หมดเริ่ ม ต้ น ด้ ว ย เสื่ อ ผื น หมอนใบ ซึ่ ง เป็ น คํา กล่ า วที่ ช าวไทยคุ้ น เคยเป็ น อย่ า งดี ม านาน
แล้ ว ที่ เ ป็นเช่นนี้ เพราะชาวจีนมี คุณสมบัติท่ีดีหลายประการ คือ ขยัน ประหยัด อดออม อดทน และ
กตัญ ํู ซึ่ง คุณสมบัติเหล่านี้ เริ่ม ต้นในครอบครัว ดัง ที่ สุวิท ย์ สารวัตร ได้ก ล่าวถึง วิธีเ ลี้ยงบุตรแบบคน
จีนไว้ว่า วิธีเ ลี้ยงบุตรสัม พั นธ์กั บ วัยของบุตร คือ
๑. วั ย ทารก อายุ ไ ม่ เ กิ น ๑ ขวบ ต้ อ งอย่ า ให้ ห่ า งตั ว คื อ ต้ อ งใกล้ ชิ ด โอบอุ้ ม ทะนุ ถ นอม
ประคับประคอง
๒. วัย เด็ก เล็ก อายุ๑ – ๕ ขวบ ห่า งตัว ได้ แต่อย่าให้ห ่างมือ คือ ให้เ ด็ก อยู่ตามลํา พัง ได้ แต่
ต้องคอยระวังใกล้ๆ เสมอ
๓. วัยเด็ก กํา ลัง เติบ โต อายุ ๕–๑๖ ปี ห่างมือ ได้ แต่อย่าให้ห่า งตา วัยนี้ต้องให้เ ด็ก พึ่ง ตัวเอง
มากขึ้น และอยู่ตามลําพังได้ แต่พ่อแม่ ยังต้องสอดส่องดูแล และรู้เห็นตา อย่าให้คลาดสายตา
๔. วัยรุ่น จนถึงวัยผู้ใหญ่๑๖ปีอายุขึ้นไป ห่างตาได้ แต่อย่าให้ห่างใจ คือ ให้มีอิสระมากขึ้น แต่ต้องให้
รู้ว่าพ่อแม่ยังคงห่วงใยอยู่เสมอ
(www.amarinbabiesandkids.com / parent / toddler)
วั ย ที่ พ่ อ แม่ ต้อ งสอนลูก อย่า งเข้ ม ข้ น ๓ ซึ่ ง สิ่ ง คื อ วั ย ที่ ส อนและปลู ก ฝ๎ ง ๑) ความรั บ ผิ ด ชอบ
๒) ความสํา คั ญ ของการศึ ก ษาเล่า เรี ยน ๓) ความมานะและมุ่ ง มั่ น ในความสํา เร็ จ และ ๔) การเป็ น
พลเมื อ งดี ไม่ รั ง แกผู้ อื่ น (เรื่ อ งเดิ ม )
วิธีเ ลี้ยงดูบุตรดังกล่ าว แพร่ หลายในประเทศจีนมาแล้ว เป็นเวลานานนับ ด้วยศตวรรษ ทั้ง ๆ ที่
ประเทศจีนกว้างใหญ่ไพศาล และหลายแห่งทุรกันดาร เข้าถึงได้ลําบากยากเย็น

๑๘

ชื่อซึ่งถูกกล่าวอ้างบ่อย ๆ ว่าเป็นที่มาของคําสอนหรือสุภาษิตที่ดีของชาวจีน คือ ขงจื่ อ กับ เล่าจื่อ
นักปราชญ์ที่มีชีวิตอยู่เมื่อกว่าสองพันปีมาแล้ว ขงจื่อ (๕๕๑ - ๔๗๙ ก่อนคริสตศักราช) เป็นครูที่เดินทาง
มากคําสอนจึงเป็นที่รู้จัก และจดจํา อย่างกว้างขวาง ขณะที่เล่าจื่อ ซึ่ง แก่ก ว่าประมาณ ๕๐ ปีนั้น เสนอ
ข้อคิดเชิงอภิปรัชญาที่ล้ํา ลึกและเข้าใจยาก (พจนา จันทรสันติ : ๒๕๕๖)
สาระที่ขงจือ่ สอนนั้นมี ๖ อย่าง เรียงความสําคัญจากมากไป ดังนี้
๑) ระเบียบพิธีการต่าง ๆ เช่น การเซ่นไหว้บรรพบุรุษ
๒) ดนตรี
๓) การยิงธนู
๔) การขับยานพาหนะ
๕) การเขียนหนังสือ และ
๖) การคํานวณ
(จิน เยอะ : ๒๐๐๘)
กล่าวเฉพาะดนตรี ขงจื่อ เห็นว่า ดนตรีที่ดีควรสื่อความหมาย และความรู้สึกได้ตรงไปตรงมา และ
ควรมีความไพเราะ ซึ่งประกอบด้วยการเริ่มต้นอย่างสง่าผ่าเผย (magnificent beginning) และการดําเนิน
ไปอย่างกลมกล่อม (harmonic) ชัดเจน (clear) และราบรื่น (continuous motion) (เรื่องเดิม)
การสอนดนตรีควรสอนอย่างค่อยเป็นค่ อยไปด้วยความอดทน เพื่อให้เกิ ดการเรียนรู้ (learning)
ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะ (skill) (เรื่องเดิม)
เมื่อชาวจีนศรัทธาในขงจื่อ ดนตรีจีนจึงเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งที่มีอยู่ที่มีอยู่คู่กับสังคมจีน
แม้แต่สังคมจีนต่างแดนที่รู้จักในนาม ไชน่าทาวน์ (China Town) เช่นเดียวกับศาลเจ้า อักษรจีน มังกร สิงโต
ลายประแจจีน และอื่น ๆ
อย่างไรก็ตาม สถานะทางสังคมของนักดนตรีจีนที่ผ่านมายังไม่ชัดเจนนัก ในหนังสือแปลของพรรณี
(๒๕๒๙) กล่าวว่า ผู้มีสถานะทางสังคมสูงมีเพียงพ่อค้าที่มั่งคั่งเท่านั้น รองลงมา คือ ผู้มีวิชาชีพพิเ ศษติดตัว
(ซึ่งถือเป็นต้นทุนได้) ได้แก่ช่างฝีมือต่างๆ กับผู้มีความรู้ เช่น ครู พนักงาน เสมียน ส่วนผู้ไม่มีความรู้ใดๆ
เป็นต้นทุน จะอยู่ระดับ ล่างสุดได้แก่คนลากรถ และวณิพก ซึ่ง ค่อนข้างจะหลัก ลอย กรรมกรที่ ทํางาน
ประจําหลักแหล่งยังดูจะมีภาษีดีกว่าบ้าง (พรรณี : ๑๓๖)

๑๙

เรื่อ งสถานะทางสัง คมของชาวจี นในอดีต นั้น สัม พั นธ์กั บ สิท ธิเ สรีภ าพของสตรีจีนด้ว ย โดยมี
ข้อสังเกตจากประเพณีการรัดเท้าของสตรีว่า สตรีที่มีสถานะสูงจะต้องรัดเท้า จิรนันท์ พิตรปรีช า ได้อ้างถึง
ภาพถ่ายของจอห์น ทอมสัน (๑๘๓๗ – ๑๙๒๑) ช่างภาพชาวอังกฤษ ซึ่งได้เดินทางมาถ่ายภาพผู้คน และ
สถานที่ต่าง ๆ ในหลายประเทศในทวีปเอเซีย รวมทั้งเอเซียอาคเนย์ และจีนด้วย ในช่วง พ.ศ.๒๔๑๖ –
๒๔๑๗ (ต้นรัชกาลที่๕แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) ทอมสัน ตีพิมพ์ภาพจากประเทศจีน ลงในหนังสือชุด ๔ เล่ม
ชื่อ Illustration of China and It’s People ภาพหนึ่งเป็นภาพนักดนตรี ๔ คน กําลังเล่นดนตรี นักดนตรี
คนหนึ่งเป็นผู้ชาย นอกนั้นเป็นผู้หญิง นักดนตรีหญิงสวมรองเท้าขนาดปกติ ไม่ถูกรัดเท้าด้ วยรองเท้าขนาด
เล็กเหมือนสตรีผู้สูงศักดิ์ หรือผู้มีฐานะดี ตามข้อกํา หนดทางสัง คมจีนในสมัยนั้น (จิร ะนันท์ พิตรปรีชา
: ๒๕๕๓, ๗๙)
เครื่องดนตรีในภาพถ่ายของทอมสัน กับของไดค์ ที่ศาลเจ้ากวนอู เชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๐ นั้น
เป็นการยืนยันคํากล่าวของประธานมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล และประธานชมรมดนตรีจีนเชียงใหม่
ที่ว่า เครื่องดนตรีจีนในเชียงใหม่นั้น นําเข้ามาจากประเทศจีน
ภาพนักดนตรีที่ ไดค์ บันทึกไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ นั้น (ซึ่งรวมอยู่ใน GPD Database) ไม่มีชื่อของ
นักดนตรี และมีชื่อเครื่อ งดนตรี บางชื่อเท่านั้น ต่อมาไดค์ได้นํา ข้อมูลเดิม ไปปรับและเรียบเรีย ง (edited)
แล้วตีพิมพ์ในบทที่ ๓๐ ของหนังสือ Musical Journeys in Northern Thailand (Dyck, 2009 : 208214) ได้ชื่อเครื่องดนตรีในมือของนักดนตรีมาทุกภาพ โดยได้จัดกลุ่มเป็นตระกูลตามหลักวิชาดนตรีวิทยา
(Musicology) ๔ ตระกูล และใช้ชื่อเป็นภาษาจีนกลางมาหลายชื่อโดยใช้อักษรโรมันซึ่งชาวจีนเรียกว่า พิน
อิน (Pin Yin) ดังนี้

๒๐

๑) ตระกูลเครื่องลม (Aerophone) มี ๒ ชนิด คือ ขลุ่ยเปุาปลาย ชื่อเซียว (Hsiao) และ
ขลุ่ยเปุาข้าง ชื่อ ตี (Di) ตามภาพ

ภาพที่ ๗ เครื่องลม (จากซ้ายไปขวา) เซียว (Hsiao) ขลุ่ยเปุาปลาย และ ตี้ (Di) ขลุ่ยเปุาข้าง
(ที่มา : Dyck, 2009 : 210)
๒) ตระกูลเครื่องสาย (Chordophone) มี ๑๑ ชนิด คือ พีผา (Pipa) เยว่ฉิน (Yueqin) ฉินฉิน
(Qinqin) ต้าซานเสียน (Dasanxian) หรวน (Ruan) เอ้อเสียน (Erxian) ทีหู (Tihu) หรือพิณมองโกลผาฮี้
(Pahi) จงหู (Zhonghu) ต้าหู (Dahu) และ หยางฉิน (Yang Chin) ดังภาพที่ ๗ ถึงภาพที่ ๑๗

๒๑

ภาพที่ ๘ เครื่องสายพีผา (Pipa)
(ที่มา : Dyck, 2009 : 210)

.

ภาพที่ ๙ เครื่องสาย เยว่ฉิน (Yueqin)
(ที่มา : Dyck, 2009 : 211)

๒๒

ภาพที่ ๑๐ เครื่องสาย ฉินฉิน (Qinqin)
(ที่มา : Dyck, 2009 : 211)

ภาพที่ ๑๒ เครื่องสายหรวน (Ruan)
(ที่มา:Dyck, 2009 : 211)

ภาพที่ ๑๑ เครื่องสาย ต้าซานเสียน (Dasanxian)
(ที่มา : Dyck, 2009 : 211)

ภาพที่ ๑๓ เครื่องสายเอ้อเสียน(Erxian)
(ที่มา:Dyck, 2009 : 212)

๒๓

ภาพที่ ๑๔ เครื่องสาย-ซอมองโกล ทีหู(Tihu)
(ที่มา:Dyck, 2009 : 212)

ภาพที่ ๑๕ เครื่องสายผ่าฮี(Pahi)
(ที่มา:Dyck, 2009 : 212)

ภาพที่ ๑๖ เครื่องสาย จงหู (Zhonghu)
(ที่มา : Dyck, 2009 : 213)

ภาพที่ ๑๗ เครื่องสาย ต้าหู (Dahu)
(ที่มา : Dyck, 2009 : 213)

ภาพที่ ๑๘ เครื่องสาย หยางฉิน (Yang Chin)
(ที่มา : Dyck, 2009 : 213)

๒๔

๓) ตระกูลเครื่องเคาะ (Idiophone) มี ๓ ชนิด เรียงลําดับจากซ้ายไปขวาในภาพเดียวกัน โดยใช้
ชื่อภาษาอังกฤษเรียก ๒ ชื่อแรก คือ Cymbals (ฉาบ) กับ Clappers (กรับ) และใช้ชื่อจีนเรียกแท่งไม้
สําหรับเคาะว่า ไพ่ผัน (Paipan) (ภาพที่ ๑๙)
๔) ตระกูลเครื่ องหนัง (Membranophone) มี ๒ ชนิด อยู่ถัดไปทางขวาของภาพเดิม คื อ
Tomtom (กลองทอม) กับ small Chinese barrel drum (กลองจีน) โดยไม่ระบุชื่อภาษาจีน (ภาพที่ ๑๙)

ภาพที่ ๑๙ เครื่องเคาะ และเครื่องหนัง
(ที่มา : Dyck, 2009 : 214)

๒๕

(หมายเหตุ: ภาพที่ใช้นัก ดนตรีคนเดียวกันแสดงวิธีเ ล่นเครื่องดนตรีจีน ๒ ประเภท คือภาพที่ ๖/๙
ภาพที่ ๗/๑๗ และภาพที่ ๘/๑๘)
ภาพและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับดนตรีจีนในเชียงใหม่จากหนังสือ Musical Journeys in Northern
Thailand ส่วนมากตรงกับข้อมูลใน GPD Database ซึ่งมีไฟล์เสียง (audio file) ที่บันทึกการสนทนา
ระหว่างไดค์ กับนักดนตรีจีนไว้ด้วย แต่ภาพนักดนตรีบางคนแตกต่างกับในหนังสือ และมีจํานวนไม่เท่ากัน
ตัวอย่างดนตรีจีนโบราณทีเ่ ล่นโดยนักดนตรีในเชียงใหม่ ซึ่งบันทึกไว้โดย ไดค์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ นั้น
คือ ตัวอย่างสําหรับการวิเคราะห์ทางดนตรีของงานวิจัยนี้
เนื้อหาสาระด้านดนตรีจีน มีปรากฏในวรรณกรรมอีกหลายฉบับ ในแง่ของมุมของปรัชญาและความงาม
ของดนตรีนั้น หลิน (Majorie Bong – ray Lin, ๑๙๘๕) กล่าวว่า ความงามของดนตรีเกิดจากการนํา
หลักการหรือทฤษฎีมาผนวกเข้ากั นได้ด้วยดี ทําให้ได้หลายความแตกต่าง (Diversity) และเอกภาพ
(unity) ที่ ส มดุล กั น เพราะความแตกต่างหลากหลายนั้นมั ก ทําให้เ กิ ดความซับ ซ้อ น (Complexity)
แต่เ อกภาพนั้นสร้างความเรียบง่าย (Simplicity) แนวคิดเช่นนี้ พบในปรัชญาของเหลาจื่อ และขงจื่อ
โดยเฉพาะปรัชญาของขงจื่อ นั้นถูก นำ มา สรุป ใหม่ ได้สั้น หลัก การของหนึ่ง สิ่ง ๆ ว่า คือ หลัก การของ
สรรพสิ่ง รวมกั น (Lin, ๑๙๘๕ : ๑๙ – ๒๓)
วอสกิน ( Kenneth De Woskin, ๒๐๐๒) อ้างปรัชญาของเล่าจื่อ และขงจื่อ เช่นกัน โดยกล่าวว่า
ดนตรีอ ิท ธิพ ลต่อ มนุษย์ ทั ้ง ทางจิต วิญ ญาณและทางกาย ทั ้ง นี้ ดนตรีนั้น ไพเราะหรือ งาม ด้ว ยการ
ประสานสัมพันธ์อย่างกลมกลืน (Consonant Harmony) ระหว่างพลังขั้นพื้นฐานของธรรมชาติ ซึ่ง ได้
จากเครื่องดนตรี เช่น เสียงหวิดหวิวของลมที่ทะลุ ผ่านกิ่งก้าน ช่องว่างในต้นไม้ ใบไม้ เสียงน้ําไหล เสียงสัตว์
(เช่นนก) ร้อง เสียงคน ร้องเรียกหรือร้องไห้ เป็นต้น ความประสานสัม พันธ์เ ช่นนี้ เกิดจากการปฏิสัม พันธ์
กันของเสียงตั้งแต่สองเสียงขึ้นไป (Woskin. ๒๐๐๒ : ๙๘ – ๑๐๒)
เครื่องดนตรีจีนที่ มีเสียงเป็นเอกลักษณ์นั้น จํานวนหนึ่งเป็นเครื่องสาย (Stringedinstruments)
กับเครื่องลม (wind instruments) ซึ่ง มิลเลอร์ และชาริอาริ (Terry Miller and Andrew Shariari)
เรียกตามชาวจีนว่า เสียงของเส้นไหม (silk) กับล้าไผ่ (bamboo) (Miller&Shariari, ๒๐๐๖ : ๑๖๑)

๒๖

เสียงเครื่อ งดนตรีจ ีน ที่ม ีลัก ษณะเฉพาะดัง กล่า ว คือ เสีย งจีน ที ่ดํา รงอยู่ม านานจนถึง กลาง
ศตวรรษที่ ๒๐ จึง มีก ารเปลี่ยนแปลงบ้าง เพื่อให้ส อดคล้องกับ อุดมการณ์สัง คมนิยมของเหมาเจ๋อ ตง
(เรื่องเดิม : ๑๐๒)
การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิวัติที่เ ป็นรูป ธรรมคือการเปลี่ยนแปลงด้านเครื่องดนตรี คือ การใช้
เชลโล กับดับเบิลเบสของชาวตะวันตกแทนเครื่องสายที่มีเ สี ยงต่ํา ดั้ง เดิม ของชาวจีน การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ไม่มีกํา แพงใดสูง พอที่จ ะสกัดกั้นความงามแบบตะวันตกหรือของต่างชาติได้
แบบแผนของจีนเดิมจึงได้รับผลกระทบด้วย (เรื่องเดิม : ๑๐๔)
หลักการหรือ ทฤษฎีที่ห ลิน (อ้างแล้ว ) กล่าวถึง นั้น ได้เ น้นสาระทางความงามเชิง ปรัชญาเป็น
หลัก ทฤษฎีดนตรีด้านอื่นที่สํา คัญมาก คือ บันไดเสียง (scales) หรือ โมด (modes) ซึ่ง หลู่ถิง (Ho Lu–
ting, ๑๙๘๓) ได้ให้ความรู้ที่ค่อนข้างละเอียดไว้ในบทความ On Chinese Scales and National Modes
ซึ่งสรุปได้ว่า ชาวจีนมีบันไดเสียงที่ภายในคู่แปด (octave) มีทั้ง ๕ เสียง (Pentatonic Modes) ๖ เสียง
(Hexatonic Modes) และ ๗ เสียง (Heptatonic Modes) ซึ่ง มีห ลายแบบและมีโ มดที่ใกล้เ คียงหรือตรง
กับ โมดที่มีชื่อ เป็นภาษากรีก ของโมดโบราณบางโมดด้วย เช่น เอโอเลียน ดอมิก โซลี เ ดเรีย น เป็นต้น
(Lu – Ting, ๑๙๘๓ : ๑๓๒ – ๑๓๔)
บันไดห้าเสียง คือ ที่มาของบันไดหกเสียง และบันไดเจ็ดเสียง เนื่องจากมีร ะยะแตกต่างของ
สองเสียงที่ห่างกันมากกว่าคู่เสียง (intervals) อื่นๆ อยู่สองที่ ทําให้บันไดห้าเสียงสามารถจัดเรียงเสี ยง
ภายในคู่แปดได้หลากหลายวิธี และเมื่อเพิ่มเสียงลงในระยะที่กว้างกว่าระยะอื่น ก็จะได้บันไดหกเสีย งหรือ
เจ็ดเสียงที่แตกต่างกันไปด้วย ความกว้างใหญ่ไพศาลของประเทศจีนกับภูมิภาคที่แตกต่างกันหลายๆด้าน
ตั้งแต่ภูมิศาสตร์ และลมฟูาอากาศ ไปจนถึงวัฒนธรรม ทําให้ดนตรีจีนมีสํานวนที่แตกต่างกันเป็นจํานวนมาก
(เรื่องเดิม : ๑๔๘ – ๑๕๑)
บันไดเสียงดนตรีจีนนั้น บันไดห้าเสียงมีชื่อกํากับระดับเสียงทั้งห้าเสียง จากเสียงต่ํา ไปจนถึงเสียง
สูงสุด ภายในคู่แปด คือ กง (C) ชาง (D) เจว่ (E) จี (G) ยู่ (A) กง (C)
หมายเหตุ
เสียงทั้งห้าเสียงข้างบนนี้ สามารถใช้เป็นเสียงตั้งต้นหรือเสียงหลักของบันไดเสียง ซึ่ งสามารถ
๑) กง ในวงเล็บข้างหลัง คือ เสียงเดียวกันกับ กง คําแรก
๒) เจว่ กับ จี และ ยู่ กับ กง มีระยะห่างเสียงกว้างกว่าคู่อื่น ๆ

๒๗

เสียงทั้ งห้ าเสียงข้างบนนี้ สามารถใช้เป็นเสียงตั้ง ต้นหรือเสียงหลักของบันไดเสียง ซึ่งสามารถ
เรียกว่าเป็น ทอนิก (tonic) ของบันไดเสียงได้ บันไดเสียงจีนที่มีห้าเสียง จึงสามารถมีชื่อบันไดเสียงได้ห้าชื่อ
ตามทอนิก (โดยอาศัยชื่ออักษรโรมันของโน้ตสากลเป็นชื่อเทียบเคียง) ดังนี้
C
เป็นทอนิก
เรียกว่า
กงเตียว
D
เป็นทอนิก
เรียกว่า
ชางเตียว
E
เป็นทอนิก
เรียกว่า
เจว่เตียว
G
เป็นทอนิก
เรียกว่า
จีเตียว
A
เป็นทอนิก
เรียกว่า
ยู่เตียว
ทั้ ง นี้ แต่ล ะบันไดเสียง จะมี คู่เ สียงที่ ก ว้างกว่าคู่อื่นๆ (คือ E กั บ G และ A กั บ C) อยู่ในลํา ดับ
ที่ ไม่ ตรงกั นเลย
การสร้างบันไดหกเสียงหรือบันไดเจ็ดเสียง ทําโดยการเพิ่มโน้ตลงในช่วงระยะที่กว้างสองช่วง
สมัยราชวงศ์ซ่ง (Song Dynasty, ค.ศ. ๙๖๐ – ๑๒๗๙) โน้ตดนตรีจีนมีวิธีก ารบันทึก โดยใช้
อักษรจีน โน้ตโบราณนี้ใช้มาจนถึงต้นศตวรรษที่ ๒๐ ก็ไม่เป็นที่นิยม และนักดนตรีหันไปนิยมโน้ตตัวเลข
(Numbered Notation) ( Khe, ๑๙๘๕ : ๗๘ – ๘๓)
นอกจากนี้ มีงานวิจัยเกี่ยวกับดนตรีจีนในบริบทจีน และบริบทไทยของ Jintana T. Barton เรื่อง
A Comparative Study of Chinese Musical Activities in Chinese and Thai Cultural Contexts
(๒๐๐๗) ซึ่งนําเสนอผลการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกิจกรรมดนตรีในบริบททางวัฒนธรรมของจีน และบริบ ท
ของไทย ผลการศึกษาพบว่า เครื่องดนตรีส่วนมากเหมื อนกั น และบางอย่างได้รับความ นิยมสูง ทั้ ง ใน
ประเทศจีนและประเทศไทย เช่น การบรรเลงเดี่ยว ด้วยกู่เจิง แต่เพลงที่เล่นและบริบทต่างกันบ้ าง ด้วย
อิทธิพลของสื่อและวัฒนธรรมในแต่ละแห่ง และการเล่นดนตรีเพื่อการฟ๎งแบบดนตรีคอนเสิร์ต ในประเทศ
ไทยมีตลาดไม่กว้าง (Barton: 2007)

๒๘

บทความจากงานวิจัยเรื่อง The Migration, Conservation of Chinese in Thailand and Thai
Cultural Influence ของ Songphon Sukhumvat (๒๐๑๑) ได้กล่าวถึงการอพยพของชาวจีนเข้ามาใน
เอเซียอาคเนย์ และประเทศไทยว่า เริ่มตั้งแต่ต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ชาวจีนเหล่านี้ ส่วนมากมาจากภาคใต้
ของประเทศจีน โดยมีกลุ่มที่พูดภาษาแต้จิ๋ว หรือ ฉาโจว (Chazhou) ในภาษาจีนกลางเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด
ชาวแต้จิ๋วได้ตั้งชุมชนชาวจีนเป็นหลักแหล่งมาตั้งแต่ปลายสมัยอยุธยา เมื่ออยุธยาล่มสลาย ชุมชนใหญ่ของ
ชาวจีนก็ มี ขึ้ นทางฝ๎่ ง ตรงข้ ามของกรุง ธนบุรี และต่อ เนื่ องมาจนถึง สมั ยรัต นโกสิน ทร์ และถึ งป๎จ จุบั น
(Songphon, ๒๐๑๑ : ๙๔ – ๙๕)
ชาวจีนได้นําศิลปะการแสดงที่ดนตรีมีบทบาทสําคัญเข้ามาในประเทศไทย ๔ รูปแบบ คือ ๑) ดนตรี
ปี่กลอง ๒) วงมโหรี ๓) หุ่นมือ และ ๔) งิ้ว (อุปรากรจีน) (เรื่องเดิม : ๙๔–๙๕)
Songphon ได้นําเสนอวิวัฒนาการของงิ้วในสมัยต่าง ๆ ซึ่งได้จากชาวจีน กลุ่มภาษาแต้จิ๋ ว และ
ภาษาอื่ น ๆ ทั้ง จากประเทศจีน และจากสิง คโปร์ มาบางช่วง งิ้วเป็นที่ นิยมอย่า งกว้างขวาง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งช่วงก่อนและหลัง พ.ศ.๒๔๗๐ กับช่วงก่อนและหลัง พ.ศ. ๒๔๙๐ ที่ถนนเยาวราช ซึ่ง ถือว่าเป็น
ยุคทองของงิ้ว โดยมีโรงงิ้ว ๑๑ แห่ง (เรื่องเดิม : ๙๕ – ๙๗)
ดนตรีจีนมีอิทธิพลต่อการดนตรีของชาวไทย โดยมีตัวอย่างที่ชัดเจน ได้แก่ ๑) เพลงไทยที่มีสําเนียง
จีน กับลีลาจังหวะแบบจีน ซึ่งเรียกว่า เพลงออกภาษา และ ๒) เพลงจีนที่นักดนตรีไทยนํามาเล่น โดยยังคง
มีชื่อเพลงเป็นภาษาจีน เช่น โปฺยกังเหล็ง จีนไจ๋ยอ จีนระลายา และกากีนั้ง เป็นต้น (เรื่องเดิม : ๙๘)
เพลงทั้ง ๒ ลักษณะดังกล่าว ได้รับอิทธิพลจากดนตรีไทยบ้าง จึงไม่มีสําเนียงจีนอย่างสมบูรณ์
อิทธิพลของดนตรีไทยที่ปรากฏนั้น ได้แก่
๑) บันไดเสียง เป็นบันไดเสียงแบบที่ชาวไทยใช้ แม้จะใช้บันไดห้าเสียง ก็เป็นห้าเสีย งที่อยู่
ในบันไดเจ็ดเสียงลูกเท่า ( Equidistant Heptatonic Mode) แบบที่ชาวไทยใช้ ไม่ใช่บันไดเสียงไดอะทอนิก
(Diatonic Beale) แบบที่ชาวจีนใช้
๒) ลีลาจังหวะ บางเพลงถูกชาวไทยเปลี่ยนจังหวะ เช่น ม้าย่อง เป็นต้น
๓) ความสัมพันธ์ของเสียงที่เกิดจากการใช้ทางของเครือ่ งดนตรีที่ต่างกัน เช่น ลูกเท่า
ลูกโยน ทางเก็บ และ กลอนท้านองเป็นต้น (เรื่องเดิม : ๙๙)

๒๙

การบันทึก โน้ต เพลงจีน ที่ไ ด้ก ล่า วมาแล้ว นั้น ป๎จ จุบ ัน นี้ ชาวจีน ไม่บ ัน ทึก ด้ว ยอัก ษรจีน แบบ
โบราณแล้ว แต่ใช้ระบบบันทึกตามมาตรฐานสากล กับบันทึกด้วยตัวเลข (ซึ่งแต่นี้ไปจะเรียกว่าย่ อ ๆ ว่า
โน้ตตัวเลข) ซึ่งแบบหลังได้รับความนิยมมากในหมู่นักดนตรีจีน
โน้ตตัวเลข เคยมีชื่อว่า โน้ตจีน อยู่ช่วงหนึ่ง เช่นเดียวกับที่มีอีกชื่อหนึ่งว่า โน้ตเชอเว (
Notation) ตามชื่อผู้ที่เขียนตําราออกเผยแพร่เป็นครัง้ แรกช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ ก่อนจะเรียก อย่าง
เป็นทางการในภายหลังว่าโน้ตตัวเลข (Numbered Notation)
โน้ตตัวเลขเกิ ดจากความคิดของ ฌอง ฌาคส์ รุส โซ (Jean-Jacques Rousseau, ๑๗๑๒ –
๑๗๗๘) นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส ซึ่งเป็นนัก วิจารณ์ศิลปะที่มีชื่อเสียง แต่ผู้ที่นําความคิดมาพัฒนาจนเป็น
ระบบบันทึกที่ใช้งานได้จริง เป็นชาวฝรั่งเศส ๓ คน ตามลําดับปีเกิด คือ ๑) ปิแอร์ กาแลง (pierre Galin,
๑๗๘๖ – ๑๘๒๑) ๒) เอเม ปารี (
, ๑๗๙๘ – ๑๘๖๖) ๓) เอมิล เชอเว (
)
, ๑๘๐๔ – ๑๘๖๔) ผู้ทําเป็นตําราออกเผยแพร่ดังกล่าวแล้ว ตอนแรก ๆ นักดนตรี จํานวนไม่น้อยต่อต้าน
ระบบนี้ แต่ส ถานศึก ษากับ กองทัพนิยมใช้ และสนับ สนุนจนเป็นที่ยอมรับทั้ งในประเทศฝรั่ง เศส และ
ประเทศอื่น ๆ เช่น เยอรมนี ซึ่งนําไปตั้งชื่อระบบเป็นภาษาเยอรมันว่า ซิฟเฟอร์ซิสเต็ม(Ziffersystem) และ
จีน ซึ่งเรียกชื่อเป็นภาษาจีนกลางว่า เจียนผู่ (แปลว่า การบันทึกอย่างง่าย) เป็นต้น นอกจากนี้ ประเทศอื่น
ๆ ที่ใช้ระบบนี้เป็นรุ่นแรก ๆ ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย แคนาดา
และอินโดนีเซีย เป็นต้น (Encyclopedia.com/arts/dictionaries-thesauruses- pictures-and-pressreleases/galin-paris))

โน้ตตัวเลขใช้เลขอารบิก เลข 1 ถึง 7 บันทึกแทนชื่อโน้ตที่ใช้ในระดับสากลทั้งเจ็ดชื่อ คือ
ชื่อโน้ตสากล

โด

เร

มี

ฟา

ซอล

ลา

ที
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การใช้เลขเพียง ๗ ตัวบันทึก เพลงจริง ๆ มักจะไม่ครอบคลุมระดับ เสียงได้ทั้ งหมด เพราะเพลง
มักจะมีพิสัยกว้างกว่าคู่แปด การใช้ตัวเลขเดิมกับเสียงที่ต่ำหรือสูงกว่าคู่แปดตั้งต้น จึงเพื่อบอกเสียงที่ต่ำหรือ
เหนือตัวเลข เพื่อบอกเสียงสูง ดังตัวอย่าง
ฯลฯ 5 6 7

3 4 5 6 7 ˙ ˙ 3˙ ฯลฯ

ตัวอย่างที่ ๑ การใช้จุดเพื่อบอกระดับเสียง
ดนตรีมีลีลาจังหวะ ซึ่งเกิดจากความยาวของเสียงที่มักจะแตกต่างกันมากบ้างน้อยบ้าง โน้ต สากล
ใช้รูปร่างของตัวโน้ตเป็นตัวกําหนดความสั้นหรือยาวของเสียง โน้ตตัวเลขก็มีเครื่องหมายบอกซึ่งบางอย่าง
ก็ใช้ตามที่โน้ตสากลใช้ และบางอย่างก็สร้างขึ้นเอง เช่น ในอัตราสี่จังหวะ ซึ่งโน้ตตัวกลมมีเสีย งยาวสี่จังหวะ
ก็จะใช้ขีดตามหลัง ๓ ขีด โดยให้ขีดหนึ่ง ๆ เพิ่มขึ้น ๑ จังหวะ โน้ตลักษณะอื่นก็จะมีจัง หวะลดหลั่นลงไป
โน้ตที่มี ความยาวเพียงครึ่ง จัง หวะใช้วิธีขีดเส้นใต้ ๑ เส้น ถ้าสั้นลงไปอีก เท่ าตัว ก็เ พิ่ม เส้ นใต้อีก ๑ เส้น
ส่วนจุดข้างหลังนั้นมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของโน้ตที่อยู่ข้างหน้าเช่นเดียวกับโน้ตสากล
ตัวอย่างข้างล่างนี้กํา หนดให้ใช้เลข 1 แทนเสียง “โด” และกําหนดจังหวะให้เป็นเพลงสี่จังหวะ
(4/4) จังหวะหรือความยาวของ“โด” เมื่อเขียนเป็นตัวเลขจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของโน้ตสากล ดังนี้

ตัวอย่างที่ ๒ การบันทึกโน้ตตัวเลขในเพลงที่ใช้จงั หวะ 4/4

๓๑

ทํานองเพลงไม่น้อย มีการเปลี่ยนระดับเสียงชั่วคราวให้สูงขึ้นหรือต่ํา ลงเพียงครึ่งเสียง (semitone)
การบั นทึ ก โน้ต สากลใช้ เครื่ อ งหมายแปลงเสี ยง (accidentals) ๓ ลั ก ษณะกํา กั บ หน้ า ตั ว โน้ ต คื อ
๑) เครื่องหมายชาร์ป (sharp) ๒) เครื่องหมายแฟล็ต (flat) และ ๓) เครื่องหมายเนเจอรัล (natural)
ส่วนโน้ตตัวเลขสามารถใช้เครื่องหมายแปลงเสียงทั้งสามลักษณะนี้บันทึก เหนือตัวเลขก็ได้ หรือ ใช้เ ส้น
เฉียงขึ้น (/) ขีดทับ ตัวเลขแทนเครื่องหมายชาร์ป กับ เส้นเฉียงลง (\) ขีดทับ ตัวเลขแทนเครื่องหมาย
แฟล็ตก็ได้
สําหรับคําสั่งที่เป็นตัวอักษรโรมัน เช่น f (ดัง) p (เบา) mf (ปานกลาง) และอื่น ๆ นั้น อนุโลมใช้
ตามโน้ตมาตรฐานสากล
การใช้โ น้ตตั วเลขตามเจตนารมณ์เ ดิม ของผู้คิดทํ า ระบบนี้ เป็นการช่วยให้ผู้ฝึก อ่านโน้ ตสากล
สามารถขานชื่อโน้ตได้ถูกต้องอย่างรวดเร็ว ดังนั้น โน้ตตัวเลข จึงมักใช้บันทึกไว้ใต้โน้ตสากลและวางตําแหน่ง
ตัวโน้ตให้ตรงกันแบบตัวต่อตัว
การที่โน้ตตัวเลขเป็นโน้ตที่ใช้ง่าย เรียนได้เร็ว และถูกต้องใกล้เคียงกับโน้ตสากล นอกจากใช้ฝึกอ่าน
โน้ตได้เร็วตามเจตนารมณ์เริ่มแรกแล้ว ยังสามารถใช้แทนโน้ตสากลได้ทันที โดยไม่ต้องใช้ โน้ตสากลเลยก็ได้
จากข้อ นี้ จึง ทํ า ให้โ น้ตตั วเลขได้รับ ความนิ ยมอย่างแพร่ ห ลายในหมู่ นัก เรีย นและนัก ดนตรีส มั คร เล่ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีน
การวิเ คราะห์ดนตรีจีน ถึง แม้จ ะเป็นดนตรีที่บ ันทึก ด้วยโน้ตตัวเลข ก็ส ามารถนํา มาวิเ คราะห์
ตามหลัก การวิเ คราะห์อ งค์ป ระกอบดนตรีส ากลได้ เพราะตัว เลขไม่ไ ด้เ ปลี่ย นแปลงหรือ บิด เบือ น
องค์ประกอบดนตรีใดๆ ทั้ง ๕ องค์ คือ ๑) ทํานอง ๒) ลีลาจังหวะ ๓) สีสันเสียง ๔)เนื้อใน และ ๕) รูปแบบ
(ณัชชา โสคติยานุรักษ์: ๒๕๕๗)
ทํานองของดนตรี (Melody) ครอบคลุมองค์ความรู้สําคัญ ๒ ด้าน คือ
๑ บันไดเสียง และ/หรือโมด (Scales and Modes) ที่ใช้แต่งทํานอง ในดนตรีกระแสหลักอันเป็น
ที่รู้จัก และรับ รองอย่างกว้างขวาง (Common Practice) ดัง ที่พบในดนตรีร ะดับ คีตศิล ป์ตะวันตก ที่
แพร่ห ลายในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๘ ถึงต้นศตวรรษที่ ๒๐ คือบันไดเสียงไดอะทอนิก ซึ่งมี บันไดเสียง
เมเจอร์ กับ ไมเนอร์ เป็นที่รู้จักและนิยมใช้มากที่สุด กับโมดเพลงโบสถ์(Church Modes) อีกจํานวนหนึ่ง

๓๒

๒ การดําเนินทํานอง (Motions of Melody) ซึ่งมี ๓ ลักษณะ คือ ๑) ดําเนินขึ้นและลงตามลําดับ
ขั้นของบันไดเสียงหรือโมด ๒) การดําเนินข้ามขั้นบันไดเสียงหรือโมด และ ๓) การซ้ําโน้ตเดิมต่อเนื่องกันไป
ทํานองโดยมากดําเนินทั้งสามลักษณะสลับกันไป เมื่อจบบทหนึ่งๆ จะได้รูปร่างลักษณะของทํานองโดยรวม
(Melodic Shape หรือ Melodic Profile)
ลีลาจังหวะ (Rhythm and Time) ครอบคลุมเนื้อหา ๓ ด้าน คือ
๑. ลีล าจังหวะที่ดําเนินไปพร้อมกับทํา นอง (Meodic Rhythm) ซึ่งโดยมากมี่ เสียงสั้นและยาว
สลับกันไป ทําให้ทํานองดําเนินไปเร็วบ้างและช้าบ้าง บางครั้ง บางช่วงบางตอนของทํานอง จะมีกระสวน
จังหวะ (Rhythmic Pattern) ที่สามารถใช้ซ้ําหลายครั้งก็ได้
๒. เครื่องหมายจังหวะ (Time Signature) คือการจัดวางจังหวะสํา หรับใช้นับเป็นช่วงๆ แล้ววน
ขึ้นต้นใหม่ เพื่ อ ควบคุม การดํา เนินของดนตรีทั้ง หมดให้เป็นระบบเดียวกั นอย่างต่อเนื่อง โดยปกติจ ะมี
๓ ระบบ คือ ๑) ระบบจังหวะคู่ (Duple Time) ซึ่ง(ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย) นับถึงสอง หรือ สี่แล้ววนขึ้ น
นับ หนึ่ง อีก เช่นนี้ไปเรื่อ ยๆ ๒) จัง หวะสาม (Triple Time) นับ ถึง สามแล้ววนขึ้นนับ หนึ่ง อีก เช่นนี้ไป
เรื่อยๆ และ ๓) จังหวะผสม (Compound Time) ได้จากการนําสองระบบข้างต้นมาใช้ร่วมกัน ที่มีโอกาส
พบได้บ่อย คือ การนําโน้ตสามตัวมานับให้เหลือสองจังหวะเท่ากับโน้ตสองตัวด้วยการนับสามตัวให้เร็วกว่า
ปกติเล็กน้อย (เทียบด้วยคณิตศาสตร์ก็คือ โน้ต ๑ จังหวะจะเหลือความยาวของจังหวะเท่ากับ ๒/๓ จังหวะ
นั่นเอง)
การตัดเพลงทั้งเพลงเป็นท่อนสั้น ๆ เท่า ๆกันนี้ แต่ละท่อนจะมีชื่อเรียกว่า ห้อง (Measure หรือ
Bar) ดนตรีที่สามารถแบ่งเป็นห้องได้ เป็นดนตรีที่นับได้ (Metrical Music) ส่วนที่ไม่ได้แบ่งเป็นห้องๆไว้ให้
(ไม่ว่าตามจริงแล้วจะนับได้หรือนับไม่ได้ก็ตาม) จะเป็นดนตรีที่นับไม่ได้ (Non-metricalMusic)
๓. จังหวะหน้าทับ (Rhythmic Pattern) จัง หวะสองระบบแรกในข้อ ๒ ข้างบนนี้คือที่มาของ
จังหวะหน้าทับของดนตรีเต้นรําที่มีชื่อเรียกต่างกันเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มจังหวะคู่ มี ชื่อที่ใช้อย่าง
แพร่หลายมากกว่า ๒๐ ชื่อเช่น ร้าวง เซิง ช่า- =ช่า- ช่า บีกีน รุม บา แทงโก เร็ก เก ซาลซา ร็อค ฯลฯ
ส่วนจังหวะสามนั้นมีชื่อเรียกไม่ กี่ชื่อ และถูกเหมารวมเป็น วอลทซ์ (Waltz) ไปหมด
จังหวะหน้าทับมีบทบาทสําคัญมากในดนตรีเต้นรําสมัยป๎จจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าทั บตั้งแต่
ช่า-ช่า-ช่า ถึง แทงโก นิยมใช้เป็นหลักในกีฬาลีลาศบ่อยครั้ง
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สีสันเสียง (Timbre/Tone Color) เสียงดนตรีซึ่งเกิดจากเสียงขับร้องของนักร้องชายหรือเสียง
และจากเครื่องดนตรีนานาชนิด ทํา ให้ผู้ฟ๎งมีความรู้สึก และอารมณ์ต่างๆ อย่างหลากหลายเปรียบได้กั บ
ความรู้สึกและอารมณ์ที่ได้จากการมองเห็นสีต่างๆ (อันเป็นที่มาของคําศัพท์ที่ยืมมาจากทัศนศิลป์)
เนื้อใน (Texture) นอกจากเปรียบเสมือนสีแล้วเสียงดนตรียังทํา ให้รู้สึกเหมื อนได้สัมผัสกับเนื้ อ
และผิวของสิ่งต่างๆด้วย เช่น นุ่มนวล ละมุนละไม หยาบกระด้าง ระคาย ฯลฯ ราวกับว่าดนตรีมี “เนื้อ ”
ให้สัมผัสได้
เมื่อแนวทํานองตัง้ แต่สองแนวขึ้นไปดําเนินไปด้วยกันในช่วงเวลาเดียวกัน ความสัมพันธ์ระหว่าง
แนวทํานองเหล่านั้นเองทําให้เกิดเนื้อในขึ้น ๔ ลักษณะ คือ
๑. ทุกแนวทํานองเหมือนกันหมดตั้งแต่ต้นจนจบ (เช่นการร้องเพลงชาติหน้าเสาธง) จะทําให้รสู้ ึก
เหมือนเห็นเส้นเพียงเส้นเดียวในภาพเขียน เนื้อในลักษณะนีเ้ รียกว่า เอกศัพท์ (Monophony)
๒. ทุกแนวทํานองเป็นของเพลงเดียวกัน แต่ไม่เหมือนกันทั้งหมดโดยตลอด มีแตกต่างกันเป็นที่ๆ
มากบ้างน้อยบ้าง โดยไม่ได้กําหนดล่วงหน้า เนื้อในลักษณะนี้เรียกว่า วิวิธศัพท์ (Heterophony)
๓. ทุกแนวทํานองที่ดําเนินไปพร้อมๆกันนั้น แม้จะสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีด้วยคอร์ด แต่ ก็แตกต่าง
กันเหมือนกับเป็นคนละเพลง ฟ๎ ง แล้วตัดสินได้ยากว่าแนวไหนคือทํา นองจริง เนื้อในลัก ษณะนี้เ รียกว่า
พหุศัพท์บรรสาน (Polyphony)
๔. มีหลายแนวทํานอง แต่มีแนวเดียวเท่านั้น (ส่วนมากเป็นแนวบนสุด) ที่เป็นทํานองจริง นอกนั้น
สนับสนุนทํา นองจริงด้วยการเล่นโน้ตในคอร์ดที่ ถูก กําหนดไว้ให้แล้ว เนื้อในลัก ษณะนี้เรียกว่า สหศัพท์
บรรสาน (Homophony)
รูปแบบ (Form) คือโครงสร้างโดยรวมทั้งบทของดนตรี (เหมือนรูปทรงของอาคารทีร่ ะบุแบบแผน
ยุคสมัย และชาติพันธุ์ได้)
อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์รูปแบบของดนตรีนั้น บางกรณีอาจมีดนตรีที่ไม่สามารถใช้ห ลัก การ
ที่ก ล่า วข้างต้นนี้ ได้ส ะดวกหรือ ตรงประเด็น เนื่องจากไม่เ ป็นดนตรีที่อ ยู่ใ นกระแสหลัก ดัง นั้น อาจ
จําเป็นต้องนําหลักการวิเคราะห์รูปแบบของ วิลเลียม พี มาล์ม (William P . Maim) นักดนตรีชาติพันธุ์
วิทยา ซึ่งเห็นว่า รูปแบบดนตรีที่ไม่อยู่ในกระแสหลัก (ซึ่ง มัก เป็นผลงานสั้นๆ) นั้นมีรูป แบบ ๔ อยู่แบบ
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๑) บทสั้นๆ ทีเ่ ล่นซ้ําๆ (Iterative Form)
๒) บทที่เปลี่ยนไปแล้วย้อนกลับไปเล่นอย่างเดิม (Reverting Form)
๓) เพลงซ้ําทํานอง (Strophic Form) คล้ายกับข้อ ๑) แต่มีแบบแผนชัดเจนกว่าและ
ใกล้เคียงกับ ดนตรีในกระแสหลัก
๔) แบบก้าวหน้า (Progressive Form) เปลี่ยนจากแบบหนึง่ ไปเป็นอีกแบบหนึง่ แล้วอาจ
ย้อนกลับอีกก็ได้โดยไม่เข้ากับหลักเกณฑ์ของดนตรีกระแสหลัก (Reck,1977 : 453-479)
ทั้งนี้ สองแบบสุดท้ายบางทีก็มีตัวอย่างที่คล้ายกับของทฤษฎีที่ ณัชชาใช้ (อ้างแล้ว)
การวิจัยนี้จะใช้ทั้งโน้ตสากล และโน้ตตัวเลขบันทึกตัวอย่างดนตรีทั้งหมดที่คัดเลือกและรวบรวมไว้
การวิเ คราะห์บ ริบททางสั งคมและวั ฒนธรรมส่วนใหญ่ใช้แนวคิดที่ วาสิ ษฐ์ จรัณยานนท์
นําเสนอ ในบทความชื่อ “การทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม” ที่อ่านในการสัมมนาทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๒๓
เสนอแนวทางทะนุบํารุงที่สอดคล้องกับสภาพ (หรืออาการ) ๔ อย่าง คือ (วาสิษฐ์,๒๕๒๓)
๑. ทรง หมายถึงสภาพที่ยังคงเดิมหรือเปลี่ยนแปลงจากเดิมเพียงเล็กน้อย โดยเนื้อหาสาระที่มี
มาแต่อดีตยังคงชัดเจนอยู่ การทะนุบํารุงที่เหมาะสมคือสนับสนุนให้มีความสําคัญและมีบทบาทต่อสังคม
ต่อไปตามปกติ
๒. ทรุด หมายถึงสภาพที่ไม่เป็นที่ยอมรับเท่ากับในอดีต จนน่าวิตกว่าอาจจะเสื่อมความนิยม
หรือ ยอมรับไปในไม่ช้า การทะนุบํารุงที่เหมาะสม คือ ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับความ
ต้องการจําเป็นของสังคม ประดุจกับการซ่อมแซมบ้านเรือนซึ่งต้องเปลีย่ นแปลงบางส่วนตามความจําเป็น
๓. ซาก หมายถึงวัฒนธรรมหรือสัญลักษณ์ที่เคยมีบทบาทสําคัญมาก่อน แต่ได้หมดบทบาทไป
เหลือเพียงร่องรอย หรือหลักฐานปรากฏ การทะนุบํารุงที่เหมาะสม คือ การนํามาใช้ใหม่ด้วยการ
กําหนด บทบาทหรือสถานะให้ใหม่ที่เป็นไปได้และเหมาะสมกับสังคม
๔. สิ้น หมายถึงแนวปฏิบัติหรือสิ่งที่หมดบทบาทหรือไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป การทะนุบํารุง
ที่เหมาะสม คือ เก็บวัตถุหรือข้อมูลไว้ในหอสมุด หอจดหมายเหตุ (archive) หรือพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็น
องค์ความรู้สํา หรับ ศึกษา ในบางกรณี อาจทํ า แบบจําลอง หรือ ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ โดยมี ได้มี วัตถุ
เหมือนกับข้อ ๓
(วาสิษฐ์,๒๕๒๓)

๓๕

บทที่ ๓
การดำเนินการวิจัย
๑. การรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ใช้ ๓ วิธีร่วมกัน คือ
๑) การศึกษาผลงานในอดีตของเจอรัลด์ พี ไดค์ (Gerald P.Dyck)
๒) การศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารของทางราชการ และเอกสารอื่น ๆ ในท้องถิ่น
๓) การศึก ษาภาคสนาม ซึ่ง ประกอบด้วยการสัม ภาษณ์บุค คลที่เ กี่ย วข้อ งกับ ด นตรีจีน
กับการสังเกตการณ์ การแสดงดนตรีจีนของนักดนตรีชาวไทยเชื้อสายจีนในเชียงใหม่ตามโอกาสต่าง ๆ
รายละเอียดของการรวบรวมข้อมูลทั้งสามวิธี มีดังต่อไปนี้
๑.๑ การศึกษาผลงานในอดีตของเจอรัลด์ พี ไดค์ ผลงานของไดค์ ได้รับการรวบรวมไว้ในโฟลเดอร์
GPD Database ซึ่งจัดทําโดย สงกรานต์ สมจันทร์ อาจารย์ดนตรีสังกัดภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โฟลเดอร์ GPD Database แยกเป็น ๔ โฟลเดอร์ยอ่ ย ได้แก่
๑) GPD 010 ซึ่งมีไฟล์ดนตรีจีนที่เล่นโดยนักดนตรีจีนในเชียงใหม่ จํานวน ๗ เพลงบันทึกเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๑๐
๒) 10 Chinese Musicians โฟลเดอร์นี้ เป็นภาพนักดนตรีและเครื่องดนตรีจีน ที่เล่นอยู่ ที่
ศาลเจ้ากวนอู (บู้เบี้ย) ถนนข่วงเมรุ ด้านตะวันตกของตลาดวโรรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภาพทั้งหมด
บันทึกปีเดียวกันกับเพลงในโฟลเดอร์ GPD 010
จากการตรวจสอบภาพนัก ดนตรีในโฟลเดอร์นี้กั บ ในหนั ง สือ Musical Journeys in
Northern Thailand พบว่า ภาพนักดนตรีคนหนึ่งที่มีอยู่ในโฟลเดอร์ 10 Chinese Musicians ไม่มี
ในหนังสือ
๓) GPD 118 โฟลเดอร์นี้ เป็นการสัมภาษณ์นักดนตรีท้องถิน่ ล้านนา พร้อมกับตัวอย่างเพลง
๔) GPD 127 โฟล์เดอร์นี้มี ๒๑ ตอน ตอนที่ ๑ – ๑๖ บันทึกการประสมวงดนตรีที่ใช้เครื่อง
ดนตรีไทยผสมกับเครื่องดนตรีตะวันตก ตอนที่ ๑๗ –๒๑ บันทึกการสนทนาระหว่างไดค์ กับนักดนตรี
จีน ซึ่งย้ายมาซ้อมและเล่นที่มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล (ไต้ฮงกง) หลังจากตลาดวโรรสถูกไฟไหม้
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ การสนทนานี้ บันทึกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒
ข้อมูลจากการศึกษาโฟลเดอร์GPD 010 และ GPD 127 (ตอนที่ ๑๗ – ๒๑) มีดังนี้
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จากโฟลเดอร์ GPD 010 ได้ทราบจากการประกาศของนักดนตรี วงดนตรีมีชื่อว่า เชียงใหม่
เผี่ยวก่วยเก่าอ้วง และทราบชื่อเพลง ดังนี้
เพลงที่ ๑ เพลงต้อนรับแขก
เพลงที่ ๒ ไคซิเทง
เพลงที่ ๓ หยูเอ็ง
เพลงที่ ๔ ลั่งเถ่าซัวซิงซาตั้งลัก
เพลงที่ ๕ ลั่งเถ่าซา
เพลงที่ ๖ (ไม่ระบุชื่อ)
เพลงที่ ๗ จุงกัวะเม่งก่าย
การสนทนาในตอนที่ ๒๑ ของโฟลเดอร์ GPD 127 นั้นมีการระบุชื่อนักดนตรีด้วย แต่เป็นชื่อ
ที่มี พยางค์เดียวโดยไม่มีนามสกุล และชื่อเหล่านี้ไม่ปรากฏในเอกสารใด ๆ ของไดค์ด้วย
ผู้วิจัยจะถ่ายถอดทั้งเพลง ๗ นี้ ออกเป็นโน้ตสากล และโน้ตตัวเลขรวมกันไว้ในภาคผนวก
และ บันทึกสําเนาเพลง เพื่อมอบเป็นที่ระลึกแก่ทายาทของนักดนตรีและแก่สถานศึกษาตามเงื่อนไข
ของการอนุญาตที่ได้รับจากเจอรัลด์ ไดค์
ผลการศึกษาจาก GPD Database รวมกับผลการศึกษาจากหนังสือ Musical Journeys in
Northern Thailand (อ้างแล้วในบทที่ ๒) ยังคงไม่สมบูรณ์
๑.๒ การศึกษาจากเอกสารของทางราชการและเอกสารอื่น ๆ การศึกษาวิธีนี้ มีความสัมพันธ์กับ
การศึกษาภาคสนาม และมีความสําคัญต่อการวิจัย เนื่องจากข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับมา และรายงานไว้ใน
บทที่ ๑ ได้ระบุชัดเจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีจีนกับสถานที่พิเศษที่มักเรียกรวม ๆ โรงเจ อันเป็น
คํากลาง ๆ ที่ใช้เรียกศาลเจ้า สมาคม มูลนิธิและชมรมของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน นอกจากนี้ต้อง
ศึกษาถึงสภาพทางสังคมโดยทั่วไปของเชียงใหม่ในช่วงเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาด้วย
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การศึกษาตามวิธีนี้ นอกจากศึกษาจากวรรณกรรมที่อ้างในบทที่ ๒ แล้วยังศึก ษาจากการ
ขออนุญาตสืบค้นจากเอกสารของหน่วยงานราชการด้วย คือ แผนกทะเบียนของที่ว่าการอําเภอ
เมืองเชียงใหม่ ซึ่งคุมทะเบียนมูลนิธิและสมาคม กับ ฝุายการปกครองจังหวัด ซึ่งคุมทะเบียนกุศลสถาน
ชนิดศาลเจ้า
๑.๓ การศึกษาภาคสนาม เป็นวิธีหลักในการรวบรวมข้อมูลโดยแยกเปูาหมายเป็น ๒ ด้าน
คือ ด้านที่เกี่ยวกับอดีต กับด้านที่เกี่ยวกับป๎จจุบัน
ด้านที่ เ กี่ ย วกั บ อดีต ที่ สั ม พั นธ์ กั บ ข้อ มู ล จาก GPD Database (โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ข้ อมู ล
เกี่ยวกับ นักดนตรี) ได้สัมภาษณ์บุคคลอย่างน้อย ๑๕ คน เพื่อได้ข้อมูลนักดนตรีรุ่นอดีต ๗ คน
ด้านที่เกี่ยวกับป๎จจุบัน ด้วยข้อมูลเบื้องต้นซึ่งเป็นชื่อนักดนตรีรุ่นป๎จจุบัน ๒ คน กับชื่อโรงเจ
๑ แห่ง ผู้วิจัยได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การแสดงดนตรีจีนในโรงเจ ๕ แห่ง รวม ๑๐ ครั้ง เพื่อบันทึกภาพ
และเสียง ได้สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง ๑๓ คนและนักดนตรีรุ่นป๎จจุบัน ๘ คน
นอกจากนี้ได้เ ข้าไปยัง สถานศึก ษาแห่ง ที่ ส าม (โรงเรียนช่องฟูาซินเซิง บํารุง ) เพื่อศึก ษา
กระบวนการของการอนุรักษ์และการสืบทอดดนตรีในป๎จจุบัน ๔ ครั้ง

๒. ผลการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
๒.๑ ผลการศึกษาผลงานในอดีตของเจอรัลด์ พี ไดค์ พบว่า
๑) ภาพถ่ายนักดนตรีจีน ๑๐ คน จาก โฟลเดอร์ 10 Chinese Musicians จาก
GPD Database กับภาพนักดนตรีจีนในหนังสือ Musical Journeys in Northern Thailand (อ้างแล้ว
ใน บทที่ ๒) นั้น มีภาพนักดนตรีที่ตรงกัน ๙ คน นักดนตรีจาก GPD คนหนึ่งไม่มีภาพในหนังสือ และใน
หนังสือ มีนักดนตรีเพิ่มมาอีก ๓ คน นักดนตรีทั้งหมดจากทั้งสองแหล่งไม่ปรากฏนามในเอกสาร
๒) นักดนตรีจีนรุ่นอดีตที่มีภาพใน GPD แต่ไม่มีภาพในหนังสือนั้น เป็นนักดนตรี
รายแรก ที่ถูกระบุโดยมนัส ศิริมหาราช
๓) การสืบค้นหาข้อมูลนักดนตรีจีนรุ่นอดีตประสบความสําเร็จด้วยความอนุเคราะห์
ของ บุคคลผู้อาศัยหรือคุ้นเคยกับตลาดวโรรส และตลาดต้นลําไยเป็นอย่างดีหลายราย ก่อนจะได้พบ
ทายาทและ /หรือคนในตระกูลของนักดนตรีจีนรุ่นอดีต ๗ รายดังนี้
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๑. ตั้งคุ้ย แซ่ฉั่ว (ภาพที่ ๒๐) เจ้าของร้านจําหน่ายรองเท้า ฉั่วเกี่ยงเส็ง ใกล้ประตูเข้าตลาด ต้น
ลําไย ใต้สะพานลอยข้ามถนนระหว่างตลาดต้นลําไยกับตลาดวโรรส นักดนตรีผู้นี้ คือ ผู้ที่มีภาพอยู่ใน
โฟลเดอร์ 10 Chinese Musicians แต่ไม่มีในหนังสือ Musical Journeys in Northern Thailand
ตัง้ คุ้ยเป็นนักดนตรีรายแรกที่ผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้นอย่างน้อย ๓ รายระบุชื่อ และที่อยู่ได้ถูกต้อง และราย
หนึ่ง บอกว่าเป็นหัวหน้าวงดนตรีด้วย ป๎จจุบันร้านนี้เปลี่ยนชื่อเป็น สหภัณฑ์ แต่ชื่ออักษรจีนในปูาย
ยัง คงเป็น ชื่อ เดิม (ภาพที่ ๒๑) ผู้ดูแลรักษาร้านนี้คืออนันต์ แซ่ ฉั่ว บุตรชาย กับ ธนวัฒน์ แซ่ฉั่ว
หลานชาย ซึ่งเป็น มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แต่ไม่เป็นนักดนตรีและไม่ทราบว่ามีข้อมูลด้าน
ดนตรีของบรรพบุรษของตน (ธนวัฒน์ แซ่ฉั่ว, ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑) (ภาพที่ ๒๒)

ภาพที่ ๒๐ ตั้งคุ้ย แซ่ฉั่ว

ภาพที่ ๒๑ ชื่อป๎จจุบันของร้านฉั่วเกี่ยงเส็ง (เดิม)

(ที่มา: GPD Database, 1967)

(ที่มา : ประสิทธิ์ เลียวสิรพิ งศ์)

ภาพที่ ๒๒ ธนวัฒน์ แซ่ฉั่ว(ขวา) หลานชายของตั้งคุ้ย แซ่ฉั่ว
(ที่มา:ประสิทธิ์ เลียวสิรพิ งศ์)
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๒. นิ่มไตบั๊ก (ภาพที่ ๒๓) นักดนตรีจีนรุ่นอดีตผู้นี้เป็นมือกลองของวงด้วย ก่อนไฟไหม้ ร้าน
จําหน่ายหนังสือพิมพ์อยู่ใกล้มุมด้านตะวันออกเฉียงเหนือของตลาดวโรรส ผู้วิจัยได้พบบุตรคนสุดท้อง
ในจํานวนบุตรทั้ ง หมด ๘ คน ชื่ออรุณศรี อยนาพิสิทธิ์ (ภาพที่ ๒๔) อายุ ๗๗ ปี ที่ ร้านจําหน่าย
หนังสือพิมพ์ ในตลาดวโรรส (อรุณศรี อยนาพิสิทธิ์, ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ สัมภาษณ์)

ภาพที่ ๒๓ นิ่มไตบั๊ก
(ที่มา : GPD Database, 1967)

ภาพที่ ๒๔ อรุณศรี อยนาพิสิทธิ์ บุตรีของนิ่มไตบั๊ก
(ที่มา : ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ์, ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑)

อรุณศรีสมรสกับ ซิน อยนาพิสิทธิ์ (ภาพที่ ๒๕) อายุ๘๑ ปี ซิน จํานักดนตรีในภาพถ่ายได้อีก
สองสามคน และได้ให้ความอนุเ คราะห์แก่ ผู้วิจัย ด้วยการนําอาสาภาพถ่ายของไดค์ ตระเวนไป
สอบถามหา ทายาทหรือญาติตามสถานที่ที่ทราบว่า เคยเป็นที่พักอาศัยในอดีตของนักดนตรีเหล่านั้น
จนได้พบทายาท และบุคคลในครอบครัวของนักดนตรีจีนรุ่นอดีตอีก ๔ ราย

๔๐

ภาพที่ ๒๕ ซิน อยนาพิสิทธิ์ (ซ้าย) บุตรเขยของนิ่มไตบั๊ก
(ที่มา : ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ์ ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ )
๓. เต็กเจียว แซ่งุ่ย (ภาพที่ ๒๖) เจ้าของร้านจําหน่ายของใช้ในครัวเรือน ซึ่งส่วนมากเป็น
เครื่อ งจัก สานอยู่ที่ด้านใต้ของศาลเจ้าปุงเถ่ ากง มีบุตร ๔ คนจากมารดา ๒ คน บุตรคนสุดท้องจาก
มารดา ซึ่งเป็นภรรยาคนที่สอง และมีเชื้อสายจีนชื่อวิเชียร สุรชาติชัยกุล ป๎จจุบันอายุ ๗๐ ปี เป็นเจ้าของ
ร้าน ก๋วยเตี๋ยวที่ถนนเจริญประเทศ ตรงข้ามกับโรงเรียนเรยีนาเชลี (วิเชียร สุรชาติชัยกุล, ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๒
: สัมภาษณ์) (ภาพที่ ๒๗)

ภาพที่๒๖ เต็กเจียว แซ่งุ่ย
(ที่มา : GPD Database, 1967)

๔๑

ภาพที่ ๒๗ วิเชียร สุรชาติชัยกุล (ขวา) บุตรของเต็กเจียว แซ่งุ่ย
(ที่มา : ประสิทธิ์ เลียวสิรพิ งศ์)
๔. ไต่อุ้ย แซ่โง้ว (ภาพที่๒๘) ก่อนไฟไหม้ตลาด มีร้านขายข้าวสารอยู่ที่ตลาดต้นลําไย
หลังจากไฟไหม้ได้ย้ายไปเปิดร้านที่สถานีขนส่งช้างเผือก มีบุตรกับภรรยาที่เมืองจีนมี ๒ คน กับภรรยา
เชื้อสายจีนในเมืองไทย ๓ คน เป็นชาย ๒ คน บุตรชายคนสุดท้องชื่อ เมธี วุฒิฉายานันท์ ป๎จจุบันอายุ ๖๑ ปี
(ภาพที่ ๒๙) ทําธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ตอนเป็นเด็กติดตามบิดาไปที่ศาลเจ้ากวนอูบ่อยๆ จนรู้จัก
นักดนตรีในวงดนตรีหลายคน

ภาพที่ ๒๘ ไต่อุ้ย แซ่โง้ว
(ที่มา : GPD Database, 1967)

๔๒

ภาพที่ ๒๙ เมธี วุฒิฉายานันท์ (ซ้าย) บุตรของไต่อุ้ย แซ่โง้ว
(ที่มา:ประสิทธิ์ เลียวสิรพิ งศ์)
๕. เฮียงต๋ง แซ่โค้ว (ภาพที่ ๓๐) เจ้าของร้านขายของชําด้านใต้ของตลาดต้นลําไยก่อน ไฟไหม้
มีบุตรชาย ๒ คน คนโตชื่อ สมพงษ์ คุตติกุล เคยเป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงชื่อ“โอดิน” ป๎จจุบันอายุ ๗๖ ปี
เป็นเจ้าของร้านชําในตลาดต้นลําไย คนเล็กชื่อ วินัย คุตติกุล (ภาพที่ ๓๑) เรียนชั้นประถมที่โรงเรียน
ช่องฟูา ชั้นมัธยมที่โรงเรียนมงฟอร์ต และเรียนต่อที่วิทยาลัยเทคนิค ป๎จจุบัน อายุ ๗๓ ปี ขายน้ําเต้าหู้
ตอนกลางคืนที่ลานหน้าประตูเชียงใหม่ มีบุตรหนึ่งคน

ภาพที่ ๓๐ เฮียงต๋ง แซ่โค้ว ภาพที่ ๓๑ วินัย คุตติกุล (ซ้าย) บุตรของเฮียงต๋ง แซ่โค้ว
(ที่มา : GPD Database, 1967)
(ที่มา : ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ์)

๔๓

๖. เฮียงเกียง แซ่โ ค้ว (ภาพที่ ๓๒) เป็นน้องชายของเฮียงต๋ง แซ่โ ค้ว บุตรชายคนหนึ่ง
เป็นเจ้าของร้านชําในตลาดประตูเชียงใหม่

ภาพที่ ๓๒ เฮียงเกียง แซ่โค้ว
(ที่มา : GPD Database, 1967)
๗. ฮิน แซ่อึ้ง (ภาพที่ ๓๓) เจ้าของร้านชํา และค้าพืชไร่ที่หนองประทีป (ทางตะวันออก
ของสถานีรถไฟเชียงใหม่) เสียชีวิตเมื่อ ๓๓ ปีก่อน ขณะอายุได้ ๗๓ ปี มีบุตรชาย ๒ คน คนเล็กเสียชีวิตแล้ว
คนโตชื่อทรงศักดิ์ พินประภาอร่าม (ป๎จจุบันอายุ ๖๘ ปี) สมรสกับอนัญญา แซ่เบ๊ อายุ ๖๗ ปี (ภาพที่ ๓๔)
แต่ไม่มีบุตร จึงอุปการะหลาน ๒ คนแทนน้องชาย ป๎จจุบันทรงศักดิ์ปุวยเป็นอัมพาต ภรรยาจึงดูแลกิจการ
ร้านแว่นตานําศิลป์ ที่ประตูท่าแพแทน ฮิน เล่นเครื่องดนตรีได้มากกว่า ๑ อย่าง แต่ที่ถนัดและชอบมากคือ
ขลุ่ยตีซื่อ (อนัญญา แซ่เบ๊, ก.พ. ๒๕๖๒ : สัมภาษณ์)

๔๔

ภาพที่ ๓๓ ฮิน แซ่อึ้ง
(ที่มา : GPD Database, 1967)

ภาพที่ ๓๔ อนัญญา แซ่เบ๊ บุตรสะใภ้ของฮิน แซ่องึ้
(ที่มา : ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ์)

๘. เกียเล้ง แซ่คู (ภาพที่ ๓๕) เป็นพ่อค้าข้าวสารอยู่ที่ย่านลอยเคราะห์ มีบุตรชายสองคน
บุตรสาวหนึ่งคน คือ อังคณา จิตติกานนท์ อายุ ๗๐ ปี (ภาพที่ ๓๖) ซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายเครื่องถ้วยชาม
อยู่ในตลาดต้นลําไย อังคณาระบุว่าพี่ ชายคนหนึ่ง (ป๎จจุบันเสียชีวิตแล้ว) เล่นดนตรีจีนได้ และได้ถ่ายทอด
ให้แก่ลูกชายของตนด้วย อังคณาไม่ทราบว่า พี่ชายได้เรียนดนตรีจากบิดาตั้งแต่เมื่อไรหรือมากน้อยเพียงใด
และไม่ทราบว่าหลานชายยังคงเล่นอยู่หรือไม่ เพราะไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดหลายปีแล้ว

๔๕

ภาพที่ ๓๕ เกียเล้ง แซ่คู
(ที่มา:Dyck : 2006)

ภาพที่ ๓๖ อังคณา จิตติกานนท์ (ซ้าย) บุตรีของเกียเล้ง แซ่คู
(ที่มา:ประสิทธิ์ เลียวสิรพงศ์,๒๕๖๒)

๙. จิวเป็งซือ (ภาพที่ ๓๗) ทราบชื่อและข้อมูลโดยสังเขป จากบุตรและบุตรีของนักดนตรี
รุ่นอดีต ๓ รายว่า ทําน้ําเต้าหู้จําหน่ายอยู่ที่ย่านปุาแพ่ง (ตลาดเมืองใหม่ในป๎จจุบัน) บุตรชายของคนหนึ่งชื่อ
มุ่ยเอ็ง แต่ไม่ทราบข้อมูลอื่นๆ

ภาพที่ ๓๗ จิว เป็งซือ
(ที่มา : G.P. Dyck, 2006)

๔๖

๑๐. เต็กเค้ง (ภาพที่ ๓๘) ทราบชื่อจากการสนทนาระหว่าง เจ.พี.ไดค์ กับ นัก ดนตรีจีน
เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒ (GPD Database) และทราบจาก ซิน อยนาพิสิทธิ์ ว่าเป็นเจ้าของร้านขายยาเฮ็งตง
ที่หัวมุมสามแยกถนนช้างม่อยบรรจบกับถนนข่วงเมรุ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตลาดวโรรส) ต่อมา
ครอบครัวจําหน่ายร้านให้ผู้อื่นซึ่งเปลี่ยนกิจการเป็นอย่างอื่น และไม่มีใครทราบว่าบุตรไปอยู่ที่ไหน

ภาพที่ ๓๘ เต็กเค้ง
(ที่มา : GPD Database, 1967)
๑๑. ก๊กเคี้ยง (ภาพที่ ๓๙ )ทราบชื่อจากการสนทนาระหว่าง เจ.พี.ไดค์ กับนักดนตรีจีน
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ (GPD Database) และจากบุตรและบุตรีของนักดนตรีรุ่นอดีต ๒ ราย แต่ไม่ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับทายาทของนักดนตรีรายนี้

ภาพที่ ๓๙ ก๊กเคี้ยง
(ที่มา : Dyck,1967 เรื่องเดิม)

๔๗

ทายาทหรือบุคคลในครอบครัวของนักดนตรีรุ่นอดีตเหล่านี้ มีเพียงรายเดียวที่น้องสาว
ระบุว่า เคยเห็นเล่นดนตรีจีน ซึ่งยังไม่ชัดเจน ส่วนรายอื่น ๆ นั้นแต่ละคนได้รับการศึกษาในระบบ
โรงเรียนไม่ต่ํากว่า ระดับมัธยม บางคนได้ศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา และใช้ภาษาถิ่นไทยเหนือได้เป็น
อย่างดี บุตรธิดาของบุคคล เหล่านี้ก็ได้รับการศึกษาและมีอาชีพที่มั่นคง
๒.๒ ผลการศึกษาจากเอกสารของทางราชการและเอกสารอื่น ๆ
องค์กรของชาวไทยเชื้อสายจีนในเชียงใหม่ ซึ่งจํา แนกตามกลุ่มภาษาและตามความเชื่อ
อย่างหลากหลาย ได้ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรตามกฎหมายไทยได้ ๓ ลักษณะ คือ
๒.๒.๑ สมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนในเชียงใหม่ มีสมาคมที่จดทะเบียน ๑๒ สมาคม
คือ (ตัวเลขในวงเล็บ คือ ปีพุทธศักราชที่จดทะเบียน) ดังต่อไปนี้
๑. สมาคมชาวเชียงใหม่เชื้อสายยูนนานตั้งอยู่ที่ ๑๐/๓ ถนนหัสดิเสวี ตําบลศรีภูมิ
อําเภอเมืองเชียงใหม่ ๒๕๓๘)
๒. สมาคมพาณิชย์สามัคคีเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๗๑ ถนนทุ่งโฮเต็ล ตําบลวัดเกต อําเภอ
เมืองเชียงใหม่
๓. สมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ถนนซุเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ - ลําปาง
๔. สมาคมไหหนําเชียงใหม่ ตั้ง อยู่ที่ ๒๖/๑ ถนนประชาสัมพันธ์ ตํา บลช้างคลาน
อําเภอเมืองเชียงใหม่ (๒๕๔๓)
๕. สมาคมพุทธภาวนาบุญสถาน (เทียนฮกตึ๊ง) ตั้งอยู่ที่ ๖๐ ถนนเมืองสมุทร ตําบล
ช้างม่อย อําเภอเมืองเชียงใหม่
๖. สมาคมสํานักภาวนาลานนาเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑๗๕ ถนนพระปกเกล้า ตํา บล
พระสิงห์ อําเภอเมืองเชียงใหม่ (๒๕๓๘)
๗. สมาคมฮากกาเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนช้างคลาน ตําบลปุาแดด อําเภอเมือง
เชียงใหม่ (๒๕๑๙)
๘. สมาคมจีนเตี้ยเอี้ยเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๒๘ ถนนบํารุงบุรี ตําบลพระสิงห์ อําเภอ
เมืองเชียงใหม่ (๒๕๒๐)
๙. สมาคมจีนโผวเล้ง เชียงใหม่ ตั้ง อยู่ที่ ๑๙๕/๑๔-๑๕ ถนนปุาตัน ตํา บลปุาตัน
อําเภอ เมืองเชียงใหม่ (๒๕๒๕)

๔๘

๑๐. สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจีนเชียงใหม่แปดสถาบัน ตั้งอยู่ในโรงเรียนช่องฟูา
ซินเซิงวาณิชบํารุง ถนนซุเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลําปาง อําเภอสารภี
๑๑.สมาคมแต้จิ๋วเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๓๑/๑๓ ถนนเชียงใหม่-ลําปาง ตําบลช้างเผือก
อําเภอเมืองเชียงใหม่ (๒๕๕๔)
๑๒. สมาคมตระกูลหวาง (อึ้ง) ตั้งอยู่ที่ถนนกองทราย ตํา บลวัดเกต อําเภอเมือง
เชียงใหม่ (๒๕๕๗)
(ที่มา : ประสิทธิ์ บุตรแก้ว. อําเภอเมืองเชียงใหม่, ๔ เมษายน ๒๕๖๑)
ในจํานวนนี้ สมาคมพุทธภาวนาบุญสถาน (เทียนฮกตึ้ง) เป็นสมาคมที่มีเครื่องดนตรี
หลายชนิด คือ ซอด้วง ขิม ชุดฆ้องกลองหล่อโก้ว และเชลโล่ กับเอ้อหู อย่างละคัน ซึ่งซื้อเมื่อเดือน
๒๕๖๑
นอกจากนี้ ที่ สมาคมไหหนํา เชียงใหม่ มี การฝึก ซ้อมขับ ร้องเพลงภาษาจีนกลางของ
สมาชิก ในตอนค่ําวันจันทร์และวันศุกร์
๒.๒.๒ มูลนิธิ ชาวไทยเชื้อสายจีนในเชียงใหม่มีมูลนิธิที่จดทะเบียน ๑๔ แห่งคือ
๑) มูลนิธิกว๋องตุง้ ช่วยการกุศลสาธารณะเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่ถนนประชาสัมพันธ์ ตําบล
ช้างคลาน อําเภอเมืองเชียงใหม่ (๒๕๐๘)
๒) มูลนิธิสํานักพุทธภาวนาเชียงใหม่ (หงี่เต็กตึ้ง) ตั้งอยู่ที่๖๑/๔ ถนนมนตรี ตําบล วัด
เกต อําเภอ เมืองเชียงใหม่ (๒๕๒๗)
๓) มูลนิธินายมาแดง วิบูลย์สันติ ตั้งอยู่ที่ถนนโชตนา ตําบลช้างเผือก อําเภอเมือง
เชียงใหม่ (๒๕๑๐)
๔) มูลนิธิคําเที่ยง เจ้าคําใต้ กิมฮ้อ ตั้งอยู่ที่ถนนไปรษณีย์ ตําบลช้างม่อ อําเภอเมือง
เชียงใหม่ (๒๕๒๒)
๕) มูลนิธิกวนอิมธรรมทาน ตั้งอยูท่ ี่๔๕/๖ ถนนเมืองสมุทร ตําบลช้างม่อย อําเภอเมือง
เชียงใหม่ (๒๕๑๖)

๔๙

๖) มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล (ไต้ฮงกง) ตั้งอยู่ที่ถนนลอยเคราะห์ ตําบล ช้าง
คลาน อําเภอเมือง เชียงใหม่ (๒๕๔๔)
๗) มูลนิธิอริยสถานธรรมแห่งป๎ญญา ตั้งอยู่ที่ ๑๐๘ หมู่ที่ ๘ ตําบลสันผีเสื้อ อําเภอ
เมืองเชียงใหม่ (๒๕๔๕)
๘) มูลนิธิส่งเสริมปุงเถ่ากงเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่เดียวกันกับศาลเจ้าปุงเถ่ากง (๒๕๔๕)
๙) มูลนิธิเทียนเจิ้งอี่ ตั้งอยู่ที่ ๘/๔ ถนนแก้วนวรัฐ ตําบลวัดเกต อําเภอเมืองเชียงใหม่
๑๐) มูลนิธิไท่หลินเทิดคุณธรรม ตั้งอยู่ที่ ๖๒ ถนนบ้านสันปุาเลียง ตําบลหนองหอย
อําเภอเมืองเชียงใหม่ (๒๕๔๙)
๑๑) มูลนิธิจงหวานเต้าเต๋อซ่านถัง ตั้งอยู่ที่ ๒๒ วัดหนองปุาครั่ง ตําบลหนองปุาครั่ง
อําเภอเมืองเชียงใหม่ (๒๕๕๕)
๑๒) มูลนิธิเชียงใหม่จูงอัง ตั้งอยู่ที่ ๑๕๘/๒ หมู่ที่ ๑ ตําบลท่าศาลา อําเภอเมือง
เชียงใหม่ (๒๕๕๕)
๑๓) มูลนิธิเมี่ยวเจวี๊ยซื่อตั้งอยู่ที่ ๑/๑ ถนนห้วยแก้ว ตําบลช้างเผือก อําเภอเมือง
เชียงใหม่ (๒๕๖๐)
๑๔) มูลนิธิวิป๎สสนาราม (เช็งฮั้วฮุกตึ้ง) ตั้งอยู่ที่ ๒๘ ถนนเมืองสมุทร ตําบลช้างม่อย
อําเภอเมืองเชียงใหม่
ในจํานวนนี้ มูลนิธิทีเกี่ยวข้องกับดนตรีและเป็นสถานที่สําหรับการรวบรวมข้อ มูล
สนาม ได้แก่ มูลนิธิสํานักพุทธภาวนาเชียงใหม่ (หงี่เต็กตึ้ง) มูลนิธิกวนอิมธรรมทาน มูลนิธิเชียงใหม่
สามัคคีการกุศล (ไต้ฮงกง) และมูลนิธิวิป๎สสนาราม (เช็งฮั้วฮุกตึ้ง)
๒.๒.๓ ศาลเจ้า จังหวัดเชียงใหม่ มีศาลเจ้าทีจ่ ดทะเบียนเป็นกุศลสถานตามกฎหมาย
ชื่อกฎเสนาบดี ว่าด้วยกุศลสถาน ชนิดศาลเจ้า พุทธศักราช ๒๔๖๓ รวม ๕ แห่ง คือ
๑) ศาลเจ้าปุงเถ่ากง
๒) ศาลเจ้ากวนอู (บู้เบี้ย)
๓) ศาลเจ้าแม่ทับทิม
๔) ศาลเจ้าศรีอริยะเมตตรัย
๕) ศาลเจ้าปึงเถ่ากง – ม่า จอมทอง

๕๐

ศาลเจ้า ๒ แห่งแรก เป็นศาลเจ้าเก่าที่จดทะเบียนตามกฎเสนาบดี อีก ๓ แห่ง จดทะเบียน
ด้วยความสมัครใจ ถึงแม้ว่า หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ จะไม่มีกฎหมายบังคับให้
ศาลเจ้าต้องจดทะเบียนก็ตาม (สุริยา สุภาเดช, ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
ในจํานวนนี้ ศาลเจ้ากวนอู (บู้เบี้ย) เกี่ยวข้องกับดนตรีจีนในเชียงใหม่ในอดีต ตามที่
ระบุแล้วในบทที่ ๑ และเป็นสถานที่สําหรับรวบรวมข้อมูลสนามในการวิจัยครั้งนี้ด้วย
๒.๒.๔ ชมรมเป็นองค์กรทางสังคมที่ไม่จําเป็นต้องจดทะเบียน ดังนั้น จํานวนของชมรม
จึงไม่เป็นที่ทราบชัดและแน่นอน ชมรมที่เกี่ยวข้องกับดนตรีจีนเชียงใหม่ มี ๒ ชมรม คือ ๑) ชมรมดนตรีจีน
เชียงใหม่ และ ๒) ชมรมตระกูลลิ้ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้มอบเครื่องดนตรีจํานวนหนึ่ง แก่มูลนิธิ เชียงใหม่
สามัคคีการกุศล เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.๓ ผลการศึกษาภาคสนาม ได้ดําเนินการตามเปูาหมายด้านที่ ๑ (คือการสืบค้นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับนักดนตรีจีนรุ่นอดีต) ได้เสนอผลร่วมกับการศึกษาจาก GPD Database ไปแล้ว คงเหลือผลจาก
การสังเกตการณ์การแสดงดนตรีจีนในวาระต่าง ๆ กับการสังเกตการณ์ดนตรีในสถานศึกษา
๒.๓.๑ การสังเกตการณ์การแสดงดนตรีจีนในวาระต่างนั้นๆ ได้สังเกตการณ์การแสดง
ดนตรีจีนในโรงเจ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ โดยอาศัยข้อมูลจากปฏิทินจีน
และ จากนักดนตรีจีน รวม ๑๐ ครั้งในสถานที่ต่าง ๆ การสังเกตการณ์ดังกล่าวกระทําในช่วงเทศกาลที่
ชาวไทย เชื้อสายจีนในเชียงใหม่ปฏิบัติตามปฏิทินจีนมานาน ดังนี้
๑) งานเทศกาลทิ้งกระจาด ที่มูลนิธิกวนอิมธรรมสถาน ๑ ครั้งเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม
๒๕๖๑
๒) งานเทศกาลทิ้งกระจาด ที่มูลนิธิวิป๎สสนาราม (เช็งฮั้วฮุกตึ้ง) จํานวน ๒ ครั้ง ใน
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
๓) งานเทศกาลทิ้งกระจาด ที่มูลนิธิสํานักพุทธภาวนาเชียงใหม่ (หงี่เต็กตึ้ง) ๒ ครั้ง
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ และวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ กับงานเทศกาลกินเจ ๑ ครั้ง เมื่อวันที่
๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑
๔) งานเทศกาลทิ้งกระจาด ที่สมาคมพุทธภาวนาบุญสถาน (เทียนฮกตึ้ง) จํานวน ๒
ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ และวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑

๕๑

๕) งานเทศกาลทิ้งกระจาด ที่ศาลเจ้ากวนอู (บู้เบี้ย) จํานวน ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๙
กันยายน ๒๕๖๐ และวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑
๖) การแสดงดนตรีในงานเลีย้ งในเทศกาลไหว้พระจันทร์ ทีห่ น้าศาลเจ้าปุงเถ่ากง
เมือ่ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
การแสดงดนตรีในโอกาสที่กล่าวข้างต้นนั้น ๙ ครั้งเป็นส่วนหนึ่งของการสวดมนต์จีนตามพิธีการ
ครั้งสุดท้ายเป็นการแสดงบนเวทีในงานเลี้ยง
ระหว่างการร่วมสังเกตการณ์การแสดงดนตรีจีนในโรงเจที่กล่าวมานั้น ผู้วิจัยได้พบนักดนตรี
ที่ถูกระบุนามมาก่อนแล้ว ๒ คน (คืออาจารย์เพิ่ม กับ ครูอุ้ม) (อ้างแล้วในบทที่ ๑) พร้อมกับนักดนตรี
คนอื่น ๆ อีก ๖ คน เป็นครั้งแรกที่โรงเจเช็งฮั้วฮุกตึ๊ง ดังนี้
๑) นายอภิชาติ เกียรติวงศ์ชัย (ยืนคนที่๒จากขวา) อายุ ๕๕ ปี นักดนตรีจีน ซึ่งเคยสอน
ที่โรงเรียนคําเที่ยงอนุสรณ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นที่รู้จักในชื่อ อาจารย์เพิ่ม มีอาชีพหลักเป็นช่างซ่อม
รถจั กรยานยนต์ บรรพบุ รุษเป็ นแต้ จิ๋วชาวนครสวรรค์ เรี ยนดนตรีกั บบิ ดาซึ่ง เป็ นนั กดนตรีอาชี พ
เช่นเดียวกับ พี่ชายคนโตซึ่งอาศัยอยู่ที่นครสวรรค์
๒) นายอนุพงศ์ เกียรติวงศ์ชัย (ยืนคนที่ ๒ จากซ้าย) อายุ ๕๓ ปี น้องของอาจารย์เพิ่ม
เป็นนักดนตรีจีน ซึ่งเป็นที่รู้จกั ในชื่อ ซินแซไช้ (อาจารย์ไช้) มีอาชีพหลักเป็นช่างซ่อมจักรยาน เรียนดนตรีกับ
บิดาเช่นกัน
๓) นายชุมพล ศรีไชยวงศ์ (ยืนซ้ายสุด) อายุ ๓๗ ปี นักดนตรีจีน ซึ่งมีอาชีพหลักเป็นผู้ช่วย
พ่อครัวในภัตตาคาร มีชื่อในวงการดนตรีจีนว่า ครูอุ้ม เรียนและฝึกฝนดนตรีด้วยตนเองแล้วมาเรียนโน้ต
ตัวเลขกับอาจารย์ไช้ เคยสอนดนตรีจีนที่โรงเรียนช่องฟูาซินเซิงวาณิชบํารุงช่วงหนึ่งก่อนอาจารย์เชา ลัมโภ
๔) นางสาวสิริโสภา แซ่ลิ้ม (ปิ๊ง) (นั่งซ้ายสุด) อายุ ๒๔ ปี นักดนตรีจีน และดนตรีสากล
ที่อ่านได้ทั้งโน้ตตัวเลข และโน้ตสากล สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาด้านเทคนิคการแพทย์ มีอาชีพหลักเป็น
นักกายภาพบําบัดอิสระ และเล่นดนตรีในวงดนตรีสากล เรียนดนตรีที่โรงเรียนช่องฟูาซินเซิงวาณิชบํารุง
แล้วเรียนโน้ตตัวเลขกับครูอุ้ม สิริโสภา มีบิดาเป็นชาวจีนไหหลํา
๕) นางสาวสุนารี แซ่ลิ่ม (นุ้ย)(นั่งคนที่ ๒ จากซ้าย) อายุ ๒๘ ปี นักดนตรีจีน ซึ่งมีอาชีพ
หลักเป็นผู้ช่วยผู้จัดการหอพักเอกชน เริ่มฝึกเล่นดนตรีไทยก่อนที่โรงเรียนช่องฟูาซินเซิงวาณิชบํา รุง
แล้วมาเรียนโน้ตตัวเลขกับครูอุ้ม

๕๒

๖) นายกมลศักดิ์ กิตติกรรณาภรณ์ (กอล์ฟ) อายุ ๒๔ ปี (ยืนกลาง)ุ นักดนตรีประจํา
เครือ่ งจังหวะ (หล่อโก้ว) มีอาชีพหลักเป็นพนักงานบริษัทเอกชน กําลงั ฝึกฝนการเล่นเครือ่ งดนตรีทเี่ ล่น
เป็นทํานองได้กับโน้ตตัวเลข โดยมีอาจารย์ทงั้ สามคนในวงเป็นผู้นิเทศ
๗) นางสาวปิยดา กาญจนํารงนันท์ (นั่งคนที่ ๒ จากขวา) นักดนตรีจีน เล่นเอ้อหู
๘) นางสาวอุป๎ฏฐ์สินี กองอินทร์ (เอื้อ) (นั่งขวาสุด) นักดนตรีเล่นเอ้อหู

ภาพที่ ๔๐ นักดนตรีจีนกลุ่มสามอาจารย์ ที่มูลนิธิวิปส๎ สนาราม เชียงใหม่
(ที่มา : ประสิทธิ์ เลียวสิรพิ งศ์, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐)
หลังจากนั้น ได้พบนักดนตรีจีนเพิ่มอีก ๒ คน ที่สมาคมพุทธภาวนาบุญสถาน (เทียนฮกตึ๊ง) คือ
นายจตุพร ศรีไชยวงศ์ อายุ ๓๕ ปี น้องของนายชุมพล ถนัดเปุาขลุ่ยจีนเป็นพิเศษ มีอาชีพหลักเป็นหัวหน้า
ช่างซ่อมบํารุงของหอพั กเอกชน เรียนโน้ตตัวเลขกับอาจารย์ไช้ อีกคนหนึ่งคือนายย้ง แซ่ตั้ง อายุ ๓๙ ปี
หัวหน้ากลุ่มเครื่องจังหวะประจําสมาคมพุทธภาวนาบุญสถาน
ดนตรีจีนในโรงเจ เป็นดนตรีพิธีการที่มีในช่วงเทศกาลทิ้งกระจาด และเทศกาลกินเจ ใน พ.ศ.
๒๕๖๑ ในโรงเจ ๕ แห่ง เกือบทั้งหมดเป็นการบรรเลงร่วมกับการสวดมนต์จีนโดยนักดนตรีจีนชาวเชียงใหม่
กลุ่มสามอาจารย์ (คือ อาจารย์เพิ่ม อาจารย์ไช้ และอาจารย์อุ้ม) ซึ่งเป็นนักดนตรีที่ รู้โน้ต (music literate)
ทั้งสิ้น เครื่องดนตรีที่ใช้เกือบทั้งหมดเป็นเครื่องดนตรีจีนตามแบบแผนดั้งเดิม ยกเว้นเบสไฟฟูาที่เล่น โดย
สิริโสภา เท่านั้น ที่เป็นเครื่องดนตรีตะวันตก

๕๓

การสวดมนต์ในเทศกาลทิ้งกระจาดนั้นมี ๓ ลักษณะต่างกัน คือ
๑) มูลนิธิกวนอิมธรรมทาน และมูลนิธิวิป๎สสนาราม มีเจ้าพิธีสวดมนต์เป็นพระภิกษุชาวจีนนิกาย
มหายาน ๔ รูป จากวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม ซึ่งเป็นวัดจีนนิกายที่อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จากการ
สัมภาษณ์พระสุเทพ ซึ่งยี่ หนึ่งในสี่พระสงฆ์จากวัดหมื่นพุทธคุณาราม ทราบว่า การสวดมนต์จีน ใช้บทสวดที่
กําหนดโดยคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย ซึ่งมี ๒ ลักษณะ คือ เป็นคาถา กั บเป็นบทสรรเสริ ญที่ มี
ทํานองเสนาะ (พระสุเทพ ซึ่งยี่, ๔ มกราคม ๒๕๖๒ : สัมภาษณ์)
พระสงฆ์ของวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม เป็นพระรุ่นที่ ๖ ที่ถูกส่งไปเรียนการสวดมนต์จีน
ที่มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ประเทศจีน ป๎จจุบันนี้พระสงฆ์ ๔ รูปทั้งของวัดนี้ ได้สอนการสวดมนต์จีน
แก่สามเณรที่เป็นนักเรียนของโรงเรียนหมื่นพุทธวิทยาของวัดด้วย (พระสุเทพ : อ้างแล้ว)
บทสวดที่เป็นคาถานั้น ดําเนินไปโดยไม่มีทํานอง มีลีลาจังหวะที่ค่อนข้างเร็วสม่ําเสมอ ผู้สวด
จะถือเครื่องจังหวะเพื่อใช้เคาะ / ตี เพื่อกํากับจังหวะไปด้วย
เครื่องจังหวะที่ใช้ ได้แก่
๑. บักฮื คือ กลองขุดทําด้วยไม้ รูปร่างลักษณะเป็นก้อน เนื้อไม้ข้างในถูกคว้านออก ด้านนอก
แกะสลักเป็นรูปปลา (บักฮือ เป็นคําแต้จิ๋ว แปลว่า “ปลาไม้”) (ภาพที่ ๓๖)

ภาพที่ ๔๑ บักฮื้อ
(ที่มา : ประสิทธิ์ เลียวสิรพิ งศ์)

๕๔

๒. เค้ง คือ ระฆัง รูปร่างคล้ายขันน้ํา ทําด้วยโลหะผสมประเภทสําริด (ภาพที่ ๓๗)

ภาพที่ ๔๒ เค้ง
(ที่มา : ประสิทธิ์ เลียวสิรพิ งศ์)
๓. ตังเจ็ง คือ ระฆังรูปวงกลมคล้ายฆ้องแบนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๔ นิ้ว มี
ด้ามถือ เสียงแหลมกว่าเค้ง (ภาพที่ ๓๘)

ภาพที่ ๔๓ ตังเจ็ง
(ที่มา : ประสิทธิ์ เลียวสิรพิ งศ์)

๕๕

บทสวดที่มีทํานองนั้น ได้จากการนําสาระจากพระไตรปิฎกจีนมาเรียบเรียงใหม่ ให้มีทํานอง และ
ลีลาจังหวะที่ราบรื่น ชวนฟ๎ง ด้วยอาการสงบ สํา รวม ในอดีตใช้เ ครื่องดนตรีเ ล่นทํา นองการสวด
เพียงอย่างเดียว ซึ่งมักจะเป็น เอี่ยวคิ้ม (ขิมจีน) ต่อมาภายหลัง เครื่องดนตรีประเภทอื่น ๆ เข้ามาสมทบ
ด้วย (พระสุเทพ : อ้างแล้ว)
ชื่อของบทสวดมนต์มีความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาของบทสวดกับบทบาททีเ่ น้นการสรรเสริญ
พระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ และพระรัตนตรัย ชื่อของบทสวดมนต์ สามารถอ่านเป็นภาษาจีนตามกลุ่ม
ภาษาต่าง ๆ ได้ ๕ ภาษา (นอกเหนือจากภาษาจีนกลาง) คือ แต้จิ๋ว กวางตุ้ง ไหหนํา ฮากกา และฮกเกี้ยน
ทั้ง ๕ ภาษานี้ บางทีเรียกรวม ๆ กัน โหงวอิม (พระสุเทพ : อ้างแล้ว)
งานเทศกาลทิ้งกระจาด (หรือชิโกว ในภาษาแต้จิ๋ว) เป็นงานเทศกาลประจําปีที่ดนตรีมีส่วนร่วมด้วย
มากกว่าเทศกาลอื่น ๆ เทศกาลนี้ จัดขึ้นตลอดเดือน ๗ ตามปฏิทินจีน โดยเริ่มตั้งแต่ วันขึ้น ๑ ค่ํา ไปจนถึง
วันแรม ๑๔ ค่ํา รวมเป็นเวลา ๒๙ วัน (มักคาบเกี่ยวระหว่างเดือนสิงหาคมกับกันยายน)
ตามความเชื่อของชาวจีนที่นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน เดือน ๗ เป็นเดือนสําหรับการอุทิศ
ส่วนกุศลให้แก่วิญญาณบรรพบุรุษ และเปรตทั้งหลาย ช่วงเวลานี้ พระโพธิสัตว์กวนอิมจะอยู่ในปาง
ที่เปรียบเสมือนยมทูต ที่คอยกํากับดูแลเปรตทั้งหลายที่ได้รับการปลดปล่อยชั่วคราว พระโพธิสัตว์ในปาง
ยมทูตนี้บางทีมีชื่อว่า ไต่ส่อเอี้ย (https://www.hatyaifocus.com : บทความ/387-บอกเล่าเรื่องราวตํานานวันเปิดประตูผี--%28ทิ้งกระจาด%29/เข้าถึงเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
บทสวดมนต์ในช่วงประเพณีทิ้งกระจาด ที่พระสงฆ์จากวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม ใช้สวดที่
โรงเจกวนอิมตึ้ง (มูลนิธิกวนอิมธรรมทาน) และโรงเจเช็งฮั้วฮุกตึ๊ง (มูลนิธสิ วดเป็นภาษากวางตุ้ง
วิป๎สสนาม) โดยมีบทสวดตามลําดับ ดังนี้
๑) โหลวเฮียง หรือ เฮียงกีจั่ง เป็นบทสําหรับจุดธูปถวายและสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ
ใช้เป็นบทแรกของพิธีการเสมอ และใช้ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย
๒) นํามอปอเค เป็นบทสวดสรรเสริญพระโพธิสัตว์หลังจากสวดมนต์บทแรกแล้ว
๓) ฮุกป๎้ง บทสําหรับเวียนเทียนที่ถือในมือ
๔) กุยเทียนอีจั่ง บทปวารณาตัวเป็นสาวก
๕) เอี่ยวฮวยฮึง

๕๖

๖) ตีเซียง
๗) ฟูเปาจั่ง
๘) ฟูเปียนจั่ง
๙) จุนที้จั่ง บทสวดสรรเสริญพระโพธิสัตว์จุนที้
๑๐) ฟ๎งเปียน เป็นบทสวดสําหรับเทศกาลชิโกวโดยเฉพาะ ใช้สวดก่อนจะทําการโปรย
ทานสิ่งของ
๑๑) ชวยโก้ว หรือ ฉ่วยโก้ว เป็นบทบรรเลงประโคมปิดท้ายการสวดมนต์
บางโอกาส พระสงฆ์อาจเลือกบทสวดอื่น ๆ มาเพิ่มเติม เช่น ไต้หวัง สําหรับสวด เมื่อมีชาวไต้หวัน
ร่วมงานหรือร่วมเป็นเจ้าภาพ หรือ ไหหน้า ซึ่งเป็นบทสวดสําเนียงไหหนํา เป็นต้น ทั้งสองบทนี้ ไม่ได้ใช้
ที่ โรงเจกวนอิมตี้ง และโรงเจเช็งฮั้วฮุกตึ๊ง ในจังหวัดเชียงใหม่ (อ้างแล้ว)
การสวดมนต์บางช่วงใช้บทที่ยาวหรือซ้ํา กันหลายเที่ยว หรือใช้หลายบทต่อเนื่องกัน เมื่อจบ
แต่ละช่วง พระสงฆ์อาจจําเป็นต้องพักสักครู่หนึ่ง เพื่อจิบน้ําและ / หรือย้ายที่สวดมนต์ วงดนตรีของกลุ่ม
สามอาจารย์จะบรรเลงเพลงประชานิยมเพลงใดเพลงหนึ่งพลางสังเกตด้วยว่า พระสงฆ์พร้อมจะสวดมนต์
ต่อหรือไม่ การบรรเลงเพลงประชานิยมบางครั้ง จึงอาจจะต้องหยุดก่อนจะบรรเลงจนจบเพลง แต่ส่วนมาก
จะบรรเลงได้ครบเพลงและได้ ๑ เที่ยว
เพลงที่ใช้บรรเลงทํานองเพลงประชานิยมแทรกในช่วงที่มีการพัก หรือย้ายตําแหน่งที่สวดมนต์
เหล่านี้ อาจารย์ไช้ เรียกรวม ๆ กันว่า เพลงสากล เพราะมีทั้งเพลงจีนสากล และเพลงไทยสากล
เพลงจีนสากลที่วงดนตรีกลุ่มสามอาจารย์บรรเลงในโรงเจทั้ง ๒ แห่ง มี ๔ เพลง ดังนี้
๑) วุ่นโต้วชินปุูนฮั่น (ทํานองถูกยืมมาใช้กับเพลงไทยชื่อ “ยากจะหักใจลืม”)
๒) หว่อเอี้ยวอี้ต้วนฉิง (ทํานองถูกยืมมาใช้กับเพลงไทยสากล “สิ้นเยื่อขายใย”)
๓) ปููเจิงชื่อหนี่ตีเมิ่ง (ทํานองถูกยืมมาใช้กับเพลงไทยสากล “ความในใจ”)
๔) เยว่เลี่ยงไต้เปี่ยวหว่อตีชิน (ทํานองถูกยืมมาใช้กับเพลงไทยสากล “พระจันทร์แทนใจ”)

๕๗

เพลงไทยสากลที่ใช้บรรเลงมี
๑) หยาดเพชร
๒) ใจรัก
๓) สัญญาใจ
เพลงจีนสากลบางเพลงมาจากละครโทรทัศน์ของฮ่องกง และบางเพลงมาจากอัลบั้มของ เติง้ ลี่ จวิ้น
นักร้องชาวฮ่องกง ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วเอเชีย ตั้งแต่ก่อน พ.ศ. ๒๕๒๐ เล็กน้อย และมาเสียชีวิตที่จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ (https://www.thairath.co.th/content/619357 เข้าถึงเมื่อวันที่
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
ทํานองของบทสวดมนต์และเพลงประชานิยมเหล่านี้ มีโน้ตบันทึกไว้ใน ภาคผนวก ข.๒
ข.๓ และ ข.๔

ภาพที่ ๔๔ ไตสือ่ เอี้ย (พระโพธิสัตว์กวนอิมปางแปลงเป็นยมทูต) ที่โรงเจกวนอิม
(ที่มา : ประสิทธิ์ เลียวสิรพิ งศ์,๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๕๘

ภาพที่ ๔๕ การสวดมนต์ก่อนการโปรยทาน
(ที่มา : ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ์, ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑)

ภาพที่ ๔๖ วงดนตรีจีนบรรเลงคลอการสวดมนต์จีน
(ที่มา:ประสิทธิ์ เลียวสิรพิ งศ์ , ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๕๙

๒) สมาคมพุทธภาวนาบุญสถาน และมูลนิธิสํานักพุทธภาวนา มีเจ้าพิธีสวดมนต์เป็นฆราวาส
สวมครุยยาวสีขาวห้าคนจากโรงเจเทียนฮกตึ้ง ซึ่งมีนายสมเกียรติ จรัสพันธุกุล เป็นนายกสมาคม และ
เป็นหัวหน้าเจ้าพิธีสวดมนต์ ทั้งหมดเป็นชาวเชียงใหม่ที่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนแต้จิ๋ว การสวดมนต์ของ
เจ้าพิธีทั้งห้าท่านใช้เวลาสั้นกว่าพระสงฆ์ และมีการสวดคาถา (ซึ่งไม่ใช้วงดนตรีบรรเลงร่วม) น้อยกว่า
การสวดโดยพระสงฆ์จีน การสวดมนต์โดยฆราวาสนี้ นอกจากสองที่นี้แล้ว ยังพบที่ศาลเจ้ากวนอู ด้วย
บทสวดมนต์เหล่านี้ ไม่ได้ถูกกําหนดให้ใช้โดยคณะสงฆ์จีนนิกาย เป็นบทสวดที่ชาวแต้จิ๋ว แต่งขึ้น
โดยอาศัยทํานองเพลงแต้จิ๋วโบราณ ที่มาจากหลักแหล่งเดิมของชาวแต้จิ๋วในประเทศจีน และเป็นไปได้
ว่ามีอายุนับด้วยจํานวนศตวรรษ นักดนตรีจีนเชียงใหม่ ระดับอาจารย์อย่างน้อย ๒ ท่าน (อาจารย์ไช้ และ
อาจารย์เชา) ระบุว่า ทํานองที่รวบรวมไว้มีจํานวนเท่าไร ไม่สามารถบอกได้ชัด เฉพาะที่รวบรวมไว้ใน
สมุดรวมโน้ตชื่อ เตี่ยจิวเก่าเข็กซาแปะเตียว (สามร้อยทํานองบรรเลงแต้จิ๋ว)ที่นักดนตรีบางคนมีไว้ใน
ครอบครองก็เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น บทสวดเหล่านี้มักเรียกรวมกันว่า มนต์แต้จิ๋วโบราณ
อาจารย์ทั้งสองท่านระบุด้วยว่า แต่ละสํานักสามารถเลือกใช้ทํานองได้ตามอัธยาศัย และที่เชียงใหม่
ได้ใช้ประมาณ ๑๒-๑๕ เพลง เพราะส่วนมากถูกลืมหรือถูกยกเลิกไปแล้ว
ทํานองที่ใช้กับมนต์แต้จิ๋วโบราณมี
๑) ฟูุเต้อะเสอ เป็นทํานองสําหรับบรรเลงประโคมโดยไม่มีการสวดมนต์ มีเพียงหล่อ
โก้วเท่านั้น ที่ร่วมประโคมด้วย
๒) ทํานองสําหรับประโคมอีกทํานองหนึ่งสําหรับหล่อโก้ว
๓) ชุนเยว่หมิง (สวรรค์ในวสันต์)
๔) พวงเพิงเจ่อ
๕) ป๎้วเจียงหลง (สายลําธาร)
๖) อ้วงกิมเล้ง
๗) ซาป๎้ง เป็นทํานองสั้นๆ

๖๐

ช่วงพักการสวดแต่ละช่วง วงดนตรีบรรเลงทํานองเพลงประชานิยมจีน ๑) หว่อเอี้ยวอี้ต้วนฉิง
๒) ยากจะหักใจลืม และ ๓) เยว่เลี่ยงไต้เปี่ยวหว่อตีชิน ส่วนเพลงไทยสากล ได้แก่ หยาดเพชร โดยทํานอง
เหล่านี้ มีโน้ตบันทึกไว้แล้วในภาคผนวก ข.๔

ภาพที่ ๔๗ การสวดคาถาโดยฆราวาสสวมครุยสีขาว
(ที่มา : ประสิทธิ์ เลียวสิรพิ งศ์, ๒๕๖๑)
๓) ศาลเจ้ากวนอู (บู้เบี้ย) มีพิธีการที่แตกต่างจากที่อื่นทุกแห่ง คือ มีศาสนพิธีแบบล้านนา
เป็นอันดับแรก ณ เวลา ๑๐ นาฬิกา โดยมีพระสงฆ์ ๙ รูป จากวัดแสนฝาง ๔ รูป วัดดอกเอื้อง ๒ รูป
และ วัดอุปคุตกับวัดพันตาเกิน วัดละ ๑ รูป และมีเจ้าอาวาสวัดแสนฝาง (พระมหาจรูญ ญาณสัมป๎นโน)
เป็นประธานฝุายสงฆ์ พิธีนี้ดําเนินดามแบบล้านนาไปจนถึงประมาณ ๑๑ นาฬิกาก็จบ หลังจากนั้นมีพิธี
แบบมหายาน ที่ดําเนินโดยฆราวาสสวมชุดขาวห้าคนจากสมาคมพุทธภาวนาบุญสถานเป็นเจ้าพิธีสวดมนต์
ซึ่งวงดนตรีกลุ่มสามอาจารย์บรรเลงร่วมการสวดมนต์บางบท

๖๑

สุพิศ ตันรัตนกุล ประธานศาลเจ้ากวนอู อายุ ๘๑ ปี (ซึ่งอาศัยอยู่ห่างจากศาลเจ้าไปทางใต้ไม่ถึง
๑๐ เมตรมาตั้งแต่เยาว์วัย) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ศาลเจ้ากวนอูมีพิธีการเช่นนี้มาตั้งแต่แรกมีศาลเจ้าใหม่ ๆ
แล้ว เพราะ ๑) ชาวกาดหลวง ที่เคารพกราบไหว้ศาลเจ้านี้มาแต่กาลก่อนมีหลายกลุ่มชาติพันธุ์ และเป็น
ชาวพุทธหลายนิกาย ๒) ศาลเจ้านี้สร้างขึ้นโดยได้รับอนุญาตจาก เจ้าหลวงเชียงใหม่ (พระบิดาของ
พระราชชายาเจ้าดารารัศมี) ซึ่งเป็นเจ้าของตลาด เมื่อเจ้าหลวงและพระชายาสิ้นพระชนม์ลง พระโกศ
ของทั้งสององค์ได้ประดิษฐานอยู่ในศาลเจ้ามาจนบัดนี้ เท่ากับว่าศาลเจ้ากวนอูเป็นศาลเจ้าของชาวไทย
ด้วย และ ๓) เชียงใหม่ไม่มีวัดจีน พิธีทางศาสนาจึงเป็นอย่างที่ปรากฏมาแต่เริ่มแรก ส่วนการมีดนตรี
บรรเลงร่วมกับการสวดมนต์ของเจ้าพิธีที่เป็นฆราวาสจากสมาคมพุทธภาวนาบุญสถานนั้นเพิ่งมีเมื่อกลุ่ม
สามอาจารย์รวมตัวกันเป็นวงดนตรีได้เมื่อไม่นานมานี้เอง
อนึ่ง งานเทศกาลทิ้งกระจาดของชาวเชียงใหม่ทุก ๆ ปี จะเริ่มต้นที่มูลนิธิกวนอิมธรรมสถาน
เป็นแห่งแรก หลังจากนั้นจะจัดที่มลู นิธิวิป๎สสนาราม มูลนิธิสมาคมพุทธภาวนา สมาคมพุทธภาวนาบุญสถาน
เป็นลําดับที่ ๒ ลําดับที่ ๓ และลําดับที่ ๔ แล้วจึงปิดท้ายที่ศาลเจ้ากวนอู การตกลงจัดเป็นลําดับเช่นนี้
เพิ่งจัดขึ้นหลังการก่อสร้างมูลนิธิกวนอิมธรรมสถานแล้วเสร็จเมื่อไม่กี่ทศวรรษนี้เอง โดยการกําหนดให้มูลนิธิ
กวนอิมธรรมสถานเป็นแห่งแรกนี้ เนื่องมาจากความเชื่อที่ว่าเทศกาลนี้คือเทศกาลปล่อยเปรต และ
องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม คือ ผู้ เปิดนรก ส่วนการให้ศาลเจ้ากวนอูเป็นเจ้าภาพลํา ดับสุดท้ายนี้ สุพิศ
(อ้างแล้ว) เพิ่มเติมว่า ทําตามประเพณีดั้งเดิม เพราะศาลเจ้ากวนอูเป็นศาลเจ้าเก่าแก่รองจากศาลเจ้า
ปุงเถ่ากง และเคยจัดงานเทศกาลนี้พร้อมกันในช่วงท้ายของเทศกาลมาตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบัน ดังนั้น
เมื่อมีการจัดลําดับ ศาลเจ้ากวนอูจึงขออยู่ลําดับสุดท้าย

๖๒

ภาพที่ ๔๘ พิธีทางศาสนาภาคเช้าในงานทิ้งกระจาดที่ศาลเจ้ากวนอู
(ที่มา : ประสิทธิ์ เลียวสิรพิ งศ์, ๘ กันยายน ๒๕๖๑)
บทสวดมนต์และดนตรีในพิธีการทั้งหมดนี้ อาจารย์ไช้เรียกรวม ๆ กันว่ามนต์จีนโบราณ
ทํานอง ที่เล่นส่วนมากมีโน้ตบันทึกไว้เป็นเล่ม อาจารย์เพิ่มได้คัดเลือกโน้ตเพลงที่ ใช้ในพิธีการบ่อย
ๆ ให้ผู้วิจัย เพื่อนํามาวิเคราะห์ในบทต่อไป ร่วมกับเพลงที่ผู้วิจัยบันทึกไว้เอง
การแสดงดนตรีจีนในช่วงเทศกาล บางทีก็ไม่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีการ เช่น ๑) การแสดงการ
บรรเลงกู่เจิง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนช่องฟูาซินเซิงวาณิชบํารุง ๒ คนในงานเลี้ยงอาหาร
ริมฝ๎่งแม่น้ําปิงตรงข้ามศาลเจ้าปุงเถ่ากง ในค่ําวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันไหว้พระจันทร์ ๒) การแห่
นําขบวนอุบาสกอุบาสิกาในชุดขาวถือกระทงเดินจากสมาคมพุทธภาวบุญสถานไปยังท่าน้ํา (แม่น้ําปิง)
หน้ากงสุลสหรัฐฯ ระหว่างเวลา ๒๐ นาฬิก าถึง ๒๑ นาฬิก า เมื่ อวันที่ ๑๖ ตุล าคม ๒๕๖๑ และ
๓) การบรรเลงวงดนตรีจีนของอาจารย์เชา ลัมโพ อาจารย์ผู้สอนดนตรีจีนกับลูกศิษย์จากโรงเรียนช่องฟูา
ซินเซิงวาณิชบํารุง ๓ คน และเพื่อนจากต่างอําเภอ และต่างจังหวัดของอาจารย์เชา เวลา ๑๗ นาฬิกาถึง
๑๘ นาฬิกา ก่อนการสวดมนต์เย็น ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ อันเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลกินเจ

๖๓

ภาพที่ ๔๙ การแสดงดนตรีจีนของอาจารย์เชากับลูกศิษย์และเพือ่ นที่มลู นิธิสํานักพุทธ
ภาวนา (ที่มา:ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ์, ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑)
การแสดงดนตรีจีนในโอกาสอื่นนอกเหนือจากนี้ ได้พบที่ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสานของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสามล้าน อําเภอเมืองเชียงใหม่ ระหว่างเวลา
ประมาณ ๙ นาฬิกา ถึง ๑๑ นาฬิกา วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยนักดนตรี ๒ คน คือประชา
คงเดช และดุสิต บริบูร ณ์ธนารัก ษ์ (บรรพบุรุษเป็นชาวจีนฮากกา นามสกุล เดิม แซ่ฉี ) ซึ่ง เป็น
อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิล ป์เ ชียงใหม่ ประชา คงเดช เล่นกู่เ จิง ดุสิต บริบูร ณ์ธนารัก ษ์ เล่นเอ้อหู
การแสดงดนตรีของอาจารย์ทั้ง สองท่านนี้มิได้ดํา เนินมาทุก สัป ดาห์ตลอดปี โดยปกติจ ะไปแสดง
เฉพาะช่วงเปิดภาคเรียน และหยุดเมื่อถึงช่วงของการสอบปลายภาคเรียนและปิดภาคเรียน เพลงที่
บรรเลงเป็นเพลง ประชานิยมที่มีทั้งเพลงไทยและเพลงจีนซึ่งคุ้นหูผู้ฟ๎ง

๖๔

ภาพที่ ๕๐ การบรรเลงกู๋เจิ้งร่วมกับเอ้อหูที่ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานฯ
ทุกเช้าวันพฤหัสบดี
(ที่มา : ประสิทธิ์ เลียวสิรพิ งศ์,๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
นอกจากนี้ ก่อนถึงวันไหว้บรรพบุรุษ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ที่สมาคมพุธภาวนาบุญสถาน
ได้มี พิ ธีไหว้ปูายชื่อบรรพบุรุษของชาวจีนแต้จิ๋ว หลายตระกู ล ที่นํา ปูายมาประดิษฐานรวมกั นที่ นี่
จํานวน หลายร้อยปูาย กลางคืนมี งิ้วจากกรุง เทพฯมาแสดง โดยนํา วงดนตรีและนักดนตรีม าเอง
อาจารย์เพิ่ม ให้ข้อมูลว่าบางปีหากมีนักดนตรีมาไม่ครบ นักดนตรีเชียงใหม่ที่สามารถอ่านโน้ต และ
เล่นได้ทันทีอาจได้เข้าร่วมวงเล่นด้วย (อภิชาติ, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ : สัมภาษณ์)

๖๕

๒.๓.๒ ดนตรีจีนในสถานศึกษา การศึกษาภาคสนามที่ผู้วิจัยได้ศึกษาระหว่าง
พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ.๒๕๖๑ ได้เข้าไปศึกษาในสถานศึกษา ๓ แห่งและได้ข้อมูล ดังนี้
๑) วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ หลังจากได้นําเครื่องดนตรีจีนส่งคืนแก่มูลนิธิเชียงใหม่
สามัคคีการกุศล เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๘ แล้ว (ดูบทที่๑) ก็ไม่มีการเรียนการสอนดนตรีจีนอีก
๒) โรงเรียนคําเที่ยงอนุสรณ์ หลังจากมีการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว
(ดูบทที่๑) ก็ไม่มีการเรียนการสอนดนตรีจีนอีก
๓) โรงเรียนช่องฟูาซินเซิงวาณิชบํารุง จากการสัมภาษณ์ และสังเกตการณ์การเรียน
การสอนที่หอ้ งเรียนดนตรีของโรงเรียน กับการเรียนการสอนที่บา้ นของอาจารย์เชา ลัมโพ (เหล่าซือเชา
อายุ ๖๖ ปี) ทราบว่า โรงเรียนได้ติดต่อเชิญอาจารย์เชา มาสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นมา
จนถึงป๎จจุบัน โดยเปิดสอนในรูปของชมรมดนตรีจนี ที่เปิดรับนักเรียนที่สนใจ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึง
มัธยมศึกษาตอนต้น ห้องเรียนดนตรีจนี ของโรงเรียนมีขนาดกว้างประมาณ ๔ เมตร ยาวประมาณ ๖ เมตร
บนชั้น ๓ ด้านเหนือของอาคารอํานวยการ มีเครื่องดนตรีที่เตรียมไว้ สําหรับการเรียนการสอนในห้อง ดังนี้
- กู่เจิง
๑๑ ตัว
- ซอเอ้อหู
๑๑ คัน
- ขลุ่ยตีซื่อ
๒๐ เลา
- ขิมจีน
๔
ตัว
- ผีผา
๑
ตัว
- เชลโล
๑
ตัว
- ซอจงหู
๒
คัน
- ซอเย่หู (ซอกะลา) ๒
คัน
อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้สําหรับเครื่องดนตรีแต่ละประเภท ได้แก่ ตั่งวางขิม ตั่งวางกู่เจิง
เก้าอี้ นั่งเล่นซอ และขลุ่ย และแท่นวางโน้ตเพลง ซึ่งเป็นโน้ตตัวเลขทั้งสิ้น (เชา ลัมโพ, ๓๐สิงหาคม
๑๐ กันยายน และ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ : สัมภาษณ์ และสังเกตการณ์)

๖๖

ภาพที่ ๕๑ ห้องเรียนดนตรีจีนของอาจารย์เชาที่โรงเรียนช่องฟูาซินเซิงวาณิชบํารุง
(ที่มา:ประสิทธิ์ เลียวสิรพิ งศ์, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑)
โรงเรียนช่องฟูาซินเซิงวาณิชบํารุงในป๎จจุบัน (ซึ่งมีนางคล้ายจันทร์ จีรชยากุลร เป็นผู้อํานวยการ
และเป็นอุปนายกคนที่ ๑ ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนช่องฟูาซินเซิงวาณิชบํารุงด้วย) ได้มีนโยบาย
ในการพัฒนาโรงเรียนที่แตกต่างจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ประการหนึ่ง คือ การนําปรัชญาด้านคุณธรรม
ของขงจื่อ มาปรับใช้ในการอบรมกล่อมเกลานักเรียนในด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีห้องเรียนขงจื่ อ
ที่อาคารอํานวยการ และมีอนุสาวรีย์ขงจื่อ (ซึ่งสร้างเสร็จใน พ.ศ. ๒๕๖๑) อยู่ถัดเสาธงไปทางด้านใต้
(ภาพที่ ๕๒)
ในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนั้น นอกจากมีโปรแกรมหลากหลายเช่นเดียวกับโรงเรียน
ชั้นนําทั่วไปแล้ว ยังมีชมรมต่าง ๆ ให้นักเรียนเลือกตามความสนใจและความถนัดหลายชมรม กล่าวเฉพาะ
ชมรมที่เกี่ยวกับศิลปะการแสดงก็มีถึง ๕ ชมรม คือ ชมรมดนตรีไทย ชมรมดนตรีพื้นเมือง ชมรมนาฏศิลป์โขน ชมรมดนตรีจีน และชมรมดนตรีสากล แต่ละชมรมมีอาจารย์สอนประจําภายใต้การนิเทศของว่าที่
เรือตจตุรงค์เปรมเสถียร ชมรมทั้งหมดนี้มีเพียงโขนเท่านั้นที่เป็นชมรมสําหรับเรียนนอกตารางสอน

๖๗

ปกติ นอกนั้นสอนทั้งในตารางสอนปกติและเป็นชมรมนอกตารางสอนด้วย นั่นคือ ส่วนมากเป็นทั้งวิชา
หลัก และวิชาเลือก (ว่าที่เรือตรีจตุรงค์ เปรมเสถียร, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ : สัมภาษณ์)
การเป็นสมาชิกชมรมด้านศิลปะการแสดงและชมรมอืน่ ๆ ที่ไม่เน้นวิชาการเข้มข้นนั้น นักเรียนไม่
สามารถสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้อย่างอิสระ เพราะมีเงื่อนไข คือ ต้องมีผลการเรียนสายวิชาการหลัก
ไม่ต่ํากว่า ๒.๕ ถ้าได้คะแนนต่ํากว่านี้ นักเรียนต้องไปเข้าชมรมที่สนับสนุนด้านวิชาการในวิชาที่นักเรียน
ได้คะแนนต่ําเท่านั้น ดังนั้น ในแต่ละภาคเรียน จํานวนสมาชิกของแต่ละชมรมจะไม่คงที่ตายตัว
นอกจากที่กล่าวแล้ว โรงเรียนช่องฟูาซินเซิงวาณิชบํารุง ยังได้รับการมอบหมายจากศูนย์การ
ศึกภาษาจีน สํานักนายกรัฐมนตรี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนให้เป็นศูนย์สอบวัดความรู้ภาษา
เขตภาคเหนือด้วย (ภาพที่ ๕๓)

ภาพที่ ๕๒ อนุสาวรีย์ขงจื่อ โรงเรียนช่องฟูาซินเซิงวาณิชบํารุง
(ที่มา : ประสิทธิ์ เลียวสิรพิ งศ์)

๖๘

ภาพที่ ๕๓ ตัวชี้วัดคุณภาพด้านภาษาจีนของโรงเรียนช่องฟูาซินเซิงวาณิชบํารุง
(ที่มา : ประสิทธิ์ เลียวสิรพิ งศ์)

ภาพที่ ๕๔ การแสดงดนตรีในงาน หง่วงเซียว ที่ไต้ฮงกง โดยอาจารย์เชา กับลูกศิษย์
(ที่มา : เชา ลัมโพ. ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๒)

๖๙

ข้อมูลเพิ่มเติม
ระหว่างการศึกษาภาคสนาม ได้รับทราบข้อมูลจากทายาทและบุคคลในครอบครัวของนัก
ดนตรี รุ่นอดีตและจากนักดนตรีรุ่นป๎จจุบัน ที่กล่าวถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับดนตรีจีนในอดีตอย่า งน้อย
๓ ราย ซึ่งรายหนึ่งเป็นบุคคลร่วมสมัยกับนักดนตรีจีนรุ่นอดีต และเสียชีวิตไปนานแล้ว จึงศึกษาจาก
เอกสารร่วมด้วย ส่วนอีก ๒ รายผู้วิจัยได้พบและสัมภาษณ์แล้ว
รายแรก คือ นายค่าย อาภาวัชรุตม์ ซึง่ มีข้อมูลปรากฏในบทความ“สังคมหลากหลายวัฒนธรรม
จาวกาด” ของ ละอ่อนกาดหลวง (เรือ่ งเล่าจาวกาด เล่ม ๖, ๒๕๕๒ : ๘๕-๑๐๐) สรุปได้ว่า นายค่ายอาภา
วัชรุตม์ เป็นบิดาของ ละอ่อนกาดหลวง (รศ.พูลสุข อาภาวัชรุตม์ ตันพรหม อาจารย์สอนวิชาภาษา
ฝรัง่ เศส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ชื่อเดิม เอี่ยวไค้ แซ่อาว เป็นเจ้าของร้านจำหน่ายรองเท้า ชิงกวง ที่ตลาดว
โรรส เป็นผู้ตั้งวงเครือ่ งจังหวะ (หล่อโก้ว) ในช่วงเวลาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นต้นไป เพื่อฝึกให้ เด็กเล่น
และนําออกตระเวนแห่ในงานเทศกาลต่าง ๆ บทความนีร้ ะบุด้วยว่า นายค่าย เป็นนักดนตรีประเภท
เครือ่ งสายด้วย และต่อมาได้เป็นประธานมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศลคนที่ ๖ (เรื่องเดิม : ๙๒-๙๓)
พี่สาวและน้องสาวของผู้เขียนบทความดังกล่าวเป็นบรรณาธิการวารสารรวมบทความของ
ผู้ที่อาศัยและเคยอาศัยอยู่ที่ตลาดวโรรสและตลาดต้นลํา ไย ชื่อ เรื่องเล่าจาวกาด ชื่อซึ่งตีพิมพ์ปีละ
เล่ม ต่อเนื่องกัน ๗ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้หนังสือรวม ๗ เล่ม (บรรณาธิการของ
วารสารนี้ คือ ดร.สุภาภรณ์ อาภาวัชรุตม์ และ ดร. ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง)
นอกจากบทความของละอ่อนจาวกาดแล้ว หนังสือที่ระลึกงานศพของนายค่าย อาภาวัชรุตม์
ชื่อจากเหยี่ยวเพ้งสู่เชียงใหม่ : ชีวิตและผลงานของนายค่าย อาภาวัชรุตม์ (พ.ศ.๒๕๔๐) ก็ระบุ
ข้อมูล ที่เกี่ยวกับดนตรีในศาลเจ้ากวนอูตรงกันกับที่มีอยู่ในบทความ (หน้า ๒๕- ๒๖)
ทายาทของนักดนตรีรุ่นอดีต ๓ รายระบุว่า นายค่าย เป็นผู้จัดหาเครื่องดนตรีหล่อโก้ว มาให้เด็ก
ฝึกเล่น แต่ไม่ยืนยันว่าเป็นนักดนตรีด้วยหรือไม่ และแนะนําให้สอบถามสมาชิกวงหล่อโก้วในอดีตซึ่ง
ใกล้ชิด กับนายค่าย

๗๐

สมาชิกวงหล่อโก้วที่ได้รับ การแนะนํา คือ ชัยรัตน์ สุนทรไพบูลย์ อายุ ๖๘ ปี (ภาพที่ ๕๕)
เจ้าของ ร้านทองพรประเสริฐ ถนนเมืองสมุทรซึ่งเป็นสมาชิกคณะหล่อโก้วของศาลเจ้ากวนอู ตั้งแต่
ก่อน พ.ศ. ๒๕๑๐ จนถึงหลัง พ.ศ. ๒๕๓๐ ชัยรัตน์ระบุว่ารู้จักนายค่ายเป็นอย่างดี และเคยเห็นซ้อม
ดนตรีร่วมกับวงดนตรีด้วย ช่วงสั้น ๆ ก่อนที่ภายหลังจะหยุดไปเนื่องจากต้องทํางานให้มูลนิธิเชียงใหม่
สามัคคีการกุศลมากขึ้ น นอกจากนี้ยังทันเห็นและรู้จักนักดนตรีรุ่นเก่ากว่าที่ได้เลิกเล่นไปก่อนแล้ว
และรู้จักอาจารย์ไช้ด้วย (ชัยรัตน์ สุนทรไพบูลย์, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ : สัมภาษณ์)

ภาพที่ ๕๕ ชัยรัตน์ สุนทรไพบูลย์นกั ดนตรีหล่อโก้วรุ่นก่อน พ.ศ. ๒๕๑๐
(ที่มา : ประสิทธิ์ เลียวสิรพิ งศ์)

๗๑

อีกรายหนึ่งคือ เซ่ง แซ่อึ้ง ซึ่งผู้วิจัยเคยสัมภาษณ์มาแล้ว เซ่งเป็นสมาชิกวงหล่อโก้ว ร่วมสมัย
วัยใกล้เคียงกันกับชัยรัตน์ และเคยร่วมมือกับอาจารย์ไช้ พยายามจะตั้งวงดนตรีรุ่นที่สอง แต่ไม่สําเร็จ
เพราะต้องบริหารร้านค้าวัสดุก่อสร้างเต็มเวลา บิดาของเซ่งเป็นนักดนตรีจีนในวงดนตรีวงเดียวกัน กับ
ที่เล่นในศาลเจ้ากวนอูเป็นประจํา แต่ได้เลิกไปก่อน นอกจากนี้ อาจารย์ไช้ยังเคยสอนลูกของเซ่งเล่น
ดนตรีจีน อยู่ระยะหนึ่ง ป๎จจุบันเซ่งอายุ ๖๖ ปีและมีเครื่องดนตรีส่วนตัวจํานวนหนึ่งเพื่อเล่นบางเวลา
เมื่อว่างเท่านั้น (เซ่ง แซ่อึ้ง, ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ : สัมภาษณ์)

ภาพที่ ๕๖ เซ่ง แซ่องึ้
(ที่มา : ประสิทธิ์ เลียวสิรพิ งศ์,๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑)
ผลการศึกษาในบทนีจ้ ะนําไปวิเคราะห์ร่วมกับองค์ประกอบดนตรีและเนื้อหาสาระอื่น ๆ ใน
บท ต่อไปตามกรอบของวัตถุประสงค์ของการวิจัย

๗๒

บทที่ ๔
บทวิเคราะห์
การศึกษาดังรายงานในบทที่ ๓ ได้ตัวอย่างดนตรีจีนเชียงใหม่ ที่เป็นผลงานจากอดีต ๗ เพลง
(ภาคผนวก ข.๑) กับดนตรีจีนเชียงใหม่ในป๎จจุบนั ๒๕ เพลงโดยแยกเป็นบทสวดมนต์ โดยพระสงฆ์จีน
๑๑ บท (ภาคผนวก ข.๒) บทสวดมนต์ โดยฆราวาส ๗ บท (ภาคผนวก ข.๓) และเพลงจีนสากล ๗
เพลง (ภาคผนวก ข.๔) ทํานองทั้งหมดบันทึกเป็นโน้ตมาตรฐานสากลกับโน้ตตัวเลข และจะใช้เป็น
โจทย์สํา หรับ การวิเ คราะห์ ท างด้านดนตรีก่ อน แล้วจึง นํา ผลไปวิเ คราะห์ในประเด็นอื่น ๆ ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยใน อดีตต่อไป
๑. การศึกษาลักษณะเด่นของดนตรีจีนเชียงใหม่ในอดีต และดนตรีจีนเชียงใหม่ในปัจจุบัน
๑.๑

ดนตรีจีนเชียงใหม่ในอดีต

ดนตรีจีนเชียงใหม่ในอดีต มีตัวอย่างให้ศึกษาเพียง ๗ ตัวอย่าง ซึ่งได้จากโฟลเดอร์
GPD 010 ใน GPD Database ของเจอรัลด์ พี. ไดค์ ที่บันทึกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐
ตัวอย่างทั้ง ๗ นั้น เล่นโดยวงดนตรีจีนเชียงใหม่ เผี่ยวก่ วยเก้ าอ้วง โดยใช้เครื่องดนตรี
ตามที่ ปรากฏภายในบทที่ ๒ และตั้งเสียงเครื่องดนตรีที่ใช้เล่นทํานองให้โน้ต F เป็นโน้ตที่ใช้เลข 1 เป็นหลัก
ในการ บันทึกเป็นโน้ตตัวเลข (วัดด้วยหลอดเปุาเทียบเสียงโครมาติกของผู้วิจัย ซึ่งใช้ระบบมาตรฐานสากลที่
ระบบแบ่งเท่า หรือ Equal Temperament)
ผู้วิจัยได้ใช้หลอดเปุาเทียบเสียงโครมาติกเทียบเสียง จากตัวอย่างดนตรีที่ ไดค์ ที่บันทึกไว้
พบว่า คู่แปด (F – f) และคู่ห้า (F - c) ตรงกัน ในส่วนที่ไม่ตรงกัน คือ โน้ตลําดับที่สาม (A) กับลําดับที่หก (D)
ของเครื่องดนตรีจนี ต่ํากว่าโน้ตของหลอดเปุาเทียบเสียงโครมาติกเล็กต้อย และโน้ตลําดับที่สี่ (B) ของ เครื่อง
b

b

ดนตรี มเี สียงต่ํากว่า B และสูงกว่า B และลําดับที่เจ็ด (E) มีเสียงต่ํากว่า E และสูงกว่า E

๗๓

การบันทึกโน้ตสากลในภาคผนวก ข. ทั้งหมด ใช้เครื่องหมายต่าง ๆ ตามหลักการบันทึก
โน้ตดนตรีที่มีทอนิก จึงมีการระบุกุญแจหลักเสียง (Key Signature) ให้ถูกต้องตามหลักการบันทึกเท่านั้น
แม้ว่าเสียงจริง ๆ จะไม่ตรงกับที่บันทึกทั้งหมดก็ตาม
ก่อนการวิเคราะห์รายละเอียด ผู้วิจัยได้จัดกลุ่มตัวอย่างทั้ง ๗ ตามทอนิก (Tonic) ซึ่งเป็น
โน้ตที่ใช้เป็นหลักในการสร้างทํานอง และสัมพันธ์กับการตั้งเสียงที่ระบุข้างต้นแล้ว (F=1)
ผลการจัดกลุ่ม ได้ตัวอย่างที่มี F (1) เป็นทอนิก ๖ ตัวอย่าง และได้ G (2) ที่เป็นทอนิก
๑ ตัวอย่าง คือ Track 06
การวิเคราะห์ตามหลักการวิเคราะห์ที่ระบุไว้ในบทที่ ๒ พบว่า
ก) รูปแบบหรือโครงสร้างหลักโดยรวม ๔ รูปแบบมี คือ
ก.๑ เพลงตอนเดียวเล่นซ้(Iterativeา Form) มี๒ ตัวอย่าง คือ
Track 01 (เพลงต้อนรับแขก) เล่น ๖ เที่ยว (ซ้ําอีก ๕ ครั้ง)
Track 02 (ไคซิเทง) เล่น๖ เที่ยว (ซ้ําอีก ๕ ครั้ง)
การวิเคราะห์ตามหลักการวิเคราะห์ที่ระบุในบทที่ ๒ สามารถวิเคราะห์จากการฟ๎ง และ
อ่านโน้ตตามไปด้วย เพื่อหาลักษณะร่วมที่อาจพบได้ทันที จากองค์ประกอบดนตรีบางองค์ การวิเคราะห์
เบื้องต้นดังกล่าว ได้พบทั้งลักษณะร่วมและลักษณะที่แตกต่าง ดังนี้
๑) ลักษณะร่วมที่เหมือนกันทั้ง ๗ ตัวอย่าง คือ ลีลาจังหวะในส่วนที่เป็นความเร็ว
ของเพลง ทั้ง ๗ เพลง พบว่าทุกเพลงเริ่มต้นบรรเลงอย่างช้าๆระดับ อดาจโจ (adagio) พอใกล้จะจบ
ท่อน เริ่มเร็วขึ้น กว่าเดิมทีละน้อยจนจบ ที่ความเร็วระดับ อันดานเต (andante) เที่ยวที่สองค่อยๆ
เพิ่มความเร็วจากระดับ อันดานเตไปเป็นระดับ ปานกลางหรือโมเดราโต (moderato) ซึ่งเมื่อถึงเที่ยว
ที่สามและเที่ยวต่อ ๆ ไป ก็เร็วขึ้นจนถึงระดับอัลเลโกร (allegro) และวิวาเช (vivace) วรรคสุดท้าย
ก่อนจบการบรรเลงความเร็ว จะลดลงทันทีจนเหลือประมาณ อันดานเต หรือ อดาจโจ
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๒) ลักษณะร่วมขององค์ประกอบอื่นทีเ่ กิดขึ้นในระหว่างการบรรเลงทั้ง ๗ เพลง คือ เนือ้ ใน
ซึ่งพบว่า ช่วงที่เพลงใช้ความเร็วต่ํานั้น เนื้อในเป็นแบบ เอกศัพท์ (Monophony) คือเครื่องดนตรีที่เล่น
ทํานองจะเล่นเหมือนกันหรือตรงกันหมด แต่เมื่ อใช้ความเร็วสู งขึ้นเรื่ อย ๆ (ตั้งแต่เทีย่ วที่สามเป็นต้นไป)
เครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงต่ําจะเล่นแตกต่างจากเครื่องที่มีเสียงแหลม คือ เครื่องเสียงต่ําจะเล่นข้ามโน้ต บาง
ตัวในแต่ละวรรคไปตลอดเพลง ทําให้เพลงเดียวกันมีโน้ตที่แตกต่างกันดําเนินไปพร้อมกัน เนื้อในเช่นนี้ คือ
วิวิธศัพท์ (Heterophony)
๓) องค์ประกอบที่ทั้งเหมือนกันและต่างกัน คือ สีสันของเสียง ซึ่งเกิดจากการใช้
เครื่องดนตรีในวงดนตรี เพลงที่มีสีสันของเสียงแตกต่างจากเพลงอื่น คือ เพลงที่ ๖ (ซึ่งไม่ระบุชื่อเพลง)
เพลงนี้ มี พีผา เป็นเครื่องดนตรีสําคัญที่ใช้เทคนิควิธีบรรเลงที่แตกต่างจากเครื่องดนตรีอื่น ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การเล่นรัวบนโน้ตใดโน้ตหนึ่งด้วยปลายนิ้วมือทั้ง ๕ (tremolo) การใช้พีผาทําให้เพลงนี้ไม่ มี
เสียง ของ เอี่ยวคิ้ม (ขิม) เนื่องจาก เต็กเค้ง เป็นนักดนตรีที่เล่นได้ทั้ง พีผา และเอี่ยวคิ้ม เพลงอื่น ๆ อีก
ทั้ง ๖ เพลง ไม่ใช้ พีผา แต่ใช้เอี่ยวคิ้ม เพลงทั้งหกจึงมีสีสันของเสียงที่เหมือนกันเฉพาะกลุ่ม แต่แตกต่าง
กับเพลงที่ ๖
นอกจากสามประการข้างต้นนี้แล้ว คงเหลือองค์ประกอบที่ต้องวิเคราะห์ในรายละเอียดอีก ๓ อย่าง
คือ รูปแบบ ท้านอง และ ลีลาจังหวะของท้านอง ซึ่งสามารถจัดเป็นกลุ่มตามรูปแบบเพื่อวิเคราะห์ไป พร้อมๆ
กันในแต่ละกลุ่มได้ ๔ กลุ่มรูปแบบ ดังนี้
๑) รูปแบบเพลงท่อนเดียวซ้ําวน (Itinery Form) ได้แก่เพลงที่ ๑ (เพลงต้อนรับแขก) กับ เพลงที่ ๒
(ไคชิเทง) ทั้งสองเพลงตั้งเสียงให้ F=1 เช่นเดียวกัน และมีความยาวเท่ากัน คือ ๒๕ ห้อง ตามระบบจังหวะ
4/4 ทํานองเพลงใช้โน้ตครบทั้ง ๗ โน้ต แต่ทํานองและลีลาจังหวะของทํานองทั้งสองเพลงต่างกัน ดังนี้
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เพลงที่ ๑ มีการขืนจังหวะ (syncopation) แทรกในทํานองเป็นช่วงสั้นๆในห้องที่
๒๑-๒๒ หนึ่งครั้ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ (ตัวอย่างที่๑)

ตัวอย่างที่ ๓ การขืนจังหวะ
ส่วนเพลงที่ ๒ นั้นไม่มีการขืนจังหวะ แต่มีการเลียนทํานองกันสองครั้ง ครั้งแรก ใน
ห้องที่ ๑ - ๔ กั บ ห้อ งที่ ๕ - ๘ โดยเหมื อนกั นสนิท เฉพาะ ๒ ห้องแรกของแต่ล ะวรรคเท่ านั้ น
(ตัวอย่างที่ ๒)

ตัวอย่างที่ ๔ การซ้ําทํานองระหว่างวรรค
การซ้ําทํานองครั้งที่สองเกิดขึ้นระหว่างห้องที่ ๑๒ – ๑๕ กับห้องที่ ๑๖ - ๑๙ โดย
เหมือนกัน สนิทเฉพาะสามห้องแรกของแต่ละวรรค (ตัวอย่างที่๓)

ตัวอย่างที่ ๕ การซ้ําทํานองระหว่างวรรคอีกลักษณะหนึ่ง
การซ้ําทํานองลักษณะนี้ พบในเพลงพื้นเมืองของหลายชาติในหลายทวีป และบางทีมีชื่อเรียก
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรคทั้งสองว่า ค้าถามกับค้าตอบ (Question and Answer) โดยคําตอบนั้น มี
การทวนคําถามด้วย
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๒) รูปแบบเพลงสองตอน (Binary Form) หรือ AB ได้แก่เพลงที่ ๔ (ลั้งเถ่าซัวซิงซาตั้งลัก) และ
เพลงที่ ๕ (ลั้งเถ่าซา) ซึ่งมีความยาวของท่อนแรก (A) เท่ากัน คือ ๖๙ ห้อง ส่วนท่อนที่สอง (B) นั้น ถึงแม้จะ
ยาวไม่เท่ากัน แต่เป็นทํานองเดียวกันโดยตลอด ตั้งแต่ห้องที่ ๗๐ ไปจนถึง ห้องที่ ๑๑๖ แล้วเพลงที่ ๕
มีวรรคลงจบ (ลูกหมด หรือ Coda) ต่อท้ายเท่านั้นเอง ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า เพลงทั้งสองนี้ มี
ความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ต่างก็เป็น ทางแปร (Variant) ของกันและกัน หรือ อาจจะเคย
เป็น เพลงเดียวกันมาก่อนก็ได้
๓) รูปแบบเพลงสามตอน (Ternary Form) หรือ ABA ได้แก่เพลงที่ ๓ (หยูเอ็ง) กับเพลงที่ ๗
(ซุงกัวะเม่งก่าย) ทั้งสองเพลงนี้ ต่างก็นําทํานองท่อนแรก (A) มาบรรเลงปิดท้ายต่อจากท่อนที่สอง (B)
ก่อนจบ
ลีลาจังหวะของเพลง หยูเอ็ง มีการขืนจังหวะในท่อน A (ซึ่งเป็นทั้งท่อนแรกและท่อน
สาม) ต่อเนื่องกันสองครั้งก่อนจบดังตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ ๖ การขืนจังหวะต่อเนื่องกันสองทอดเพื่อจบตอน
เพลง ซุงกัวะเม่งก่าย มีรูปแบบเหมือนกับเพลง หยูเอ็ง แต่ยาวกว่าเล็กน้อย และท่อน A
ซึ่งเป็นท่อนสุดท้ายด้วย จบด้วยทํานองและลีลาแบบขืนจังหวะ เช่นเดียวกับเพลง หยูเอ็ง ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ ๗ การจบท่อน A ของเพลง ซุงกัวะเม่งก่ายด้วการขืนจังหวะ
๔) รูปแบบก้าวหน้า (Progressive Form) ได้แก่เพลงที่ ๖ ซึ่งไม่ทราบชื่อเพลง และเป็นเพลง
ที่มี ความยาว ๑๓๖ ห้อง และแบ่งได้ ๔ ท่อน โดยไม่มีทํานองท่อนใดเหมือนหรือคล้ายกับท่อนอื่น
b

b

นอกจากนี้ ยังตั้งเสียงแตกต่างจากเพลงอื่นด้วย คือ B ตั้งให้โน้ตเป็นทอนิก (B = 1)
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เพลงนี้ไม่มี การขืนจังหวะ และมีลักษณะคล้ายกับจะมีการซ้ํา ทํานอง แต่ไม่ ชัดเจน
เพราะ ลักษณะที่ซ้ํากันนั้นเกิดขึ้นสั้น ๆ คืออยู่ที่ห้องที่ ๑ - ๒ กับห้องที่ ๙ - ๑๐ ซึ่งอยู่ห่างกันมากเกินไป
ข้อที่เด่นเป็นพิเศษของเพลงนี้ คือ เป็นเพลงเดียวที่ใช้ พีผา เล่นเป็นเครื่องดนตรีสําคัญ
ตลอดเพลง ซึ่งทําให้มีสีสันของเสียงแตกต่างจากเพลงอื่นๆ ทั้งหมด
โดยสรุปแล้ว ดนตรีจีนในอดีต แม้จะมีตัวอย่างให้ศึกษาและวิเคราะห์เพียง ๗ ตัวอย่าง ก็ได้พบ
ความหลากหลายขององค์ประกอบดนตรี ซึ่งสะท้อนให้หยั่งรูไ้ ด้ถึงทักษะและประสบการณ์ของนักดนตรี
ว่าเป็นนักดนตรีสมัครเล่นที่มีความสามารถใกล้เคียงกับนักดนตรีอาชีพ
๑.๒ ดนตรีจีนเชียงใหม่ในปัจจุบัน
ดนตรีจีนโดยเชียงใหม่ในป๎จจุบันทั้งหมดได้จากการศึกษาภาคสนามติดตามบันทึกภาพและเสียง
ระหว่างการแสดงดนตรีจีนในบริบททางวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีนในเชียงใหม่ ร่วมกับการศึกษา
จากโน้ตดนตรีของนักดนตรีจีนกลุ่มสามอาจารย์ ได้ตัวอย่างเพลงจีนสํา หรับ ๒๕ ตัวอย่าง ซึ่งแยก
เป็นกลุ่ม ได้ ๓ กลุ่ม คือ ๑) ดนตรีป ระกอบการสวดมนต์ของพระภิกษุจีน ๑๑ ทํานอง ๒) ดนตรี
ประกอบ การสวดมนต์ของฆราวาส ๗ ทํานอง และ ๓) ดนตรีจากเพลงประชานิยมทั้งเพลงจีนและ
เพลงไทย ๗ ทํานอง โดยจะแยกวิเคราะห์ทีละกลุ่ม ดังนี้
๑.๒.๑ ดนตรีประกอบการสวดมนต์ของพระภิกษุจีน ได้กล่าวแล้วในบทที่ ๒ ว่า บทสวดมนต์จีน
บางบทมีบทบาททีส่ ัมพันธ์กับกิจกรรมทีพ่ ระสงฆ์ประกอบหรือกระทําระหว่างการสวดมนต์ เช่น จุดธูปเทียน
การเวียนธูปในมือ และการโปรยทานสิ่งของ เป็นต้น ซึ่งไม่ได้เน้นที่ความสนุกสนาน ความตื่นเต้ นเร้าใจ
ดังนั้น องค์ประกอบดนตรีทเี่ หมือน ๆ กันจึงสามารถนํามาวิเคราะห์รว่ มกันได้ คือ ลีลาจังหวะกับความเร็ว
ของจังหวะ สีสันของเสียง และเนื้อใน
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ลีลาจัง หวะทั้ งหมดดํา เนินไปด้วยจัง หวะคู่ (2/4 และ 4/4) ค่อนช้างช้า (ระดับอันดานเต)
อย่างเรียบๆ และสม่ําเสมอ ยกเว้น ฉ่วยโก้ว เท่านั้นที่ค่อนข้างเร็วกระชับ เพราะเป็นบทที่ไม่มีการสวด
ใช้บรรเลงประโคมปิดท้ายเมื่อศาสนพิธีจบสิน้ ในแต่ละวันเท่านั้น การที่ไม่เน้นความตื่นเต้นเร้า ลีลาจังหวะ
ของดนตรีประกอบการสวดมนต์จึงแทบจะปราศจากการขืนจังหวะโดยสิ้นเชิง เท่าที่พบ มีเพียงกระสวน
สั้นๆ ในสองบทเท่านั้น คือ ในห้องที่ ๒๑ และ ๔๕ ของบทสวด ฟูเปาจั่ง กับในห้องที่ ๙ ของบทสวด จุนทีจั่ง
เท่านั้น
องค์ประกอบด้านสีสันของเสียง และเนื้อในของดนตรีประกอบบทสวดมนต์ สามารถวิเคราะห์
รวมกันได้ทั้งหมด คือ มีสีสันของเสียงเป็นเสียงจีนโดยตลอด เพราะใช้เครื่องดนตรีจีนชุดเดียวกั นของ
วงดนตรี วงเดียวกันบรรเลงในทุก ๆ งาน ส่วนเนื้อในนั้น เนื่องจากนักดนตรีทุกคนเล่นตามทํานองของ
บทสวดด้วยโน้ตจากแหล่งเดียวกันโดยไม่มีเครื่องดนตรีชนิดใดเล่นข้ามโน้ตบางตัว เนื้อในของดนตรี
โดยรวม จึงเป็น เอกศัพท์
องค์ประกอบที่ต้องแยกวิเคราะห์เป็นบทหรือเป็นกลุ่มเล็ก ๆ คือ รูปแบบ กับ ทํานอง
รูปแบบของดนตรีประกอบการสวดมนต์ของพระสงฆ์มี ๔ ลัก ษณะ คือ รูป แบบตอนเดียว
รูปแบบสองตอน รูปแบบสามตอน และรูปแบบก้าวหน้า
รูปแบบตอนเดียวที่พบมีสองลักษณะ คือ รูปแบบตอนเดียวที่เล่นครั้ งเดียวจบ ซึ่งได้แก่ บทบรรเลง
ประโคม ฉ่วยโก้ว กับอีกลักษณะหนึ่ง คือ รูปแบบตอนเดียวซ้ําวน ซึ่งพบในบทสวดมนต์สองบท คือ กุยอี
เทียนเลิน กับ ฟูเปาจั่ง กุยอีเทียนเลิน นั้นซ้ําโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ส่วน ฟูเปาจั่ง นั้น ซ้ําโดยเปลี่ยน
ทํานองเฉพาะสามห้องแรก หลังจากนั้นดําเนินไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนจบแล้วจึงต่อท้ายอีก ๗ ห้อง
เพื่อจบบท
รูปแบบสองตอน พบในบทสวดมนต์ ฟูเปียนจั่ง บทเดียว ตอนที่หนึ่งยาว ๔๘ ห้อง ส่วนที่สองยาว
เพียง ๗ ห้อง ซึ่งมีการย้อนไปซ้ําเฉพาะตอนนี้ทั้งตอนด้วย

๗๙

รูปแบบสามตอน พบในบทสวดมนต์บทเดียว คือ เอี่ยวฮวยฮึง ซึ่งเป็นรูปแบบทีช่ าวตะวันตกใช้
อย่างแพร่หลาย คือ รูปแบบดากาโป (Da Capo Form) ซึ่งบางทีก็เขียน ABA รูปแบบนี้เล่นไปจนจบท่อน B
แล้วจะวนกลับไปเล่นท่อน A ตอนต้นแล้วจึงจบ เอี่ยวฮวยฮึง มีท่อน A ยาว ๑๘ ห้อง ส่วนท่อน B ยาวเพียง
๘ ห้อง ดังนั้น เมื่อเล่นจนจบจะเล่นได้ ๔๔ ห้อง
รูปแบบก้าวหน้าเป็นรูปแบบที่ไม่ตรงกับรูปแบบอื่น ๆ ที่มีระบุไว้ในทฤษฎีของสํานักดนตรี ตาม
กระแสหลัก บทสวดมนต์จีนที่ สมควรจัดอยู่ในรูปแบบนี้ จึงมีรวมกั น ๖ บท ซึ่งมี ตั้งแต่บทที่ มีความยาว
เพียงตอนเดียวไปจนถึงบทที่มีหลายตอน
บทที่มีตอนเดียว ได้แก่ โหล่วเฮียงจั่ง นํามอปอเค และ จุนที้จัง ส่วนบทที่มีหลายตอน ได้แก่ ตีเซียง
(๓ ตอน) ฟ๎งเปียน (๓ ตอน) และ ฮุกป๎้ง (๔ ตอน)
ทํานองของบทสวดมนต์จีนที่พบบ่อย คือ การซ้ําทํานองของวรรค ซึ่งมีตั้งแต่วรรคเล็ก ๆ หรือกระสวน
สั้นๆ มี โน้ ตเพี ยงไม่ กี่ ตัวขึ้นไปจนถึงวรรคที่ ยาวถึงสอง-สามห้องหรื อมากกว่า และวรรคยาว ๆ บางวรรค
ประกอบด้วยวรรคเล็กๆ ซ้ํากันอย่างต่อเนื่องด้วย รูปร่างของทํานองในวรรคที่มีการซ้ํา มักซ้ําโน้ตเดิม
และดําเนินขึ้นหรือลงตามลําดับขั้นของบันไดเสียงด้วย เมื่อฟ๎งเสียงของวรรคเหล่านี้จะรู้สึกได้ว่า เป็นเสียง
ของการสวดมนต์จริงๆ ดังตัวอย่างที่คัดเลือกจากบางบท เช่น จาก โหล่วเฮียงจั่ง (ห้องที่ ๒๓ - ๒๙ กับ
ห้องที่ ๓๐ - ๓๖) กุยอีเทียนเลิน (พบสามครั้งเหมือนกันหมดในห้องที่ ๑๐-๑๕ ห้องที่ ๒๓ - ๒๘ และ
ห้องที่ ๓๖ - ๔๑) ตีเซียง

ตัวอย่างที่ ๘ การซ้ําวรรคทํานองในบทสวด โหล่วเฮียงจัง่

ตัวอย่างที่ ๙ วรรคทีซ่ ้ําทํานองสามครั้งในบทสวด กุยอีเทียนเลิน

๘๐

ตัวอย่างที่ ๑๐ การซ้ําวรรคทํานองในบทสวด ตีเซียง
สรุปได้ว่า ดนตรีประกอบการสวดมนต์ของพระสงฆ์จีนนั้นบรรเลงตามการสวดมนต์โดยตลอด
ไม่มีการประดับหรือสอดแทรกเม็ดพรายใดๆเพื่อเน้นความไพเราะหรือความตื่นเต้น ทําให้บรรยากาศ
โดยรวมเป็นการสวดมนต์อย่างจริงจัง
๑.๒.๒ ดนตรีประกอบการสวดมนต์ของฆราวาส ดนตรีในกลุ่มนี้ได้จากเพลงเก่าแก่ดั้งเดิมร่วมสมัย
กับบรรพบุรุษของชาวแต้จิ๋วตั้งแต่ครั้งที่ยังอาศัยอยู่ในประเทศจีน ซึ่งเพลงเหล่านี้เกือบ (ตามคําบอกเล่าของ
อาจารย์เชา ลัมโพ และ อาจารย์อภิชาติ เกียรติวงศ์ชัย) ถูกลืมเลือนไปแล้ว และเป็นเพลงสั้น ๆ ที่ค่อนข้าง
จําได้ง่าย ยกเว้นเพลง อ้วงกิมเล้ง (พญามังกรทอง) เท่านั้นที่เป็นที่รู้จักมากกว่า และยาวกว่าเพลงอื่นๆมาก
องค์ประกอบด้านสีสันของเสียง และเนื้อในของดนตรีประกอบบทสวดมนต์ของฆราวาสนั้น
สามารถวิเคราะห์รวมกันได้เช่นเดียวกับดนตรีประกอบการสวดมนต์ของพระสงฆ์ เพราะใช้เครื่อง
ดนตรีจีนชุด เดียวกันของวงดนตรีวงเดียวกันบรรเลง ส่วนเนื้อในนั้น ส่วนมากเล่นตามทํานองของบท
สวดด้วยโน้ตจาก แหล่งเดียวกันโดยไม่มีเครื่องดนตรีชนิดใดเล่นข้ามโน้ตบางตัว เนื้อในของดนตรีจึง
เป็น เอกศัพท์ ยกเว้น อ้วง กิมเล้ง เท่านั้นที่ประโยคหลังของแต่ละท่อน เครื่องดนตรีเสียงต่ํา (เชลโล)
เล่นโน้ตที่แตกต่างบ้าง ข้ามโน๊ต บางตัวบ้าง ซึ่งทําให้เกิดเนื้อในแบบ วิวิธศัพท์ ขึ้น
องค์ประกอบที่ต้องแยกวิเคราะห์เป็นบทหรือกลุ่มเล็กๆ ได้แก่ รูปแบบ ทํานอง และลีลาจังหวะ
รูปแบบของดนตรีประกอบการสวดมนต์ของฆราวาสมี ๒ ลักษณะ คือ รูปแบบตอนเดียวซ้ําวน
กับ รูปแบบก้าวหน้า
รูปแบบตอนเดียวพบในบทประโคม และสวดมนต์รวม ๖ บท รูปแบบก้าวหน้าพบในบทสุดท้าย
(อ้วงกิมเล้ง) ซึ่งมีความยาวมากที่สุด

๘๑

ทํานองดนตรีที่ใช้ประกอบการสวดมนต์ของฆราวาสเป็นเพลงมากกว่าเป็นทํานองสวดมนต์ มีการซ้ํา
ทํานองของวรรคต่างๆ ซึ่งไม่ยาวนัก เช่น ๔ ซ้ํา และ ๕ ห้อง (ห้องละ ๒ จังหวะ) ในเพลง ฟูเต้อเสอ ซ้ํา ๔ ห้อง
ในเพลง พวงเพิงเจ่อ และ ซาปั้ง
ลีลาจังหวะของดนตรีประกอบการสวดมนต์ของฆราวาส ใช้อัตราจังหวะ 4/4 สองเพลง คือ หล่อโก้ว
กับ อ้วงกิมเล้ง นอกนั้น ใช้จังหวะ 2/4 ยกเว้น ซาปั้ง ที่ใช้ ¼ เกือบทั้งหมดใช้ความเร็วระดับค่อนข้างช้า
หรือ อันดานเต และมีการขืนจังหวะสั้น ๆ แทรกเพียง ๒ - ๓ หน ใน ฟูเต้อเสอ และ ปั้วเจียงหลง
การขืนจังหวะที่ต่อเนื่องกันยาวที่สุด พบในตอนจบของ ชุนเยว่หมิง ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ ๑๑ การขืนจังหวะตอนจบของ ชุนเยว่หมิง
๑.๒.๓ ดนตรีจากเพลงประชานิยมทั้งเพลงจีนและเพลงไทย องค์ประกอบดนตรีที่พบเป็น
ประการแรกในกลุ่ม เพลงประชานิยม คือ รูป แบบของเพลง คือ เป็นแบบเพลงสองตอนย้อนกลับ
(Rounded Binary Form หรือ AAll: BA :ll) ซึ่งเป็นรูปแบบที่แพร่หลายมากในหลายประเทศในหมู่
เพลงประชานิยม ร่วมสมัย
องค์ประกอบที่สอง คือ ระบบจังหวะ ทุกเพลงใช้จังหวะ 4/4 ความเร็วระหว่างเพลง ค่อนข้างช้า
(อันดานเต) ถึงปานกลาง (โมเดราโต)
ทํานองเพลงประชานิยมทั้ง ๗ เพลง จําแนกได้ ๔ ลักษณะ คือ ๑) ใช้บันไดเสียงเมเจอร์ ๓ เพลง
คือ เพลง หว่อเอียวอีต้วนฉิง เพลง เยว่เลียงไต้เปี่ยวหว่อตีชิน และเพลง ใจรัก ๒) ใช้บันไดเสียงดอเรียน
๑ เพลง คือ เพลงวุ่นโต้วชินปุ้นฮั่น ๓) ใช้บันไดเสียง เอโอเลียน ๒ เพลง คือ เพลง ปู้จ้วงชื่อหนี่ตีเมิ่ง และ
เพลง สัญญาใจ ๔) ใช้บันไดหกเสียง สองลักษณะผสมกัน คือ บันไดเสียงเมเจอร์หกเสียง กับ บันไดเสี ยง
มิกโซลีเดียนหกเสียง ในเพลง หยาดเพชร

๘๒

บันไดเสียงตามข้อ ๒) ข้อ ๓) และข้อ ๔) เกิดจากคู่เสียงที่เป็นครึ่งเสียงหรือ เซมิโทน (semitone)
ของแต่ละบันไดเสียงอยู่ไม่ตรงกับบันไดเสียงเมเจอร์หนึ่งที่ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ (โน้ตที่อยู่ใกล้กัน มีวงเล็บกัน
คร่อมข้างบน คือ โน้ตที่เป็นคู่เสียงเซมิโทน)

ตัวอย่างที่ ๑๒ เปรียบเทียบตําแหน่งโน้ตของบันไดเสียงเมเจอร์ กับ บันไดเสียงดอเรียน
เอโอเลียน และมิกโซลิเดียน
นอกจากนี้ เพลง เยว่เลียงไต้เปี่ยวหว่อตีชิน เป็นเพลงที่แต่งโดยใช้คอร์ดเป็นตัวกําหนดทํานอง ทําให้
ในแต่ละห้องใช้โน้ตที่ตรงกับโน้ตของคอร์ด (ซึ่งอยู่ในวงเล็บหลังคอร์ด) ดังตัวอย่างข้างล่างนี้

ตัวอย่างที่ ๑๓ ทํานองเพลงเยว่เลียงไต้เปี่ยวหว่อตีชิน ที่แต่งตามคอร์ด
หมายเหตุ โน้ต บางตัว ที่ไ ม่ต รงกับ โน้ต ของคอร์ดนั้น รับ อนุญ าตให้แ ทรกเข้า มาได้ใ น
จังหวะสั้นๆ และมีชื่อว่า โน้ตผ่าน (passing tone)

๘๓

ทํานองที่มีคอร์ดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนี้เป็นพื้นฐานของการสร้างเนื้อในดนตรีที่เรียกว่า สหศัพท์
บรรสาน (Homophony) เนื้อในแบบนี้เป็นที่นิยมในสังคมดนตรีตะวันตกจนกลายเป็นกระแสหลัก
ของโลก มาจนถึงป๎จจุบัน การเล่นดนตรีให้ได้เนื้อในแบบสหศัพท์บรรสาน เครื่องดนตรีต้องแบ่งหน้าที่
กันเล่นโน้ต ในคอร์ดที่แตกต่างกันให้ครบหรือเกือบครบ จึงจะได้เนื้อในที่สมบูรณ์
อย่างไรก็ตาม วงดนตรีจีนกลุ่มสามอาจารย์ มิได้เล่นเพลงนี้ตามแบบอย่างชาวตะวันตก แต่ได้เล่น
ตามแบบชาวเอเชีย คือ เล่นทํานองเดียวกันโดยไม่มีโน้ตอื่นๆ (ที่แตกต่างกันตามคอร์ด) มาทับซ้อน เนื้อ
ในของเพลงที่เล่นจึงเป็นเอกศัพท์ หรือวิวิธศัพท์ ตามวิธีเล่น และ/ หรือตามอัธยาศัย
๒. เปรียบเทียบองค์ประกอบดนตรีจีนที่ยังคงเดิมและที่เปลี่ยนแปลงไป
๒.๑ องค์ประกอบดนตรีที่ยังคงเดิม
๒.๑.๑ ทํานอง ทั้งอดีตและป๎จจุบัน แต่ละทํานองใช้โมดเดียว ไม่มีการเปลี่ยนโมดกลางเพลง
โมดทั้งหมดเป็นโมดที่ชาวจีนเล่นมาแต่โบราณ คือ โมดห้าเสียง เสียง และโมดเจ็ดเสียง ซึ่งบางโมด
ใกล้เคียงกับบันไดเสียงเมเจอร์ บางโมดใกล้เคียงกับโมดโบราณของชาวตะวันตก เช่น โมดเอโอเลียน และ
โมดดอเรียน เป็นต้น
๒.๑.๒ ลีลาจังหวะ ทั้งอดีตและป๎จจุบันใช้จังหวะคู่ (4/4 และ 2/4) เป็นหลัก มีการขืนจังหวะแทรก
ปนอยู่ไม่มาก ทําให้การดําเนินจังหวะโดยรวมเป็นไปอย่างราบรื่น
๒.๑.๓ สีสันของเสียง เกิดจากคุณสมบัติเฉพาะตัวของเครื่องดนตรีแต่ละประเภท ซึ่งขึ้นกับวัสดุ
ที่ใช้ทําเครื่องดนตรี รูปร่างและขนาดของเครื่องดนตรีจากคุณสมบัติดังกล่าว และวิธีเล่นทําให้เครื่อง
ดนตรี จีน มีเสียงจีน เสียงจีนในอดีตที่ยังคงเดิมเสียงของ คือ ยี่ฮี้ (ซอสองสาย) เอี่ยวคิ้ม (ขิมจีน) พีผา
และตีซื่อ (ขลุ่ยเปุาข้าง) ในกลุ่มเครื่องที่เล่นทํานอง ส่วนเครื่องจังหวะนั้น เสียงจีนดั้งเดิมได้จากป๎้ง ปิ๊ง
(กรับ) และ (กระดึง) เครื่องดนตรีเหล่านี้ พบในวงดนตรีจีนป๎จจุบั นด้วย ยกเว้น พีผา ซึ่งพบเฉพาะ
ในวงดนตรีของ โรงเรียนช่องฟูาซินเซิงวาณิชบํา รุง

๘๔

๒.๑.๔ เนื้อใน วงดนตรีจีนเชียงใหม่ เผี่ยวก่วยเก้าอ้วง เล่นเพลงทั้ง ๗ เพลง ด้วยเนื้อในแบบ
วิวิธศัพท์เหมือนกัน ซึ่งเกิดขึ้นจากการเล่นเร็วขึ้นเรื่อย ๆ จนเครื่องดนตรีบางประเภทต้องข้ามโน้ตบางตัว
ในแต่ละวรรค และบางประเภทต้องรวบโน้ตหลายตัวเป็นเสียงเดียว ส่งผลให้ทํานองแตกต่างกัน วงดนตรีจีน
เชียงใหม่ในป๎จจุบัน มีเนื้อในแบบนี้น้อย เพราะไม่มีการเปลี่ยนความเร็วของจังหวะ มีเพียงเทคนิ ควิธี
ในการเล่นเครื่องดนตรีบางประเภทเท่านั้น (เช่น เบสไฟฟูา เชลโล และขลุ่ย) ที่ทําให้เกิดความแตกต่าง
กันบ้าง ในบางวรรค
๒.๑.๕ รูปแบบ ดนตรีจีนในอดีตกับป๎จจุบันใช้รปู แบบที่ตรงกัน ๒ รูปแบบ คือ รูปแบบเพลง
สองตอน (AB) กับรูปแบบสามตอนกลับต้น หรือ รูปแบบดากาโป (Da Capo Form/ ABA) ซึ่งเกิด
จากการย้อนกลับไปเล่น A แล้วจบ
๒.๒ องค์ประกอบดนตรีที่เปลี่ยนแปลงไป
๒.๒.๑ ทํานอง การประพันธ์ทํานองเพลงโดยธรรมชาติ ไม่ว่าของกลุ่มชาติพันธุ์ใดในยุคสมัยใด
จะยึดเอาระบบเสียง (คือบันไดเสียงหรือโมด) ที่รู้จักและคุ้นเคยดีเป็นหลัก ส่วนทิศทางของทํานองนั้น
ทุกภาษาจะดําเนินไป ๓ ทิศทางเหมือนกันหมด คือ ๑) ขึ้น – ลงตามบันไดเสียงทีละขั้น (Stepwise Motion)
๒) กระโดดข้ามขั้นขึ้น - ลง กว้างบ้างแคบบ้าง (Disjunct Motion หรือ Leaps) และ ๓) ซ้ําเสียงเดิม
(Monotonous Motion)
ด้วยวิธีดังกล่าว เพียงโมดเดียวก็สามารถใช้สร้างทํา นองได้มากจนนับไม่ถ้วน การพิจารณา
ความแตกต่างของทํา นอง จึง แทบเป็นไปไม่ได้ หากปราศจากการพิจ ารณาองค์ป ระกอบอื่น ๆ
บางองค์ประกอบร่วมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งลีลาจังหวะ และ เนื้อใน
๒.๒.๒ ลีลาจังหวะ เพลงจีนในอดีตทั้ง ๗ เพลง มีการเปลี่ยนความเร็วของจังหวะให้เร็วกว่าเดิม
ในแต่ละเที่ยว นั่นคือ มีการผันแปรจังหวะ (Rhythmic Variations) เกิดขึ้น และส่งผลต่อการผันแปรของ
ทํานอง (คือการข้ามโน้ตบางตัวในวรรค) ทําให้ทํานองเพลงในอดีตไม่คงที่ ในขณะที่ทํา นองบทสวด
จะคงที่ นี่คือความแตกต่างด้านจังหวะที่ทําให้ทํานองแตกต่างกันไปด้วย
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๒.๒.๓ สีสันของเสียง วงดนตรีจีนเชียงใหม่ป๎จจุบันไม่มีเสียงจีนจาก ตงฮู้ (ซอเสียงกลาง) กับ ตั่วฮู้
(ซอใหญ่เสียงต่ํา) โดยใช้ เชลโล (ซึ่งมีเสียงใกล้เคียงกับตงฮู้) แทน และไม่มี ตั่วงวก (พิณขนาดใหญ่เสียงต่ํา)
โดยใช้ เบสไฟฟ้า (ซึ่งเสียงแตกต่างกันมาก) แทนนอกจากนี้ วงดนตรีจีนกลุ่มสามอาจารย์ ไม่มี พีผา
แต่วงของโรงเรียนช่องฟูาซินเซิงวาณิชบํารุง ซึ่งความแตกต่างดังกล่าว มีผลกระทบต่อเสียงจีนไม่มาก
เนื่องจากความชัดเจนของเสียงจีนนั้น มีการเน้นด้วยเสียงซอขนาดเล็กกับเสียงขลุ่ยเปุาข้างเป็นหลัก
๒.๒.๔ เนื้อใน วงดนตรีจีนในอดีตเล่นดนตรีที่มีเนื้อในแบบ วิวิธศัพท์ ส่วนกลุ่มสามอาจารย์
เล่นดนตรีโดยมีเนื้อในสองแบบ คือ เอกศัพท์ ซึ่งพบในการบรรเลงประกอบการสวดมนต์จีนของพระสงฆ์จี น
กั บ ฆราวาสสวมครุยยาวสีขาว และแบบวิวิธศัพท์ ในการบรรเลงประกอบการสวดมนต์บ างบท
กับการบรรเลงเพลงประชานิยมร่วมสมัย
๒.๒.๕ รูปแบบ เพลงจีนจากอดีตและป๎จจุบันที่นํามาวิเคราะห์ ส่วนมากมีรูปแบบเหมื อนกัน
รูปแบบที่แตกต่างกัน มีเพียงรูปแบบเพลงสองตอน คือ เพลงจีนเก่า เป็นเพลงสองตอน AB ซึ่งเวลา
ย้อนกลับ จะย้อ นทั้ ง หมด แต่เ พลงสองตอนในดนตรีจีนรุ่นป๎จ จุบันเป็นเพลงสองตอนย้อนกลับ
IIAAII:BA:II ซึ่งย้อนกลับเฉพาะครึ่งหลัง รูปแบบนี้แพร่หลายมากในหมู่ชาวตะวันตก
๓. ปัจจัยภายนอกที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของดนตรีจีน
๓.๑ นักดนตรี นักดนตรีเป็นป๎จจัยภายนอกดนตรีที่อยู่ใกล้ชิดกับดนตรีที่ สุด นักดนตรีจี น
เชียงใหม่ ในอดีตทุกคนเป็นพ่อค้าซึ่งอยู่ในหรืออยู่รอบ ๆ ตลาดวโรรสและตลาดต้น ลําไย เวลาค่ําใน
วันจันทร์ วันพุธ และวันเสาร์ คือ เวลาสําหรับเล่นดนตรีด้วยกันที่ศาลเจ้ากวนอูจนถึงเวลาประมาณ
๒๒ นาฬิกา การเล่น ดนตรีของนักดนตรีจีนกลุ่มนี้ เป็นงานอดิเรกเพื่อความบันเทิงส่วนตัว ปี ๒๕๑๐
ที่ไดค์บันทึกผลงานไว้นั้ ทุกคนมีอายุประมาณ ๔๐ ปีขึ้นไป และบางคนมากกว่า ๕๐ ปี แทบทุกคน
เป็นชาวจีนโพ้นทะเล และมีสถานะเป็นคนต่างด้าว
การเป็นคนต่างด้าวตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา ชาวจีนมักถูกชาวไทยเรียก เจ๊ก
ซึ่งเป็นคําที่ทําให้ลูก ๆ ของชาวจีน รู้สึกว่าตัวเองมีสถานะไม่ทัดเทียมผู้อื่ น ดังปรากฏในบทความของ
อเนก กิมสุวรรณ (เรื่องเล่าชาวกาด เล่ม ๕ : ๖๐-๘๔)
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ความรู้สึกว่า ตนมีปมด้อยนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคํา ๆ เดียวอย่างฉับพลัน แต่เกิดจากป๎จจัย
หลายอย่างรวมกันและสะสมมานาน ตั้งแต่สมัยที่รัฐบาลส่วนกลางบางรัฐบาลต้องการให้ประชาชน
ของประเทศไทยเป็นเหมือนกันหมด (One nation, one people) ต่อมาท่าทีของรัฐบาลที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลง การปกครองของประเทศจีน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒ ก็มักจะมีผลให้โรงเรียนจีนในเชียงใหม่
ถูกปิดบ่อย ๆ จนต้อง เปลี่ยนชื่อและย้ายสถานที่หลายครั้ง (อ้างแล้วในบทที่ ๑) ชาวจนี โพ้นทะเลใน
ช่วงเวลานั้น จึงต้องพยายามปรับตัว และสร้างสถานภาพของตนให้เหมือนกับคนไทยหรือแตกต่างกับ
คนไทยให้น้อยที่สุด จะได้อยู่ในสังคมใหม่ นอกบ้านเกิดเมืองนอนโดยไม่ลําบาก
วิธีสร้างสถานภาพทางสังคมที่ชาวจีนทํามาแล้วและได้ผลดีตงั้ แต่อดีตคือ การได้รับสัญชาติ
และการศึกษาของลูก ๆ ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกําเนิดในกรณีที่บิดาหรือมารดาเป็นคนไทยหรือเกิดใน
ประเทศไทย
การที่โรงเรียนจีนในเชียงใหม่อยู่ในสถานการณ์เสี่ยงและเปิดสอนเพียงระดับประถมศึกษา ชาวจีน
โพ้นทะเล และชาวไทยเชื้อสายจีนรุ่นแรก ๆ จึงให้ลูกเรียนที่โรงเรียนจีนในระดับประถมศึกษา แล้วให้เรียน
ในระดับสูงขึ้นไปที่โรงเรียนที่มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพของการศึกษา ซึ่งหลายครอบครัวสามารถไปต่อได้
จนถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ เป็นเพราะอุปนิสัยใฝุรู้ใฝุเรียนที่มีในคนจีนมาแต่โบราณ อุปนิ สัยเช่นนี้เกิด
จากทั ศนคติที่มีต่อความรู้ว่า ความรู้คือต้นทุนก้อนแรกสํา หรับการประกอบอาชีพ และในบางบริบ ท
ความรู้ คือที่มาของอํานาจด้วย การลงทุนเพื่อการศึกษาจึงเป็นเรื่องสําคัญที่ชาวจีนจริงจังมาก
การใส่ใจการศึกษาของชาวจีนมีความสัมพันธ์กับฐานะทางเศรษฐกิจด้วย แม่วิชาชีพที่พ่อ แม่
มักสนับสนุนให้ลูกเรียนจึงมักเป็นวิชาชีพที่มีความมั่นคงและมีรายได้ดี ตามทัศนะนี้ตั้งแต่โบราณมา
จนถึง ป๎จจุบันชาวจีนไม่ นับว่าอาชีพนักดนตรีเป็นหนึ่ งในอาชีพที่ มั่นคง ดังที่ พรรณี ได้ก ล่าวไว้แล้ ว
(อ้างแล้วใน บทที่ ๒)
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อย่างไรก็ตาม ดนตรีไม่ได้ถูกปฏิเสธโดยสิ้นเชิง ในสถาบันทางสังคม และสถาบันการศึกษา
ทุกระดับ ยังคงมีการเรียนการสอนเพื่อสร้างนักดนตรีไว้เล่นดนตรีอยู่ตลอดมา โรงเรียนแทบทุกโรงใน
ทุกระดับ การศึก ษามี วงดนตรีของโรงเรียน เช่นวงโยธวาทิ ต มหาวิทยาลัยทุกแห่งมี วงดนตรีของ
สโมสรนักศึกษา ทุกกองทัพมีวงดุริยางค์ของกองทัพ และหน่วยงานราชการอื่น ๆ ในประเทศไทยบาง
หน่วยมีวงดนตรี เป็นส่วนหนึ่งของการทําหน้าที่ของตน เช่น กรมประชาสัมพันธ์ (ซึ่งเป็นที่มาของวง
ดนตรีสุนทราภรณ์ และ การได้เป็นบุคคลของโลกของครูเอื้อ สุนทรสนาน) เป็นต้น
นักดนตรีจีนเชียงใหม่ ในอดีตรู้ดีว่าสัง คมรอบ ๆ ตัวมีทัศนคติอย่างไรต่อวิชาชีพดนตรีกั บ
วิชาชีพ อื่นๆ รู้ว่าตัวเองไม่ได้เล่นดนตรีเป็นอาชีพ และรู้ว่าอาชีพนักดนตรีไม่มั่นคง ประกอบกับไม่มี
ใครอ่านเขียน โน้ตได้ จึงไม่มีการถ่ายทอดแก่ทายาท ในบรรดาลูก ๆ ของนักดนตรี ๘ คน ที่ผู้วิจัยได้
พบและสัมภาษณ์ มีเพียงคนเดียวที่เคยเห็นบิดานํา เครื่องดนตรีไปปรับเสียงและซ้อมที่บ้าน และอีก
เพียงคนเดียวที่เคยติดตาม บิดาไปดูการซ้อมและบรรเลงดนตรีในศาลเจ้ากวนอูบ่อย ๆ และมีคนหนึ่ง
ระบุว่าบิดาของตนมักถูกคนอื่น บางคนพูดถึงเป็นเชิงตําหนิ
ดังนั้นเมื่อนักดนตรีจนี เชียงใหม่รุ่นอดีตล่วงลับไปหมด วงการดนตรีจีนเชียงใหม่จึงเหมื อนกับ
สุญญากาศหรือหลุมดํา เมื่อเวลาล่วงเลยไปโดยไม่มีเสียงดนตรีจากศาลเจ้ากวนอูอีก บางคนจึงสรุปว่า
เชียงใหม่ไม่มีดนตรีจีนอีกแล้วเพราะไม่มีผู้สืบทอด (เรื่องเล่าจาวกาด เล่ม ๑, ๒๕๕๒ : ๑๕๕)
๓.๒ ท่าทีของสังคมเชียงใหม่ต่อดนตรีจีน
ชาวจีนโพ้นทะเลและชาวไทยเชื้อสายจีนรุ่นแรกๆมีท่าทีต่อดนตรีจีนของตนไม่ต่างกับท่าทีของ
ชาวไทยที่มีต่อดนตรีของตน คือ การฟ๎งดนตรีเพื่อความไพเราะนั้น ไม่ใช่วิถีปกติในวัฒนธรรมของตน ซึ่ง
ตรงกับที่จินตนากล่าวไว้ว่าการแสดงคอนเสิร์ตในประเทศไทยนั้นตลาดยังไม่กว้างพอ (อ้างแล้วในบทที่ ๒)
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ คําว่า คอนเสิร์ต ยังเป็นคําที่ใหม่มากในสังคมไทย เพราะมีปรากฏเฉพาะใน
วิชา ที่ว่าด้วยความซาบซึ้งในดนตรี (Music Appreciation) ซึ่งเป็นวิชาใหม่ในมหาวิทยาลัยไม่กี่ แห่ง
เท่านั้น ในสังคมนอกมหาวิทยาลัย ไม่มี การแสดงดนตรีที่ใช้คําว่าคอนเสิร์ต การไปฟ๎งดนตรีของผู้คน
ในช่วงก่อนและ หลัง พ.ศ. ๒๕๑๐ ไม่มีการจําหน่ายบัตรชมการแสดงดนตรี ไม่มีการกําหนดให้ผู้ฟ๎งไปถึง
ก่อนเวลา และต้องนั่งนิ่ง ๆ ฟ๎งดนตรีอย่างเงียบ ๆ ตลอดเวลา งานฉลองหรืองานบุญต่าง ๆ ในสังคมไทย
เจ้าภาพเป็น ผู้รับผิดชอบค่าจ้างวงดนตรี ผู้ไปเที่ยวงานอาจจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายของเจ้าภาพได้ตาม
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อัธยาศัย โดยไม่เกี่ยวกับการมีหรือไม่มีวงดนตรีในงานนั้น ในสังคมจีนหรือสังคมชาวไทยเชื้อสายจีน หาก
ต้องการ จัดงานที่มีวงดนตรีจีน จะต้องมีงานเลี้ยงที่มีชื่อว่า โต๊ะจีน เสมอ การเล่นดนตรีจีนที่ปราศจาก
โต๊ะจีน เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมาก ธรรมเนียมเช่น ทําให้ดนตรีเป็นของแถมของงานเลี้ยงนั่นเอง และนี่
คือ ท่าทีหนึ่งต่อดนตรีที่ไม่มีใครเห็นว่าผิดปกติ
การสร้างประตูจีนขึ้นคร่อมถนนช้างม่อยที่มุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตลาดวโรรส และทํา
พิธี เปิ ด เทศกาลไชน่ าทาวน์ เมื องเชี ยงใหม่ ครั้ง แรกขึ้ นในช่วงเทศกาลตรุ ษจี น พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็ น
ปรากฏการณ์ ทางสังคมและวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีนในเชียงใหม่ครั้งสําคัญครั้งหนึ่ง เพราะมี
ความสั ม พั นธ์ กั บ ความเป็ นมาของชุ ม ชนชาวจี น ซึ่ ง ต่ อมาคื อชาวไทยเชื้ อสายจีนตั้ ง แต่ อดี ต ดั ง
รายละเอียดในบทที่ ๑ และ สัมพันธ์กับแผนที่ ซึ่งมีบริเวณตลาดวโรรสและปริมณฑล อันเป็นพื้นที่ที่ได้รับ
การประกาศให้เป็นไชน่าทาวน์ เมืองเชียงใหม่
จากการสังเกตการณ์ก ารฉลองเทศกาลไชน่าทาวน์เ มืองเชียงใหม่ครั้งที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๑
พบว่า มีขบวนแถวผู้แทนสมาคม มูลนิธิ และชมรมของชาวไทยเชื้อสายจีนในเชียงใหม่ไม่ต่ํา กว่า ๔๐
องค์กร เดินจากประตูท่าแพย้อนเส้นทางจราจรตามปกติ (ซึ่งถูกปิดชั่วคราว) เลี้ยวเข้าถนนข่วงเมรุ
(ซึ่งมีปูายบอกว่า เป็นไชน่าทาวน์) ไปแวะสักการะศาลเจ้ากวนอู แล้วเดินต่อ ไปยังบริเวณหน้าเวที
ขนาดใหญ่บนทางแยกที่มุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตลาดวโรรสเพื่อทํา พิธีเปิด ตลอดทางมีการ
แสดงของคณะสิงโตจากจังหวัด นครสรรค์ นําหน้าขบวน
กลางคืนมีการแสดงบนเวทีของเยาวชนจากโรงเรียนต่าง ๆ การแสดงส่วนมากเป็นการรําแบบจีน
ที่มีดนตรีจีนบรรเลงโดยใช้ไฟล์เสียง (audiofiles) กับการขับร้องเพลงจีนตามคาราโอเกะ เพลงส่วนมาก
เป็นเพลงจากละครโทรทัศน์ของฮ่องกง ปิดท้ายด้วยการประกวดตี๋และหมวย โดยไม่มีการแสดงในนามของ
ชมรมดนตรีจีน และในนามขององค์กรอื่น ๆ ซึ่งร่วมเดินในขบวนแห่ตอนเช้า
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เนื้อแท้ของเทศกาลตรุษจีน คือ การไหว้บรรพบุรษุ และการรวมกันของสมาชิกของครอบครัวหรือ
ของตระกูล คล้ายๆ กับเทศกาลสงกรานต์ของชาวไทย และคริสต์มาสของชาวคริสเตียน การสถาปนาพื้นที่
รอบ ๆ ตลาดวโรรสเป็นไชน่าทาวน์นั้นดูสมเหตุสมผลและถูกต้องเพราะมีประวัติศาสตร์รองรับ แต่การ
กําหนดปฏิทินของการฉลองให้ตรงกับตรุษจีนซึ่งสําแดงวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและมั่นคงแล้วอย่างยาวนาน
แล้วเอากิจกรรมที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่สวมทับลงไป นอกจากจะไม่ได้ทําให้พื้นที่นั้นเป็นจีนชัดขึ้น ความเป็น
จีนที่เลือนไปให้กลับคืนมาแล้ว ยังเปลี่ยนพื้นที่นั้นให้เป็นตลาดนัดกลางคืนที่สินค้าไม่ มีความหมาย ต่อ
พื้นที่แต่อย่างไรอีกแห่งหนึ่งเท่านั้นเอง ปรากฏการณ์เช่นนี้ไม่ต่างกับวัฒนธรรมทั้งที่ประดิษฐ์ใหม่ นําเข้า
ของคนไทยทั่วประเทศที่อาศัยเทศกาลสงกรานต์เป็นเวลาแสดงออก
ไชน่าทาวน์เชียงใหม่คงจะเป็นไชน่าทาวน์แห่งหนึ่งที่ไม่มีเสียงของการเล่นดนตรีจีน ทั้ง ๆ ที่
บ้านเลขที่ ๙๗ ถนนข่วงเมรุ (ติดกับศาลเจ้ากวนอู ซึ่งเป็นบ้านเลขที่ ๙๕) ซึ่งอยู่กลางไชน่าทาวน์ คือที่
ทําการ ตามทะเบียนเทศบาลของชมรมดนตรีจีนเชียงใหม่มาแต่อดีต
โดยรวมแล้ว สังคมที่อยู่รอบๆนักดนตรีหรือวงดนตรี คือ ผู้สังเกตการณ์อย่างเงียบ ๆ ที่ไม่ค่อยมี
บทบาทอะไร (passive observers) การจากไปของนักดนตรีอาวุโสแห่งศาลเจ้ากวนอูพร้อมกับเสียงดนตรี
ที่เ งีย บหายไป จึง เป็น ที่รับ ทราบอย่า งเงีย บ ๆ ผู้ท ี่น่า จะแสดงท่า ทีต่อ การเปลี่ย นแปลงของ
ดนตรีจีน เชีย งใหม่ไ ด้ม ากกว่า น่า จะเป็น องค์ก รทางสัง คมที่เ คยมีบ ทบาทต่อ วงการดนตรีจ ีน
เชียงใหม่ ม า ตั้ง แต่แรกแล้ ว
๓.๓ องค์กรทางสังคมของชาวไทยเชื้อสายจีนเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีจีน
องค์กรที่เคยมีบทบาทหรือเกี่ยวข้องกับดนตรีจีนเชียงใหม่มาแล้ว มี ๔ องค์กร คือ ๑) ชมรมดนตรี
จีนเชียงใหม่ ๒) สมาคมพ่อค้าจีนเชียงใหม่ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น สมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ เลิก
ดูแลดนตรีจีนไปแล้ว ๓) มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล (ไต้ฮงกง) ซึ่งรับช่วงการดูแลชมรมดนตรีจีน ต่อ
จากสมาคมพ่อค้าจีน ๔) โรงเรียนช่องฟูาซินเซิงวาณิชบํารุง ซึ่งมีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนช่องฟูา
ซินเซิงวาณิชบํารุง กับสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจีนแปดสถาบัน เป็นองค์กรสนับสนุน
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๑) ชมรมดนตรีจีนเชียงใหม่ ในอดีตมีที่ทํา การอยู่ติดกับศาลเจ้ากวนอู และมีกรรมการ
ชมรม ซึ่งมาจากสมาคมพ่ อค้าจีนเชียงใหม่กั บผู้แทนนัก ดนตรี ช่วงที่ ย้ายไปเล่นที่ มูล นิธิเ ชียงใหม่
สามัคคีการกุศล หลังไฟไหม้ตลาดวโรรส กรรมการที่มาจากสมาคมพ่อค้าจีนเปลี่ยนเป็นกรรมการจาก
มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
หลั ง การล่ ว งลั บ ของนั ก ดนตรี ทั้ ง หมด เหลื อ แต่ เ ครื่ อ งดนตรี เ ก่ า และชํ า รุด ให้ ดู แ ล
กรรมการก็เปลี่ยนไปโดยไม่มีนักดนตรีร่วมเป็นกรรมการด้วย และหลังจากการขนย้ายเครื่องดนตรี
ทั้งหมดไปเก็บรักษา ไว้ที่มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล ชมรมดนตรีจีนเชียงใหม่ก็ไม่ได้กลับมาใช้ที่
ทําการเดิมอีกเลย และกรรมการชมรมก็มีเพียงประธานคนเดียว
๒) สมาคมพ่อค้าจีนเชียงใหม่ ในอดีตสมาคมนี้เป็นเสมือนพี่เลี้ยงของวงดนตรีเชีย งใหม่
เผี่ยวก่วยเก้าอ้วง หลังจากการเปลี่ยนชื่อสมาคมแล้ว หน้าที่นี้เป็นของมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
๓) มู ลนิธิเชียงใหม่ สามัคคีการกุศล ตั้งแต่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ เป็นที่ฝึกซ้อมของวงดนตรี
เชียงใหม่ เผี่ยวก่วยเก้าอ้วงหลังจากไฟไหม้ตลาดวโรรส มูลนิธิแห่งนี้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับวง มาตลอด
จนย่างเข้าทศวรรษ ๒๕๔๐ - ๒๕๕๐ นักดนตรีอาวุโสได้ทยอยล่วงลับไปอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน เซ่ง
แซ่อึ้ง ซึ่งเป็นสมาชิกวงหล่อโก้ว ได้ชวนอาจารย์ไช้ ซึ่งย้ายมาจากนครสรรค์ไม่ นาน มาถา่ ยทอดวิชาการ
เล่น ดนตรีจีนด้วยโน้ตตัวเลขแก่เยาวชน (ซึ่งมีลูกของเซ่งรวมอยู่ด้วย) ที่ศำลเจ้ ำกวนอู และพยายามตั้งวง
ดนตรีจีนขึ้นใหม่ แต่ไม่ประสบความสําเร็จ หลัง พ.ศ. ๒๕๕๐ หลายปี เครื่องดนตรีที่ถูกทอดทิ้งไว้ในที่ทํา
การ ชมรมดนตรีจีนเชียงใหม่ ได้ถูกย้ายไปเก็บไว้ที่มูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ และชมรมดนตรีจีนเชียงใหม่ได้ประสานงานกับสถานศึกษา ๓ แห่ง คือ วิทยาลัย
นาฏศิล ป์เ ชียงใหม่ โรงเรียนคํา เที่ ยงอนุสรณ์ และโรงเรี ยนช่องฟูาซินเซิง วาณิชบํา รุง เพื่อใช้เ ป็น
สถานที่สําหรับสร้างนักดนตรีจีนขึ้นใหม่จากเยาวชน โครงการดังกล่าวได้ดําเนินการไป และจบลงดังที่
ในบทก่อน เหลือเพียงแห่งเดียวที่ดําเนินงานต่อเนื่องมาจนถึงป๎จจุบัน
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๔) โรงเรียนช่องฟูาซินเซิงวาณิชบํารุง คือ แห่งเดียวที่ดําเนินการสร้างเยาวชนดนตรีจีนมา
อย่างต่อเนื่อง หลังจากที่อาจารย์เชา ลัมโพ มาเป็น เหล่าซือ แล้ว โรงเรียนได้ปรับแผนการเรียนการสอน
ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้วยการจัดชมรมต่าง ๆ ให้ครอบคลุมความสนใจ ความถนัด
และ การนําไปใช้ ขณะเดียวกั นก็คํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการด้วย ชมรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียน จึงมีเงื่อนไขที่สัมพันธ์กับผลการเรียนของวิชาหลักด้วย ดังได้นําเสนอแล้วในบทก่อน
ด้วยเหตุป๎จจัยต่าง ๆ ทั้งสามด้านใหญ่ ๆ ที่อภิปรายมาแล้ว ดนตรียังมีความสําคัญอยู่ไม่น้อย
แต่ก็ยังไม่มากพอที่จะเป็นวิชาหลัก แทนที่จะเป็นเพียงวิชาเลือกอย่างที่เป็นอยู่ การเปลี่ย นแปลงที่
เกิดขึ้น ตั้งแต่การสลายตัวของวงดนตรีเชียงใหม่ เผี่ยวก่วยเก้าอ้วง กับความคิดที่จะสร้างใหม่ ทํา ให้
เห็นได้ว่า สังคมเชียงใหม่เป็นผู้สังเกตการณ์อย่างเงียบ ๆ รู้เห็นความเป็นไปอย่างเงียบ ๆ ส่วนองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ยังเข้าใจและแก้ไขป๎ญหาได้แตกต่างกัน จึงมีทั้งที่สว่างวาบเดียว
และที่ดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
๔. การศึกษาและวิเคราะห์วิธีอนุรักษ์และสืบทอดดนตรีจีนเชียงใหม่
ตัวอย่างดนตรีจีนจากวงดนตรีจีนเชียงใหม่ เผี่ยวก่วยเก้าอ้วง ที่ไดค์บันทึกไว้เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๐
หลักฐานชุดเดียวที่ยืนยันว่าเคยมีวงดนตรีจีนในเชียงใหม่จริง นอกเหนือจากเรื่องเล่าในบทความและ
เอกสารต่างๆ ตลอดจนข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับจากทายาทหรือครอบครัวของทายาท
เครื่องบันทึกเสียงใน พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นเครื่องบันทึกเสียงแบบม้วน (Reel Tape Recorder)
แต่ไฟล์ที่ ผู้วิจัยได้รับมาเมื่อ เริ่มการวิจัยเป็นไฟล์ดิจิทั ล (Digitalaudiofile) แสดงว่าการอนุรัก ษ์
หลักฐานจากอดีตของไดค์ ได้กระทํา อย่างผู้รู้เท่าทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีก ารบันทึก เสียง
ด้า นการเก็บ รัก ษาภาพถ่า ยก็เ ช่น กัน ไดค์ต้อ งเปลี่ย นภาพที ่ถ่า ยด้ว ยฟิล ์ม มาเป็น ภาพดิจ ิท ั ล
เช่น เดีย วกับ ภาพทั ้ง หมดในหนั ง สือ Musical Journeys in Northern Thailand
(Dyck,2009) ซึ่งรวบรวมเป็นเล่มหลังจากบันทึกไว้ด้วยเทคโนโลยี รุ่นเก่านานกว่า ๔๐ ปี
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นี่คือตัวอย่างแรก และเป็นตัวอย่างที่ดีมากในการอนุรักษ์หลักฐานจากอดีตให้อยู่ได้นานข้าม
ทศวรรษ ซึ่งเป็นวิธีจัดการกับสิ่งที่ สิ้น ไปแล้วให้กลายเป็นองค์ความรู้สํา หรับศึกษา นอกเหนือจาก
เป็น ที่ระลึก
การอนุรกั ษ์และการสืบทอดดนตรีจีนเชียงใหม่ที่พบระหว่างการศึกษาภาคสนาม มีดังนี้
๔.๑ การอนุรักษ์
วงดนตรีจีนเชียงใหม่ เผี่ยวก่วยเก้ าอ้วง แห่งศาลเจ้ากวนอู เกิดขึ้น ตั้ง อยู่ แล้วดับ ไปตาม
ธรรมชาติของสรรพสิ่ง ปรากฏการณ์นี้ทําให้ชาวไทยเชื้อสายจีนและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นที่อาศัยและ/
หรือดํา รงชีพ อยู่ที่ ตลาดวโรรสและปริม ณฑลรู้สึก ว่า บางสิ่ง ที ่เ คยสํา แดงความเป็นจีนได้ข าด
หายไป ตู้เก็บเครื่องดนตรีเ ก่า ในห้องที่ทําการชมรมดนตรีจีนเชียงใหม่ คือ หลักฐานเดียวที่ยืนยัน
ว่าเคยมีคนกลุ่มหนึ่งเล่นดนตรีที่นี่ และแสดงให้เห็นวิธีอนุรักษ์เครื่องดนตรีที่เหลืออยู่
การอนุรักษ์เครื่องดนตรีจนี ครั้งที่สอง คือ การขนย้ายออกจากที่ทําการชมรมดนตรีจีนเดิม ไป
เก็บรักษาไว้ที่ห้องเก็บของด้านตะวันตกของอาคารมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล ไม่ปรากฏหลักฐาน
ว่า มีแถบบันทึกเสียง (เทปคาสเซ็ท) หรือแผ่นซีดี ที่บันทึกข้อมูลหรือผลงานต่าง ๆ ของวงดนตรีจีนวง
นี้รวมอยู่ด้วย
การอนุรักษ์เครื่องดนตรีจ ะสมบูรณ์ต้องพิสูจน์ให้ทราบว่าเครื่องดนตรียังใช้งานได้ห รื อไม่
ดังนั้น เครื่องดนตรีจํานวนหนึ่งจึงได้ใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งมีหลักฐานเป็นแผ่นกระดาษเขียนโน้ต
ตัวเลขติดบน คันทวนซอคันหนึ่ง ดังได้รายงานไว้แล้วในบทก่อน
นี่คือวิธีอนุรักษ์วัตถุทางวัฒนธรรม หากเป็นวัตถุที่ต้องใช้งาน ก็ต้องให้มีโอกาสได้ใช้งานจริง ๆ
การอนุรักษ์วิธีนี้เป็นการอนุรักษ์ด้วยการสืบทอดการเล่ น และเป็นวิธีที่ตรงกั บทฤษฎีสี่สภาพ ของ
อาจารย์ วาสิษฐ์ จรัณยานนท์ (อ้างแล้วในบทที่๒)
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๔.๒ การสืบทอด
การสิ้นสุดของวงดนตรี เผี่ยวก่วยเก้าอ้วง ไดท้ ิ้งหลักฐานทางวัฒนธรรมให้เห็นและรู้ครบทั้งสี่สภาพ
ตามทฤษฎีที่กล่าวข้างต้น คือ
๑) ทรง ได้แก่ สภาพของเครื่องดนตรีที่ยงั ใช้งานได้
๒) ทรุด ได้แก่ สภาพของเครือ่ งดนตรีที่ช ารุดไม่มาก อาจพอซ่อมแซมได้
๓) ซาก ได้แก่ สภาพของเครื่องดนตรีที่ช ารุดเสียหายมากจนไม่สามารถซ่อมได้
๔) สิน ได้แก่ นักดนตรีและวงดนตรี ซึ่งควรมีภาพและผลงานเก็บไว้ศึกษา
ทั้งสี่สภาพนี้เกิดขึ้นกับทุกสิ่งที่สามารถรวมกับ สังขาร ได้ วัฒนธรรมก็เป็นสังขารอย่างหนึ่ง
จึงไม่พ้นจากสภาพทั้งสี่ การดูแลรักษาวัฒนธรรมที่เหมาะสม ควรทําเหมือนแพทย์ดูแลรักษาผู้ปุวย
นั่นคือ วินิจฉัยโรคแล้วรักษาตามอาการ
เครื่องดนตรีที่ยังไม่ชํารุด (อยู่ในสภาพ ทรง) หากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน อาจชํารุดไปอยู่ใน
สภาพ ทรุด ได้ หากอยู่ในสภาพ ทรุด แล้วไม่ซ่อมก็จะกลายเป็น ซาก ไม่ช้าก็เร็ว และหลังจากนั้นก็ สิ้น
การสร้างนักดนตรีจีนให้เป็นผู้สืบทอดการเล่นดนตรีจีนต่อไปตามโครงการที่เสนอไปในบทก่อนนั้น
สองโครงการเมื่อภารกิจสิ้นสุดลงแล้วก็กลับสู่ภารกิจเดิมของตน คือ
๑) ไม่มีการเรียนการสอนดนตรีจีนต่อ
๒) ไม่มีเครื่องดนตรีจีนเพราะส่งคืนหมดแล้วหลังจากโครงการจบลง
๓) ไม่ทราบชัดว่านักเรียนที่เคยเล่นดนตรีจีนระหว่างการดํา เนินงานตามโครงการ
ยังคงเล่นดนตรีจีนต่อไปหรือไม่
๔) นอกจากการเรียนการสอนเพื่อให้มีความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานสําหรับดนตรีจีน
แล้ว ยังไม่มีแผนสําหรับอนาคตของเยาวชนเหล่านั้น
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ทั้ง ๔ ประการนี้ สรุปได้อีกชั้นหนึ่งว่า ทั้งหมดที่สถานศึกษาสองแห่งทํามานั้นทําตามความประสงค์
ของชมรมดนตรีจีนเชียงใหม่ และมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล ไม่ใช่ภารกิจหลักของโรงเรียน (เพราะแต่
เดิมก็ไม่มีภารกิจนี้อยู่แล้ว) ผลที่ได้รับเป็นรูปธรรมจากโครงการดังกล่าว คือ ได้พิสูจน์ทราบว่าเครื่องดนตรี
คือ มีสภาพดีสามารถใช้งานได้
บทบาทของโรงเรียนช่องฟูาซินเซิงวาณิชบํารุงแตกต่างจากสถานศึกษาสองแห่งที่กล่าวถึงแล้ ว
คือ ชมรมดนตรีจีนของโรงเรียนเป็นชมรมที่เปิดสอน ทั้งในเวลาเรียนปกติและนอกเวลาเรียน มีครูสอน
ประจําตลอดภาคเรียนและมีผู้นิเทศคอยกํากับดูแลชมรมเป็นภารกิจประจําของโรงเรียน ไม่ ใช่ความ
ร่วมมือ ที่โรงเรียนจัดให้ตามความประสงค์ขององค์กรภายนอก การอนุรักษ์และการสืบทอดจึงเป็น
กิ จกรรมที่ ทํ าอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาทั กษะให้สูงขึ้ นได้ เพราะชมรมนี้ รับนักเรียนตั้งแต่ชั้ น
ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนแต่ละคนสามารถเป็นสมาชิกชมรมได้หลายภาคเรียน
(หากไม่ติดขัดด้วย การเรียนวิชาสามัญที่สําคัญเสียก่อน) ระหว่างที่เรียนมีการวัดผลประเมินผลเป็นระยะ
ๆ ด้วยการนํานักเรียนขึ้นเวทีแสดงต่อสาธารณชนตามวาระโอกาสที่เหมาะสม
ข้อแตกต่างอีกประการหนึ่งที่พบ คือ นักเรียนที่เลือกชมรมดนตรีจนี นั้นเลือกเพราะชอบ และ
ใส่ใจ กับการฝึกฝนและการซ้อม หลายคนมีเครื่องดนตรีส่วนตัว ซึ่งแสดงว่าครอบครัวนอกจากไม่กีด
กัน ยังสนับสนุนอีกด้วย เพราะเครื่องดนตรีจีนแต่ละประเภทมีราคาค่อนข้างสูงถึงสูงมาก
อย่ างไรก็ ต าม การสอนดนตรี จีน ไม่ เ หมื อ นการสร้า งนัก ดนตรีสํ า หรั บ วงโยธวาทิ ต ซึ่ ง
สถานศึกษา กองทัพต้องการนักดนตรีไว้ใช้งาน การเรียนการสอนจึงมีความมุ่งหมายต่างกัน การหวัง
ผลถึงอนาคตของนักเรียนนั้น คงจะไม่มีสถาบันใดกํา หนดได้ แม้แต่นักดนตรีวงโยธวาทิต เมื่อสําเร็จ
การศึกษาออกจากโรงเรียนไป อาจไม่ได้แตะต้องเครื่องดนตรีที่เคยเล่นอีกเลยตลอดชีวิตก็ได้ เพราะ
ชีวิตของทุกคนมีโอกาสเปลี่ ยนแปลงได้เหมือนๆ กัน ตามเหตุป๎จจัยและสิ่งแวดล้อมที่คาดล่วงหน้า
ไม่ได้หรือคาดได้ยาก ดังนั้น ประเด็นที่ควรพิจารณาจึงเป็นเรื่องของความต่อเนื่องและความเข้มข้น
ของความรู้และทักษะที่สถานศึกษาให้แก่นักเรียน ก่อนสําเร็จการศึกษาออกไปมากกว่าเรื่องอื่น ๆ
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การเล่นดนตรีจีนของกลุ่มสามอาจารย์นั้น มีความสัมพันธ์กับคําว่าอนุรักษ์และสืบทอด ต่างกับ
ที่กล่าวถึงแล้วอย่างน้อย ๒ ประการ คือ
๑. นักดนตรีจีนกลุ่มสามอาจารย์ ไม่ได้เล่นดนตรีจีน เพื่อฟื้นฟูการเล่นดนตรีจีนที่ สิ้น
ไปแล้ว หรือเพื่อปูองกันไม่ให้เครื่องดนตรีตกอยู่ในสภาพ ทรุด หรือ ซาก เท่านั้น แต่เป็นการเล่นดนตรี
จีน ในฐานะกิจกรรมทางวัฒนธรรมจีนที่มีในประเทศจีนมานานก่อนชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นแรกจะอพยพมา
อยูเ่ ชียงใหม่เมื่อประมาณศตวรรษครึ่งก่อนนี้ การเล่นดนตรีจีนของวงดนตรีจีนร่วมกับการสวดมนต์จีนไม่
เคยมีในเชียงใหม่มาก่อน วงดนตรีจีนกลุ่มสามอาจารย์จึงเป็นวงดนตรีจีนวงแรกที่มีส่วนช่วยอนุ รักษ์
ประเพณีสําคัญ ๆ ของชาวไทยเชื้อสายจีนในเชียใหม่ ให้มีกิจกรรมครบองค์เช่นเดียวกับที่มีในชุมชนชาวไทย
เชื้อสายจีนในจังหวัดอื่น ๆ เช่น กรุงเทพฯ นครสวรรค์ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เป็นต้น
ภารกิจของวงดนตรีจีนกลุ่มสามอาจารย์ที่กระทําในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ตามปฏิทินจีน
จึงเป็นภารกิจที่ใช้กับสภาพทั้งสี่ของวัฒนธรรมจีนในเชียงใหม่ได้พร้อมๆกัน
๒) นักดนตรีจีนกลุ่มสามอาจารย์ไม่ใช่เยาวชนหรือผู้สืบทอด แต่เป็นผู้ที่มีศักยภาพ
จะเป็นผู้ให้ เพราะทุกคนเล่นดนตรีตามโน้ตได้ด้วยทักษะและประสบการณ์สูง สามอาจารย์ใน วง
มีประสบการณ์ในการสอนมาแล้ว นักดนตรีใหม่วัยต่ํากว่า ๓๐ ปีสองคน (สุนารี และ สิริโสภา) เป็นศิษย์เก่า
โรงเรียนช่องฟูาซินเซิงวาณิชบํารุง ที่เล่นดนตรีเป็นตั้งแต่ยังเป็นนักเรียน และฝึกเพิ่ มเติมกับครูอุ้ม ซึ่งได้
ทักษะพิเศษหลายอย่างจากอาจารย์ไช้ อีกทอดหนึ่ง ความสัมพันธ์ของสมาชิกเกือบทั้งหมดของ วงดนตรีจีน
วงนี้จึงพิเศษกว่าปกติ เพราะมีทั้งสามัคคีธรรมและคารวะธรรมระหว่างครูกับศิษย์ เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวของวง
นับเป็นองค์คุณหนึ่งของวัฒนธรรมของชาวเอเชียตะวันออก
บทบาทของวงดนตรีจีนกลุ่มสามอาจารย์ที่ เห็นชัดเจน คือ นอกจากได้ทํ า ให้เครื่อง
ดนตรีได้รับใช้สังคม (ซึ่งทําให้ ทรง และถ่วงเวลาที่จะ ทรุด หรือกลายเป็น ซาก) แล้ว ยังทําให้การเล่น
ดนตรีจีน ประกอบการสวดมนต์จีนไม่ สิ้น ไปจากสังคมชาวไทยเชื้อสายจีนในเชียงใหม่ และประเทศไทย
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สรุปได้ว่า เราคงพึ่งพานักสังเกตการณ์เงียบได้น้อยในการอนุรักษ์และสืบทอดดนตรีจีนเชียงใหม่
คนกลุ่มนี้อาจมีส่วนช่วยสนับสนุนได้บ้าง ด้วยการซื้อโต๊ะจีนเมื่อมีการแสดงดนตรีจีนของเยาวชน ซึ่งก็
นับว่าดีแล้ว มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศลที่ได้เป็นธุระจัดการประสานงานให้มีการถ่ายทอดการเล่น
ดนตรีแก่ เยาวชนก็ได้ทําตามความสามารถขององค์กรแล้ว เพราะบทบาทหน้าที่หลักของมูลนิธิทั้ง ๖
ประการ ก็เป็นภาระทางเศรษฐกิจที่หนักอยู่พอสมควร
ชมรมดนตรีจีนเชียงใหม่ เป็นองค์กรที่เคยใกล้ชิดกับนักดนตรีจีนในอดีตที่สุดว่า ป๎จจุบั นนี้
ทราบว่า เคยมีชื่อร่วมในการทําสัญญากับวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ และโรงเรียนคํา เที่ยงอนุสสรณ์
เป็นกรรมการร่วมจัดงาน หง่วงเซียว (ซึ่งมีการแสดงดนตรีจีนด้วย) และส่งผู้แทนถือปูายชมรมร่วม
ขบวนแห่เปิดเทศกาล ไชน่าทาวน์อย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ได้ส่งนักดนตรีเข้าร่วมแสดงบนเวทีในนามชมรม
องค์กรที่เป็นเสมือนที่มั่นของการสืบทอดดนตรีจีนแก่เยาวชนเชียงใหม่แห่งเดียวในป๎จจุบันนี้ คือ
โรงเรียนช่องฟูาซินเซิงวาณิชบํารุง
กลุ่มบุคคลที่ทําให้ดนตรีจนี ยังส่งเสียงจีนในบริบทจีนได้อย่างต่อเนื่องในป๎จจุบันนี้ คือ นักดนตรีจีน
กลุ่มสามอาจารย์ซึ่งมีภารกิจที่ครอบคลุม ทั้งการอนุรักษ์และการสืบทอด
นอกเหนือจากนี้ เป็นนักดนตรีอิสระที่เล่นดนตรีจนี เพราะรักดนตรีจีนซึง่ มีหลายคน และหลายกลุ่ม
เล็กๆ บุคคลเหล่านี้เป็นป๎จเจกบุคคลที่ไม่ สามารถมองข้ามได้ เพราะอย่างน้อยที่ สุดเขาก็ ได้ทํ าหน้าที่ ผู้
อนุรักษ์และผู้สืบทอดอย่างไม่เอิกเกริกตามแบบของเขาแล้ว
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บทที่ ๕
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
๑. อภิปรายผล ผลการวิเคราะห์ในบทที่ ๕ มีประเด็นที่สามารถนํามาอภิปรายต่อได้ ดังนี้
ลักษณะเด่นของดนตรีจีนเชียงใหม่ในอดีตกับในป๎จจุบัน แม้จะต่างกลุ่มและต่างเวลากัน ก็ยังมี
ลักษณะทางดนตรีทตี่ รงกันหรือคล้ายกันด้วยองค์ประกอบสําคัญ ๓ องค์ คือ ๑) โมดที่ใช้สร้างทํานองเพลง
เป็นโมดที่ตั้งเสียงด้วยระบบเดียวกัน คือ ไม่มีระยะครึ่งเสียง (semitone) ภายในคู่แปด ระบบเสียงเช่นนี้
จะมีป๎ญหาบ้างในกรณีที่ต้องเล่นโน้ตทุกโน้ตภายในคู่แปด แต่ป๎ญหาจะลดลงหากเล่นหกเสียง หรือเพียง
ห้าเสียง ๒) สีสันของเสียงของดนตรีจีนทั้งสองยุค เป็น เสียงจีน เป็นเหมือนกัน เพราะใช้เครื่องดนตรีที่เกือบ
ทั้งหมด มีรูปร่างลักษณะเหมือนกัน ขนาดเท่ากัน และทําขึ้นจากวัสดุชนิดเดียวกัน ยกเว้นเครื่องดนตรีเสียง
ต่ําในอดีตที่ไม่มีอีกแล้ว ต้องแทนด้วยเชลโล หรือเบสไฟฟูา ซึ่งเสียงแตกต่างกับเครื่องจี นเดิมไม่มาก
การรักษาเสียงในอุดมคติดั้งเดิมไว้ได้นี้ ถึงแม้คนโบราณจะไม่ได้สร้างเครื่องดนตรีด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ อาศัยเพียงความรู้ดั้งเดิมกับความจํา ก็สามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ด้านเสียง
หรือ สวนศาสตร์ (Acoustics) เสียงจีนที่ยังคงอยู่จึงเป็นหลักฐานของการอนุรักษ์องค์ความรู้ในการทํา
เครื่องดนตรีไว้ได้ ๓) เนื้อในของดนตรีจีนเชียงใหม่ทั้งสองยุคเป็นวิวิธศัพท์ เช่นเดียวกันเป็นส่วนใหญ่
โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในการเล่นเพลงจีนประชานิยม (ซึ่งแต่งตามหลักดนตรีตะวันตก และมีเนื้อในเป็น
สหศัพท์บรรสาน อันได้จากการประสานเสียงที่ใช้คอร์ดเป็นหลัก) โดยวงของสามอาจารย์นั้น ไม่ได้เล่น
ให้เป็น สหศัพท์บรรสาน ตามแบบตะวันตก นักดนตรีวงนี้ได้เอาเพลงเดิมมาบวชให้เป็น วิวิธศัพท์ อัน
เป็นเนื้อในที่พบในดนตรีดั้งเดิม ของชาวจีน และชาวเอเชียหลายชาติ รวมทั้ง ดนตรีพื้นเมืองในทุ ก
ภูมิภาคของประเทศไทย
สามประเด็นข้างต้นนี้ ทําให้ดนตรีจนี เชียงใหม่ทั้งสองยุคต่างก็อนุรกั ษ์คุณสมบัติของดนตรีจีน
ดั้งเดิมที่สําคัญไว้
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ส่วนข้อที่แตกต่างกันนั้น เรื่องลีลาจังหวะไม่ใช่ประเด็นที่สําคัญมาก เพราะการเล่นซ้ําและ เร่ง
ความเร็วขึ้นนั้น เหมาะสมกับเพลงบรรเลงอยู่แล้วจะพบได้ในดนตรีของหลายชาติ (รวมทั้งดนตรีไทยด้วย)
ในทางตรงกันข้าม การสวดมนต์จําเป็นต้องดําเนินไปอย่างสม่ําเสมอเหมือนกันหมดไม่ว่าของศาสนาใด การ
บรรเลงร่วมกับการสวดมนต์จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความเร็วของจังหวะได้ การบรรเลงร่วมกับ การสวด
มนต์ในนัยหนึ่งก็คือ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ระเบียบวิธีของพิธีการทางศาสนานั่นเอง
ข้อที่ว่าด้วยรูปแบบนั้น บางทีเกิดจากการอ้างทฤษฎีด้วย รูปแบบบางรูปแบบที่ระบุว่าต่างกัน
นั้น เป็นการระบุตามทฤษฎีการวิเคราะห์ ซึ่งบางครั้งทําให้รูปแบบที่คล้ายกัน (จนน่าจะถือว่าเป็นแบบ
กันได้) มีชื่อต่างกัน บางรูปแบบที่รู้จักและยอมรับกันอย่างแพร่หลายในวงการดนตรีตะวันตก ก็ อาจซ้ํา
รูปแบบเดียวกั นของชาติ อื่ นที่ ใช้ชื่อเป็นอย่างอื่นก็ ได้ นอกจากนี้ รูปแบบยังถูกเปรี ยบเป็นภาชนะ
(container) สําหรับบรรจุองค์ประกอบดนตรีอื่น ๆ ทั้งหมด (contents) การตัดสินเพียงภายนอกว่า
รูปแบบเป็นอย่างไร บางทีอาจไม่สมบูรณ์ได้หากไม่นําองค์ประกอบสําคัญ ๆ ภายในมาพิจารณาด้วย
บริบ ททางสัง คมและวัฒ นธรรมในหมู่ ชาวไทยเชื้อสายจีนในเชียงใหม่ ตั้งแต่อดีต มี ทั้ ง ที่
ค่อนข้างคงที่ และที่เปลี่ยนแปลงไปมากบ้างน้อยบ้าง บริเวณที่ได้รับการสถาปนาเป็น ไชน่าทาวน์
เมืองเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ นี้เป็นที่อยู่อาศัยร่วมกันของคนหลายชาติมาตั้งแต่อดีต (ดูบทที่๑)
การที่มีศาลเจ้าจีนขนาบอยู่ ทั้ง ด้านทิศตะวันออกมานานกว่าศตวรรษ และด้านตะวั นตกมาเกือบ
ศตวรรษ กับจจํานวนชาวแต้จิ๋วที่มากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ทําให้ดูสมเหตุสมผลพอสมควร แต่ในทางสังคม
และวัฒนธรรมนั้น ความเป็นจีน นอกจากจะไม่เข้มข้นหรือเข้ม แข็งมาแต่แรกแล้ว ยังดูเจือจางลง
กว่าเดิมดัวยซ้ํา เพราะ ๑) เชียงใหม่ไม่ มีวัดจีนมาตั้งแต่อดีตจนถึง ป๎จ จุบัน ทํา ให้งานเทศกาลทิ้ ง
กระจาดที่เป็นงานทําบุญครั้งใหญ่ในรอบปี ของศาลเจ้ากวนอู ต้องมีพระสงฆ์ไทยทําพิธีทางศาสนา
แบบพื้ นเมือ งเชียงใหม่ทุ ก ปีม าตั้งแต่เริ่มแรก ในขณะที่ แห่ง อื่น ๆ ต้องนิม นต์พระสงฆ์จีนมาจาก
ต่างจังหวัด นอกจากนี้ บนแท่นบูชาภายในศาลเจ้ากวนอู ยังมีโกศ บรรจุอังคารเจ้าเมืองเชียงใหม่กับ
พระชายาประดิษฐานอยู่ด้วย เป็นการยืนยันถึง การอยู่ร่วมกั นมานาน ของคนหลายชาติพันธุ์และ
หลายภาษา และเท่ากับประกาศว่าศาลเจ้ากวนอูไม่ใช่ศาลเจ้าของคนไทย เชื้อสายจีนโดยเฉพาะเพียง
กลุ่มเดียว ๒) ลูกครึ่งจีน–ไทย ในทศวรรษหลังๆ มานี้ จํานวนไม่น้อยไม่เพียง ไม่สามารถอ่านหนังสือ
จีนได้อย่างรุ่นก่อน ๆ เท่านั้น จํานวนหนึ่งยังพูดภาษาจีนไม่ได้อีกด้วย ภาษาที่คนเหล่านี้พูดได้ดีมาก
คือ ภาษาถิ่นล้านนา หรือ ค้าเมืองเชียงใหม่ ๓) เชียงใหม่ไม่มีคณะแห่สิงโต และ ไม่มีคณะงิ้ว ศาลเจ้า
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จีนสองแห่งที่ ขนาบไชน่าทาวน์อยู่ ในป๎จจุ บันนี้ ไม่ มีเ สียงดนตรีจีน ซึ่ง แตกต่างจากศาลเจ้าจีนใน
จังหวัดอื่น ๆ หลายจังหวัดที่มีขนาดเล็กกว่า เสียงดนตรีจีนที่เคยมีทศี่ าลเจ้ากวนอู ได้เงียบลงในเวลาที่
ใกล้เคียงกับการสถาปนาไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ประตูจีน และปูายบอกเขตแดนไชน่าทาวน์ เมือง
เชียงใหม่ยังไม่สามารถนํานักดนตรีจีนเชียงใหม่ ซึ่งมีความสามารถและประสบการณ์สูงเข้ามาเล่น
ดนตรีจีนให้ฟ๎งในศาลเจ้ากวนอูหรือบนเวทีในงานเทศกาลต่าง ๆ ได้นักดนตรีผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ จึง
เป็นเพียง นักดนตรีที่มีบทบาทจํากัดอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับศักยภาพของพวกเขา
สรุปแล้ว ชาวเชียงใหม่ที่เป็นลูกครึ่งไทย - จีนในป๎จจุบันนี้ คงจะเป็นอย่างที่พรรณีกล่าวไว้ว่า
“...ลูกครึ่งไทย - จีนในภาคเหนือมีลักษณะของความเป็นจีนน้อยกว่าในภาคอื่น” (พรรณี, ๒๕๒๙ : ๑๓๕)
๒. ข้อเสนอแนะ
ชาวเชียงใหม่ที่อาศัยอยู่ในไชน่าทาวน์และปริมณฑลจํานวนหนึ่งยังคงคิดว่า เชียงใหม่ไม่มีนัก
ดนตรีจีนที่เล่นดนตรีจีนรวมกันเป็นวงได้อย่างในอดีต ทั้งที่ความจริงแล้ว เชียงใหม่ในป๎จจุบัน นี้มีนัก
ดนตรีจีน ที่มีความรู้และทักษะทางดนตรีระดับมืออาชีพอยู่กลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มสามอาจารย์ที่มีความ
เคลื่อนไหวมานาน ไม่น้อยกว่าทศวรรษ นักดนตรีกลุ่มนี้เคยร่วมงานในโครงการสร้างการสืบทอดการ
เล่นดนตรีจีนของมูลนิธิ เชียงใหม่สามัคคีการกุศล และชมรมดนตรีจีนเชียงใหม่ ด้วยการส่งนักดนตรี
อาวุโ สของกลุ่ม เข้าไปสอนดนตรี จีนในโรงเรียนช่องฟู าซินเซิง วาณิชบํา รุง และโรงเรี ย นคํา เที่ ย ง
อนุสสรณ์ (ดังรายงานแล้วในบทก่อน) แต่โครงการดังกล่าวมิได้ดํา เนินไปอย่างต่อเนื่อง เหลือเพียง
โรงเรียนช่องฟูาซินเซิงวาณิชเท่านั้นที่ดําเนินการ มาจนถึงป๎จจุบัน
นอกจากนักดนตรีกลุ่มสามอาจารย์แล้ว อาจารย์ดนตรีจีนคนป๎จจุบันของโรงเรียนช่องฟูาซิ น
เซิงวาณิชบํารุง อาจารย์ เชา ลัมโพ ก็เป็นนักดนตรีฝีมือสูงที่รู้จักกับนักดนตรีกลุ่มสามอาจารย์เป็น
อย่างดี เคยเล่นดนตรีด้วยกันมาบ้างในบางโอกาส
นักดนตรีหญิงสองคนในกลุ่มสามอาจารย์ ซึ่งยังมีอายุไม่ถึง ๓๐ ปี เป็นนักดนตรีที่อ่านโน้ต
ตัวเลข และเล่นได้อย่างฉับพลัน และเริ่มมีลูกศิษย์ของตัวเองแล้ว
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ทุกคนที่ก ล่าวถึง ข้างต้นนี้ น่าจะเป็นทรัพยากรด้านบุคคลของสังคมดนตรีจีนเชียงใหม่ใน
ป๎จจุบันนี้ได้ นักดนตรีเหล่านี้เท่าที่สังเกตพบระหว่างการวิจัย เป็นที่รู้จักของกรรมการบริหารศาลเจ้า
มูลนิธิ และสมาคม เพียง ๕ แห่งเท่านั้น ผู้คนที่ไปร่วมเป็นเจ้าภาพในงานบุญครั้งใหญ่หลายคนไม่รู้จัก
พวกเขา ถ้าจะกล่าวว่า นักดนตรีไม่ว่ามีฝีมือสูงหรือต่ําเพียงไรจะเป็นเหมือนคนไร้ตัวตน (nobody)
ของสังคมเสมอ ก็คงจะ ไม่เกินจริงไปมากนัก และนี่สะท้อนให้เห็นท่าทีที่สังคมมีต่อนักดนตรีมานานที่
พอจะรู้สึกได้
ผู้ที่เคยได้ยินดนตรีจีนจากศาลกวนอูคงมีความเห็นตรงกันว่า การสิ้นสลายไปของวงดนตรีจีน
เชียงใหม่เผี่ยวก่วยเก้าอ้วง นั้นจะต้องมีทั้งผู้ที่ เสียดาย และผู้ที่ ดูดาย
ถ้าชาวไทยเชื้อสายจีนในเชียงใหม่เสียดายเสียงดนตรีจีนที่หายไปจากสังคมจริง ก็ไม่ควรจะ
ทําตัว เป็นนักสังเกตการณ์เงียบที่ดูดายโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่เคยสนับสนุนการดนตรีจีนมาแต่
อดีต และ บางแห่งได้ ลงมือ ช่วยเหลือแบบลองผิดลองถูกมาแล้ว น่าจะลองหาวิธีใหม่ ทํา ให้สังคม
เชียงใหม่รู้จักนักดนตรี รุ่นป๎จจุบันที่ไม่ใช่มือสมัครเล่นให้มากยิ่งขึ้น
ทางหนึง่ ทีผ่ ู้วิจัยเห็นว่าน่าจะเป็นไปได้ คือ การเปลี่ยนสถานภาพชมรมดนตรีจีนเชียงใหม่ ให้
เป็น สมาคมที่มกี ารจดทะเบียนตามกฎหมาย มีคณะกรรมการที่มบี ทบาททีเ่ ป็นรูปธรรมต่อสังคมชาว
ไทยเชื้อสายจีนของเชียงใหม่ มีทรัพย์สินของสมาคมให้บริหารจัดการ และมีการประสานงานกับ
สถานศึกษาที่มีการสอนดนตรีจีน (ซึ่งป๎จจุบันนี้ยงั มีแห่งเดียว คือ โรงเรียนช่องฟูาซินเซิงวาณิชบํารุง)
เพื่อการแลกเปลี่ยน และสนับสนุนซึง่ กันและกัน
ภารกิจนี้ไม่จําเป็นต้องมีองค์กรจํานวนมากมาช่วยกันเหมือนการแห่ปูายเปิดงานไชน่ าทาวน์
เมืองเชียงใหม่ก็ได้ เพียงไม่กีอ่ งค์กรที่ดูดายกับสภาพของวงการดนตรีจีนเชียงใหม่ที่ “มีเหมือนไม่มี”
ก็น่าจะทําให้หลายสิ่งหลายอย่างดีขึ้นบ้างก็ได้
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ดนตรีจีนเชียงใหม่ : อดีต การเปลีย่ นแปลง
กับการอนุรักษ์และการสืบทอดในสังคมปัจจุบัน
บทสรุปแบบสมบูรณ์
๑. บทนํา
เชียงใหม่ซึ่งเป็นจังหวัดสําคัญในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เคยเป็นศูนย์กลางของ
อาณาจักรล้านนา ซึ่งสถาปนาขึ้นโดย พญามังราย เมื่อ พ.ศ. ๑๘๓๙ ก่อนและหลัง พ.ศ. ๒๐๐๐ เป็น
ช่วงเวลาที่เชียงใหม่เจริญรุ่งเรืองในหลายด้านจนเป็นศูนย์กลางการค้าขายกับชาวต่างแดนที่อยู่รอบๆ
ตั้งแต่ ฮ่อ (จีน) ม่าน (พม่า) เม็ง (มอญ) และกุลวา (อินเดีย)
ฮ่ อ คือ คํ า ที่ ชาวล้า นนาใช้เ รียกชาวจี น ที่ เ ดินทางทางบกลงมาจากจีนตอนใต้ ชาวจีน ที่
เดินทาง มาทางเรือ ซึ่งเรียกว่าจีนนั้น เริ่มเดินทางเข้ามาในสมั ยอยุธยาตอนปลาย และอาศัยเป็น
กระจุกอยู่ นอกจากกําแพง พระนครทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
หลังการเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าใน พ.ศ ๒๓๑๐ และการย้ายเมืองหลวงของสมเด็จพระเจ้ ำ
ตากสินมหาราช (ซึ่งมีบรรพบุรุษเป็นจีนแต้จิ๋ว) ชาวจีนจํานวนหนึ่งได้รับอนุญาตให้ตั้งหลั กแหล่งทาง
ฝ๎่ง ตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยา ตรงข้ามกับกรุงธนบุรี ชุมชนชาวจีนแห่งนี้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
จนมี ก ารแข่ ง ขั นกั นมากขึ้ น ชาวจีน ที่ เ ข้ ามาใหม จ่ ึ ง แสวงหาที่ อ ยู่ใหม่ นอกจากกระจายไปทาง
ตะวันออกและตะวันตก แล้ว จํานวนไม่น้อย ได้เดินทางทวนแม่น้ําเจ้าพระยาขึ้นมาทางเหนือ และตั้ง
หลัก แหล่ง ที่ นครสวรรค์ และพิ ษณุโ ลกก่ อนที่ จ ะขึ้นมายัง เชียงใหม่ ในสมั ยรัชกาลที่ ๔ แห่ง กรุ ง
รัตนโกสินทร์
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ชาวจีนรุ่นนี้กับคนในบังคับของอังกฤษซึ่งเข้ามาทํางานให้บริษัทของอังกฤษ อาศัยอยู่ร่วมกัน
บนสอง ฝ๎่งแม่น้ําปิงหน้าเมืองเชียงใหม่ โดยฝ๎่งตะวันออกอยู่ใกล้กับท่าจอดเรือหางแมงปุองที่ย่า นวัด
เกตการาม ฝ๎่งตะวันตกอยู่ใกล้กับ ท่าแพ ใกล้กับลานโล่งซึ่งเป็นที่เ ผาศพเจ้านายเมื องเชียงใหม่ ซึ่ง
เรียกว่า ข่วงเมรุ ชาวจีนในช่วงปลายรัชกาลที่ ๔ ถึงรัชกาลที่ ๕ มี ๕ กลุ่มภาษา คือ แต้จิ๋ว กวางตุ้ง
ไหหนํา ฮากกา (แคะ) และฮกเกี้ยน โดยแต้จิ๋วเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด ซึ่งสามารถสร้างศาลเจ้าปุงเถ่ากงขึ้น
ได้ในปี พ.ศ. ๒๔๑๙
การสร้างสะพานข้ามฟากจากท่าเรือหางแมงปุองมายังบริเวณเหนือท่าแพฝ๎่งตะวันออก ทํา
ให้ มีตลาดขึ้นที่กลุ่มต้นลําไยใกล้แม่น้ําปิงกับบริเวณข่วงเมรุ ซึ่งเป็นตลาดนัดเฉพาะตอนเช้า
หลังการยกเลิกตําแหน่งเจ้าเมือง ตลาดนัดที่ข่วงเมรุมีสภาพเป็นตลาดมากขึ้น พระราชชายา
เจ้า ดารารัศมีจึงระดมหุ้นจากพระญาติสร้างตลาดนัดข่วงเมรุเป็นตลาดถาวร ชาวจีนตามตลาดมา
อาศัยเป็นที่ทําการค้าเพิ่มขึ้น และมีศาลเจ้าจีนแห่งที่สองขึ้นที่ถนนทางด้านตะวันตกของตลาด คือ
ศาลเจ้ากวนอู
หลังจากทางรถไฟจากกรุงเทพสร้างเสร็จใน พ.ศ. ๒๔๖๔ ท่าแพที่แม่น้ําปิงได้ปิดตัวลง
เพราะแหล่ง รวมไม้ซงุ ได้ย้ายไปอยู่ทหี่ น้าสถานีรถไฟ ซึ่งมีถนนเจริญเมืองกับสะพานนวรัฐเชื่อมกับตัว
เมืองได้สะดวก ถนนท่าแพก็เจริญขึ้นด้วย แต่ตลาดวโรรสของพระราชชายากับพระญาติกลับไม่มั่นคง
เมื่อพระราชชายา สิ้นพระชนม์ใน พ.ศ. ๒๔๗๖ แล้ว ไม่นานหุ้นที่เคยเป็นของบุตรหลานเจ้าเมือง
เชียงใหม่ก็ถูกขายไปหมด
การมี ศาลเจ้าจีน ๒ แห่ง ขนาบอยู่ทั้ง สองด้านของตลาดทั้ ง สอง แสดงถึง ปริม าณและ
ความสํา เร็จ ในการประกอบอาชีพของชาวจีนโพ้นทะเลในเชียงใหม่ นอกจากนี้ หลัก หมายทาง
วัฒนธรรมของชาวจีน อีกหลักหนึ่งก็มีพัฒนาการควบคู่มากับการอาชีพ คือ การก่อตั้งโรงเรียนจีน ซึ่ง
เริ่มต้นด้วยโรงเรียนฮั่วเอ็ง ที่ฝ๎่งตะวันออกใกล้ ๆ กับวัดเกตการาม พ.ศ. ๒๔๔๔ หลังจากนั้นหลาย ๆ
ป๎จจัย รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลกลางของสยาม ทําให้โรงเรียนจีนดําเนินมาอย่างลุ่ม ๆดอน ๆ ด้วย
การถูกยุบหลายครั้ง เมื่อเปิดใหม่ ก็ต้องใช้ชื่อใหม่ จนกระทั่งมีการควบรวมสามโรงเรียนเป็นโรงเรียน
เดียวชื่อ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ้ารุง
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การที่บ ริเวณตลาดต้นลํา ไย ตลาดวโรรส และปริมณฑล เป็นแหล่งที่มี คนไทยเชื้อสายจีน
อาศัยอยู่มาก ปี ๒๕๔๖ องค์กรบริหารระดับจังหวัดของเชียงใหม่ ๔ องค์กรจึงสถาปนาพื้นที่ดังกล่าว
เป็น ไชน่าทาวน์ เมืองเชียงใหม่ และจัดงานฉลองเทศกาลครั้งแรกขึ้นพร้อมกับเทศกาลตรุษจีน
ดนตรีเป็นผลผลิตของสังคมอย่าหนึ่งที่แสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ ได้ แต่
ดนตรีจีนในเชียงใหม่นั้น กล่าวได้ว่าดํา เนินมาอย่างลุ่ม ๆ ดอน ๆ เพราะในอดีตเคยมี เพียงนักดนตรี
สมัครเล่นที่เล่นเครื่องดนตรีจีนกับเพลงไม่กี่เพลง นักดนตรีกลุ่มนี้มีประมาณ ๑๐ คน และมีเพลงรวมกัน
ไม่ถึง ๑๐ เพลง เล่นดนตรีด้วยกันที่ศาลเจ้ากวนอูในยามค่ํา สัปดาห์ละ ๓ วัน ตั้งแต่ก่อนพ.ศ.๒๕๐๐ จน
เลย พ.ศ. ๒๕๔๐ วงดนตรีก็สลายตัวเพราะสมาชิกล่วงลับไปหมด เหลือหลักฐานเป็นเครื่องดนตรีที่ ชํารุด
กับภาพถ่ายและเสียงดนตรีบรรเลง ๗ เพลงที่บันทึก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยนักดนตรีชาติพันธุ์วิทยา ชาว
อเมริกันที่มาทํางานที่ วิทยาลัยพระคริสตธรรม (ป๎จจุบันคือ คณะศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ)
การจากไปของนักดนตรีอาวุโสแห่งศาลเจ้ากวนอู ทําให้ชาวเชียงใหม่จํา นวนไม่น้อยคิดว่า
เชียงใหม่ ไม่มีดนตรีจีนอีกแล้วแต่ตามความเป็นจริง เชียงใหม่ยังมี นักดนตรีจีนกลุ่มหนึ่งที่เ ป็นนัก
ดนตรีจริง อ่านโน้ตและเล่นตามโน้ตได้ดี นักดนตรีกลุ่มนี้มีสมาชิกไม่เกิน ๑๐ คนมีอายุตั้งแต่ ๒๔ ปี
ขึ้นไป จนถึง ๕๕ ปี นอกจากนี้มีอาจารย์ดนตรีจีนวัย ๖๖ ปี อีกคนหนึ่ง ซึ่งสอนสมาชิกชมรมดนตรีจีน
อยู่ที่โรงเรียนช่องฟูาซินเซิงวาณิชบํารุง มาหกปีแล้ว นักดนตรีจีนรุ่นป๎จจุบันอย่างน้อย ๒ คน เคยร่วม
โครงการสร้างการสืบทอด การเล่นดนตรีจีน ด้วยการเข้าไปสอนดนตรีจีนแก่ชมรมดนตรีจีนมาแล้วใน
สถานศึกษา ๒ แห่ง
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์คุณลักษณะเด่นของดนตรีจีน ทั้งอดีตและป๎จจุบัน
๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบดนตรีที่ยงั คงเดิม และทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป
๒.๓ เพื่อศึกษาป๎จจัยภายนอกต่างๆทีส่ ัมพันธ์กบั การเปลี่ยนแปลงของดนตรีจีนโดยรวม
๒.๔ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์วิธีอนุรักษ์ และสืบทอดดนตรีจนี ของชาวไทยเชื้อสายจีนใน
สังคมเชียงใหม่ป๎จจุบัน
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๓.ระเบียบวิธีวิจัย
๓.๑ ศึกษาลักษณะเด่นของดนตรีจีนในอดีต จากเอกสาร สือ่ สาธารณะและบันทึกของ เจ.พี. ไดค์
๓.๒ ศึกษาลักษณะเด่นของดนตรีจีนในป๎จจุบันด้วยการสังเกตการณ์โดยมีส่วนร่วม เพือ่
บันทึกภาพและเสียงการแสดงดนตรี
๓.๓ เปรียบเทียบดนตรีจีนในอดีตกับดนตรีจีนในป๎จจุบันเพือ่ หาลักษณะที่ยังคงเดิมและทีเ่ ปลี่ย นแปลงไป
๓.๔ ศึกษาป๎จจัยภายนอกที่สมั พันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของดนตรีจีนเชียงใหม่
๓.๕ ศึกษาวิธีอนุรักษ์และสืบทอดดนตรีจีนเชียงใหม่ในสังคมป๎จจุบัน
๔. ผลการวิเคราะห์
๔.๑ ดนตรีจีนในอดีตกับป๎จจุบันมีลักษณะเด่นที่คล้ายกันด้วยองค์ประกอบดนตรี ๓ ด้าน คือ ๑)การตั้งเสียง
ที่แตกต่างจากระบบแบ่งเท่าที่เป็นสากล เล็กน้อย ทําให้โมด และทํานองเพลงจีนไม่เป็นสากล ๒) สีสันของเสียงดนตรีจีน
ทั้งอดีตและป๎จจุบัน เป็นเสียงจีนเหมือนกันเกือบทั้งหมดเนื่องจากเครื่องดนตรีจีนมีรูปร่างลักษณะเดียวกัน วัสดุชนิด
เดียวกัน ๓) เนื้อในของดนตรีจีนทั้งอดีตและป๎จจุบันเป็นเอกศัพท์ และวิวิธศัพท์เช่นเดียวกัน ทั้ง ๓ อย่างนี้ เป็น
องค์ประกอบที่ชี้ขาดเอกลักษณ์ได้ ส่วนข้อแตกต่าง๒ ด้านที่เหลือคือ ลีลาจังหวะและรูปแบบนั้นใช้ชี้ขาด เอกลักษณ์ได้
ไม่ค่อยชัดเจนนัก
๔.๒ ป๎จจัยภายนอกหรือบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของดนตรีจีนนั้น เกิดจาก
๑) นักดนตรีในอดีตเป็นนักดนตรีสมัครเล่นที่ไม่สามารถอ่านโน้ตได้ จึงไม่ สามารถถ่ายทอดให้ใครได้ ๒)สังคมชาวจีน
(และ / หรือชาวไทยเชื้อสายจีน) ทั้งในอดีตและป๎จจุบัน ไม่สนับสนุนให้ใช้วิชาชีพทางดนตรีประกอบอาชีพหลักเพราะ
ไม่มั่นคง และ ๓)ความต้องการเป็นพลเมืองไทยและเป็นที่ยอมรับเช่นเดียวกับคนไทย ชาวจีนโพ้นทะเลจึงให้บุ ตรหลาน
ได้รับการศึกษาอย่างคนไทย และมีอาชีพที่มั่นคง (ซึ่งรวมอาชีพรับราชการด้วย) การสูญสลายของวงดนตรีแห่ง ศาลเจ้า
กวนอู จึงแทบไม่สะเทือนความรู้สึกของคนในสังคมมากนัก สังเกตได้จากชมรมดนตรีจีนเชียงใหม่ เมื่อไม่มีนั กดนตรี
เหลือ ชมรมก็แทบจะสิ้นสภาพตาม ไปด้วย เพราะคนส่วนใหญ่รับทราบแบบนักสังเกตการณ์เงียบที่อาจจะเสียดาย แต่ก็
ดูดาย ด้วยการสถาปนาไชน่าทาวน์ขึ้นล้อมรอบศาลเจ้ากวนอู ก็ไม่สามารถทําให้มีเสียงดนตรีจีนในยามค่ําจากศาลเจ้า
ได้ นอกจากนี้ ชาวเชียงใหม่จํานวนไม่น้อยยังเข้าใจว่า เชียงใหม่ไม่มีนักดนตรีจีนที่รวมกันเล่นเป็นวงอีกแล้ว เพราะเคย
ชินกับ การได้ยินเสียงดนตรีจากศาลเจ้ากวนอูเพียงแห่งเดียวเป็นเวลานาน วงดนตรีจีนเชียงใหม่ที่มีอยู่ในป๎จจุ บัน
แตกต่างจากวงในอดีตมาก เพราะนักดนตรีรุ่นป๎จจุบันทุกคนเป็นนักดนตรีแท้ที่ได้เรียนได้ฝึกแบบจีนมาอย่างเพียงพอ
จนทุกคนสามารถเล่นเครื่องดนตรีจีนโดยใช้โน้ตตัวเลข (ซึ่งชาวจีนนิยมใช้จนบางทีมีผู้เรียกว่าโน้ตจีนด้วย) ได้อย่างมี
ทักษะ นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ชาวเชียงใหม่จํานวนมากยังไม่ทราบ
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๔.๓ การอนุรักษ์และสืบทอดการเล่นดนตรีจีนนั้น ชมรมดนตรีจีนเชียงใหม่ และมูลนิธิเชียงใหม่สามั คคีการ
กุศล ซึ่งเป็นองค์กรสนับสนุน เคยพยายามที่จะฟื้นฟูการเล่นดนตรีจีนขึ้นใหม่ด้วยการฝึกเยาวชนรุ่นใหม่ แต่โครงการที่
ทําก็ดําเนินไปแบบชั่วคราว จบโครงการแล้วก็ กลับสู่สภาพเดิม ไม่ได้ทําต่ออีก มี เพียงโรงเรียนช่องฟูาซินเซิงวาณิช
บํารุงเท่านั้น ที่มีการสอนอย่างต่อเนื่องมาจนถึงป๎จจุบัน และศิษย์เก่าที่เคยเรียนดนตรีในโรบางคนเป็นเรียนสมาชิกของ
วงดนตรีจีนนี้ เชียงใหม่รุ่นป๎จจุบันนี้ด้วย
๕. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ดนตรีจีนเป็นศิลปะการแสดงประเภทเดียวที่เคยมีในเชียงใหม่ และหลังจากเงียบหายไปประมาณสิบ
ปี ก็มีวงดนตรีจีนวงใหม่มาแทนที่ แต่ในบริบทที่แตกต่างจากเดิมมาก บริบทใหม่ของวงดนตรีจีนวงใหม่นี้
ไม่ใช่เพื่อความบันเทิงของกลุ่มนักดนตรีเอง (อย่างที่นักดนตรีรุ่นอดีตให้สัมภาษณ์ไดค์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒) แต่
เป็นดนตรีจีนที่หลากหลาย เพราะมีทั้งดนตรี ศาสนาที่คลอการสวดมนต์อย่างขรึมขลังของพระสงฆ์ ดนตรี
คลอการสวดมนต์ของฆราวาสที่ทนองฟ๎งเป็นเพลงมากขึ้น และดนตรีที่เล่นเพลงประชานิยมที่ชาวไทยรู้จักดี
ทําให้บทบาทของวงดนตรีวงนี้สัมพันธ์กับวัฒนธรรมแบบจีนดั้งเดิม กับวัฒนธรรมจีนร่วมสมัยในป๎จจุบัน
การที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในเชียงใหม่ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ดีมาก จนทําให้ลักษณะ
อย่างจีนเจือจางลง อาจเป็นเหตุหนึ่งก็ได้ที่ทําให้เชียงใหม่ไม่มีคณะงิ้ว และสิงโตอย่างที่มีในจังหวัดอื่น ๆ การ
มีวงดรีได้ อาจนับเป็น ตัวชี้วัดได้ในระดับหนึ่งว่า วัฒนธรรมแบบจีน ยังไม่ถึงกับเจือจางหรือเลือนหายไปเสีย
หมด เพราะดนตรีของชาติพันธ์ใดก็ตาม คือ สถาบันส้าแดงตน (expressive institute) ที่สําคัญสถาบันหนึ่ง
ของชาติพันธุ์นั้น ๆ ถ้ามีวงดนตรีจีนแล้วไม่มีสิงโต ไม่มีงิ้ว ก็ไม่น่าจะถือว่าวัฒนธรรมอ่อนแอลง มาก เพราะ
ดนตรีจีนที่เสนอ เสียงจีน ต่อผู้ฟ๎งนั้นได้สําแดงความเป็นจีน ออกไป ชัดเจนแล้ว
การอนุรักษ์และสืบทอดการเล่นดนตรีจีนให้ยั่งยืนต่อไปนั้น คงไม่ใช่หน้าที่ของนักดนตรีฝุายเดียว
ดนตรีจีนเชียงใหม่ทุกคนมีอาชีพอื่นเป็นอาชีพหลัก ที่ต้องรับผิดชอบเต็มเวลา และไม่ใช่หน้าที่ของชมรม
ดนตรีจีนเชียงใหม่ หรือมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล องค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่เพียงองค์กรเดียวเช่นกัน
การบริหารจัดการที่เหมาะสมกับสภาพจริง (ทรง / ทรุด / ซาก / สิ้น) อาจช่วยให้สามารถจัดลําดับความ
รีบด่วน หรือ ความจําเป็นได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
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ตามแนวคิดนี้ สภาพที่ผู้วิจัยเห็นว่าน่าเป็นห่วงมาก คือ สภาพของชมรมดนตรีจีนเชียงใหม่ ซึ่ งเป็น
องค์กร ที่เปรียบเสมือนบ้านที่มีเสาเพียงต้นเดียว บ้านแบบนี้ถึง ทรง ก็โงนเงน พร้อมที่จะ ทรุดและล้มลง
เป็น ซาก เมื่อไรก็ได้ สมควรหรือไม่ที่เราจะดูดาย และสมควรหรือยังที่เราจะเปลี่ยนสถานะจากชมรมเป็น
สมาคมที่มีกฎหมายช่วยดูแลด้วย เพราะดนตรีจีน คือ ศิลปะการแสดงแบบจีนประเภทเดียวที่เชียงใหม่มีอยู่
ในขณะนี้
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(Chinese Music in Chiang Mai : the Past,
the ChangesExtended
and Conservation
Summary and
Transmission in the Present Society)
1. Introduction
Chiang Mai, an important province in the upper northern region of Thailand, used to
be the central city of Lanna, a kingdom established by Phya Mang Rai in 1296. From mid
1400s to early 1500s, Chiang Mai was a prosperous city where many traders from
neighboring kingdoms and territories, namely Chinese, Burmese, Mons and Indians, came.
The first Chinese groups that came to Chiang Mai came on foot from South China
and they were called by the Chiang Mai people haw. The Chinese who sailed from their
country settled in Ayudhya during the last century of the Ayudhya Period and they lived
outside the city wall to the southeast.
After Ayudhya had fallen to the Burmese in 1767, and the removal of the Thai
capital from Ayudhya to Thonburi by King Taksin (whose ancestors were Chinese), the
Chinese people were granted the area on the eastern bank of the Chao Praya River, i.e.
Bangkok, to be their settlements. This community of the Chinese were rapidly enlarged and
became crowded and more competitive. The newcomers had to find new settlements
outside Bangkok, so they went to the west and the east. Many came up to the north by boat
to live at Nakorn Sawan, Phichit, and Pitsanulok before coming to Chiang Mai during the
reign of King Rama IV.
The Chinese lived and worked with the British-controlled people from Burma and
India on the west bank of the Mae Ping River, called Ta Pae as it was the place to collect all
the lumbers of the British company. On the east bank, there were piers for many boats.
Next to the bank of Ta Pae, there was a field of a few acres called Khuang Maen, or
Cremetion Lawn for the bodies of the Rulers and their family members. The Chinese people
came in five different groups of languages, i.e. Taechiw. Kuang Tung, Hai nam, Hagga and
Fujian, of which the biggest group was the Taechiw who built their first Shrine of Pung Tao
Gong in 1876.
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A new bridge across the Mae Ping River gradually brought more and more people
from the east bank to the west and the area near a group of longan trees became a small,
permanent market, and on the lawn primarily used for cremations of dead bodies of the
rulers or their relatives became a temporary morning market.
After the ruling class had been disposed, there would be no more noble cremation
on the area of the morning market, Princess Dararasmi and relatives invested for improving
and building a permanent market on the area and named it Talad Varoros. More people,
and many Chinese, moved to the place and soon a new Chinese Shrine of Guan Yu was built
west of the new market.
When the railroad from Bangkok reached Chiang Mai in 1921, Ta Pae disappeared when
the Navarat Bridge was built to connect the city to the railway station, which was less than one
kilometer east of the River. Things went better, except Varoros market which became unstable.
Soon after Princess Dararasmi died in 1933, all of her relatives’ stocks were sold.

Having two shrines on east and west of two markets reflected the success of the
overseas Chinese merchants in Chiang Mai. Another Chinese cultural institute was a Chinese
school, of which the first was built on the east bank in 1901. However, with unconstant
policies of the central government of Thailand, the Chinese school was abolished and
reestablished alternatively for several times, causing changes of the names and moving from
place to place, until about 40 years ago, the school was well-settled with the eighth name of
Chonghua Xinsheng Vanichbamrung School, one of several famous schools in Chiang Mai.
According to the local history and the population in the area around the two
markets, 4 administrative offices of the Chiang Mai Province established the area around
the place as China Town of Chiang Mai, which was also used as the name of a new Festival;
and the first celebration of this was scheduled on the date of the Chinese New Year of 2003,
Chinese music is a product of the Chinese society. Traditional music is a
representative of the tradition and several other cultural features. After the deaths of all the
old musicians of the Shrine of Guan Yu, there was nothing left except some old, broken
instruments which, later on, were removed. Nobody knew that the musicians were
photographed and their music was recorded in 1967, and most people thought that there
was no Chinese music in Chiang Mai, while, actually, there was an active group of real
Chinese musicians who were music literates. This group and all the cultural contexts were
much different from those of the old times. Some members of this new group were women
who had learned Chinese music during their childhood in Chonghua Xinsheng
Vanichbamrung School; some were not Taechiw ; some used to teach in schools; and all of
them had stable occupations.
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2.Objectives
2.1 To study and analyze the outstanding elements of Chiang Mai Chinese music of both
by the group in the past and by the group in the present;
2.2 To compare the musical elements of both times to find which remained unchanged
and which were changed;
2.3 To study the contextual factors which were related to the changes of the Chinese music;
2.4 To study and analyze the ways of conservation and transmission of Chinese music in
the present society.

3. Procedures of Research
3.1 Studying the Chinese music of the past from documents, media, and recordings
from GPD Database;
3.2 Participatory bservations of the music played by the present group, with
photographing and sound recordings;
3.3 Comparison of the music from the past and that from field studies to find likeness
and differences;
3.4 Studying the contextual factors related to the changes in Chiang Mai Chinese music;
3.5 Studying the conservation and transmission of Chiang Mai Chinese music in the
present society.

4. The Results of Analyses
4.1 The music of the past and present were similarly conservative in 3 elements:
1) The tuning systems were similarly, slightly deviant from the international Equal
Temperament; this affected the modes and melodies which were typically Chinese;
2) The tone colors which were based actually on the appearances of the musical
instruments and the traditional materials used to make them;
3) The musical textures which were monophony and heterophony which had been
typical in the eastern world.
4.2 The social cultural contexts that affected the changes in Chiang Mai Chinese music
consisted of : 1) illiteracy of the old musicians affected the loss of music from the
Shrine of Guan Yu because there was no transmission; 2) other people were passive
observers and did not consider music as an essential choice to study; 3) Many
Chinese-Thais liked to live and be happy as Thais rather than being conservative
Chinese.
4.3 The projects for conservation and transmission of Chinese music which were run by
some social organizations were temporary, while the classes of Chinese music in
Chonghua Xinsheng Vanichbamrung were continuous and constant.
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5. Conclusion, Discussion and Suggestion
After the declination of the Chinese music ensemble of the Guan Yu Shrine, there was
a new ensemble which was much different from the past. The Chinese musicians in the
new group did not just play for their own enjoyment, but for various situations. As
accompaniment for the praying in the Shigou Festival (Offering food and other
donations to the poor), they played smooth, cool music without sharp or abrupt
changes of dynamics or tempo. When playing popular hit pieces during short intervals
among the prayers, their music became more entertaining.
Although there were many Chinese-Thais in Chiang Mai, there had never been any
Chinese opera troupe and Performers of Lion or Dragon Dances in Chiang Mai. Having
only Chinese music was very important because it might have been the only expressive
institute of Chiang Mai society.
Conservation and transmission could not be relied only on the musicians, because
they all had principal occupations which needed full time attentions, like every other
person. We could neither rely these burdens on Chiang Mai Chinese Music Club and Dai
Hong Gong Foundation, or other organizations. To deal with the four states (existing,
declining, leftover and disappearing) might help in arrangement of priority or necessity.
With this principle, the researcher would like to choose Chiang Mai Chinese Music
Club to be the first for consideration, because this organization was like a house with
only one pole, ready to collapse at any time. It is the time to consider if it is better to
change this Club into an Association because Chinese music is the only performing art
that Chinese-Thais of Chiang Mai actually have today.
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๑๑๓

เอกสารโรเนียวเย็บเล่ม
๑. วาสิษฐ์ จรัณยานนท์. ๒๕๒๓. การทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม. (เอกสารโรเนียวอ่านในการสัมมนา)
๒. มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล (ไต้ฮงกง)
๓. สมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่

๑๑๔

ภาคผนวก

๑๑๕

ภาคผนวก ก.
บุคลานุกรม

พระสุเทพ เสี่ยงยื่อ (ซ้าย) วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
(ที่มา : ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ์, ๓ ม.ค.๒๕๖๒)

๑๑๖

อาโป ทักษิณกําเนิด (ขวา) นายกสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่
(ที่มา:ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ์,๒๕๖๑)

มนัส (เฮียจั๊บ) ศิริมหาราช (กลาง) ประธานมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
(ที่มา : ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ์,๒๕๖๐)

๑๑๗

พีรพงษ์ อัครพลเชฏฐ์ (ซ้าย) ประธานชมรมดนตรีจีนเชียงใหม่
(ที่มา:ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ์,๒๕๖๐)

อภิชาต (อาจารย์เพิ่ม) เกียรติวงศ์ชัย (ขวา) นักดนตรีจีนเชียงใหม่
(ที่มา:ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ์,๒๕๖๑)

๑๑๘

อนุพงษ์ (อาจารย์ไช้) เกียรติวงศ์ชัย (ขวา) นักดนตรีจีนเชียงใหม่
(ที่มา:ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ์,๒๕๖๑)

ชุมพล (ครูอุ้ม) ศรีไชยวงศ์ นักดนตรีจีนเชียงใหม่
(ที่มา : ประสิทธิ์ เลียวสิรพิ งศ์, ๑๓ ส.ค. ๒๕๖๑)

๑๑๙

ภาคผนวก ข. ๑
ดนตรีจีนเชียงใหม่จากอดีต (พ.ศ.๒๕๑๐)

๑๒๐

๑๒๑

๑๒๒

๑๒๓

๑๒๔

๑๒๕

๑๒๖

๑๒๗

๑๒๘

๑๒๙

๑๓๐

๑๓๑

๑๓๒

๑๓๓

๑๓๔

๑๓๕

๑๓๖

ภาคผนวก ข. ๒
ทํานองสวดมนต์ของพระสงฆ์นิกายจีน

๑๓๗

๑๓๘

๑๓๙

๑๔๐

๑๔๑

๑๔๒

๑๔๓

๑๔๔

๑๔๕

๑๔๖

๑๔๗

๑๔๘

๑๔๙

ภาคผนวก ข.๓
ทํานองบทสวดมนต์ฆราวาส

๑๕๐

๑๕๑

๑๕๒

๑๕๓

๑๕๔

๑๕๕

๑๕๖

๑๕๗

๑๕๘

๑๕๙

ภาคผนวก ข. ๔
ทํานองเพลงประชานิยม

๑๖๐

๑๖๑

๑๖๒

๑๖๓

๑๖๔

๑๖๕

๑๖๖

๑๖๗

๑๖๘

ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ ชื่อสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ์

สถานที่เกิด

อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

ประวัติการศึกษา

ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๑๕
M.M. (Musicology) College of Music, University of the Philippines,
1989

วุฒิพิเศษ

๑. ประกาศนียบัตรเกียรตินิยม ๕ เกรดทฤษฎีดนตรี
วิทยาลัยดนตรีตรินิตี ลอนดอน (สนามสอบเชียงใหม่) พ.ศ. ๒๕๒๐
๒. ประกาศนียบัตร เกรด ๖ ทฤษฎีดนตรี
วิทยาลัยดนตรีตรินิตี ลอนดอน (สนามสอบเชียงใหม่) พ.ศ. ๒๕๒๑
๓. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ดุริยางค์สากล)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๒๕๔๙

ที่อยู่ปัจจุบัน

๑๖๔ หมู่ที่ ๙ ตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐๐

