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	 การวิจยัเร่ือง	การส่ือสารบอกเล่าวิถีชีวิตจากอดีตถึงปัจจุบนัดว้ยบทเพลงร้อง 

ของชนเผา่อ่าข่า	จงัหวดัเชียงราย	 มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาบทเพลงร้องท่ีแสดงถึงวถีิชีวติ

ในอดีตของชนเผา่อ่าข่าในจงัหวดัเชียงรายและเพ่ือศึกษาบทเพลงร้องท่ีแสดงถึงวิถีชีวิต

ปัจจุบนัของชนเผา่อ่าข่าในจงัหวดัเชียงราย	การวิจยัคร้ังน้ีใชก้ลุ่มประชากร	4	หมู่บา้น	 

คือ	บา้นอ่าข่าดอยชา้ง	บา้นอ่าข่าแสนใจ	บา้นอ่าข่าป่าซาง	และบา้นอ่าข่าแม่จนัใต	้ใชก้ลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีคดัเลือกจากบุคคลในหมู่บา้นดงักล่าวท่ีมีความสามารถในบทเพลงร้องจากอดีต

ถึงปัจจุบนัแบบเจาะจง	โดยใชเ้คร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล	 ไดแ้ก่	 การสัมภาษณ์เชิงลึก	 

(In-Depth	 Interview)	การสนทนากลุ่ม	 (Focus	Group)	พร้อมกบัการสงัเกตการณ์แบบ 

มีส่วนร่วม	(Participant	Observation)	และใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มลูเชิงเน้ือหา	(Content	Analysis)	

ผลการวจิยัพบวา่

	 1.	เพลงร้องท่ีใชใ้นอดีตของชนเผา่อ่าข่า	มีความชดัเจนในดา้นอายขุองเพลงร้อง

ดงักล่าวอยูใ่นช่วงระยะเวลา	100	ปีท่ีผา่นมา	มีเน้ือหาของเพลงร้องมุ่งเนน้ในดา้นการด�ารงชีวติ 

วฒันธรรม	การแต่งกายชาย-หญิง	ความรัก	 เป็นหลกั	 เพลงมีเน้ือร้องและลีลาท�านอง 

การร้องในแบบเฉพาะของชนเผา่อ่าข่า	โดยเพลงร้องเหล่าน้ีมกันิยมร้องและใชใ้นการเตน้ร�า

ในลานวฒันธรรมของชุมชน	หรือ	แด	 ข่อง	 (Deh	qahq)	 ซ่ึงชนเผา่	 อ่าข่าจะใชเ้ป็นลาน

สืบทอดวฒันธรรมจากรุ่นสู่รุ่น	

*การศึกษามหาบณัฑิต	(กศ.ม.)	สาขาเทคโนโลยทีางการศึกษา	มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ	(2541),	ปัจจุบนั
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	 2.	 เพลงร้องปัจจุบนัของชนเผา่อ่าข่า	 ช่วงแรกของเพลงจะอยูใ่นช่วงของการ 

พ้ืนฟูวฒันธรรม	 เป็นการน�าบทเพลงชนเผา่และบทเพลงท่ีแต่งข้ึนใหม่มาใชน้�ามวลชน	 

เพ่ือสร้างความรู้สึกรักเผา่พนัธ์ุตนเองและธ�ารงไวซ่ึ้งวฒันธรรม	 ส่วนเพลงร้องช่วงเวลา 

ท่ีสองมีการรับเอาแนวเพลงและท�านองเพลงจากต่างประเทศมาดดัแปลง	 เน้ือหามีความ

เป็นสากลและเร่ิมขาดเอกลกัษณ์ของบทเพลงร้องในอดีตท่ีผา่นมา	

	 3.	จากการสมัภาษณ์เชิงลึก	(In-depth	Interview)	เก่ียวกบับทเพลงร้องของชนเผา่

อ่าข่า	ไดข้อ้สรุปคือ	เพลงท่ีอยูใ่นช่วงแรกของยคุปัจจุบนัเป็นหว้งเวลาของการฟ้ืนฟวูฒันธรรม	

เพราะการฟ้ืนฟวูฒันธรรมดว้ยเพลงมีความส�าคญัยิง่ยวดในการส่ือสารดว้ยบทเพลงภายใน

ชนเผา่	และประสบผลส�าเร็จเป็นอยา่งมาก	ส่งผลใหเ้พลงร้องมีความแพร่หลายและเป็นตน้

แบบของเพลงในหว้งระยะเวลาท่ี	2	ในเวลาต่อมา	

	 4.	จากการจดัเวทีสนทนากลุ่ม	(Focus	Group)	ไดข้อ้สรุปในเวทีวา่	บทเพลงร้อง

ในอดีตควรถือระยะเวลาท่ีชนเผา่อ่าข่าอพยพเขา้มาสู่ประเทศไทยเป็นเกณฑซ่ึ์งจะอยูใ่น

ช่วงเวลาประมาณ	110	 ปี	 โดยมี	ผูอ้าวุโสบางท่านกล่าวว่าเพลงร้องบางเพลงมีอายถึุง	 

2,000	ปี	นั้นยงัไม่มีขอ้ยติุ						

ค�าส�าคญั : 	เพลงร้อง	,	การส่ือสารวฒันธรรม	,	ชนเผา่อาข่า	,	จงัหวดัเชียงราย	

Abstract

	 The	research	entitled	“The	Communication	of	Way	of	Life	from	Past	to	Present	

through	Akha	Songs	of	Akha	Tribe	in	Chiang	Rai		Province”	aimed	to	study	the	songs	

which	represented	the	Akha’s	way	of	life	in	Chiang	Rai		province	in	the	past;	and	to	study	

the	songs	which	represented	Akha’s	way	of	life	in	Chiang	Rai	Province	in	the	present.	

The	population	of	this	study	was	Akha	tribe	people	in	4	villages,	which	consisted	of	Akha	

Doi	Change	village,	Akha	Saen	Jai	village,	Akha	Pa	Sang	village,	and	Akha	Mae	Chan	Tai	

village.	The	sample	group	was	selected	through	purposive	sampling	from	the	Akha	tribe	

people	who	understood	the	songs	both	from	the	past	to	the	present	day.	The	research	

instruments	were	 the	 in-depth	 interview,	 focus	 group	 and	 participant	 observation.	 

Data	were	then	analyzed	using	the	content	analysis.	The	results	of	the	study	revealed	that;
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	 1.	 With	regards	to	the	songs	sung	in	the	past,	it	could	be	seen	that	the	songs	

were	sung	in	 the	span	of	100	years.	The	contents	mainly	focused	on	 the	way	of	 life,	

culture,	 costumes	of	men	 and	women,	 including	 love.	The	 songs	were	 sung	 in	 the	 

community	lawn	and	used	for	dancing	in	community	lawn	or	“Deh	qahq”.	Akha	tribe	

used	this	lawn	to	transfer	cultural	heritage	from	one	generation	to	the	next	generation.		

	 2.			Akha	songs	which	are	sung	today	can	be	divided	into	two	periods:	the	first	

or	earlier	period	and	the	second	period.	The	first	or	earlier	period	songs	were	old	ethnic	

songs	and	the	songs	content	were	to	establish	the	sense	of	love	of	their	own	ethic	group	

and	conserve	their	own	culture.	The	second	period	is	the	present	day	period.	The	songs	

were	changed	rapidly	by	adopting	the	melody	and	style	of	the	western	countries.	

	 3.		 From	the	in-depth	interview	data,	it	could	be	concluded	that	Akha	songs	

sung	today	especially	in	the	first	period	was	the	cultural	rehabilitation	songs.	The	songs	

were	written	and	sung	to	establish	 the	consciousness	of	being	Akha	for	Akha	people	 

to	 love	 and	 conserve	 their	 own	 culture.	The	 songs	became	popular	 and	became	 the	

model	for	the	songs	in	the	second	period.

	 4.	 From	the	focus	group	discussion,	it	was	concluded	that	the	song	in	the	past	

should	 be	 dated	 from	 the	 period	 that	 the	Akha	 people	moved	 into	Thailand	which	 

is	110	years	ago.	Some	senior	people	said	that	some	songs	are	nearly	2,000	years	old.	 

Although,	 some	 songs	were	 sung	 for	 a	 long	 time,	 there	was	 no	 historical	 evidence	 

to	support	the	claim.	

Keywords: Song,	Cultural	Communication,	Akha	Tribe,	Chiang	Rai	Province

บทน�า

	 ในกรอบความร่วมมือของประเทศในกลุ่มอนุภมิูภาคลุ่มน�้าโขง	(Greater	Mekong	

Sub	regional-GMS)	ไดก้�าหนดใหป้ระเทศสมาชิกก�าหนดกรอบความร่วมมือในดา้นต่างๆ	

ไดแ้ก่	กรอบความร่วมมือ	ดา้นการเมือง	 เศรษฐกิจ	การคา้	การลงทุน	สงัคม	วฒันธรรม	 

ชนกลุ่มนอ้ย	ความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุ	พลงังานและทรัพยากรธรรมชาติ	ส่ิงแวดลอ้ม	

สิทธิมนุษยชน	(http://www.mekongchula.com/views/mekong,	2553)	ส่งผลใหจ้งัหวดัเชียงราย

ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีอยูใ่นอนุภมิูภาคลุม่น�้าโขงไดก้ �าหนดยทุธศาสตร์การส่งเสริมใหมี้การศึกษา 

วจิยัและรวบรวม	 องคค์วามรู้ทางดา้นวฒันธรรมของทอ้งถ่ินและอนุภูมิภาคลุ่มน�้ าโขง	
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(ส�านกัศิลปะและวฒันธรรม	มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย,	2554	:	3)	อีกทั้งจงัหวดัเชียงราย

ก�าลงัเป็นจงัหวดัท่ีขอพิจารณาวางแผนโครงการวางผงัเมืองเป็นนครสร้างสรรคข์อง 

ยเูนสโก	รองถดัมาจากจงัหวดัเชียงใหม่	และจงัหวดัล�าปาง	(http://th.wikipedia.org/wiki/

B2,	2557)

	 จากทฤษฎีการส่ือสารวฒันธรรมร่วม	 (Co-cultural	Communication	Theory)	 

ซ่ึงเป็นการคน้หากระบวนการท่ีสมาชิกของกลุม่วฒันธรรมร่วมเลือกปฏิบติัการการส่ือสาร	

(Communicative	Practices)	ในการสร้างปฏิสมัพนัธ์ภายในโครงสร้างของสงัคม	โดยผา่น

วธีิการส่ือสารท่ีสมาชิกของกลุ่มวฒันธรรมร่วมไดใ้ชใ้นการส่ือสารเพื่อใหไ้ดผ้ลบางอยา่ง

ท่ีตนตอ้งการนั้น	สามารถจดักลุ่มเป็นตวัแปรอิสระท่ีเป็นปัจจยัอนัมีอิทธิพลต่อการเลือก

ใชว้ธีิการส่ือสาร	(Practice	Selection)	ไดท้ั้งหมด	6	ปัจจยัดว้ยกนั	ไดแ้ก่	1.	ผลท่ีตอ้งการ	

(Preferred	Outcome)	2.	ประสบการณ์ชีวติ	(Field	of	experience)	3.	ความสามารถ	(Abilities)	

4.	บริบทของสถานการณ์	(Situational	Context)	5.	ส่ิงท่ีไดม้าและส่ิงท่ีเสียไป	(Perceived	

Costs	and	Rewards)	6.	วธีิการส่ือสาร	(Communication	Approach)	(พีรยทุธ	โอรพนัธ์,	2551	; 

อา้งอิงจาก	Orbe,	Mark	P.,1998)

	 ภายใตบ้ริบทและเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ	การเมือง	สงัคม	และวฒันธรรมท่ีประกอบดว้ย

ผูค้นท่ีมีความแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรมของจงัหวดัเชียงราย	 โดยใหค้วามส�าคญั

ในดา้นวฒันธรรมของชาติพนัธ์ุในทอ้งถ่ิน	หากพิจารณาในดา้นจ�านวนประชากรของ

ชาติพนัธ์ุต่างๆ	 ในจงัหวดัเชียงรายแลว้พบว่า	ชนเผา่อ่าข่านบัเป็นชนชาติพนัธ์ุท่ีอาศยั 

กระจายอยูใ่นเขตจงัหวดัเชียงรายมากท่ีสุด	(http://www.sawadee.co.th/thailand/hilltribes/

akha.html,	2557)	อีกทั้งชนเผา่อ่าข่าเป็นชนเผา่ท่ีมีวฒันธรรมมีเอกลกัษณ์เฉพาะโดยเฉพาะ

บทเพลงร้องของชนเผา่ท่ีมีการผสมผสานในดา้นชีวิตความเป็นอยูก่บัวฒันธรรมน�ามา 

บอกเล่าเป็นเน้ือร้องในเพลง	ซ่ึงบทเพลงร้องจะเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยัภายใตส้ภาวะ

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีส่งผลต่อวถีิชีวติในชนเผา่อ่าข่าจากอดีตถึงปัจจุบนั	

(อาทู่	ปอแฉ่,	 2558	 :	บทสมัภาษณ์)	ท�าใหผู้ว้ิจยัสนใจในการถอดบทเพลงเพ่ือวิเคราะห์

เปรียบเทียบความเป็นไปของบทเพลงร้องในแง่การส่ือสารของชนเผา่อ่าข่าท่ีสะทอ้น 

ดว้ยบทเพลงร้องของวถีิชีวติในชนเผา่อ่าข่า	 เพ่ือน�าผลการวจิยัคร้ังน้ีมาใชเ้ป็นการพฒันา

องคค์วามรู้ในทอ้งถ่ินต่อไป

วตัถุประสงค์ 

	 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบบทเพลงร้องท่ีสะทอ้นถึงวิถีชีวิตในอดีตถึงปัจจุบนัของ 

ชนเผา่อ่าข่าในจงัหวดัเชียงราย
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กรอบแนวคดิในการวจิยั 

	 จากแบบจ�าลองเชิงพิธีกรรม	 (Ritualistic	Model)	นั้น	 มีลกัษณะเป็นการส่ือสาร

สองทาง	(Two-way	Communication)	โดยท่ีผูส่้งสารและผูรั้บสารนั้นจะมีการสลบับทบาท

กนัไปมา	เช่น	การนัง่สนทนากนั	หลงัจากส่ือสารกนัแลว้	คู่การส่ือสารทั้งสองฝ่ายกจ็ะเรียนรู้

ขอ้มูลข่าวสารของกนัและกนัแบบพบกนัคร่ึงทาง	(Shared	Meaning)	ดงันั้นในแบบจ�าลอง

เชิงพิธีกรรมน้ีจึงเปิดโอกาสใหคู่้การส่ือสารทั้งสองฝ่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการส่ือสาร

ไดม้ากกวา่แบบจ�าลองเชิงการถ่ายทอดข่าวสาร

	 การบอกเล่าวถีิชีวติดว้ยบทเพลงร้องในชนเผา่อ่าข่าจึงเป็นการส่งสารในรูปแบบ

การส่ือสารระหวา่งบุคคล	 (Interpersonal	Communication)	ผา่นกระบวนการส่ือสารเชิง

พิธีกรรมและมีการขยายสู่การส่ือสารในกลุ่มยอ่ย	(Small	Group	Communication)	ภายใน

หมู่บา้นของชนเผา่อ่าข่า	โดยผูรั้บสารเม่ือรับฟังบทเพลงร้องแลว้	สามารถเขา้ใจวตัถุประสงค์

ของการบอกเล่าชีวิตในวิถีวฒันธรรมชนเผา่ได	้ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั 

ผูว้จิยัไดก้�าหนดกรอบการวจิยัดงัน้ี

 

ภาพที ่1		กรอบแนวคิดในการวจิยั

การส่ือสารวฒันธรรม

ผา่นบทเพลงร้อง

แนวโนม้การเปล่ียนแปลง 

ของบทเพลงร้องตามกาลเวลา

และบริบททางสงัคม 

ชนเผา่อ่าข่า

เพลงร้องท่ีสะทอ้นถึง 

วถีิชีวติชนเผา่อ่าข่า 

จากอดีตถึงปัจจุบนั

เปรียบเทียบเน้ือหา 

บทเพลงร้องท่ีเปล่ียนแปลง 

จากอดีตถึงปัจจุบนั
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แนวคดิทีเ่กีย่วข้อง 

  แนวคดิเกีย่วกบัชนเผ่าอ่าข่าและสภาพการณ์ปัจจุบันของชนเผ่า

 อ่าข่าเป็นแขนงหน่ึงของชนเผา่ธิเบต-พม่า	รูปร่างเลก็แต่ล�่าสนัแขง็แรง	ผวิสีน�้าตาลอ่อน

และกร้าน	ผูห้ญิงมีศีรษะกลม	ล�าตวัยาวกวา่น่อง	และขา	แขน	และขาสั้นผดิกบัผูช้าย	มีภาษา

พดูมาจากแขนงชาวโล-โล	คลา้ยกบัภู	ภาษาลาหู่	 (มูเซอ)	และลีซู	 (ลีซอ)	 ไม่มีตวัอกัษร 

ใช	้วฒันธรรมของคนอ่าข่าท�าใหพ้วกเขามองชีวติของคนในเผา่เป็นการต่อเน่ืองกนั	 เด็ก 

เกิดมาเป็นประกนัวา่เผา่จะไม่สูญพนัธ์ุ	พอโตข้ึนกลายเป็นผูส้ร้างเผา่	และกลายเป็นวญิญาณ

บรรพบุรุษคอยปกป้องลูกหลานต่อไปกฎต่างๆ	 เหล่าน้ีครอบคลุมทุกคนในเผา่	ตั้งแต่ 

ต่ืนนอนจนถึงเขา้นอน	ตั้งแต่เกิดจนตาย	เป็นแนวทางสอน	และแนะน�าทุกคนในเร่ืองของ

กฎหมายของเผา่	ประเพณี	ศาสนา	ยา	และการรักษาโรค	กสิกรรม	สถาปัตยกรรม	การตีเหลก็	

และการท�าของเคร่ืองใชเ้คร่ืองนุ่งห่ม	เพื่อใหง่้ายต่อการจดจ�าเพาะ	พวกเขาไม่มีตวัหนงัสือ

ใชแ้มจ้ะไม่ไดมี้การบนัทึกประวติัศาสตร์เป็นลายลกัษณ์อกัษร	 อ่าข่ากมี็ต�านาน	 สุภาษิต	

เพลงร้องท่ีเก่ียวกบัขนบธรรมเนียม	ประเพณี	พิธีการมากมาย	อ่าข่าสามารถสืบสาวรายงาน

บรรพบุรุษฝ่ายบิดาข้ึนไปไดถึ้งตวั	“ตน้ตระกลู”	เพราะเหตุท่ีมองตวัเองเป็นส่วนหน่ึงของ

โซ่สร้อยซ่ึงร้อยมายาวนกัหนา	(http://www.openbase.in.th/node/1423,	2551)	

	 อ่าข่าท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทยซ่ึงมีบรรพบุรุษพ้ืนเพเดิม	อาศยัอยูท่างตอนใต ้

ของประเทศจีน	และไดอ้พยพโยกยา้ยเขา้สู่ประเทศไทย	ทางอ�าเภอแม่สาย	 (http://www.

openbase.in.th/node/1423,	 2551)	 โดยมีจงัหวดัเชียงรายเป็นจงัหวดัท่ีมีชาวอ่าข่าอาศยั 

หนาแน่นท่ีสุดมีประชากรอาศยัอยูม่ากกวา่	85,000	คน	(อาทู่	ปอแฉ่,	2557	:	บทสมัภาษณ์)	

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการส่ือสารทางวฒันธรรม

	 Hall	(1981	:	12)	ไดก้ล่าววา่	วฒันธรรมคือ	การส่ือสาร	และการส่ือสารคือ	วฒันธรรม	

โดยวฒันธรรมเป็นสภาพแวดลอ้มของบุคคล	ซ่ึงไม่ใช่มีเพียงแค่มุมเดียวในชีวติของบุคคล

เท่านั้น	แต่ยงัหมายรวมถึง	ลกัษณะเฉพาะของบุคคลท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่	บุคคลมีการแสดงออก

ซ่ึงพฤติกรรมอยา่งไร	มีแนวทางในการคิด	การเคล่ือนไหว	หรือการแกไ้ขปัญหาอยา่งไร	

	 โดย	Edward	T.Hall	(1981	:	113,127)	ไดแ้บ่งบริบทของระบบวฒันธรรมออกเป็น

	 1.	 ระบบวฒันธรรมท่ีใหค้วามส�าคญักบัสภาพแวดลอ้มสูง	(High	Context	Culture)	

ในระบบวฒันธรรมรูปแบบน้ี	จะมีความแตกต่างกนัระหวา่งคนในกลุ่มและคนนอกกลุ่ม	

โดยบุคคลท่ีอยูใ่นระบบวฒันธรรมท่ีใหค้วามส�าคญักบัสภาพแวดลอ้มสูง	นั้นจะมีควาคาดหวงั
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ถึงการมีส่วนร่วมของบุคคล	อ�านาจเป็นเร่ืองเฉพาะของแต่ละบุคคลและมีความเป็นความจริง

ไม่ใช่เฉพาะเพียงแต่ในแง่ของทฤษฎีเท่านั้น	

	 2.	 ระบบวฒันธรรมท่ีให้ความส�าคญักบัสภาพแวดลอ้มนอ้ย	 (Low	Context	

Culture)	ในรูปแบบวฒันธรรมน้ี	ความผกูพนัของสมาชิกในกลุ่มสงัคมในแบบดงักล่าวนั้น	

จะมีความเปราะบาง	 จึงเป็นเร่ืองง่ายท่ีจะรู้ถึงปัญหาล่วงหนา้และเผชิญหนา้กบับุคคล 

ในวฒันธรรมดงักล่าว	ถา้หากสมาชิกรู้สึกถึงความไม่มัน่ใจในกลุ่มแลว้สมาชิกในสงัคม 

กส็ามารถท่ีจะยา้ยหรือถอนตวัออกจากกลุ่มไดทุ้กเม่ือ	

	 3.	 ระบบวฒันธรรมแบบแบ่งเพศชายหญิง	(Masculinity	&	Femininity	Culture)	

ในทุกๆ	สงัคมบนโลกใบน้ีมีทั้งผูช้ายและผูห้ญิงท่ีซ่ึงมีความแตกต่างกนัตามลกัษณะทาง

กายภาพ	ซ่ึงแน่นอนวา่ความแตกต่างทางกายภาพระหวา่งผูช้ายและผูห้ญิงนั้นมีเหมือนกนั

ทัว่โลก	แต่ความแตกต่างในเร่ืองของบทบาท	พฤติกรรมท่ีเหมาะสมระหวา่งผูช้ายและ 

ผูห้ญิงในแต่ละวฒันธรรมนั้นมีความแตกต่างกนั	สงัคมในโลกใบน้ีมีลกัษณะเป็นสงัคม 

ท่ีแบ่งแยกวฒันธรรมในเร่ืองของบทบาททางเพศ	โดยสงัคมมีทั้งประเพณีเก่าแก่ท่ีสืบทอด

ต่อกนัมาและความทนัสมยัในยคุปัจจุบนัท่ีซ่ึงมีส่วนต่อบทบาททางเพศในสงัคม	

	 4.	 ระบบวฒันธรรมท่ีหลีกเล่ียงความเส่ียง	 (Uncertainty	Avoidance	Culture)	 

เป็นส่วนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัมนุษย	์โดยมนุษยจ์ะตอ้งพบเจอกบัเหตุการณ์ท่ีอาจจะก่อให้

เกิดความไม่มัน่ใจ	ซ่ึงความไม่มัน่ใจนั้นเป็นบ่อเกิดของความกงัวลใจของบุคคล	และแน่นอน

วา่บุคคลจะแสดงออกถึงความไม่มัน่ใจในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัซ่ึงสงัคมในทุกๆ	สงัคม 

จะมีการพฒันาแนวทางในการบรรเทาความกงัวลใจ	โดยระบบวฒันธรรมท่ีหลีกเล่ียง 

ความเส่ียงนั้นสามารถนิยามไดว้า่	 เป็นขอบเขตท่ีซ่ึงสมาชิกของวฒันธรรมในสงัคมรู้สึก

เป็นกงัวลกบัความกลวัหรือความไม่รู้ในสถานการณ์หน่ึงๆ	

	 5.	 ระบบวฒันธรรมท่ีมองเร่ืองความดีงามในอุดมคติแบบเอเซีย	 (Long	 and	 

Short	Term	Orientation	Culture)	 มิติทางวฒันธรรมของ	Hofstede	บางมิตินั้น	สามารถ

อธิบายไดเ้ฉพาะวฒันธรรมของชาวตะวนัตกเท่านั้น	เขาจึงไดมี้การเพิ่มเติมมิติดงักล่าวข้ึน	 

เพ่ือแทนท่ีมิติในเร่ืองของ	ระบบวฒันธรรมท่ีหลีกเล่ียงความเส่ียง	ท่ีพบวา่ไม่มีความชดัเจน

ในสังคมเอเชีย	 และเป็นมิติท่ีมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัแนวคิดเฉพาะของชาวเอเชีย 

ซ่ึงเช่ือมโยงกบัประเดน็เร่ืองของปรัชญาขงจ้ือ	(Dahl,	2005	:	13)	

	 จะเห็นไดว้่าวฒันธรรมมีมิติท่ีมีความแตกต่างหลากหลาย	ดงันั้นการท่ีบุคคล 

จะประสบความส�าเร็จในการส่ือสารทางวฒันธรรมนั้น	 บุคคลกค็วรท่ีจะมีการเรียนรู้และ

ท�าความเขา้ใจถึงวฒันธรรมนั้นดว้ย	
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แนวคดิเกีย่วกบับทเพลงร้องของชนเผ่าอ่าข่า

	 อาทู่	ปอแฉ่	 (อาทู่	ปอแฉ่,	 2559	 :	บทสัมภาษณ์)	 ไดก้ล่าววา่บทเพลงร้องของ 

ชนเผา่อ่าข่ามีคู่กบัชนเผา่มานานกวา่	 2000	 ปี	 โดยวฒันธรรมของเพลงร้องมีหลากหลาย 

รูปแบบ	แบ่งเป็นประเภท	ไดแ้ก่	

	 1.	 เพลงร้องแบบพรรณนาความรู้สึกหรือการอบรมสั่งสอนหรือการบอกเล่า

ต�านานในชนเผ่า	 ซ่ึงเพลงร้องแบบพรรณนามีมาแต่โบราณยาวนานคู่กบัชนเผ่ามกั 

ใชใ้นโอกาสต่างๆ	 เพ่ือพรรณนาตามบริบทท่ีตอ้งการ	การร้องจะมีลกัษณะคลา้ยเพลงซอ

ทางภาคเหนือของไทย	กล่าวคือจะร้องเป็นบทพรรณนายาวๆ	บางทีเป็นหลายๆ	ชัว่โมง	

เพราะเป็นการพรรณนาถึงส่ิงต่างๆ	 ท่ีผูร้้องประสบมาบา้งก็เป็นต�านานเล่าขานเก่ียวกบั

วีรบุรุษในชนเผา่	บา้งก็เป็นเร่ืองต�านานการเกิดชนเผา่	 ไปจนถึงการสั่งสอนในการหาคู่	 

การศึกษาวฒันธรรม	การด�ารงชีวติ	การท�ามาหากิน	ดินฟ้าอากาศ	ฯลฯ

	 2.	 เพลงร้องแบบบทสวดในชนเผา่มกัใชใ้นพิธีกรรมต่างๆภายในชนเผา่	 เช่น	 

การสวดในพิธีกรรมต่างๆ	งานศพ	งานแต่งงาน	งานบุญ	การร้องแบบบทสวดจะมีค�าร้อง

เฉพาะซ่ึงเป็นภาษาโบราณยากต่อการเขา้ใจเพราะเป็นค�าเฉพาะ	ผูท่ี้จะสวดไดต้อ้งด�ารง

ต�าแหน่ง	“หมอสวด”	หรือ	“พีมะ๊”	เท่านั้น

	 3.	 เพลงร้องทัว่ไป	 เป็นเพลงร้องท่ีนิยมโดยทัว่ไปในชนเผา่ตั้งแต่ในอดีตจนถึง

ปัจจุบนัโดยชนเผา่อ่าข่าจะร้องเพลงดงักล่าวใน	3	โอกาส	คือ	ในลานวฒันธรรมของชุมชน

ในการไปท�าไร่และในงานร่ืนเริงต่าง	ๆ	ทั้งในและระหวา่งหมู่บา้นในชนเผา่ดว้ยกนั	

	 ทั้งน้ีเพลงร้องทัว่ไปมีจุดเร่ิมตน้จาก	 “แด	 ข่อง”	 (Deh	 qahq)	 ซ่ึงหมายถึง	 
“ลานวฒันธรรมของชุมชน”	บทเพลงร้องของชนเผ่าอ่าข่า	 จึงมีท่ีมาจากลานแดข่อง 

โดยมีการเตน้และร้องเพลงในลาน	 โดยบทเพลงร้องท่ีใช	้ ไดแ้ก่	 เพลงเก่าแก่ดั้งเดิมของ 

ชนเผา่อ่าข่าท่ีตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นซ่ึงโดยมากเป็นเพลงท่ีเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของ

ชนเผา่	เพลงความรักของหนุ่มสาว	ไปจนถึงวถีิชีวติประจ�าวนั	อาทิ	การปลกูขา้ว	การท�าไร่	

(อาทู่	ปอแฉ่,	2559	:	บทสมัภาษณ์)

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการส่ือสาร

	 การส่ือสาร	หมายถึง	การส่ือความหมายจากผูส่้งสาร	 (Sender)	 ไปยงัผูรั้บสาร	

(Receiver)	โดยมีสารหรือขอ้มูล	(Message)	เป็นเคร่ืองมือกระท�าการผา่นช่องทางการส่ือสาร	

(Channel)	และสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งโดยปฏิกิริยายอ้นกลบั	 (Feedback)	หรือ

กระบวนการใส่รหสั	(Encoding)	และการถอดรหสั	(Decoding)	(http://www.sau.ac.th.	2550)	

โดยทฤษฎีการส่ือสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัช้ินน้ีมีดงัต่อไปน้ี
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	 1.	 ทฤษฎีพฤติกรรมการเขา้รหสัและถอดรหสั	ทฤษฎีน้ีมีความเช่ือวา่	 ส่ิงส�าคญั

ในการส่ือสาร	คือ	กระบวนการสร้างรหสัและถอดรหสัของผูส่ื้อสารทั้งผูรั้บและผูส่้งสาร	

กิจกรรมท่ีส�าคญัของการส่ือสาร	 ไดแ้ก่	 การแปลเน้ือหาข่าวสารให้เป็นรหสัสัญญาณ	 

(Encoding)	การแปลรหสัสญัญาณกลบัเป็นเน้ือหา	 (Decoding)	และการแปลความหมาย

ของข่าวสาร	(Interpreting)	

	 2.	 ทฤษฎีเชิงระบบพฤติกรรมใหค้วามส�าคญักบัเร่ืองของส่ือหรือช่องทางการ

ส่ือสาร	เก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในการส่งข่าวสาร	จากผูส่้ง	ผา่นส่ือหรือช่องทางไปยงั

ผูรั้บ

	 3.	 ทฤษฎีเชิงปฏิสมัพนัธ์	ใหค้วามส�าคญักบักระบวนการเช่ือมโยงระหวา่งผูรั้บ

และผูส่้งสาร	โดย	การส่ือสารจะข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายดา้น	 บุคลิกภาพ	ความน่าเช่ือของ 

ผูส่้งข่าวสารเป็นตวัก�าหนดปฏิกิริยาของผูรั้บสาร

	 4.	 ทฤษฎีเชิงบริบททางสังคม	 เนน้อธิบายเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ	 ท่ีมีอิทธิพลต่อ 

การส่ือสาร	เช่น	การส่ือสารเกิดข้ึนภายใตอิ้ทธิพลของปัจจยัทางสงัคม	วฒันธรรม	ความคิด	

ความเช่ือ	การตดัสินใจ

วธีิการด�าเนินงานวจิยั 

	 ผูว้จิยัไดท้ �าการส�ารวจในเบ้ืองตน้	จ�านวน	6	หมู่บา้น	ไดแ้ก่	บา้นอ่าข่าดอยชา้ง	

บา้นอ่าข่าอาผา่พฒันา	บา้นอ่าข่าหว้ยหยวกป่าโซ	บา้นอ่าข่าแสนใจ	บา้นอ่าข่าป่าซางและ

บา้นอ่าข่าแม่จนัใต	้เพื่อศึกษาแนวทางเก่ียวกบับทเพลงร้องต่าง	ๆ 	ท่ียงัใชภ้าษาอ่าข่าในการ

เผยแพร่และร้องกนัในหมู่บา้น	แลว้น�ามาเลือกใหเ้หลือตวัแทนท่ีจะน�ามาใช	้4	หมู่บา้น	คือ	

บา้นอ่าข่าดอยชา้ง	บา้นอ่าข่าแสนใจ	บา้นอ่าข่าป่าซาง	และบา้นอ่าข่าแม่จนัใต	้โดยใชก้ลุ่ม

ตวัอยา่งคือ	บุคคลท่ีมีความสามารถในบทเพลงร้องจากอดีตถึงปัจจุบนัแบบเจาะจง	บุคคล

ท่ีผูว้จิยัเลือกมาใชใ้นงานวจิยัน้ี	ไดแ้ก่

	 1.	 คุณอายา	จูเปาะ	บา้นอ่าข่าดอยชา้ง	ต�าบลวาว	ีอ �าเภอแม่สรวย

	 2.	 คุณวนัเพญ็	ศกัด์ิสุทธิเสน	บา้นอ่าข่าแสนใจ	ต�าบลแม่สลองใน	อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง

	 3.	 คุณรุจิรา	ใจภทัธ	บา้นอ่าข่าป่าซาง	ต�าบลป่าซาง	อ�าเภอแม่จนั

	 4.	 คุณเพญ็ศรี	ภทัรสุทธิกลุ	บา้นอ่าข่าแม่จนัใต	้ต�าบลท่าก๊อ	อ�าเภอแม่สรวย

	 จากนั้นจึงลงพ้ืนท่ีเพ่ือรับฟังการขบัร้องบทเพลงไปจนถึงบทเพลงร้องต่างๆ	 

ท่ีสมาคมเพ่ือการศึกษาและวฒันธรรมชนเผ่าอ่าข่า	จงัหวดัเชียงราย	ใชเ้ผยแพร่และร้อง

แพร่หลายอยูใ่นชุมชน	ส�าหรับเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล	ไดแ้ก่	การสมัภาษณ์เชิงลึก	 
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(In-depth	Interview)	เก่ียวกบับทเพลงร้องของชนเผา่อ่าข่าจากกลุ่มชาวเผา่อ่าข่าท่ียงัสามารถ

ร้องเพลงทั้งในแบบดั้งเดิมและแบบท่ีนิยมในปัจจุบนั,	การสนทนากลุ่ม	 (Focus	Group)	

เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการส่ือสารผา่นบทเพลงร้องของชนเผา่อ่าข่าจากอดีตถึงปัจจุบนั 

และการสงัเกตและจดบนัทึก	(Observation	and	Note)	ซ่ึงเป็นการสงัเกตในขณะการสนทนา

กลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก	ทั้งจากกระบวนการส่ือสารดว้ยบทเพลงร้องแบบดั้งเดิม 

ไปจนถึงการเปล่ียนแปลงของบทเพลงร้องในปัจจุบนั	จากนั้นจึงท�าการเกบ็รวบรวมขอ้มลู

ดว้ยการท�าการทบทวนเอกสารขอ้มลูดา้นเพลงร้องท่ีไดจ้ากขอ้มูลเบ้ืองตน้	เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลู

สนทนาในเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัชาวบา้นท่ีมีความสามารถดา้นเพลงร้องเพ่ือรวบรวม

ขอ้มูลดา้นเพลงร้องต่างๆ	 (Focus	Group)	และการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ 

แบบเจาะลึก	 (In-depth	 Interview)	 โดยสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทางวฒันธรรมอ่าข่าและ 

นกัแต่งเพลงอ่าข่ายคุกลางจนถึงปัจจุบนั	ทั้งน้ีในการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัไดท้ �าการ

บนัทึกเสียง	บนัทึกภาพ	และวีดีทศัน์เพ่ือน�ามาประกอบการวิเคราะห์แลว้น�ามาประมวล

เป็นขอ้มูลการวจิยั	โดยใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา	(Content	Analysis)	

สรุปผลการวจิยั 

 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลบทเพลงร้องของชนเผ่าอ่าข่า ได้ดงันี้

	 1.	 บทเพลงร้องของชนเผา่อ่าข่ามีคู่กบัชนเผา่มานานกวา่	2000	ปี	โดยวฒันธรรม

ของเพลงร้องมีหลากหลายรูปแบบ	แบ่งเป็นประเภท	ไดแ้ก่	 1.เพลงร้องแบบพรรณนา 

ความรู้สึกหรือการอบรมสั่งสอนหรือการบอกเล่าต�านานในชนเผ่าเก่ียวกบัวีรบุรุษใน 

ชนเผา่บา้งก็เป็นเร่ืองต�านานการเกิดชนเผา่ไปจนถึงการสั่งสอนในการหาคู่	การศึกษา

วฒันธรรม	การด�ารงชีวิต	การท�ามาหากิน	 ดินฟ้าอากาศ	ฯลฯ	2.เพลงร้องแบบบทสวด 

ในชนเผา่มกัใชใ้นพิธีกรรมต่างๆ	ภายในชนเผา่	 เช่น	การสวดในพิธีกรรมต่างๆ	งานศพ	 

งานแต่งงาน	 งานบุญ	การร้องแบบบทสวดจะมีค�าร้องเฉพาะซ่ึงเป็นภาษาโบราณยาก 

ต่อการเขา้ใจเพราะเป็นค�าเฉพาะ	ผูท่ี้จะสวดไดต้อ้งด�ารงต�าแหน่ง	 “หมอสวด”	 เท่านั้น	 

3.	 เพลงร้องทัว่ไปเป็นเพลงร้องท่ีนิยมโดยทัว่ไปในชนเผา่ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั	 
โดยชนเผา่อ่าข่าจะร้องเพลงประเภทท่ี	3	น้ีจะใชโ้อกาสงานร่ืนเริงต่างๆ	ทั้งในและระหวา่ง

หมู่บา้นในชนเผา่ดว้ยกนั	

	 2.	 เพลงร้องท่ีใชใ้นอดีตของชนเผา่อ่าข่า	มีความชดัเจนในดา้นอายขุองเพลงร้อง

ดงักล่าวอยูใ่นช่วงระยะเวลา	100	 ปีท่ีผา่นมา	 มีเน้ือหาของเพลงร้องสะทอ้นใหเ้ห็นชีวิต 

และวฒันธรรมในความเป็นอยูต่ามวฒันธรรมชนเผา่อ่าข่า	การแต่งกายชาย-หญิง	ความรัก
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ของหนุ่มสาว	 เป็นหลกั	 เพลงมีเน้ือร้องและลีลาท�านองการร้องในแบบเฉพาะของชนเผา่

อ่าข่า	 เน้ือเพลงจะมีลกัษณะการร้องโดยไม่ตอ้งประกอบเสียงดนตรี	 ส่วนใหญ่ของเพลง 

ในอดีตจะสามารถร้องปากเปล่า	 โดยเพลงร้องเหล่าน้ีมกันิยมร้องและใชใ้นการเตน้ร�า 

ในลานวฒันธรรมของชุมชน	หรือ	แด	 ข่อง	 (Deh	qahq)	 ซ่ึงชนเผา่อ่าข่าจะใชล้านแห่งน้ี 

เพื่อการร้องเพลง	เตน้ร�า	ทั้งเดก็และเยาวชน	คนหนุ่มสาว	เป็นการสืบทอดวฒันธรรมจาก

รุ่นสู่รุ่น	ยกตวัอยา่งการถอดบทเพลงร้องในอดีตในงานวจิยั	 1	 เพลง	 คือ	 เพลงเชิดชูดินดี	 

ไดด้งัน้ี	

เพลง Baqmoq-leir (บาม๊อก –เล – เชิดชูดนิด)ี

	 Baqmoq	a	leier	baqmoq	a-lei.	Barmoq	bar	teirmatei.	Dov	lei	zaqjaq	leir	baqmoq	

a	leir	baqmoq	a-lei.

	 บามอ๊ก	อา	เล	บามอ๊ก	อ-เล.	บามอ๊ก	บา	เทมาทือ.	ดอ-ย	เล-ย	จ๋าว	เล	บามอ๊ก	อา	เล	

บามอ๊ก	อ-เล.	

	 Baqmoq	a	leier	baqmoq	a-lei.	Aqkaq	yakhawq	pawvq	lawvq	nga	nyoer	a	lei.	Miq	

cmq	ya	khawq	khawq	seevq	khawq	yaer	a	lei.	

	 บามอ๊ก	อา	เล	บามอ๊ก	อ-เล.	อ่าข่า	ยาฮ่อ	พอ๊	หล่อ	งา๊	ยุม๊	อ-เล.	หม่ี	ชุม	ยา	ข่อ-ว	

ข่อ-ว	ซ้ือ	ข่อ-ว	เย	้อ-เล.	

	 Baqmoq	a	leier	baqmoq	a-lei.	Ghawq	pavq	yama	nabawr	dur	a	leir.	Ghawqbawr	

lei	yama	lanrnyoq	dur	aleir	Baqmoq	a	leier	baqmoq	a-lei.

	 บามอ๊ก	อา	 เล	บามอ๊ก	อ-เล.	 ก่อ-ว	ผา่	 ยามา	 น๊าบอ๊	 เดอ	อา	 เล.	 ก๊อพอ๊	 เล	ยามา	 

เลยอ๊	เดอ	อ-เล	บามอ๊ก	อาเล	บามอ๊ก	อ-เล.

	 Baqmoq	a	leier	baqmoq	a-lei.	Tiq	pavq	cevcaev	ghoeq	kar	byan	a	leir.	Tiq	bawr	

coer	cave	mir	ma	ghoeq	ganq	byan	a	leir	Baqmoq	a	leier	baqmoq	a-lei.

	 บามอ๊ก	อา	เล	บามอ๊ก	อ-เล.	ทีก	พา	ช่ือแจ	จือ	คา	เบียว	อา	เล.	ทีก	บอ	ช้ือ	คา-ว	 

แม	มา	จ๊อก	กา	เบียว	อา	เล	บามอ๊ก	อา	เล	บามอ๊ก	อ-เล.

	 Baqmoq	a	leier	baqmoq	a-lei.	Cawq	ghovq	paw	nae	ba	seer	a	lei	.	Khawr	tsov	

paw	nae	ba	nyoeq	a	leir	Baqmoq	a	leier	baqmoq	a-lei.

	 บามอ๊ก	อา	 เล	บามอ๊ก	อ-เล.	ชอ	โก-ฟ	ผอ่	แน๊	บา	 เซอ	อา	 เล.	คอ๊	โทฟ	ผอ่	แน๊	 

บา	น่ือ	อา	เล	บามอ๊ก	อา	เล	บามอ๊ก	อ-เล.
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	 Baqmoq	a	leier	baqmoq	a-lei.	yaer	lei	smq	pov	ciq	anr	a	lei.	Car	lar	smq	pov	ciq	

lawvq	a	leir	Baqmoq	a	leier	baqmoq	a-lei.

	 บามอ๊ก	อา	เล	บามอ๊ก	อ-เล.	แย	๊เล	ซุ่ม	โฟ-ว	ชี-ว	อา๊	อ-เล.	คา๊	ลา	ซุ่ม	โฟ-ว	ชี-ว	ลอ	

อา	เล	บามอ๊ก	อา	เล	บามอ๊ก	อ-เล.

	 Baqmoq	a	leier	baqmoq	a-lei.	Jeiq	ha	dae	danq	mircaq	shaqcur	a	lei.	Jeiq	ha	tanq	

maer	jawr	e	zaqjaq	yaw	meeq	a	lei	Baqmoq	a	leier	baqmoq	a-lei.

	 บามอ๊ก	อา	เล	บามอ๊ก	อ-เล.	เจ	ฮา	แด	จ่อง	เหม่อช๋อ	จาชา-ชู	อ-เล.	เจ๋	ฮา	ทา๊	แม	 

จ๋อ	เออ	ยา๊-ค-ยา	ยอ-ว	เหม่อ	อ-เล	บามอ๊ก	อา	เล	บามอ๊ก	อ-เล.

	 โดยเพลงเชิดชูดินดีมีค�าแปลภาษาไทยวา่	พวกเรามีข่าวจะบอกนะ	อยากจะบอก

ใหเ้สียงแผก่ระจายน้ีถึงทุกคน	ใบยาสูบอ่าข่านั้นใหญ่มากเหมือนใบกลว้ย	ใบผกักาดของ

อ่าข่านั้นใหญ่เหมือนหูชา้ง	ล�าตน้ผกักาดใหญ่เหมือนงวงชา้ง	 รู้ไหม	พวกเราแค่เดด็ใบผกั	

1	ใบเตม็ตะกร้า	9	ตะกร้า	ตดัตน้ยาสูบ	1	ตน้	เหมือนตดัไม	้9	ภเูขา	แผน่ดินของเราชาวอ่าข่า

เป็นแผน่ดินอุดมสมบูรณ์มากมายเปรียบเหมือนมนัหมท่ีูชุ่มอ่ิมดว้ยน�้ามนั	และมีผูค้นจิตใจ

และน�้ าใจดีมากมาย	 เม่ือน�ามาวิเคราะห์เน้ือหาเน้ือหาในเพลงบาม๊อก–เล	 (Baqmoq-leir)	

หรือเพลงเชิดชูดินดี	เป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินท่ีใชใ้นการเพาะปลกู

ของชนเผ่าอ่าข่าในอดีตไดเ้ป็นอยา่งดี	 มีการเปรียบเทียบว่าใบผกั	 1	 ใบสามารถใส่ได ้

เตม็ตะกร้า	9	ตะกร้า	ตดัตน้ยาสูบ	1	ตน้	ใหญ่เท่าตดัไม	้9	ภเูขา	และกล่าวถึงพื้นฐานทาง

จิตใจและน�้ าใจของคนในชนเผ่า	สะทอ้นให้เห็นว่าในอดีตท่ีผ่านมาความเป็นอยูข่อง 

ชนเผา่อ่าข่ามีความสุขและอุดมสมบูรณ์

	 3.	 เพลงร้องปัจจุบนัของชนเผ่าอ่าข่า	สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสองช่วงเวลา	 

กล่าวคือ	ช่วงแรกของเพลงจะอยูใ่นช่วงของการพื้นฟวูฒันธรรมจะอยูใ่นช่วงปี	พ.ศ.	2515	

จนถึงช่วงปี	พ.ศ.	2547	เป็นการน�าบทเพลงชนเผา่และบทเพลงท่ีแต่งข้ึนใหม่มาใชน้�ามวลชน

เพ่ือสร้างความรู้สึกรักเผา่พนัธ์ุตนเองและธ�ารงไวซ่ึ้งวฒันธรรมเน้ือหาจะมีความเขม้ขน้ 

ในดา้นการปลุกจิตส�านึกในชนเผา่และเร่ืองความรักของหนุ่มสาว	โดยมีการน�าเพลงดั้งเดิม

หรือท่ีแต่งข้ึนใหม่ในชนเผา่มาใส่ท�านองและจงัหวะดนตรีสากลเพ่ือใหมี้ความร่วมสมยั

มากข้ึนและมีการน�าเคร่ืองดนตรีในชนเผา่มาผสมผสานในบางเพลง	เม่ือผนวกกบัเน้ือร้อง

และท�านองดนตรีสากลยคุใหม่	 จึงไดรั้บความนิยมในชนเผา่อ่าข่าจงัหวดัเชียงรายเป็น 

อยา่งมาก	ยกตวัอยา่งการถอดบทเพลงในงานวจิยัไดด้งัน้ี	
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เพลง Aqkaq zaqma (อ่าข่า ซัคมา – เราชาวอ่าข่า)

 * ท่อนร้อง	-	Aqkaq	zaq	ma	laer	,	Ar	dee	noeq	haw-nae	jawr	ma	laq.

	อ่าข่า	ซคัมา	แล	,	อา	ด่ือ	เนอ	ฮอ้-แน	จอ-ว	มา	ลา.

	Danr	tav	jawr	nae,	Aqkaq	zanr	ghae	ngar-e	paq.

	ดา-ร	ทา	จอ	เน	,	อ่าข่า	ซอ	แง-อ	แน-เออ	ผา่.

	Ar	dee	aqkaq	te	lovq	aer	ngaer	nar.

	อา	ดือ	อ่าข่า	เทอ	ลวย	แอ	แน	นา.

	Nqkaq	tsawr	myanr	ghae	byov	lar	nga.

	นกัข่า	ซอ้	เม๊ียว	แง	เบียว	ลา	งา๊.

	 Lar-aw,	yaw	kawr	lar-aw,	aqkaq	zaq	yaw	kawr	lar-aw.	Aqkaq	tsawr	myanr	bi	jav	ma.

ลา-อ	,	ยอ	คอ	ลา-อ	อ่าข่า	ซคั	ยอ	คอ	ลา-อ.	อ่าข่า	เทอ-ฟ	เม๊ียว	บี	จา	มา.

 * ท่อนพูด - Kaqzanr tseir-e , Boeq soev smm pyaq. Boer zanr tser-e jaq laq  

smq yaev ma.

คาซ่า	ทีชินา-เออ	,	โบ	ซูม	ซืม	เพียว.	บอ๊	ซา	ที-เออ	จา	ลา	ซือ	ยา	มา.

 laer aqkaq zaq nae daq ka leivq-e lovq aer. He nar myanr ni zmq cavq dav 

leivq ma.

เลเออ	อ่าข่า	ซคั	เน	ดา	คา	เล-เออ	โล-อึย.	เฮอ	นา	เมียว	นี	ซุม	เช	ดา	เลว	มา.

*ท่อนร้อง- Aqkaq	zaqma	laer	,	Ardee	noeq	hawr-nae	jawr-e	nar.

อ่าข่า	ซคัมา	แล	,	อาด่ือ	เนอ	ฮอ้-แน	จอ-เออ	น่า.

Ardee	tseevq	ler,	Aqkaq	zaq-o	deq	dzaw	gevq	yawq.

อาดือ	ทือ-ฟ	เล	,	อ่าข่า	ซคั-โอ	เด	ยอ	เกอ-ฟ	ยอ-ว.

Yaw	meeq-aer	noeq	taq	,	aqkaq	tseevq	tavq	,	aqpoeq	smr	mir-o	nae	gee	lawq.

ยอ	มือ-เอ	นือ	ทา	,	อ่าข่า	ทือ-ฟ	ทา,	อาโพ	้ซึม	มี-โอ	แน	กือ	ลอ.

Lar-aw,	yaw	kawr	lar-aw,	aqkaq	zaq	yaw	kawr	lar-aw.

ลา-ล	,	ยอ	คอ	ลา-ล	,	อ่าข่า	ซคั	ยอ	คอ	ลา-ล.

Aqkaq	tsawr	myanr	lav	sav	ma.

อ่าข่า	ชอ	เมียว	ลา	ซา	มา.

* ท่อนพูด - Aqdee aqkaq zaq tsawr jeq maq bi byov ir mawvq nar.

อาดือ	อ่าข่า	ซคั	จอ	เจ	มา	บี	เบียว	เออ	เมียว	นา.

Aqdee aqkaq-e tseevq dzaw gevq de.

อาดือ	อ่าข่า-เออ	ทือ-ฟ	ดอ	เกอ	เด.
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	 โดยเพลงเราชาวอ่าข่ามีค�าแปลภาษาไทย	วา่	เราชาวอ่าข่า	พวกเราเคยคิดอยูบ่า้งไหม	

ซุมมิโอเทพผูใ้หก้�าเนิดเผา่พนัธ์ุอ่าข่านั้น	ท�าใหพ้วกเรามีการสืบทอดเช้ือสายชาวอ่าข่า 

มาจนทุกวนัน้ี	 เรามีรายช่ือบรรพบุรุษเป็นของเผา่พนัธ์ุตนเองท่ีไดสื้บสานกนัต่อๆ	มา	 

พวกเราไม่อาจท่ีจะลืมรายช่ือนั้นได	้หากเราลืมรายช่ือบรรพบุรุษ	เรากจ็ะลืมเผา่พนัธ์ุเราเอง	

ขอใหเ้ราอ่าข่าทุกคนช่วยสืบสานเร่ืองราวอ่าข่าเพ่ือเผา่พนัธ์ุท่ีย ัง่ยนืสืบไป	เม่ือน�ามาวเิคราะห์

จะเห็นวา่เป็นเพลงร้องท่ีส่ือสารใหต้ระหนกัถึงความเป็นชนเผา่อ่าข่า	ท่ีกล่าวถึง	ความเป็น

ชนชาติของชาวอ่าข่า	การสืบเช้ือสายจากเทพซุมมิโอ	 ซ่ึงเป็นเทพบิดาของเผา่พนัธ์ุอ่าข่า	

และสืบสายกนัลงมาอีก	13	ชัว่โคตร	 เวลาท่ีคนอ่าข่าร่ายช่ือการสืบสายของตนจะมีช่ือ 

ตน้ตระกลูของเขารวมอยูด่ว้ยเสมอ	การร่ายรายช่ือบรรพบุรุษจนครบองค	์ ถือไดว้า่เป็น

เอกลกัษณ์ของวฒันธรรมชนเผา่อ่าข่าซ่ึงไม่มีในชนเผา่อ่ืนเพราะชนเผา่อ่าข่าถือวา่หากลืม

รายช่ือบรรพบุรุษกห็มายถึงการลืมเผา่พนัธ์ุตนเองนัน่เอง

	 ส่วนเพลงร้องช่วงเวลาท่ีสองซ่ึงเป็นช่วงเวลาในปัจจุบนัของชนเผา่อ่าข่าไดเ้ร่ิม

เปล่ียนแปลงจากเดิมไปอยา่งมากมีการรับเอาแนวเพลงและท�านองเพลงจากต่างประเทศ

มาดดัแปลงมากข้ึนเร่ือยๆ	เน้ือหามีความเป็นสากลและเร่ิมขาดเอกลกัษณ์ของบทเพลงร้อง

ในอดีตท่ีผา่นมาของชนเผา่อ่าข่า	

	 4.	 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก	 (In-depth	 Interview)	 เก่ียวกบับทเพลงร้องของ 

ชนเผา่อ่าข่า	ผูว้จิยัไดท้ �าการสมัภาษณ์บุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัเพลงร้องในยคุปัจจุบนั

ของชนเผา่อ่าข่าไดแ้ก่คุณไกรสิทธ์ิ	 สิทธิโชดก	ในฐานะผูเ้ช่ียวชาญทางวฒันธรรมอ่าข่า	

เก่ียวกบัการแบ่งยคุเพลงร้องของอ่าข่าวา่เพลงใดอยูใ่นยคุใดใหช้ดัเจน,	คุณพิทพงศ	์สะโง	้

ในฐานะนกัแต่งเพลงอ่าข่ายคุปัจจุบนัในช่วงระยะเวลาแรกท่ีเนน้ดา้นความมีวฒันธรรม

ของชนเผา่อ่าข่า	และ	คุณอาพี	สะโง	้นกัดนตรีเพลงรุ่นใหม่ของอ่าข่าในฐานะผูส้ร้างท�านอง

เพลงร้องอ่าข่าในยคุปัจจุบนัระยะเวลาแรก	ไดข้อ้สรุปคือ	 เพลงท่ีอยูใ่นช่วงแรกของยคุ

ปัจจุบนัเป็นห้วงเวลาของการฟ้ืนฟูวฒันธรรม	 ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงท่ีมาจากสมาคม 

เพ่ือการศึกษาและวฒันธรรมอ่าข่า	 เชียงราย	โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัในการน�าบทเพลง 

ชนเผา่มารวบรวมพร้อมทั้งสร้างบทเพลงใหม่มาใชใ้นการปลุกจิตส�านึกในมวลชนของอา่ข่า	

ใหมี้ความรู้สึกรักเผา่พนัธ์ุตนเองและธ�ารงไวซ่ึ้งวฒันธรรม	การฟ้ืนฟวูฒันธรรมดว้ยเพลง

จึงมีความส�าคญัยิง่ยวดในการส่ือสารดว้ยบทเพลงภายในชนเผา่ดว้ยภาษาชนเผา่	และประสบ

ผลส�าเร็จเป็นอยา่งมากส่งผลใหเ้พลงร้องมีความแพร่หลายยงัสามารถคงอยูต่ามยคุสมยัได	้

และกลายเป็นตน้แบบของเพลงในหว้งระยะเวลาท่ี	2	ในเวลาต่อมา	
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	 5.	 จากการจดัเวทีสนทนากลุ่ม	 (Focus	Group)	ไดจ้ดัประชุมในหวัขอ้หลกัคือ	

“บทเพลงร้องชนเผา่อ่าข่าจากอดีตถึงปัจจุบนั”	ไดข้อ้สรุปในเวทีประชุมวา่	บทเพลงร้อง

ในอดีตควรถือระยะเวลาท่ีชนเผ่าอ่าข่าอพยพเขา้มาสู่ประเทศไทยเป็นเกณฑ์ซ่ึงจะ 

อยูใ่นช่วงเวลาประมาณ	110	 ปี	 โดยมีผูอ้าวโุสบางท่านกล่าววา่เพลงร้องบางเพลงมีอาย ุ

ถึง	 2000	 ปี	นั้นยงัไม่มีขอ้ยติุ	 เพราะไม่มีหลกัฐานช้ีชดัในประวติัศาสตร์ชนเผา่	แมว้า่มี 

บางเพลงท่ีเป็นเพลงท่ีร้องมาอยา่งยาวนานในชนเผา่กต็าม	แต่หากถือวา่กลุ่มอ่าข่าท่ีอพยพ

มาจากประเทศจีนจนในท่ีสุดอพยพเขา้สู่ประเทศไทยแลว้ความชดัเจนในบทเพลงร้อง 

น่าจะอยูใ่นช่วงระยะเวลาดงักล่าว	

ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการพฒันาเพลงร้องในชนเผ่าอ่าข่า มดีงัต่อไปนี้

	 1.	 ส�าหรับการพฒันาบทเพลงในชนเผา่อ่าข่า	 เพลงร้องในอดีตมีการน�าเสนอ 

ดว้ยความหมายทางนยัยะเป็นอยา่งมากยากต่อความเขา้ใจ	น่ีคือสาเหตุส�าคญัท่ีท�าใหบ้ทเพลง

ร้องในอดีตขาดความร่วมสมยั	 (Contemporary	Song)	 จึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีเยาวชนอ่าข่า 

รุ่นใหม่ขาดความสนใจ	กลุ่มผูน้�าในชนเผา่จึงควรเร่งใหมี้การฟ้ืนฟวูฒันธรรมในส่วนน้ี

โดยเร่งด่วน	เช่น	การแปลบทเพลงร้องใหง่้ายต่อความเขา้ใจและมีความร่วมสมยัมากข้ึน

	 2.	 ในแง่กระบวนการส่ือสารทางวฒันธรรมของชนเผา่อาข่าต่อบุคคลทัว่ไป 

ท่ีไม่ใช่ชนเผา่อาข่า	ควรใชก้ารสร้างความเขา้ใจบริบทและสาระทางวฒันธรรมชนเผา่อ่าข่า

ใหม้ากข้ึน	ในลกัษณะการใหค้วามรู้และการจดัการการเรียนรู้	(Knowledge	Management)	

ในเร่ืองของชนเผ่าอาข่าและควรเผยแพร่เพลงร้องในอดีตและปัจจุบนัของชนเผ่า 

ผา่นส่ือมวลชน	หรือส่ือออนไลน	์ส่ือสงัคมออนไลน	์ทั้งในแง่ของภาษา	อ่าข่า	วฒันธรรม	

และเน้ือเพลงใหไ้ดรั้บรู้แพร่กระจายในวงกวา้งมากกวา่ท่ีเป็นอยู่
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