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บทคัดย่อ 
  

การศึกษาเร่ือง “การส่ือสารกบัการปรับตวัเพื่อสืบทอดวฒันธรรมทอ้งถ่ิน : ศึกษากรณี
ส่ือพื้นบา้นเพลงซอลา้นนาในบริบทของจงัหวดัเชียงราย” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
สถานภาพการปรับตวัของเพลงซอตามพฒันาการในยุคสมยัท่ีแตกต่างกนัจากอดีตจนถึงปัจจุบนั 
ตั้ งแต่ยุคซอแบบดั้ งเดิม ยุคซอปะทะส่ือมวลชน และยุคซอแบบประยุกต์ ตามคุณลักษณะการ
ปรับตวั 6 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นเน้ือหาและรูปแบบ ดา้นกระบวนการส่ือสารในการแสดง ดา้น
บทบาทหน้าท่ี ดา้นการต่อรอง ดา้นเครือข่าย และดา้นการบริหารจดัการ และวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการสืบทอด ทั้งปัจจยัภายในท่ีมาจากคุณลกัษณะของเพลงซอและปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ 
บริบทของทอ้งถ่ิน สภาพแวดลอ้ม มิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งน าเสนอแนว
ทางการปรับตวัเพื่อสืบทอดเพลงซอของจงัหวดัเชียงรายในอนาคตให้ด ารงอยู่อย่างเขม้แข็งและ 
มีอตัลกัษณ์ โดยใช้เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ได้แก่ การวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์  
การสนทนากลุ่มและการสังเกตการณ์ทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม กลุ่มเป้าหมายใน
การศึกษา ไดแ้ก่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนทั้งในชุมชนและนอกชุมชน 

ผลการศึกษาพบว่า  เพลงซอพื้นท่ีจังหวัดเชียงรายมีการปรับตัวตามธรรมชาติ  
(by nature) ในคุณลกัษณะส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบภายนอก ไดแ้ก่ รูปแบบการแสดงซอ สถานท่ีใน
การแสดง การแต่งกาย และการฟ้อนประกอบการซอ ส่วนท่ีเสมือนแก่น ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเป็นเน้ือแท ้
ดา้นความหมายและคุณค่าท่ีควรจะรักษาไว ้ไดแ้ก่ ความรู้เก่ียวกบัเพลงซอ ความเช่ือ/ศรัทธา/การ
เคารพครูผา่นพิธีกรรม ความเป็นลา้นนาผ่านท านองเพลงซอ ความเป็นลา้นนาผา่นภาษาค าเมือง 
การวางความสัมพนัธ์ทางโลกและทางธรรม การปลูกฝังคุณธรรมทางพุทธศาสนา และการให้สาระ
และบนัเทิงแฝงการปลดปล่อยทางเพศ แม้จะยงัคงอยู่ แต่ก็เร่ิมผิดเพี้ ยนและลดบทบาทลงตาม
กระแสโลกาภิวตัน์ส่ือ 
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ดงันั้น ในอนาคตเพลงซอจ าเป็นตอ้งมีการปรับตวัแบบวางแผน(by plan) เพื่อสืบทอด
ให้สามารถด ารงอยู่ไดท้่ามกลางการเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตสมยัใหม่ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการปรับ
ประสาน(Articulation/ Hybridization)ท่ียงัคงพยายามให้มีการแสดงซอแบบดั้ งเดิมอยู่ และใน
ขณะเดียวกนัก็ตอ้งยอมรับซอแบบประยกุตห์รือซอซ่ิง เป็นการสืบทอดโดยรักษาสมดุลระหวา่งการ
อนุรักษ์และการปรับประยุกต์ โดยใช้หลกัการไต่ “บนัไดปลาโจนทางศิลปะ” สู่ผูสื้บทอดระดบั
คุณภาพทั้งผูช้มและ ศิลปินช่างซอ ท่ียึดโยงการสืบทอดทั้งส่ือการแสดง ส่ือวตัถุ และส่ือพิธีกรรม 
ไวด้ว้ยกนั รวมถึงการรักษาอตัลกัษณ์ความเป็นส่ือขนาดกลางระดบัจงัหวดัท่ีมีคุณลกัษณะความเป็น
ส่ือทอ้งถ่ิน(Local Media)สูง และการมีบทบาทหนา้ท่ีต่อวิถีชุมชนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งบทบาทหนา้ท่ี
เดิมและการเพิ่มบทบาทใหม่ รวมถึงการให้ความส าคญัต่อบทบาทหนา้ท่ีท่ีไม่สามารถทดแทนไดท่ี้
ยงัคงมีความส าคญัต่อชุมชน 

ขอ้คน้พบใหม่ (New Finding) ท่ีไดจ้ากการศึกษาการปรับตวัเพื่อสืบทอดเพลงซอของ
จงัหวดัเชียงราย สามารถน ามาขยายผลวเิคราะห์ขอ้มูลในเชิงการสร้างทฤษฎีจากฐานราก(Grounded 
Theory) โดยแนวคิดท่ีเหมาะสมส าหรับอธิบาย ไดแ้ก่ แนวคิด “ส่ือการแสดงประเภทเพลงซอ” ท่ีมี
คุณลกัษณะเฉพาะท่ีโดดเด่น ประกอบดว้ย การเป็นส่ือท่ีผสานสองรูปแบบการแสดงทั้งมิติทางโลก
และทางธรรมไดอ้ย่างลงตวั การด ารงบทบาทหน้าท่ีท่ีส่ือมวลชน(Mass Media)และส่ือสมยัใหม่
(New Media) ไม่สามารถทดแทนได ้การน าเสนอเน้ือหาท่ีสามารถพลิกแพลงเช่ือมโยงวิถีชีวิตได้
อย่างเขา้ถึงผูช้ม ศกัยภาพการปรับตวัของช่างซอท่ีมีความสามารถเฉพาะตวัผ่านการเรียนรู้ตามวิถี
ซอ การมีความยดืหยุน่สูงทั้งเน้ือร้อง ท านอง และความเหมาะสมตามกาละเทศะ ความเป็นส่ือขนาด
กลางท่ีมีความเป็นอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ินเฉพาะ และการบริหารจดัการแบบฉันมิตรท่ีเป็นคุณลกัษณะ
ของคนลา้นนา 
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ABSTRACT 
 

The study entitled “Communication  and  Adaptation  for  Inheritance of  Local  
Culture :  A Case Study of  Lanna  Folk Song   “Sor” in  Chiang Rai” has three main objectives. 
Firstly, to study and compare the adaptation of Lanna folk song or “sor” during its three 
developmental phases, from the past to the present which are: traditional Sor phase, Sor and 
media contact phase, and applied Sor phase, on the basis of six adaptation characteristics which 
are: form and content, communication through performance, roles and functions, negotiation, 
networking, and administration and management. Secondly, the study also analyzes factors, both 
internal and external factors, which influence the transmission of the folk song. The internal 
factor being the characteristics of the folk song whiles the external factor being the local context, 
the environment, political dimension, economics and society. Thirdly, the study also proposes 
adaptation guidelines for the transmission of the folk song for identity revitalization and 
empowering the existence of the folk song in Chiang Rai. The instruments used in data collection 
were document analysis, interviews, focus group interview, participatory observation and non-
participatory observation. The target group was stakeholders in all organs within the community 
and outside of the community. 

The study found that Sor folk song in Chiang Rai shows that the Sor folk song 
naturally adapts itself in the following external characteristics: form of the Sor performance, 
performance venue, costumes, and the dances accompanying the Sor performance. The core value 
of the Sor that should be maintained and revitalized are: knowledge and wisdom of the Sor folk 
song, belief system and the ritual of paying respect to teachers, Lanna identity expression through 
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the rhythm of the folk song, Lanna identity expressed through Northern Thai dialect, the 
worldview on the relationship of worldly matters with dhamma, instilling Buddhist morals and 
virtues, entertainment with content connoting the release of sexual restrictions which even though 
still exists, it has diverted with its role being reduced in lieu of the globalized media. 

Thus, for the future, Sor folk song is forced to have a planned adaptation, specifically 
Articulation or Hybridization, so as to be able to exist in the midst of the changing life style of the 
modern world. The planned adaptation is mainly attempting to maintain the traditional Sor 
performance and at the same time acknowledging the new and applied folk song or “sor sing”. 
This means there is a balance of both the conservation and the applied Sor folk song based on the 
“Fishway of Arts” principle which means the transmission of the folk song should be focused to 
both the performers and the audience. In addition, the transmission has to include the 
performance-type media, object media, and ritual media. Moreover, Sor folk song should be 
maintained as a medium-size media for the province due to its highly local media characteristic 
and its continuous role and functions to the communities’ lifestyle which includes the traditional 
roles and functions and the newly developed ones. The importance of the irreplaceable roles and 
functions of the folk song should be acknowledged as they are relevant and important to the 
society. 

The new findings of this study can be expanded for further study using grounded 
theory and a conceptual thinking that can be used for the explanation which is “Sor as a 
performing media”. The Sor as a performing media has highly distinct characteristic which is a 
media that blends well the two types of performances, the worldly one and the Dhamma one.  Sor 
folk song, maintains its roles and functions as a kind mass media in which the New Media cannot 
replace. The impromptu presentation of the content is highly connected to the audience’s lifestyle. 
The folk song also presents the distinct capabilities of the highly-skilled and well-trained Sor folk 
song singers. The singer has to be flexible in terms of the lyrics, the rhythm, and time and space 
appropriateness. A medium sized media with a local identity and Lanna style friendly 
management. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงตรงตามเจตนารมย ์โดยเร่ิมตน้จากการจุดประกายและ
การเสริมสร้างพลงัความคิด รวมถึงการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้านจากผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งหลายท่าน  

ล าดบัแรก ขอกราบขอบพระคุณผูท่ี้ใกลชิ้ด เขา้ใจในตวัตนและเห็นในคุณค่าของงาน
ตั้งแต่เร่ิมตน้จนส าเร็จ ไดแ้ก่ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อศัวิน  เนตรโพธ์ิแกว้ อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
และ รองศาสตราจารย ์ดร. สมสุข หินวิมาน อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ ท่ีคอยดูแลช่วยเหลือ
และใหค้  าแนะน าดว้ยความเมตตาเอาใจใส่ ดว้ยความอดทนและเขา้ใจมาโดยตลอด  

กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร. กาญจนา แกว้เทพ ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ รวมถึงกรรมการทุกท่าน ซ่ึงประกอบดว้ย รองศาสตราจารย ์ดวงพร ค านูนวฒัน์  และ 
ดร. สุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย ์ ซ่ึงเป็นนกัวิชาการผูเ้ช่ียวชาญและมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน
อย่างลุ่มลึก ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน าและขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อความสมบูรณ์
ของวทิยานิพนธ์ในเชิงคุณค่าทางวชิาการและต่อสังคม 

กราบขอบพระคุณผูบ้งัคบับญัชาและหน่วยงานตน้สังกดั ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงรายท่ีได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา ตลอดจนขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานโดยเฉพาะ
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ และเพื่อนร่วมหลกัสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
โดยเฉพาะรุ่น 3 ทุกท่านท่ีเขา้ใจ คอยช่วยเหลือและเป็นก าลงัใจมาโดยตลอด  

ขอบพระคุณศิลปินช่างซอทุกท่าน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการให้ขอ้มูลทุกท่าน ท่ีเห็น
ในความตั้งใจ สละเวลาให้ความช่วยเหลือ ดว้ยความเมตตาเอ็นดู และตอบค าถามคร้ังแลว้คร้ังเล่า
ดว้ยความยนิดีและเตม็ใจ ท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์และมีคุณค่า   

สุดทา้ยน้ี  ผูว้ิจยัขอขอบคุณทั้งครอบครัวขุนศรีและครอบครัวมานะกุล ท่ียืนหยดัเคียง
ขา้งดว้ยความเขา้ใจ เป็นก าลงัใจ อดทนและเสียสละ โดยให้การสนบัสนุนและอ านวยความสะดวก
ในการเรียนและการท าวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีจนส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 

                                       
จิราพร  ขุนศรี 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การส่ือสารเป็นกิจกรรมท่ีสําคญัของมนุษยม์าตั้งแต่อดีต  กล่าวได้ว่ามนุษยเ์ป็นสัตว์
สังคม ท่ีดาํรงอยูร่่วมกนัเป็นกลุ่ม และใชป้ระโยชน์จากสภาวะความเป็นกลุ่ม มีการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น ความรู้ ทศันคติ และประสบการณ์ต่างๆ ผา่นกระบวนการส่ือสารในรูปแบบการส่ือสารท่ี
แตกต่างกนัไป ทั้งน้ีเพื่อให้ดาํรงตนอยูใ่นกลุ่มหรือในสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข  โดยสังคมกลุ่มหน่ึงๆ
จะประกอบดว้ยลกัษณะท่ีเรียกวา่ ปฏิบติัการทางสังคม (Social practices) จาํนวนมากท่ีก่อตวัเป็น
องคร์วมท่ีเป็นรูปธรรมของสังคม (concrete social whole totality) โดยท่ีปฏิบติัการทางสังคม เป็น
การปฏิบติัท่ีมีเหตุจูงใจเน่ืองมาจากสังคมมีเป้าหมายท่ีจะบรรลุตามท่ีไดรั้บการปลูกฝังมาจากสังคม
และวิธีการบรรลุเป้าหมายเป็นไปตามกรอบท่ีสังคมกาํหนด  และเป็นท่ีน่าสนใจวา่นกัวิชาการแนว
วฒันธรรมศึกษามองว่า ว ัฒนธรรมคือการสถาปนาของการปฏิบัติการทางสังคมเหล่านั้ น 
(Constitution of social practices) ดงันั้นวฒันธรรมในแต่ละสังคมจะดาํเนินไปอย่างไรข้ึนอยูก่บั
ปฏิบติัการทางสังคมท่ีเป็นจริงอยา่งไร (Williams อา้งถึงใน กาญจนา แกว้เทพ, 2539, น. 118-119)   

สังคมไทย  เป็นสังคมในประเทศท่ีมีวฒันธรรมท้องถ่ินท่ีหลากหลาย เน่ืองจากได้
รวบรวมดินแดนและกลุ่มคนหลายชาติพนัธ์ุมาอยูร่วมกนั  ซ่ึงต่างมีวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์และ
ยดึถือปฏิบติัสืบทอดกนัมาตั้งแต่บรรพกาล  ดงันั้นวฒันธรรมของประเทศไทยปัจจุบนั จึงประกอบ
ไปดว้ย วฒันธรรมท่ีใชร่้วมกนัเป็นวฒันธรรมหลกัประจาํชาติ ท่ีเรียกวา่ “วฒันธรรมส่วนกลางหรือ
วฒันธรรมหลวง (Great Tradition)” และวฒันธรรมท่ีมีในทอ้งถ่ินต่างๆ หรือ “วฒันธรรมราษฎร์ 
(Little Tradition)”  (Redfield อา้งในกาญจนา แกว้เทพ, 2539, น. 108-109) ทั้งน้ีวฒันธรรมเป็น
จิตสํานึกร่วมกนั (collective consciousness) ของคนท่ีอยูใ่นสังคมนั้นๆ ตามห้วงเวลา ดงันั้นจะพบ
ไดว้า่ วฒันธรรมมีพลวตัร (dynamic) และตอ้งมีการปรับตวั (adaptive) เน่ืองจากวฒันธรรมท่ีถูก
สร้างข้ึนจะตอ้งเผชิญกบัแรงกดดนัอยูต่ลอดเวลา (กาญจนา แกว้เทพ, 2549, น. 62) โดย ถา้เป็น
วฒันธรรมพื้นบา้นท่ีมีรากเหงา้ท่ีแขง็แรง ก็จะยงัคงอยู ่แต่ตอ้งสามารถปรับตวัให้ได ้ซ่ึงการปรับตวั 
เป็นความสามารถของวฒันธรรมท่ีจะดาํรงอยูท่่ามกลางการเปล่ียนแปลง จากการประยุกตห์รือพลิก
ผนัคุณลกัษณะ (attribute) เก่าบางประการให้สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ใหม่ท่ีเปล่ียนไปของบริบท
ใหม่ท่ีรองรับวฒันธรรม และในขณะเดียวกนั วฒันธรรมเหล่าน้ีตอ้งสามารถดาํรงอตัลกัษณ์เดิมไว้
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ไดเ้ป็นส่วนใหญ่ แต่อาจยอมลดทอนหรือถอดร้ือ ตลอดจนสร้างสรรคอ์งคป์ระกอบบางประการใน
วฒันธรรมนั้น เพื่อให้อยูร่อดต่อไป (เธียรชยั อิศรเดช และคณะ, 2547) ซ่ึงวฒันธรรมในทอ้งถ่ินแต่
ละพื้นท่ีจะมีลกัษณะเฉพาะบริบท (context-bound) ท่ีแตกต่างกนัไป ดาํเนินไปเป็นวถีิชีวติประจาํวนั
ของผูค้นในชุมชน (lived  culture)  

ทั้งน้ีการผลิตวฒันธรรมท่ีเป็นนามธรรม เช่น ความคิด ความเช่ือ ค่านิยม ทศันคติ และ
อุดมการณ์ ไม่สามารถเห็นปัจจยัและองคป์ระกอบไดโ้ดยง่าย  ดงันั้นมนุษยจึ์งตอ้งหาวิธีการส่ือสาร
วฒันธรรมโดยผา่นส่ือท่ีเห็นเป็นรูปธรรมเป็นตวักลาง  ซ่ึงส่ือท่ีทาํหนา้ท่ีดงักล่าวในการบอกเล่าวิถี
ชีวติความเป็นทอ้งถ่ินท่ีเด่นชดัไดแ้ก่ ส่ือพื้นบา้น ท่ีมีมานานคู่กบัชุมชนในทอ้งถ่ิน  เน่ืองจากบรรดา
ผูค้นท่ีสังกดัอยูใ่นกลุ่มวฒันธรรมยอ่ย (subculture) ยงัคงพยายามแสวงหา “พื้นท่ีวา่ง” สําหรับการ
สร้างส่ือของตนเองข้ึนมา ในทางนิเทศศาสตร์ อาจเรียกว่า ส่ือเฉพาะกลุ่ม หรือ ส่ือทางเลือก ซ่ึง
มกัจะเป็น  “ส่ือประเพณีหรือส่ือพื้นบา้น” โดยส่ือพื้นบา้นในอดีตจะมีท่ีมาจากปฏิบติัการทางสังคม 
ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี คือความตอ้งการสนุกร่ืนเริงร่วมกนั  เน่ืองจากความสนุกร่ืนเริงเป็นความ
ตอ้งการพื้นฐานทางจิตใจอยา่งหน่ึงของมนุษย ์ ท่ีตอ้งการการพกัผอ่นเพื่อผอ่นคลายความตึงเครียด
และความเหน็ดเหน่ือยจากการทาํงาน นอกจากน้ี  ในฐานะท่ีตนเป็นสมาชิกคนหน่ึงของสังคม   
ยอ่มตอ้งการท่ีจะร่วมพบปะสังสรรค์กบับุคคลอ่ืนท่ีเป็นสมาชิกในสังคมเดียวกนั   การเฉลิมฉลอง
เน่ืองในวาระสําคญัของบุคคลหรือส่วนรวม อาจมาจากการประสบความสําเร็จบางอย่างในชีวิต  
การไดรั้บรางวลัหรือเชิดชูเกียรติ  หรือการประสบความสําเร็จ  ตลอดจนการเฉลิมฉลองในวาระ
สําคญัของส่วนรวม   การร่วมงานบุญงานกุศลและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา  คนไทยส่วน
ใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ  มีความศรัทธาสูงและเช่ือวา่การร่วมงานบุญงานกุศลและปฏิบติัประเพณี
อนัเน่ืองมาจากพระพุทธศาสนา  เป็นการท่ีพึงกระทาํดว้ยอารมณ์เบิกบาน  จึงไดกุ้ศลแรง   ความเช่ือ
ในอาํนาจเร้นลบัเหนือธรรมชาติ  ซ่ึงเป็นความเช่ือดั้งเดิมท่ียงัมีอยู่จนถึงปัจจุบนั  โดยเช่ือว่ามีส่ิง
เหนือธรรมชาติท่ีอาจบนัดาลให้คุณและโทษแก่มนุษยได ้ เช่น  เทวดา  ภูติผี ปีศาจ  วิญญาณบรรพ
บุรุษ  เป็นตน้  จึงมกัมีพิธีกรรมเซ่นไหวบ้วงสรวงเพื่อให้ส่ิงเหนือธรรมชาติน้ี พอใจและบนัดาลคุณ
ให้แก่ตนและครอบครัว และมกัจะจดัให้มีการละเล่นพื้นบา้นเกิดข้ึน และ ความตอ้งการส่ือสาร
ข่าวสาร  สั่งสอนและเสนอความคิดเห็นในสังคมชาวบา้น  สังคมชาวบ้านส่วนใหญ่ในชนบท 
ชาวบา้นจะรู้จกัมกัคุน้กนัเป็นอย่างดี  เม่ือมีข่าวคราวก็มกัจะเดินทางไปบอกต่อๆ กนัดว้ยปากต่อ
ปาก  บางคร้ังแทนท่ีจะใช้ภาษาพูดก็ใช้บทกลอนแทน ซ่ึงจะมีท่วงทาํนองไพเราะ น่าฟังมากข้ึน 
คร้ันนานเขา้ก็กลายเป็นแบบแผนและพฒันามาเป็นการละเล่นพื้นบา้นสืบไป (พรศกัด์ิ พรหมแกว้, 
2540, น. 14)   
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ดงันั้น จากการก่อตวัข้ึนเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการพื้นฐานของสังคมดังกล่าว    
ส่ือพื้นบา้นจึงไดก้ลายเป็นส่ือท่ีสําคญัของทอ้งถ่ินสืบทอดกนัมา  ทาํให้มีผูส้นใจศึกษาส่ือพื้นบา้น
ในมิติต่างๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้คน้พบทางวิชาการท่ีหลากหลายมุมมองของส่ือพื้นบา้น  โดยในการศึกษา
ส่ือพื้นบา้นท่ีผา่นมานั้น ไดมี้การศึกษาไวห้ลายแนวทางดว้ยกนั ทั้งทางดา้นคติชนวิทยา  ดา้นสังคม
วทิยาและมานุษยวทิยา  รวมถึงดา้นนิเทศศาสตร์  ซ่ึงต่างก็ศึกษาในมุมมองท่ีมีจุดร่วมและจุดต่างกนั  
โดยการศึกษาดา้นคติชนวิทยานั้น แมจ้ะเนน้ให้ความสําคญัท่ีตวับท (Text – Centered  Perspective) 
ซ่ึงก็คือ สาร (Message) ในมุมมองของนกันิเทศศาสตร์ รวมถึงการเก็บรวบรวมองคป์ระกอบต่างๆ
ของส่ือพื้นบา้น โดยเนน้ศึกษาไปท่ีศิลปินในฐานะผูส่้งสาร (Sender) นั้นๆ  แต่พบวา่ ไม่เนน้ศึกษา
ช่องทางและผูรั้บสาร ใหค้รบตามองคป์ระกอบของกระบวนการส่ือสาร  ส่วนการศึกษาส่ือพื้นบา้น
ทางสังคมวทิยาและมานุษยวทิยานั้น พบวา่ แมจ้ะศึกษาการมีปฏิสัมพนัธ์ในการส่ือสารคลา้ยกนั  แต่
นกัมานุษยวทิยาไม่ไดม้องส่ือพื้นบา้นในฐานะท่ีเป็นส่ือ (Medium) แต่จะสนใจศึกษาบริบทของส่ือ
พื้นบา้น ท่ีเนน้มองในแง่มุมของวถีิชีวติ (Way of  Life) ท่ีเป็นพฤติกรรมหรือกิจกรรมอนัมีแบบแผน
ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ของชาวบา้นท่ีจะปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม และข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ทาง
ประวติัศาสตร์ (สุชาดา  พงศกิ์ตติวบิูลย,์ 2553, น. 1-2) จึงเป็นการศึกษาตวับท (Text) เพื่อท่ีจะเขา้ใจ
ชีวิตของชาวบา้นในการมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดล้อมหรือสังคม ส่วนการศึกษาส่ือพื้นบ้านตาม
แนวทางดา้นนิเทศศาสตร์นั้น  พบวา่จะครอบคลุมทั้งทางคติชนวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
เพราะมองส่ือพื้นบา้นในฐานะเป็นส่ือ (Medium) ท่ีเป็นการนาํมาศึกษาร่วมกบักระบวนการส่ือสาร
ท่ีจะตอ้งมีองค์ประกอบดา้นผูส่้งสาร (sender) สาร (message) ช่องทาง (channel) และผูรั้บสาร 
(receiver) โดยศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสาร ท่ีส่งผลถึงสารและช่องทาง  
รวมถึงเป็นการศึกษาทั้ง ตวับท (Text ) และบริบท (Context) ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั นอกจากนั้น นกั
คติชนวิทยาหรือนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจะทําการศึกษา “แต่สภาพการณ์ท่ีเป็นอยู่” 
(existing situation) เท่านั้น โดยไม่เขา้ไปร่วมแทรกแซงเพื่อเปล่ียนแปลง (external intervention) 
สภาพการณ์ทางวฒันธรรมท่ีกาํลงัศึกษาอยูน่ั้น  แต่เป้าหมายของการศึกษาของนกันิเทศศาสตร์กลบั
ตอ้งการนําเอาส่ือพื้นบ้านมาปรับใช้ให้เกิดการพฒันาสังคม  ท่ีจาํเป็นต้องมีการปรับประยุกต์/
เปล่ียนแปลงตวัส่ือพื้นบา้นตามห้วงเวลาท่ีมีการเคล่ือนไหว แมข้อ้สันนิษฐาน (assumption) ของ 
“วฒันธรรม” ท่ีวา่วฒันธรรมมีการเปล่ียนแปลง (dynamic) อยูต่ลอดเวลาตามธรรมชาติ  ดงันั้นส่ือ
พื้นบ้านจึงมีการปรับตวัตามธรรมชาติอยู่แล้ว  แต่จากการศึกษาส่ือพื้นบ้าน แนวส่ือพิธีกรรม 
(Ritualistic) แบบนิเทศศาสตร์ พบว่าให้ความสนใจศึกษาบทบาทจากภายนอกท่ีเขา้ไปมีส่วนร่วม
ต่อการเปล่ียนแปลงดว้ย (external intervention) (กาญจนา แกว้เทพและคณะ, 2554, น. 13) โดยนกั
นิเทศศาสตร์ต้องการหาคาํตอบว่า ถ้ามีการปรับเปล่ียนจากภายนอก ควรเป็นการปรับเปล่ียน
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ลกัษณะใด เพื่อให้เหมาะสม โดยเม่ือศึกษากระบวนการผลิตซํ้ าส่ือพื้นบา้นตามห้วงเวลา  ยิ่งทาํให้
เห็นความเป็นพลวตัร (dynamic) ของการปรับเปล่ียนของส่ือพื้นบา้นในสังคม  เพื่อจะไดส้ามารถ
อธิบายปรากฎการณ์ในชุมชนนั้นๆ ได้อย่างครอบคลุม และถูกตอ้งชัดเจนมากยิ่งข้ึน  ดงันั้น
การศึกษาส่ือพื้นบา้นตามแนวทางนิเทศศาสตร์จึงมีรูปแบบท่ีน่าสนใจอยา่งยิ่ง เน่ืองจากผลท่ีไดจ้ะ
สามารถนาํไปพฒันาส่ือใหด้าํรงอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีศกัยภาพต่อไป 

โดยแนวทางการศึกษาส่ือพื้นบา้นตามแนวทางนิเทศศาสตร์ในอดีต จะให้ความสําคญั
ในการศึกษาส่ือพื้นบา้นในฐานะท่ีเป็นส่ือท่ีถูกมอบบทบาทหนา้ท่ี (function  assignment) ท่ีสําคญั
ต่อชุมชน  เป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัในการส่ือสาร เพื่อก่อให้เกิดผลตามวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง 
สาํหรับบทบาททัว่ไปของส่ือพื้นบา้นไทยนั้น ในอดีตสามารถสรุปไดต้ามแนวทางท่ีมีการวิเคราะห์
กนัมา ไดด้งัน้ี คือ  บทบาทในการผดุงรักษาวฒันธรรม และการแสดงออกซ่ึงเอกลกัษณ์ของชาติ  
การเร่ิมสร้างความมัน่คงทางจิตใจและรักษาความสัมพนัธ์ทางเครือญาติและชุมชน  การพฒันาดา้น
ต่างๆ ไดแ้ก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวฒันธรรมโดยการให้ข่าวสารท่ีโนม้นา้วใจผา่นส่ือ
พื้นบา้น   การผอ่นคลายความเครียด   ความกดดนัทางสังคม  เศรษฐกิจ  ตลอดจนขนบธรรมเนียม
ประเพณี ท่ีอาจมีขอ้ห้าม  เช่น เร่ืองการแสดงออกทางเพศ  ความกา้วร้าว เป็นตน้ การสร้างความ
สามคัคีในกลุ่ม เกิดความภาคภูมิใจในชุมชนและชาติ การให้ความบนัเทิง สนุกสนานเพลิดเพลิน   
การอบรม สั่งสอนคุณธรรม ค่านิยม ความประพฤติ ฯลฯ แก่บุคคลและสังคม   และการส่งเสริมให้
เกิดการท่องเท่ียว อนันาํมาซ่ึงการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมและรายไดเ้ขา้ประเทศและทอ้งถ่ิน   
(ศรีปาน  รัตติกาลชลากร, 2537, น. 13)  ดงันั้นจึงพบวา่  การท่ีส่ือพื้นบา้นยงัคงดาํรงอยู ่และมีการ
สืบทอดในสังคมนั้น เน่ืองจากมีบทบาทสาํคญัในการยดึโยงสังคมอยูน่ัน่เอง 

อย่างไรก็ดี  การนาํส่ือพื้นบา้นไปใช้ ตามแนวทางท่ีไดศึ้กษาดา้นนิเทศศาสตร์ในอดีต
นั้น จะเน้นการนาํส่ือพื้นบา้นไปใช้ในบทบาทหน้าท่ีท่ีเน้นดา้นการส่ือสารเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน  
เน่ืองจากการมีลกัษณะเด่นหลายประการของส่ือพื้นบา้น  ไม่วา่จะเป็นดา้นความใกลชิ้ด  ความง่าย
ต่อการเขา้ถึง และง่ายการเขา้ใจของชาวชุมชน  เพราะมีคุณลกัษณะเฉพาะ เช่น การใชภ้าษาประจาํ
ถ่ิน การแสดงออกทางอารมณ์ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์โดยสามารถดดัแปลงรูปแบบและปรับเน้ือหาให้
เขา้กบัทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งกลมกลืน  ทาํให้มีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของทอ้งถ่ิน (วีระยุทธ  บุญยะไวโรจน์, 
2531, น. 35) ซ่ึงทาํใหใ้ชเ้ป็นส่ือเพื่อการพฒันาชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   แต่การใชส่ื้อพื้นบา้น
ในการพฒันาท่ีผา่นมา  เป็นการนาํไปใชใ้นลกัษณะการส่ือสารจากบนสู่ล่าง (top – down) คือ การท่ี
ผูส่้งสารเป็นบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งจากภายนอก และมีบทบาทต่อการเป็นผูน้าํความคิดเห็น เช่น 
หน่วยงานรัฐ หรือเอกชน เป็นผูน้าํการพฒันาเขา้ไปสู่ชุมชน  ดงันั้นการวิจยัในทางนิเทศศาสตร์ดา้น
การส่ือสารเพื่อการพฒันา จึงเป็นการศึกษาเนน้ตวัส่ือหรือผูส่้งสาร ท่ีเขา้ไปมีบทบาทหรืออิทธิพล
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ต่อการเปล่ียนแปลงของชุมชน เป็นการศึกษาการนาํส่ือพื้นบา้นไปใช้เพื่อการพฒันาแต่เพียงแง่มุม
เดียว   

เม่ือสังคมเขา้สู่ยุคบูรณาการการส่ือสาร (Integration of Communication) ท่ีมองวา่ส่ือ
ไม่ใช่เป็นเพียงเคร่ืองมือ/วิถีทาง อีกต่อไป  หากแต่ส่ือทุกชนิดถือเป็น “วฒันธรรม” อย่างหน่ึง 
(culturalism) จึงตอ้งพิจารณาโดยใช้หลกั “กระบวนการทางวฒันธรรม” (cultural process) คือ 
นอกจากจะ “ใชง้าน” แลว้ ตอ้งสืบทอด พฒันา ปรับปรุง ทาํนุบาํรุงรักษา รวมทั้งสร้างสรรคใ์หม่ไป
พร้อมๆกนั   จึงเกิดกระบวนทศัน์ใหม่ในการส่ือสารเพื่อการพฒันา ท่ีเนน้ทั้งการใชแ้ละการพฒันา
ส่ือพื้นบา้นไปพร้อมๆกนั  ท่ีเรียกวา่ เป็นกลยุทธ์แบบเส้นดา้ยคู่ (Double  Knit  strategy) (กาญจนา 
แกว้เทพ และคณะ, 2554, น. 14) ท่ีเป็นการเปล่ียนจาก การคิดใชอ้ยา่งเดียว มาสู่ การใชพ้ร้อมพฒันา
สืบทอดส่ือ  เพราะในโลกแห่งความเป็นจริง ส่ือพื้นบา้นยงัคงมีการผลิตซํ้ า (Reproduction) สืบทอด
อยู่ตลอดเวลา และบางคร้ังจึงจาํเป็นตอ้งมีการผสมผสานขา้มส่ือ โดยเฉพาะส่ือมวลชน  ด้วยส่ือ
พื้นบา้นมีขอ้จาํกดัในดา้นความทนัสมยั  การปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของผูค้นท่ีเปล่ียนไป
ตามกระแสโลกยุคโลกาภิวตัน์  จึงอาจต้องพึ่ งพาอาศยัส่ือมวลชนและส่ือตามยุคสมยัเพื่อเป็น
ช่องทางในการดาํรงอยูต่่อไป  ดงันั้น ถา้ส่ือพื้นบา้นยงัถูกนาํไปใชเ้พียงอยา่งเดียว โดยไม่ไดรั้บการ
พฒันา/รักษา/สืบทอด/ปรับตวั  ก็จะทาํให้ขาดพลงัในการนาํไปใช้ได้ต่อรองกับส่ือใหม่ๆ หรือ
อาํนาจต่างๆ ท่ีเขา้มา อย่างมีประสิทธิภาพได ้และอาจตอ้งเส่ือมสลายสูญหายตามกาลเวลาไปใน
ท่ีสุด  

ส่ือพื้นบา้นท่ีผูว้ิจยัสนใจนาํมาเป็นกรณีศึกษามีความน่าสนใจอย่างยิ่ง  เน่ืองจากเป็น  
ส่ือพื้นบ้านท่ียงัคงดํารงอยู่และสามารถปรับตวัให้เข้ากับสภาวการณ์ปัจจุบันได้ ซ่ึงก็คือ “ซอ
พื้นเมืองหรือเพลงซอ” ของชาวลา้นนานัน่เอง 

“เพลงซอ” เป็นการแสดงเพลงพื้นบา้นของชาวลา้นนา1 จดัเป็นส่ือพื้นบา้นท่ีไดรั้บความ
นิยมในกลุ่มคนในทอ้งถ่ินลา้นนาอยา่งแพร่หลายมาตั้งแต่อดีต  มีตน้กาํเนิดมาพร้อมๆ กบัการก่อตวั
ของชาติล้านนา และภาษาล้านนากว่า 700 ปีท่ีผ่านมา โดยถือเอาการตั้งอาณาจกัรล้านนาท่ีเป็น
ปึกแผ่นเป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ.1839 โดยมีพญามงัรายมหาราชเป็นกษตัริย์ปกครอง (สุรัสวดี       
อ๋องสกุล, 2539) ดงันั้นการแสดงเพลงซอ จึงสามารถบ่งบอกถึงอตัลกัษณ์ความเป็นคนลา้นนาอยา่ง
ชดัเจน ไม่ว่าจะเป็นช่างซอ บทซอ เคร่ืองดนตรี ช่วงทาํนอง รูปแบบของการซอ โอกาสในการซอ 
การใชภ้าษา  การแต่งกาย และการนาํเสนอเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตชาวลา้นนา  ซ่ึงนอกจากมี

                                                 
1 เรียกช่ือตาม ดินแดนท่ีมีจาํนวนท่ีนานบัลา้นนา คือมีท่ีนาจาํนวนมากตามสภาพทางภูมิศาสตร์ตาม

แผนท่ีประเทศไทยปัจจุบนั เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีอาศยัอยูใ่นเขตพ้ืนท่ี 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ไดแ้ก่ เชียงราย  
เชียงใหม่ พะเยา ลาํพนู ลาํปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ และน่าน (สุรัสวดี  อ๋องสกลุ, 2539, น. 21) 
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การจดัแสดงในชุมชนแล้ว ยงัได้รับการยอมรับและแพร่หลายเขา้ไปสู่ราชสํานักล้านนาในสมยั   
พระราชชายาดารารัสมีดว้ย แสดงให้เห็นถึงความสําคญัและคุณค่าของเพลงซอท่ีมีต่อสังคมลา้นนา
มาแต่อดีต  

จงัหวดัเชียงราย เป็นอีกจงัหวดัหน่ึงท่ีสังเกตเห็นการปรับตวัเพื่อสืบทอดของเพลงซอได้
อยา่งชดัเจน จากท่ีตั้งท่ีอยูเ่หนือสุดของประเทศไทย  โดยมีหลกัฐานสําคญัท่ีบ่งบอกวา่ ในอดีตกาล
ก่อนพญามงัรายมหาราชจะทรงสร้างเมืองเชียงใหม่นั้น  เชียงรายเป็นเมืองสําคญัทางประวติัศาสตร์ 
เน่ืองจากเป็นศูนยก์ลางอาํนาจทางการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ และศิลปวฒันธรรม เป็นเมืองท่ี
ตั้งอยู่บริเวณท่ีราบลุ่มแม่นํ้ ากก ซ่ึงเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ต่อการตั้งถ่ินฐานของชนกลุ่มใหญ่ท่ี
อพยพลงมาจากตอนใตข้องประเทศจีน (องอาจ  อินทนิเวศ, 2550, น. 15) ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มท่ี
เรียกตนเองวา่ ไท-ยวน หรือคนลา้นนา  พบวา่ การซอของชาวลา้นนาท่ีอยูใ่นจงัหวดัเชียงรายนั้น มี
สายครูซอท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัพะเยา และเชียงใหม่  มีการเรียนรู้สืบทอดต่อๆกนัมาจากรุ่นสู่รุ่น 
โดยเพลงซอ เป็นส่ือพื้นบ้านท่ีได้รับความนิยมของชาวจงัหวดัเชียงรายในอดีตเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากเป็นวฒันธรรมของชาวบา้นท่ีใชแ้สดงเพื่อความบนัเทิง โดยเฉพาะในเทศกาลงานบุญตาม
ประเพณีและทางศาสนาต่างๆ เช่น ตานก๋วยสลาก (สลากภตั) ประเพณีป๋ีใหม่เมือง (สงกรานต์)   
งานบวชลูกแกว้ (อุปสมบท) งานสรงนํ้ าพระธาตุ ตลอดจนงานมงคล เช่น การข้ึนบา้นใหม่ ซ่ึงการ
จดัแสดงซอในงานนอกจากจะเพื่อความสนุกสนานบนัเทิงแลว้ ยงัเป็นเคร่ืองหมายแสดงถึงความ
ร่ํารวย ความมีเกียรติของเจา้ภาพอีกดว้ย (สร้อยสุดา ภิราษร, 2548, น. 2) การจา้งช่างซอท่ีมีช่ือเสียง 
มีคารมโวหารเป็นเลิศ  ยิง่ตอ้งมีค่าตวัท่ีแพงไปอีก  ดงันั้นถา้หากงานไหนมีซอมาแสดงแลว้ งานนั้น
จะเป็นงานท่ียิง่ใหญ่มากในความรู้สึกของชาวบา้นทัว่ไป (สมฤทธ์ิ ลือชยั, 2534, น. 21) 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้เกณฑ์เร่ืองการเขา้มามีบทบาทของส่ือ ตามกระแสโลกาภิวตัน์
ของส่ือ ท่ีมีอิทธิพลต่อการปรับตวัของส่ือพื้นบา้นเพลงซอตามช่วงเวลา  เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นการ
ปรับตวัในคุณลกัษณะดา้นต่างๆ โดยสามารถแบ่งออกเป็น  3  ยคุ  จากอดีตจนถึงปัจจุบนั  ไดด้งัน้ี 

1.  ยคุแรก : ยคุซอแบบดั้งเดิม (อดีต - พ.ศ.2504) 
โดยในยุคแรกนั้ น ผูว้ิจ ัยใช้ช่ือว่า เป็น “ยุคซอดั้ งเดิม”  เน่ืองจากพบว่า เพลงซอมี

ลกัษณะเป็นส่ือพื้นบา้นแบบดั้งเดิมท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  เน่ืองจากมีการถ่ายทอดวิถีการเป็น
ช่างซอจากรุ่นสู่รุ่น การตอ้งศึกษาเล่าเรียนและฝากตวัเป็นศิษยก์บัครูซอ ทั้งจากสายตระกูล คนใน
ครอบครัว  หรือจากครูพกัลกัจาํ โดยรับใช้วิถีชีวิตชุมชน ทั้งในงานพิธีกรรมหรืองานสนุกสนาน  
ร่ืนเริง รูปแบบการซอของจงัหวดัเชียงราย  จะเป็นการซอแบบเรียบง่ายและบ่งบอกถึงอตัลกัษณ์
ลา้นนาชดัเจน ไม่วา่จะเป็นการเล่นในเทศกาลงานประเพณีพิธีกรรมของชาวลา้นนา การใชเ้คร่ือง
ดนตรีล้านนา การใช้ภาษาทอ้งถ่ิน การแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง  การแสดงบนสถานท่ีท่ีเรียกว่า 
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“ผามซอ” การใชท้าํนองท่ีสืบทอดกนัมา  มีเน้ือหามีคติสอนใจโดยเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกบัพุทธศาสนา 
รวมถึงการมีพฒันาการเพื่อเอาใจผูช้ม โดยผูกเร่ืองเป็นบทละคร เร่ืองราวง่ายๆ ให้ร้องและแสดง
อยา่งไดอ้ารมณ์  และเพิ่มตวัละครให้มีสีสัน บางคณะจะมีตวัตลก เรียกเสียงหวัเราะ ชวนให้ติดตาม 
สร้างความสนใจแก่ผูช้มมากข้ึน เรียกว่า “ละครซอ” และมีหน้าท่ีหลักคือการให้ความบนัเทิง 
สอดแทรกเน้ือหาสาระ ทั้งทางโลกและทางธรรม ซ่ึงการซอ จะเป็นท่ีรู้จกัและมีผูช้มในทอ้งถ่ินทุก
เพศทุกวยั รวมทั้งการมีส่วนในการสร้างความสัมพนัธ์ของชุมชน  เน่ืองจากยุคนั้นส่ืออ่ืนๆยงัไม่
แพร่หลายเท่าท่ีควร 

ดงันั้นเพลงซอยุคดั้งเดิมน้ี  เป็นส่ือพื้นบา้นท่ีคุณลกัษณะท่ีบ่งบอกลกัษณะวิถีชีวิตของ
ลา้นนาไวไ้ดอ้ย่างชดัเจน  และเป็นส่ือพื้นบา้นท่ีไดรั้บความนิยมและเขา้ถึงคนในชุมชนได้อย่าง
ใกลชิ้ด 

2.  ยคุท่ีสอง : ยคุซอปะทะส่ือมวลชน (พ.ศ.2504-2535) 
การเขา้มาของส่ือมวลชน จึงเป็นยุคท่ีมีการนาํเทคโนโลยีการส่ือสารเขา้มาใช ้ การนาํ

เคร่ืองขยายเสียงและไฟฟ้ามาใช ้ การแพร่หลายของส่ือมวลชน ไม่วา่จะเป็นวิทยุกระจายเสียง หรือ
วทิยโุทรทศัน์  ท่ีเขา้มามีอิทธิพลต่อวถีิชีวิตของผูค้นในยุคนั้น  เน่ืองจากทั้งในแง่ของความน่าสนใจ
ของตวัส่ือท่ีให้ดูทนัสมยั สามารถกระจายเสียงหรือภาพได้อย่างกวา้งไกล  ซ่ึงนอกจากจะเพิ่ม
ช่องทางในการเปิดรับแลว้ไดอ้ย่างสะดวกข้ึนแลว้  ยงัก่อให้เกิดอรรถรสในการรับชม รับฟังเพิ่ม
มากข้ึน อีกทั้งเป็นการบ่งบอกสถานะและรสนิยมของผูฟั้งอีกดว้ย   เพลงซอของจงัหวดัเชียงราย
ไดรั้บอิทธิพลจากส่ือมวลชนอยา่งยากจะหลีกเล่ียง ทาํให้ตอ้งมีการปรับคุณลกัษณะเพื่อให้สามารถ
สนองรสนิยมของผูช้มท่ีเปล่ียนไป  โดยในช่วงท่ีแผ่นเสียงได้รับความนิยม พบว่า เพลงซอ ถูก
นายทุนจา้งให้อดัแผน่เสียงเพื่อจาํหน่ายเผยแพร่ ซ่ึงช่วยให้เพลงซอเป็นท่ีนิยมแพร่หลายมากยิ่งข้ึน  
ต่อมาเม่ือวิทยุเล่นเทปหรือซีดีไดรั้บความนิยม  มีการนาํเพลงซอมาบนัทึกเทป  ผลิตเป็นเทปเพลง 
ซีดีเพลงเพลงซอ ออกจาํหน่ายและเผยแพร่ ก็ไดรั้บความนิยมแพร่หลายเช่นกนั  เน่ืองจากพบวา่   ถา้
หากเจา้ภาพงานไหนไม่มีทุนทรัพยพ์อท่ีจะจา้งช่างซอมาแสดงได ้ก็จะใช้แผ่นเสียง  เทปคาสเซ็ต  
หรือแผน่ซีดี เปิดบรรเลงขบักล่อมให้ผูม้าร่วมงานแทนการแสดงสด (สมฤทธ์  ลือชยั, 2534, น. 23) 
รวมทั้งการขยบัขยายพื้นท่ีการแสดงจากในเทศกาลงานบุญตามประเพณีต่างๆ มาแสดงออกอากาศ
ทางส่ือวิทยุและส่ือโทรทัศน์ท้องถ่ิน ทั้งการซอดั้ งเดิมและละครเพลงซอ  ดังนั้นยุคน้ีจึงมีการ
ปรับตวั  ดว้ยความท่ียงัเป็นส่ือพื้นบา้นท่ีตอบสนองรสนิยมและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มไดใ้นแง่ของ
การแปลงทุน ทาํให้กลุ่มคนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น นายทุน ได้ใช้เพลงซอร่วมกบัส่ือมวลชน เพื่อ
ผลประโยชน์เชิงพาณิชย ์ขณะเดียวกนัช่างซอก็ไดอ้าศยัส่ือมวลชนเพื่อเพิ่มช่องทางการแสดง และ
การมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัอย่างกวา้งขวางข้ึน  เพลงซอยุคน้ียงัคงความเป็นอตัลกัษณ์ล้านนาไวไ้ด้
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หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นท่วงทํานอง เคร่ืองดนตรีประกอบ และภาษาพื้นเมือง แต่มีการ
ปรับเปล่ียนเน้ือหาให้มีความสอดคลอ้งกบัความสนใจของผูรั้บ   การเพิ่มกลุ่มผูรั้บ  และขยายพื้นท่ี
และเวลาในการเปิดรับใหม้ากข้ึน   

ดงันั้นยคุน้ี เม่ือตอ้งปะทะกบัส่ือมวลชนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้เพลงซอเชียงรายไดมี้การ
ปรับเปล่ียนรูปแบบและผสมผสานกบัส่ือมวลชนไดอ้ย่างกลมกลืน  รวมทั้งส่ือมวลชนมีส่วนช่วย
เสริมความนิยมใหเ้พลงซอแพร่หลายยิง่ข้ึนไดอี้กดว้ย โดยเฉพาะส่ือวทิยุในทอ้งถ่ิน  ซ่ึงอาจกล่าวได้
วา่ยุคน้ีภาพของเพลงซอมี  2 ดา้น คือดา้นท่ีถูกส่ือใหม่เขา้มาเบียดขบักบัดา้นท่ีมีการปรับประสาน
เขา้กบัส่ือใหม่ 

3.  ยคุท่ีสาม:ยคุซอแบบประยกุต ์(พ.ศ.2536 – ปัจจุบนั) 
เม่ือวิถีชีวิตของผูค้นในสังคมเร่ิมเปล่ียนแปลงอีกคร้ัง  เน่ืองจากกระแสโลกาภิวตัน์ ท่ี

พลงัของส่ือยุคสมยัใหม่ และเทคโนโลยีการส่ือสาร มีความทนัสมยั รวดเร็ว เขา้ถึงความตอ้งการ
อย่าง  สอดคลอ้งกบัรสนิยมและรูปแบบการดาํเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่มากข้ึน   แมเ้พลงซอของ
เชียงรายจะยงัสามารถดาํรงอยูไ่ด ้แต่ก็มีความพยายามปรับเปล่ียนรูปแบบให้มีความทนัสมยัตามส่ือ
สมยัใหม่หรือ ลกัษณะดนตรีสมยันิยมตามกระแสสังคม   จากการขบัซอท่วงทาํนองเพลงพื้นบา้น
ลา้นนาหรือการใชเ้คร่ืองดนตรีพื้นเมือง  มาเป็นการร้องเพลงซอประกอบเคร่ืองดนตรีสากล  การเร่ง
จงัหวะ  และใช้เคร่ืองดนตรีสมยัใหม่ ท่ีทนัสมยั เช่น อีเลคโทน คียบ์อร์ด ท่ีทาํให้ลกัษณะการซอ 
เร่ิมมีความคึกคกั มีทั้งการร้อง การเล่น และการเตน้ สามารถแสดงไดบ่้อยคร้ัง โดยไม่จาํกดัเวลา
พื้นท่ี  และโอกาส ในทุกงานท่ีมีการว่าจ้าง ท่ีสําคญัคือมีการปรับเน้ือร้องให้เขา้กับยุคสมยัตาม
บริบทของสังคมท่ีเปล่ียนไปมากข้ึน  เช่น การซอเร่ืองปัดเคราะห์ ในอดีตจะเป็นการพูดถึงเคราะห์
ท่ีมาจากภูติผปีีศาจ ความเช่ือ แต่สมยัปัจจุบนัจะเป็นเคราะห์ท่ีมาจากอุบติัเหตุ  เป็นตน้ เพื่อให้ไดรั้บ
ความนิยมและสอดคลอ้งกบัรสนิยมตอ้งการของผูช้มรุ่นปัจจุบนั ให้มีความน่าสนใจและชมอย่าง
เขา้ใจมากข้ึน เพื่อท่ีจะสามารถดาํรงอยูต่่อไป ได ้โดยถือไดว้า่เป็น “ยคุซอแบบประยกุต”์    

ดงันั้นยุคน้ี จึงเป็นยุคท่ีส่ือสมยัใหม่ท่ีมาพร้อมวฒันธรรมโลกาภิวตัน์เขา้มามีอิทธิพล  
จึงสามารถสังเกตเห็นการเปล่ียนแปลงตามคุณลกัษณะของเพลงซอในหลายๆดา้นค่อนขา้งชดัเจน 
อยา่งไรก็ตาม ยงัคงพบการปรับตวัโดยมีการสืบทอดอตัลกัษณ์ลา้นนาบางอยา่งไว ้

ทั้งน้ีในการแสดงซอแต่ละงาน โดยทัว่ไปจะพบทั้งการแสดงซอแบบดั้งเดิมและแบบ
ประยุกต์ถ้าเป็นช่วงพิธีกรรมในภาคเช้า จะใช้การแสดงซอแบบดั้ งเดิม และช่วงความบนัเทิง       
ภาคบ่าย ก็จะเป็นซอแบบประยุกต์  ซ่ึงช่างซอในแต่ละคณะปัจจุบนัสามารถปรับการแสดงไดท้ั้ง
สองรูปแบบ เป็นการซอเนน้ใหค้วามบนัเทิงสอดแทรกสาระ  ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พุทธศาสนา  เช่น งานปอยหลวง งานสรงนํ้ าพระธาตุ  งานบุญตามประเพณี  ซ่ึงท่ีผ่านมา ได้มี
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หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหลายๆ กลุ่มในจงัหวดัเชียงราย  ไม่วา่จะเป็นภาครัฐหรือเอกชน  วา่จา้งหรือขอ
ความร่วมมือเพื่อนาํเพลงซอไปใชใ้นการพฒันา  เช่น ระดบัโรงเรียนในทอ้งถ่ินของจงัหวดั  ท่ีใช้
เพื่อรณรงค์เร่ือง การต่อต้านยาเสพติด การป้องกันโรคเอดส์  การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมทาง
วฒันธรรมของทอ้งถ่ิน  หรือหน่วยงานรัฐระดบัประเทศ เช่น คณะอนุกรรมการส่ือสารสาธารณะ
เพื่อสิทธิมนุษยชน ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไดใ้ห้ความสําคญัต่อ เพลงซอกบัการ
ส่งเสริมมนุษยชน มีการจดัอบรมและสนบัสนุนให้ศิลปินพื้นบา้นไดน้าํความรู้ดา้นสิทธิมนุษยชน
ไปเผยแพร่สู่ชาวบา้น โดย ใชว้ธีิการสอดแทรกขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ดา้นสิทธิมนุษยชนในรูปแบบ
การแสดงเพลงซอ  รวมถึงหน่วยงานรัฐในระดบัทอ้งถ่ิน  เช่น เทศบาลนครเชียงราย  องค์การ
บริหารจงัหวดั (อบจ.) องค์การบริหารส่วนตาํบล (อบต.) ก็ได้นําเพลงซอไปจดัการแสดงตาม
เทศกาลงานทอ้งถ่ินประจาํปี เช่น  งานพอ่ขนุ  งานเทศกาลดอกไมง้าม  งานสานสัมพนัธ์วฒันธรรม
ลุ่มนํ้ าโขง เป็นตน้   นอกจากนั้นยงัมีการนาํซอไปจดัแสดง บริเวณตลาดกลางคืน เช่น ถนนคนเดิน 
ถนนคนม่วน  เพลงซอจึงมีการปรับตวัตามพื้นท่ีในการจดัแสดง  ท่ีนอกจากจะตอ้งปรับเน้ือหาให้
เข้ากับงานและผูช้มแล้ว  ยงัต้องพยายามสร้างทุนเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตนเองอีกด้วย  
เพื่อท่ีจะไดแ้ปรเปล่ียนทุนวฒันธรรมของตนเองเป็นทุนทางเศรษฐกิจต่อไป 

ดว้ยลกัษณะการเป็นหมู่บา้นโลก (Global Village) ในปัจจุบนัท่ีการส่ือสารดว้ยส่ือ
สมยัใหม่ ทาํให้วิถีชีวิตทางเศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรม มีความเก่ียวขอ้งกนั  แต่การท่ียงัคง
พบเห็นการดาํรงอยู่ของเพลงซอในทอ้งถ่ิน แสดงให้เห็นว่า ระบบการบริหารจดัการนั้นตอ้งมี
ประสิทธิภาพพอสมควรจึงสามารถธํารงรักษาและประคองตนอยู่รอดมาได้จนถึงทุกวนัน้ี  เม่ือ
สภาพแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไป เพลงซอก็ไดพ้ยายามปรับเปล่ียนตนเองในดา้นต่างๆ ท่ีเนน้ต่อสู้กบั
กระแสการเปล่ียนแปลงท่ีโถมบ่าเขา้มาจากโลกภายนอกเพื่อความอยูร่อด อยา่งไรก็ตาม พบว่า ท่ี
ผา่นมาเพลงซอของจงัหวดัเชียงราย แมจ้ะมีการปรับตวัแต่จะเป็นลกัษณะการปรับตวัตามธรรมชาติ 
( by nature) เน่ืองจากยงัไม่มีหน่วยงานใดท่ีเขา้มาดูแลหรือคอยให้คาํปรึกษาช้ีแนะแนวทางในการ
สืบทอดอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยืน   ศิลปินช่างเพลงซอระดบัครูลดจาํนวนลง  และช่างซอท่ีมีอยูต่อ้ง
ต่อสู้ด้ินรนเพื่อเอาตวัรอดดว้ยตวัเอง  ส่วนใหญ่จะนิยมรับเล่นเป็นอาชีพเสริมช่วงเทศกาล โดยมี
อาชีพหลกัประจาํอยู่ดว้ย  และรูปแบบการเล่นก็ตอ้งปรับให้เขา้กบัรสนิยมของผูช้มซ่ึงแต่ละคณะ
ซอก็จะมีวธีิการท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงนานวนัจะความเป็นอตัลกัษณ์เลือนหายไป   ดงันั้น การปรับตวั
ตามธรรมชาติ แมจ้ะช่วยให้เพลงซอยงัคงดาํรงอยูไ่ดสื้บมา แต่พบวา่เพลงซอตอ้งปรับตวัเพื่อสนอง
ความตอ้งการของผูช้มเป็นหลกั  ซ่ึงปัจจุบนั ศิลปินช่างซอท่ีมีอยูก่็เร่ิมโรยราและเร่ิมตามไม่ทนักบั
รสนิยมของผูช้มรุ่นใหม่  ความรู้ท่ีเคยสั่งสมมาไม่เพียงพอต่อการดึงดูดความสนใจในการชม  
รวมทั้งการท่ีไม่มีช่างซอรุ่นใหม่ๆ ท่ีมีความสามารถและเขา้ใจวิถีแห่งเพลงซอท่ีแทจ้ริงเขา้มาสืบ
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ทอด ทาํใหน่้าเป็นห่วงวา่ในอนาคต ถา้ยงัคงปล่อยใหมี้การปรับตวัตามยถากรรม เพลงซอจะเกิดการ
ผดิเพี้ยนหรือสูญหายได ้ ดงัคาํกล่าวของช่างซออาวโุสของจงัหวดัเชียงรายท่ีวา่  

“ซอยงัอยู่ได้เพราะประเพณีวฒันธรรมพื้นบา้นยงัอยู่  แต่ถ้าคนรุ่นหลงัไม่มีการปรับ
เน้ือหาให้งานประเพณี  ก็อาจทาํให้สูญหายได ้ ในอนาคตโอกาสสูญหายมีสูงมาก เน่ืองจาก ซอมี
ลกัษณะเด่นดา้นการใช้ภาษาพื้นเมือง ฉันทลกัษณ์ และการเรียนรู้ซึมซบัวิถีชีวิต ซ่ึงคนรุ่นใหม่ไม่
พูดภาษาเมือง ไม่เขา้ใจ แต่งเพลงซอเองไม่ได ้และวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไปทาํให้ไม่ซึมซับความสําคญั
ของซอผา่นกระบวนการการเรียนรู้ของความเป็นครู-ศิษย ์  ผูถ่้ายทอด ไม่เป็นศิลปิน โดยเน้ือแท ้ ผู้
สืบทอด ไม่มีความลึกซ้ึง”  (สร้อยสุดา  ภิราษร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 สิงหาคม 2554) 

จะเห็นได้ว่าปรากฏการณ์การปรับตวัของเพลงซอในจงัหวดัเชียงราย มีทั้งในส่วนท่ี
ยงัคงอยู่ และเปล่ียนแปลงทั้งดา้นรูปแบบและบทบาทหน้าท่ี   แมเ้พลงซอจะสามารถปรับตวัให้
ดาํรงอยูใ่นปัจจุบนัได ้แต่เป็นการปรับตวัแบบตามธรรมชาติ (by Nature) โดยขาดการวางแผน (by 
Plan) ท่ีเป็นแนวทางชดัเจน ทาํให้ตอ้งเผชิญปัญหาทั้งในการเพิ่มศกัยภาพของช่างซอ  การสืบทอด
ของช่างซอรุ่นใหม่ท่ีเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน  รวมถึงการสร้างผูช้มท่ีชมอยา่งเขา้ใจและเห็นคุณค่า 
(Smart Audience) ซ่ึงผูช้มทั้งสองกลุ่มน้ีจะเป็นกาํลงัสาํคญัในการสืบทอดเพลงซอใหด้าํรงอยูต่่อไป  

ดงัคาํการส่ือสารระหว่างบุคคล, จากอาจารยพ์รหมณ์  สรรพศรี ครูชาํนาญการดา้น
ดนตรีพื้นเมืองของจงัหวดัเชียงรายท่ีแสดงความวิตกกงัวลวา่ปัจจุบนัผูช้มสมยัปัจจุบนัไม่มีความรู้ 
ความเขา้ใจในเพลงซอท่ีถูกตอ้ง และควรตอ้งมีการสอนในสถาบนัการศึกษา  

“อนัน้ีมนัตอ้งไปนบัหน่ึงในสถาบนัใหม่นาํเขา้ไปสู่ระดบัวิทยาลยั  มหาวิทยาลยั  แลว้
บุคลากรท่ีเอาเขา้ไปก่ตอ้งเป๋นคนต่ีฮูแ้ต ้ๆ ก่อน  ถา้ฮูบ้่แตก่้เขา้ก่ฮบัมาแบบผิดๆ  ซอก่จะผิดไปเป๋น
ซอต่ีบ่มีหลกัการว่าไปเร่ือยบ่มีลาย  คือเฮาตอ้งบอกละอ่อนห้ือชดัเจนว่าอนัน้ีคือซอ  ทาํนองน้ีเป็น
ทํานองเพลงซอ  ทํานองเสเลเมา  ต้นต๋อฮากเหง้ามันเป๋นจะได  ซอน่ีคืออะหยัง  ซอน่ีคือ
ศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นของภาคเหนือ  คาํวา่ซอน่ีบ่ไจ่เคร่ืองดนตรีท่ีไวสี้ บ่ไจ่ซออู ้ ซอดว้ง  คาํว่า
ซอน่ีคือการขบัซอ” (พรหมเมศวร์  สรรพศรี, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 25 มกราคม 2555) 

โดยการท่ีเพลงซอมีการปรับตวัตามธรรมชาติหรือตามยถากรรมมาโดยตลอดนั้น  ก็มี
ความสุ่มเส่ียงท่ีจะผิดเพี้ยนหรือสูญหายได ้จากค่านิยมใหม่ๆของสังคมท่ีเปล่ียนไปตามยุคสมยั  จึง
ควรมีการนาํกระบวนการศึกษาวิจยัอยา่งเป็นระบบระเบียบเขา้มาตรวจสอบ  เพื่อให้เห็นทั้งดา้นดีท่ี
เป็นจุดเด่นท่ีทาํให้เพลงซอปรับตวัอยูม่าได ้และควรจะสืบทอดไว ้และดา้นท่ีเป็นขอ้จาํกดั ซ่ึงควร
ไดรั้บการปรับเปล่ียนใหอ้ยูใ่นแนวทางท่ีเหมาะสมและเกิดความสมดุล    

โดยในด้านวิชาการท่ีผ่านมา แม้จะมีนักวิจัยให้ความสนใจศึกษาเก่ียวกับเพลงซอ 
จาํนวนไม่นอ้ย ทั้งทางดา้นคติชน หรือ ดา้นสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ท่ีเนน้เร่ืองการปรับตวัและ
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การดาํรงอยู ่ โดยศึกษาจากตวับทเป็นสําคญัดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้  จนมาในช่วง 20 กวา่ปีท่ีผา่นมาท่ี
นกันิเทศศาสตร์ใหค้วามสนใจศึกษาในลกัษณะการนาํเพลงซอไปใชใ้นการพฒันา  หรือการส่ือสาร
เชิงสุนทรียะ แต่ยงัขาดการลกัษณะการศึกษาแบบบูรณาการ  โดยเฉพาะมิติการส่ือสารในมุมมอง
ดา้นวฒันธรรมศึกษาในรูปแบบของกระบวนการส่ือสารทางวฒันธรรม (Cultural process) ท่ีศึกษา
ครอบคลุมทุกองค์ประกอบของการส่ือสาร และไม่เฉพาะการนาํไปใช้ แต่มุ่งพฒันาและสืบทอด
ดว้ย  โดยอยูบ่นพื้นฐานสิทธิเจา้ของวฒันธรรมเป็นหลกั  ทั้งน้ีขอ้คน้พบจากการวิจยัจะไดน้าํไปใช้
เป็นแนวทางการส่ือสารเพื่อสืบทอดส่ือพื้นบ้านเพลงซอของจงัหวดัเชียงรายให้ดาํรงอยู่อย่างมี     
อตัลกัษณ์และย ัง่ยืน อย่างสมดุลต่อไปในอนาคต และยงัสามารถนาํไปใช้เป็นกรณีศึกษาในการ
ส่ือสารแนววฒันธรรมศึกษาเพื่อการพฒันาส่ือพื้นบา้นของทอ้งถ่ินอ่ืนต่อไป 
 
1.2 ปัญหาน าการวจัิย  

1. ในการปรับตวัของเพลงซอ จงัหวดัเชียงรายจากอดีตจนถึงปัจจุบนั มีคุณลกัษณะสําคญัท่ี
ยงัคงสืบทอดกนัมาอยา่งไรบา้ง 

2. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการปรับตวัของเพลงซอ จงัหวดัเชียงรายจากอดีตจนถึงปัจจุบนัมี
อะไรบา้ง 

3. แนวทางการปรับตวัเพื่อสืบทอดส่ือพื้นบา้นเพลงซอของจงัหวดัเชียงรายให้ดาํรงอยู่อย่าง
เขม้แขง็และมีอตัลกัษณ์ในอนาคตควรเป็นอยา่งไร 

 
1.3 วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพการปรับตวัของเพลงซอจงัหวดัเชียงราย  ตามพฒันาการ
ในยุคสมยัท่ีแตกต่างกนั จากอดีตมาจนถึงปัจจุบนั ตั้งแต่ยุคซอแบบดั้งเดิม  ยุคซอปะทะส่ือมวลชน 
และยคุซอแบบประยกุต ์ตามคุณลกัษณะการปรับตวั  6 ดา้น ประกอบดว้ย  ดา้นเน้ือหาและรูปแบบ 
ดา้นกระบวนการส่ือสารในการแสดง ดา้นบทบาทหนา้ท่ี  ดา้นการต่อรอง  ดา้นเครือข่าย และดา้น
การบริหารจดัการ 

2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการสืบทอดจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ทั้งปัจจยัภายในท่ีมา
จากคุณลกัษณะของเพลงซอ  และปัจจยัภายนอกไดแ้ก่ บริบทของทอ้งถ่ิน สภาพแวดลอ้ม  มิติดา้น
การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม 

3. เพื่อนาํเสนอแนวทางการปรับตวัเพื่อสืบทอดเพลงซอของจงัหวดัเชียงรายในอนาคตให้
ดาํรงอยูอ่ยา่งเขม้แขง็และมีอตัลกัษณ์ 
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1.4 ขอบเขตในการวจัิย 
การวิจยัน้ี เป็นการศึกษา การปรับตวัเพื่อสืบทอดวฒันธรรมทอ้งถ่ินของส่ือพื้นบา้น

ประเภทการแสดง โดยเลือกศึกษากรณีส่ือพื้นบา้นเพลงซอล้านนาในบริบทของจงัหวดัเชียงราย   
ซ่ึงแบ่งขอบเขตการวจิยัออกเป็น 

1. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี ผูว้จิยัเลือกพื้นท่ีเก็บขอ้มูลท่ีเป็นแหล่งพาํนกัอาศยัของช่างซอและ
คณะซอ ซ่ึงส่วนใหญ่ช่างซอจะ มีภูมิลาํเนาและอาศยัอยูม่าเป็นเวลานานแลว้  รวมทั้งเป็นพื้นท่ีท่ีจะ
พบเห็นกิจกรรมการแสดงซอ ท่ีสามารถเก็บข้อมูลภาคสนามได้อย่างต่อเน่ือง  ในเขต อ. เมือง        
อ. แม่จนั อ.พาน และ อ. แม่สาย  จ. เชียงราย 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา การวจิยัน้ีเป็นการศึกษาเปรียบเทียบคุณลกัษณะการปรับตวัของ
เพลงซอใน  3 ยคุ ไดแ้ก่  ยคุซอแบบดั้งเดิม  ยคุซอปะทะส่ือมวลชน และยคุซอแบบประยกุต ์
 
1.5 นิยามศัพท์ 

การส่ือสาร  หมายถึง  กระบวนการผลิต การแพร่กระจาย การบริโภคและผลิตซํ้ าของ
เพลงซอ มีองค์ประกอบ 4 ประการทาํหน้าท่ีร่วมกนั ได้แก่  ผูส่้งสาร (sender) สาร (message) 
ช่องทาง (channel) และผูรั้บสาร (receiver) โดยในท่ีน้ี 

ผู้ส่งสาร  หมายถึง  ศิลปิน/ช่างซอผูก้ระทาํกิจกรรมท่ีทาํใหเ้กิดการเพลงซอข้ึน  
สาร  หมายถึง  เน้ือหาท่ีปรากฏในการซอ ขอ้มูล  ข่าวสารต่างๆท่ีสร้างข้ึนผ่านการซอ

โดยช่างซอ ตลอดจนสัญญะ (sign)ต่างๆท่ีช่างซอทาํการส่ือสารไปยงักลุ่มผูฟั้ง ซ่ึงส่งผลต่อแนวคิด 
วถีิชีวติ อุดมการณ์และความเช่ือของผูฟั้ง  

ช่องทาง  หมายถึง  วาระ โอกาส สถานท่ี  ท่ีช่างซอสามารถใชท้าํหนา้ท่ีเป็นตวักลางใน
การแพร่กระจายหรือแสดงการซอไปยงัผูรั้บสาร   

ผู้รับสาร  หมายถึง ผูช้ม ท่ีมีการดู การฟัง การเพลงซอ และมีอารมณ์ร่วมผ่านทาง
ประสาทสัมผสั  

การปรับตัว หมายถึง ความสามารถของส่ือพื้นบ้าน ในการดาํรงอยู่ท่ามกลางการ
เปล่ียนแปลงของสังคม อย่างเหมาะสมและเอ้ือประโยชน์มากข้ึน มีการประยุกต์หรือพลิกผนั
คุณลักษณะบางประการให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ใหม่ ตามบริบทใหม่ท่ีรองรับส่ือ ในท่ีน้ี 
หมายถึง การผสมผสานระหวา่งเพลงซอลา้นนา ทั้งท่ีเป็นรูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่ มีการลดทอน
หรือถอดร้ือ และสร้างสรรคอ์งคป์ระกอบบางอยา่งเพื่อความอยูร่อด  สามารถจาํแนกการปรับตวัได ้
6  ดา้นดงัน้ี 

DPU



13 

1. การปรับตัวด้านรูปแบบและเน้ือหา  หมายถึง การปรับเปล่ียนคุณลักษณะการ
ปรับตวัทั้ง ส่วนท่ีมองเห็นได ้(Visible) ท่ีเป็นลกัษณะรูปแบบ (form) กบัส่วนท่ีมองเห็นไม่ได ้
(invisible) ท่ีเป็นลกัษณะส่วนเน้ือหา/คุณค่า/ความหมาย (content/value/meaning  

2. การปรับตัวด้านกระบวนการส่ือสารในการแสดง  หมายถึง  การปรับเปล่ียน
องคป์ระกอบทางดา้นการส่ือสาร (SMCR) ตั้งแต่ ผูส่้งสาร (S) สาร (M) ช่องทางการส่ือสาร (C) 
และผูรั้บสาร (R) ในช่วงระหวา่งท่ีมีการแสดง 

3. การปรับตวัดา้นการต่อรอง  หมายถึง  อาํนาจในการปรับเปล่ียนของช่างซอในการ
รักษาสิทธิประโยชน์ของตน อาจมาจากภูมิปัญญา ความเช่ือ และพื้นท่ีทางสังคม  เม่ือตอ้งเขา้ไป
เก่ียวขอ้งกบักลุ่มบุคคลต่างๆ เช่น องคก์รภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มทุน และเจา้ภาพท่ีมาติดต่องาน 

4. การปรับตวัดา้นบทบาทหนา้ท่ี  หมายถึง  การปรับประยุกตบ์ทบาทหนา้ท่ีของเพลง
ซอท่ีมีต่อชุมชนตามสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อให้ตอบสนองความตอ้งการของบุคคล กลุ่ม  
ชุมชน และสังคม อาจอิงบทบาทหนา้ท่ีเดิม หรือบทบาทหนา้ท่ีเพิ่มใหม่   

5. การปรับตวัดา้นเครือข่ายและรูปแบบความสัมพนัธ์  หมายถึง ลกัษณะความสัมพนัธ์
ท่ีเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูล แลกเปล่ียนผลประโยชน์และถ้อยทีถ้อยอาศยักัน ระหว่างซอกับคน กลุ่มคน 
องคก์ร หรือผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการซอ   

6. การปรับตัวด้านการบริหารจัดการ หมายถึง   ลักษณะการบริหารจัดการเป็น
ความสามารถและประสิทธิภาพในการดาํเนินการ  เพื่อให้คณะซอซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมารวมกนั  
โดยมีวตัถุประสงค์บางอย่างร่วมกัน  ให้สามารถทาํงานและดํารงอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

การปรับตัวแบบธรรมชาติ (By Nature) หมายถึง  การปรับเปล่ียนคุณลกัษณะตาม
รูปแบบการดาํเนินชีวติแนวทางวธีิชาวบา้นและชุมชน 

การปรับตัวแบบวางแผน (By Plan) หมายถึง การปรับเปล่ียนคุณลกัษณะโดยมีการ
กาํหนดเป้าหมายท่ีชดัเจนและใชห้ลกัความรู้ทางวชิาการ 

การปรับประยุกต์  หมายถึง การทดแทน/เพิ่มข้ึน/ผสมผสาน คุณลักษณะเดิมและ
คุณลกัษณะใหม่เขา้ไวด้ว้ยกนั 

เปลือก  กระพี ้แก่น  หมายถึง  คุณลกัษณะของส่ือพื้นบา้นในท่ีน้ีได้แก่ เพลงซอ เม่ือ
เปรียบเทียบกับต้นไม้ ตามแนวคิดต้นไม้แห่งคุณค่า  โดยเปลือก  หมายถึง ส่วนท่ีเป็นรูปแบบ 
สังเกตเห็นได ้เปล่ียนแปลงได ้ กระพี้  หมายถึง  ส่วนท่ีอยูร่ะหวา่งเปลือกและแก่น สังเกตเห็นไดย้าก 
อาจเปล่ียนแปลงได้บา้ง ส่วนแก่นเป็นส่วนท่ีอยู่ด้านในสุด  ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ เป็นส่วน
สาํคญั และควรรักษาไว ้
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ทุนทางวฒันธรรม  หมายถึง  เป็นส่ิงท่ีเกิดจากการสั่งสมทางความรู้/ ความสามารถ ถูก
ให้คุณค่าและเอ้ือให้เกิดประโยชน์ในการนาํไปใช้ในการต่อรองดา้นผลประโยชน์  โดยสามารถ
แปลงทุนทางวฒันธรรมให้อยูใ่นรูปทุนลกัษณะอ่ืนได ้เช่น ทุนทางเศรษฐกิจ  ในท่ีน้ีประกอบดว้ย 
ภูมิปัญญา ช่ือเสียงท่ีสั่งสม   ศกัด์ิศรีและความภูมิใจ ความสําคญัในพิธีกรรม ความเช่ือ และพื้นท่ี
ทางสังคม 

อตัลกัษณ์ล้านนา  หมายถึง การกาํหนด และให้ความหมายเก่ียวกบัตวัตนวา่ตนเองเป็น
ใคร แตกต่างจากคนอ่ืนอยา่งไร มีความตระหนกัถึงลกัษณะร่วมของกลุ่ม โดยอาศยัสัญลกัษณ์ต่างๆ 
ท่ีถูกสร้างข้ึนในระบบวฒันธรรมของกลุ่ม ในท่ีน้ี หมายถึง การกาํหนด อตัลกัษณ์ ของเพลงซอ
ล้านนา ได้แก่  ศิลปินเพลงซอ  เคร่ืองดนตรี  ช่วงทาํนอง รูปแบบของการซอ โอกาสในการซอ   
การใชภ้าษา  การแต่งกาย และการนาํเสนอเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติชาวลา้นนา 

เพลงซอ  หมายถึง  เพลงพื้นบ้านล้านนาประเภทหน่ึง ท่ีมีการขับร้องโต้ตอบกัน
ระหวา่งชายและ หญิง พร้อมเคร่ืองดนตรีลา้นนา คือ ป่ี ประกอบการซอ เป็นคณะ โดย มีลกัษณะ
ของการสร้างสรรคท่ี์เกิดจากสาํเนียงหรือภาษาเฉพาะถ่ินและนิยมเล่นแพร่หลายอยูใ่นเขต 8 จงัหวดั
ภาคเหนือตอนบน 

ยุคสมัยของเพลงซอ  ในงานวจิยัน้ี ไดแ้บ่งเพลงซอออกเป็น  3  ยคุสมยั และให้คาํนิยาม
ศพัทไ์วด้งัน้ี 

1. ยุคซอแบบดั้งเดิม หมายถึง ยุคท่ีรูปแบบการซอเป็น แบบเรียบง่ายและบ่งบอกถึง   
อตัลักษณ์ล้านนาชัดเจน การใช้เคร่ืองดนตรีล้านนา การใช้ภาษาท้องถ่ิน การแต่งกายด้วยชุด
พื้นเมือง  การแสดงบนสถานท่ีท่ีเรียกวา่ “ผามซอ” การใชท้าํนองท่ีสืบทอดกนัมา  มีเน้ือหาเก่ียวกบั
วิถีชีวิตและคติสอนใจ มีการแสดงท่ีเรียกว่า “ละครซอ” และมีหน้าท่ีหลกัคือการให้ความบนัเทิง 
สอดแทรกเน้ือหาสาระ ทั้งทางโลกและทางธรรม ซ่ึงการซอ จะเป็นท่ีรู้จกัและมีผูช้มในทอ้งถ่ินทุก
เพศทุกวยั รวมทั้งการมีส่วนในการสร้างความสัมพนัธ์ของชุมชน  เน่ืองจากยุคนั้นส่ืออ่ืนๆ ยงัไม่
แพร่หลายเท่าท่ีควร 

2. ยคุซอปะทะส่ือมวลชน หมายถึง ยคุท่ีรูปแบบการซอมีการนาํเทคโนโลยีการส่ือสาร
เขา้มาใช ้ การเขา้มาของเคร่ืองขยายเสียง และส่ือมวลชน ไม่ว่าจะเป็นวิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุ
โทรทศัน์  ทาํให้เพลงซอตอ้งมีการปรับรูปแบบเพื่อให้สามารถสนองรสนิยมของผูช้มท่ีเปล่ียนไป  
มีการอดัแผ่นเสียง  การบนัทึกเทป ผลิตเป็นเทปเพลง ซีดีเพลงเพลงซอ เพื่อจาํหน่ายเผยแพร่        
การขยายพื้นท่ีการแสดง ทางส่ือวิทยุและส่ือโทรทศัน์ทอ้งถ่ิน ทาํให้กลุ่มคนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ใช้
เพลงซอร่วมกบัส่ือมวลชน เพื่อผลประโยชน์ 
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3. ยุคซอแบบประยุกต์ หมายถึง  ยุคท่ีรูปแบบการซอมีความพยายามปรับเปล่ียน
รูปแบบให้มีความทนัสมยัตามลกัษณะดนตรีสมยันิยมตามกระแสสังคม เป็นการร้องเพลงซอ
ประกอบเคร่ืองดนตรีสากล   การเร่งจงัหวะ  และใชเ้คร่ืองดนตรีสมยัใหม่ ท่ีทนัสมยั เช่นอีเลคโทน 
คียบ์อร์ด ท่ีทาํใหล้กัษณะการซอ เร่ิมมีความคึกคกั มีทั้งการร้อง การเล่น และการเตน้ สามารถแสดง
ไดบ้่อยคร้ัง โดยไม่จาํกดัเวลาพื้นท่ี  และโอกาส ในทุกงานท่ีมีการว่าจา้ง ท่ีสําคญัคือมีการปรับเน้ือ
ร้องใหเ้ขา้กบัยคุสมยัตามบริบทของสังคมท่ีเปล่ียนไปมากข้ึน 

สถานภาพ  หมายถึง   ลกัษณะการดาํรงอยูข่องเพลงซอตามยุคสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ซ่ึงบางอย่างอาจจะสูญหาย  มีการสืบทอด  การปรับตัว และการสร้างใหม่ โดยพิจารณาจาก
องคป์ระกอบของการส่ือสารไดแ้ก่ ช่างซอ  เน้ือหาเพลงซอ  ช่องทางการแสดงซอ  และผูช้ม 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (stakeholder) หมายถึง  บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีเป็นผูท่ี้มีส่วนได้
ส่วนเสีย อาจไดรั้บประโยชน์หรือเสียผลประโยชน์ ในการแสดงเพลงซอ ไดแ้ก่  ช่างซอ นายทุน  
ผูว้า่จา้ง หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และผูช้ม 

รสนิยมของผู้ชม   หมายถึง  อารมณ์ความรู้สึก ทศันคติของปัจเจกชนท่ีมีต่อเพลงซอ ท่ี
เกิดข้ึนโดยมีอิทธิพลของสังคมเป็นตัวกําหนด  ทาํให้มีพฤติกรรมท่ีอิงค่านิยมของสังคมตาม
สภาวการณ์ เพื่อใหต้นเองไดรั้บการยอมรับ และมีคุณค่า 

บทบาทหน้าที่  หมายถึง  การท่ีเพลงซอทาํหนา้ท่ีสําคญัต่อการยึดโยงวิถีชีวิตท่ีเป็นอตั
ลกัษณ์ของผูค้น มีประโยชน์ทั้งต่อปัจเจกบุคคล  กลุ่ม/หมู่คณะ  ชุมชน และสังคม  ท่ีมีการประเมิน
ค่าในช่วงเวลาและพื้นท่ีท่ีแตกต่างกนั โดยพิจารณาจากหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

หน้าที่สืบเน่ือง  หมายถึง หน้าท่ีท่ีเป็นการกระทาํมาตั้งแต่อดีต ไดรั้บการยอมรับ เห็น
ความสาํคญัและคุณค่า  รวมทั้งยินดีท่ีจะให้ทาํหนา้ท่ี  แมส้ังคมจะเปล่ียน แต่หนา้ท่ีจะยงัคงดาํรงอยู่
คู่สังคมต่อไป 

หน้าที่คลี่คลาย  หมายถึง หน้าท่ีท่ีมีการคลายตวัหรือขยบัขยายออกไปไม่เหมือนเดิม
ทั้งหมด  แต่ยงัมีลกัษณะบางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทเดิม 

หน้าที่เพิ่มใหม่  หมายถึง  หนา้ท่ีท่ีเกิดข้ึนใหม่เพื่อตอบสนองปรากฏการณ์และรสนิยม
ของคนในสังคม อาจพฒันามาจากบทบาทแอบแฝงในอดีตหรือยงัคงเป็นหนา้ท่ีแฝงเร้นต่อไป 

ความเข้มแข็งของเพลงซอ  หมายถึง  การท่ีเพลงซอยงัคงมีความสําคญั สามารถดาํรง
อยูไ่ดอ้ย่างมีอตัลกัษณ์ศกัด์ิศรี  มีบทบาทหน้าท่ีสําคญัในการยึดโยงชุมชน หรือทาํประโยชน์ให้แก่
คนในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนมีความเป็นปึกแผน่  มีความภาคภูมิใจในวฒันธรรมพื้นบา้นและธาํรง
อยูท่่ามกลางการเปล่ียนแปลงรอบดา้นได ้

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัว  หมายถึง  องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการปรับตวัของ
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เพลงซอ  โดยแบ่งออกเป็น  2 ปัจจยัดงัน้ีคือ 
ปัจจัยภายในของการปรับตัว  หมายถึง ปัจจยัท่ีมาจากคุณลกัษณะจากองค์ประกอบ

ต่างๆของเพลงซอเอง 
ปัจจัยภายนอกในการปรับตัว หมายถึง ปัจจยัท่ีมาจากส่ิงแวดล้อม ได้แก่ บริบทของ

ทอ้งถ่ิน สภาพแวดลอ้ม  มิติดา้นการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม 
การส่ือสารเพื่อสืบทอด  หมายถึง    กระบวนการผลิตซํ้ า แพร่กระจาย ของส่ือพื้นบา้น

เพลงซอท่ีมีการปรับเปล่ียนตามยุคสมยั  เพื่อส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นให้ดาํรงอยู่ได้อย่างมีอตัลกัษณ์    
ตามองคป์ระกอบของการส่ือสาร ไดแ้ก่ การสืบทอดช่างซอ  เน้ือหาซอ  ช่องทาง  และผูช้ม   
 
1.6  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ (Implication  of  the  Study)  

1.  ประโยชน์ในเชิงวิชาการ คือ สามารถนาํผลการวิจยั ไปใช้ในการพฒันาส่ือพื้นบา้น และ
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางศึกษาการส่ือสารและการปรับตวัทางวฒันธรรมเพื่อสืบทอดอตัลกัษณ์ใน
บริบทต่างๆ ของสังคม  

2. ประโยชน์ในเชิงนโยบาย คือ ผลการวิจยัสามารถนาํไปใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวาง
แนวทาง แผนงาน การกาํหนดเชิงนโยบาย หรือกลยทุธ์การส่ือสารดา้นการบริหารจดัการวฒันธรรม
ขององคก์รภาครัฐ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อก่อให้เกิดแนวทางท่ีชดัเจน สามารถแกไ้ขปัญหา
ได้อย่างมีหลกัการ และการทาํงานด้านการส่ือสารวฒันธรรมเชิงรุก นาํไปสู่การพฒันาทอ้งถ่ินท่ี
ย ัง่ยนืต่อไป รวมทั้งสามารถนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการกาํหนดแนวทางการพฒันาประเทศดา้น
อ่ืนๆ อาทิ ด้านการบริหารและจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  ด้านการบริหารธุรกิจทอ้งถ่ิน  
ดา้นการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม เป็นตน้ 

3. ประโยชน์ต่อสังคม คือ ผลการวิจยัท่ีไดน้าํไปสู่การเรียนรู้ และเขา้ใจในอตัลกัษณ์ของคน
ลา้นนา ก่อให้เกิดการเห็นในคุณค่า ความรู้สึกรัก และหวงแหนในวฒันธรรมทอ้งถ่ินของตนเอง 
เพื่อสร้างพลงัให้เกิดความเขม้แข็งทางวฒันธรรม ให้ยืนหยดัอยู่ได้ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงได้
อยา่งเหมาะสม 
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1.7  กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 
 
                                                              อดีต                                          ปัจจุบัน                                                                        อนาคต 
 
 
 

    
 
                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 
    

   

 

 

 การปรับตวั 

ด้านบทบาทหน้าที่ ด้านกระบวนการส่ือสารในการแสดง 
 

โลกาภิวตัน์ - บริบทชุมชน 

ด้านการต่อรอง 
 

ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
 (รัฐ/เอกชน/ผูว้่าจา้ง/
ผูช้ม) 

 

ปัจเจกบุคคล/ชุมชน/สังคม 

 

ด้านรูปแบบและ
เนือ้หา 

ผูส่้งสาร/สาร/ 
ส่ือ/ผูรั้บสาร 

 

 การปรับตวัแบบวางแผน 

 (By  Plan) 

ด้านเครือข่ายและ
ความสัมพนัธ์ 

เครือข่ายภายใน/
เครือข่ายภายนอก 

การซอ/สถานท่ี/
แต่งกาย/ฟ้อน/
ดนตรี/ภาษา/
ความรู้/พิธีกรรม/
ทาํนอง 

ด้านบริหารจัดการ
จดัการ 

ตนเอง/สมาชิก/รายได/้
วตัถุ/การแสดง 

ซอแบบดั้งเดิม 

 ( อดีต- 2504) 

ซอแบบระยกุต ์
 ( 2536 – 
ปัจจุบนั) 

         ซออนาคต 

 การปรับตวัแบบธรรมชาต ิ

 (By  Nature) 

ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการปรับตัวเพื่อสืบทอด 
 (ปัจจัยภายใน-ปัจจัยภายนอก) 

การส่ือสารเพือ่สืบทอด 
 

 

ซอปะทะ
ส่ือมวลชน 

       (2504-2535) 

17 
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บทที ่ 2 
แนวคดิ  ทฤษฎ ี และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การศึกษาเร่ือง “การส่ือสารกบัการปรับตวัเพื่อสืบทอดวฒันธรรมทอ้งถ่ิน : ศึกษากรณี

ส่ือพื้นบา้นเพลงซอลา้นนาในบริบทของจงัหวดัเชียงราย  ผูว้ิจยัใช้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อเป็นกรอบการวเิคราะห์ ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัส่ือพื้นบา้น  ประกอบดว้ย 
2.1.1  ประวติัและพฒันาการของส่ือพื้นบา้น 
2.1.2  บทบาทของส่ือพื้นบา้น 
2.1.3  ประเภทของส่ือพื้นบา้น 
2.1.4  การสืบทอดส่ือพื้นบา้น 

ผูว้จิยั เร่ิมตน้ทบทวนแนวคิดท่ีสาํคญัของส่ือพื้นบา้น  เน่ืองจากงานวิจยัน้ีเป็นการศึกษา
เพลงซอในฐานะส่ือพื้นบา้น  จึงจาํเป็นตอ้งเขา้ใจสถานภาพของส่ือพื้นบา้น  เพื่อให้เห็นการกาํเนิด 
ความสําคญัและบทบาทหนา้ท่ี รวมถึงพฒันาการของส่ือพื้นบา้นท่ีมีมาตั้งแต่อดีต  โดยเฉพาะองค์
ความรู้เร่ืองการสืบทอดส่ือพื้นบา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาของงานโดยตรง 

2.2  แนวคิดเก่ียวกบัเพลงพื้นบา้น  ประกอบดว้ย 
2.2.1  ประวติัและพฒันาการของเพลงพื้นบา้น 
2.2.2  คุณลกัษณะและประเภทของเพลงพื้นบา้น 
2.2.3  บทบาทหนา้ท่ีของเพลงพื้นบา้น 
2.2.4  เพลงพื้นบา้นภาคเหนือ 

ผูว้จิยัทบทวนแนวคิดเก่ียวกบัเพลงพื้นบา้น  เน่ืองจากเพลงซอมีคุณลกัษณะสําคญัจดัอยู่
ในกลุ่มเพลงพื้นบา้น เพื่อให้เขา้ใจถึงท่ีมา  การเปล่ียนแปลง และการดาํรงอยู่ท่ีสืบต่อกนัมาของ
เพลงพื้นบา้นตามยุคสมยั  บทบาทหน้าท่ีท่ีสําคญัต่อสังคม โดยเฉพาะการทาํความเขา้ใจเพื้นฐาน
ก่ียวกบัเพลงพื้นบา้นภาคเหนือ เพื่อนาํสู่ความเขา้ใจเพลงซอในหวัขอ้ต่อไป 

2.3  แนวคิดเก่ียวกบัเพลงซอ  ประกอบดว้ย 
2.3.1  ประวติัและววิฒันาการของเพลงซอภาคเหนือ 
2.3.2  องคป์ระกอบของเพลงซอ 
2.3.3  ความสาํคญัและบทบาทหนา้ท่ีของเพลงซอ 
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2.3.4  แนวทางการสืบทอดเพลงซอ 
ผูว้ิจยัทบทวนแนวคิดเก่ียวกบัเพลงซอท่ีเช่ือมโยงมาจากแนวคิดเพลงพื้นบา้น  เพื่อให้

เห็นภาพคุณค่าของเพลงซอ  ตั้ งแต่การก่อกําเนิด  รายละเอียดขององค์ประกอบด้านต่างๆ   
ความสําคญัของบทบาทหนา้ท่ีท่ีขยายทั้งในเชิงกวา้งและเชิงลึกต่อจากบทบาทของส่ือพื้นบา้นและ
เพลงพื้นบา้น ท่ีจะทาํใหเ้ห็นวา่เพลงซอมีค่าควรแก่การสืบทอดในสังคม 

2.4  แนวคิดเก่ียวกบัการปรับตวั  ประกอบดว้ย 
2.4.1  หลกัเกณฑก์ารปรับตวั 
2.4.2  แนวคิดเร่ืองตน้ไมแ้ห่งคุณค่า 
2.4.3  หลกัสิทธิเจา้ของวฒันธรรม 
2.4.4  แนวคิดบนัไดปลาโจนทางศิลปะ 
2.4.5  แนวคิดเร่ืองทุนวฒันธรรม  และรสนิยม 

แนวคิดเก่ียวกบัการปรับตวั เป็นตวัแปรหลกัท่ีนาํมาใชใ้นการวิจยั ซ่ึงการทบทวนองค์
ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํใหเ้ขา้ใจแนวคิดหลกั  และแนวคิดรองท่ีควรคาํนึงถึงร่วมดว้ย  เน่ืองจากทาํให้
เขา้ใจภาพรวมของการปรับ  เพื่อนาํมาสร้างเป็นคาํนิยามศพัท์เชิงปฏิบติัการเพื่อใช้ในการวดัผล
ต่อไป 

2.5  แนวคิดการผลิตและผลิตซํ้ าทางวฒันธรรม 
ผูว้ิจยัทบทวนแนวคิดการผลิตและผลิตซํ้ าทางวฒันธรรม  ซ่ึงเป็นแนวคิดหลกัในการ

วิจยั เน่ืองจากการสืบทอด เป็นรูปแบบหน่ึงของการผลิตซํ้ าทางวฒันธรรม  โดยศึกษาในลกัษณะ
กระบวนการทางวฒันธรรม ท่ีศึกษาทั้ งตัวส่ือและบริบทท่ีเก่ียวข้อง (Text+Context)  ทั้ ง
องคป์ระกอบท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม 

2.6  ทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมของส่ือพื้นบา้น 
ผูว้จิยัทบทวนแนวคิดเร่ืองบทบาทหนา้ท่ีของส่ือพื้นบา้น  เพื่อทาํใหเ้ขา้ใจบทบาทหนา้ท่ี

ของส่ือพื้นบา้นกบัความเป็นพลวตัรท่ีเปล่ียนแปลงไปตามบริบทสังคม  เก่ียวขอ้งกบัการปรับตวั  
เน่ืองจากสามารถนาํไปวเิคราะห์ความย ัง่ยนืในการสืบทอดได ้

 
2.1  แนวคิดเกีย่วกบัส่ือพืน้บ้าน  

เน่ืองจากเพลงซอ จดัเป็นส่ือพื้นบา้น (Folk Media) รูปแบบหน่ึง  เพราะเป็นส่วนหน่ึง
ของระบบการส่ือสารของสังคม (Social Communication)  ท่ีมีแนวคิดพื้นฐานมาจากการยอมรับวา่ 
การส่ือสารและวฒันธรรมมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด และการส่ือสารมีบทบาทในการถ่ายทอด
วฒันธรรม ส่งผลให้เกิดการยอมรับวฒันธรรมในรูปแบบต่างๆ ว่ามีลกัษณะเป็นส่ือรูปแบบหน่ึง  
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ซ่ึงเพลงซอ  เป็นการแสดงพื้นบ้านท่ีถ่ายทอดวฒันธรรมของชาวล้านนา จึงจดัเป็นส่ือพื้นบ้าน
ประเภทการแสดง ท่ีมีพฒันาการมาพร้อมกบัวถีิชีวติของคนในชุมชนลา้นนาอยา่งเห็นไดช้ดั  

2.1.1  ประวติัและพฒันาการของส่ือพื้นบา้น 
ส่ือพื้นบา้น จึงหมายรวมถึง บุคคล คณะบุคคล ตลอดจนเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบั

การแสดง กิจกรรมและวฒันธรรมการดาํรงอยูทุ่กประเภท โดยเป็นส่ิงท่ีชาวบา้นสร้างสรรคข้ึ์น และ
ยึดถึงปฏิบติัสืบเน่ืองกนัมาแต่โบราณกาล  โดยส่ือพื้นบา้นในประเทศไทยมีมานานแลว้นบัตั้งแต่
สมยัสุโขทยัเป็นราชธานี และยงัมีรูปแบบของการแสดงและกิจกรรมท่ีหลากหลายกระจดักระจาย
อยูใ่นทอ้งถ่ินต่างๆ ซ่ึงมีทั้งท่ีเป็นของตนเอง และหยิบยืมดดัแปลงมาจากทอ้งถ่ินอ่ืนๆ เน่ืองจากเห็น
วา่มีประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิตของบุคคลและชุมชนของตน ส่ือต่างๆ เหล่าน้ี ถือเป็นโครงสร้าง
พื้นฐานของการส่ือสารของแต่ละทอ้งถ่ินท่ีไดมี้การสืบทอดกนัมาแต่โบราณ โดยรวมอยูใ่นรูปของ
คาํพดู ความเช่ือ วถีิชีวติ ฯลฯ ท่ีแสดงออกถึงประสบการณ์และขอ้มูลต่างๆ ชาวบา้นไดใ้ชส่ื้อเหล่าน้ี
เป็นช่องทางการส่ือสารในทอ้งถ่ินมาชา้นานก่อนท่ีจะมีส่ือสมยัใหม่ต่างๆ เกิดข้ึน โดยมีแหล่งหรือ
สถานท่ีท่ีชาวบา้นจะสามารถมาร่วมไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ตามแต่โอกาสจะเอ้ืออาํนวย ไดแ้ก่ วดั ตลาด งาน
เทศกาล งานบุญต่างๆ เป็นตน้ (บุญยงค ์เกศเทศ, 2536, น. 47)  

ส่ือพื้นบา้นเกิดข้ึนดว้ยสาเหตุหลายประการ ดงัน้ี (พรศกัด์ิ พรหมแกว้, 2540, น. 14)  
1. ความต้องการสนุกร่ืนเริงร่วมกัน  เน่ืองจากความต้องการสนุกร่ืนเริงเป็นความ

ตอ้งการพื้นฐานทางจิตใจอยา่งหน่ึงของมนุษย  ท่ีตอ้งการการพกัผอ่นเพื่อผอ่นคลายความตึงเครียด
และความเหน็ดเหน่ือยจากการทาํงาน นอกจากน้ี  ในฐานะท่ีตนเป็นสมาชิกคนหน่ึงของสังคม  ยอ่ม
ตอ้งการท่ีจะรวมพบปะสังสรรคกบับุคคลอ่ืนท่ีเป็นสมาชิกในสังคมเดียวกนั 

2. การเฉลิมฉลองเน่ืองในวาระสําคญัของบุคคลหรือส่วนรวม อาจมาจากการประสบ
ความสําเร็จบางอย่างในชีวิต  การไดรั้บรางวลัหรือเชิดชูเกียรติ  ตลอดจนการเฉลิมฉลองในวาระ
สาํคญัของส่วนรวม  

3. การร่วมงานบุญงานกุศลและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา  คนไทยส่วนใหญ่นบั
ถือศาสนาพุทธ  มีความศรัทธาสูงและเช่ือว่าการร่วมงานบุญงานกุศลและปฏิบัติประเพณีอัน
เน่ืองมาจากพระพุทธศาสนา  เป็นการท่ีพึงกระทาํดว้ยอารมณ์เบิกบาน  จึงไดกุ้ศลแรง   

4. ความเช่ือในอาํนาจเร้นลบัเหนือธรรมชาติ  ซ่ึงเป็นความเช่ือดั้งเดิมท่ียงัมีอยู่จนถึง
ปัจจุบนั  โดยเช่ือวา่มีส่ิงเหนือธรรมชาติท่ีอาจบนัดาลใหคุ้ณและโทษแก่มนุษยได ้ เช่น  เทวดา  ภูติผ ี
ปีศาจ  วญิญาณบรรพบุรุษ  เป็นตน้  จึงมกัมีพิธีกรรมเซ่นไหวบ้วงสรวงเพื่อให้ส่ิงเหนือธรรมชาติน้ี 
พอใจและบนัดาลคุณใหแ้ก่ตนและครอบครัว และมกัจะจดัใหมี้การละเล่นพื้นบา้นเกิดข้ึน  
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5. ความต้องการส่ือสารข่าวสาร  สั่งสอนและเสนอความคิดเห็นในสังคมชาวบ้าน  
สังคมชาวบา้นส่วนใหญ่ในชนบท ชาวบา้นจะรู้จกัมกัคุน้กนัเป็นอย่างดี  เม่ือมีข่าวคราวก็มกัจะ
เดินทางไปบอกต่อๆ  กนัดว้ยปากต่อปาก  บางคร้ังแทนท่ีจะใชภ้าษาพูดก็ใชบ้ทกลอนแทน ซ่ึงจะมี
ท่วงทาํนองไพเราะ น่าฟังมากข้ึน คร้ันนานเขา้ก็กลายเป็นแบบแผนและพฒันามาเป็นการละเล่น
พื้นบา้นสืบไป  

ส่ือพื้นบา้น จึงมีความเป็นมา และววิฒันาการควบคู่กบัสังคมไทยมาโดยตลอด และเป็น
ท่ีนิยมในระดบัทอ้งถ่ิน  แต่เน่ืองดว้ยบริบททางสังคมท่ีเปล่ียนไป ประกอบกบัเทคโนโลยีทางการ
ส่ือสารท่ีทนัสมยั ทาํใหส่ื้อพื้นบา้นมีการขยายตวัอยา่งกวา้งขวางมากข้ึน  

2.1.2  บทบาทหนา้ท่ีของส่ือพื้นบา้น 
สําหรับบทบาทหน้าท่ีทัว่ไปของส่ือพื้นบา้นไทยนั้นสามารถสรุปได้ตามแนวทางท่ีมี

การวเิคราะห์กนัมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั ดงัน้ี (ศรีปาน รัตติกาลชลากร, 2537, น. 13) 
1.  บทบาทหนา้ท่ีในการผดุงรักษาวฒันธรรม และการแสดงออกซ่ึงเอกลกัษณ์ของชาติ 
2.  บทบาทหนา้ท่ีในการเร่ิมสร้างความมัน่คงทางจิตใจและรักษาความสัมพนัธ์ทางเครือ

ญาติและชุมชน 
3.  บทบาทหน้าท่ีในการพฒันาด้านต่างๆ ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ

ศิลปวฒันธรรมโดยการใหข้่าวสารท่ีโนม้นา้วใจผา่นส่ือพื้นบา้น 
4.  บทบาทหน้าท่ีในการผ่อนคลายความเครียด ความกดดันทางสังคม เศรษฐกิจ 

ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีอาจมีขอ้ห้าม เช่น เร่ืองการแสดงออกทางเพศ ความก้าวร้าว 
เป็นตน้ 

5.  บทบาทหน้าท่ีในการสร้างความสามคัคีในกลุ่ม เกิดความภาคภูมิใจในชุมชนและ
ชาติ 

6.  บทบาทหนา้ท่ีในการใหค้วามบนัเทิง สนุกสนานเพลิดเพลิน 
7.  บทบาทหนา้ท่ีในการอบรม สั่งสอนคุณธรรม ค่านิยม ความประพฤติ ฯลฯ แก่บุคคล

และสังคม 
8.  บทบาทหน้าท่ีในการส่งเสริมให้เกิดการท่องเท่ียว อนันาํมาซ่ึงการแลกเปล่ียนทาง

วฒันธรรมและรายไดเ้ขา้ประเทศและทอ้งถ่ิน 
ในอดีตส่ือพื้นบา้นมีบทบาทหน้าท่ีต่อการพฒันาประเทศเป็นอย่างมาก ดงัท่ี สมฤทธ์ิ 

ลือชยั (2534, น. 6-7) ไดส้รุปไวว้า่ ในต่างประเทศเช่นประเทศจีน ตั้งแต่ยุคก่อนเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง กองทพัแดง (Red Army)  ภายใตก้ารนาํของเหมา เจ๋อ ตุง ไดใ้ชส่ื้อพื้นบา้น เช่น การขบัร้อง
เพลงพื้นบา้น การเตน้รํา เพื่อเผยแพร่และย ัว่ยุให้ประชาชนในชนบทหันมายอมรับรูปแบบการ
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ปกครองใหม่ ซ่ึงเกิดสัมฤทธ์ิผลอยา่งสูง ดงันั้นกองทพัแดง จึงใชส่ื้อพื้นบา้นดงักล่าวอยา่งแพร่หลาย
ไปทัว่ประเทศจีน โดยเรียกนโยบายน้ีวา่ “กลไกแห่งการเพาะพนัธ์ุ (A Seeding-Machine) และแมแ้ต่
ในยุคแห่งการก้าวกระโดดไกล (Great Leap Forward) และยุคแห่งการปฏิวติัวฒันธรรมจีน 
(Cultural Revolution) ผูป้กครองของประเทศจีน ก็ไดอ้าศยัส่ือพื้นบา้นเพื่อเผยแพร่และโฆษณาชวน
เช่ือให้ประชาชนเกิดการยอมรับ และเขา้ร่วมอุดมการณ์ของพรรค นอกจากนั้น ประเทศอินเดียถือ
ไดว้่า เป็นประเทศท่ีมีการใช้ส่ือพื้นบา้นอย่างกวา้งขวาง และมากท่ีสุดประเทศหน่ึง ในโครงการ
พฒันาต่างๆ ส่ือพื้นบา้นท่ีใชอ้ยู่เป็นประจาํ คือ Katthak (ระบาํพื้นบา้น) Kawali (เพลงปฏิพากย)์ 
เป็นตน้ ประเทศฟิลิปปินส์ก็ใชส่ื้อพื้นบา้น เช่น Zarauela (ละครพื้นบา้น) Balitao (เพลงปฏิพากย)์ 
ประเทศอินโดนีเซียใชหุ่้นวายงั (Wayang Puppet) เป็นตน้ เพื่อร่วมในโครงการพฒันาต่างๆ ของ
ประเทศเช่นกนั ประเทศต่างๆ ท่ีกล่าวมาและอีกหลายประเทศต่างก็ยอมรับวา่ส่ือพื้นบา้นมีศกัยภาพ
สามารถทาํหนา้ท่ีช่วยเหลือโครงการพฒันาต่างๆ ใหบ้รรลุผลสาํเร็จได ้  

สําหรับประเทศไทยนั้ น การใช้ส่ือพื้นบ้านเพื่อการพฒันาอย่างจริงจัง เร่ิมตั้ งแต่ปี     
พ.ศ. 2495 เม่ือ จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นกาํหนดนโยบายท่ีจะใช ้“ลิเก” 
เพื่อส่งเสริมการต่อตา้นคอมมิวนิสต ์เน่ืองจากลิเกเป็นส่ือพื้นบา้นท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งสูง  จึงคิด
ให้มีการประกวดลิเกต่อตา้นคอมมิวนิสต์ข้ึน ดงันั้น จอมพล ป.พิบูลสงคราม จึงไดช่ื้อวา่เป็นผูเ้ปิด
ศกัราช “การใชส่ื้อพื้นบา้นเพื่อการพฒันาของไทย” ซ่ึงนอกจากจะจดัใหมี้การประกวดลิเกแลว้ จอม
พล ป.พิบูลสงคราม ยงัไดเ้ชิญให้นายหอมหวล ซ่ึงเป็นศิลปินลิเกท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัท่ีสุดในยุคนั้น
เขา้พบท่ีทาํเนียบรัฐบาล และไดแ้จง้นโยบายเร่ืองรัฐบาลตอ้งการขอความสนบัสนุนจากศิลปินทุก
กลุ่ม โดยเฉพาะศิลปินในวงการลิเกให้ช่วยเหลือประเทศชาติ โดยให้สอดแทรกเร่ืองของภัย
คอมมิวนิสต์ในการแสดงลิเกด้วยทั้งน้ีเพื่อให้ผูช้มการแสดงมีความรู้ ความเขา้ใจ และรังเกียจต่อ
ระบอบการปกครองดงักล่าว ซ่ึงเม่ือแนวความคิดดงักล่าวแพร่หลายไปทัว่ทุกภาคของประเทศไทย 
และแต่ละภาคก็มีส่ือพื้นบ้านเฉพาะของตนเอง เจา้หน้าท่ีของรัฐจึงดึงเอาส่ือพื้นบา้นของแต่ละ
ทอ้งถ่ินมาร่วมในโครงการพฒันา เช่น ภาคเหนือใชเ้พลงซอ ภาคอีสานใชห้มอลาํ ภาคกลางใช ้ลิเก 
ลาํตดั เพลงฉ่อย และภาคใต ้ใชห้นงัตะลุง มโนราห์ เป็นตน้ 

สาํหรับยทุธวธีิการใชส่ื้อพื้นบา้นเพื่อการพฒันานั้น แยกไดเ้ป็น 2 แนวคือ แนวทางแรก 
เป็นการใชก้ลวิธีแบบเดิม  คือนาํเอาศิลปินพื้นบา้นมาประชุม สัมมนา เพื่อท่ีจะไดช้ี้แจงนโยบายใน
การพฒันา และบทบาทของศิลปินพื้นบา้นต่อโครงการพฒันานั้นๆ ซ่ึงโดยทัว่ไปก็จะขอร้องให้
ศิลปินพื้นบา้นนาํเอาขอ้มูล ข่าวสารดา้นการพฒันาไปสอดแทรกในการแสดงของตน ส่วนแนวทาง
ท่ีสอง ก็ทาํโดยการนาํเอาศิลปินพื้นบา้นไปแสดงตามท่ีต่างๆ ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ
พฒันานั้นๆ โดยจะกาํหนดเร่ืองราวหัวขอ้ท่ีจะแสดงให้แก่ศิลปิน เช่น การแสดงในวนัน้ีจะตอ้ง
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แสดง หรือพูดเก่ียวกบัเร่ืองการอนุรักษ์ป่าไมส่ิ้งแวดล้อม การศึกษานอกโรงเรียน การวางแผน
ครอบครัว แนวคิดและกิจกรรมด้านสาธารณสุขมูลฐาน เป็นต้น นอกจากน้ีแล้ว เร่ืองของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือพิธีกรรมตามความเช่ือในทอ้งถ่ินก็สามารถนาํมาประยุกตใ์ชเ้ป็นส่ือ
ในการให้การศึกษา โน้มน้าวทัศนคติ ตลอดจนเช่ือมโยงไปถึงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมได ้

แมว้า่ส่ือพื้นบา้นจะมีบทบาทสาํคญัต่อการส่ือสารและการพฒันาทอ้งถ่ิน แต่ในประเทศ
ไทยยงัขาดการนาํมาใช้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน ซ่ึงแนวทางการดาํเนินงานเพื่อ
พฒันาส่ืออนัจะนาํมาใชใ้นการพฒันาสังคม ควรประกอบดว้ย  4  แนวทาง  

1. การอนุรักษ์ เป็นการเก็บรักษาวฒันธรรมพื้นบา้นทั้งท่ีเป็นวตัถุและมิใช่วตัถุ เช่น 
ส่ิงของเคร่ืองใช้โบราณวตัถุ คาํบอกเล่า นิทาน ตาํนาน การละเล่น ฯลฯ ท่ีมีการทาํข้ึนทั้งจาก
ส่วนกลางโดยราชการและจากเอกชนหรือบุคคลท่ีสนใจซ่ึงทาํด้วยใจรัก  ถือเป็นส่วนหน่ึงใน
การศึกษาคน้ควา้พฒันาการของสังคมในแต่ละทอ้งถ่ินหรือชุมชน  

2. การฟ้ืนฟู  เป็นการนาํวฒันธรรมพื้นบา้นท่ีมีประโยชน์และเหมาะสมกลบัมาใชใ้หม่ 
ให้กลับฟ้ืนคืนมาใหม่  ซ่ึงต้องอาศัยทั้งเอกชนและราชการร่วมมือกับชาวบ้าน โดยอาจมีการ
เปล่ียนแปลงในรูปแบบให้ทนัสมยั แต่ยงัคงเน้ือหาหรือเป้าหมายเดิมท่ีมีคุณค่า มีประโยชน์แก่ผู ้
ปฏิบติั โดยท่ีชาวบา้นไดมี้โอกาสเห็น ไดถ่้ายทอด  เรียนรู้ดว้ยกนัเอง เน่ืองจากชาวบา้นจะเขา้ใจใน
สภาพความคิด ความเช่ือของพวกเขาเอง เป็นทั้ งวิทยากร ผูถ่้ายทอด ผูรั้บการถ่ายทอด และ
แลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ์ซ่ึงองคก์รพฒันาเอกชนและภาครัฐตอ้งช่วยเป็นตวัประสาน 

3. การประยุกต์ เน่ืองจากวฒันธรรมพื้นบา้นมีการเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวไม่หยุดน่ิง  
การประยุกต์วฒันธรรมพื้นบา้นจึงมีมาตลอดเพียงแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้น  ตอ้งมองและเช่ือมัน่
ชาวบา้นมีความสามารถในการประยกุตว์ฒันธรรม ซ่ึงตอ้งใหช้าวบา้นไดส้านต่อและริเร่ิมคิดกนัข้ึน 
โดยท่ีองค์กรจากภายนอกอาจช่วยเป็นเพียงผูป้ระสาน หรือแสวงหาขอ้มูลเพื่อทาํความเขา้ใจกบั
ชาวบา้น 

การประยุกตน์ั้น เป็นการผสมผสานระหวา่งของเก่าและของใหม่ กลายเป็นเทคโนโลยี
สมยัใหม่ วิธีการหรือรูปแบบใหม่ท่ีเหมาะสมและเอ้ือประโยชน์ ทั้งน้ีโดยมีพื้นฐานมาจากรากเหงา้
เดิมในวัฒนธรรมพื้นบ้านนั้ นๆ การประยุกต์จึงเป็นการสัมผัสหรือการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มทางสังคมระหว่างวฒันธรรมท่ีแตกต่าง ดงันั้นวิธีการน้ีนักวิชาการและหน่วยงาน
อ่ืนๆ จากทางการและเอกชนจะมีบทบาทในกระบวนการน้ีได้ เพราะเป็นตวัแทนของแนวคิด
วฒันธรรมใหม่มีความรู้และข้อมูลในระบบใหม่ ซ่ึงหากนํามาประสานกับวฒันธรรมเดิมของ
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ชาวบา้นท่ีมีความรู้และขอ้มูลในระบบเดิม ร่วมกนัหารูปแบบท่ีเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนหรือทอ้งถ่ินแลว้จะทาํใหก้ารประยกุตน์ั้นเกิดผลดี เป็นท่ีตอ้งการของชาวบา้น 

4. การสร้างใหม่ คล้ายกับการประยุกต์ เพียงแต่ว่ามีส่วนเก่าน้อยกว่าส่วนใหม่          
การสร้างใหม่น้ีตอ้งระวงัมากเน่ืองจากอาจจะไม่เหมาะสมและไม่เป็นท่ีตอ้งการของชาวบา้น ดงันั้น
จึงตอ้งพิจารณาว่าเป็นความตอ้งการท่ีแทจ้ริงและเกิดประโยชน์เหมาะสมกบัสภาพแต่ละทอ้งถ่ิน
เสียก่อน 

การสร้างใหม่ทางวฒันธรรมน้ีถือเป็นพลวตัทางวฒันธรรม เพราะหากส่ิงใหม่น้ีเกิด
ประโยชน์จริงและเหมาะสมกบัสภาพความเป็นอยูแ่ละทอ้งถ่ินของชาวบา้น ชาวบา้นก็จะดาํเนินการ
ต่อไปจนในท่ีสุดเม่ือเวลาผา่นไปก็จะกลายเป็นวฒันธรรมพื้นบา้นของทอ้งถ่ินนั้น การสร้างใหม่จึง
ตอ้งพิจารณาและคาํนึงถึงชาวบา้นเป็นหลกั กล่าวคือ วฒันธรรมใหม่นั้นมีผลต่อการเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตของชาวบ้านหรือไม่ เพียงใด ชาวบ้านพร้อมและเต็มใจรับหรือไม่ เขามีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจมากนอ้ยแค่ไหน เหมาะสมกบัสภาพความเป็นอยู่เพียงใด อยา่งไรก็ตามตอ้งคาํนึงดว้ยว่า 
จะต้องให้ชาวบ้านเป็นผู ้ถ่ายทอดสืบต่อกันมา จนชาวบ้านเกิดความมั่นใจและยินดีท่ีจะรับ
วฒันธรรมใหม่อยา่งไม่สับสนคลุมเครือหรือไม่เต็มใจจะรับแต่ตอ้งรับ และท่ีสําคญัวฒันธรรมใหม่
น้ีควรมีเป้าหมายในการนาํไปสู่การพึ่งตนเองและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาวบา้น 

นอกจากน้ี  ในการศึกษาส่ือพื้นบา้นเพื่อการพฒันานั้น ควรตอ้งมีการสํารวจสถานภาพ
ของส่ือพื้นบา้นเพื่อให้เห็นสภาพความเป็นจริงของส่ือ  โดย กาญจนา แกว้เทพ (2548) ไดส้รุปถึง
สถานภาพของส่ือพื้นบา้นจากภาพรวมของงานวิจยัในชุดโครงการ “การส่ือสารเพื่อชุมชน” ว่า
สถานภาพของส่ือพื้นบา้นนั้น อาจจดัประเภทได ้2 สถานภาพ  ดงัน้ี 

1. ส่ือพื้นบา้นท่ีสูญสลายไปแลว้ สําหรับส่ือพื้นบา้นบางชนิดอาจจะมองเห็นไดอ้ย่าง
ชดัเจนวา่ ไดว้า่ไม่มีใหเ้ห็นแลว้  เช่น งานวจิยัของอดุลย ์และคณะ (2547) ท่ีสํารวจส่ือพื้นบา้นใน ต.
วอแกว้ จ.ลาํปาง ซ่ึงพบวา่บรรดาส่ือพื้นบา้น เช่น พิธีไหวข้วญัควาย พิธีไหวผ้ีปู่ ยา่ ค่าวซอ นั้น ได้
สูญหายไปแลว้จากชุมชน และยงัเกิดผลกระทบต่อชุมชนตามมาอีกดว้ย เช่นการท่ีในไม่มีพิธีไหวผ้ี
ปู่ ยา่ ทาํใหเ้กิดปัญหาโรคเอดส์ ยาเสพติด ปัญหาเด็กกาํพร้าขาดคนเล้ียงดูคนแก่ถูกทอดทิ้ง ฯลฯ  

2. ส่ือพื้นบา้นเฟ่ืองฟูหรือตกตํ่า ในการศึกษาส่ือพื้นบ้านอีกกลุ่มหน่ึง ซ่ึงมกัเป็นส่ือ
ขนาดใหญ่ท่ีมีองคป์ระกอบภายในท่ีหลากหลาย (diversity) มาก เช่น หมอลาํ โนรา หนงัตะลุง ฯลฯ 
อาจจาํแนกประเภทไดม้ากกว่า 1 ประเภท เช่น โนราอาจจดัว่าเป็นส่ือพิธีกรรม เป็นส่ือเพื่อความ
บนัเทิง หรือส่ือเพื่อการศึกษา เป็นตน้ 

โดยการคาํนึงถึงประเภท/ชนิดต่างๆ ของส่ือพื้นบา้นท่ีมีลกัษณะคลุมเครือนั้นสามารถ
ตั้งขอ้สังเกตท่ีใหบ้ทสรุปเก่ียวกบัสถานภาพของส่ือพื้นบา้นไดด้งัน้ี 
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1.  การถดถอยของส่ือพื้นบ้านท่ีมีประโยชน์  ส่ือท่ีมีสถานภาพเฟ่ืองฟูมกัจะเป็นส่ือ
พื้นบา้นท่ีมีประโยชน์ในการพฒันาบุคคล/ชุมชน/สังคม เพียงเล็กนอ้ย ในขณะท่ีส่ือท่ีมีคุณูปการสูง
กลบัมีสถานภาพท่ีทรุดโทรม เช่น ในกรณีหมอลาํ ซ่ึงพบวา่ หมอลาํแบบดั้งเดิมท่ีรักษาจิตวิญญาณ
ความเป็นหมอลาํเอาไวอ้ย่างเต็มท่ีนั้นมกัไม่มีผูสื้บทอด ส่วนหมอลาํท่ีเฟ่ืองฟูมกัเป็นหมอลาํท่ีให้
ความบนัเทิงอย่างฉาบฉวย ปรากฏการณ์เช่นน้ีจะเป็นการลดมูลค่า/คุณค่าในเชิงประโยชน์จาก
หนา้ท่ีของส่ือพื้นบา้น 

2. ส่ือชั้นดีเยี่ยมมกัสูญหาย เหลือไวแ้ต่ส่ือระดับระดบัปลายแถว ส่ือพื้นบ้านแต่ละ
ประเภทท่ีมีความหลากหลายในตวัเองและมีทั้งท่ีมุ่งเป้าหมายดา้น “พิธีกรรม” ใหค้วามศกัด์ิสิทธ์ิ ให้
การอบรมสั่งสอน กบัส่ือท่ีมีเป้าหมายหลกัดา้น “ความบนัเทิง” ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้สถานะของส่ือ
พิธีกรรมมกัจะอยูสู่งกวา่ส่ือบนัเทิง เน่ืองจากตอ้งการการอบรมบ่มเพาะท่ียาวนานกวา่ ตอ้งการความ
ลึกลํ้าของศิลปินมากกวา่ เป็นตน้  ดงันั้น แนวทางในการเลือกสรรส่ือพื้นบา้นของสังคม (tradition 
of selection) จึงมกัจะเลือกเอาส่ือท่ีมีความบนัเทิงไวเ้ป็นหลกั ปล่อยให้ส่ือพิธีกรรมสูญหาย เช่น 
หมอลาํทรง หมอลาํส่อง มกัจะสูญหาย เหลือแต่หมอลาํซ่ิงเป็นตน้ 

3. ส่ือท่ีเหลืออยู่ก็กลายพนัธ์ุ ถึงแม้ว่าจะเป็นหลักการพื้นฐานว่า หากวฒันธรรมทุก
ประเภทจะดาํรงอยู่ต่อไปได ้จาํเป็นตอ้งมีการปรับเปล่ียน (adaptive) แต่ ในการปรับเปล่ียนนั้น 
“ใครเป็นผูมี้อาํนาจในการเลือกปรับเปล่ียน” ผูป้รับเปล่ียนเป็นเจา้ของวฒันธรรมเองหรือเป็นพลงั
จากภายนอก เช่นกระแสธุรกิจ และ “เป้าหมายการปรับเปล่ียนนั้นเพื่อใคร/เพื่ออะไร” ทั้งน้ี หาก
คาํตอบออกมาวา่ การปรับเปล่ียนนั้นเกิดมาจากพลงัผลกัดนัภายนอก เช่นกระแสธุรกิจ ก็จะส่งผล
ใหส่ื้อพื้นบา้นนั้นกลายพนัธ์ุ กลายเป็นส่ือแปลกหนา้สาํหรับทอ้งถ่ินได ้

4. ปัญหาเร่ืองปริมาณและคุณภาพของผูช้ม มูลเหตุสาํคญัท่ีทาํใหส่ื้อพื้นบา้นสูญหายคือ 
การขาด “ปริมาณของผูช้ม” เช่น กรณีของค่าวซอ ท่ีผูช้มหลกัคือกลุ่มท่ีมีอายุตั้งแต่ 30 ปีข้ึนไป 
ในขณะท่ีกลุ่มวยัรุ่นและเด็กจะค่อนขา้งห่างเหิน ค่าวซอจึงกลายเป็น “ส่ือของผูอ้าวุโส” อยา่งไรก็
ตาม ปัญหาอีกประการหน่ึงท่ีส่ือพื้นบา้นสูญหายคือเร่ือง “คุณภาพของผูช้ม” เน่ืองจากปัจจุบนัผูช้ม
นิยมเนน้เร่ืองความบนัเทิง โดยไม่มีสุนทรียภาพในการเขา้ใจและด่ืมดํ่ากบัการฟังไดอ้ยา่งลึกซ้ึง 

5. ปัญหาเร่ืองการสืบทอด/ปรับตวั และเครือข่ายของกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งกบัส่ือพื้นบา้น 
หากพิจารณาจากองคป์ระกอบของการส่ือสาร S-M-C-R ทั้ง 4 ประการ นั้นจะพบว่ามีปัจจยัท่ีเป็น
มนุษยอ์ยู ่ 2 ส่วนคือ ส่วนของผูส่้งสาร (S) และส่วนผูรั้บสาร (R) โดยในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสืบ
ทอดก็คือ การสืบทอดฝ่ายผูส่้งสาร เช่นศิลปิน อีกฝ่ายคือ การสืบทอดผูรั้บสาร เพราะหากไม่มีการ
สืบทอดผูช้มแลว้ กระบวนการส่ือสารทั้งหมดก็จะดาํเนินไปไม่ไดด้งันั้น ปัญหาของส่ือพื้นบา้นคือ 
ปัญหาการสูญเสียผูช้มท่ีเป็น “วยัรุ่นและเด็ก” 
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ส่วนการ “ปรับตัว” นั้ น จากความเข้าใจกันว่าส่ือพื้นบ้านจะมีลักษณะของการ 
“อนุรักษ์” มีลกัษณะคงท่ีไม่เปล่ียนแปลง แต่แทท่ี้จริงแล้ว  ส่ือพื้นบา้นนั้นมีการปรับตวัมาโดย
ตลอด  เป็นลกัษณะทวิลกัษณ์ คือ มีทั้งดา้นท่ีพยายามจะอนุรักษ ์และดา้นท่ีพยายามจะปรับตวั เป็น
ดุลภาพคู่ขนานกนั ข้ึนอยูก่บัวา่ใครเป็นคนปรับและปรับเพื่อประโยชน์ของใคร 

อย่างไรก็ดี ทั้ งในด้านการอนุรักษ์และปรับตัวนั้ นก็สามารถทาํหน้าท่ีในการรักษา
วฒันธรรมได้เช่นเดียวกนั โดยความหมายของการ “อนุรักษ์” คือ การท่ีพยายามรักษาไม่ให้ส่ือ
ผดิเพี้ยนไปจากของเดิม เพราะหากไม่มีตน้ฉบบัเดิมแลว้ส่ือก็จะไม่สามารถดาํรงอยูไ่ด ้ในขณะท่ีการ 
“การปรับตวั” ก็เกิดข้ึนเพื่อให้ส่ือเหล่านั้นสามารถทาํบทบาทหน้าท่ีไดอ้ยา่งเขา้กบัสถานการณ์ใน
ชุมชนท่ีเปล่ียนแปลงไปเพื่อใหส่ื้อสามารถท่ีจะดาํรงอยูไ่ดต่้อไปเช่นเดียวกนั 

ดงันั้น ดว้ยบทบาทสาํคญัท่ีมีต่อชุมชนทาํให้ส่ือพื้นบา้นยงัคงดาํรงอยู ่ จึงทาํให้สามารถ
สรุปคุณลกัษณะท่ีสาํคญัของส่ือพื้นบา้น (สมสุข หินวมิาน, 2548)  ไดด้งัน้ี 

1. ส่ือพื้นบา้นมีความหลากหลาย (Diversity) และเป็นพื้นท่ีบ่มเพาะความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์(Creativity) ในการส่ือความหมายของมนุษย ์

2. ในแง่กระบวนการผลิตส่ือพื้นบา้นนั้น  ขนาดของการผลิต  การแพร่กระจายและการ
บริโภคส่ือพื้นบา้น จะจาํกดัวงอยู่เฉพาะในระดับชุมชนทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี เน่ืองจากโดยพื้นฐานแล้ว    
ส่ือพื้นบา้นเกิดข้ึนและดาํรงอยู่เพื่อประโยชน์ใช้สอยท่ีเหมาะสมสําหรับชุมชนทอ้งถ่ินหรือแสดง
เอกลกัษณ์ของชุมชนแต่ละแห่ง 

3. ในขณะท่ีส่ือมวลชนมีพื้นท่ีและเวลาจาํกดั  แตส่ือพื้นบา้นจะมีการกาํหนดการใช้
เวลา และพื้นท่ีเอาไวแ้บบหลวมๆ  หรือแมแ้ต่ไม่จาํกดัเอาไวต้ายตวั  ส่ือพื้นบา้นจะเนน้เร่ืองการสืบ
ทอดเวลา  หรือความเป็นอมตะของการผลิตงานวฒันธรรมช้ินนั้นๆ  

4. โดยธรรมชาติของส่ือพื้นบา้นเกิดข้ึนและเป็นไปเพื่อรองรับกบัวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนทอ้งถ่ิน  ดงันั้นจึงมีบทบาทหน้าท่ีอนัหลากหลายต่อคนเหล่านั้น  เช่น  การให้ความบนัเทิง 
ถ่ายทอดข่าวสาร ใหก้ารศึกษา วพิากษว์จิารณ์สังคม การสร้างความรู้สึกร่วมกนั  เป็นตน้ 
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Richard, M. D. (1976) อธิบายคุณลักษณะต่างๆ ของวฒันธรรมพื้นบ้านโดย
เปรียบเทียบกบัวฒันธรรมสมยัใหม่  ไวด้งัน้ี 

 
ตารางที ่2.1  เปรียบเทียบวฒันธรรมพื้นบา้นกบัวฒันธรรมสมยัใหม่  
 

วฒันธรรมพืน้บ้าน วฒันธรรมสมัยใหม่ 
1. ชาวบา้น       
2. พื้นท่ีชนบท      
3. สังคมเกษตร      
4. ชาวนา       
5. สังคมท่ีคนไม่รู้หนงัสือ     
6.งานท่ีประดิษฐด์ว้ยมือ     
7. สังคมท่ีส่ือสารกนัดว้ยวจันภาษา    
8. เป็นสังคมแบบอดีต      
9. มีความเช่ือเร่ืองเหนือธรรมชาติ    
10. เช่ือเร่ืองเวทมนตร์      
11. วฒันธรรมแบบชายขอบ (Margial)   

1. ชนชั้นนาํ 
2. พื้นท่ีเมือง 
3. สังคมอุตสาหกรรม  
4. คนงานในโรงงาน 
5. สังคมท่ีคนรู้หนงัสือ 
6. ช้ินงานทาํดว้ยเคร่ืองจกัร 
7. เป็นสังคมของส่ือสารมวลชน 
8. เป็นสังคมสมยัใหม่  
9. เช่ือเร่ืองหลกัเหตุ-ผล 
10. เป็นสังคมวทิยาศาสตร์ 
11. วฒันธรรมท่ีเป็นศูนยกลาง (Central)  

     
2.1.3  ประเภทของส่ือพื้นบา้น  

G.Seal (อา้งถึงใน กาญจนา  แกว้เทพ, 2549, น. 437)  ไดแ้บ่งประเภทของส่ือพื้นบา้น
ในความหมายท่ีกวา้งขวางตามแนวสัญญะวิทยา (Semiology) ท่ีถือว่า “ทุกส่ิงทุกอย่างสามารถ
เป็นสัญญะไดท้ั้งส้ิน  หากว่าส่ิงนั้นมีความหมายอยู่เบ้ืองหลงั”  โดยแบ่งส่ือพื้นบา้นออกเป็น 4 
ประเภท คือ 

1. รูปแบบส่ือท่ีเป็นวจันภาษา (Verbal Form) มีขอบเขตกวา้งขวางตั้งแต่  คาํคม  ภาษิต 
บทกลอน เพลงพื้นบา้น เพลงสอนเด็ก เร่ืองเล่า ตาํนาน ปริศนาคาํทาย ฯลฯ 

2. รูปแบบส่ือท่ีเป็นพฤติกรรม (Behavior  Form) เช่น ความเช่ือพื้นบา้น ประเพณี 
ธรรมเนียม วธีิการรักษาพยาบาล งานเฉลิมฉลอง การเล่นเกมส์และการละเล่นต่างๆ เป็นตน้ 

3. รูปแบบส่ือท่ีเป็นวตัถุ (Material Form) เช่น งานฝีมือ การผลิตขา้วของเคร่ืองใช ้
เคร่ืองตกแต่งร่างกาย เส้ือผา้ ของเล่น  อาหาร ฯลฯ 
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4. รูปแบบส่ือท่ีเป็นอวจันภาษา (Non- verbal Form) เช่น  การแสดง  อากปักิริยา      
การเตน้รํา การวาดภาพหรือเขียนอกัษรบนฝาผนงั ฯลฯ 

2.1.4  แนวคิดเก่ียวกบัการสืบทอดส่ือพื้นบา้น 
เม่ือพิจารณาส่ือพื้นบ้านในฐานะเป็นส่ือประเภทหน่ึง ในการสืบทอดส่ือพื้นบ้าน        

จึงจาํเป็นตอ้งทาํให้ครบทุกองค์ประกอบ ทั้ง การสืบทอดตวัศิลปิน สืบทอดดา้นผูช้ม สืบทอดดา้น
เน้ือหา และการสืบทอดช่องทางการแสดง (กาญจนา แกว้เทพ, 2548) 

1.  การสืบทอดศิลปินพื้นบา้น 
กระบวนการอบรมบ่มเพาะศิลปินในสมยัโบราณนั้นใชเ้วลาในการฝึกฝนนานมากกว่า

จะกา้วข้ึนมาเป็นศิลปินในขณะท่ีระบบสมยัใหม่นั้นไม่ไดส้นใจท่ีกระบวนการสร้างดงักล่าว สนใจ
แต่การจะนาํไปใชง้านจึงส่งผลต่อการหดหายของศิลปินพื้นบา้น ดงันั้นการสืบทอดศิลปินพื้นบา้น
จึงมีความสําคญัทั้งในเชิงคุณภาพและในเชิงปริมาณเพื่อมาทดแทนศิลปินท่ีลดลง การสืบทอด
ศิลปินในเชิงคุณภาพนั้น คือ จะตอ้งสืบทอดไดค้รบทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่  ความรู้เชิงเทคนิค  คุณค่าต่างๆ 
ท่ีมีอยูใ่นเน้ือของส่ือพื้นบา้น และจิตวญิญาณของส่ือพื้นบา้น 

2. การสืบทอดผูช้มส่ือพื้นบา้น เป็นการเก่ียวขอ้งกบั แนวคิดเร่ืองการสร้างตลาดผูช้ม
ในอนาคต  แนวคิดเร่ืองบนัไดปลาโจนทางศิลปะ  และการสร้างผูช้มท่ีมีความรู้  สามารถดูศิลปะ
อยา่งเขา้ใจ 

3. การสืบทอดเน้ือหาส่ือพื้นบา้น โดยส่ือพื้นบา้นมีกระบวนการสร้างสรรค์เน้ือหามา
จากวฒันธรรมแบบ “มุขปาฐะ” (Oral Culture) ซ่ึงมีจุดแข็งเร่ืองความคิดสร้างสรรค ์ ดงันั้นการสืบ
ทอดควรมีการจดบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

4. การส่งเสริมเพื่อเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ ส่ือพื้นบา้นมกัจะถูกส่ือมวลชนสมยัใหม่
เขา้ไปแยง่ชิงพื้นท่ี ในขณะท่ีในเวทีของส่ือมวลชนเอง ส่ือพื้นบา้นก็มีโอกาสนอ้ยท่ีจะเขา้ไปใชพ้ื้นท่ี 

นอกจากนั้น ยงัมีองคป์ระกอบในการสืบทอด  เพิ่มเติมนอกเหนือจากองคป์ระกอบดา้น
การส่ือสาร ดงัน้ี 

1. ช่องทางในการสืบทอด  เช่น การสืบทอดผา่นสถาบนัการศึกษา ซ่ึงเป้าหมายของการ
สืบทอดแบบน้ี เน่ืองจากระยะเวลาในการสอนมีนอ้ยและความไม่ต่อเน่ือง จึงอาจจะมีประโยชน์ใน
การสร้างตลาดผูช้มท่ีมีคุณภาพในอนาคต ส่วนช่องทางอ่ืนๆ เช่น การสืบทอดท่ีบา้นซ่ึงมกัจะเป็น
การสืบทอดในสายตระกูลและบุคคลใกลชิ้ด  การสืบทอดท่ีวดั ท่ีมีประโยชนในดา้นท่ีวดัเป็นพื้นท่ี
สาธารณะ  รวมทั้งเป็นพื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ  ซ่ึงเอ้ือต่อการสืบทอดส่ือพื้นบา้น  

2. แรงจูงใจของผูท่ี้มาเรียนส่ือพื้นบ้านมีหลากหลาย  เช่น  เคยมีความผูกพันกับ
ครอบครัวท่ีเป็นส่ือพื้นบา้น  ตามเพื่อน  มีจิตสํานึก  สนใจความแปลกใหม่  ใช้เวลาว่างให้เป็น
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ประโยชน์  รวมถึงปัจจยัผลกัดนัอ่ืนๆ ไม่ว่าอาจจะเป็นเพราะถูกพ่อแม่บงัคบัหรือการท่ีไม่อยากอยู่
บา้น  

3. วิธีการสืบทอด ไดแ้บ่งตามลาํดบัขั้นของการฝึกฝน เร่ิมตั้งแต่การเร่ิมเรียน เช่น อาจ
มาจากสายเลือด  เรียนจากตาํราหรือผา่นส่ือโสตทศัน์ หรือการลงมือปฏิบติั  ไปสู่การฝึกฝน  อบรม
ในการเรียน  การออกหาประสบการณ์  การกา้วสู่การเป็นมืออาชีพ  และการยกระดบัมาเป็นครูผู ้
ถ่ายทอด  แต่เม่ือเทคโนโลยีทนัสมยัเพิ่มมากข้ึน การสืบทอดมีการใช้จดบนัทึกเพื่อง่ายต่อการ
ทบทวน  หรือมีการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการเรียนการสอน เป็นตน้   

4. ประเภทของส่ือกบัศกัยภาพการส่ือสาร  “ประเภท” ของส่ือมีความสัมพนัธ์กบัการ
สืบทอด  โดยเฉพาะส่ือพื้นบา้นท่ีตอ้งใช้เวลาในการอบรมบ่มเพาะนาน  มีลกัษณะความเป็นธุรกิจ
นอ้ย   

5. ผลท่ีเกิดข้ึน  การสืบทอดในช่องทางท่ีแตกต่างกนั  ส่งผลท่ีแตกต่างกนั  หากสืบทอด
ผา่นสถาบนัการศึกษา จะมีผลในดา้นการสร้างผูช้มท่ีมีปริมาณมาก หากสืบทอดท่ีบา้นศิลปิน  มีผล
ทางดา้นการสร้างศิลปินใหม่  และเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัศิลปินเก่า  หากสืบทอดในชุมชน  
จะช่วยร้ือฟ้ืนธรรมเนียมประเพณีท่ีชุมชนจะเขา้มาเป็นผูส้นบัสนุนส่ือพื้นบา้น เป็นตน้  

6. เง่ือนไขเอ้ืออาํนวย/ อุปสรรค โดยเง่ือนไขและอุปสรรคอาจมาจากทั้งภายในและ
ภายนอก ดงัน้ี 

6.1 เง่ือนไขเอ้ืออาํนวย มาจากทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก 
6.1.1 ปัจจยัภายใน เช่น การเป็นส่ือท่ีมีความเช่ือกาํกบัทาํใหช้าวบา้นไม่กลา้ลบ

หลู่ซ่ึงส่วนน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัพิธีกรรม  หรือมิติด้านเศรษฐกิจ  เช่น  การท่ียงัมีอุปสงค์ (Demand) 
หรือตลาดผูช้มอยู ่ รวมถึงคุณลกัษณะอนัเป็นเสน่ห์ของส่ือพื้นบา้น 

6.1.2 ปัจจยัภายนอก  ไดแ้ก่  ความสามารถในการตอบสนองของส่ือพื้นบา้นท่ี
สถาบนัแบบใหม่ยงัไม่สามารถทดแทนได ้ หรือการท่ีมีหน่วยงาน/  องคก์รต่างๆ ใหก้ารสนบัสนุน 

6.2 ปัญหาและอุปสรรค เช่น การขาดแคลนบุคคล /ศิลปินท่ีจะมาสืบทอด การขาด
แคลนทรัพยากร  งบประมาณ  สถานท่ีท่ีจะใชฝึ้กฝน  การขาดแคลนความรู้ ความเขา้ใจท่ีจะพฒันา
สืบทอดใหถู้กทาง 
 
2.2 แนวคิดเกีย่วกบัเพลงพืน้บ้าน  

เน่ืองจาก เพลงซอนั้น มีคุณลกัษณะท่ีสําคญัจดัอยูใ่นกลุ่มเพลงพื้นบา้น โดย “การซอ” 
ในสารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคเหนือ (2542, น. 2019)  ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่เป็นการขบัลาํนาํ
ประจาํทอ้งถ่ินของชาวลา้นนา จดัอยู่ในประเภทเพลงพื้นบา้น ซ่ึงเป็นลกัษณะเพลงปฏิพากย ์คือ มี
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นกัร้องชายหญิงท่ีเรียกวา่ ช่างซอ ทาํหนา้ท่ีขบัเพลงเป็นทาํนองต่างๆ โตต้อบกนั จากนั้นเม่ือผูว้ิจยั
ไดท้าํความเขา้ใจเก่ียวกบัเพลงพื้นบา้นในแนวคติชนวทิยาแลว้ จะไดเ้ช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
เพลงพื้นบา้นและเพลงซอ  เพื่อให้เห็นภาพรากฐานท่ีมาของเพลงพื้นบา้น ซ่ึงจะทาํให้เขา้ใจท่ีไป 
และความสาํคญั ตลอดจนพฒันาการของเพลงซอทั้งในอดีต และปัจจุบนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.2.1 ประวติัและพฒันาการของเพลงพื้นบา้น  
เพลงพื้นบ้าน เป็นร้อยกรองท่ีนํามาจดัจงัหวะของคาํ และใส่ทาํนองเพื่อขบัร้องใน

ท้องถ่ินสืบทอดต่อกันมาด้วยวิธีจดจํา เป็นเพลงท่ีกลุ่มชนในท้องถ่ินต่างๆ ประดิษฐ์เน้ือหา 
ท่วงทาํนองและ ลีลาการร้อง การเล่น เป็นแบบแผนตามความนิยมและสภาพแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน
นั้นๆ โดยท่ีมาของ เพลงพื้นบา้น เช่ือกนัวา่ เกิดจากนิสัยชอบบทกลอนของคนไทยในทอ้งถ่ินต่างๆ 
ท่ีเรียงร้อยถอ้ยคาํมีสัมผสัคลอ้งจอง และประดิษฐ์ทาํนองท่ีร้องง่ายแลว้นาํมาร้องเล่นทั้งในยามวา่ง 
ในโอกาสต่างๆ หรือระหวา่งทาํงานร่วมกนั ไม่วา่จะเป็น งานเทศกาล งานประเพณี การทาํงาน หรือ
ประกอบอาชีพ เพื่อผอ่นคลายความเหน็ดเหน่ือยจากการทาํงาน เพื่อความสนุกสนาน และเพื่อความ
สามคัคีในกลุ่มชน การใช้ถ้อยคาํในเพลงพื้นบา้นนั้น มีลกัษณะตรงไปตรงมา นิยมใช้ภาษาพูด
มากกวา่ภาษาเขียน บางคร้ังก็แฝงนยัให้คิดในเชิง สองแง่สองง่าม บางเพลงก็ร้องซํ้ าไปมาชวนให้
ขบขนั เพลงพื้นบา้น จึงเป็นเพลงท่ีชาวบา้นร้องเล่น เพื่อความสนุกสนานบนัเทิงใจ และเพื่อผ่อน
คลายความเหน็ดเหน่ือยจากการทาํงาน รวมทั้งเพื่อรวมกลุ่มกนัประกอบการงานและพิธีกรรมใน
การขบัร้องเพื่อความบนัเทิงต่างๆ นั้น จะมีจงัหวะดนตรีทอ้งถ่ิน (Folk music) เขา้มา และมีการร้อง
รําทาํเพลงไปดว้ย จึงเกิดเป็นลกัษณะระบาํชาวบา้น (Folk dance) ข้ึน (ท่ีมาและพฒันาการของเพลง
พื้นบา้น, ม.ป.ป.)   

สําหรับประวติั ความเป็นมาของเพลงพื้นบา้นในประเทศไทยนั้น มีมานาน แลว้ดงั
ขอ้ความในศิลาจารึก หลกัท่ี 1 กล่าววา่ 

“เสียงพาทย ์เสียงพิน เสียงเล่ือน เสียงขบั ใครจกัมกัเล่น เล่น ใครจกัมกัหวั หวั” และใน
ไตรภูมิพระร่วงของพญาลิไท กล่าววา่ “…บา้งเตน้ บา้ง รํา บา้งฟ้อนระบาํ บรรฤาดุริยดนตรี บา้งดีด 
บา้งสี บา้งตี บา้งเป่า บา้งขบัสรรพสาํเนียง เสียงหมู่นกัคุณจนกนัไปเดียรดาษ…" 

โดยสามารถเรียงลาํดบัตามเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ในการขบัร้องเพลงพื้นบา้นได้
ดงัน้ีคือ เร่ิมตน้จากสมยัอยุธยา ยุคสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ มีขอ้ความใน กฎมณเฑียรบาล 
ตอนท่ี 15 ไดก้ล่าว ถึงการเล่นร้องเรือ เป่าขลุ่ย เป่า ป่ี ตีทบั ขบัรํา ซ่ึงเป็นเพลงและดนตรีสมยันั้น 
ต่อมาสมยักรุงศรีอยุธยาตอนปลาย กล่าวถึงการเล่นเพลงเทพทองของพระมหานาค วดัท่าทราย ไว้
ในหนงัสือปุณโณวาทคาํฉนัท ์เป็นการแสดงท่ีเป็นมหรสพชนิดหน่ึง  ในงานสมโภชพระพุทธบาท 
สระบุรี ซ่ึงไดก้ล่าวไดว้า่ ในสมยัอยธุยา มีการกล่าวถึงเพลงพื้นบา้นอยู ่2 ประการ คือ เพลงเรือ และ
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เพลงเทพทอง พอมาในสมยัรัตนโกสินทร์ เป็นสมยัท่ีมีหลกัฐานเก่ียวกบัเพลงพื้นบา้นชนิดต่างมาก
ท่ีสุด ตั้งแต่รัชกาลท่ี 1 ถึงรัชกาลท่ี 5 เป็น “ยคุทอง” ของเพลงพื้นบา้นท่ีเป็นเพลงปฏิพากย ์เช่น เพลง
ฉ่อย เพลงอีแซว  เพลงส่งเคร่ือง หรือเพลงทรงเคร่ือง หลงัสมยั รัชกาลท่ี 5 อิทธิพลวฒันธรรม
ตะวนัตกทาํใหเ้กิดเพลงไทยสากลข้ึน 

ส่วนเพลงพื้นบา้นท่ีเป็นการแสดงของไทยนั้น เป็นมหรสพท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมาก
ในช่วง รัชกาลท่ี 5-7 จนกระทัง่หลงัสมยัสงครามโลกคร้ัง ท่ี 2  เป็นตน้มา ก็เร่ิมซบเซาและเส่ือม 
อยา่งไรก็ตามการฟ้ืนฟู ดว้ยการศึกษา และเผยแพร่ใน ช่วงปี 2515 เป็นตน้มาของนกัวิชาการและ
ผูส้นใจ ทาํให้เพลงพื้นบา้นท่ีเป็นการแสดงกลบัมาเป็นท่ีนิยมอีกคร้ังหน่ึง  เพลงพื้นบา้นบางเพลง
ไดรั้บการปรับรูปแบบเป็นเพลงลูกทุ่ง ทาํให้เพลงพื้นบา้นบางประเภท ยงัเป็นท่ีรู้จกัของคนรุ่น
ปัจจุบนัไม่ถูกลืมเหมือนเพลงพื้นบา้นอ่ืนๆ อีกจาํนวนมาก 

ส่ิงท่ีน่าสังเกตคือ ในระยะแรกของเพลงพื้นบา้นนั้น จะเนน้เป็นส่วนหน่ึงของพิธีกรรม
พื้นบา้นเพื่อก่อให้เกิดความเจริญงอกงามในการดาํเนินชีวิต  ต่อมาเม่ือความเช่ือของคนในสังคม
เปล่ียนแปลงไป ความเขา้ใจต่อความหมายดั้งเดิมก็แปรเปล่ียนเป็นเพลงท่ีร้องเล่นสนุกตามประเพณี
แต่เพียงอยา่งเดียว  จากบทบาทซ่ึงเคยเป็นส่วนหน่ึงของพิธีกรรม เหลือเพียงบทบาทในดา้นการ
บนัเทิง เป็นการละเล่นท่ีสังคมจดัข้ึนเพื่อรวมกลุ่มสมาชิกในสังคม และเพื่อย ํ้าความสัมพนัธ์์ของ
กลุ่ม จึงมีลกัษณะการร้องเล่นเป็นกลุ่มหรือเป็นวง ส่วนใหญ่เป็นเพลงสั้ นๆ ท่ีร้องง่ายไม่จาํเป็น
จะตอ้งใชศิ้ลปินผูมี้ความสามารถโดยเฉพาะ ส่วนเพลงพื้นบา้นท่ีมีลกัษณะเป็นการแสดง หมายถึง 
เพลงพื้นบา้นท่ีมี ลกัษณะการร้อง การเล่นเป็นการแสดงมี การสมมุติบทบาท ผกูเร่ือง เป็นชุดทาํให้
การร้องยดืยาวข้ึน  ซ่ึงผูร้้องจาํ เป็นจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถ เป็นพิ เศษ เช่น มีความจาํดี มี
ปฏิภาณฝีปากดี มีความสามารถในการสร้างสรรค์เน้ือร้อง ผูท่ี้แสดงได้ ถ้าไม่มีพรสวรรค์มาแต่
กาํเนิดก็มกัจะเป็นผูท่ี้มีใจรัก และฝึกฝนมาอยา่งดี ส่วนใหญ่จะเสาะแสวงหาครูเพลง และฝากตวัเป็น
ลูกศิษย์์ คุณสมบติัเช่นน้ี ไม่สามารถมีไดทุ้กคน จึงทาํให้เกิดการแบ่งแยก ระหวา่งกลุ่มคนร้อง และ
คนฟังข้ึน คนท่ีร้องเก่งในหมู่บ้านมักจะเป็นท่ีรู้จกัของคนทั้งในหมู่บ้านเดียวกัน และหมู่บ้าน
ใกล้เคียง เม่ือมีงานบุญงานกุศลท่ีเจ้าภาพตอ้งการความบนัเทิงก็จะมีการว่าจา้งไปเล่นโตค้ารม
ประชนักนั ทาํให้เกิดมีการประสมวง คือนาํพ่อเพลงแม่เพลงฝีปากดีมารวมกลุ่มกนัเขา้เป็นกลุ่ม
รับจา้งแสดงในงานต่างๆ จากเพลงท่ีร้องเล่นตามลานบา้น ลานวดั ไดก้ลายมาเป็นเพลงท่ีร้องเล่นใน
โรง หรือบนเวทีในระยะหลงั มีการตกแต่งฉากเหมือนโรงลิเก และตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 5  เป็นตน้มา
การแสดงเพลงพื้นบา้นภาคกลางไดรั้บอิทธิพลของละครนอก และละครร้องมากจึงได้ปรับการ
แสดงคล้ายละครนอกมากข้ึน เช่น มีการร้องประสมวงพิณพาทย ์และแต่งกายแบบละครนอก 
กลายเป็นการแสดงท่ี เรียกวา่ เพลงส่งเคร่ือง หรือเพลง ทรงเคร่ือง ส่วนทางภาคอีสานในระยะเวลา
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ใกลเ้คียงกนั ก็นิยมนาํนิทานมาร้องเล่นเป็นเร่ือง เรียกวา่ ลาํพื้น และกลายเป็นลาํหมู่และลาํเพลินไป
ในท่ีสุด ทางภาคเหนือเพลงพื้นบา้นท่ีเป็นการแสดง ไดแ้ก่การขบัซอเมือง ซอเก็บนก จะเห็นไดว้า่
เพลงพื้นบา้นไดพ้ฒันาจากเพลงของกลุ่มชนเป็นเพลงการแสดง และเพลงอาชีพในท่ีสุด  (เพลง
พื้นบา้นภาคเหนือ, ม.ป.ป.) 
 
ตารางที ่2.2  สรุปพฒันาการของเพลงพื้นบา้นของประเทศไทย 
 

พฒันาการ เป้าหมาย 

สุโขทัย 
(ก่อนศิลาจารึกพอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช) 
(มุขปาฐะ/ ระบาํชาวบา้น/ ดนตรีทอ้งถ่ิน) 

 
 

อยุธยา 
( เพลงเรือ / เพลงเทพทอง) 

 
 

รัตนโกสินทร์ 
- ร.1-ร.5 (ยุคทอง) เพลงฉ่อย/ เพลงอีแซวเพลง

ทรงเคร่ือง 
- หลงั ร.5 เกิดเพลงไทยสากล 
- ร.5-ร.7 ความนิยมลดลงโดยเฉพาะช่วงหลัง

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 
- หลงั พ.ศ.2515 มีการพื้นฟูใหก้ลบัมาเป็นท่ีนิยม

และมีการปรับประยกุตเ์ป็นเพลงลูกทุ่ง 

 
เน้นเป็นส่วนหน่ึงของพิธีกรรมพื้นบ้าน
เพื่อให้ เ กิดความเจริญงอกงามในการ
ดาํเนินชีวติ  
 

(พิธีกรรม+บนัเทิง) 
 
 
 
 
ร้องเล่นสนุกตามประเพณีและเพื่อการ
รวมกลุ่มในสังคม 

(เนน้บนัเทิง) 

 
2.2.2  คุณลกัษณะและประภทของเพลงพื้นบา้น 

ลกัษณะเด่นของเพลงพื้นบา้น คือ มีความเรียบง่าย ฟังแลว้เขา้ใจทนัที ถา้จะมีการ
เปรียบเทียบ แฝงสัญลกัษณ์ สามารถแปลความหมายไดโ้ดยไม่ยากนกั เป็นความเรียบง่ายท่ีสมบูรณ์ 
คือทั้งง่ายและคมคาย สวยงามไปในตวั  รู้จกัเลือกหยิบคาํสละสลวยมาเรียงกนัเขา้ ถึงจะนอ้ยคาํ แต่
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ผูช้มก็สามารถมองเห็นภาพและไดรั้บรู้อรรถรส และซึมซบับรรยากาศ ส่วนมากเป็นการเก้ียวพา
ราสี หรือการซกัถามโตต้อบกนั 

ความเด่นอีกประการของเพลงพื้นบ้านอยู่ ท่ีความไพเราะ คารมหรือถ้อยคําท่ีมี
ความหมาย กินใจ ใชไ้หวพริบปฏิภาณในการร้องโตต้อบกนั เพลงพื้นบา้น ส่วนใหญ่จะมีเน้ือร้อง 
และทาํนองง่ายๆ ร้องเล่นไดไ้ม่ยาก ฟังไม่นานก็สามารถร้องเล่นตามได ้การเล่น เพลงชาวบา้น จะ
เล่นกนัตามลานบา้น ลานวดั ทอ้งนา ตามลาํนํ้ า แลว้แต่โอกาสในการเล่นเพลงเคร่ือง ดนตรี ท่ีใช้
เป็นเพียงเคร่ืองประกอบจงัหวะ เช่น ฉ่ิง กรับ กลอง หรือ เคร่ืองดนตรี ท่ีประดิษฐ์ข้ึนเอง บางทีก็ใช้
การปรบมือประกอบจงัหวะส่ิงสาํคญัในการร้องเพลงชาวบา้น อาจมีลูกคู่ท่ีร้องรับ ร้องกระทุง้ หรือ
ร้องสอดเพลง ซ่ึงจะช่วยทาํใหเ้กิดความสนุกสนานครึกคร้ืนยิง่ข้ึนโดยสามารถสรุปลกัษณะเด่นของ
เพลงพื้นบา้น ท่ีสังเกตไดด้งัน้ี (เพลงพื้นบา้นภาคเหนือ, ม.ป.ป.) 

สํานวนภาษาใชค้าํธรรมดาพื้นๆ ไม่มีบาลีสันสกฤตปน ฟังเขา้ใจง่าย แต่ถอ้ยคาํคมคาย
อยูใ่นตวัทาํใหเ้กิดความสนุกสนาน บางคร้ังแฝงไวด้ว้ย การใชส้ัญลกัษณ์แทนคาํหยาบต่างๆ เป็นตน้ 
วา่ ยาเส้นใบพลู ท่ีนา หวัหมู (อุปกรณ์ไถนา) เป็นตน้ และ เรียบง่ายทางดา้นโอกาส และสถาน ท่ีเล่น 

1. มีความสนุกสนานเพลิดเพลินมีความคมคายในการใชภ้าษากระทบกระเทียบเปรียบ
เปรยชวนใหคิ้ด จากประสบการณ์ท่ีพบเห็นอยูใ่นวถีิชีวติทอ้งถ่ิน 

2. มีภาษาถ่ินปะปนอยู่ ทาํให้สะทอ้นให้เห็นถึงวิถีการดาํเนินชีวิต ประเพณีความเช่ือ
ตลอดจนค่า นิยมต่างๆ ท่ีแฝงอยู ่

3. ลกัษณะภาษาคลอ้งจองกนั ท่ีเป็นกลอนหัวเดียว คือ กลอนท่ีลงทา้ยดว้ยสระชนิด
เดียวกนั เช่น กลอน ไล (ลงเสียงขา้งทา้ยด้วยสระไอตลอด) กลอนลี (ลงเสียงขา้งทา้ยด้วยสระอี
ตลอด) เป็นตน้ ซ่ึงง่ายต่อการเล่นมุ่งใหทุ้กคนมีส่วนร้องไดส้นุกสนานร่วมกนั 

4. มกัจะมีการร้องซํ้ า บางทีซํ้ าท่ีตน้เพลง หรือบางทีซํ้ าท่ีท่อนทา้ยของเพลง  เป็นการ
เพิ่มความสนุกสนานให้ผูอ้ยูร่อบขา้งไดมี้ส่วนร่วมในเพลง ทาํให้บรรยากาศครึกคร้ืนและเน่ืองจาก
เป็นการประทะคารมกนัสดๆ ซ่ึงช่วงการร้องซํ้ าน้ีจะช่วยให้ไดมี้โอกาสคิดคาํและพ่อเพลง แม่เพลง
จะไดพ้กัเหน่ือย และสามารถใชป้ฏิภาณพลิกแพลง ย ัว่ลอ้กนัอีกดว้ย 

นอกจากน้ีเพลงพื้นบา้นยงัมีลกัษณะพิเศษอีก คือ เป็นวรรณกรรมมุขปาฐะท่ีเล่าสืบต่อ
กนัมา ปากต่อปากไม่สามารถจะสืบคน้หาตวัผูแ้ต่งท่ีแน่นอนไดแ้ละมีลกัษณะของความเป็นพื้นบา้น 
พื้นเมือง เป็นงานของชาวบา้นซ่ึงถ่ายทอดมาโดยการเล่าจากปากต่อปาก อาศยัการฟังและการจด จาํ 
ไม่มีการจดบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่ ไม่วา่เพลงพื้นบา้นจะสืบทอดมาตามประเพณี มุขปาฐะ 
ทั้งน้ีมิได้หมายความว่า เพลงทุกเพลงจะมีต้นกาํเนิดโดยชาวบา้นหรือการร้องปากเปล่าเท่านั้น 
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ชาวบา้นอาจไดรั้บเพลงบางเพลงมาจากชาวเมือง แต่เม่ือผา่นการถ่ายทอดโดยการร้องปากเปล่า และ
การท่องจาํนานๆ เขา้ก็กลายเป็นเพลงชาวบา้นไป 

เพลงพื้นบา้นของไทยส่วนใหญ่เล่นกนัในหมู่หนุ่มสาวแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือชายกลุ่ม
หน่ึง หญิงอีกกลุ่มหน่ึง การวา่เพลงพื้นบา้น มกัเก่ียวกบัการเก้ียวพาราสี เร่ือง รักๆ ใคร่ๆ ส่วนมาก
ใชร้้องโตต้อบกนัดว้ยกลอนสด เม่ือฝ่ายชายร้องเพลงนาํก่อน โดยประเพณียอ่มไดรั้บการตอบสนอง
จากกลุ่มผ่ายหญิง คาํร้องจากฝ่ายหญิงได้แสดงออกถึงการต้อนรับและร้องเพลงในคาํกลอนซ่ึง
แสดงออกถึงการปกป้องตนเองอยา่ง สุภาพ ตามลกัษณะของกุลสตรีไทยแบบดั้งเดิม การวา่กลอน
สดโตต้อบกนัระหวา่งชายหญิงน้ี คนไทยทุกกลุ่มถือเป็นขนบประเพณีเหมือนๆ กนั ปฏิบติัสืบต่อ
กนัมาหลายชัว่อายุคน ปรากฏว่ามีประเพณีห้ามหนุ่ม สาวพบปะกนัสองต่อสอง แต่เม่ือจะใช้คาํ
กลอนพดูจากนัแลว้อนุญาตใหเ้ก้ียว พาราสีกนัไดโ้ดยไม่ตอ้งออ้มคอ้ม  ถา้หนุ่มสาวท่ีไม่ปะทะคารม
เป็นคาํกลอนก็จะได้รับการตาํหนิจากสังคมว่าข้ีขลาดตาขาว ไม่กล้าลงบ่วง หนุ่มสาวท่ีไม่ได้
แต่งงานเพราะโตต้อบกลอนสดไม่เป็นเรียกวา่ ตกบ่วง 

นอกจากนั้น เพลงพื้นบา้นของไทยแสดงออกถึงความสามคัคี ร่ืนเริงตามแบบแผน
วฒันธรรมโบราณของไทยท่ีสืบทอดติดต่อกนัมาหลายชัว่อายุคน เป็นการแสดงออกของศิลปินเพื่อ
ศิลปะ โดยฝ่ายชายมีผูน้าํในการวา่เพลงเรียกวา่ พ่อเพลง ในทาํนองเดียวกนั ผูน้าํในการวา่เพลงของ
ฝ่ายหญิงก็เรียกวา่ แม่เพลง  พอ่เพลง และแม่เพลงส่วนมากก็จะเป็นญาติผูใ้หญ่ของหนุ่มสาวทั้งสอง
ฝ่าย นั่นเอง ทั้งพ่อเพลงและแม่เพลงจะหาโอกาสเสริมทกัษะความรู้เก่ียวกบัชีวิตคู่ และเร่ือง
เพศสัมพนัธ์ถ่ายทอดออกมาในคาํร้องอนัฉลาด แหลมคมในบทกลอนของเพลงพื้นบา้น อาจกล่าว
ไดว้า่คนไทยมีกรรมวธีิการสอนใหห้นุ่มสาวรู้เร่ืองเพศสัมพนัธ์ในอดีตมายาวนานแลว้ จากประเพณี
การเล่นเพลงพื้นบา้นของไทย ก่อนท่ีจะปะทะคารมกนัเชิงบทเชิงกลอน ผูอ้าวุโสนอ้ยกวา่จะแสดง
ความคารวะผูอ้าวุโสมากกว่า จะว่าเป็นกลอนขอ อภยัล่วงหน้าว่าหากล่วงเกินด้วยกาย วาจา ใจ 
ประการใด ก็ขอให้อภยัดว้ย  เม่ือคารวะคู่แข่งท่ีเป็นผูอ้าวุโสกว่าแลว้ ผูว้า่เพลงก็ไม่ลืมบอกกล่าวผู ้
ร่วมฟัง ดว้ยการออกตวั ถ่อมตวั ดว้ยความสุภาพอ่อนโยนว่า หากการว่ากลอนสดจะขลุกขลกัไม่
สละสลวย หรือไม่ถึงใจผูฟั้งก็ขอได้โปรดให้อภยัด้วยจะเห็นได้ว่าแก่นแทข้องคนไทยสุภาพ
อ่อนโยนเป็นชาติเผ่าพนัธ์ุท่ีถ่อมตวั เสมอเม่ือผ่านพิธีการออกตวัถ่อมตวั ตามประเพณีแลว้ก็จะ
ประจนัหนา้กนั ทกัทายกนัดว้ยคาํข่มขวญักนั เม่ือมีโอกาสวา่เพลงพื้นบา้นกนัระหวา่งชายหญิงโดย
ประเพณีจะอนุญาตใหฝ่้ายหญิงโตต้อบเป็นคาํกลอนสดกบัฝ่ายชายอยา่งเต็มท่ี จะวา่กลอนสดแสดง
ความรักความเกลียดชังใครได้อย่างเปิดเผย โดยไม่ถือว่าเป็นการทาํตนเส่ือมเสียเลย  โดย
ขนบประเพณีเดิมสืบเน่ืองมาแต่ดึกดาํบรรพอ์นุญาตให้สตรีเพศแสดงออกซ่ึงสิทธิเสรีภาพทดัเทียม
หรือลํ้าหนา้ผูช้าย 
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เม่ือการเล่นเพลงพื้นบา้นจบส้ินลงแลว้ ผูร้้องเพลงพื้นบา้นท่ีมีอาวุโสน้อยกว่าจะไป
แสดงคารวะขอขมาโทษผูท่ี้มีอาวโุสสูงกวา่ ในกรณีท่ีอาจมีการวา่กลอนสดล่วงเกินไปบา้ง เป็นการ
แสดงถึงลกัษณะการอ่อนน้อมถ่อมตนและการเคารพผูอ้าวุโส ซ่ึงเป็นวฒันธรรมท่ีดีของคนไทย 
นอกจากนั้น ผูใ้ดรู้ตวัวา่เพลงพื้นบา้นกลอนสดยงัไม่ไดม้าตรฐาน ก็จะใฝ่หาความรู้ความชาํนาญจาก
ผูท่ี้เช่ียวชาญกวา่ โดยการเตรียมการ การฝึกซอ้ม จะใชเ้วลาวา่งจากอาชีพหลกัประจาํ เช่น การทาํไร่ 
ไถนา ส่วนใหญ่ผูร้้องฝ่ายชายก็จะไปขอเรียนจากพ่อเพลง ขณะท่ีผูร้้องฝ่ายหญิงก็จะไปฝึกเพิ่มเติม
ความรู้ความชาํนาญจากแม่เพลง 

เพลงพื้นบา้นโดยทัว่ไป ถา้แบ่งตามผูเ้ล่นสามารถแยกได ้2 ประเภท ใหญ่ๆ ดงัน้ีคือ 
1. เพลงเด็ก การเล่น เป็นการแสดงออกอย่างหน่ึงในกลุ่มชน จะแตกต่างกนัไปตาม

วฒันธรรม และเม่ือ มีการเล่นเกิดข้ึนก็มกัมีบทเพลงประกอบการเล่นดว้ย เพลงท่ีร้องก็ง่ายๆ สั้นๆ 
สนุกสนาน เช่น รี รี ขา้ว สาร มอญซ่อนผา้ จํ้าจ้ีมะเขือเปราะ  แมงมุมขยุม้หลงัคา เพลงเด็ก จาํแนก
ยอ่ยๆ ได ้4 ประเภท ดงัน้ี 

1) เพลงร้องเล่น เช่น โยกเยกเอย ฝนตกแดดออก นกกระจอกเขา้รัง  
2) เพลงหยอกลอ้ เช่น ผมจุก ผมมา้ ผมเปีย ผมแกละ  
3) เพลงขู่ ปลอบ เช่น แม่ใครมา นํ้าตาใครไหล จนัทร์เจา้ขา แต่ชา้แต่ เขาแห่ยายมา  
4) เพลงประกอบการเล่น เช่น จํ้าจ้ีมะเขือเปราะ รี รี ขา้วสาร มอญซ่อนผา้  

2.  เพลงผูใ้หญ่ เพลงผูใ้หญ่มีหลายประเภท นอกจากจะให้ความสนุกสนาน บนัเทิงใจ
แล้ว ยงัสะท้อนให้เห็นถึงความสามคัคีร่วมใจกันทาํส่ิงต่างๆ ของสังคมไทย  สภาพวิถีชีวิต 
วฒันธรรมประเพณีต่างๆ ไวอ้ยา่งน่าศึกษาอีกดว้ย ดา้นเพลงกล่อมเด็กจะเห็นความรักความผกูพนั
ใน ครอบครัว ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม ตาํนาน นิทาน ประวติัศาสตร์ ตลอดจนจินตนาการความรู้สึก
นึกคิดของ มนุษย ์ เน่ืองจากความหลากหลายในเพลงกล่อมเด็ก จึงเป็นเพลงท่ีมีคุณค่าแก่การรักษา
ไวเ้ป็นอยา่งยิง่ เพลงผูใ้หญ่ แบ่งเป็น 6 ประเภท คือ  

1) เพลงกล่อมเด็ก เช่น กาเหวา่เอย  พอ่เน้ือเยน็  
2) เพลงปฏิพากย ์เช่น เพลงฉ่อย  เพลงรําวงซ่ึงเพลงปฏิพากยน้ี์ต่อมาวิวฒันาการมา 

เป็นเพลงลูกทุ่ง  
3) เพลงประกอบการเล่น เช่น รําโทน (ต่อมาคือรําวง) ลูกช่วง  เขา้ผ ี มอญซ่อนผา้  
4) เพลงประกอบพิธี เช่น ทาํขวญันาค  แห่นาค  ทาํขวญัจุก แห่นางแมว  
5) เพลงเก่ียวกบัอาชีพ เตน้กาํรําเคียว  
6) เพลงแข่งขนั ส่วนใหญ่คือปฏิพากย ์ 
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นอกจากน้ี ยงัอาจแบ่งประเภทเพลงพื้นบา้นออกไดเ้ป็นกลุ่ม เพื่อความสะดวกในการ
พิจารณา ไดแ้ก่ (เพลงพื้นบา้นภาคเหนือ, ม.ป.ป.) 

1) การแบ่งตามความสั้น–ยาวของเพลง เช่น เพลงสั้นไดแ้ก่ เพลงระบาํ เพลงพิษฐาน 
เพลงสงฟาน เพลงสําหรับเด็ก เพลงชกักระดาน เพลงเขา้ทรง เพลงแห่นางแมว  เพลงฮินเลเล เป็น
ตน้ ส่วนอยา่งเน้ือยาวไดแ้ก่ เพลงฉ่อย เพลงเรือ เพลงอีแซว เป็นตน้ 

2) การแบ่งตามรูปแบบของกลอน คือจดัเพลงท่ีมีฉันทลกัษณ์เหมือนกนัอยู่ในพวก
เดียวกนั จดัให้ เป็นสามพวก คือ พวกกลอนสัมผสัทา้ย คือ เพลงท่ีลงสระขา้งทา้ยสัมผสักนัไป
เร่ือยๆ ไดแ้ก่ เพลงฉ่อย เพลงลาํตดั เพลงระบาํชาวไร่ เพลงระบาํบา้นนา เพลงหนา้ใย เพลงอีแซว 
เพลงสงคอลาํพวน เพลงเทพ ทอง ลงกลอนสัมผสัทา้ยเหมือนกนั แต่เวลาลงเพลงเม่ือใด ตอ้งมีการ
สัมผสัระหวา่งสามวรรคทา้ยเก่ียว โยงกนั เช่น เพลงเรือ เพลงเตน้กาํ เพลงขอทาน เพลงแอ่วเคลา้ซอ   

3) การแบ่งเป็นเพลงโตต้อบและเพลงธรรมดา เพลงร้องโตต้อบ ไดแ้ก่ เพลงฉ่อย เพลง
อีแซวฯลฯ ส่วนเพลงอีกพวก คือ เพลงท่ีเหลือ ซ่ึงเป็นเพลงท่ีร้องคนเดียว หรือร้องพร้อมกนั หรือไม่
จาํเป็นตอ้งโตต้อบกนั เช่น เพลงสาํหรับเด็ก เพลงขอทาน เพลงชกักระดาน เพลงสงฟาง (มกัจะเป็น
เพลงสั้นๆ) เป็นตน้ 

4)  การแบ่งโดยใชเ้วลามาเดินความในการอธิบาย การเลือกการแบ่งวิธีน้ี เพราะเห็นวา่
สามารถสร้างความเขา้ใจสอดคลอ้งกนัไดดี้ เพลงแต่ละเพลงมีความเก่ียวเน่ืองกนัตามลาํดบั เพลงท่ี
เล่นตามเทศกาล และฤดูกาล หนา้นํ้ าหรือหนา้กฐิน ผา้ป่า เล่นเพลงเรือ เพลงหน้าใย ถดัจากหน้า
กฐินเป็นหนา้เก่ียว เล่น เพลงเก่ียวขา้ว เพลงสงคอลาํพวน เพลงสงฟาง เพลงชกักระดาน เพลงเตน้กาํ
รําเคียว ถดัจากหน้าเก่ียว เป็นช่วงตรุษสงกรานต์ เล่นเพลงพิษฐาน เพลงระบาํ เพลง ระบาํบา้นไร่ 
เพลงพวงมาลยั เพลงเหยย่ เพลงท่ีเล่นไดท้ัว่ไปโดยไม่จาํกดัช่วงเวลา ไดแ้ก่เพลงสําหรับเด็ก เพลงอี
แซว เพลงระบาํบา้นนา เพลงพาด ควาย เพลงปรบไก่ เพลงเทพทอง ลาํตดั เพลงแอ่วเคลา้ซอ เพลง
ขอทาน เพลงฉ่อย  

เพลงพื้นบา้นท่ีควรตอ้งกล่าวถึงเน่ืองจากเป็นส่วนหน่ึงของคุณลกัษณะท่ีสําคญัของ
เพลงซอ คือ เพลงปฏิพากย ์  โดยคาํวา่ “ปฏิ” หมายถึง โตต้อบ ส่วนคาํวา่ “พากย”์ หมายถึง การใช้
คาํพดู ดงันั้นเพลงปฏิพากยจึ์งหมายถึง เพลงท่ีร้องโตต้อบกนัระหวา่งผูช้ายกบัผูห้ญิง โดยใชป้ฏิภาณ
ไหวพริบหรือท่ีเรียกวา่ “ร้องแก”้  ความนิยมการขบัร้องเพลงปฏิพากย ์โดยทัว่ไปจะเร่ิมดว้ยบทไหว้
ครู แลว้ฝ่ายชายจะร้องเกร่ิน เชิญฝ่ายหญิงมาร้อง จากนั้นก็จะเป็นการเก้ียวพาราสี และลาจากกนัการ
ร้องไหวค้รูเป็นการระลึกถึงคุณ พระรัตนตรัย คุณบิดามารดา  และครูบาอาจารย ์ท่ีสั่งสอนบทเพลง 
และขอพรให้ร้องเพลงไดร้าบร่ืน ไม่ติดขดั การไหวค้รูจึงสะทอ้นค่านิยมเร่ืองกตญัํูของคนไทย 
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และเป็นกระบวนการท่ีพบในศิลปะการแสดง ของคนไทยทุกประเภท เพลงปฏิพากยมี์อยู่ทุก
ทอ้งถ่ินในประเทศไทย แยกไดเ้ป็น 

เพลงปฏิพากยภ์าคกลาง ไดแ้ก่ เพลงพวงมาลยั เพลงเรือ เพลงอีแซว เพลงเหยอ่ย เพลง
ปรบไก่ เพลงพิษฐาน เพลงเทพทอง เพลงเตน้กาํ เพลงเก่ียวขา้ว เพลงฉ่อย เพลงระบาํบา้นไร่ ลาํตดั 

เพลงปฏิพากยภ์าคเหนือ ไดแ้ก่ จ๊อย และซอทาํนองต่างๆ เช่นซอพม่า ซอล่องน่าน ซอ
ข้ึนเชียงใหม่  ซอละมา้ยเชียงแสน ซอเง้ียว 

เพลงปฏิพากยภ์าคอีสาน ไดแ้ก่ กลอนทาํนองต่างๆ เช่น ลาํเตย้โขง ลาํเตย้พม่า ลาํเตย้
โนนตาล ลาํกลอน ลาํแพน 

เพลงปฏิพากยภ์าคใต ้ ไดแ้ก่ เพลงบอก เพลงนา รวมถึงเพลงประกอบการแสดง เช่น 
หนงัตะลุง มโนราห์ 

2.2.3  บทบาทหนา้ท่ีของเพลงพื้นบา้น 
เพลงพื้นบ้านเกิดข้ึนในสังคมท้องถ่ินท่ีผ่านการเรียนรู้จากวิถีชีวิต ท่ีมีการสืบทอด

ต่อเน่ืองกนัมายาวนาน จึงเปรียบเสมือนเป็นส่วนหน่ึงท่ีสะทอ้นการดาํเนินชีวิตของคนไทย และมี
คุณค่าต่อสังคมอยา่งยิง่ โดยมีหนา้ท่ีท่ีสาํคญั ดงัน้ี (“เพลงพื้นบา้นภาคเหนือ,” ม.ป.ป.) 

1. ให้ความบนัเทิง เพลงพื้นบา้นมีคุณค่าให้ความบนัเทิงใจแก่คนในสังคมตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนัโดยเฉพาะในสมยัท่ียงัไม่มีเคร่ืองบนัเทิงใจมากมายเช่นปัจจุบนัน้ี เพลงพื้นบา้นจึงเป็น
ส่ิงบนัเทิงชนิดหน่ึง ซ่ึงให้ความสุขและความร่ืนรมยแ์ก่คนในสังคม ในฐานะท่ีเป็นการละเล่น
พื้นบา้นของหนุ่ม สาว และในฐานะ เป็นส่วนสําคญัของพิธีกรรมต่างๆ เพลงพื้นบา้นจึงจดัเป็นส่ิง
บนัเทิงท่ีเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิตของชาวบา้น ท่ีเต็มไปดว้ยโวหารปฏิภาณ และ โวหารสังวาสท่ี
เรียกเสียงหวัเราะจากผูฟั้ง นอกจากนั้นเพลงพื้นบา้นยงัมีจงัหวะคึกคกั เร้าใจ มีลีลาสนุก เวลา ร้องมี
ท่าทางประกอบ มีการรําทั้งรําอยา่งสวยงามและรําย ัว่เยา้ท่ีเป็นอิสระ เพลงพื้นบา้นในแง่น้ีจึง มีบท 
บาทเพื่อความบนัเทิงเป็นสาํคญั 

2. ให้การศึกษา เพลงพื้นบา้นเป็นงานสร้างสรรคท่ี์ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของกลุ่ม
ชน จึงเป็น เสมือนส่ิงท่ีบนัทึกประสบการณ์ของบรรพบุรุษท่ีส่งทอดต่อมาให้แก่ลูกหลาน เพลง
พื้นบา้นจึงทาํหนา้ท่ีบนัทึกความรู้และภูมิปัญญาของกลุ่มชนในทอ้งถ่ินมิให้สูญหาย ขณะเดียวกนัก็
มีคุณค่าในการเสริมสร้าง ปัญญาให้แก่ชุมชนดว้ยการให้การศึกษาแก่คนในสังคมทั้งโดยทางตรง
และโดยทางออ้ม การให้การศึกษาโดยทางตรง หมายถึงการให้ความรู้และการสั่งสอนอย่าง
ตรงไปตรงมาทั้งความรู้ทางโลกและความรู้ทางธรรมเช่น ธรรมชาติ ความ เป็นมาของโลกและ
มนุษย ์การดาํเนินชีวิตบทบาท หนา้ท่ีในสังคม วฒันธรรมประเพณี วรรณกรรมกีฬาพื้นบา้น คติ
ธรรม  จะเห็นไดว้า่ เพลงพื้นบา้นมีคุณค่าต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติท่ีปรากฏให้เห็นอยา่ง
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ชดัเจน มีคุณค่าให้การศึกษาแก่คนในสังคมทั้งโดยทางตรงและโดยทางออ้ม รวมทั้งมีคุณค่าในการ
เป็นทางระบายความเก็บกดและการจรรโลงวฒันธรรมของชาติ ตลอดจนมีคุณค่าในฐานะเป็น
ส่ือมวลชนท่ีทาํหนา้ท่ีกระจายข่าวสาร และ วิพากษ์ วิจารณ์สังคม เพลงพื้นบา้นจึงมิใช่จะมีคุณค่า
เฉพาะการสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินใจเท่านั้น แต่ยงัสร้างภูมิปัญญาใหแ้ก่คนไทยดว้ย 

3. เป็นส่ือมวลชนชาวบ้าน ในอดีตชาวบ้านส่วนใหญ่มีปัญหาความยากจน ด้อย
การศึกษาและอยู ่ห่างไกลความเจริญ ส่ือมวลชนบางประเภท เช่น หนงัสือพิมพ ์วิทยุและโทรทศัน์ 
ไม่สามารถเขา้ถึงได ้ง่าย เพลงพื้นบา้นจึงมีบทบาทในการกระจายข่าวสาร และเสนอความคิดเห็น
ต่างๆ  ปัจจุบนัแมส่ื้อมวลชนไดพ้ฒันากา้วหนา้ไปมาก  แต่เพลงพื้นบา้นบางชนิด เช่น หมอลาํ ลาํตดั 
เพลงอีแซวและเพลงฉ่อย ยงัคงมีบทบาทในฐานะเป็นส่ือมวลชนชาวบา้นอยูม่าก ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก
ไดมี้การพฒันารูปแบบและเน้ือหาของเพลงให้มีลกัษณะ เป็นการแสดงท่ีทนัยุคทนัสมยัรวมทั้งการ 
พฒันาความสามารถในการแสดงออกของศิลปินท่ีสามารถโนม้นา้วจิตใจผูฟั้งไดอ้ยา่งดี 

การทาํหนา้ท่ีเป็นส่ือมวลชนของเพลงพื้นบา้นนั้นจะมี 2  ลกัษณะ ไดแ้ก่ การกระจาย
ข่าวสาร และการวพิากษว์จิารณ์สังคมในส่วนของการกระจายข่าวสารนั้น เพลงพื้นบา้นจะทาํหนา้ท่ี
ในการกระจายข่าวสารต่างๆ เช่น เพลงร่อยพรรษา ของกาญจนบุรี ทาํหนา้ท่ีบอกให้รู้วา่ถึงเทศกาล
ออกพรรษา เพลงบอก ของภาคใตแ้ละเพลงตรุษของสุรินทร์ ทาํหนา้ท่ีบอกให้รู้วา่ถึงเทศกาลปีใหม่
แลว้นอกจากน้ีเพลงพื้นบา้น ยงัเป็นเคร่ืองมือในการกระจายข่าวสารของผูป้กครอง หรือผูบ้ริหาร
ประเทศ เช่น หมอลาํ กลอนลาํ ปลูกผกั สวนครัว 

ในสมยัจอมพล ป. พิบูลสงคราม หมอลาํกลอนลาํต่อตา้นคอมมิวนิสต ์สรรเสริญสหรัฐ 
อเมริกา ในสมยัจอมพลสฤษฏ์ิ ธนะรัชต ์ นอกจากเพลงพื้นบา้นจะทาํหนา้ท่ีกระจายข่าวสารแลว้ ยงั
เป็น ส่ือในการวิพากษ์วิจารณ์สังคมใน ด้าน ต่างๆ ได้แก่ เหตุการณ์และเร่ืองราวของชาติ เช่น 
สถาบนั การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ ปัญหา สังคม เป็นตน้ ตามปกติเพลงพื้นบา้นส่วนใหญ่จะ
ไม่ปรากฏการวิพากษว์ิจารณ์ผูป้กครอง หรือแทรกสาระทางการเมือง ไวอ้ยา่งชดัเจน ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะอิทธิพลของวฒันธรรมและค่านิยมท่ีสั่งสมมาแต่อดีตให้ยอมรับการกระทาํของผูป้กครอง แต่
เพลงพื้นบา้นบางชนิด เช่น เพลงอีแซว เพลงฉ่อย เป็นตน้ ในปัจจุบนัมีการวิพากษ ์วิจารณ์สังคม
อยา่งเห็นไดช้ดั ซ่ึงอาจเกิดจากความเจริญกา้วหนา้ของสังคม และระบบการเมืองการปก ครองท่ีให้
เสรีภาพแก่ประชาชน และส่ือมวลชนในการแสดงความคิดเห็นของตนไดอ้ยา่งเปิดเผย ทั้งใน กลุ่ม
ของตน ในท่ีสาธารณะ หรือโดยผา่นส่ือมวลชน ศิลปินพื้นบา้นจึงสามารถแสดงออกทางความคิด
ได ้ โดยอิสระในฐานะท่ีเป็นประชาชน ของประเทศ นอกจากน้ีเพลงพื้นบา้นยงัเป็นสมบติัของ
ส่วนรวม ท่ีสังคม รับผิดชอบร่วมกนัผูแ้ต่งหรือผูร้้อง จึงทาํหนา้ท่ีแสดงความคิดเห็นในฐานะท่ีเป็น
ตวัแทนของกลุ่มชนดว้ย 
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2.2.4  เพลงพื้นบา้นภาคเหนือ 
ในทอ้งถ่ินภาคเหนือของประเทศไทย ซ่ึงในประวติัศาสตร์เป็นถ่ินฐานของอาณาจกัร

ล้านนา ท่ีมีความเจริญของวฒันธรรมสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน ในส่วนของเพลง
พื้นบา้นนั้น ปรากฏให้เห็นวา่มีการขบัร้องและขบัลาํนาํ โดยการใชถ้อ้ยคาํ สําเนียง และทาํนอง ซ่ึง
คลอเคลา้ดว้ยป่ีซอ เรียกว่า “ซออูส้าว” เป็นการร้องโตต้อบกนัระหว่างหญิงชาย ซ่ึงมกัจะใช้คาํ
กลอนท่ีแต่งไวแ้ลว้จดจาํ มาร้อง บางโอกาสก็ร้องดน้อยา่งฉบัไว ซ่ึงจะตอ้งเป็นผูมี้ประสบการณ์สูง 
การร้องเป็นเร่ืองเชิงขบัลาํนาํ  วิธีร้องใชเ้อ้ือนตามทาํนองแลว้หยุดในบางตอน แต่เร่ืองยงัติดต่อกนั
ตลอดไป การแต่งคาํกลอนของภาคเหนือมีหลายแบบ เช่น แบบ “คาํร่ํา” มีลกัษณะเป็นร่าย ท่ีสัมผสั
อกัษรกนัไปตลอด มีการถ่ายทอดกนัแบบ “มุขปาฐะ” แลว้จดจาํกนัต่อมาหลายสํานวน จนบาง 
สํานวนเขา้ขั้นเป็นวรรณกรรมพื้นบา้น เพลงพื้นบา้นภาคเหนือ สามารถใชร้้องเล่นไดทุ้กโอกาส 
โดยไม่จาํกดัฤดูหรือเทศกาลใดๆ ซ่ึงใช้ร้องเพลงเพื่อผ่อนคลายอารมณ์และการพกัผ่อนหย่อนใจ 
โดยลกัษณะการขบัร้องและท่วงทาํนองจะอ่อนโยน ฟังดูเนิบนาบนุ่มนวล สอดคล้องกบัเคร่ือง
ดนตรีหลกั ไดแ้ก่ ป่ี ซึง สะลอ้ เป็นตน้ 

ทั้งน้ีสามารถจดัประเภทของเพลงพื้นบา้นของภาคเหนือได้ 3 ประเภท คือ (เพลง
พื้นบา้นภาคเหนือ, ม.ป.ป.)  

เพลงซอ ใชร้้องโตต้อบกนั โดยมีการบรรเลงป่ี สะลอ้และซึงคลอไปดว้ย  
1. เพลงจ๊อย เป็นการนาํบทประพนัธ์ของภาคเหนือมาขบัร้องเป็นทาํนองสั้ นๆ โดย

เน้ือหาของคาํร้องจะเป็นการระบายความในใจ แสดงอารมณ์ความรัก ความเงียบเหงา มีนกัร้องเพียง
คนเดียว และจะใชด้นตรีบรรเลงหรือไม่ก็ได ้เช่น จ๊อยให้กบัคนรัก  จ๊อยประชนักนัระหวา่งเพื่อน 
ฝงูและจอ๊ยเพื่ออวยพรในโอกาสต่างๆ หรือจอ๊ยอาํลา  

2. เพลงเด็ก มีลกัษณะคลา้ยกบัเพลงเด็กของภาคอ่ืนๆ คือเพลงกล่อมเด็ก เพลงปลอบ
เด็ก และเพลงท่ีเด็กใชร้้องเล่นกนัไดแ้ก่ เพลงฮ่ือลูก และเพลงสิกจุงจา 

แมจ้ะยงัพอมีให้เห็นอยู่ครบทั้ง 3 ประเภท แต่ในบรรดาเพลงพื้นบ้านภาคเหนือนั้น
พบวา่ “เพลงซอ” เป็นเพลงพื้นบา้นท่ีไดรั้บความนิยมนาํมาจดัแสดงในเทศกาล งานบุญ และงานร่ืน
เริงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวติชาวลา้นนามากท่ีสุด ซ่ึงเพลงซอนั้นมีประวติัและวิวฒันาการมาอยา่ง
ยาวนานคู่กบัสังคมลา้นนามาตั้งแต่อดีต 
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2.3  แนวคิดเกีย่วกบัเพลงซอ/ซอพืน้เมือง 
2.3.1  ประวติัและววิฒันาการของเพลงซอภาคเหนือ 

“ซอ” เป็นภาษาคาํเมือง ภาษาถ่ินเหนือ มีความหมายวา่ ขบั ขบัร้อง ร้องเพลง หรือเพลง
พื้นบา้นลา้นนาชนิดหน่ึง เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า เพลงซอ เป็นการละเล่นพื้นบา้นอย่างหน่ึงของชาว
ลา้นนาไทยในเขต 8 จงัหวดัภาคเหนือ และบางส่วนของจงัหวดัสุโขทยั อุตรดิตถ์และตาก เป็นการ
โต้ตอบกันในลักษณะเพลงปฏิพากย์ระหว่างชาย หญิง หรือซอเด่ียว เพื่อเล่าเร่ือง พรรณนา
เหตุการณ์ มีเคร่ืองดนตรีพื้นเมือง เช่น ป่ีจุม ซึง สะลอ้ ขลุ่ย บรรเลงประกอบ (สิริกร ไชยมา, 2543, 
น. 2-3)  

เน่ืองดว้ยในการดาํเนินชีวติของชาวลา้นนาตั้งแต่ในสมยัอดีตจนถึงปัจจุบนั ไดเ้ก่ียวพนั
กบัประเพณีพิธีกรรมต่างๆ ตลอดมา ซ่ึงในประเพณีดา้นต่างๆ นั้น ก็จะมีศิลปะ การละเล่น หรือการ
แสดงแบบพื้นบ้านของท้องถ่ินล้านนาเป็นส่วนประกอบท่ีสําคัญอยู่ด้วย การขบัซอ จึงเป็น
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีสําคญัและโดดเด่นยิ่งของชาวล้านนา สะทอ้นให้เห็นวิถีชีวิตในด้าน
ต่างๆ เช่น ความเช่ือ ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี สถาบนัศาสนา สถาบนัครอบครัว การ
ประกอบอาชีพ การอาหารและโภชนาการ การแต่งกาย การสาธารณสุข เป็นตน้  

นอกจากน้ีแลว้ยงัเป็นการแสดงท่ีให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผูช้มผูฟั้งเป็นอยา่ง
ยิ่ง โอกาสท่ีมกัจะจดัให้มีการซอน้ี ไดแ้ก่ ประเพณีทาํบุญต่างๆ เช่น ทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ บวชพระ 
ปอยขา้วสังข ์เป็นตน้  โดยในการซอ ก็จะมีช่างซอชายและหญิง หรือท่ีเรียกกนัวา่ คู่ถอ้ง ซ่ึงทั้ง 2 
ฝ่ายจะซอตอบโตก้นั อาจจะอยูใ่นรูปของการซกัถามกนั เก้ียวพาราสีหยอกลอ้กนัหรือซอเป็นเร่ือง
เป็นราวแบบนิยาย ในการขบัซอจะมีเคร่ืองดนตรีประกอบไดแ้ก่ ป่ี ท่ีนิยมใช้กนัก็คือ ป่ีชุม 3 อนั
ประกอบไปดว้ย ป่ีแม่ ป่ีกลาง และป่ีกอ้ย นอกจากป่ีแลว้ก็มี ซึงกลาง อีกอย่างหน่ึง การขบัซอท่ี
ปรากฏอยูใ่นปัจจุบนั จะมีทาํนองต่างๆ หลายทาํนอง  

ซ่ึงแต่ละทาํนองก็จะมีความไพเราะตามแบบของตนเองอยูใ่นตวั ไดแ้ก่ ซอทาํนองตั้ง
เชียงใหม่ จะปุ หรือ ชาวปุ ละมา้ย ซอเง้ียว หรือ เสเลเมา ทาํนองอ่ือ ทาํนองล่องน่าน ทาํนองพม่า 
และทาํนองพระลอ โดย “การขบัซอ” เป็นเพลงพื้นบา้น ซ่ึงมีความเป็นมาคล้ายกบัเพลงพื้นบา้น
ประเภทอ่ืนๆ กล่าวคือไม่สามารถสืบหาตน้กาํเนิดไดอ้ย่างแน่ชดั มีประวติัความเป็นมาหลายดา้น 
ทั้งเร่ืองเล่า ตาํนาน และท่ีปรากฏในวรรณกรรมต่างๆ ทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกับพิธีกรรมการเล้ียงผีเพื่อ
ความสุขสมบูรณ์และอยูเ่ยน็เป็นสุข  การพรรณนาความรักท่ีสามีมีต่อภรรยา รวมทั้งกุศโลบายทาง
พุทธศาสนา หรือแมแ้ต่แรงบนัดาลใจจากความงดงามของภูมิประเทศ เป็นตน้  ทั้งน้ีอาจกล่าวไดว้า่
เพลงซอน้ีมีตน้กาํเนิดมาพร้อมๆ กบัการก่อตวัของชาติล้านนา และภาษาลา้นนาเม่ือกว่า 700 ปีท่ี
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ผา่นมา โดยถือเอาการตั้งอาณาจกัรลา้นนาท่ีเป็นปึกแผน่เป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ.1839 โดยพญามงัราย
มหาราชเป็นเกณฑ ์(สมฤทธ์ิ  ลือชยั, 2534, น. 18)  

สาํหรับความเป็นมาของการซอตามความเช่ือแบบลา้นนาท่ีบนัทึกไวใ้นเอกสารการพื้น
ฟูศิลปะลา้นนาของสุวทิย ์วงศส์ารภีไดก้ล่าวไวว้า่ การซอปรากฏในตาํนานสุวรรณคาํแดง ซ่ึงสงวน 
โชติสุขรัตน์ ได้คน้พบว่า พระยาแมตาทอก ผูป้กครองเมือง เศฐฎบุรี หรือเวียงเจ็ดลิน เมืองเก่าท่ี
สร้างข้ึนก่อนท่ีพญามงัรายจะสร้างเมืองเชียงใหม่ ไดร้บกบัพวกผี ซ่ึงหมายถึงพวกขอมหรือกล๋อม 
โดยพวกผีสู้ไม่ไดจึ้งพากนัหนีไปอยู่เมืองผีตายืน พระยาแมตาทอก จึงตามไปรบกบัพวกผี เลยถูก
ลูกศรพิษของผีตาย เหล่าเสนาอาํมาตย ์จึงเอาศพกลบัคืนมายงัเมืองเศฐฏบุรี โดยเอาศพไวน้อกเวียง 
พอนางอุทุมพะกาย มเหสีทราบวา่สามีตาย จึงคร่ําครวญร้องไห้ ซ่ึงเสียงคร่ําครวญของนางท่ีมีต่อ
สามี กลายเป็นบทขบัท่ีคาํพื้นบา้นเรียกวา่ “ผวัฮักอีแม่เฮย  ผวัแปงอีแม่เฮย” ท่ีเป็นมูลเหตุการเร่ิมตน้
ของเพลงซอ โดยช่างซอคู่แรกเป็นชายเผ่าละวา้ (ลวัะ) ช่ือว่า เจา้แสนต๋าดาํ และเจา้คาํต๋าห้อย  ซ่ึง
พญามงัรายไดก่้อตั้งเมืองโยนก (อาํเภอเชียงแสนในปัจจุบนั) ไดน้าํมาซอเฉลิมฉลอง ถือไดว้่าเป็น
บรมครูดา้นการซอสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั (เกษม  ดวงงาม, 2542, น. 59)  

โดยมีคาํซอท่ีปรากฏในร่ายยาวมหาชาติของลา้นนาในกณัฑ์มทัรี และกณัฑ์มหาราช 
ดงัน้ี (สิริกร ไชยมา, 2543, น. 10-11) 

“สรในจักห้ือลั่น  สนั่นด้วยเมงตรา 
จากับด้วยเสียงซอและป่ี นันทุกทีอือทือ” 
(ร่ายมหาชาติกัณฑ์มทัรีลานผูก ฉบับพระยาพืน้หลา ของเก่า) 
“กองหลวงใสแสงสว่าง เกาะฆ้องช่างโรยรน 
คนฝงูช่างขบัซอและช่างจ๊อย ยิงเต่าน้อยอ่ืนกระโหลง” 
(ร่ายมหาชาติกัณฑ์มทัรีลานผกู ฉบับเฒ่าลืมหลับ  ของเก่า) 
นอกจากน้ีจากหลกัฐานในวรรณคดีไทย เร่ือง ลิลิตพระลอ ซ่ึงสันนิษฐานวา่พระยา 

แสนหลวง ปฏิภาณกวีชาวลา้นนาไดแ้ต่งไวใ้นรัชสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (สิงฆะ วรรณสัย, 
2524, น. 1) ดงัปรากฏในบทประพนัธ์ต่อไปน้ี 

ร่ายบทท่ี 12 
ขบัซอยอยศอ้าง    ฤาลูกกษัตริย์เจ้าช้าง    ช่ืนแท้ใครเทียบ    เทียมนา 
ร่ายบทท่ี 369 
อย่าหมองใจหนุ่มหน้า    บรรทมถ้าพระลอ    เผือจะซอกล่อมก้าว     กล่าวแล้ว 
สอนนางนอน    พ่ีเลีย้งกรกอดบาท    ซอ กล่อมนาฎแน่ ณ เกล้า    นอนแม่นอนเทอญนะเจ้า 
พ่ีเอ้ยท้ังสองอ่อนนา 
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โคลงบทท่ี 21 
ขบัซอยอราชเทีย้ร   ทุกเมือง 
ฤาเล่าพระลอเลือง   ท่ัวหล้า 
โคลงบทท่ี 373 
สองฟังสองพ่ีเลีย้ง   สองซอ 
ซอว่าพระลอเลือง   จักเต้า 
โคลงบทท่ี 374 
สองธิดาหลับแล้ว   สองพระพ่ีเลีย้งแก้ว 
ซอกล่อมท้าวกลอยหลับ  เล่านา 
และในหลกัฐานอกัษรธรรมโบราณยงัไดก้ล่าวถึงเพลงซอในงานเฉลิมฉลองพระวิหาร

สมยัของพญาอโศกอีกดว้ยสันนิษฐานวา่ เพลงซอแต่เดิมคงจะเป็นเพียงการขบัร้องหรือขบัลาํนาํของ
ชาวบา้นทัว่ๆ ไปเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ออกมาเป็นบทร้องท่ีมีสัมผสัคล้องจองกนั
อยา่งไพเราะโดยไม่มีเคร่ืองดนตรีประกอบ ซ่ึงในปัจจุบนัเรียกวา่ “จ๊อย” ดงัท่ีปรากฏในลิลิตพระลอ
นั้นมิไดก้ล่าวถึงเคร่ืองดนตรีประกอบการซอแต่อยา่งใด เม่ือมีพฒันาการต่อมาก็มีการคิดประดิษฐ์
เคร่ืองดนตรีประเภทเป่าชนิดหน่ึงทาํมาจากไมไ้ผ่ลวก แลว้ใส่ล้ินเขา้ไปซ่ึงทาํดว้ยแผน่ทองเหลือง 
เรียกดนตรีชนิดน้ีว่า “ป่ี” ซ่ึงในช่วงน้ีจึงได้นําเอาป่ีมาบรรเลงคลอไปกับการซอ เพื่อช่วยเพิ่ม
อรรถรสในการฟังมากยิ่งข้ึน จากท่ีปรากฏว่าในหนังสือ ตาํนานมูลศาสนา ซ่ึงประพนัธ์โดย
พระภิกษุชาวเชียงใหม่ในราวสมยัอยธุยา ไดก้ล่าวถึงการซอเอาไวว้า่ 

“บ้างก็บูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนและเคร่ืองหอมท้ังหลายต่างๆ บ้างก็บูชาด้วยเสียงขับ 
เสียงร้อย และด้วยเสียงดุริยดนตรีท้ังหลาย (เดช สนิทวงศ,์ 2518) 

เสียงขบัในท่ีน้ีหมายถึง การขบัซอ ดว้ยเหตุท่ีการร้องกบัการขบันั้นไม่เหมือนกนั “ร้อง
นั้นเป็นเพลงท่ีมีกาํหนดทาํนองสั้นยาวแน่นอนวา่เท่านั้นเท่าน้ี จงัหวะจะตอ้งจบท่อนหรือเพลง ส่วน
ขบัเป็นการวา่ทาํนองท่ีไม่มีกาํหนดความสั้นยาว จะจบลงตอนเม่ือใดก็ได ้เช่น การขบัซอ หรือขบัลาํ
ของอีสาน เป็นตน้”  ( สุจิตต์ วงศ์เทศ, 2520) และจากหนงัสือมูลศาสนาน้ีเช่นกนั ท่ีทาํให้ทราบว่า
การขบัซอเร่ิมมีการใช ้“เสียงดุริยดนตรี” เขา้ไปประกอบ ซ่ึงคงจะหมายถึงป่ีนัน่เอง 

โดย การร้องเพลงพื้นบา้น หรือท่ีเรียกกนัวา่ “การขบั” นั้นเป็นวฒันธรรมดั้งเดิมของชน
ชาติตระกูลไท-ลาว ซ่ึงมีความหมายเดียวกนัมาแต่ยุคแรก คือการเปล่งเสียง และถอ้ยคาํเป็นทาํนอง
อยา่งเสรี มีความยาวไม่แน่นอน โดยเนน้ถอ้ยคาํเป็นหลกันาํทาํนองมกัเป็นการเล่าเร่ืองหรือโตต้อบ
ระหวา่ง ชาย-หญิง ซ่ึงเป็นการ “ดน้” กลอนสดๆ ทั้งส้ิน ในหนงัสือช่ือ “Temples and Elephant” 
ของ Carl Bock (คาร์ล บอช์ค, 2529 อา้งถึงใน สมฤทธ์ิ ลือชยั, 2534) บนัทึกไวว้า่ 
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“พวกทางเหนือชอบดนตรีมากเหมือนคนทางภาคกลาง เคร่ืองดนตรีนอกจากนอกจาก
ฆ้อง และกลองแล้วพวกนีดู้เหมือนจะไม่มีอะไรนอกจากหีบเพลงปากท าด้วยไม้อ้อ ท่ีข้าพเจ้าเห็น
พวกเดก็ๆ หรือพวกชายหนุ่มเล่นกันเป็นหมู่” ซ่ึงคงหมายถึงการเป่าป่ีจุมนั้นเอง เพราะการเป่าป่ีของ
ภาคเหนือนิยมเป่าบรรเลงกนัเป็นจุมคือเป็นกลุ่ม วงดนตรีดงักล่าวจึงไดช่ื้อวา่วงป่ีจุ่ม 

นอกจากนั้น Mr.Reginald Le May ( Reginald Le May,1986 อา้งถึงในสมฤทธ์ิ ลือชยั.
2534) ผูช่้วยกงสุลองักฤษประจาํเชียงใหม่ ( ค.ศ.1913) ไดบ้นัทึกเก่ียวกบัความเป็นศิลปินของชาว
ลา้นนาเอาไวว้า่“คนลาว (คนเชียงใหม่) นั้นเป็นชาติศิลปินโดยแท้ทุกๆ คืน ยามข้าพเจ้าท่องเท่ียวไป
ตามชนบทมกัจะได้ยินผู้ติดตามและคนรับใช้ของข้าพเจ้าเป่าป่ีในห้วงท านองท่ีคร ่าครวญถึงความรัก 
และเป็นท่ีประหลาดใจย่ิงนักท่ีเคร่ืองดนตรีของชนชาตินี ้บรรเลงผสมกลมกลืนกันไปอย่างไพเราะ
เพราะพร้ิง” ซ่ึง Le May คงหมายถึงป่ีจุมนัน่เอง เพราะในวงป่ีจะมีป่ีหลายขนาดจึงทาํให้มีหลาย
ระดบัเสียงซ่ึงหากนาํมาบรรเลงรวมกนัเป็นวงแลว้จะใหเ้สียงประสานกนัอยา่งไพเราะ 

นอกจากนั้น เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ เพลงซอนั้นมิไดแ้พร่หลายเฉพาะในดินแดนลา้นนาไทย
เท่านั้นหากไปปรากฏอยูใ่นอยธุยา ดงัท่ีลาลูแบร์ ไดบ้นัทึกไว ้เม่ือคราวท่ีท่านไดย้นิชาวบา้นร้อง
เพลงน้ี โดยท่านไดบ้นัทึกเน้ือร้อง และเขียนช่ือเพลงน้ีวา่ “เพลงซอสายสมร” (สุพจน์ อ่างแกว้, 
2530) ซ่ึงมีเน้ือร้องดงัน้ี 

สายสมรเอย   ร้อยปะคาํ ชอ้นเส้ือ 
ขอแนบเน้ือ เจา้  คืนเดียว นายเอย 
เพลงน้ีก็เจา้วา่เพลงใด  เพลงระบาํ ละเจา้เอย ชาวไต ้
เพลงน้ีก็ช่ือวา่เพลงซอ นายเอย พี่เอย 
หวงัละเจา้เอย  ยิง่ฟังนาง 
ช่างใจลอย   จะเดือนเอย 
เพลงซอดงักล่าวไม่ทราบแน่ชดัวา่การขบัร้องและทาํนองจะเหมือนกบัเพลงของลา้นนา

หรือไม่ อยา่งไรก็ตามหลกัฐานดงักล่าวก็พอจะยนืยนัไดว้า่ในกรุงศรีอยธุยา ก็มีการขบัเพลงซออยา่ง
แน่นอน โดยมีประเพณี “ขบัซอ” อยูใ่นราชสาํนกัรุ่นเก่าแลว้ต่อเน่ืองมาถึงสมยัตน้กรุงศรีอยธุยาดงัมี
หลกัฐานในอนิรุทธคาํฉนัทวา่ “จาํเรียงสานเสียงประอร ประเอียง กรกรีด  เพยยีทอง เต่งติงเพลงพิณ 
ป่ีแคนทรลอง สาํหรับลบอง ลเบงเฉ่งฉนัท”์ วรรคท่ีบอกวา่ “เต่งติงเพลงพิณป่ีแคนทรลอง” หมายถึง
การ “ซอ” เพลงท่ีมีเคร่ืองมือบรรเลงคลอดคลา้ยประเพณี “ซอ” ของทอ้งถ่ินลา้นนา (สุจิตต ์วงศเ์ทศ, 
2532) 

อยา่งไรก็ตาม เพลงซอแต่เดิมนั้นเป็นวฒันธรรมของชาวบา้นทัว่ๆ ไป ท่ีใชแ้สดงหรือใช้
ขบัเพื่อความบนัเทิง หรือเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของตนเองออกมาและโดยเฉพาะในงาน
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เทศกาลต่างๆ ของชาวบา้น เช่น ตานก๋วยสลาก (สลากพตัร)  ประเพณีป๋ีใหม่เมือง (สงกรานต์)    
งานบวชลูกแก้ว (อุปสมบท) ฯลฯ นั้นมกัจะมีการขบัซอ หรือการแสดงเพลงซอ เพื่อสร้างความ
บนัเทิงให้แก่ผูม้าร่วมงานอยู่เสมอ นอกจากน้ีการมีซอในงานก็จะเป็นเคร่ืองหมายแสดงถึงความ
ร่ํารวย ความมีเกียรติ ของเจา้ภาพเพราะวา่ การจา้งช่างซอท่ีมีช่ือเสียงมีคารมโวหารเป็นเลิศแลว้ ยิ่ง
ตอ้งมีค่าตวัท่ีแพงข้ึนไปอีก ดงันั้นถา้หากงานไหนมีซอมาแสดงแลว้งานนั้นจะเป็นงานท่ียิ่งใหญ่มาก
ในความรู้สึกของชาวบา้นทัว่ไป (สมฤทธ์ิ ลือชยั, 2534 และสร้อยสุดา  ภิราษร, 2548)  

ต่อมาเม่ือซอไดรั้บความนิยมสูงสุดและเป็นท่ีแพร่หลายทัว่ไปในกลุ่มชาวบา้นแลว้ ซอ
ก็ไดแ้พร่หลายเขา้ไปสู่ราชสาํนกัของลา้นนา  เจา้ผูค้รองนครเชียงใหม่หลายๆ พระองค ์ก็มีคณะช่าง
ซอประจาํคุม้ของพระองค์ แมก้ระทัง่เจา้อินวิชยานนท์ พระบิดาของพระราชายาเจา้ดารารัศมี ใน
รัชกาลท่ี 5 เจา้ผูค้รองนครเชียงใหม่องค์ท่ี 7 แห่งราชวงศ์กาวิละ ก็ไดช่้างซอนางหน่ึงมาเป็นชายา 
(ไม่ปรากฏนาม)  แลว้กาํเนิดบุตร คือ เจา้นอ้ยมหาวนั (นงเยาว ์ กาญจนาจารี, 2532)  ดงันั้น ในยุคน้ี
ซอมิไดเ้ป็นเพียงวฒันธรรมของชาวบา้นเท่านั้น แต่ซอไดก้ลบักลายมาเป็นวฒันธรรมทั้งของราษฎร์ 
และของหลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลงัจากท่ีพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เสด็จกลบัไปประทบัท่ี
เชียงใหม่เป็นการถาวร (พ.ศ. 2457) แล้ว พระองค์ท่านเป็นผูท่ี้มีบทบาทสําคญัในการอนุรักษ ์
ส่งเสริมและพฒันาเพลงซออยา่งมาก พระองคใ์หน้าํเอาครูซอท่ีเก่งๆ มีช่ือเสียงในสมยันั้น เช่น นาย
ศรีหม่ืน ปลายราง  เขา้ไปสอนการขบัเพลงซอแก่ลูกหลานเช้ือพระวงศข์องพระองค ์ดงัเช่นเจา้เครือ
แก้ว ณ เชียงใหม่ ซ่ึงเป็นผูห้น่ึงท่ีเคยได้รับการสอนการขบัเพลงซอจากคุม้ของพระราชายาฯ ได้
กล่าวถึงการฝึกเป็นช่างซอหดัร้องเพลงพื้นเมือง เพลงซอนอ้ยใจยา ซ่ึงเพลงซอนอ้ยใจยาท่ีกล่าวน้ี
นั้นก็คือ ละครเพลงซอ เร่ืองน้อยใจยา อนัเป็นพระนิพนธ์ของพระราชายาเจา้ดารารัศมี นอกจากน้ี 
พระองค์ท่านยงัไดนิ้พนธ์บทละครเพลงซอเร่ืองพระลอตอนสองพี่เล้ียงไปหาปู่ เจา้สมิงพราย อาจ
กล่าวไดว้่าพระราชายาดารารัศมี เป็นผูบุ้กเบิกการนาํเพลงซอมาเล่นเป็นละครเป็นเร่ืองราว ซ่ึงแต่
เดิมนั้นมกัจะเป็นแค่การขบัลาํนาํโตต้อบกนัเท่านั้น นอกจากน้ีเพลงซอยงัไดเ้ขา้มามีบทบาทในพระ
ราชพิธีใหญ่ๆ หลายคร้ัง เช่นเม่ือคราวท่ีพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 7 เสด็จพระ
ราชดาํเนินเลียบมณฑลภาคเหนือเม่ือ พ.ศ. 2496 นั้น พระราชายาฯ ไดท้รงพระนิพนธ์บทร้องเพลง
ซอ เพื่อขบัร้องถวายในหลายวโรกาสดว้ยกนั  ก่อนหน้านั้นในการซอ ก็จะให้ทาํนองซอท่ีมีมาแต่
เดิมเป็นพื้นในการซอ เช่นทาํนองจะปุ ทาํนองอ่ือ เป็นตน้ พระราชายาดารารัศมี ไดช่้วยพฒันาการ
ซอ โดยการแต่งทาํนองซอใหม่ข้ึนมาทาํนองหน่ึงเรียกวา่ ทาํนองซอยิน้ ใชข้บัร้องคร้ังแรก ในงาน
สมโภชช้างพลายสําคญัซ่ึงบริษทับอร์เนียวถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
พระราชายาดารารัศมี ยงัไดนิ้พนธ์เน้ือร้องสาํหรับการซอคร้ังน้ีดว้ย ท่ีสําคญัก็คือพระราชายาฯ ท่าน
เป็นบุคคลแรกท่ีได้ประดิษฐ์ท่ารํา ประกอบการขบัซอ โดยเรียกว่า “ระบาํซอ” ซ่ึงถือได้ว่าเป็น
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ปรากฏการณ์ใหม่ของเพลงซอ และในช่วงปี พ.ศ. 2520  ไดเ้ร่ิมมีการนาํซึงเขา้มาใชแ้ทนป่ีแม่ จาก
รูปแบบของการซอเข้าป่ีธรรมดาก็เร่ิมมีซอเข้าซึง ขณะเดียวกันในยุคนั้นเคร่ืองขยายเสียงเร่ิม
แพร่หลายมากข้ึน ช่างซอจึงเร่ิมมีการใช้ไมโครโฟนและเคร่ืองขยายเสียงในการซอ ตั้งแต่นั้นมาก็
นิยมใชเ้คร่ืองขยายเสียงและไมโครโฟนในการซอมาจนถึงปัจจุบนั (สมฤทธ์ิ ลือชยั, 2534)  

ต่อมาก็เร่ิมมีการซออีกรูปแบบหน่ึงคือ "ละครซอ" เร่ืองแรกท่ีนาํมาทาํเป็นละครซอเม่ือ
ยคุ 20 กวา่ปีก่อนคือ ซอเร่ืองนํ้าตาเมียหลวง แอ่วสาวเมืองพร้าว ซอกา้ระแหง โดยพอ่ครูบุญศรี  
สันเหมืองและแม่บวัซอน เมืองพร้าว หลงัจากนั้นมาละครซอก็เร่ิมแพร่หลายและมีคณะละครซอ
เกิดข้ึนมาหลายคณะ ละครซอสมยัแรกๆ จะเป็นการแสดงละครเพียงอยา่งเดียวไม่มีผสมผสาน แต่
พอเร่ิมมีการแข่งขนัละครซอของคณะต่างๆ มากข้ึน ก็เร่ิมมีการผสมผสานรูปแบบการแสดงใหม่ มี
การนาํดนตรีเขา้ร่วม โดยพ่อครูก๋วนดา เชียงตา เป็นคนริเร่ิมนาํเอาเคร่ืองอิเลคโทนเขา้ไปเล่นใน
คณะละครซอศรีสมเพชร 2 จากนั้นมาละครซอเกือบทุกคณะมีการนาํเอาอิเลคโทนเขา้ไปในการ
แสดง  

การนิยมแสดงซอเป็นเร่ืองราวท่ีเรียกวา่ ละครซอ  มกัจะแสดงเก่ียวกบัเร่ืองจกัรๆ วงศ์ๆ  
เช่น  เร่ืองสุวรรณะ หอยสังข์ (สังขท์อง) อา้ยร้อยขอด หงส์หิน หมาขนดาํ เป็นตน้ จึงทาํให้ศิลปิน
เพลงซอรวมตวักนัเป็นคณะ เรียกวา่ คณะละครซอ ซ่ึงคณะละครซอท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมากใน
ยุคนั้ น ได้แก่ คณะอาํนวยโชว์ คณะดาวรุ่ง คณะจันทร์สมสายธารา คณะศรีสมเพชร เป็นต้น 
นอกจากนั้นเคร่ืองดนตรีสําคญัท่ีใช้ประกอบ เช่น การซอของเชียงใหม่ ไดแ้ก่ ป่ีและซึง ซ่ึงเคร่ือง
ดนตรีทั้ งสองนับว่ามีความสําคัญคู่กับการซอมาโดยตลอด ทําให้การซอของช่างซอราบร่ืน 
สนุกสนาน บางคร้ังยงัพบวา่หากช่างป่ีไม่สามารถบรรเลงหรือประสานเสียงป่ีให้เขา้กนัได ้การซอก็
จะเกิดความติดขดั ป่ีท่ีใชใ้นการซอนั้นจะใชเ้ป็นชุดเรียกวา่ "ป่ีจุม" บรรเลงร่วมกนัเป็นวงเรียก "วงป่ี
จุม" ในสมยัก่อนจะมีป่ีท่ีเล่น 3 เล่มคือ ป่ีกอ้ย ป่ีกลางและป่ีแม่ แต่ในปัจจุบนัวงป่ีจุมท่ีร่วมกบัคณะ
ซอประกอบดว้ยเคร่ืองดนตรี 4 ช้ิน คือ ป่ีกอ้ย ป่ีกลาง ป่ีตดัและซึง  

ส่วนรูปแบบของการซอในงานต่างๆ จากเดิมท่ีมีช่างซอเพียงคู่เดียวซอตลอดทั้งวนั โดย
แบ่งเน้ือหาการแสดงออกเป็น 3 ช่วงตามกลุ่มผูฟั้ง คือในช่วงเชา้ เป็นการซอฮํ่าการฮํ่างาน ซอปัด
เคราะห์ ซอปันพร ในช่วงบ่ายจะเป็นการซอแนวสนุกสนานเอาใจหนุ่มสาวส่วนในช่วงคํ่าจะมีซอ
ประกอบเพลง ประกอบดนตรี 

สอดแทรก แต่ในระยะหลงัๆ เน่ืองจากเหลือช่างซอรุ่นเก่าไม่มาก จึงตอ้งมีการแบ่งภาค
โดยเอาช่างซอรุ่นใหม่เขา้มาช่วยอีก 1 - 2 คู่เพื่อมาซอในช่วงบ่าย ส่วนช่างซอรุ่นเก่าก็จะมาซอฮํ่า
การฮ่างาน ซอประวติังาน เป็นตน้ ในช่วงบ่าย 3 - 5 โมงก็จะมีช่างซอรุ่นใหม่ท่ีพอรู้เชิงและมีลูกเล่น
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ในการซอให้ความสนุกสนานบนัเทิง ในช่วงสุดทา้ยของรายการมีการเอาเพลงลูกทุ่งสมยัใหม่มา
ร้องในงานพร้อมกบัอิเลคโทน 

การซอในปัจจุบนัมีการเปิดโอกาสให้ช่างซอรุ่นใหม่ไดแ้สดงในงานร่วมกบัพ่อครูแม่
ครูของตน ซ่ึงเป็นความพยายามของพอ่ครูแม่ครูท่ีจะผลกัดนัใหช่้างซอรุ่นใหม่หรือลูกศิษยข์องตนมี
ประสบการณ์ในการแสดงมากข้ึน จากเดิมท่ีช่างซอรุ่นใหม่จะมีหนา้ท่ีเป็นเพียงคนติดตามพ่อครูแม่
ครูไปตามงานต่างๆ แต่ไม่มีโอกาสร่วมซอในงานเหล่านั้น 

ในช่วงท่ีเทคโนโลยีทางการส่ือสารเขา้มามีอิทธิพลต่อสังคมไทยมากข้ึน ส่งผลกระทบ
ต่อเพลงซอ โดยช่างซอท่ีมีช่ือเสียง  จะถูกจา้งใหอ้ดัแผน่เสียง โดยมี หา้ง ต.เง็กชวน เป็นผูส้นบัสนุน
รายใหญ่  แผน่เสียงเพลงซอนั้นมีส่วนช่วยใหเ้พลงซอเป็นท่ีแพร่หลายและเป็นท่ีนิยมมากข้ึน 

ต่อมาสถานีวิทยุในภาคเหนือ ไดน้าํเอาเพลงซอมาออกอากาศทางวิทยุ ทาํให้เพลงซอ
เป็นท่ีแพร่หลายยิง่ข้ึน การแสดงซอทางวิทยุนั้นส่วนใหญ่จะแสดงเป็นละคร เรียกวา่ “ละครซอทาง
อากาศ” ซ่ึงไดรั้บความนิยมอยา่งสูงจากผูฟั้ง แต่ในปัจจุบนัเร่ิมหาฟังรายการละครซอทางอากาศได้
ยากข้ึน 

นอกจากนั้นการแสดงละครซอทางโทรทศัน์ท่ีออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 8 
ลาํปาง ซ่ึงออกอากาศแพร่หลายในเขตภาคเหนือตอนบน ก็เป็นรายการหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมอยา่ง
สูงจากผูช้มโทรทศัน์ จึงถือไดว้่าทั้งส่ือวิทยุและส่ือโทรทศัน์นั้นไดมี้ส่วนช่วยสืบทอดเพลงซอของ
ลา้นนาไว ้

อยา่งไรก็ดี  เพลงซอไดมี้การพฒันารูปแบบ  เพื่อให้เขา้กบัรสนิยมของกลุ่มวยัรุ่น จึงทาํ
ใหเ้กิด “วงซอสตริง” ข้ึน เป็นการซอทาํนองแบบเดิมกบัวงสตริงเคร่ืองสายแบบตะวนัตกและมีอีเล
คโทนแทนการซอกบัป่ี  ซ่ึงไดรั้บความนิยมเพิ่มมากข้ึน (สมฤทธ์ิ ลือชยั, 2534)  ดงันั้นจากการ
ทบทวนพฒันการของเพลงซอตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั จะเห็นได้ว่าแท้จริงแล้วเพลงซอมีการ
ปรับตวัมาอยา่งต่อเน่ือง  เพียงแต่วา่ในแต่ละยคุ อาจมีลกัษณะของการปรับตวัท่ีเหมือนหรือแตกต่าง
กนัไป 

2.3.2  องคป์ระกอบของเพลงซอ 
ในการแสดงการขบัซอนั้น มีองคป์ระกอบท่ีสําคญัหลายประการ ท่ีจะตอ้งทาํงานสอด

ประสานกนัเป็นอยา่งดี โดยนิยมเล่นกนัเป็นคณะ ทุกคนในคณะมีความสําคญั ขาดองคป์ระกอบใด
ไปคณะก็ไม่สามารถแสดงได ้ดงันั้นทุกคนจะตอ้งเขา้ใจบทบาทหน้าท่ีของตนเองให้ชดัเจน และ
รับผิดชอบในหนา้ท่ีอยา่งแข็งขนั ซ่ึงองคป์ระกอบท่ีสําคญัมีดงัต่อไปน้ี (สารานุกรมวฒันธรรมไทย 
ภาคเหนือ, 2542, น. 2034-2035) 

 

DPU



47 

1. ศิลปินเพลงซอ ซ่ึงภาษาเหนือเรียกวา่ ช่างซอหรือจา้งซอ คือผูมี้ความรู้ความสามารถ
หรือมีความชาํนาญในการขบัซอ นอกจากจะมีความสามารถในการซอแลว้น้ีตอ้งมีคุณสมบติัของ
การซอท่ีดีดงัน้ี 

1.1 บุคลิกหรือหน้าตาตอ้งดี ช่างซอบางคนอาจจะหน้าตาไม่ดีแต่บุคลิกดี หรือมี
บุคลิกท่ีเป็น เอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีเก้ือหนุนอาชีพช่างซอไดดี้ 

1.2 มีนํ้าเสียงท่ีดีเหมาะสม ซ่ึงสาํคญัมาก เพราะการซอแต่ละคร้ัง จะตอ้งมีนํ้ าเสียงท่ี
เอ้ือต่อการซอแต่ละทาํนองหรือทนต่อระยะเวลาท่ีซอได ้

1.3 มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี หนา้ตายิม้แยม้เสมอ พดูจาไพเราะ 
1.4 เป็นผู ้ท่ีมีความรู้ทางจารีตประเพณี รู้ระเบียบพิธีการต่างๆ ของงานแต่ละ

ประเภท ตลอดจนตอ้งทราบรายละเอียดและขั้นตอนของประเพณีต่างๆ อยา่งดีดว้ย 
1.5 เป็นผูท่ี้มีความรู้ทางศาสนาดี เพื่อนาํความรู้เหล่านั้นมาซอ 
1.6 เป็นผูท่ี้มีความรู้ทางฉนัทลกัษณ์ดี เพราะคาํซอหรือบทขบันั้นเป็นบทร้อยกรอง 
1.7 เป็นผูท่ี้มีความจาํดี จาํบทกว ีจาํทาํนองซอ จาํพิธีการต่างๆ ได ้
1.8 ตอ้งมีปฏิภาณไหวพริบและแกไ้ขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดี ถ้าฉับไวได้มาก

เท่าใดยอ่มจะดีมาก 
1.9 เป็นผูใ้ฝ่หาความรู้จากส่ิงท่ีเกิดข้ึนรอบตวัเสมอ ทนัต่อเหตุการณ์บา้นเมือง 
นอกจากน้ี ในส่วนของช่างซอรุ่นใหม่นั้น นอกจากจะมีคุณสมบติัขา้งตน้แลว้ ยงัตอ้ง

มีเพิ่มอีก เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงขอ้ท่ีเพิ่มเติมมีดงัต่อไปน้ี 
1.10 มีความรู้ทางหนงัสือดี แต่ก่อนอาจจะไม่จาํเป็นเพราะครูผูส้อนอาจจะสอนแบบ

คาํต่อคาํ คือให้จาํเป็นคาํๆ มาปัจจุบนัการรู้หนงัสือหรือแมก้ระทัง่การอ่านเร่ืองราวต่างๆ เพื่อเป็น
การเพิ่มพนูความรู้ใหม่แก่ตวัช่างซอเอง 

1.11 สามารถนําภาษาใหม่และเก่ามาประยุกต์เข้ากันได้อย่างไม่ติดขัด เพื่อให้
เหมาะสมกบัภาษาท่ีใช้ในปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากการศึกษาท่ีคนรุ่นใหม่ไดรั้บ 
เพราะการซอในบางท่ี เช่นในเมืองกบัชนบทนั้นการใช้ภาษาอาจแตกต่างกนัไป เช่น คนในเมือง
โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ จะฟังภาษาพื้นเมืองดั้งเดิมไม่รู้เร่ืองเลย 

2. เคร่ืองดนตรีประกอบการซอ  
เคร่ืองดนตรีท่ีใช้บรรเลงเพลงประกอบการขบัซอ คือป่ี มีช่ือเรียกทัว่ไปว่า “ป่ีซอ” 

จะทาํมาจากลาํไมไ้ผ ่และล้ินป่ีทาํดว้ยแผน่ทองเหลือส่วนป่ีนอก ป่ีใน ป่ีมอญ ป่ีซอมีหลายขนาดและ
หลายชนิด คือ 

1.  ป่ีแม่ เป็นป่ีท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด ในบรรดาป่ีซอจะใหเ้สียงทุม้ นุ่มนวล 
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2.  ป่ีกลาง มีขนาดเล็กกวา่ป่ีแม่ จะใหเ้สียงระดบักลาง เสียงจะไพเราะมาก 
3.  ป่ีกอ้ย จะมีขนาดเล็กกวา่ป่ีกลาง จะใหเ้สียงสูง จะใชเ้ป็นหลกัในการบรรเลงเพลง 
4.  ป่ีตดั จะมีขนาดเล็กท่ีสุด จะใหเ้สียงสูงมาก 
ในการบรรเลงประกอบการซอ ก็จะใชบ้รรเลงประสานเสียงกนัไปกนัเป็นกลุ่มดงัท่ี

เรียกวา่ วงป่ีจุม ซ่ึงถา้หากใชป่ี้ 3 เลา ประกอบดว้ย ป่ีแม่ ป่ีกลาง  ป่ีกอ้ย  จะเรียกวา่ป่ีจุม 3 ถา้ใชป่ี้ 4 
เลา คือ ป่ีแม่  ป่ีกลาง ป่ีก้อย ป่ีตดั ก็เรียกว่า ป่ีจุม 4 และถ้าเอาซึงมาร่วมบรรเลงด้วยเพื่อช่วย         
“อุม้เสียง” ให้เกิดความไพเราะยิ่งข้ึนก็จะเรียกวา่ ป่ีจุม 5 ปัจจุบนันิยมวงป่ีจุม 4 โดยใชซึ้งทาํหนา้ท่ี
แทนป่ีแม่ 

 

 

ภาพที ่2.1  เคร่ืองดนตรีประกอบการซอ  
 

3.  ทาํนองซอ 
การขบัซอจะมีทาํนองในการขบัอยูห่ลายทาํนอง/ระบาํ ซ่ึงแต่ละทาํนองจะใชเ้พื่อให้เขา้

กบัเน้ือเร่ือง และอารมณ์ของการซอ ทาํนองซอท่ียงัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัและมกัจะเรียกช่ือทาํนองตาม
ทอ้งถ่ินท่ีช่างซอแต่งข้ึนมาร้อง จะร้องกนัทั้งท่ีแสดงการซอคู่และละครซอ ท่ีนิยมแบ่งออกเป็น 
ทาํนองดั้ งเดิมกับทาํนองสมัยใหม่ และไม่นิยมจดบนัทึกเป็นตัวโน้ต แต่จะเป็นคาํซอเป็นบท  
ทาํนองซอทั้งหมดท่ีพบมีดงัน้ี 

1.  ทาํนองข้ึนเจียงใหม่ หรือตั้งเจียงใหม่ เป็นทาํนองท่ีใชส้ําหรับการขบัเป็นบทตน้
หรือบทนาํ การแสดงซอทุกคร้ังตอ้งเร่ิมการซอจากทาํนองตั้งเจียงใหม่น้ีก่อนเป็นอนัดบัแรกแลว้ถึง
จะเปล่ียนไปซอในทาํนองอ่ืนๆ ส่วนเน้ือความท่ีใชใ้นการซอทาํนองน้ีนั้นจะเป็นการเกร่ินหรือการ
สรุปย่อๆ ให้ฟังวา่ กาํลงัจะซอในเร่ือง หรือในหวัขอ้อะไร เช่น ซอข้ึนบา้นใหม่ ซออวยพร ซอปัด
เคราะห์ เป็นตน้ 

DPU



49 

2.  ทํานองปุหรือจาวปุ เป็นทํานองซอท่ีได้รับอิทธิพลมาจากการขับร้องของ
ชาวเมืองปุ ในสิบสองปันนา เป็นทาํนองท่ีจะใชซ้อต่อจากทาํนองข้ึนเจียงใหม่ มกัจะใช้ในการซอ
เพื่อการเจรจาโตต้อบกนัระหวา่งชาย-หญิง หรือใชส้ําหรับการซอ เพื่อบอกเล่าเร่ืองราวต่างๆ ทัว่ๆ 
ไป โดยเฉพาะซอตอนพรรณนาธรรมชาติ แลว้จึงซอในทาํนองละมา้ยเชียงแสนต่อไป จดัไดว้า่เป็น
ทาํนองท่ีนิยมซอกนัมากท่ีสุด 

3.  ทาํนองละมา้ยเชียงแสน  เป็นทาํนองท่ีชาวเชียงแสนโบราณดดัแปลงมาจากการ
ขบั “กะโลง” หรือโครงของลา้นนา มีจงัหวะลีลา คลา้ยกบัทาํนองปุ และโดยทัว่ไปมกัจะใชซ้อสลบั
กบัทาํนองจะปุเพื่อบอกเล่าเร่ืองราวต่างๆ หรือการเจรจาโตต้อบกนัระหว่างชาย-หญิง เป็นเหมือน
สัญญาณในการท่ีจะเปล่ียนทาํนองซอ  กล่าวคือเม่ือเร่ิมการซอนั้น จะเร่ิมดว้ยทาํนองข้ึนเจียงใหม่ 
แล้วจึงเปล่ียนเป็นทาํนองจะปู จากนั้นเปล่ียนเป็นทาํนองเชียงแสน ถดัจากนั้นสามารถไปซอใน
ทาํนองอ่ืนได้ เม่ือซอในทาํนองอ่ืนอยู่แล้วและตอ้งการจะเปล่ียนไปซอในอีกทาํนองหน่ึง ก็ตอ้ง
กลบัมาซอในทาํนองเชียงแสนเสียก่อน จึงจะเปล่ียนทาํนองในการซอได ้

4.  ทาํนองพม่า เป็นทาํนองซอท่ีมีจงัหวะและลีลาคลา้ยกบัเพลงพม่ารําขวานของภาค
กลาง สันนิษฐานวา่อาจไดม้าจากพม่า หรือมาจากชาวมอญ แลว้นาํมาดดัแปลงโดยใชเ้น้ือร้องภาษา
ลา้นนา เป็นทาํนองท่ีนิยมซอกนัเสมอ อาจซอโดยใช้ทาํนองเดียวน้ีตลอดทั้งเร่ือง ซอโตต้อบกนั 
และอาจเป็นกลุ่มเพื่อประกอบการร่ายรํา  มกัจะใชซ้อท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัศาสนา เร่ืองราวในชาดก
หรือเล่นละคร เช่น ซอเร่ืองเจา้สุวตัร นางบวัคาํ ซอสูมาครัวทาน 

5.  ทาํนองเพลงเง้ียว หรือเสเลเมา เป็นทาํนองท่ีชาวลา้นนาไดรั้บอิทธิพลมาจากชาว
ไทยใหญ่ (เง้ียว) โดยทัว่ไปนิยมร้องร่วมกบัการเล่นกลองมองเซิง มีทาํนองคึกคกั ใช้ซอเพื่อความ
เป็นศิริมงคล เช่น ซอปัดเคราะห์ ซอมดัมือลูกแกว้ (ในงานบวชเณร) ซอมดัมือข้ึนบา้นใหม่ 

6.  ทาํนองเพลงอ่ือ เป็นทาํนองซอท่ีมีการดดัแปลงมาจากเพลงกล่อมเด็ก จะมีเสียง 
“อ่ือ อ่ือ” ต่อทา้ยบทซอ นิยมใช้ซอพวกคาํสอนหรือนิยามนิทาน มีการซอโดยใช้ทาํนองเดียวน้ี
ตลอดทั้งเร่ือง เช่น เร่ืองดาววีไก่น้อย (ดาวลูกไก่) หรือใช้สําหรับการซอท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัความ
เศร้าโศรกการคร่ําครวญถึงความทุกข์ยาก และท่ีสําคญัซอท่ีใชส้ําหรับการซอทุกคร้ังจะตอ้งจบลง
ดว้ยการซออวยพรเจา้ภาพหรือผูม้าร่วมงานจะตอ้งใชท้าํนองอ่ือเป็นหลกัเสมอ 

7.  ทาํนองป่ันฝ้าย เป็นทาํนองซอโบราณซ่ึงนิยมใชข้บัโตต้อบกนัในหมู่ช่างซอชาย
หญิงในเขตจงัหวดัแพร่-น่าน เร่ืองท่ีซอมกัจะสมมุติเป็นสองผวัเมียออกไปถางป่าปลูกฝ้ายจนกระทัง่
นาํมาทอเป็นผนื มกัใชใ้นการซอเก่ียวกบัการเก้ียวพาราสี หรือบรรยายเร่ืองราวต่างๆ การซอทาํนอง
น้ีจะไม่ลงทา้ยดว้ย “จ่ิมแลนา” 
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8.  ทาํนองพระลอเดินดง หรือล่องน่าน  เป็นทาํนองท่ีนิยมกนัในเขตจงัหวดัแพร่-
น่าน ซ่ึงต่อมาเม่ือพระราชชายาเจา้ดารารัศมีให้ทา้วสุนทรพจนกิจ (ใหม่บุญมา สุคนัธกุล) แต่งบท
ละครร้องแบบลา้นนาเร่ืองนอ้ยไจยา นั้นก็ไดน้าํทาํนองน้ีมาใช ้ส่วนมากเป็นบทชมนกชมไม ้บทชม
ความงามของธรรมชาติ 

9.  ทาํนองซอยิน้ เป็นทาํนองท่ีพระราชายาเจา้ดารารัศมี มีเสาวนียใ์ห้ขุนสุนทรพจน
กิจ ( (ใหม่บุญมา สุคนัธกุล) ดัดแปลงมาจากทาํนองโครงโบราณ ใช้ซอเฉลิมพระเกียรติ พระ
เจา้อยู่หัวรัชการท่ี 7 คราวเสด็จมาเชียงใหม่เม่ือ พ.ศ. 2469 เป็นทาํนองท่ีช้าเนิบนาบ ในปัจจุบนั
ทาํนองชอยิน้น้ีไม่เป็นท่ีนิยมอีกแลว้ 

10.  ทาํนองดาดเมืองน่าน เป็นช่ือทาํนองการซอท่ีนิยมขบักนัในเขตจงัหวดัแพร่-
น่าน การขบัซอน้ีใชส้ะลอ้และซึงเล่นคลอประกอบการซอ มิไดใ้ชป่ี้เป่าเหมือนการซอท่ีนิยมในเขต
เชียงใหม่-ลาํพนู 

11.  ทาํนองลบัแลล่องน่าน เป็นช่ือทาํนองการซอท่ีนิยมขบักนัในเขตจงัหวดัแพร่-
น่านอีกทาํนองหน่ึง 

12.  ทํานองสายหล่ิงเต้ย ช่ือทํานองการขับซอน้ี นายไกรศรี นิมมานเหมินท ์
บนัทึกเสียงการขบัไวเ้ม่ือ พ.ศ. 2505 โดยมีนายตาคาํ ชยัวิณา ซ่ึงเป็นศิลปินตาบอดชาวเชียงใหม่ ขบั
ร้องคลอกบัการดีดซึง แต่ไม่ปรากฏวา่เป็นท่ีรู้จกัหรือนิยมใชข้บัโดยทัว่ไป 

13.  ทาํนองซอบ่าเก่า เป็นทาํนองซอโบราณ ซ่ึงในปัจจุบนัไม่มีช่างซอคนไหนซอ
แลว้ เพราะมีทาํนองท่ีชา้ และแมก้ระทัง่ช่างป่ี ยงัไม่สามารถท่ีจะเป่าจงัหวะน้ีได ้เพราะเป่ายากมาก 

14.  ซอเบ็ดเตล็ด เป็นทาํนองซอแบบท่ีแปลกไปจากท่ีกล่าวมาแลว้ เพื่อสร้างสีสัน
หรือความสนุกสนานแก่ผูฟั้ง พบวา่มีอยูจ่าํนวนหน่ึง ดงัน้ี 

14.1  ซอกอ้ม คือการซอแบบสั้นๆ นิยมซอไม่มีคู่ถอ้งและเป็นการซอเล่นๆ เพื่อ
ความสนุกสนานขบขนั 

14.2  ซอบ่ฮูจ้บ คือการซอโดยให้มีสัมผสัสระกนัตลอดบทแลว้มีเน้ือหาท่ีซอ
กลบัไปกลบัมาไม่รู้จบส้ิน 

14.3  ซอคบเก่ิง คือซอท่ีสร้างความขบขนัโดยนําเอาส่ิงท่ีเป็นคนละเร่ืองมา
ประกบประกอบเขา้ดว้ยกนั 

14.4  ซอลายสอง คือลีลาการซอท่ีมีทาํนองกระโดดขา้มขั้นตอนเหมือนลายสาน 
14.5  ซอลายอาํ คือลีลาการซอท่ีนาํเอาหลายเร่ืองมาสานสลบักนัให้สับสนกนั

ไปมา 
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14.6  ซอกับล้อ คือลีลาการซอให้เข้าจงัหวะการเคล่ือนท่ีหรือเสียงเกวียนท่ี
ขบัเคล่ือนไป 

14.7  ซอวอ้ง คือ การซอท่ีวนไปวนมาคล้ายกับซอลายอาํเพียงแต่ใช้ทาํนอง
เพลงพม่าแทน 

14.8  ทาํนองซอสมยัใหม่ เป็นซอท่ีมีทาํนองรวดเร็วทนัใจของคนสมยัใหม่หรือ
ใชเ้พลงสมยัใหม่มาซอกนั 

4. รูปแบบของการซอ 
1) การซอเด่ียวคือการขบัซอโดยช่างซอเพียงคนเดียว ส่วนใหญ่จะเป็นการซอใน

ลกัษณะการอบรมสั่งสอน รําพึงรําพนั เช่น ซอปู่ เฒ่าสอนหลาน ซอตุก๊ (ทุกข)์ ร้อยแปด เป็นตน้  
ซ่ึงในงานทัว่ๆ ไปมกัไม่นิยมใหมี้การซอเด่ียว เพราะไม่ไดอ้รรถรสในการฟัง เท่ากบัการซอประเภท
อ่ืน 

2) การซอคู่ เป็นการขบัซอโดยช่างซอชาย-หญิง คู่ซอของแต่ละฝ่ายเรียกวา่ “คู่ถอ้ง” 
(ถอ้ง คือการเจรจาโตต้อบ) โดยมากมกัจะเป็นการซอเก่ียวกบัการเก้ียวพาราสี การถาม-ตอบปัญหา
ต่างๆ หรือการซอด่าวา่โตเ้ถียงกนัคลา้ยๆ กบัตบัชิงชูห้รือตบัตีหมากผวัของเพลงพื้นบา้นภาคกลาง 

การซอคู่น้ีจะซอกนับน “ผาม” (ผาม คือ ร้าน) หรือท่ีเรียกวา่ “ผามซอ” ซ่ึงเป็นร้านท่ีมี
ลกัษณะส่ี เหล่ียมสูงประมาณ 2 เมตร โดยมีช่างซอชาย-หญิง นัง่หันหน้าเขา้หากนั ส่วนท่ีนัง่ของ
ช่างป่ีนั้นมีดงัน้ี 
 

ป่ีกลาง    ป่ีตดั 
 

    ป่ีกอ้ย        ป่ีแม่หรือซึง 
 

ช่างซอชาย  ช่างซอหญิง 
 
ภาพที ่2.2  รูปแบบของการซอ 
 

คนเป่าป่ีกอ้ย ตามธรรมเนียมจะตอ้งนัง่อยูท่างดา้นซา้ยมือของช่างซอชาย ทั้งน้ีเพราะ
ป่ีกอ้ยจะตอ้งเป็นตวันาํในการบรรเลงเพลงซอหรือการเปล่ียนทาํนองซอ จึงตอ้งนัง่ชิดกบัช่างซอ
ทางดา้นซา้ยมือหรือท่ีเรียกวา่ “ป๊ัดซา้ย (ป๊ัด คือ ดา้น,ขา้ง) เพื่อท่ีวา่หูขา้งขวาจะคอยฟังเสียงของช่าง
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ซอและหูขา้งซ้ายจะคอยฟังเพลงท่ีกาํลงับรรเลงอยู่ ปัจจุบนัลกัษณะผามอาจปรับเปล่ียนไปตาม
ลกัษณะงานท่ีแสดง ตาํแหน่งการนัง่อาจไม่ตายตวั ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเวที 

3) การซอเป็นคณะ หรือเรียกกนัว่าคณะละครซอ ทั้งน้ีก็เพราะว่าจะเป็นการแสดง
ซอท่ีออกมาในรูปแบบของละคร ซ่ึงตอ้งใชช่้างซอหลายคนจึงทาํให้ช่างซอมารวมตวักนัเป็นคณะ 
ละครซอท่ีเล่นอยู่แต่เดิมมักจะเป็นเร่ืองจักรๆ วงศ์ๆ หรือนิทานชาดกต่างๆ ปัจจุบันได้มีการ
พฒันาการแสดง โดยให้มีเน้ือเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคมมากข้ึน เช่น เร่ืองเก่ียวกบัปัญหาครอบครัว 
ปัญหาสังคม เป็นตน้ 

การแสดงละครซอจะแสดงบนเวทีท่ีมีฉากกั้นอยูข่า้งหลงั ส่วนช่างป่ีจะนัง่เรียงแถว
อยูข่า้งหนา้ฉากซ่ึงการแสดงละครซอนั้นจะไม่มีการเปล่ียนฉากไปตามเน้ือเร่ืองท่ีแสดงเหมือนลิเก
ของภาคกลาง 

5.  โอกาสท่ีจะใชใ้นการแสดงซอ 
ปัจจุบนัการขบัซอ ส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงเพื่อความบนัเทิงในงานร่ืนเริง งานบุญ 

งานประเพณี ตามเทศกาลต่างๆ ของชาวลา้นนา แบ่งตามโอกาสไดด้งัน้ี (สิริกร ไชยมา, 2543, น. 
52-53)  

1) งานในวดั เช่น งานประจาํปี งานข้ึนพระธาตุ งานยกช่อฟ้า งานฉลองสมโภชศา
สนสถาน งานยกยอดธาตุเจดีย ์งานก๋ินสลาก งานฉลองพดัยศ งานผา้ป่า งานกฐิน  

2) งานมงคล  เช่น งานดาปอยบวชลูกแกว้ (บวชนาค) งานข้ึนบา้นใหม่ 
3) งานท่ีเป็นโอกาสพิเศษ  เช่น งานสืบสานประเพณีวฒันธรรม งานวนัรดนํ้ าดาํหวั 

ขบวนแห่ งานมหกรรมวฒันธรรมระดบัชาติและทอ้งถ่ิน 
4) งานเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ เช่น งานต่อตา้นยาเสพติด รณรงคโ์รคเอดส์ 

ต่อตา้นการสูบบุหร่ี รณรงค์โรคไขฉ่ี้หนู เชิญชวนท่องเท่ียว การวางแผนครอบครัว สิทธิมนุษยชน 
หรือการเชิญชวนไปเลือกตั้ง 

5) การโฆษณาขายสินคา้ จะมีสินคา้บางชนิดท่ีตอ้งการจะส่ือถึงชาวบา้น ไดจ้า้งช่าง
ซอซอบทสั้นๆ เพื่อการโฆษณาสินคา้ 

6) ประกอบการบรรยายและการสาธิต เป็นการซอในกรณีมีองค์กร สถาบนัต่างๆ 
เชิญช่างซอไปบรรยายใหค้วามรู้ และใหส้าธิตประกอบการซอ 

7) ประกอบพิธีกรรมเชิญผีปู่ ผียา่ ผีมด ผีเม็ง มาเขา้ทรง โดยช่างซอขบัซอท่ีมีเน้ือหา
เชิญเจา้มาสิงเขา้ร่างทรง  

8) ประกอบพิธีกรรมของช่างซอ เช่น ซอรับครูในพิธีแบ่งซอครู 
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9) ประกอบพิธีกรรมถวายในงานตามประเพณีความเช่ือของคนลา้นนา  เช่น งาน
บูชาเสาอิน-ทขิล  

2.3.3  ความสาํคญัและบทบาทหนา้ท่ีของการเพลงซอ 
ความสําคญัและบทบาทหนา้ท่ีของการซอ ท่ีมีต่อสังคมตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนันั้น 

พบวา่สามารถจาํแนกไดด้งัน้ี (สิริกร ไชยมา, 2543, น. 66-69) 
1. ซอเป็นกระบวนการสันทนาการให้แก่สังคม  เป็นส่ือท่ีให้ความสนุกสนาน ร่ืนเริง 

บนัเทิงใจ ดงัจะเห็นได้ว่าในงานบุญ งานร่ืนเริงต่างๆ ของภาคเหนือ มกัจดัให้มีการแสดงซออยู่
เสมอ 

2.  ซอเป็นส่ือท่ีช่วยสะท้อนภาพชีวิตของคนในสังคม สะท้อนวัฒนธรรมและ
โครงสร้างของสังคมให้คนทัว่ไป หรือคนในยุคสมยัหลงัๆ เขา้ใจได ้นอกจากน้ีซอยงัเป็นการสืบ
ทอดวฒันธรรมและบนัทึกประวติัศาสตร์ของชาวบา้นทัว่ๆ ไป ตามธรรมชาติท่ีมีความเป็นมาดว้ย
เหตุน้ีซอจึงถูกเรียกวา่ เป็นวรรณกรรมมุขปาฐะ (Oral Literature)  ประเภทหน่ึง เช่นการซอเก้ียวพา
ราสีกนัระหว่างหนุ่ม-สาว การซอบวชลูกแกว้ (อุปสมบท) ซอข้ึนบา้นใหม่เป็นตน้ ซ่ึงจะทาํให้คน
รุ่นหลงัๆ รับทราบประเพณีและวฒันธรรมดั้งเดิมของลา้นนาไทย 

3.  ซอเป็นส่ิงท่ีช่วยชดเชย ความปรารถนาความรู้สึก ความไม่สมหวงั หรือความคบัขอ้ง
ใจในชีวิต ของบุคคลให้อยู่ในโลกอย่างมีความหวงั และปลดปล่อยตนเอง ออกจากการเอารัดเอา
เปรียบของชนชั้นปกครองหรือชนชั้นสูงอ่ืนๆ มกัจะปรากฏในเพลงพื้นบา้นประเภทซอ  เช่น การ
ซอเก็บนก ซ่ึงเป็นการซอท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งสูงเป็นเร่ืองของชาวบา้นจะเขา้ไปเก็บของในป่า แต่
ตอ้งไปเจอกบัเจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีดูแลป่า จึงเกิดการโตเ้ถียงกนัข้ึน แต่ในท่ีสุดเจา้หน้าท่ีของรัฐก็ถูก
หลอก ถูกแกลง้สารพดัโดยเฉพาะบทด่าวา่เจา้หนา้ท่ีของรัฐ จะเป็นท่ีช่ืนชอบแก่ผูฟั้งอยา่งมาก 

4.  ซอเป็นแหล่งให้การศึกษาแก่คนในสังคมชนิดหน่ึง โดยทัว่ไปซอมกัจะสอดแทรก
ค่านิยมท่ีดี การประพฤติปฏิบติัท่ีถูกตอ้งตามจารีตประเพณีและตามครรลองคลองธรรม โดยเฉพาะ
ในการแสดงตามงานบุญงานกุศลต่างๆ แลว้ ช่างซอมกัจะซอท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัหลกัศีลธรรมหรือ
จริยธรรมอนัดีงามอยูเ่สมอ ผูฟั้งจะไดรั้บการเรียนรู้ทั้งโดยตรงและโดยออ้มอยูต่ลอดเวลา  ดงันั้นซอ
จึงเป็นช่องทางท่ีจะทาํให้เกิดสังคมประกิต (Socialization) แก่สมาชิกของสังคม ในอนัท่ีจะ
ประพฤติปฏิบติัตามหลกัศีลธรรม จารีตประเพณี ค่านิยม ทศันคติ ความเช่ือของสังคม อยา่งเช่น ซอ
ศีล 5 ก็เป็นการซอเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัตามศีล 5 

5.  ซอเป็นส่ือท่ีจะเผยแพร่ ถ่ายทอดข่าวสารให้แก่คนในสังคม ดว้ยเหตุท่ีแต่เดิมช่างซอ
มักจะเดินทางไปแสดงตามท่ีต่างๆ อยู่เสมอ ดังนั้ นในการซอก็มักจะนําเอาเร่ืองราวหรือ
ประสบการณ์ต่างๆ ของตน หรือขอ้มูลข่าวสารท่ีตนไดรั้บมาเผยแพร่ต่อใหแ้ก่คนฟัง 
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6. เป็นการอนุรักษค์าํเมืองหรือภาษาถ่ินภาคเหนือท่ีใชพู้ดกนัในชีวิตประจาํวนั เพราะ
การซอเป็นการใช้คาํเมืองท่ีมีอรรถรสไพเราะร่ืนหูด้วยถ้อยคาํท่ีคล้องจองกัน มีคติ คาํคม ท่ีมี
ความหมายกินใจ สอนใจไดอ้ยา่งลึกซ้ึง 

7.  เป็นเอกลกัษณ์ของลา้นนาไทย เน่ืองจากการซอเป็นส่ือพื้นบา้นท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ
ลา้นนาท่ีทอ้งถ่ินอ่ืนๆ ไม่มี 

8.  เป็นการสืบทอดพุทธศาสนา กล่าวคือ การซอท่ีดีมกัจะสอดแทรกคาํสอน จริยธรรม
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของความกตญัํู การทาํบุญกุศล อนิสงส์ต่างๆ เร่ืองในชาดก พุทธประวติั 
นรกสวรรค ์ในบทซอดว้ย 

9.  เพื่อให้เป็นท่ียอมรับของสังคม โดยเฉพาะในสังคมชนบท เม่ือมีงานบุญต่างๆ 
เจา้ภาพมกัจา้งช่างซอท่ีมีช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จกั หรือไดรั้บความนิยมมาซอในงาน เพื่อประชาสัมพนัธ์
งานให้คนในสังคมนั้นยอมรับ เป็นค่านิยมอยา่งหน่ึงท่ีแสดงถึงความมีฐานะ และความภูมิฐานของ
เจา้ภาพ 

10.  เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีสําคญัทางดา้นภาษาศาสตร์ มนุษยวิทยาและสังคมวิทยา ทั้งน้ี 
การซอสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรู้สึกนึกคิดของบุคคล การบรรยายความในใจ โลกทศัน์ มโนทศัน์ใน
ด้านต่างๆ และด้านความหมายของคาํ เก่ียวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ความเป็นอยู ่
อาชีพ การรวมกลุ่มของคน สภาพการเปล่ียนแปลง ความสัมพนัธ์ของมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ 
ค่านิยม ความเช่ือ และสัญลกัษณ์ของการติดต่อส่ือสาร 

2.3.4  แนวทางการสืบทอดเพลงซอ 
การซอในปัจจุบนัแม้จะยงัได้รับความนิยมอยู่อย่างแพร่หลายในกลุ่มคนล้านนา แต่

พบวา่ผูฟั้งจะจาํกดักลุ่มมากข้ึน เน่ืองจากกระแสส่ือสมยัใหม่ท่ีตรงกบัความตอ้งการในวิถีชีวิตของ
คนรุ่นใหม่มากกว่า อย่างไรก็ตามในฐานะท่ีการซอเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีสะทอ้นอตัลกัษณ์
ความเป็นล้านนา แนวทางในการอนุรักษ์และสืบทอดเพลงซอควรมีดงัน้ี (สิริกร ไชยมา, 2542,      
น. 69-73) 

1. การส่งเสริมให้มีการเรียนหนังสือคาํเมือง เพื่อความภูมิใจและตระหนักในคุณค่า
ภาษาถ่ินของตน  เน่ืองจากการซอเป็นเพลงพื้นบา้นลา้นนาท่ีส่ือสารดว้ยภาษาคาํเมือง ซ่ึงเป็นภาษา
ถ่ินเหนือ โดยเยาวชนคนเหนือรุ่นใหม่นิยมพูดภาษาไทยกลาง เน่ืองจากภาษาคาํเมือง ไม่มีการสอน
ในหลกัสูตร และไม่ไดรั้บการสนบัสนุนให้เห็นความสําคญั เพราะเห็นว่าไม่ไพเราะเสนาะหู ไม่
ทนัสมยั เป็นส่ิงเส่ือมเสียอบัอาย เพราะจะทาํให้พูดภาษาไทยภาคกลางไม่ชดั จึงทาํให้ฟังการซอไม่
เขา้ใจ ไม่รู้เร่ือง เพราะขาดความรู้ ความเขา้ใจในภาษาถ่ินเหนือ 
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2. การบรรจุสอนวิชาบงัคบัเก่ียวกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินลา้นนา ท่ีมีเน้ือหาเร่ืองการซอ 
เพื่อใหเ้กิดการส่งผา่นวฒันธรรม 

3. การอบรมให้ความรู้แก่ครูผูส้อนในโรงเรียนให้มีความรู้เก่ียวกบัการซอ สนบัสนุน
ตาํรา และอุปกรณ์การสอน เนน้ใหเ้ห็นความสาํคญัของเร่ืองน้ีอยา่งต่อเน่ือง 

4. การเชิญศิลปินช่างซอไปเป็นวิทยากรทอ้งถ่ินเพื่อให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนใน
ฐานะปราชญช์าวบา้น ซ่ึงจะทาํใหค้รูและนกัเรียนไดมี้โอกาสเรียนรู้และใกลชิ้ดช่างซอ จะทาํให้เกิด
ความภาคภูมิใจ และช่วยกนัอนุรักษ ์

5. รัฐ เอกชน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรจดัให้มีการอบรม สัมมนา บรรยายสาธิต 
ให้ความรู้เก่ียวกบัการซอ ให้แก่ประชาชนท่ีสนใจทัว่ไป เพื่อกระตุน้ให้มีการศึกษาเรียนรู้ สืบทอด
กนัอยา่งต่อเน่ือง เอิกเกริกข้ึน 

6.  การส่งเสริม สนบัสนุน ให้เกียรติ และให้การยอมรับศิลปินซอมากข้ึน โดยการยก
ย่องชมเชยในฐานะเป็นศิลปินพื้นบา้น เพื่อให้มีกาํลงัใจสร้างสรรค์ผลงาน ภูมิใจในผลงาน และ
ร่วมกนัสืบทอดต่อไป 

7.  การจดัทาํโน๊ตเพลงซอ และเคร่ืองดนตรีประกอบเพลงซอให้เป็นสากล ให้คนรุ่น
ใหม่สามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีหลกัเกณฑ ์ประยกุตเ์ขา้กบัเคร่ืองดนตรีชนิดอ่ืนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

8.  การให้ความสําคัญแก่การซอในฐานะเป็นส่ือพื้นบ้านมากข้ึน ส่ือมวลชนควร
ส่งเสริม สนบัสนุน โดยใช้การซอเป็นส่ือพื้นบา้นในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในงานต่างๆ ให้
หลากหลาย ประชาชนทัว่ไปไดรู้้จกัและคุน้เคย เพื่อก่อให้เกิดความตระหนกัในคุณค่า และมีความ
ภูมิใจ 

9.  การสนบัสนุนส่งเสริม อนุรักษ ์สืบทอดการซอ โดยการจดัประกวดการซอ หรือการ
เสียสละเงินว่าจา้งช่างซอไปแสดงในงานต่างๆ ให้มากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานท่ีจดัโดยราชการ 
งานวดั หรืองานท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนกิจต่างๆ 

10. การสนับสนุนส่งเสริม โดยการจดัสรรทุนให้มีการศึกษาการซอหรือศึกษา
เปรียบเทียบเพลงพื้นบา้นของภาคต่างๆ ในแง่ความรู้ทัว่ไป ศิลปะคุณค่าทางวฒันธรรม แลว้นาํไป
เผยแพร่ในลกัษณะท่ีเนน้ให้นกัเรียน ประชาชนไดอ่้าน ไดเ้ขา้ใจ จะช่วยให้การซอเป็นท่ีรู้จกัเขา้ใจ 
แพร่หลายมากยิง่ข้ึน 

11. การสนบัสนุนส่งเสริมให้ช่างซอมีความรู้ดา้นต่างๆ ท่ีสามารถนาํไปใชใ้นการซอ
ได ้รวมถึงการศึกษาเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม เร่ืองราวทางพุทธศาสนาและวฒันธรรม และ
เกร็ดความรู้ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซอ 
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12. การสนับสนุนและส่งเสริมโครงการภูมิปัญญาไทยด้านการซอ ทั้ งในระบบ
การศึกษา นอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอธัยาศยั เพื่อยกยอ่งครูซอ ครูภูมิปัญญาไทย และ
สืบทอดการซอในแนวทางท่ีถูกตอ้ง 
 
2.4  การปรับตัวทางวฒันธรรม 

สาํหรับแนวคิดการปรับตวัทางวฒันธรรมนั้น  มีความสําคญัต่องานวิจยัช้ินน้ี  เน่ืองจาก
ผูว้ิจยัมีจุดยืนว่า วฒันธรรมทุกชนิดเม่ือสร้างสรรค์ตวัเองข้ึนมาแล้วก็จาํเป็นต้องมีการปรับตัว 
(Adaptive) เพื่อให้สอดรับกบัสภาพของบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป  และมีแต่วฒันธรรมท่ีสามารถ
ปรับตวัให้สําเร็จเท่านั้น จึงจะดาํรงอยูต่อไปได้  โดยคนทัว่ไปมกัจะเขา้ใจว่า  ส่ือพื้นบ้านนั้นมี 
ลกัษณะอนุรักษ์  มีลกัษณะคงท่ีไม่เปล่ียนแปลง  แต่แทท่ี้จริงแลว้ส่ือพื้นบา้นมีการปรับเปล่ียนอยู่
ตลอด  ซ่ึงเป็นลกัษณะทวิลกัษณของส่ือพื้นบา้น  คือ  มีทั้งดา้นท่ีพยายามจะอนุรักษ์ให้เหมือนเดิม 
และดา้นท่ีพยายามจะปรับเปล่ียน เป็นดา้นท่ีอยูคู่่ขนานกนั (กาญจนา แกว้เทพ, 2544) โดยนอกจาก
แนวคิดเร่ืองการปรับตวัแลว้  แนวคิดท่ีควรคาํนึงถึงร่วมดว้ยในหัวขอ้น้ีไดแ้ก่  แนวคิดเร่ืองตน้ไม้
แห่งคุณค่า  เน่ืองจากจะทาํให้เห็นภาพแลว้นาํมาวิเคราะห์ต่อว่า ส่วนไหนปรับได ้ส่วนไหนปรับ
ไม่ได้ และแนวคิดสิทธิเจ้าของวฒันธรรม เพราะการปรับเปล่ียน ควรมาจากความยินยอมและ
เจา้ของวฒันธรรมเป็นผูมี้บทบาทในการปรับมากกวา่คนภายนอก 

2.4.1 หลกัเกณฑใ์นการปรับตวั 
โดย กาญจนา แกว้เทพ (2548) ไดส้ังเคราะห์แนวคิดเร่ืองการปรับตวัของส่ือพื้นบา้นใน

ประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 
1. หลกัเกณฑ์เร่ืองเปลือก/ กระพี้ / แก่น เป็นการแบ่งระดบัชั้นของวฒันธรรมตามแกน

แนวนอนซ่ึงสามารถตอบได้วา่ในการปรับเปล่ียนนั้น ส่ิงใดท่ีสามารถปรับไดม้าก ส่ิงใดท่ีสามารถ
ปรับไดน้อ้ย และอะไรบา้งท่ีไม่สามารถปรับไดเ้ลย 

2. หลกัเกณฑ์เร่ืองสิทธิของเจา้ของวฒันธรรม ในการเปล่ียนแปลงของส่ือพื้นบา้นนั้น 
หลายคร้ังท่ีการเปล่ียนแปลงเกิดจากความตอ้งการและแรงผลกัดนัของ “คนภายนอก”  ท่ีมิใช่
เจา้ของวฒันธรรม  จึงอาจสร้างความสูญเสียใหแ้ก่ส่ือพื้นบา้น ดงันั้น ในการปรับตวัของส่ือพื้นบา้น
นั้น ตอ้งคาํนึงเร่ือง “หลกัการเร่ืองสิทธิมนุษยชน” ในการท่ีจะเลือกคุณลกัษณะใดเพื่อคงไว ้ เลือก
ปรับเปล่ียนคุณลกัษณะใด  รวมทั้งเลือกสร้างใหม่ในคุณลกัษณะใด 
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3. หลกัเกณฑ์เร่ืองรูปแบบของการผสมผสาน  การปรับประยุกต์วฒันธรรมแบบหน่ึง
มกัจะมีการผสมผสานระหว่างส่ิงเก่า/ วฒันธรรมเดิมท่ีมีอยู่  กบัส่ิงใหม่/  วฒันธรรมใหม่เขา้มา    
การพบกนัระหวา่งส่ิงใหม่และส่ิงเก่ามีอยู ่3 แบบแผน ไดแ้ก่ 

3.1 การแทนท่ี (Substitution)  คือ ส่ิงเก่า/วฒันธรรมเดิมถูกแทนท่ีด้วยส่ิงใหม่/ 
วฒันธรรมใหม่ทั้งหมด  

3.2 การเพิ่มเขา้มาแทน (Addition) คือ  เก็บทั้งของเก่าและของใหม่ไวด้ว้ยกนั  แบบ
แผนการนาํเอาของเก่า/ ของใหม่มาไวท้ั้งคู่น้ี จะใชไ้ดภ้ายใตเ้ง่ือนไขท่ีตอ้งมีทรัพยากรมากพอท่ีจะ
ใชไ้ดท้ั้งของเก่าและของใหม่ควบคู่กนัไป 

3.3 แบบแผนเร่ืองการปรับประสาน (Articulation/ Hybridization) คือ  มีลกัษณะ
เป็นลูกผสมดว้ยการนาํเอาคุณลกัษณะบางอยา่งจากของเก่ามาบวกผสมกบัคุณลกัษณะบางอยา่งจาก
ของใหม่  แลว้ผสมผสานกนัออกมาเป็นลูกผสม  แบบแผนน้ีจะกระทาํไดต่้อเม่ือ มี “การวิเคราะห์
คุณลกัษณะ” เพราะเราตอ้งตดัสินใจวา่จะเอาคุณลกัษณะใดจากของเก่ามาผสมกบัของใหม่  

4. การปรับเปล่ียนตามเกณฑข์องการส่ือสาร (S – M – C – R)  
4.1 การปรับเปล่ียนด้านตวัผูส่้งสาร เช่น อาจเปล่ียนแปลงโดยใช้เกณฑ์เร่ือง เพศ 

อาย ุรุ่น วยั ฯลฯ 
4.2 การปรับเปล่ียนด้านเน้ือหา  กล่าวคือ  มีพื้นท่ีว่างในเน้ือหาท่ีจะสามารถ

ปรับเปล่ียน/ สอดแทรก/ ตดัตอน ฯลฯ อยูเ่สมอ ดงันั้น การปรับเปล่ียนเน้ือหาจึงเป็นเร่ืองง่าย 
4.3 การปรับเปล่ียนเร่ืองช่องทาง/ ตัว ส่ือ  ช่องทางหรือส่ือน้ี มีความหมาย

กวา้งขวางตั้งแต่ตวัส่ือต่างๆ (Media) และช่องทางต่างๆ  ไดแ้ก่  พื้นท่ี (เทศะ)  และช่วงเวลา (กาละ)  
อนัไดแ้ก่ โอกาส/ การปรับเปล่ียนเร่ืองช่องทาง/ ตวัส่ือ มีการปรับตวัหลายแบบ 

4.4 การปรับเปล่ียนดา้นผูช้ม  ส่ือพื้นบา้นมีศกัยภาพทางดา้นน้ีอยูม่าก  ในการแสดง  
ส่ือพื้นบา้นสามารถปรับเปล่ียนผูช้มได้หลายระดับ ตั้ งแต่ ปรับให้เขา้มามีส่วนร่วมสนุกสนาน
ปรับเปล่ียนให้เกิดความผกูพนั  ปรับเปล่ียนให้เกิดความรู้สึกเป็นกลุ่มนิยม (Collectivism) และการ
ปรับเปล่ียนผูช้มใหมี้ทั้งความรู้ ความเขา้ใจเน้ือหาของส่ือพื้นบา้น 

5. การปรับตวั กบั “ประเภทของส่ือพื้นบา้น”  “ประเภท”  เป็นตวัแปรตน้ท่ีจะมา
กาํหนด “ลกัษณะของการปรับตวั”  ของส่ือพื้นบา้น  การปรับเปล่ียนแต่ละประเภทนั้น  ส่ือพื้นบา้น
ประเภทชั้นครูนั้น  เจา้ของวฒันธรรมจะมีอาํนาจในการตดัสินใจได้มากกวา่วา่จะปรับเปล่ียนอะไร  
เน่ืองจากมีตน้ทุนทางวฒันธรรม (Cultural Capital) คือ  ความรู้ความสามารถและช่ือเสียงท่ีสั่งสมไว้
เป็นหนา้ตกั  และสามารถกาํหนดทิศทาง/ สัดส่วนการปรับเปล่ียนได ้ 
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6. การปรับตัวด้านบทบาทหน้าท่ี  นอกจากการปรับตัวด้านคุณลักษณะแล้ว  เม่ือ
สภาพแวดล้อมเปล่ียนแปลงไป  บทบาทหน้าท่ีก็เปล่ียนไป ส่ือพื้นบ้านในยุคใหม่อาจเพิ่มมิติ 
ดงัต่อไปน้ี 

6.1 การเพิ่มหน้าท่ีด้านสุขภาพของส่ือพื้นบา้น  เน่ืองจากในยุคปัจจุบนั ความคิด
เร่ืองการสร้างเสริมสุขภาพดว้ยเจา้ของสุขภาพเองกาํลงัอยูใ่นความสนใจ 

6.2 การเพิ่มหนา้ท่ีดา้นการท่องเท่ียว  เม่ือกระแสการท่องเท่ียวกลายมาเป็นนโยบาย
หลกัของการพฒันาประเทศ  และกระแสดงักล่าวตอ้งไหลจากส่วนกลางเขา้ไปสู่ทอ้งถ่ินซ่ึงเป็น
แหล่งทรัพยากร การแสวงหาวฒันธรรมพื้นบา้นมาทาํให้เป็นสินคา้จึงเป็นผลท่ีเกิดตามมา 

7. การปรับตวัดา้นการต่อรอง  หาก “การปรับตวั” นั้นหมายถึงการพยายามปรับเปล่ียน
ตวัเองให้แปรไปตามส่ิงต่างๆ เม่ือส่ือพื้นบา้นเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบุคคลต่างๆ  เช่น  การต่อรอง
กบันายทุน  ซ่ึงประเด็นของการต่อรองเป็นเร่ืองธุรกิจ  การต่อรองกบัผูช้ม  หากเป็นส่ือพื้นบา้นท่ีมี
ตน้ทุนทางวฒันธรรมสูง  ก็จะสามารถต่อรองเร่ืองราคาได้  หรือรวมถึงการต่อรองกบัรัฐ  อยา่งไรก็
ตาม  ส่ือพื้นบา้นก็ยงัไม่มีอาํนาจมากพอท่ีจะต่อรองกบัรัฐในการเรียกรองผลประโยชน์ของอาชีพ 
เช่น การตั้งกองทุน หรือ การขอรับการสนบัสนุนอ่ืนๆ  

8.  การปรับตวัด้านเครือข่าย เครือข่ายจึงมีบทบาทสําคญัทั้งในการรักษาการดาํรงอยู่
และการปรับตวัของส่ือพื้นบา้น เม่ือสังคมเกิดการเปล่ียนแปลงไดส่้งผลกระทบต่อเครือข่ายเก่าท่ีมี
อยู ่ ทั้งในรูปแบบของการล่มสลายและการปรับเปล่ียน  รวมทั้งการเกิดข้ึนของเครือข่ายใหม่ๆ  เพื่อ
เป็นการปรับตวั เครือข่ายใหม่ๆ เช่น เครือข่ายระหวา่งศิลปิน – สถาบนัการศึกษา  ศิลปิน – องคก์ร
ชุมชน (อบต. สภาวฒันธรรม  ผูน้าํชุมชน)  ศิลปิน – หน่วยงานภาครัฐ  

9. การปรับตวัดา้นความหมาย ผลจากการพฒันาในรอบหลายทศวรรษท่ีผา่นมา  ท่ีเน้น
มิติความทนัสมยัและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจมากกว่าคุณค่าทางวฒันธรรม  ทาํให้ส่ือ
พื้นบา้นหลายชนิดไดรั้บการตีความหมายใหม่ (redefined) วา่เป็นผลิตผลท่ีเชย โบราณ ล้าสมยั (สม
สุข หินวิมาน, 2549) เม่ือส่ือพื้นบา้นกลายเป็นเร่ืองเชยและลา้สมยั  จึงถูกเบียดขบัให้ออกไปจาก
จิตสํานึกของคนในชุมชนทองถ่ิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่ไดง่้าย  ดงันั้นหากจะสืบทอดส่ือ
พื้นบา้นต่อไป  จึงตอ้งมีการปรับตวัด้านความหมาย หรือบางคร้ังอาจถึงขนาดร้ือสร้างความหมาย
กนัใหม่  

2.4.2  แนวคิดเร่ืองตน้ไมแ้ห่งคุณค่า  
เน่ืองจากเพลงซอ  เป็นส่ือวฒันธรรมรูปแบบหน่ึง ซ่ึงในการวิเคราะห์คุณลักษณะ 

(attribute) ท่ีสาํคญั ก็ควรพิจารณาถึงองคป์ระกอบของวฒันธรรมทั้ง  2 ส่วน คือ ส่วนท่ีมองเห็นได ้
(Visible) กบัส่วนท่ีมองเห็นไม่ได ้(Invisible) ซ่ึงมีท่ีมาจากแนวคิดพื้นฐานของวฒันธรรมวา่  หาก
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เรานําคุณลักษณะทั้ งหมดมาเปรียบเทียบกับต้นไม้ตามแนวคิดเร่ืองต้นไม้แห่งคุณค่า  โดยยึด
หลกัเกณฑ์การปรับตวัตามแนวด่ิง (Vertical) และแนวนอน (Horizontal)  คือวฒันธรรมมีทั้งส่วนท่ี
เป็นพื้นผดิและส่วนท่ีอยูข่า้งล่าง ซ่ึงในการวเิคราะห์จึงตอ้งวเิคราะห์ทั้งแนวด่ิงและแนวนอน  

หลกัเกณฑก์ารปรับตวัของส่ือพื้นบา้นในแนวนอน (Horizontal) นั้นจะแบ่งส่ือพื้นบา้น
ตามชั้นของตน้ไม ้ออกเป็น 3 ชั้น คือ เปลือก (ส่วนนอกสุด) กระพี้  (ส่วนถดัเขา้มา) และแก่น (ส่วน
ท่ีอยูว่งในสุด) การแบ่งชั้นทั้ง 3 ของตน้ไม ้จะโยงใยถึงเร่ือง การปรับเปล่ียน เพราะโดยธรรมชาติ
ของตน้ไม ้เปลือกเป็นส่ิงท่ีปรับไดแ้ละเปล่ียนอยู่เสมอ กระพี้นั้นจะปรับได้บางส่วน แต่แก่นนั้น 
เป็นส่ิงท่ีตอ้งธาํรงรักษาไวใ้หเ้หมือนเดิม 

ส่วนหลกัเกณฑ์การปรับตวัของส่ือพื้นบา้นในแนวด่ิง (Vertical) ท่ีมีองค์ประกอบ 2 
ส่วนท่ีแยกกนัไม่ออก หากเปรียบเทียบส่ือพื้นบา้นเป็นดัง่ตน้ไม ้ส่วนท่ีมองเห็นได ้คือส่วนท่ีเป็นลาํ
ตน้ ดอก  ผล ใบ สามารถเห็น สัมผสั และจบัตอ้งได ้เปรียบไดก้บัส่วนท่ีเป็นรูปแบบ (Form) ของ
ส่ือพื้นบา้น และส่วนท่ีมองไม่เห็น คือ ส่วนท่ีเป็นราก เป็นองค์ประกอบท่ีไม่สามารถมองเห็นได ้
ตอ้งอาศยัการตีความ วิเคราะห์จึงจะเขา้ใจ เปรียบเทียบไดก้บัส่วนท่ีเป็นเน้ือหา คุณค่า ความหมาย
และตวัตน 
  

 
ภาพที ่2.3  แผนภูมิแสดงแนวคิดตน้ไมแ้ห่งคุณค่า 
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กลุ่มดอก ใบ ผล และลาํต้น จะเป็นรูปแบบหรือส่วนท่ีเห็นได้ (Form) ส่วนรากของ
ตน้ไม ้คือ ส่วนท่ีเป็นเน้ือหา คุณค่า ความหมาย (Content/ Value/ Meaning) ซ่ึงไม่สามารถมองเห็น
ไดด้ว้ยตาเน้ือ  แต่ตอ้งเพ่งดว้ยตาปัญญา  คือ  การคิดพิจารณา/  ไตร่ตรอง/  วิเคราะห์  การวิเคราะห์
ดงักล่าวจะทาํให้การสืบทอดนั้นครบทั้งรูปแบบและคุณค่า  มิใช่มีแต่การสืบทอดเฉพาะรูปแบบ
เท่านั้น  

ในการสืบทอดส่ือพื้นบา้นนั้นตอ้งมีการปรับประยุกต์  เม่ือส่ือพื้นบา้นเป็นวฒันธรรม
คุณสมบัติประการหน่ึงของวฒันธรรมคือ  ต้องมีการปรับเปล่ียน  ปรับแปลง  ปรับประยุกต์ 
(Adaptation)  ใหส้อดรับกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป  ซ่ึงในอดีตพบวา่  ส่ือพื้นบา้นทุกชนิด
ท่ีอยูร่อดมาไดล้ว้นผา่นกระบวนการปรับประยกุตท์ั้งส้ิน  

สําหรับการปรับประยุกตส่ือพื้นบา้น เราจะพิจารณาตน้ไมแ้ห่งคุณค่าตามแนวนอน เรา
จะเห็นว่าตน้ไมน้ั้นประกอบดว้ย  3 ชั้นดว้ยกนั ประกอบดว้ย  เปลือก (ส่วนท่ีอยู่นอกสุด)  กระพี้  
(ส่วนท่ีอยูถ่ดัเขา้มา) และแก่น (ส่วนท่ีอยูว่งในสุด)  การแบ่งชั้นทั้ง 3 ของตน้ไมจ้ะโยงใยมาถึงเร่ือง 
“การปรับเปล่ียน”  เพราะโดยธรรมชาติของตน้ไมแ้ลว้  เปลือกเป็นส่ิงท่ีปรับไดแ้ละปรับอยูเ่สมอ  
กระพี้นั้นจะปรับไดบ้างส่วน  แต่แก่นนั้นเป็นส่ิงท่ีตอ้งรักษาเอาไวใ้ห้เหมือนเดิม เน่ืองจากเป็นส่วน
สาํคญัท่ีสุดของตน้ไม ้ ทั้งน้ีการพิจารณาเร่ืองการจดัวางคุณลกัษณะใดเป็นแก่น  กระพี้  หรือ เปลือก
นั้น ตอ้งยึดถือหลกัเร่ือง “สิทธิของเจา้ของวฒันธรรม” โดยท่ีกาญจนา แกว้เทพ (2549) ไดก้ล่าวไว้
วา่คนขา้งนอกไม่ควรจะไปกา้วก่ายล่วงละเมิดการตดัสินใจของเจา้ของวฒันธรรม 

2.4.3  แนวคิดเร่ืองหลกัสิทธิเจา้ของวฒันธรรม (Right  of  Ownership)   
เน่ืองจากการปรับตัวตามหลักสิทธิเจ้าของวฒันธรรมนั้ น ถือเกณฑ์ว่าการจะปรับ

ประยกุตเ์ปล่ียนแปลงอะไรในคุณลกัษณะต่างๆ ของส่ือพื้นบา้น ตอ้งเป็นไปตามความเห็นชอบของ
เจา้ของวฒันธรรม  เพราะในปัจจุบนัท่ีพบการปรับตวัของส่ือพื้นบา้นค่อนขา้งสูง แต่การปรับตอ้ง
คน้หาว่าใครเป็นผูมี้อาํนาจในการเลือกท่ีจะปรับ  เป็นเจา้ของวฒันธรรมเอง หรือเป็นพลงัอาํนาจ
จากภายนอก โดยประเด็นสาํคญัคือ เป้าหมายของการปรับเปล่ียนนั้นเป็นไปเพื่อใคร  เพื่ออะไร  
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หลกัเกณฑก์ารปรับตวั 3 รูปแบบ (กาญจนา  แกว้เทพ, 2548)  
 

 
ภาพที ่2.4  แผนภูมิแสดงการปรับตวั แบบแผนท่ี 1: การแทนท่ี (Substitution) 
 

การแทนท่ี (Substitution)  
ในแบบแผนน้ีของเก่า  A  จะถูกแทนท่ีด้วยของใหม่ B  ทั้ งหมด แบบแผนน้ีเป็น

ยทุธศาสตร์หลกัของการพฒันาสังคมไทยท่ีผา่นมา  
 

 
 

ภาพที ่2.5  แผนภูมิแสดงการปรับตวั แบบแผนท่ี 2 : การเพิ่มเขา้มาแทน (Addition) 
 
แบบแผนท่ี 2 การเพิ่มเขา้มาแทน 
เป็นแบบแผนท่ีเก็บทั้งของเก่าและของใหม่ ไวด้ว้ยกนั  ซ่ึงแบบแผนน้ี จะใช้ไดภ้ายใต้

เง่ือนไขท่ีตอ้งมีทรัพยากรมากพอ ท่ีจะใชไ้ดท้ั้งของเก่าและของใหม่ควบคู่กนัไป 
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ภาพที ่2.6  แผนภูมิแสดงการปรับตวั แบบแผนท่ี 3 : การปรับประสาน (Articulation/ 
Hybridization) 
 

แบบแผนท่ี 3  การปรับประสาน (Articulation/Hybridization) 
มีลกัษณะเป็นลูกผสมดว้ยการนาํเอาคุณลกัษณะบางประการจากของเก่า (A) มาบวก

ผสมกบัคุณลกัษณะบางอยา่งจากของใหม่ (B) แลว้ผสมผสานออกมามีลกัษณะเป็นลูกผสม 
นอกจากน้ี กาญจนา แก้วเทพ (2548, น. 42) ยงัไดแ้บ่งมิติการวดัการปรับตวัตาม

ประเภทของส่ือพื้นบา้น เป็น 3 มิติ ไดแ้ก่ 
1. การคงไวเ้หมือนเดิม  คือ คุณลกัษณะเดิมท่ีถูกเก็บไว ้
2. การปรับเปล่ียน คือ คุณลกัษณะเดิมท่ีถูกเปล่ียนแปลงไป 
3. การสร้างใหม่ คือ คุณลกัษณะใหม่ท่ีถูกใส่เพิ่มเติมเขา้มา 
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ดังนั้ นแนวคิดเร่ืองการปรับตัวในรูปแบบและมิติต่างๆ จะช่วยในการวิเคราะห์
คุณลกัษณะของเพลงซอไดอ้ยา่งครอบคลุม เพื่อนาํมาเป็นแนวทางการจดัการทางวฒันธรรม 

2.4.4  แนวคิดเร่ืองบนัไดปลาโจนทางศิลปะ 
เ ม่ื อ ก า ร ผ ลิ ต ซํ้ า ท า ง ว ัฒน ธ รร ม เ ป็ น ส่ิ ง ท่ี จ ํา เ ป็ น แ ล ะ ค วร จ ะ ต้อ ง ทํา ใ ห้ ค ร บ                     

ทุกองค์ประกอบในกระบวนการส่ือสารเพื่อท่ีจะทาํให้วฒันธรรมนั้นสามารถดาํรงสืบทอดต่อไป 
อีกทั้งยงัเป็นหลกัประกนัในเร่ืองความต่อเน่ืองและความย ัง่ยืนของวฒันธรรม  แมท่ี้ผา่นมาเพลงซอ
จะมีกระบวนการในการผลิตซํ้ าท่ีสืบทอดกนัมา  แต่เม่ือตอ้งเผชิญกบัส่ือยคุใหม่  ทาํให้มีการหดหาย
ของทั้งผูส่้งสารและผูช้มทั้ งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  ซ่ึงในการผลิตซํ้ าของเพลงซอนั้ น 
จาํเป็นตอ้งสร้างความเขม้แข็งให้กบัศิลปินช่างซอหรือผูส่้งสารและผูช้มหรือผูรั้บสาร ให้สามารถ
ถอดรหัสให้มีความเขา้ใจความหมายตรงกนั นอกจากนั้นยงัตอ้งเขา้ใจและเห็นคุณค่าในการแสดง
ซอ นั่นคือ ศิลปินช่างซอตอ้งเขา้ใจบทบาทหน้าท่ี มีการพฒันาศกัยภาพของตนเองและอยู่อย่างมี
ศกัด์ิศรี ในขณะเดียวกนั ผูช้มก็ควรรับชมอยา่งมีสุนทรีย ์ ดว้ยความเขา้ใจในความหมายและคุณค่า   

ดว้ยเหตุน้ีแนวคิดเร่ืองบนัไดปลาโจนทางศิลปะจึงเกิดข้ึนเพื่อเป็นแนวคิดท่ีใช้อธิบาย
การสืบทอดผูช้ม เน่ืองจากหากส่ือพื้นบา้นตอ้งการพฒันาตลาดผูช้มให้มีคุณภาพ การจดัขั้นบนัได
ปลาโจนใหก้บัผูส่้งสารและผูรั้บสารรุ่นใหม่ๆ ไดค้่อยๆ ไต่ข้ึนไป แบบบนัไดปลาโจน โดยขั้นแรก 
อาจจะตอ้งเอารสนิยมของผูรั้บสารเป็นท่ีตั้ง ซ่ึงอาจจะเป็นส่ือพื้นบา้นแบบกลายพนัธ์ุแลว้  จากนั้น
ค่อยๆ ไต่ไปสู่ขั้นท่ีเอาศิลปินเป็นตวัตั้ง หรือเป็นแบบตวัจริงเสียงจริง โดยสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
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ภาพที ่2.7  แสดงแนวคิดเร่ืองบนัไดปลาโจนทางศิลปะ 
 
ที่มา:  กาญจนา แกว้เทพ, กาํจร หลุยยะพงศ์, เกียรติศกัด์ิ  ม่วงมิตร, เธียรชัย  อิศรเดช, พระมหา
บนัเทิง  ปัญฑิโต, พระมหาบุญช่วย  สิรินธโร, และคณะ (2548, น. 22)  
  

ซ่ึงจากสภาพการณ์ของเพลงซอของจงัหวดัเชียงราย ควรตอ้งมีการสร้างบนัไดปลาโจน
ทั้งผูส่้งสาร ซ่ึงไดแ้ก่ ช่างซอ  และผูช้ม  ดงันั้นแนวคิดการสืบทอดช่างซอและการสร้าง ผูช้มรุ่นใหม่  
“ท่ีดูเป็น” (Smart  Audience) มีความรู้ ความเขา้ใจ และความด่ืมดํ่าอยา่งสุนทรียใ์นการแสดงของ
เพลงซอ ก็เป็นแนวทางท่ีควรไดรั้บการส่งเสริมอยา่งต่อเน่ืองจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
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2.4.5  แนวคิดทุนทางวฒันธรรม (culture capital) และรสนิยมทางวฒันธรรม (cultural tastes)  
สาํหรับแนวคิดเร่ืองทุนทางวฒันธรรมนั้น   เน่ืองจากผูว้ิจยั มองเพลงซอ วา่เป็นเสมือน

ทุนประเภทหน่ึง ท่ีมีการสะสม  ปรับแปลง  และต่อรอง กบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเพลงซอในแต่ละ
กลุ่ม ซ่ึงแต่ละยุคสมยัก็จะมีจุดประสงค์ท่ีแตกต่างกัน  ดังนั้ นทุนทางวฒันธรรม จึงเป็นเร่ืองท่ี
น่าสนใจเน่ืองจากการดํารงอยู่ท่ามกลางการต้านกระแสทุน ทั้ งทุนเศรษฐกิจ  ทุนสังคม                
ทุนสัญลกัษณ์วตัถุ การมีทุนวฒันธรรมท่ีเป็นพลงัท่ีสามารถต่อรองกบัภายนอก ก็จะเป็นประเด็นท่ี
นาํมาใชใ้นการสืบทอดได ้

นกัวชิาการคนสาํคญัท่ีไดน้าํเสนอแนวคิดเร่ืองทุนทางวฒันธรรมไวอ้ยา่งน่าสนใจไดแ้ก่ 
บีแอร์บูร์ดิเยอ (Pierre  Bourdieu) ซ่ึงเป็นนกัสังคมวิทยาแห่งวฒันธรรม (sociology of culture) โดย
มีวธีิการทาํงานเช่นเดียวกบันกัเศรษฐศาสตร์การเมืองทัว่ไป คือ ทาํการวิเคราะห์สภาพสังคมท่ีกาํลงั
เป็นอยู ่รวมทั้งมีการนาํ เกณฑ ์(categories) ต่างๆ มาใช ้เช่น ชนชั้น การครอบงาํ ฯลฯ มาใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการวิเคราะห์  นอกจากนั้ นย ังได้พัฒนาปรับปรุงเคร่ืองมือการวิเคราะห์ของ
เศรษฐศาสตร์การเมืองให้สอดรับกับสภาพความเป็นจริงของสังคมปัจจุบนั ซ่ึงประเด็นในงาน
ส่ือสารศึกษา  กล่าวได้ว่าบูร์ดิเยอ เป็นผูบุ้กเบิกแนวทางการศึกษา สังคมวิทยาแห่งสินค้าเชิง
สัญลกัษณ์ (sociology of symbolic goods) โดยสนใจเร่ืองรูปแบบการบริโภคของผูค้นในยุคปัจจุบนั  
ปรับขยายแนวคิดเร่ืองชนชั้น  ออกไปจากมิติทางเศรษฐกิจสู่มิติทางวฒันธรรม และขยายประเภท
ของ “ทุน” จากทุนทางเศรษฐกิจ ออกไปเป็น “ทุนทางวฒันธรรม” โดยนิยามทุนว่า ส่ิงใดจะมี
สภาวะกลายเป็นทุนนั้น ก็เม่ือส่ิงนั้นได้ทาํหน้าท่ีในฐานะ “ความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจทางสังคม” 
(function as a social relation of power) โดนทุนสามารถโอนถ่ายไปมาซ่ึงกนัและกนัได ้และ
จาํเป็นตอ้งมีการนาํมาปฏิบติัการ (practice)  และตอ้งวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ทางสังคมระหว่าง
ผูก้ระทาํการนั้นดว้ย มิติเชิงสัญลกัษณ์ของชนชั้นท่ีปรากฏในโลกท่ีเป็นจริง ในเร่ืองรสนิยมเห็นว่า
การกระทาํของปัจเจกเหล่าน้ีมิใช่เป็นเร่ือง “ส่วนตวัของบุคคล” หากแต่ “มีตน้กาํเนิดมาจากสังคม 
(social origins) บูร์ดิเยอเห็นดว้ยกบัสมมติฐานของเดอร์ไคม ์(Durkheim) ท่ีวา่ บรรดาความคิด การ
รับรู้  การช่ืนชมเห็นคุณค่า และการกระทาํต่างๆ ของคนในแต่ละชนชั้นนั้นลว้นแลว้แต่มีตน้กาํเนิด
จากสังคมทั้งส้ิน  การวเิคราะห์วถีิ/ลีลาชีวติ (lifestyle) แบบแผนการบริโภคทางวฒันธรรมท่ีสอดรับ
กบัฐานะทางชนชั้นของแต่ละกลุ่ม การรักษาความแตกต่างในเร่ืองรูปแบบการบริโภคนัน่แหละเป็น
เคร่ืองมือสาํคญัในการรักษาความแตกต่างทางชนชั้นเอาไว ้ ส่ือสารมวลชนมีบทบาทอยา่งสําคญัใน
กระบวนการแลกเปล่ียน สะสม  ขยายทุน  
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Bourdieu (1993, pp. 31-35; 1997, pp. 46-75) ไดข้ยบัขยายแนวคิดเร่ืองทุนโดยแบ่งทุน
ออกเป็น 4 ประเภทให้กวา้งข้ึน ประกอบดว้ย  ทุนทางเศรษฐกิจ  ทุนทางวฒันธรรม ทุนทางสังคม 
และทุนทางสัญลกัษณ์มีรายละเอีดดงัน้ี 

1. ทุนทางเศรษฐกิจ (economic capital) ประกอบดว้ยทุนตามความหมายของมาร์กซ์  
รวมถึงการครอบครองในทางเศรษฐกิจท่ีช่วยเพิ่มความสามารถของผูก้ระทาํในสังคม ขณะเดียวกนั
ก็สามารถเปล่ียนรูปเป็นเงินไดอ้ยา่งตรงไปตรงมาและทนัทีทนัใด และอาจถูกทาํให้เป็นสถาบนัใน
รูปของสิทธิในทรัพยสิ์น ทุนประเภทน้ี ไดแ้ก่ รายได ้ทรัพยสิ์น/ความมัง่คัง่ท่ีสะสมเอาไว ้ เงินทอง  
ส่ิงของท่ีมีราคาเช่น ท่ีดิน  อาคารบา้นเรือน เคร่ืองเพชรนิลจินดา  รถยนต/์หุ้น/ฯลฯ รูปแบบของทุน
ประเภทน้ีจะดาํเนินอยูใ่น field เศรษฐกิจ  แต่อาจสามารถโยกยา้ยไหลซึมผา่นไปยงั field อ่ืนๆ ได ้

ทุนประเภทน้ี เป็นรูปแบบทุนท่ีมีเหตุผล ซ่ึงหมายความวา่ ประการแรก  สามารถคิดคาํ
นาณเป็นปริมาณท่ีแน่นอนได ้ สามารถระบุรูปแบบไดอ้ยา่งแน่ชดั  ดงันั้นจึงเป็นการง่ายท่ีจะศึกษา
ทุนประเภทน้ีไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์การสะสมทุน  การครอบครองทรัพยสิ์น  การแลกเปล่ียน/
ถ่ายโอน  

2. ทุนทางวฒันธรรม (cultural capital) ท่ีบูร์ดิเยอได้ แบ่งรูปแบบย่อยของทุน
วฒันธรรมออกเป็น 3 รูปแบบคือ 

2.1  Objectified form ไดแ้ก่ ทุนวฒันธรรมท่ีอยู่ในรูปแบบของวตัถุ เช่น หนงัสือ 
รูปภาพ ซีดี  ฯลฯ ท่ีปัจเจกบุคคลครอบครองเป็นเจา้ของ 

2.2  Institutionalized form ไดแ้ก่ ทุนวฒันธรรมท่ีอยู่ในรูปแบบของสถาบนั เช่น 
คุณภาพ/ช่ือเสียงของสถาบนัการศึกษา เป็นตน้ 

2.3  Embodied form ได้แก่ สมรรถนะด้านวฒันธรรมของปัจเจกบุคคล เช่น 
ความสามารถรอบรู้ท่ีจะพูดเร่ืองศิลปะ การมีบุคลิกท่ีสง่างาม สามารถวางท่าทางไดอ้ย่างงดงาม 
เปรียบเสมือนมูลค่าแลกเปล่ียน (exchange value)  

โดยมูลค่าของทุนวฒันธรรมจะดาํเนินงานอยูใ่น field วฒันธรรม ท่ีบูร์ดิเยอเห็นวา่ โลก
สมยัใหม่ ระบบการศึกษาเป็น field วฒันธรรมท่ีสําคญัท่ีสุด  เป็นตวัผลิตซํ้ าเพื่อสืบทอดโครงสร้าง
ชนชั้นในสังคม  เพราะระบบการศึกษามีความเก่ียวขอ้งกบัทุนทางวฒันธรรม  

3. ทุนทางสังคม (social  capital) ท่ีถูกสร้างโดยอาํนาจทางสังคม และข้ึนอยู่กบัการ
ปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอของความไม่เท่าเทียมกนัรวมถึงความใกลชิ้ดในสังคม การคงอยูข่องเครือข่าย
ความสัมพนัธ์ มิได้เป็นไปโดยธรรมชาติหรือได้มาโดยสังคมสร้าง หากเป็นผลผลิตของความ
พยายามท่ีไม่ส้ินสุดของสถาบนัทางสังคม โดยบูร์ดิเยอเห็นวา่  ทุนทางสังคมเป็นเสมือนทรัพยากร
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อย่างหน่ึงท่ีสามารถเอ้ืออาํนวยประโยชน์ให้ได ้ และทุนทางสังคมจะกระจายอยู่ตาม field ต่างๆ 
เช่น เพื่อนร่วมรุ่น  เพื่อนโรงเรียนเดียวกนั  คนหมู่บา้นเดียวกนั เป็นตน้ 

4. ทุนทางสัญลกัษณ์ (symbolic capital) ท่ีเกิดข้ึนจากเกือบทุกท่ีท่ีบุคคลรับรู้และ
ยอมรับวา่มีอยู ่อาทิ ศกัด์ิศรี  สถานภาพ อาํนาจ ทุนทางสัญลกัษณ์ อาจมาจากการท่ีปัจเจกมีทุนทาง
เศรษฐกิจเป็นพื้นฐาน และเม่ือมีทุนทางสัญลกัษณ์ก็สามารถเปล่ียนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงทุนทางเศรษฐกิจ
ได ้อยา่งไรก็ตามทุนประเภทน้ีดูไดย้ากและไม่สามารถระบุให้ชดัเจนไปวา่ไดด้าํเนินงานอยูใ่น field 
แบบใด สาํหรับสังคมท่ีมีการแบ่งงานกนัสูงมาก  ความมีช่ือเสียงจะแยกอยูต่ามสาขา/แวดวง/วงการ
ต่างๆ และอาจจะรู้จกักนัดีเฉพาะในแวดวงเท่านั้น แต่การเขา้ถึงส่ือมากข้ึนของคนยุคใหม่ ก็อาจทาํ
ใหม้องเห็นกระบวนการสะสมแยกเปล่ียนทุนสัญลกัษณ์ไดพ้อมากข้ึน 

โดย ทุนวฒันธรรมและทุนสัญลกัษณ์ตอ้งมีกระบวนการผลิตซํ้ าเพื่อสืบทอดดว้ย  มูลค่า
ของทุนวฒันธรรมจะดาํเนินงานอยูใ่น field วฒันธรรม  ซ่ึงส่ือมวลชนจะเป็นสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กระบวนการสะสมและการแลกเปล่ียนเพิ่มพูนทุนวฒันธรรมทั้ง 3 ประเภทโดยตรง ผลลพัท์ท่ี
เกิดข้ึนจากทุนวฒันธรรม คือ “รสนิยม” (taste)  ซ่ึงเป็นกลไกสําคญัในการแสดงความแตกต่างของ
ชนชั้นและเป็นเคร่ืองธาํรงรักษาโครงสร้างชนชั้นใหอ้ยูต่่อไป โดย “field” เป็นเครือข่ายทางสังคมท่ี
ประกอบดว้ยตาํแหน่งยอ่ยๆ หรือ field ยอ่ยๆ ท่ีมี practice อนัมีลกัษณะทั้งร่วมมือกนัหรือแข่งขนั
กนั  เป็นหน่วยในการวิเคราะห์ practice  แบ่งแยกออกเป็น 2 ระดบั คือ field ใหญ่ และ field ยอ่ย 
ซ่ึงอาจมีการต่อสู้กนัในแต่ละ field ยอ่ย และมีการต่อสู้ระหวา่ง field ยอ่ยกบั field ใหญ่ นอกจาก 
field ดา้นการผลิต (production) แลว้ ก็ยงัตอ้งมี field ของการบริโภค (consumption) ท่ีจาํเป็นตอ้งมี
สถาบนัต่างๆ เขา้มาร่วมมือทาํการสร้างสรรค ์ 

ในทางสังคมวิทยา มโนทศัน์เก่ียวกบั field ของ บูร์ดิเยอ  หมายถึง สนาม  สนาม
ประลองหรือ วงการ ส่ือถึงโครงสร้าง / พื้นท่ีทางสังคมท่ีมีการประชันขันแข่งกันด้วยความรู้ 
รสนิยม หรือวฒันธรรมระหว่างคนกลุ่มต่างๆ  ในสังคม โดยการแสดงออกผ่านการปฏิบติัใน
รูปแบบต่างๆ แนวทางของ บูร์ดิเยอ  ซ่ึงสนใจศิลปะในฐานะเป็นทุนทางวฒันธรรม / สังคม 
(cultural / social capital) ดงัท่ีพบวา่ การบริโภคกีฬา / ศิลปะ ก็มีลกัษณะผูกพนักบัชนชั้น (class 
orientation)  
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ภาพที ่2.8  field ใหญ่ของการส่ือสารในโลกปัจจุบนั 
 
ทีม่า: พรมแดนความรู้ทางมานุษยวทิยา, (2544) 
 

สําหรับ sub-field  แรกเป็น field ท่ีเกิดมาก่อนยุคสมยัปัจจุบนั เป็น field ท่ีผลิตงาน
ส่ือสารแบบดั้งเดิม เช่น ส่ือพื้นบา้น วรรณกรรม นวนิยาย  เร่ืองเล่าในตาํนาน ฯลฯ ในยุคปัจจุบนั 
sub-field  น้ีมีการผลิตผลผลิตทางวฒันธรรมไม่มากนกัและมีจาํนวนจาํกดั  ส่วนอีก sub-field  หน่ึง
เป็น field ท่ีมีการผลิตขนาดใหญ่ ซ่ึงหมายถึง field การผลิตส่ือสารมวลชน โดยความสัมพนัธ์
ระหวา่ง field ทั้งสองน้ีอาจจะมีทั้งการต่อสู้ช่วงชิงทรัพยากรกนั และในเวลาเดียวกนัก็มีการร่วมมือ
กนั 

บูร์ดิเยอไดข้ยายความเร่ืองของทุนในแง่มุมท่ีเป็นมากกวา่ทุนทางเศรษฐศาสตร์ซ่ึงเป็น
ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแลกเปล่ียนทางวตัถุ คือ เป็นทุนท่ีอยูใ่นรูปแบบ ส่ิงท่ีไม่ใช่วตัถุและไม่เก่ียวกบั
รูปแบบทุนทางเศรษฐศาสตร์ นัน่คือ ทุนทางวฒันธรรมและทุนทางสัญลกัษณ์ โดยบูร์ดิเยอแสดงให้
เห็นวา่ทุนสามารถเปล่ียนรูปเป็นแบบต่างๆ ไดอ้ยา่งไร สามารถไดม้า ถูกแลกเปล่ียน และเปล่ียนรูป
ไปเป็นรูปแบบอ่ืนไดอ้ยา่งไร 

คาํว่า ทุนทางวฒันธรรม แสดงให้เห็นอาํนาจท่ีไม่เก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์ เช่น ภูมิหลงั
ของครอบครัว ชนชั้นทางสังคม  ระดบัการศึกษา ความแตกต่างทางทรัพยสิ์น ฯลฯ โดยทุนทุก
ประเภทสามารถได้รับมาจากทุนทางเศรษฐศาสตร์โดยผ่าน ความพยายามท่ีจะเปล่ียนรูป เป็น
รากฐานท่ีอยูใ่นทุนทางเศรษฐศาสตร์ แต่ ทุนรูปแบบต่างๆ ดงักล่าวจะไม่สามารถถูกลดลงไปให้อยู่
ในรูปของทุนทางเศรษฐศาสตร์ไดอ้ยา่งสมบูรณ์   ทุนทางวฒันธรรมและทุนทางสังคมยงัคงมีผลอยู่
มากเพราะทุนเหล่าน้ีปิดบงัไม่ใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อทุนทางเศรษฐศาสตร์ 

นอกจากน้ี  แนวคิดเร่ืองทุนทางวฒันธรรมยงัเก่ียวพนัถึงบทบาทพิเศษของรสนิยมทาง
วฒันธรรม  ความรู้และความสามารถท่ีจะทาํบทบาทท่ีสัมพนัธ์กบักระบวนการของการสร้างรูปทาง
ชนชั้นในสังคมร่วมสมยั ซ่ึงมนัมีผลกระทบเป็นการเฉพาะต่อการอธิบายทางสังคมวิทยาซ่ึงชนชั้น
กลางทําให้ตัวเองแตกต่างจากชนชั้ นแรงงานโดยอาศัยรสนิยมทางว ัฒนธรรม ความรู้และ

Sub-field of 
restricted  
production 
 

Sub-field of 
large - scale 
production 
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ความสามารถ รสนิยมทางวฒันธรรมยงัมีบทบาทสําคญัในการแสดงความแตกต่างภายในชนชั้น
กลางดว้ยกนั  เร่ืองราวเหล่าน้ีและบทบาทของทุนทางวฒันธรรมในการจดัการความแตกต่างทางชน
ชั้น ช่วยสร้างรูปแบบนโยบายทางวฒันธรรมซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการช่วยลดผลกระทบของการกีดกนั
ทางสังคม แนวคิดเร่ืองทุนทางวฒันธรรมยงัทาํใหเ้กิดจุดเร่ิมตน้ท่ีจะเขา้ใจวา่ความไม่เท่าเทียมกนัใน
สังคมถูกสร้างข้ึนมาไดอ้ย่างไร ในสังคมแห่งความหลากหลายดว้ยวฒันธรรม ('culture-drenched' 
societies) โดยทฤษฎีทุนทางวฒันธรรมจะมุ่งสู่คาํถามเร่ือง คุณค่าทางวฒันธรรม (cultural values) 
ซ่ึงสัมพนัธ์กบับางส่ิงอย่างเช่น  คาํถามว่า อะไรท่ีประกอบกนัข้ึนเป็น “ความรู้” และความรู้นั้น
สามารถถูกเรียนรู้ใหส้าํเร็จไดอ้ยา่งไร  ความรู้นั้นถูกทาํให้มีเหตุผลไดอ้ยา่งไร เป็นจุดเร่ิมตน้คาํถาม
เก่ียวกบั อาํนาจและอุดมการณ์ ซ่ึงเป็นศูนย์กลางของการอภิปรายถึงความสําเร็จท่ีแตกต่างกัน 
โดยเฉพาะสามารถนึกถึงกลุ่มทางอาํนาจ (powerful groups) ในสังคม ซ่ึงสามารถท่ีจะทาํปัญหา
เหล่าน้ีชดัเจน และการทาํเช่นนั้น ก็จะทาํใหเ้กิดประโยชน์ทางวฒันธรรม 

เน่ืองจากการไม่มีวิถีทางท่ีเป็นจุดมุ่งหมาย (objective way) ของการแบ่งแยกให้เกิด
แตกต่างระหว่างชนชั้นทางวฒันธรรม (เช่น วฒันธรรมชนชั้นสูง วฒันธรรมชนชั้นกลาง และ
วฒันธรรมชนชั้นแรงงาน)  ดงันั้น คุณค่าระดบัสูงจึงไปข้ึนอยู่กบัคุณค่าทางวฒันธรรมของชนชั้น
ปกครอง (dominant cultural values) ลกัษณะของชนชั้นสูงหรือชนชั้นปกครองจึงเป็นการส่อให้
เห็นตาํแหน่งทางอาํนาจของพวกเขาอยา่งชดัเจนในสังคมทุนนิยม ดงันั้น ชนชั้นปกครองจึงสามารถ
กาํหนดความจริงของพวกเขาให้อยู่เหนือชนชั้นอ่ืน โดย ชนชั้นทางเศรษฐศาสตร์แต่ละชั้น จึง
พฒันา “วฒันธรรมทางชนชั้น” (class culture)  ให้อยู่ในแนวทางท่ีเป็นการออกไปพบเห็นสังคม
โลกและทางแห่งการกระทาํส่ิงท่ีอยู่ในโลก ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงเฉพาะท่ีจะพฒันาออกไปจาก
ประสบการณ์ของแต่ละชนชั้ นในสังคมโลก คําว่า  ทุนทางวัฒนธรรมถูกนํามาใช้เพราะ
เปรียบเสมือนเงินตรา คือ มรดกทางวฒันธรรม (cultural inheritance ) สามารถแปลงมาเป็น
ทรัพยากรทางสังคม (social resources) กล่าวได้ว่าส่ิงท่ีเป็นความมัง่คัง่ อาํนาจ และสถานะทาง
สังคม (กาญจนา  แกว้เทพ และสมสุข  หินวมิาน, 2551, น. 542-553) 

แมจ้ากการทบทวนแนวคิดของบูดิเยอร์ เก่ียวกบัทุนทางวฒันธรรมท่ีค่อนขา้งจะมองทุน 
ในเชิงลบเน่ืองจากยุคนั้น ทุนจะถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือสําหรับขูดรีดระหวา่งชนชั้น แต่สําหรับการนาํ
แนวคิดเร่ืองทุนทางวฒันธรรมมาศึกษาเพลงซอ  จะให้ความสําคัญในมิติของการใช้ทุนทาง
วฒันธรรมเป็นศกัยภาพของทอ้งถ่ินท่ีใช้ในการรักษาวฒันธรรมหรืออตัลกัษณ์ของชุมชน  ในการ
ต่อรองกบัอาํนาจจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกลุ่มต่างๆ ท่ีไดเ้ขา้มาเพื่อผลประโยชน์บางอยา่ง วา่เพลงซอ
มีการใช้ทุนทางวฒันธรรมต่อรองดา้นอตัลกัษณ์อย่างไรให้สามารถยืนหยดัอยู่ไดใ้นปัจจุบนั และ
การแปลงทุนจากทุนทางวฒันธรรมเป็นทุนรูปแบบอ่ืนๆ เพื่อสืบทอดต่อไป 
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2.5  แนวคิดการผลติและการผลติซ ้าทางวฒันธรรม (Cultural  Production and Reproduction)  
การผลิตและการผลิตซํ้ า แม้มีท่ีมาจากแนวคิดสํานักมาร์กซิสม์ (Marxism) หรือ

เศรษฐศาสตร์การเมือง (Political Economy) โดยเร่ิมตน้จากความสนใจท่ีจะศึกษาการผลิตในมิติ
เศรษฐกิจ ท่ีเน้นพลงัการผลิต (Productive Forces)  ปัจจยัการผลิต (Means of  Production) 
ความสัมพนัธ์ทางการผลิต (Production  Relations) และโครงสร้างอาํนาจ (Power Structure) ท่ีเป็น
ตวัสร้าง ผลิต กระจาย และบริโภค  ต่อมา  เรยม์อนด์  วิลเลียม (Raymond  Willams) นกัคิดสํานกั
วฒันธรรมศึกษาได้นํามาต่อยอดขยายจากการผลิตในความหมายท่ีจาํกัดอยู่เพียงการผลิตทาง
เศรษฐกิจเป็นการผลิตทางวฒันธรรม  ความหมาย  อุดมการณ์ โดยการผลิตและการผลิตซํ้ าทาง
วฒันธรรมมีลกัษณะคลา้ยการผลิตและการผลิตซํ้ าทางเศรษฐกิจ  เน่ืองจากตอ้งมีพลงัการผลิต ทั้ง
ดา้นปัจจยัการผลิต และ แรงงาน  ในขณะเดียวกนัก็จะตอ้งพิจารณาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทางการ
ผลิต  และความไม่เท่าเทียมกนัหรือการกระจุกตวัของการครอบครองปัจจยัทางการผลิต (ฆสัรา  
ขมะวรรณ, 2537, น. 100)  

โดยวฒันธรรมจะดาํรงอยู่ไดจ้ะตอ้งผ่านกระบวนการผลิตซํ้ าเพื่อสืบทอด  โดยอาจจะ
เลือกผลิตเฉพาะส่วนท่ียงัคงมีคุณค่า ความหมาย  และบทบาทหน้าท่ีท่ีสําคญัต่อสังคม ซ่ึงพบว่า
เพลงซอยงัคงมีการผลิตซํ้ าทางวฒันธรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  แสดงให้เห็นว่าจะต้องมี
ลกัษณะบางอย่างท่ีตอบสนองชุมชนได้  ซ่ึงเรย์มอนด์  วิลเลียมส์ (R. Williams) แห่งสํานัก
วฒันธรรมศึกษา  (อา้งถึงใน สมสุข หินวิมาน, 2548)  ไดแ้บ่งวฒันธรรมโดยใช้เกณฑ์เป็น  2 
ประเภท คือ 

1. วฒันธรรมท่ีมีชีวิตอยู่ (Lived Culture) หมายถึง วฒันธรรมทุกอย่างท่ีมีอยู่ใน
ช่วงเวลาหน่ึงและในสถานท่ีหน่ึง  และเฉพาะคนท่ีมีชีวติอยใูนช่วงเวลานั้นและสถานท่ีนั้นเท่านั้นท่ี
จะเขา้ถึงหรือสัมผสัวฒันธรรมดงักล่าวได ้ 

2. วฒันธรรมท่ีไดรั้บการบนัทึกไว ้(Recorded Culture) อนัไดแ้ก่  บางส่วนเส้ียวของ
วฒันธรรมท่ีมีชีวิตอยูใ่นกลุ่มแรก  และได้รับการบนัทึกหรือผลิตซํ้ าเพื่อสืบทอด ซ่ึง R. Williams 
เรียกอีกคาํหน่ึงวา่ “วฒันธรรมแห่งยุคสมยั” (Culture of  period)  ในทศันะของ R. Williams แลว้ 
“วฒันธรรมท่ีไดรั้บการบนัทึกไว”้  ถือเป็นส่วนหน่ึงของ“ประเพณีการเลือกสรร” (Tradition of 
selection) กล่าวคือ  ผูค้นจะมีกระบวนการจดัระบบและจดัลาํดบัความสําคญัของวฒันธรรม  และ
เน่ืองจากว่าในทุกชีวิตประจาํวนั  มีวฒันธรรมท่ีถูกสร้างใหม่ตลอดเวลา แต่ละประเพณีการ
เลือกสรรจะทาํหนา้ท่ีคดัเลือกใหว้ฒันธรรมบางอยา่งเท่านั้นท่ีจะถูกผลิตซํ้ าใหม่ให้มีชีวิตยืนยาว  ซ่ึง
ประเพณีการเลือกสรรน้ีมกัมีผลประโยชน์บางอย่างแอบแฝงเสมอ เช่น  ผลประโยชน์ทางชนชั้น  
ผลประโยชนทางสุนทรียะ  ผลประโยชนทางเศรษฐกิจการเมือง  และผลประโยชน์ทางเพศ  เป็นตน้  
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ดงันั้น  ความจาํเป็นของการศึกษาเพลงซอในลกัษณะของ กระบวนการทางวฒันธรรม 
(Cultural process) หรือกระบวนการผลิตทางวฒันธรรม (Cultural production)  จึงตอ้งพิจารณาตาม
แนวทางในการตั้งคาํถามต่อส่ือพื้นบา้นของเรยม์อนด์  วิลเลียมส์ (R. Williams) ออกเป็น 4 ประเด็น
หลกัดว้ยกนั คือ (สมสุข หินวมิาน, 2548)  

(1)  ส่ือพื้นบา้น/ วฒันธรรมทอ้งถ่ินหน่ึงๆ ไดรั้บการผลิตข้ึนมาไดอ้ยา่งไร/ ทาํไม 
(2)  วฒันธรรมดงักล่าวมีการเผยแพร่ออกไปอยา่งไร/ ทาํไม 
(3)  วฒันธรรมพื้นบา้นน้ีมีการบริโภคโดยผูค้นในสังคมหรือทอ้งถ่ินอยา่งไร/ ทาํไม 
(4)  วฒันธรรมนั้นๆ ไดรั้บการผลิตซํ้ าหรือสืบทอดต่อไปอยา่งไร/ ทาํไม 
โดย กลุ่ม วฒันธรรมศึกษา ซ่ึงสนใจเร่ืองการผลิตซํ้ าทางวฒันธรรมให้คาํอธิบายวา่ เม่ือ 

“วฒันธรรม” จาํเป็นตอ้งมีกระบวนการผลิต  กระบวนการน้ีคลา้ยคลึงกบัการผลิตสินคา้  กล่าวคือ  
ตอ้งมีองคป์ระกอบการผลิต (Elements of Production) วตัถุดิบ  มีตวัผูผ้ลิต  มีเคร่ืองมือการผลิต มี
องค์ความรู้ในการผลิต มีสถานท่ี  มีกาลเวลา มีการแพร่กระจาย  กระบวนการใช้  การบริโภค
ผลผลิต รวมทั้งมีกลุ่มคนท่ีใชว้ฒันธรรมนั้น 

สาํหรับการศึกษาภูมิปัญญาพื้นบา้นตามแนวทางวฒันธรรมนิยม น้ีอาจจะแบ่งระดบัการ
วเิคราะห์ออกเป็น 2 ระดบั ดงัน้ี (กาญจนา แกว้เทพ, 2539) 

(1)  การวิเคราะห์กระบวนการภายในของตัวการผลิตเอง  ได้แก่ การวิเคราะห์
องคป์ระกอบยอ่ยๆ ของการผลิต  โดยการวเิคราะห์องคป์ระกอบภายในของกระบวนการผลิตน้ีช่วย
อธิบายทั้งความอยู่รอดหรือความสูญสลายของภูมิปัญญาหน่ึงๆ  หรือช่วยอธิบายการดัดแปลง
คล่ีคลายกลายรูปของภูมิปัญญาแต่ละอย่าง  อนัเน่ืองมาจากการขาดหายหรือการเปล่ียนแปลงใน
องคป์ระกอบยอ่ยๆ เหล่านั้นเอง 

(2)  การวิเคราะห์ความสัมพนัธระหว่าง “ภูมิปัญญา” กบั “บริบท / โครงสร้างของ
ชุมชน /สังคม”  จากนิยามท่ีกล่าวมาขา้งตน้วา่ภูมิปัญญาแต่ละอยา่งเป็นปฏิกริยา / ความพยายามท่ี
มนุษยจ์ะจดัการกบับริบทสภาพแวดลอ้มของเขา  บริบทแวดล้อมจึงเป็นเสมือน “บ่อเกิด”ของภูมิ
ปัญญา  และหากบ่อเกิดนั้นเปล่ียนแปลงไป  ตวัภูมิปัญญาเองก็ย่อมผนัแปรตาม  นอกจากน้ี ในแง่
ของการผลิตซํ้ าเพื่อสืบทอดน้ี จาํเป็นตอ้งมีการวิเคราะห์ทั้งในระดบัท่ีเป็นรูปธรรม (Visible) หรือ
ลกัษณะท่ีมองเห็น  จบัต้อง  สัมผสัได้  และในระดบัท่ีเป็นนามธรรม (Invisible) หรือเขา้ใจถึง
ความหมายท่ีถูกผลิตซํ้ าและเปล่ียนแปลงได ้

ดงันั้นการนาํแนวคิดการผลิตซํ้ าทางวฒันธรรมมาใช้ในการวิเคราะห์การผลิตซํ้ าของ
เพลงซอ  จึงครอบคลุมมิติของกระบวนการผลิต (Cultural Production) การแพร่กระจาย 
(Distribution)  การบริโภค (Consumption) และการผลิตซํ้ า (Reproduction)  โดยศึกษาให้ครบทั้งใน
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ส่วนองคป์ระกอบการส่ือสาร  ซ่ึงประกอบดว้ย ผูส่้งสาร  สาร ช่องทางการส่ือสาร  และผูรั้บสาร 
หรือส่วนท่ีมองเห็น สามารถจบัตอ้งสัมผสัได ้เปรียบไดก้บัส่วนท่ีเป็นรูปแบบ  และส่วนท่ีมองไม่
เห็น ดา้นคุณค่าและความหมายของเพลงซอ ท่ีตอ้งอาศยัการวิเคราะห์และตีความ  ซ่ึงจะทาํให้เห็น
กระบวนการทางวฒันธรรมท่ีมีความเคล่ือนไหว  ในการเลือกสรรคุณลกัษณะท่ีสําคญัของเพลงซอ
เพื่อการดาํรงอยูแ่ละสืบทอดต่อไป 
 
2.6  ทฤษฎีหน้าทีนิ่ยมของส่ือพืน้บ้าน (Functionalism of Folk Media)  

ทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมของสาํนกัหนา้ท่ีนิยม  เป็นทฤษฎีทางสังคมวิทยาท่ีถูกนาํมาใชใ้นการ
พิจารณาความสาํคญัของส่ือในฐานะเป็นระบบยอ่ยในสังคม  มีความสัมพนัธ์ต่อการเกาะเก่ียวสังคม 
(Social  Cement)  ทาํหน้าท่ีตอบสนองความตอ้งการของสังคม ทั้งในระดบัปัจเจกบุคคล และ     
กลุ่มคน โดยส่ือท่ีมีคุณค่าต่อการดาํรงอยู่  เพื่อสืบทอด อนุรักษ์ นั้น ควรจะตอ้งเป็นส่ือท่ีมีบทบาท
หนา้ท่ีท่ีสําคญัต่อสังคม  ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ ส่ือพื้นบา้นไดท้าํหนา้ท่ีท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมตลอดมา  
แมจ้ะมีส่ือมวลชน หรือส่ือสมยัใหม่เขา้มาเบียดแทรก  แต่ดว้ยคุณสมบติัอนัเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะ
บางประการท่ีส่ืออ่ืนไม่สามารถทาํหนา้ท่ีทดแทนได ้ ทาํให้ส่ือพื้นบา้นยงัคงดาํรงอยูไ่ด ้ ดงันั้นส่ือ
พื้นบา้นท่ียงัคงอยู ่ ดงัเช่น เพลงซอ  จึงตอ้งมีบทบาทหนา้ท่ีท่ีสําคญัต่อสังคมสืบมา  แต่เม่ือบริบท
ทางสังคมเปล่ียนแปลงไป บทบาทหน้าท่ีของส่ือพื้นบ้านจึงจาํเป็นต้องมีการปรับเพื่อให้ยงัคง
บทบาทหนา้ท่ีท่ีสาํคญัในการรับใชส้ังคมต่อไปได ้  

โดย  Wright, C. (อา้งถึงใน กาญจนา แกว้เทพ, 2544) ให้คาํจาํกดัความหนา้ท่ีว่าเป็น
ผลลพัธ์ท่ีเกิดตามมาของการกระทาํขององคป์ระกอบยอ่ยๆ ของระบบใหญ่ทั้งหมดซ่ึงเปรียบเสมือน
ร่างกายของมนุษย ์ หากสังคมตอ้งการสืบทอดใหย้ ัง่ยนื บรรดาสถาบนัของสังคมรวมทั้งส่ือพื้นบา้น
ท่ีเป็นระบบย่อย มี “หน้าท่ีอบรม” หรือบางคร้ังเรียกว่า “การถ่ายทอดทางวฒันธรรม” (Cultural 
Transmission) และจะตอ้งทาํหนา้ท่ี “ควบคุมทางสังคม” (Social Control) อีกดว้ยเพื่อให้สมาชิกใน
สังคมเช่ือฟังและปฏิบติัตาม  โดยกลุ่มชุมชนแต่ละแห่งจะมีการสร้างวฒันธรรมข้ึนมาเพื่อทาํหนา้ท่ี
ตอบสนองความต้องการของคนในสังคม ซ่ึงวฒันธรรมพื้นบา้นหรือส่ือพื้นบ้านเป็นกลไกทาง
สังคมประการหน่ึงท่ีถูกมนุษยส์ร้างข้ึนเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารกนัภายในกลุ่มสืบต่อกนัมา  และ
ยงัมีรูปแบบท่ีหลากหลาย ในทอ้งถ่ินต่างๆ เป็นของตนเอง หรืออาจนาํมาจากถ่ินอ่ืนแลว้  เน่ืองจาก
เห็นวา่มีความสาํคญั หรือมีประโยชน์ต่อต่อการดาํเนินชีวิตในชุมชน  

ดงันั้น ส่ือพื้นบา้นในฐานะระบบย่อยไดแ้สดงถึงบทบาทหน้าท่ีและความสําคญัในมิติ
ต่างๆ  โดย สาํนกัหนา้ท่ีนิยมถือวา่ “วฒันธรรมหรือการส่ือสาร” เป็นสถาบนัยอ่ยอนัหน่ึงของสังคม 
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ซ่ึงตอ้งพึ่งพาอาศยักนั  ทาํงานสอดประสานกนั  ตอบสนองความตอ้งการเฉพาะส่วนและความ
ตอ้งการโดยรวมเพื่อรักษาเสถียรภาพ (Stability) ใหร้ะบบทั้งระบบมีความสมดุลกนั   

ทั้งน้ี กาญจนา  แกว้เทพ (2548) อธิบายเก่ียวกบัหน้าท่ีนิยมของส่ือพื้นบา้นว่า หน้าท่ี
ต่างๆ ท่ีถูกคน้พบนั้นยอ่มตอ้งมีผูท้าํหนา้ท่ีซ่ึงก็คือ โครงสร้างขององคป์ระกอบต่างๆ ในสังคม  โดย
โครงสร้างดาํรงอยูไ่ดเ้พราะมีหนา้ท่ี  ซ่ึงโครงสร้างและหนา้ท่ีต่างมีความเป็นเหตุเป็นผลของกนัและ
กนั อธิบายไดด้งัน้ีคือ 

โครงสร้าง (Structure) ในท่ีน้ี หมายถึง ตวัส่ือพื้นบา้นท่ีปรากฏ แก่โสตประสาทหรือ
การสัมผสั ทาํให้ได้เห็น ได้ยิน ได้รับรู้  ถ้าเทียบกบัต้นไมก้็เป็นส่วนตน้ท่ีโผล่พน้ดิน  สามารถ
สังเกตเห็นไดง่้าย ในตน้ไมท่ี้เป็น โครงสร้างหน่ึงน้ีอาจมีโครงสร้างย่อยๆ อยู่ เป็นโครงสร้างย่อย
หลายๆ อยา่งท่ีเป็นส่วนหน่ึงของคุณลกัษณะปลีกยอ่ยของส่ือพื้นบา้น ท่ีมีวิธีท่ีจะเขา้มารวมกนัเป็น
โครงสร้างใหญ่แลว้ทาํงานสอดประสานกนั  

หน้าท่ี (Function) เป็นปฏิกิริยาอย่างหน่ึงของส่ือพื้นบา้น ท่ีมีต่อบริบทรอบๆ  โดย
หนา้ท่ีหมายถึง ความสามารถในการให้คุณประโยชน์แก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง (stakeholders) กบัส่ือพื้นบา้น
นั้นในประเด็นต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการให้ความสุข ความบนัเทิงหรือสาระ คุณค่าของชีวิตของชุมชน
ฯลฯ ซ่ึงหน้าท่ีเป็นความสัมพนัธ์ ของโครงสร้างต่อส่ิงอ่ืนๆ หมายความวา่ หน้าท่ีจะไม่ปรากฏตวั
หากโครงสร้างนั้นตั้งอยู่โดดๆ โดยไม่มีความสัมพนัธ์กบัส่ิงอ่ืนใด ดงันั้น  เราจะมองเห็นการทาํ
หนา้ท่ีของส่ือพื้นบา้นเม่ือมีส่ิงอ่ืนมาประกอบ นอกจากน้ี ยงัได ้กล่าวสรุปถึง “หนา้ท่ีนิยม” แบบมี
พลวตั (Dynamic Functionalism) วา่แนวคิดเร่ืองบทบาทหนา้ท่ีของส่ือพื้นบา้นต่อชุมชนนั้นเป็นการ
ตอบคาํถามวา่ การมีส่ือพื้นบา้นนั้นจะมีประโยชน์อะไรต่อชุมชนหรือจะช่วยแกไ้ขปัญหาอะไรของ
ชุมชนไดบ้า้ง หรือในทางตรงกนัขา้ม  หากส่ือพื้นบา้นสูญหายไป จะก่อให้เกิดปัญหาอะไรตามมา  
มีลกัษณะเป็นกระบวนการทางวฒันธรรมท่ีมีความสัมพนัธ์กบับริบทชุมชนและคนผูเ้ป็นเจา้ของ
วฒันธรรม  ส่ือพื้นบา้นจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการผลิตซํ้ าหนา้ท่ีและองคป์ระกอบการส่ือสารต่างๆ อยู่
ตลอดเวลาจึงจะสามารถรับใชชุ้มชนได ้

โดยแนวคิดหลกัของทฤษฎีหนา้ท่ีนิยม สามารถสรุปไดด้งัน้ี (กาญจนา  แกว้เทพ, 2548)  
1. การทาํหน้าท่ี/ไม่ทาํหน้าท่ี/ทาํหน้าท่ีผิดเพี้ ยนไป (Function/Dysfunction/Non-

Function) 
สถาบนัย่อยๆ ของแต่ละสังคมนั้ นทาํหน้าท่ีหรือไม่ทาํหน้าท่ี หรือทาํหน้าท่ีผิดไป      

หากส่ือพื้นบา้นไดต้อบสนองหนา้ท่ีดงักล่าว ยอ่มแสดงวา่มีการทาํหนา้ท่ี (Function)  หากเป็นการ
กระทาํท่ีให้ผลตรงกนัขา้มเป็นการทาํหนา้ท่ีผิดเพี้ยนไป (Dysfunction) และหากไม่มีผลเกิดตามมา
จากการกระทาํบทบาทหนา้ท่ีก็จะเป็นการไม่ทาํหนา้ท่ี (Non-Function) 
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2. การทาํหนา้ท่ีเปิดเผยและหนา้ท่ีแฝงเร้น (manifest/latent Function) 
เกณฑท่ี์ใชใ้นการวดัคือ ความตั้งใจ และการรู้ตวัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการส่ือสาร หนา้ท่ี

เปิดเผย (Manifest function) จึงเป็นผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนตามมาโดยท่ีผูส่ื้อสารท่ีตั้งใจและรู้ตวัมาก่อน 
ส่วนหนา้ท่ีแฝงเร้น (Latent Function) ก็เป็นผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนตามมาโดยท่ีผูส่ื้อสารไม่ไดต้ั้งใจและ
ไม่รู้ตวัมาก่อน 

3.  เม่ือเกิดความตอ้งการของปัจเจกบุคคล/กลุ่ม/สังคมนั้น มีวิธีการและสถาบนัท่ีจะ
ตอบสนองความตอ้งการได ้และในกรณีท่ีสถาบนัเคยทาํหน้าท่ีนั้นไม่กระทาํหน้าท่ีก็จะมีสถาบนั
อ่ืนๆ เขา้มาทาํหนา้ท่ีแทน 

ทั้งน้ี  Lasswell, H. (อา้งถึงในกาญจนา  แก้วเทพ, 2549ข, น. 133)  ได้กล่าวถึง
ความสาํคญัของหนา้ท่ีการส่ือสารในการธาํรงรักษาเสถียรภาพของสังคม  ผา่นสถาบนัซ่ึงเป็นระบบ
ยอ่ยต่างๆ โดยแบ่งหนา้ท่ีของส่ือไวด้งัต่อไปน้ี 

1.  หนา้ท่ีในการใหข้่าวสาร/ระแวดระวงัสอดส่องดูแล (Surveillance) 
เพื่อคอยติดตาม รายงาน การเกิดข้ึนของเหตุการณ์ และปฏิกิริยาตอบโต ้ ส่วนใหญ่ส่ือ

จะสอดส่องและรายงานเหตุการณ์ร้าย ท่ีจะเป็นตวัการบ่อนทาํลายเสถียรภาพของระบบในสังคม
เป็นหลกั  ซ่ึงตอ้งนาํมาเปิดเผยใหส้าธารณชน 

2.  หน้า ท่ีในการประสานและ สร้างความเป็นอันหน่ึงอันเ ดียวกันของสังคม 
(Correlation) 

เป็นหนา้ท่ีท่ีมากกวา่การรายงานข่าว โดยเพิ่มการตีความ  การให้คาํอธิบาย  และช้ีแนะ  
เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมท่ีส่ือเขา้ถึงมีความเขา้ใจและเกิดการกระทาํในทิศทางท่ีเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกัน ซ่ึงเน้นมิติของพื้นท่ี (Space) ท่ีไม่ว่าคนทุกกลุ่ม  ทุกแห่งหน จะได้รับการช้ีแนะให้มี
ความคิดเป็นเอกภาพ 

3. หนา้ท่ีในการสืบทอดวฒันธรรมของสังคม (Cultural  Transmission) 
โดยเป็นหน้าท่ีท่ีเน้นหนกัในแง่ของกาลเวลา (Time) เน่ืองจากวฒันธรรมเป็นสมบติั

ของส่วนรวมของสังคมท่ีจะต้องสืบทอดให้เกิดความต่อเน่ืองยืนยาวจากรุ่นสู่รุ่น โดยส่ือได้รับ
มอบหมายบทบาทใหช่้วยพิทกัษรั์กษามรดกของสังคมใหสื้บทอดอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

นอกจากน้ี Wright, C. (อา้งถึงใน กาญจนา  แกว้เทพ, 2544) ไดข้ยายบทบาทเพิ่มเติมอีก
ประการหน่ึงคือ 
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4. หนา้ท่ีในการใหค้วามบนัเทิง (Entertainment) 
เน่ืองจากวฒันธรรมมีหลายส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการละเล่นหรือการแสดง ท่ีให้ความ

สนุกสนาน ร่ืนเริง ดงันั้นส่ืออาจทาํหนา้ท่ีให้ความบนัเทิงเป็นหลกั หรือควบคู่ไปกบัการทาํหน้าท่ี
ในการใหข้อ้มูลข่าวสาร และสาระประโยชน์ 

อย่างไรก็ดี บทบาทหน้าท่ีของส่ือตามทฤษฎีหน้าท่ีนิยมท่ีผ่านมา จะอยู่ในขอบเขต
บทบาทหน้าท่ีของส่ือมวลชนเป็นหลัก แม้ส่ือมวลชนกับส่ือพื้นบ้านจะเป็นส่ือในการส่ือสาร
เหมือนกนั  แต่ก็มีความแตกต่างกนั  โดยส่ือมวลชนจะมีลกัษณะความเป็นมาตรฐานในการทาํงาน
และกฏเกณฑ์ท่ีเป็นกรอบกาํหนดไวค้่อนข้างเคร่งครัด  แต่ส่ือพื้นบ้านมีความหลากหลายตาม
ลกัษณะความตอ้งการของทอ้งถ่ิน ดงันั้นจึงไม่สามารถนาํกรอบแนวคิดบทบาทหน้าท่ีตามทฤษฎี
หน้าท่ีนิยมมาศึกษาส่ือพื้นบ้านได้เลยทีเดียว  โดยจากแนวคิดสํานักแฟรงเฟิร์ต ในกลุ่มทฤษฎี
วิพากษ์  ไดก้ล่าวถึงบทบาทหนา้ท่ีของส่ือพื้นบา้นท่ีหลากหลายกวา่ส่ือมวลชนไว ้ดงัน้ี  (กาญจนา  
แกว้เทพ, 2539) 

1. การทาํหนา้ท่ีปลดปล่อยแรงผลกัดนัทางเพศ 
2. การสร้างความสามคัคีระหวา่งกลุ่มคนต่างๆ 
3. การช่วยใหค้นพฒันาดา้นภูมิปัญญา 
4. การวพิากษว์จิารยส์ังคม 
5. การใหก้ารศึกษาและสร้างจิตสาํนึกทางการเมือง 
6. การมีความสัมพนัธ์กบัชีวติ 
7. การใหค้วามบนัเทิง 
ซ่ึง สํานักแฟรงเฟิร์ต ได้ข้อค้นพบว่า การท่ีส่ือพื้นบ้านมีบทบาทหน้าท่ีมากกว่า

ส่ือมวลชน มาจากสาเหตุท่ีส่ือพื้นบา้นไม่ได้ถูกผลิตเป็นแบบอุตสาหกรรมวฒันธรรม (Cuuture 
Industry)  ท่ีเนน้มาตรฐานเดียวกนั  ซ่ึงถา้ส่ือพื้นบา้นเขา้สู่ระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรมไปนั้น ก็
อาจจะสูญเสียการทาํบทบาทหนา้ท่ีต่อสังคมบางอยา่งได ้

ในการศึกษาบทบาทหนา้ท่ีของส่ือพื้นบา้นในลกัษณะความเป็นพลวตัร ยงัจาํเป็นตอ้งมี
การประเมินการทาํบทบาทหน้าท่ีเปรียบเทียบในช่วงระยะเวลาท่ีแตกต่างกนัด้วยดงัน้ี (กาญจนา  
แกว้เทพ, 2548) 

1. หนา้ท่ีสืบเน่ือง  ไดแ้ก่  หนา้ท่ีท่ีสืบต่อมาจากในอดีตจนถึงปัจจุบนั 
2. หนา้ท่ีหายไป ไดแ้ก่ หนา้ท่ีท่ีไม่พบเห็นอีกเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของสังคม 
3. หนา้ท่ีคล่ีคลาย  ไดแ้ก่ หน้าท่ีท่ีคลายตวั หรือขยบัขยายจากหนา้ท่ีเดิม  เป็นการปรับ

ประยกุต ์แต่ยงัคงมีบางส่วนท่ีเหมือนเดิมหรือลดลง 
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4. หนา้ท่ีเพิ่มใหม่  ไดแ้ก่  หนา้ท่ีท่ีไม่เคยมีมาก่อน  แต่มีการปรับเพิ่มจากหนา้ท่ีเดิม 
นอกจากน้ี  ในการทาํบทบาทหนา้ท่ีของส่ือพื้นบา้นยงัสามารถศึกษาไดใ้นระดบัต่างๆ 

ดงัน้ี (กาญจนา  แกว้เทพ, 2548) 
1. ระดบัปัจเจกบุคคล  หมายถึง  บทบาทหนา้ท่ีของส่ือพื้นบา้นท่ีมีผลกระทบต่อบุคคล 

ในลกัษณะเฉพาะบุคคล ท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ 
2. ระดับกลุ่ม/หมู่คณะ หมายถึง  บทบาทหน้าท่ีของส่ือพื้นบ้านท่ีมีต่อรูปแบบ

ความสัมพนัธ์ในกลุ่ม  เป็นลกัษณะความสัมพนัธ์ในกลุ่มท่ีสนิทสนม พี่นอ้ง เครือญาติ 
3. ระดบัชุมชน/สังคม  หมายถึง  บทบาทหนา้ท่ีของส่ือพื้นบา้นมีผลต่อกลุ่มคนขนาด

ใหญ่ในวงกวา้งข้ึน เป็นลกัษณะความสัมพนัธ์ในสังคมหรือชุมชน ท่ีร่วมเป็นเจา้ของส่ือ 
4. ระดบัระบบนิเวศ  หมายถึง  บทบาทหนา้ท่ีของส่ือพื้นบา้นท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มทาง

ธรรมชาติ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริบทการกาํเนิดของส่ือ 
ดงันั้นการศึกษาส่ือพื้นบา้นเพลงซอ ในงานวิจยัน้ี จึงจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งศึกษาบทบาท

หน้าท่ีของเพลงซอตามโครงสร้างของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป  โดยเฉพาะดา้นความเป็นพลวตัร 
เพื่อพิจารณาบทบาทหน้าท่ีในลกัษณะต่างๆ ท่ีมีการสืบเน่ือง  การคล่ีคลาย และเพิ่มข้ึนใหม่ และ
ระดบัของบทบาทหนา้ท่ีไม่วา่จะเป็นระดบัปัจเจกบุคคล  ระดบักลุ่ม  และระดบัชุน/สังคม เพื่อนาํมา
พิจารณาในการนาํมาใชเ้พื่อสืบทอดต่อไป 
 
2.7  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

2.7.1  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับตวัเพื่อสืบทอดของส่ือพื้นบา้น 
จากการทบทวนวรรณกรรมหรืองานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการปรับตัวเพื่อสืบทอด         

ส่ือพื้นบา้น เพื่อนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาลกัษณะการปรับตวั  ซ่ึงพบวา่มีผูศึ้กษาไว ้ดงัน้ี 
ประยุทธ  วรรณอุดม (2549) ศึกษาเร่ือง กระบวนการต่อรองของหมอลาํและผูช้มหมอ

ลาํท่ีมีต่อบทบาทและอิทธิพลของระบบอุตสาหกรรมวฒันธรรม พบวา่หมอลาํทั้ง 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
หมอลาํกลอน  หมอลาํกลอนซ่ิง และหมอลาํซ่ิง  มีการปรับตวัโดยเลือกสรรวฒันธรรม (Tradition 
of selection) ท่ีมีลกัษณะร่วมกนัในการสืบทอด  ดงัน้ี 

1. การสร้างสรรคข้ึ์นใหม่ (Recreate)  มีการสร้างรูปแบบและเน้ือหาการแสดงข้ึนใหม่
หลายอยา่ง  เช่น ชุดเส้ือผา้ของหมอลาํและหางเคร่ือง  อลงัการ หรือการใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ  ของ
แสง สี ระบบเคร่ืองเสียง เคร่ืองมือ อุปกรณ์การแสดงท่ีจะทาํใหก้ารแสดงน่าต่ืนตาต่ืนใจ 
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2.  การผสมผสาน (Hybrid) มีการผสมผสาน “ความเก่า” เช่น  การใช้กลอนลาํและ
ทาํนองการลาํผสม  “ความใหม่” อยู่ในรูปแบบการแสดงเพลงโชวท่ี์มีการใช้หางเคร่ือง จาํนวน
มากๆ  ประกอบการแสดงมากข้ึน 

3.  การเลียนแบบ (Imitation) หมอลาํสมยัใหม่ในยุคอุตสาหกรรมวฒันธรรม มีการ”ดู
งาน”หรือดูตวัอย่างการแสดงอ่ืนๆ นอกเหนือจากการแสดงแบบพื้นบา้น เช่น ไปชมการแสดงท่ี
แปลกตาอยา่ง คาบาเรต ์ เพื่อนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการแสดง 

4.  การสร้างมาตรฐาน (Standardization)  มีการสร้างรูปแบบบางอยา่งให้เป็นมาตรฐาน 
ท่ีเป็นรูปธรรมและจดัระดบัความมีมาตรฐานในสายตาของผูช้มได ้ เช่น เวที หางเคร่ือง 

5.  การผลิตซํ้ า (Reproduce) ทั้งเชิงรูปธรรมและนามธรรม  ผลิตซํ้ า “ความเป็นตวัแทน” 
ของคนอีสาน เป็นเชิงสัญลกัษณ์และเป็นนามธรรม  มีการผลิตซํ้ าท่ีเป็นรูปธรรม เช่น เทป วีซีดี การ
แสดงสด 

6.  การปรับเปล่ียน (Adaptive)  มีการปรับเปล่ียนโดยให้ความสําคญักบัรูปแบบการ
แสดงท่ีใชค้วามฉาบฉวย และหวือหวา ท่ี “เพื่อเอาสนุกและเพื่อความบนัเทิง” มากข้ึนและตดัทอน 
การแสดงท่ีประณีต ละเอียดอ่อนและมีสุนทรียะ เช่น เน้ือหาการลาํลดนอ้ยลง 

7.  การเพิ่มเขา้มาแทน (Addition)  มีการการนาํมาทดแทนแบบเพิ่มเติมเขา้ไปดว้ยคือ
เป็นการใชท้ั้ง  2 อยา่ง เช่น หมอลาํใชก้ารเตน้เพิ่มเขา้มาผสมกบัการฟ้อนท่ีมีท่วงท่าแม่บท 

โดยมีทั้งส่วนท่ีคงไวอ้ยา่งเดิม  ส่วนท่ีสร้างข้ึนใหม่  และส่วนท่ีปรับเปล่ียน ซ่ึง หมอลาํ
กลอนจะปรับเปล่ียนตามหลกัแบบรักษาแก่น ปรับเปลือก  หมอลาํกลอนซ่ิงจะปรับเปล่ียนแบบ
รักษาแก่น  เปล่ียนเปลือก  หมอลาํซ่ิง  จะปรับเปล่ียนแบบทิ้งแก่นรักษาเปลือก ส่วนหมอลาํหมู่หรือ
หมอลาํเร่ืองต่อกลอน จะปรับเปล่ียนแบบรักษาเปลือก  เปล่ียนแก่น ทั้งน้ีการปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บั
ประเภทของหมอลาํเป็นสาํคญั 

เธียรชัย  อิศรเดช และคณะ (2547) ศึกษาเร่ือง ศกัยภาพโนราในการพฒันาทอ้งถ่ิน  
พบวา่โนรามีการปรับตวัในหลายรูปแบบ ดงัน้ี 

1. การปรับตวัของส่ือโนราบนัเทิง  มีการเขา้มาของส่ือสมยัใหม่ท่ีแย่งชิงพื้นท่ีทาํให้
ตอ้งปรับตวัโดยใชข้นาดของเวทีการแสดง  การใชด้นตรีสากลเป็นจุดขาย 

2. การปรับตวัของส่ือโนรากบัการท่องเท่ียว  มีการท่องเท่ียวเขา้มาในทอ้งถ่ิน ทาํให้
ตอ้งปรับตวั เช่น นาํไปแสดงประกอบการรับประทานอาหารในโรงแรมเพื่อตอ้นรับนกัท่องเท่ียว 

3. การปรับตวัดา้นกระบวนการส่ือสาร  โดยการปรับผูส่้งสารให้เป็นผูห้ญิงท่ีสามารถ
ประกอบพิธีกรรมได ้ การปรับเน้ือหา โดยเป็นเน้ือหาดา้นการรณรงคใ์นประเด็นต่างๆ ท่ีสําคญัของ
สังคม  การปรับช่องทางการส่ือสาร  โดยการเพิ่มพื้นท่ีและขยายช่องทางในสถาบนัการศึกษา  
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สามารถโยกยา้ยเวลาในการแสดง และขยายช่องทางในส่ือสมยัใหม่  รวมถึง การปรับตวัดา้นผูรั้บ
สาร  ท่ีมีการสืบทอดผูรั้บสารรุ่นใหม่มากข้ึน 

ขนิษฐา  นิลผึ้ง (2549) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของส่ือพื้นบา้น:ศึกษา
กรณีงานปูนป้ัน จงัหวดัเพชรบุรี  พบวา่ ส่ือปูนป้ันมีการปรับตวัดา้นบทบาทหนา้ท่ี ดงัน้ี คือ 

1. การปรับตวัดา้นหนา้ท่ีท่ีคล่ีคลาย  โดยการสร้างอาชีพใหม่ซ่ึงแตกต่างจากอาชีพเดิม 
และการใชเ้ป็นเคร่ืองประดบัตกแต่งสถานท่ีท่ีนอกเหนือจากวดัและวงั 

2. การปรับตวัดา้นบทบาทหนา้ท่ีท่ีเพิ่มใหม่  ไดแ้ก่ หนา้ท่ีดา้นการท่องเท่ียว  ท่ีเกิดข้ึน
จากแรงผลกัดนัจากบุคคลภายนอก ไม่ใช่เจา้ของวฒันธรรม  และหนา้ท่ีเป็นของท่ีระลึก  โดยเปล่ียน
บทบาทจากงานพุทธศิลป์ท่ีมีพื้นฐานจากความศรัทธาเป็นงานพาณิชยศิ์ลป์เพื่อขายสินคา้ 

ปรีดา  นคเร (2549) ศึกษาเร่ือง แนวทางการส่งเสริมหนงัตะลุงสาํหรับผูรั้บสารวยัรุ่นใน
จงัหวดัสงขลา พบว่า หนงัตะลุงมีการปรับตวัดา้นกระบวนการส่ือสารเขา้กบัปัจจยัแวดลอ้มและ
สถานการณ์ ดงัน้ี 

1. การปรับตวัดา้นศิลปินหรือผูส่้งสาร โดยมีการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มอาํนาจต่อรอง และ
ศิลปินมีการวเิคราะห์ลกัษณะผูช้มเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรับตวั 

2. การปรับตวัดา้นเน้ือหา โดยปรับเปล่ียนด้านคุณค่า ในความเช่ือทางพิธีกรรม และ
เน้ือหา การแสดงมีการนาํเน้ือหาจากส่ือมวลชนมาใช้ร่วม การปรับดา้นลีลาการแสดง  การพากษ์
เสียง  เพิ่มบทตลก  การนาํเสนอรูปแบบใหม่ การใหค้วามบนัเทิงในประเด็นสมยัใหม่ 

3. การปรับตัวด้านช่องทางการส่ือสาร  โดยมีการนําเคร่ืองดนตรีสากลเข้ามา
ประกอบการแสดง การใชเ้ทคโนโลยีการส่ือสารสมยัใหม่  การนาํเสนอผา่นส่ือมวลชน และเขา้ไป
ในสถาบนัการศึกษา 

4. การปรับตวัดา้นผูรั้บสาร  โดยสร้างการมีส่วนร่วม  ขยายพื้นท่ีไปยงักลุ่มวยัรุ่นให้เขา้
ไปเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการผลิต การแกะสลกัหนงัตะลุง 

สุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย ์(2551) ศึกษาเร่ือง การสืบทอดส่ือพื้นบา้นเท่งตุ๊ก  จ.จนัทบุรี
เพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งให้ชุมชน พบว่า การเปล่ียนแปลงของบริบทชุมชนอนัเน่ืองมาจาก
ผลกระทบจากปัจจยัภายนอกส่งผลต่อการสืบทอดเท่งตุ๊กในลกัษณะของการปรับตวั ไดแ้ก่  การ
ปรับโครงสร้างองค์กร  การปรับการรับสมาชิก  การปรับแรงจูงใจในการเขา้สู่องค์กร  การปรับ
รูปแบบการสอน  การปรับวิธีสอน  การปรับความหมาย  การปรับตวัของศิลปิน  การปรับเน้ือหา  
การปรับพื้นท่ี  ช่องทาง  วาระโอกาส  การปรับผูช้ม  การปรับตน้ทุนและการปรับการมีส่วนร่วม  
ส่วนบทบาทท่ีส่ือมวลชนไม่สามารถทดแทนได้ เช่น การเป็นท่ีพึ่งทางใจ  การสมานรอยร้าวใน
ชุมชน และการเสริมสร้างอตัลกัษณ์ใหแ้ก่ชุมชน 
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กรพินท์ สุนทรนนท์ (2551) ศึกษาเร่ือง “ศิลป์และศาสตร์ในการบริหารจดัการคณะ
โนรา“โดยแนวทางในการบริหารจัดการคณะโนรา ได้แก่ การบริหารจดัการตนเอง  คน วตัถุ      
การจัดสรรเงินภายในคณะโนรา  พบว่าคณะโนราในอดีตมีรูปแบบการบริหารจัดการท่ีเป็น
เอกลกัษณ์และจุดเด่น 2 ประการหลกัคือ  ใช้กลไกความเช่ือเร่ืองครูหมอตายายโนราในควบคุม
พฤติกรรม ความเป็นอยูข่องสมาชิก และใชร้ะบบเครือญาติในการดูแลปกครองสมาชิก  โนราแบบ
โบราณมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารจัดการบางประการของตนเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั  คือ มีการลดทอนองคป์ระกอบ (Reduction) ไดแ้ก่ การลดทอนบทบาท
ความเช่ือเร่ืองครูหมอตายายโนรา เหลือเป็นเพียงขอ้ปฏิบติับางประการในการประกอบพิธีกรรม
โนราโรงครู  แต่มิได้มีการนาํมาใช้ในการดูแลปกครองสมาชิกอีกต่อไป  และการลดทอนความ
ใกล้ชิด ผูกพนัของสมาชิกในคณะ นอกจากน้ีคณะโนราแบบโบราณยงัมีการต่อเติมรูปแบบการ
บริหารจดัการ (Addition)  ไดแ้ก่ รูปแบบการวา่จา้งสมาชิกชัว่คราวจากเครือข่ายโนรา และ ต่อยอด
ศาสตร์ในการจดัทาํชุดโนรามาเป็นอาชีพเสริม  ส่วนคณะโนราแบบสมยัใหม่ ยงัคงสืบทอดรูปแบบ
การบริหารจดัการแบบเครือญาติ ไวไ้ดเ้ช่นกนั  แต่มีนํ้ าหนกัในความใกลชิ้ด ผูกพนันอ้ยกว่าคณะ
โนราแบบโบราณ  มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารจดัการตนเอง  โดยการตดัทิ้ง (Truncation) 
รูปแบบการควบคุมสมาชิกโดยใช้กลไกความเช่ือเร่ืองครูหมอตายายโนราและมีการต่อเติม 
(Addition) รูปแบบการบริหารจดัการ  ไดแ้ก่ การเพิ่มรูปแบบการดูแลปกครองสมาชิกแบบนายจา้ง
และลูกจา้ง การแบ่งสมาชิกออกเป็นฝ่ายต่างๆ มีการปรับรูปแบบการบริหารจดัการแบบแทนท่ี 
(Substitution)  ไดแ้ก่  การแทนท่ีกลไกความเช่ือเร่ืองครูหมอตายายโนรามาเป็นกฎขอ้บงัคบัประจาํ
คณะ และการแทนท่ีการฝึกฝนศาสตร์โนรา 

ทิพยพ์ธู  กฤษสุนทร (2552) ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์การปรับตวัของส่ือพื้นบา้น:ศึกษา
กรณีเพลงโคราช จงัหวดันครราชสีมา พบว่าเพลงโคราชมีการปรับตวัออกเป็น  4 ยุค คือยุคเพลง
โคราชแบบดั้งเดิม  ยุคเพลงโคราชแกบ้น  ยุคเพลงโคราชประยุกต์  และยุคโครงการส่ือพื้นบา้น
ส่ือสารสุข (สพส.)  โดยมีการปรับตวัในคุณลักษณะ ด้านรูปแบบและเน้ือหา ด้านกระบวนการ
ส่ือสาร  ดา้นบทบาทหนา้ท่ี  ดา้นการสืบทอด  ดา้นการต่อรอง  และดา้นเครือข่าย โดยการปรับตวั
เป็นผลมาจากปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงคือ การเขา้มาของส่ือบนัเทิงสมยัใหม่  การดาํเนิน
ธุรกิจเชิงพาณิชย ์ การเกิดอนุเสาวรียท์า้วสุรนารี  วิกฤตการณ์เศรษฐกิจตกตํ่า  ผูรั้บสารโดยเฉพาะ
กลุ่มวยัรุ่นลดน้อยลง  การเขา้มาของหน่วยงานภายนอก  และการสืบทอดผูรั้บสาร  ส่วนศกัยภาพ
การต่อสู้ของเพลงโคราช ได้แก่ การใช้ทุนวฒันธรรมเดิมมาต่อรอง  การรวมตัวเป็นสมาคม  
คุณลกัษณะของส่ือท่ีเป็นส่ือขนาดกลาง  การสร้างเครือข่ายใหม่ๆ  การขยายทกัษะของศิลปิน  และ
ศกัยภาพของผูส่ื้อสาร  ซ่ึงแนวทางในการปรับตวัในอนาคตจาํเป็นตอ้งนาํการวางแผน ท่ีมีแนวคิด 
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ทฤษฎี และความรู้เป็นพื้นฐานรองรับมาใช้ โดยคาํนึงถึงสิทธิเจ้าของวฒันธรรม  และยึดหลัก 
เปล่ียนเปลือก  ปรับกระพี้   และรักษาแก่น ประกอบกับการนํากลยุทธ์การผสมผสานเก่าใหม่ 
(Articulation) และมีทั้งดา้นท่ีอนุรักษแ์ละดา้นท่ีปรับประยกุต ์

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีศึกษาเก่ียวกับการปรับตวัของส่ือพื้นบ้าน  ทาํให้ได ้    
แนวทางการนาํขอ้คน้พบท่ีไดม้าขยายผลการศึกษาการปรับตวัของส่ือพื้นบา้นเพลงซอในบริบท
ของจงัหวดัเชียงรายไดอ้ยา่งชดัเจนข้ึน 

2.7.2  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเพลงซอลา้นนาในสาขาวชิาต่างๆ  
นอกจากวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับตวัเพื่อสืบทอดของส่ือพื้นบา้นแลว้  ได้มี

การทบทวนวรรณกรรมท่ี เก่ียวข้องกับเพลงซอล้านนาในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็น
ความสําคญัและบทบาทหน้าท่ีของเพลงซอในมิติอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถนาํไปใช้ในการอภิปรายผลได้
อยา่งครอบคลุมและสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

2.7.3  งานวจิยัดา้นคติชนวทิยา 
รุจิพร ประชาเดชสุวฒัน์ (2541) ศึกษาเปรียบเทียบดนตรีพื้นบา้นลา้นนากบัสิบสองปัน

นา  พบว่า ทั้ งสองแห่ง มีสารัตถะในการอบรมสั่งสอน ขดัเกลาคนในสังคม โดยทาํหน้าท่ีต่อ
สถาบนัครอบครัว  โดย “วดั”  เป็นตวัสืบทอดหรือเคร่ืองมือในการทาํให้คนในสังคมเขา้ใจถึงคาํ
สอนในพุทธศาสนา การใหค้วามบนัเทิง  เป็นส่วนหน่ึงของสังคมไม่วา่จะเป็นเร่ือง ความเช่ือเร่ืองผ ี 
ศาสนา  ประเพณี  พิธีกรรม  และการใชด้นตรีพื้นบา้น เป็นมหรสพของเจา้นายชั้นสูงในอดีตจนถึง
ประชาชนทัว่ไป  และเช่ือมโยงระหวา่งหนุ่มสาวใหไ้ดมี้โอกาสคุน้เคย 

อรพิน  ลือพนัธ์ (2544) ศึกษาบทซอของบวัซอน เมืองพร้าว ศิลปินช่างซออาวุโส ระดบั
ครูเพลงของจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ มีวธีิการสร้างสรรคผ์ลงานอยา่งเป็นระบบทั้งหมด 4 วิธีดว้ยกนั 
ไดแ้ก่ วิธีแรก คือ การลาํดบัขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน วิธีท่ีสองคือ การนาํเสนอเน้ือหาใน
บทซอ วธีิท่ีสามคือ การนาํขนบนิยมของซอเขา้มาใชป้ระกอบในงานของตน และวิธีสุดทา้ยคือ การ
ใชก้ลวธีิต่างๆ มาประยกุตใ์ชใ้นบทซออยา่งมีศิลปะดว้ยการใชภ้าษาหลากหลายวิธีผสมกนั แตกต่าง
กนัไปตามแนวเน้ือหาของบทซอ โดยบทซอของบวัซอนจาํแนกได ้5 ประเภท ซ่ึงจะเก่ียวกบัการ
ประกอบพิธีกรรม  การสอนคติธรรม  การใหค้วามรู้เก่ียวกบัประวติับุคคลสําคญัทางศาสนา การเล่า
นิทานชาดก และการแสดงความคิดเห็นในการวพิากษส์ังคม ซ่ึงวรรณกรรมบทซอใหคุ้ณค่าทางดา้น
สังคม การช่วยช้ีนาํ เผยแพร่เร่ืองราว และบนัทึกสภาพสังคมลา้นนา 

บูรณพนัธ์ ใจหลา้ (2545) ไดศึ้กษาการใชท้าํนอง ซ่ึงเป็นส่วนประกอบหน่ึงท่ีสําคญัใน
การขบัร้องเพลงซอ โดยเลือกศึกษาทาํนอง ซอล่องน่าน ของคณะคาํฝาย นุปิง  พบวา่ ในดา้นทาํนอง
การขบัร้องของซอล่องน่านจะใชท้าํนองดาดน่านเป็นหลกัในการซอประกอบการแสดง ซ่ึงลกัษณะ
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ของทาํนองในแต่ละทาํนองในแต่ละท่อนวนกลบัไปกลบัมาในทาํนองเดิม โดยมีการเปล่ียนเฉพาะ
เน้ือหาท่ีใชใ้นการซอ ซ่ึงในแต่ละประโยคของแต่ละทาํนองแต่ละวรรคมกัจะมีลกัษณะการจบของ
ทาํนองแต่ละประโยคส่วนใหญ่เหมือนกนั 

สร้อยสุดา ภิราษร (2545)  ศึกษาวิเคราะห์บทซอของพ่อครูศรีทวน สอนนอ้ย  ครูเพลง
ซอท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัเชียงราย  พบวา่ บทซอของพ่อครูศรีทวน แยกออกเป็น 12 ประเภท โดย
บทซอประเภทสร้างสรรค์มากท่ีสุดคือ ประเภทคาํสอนและหลกัธรรม เหตุและแรงบนัดาลใจใน
การสร้างสรรค์ผลงาน คือ ตอ้งการสร้างความแปลกใหม่ในวงการซอ และหลีกเล่ียงความน่าเบ่ือ
หน่ายของซอในอดีต  และยงัพบว่าบทซอสามารถนาํมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นส่ือพื้นบา้นในแง่การ
ส่ือสารเพื่อการพฒันาได ้

รุ้งตะวนั  นุชภู่ (2552) ไดข้ยายขอบเขตการศึกษาดา้นเน้ือหา โครงสร้างในการแสดง
เพลงซอและการสืบทอดของพ่อครูศรีทวน สอนน้อย โดยพบวา่ วิธีการขบัซอจะเร่ิมจากการเลือก
เน้ือเพลงซอให้เหมาะสมกบัลกัษณะงาน เม่ือถึงเวลาซอจะมีการไหวค้รูซอก่อน ต่อดว้ยการซอบท
เกร่ินนาํ ซอเขา้เน้ือหาของงาน สรุปใจความของงานเทศกาล และอวยพรให้เจา้ภาพ และผูม้าร่วม
งาน โดยการสืบทอดพบวา่ พอ่ครูศรีทวนมีการสืบทอดโดยตรงจากสายเลือด และไปเรียนกบัครูซอ
แล้วจึงนํามาประยุกต์จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของตวัเอง ส่วนการถ่ายทอดการขบัซอและการ
ประพนัธ์เพลงจะพิจารณาจากไหวพริบ สติปัญญา  นํ้ าเสียง อุปนิสัย  และความตั้งใจ โดยเน้ือหา
เก่ียวขอ้งกบัความเช่ือ ค่านิยม และประเพณีพื้นบา้น โดยพ่อครูมีการประพนัธ์เก่ียวกบัพุทธศาสนา
มากท่ีสุด 

องอาจ อินทนิเวศ (2550)  ไดน้าํแนวคิดดา้นดนตรีชาติพนัธ์ุวิทยา (Ethnomusicology) 
มาศึกษารูปแบบและลักษณะเฉพาะทางดนตรีของวงซอสายพ่อครูศรีทวน สอนน้อย จังหวดั
เชียงราย  พบว่า บริบทในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขบัเพลงซอในจงัหวดัเชียงราย ไดแ้ก่ วฒันธรรม
การขบั  การจดัพิธีกรรมไหวค้รู  และการไหวค้รูก่อนการแสดง โดยองคป์ระกอบการขบัซอ ไดแ้ก่  
สถานท่ีท่ีใชใ้นการขบัซอ และการแต่งกายท่ีนิยมแต่งกายในชุดพื้นเมืองเรียบร้อย แบ่งประเภทเป็น 
ซอเด่ียว ซอคู่ และละครซอ ส่วนเน้ือหาใชม้ากเป็นประเภทหลกัธรรมคาํสอนทางพุทธศาสนา 

จะเห็นไดว้า่จากการศึกษาดา้นคติชนวิทยาเก่ียวกบัเพลงซอท่ีผา่นมา จะให้ความสําคญั
กบัการวิเคราะห์บทซอ หรือการส่ือความหมายดา้นเน้ือหาของศิลปินช่างซอท่ีมีช่ือเสียง  เป็นการ
เนน้ศึกษาท่ีตวับท (text) หรือ สาร (Message)  ท่ีแสดงออกมา 
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2.7.4  งานวจิยัดา้นมานุษยวทิยา 
การศึกษาท่ีเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งเพลงซอกบัสังคมมากข้ึน เป็นการวิเคราะห์

โดยคาํนึงถึงบริบท (context) ทางสังคม  และใหค้วามสาํคญักบัการศึกษาการดาํรงอยูข่องเพลงซอ 
สิริกร ไชยมา (2543) ได้ศึกษารวบรวมเร่ืองซอกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาว

ลา้นนา พบว่า ซอเป็นวรรณกรรมของทอ้งถ่ินลา้นนาท่ีเป็นภูมิปัญญาทางภาษา นอกจากให้ความ
บนัเทิงแลว้ยงัมีบทบาทสําคญัในการสะทอ้นให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเช่ือ ค่านิยม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีต่างๆ ของชาวล้านนา เพราะเน้ือความเป็นการบนัทึกเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในวิถีชีวิตชาว
ลา้นนา ช้ีใหเ้ห็นการดาํรงชีวติ และสะทอ้นใหเ้ห็นภูมิปัญญา ดา้นต่างๆ 

สิรินุช วงศ์สกุล (2544) ศึกษาการคงอยู่ของเพลงพื้นบา้น (ซอ) ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
พบวา่ เพลงพื้นบา้น (ซอ) ในจงัหวดัเชียงใหม่ คงอยูไ่ดเ้น่ืองจากจากมีพฒันาการรูปแบบการแสดง 
เป็นระยะ จากการซอคู่ เป็นละครซอ และซอสตริง นอกจากนั้นยงัมีการดดัแปลง ปรับเปล่ียนเน้ือหา 
ภาษา การแต่งกายและเคร่ืองดนตรี ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัยคุสมยั 

รัตติยา คุณพิทกัษ์ (2546)  ศึกษาความคงอยู่ของอาชีพช่างซอในจงัหวดัเชียงใหม่  
พบวา่ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความอยูร่อดของอาชีพช่างซอในจงัหวดัเชียงใหม่ คือ จาํนวนช่างซอ และ
การใหค้วามสนใจในการฟังซอของผูฟั้งบางกลุ่ม การเล่นในงานบุญ การนาํเสนอในรูปแบบใหม่ๆ 
และการไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมอาชีพ 

ศุภนิจ ไชยวรรณ (2545) ศึกษาถึงกระบวนการสืบทอดเพลงซอพื้นบา้นของจงัหวดั
เชียงใหม่ ท่ีพบว่า มีการสืบทอดดา้นความเช่ือท่ียงัไม่เปล่ียนแปลงคือ การข้ึนครู การไหวค้รู และ
การข้ึนขนัตั้งนอ้ย เวลาซอบนผามหรือเวที และการเคารพครูบาอาจารยท่ี์ไดส้ั่งสอนมา 

วนิดา ริกากรณ์ (2545) ศึกษาการดาํรงอยูข่องการละเล่นพื้นบา้นซอลา้นนาของจงัหวดั
น่าน พบวา่ เง่ือนไขท่ีทาํใหก้ารละเล่นพื้นบา้นซอลา้นนาดาํรงอยู ่ไดแ้ก่ ความตอ้งการของผูช้ม ผูฟั้ง 
และผูว้า่จา้ง การปรับรูปแบบในการแสดงและเน้ือหาสาระใหมี้ความหลากหลาย ส่วนปัจจยัท่ีทาํให้
ดาํรงอยู่ ได้แก่ วฒันธรรมประเพณีและพิธีกรรมของชุมชน การมีโอกาสและช่องทาง รวมทั้ง
กระแสอนุรักษแ์ละส่งเสริมวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

กิจชยั  ส่องเนตร (2545) ศึกษาเร่ือง กระบวนการเรียนรู้ดนตรีพื้นบา้นวงสะลอ้ ซอ ปิน 
ของครูศิลปิน  ในอาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน พบว่า ซอเป็นเพลงพื้นบ้านของภาคเหนือ 8 จงัหวดั 
ได้แก่ แพร่ น่าน ลาํพูน ลาํปาง พะเยา  เชียงราย  เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน โดยเพลงซอน่านมี
ความสัมพนัธ์กับวิถีชีวิตของชาวบ้านในภาคเหนือตอนบนมาตั้ งแต่อดีต แม้ปัจจุบันจะได้รับ
อิทธิพลของดนตรีตะวนัตก แต่ดนตรีพื้นบา้นก็ยงัหาฟังไดต้ามงานบวช  งานข้ึนบา้นใหม่  การไหว้
ผบีรรพบุรุษ  การเขา้ทรง และงานประเพณีเทศกาล วนัสาํคญัต่างๆ 
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2.7.5  งานวจิยัดา้นนิเทศศาสตร์ 
มีการศึกษาโดยใชห้ลกัตามองคป์ระกอบในกระบวนการส่ือสาร แต่เป็นการศึกษาแยก

ส่วน โดยส่วนใหญ่  เก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารเพื่อการพฒันา 
สมฤทธ์ิ ลือชัย (2534) ได้ศึกษาเร่ืองความตระหนักของช่างซอในบทบาทนกัส่ือสาร

เพื่อการพฒันา  ซ่ึงพบว่า ช่างซอในจงัหวดัเชียงใหม่ส่วนมากเป็นผูท่ี้มีความตระหนักในฐานะ
นกัการส่ือสารเพื่อการพฒันา โดยนาํเอาขอ้มูลข่าวสารดา้นการพฒันาไปเผยแพร่สู่ประชาชน ซ่ึงมี
เน้ือหาเก่ียวกบัการวางแผนครอบครัว การอนุรักษป่์าไม ้การรู้หนงัสือ การปฏิบติัตามหลกัจริยธรรม
ของพุทธศาสนา การอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมล้านนา ปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลต่อความตระหนัก คือ การ
เปิดรับส่ือโทรทศัน์ประเภทข่าว  ระยะเวลาในการเป็นช่างซอ การมีประสบการณ์ร่วมกับการ
สัมมนาเก่ียวกบัส่ือพื้นบา้นเพื่อการพฒันา  โดยกลุ่มช่างซอท่ีมีความตระหนกัสูง จะมีความรู้ ความ
เขา้ใจในหลกัการพฒันาดา้นต่างๆ  และมีทศันคติท่ีดีต่อการพฒันา 

วิวนั สุขเจริญ (2547) ศึกษาเร่ือง การส่ือสารเชิงสุนทรียในละครซอสมยัใหม่ของชาว
ลา้นนา  พบวา่ คณะละครซอในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีรับการแสดงละครซอ ท่ีมี 16 คณะ ใชสุ้นทรียรูป
ในละครซอสมยัใหม่  คือ การใช ้แก่นความงามของส่ือสารการแสดงท่ีเกิดจากการขบัซอผสมผสาน
รูปแบบการแสดง ท่ีเน้นแบบมุขปาฐะ เป็นหลกั โดยมีพื้นท่ี และเวลา เป็นเคร่ืองกาํหนดแนวทาง 
และข้ึนอยูก่บัปฏิภาณในการแสดงของช่างซอแต่ละคน 

จุมพล รอดคาํดี และคณะ (2521) ศึกษา บทบาทส่ือพื้นเมืองต่อการศึกษาของชาวบา้น 
ท่ีมุ่งเนน้ศึกษาถึงพฤติกรรม และทศันคติของประชาชนในภาคเหนือท่ีมีต่อส่ือพื้นบา้น พบว่า ส่ือ
พื้นบา้นประเภทเพลงซอนั้นไดรั้บความนิยมสูงสุดในบรรดาส่ือพื้นบา้นของภาคเหนือประเภทอ่ืนๆ  
ผู ้ท่ีนิยมฟังซอนั้ นจะอยู่ในกลุ่มอายุระหว่าง 25-55 ปี ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษา ส่วน
พฤติกรรมในการไปรับฟังซอนั้น มกัจะเดินไปกนัเป็นกลุ่มๆ จากหมู่บา้นหน่ึงไปยงัหมู่บา้นหน่ึง ท่ี
มีการแสดงเพลงซอ จากการวจิยัน้ีทาํใหท้ราบวา่ ซอเคยมีอิทธิพลและไดรั้บความนิยมอยูอ่ยา่งสูงใน
ภาคเหนือของประเทศไทย 

สุรพล วิรุฬรักษ์ (2530) ศึกษาเร่ือง การใช้ส่ือประเพณีสําหรับการส่ือสารเก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยใชล้ะครซอ ท่ีแสดงทางสถานีโทรทศัน์ กรมประชาสัมพนัธ์ช่อง 8 ลาํปาง เป็นส่ือ
เพื่อช่วยในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารทางด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและปัญหาท่ีเกิดมาจาก
สภาพแวดลอ้มเป็นพิษ โดยเฉพาะโรคท่ีเกิดจากยุง ในเขต อ.แม่ทะ จงัหวดัลาํปาง ผลจากการวิจยั
พบว่า กลุ่มตัวอย่างรับชมละครซอทางสถานีช่อง 8 ลําปาง (ในสมยัก่อน) เป็นประจาํและได้
รับทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอยา่งชดัเจน  กลุ่มตวัอยา่งยงัยอมรับวา่ขอ้มูล
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ข่าวสารน้ีมีประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมอยา่งมาก  แสดงว่าซอนั้นยงัไดรั้บความนิยม
และสามารถทาํหนา้ท่ีถ่ายทอดเผยแพร่ ขอ้มูลข่าวสารนวตักรรมอยา่งไดผ้ลในยคุนั้น 

พชัรินทร์  จนัทนานุวฒัน์ และคณะ (2542) ศึกษาเร่ือง เพลงซอ:ส่ือพื้นบา้นเพื่อการ
พฒันา พบว่าว่าซอยงัมีอิทธิพลสูงในการนาํสารสู่สังคมในฐานะส่ือพื้นบา้น มีการแสวงหาขอ้มูล
จากแหล่งต่างๆ สามารถสอดแทรกสาระดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมดว้ยเน้ือหาเชิงพฒันาในบทซอ ท่ี
ส่วนใหญ่เก่ียวกับศีลธรรม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ตามลักษณะงานในวิถีสังคม
ล้านนา ซ่ึงหน่วยงานท่ีใช้ซอในการนาํสารสู่ชุมชนควรให้ความสําคญัและมีการประสานความ
ร่วมมือเพื่อนาํซอไปใชใ้นการพฒันาสังคมไดม้ากข้ึน โดยมุ่งประโยชน์ทั้งจากการใชซ้อเป็นส่ือไป
พร้อมกบัการอนุรักษว์ฒันธรรมพื้นบา้นในแนวทางท่ีเหมาะสม ซ่ึงช่างซอจาํเป็นตอ้งมีการปรับตวั
ตามยคุสมยั 

จนัทร์เพญ็ ชาติพนัธ์ (2530) ไดศึ้กษาการรับข่าวสารทางดา้นจริยธรรมจากส่ือพื้นบา้น
ประเภทซอของประชาชนในอาํเภอสันกาํแพง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ประชาชนในเขตชนบทมี
ทศันคติต่อส่ือพื้นบา้นประเภทเพลงซอดีกว่าประชาชนในเขตเมือง เพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัการ
รับข่าวสารด้านจริยธรรมจากส่ือพื้นบ้านประเภทซอ และ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ มี
ความสัมพนัธ์กบัการรับข่าวสารทางดา้นจริยธรรม ดา้นท่ีไดรั้บมากท่ีสุด คือ ความสามคัคี 

นารีนารถ  กิตติเกษมศิลป์ (2539) ศึกษา การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัโรคเอดส์ผ่านส่ือ
พื้นบา้นเพลงซอ ของประชาชน อาํเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ พบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่เคยไดรั้บฟัง
และรับชม ขอ้มูลข่าวสารเร่ืองโรคเอดส์ผ่านส่ือพื้นบา้นเพลงซอ ซ่ึงให้ความรู้และการปฏิบติัตวั
เก่ียวกบัโรคเอดส์ รวมทั้งการใชส่ื้อเพลงซอ เพื่อประโยชน์ในการบนัทิง และการให้ขอ้มูลข่าวสาร
เฉพาะกิจ 

อย่างไรก็ดี  ยงัไม่พบการศึกษาส่ือพื้นบา้นเพลงซอ โดยใช้แนวคิดกระบวนการทาง
วฒันธรรม (cultural process) ท่ีศึกษามิติการสืบทอด/ พฒันา/ ปรับปรุง /ทาํนุบาํรุงรักษา รวมทั้ง
สร้างสรรค์ใหม่ ท่ี เป็นการเน้นทั้งการใช้และการพฒันาส่ือพื้นบ้านไปพร้อมๆ กัน  โดยศึกษา
กระบวนการส่ือสารตามองค์ประกอบดา้นผูส่้งสาร สาร ช่องทาง และผูรั้บสาร ท่ีดูความสัมพนัธ์
ระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสาร ท่ีส่งผลถึงสารและช่องทาง  เป็นการศึกษาทั้ง ตวับท (Text) และ
บริบท (Context) ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอีกดว้ย รวมถึงการนาํเอาเพลงซอมาปรับใชใ้ห้เกิดการพฒันา
สังคม  ท่ีจาํเป็นตอ้งมีการปรับประยุกต์/เปล่ียนแปลงตวัส่ือตามห้วงเวลาท่ีมีการเคล่ือนไหว  ท่ีมี
บทบาทของภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยอยู่ตลอดเวลา (external intervention)  โดยศึกษา
กระบวนการผลิตซํ้ าส่ือพื้นบา้นตามห้วงเวลา  ท่ีจะทาํให้เห็นความเป็นพลวตัร (dynamic)  ของการ
ปรับเปล่ียนของส่ือพื้นบา้นในสังคม  เพื่อจะไดส้ามารถอธิบายท่ีมาท่ีไปของปรากฎการณ์ในชุมชน
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นั้นๆ ได้อย่างครอบคลุม และถูกตอ้งชัดเจนมากยิ่งข้ึน  ซ่ึงผูว้ิจยัจะใช้แนวทางน้ีในการศึกษา
งานวจิยั 

2.7.6  งานวจิยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเพลงพื้นบา้นภาคเหนือ 

จากการวิเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัเพลงพื้นบา้นภาคเหนือ จะพบความพยายามในการ
หาความสําคญัของเพลงพื้นบ้าน  บทบาทหน้าท่ีของเพลงพื้นบ้านท่ีสัมพนัธ์กบัวิถีชีวิตของคน
ภาคเหนือ และปัญหาท่ีพบในการดาํรงอยูข่องเพลงพื้นบา้นภาคเหนือ 

อารยนั  เลาสัตย์ (2526) ศึกษาเพลงพื้นบา้นของทอ้งถ่ินภาคเหนือ พบว่าบรรดาเพลง
พื้นบา้นร้องกนัในหมู่คนรุ่นเก่าเท่านั้น ขาดตวักลางท่ีสนบัสนุน ไม่มีการส่งผา่นวฒันธรรม  ทาํให้
เกิดช่องว่างของการศึกษาเรียนรู้ได้อย่างแทจ้ริงแก่คนรุ่นใหม่ท่ีหันมานิยมเพลงสากลสมยัใหม่      
มกัปรากฎอยู่ในชนบทเท่านั้นและบางเพลงได้สูญหายไปแล้ว  มีการประยุกต์ทาํนองของเพลง
พื้นบา้นบางทาํนองมาเป็นทาํนองสากล ซ่ึงสาเหตุท่ีทาํใหเ้พลงพื้นบา้นขาดการส่งเสริมและเผยแพร่
คือ ผูเ้ขียนเน้ือร้องมีนอ้ย  การจดัแสดงเฉพาะพื้นท่ี ไม่เป็นท่ีนิยมของคนรุ่นใหม่  ขาดการส่งเสริม
ดา้นสุนทรียศาสตร์  และสถานภาพของศิลปินตกตํ่า 

พรพิไล  เทพคาํ (2538) ไดศึ้กษาเน้ือหาของเพลงคาํเมือง พบว่ามีการถ่ายทอดความรู้
ดา้นต่างๆ โดยมีเร่ืองการพฒันาสังคมมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านเศรษฐกิจ ด้านการสาธารณสุข  
ดา้นการเมืองการปกครอง  ดา้นค่านิยม และดา้นการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม  ตามลาํดบั ส่วนเน้ือหา
ของเพลงคาํเมืองสะทอ้นความเช่ือในพุทธศาสนามากท่ีสุด รองลงมาคือความเช่ือในโชคลางและ
ฤกษ ์ความเช่ือในส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ความเช่ือในไสยศาสตร์  ความเช่ือในส่ิงแวดลอ้มและปรากฎการณ์
ทางธรรมชาติ ความเช่ือเร่ืองบุญกรรมและอานิสงฆ์ผลบุญ ความเช่ือเร่ืองโหราศาสตร์ เร่ืองผีสาง 
เร่ืองขวญั  และความเช่ือเร่ืองลกัษณะบุคคล เร่ืองความเป็นมงคล-อปัมงคล เร่ืองสุขภาพและสวสัดิ
ภาพ เร่ืองชาติน้ีชาติหน้า เร่ืองความฝัน  เร่ืองสังขาร เร่ืองบุพเพสันนิวาส เร่ืองลกัษณะต่างๆ ของ
สัตว ์และความเช่ือเร่ืองยากลางบา้น ตามลาํดบั  ส่วนเน้ือหาของเพลงคาํเมืองสะทอ้นประเพณี
สงกรานตม์ากท่ีสุด รองลงมาคือ ประเพณีงานปอย  แอ่วสาว ดาํหวั ลอยกระทง ขนทราย ซ่ึงความ
เป็นมาของเพลงคาํเมืองเร่ิมจากเพลงรําวง  คร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2496 จากวงดนตรีคณะลูกระมิงค ์
ประพนัธ์เพลงโดย ถวลิ  รัตนแกว้  เพลงคาํเมืองเพลงแรกช่ือวา่ “สาวรถเก๋ง” ต่อมาเพลงคาํเมืองได้
มีการดดัแปลงมาจากเพลงซอ  เพลงพื้นเมือง โดยนาํมาเขา้จงัหวะสากลเรียกวา่ เพลงลูกทุ่งคาํเมือง 

อรชร เรือนคาํ (2537) ศึกษาบทเพลงของศิลปินเพลงพื้นบา้นลา้นนา ท่ีมีช่ือเสียงอยา่ง 
จรัญ  มะโนเพชร พบว่า ในการขบัร้องสามารถแบ่งเน้ือหาออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ      
ดา้นการศึกษา  ดา้นค่านิยม  ดา้นชีวิตความเป็นอยู ่ โดยเฉพาะดา้นเศรษฐกิจและดา้นการศึกษา ท่ีมี
ความน่าสนใจทั้งคุณค่าเชิงสังคมและคุณค่าเชิงวรรณศิลป์ 
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ดงันั้น จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับตวัเพื่อสืบทอดเพลงซอ ท่ี
ครอบคลุมทั้งดา้นงานวิจยัดา้นคติชนวิทยา  ดา้นมานุษยวิทยา  ดา้นนิเทศศาสตร์  และดา้นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเพลงพื้นบา้นภาคเหนือ  ทาํให้ผูว้ิจยัสามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการวิจยัช้ินน้ีได้
อยา่งชดัเจนมากยิง่ข้ึน DPU
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บทที ่ 3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
การวิจยัเร่ือง “การส่ือสารกบัการปรับตวัเพื่อสืบทอดวฒันธรรมทอ้งถ่ิน : ศึกษากรณี

ส่ือพื้นบ้านเพลงซอล้านนาในบริบทของจังหวดัเชียงราย” น้ี  ผู ้วิจ ัยได้ด าเนินการวิเคราะห์
เปรียบเทียบการปรับตวัเพื่อสืบทอดตามคุณลักษณะด้านต่างๆ ของเพลงซอ จากยุคอดีตถึงยุค
ปัจจุบนั  ตามแนวทางกระบวนการทางวฒันธรรมศึกษา (Cultural  process) เพื่อให้เห็นสภาพการ
เปล่ียนแปลงท่ีเป็นพลวตัร (Dynamic) ทั้งคุณลกัษณะท่ียงัคงเดิมและคุณลกัษณะท่ีเปล่ียนแปลง ตาม
ยุคท่ีพิจารณาจากปรากฏการณ์โลกาภิวตัน์ของส่ือท่ีเขา้มามีอิทธิพลต่อสังคม  ซ่ึงท าให้เพลงซอมี
การปรับเปล่ียน  โดยวิเคราะห์ตามกระบวนการการส่ือสาร ในการผลิตซ ้ าทางว ัฒนธรรม 
(Reproduction) โดยใชแ้นวทางการวิเคราะห์คุณลกัษณะ (Attribute Analysis) การปรับตวั  ไดแ้ก่   
ดา้นเน้ือหาและรูปแบบ ดา้นกระบวนการส่ือสารในการแสดง  ซ่ึงประกอบดว้ย ผูส่้งสาร ไดแ้ก่ ช่าง
ซอ  สาร/เน้ือหาในการซอ พื้นท่ี/ช่องทาง/โอกาส  และผูรั้บสารไดแ้ก่ผูช้ม/ ผูฟั้งซอ  ดา้นบทบาท
หนา้ท่ี  ดา้นการต่อรอง  ดา้นเครือข่าย และดา้นการบริหารจดัการ ตลอดจนปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัการปรับตวั ในการท าความเขา้ใจสถานภาพของส่ือพื้นบา้นเพื่อน าไปสู่แนวทางการส่ือสารเพื่อ
การสืบทอดและพฒันาส่ือพื้นบา้นเพลงซอใหส้ามารถด ารงอยูใ่นอนาคต 

ระเบียบวิธีวิจัยท่ีผูศึ้กษาเลือกน ามาใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ การวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) เป็นการใชว้ธีิการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) การลงสังเกตการณ์
ภาคสนาม (Field  Observation) แบบมีส่วนร่วมและการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group)  
มาประกอบกบัการทบทวนวรรณกรรม 

 
3.1  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการวจัิย 

กลุ่มตวัอย่างผูใ้ห้ขอ้มูลในการวิจยัใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เพื่อศึกษาผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง (Stakeholder) ในงานวจิยัน้ี ผูว้จิยัไดแ้บ่งกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ัง
น้ีออกเป็น 3 กลุ่ม ซ่ึงประกอบดว้ย 
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1.  กลุ่มช่างซอ ซ่ึงผูว้ิจยัได้ก าหนดเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นช่างซอตาม
เกณฑ์เร่ืองอายุ  ประสบการณ์ในการซอ และทกัษะความสามารถเฉพาะบุคคล ซ่ึงมีความสัมพนัธ์
กนั  เพื่อน าบทสัมภาษณ์ท่ีได้มาศึกษาวิเคราะห์ถึงการปรับตวัในแต่ละยุคของเพลงซอ  ทั้งน้ีไม่
สามารถแบ่งช่างซอตามยุคไดอ้ยา่งชดัเจน เน่ืองจากช่างซอส่วนใหญ่แมจ้ะเกิดในยุคซอแบบดั้งเดิม 
แต่ก็สามารถปรับตวัมาซอแบบประยุกต์ได ้และสามารถเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลในการปรับตวัไดท้ั้ง 3 ยุค 
โดยแบ่งกลุ่มช่างซอออกเป็น 3 รุ่นดว้ยกนัคือ 

1.1 ช่างซอรุ่นครูซอ/รุ่นอาวุโส  เป็นช่างซอมีอายุเกิน 65 ปีข้ึนไปเติบโตในอาชีพน้ี
มาตั้งแต่การซอแบบยุคแบบดั้งเดิมมาจนถึงปัจจุบนั  มีทกัษะความสามารถดา้นการแสดง  มีความ
เป็นปฏิภาณกวสูีง  และมีความเขา้ใจลึกซ้ึงทางฉนัทลกัษณ์และวรรณกรรมลา้นนา  จนสามารถแต่ง
บทซอไดดี้  จ  านวน  2  คน ไดแ้ก่ 

(1) พ่อครูสิงห์แกว้  วงศม์ูล  ปัจจุบนัอายุ 82 ปี (ขอ้มูลปี พ.ศ. 2555) ถือไดว้า่
เป็นช่างซอท่ีมีอายมุากท่ีสุดท่ียงัคงมีชีวติ  มีประสบการณ์การซอผา่นยคุสมยัทั้งสามยุค  ปรับตวัจาก
การเป็นช่างซอในยุคดั้งเดิม เป็นนกัจดัรายการวิทยุในยุคซอปะทะส่ือมวลชน และเป็นหมอฮอ้ง
ขวญัโดยน าการซอมาประยกุตใ์ชใ้นพิธีกรรมฮอ้งขวญั (เรียกขวญั) ในยคุซอแบบประยกุต ์

(2) พ่อครูศรีทวน  สอนน้อย  ปัจจุบนัเสียชีวิตแลว้ ขณะเก็บขอ้มูลอายุ  70 ปี 
(ขอ้มูลปี พ.ศ. 2552) ถือเป็นครูซอท่ีมีพรสวรรคด์า้นการแต่งบทซอสูง  เป็นช่างซอท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ี
ยอมรับและ ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นปรมาจารยด์า้นการซอ  เป็นตน้ฉบบัของบทซอท่ีน ามาใชอ้ยา่ง
แพร่หลายตั้งแต่ซอยคุดั้งเดิมจนถึงปัจจุบนั 

1.2 ช่างซอรุ่นใหญ่/รุ่นกลาง เป็นกลุ่มช่างซอท่ีมีอายุตั้งแต่  45  ปีข้ึนไป ทั้งเพศชาย
และเพศหญิง  มีประสบการณ์ในการขบัซอมากว่า 30  ปีข้ึนไป  มีทกัษะดา้นการแสดง การเป็น
ปฏิภาณกวี  และความรู้ความเขา้ใจทางฉันทลกัษณ์และวรรณกรรมลา้นนา บางคนเป็นครูซอดว้ย 
สามารถแต่งบทซอได ้จ านวน 8 คน ประกอบดว้ย 

(1) นายนครินทร์  ใจธรรม (ฉายา:พ่อเก๋) ปัจจุบันอายุ  57 ปี  (ข้อมูลปี        
พ.ศ. 2555)  เป็นช่างซอมา  49 ปี ศิษยก์้นกุฏิของพ่อครูศรีทวน  สืบทอดเช้ือสายมาจากสายเลือด  
สามารถแต่งบทซอไดดี้  มีภาวะความเป็นผูน้ าและไดรั้บการยอมรับในกลุ่มช่างซอดว้ยกนั จนไดรั้บ
เลือกใหเ้ป็นนายกสมาคมป่ี ซอ ลา้นนา ของจงัหวดัเชียงราย  ปรับตวัจากช่างซอแบบดั้งเดิม เป็นซอ
แบบประยกุต ์

(2) นางสุนันทา  แตม้ทอง (ฉายา:จนัตา ศาลาล่ม) (ในขณะท่ีเก็บขอ้มูลมี       
อายุ 60 ปี ปัจจุบนัเสียชีวิตแลว้) เป็นช่างซอมา  48 ปี ท่ีเรียนรู้มาจากใจรักและแสวงหาแบบครูพกั
ลกัจ า  สามารถแต่งบทซอไดแ้ละเป็นช่างซอหญิงรุ่นบุกเบิกท่ีปรับการซอจากซอป่ีแบบดั้งเดิมมา
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ประกอบเคร่ืองดนตรีคียบ์อร์ด  สามารถซอไดท้ั้งแบบดั้งเดิม และแบบประยุกต ์ มีจิตสาธารณะสูง 
มกัได้รับเชิญให้ไปเล่นในงานท่ีตอ้งการส่งเสริมภาพลกัษณ์ล้านนาของจงัหวดัเชียงราย ทั้งของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

(3) นายจนัทร์ตา  กนัทา (ฉายา:พ่อจนัทร์ตา  สันตน้กอก) ปัจจุบนัอายุ  62 ปี 
(ขอ้มูลปี พ.ศ. 2555) เป็นช่างซอมา  41 ปี ได้รับการยอมรับว่ามีน ้ าเสียงท่ีไพเราะ ถนัดซอแบบ
ดั้งเดิม  ดว้ยช่ือเสียงท่ีสั่งสมมาท าใหเ้ป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
นางแล ปัจจุบนัยงัรับงานซออยู่บา้ง  และมีการปรับตวัโดยให้ความส าคญักบัการใช้เคร่ืองเสียง
ประกอบการแสดงและมีเคร่ืองเสียงใหเ้ช่าอีกดว้ย  

(4) นายประพนัธ์  ใจเงิน (ฉายา:อา้ยประพนัธ์  บา้นแพะ) ปัจจุบนัอายุ 56 ปี 
(ขอ้มูลปี พ.ศ. 2555)  เป็นช่างซอมา 35 ปี สามารถปรับตวัโดยใช้ปฎิภาณไหวพริบซอกบัคู่ถ้อง     
(คู่ซอ) ไดห้ลากหลาย  และไม่สังกดัคณะชดัเจน  ซอไดท้ั้งแบบดั้งเดิมและแบบประยกุต ์ 

(5) นางมยุรา  สุภาวดี (ฉายา: ยุรา ป่าก่อด า)  ปัจจุบนัอายุ  47 ปี (ขอ้มูลปี   
พ.ศ. 2555) เป็นช่างซอมา 34 ปี มีประสบการณ์คลุกคลีกบัการซอมาตั้งแต่เด็กเน่ืองจากพ่อเป็น
หวัหนา้คณะซอ  มีน ้าเสียงท่ีหวาน นิยมซอแบบดั้งเดิม 

(6) นางค าแสน  แกว้สืบ (ฉายา: แสนค า นางแล 7)  ปัจจุบนัอายุ  50 ปี (ขอ้มูล
ปี พ.ศ. 2555)  เป็นช่างซอมา  35 ปี ช่างซอท่ีมีหัวกา้วหนา้สมยัใหม่  แมจ้ะถนดัการซอแบบดั้งเดิม 
แต่มีการปรับตวัโดยจดัตั้ งวงสตริงค าเมืองช่ือวง “นางแล7”  แต่ยงัมีการน าซอแบบดั้ งเดิมไป
ประยกุตส์อดแทรกในการแสดงของวงดว้ย   

(7) นางสร้อยสุดา  ภิราษร (ฉายา: ทองสร้อย หนองเกา้ห้อง) ปัจจุบนัอายุ  49 
ปี (ขอ้มูลปี พ.ศ. 2555)  เป็นช่างซอมา  33 ปี มีการศึกษาสูงท่ีสุด (จบปริญญาโท) จึงมีความคิดท่ี
ทนัสมยั เขา้ใจการเปล่ียนแปลงของสังคม  จึงมีความพยายามปรับรูปแบบและเน้ือหาการซอให้
เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูช้ม สามารถแต่งบทซอไดอ้ยา่งร่วมสมยั  และมีบทบาทในการเป็น
นกัโฆษณาประชาสัมพนัธ์และนกัส่งเสริมภาพลกัษณ์ของบุคคลและองคก์ร โดยใชก้ารซอเป็นส่ือ 

(8) นายนนัทพงศ์ อินต๊ะนิล (ฉายา: สิงห์ค า  บา้นกลว้ย) ปัจจุบนัอายุ  55 ปี 
(ขอ้มูลปี พ.ศ. 2555)  เป็นช่างซอมา  30 ปี มีความสามารถในการแสดง โดยเฉพาะการซอแบบ
ดั้งเดิม แต่ก็สามารถปรับตวัให้ซอแบบประยุกตไ์ด ้ และเป็นช่างซอท่ีพบว่ามีความพยายามต่อรอง
ใหผู้ว้า่จา้งตอ้งจา้งใหแ้สดงทั้งซอแบบดั้งเดิมและซอแบบประยกุต ์

1.3 ช่างซอรุ่นใหม่  จ  านวน 3 คน  เป็นกลุ่มช่างซอท่ีมีอายุไม่ เกิน 45 ปี                      
มีประสบการณ์ในการขบัซอไม่เกิน 15  ปี  มีทกัษะดา้นการแสดง  การเป็นปฏิภาณกวีในระดบัปาน
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กลาง  และไม่มีความรู้ความเขา้ใจทางฉนัทลกัษณ์และวรรณกรรมลา้นนา จนสามารถแต่งบทซอได ้ 
โดยจะใชบ้ทซอจากพอ่ครูแม่ครูท่ีมีการประพนัธ์ไวแ้ลว้  มีจ  านวน 3 คน ประกอบดว้ย 

(1) นายสมปราชญ ์ ภิราษร (ฉายา: สมปราชญ ์ลูกแม่ทองสร้อย) ปัจจุบนัอาย ุ 
16 ปี (ขอ้มูลปี พ.ศ. 2555)  เป็นช่างซอมา  12 ปี แมจ้ะอายุน้อย แต่มีประสบการณ์ในการซอ
ค่อนขา้งสูง เน่ืองจากมีแม่เป็นช่างซอ (แม่ทองสร้อย) ท าให้คลุกคลีและซอกบัแม่มาตั้งแต่เล็ก  เป็น
เด็กรุ่นใหม่ท่ีใจรักในวฒันธรรมพื้นบา้นสูง  ปรับตวัโดยสามารถซอได้ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบ
ประยกุต ์

(2) นายวราวุฒิ  ญาวิละ (ฉายา:ไกรวุฒิ  เมืองพาน) ปัจจุบนัอายุ  32 ปี (ขอ้มูล
ปี พ.ศ. 2555)  เป็นช่างซอมา  11 ปี  แมเ้ร่ิมสนใจซอช้า แต่ก็มีการพฒันาตนเองอย่างรวดเร็ว           
มีน ้ าเสียงท่ีไพเราะเป็นเอกลกัษณ์ จนไดรั้บรางวลัในเวทีการประกวดซออยู่เสมอ สามารถปรับตวั
โดยซอไดท้ั้งแบบดั้งเดิมและแบบประยกุต ์แต่นิยมซอแบบดั้งเดิม 

(3) นายวรากร  อภิชยั (ฉายา: ชยัพร  ดอนเจดีย)์ ปัจจุบนัอายุ  22 ปี (ขอ้มูลปี 
พ.ศ. 2555)  เป็นช่างซอมา  4  ปี แมมี้ประสบการณ์การซอไม่นาน แต่ดว้ยการไดมี้โอกาสเรียนรู้จาก
พ่อครูแม่ครูทั้งในจงัหวดัเชียงรายและเชียงใหม่ ท าให้มีพฒันาการท่ีรวดเร็วและมีการปรับตวัดา้น
ทกัษะในการซอแบบประยกุตสู์ง  แต่ก็สามารถซอแบบดั้งเดิมได ้

2. กลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในชุมชน  ผูว้ิจยัไดก้  าหนดเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ี
เป็นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อน าขอ้มูลจากบทสัมภาษณ์มาวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการปรับตวั ทั้งปัจจยัภายท่ีมาจากคุณลกัษณะของเพลงซอ  และปัจจยัภายนอกไดแ้ก่ บริบทของ
ทอ้งถ่ิน สภาพแวดลอ้ม  มิติดา้นการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  ดงัน้ี 

2.1 ภาครัฐ   
(1)  นางอุทุมพร เรือนน้อย นกัวิชาการวฒันธรรมช านาญการพิเศษ เน่ืองจาก

เป็นผูดู้แลดา้นนโยบายระดบัจงัหวดั ท่ีใหก้ารสนบัสนุน ส่งเสริมให้เพลงซอมีเวลาแสดงในทอ้งถ่ิน 
และมีบทบาทส าคญัในการผลกัดนัและก่อตั้งสมาคมช่างป่ี ซอ ลา้นนาของจงัหวดัเชียงราย ให้เป็น
รูปธรรม 

(2)  นางเบญ็จมาส บุญเทพ นกัวชิาการวฒันธรรมช านาญการ ระดบัปฎิบติัการ
เป็นผูท่ี้คลุกคลีใกลชิ้ดและท าหนา้ท่ีในฐานะเจา้หนา้ท่ีของรัฐในการติดต่อประสานงาน เอกสารการ
ประชุม การอ านวยความสะดวกใหก้ารแสดงของช่างซอ ท าให้มีความเขา้ใจในปัญหาและอุปสรรค 
และการปรับตวัของช่างซอแต่ละบุคคล 

DPU



91 

(3)  นายปริญญา กายสิทธ์ิ รองผูอ้  านวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมและ
นกัวชิาการวฒันธรรมอิสระ เป็นผูท่ี้สนใจศึกษา รวบรวมและท าวิจยัดา้นวฒันธรรมพื้นบา้น มาเป็น
เวลานาน สามารถมองเห็นพฒันาการ ทิศทาง และปัญหาการสืบทอดของวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

(4)  นายพรหมเมศวร์ สรรพศรี ครูช านาญพิเศษ โรงเรียนด ารงราษฏร์
สงเคราะห์และครูภูมิปัญญาไทย เป็นครูผูเ้ช่ียวชาญดา้นดนตรีพื้นบา้นซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเพลงซอ และ
เป็นกรรมการตดัสินการประกวดเพลงซอของทอ้งถ่ินอยูเ่สมอ 

(5)  นายสุค า แกว้ศรี ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเชียงรายและเจา้ของ
โรงเรียนดนตรีไทยสาละลองค า และครูภูมิปัญญาไทย เป็นครูผูเ้ช่ียวชาญดา้นดนตรีและการขบัร้อง
พื้นบา้น และเปิดโรงเรียนสอนดนตรีพื้นบา้นใหเ้ด็กและเยาวชน 

(6)  ผูช่้วยศาสตราจารย์นฤมล เรืองรังษี อดีตผูอ้  านวยการส านักศิลปะและ
วฒันธรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย มีความเช่ียวชาญในวฒันธรรมพื้นบา้นของภาคเหนือ     
เคยร่วมรวบรวมขอ้มูลด้านเพลงพื้นบา้นภาคเหนือกบัปราชญ์ชาวบา้นและนักวิชาการท่ีมีความรู้
เร่ืองเพลงซอ 

2.2 ภาคเอกชน    
(1)  นางศนัสนีย ์อินสาร ผูรั้บผิดชอบงานศิลปวฒันธรรม สถาบนัวิมุตตยาลยั 

(ไร่เชิญตะวนั) ผูป้ระสานงานดา้นวฒันธรรมของสภาวฒันธรรมจงัหวดั  เป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญ
ในการเล่นดนตรีพื้นเมืองและการซอ  รวมทั้งเป็นผูติ้ดต่อประสานงานในกลุ่มช่างซอของจงัหวดั
เชียงราย 

(2) นายวิรุฬ  ค าภิโล  กลุ่มเก๊าผญาเจียงฮาย  นักธุรกิจและผู ้มีบทบาท 
ขบัเคล่ือนงานดา้นวฒันธรรม โดยตั้งกลุ่มอนุรักษว์ฒันธรรมพื้นบา้น 

(3) นายรุ่ง  ใจมา  สถาบนัยวนเชียงราย  ปราชญ์ชาวบา้นท่ีมีบทบาทต่อการ
สืบสานภูมิปัญญาและวฒันธรรมพื้นบา้น 

(4) นายสนั่น  เนตรสุวรรณ  ประธานสภาวฒันธรรม จงัหวดัเชียงราย  ผูท่ี้
ท  างานดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  และผลกัดนัใหน้ าซอมาจดัแสดงทุกอาทิตย ์บริเวณถนนคนม่วนของ
ชุมชนสันโคง้นอ้ย 

2.3 ผูว้า่จา้ง        
(1)  นายจ าลอง กิตติรัตน์ ประธานชุมชนสันโค้งน้อย ผู ้สืบสานต่องาน

วฒันธรรมของถนนคนม่วน ชุมชนสันโคง้นอ้ย 
(2)  นายสะอาด ปัญญาดี สมาชิกสภาจงัหวดัเชียงราย นกัการเมืองทอ้งถ่ินท่ีวา่

จา้งใหช่้างซอแต่งเพลงซอและน าไปใชใ้นการซอหาเสียง จนไดรั้บการเลือกตั้ง 
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(3)  นางศศิภักด์ิ สกุลเวช ชมรมชาวเหนือจังหวดัสงขลา คนท้องถ่ินท่ีไป
ประกอบอาชีพคา้ขายต่างจงัหวดั แต่เป็นผูน้ าในการรวมกลุ่มและมีการติดต่อให้ช่างซอจากจงัหวดั
เชียงรายไปจดัแสดงท่ีจงัหวดัสงขลาทุกปี 

2.4  ส่ือมวลชน  
(1) นายค า ไพศาลสิทธิการนักจดัรายการอาวุโส อดีตผูป้ระกาศและนักจดั

รายการวิทยุประจ าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จงัหวดัเชียงราย (สวท.)  เป็นนักจดั
รายการวิทยุตั้งแต่ยุคท่ีส่ือมวลชนได้เขา้มามีอิทธิพลและรัฐไดมี้นโยบายให้ใช้ส่ือพื้นบา้นในการ
ประชาสัมพนัธ์ซ่ึงไดรั้บความนิยมมาก 

(3) นายสกุล  วรสิทธ์ิ  อดีตเจา้หนา้ท่ีผูป้ระกาศและนกัจดัรายการวิทยุ ประจ า
สถานีวทิย ุ 914 กรมทหารพฒันา ( 914 กรป.กลาง) นกัจดัรายการวทิยรุุ่นเปล่ียนผา่น ซ่ึงอยูใ่นช่วงท่ี
ส่ือพื้นบา้นเพลงซอท่ีนิยมออกอากาศทางสถานีวทิยเุร่ิมเส่ือมความนิยมลง 

(3) นายอภิชิต  ศิริชยั  บรรณาธิการ วารสารลอ้ลา้นนา  ส่ือมวลชนคนรุ่นใหม่ 
ท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจในวฒันธรรมพื้นบา้น และพยายามจะใชส่ื้อเป็นช่องทางในการอนุรักษแ์ละ
สืบสานวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

3. กลุ่มผูช้ม เป็นคนท่ีมีภูมิล าเนาในจงัหวดัเชียงรายท่ีมีโอกาสไดรั้บชมรับฟังการขบั
ซอ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ 

3.1  กลุ่มผูช้มอาวุโสท่ีมีอายุ 50 ปีข้ึนไปท่ีเคยชมการซอในยุคดั้งเดิมท่ีส่ือพื้นบา้น
เป็นท่ีนิยมของคนในชุมชน จนถึงยุคปัจจุบนั ได้แก่ นายสมบูรณ์ อริยา นางอ าไพ ปัญญาดี นาย
เล่ือน ธนะแพทย ์ 

3.2  กลุ่มผูช้มวยักลางคน ท่ีมีอายุระหว่าง 30-49 ปี ถือเป็นกลุ่มท่ีอยู่ในช่วงตั้งแต่
การเร่ิมตน้ใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นช่วงท่ีส่ือมวลชนเขา้มามีบทบาทแทนส่ือ
พื้นบา้น ไดแ้ก่ นายจ าเริญ ฐานนัดร นายปรัชญานินทร์ วงศอ์าทิตติกุล นายเจษฎา สอนบาลี  

3.3  กลุ่มผูช้มรุ่นใหม่ ท่ีมีอายุไม่เกิน 29 ปี เน่ืองจากเป็นยุคท่ีซอพื้นเมืองมีการ
ปรับตวัโดยการน าเคร่ืองดนตรีสากล เช่น คียบ์อร์ด อีเลคโทน มาเล่นเป็นกิจลกัษณะ ไดแ้ก่ นายณัฐพงศ ์
ชาวแหลง นายราชญั เลิศแกว้ นายสิทธิชยั ซาวค าเขต นายอภิวฒัน์ สมศรี นายอภิวฒัน์ ขดัสงคราม 
นางสาวจามจุรี จนัทะคูณ นางสาวปาณิส วิหก นายสัญชยั รากะรินทร์ นายณัฐพล เตจ๊ะมงคล และ
นายนฤดล ชยันนัตะ๊  

ทั้งน้ีจ  านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูช้มนั้น ผูว้จิยัจะนบัรวมทั้งจากการสัมภาษณ์และการ
สนทนากลุ่มรวมกนั จ านวนการเก็บกลุ่มตวัอยา่งเท่าน้ีนั้น มาจากการซ ้ าหรือการอ่ิมตวั (Saturation) 
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ของขอ้มูล ซ่ึงหมายความวา่  ค  าตอบท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มเร่ิมซ ้ าเดิม  ไม่มี
ประเด็นใหม่เพิ่มเติม 
 
3.2 พืน้ทีใ่นการศึกษา 

พื้นท่ีในการศึกษา คือ ในเขต อ. เมือง  อ.แม่จนั  อ.พาน และอ.แม่สาย  จ.เชียงราย  
ท่ีเป็นแหล่งพ านกัอาศยัของช่างซอและคณะซอ ซ่ึงส่วนใหญ่ช่างซอจะ มีภูมิล าเนาและอาศยัอยูม่า
เป็นเวลานาน  เป็นพื้นท่ีท่ีจะพบเห็นกิจกรรมการแสดงซอ ท่ีสามารถเก็บขอ้มูลภาคสนามไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง 
 

                             
 
ภาพที ่3.1  พื้นท่ีในการศึกษา 
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3.3  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือหลกัท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น  2 ประเภทไดแ้ก่ 
1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดม้าจาก 

(1) การสัมภาษณ์ (Interview) ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ แบบเจาะลึก
และแบบกวา้งตามประเด็น โดยใชว้ธีิการสุ่มเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) การสุ่ม
แบบต่อเน่ืองในกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลัก (Snowball Sampling) โดยใช้การจดบนัทึกและเคร่ือง
บนัทึกเสียงเป็นอุปกรณ์ในการบนัทึกขอ้มูล การสัมภาษณ์เจาะลึกกลุ่มกลุ่มช่างซอ กลุ่มผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง และกลุ่มผูช้ม 

(2) การสังเกตการณ์ภาคสนาม (Field Observation) ทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มี
ส่วนร่วม (Participatory and Non participatory observation) ในการแสดงซอตามโอกาสและ
เทศกาลงานต่างๆ เช่น การประชุมสัมมนา  ถนนคนเดิน ถนนคนม่วน กิจกรรมวนัพ่อ/วนัแม่ 
กิจกรรมวนัส าคญั เทศกาลงานประจ าปีของจงัหวดั โดยใชก้ารจดบนัทึก  กลอ้งถ่ายภาพและเคร่ือง
บนัทึกเสียงเป็นอุปกรณ์ในการบนัทึกขอ้มูลและบนัทึกภาพ 

(3)  การสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview) เป็นการอภิปรายกลุ่มยอ่ยในกลุ่มท่ี
เก่ียวขอ้ง คือกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ท่ีมีโอกาสเป็นทั้งผูแ้สดงซอและผูช้มซอ เพื่อวิเคราะห์เพลงซอ 
ก่อให้เกิดการไหลเวียนขององค์ความรู้ใหม่ๆ เร่ืองส่ือพื้นบา้นเพลงซอ เพื่อระดมความคิดเห็น
ร่วมกนัเก่ียวกบัประเด็นท่ีผูว้ิจยัตอ้งการ เช่น ความรู้ ทศันคติ และแนวทางการสืบทอดเพลงซอใน
อนาคต โดยใชก้ารจดบนัทึกกลอ้งถ่ายภาพ และเคร่ืองบนัทึกเสียงเป็นอุปกรณ์ในการบนัทึกขอ้มูล
และภาพ 

2. ขอ้มูลท่ีทุติยภูมิ  
ประกอบดว้ย เอกสาร ต ารา บทความทางวชิาการ งานวจิยัและวทิยานิพนธ์ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัซอพื้นเมือง และการน าเสนอเพลงซอทางส่ือมวลชนต่างๆ ส่ือโทรทศัน์ ส่ือโสตทศันูปกรณ์ ซีดี
บนัทึกเสียง วซีีดีการแสดงซอ และขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์เป็นตน้  
 
3.4  การวเิคราะห์ข้อมูล (Data  Analysis)   

ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลแบบอุปนยั  โดยในขั้นตอนแรกผูว้ิจยัจะให้ความส าคญักบั
การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากเป็น
การส ารวจสถานภาพและพฒันาการของคุณลกัษณะของซอพื้นเมือง ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนั 
ดงันั้นจึงตอ้งอาศยัขอ้มูลเชิงประวติัศาสตร์ ทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัซอพื้นเมืองโดยตรง และในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริบทของจงัหวดัเชียงราย  ตามแนวทางวฒันธรรมศึกษา เน่ืองจากมีความเช่ือมโยง
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สัมพนัธ์กนัอยา่งลึกซ้ึง จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าจดัหมวดหมู่ โดยอาศยัเกณฑ์เร่ืองช่วงเวลา คือ ยุค
ซอแบบดั้งเดิม ยุคซอปะทะส่ือมวลชน และยุคซอแบบประยุกต์ จากนั้นน าวิเคราะห์ตามเกณฑ์
คุณลกัษณะการปรับตวั โดยแยกออกเป็นดา้นต่างๆ ดงัน้ี ดา้นรูปแบบและเน้ือหา ดา้นกระบวนการ
ส่ือสารในการแสดง ดา้นบทบาทหน้าท่ี ดา้นการต่อรอง ดา้นเครือข่ายและรูปแบบความสัมพนัธ์ 
และดา้นการบริหารจดัการ 

ขั้นตอนต่อมา ผูว้ิจยัจะด าเนินการสัมภาษณ์  การสนทนากลุ่ม มาประกอบกบัขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากเก็บรวบรวมขอ้มูลในขั้นตอนแรก มาวเิคราะห์ร่วมกนัอีกคร้ังตามกรอบแนวคิดทฤษฎีท่ีเลือก
มาใช้ โดยจะวิเคราะห์ขอ้มูลพร้อมทั้งจะตรวจสอบขอ้มูลอยูเ่ป็นระยะหากผูว้ิจยัเกิดความสงสัยใน
ขอ้มูลท่ีไดม้า และจะเก็บขอ้มูลในแต่ละประเด็นเพื่อตอบปัญหาน าวิจยั จนสมบูรณ์ตามท่ีตอ้งการ
และเม่ือวิเคราะห์ขอ้มูลเสร็จแลว้ในระดบัหน่ึงผูว้ิจยัก็จะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ตามกรอบ
แนวคิดทฤษฎีไปให้ผูใ้ห้ขอ้มูลตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึง เพื่อให้ไดผ้ลท่ีออกมาอยา่งถูกตอ้งตามความ
ประสงค ์

ส่วนการน าเสนอขอ้มูลนั้น ผูว้ิจยัจะน าเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัในแบบพรรณนา 
โดยน าเสนอขอ้มูลตอบปัญหาการวจิยัในแต่ละขอ้ 
 
3.5  การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือและถูกตอ้ง ผูว้จิยัใชว้ธีิการตรวจสอบดงัต่อน้ี 
1. ใช้วิธีการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล โดยการให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับ

ปรากฏการณ์อ่านทบทวนขอ้มูล 
2. ใชก้ารตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Data Triangulation) โดยใชก้ารเก็บขอ้มูลใน

ประเด็นเดียวกนัจากผูใ้หข้อ้มูลหลายกลุ่ม เพื่อตรวจสอบวา่ขอ้มูลตรงกนัหรือไม่ นอกจากนั้น ผูว้ิจยั
ยงัมีวิธีการตรวจสอบขอ้มูลอีกวิธีหน่ึงคือ ใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างคนเดียวกนัแต่ต่าง
เวลา เพื่อใหแ้น่ใจวา่ขอ้มูลชุดนั้นมีความแม่นย  าถูกตอ้ง 

3. ใช้วิธีการเก็บขอ้มูลแบบหลากหลายวิธี (Methodological Triangulation) ได้แก่    
การรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร การเก็บขอ้มูลภาคสนาม ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการ
สนทนากลุ่ม 

เน่ืองจากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้การสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือหลัก จึงได้มีการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ดงัน้ี (อ านวยวิทย ์ชูวงษ,์ 2525 อา้งถึงในสุชาดา 
พงศกิ์ตติวบิูลย,์ 2551, น. 134) 

1. ข้อมูลในเชิงอัตวิสัยของผู ้ให้สัมภาษณ์  เป็นการประเมินความรู้สึกของผู ้ให้
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สัมภาษณ์ อาจแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 
1.1 สภาพทางอารมณ์ในขณะนั้นของผูใ้ห้สัมภาษณ์ เช่น ความโกรธ ความกลัว 

ความกงัวล ความเศร้า 
1.2 ค่านิยมของผูใ้ห้สัมภาษณ์ เป็นความรู้สึกท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดเห็น ทศันคติ 

และพฤติกรรมของบุคคล 
1.3 ทศันคติของผูใ้หส้ัมภาษณ์ เป็นปฏิกิริยา ทางอารมณ์ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
1.4 ความเห็นของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

2. ขอ้มูลในเชิงพรรณนาของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
บางโอกาส ผูใ้หส้ัมภาษณ์อาจจะใหข้อ้มูลท่ีบิดเบือนจากความเป็นจริง ซ่ึงมาจากหลาย

สาเหตุ เช่น ผูใ้ห้สัมภาษณ์อาจจะไม่ทราบ ไม่สามารถระลึกถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน หรือมีอคติ แต่
ให้ค  าตอบโดยสมมุติว่าได้เกิดข้ึนหรือเจตนาบิดเบือนขอ้เท็จจริงเพื่อเหตุผลบางอย่าง อาจเพื่อ
ตอ้งการสร้างความประทบัใจ หรือรักษาสถานภาพของตน ดงันั้นระหวา่งท่ีสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัจะคอย
สังเกตและตรวจสอบขอ้มูลจากท่าทีท่ีไม่สมเหตุสมผล หรือน ้ าเสียงและสีหนา้ท่ีตรงกนัขา้มกบัค า
ใหส้ัมภาษณ์ ถา้ค าตอบท่ีไดดู้ไม่มีเหตุผล ผูว้จิยัจะตั้งขอ้สังเกตกบัขอ้มูลท่ีได ้แลว้น าไปตรวจสอบ
กบัแหล่งขอ้มูลอ่ืน หรือตรวจสอบกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งคนอ่ืน 
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บทที ่ 4 
ยุคเพลงซอล้านนาแบบดั้งเดมิ: 

วฒันธรรมพืน้บ้านที่สะท้อนอตัลกัษณ์วถิล้ีานนา 
 

เม่ือพิจารณาจากการศึกษาในมุมมองดา้นนิเทศศาสตร์นั้นพบว่าเพลงซอล้านนาเป็น 
“ส่ือพื้นบา้น (FolkMedia)” ท่ีมีความสาํคญัต่อวถีิชีวติของชาวลา้นนามาตั้งแต่อดีตซ่ึงเป็นยุคท่ีผูว้ิจยั
ขอใชช่ื้อวา่ “ยคุเพลงซอลา้นนาแบบดั้งเดิม” หรือท่ีรู้จกัคุน้เคยเรียกขานกนัในกลุ่มช่างซอวา่ยุค “ซอ
ป่ีหรือซอเขา้ป่ี”เน่ืองจากการมีลกัษณะเด่นคือเป็นการขบัลาํนาํเพลงซอลา้นนาประกอบเคร่ืองดนตรี
พื้นเมืองหลกัของลา้นนา ไดแ้ก่ “ป่ี”แมจ้ะหาจุดเร่ิมตน้ท่ีชดัเจนยนืยนัไม่ได ้แต่จากผลการศึกษาของ
สมฤทธ์ิ ลือชยั (2534, น. 18) ไดก้ล่าวไวว้า่เพลงซอนั้น ควรมีตน้กาํเนิดมาพร้อมกบัการก่อตวัของ
ชนชาติลา้นนาและภาษาลา้นนาเม่ือราว 700 ปีท่ีผ่านมา โดยถือเอาการตั้งอาณาจกัรลา้นนาท่ีเป็น
ปึกแผน่คร้ังแรก ในปี พ.ศ. 1839 สมยัพญามงัรายมหาราชเป็นเกณฑ์จนถึงในราวตน้ปี พ.ศ. 2500 ท่ี
ประเทศไทยเร่ิมนาํแนวคิดการพฒันาท่ีเน้นการเปล่ียนแปลงประเทศให้เขา้สู่ภาวะความทนัสมยั 
(Modernization) ตามวิถีตะวนัตก (เสถียร เชยประทบั, 2531) โดยมีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติท่ีชดัเจนพร้อมการเขา้มาของบทบาทส่ือมวลชนต่อการพฒันา ซ่ึงเป็นรอยต่อแห่งยุคไปสู่
ยคุซอปะทะส่ือมวลชนท่ีจะไดก้ล่าวถึงในบทต่อไป 

ยุคซอแบบดั้งเดิมน้ี จดัได้ว่าเป็นยุคสมยัของวฒันธรรมพื้นบา้นแบบวรรณกรรมมุข
ปาฐะอยา่งเด่นชดั เน่ืองจากส่วนใหญ่รูปแบบและเน้ือหาการซอ มีการสืบทอดผา่นการบอกเล่าปาก
ต่อปากจากพ่อครูแม่ครูซอ ถึงลูกศิษย ์รุ่นสู่รุ่นแมจ้ะมีการเรียนรู้ผา่นวรรณกรรมภาษาลา้นนาท่ีถูก
บนัทึกไวใ้นคาํภีร์โบราณทางศาสนาหรือมีการจดบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ไดศึ้กษาเรียนรู้อยู่
บา้งก็ตาม 

การศึกษาคุณลกัษณะเพลงซอล้านนาแบบยุคดั้งเดิมในงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ตอ้งการนาํเสนอคุณลกัษณะดั้งเดิมท่ีสาํคญัของเพลงซอลา้นนาในฐานะท่ีเป็นส่ือวฒันธรรมพื้นบา้น 
(Traditional Media) ก่อนจะมีการปรับตวัเพื่อให้สามารถดาํรงอยู่ได้ท่ามกลางอิทธิพลจาก
ส่ือมวลชน (Mass Media) และกระแสความนิยมส่ือใหม่ (NewMedia) ในยคุต่อๆมา 

ทั้งน้ีเป็นการวเิคราะห์การปรับตวัของเพลงซอลา้นนาในบริบทของจงัหวดัเชียงรายโดย
ใชเ้กณฑคุ์ณลกัษณะสาํคญัตามท่ีไดท้บทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัการปรับตวัไว ้โดยแบ่งเป็นดงัน้ี 
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1.  คุณลกัษณะดา้นรูปแบบและเน้ือหา 

2.  คุณลกัษณะดา้นกระบวนการส่ือสารในการแสดง 
3.  คุณลกัษณะดา้นบทบาทหนา้ท่ี 
4.  คุณลกัษณะดา้นการต่อรอง 
5.  คุณลกัษณะดา้นเครือข่ายและรูปแบบความสัมพนัธ์ 
6.  คุณลกัษณะดา้นการบริหารจดัการ 
ซ่ึงผูว้ิจยัได้ดาํเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลจากรายงานการวิจยับนัทึกเอกสาร

ต่างๆ และขอ้มูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง (Stakeholder) กบัเพลงซอลา้นนา และ
การสังเกตการณ์ภาคสนามซ่ึงไดร้ายละเอียดในแต่ละคุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 
4.1  คุณลกัษณะด้านรูปแบบและเนือ้หา 

ในการศึกษาการปรับตวัของส่ือพื้นบา้นเพลงซอลา้นนานั้นคุณลกัษณะสําคญัประการ
แรกท่ีนาํมาพิจารณา ได้แก่ คุณลกัษณะด้านรูปแบบและเน้ือหาเน่ืองจากเพลงซอล้านนาจดัเป็น
วฒันธรรมรูปแบบหน่ึง ซ่ึงองค์ประกอบของวฒันธรรมนั้นจะมีอยู่2ส่วนตามท่ีกาญจนา แกว้เทพ 
(2549, น. 53-54) ไดก้ล่าวไวคื้อ ส่วนท่ีมองเห็นได ้(visible) ซ่ึงเป็นรูปธรรมท่ีเป็นลกัษณะรูปแบบ 
(form) กบัส่วนท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ (invisible) ซ่ึงเป็นลกัษณะนามธรรมท่ีเป็นลกัษณะส่วน
เน้ือหา/คุณค่า/ความหมาย (content/value/meaning) โดยสามารถเปรียบเทียบให้เห็นภาพไดช้ดัเจน
จากการใช้แนวคิด“ตน้ไม้แห่งคุณค่า”ท่ีเปรียบส่ือพื้นบา้นเป็นดัง่ตน้ไม้ท่ีมีองค์ประกอบส่วนท่ี
มองเห็น (VisiblePart) ท่ีอยูเ่หนือพื้นผวิกบัส่วนท่ีมองไม่เห็น (InvisiblePart) ท่ีอยูด่า้นล่างใตพ้ื้นดิน 

จากแนวคิดดงักล่าว ผูว้ิจยัได้นาํมาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์เพลงซอล้านนา และนํา
ขอ้มูลท่ีไดก้ลบัไปตรวจสอบ (Cross – Check) กบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งและช่างซอแลว้นาํมาจดัระบบ
ลงโครงของแผนภูมิตน้ไมแ้ห่งคุณค่าซ่ึงสามารถอธิบายคุณลกัษณะด้านรูปแบบและเน้ือหาของ
เพลงซอลา้นนาไดด้งัต่อไปน้ี 
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ภาพที ่4.1  แผนภูมิ “ตน้ไมแ้ห่งคุณค่า” ของเพลงซอลา้นนาแบบดั้งเดิม 
 
ทีม่า :  จากการเก็บขอ้มูลและการวเิคราะห์ของผูว้ิจยัระหวา่งปี 2551-2556 

 
4.1.1  องคป์ระกอบของเพลงซอลา้นนาส่วนท่ีมองเห็น (Visible Part)  

หากพิจารณาจากส่วนท่ีมองเห็นไดช้ดัเจนของตน้ไมไ้ดแ้ก่ ส่วนท่ีเป็นลาํตน้ดอก ผล 
ใบ ท่ีสามารถจบัตอ้งสัมผสัได้ซ่ึงเปรียบเสมือนส่วนท่ีเป็นลกัษณะรูปแบบ (Form) ของส่ือพื้นบา้น
เพลงซอลา้นนานั้นพิจารณาไดด้งัต่อไปน้ี 

4.1.1.1  ส่วนท่ีเป็น ดอก ผล ใบของเพลงซอลา้นนา 
(1) การแสดงแบบมุขปาฐะประกอบดนตรีพื้นเมือง 

 

รูปแบบการแสดงแบบมุขปาฐะประกอบดนตรีพ้ืนเมือง สถานท่ี/โอกาสในการแสดง 

บน  “ผามซอ”ตามเทศกาล/งานบุญ 
 การแต่งกาย 

แบบพ้ืนเมือง 
 

การฟ้อนประกอบ 

เคร่ืองดนตรีพ้ืนเมือง 

ประเภทป่ีจุมและซึง 
 

ความรู้เก่ียวกบัเพลงซอลา้นนา 

ความเช่ือ/ความศรัทธา/ 
การเคารพครูผา่นพิธีกรรม 

 

ความเป็นลา้นนา 

ผา่นทาํนองเพลงซอลา้นนา 

ความเป็นลา้นนาผา่น
ภาษาคาํเมือง 
 

การปลูกฝังคุณธรรมทางพทุธศาสนา การวางความสมัพนัธ์ 
ทางโลกและทางธรรม 

การใหส้าระและบนัเทิง/
ปลดปล่อยทางเพศ 
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ภาพที ่ 4.2 การแสดงซอในสมยัโบราณ 
 
ทีม่า :  http://sor.cm77.com 
 

การแสดงซอเป็นการนาํเร่ืองเล่าหรือวรรณกรรมแบบมุขปาฐะท่ีมีการบอกเล่าแบบปาก
ต่อปากสืบทอดกนัมาในทอ้งถ่ินมาขบัร้องประกอบทาํนองในลกัษณะเพลงพื้นบา้นซ่ึงแสดงถึง
ความเป็นล้านนาโดยช่างซอจะทาํหน้าท่ีขบัร้องเพลงซอล้านนาประกอบลีลาท่าทาง โดยมีการ
เรียนรู้ จดจาํ และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นแล้วนาํมาใช้แสดงซอสืบทอดกนัมาสะทอ้นความสามารถ
และศิลปะในการใช้ภาษา ท่ีมาจากการดน้สด โตต้อบแบบชิงไหวชิงพริบกนั เพื่อส่ือความหมาย
ผ่านบทเพลงท่ีแฝง อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดทัศนคติค่านิยม โดยมีรูปแบบการแสดงท่ีเป็น
เอกลกัษณ์การซอจึงเป็นส่ือการแสดงพื้นบา้นประจาํทอ้งถ่ินท่ีปรากฏให้เห็นเด่นชดั ท่ีไดรั้บความ
ช่ืนชอบและเป็นท่ีนิยม 

การแสดงซอนั้น ช่างซอจะมีคุณสมบติัท่ีสาํคญัอยูห่ลายประการคือ ทั้งนอกจากการเป็น
ผูท่ี้มีพรสวรรค์นํ้ าเสียงดี ไพเราะ มีเสน่ห์แล้ว ตอ้งเป็นผูมี้ความเป็นปฎิภาณกวีและการจดจาํท่ีดี 
เพราะตอ้งท่องบทซอท่ีไดเ้รียนรู้มาแลว้สามารถนาํมาใชใ้นการดน้สดระหวา่งแสดงไดซ่ึ้งช่างซอแม่
จนัตา คณะจนัตาศาลาหลม้ ช่างซออาวุโสอีกท่านหน่ึง (ปัจจุบนัเสียชีวิตแลว้)ไดก้ล่าวว่าสนใจซอ
พื้นเมืองและไปนัง่ฟังจากช่างซอท่ีอยู่ใกลบ้า้น และพยายามจาํเน้ือร้อง ขอหัดเรียนจนเร่ิมชาํนาญ
และสามารถซอออกงานไดถ้า้คนท่ีมีใจรักก็จะฝึกไม่นานเวลาเห็นอะไรรอบๆตวัก็จะเอามาแต่งเป็น
คาํซอ หัวสมองคิดเร่ืองซอไปไดเ้องโดยอตัโนมติั “บ่าเด่ียวหันอะหยงัมนัก่เป็นกาํซอไปได้หมด 
(เห็นส่ิงรอบๆตวัก็จะนึกเป็นเน้ือเพลงซอลา้นนา)มนัก่ (ก็) เขา้หวัไปหมดเขา้ไปเองถา้ถามวา่แม่ฝึก
เมินก่ (นานไหม)คนต่ีใจ๋ฮกับ่เมิน (ไม่นาน) ” (สุนนัทา แตม้ทอง, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 1 
กุมภาพนัธ์ 2552) 
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นอกจากน้ีซอใช้วฒันธรรมสืบทอดแบบมุขปาฐะหรือปากต่อปากเป็นหลกั โดยพ่อครู
ซอสิงห์แกว้  วงศม์ูลก็ไดใ้ห้การสัมภาษณ์เพิ่มเติมวา่ช่างซอท่ีเก่งในสมยันั้น จะมีปฏิภาณไหวพริบ 
สามารถนาํเร่ืองราวต่างๆ มาขบัร้องเป็นเพลงซอลา้นนาให้เกิดความไพเราะได ้ ซ่ึงเป็นเสน่ห์ของ
การซอ (สิงแกว้ วงค์มูล.การสัมภาษณ์, 12 เมษายน 2554) โดยเพลงซอลา้นนา จดัอยู่ในลกัษณะ
เพลงปฏิพากย ์(Dialogue  Songs) เน่ืองจากนิยมร้องโตต้อบกนัระหวา่งชาย-หญิง ท่ีเรียกวา่ “คู่ถอ้ง”
เป็นการซอตอบโต ้ชิงไหวชิงพริบกนัซ่ึงได้รับความช่ืนชอบจากผูฟั้งโดย “ช่างซอบ่าเก๋”ช่างซอ
อาวโุสไดใ้หก้ารสัมภาษณ์วา่ คู่ถอ้ง (คู่ท่ีร้องเพลงซอลา้นนาโตต้อบกนั) มีส่วนสําคญัในการซอ  ถา้
ไดคู้่ท่ีระดบัเสียงสามารถปรับหากนัได ้ รู้ใจ และสามารถโตต้อบรับมุขกนัได ้โดยไม่ติดขดั ก็จะทาํ
ให้การซอในงานนั้นๆ ล่ืนไหลและสนุกสนานมากข้ึน (นครินทร์  ใจธรรม, การส่ือสารระหว่าง
บุคคล, 27  ธนัวาคม  2555)  

โดยคู่ถอ้งซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัดีและมีช่ือเสียงของจงัหวดัเชียงราย ยกตวัอยา่งเช่น 
 

 
 
ภาพที ่4.3  ถอ้งบ่าเก๋-อีเต่า 
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ภาพที ่ 4.4  คู่ถอ้ง  สมจิตร-ทองสร้อย 
 
 

 
 

ภาพที ่ 4.5  คู่ถอ้ง  ประพนัธ์-จนัตา 
 

ดงันั้น จะเห็นวา่ส่วนท่ีสามารถมองเห็นไดแ้ละเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้ผูช้มสนใจการแสดง
ซอนั้น มีองคป์ระกอบร่วมกนั ทั้งการร้องแบบปฏิพากษ ์โตต้อบกนั ลีลาท่าทางการซอ ความงดงาม

DPU



103 

ของเน้ือร้องท่ีมีเน้ือหาสาระ  และความเป็นปฏิภาณกวีของช่างซอ ท่ีตอ้งอาศยัพรสวรรค์และการ
จดจาํและการร้องท่ีเข้าคู่กันได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากยุคสมัยก่อนซอเป็นพื้นท่ีการส่ือสารเพื่อ
ยกระดบั “ไหวพริบ”ของมนุษย ์

(2) การแสดงบน “ผามซอ”ในเทศกาลงานบุญ 
ในอดีตนั้นการขบัร้องเพลงซอล้านนานิยมแสดงในเทศกาล งานบุญประเพณีต่างๆ 

รวมถึงการร้องเล่นในเวลาท่ีมีการพบปะสังสรรค์ และการท่ีหนุ่มๆจะไปเท่ียวหาสาวท่ีบา้น ก็จะใช้
การขบัลาํนาํค่าวซอร้องเล่นไประหวา่งทางไปบา้นสาวต่อมาจึงมีการจดัสถานท่ีให้แสดงเพื่อความ
เป็นสัดส่วน อาจจดัในบริเวณบา้นท่ีมีงานบริเวณวดัซ่ึงส่วนใหญ่จะสร้างเป็นลกัษณะท่ีแสดงโดย
เฉพาะท่ีเรียกวา่ “ผามซอ” ซ่ึง เป็นเวทีเล็กๆ ท่ีสร้างข้ึนชัว่คราว โดยยกพื้นข้ึนสูงประมาณ 1-2 เมตร 
มุงหลงัคาแบบง่ายๆ ดว้ยหญา้คาหรือตองตึง หรืออาศยัถา้อยูใ่ตร่้มเงาไมก้็ไม่ตอ้งมุงหลงัคามีความ
แข็งแรงพอท่ีจะรับนํ้ าหนักของคณะซอได้ประมาณ 10-15 คน บนผามปูด้วยเส่ือ มีเคร่ืองอาํนวย
ความสะดวกท่ีจาํเป็น ให้กบัช่างซอ เช่น คนโทนํ้ าเช่ียนหมากจานใส่เม่ียงเป็นตน้ (สิริกร ไชยมา, 
2543, น. 5)โดยการท่ี ผามซอ ในสมยัก่อนถูกจดัไวอ้ยา่งเป็นสัดส่วนนั้น เน่ืองจากการซอเป็นส่วน
หน่ึงของพิธีกรรมศกัด์ิสิทธ์ิประจาํงานการซอประกอบพิธีทางศาสนาท่ีโดยปกติจะจดัข้ึนในช่วงเชา้
จึงแยกใหผ้ามซอเป็นพื้นท่ีทางธรรมส่วนในช่วงบ่าย ผามซอก็จะกลายเป็นพื้นท่ีทางโลกไป 

 

    
 
ภาพที ่4.6  ลกัษณะผามซอแบบสมยัดั้งเดิม 
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(3) การแต่งกายแบบพื้นเมืองลา้นนา 
การแต่งกายในอดีตจะนิยมแต่งกายเน้นความเรียบง่ายตามแบบวิถีชีวิตคนลา้นนาดว้ย

เส้ือผา้พื้นเมือง โดยผูช้ายจะใส่เส้ือหมอ้ฮ่อม กางเกงสะดอหรือกางเกงสุภาพ และคาดผา้ขาวมา้ 
ส่วนผูห้ญิงจะเป็นชุดผา้ซ่ินตามแบบพื้นเมืองช่างซอชายจะไม่พิถีพิถนัมากนัก แต่ถ้าเป็นช่างซอ
หญิงจะนิยมแต่งชุดพื้นเมือง หรือชุดท่ีตดัเยบ็ดว้ยผา้พื้นเมือง ซ่ึงมีความโดดเด่น สวยงามและเป็น
เอกลกัษณ์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้ตอ้งไปแสดงในงานพิธีการ หรืองานท่ีสําคญั ช่างซอก็จะแต่งกายท่ี
บ่งบอกถึงความเป็นอตัลกัษณ์ของชาวลา้นนาซ่ึงช่างซอแม่ทองสร้อย ไดก้ล่าวอย่างภูมิใจวา่ “ก๋าน 
(การ) แต่งกาย ตอ้งห้ือ (ให้) เกียรติเจา้ภาพเฮา (เรา) ตอ้งฮู ้(รู้) เองวา่ งานมนัสําคญัขนาดไหนตอ้ง
แต่งห้ือ (ให้) งามและเป็นเอกลกัษณ์”(สร้อยสุดาภิราษร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 สิงหาคม 
2554)โดยการแต่งกายท่ีเรียบง่ายน้ี สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติท่ีเรียบง่าย และเหมาะสมกบัวสัดุท่ีนาํมาตดั
เยบ็ เช่น ผา้ฝ้ายท่ีทอเอง เป็นตน้ 

 

 
     
ภาพที ่4.7  ลกัษณะการแต่งกายของช่างซอและคณะของเชียงรายในยคุดั้งเดิม 
 
ทีม่า: http://sor.cm77.com 

 
(4) การฟ้อนประกอบการซอ   

การฟ้อนประกอบการแสดงซอมีมาแต่ดั้ งเดิมควบคู่มากับการซอเป็นศิลปะแขนง
นาฎศิลป์ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการซอซ่ึงมีการฟ้อนประกอบการซอในหลายลกัษณะทั้งการฟ้อน
ประกอบการขบัซอหรือฟ้อนหลงัจากซอจบแลว้โดยใชท้่าฟ้อน ท่ีนิยมเช่นท่าสอดสร้อยมาลาใชใ้น
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การสร้างการมีส่วนร่วมของผูช้มโดยเป็นท่าคีบดอกไมห้รือธนบตัรท่ีมือแลว้ เร่ิมฟ้อนจากนัง่คุกเข่า
ฟ้อนแลว้ค่อยๆ ลุกข้ึนยืน หมุนตวัเขยิบเทา้ไปรอบๆผูช้มจะไดรั้บความเพลิดเพลิน ทั้งการฟังซอ
และชมการฟ้อนของช่างซอประกอบกนัไปดว้ยและสามารถร่วมฟ้อนกบัช่างซอไดอี้กดว้ยซ่ึงตาม
ธรรมเนียมปฏิบติัในอดีตจะมีการมอบเงินค่าฟ้อนให้ช่างซอยิ่งถ้าบรรยากาศสนุกสนานช่างซอ
อาจจะหยุดร้องเพลงซอลา้นนาแลว้ให้ดนตรีบรรเลงเป็นทาํนองเพลงพื้นเมือง เช่น เพลงสาวไหม
แลว้ช่างซอจะชกัชวนและร่วมฟ้อนกบัผูช้มเป็นท่ีสนุกสนานหรืออาจมีการซอและการฟ้อนสลบักนั
ไป ข้ึนอยู่กับความต้องการของผูช้มนอกจากน้ี ยงัมีการฟ้อนแง้น หรือฟ้อนแอ่นเป็นการฟ้อน
ประกอบการซออย่างหน่ึง ท่ีฟ้อนหลังจากช่างซอจบบทซอแล้วซ่ึงมีวิวฒันาการจากการฟ้อน
ประกอบการซอแบบธรรมดาแลว้ฟ้อนเขยิบเทา้ไปรอบๆ เพื่อให้ผูช้มไดเ้ห็นโดยทัว่ถึงต่อมามีการ
นัง่คุกเข่าฟ้อนยนืฟ้อนแลว้แอ่นตวัไปทางดา้นหลงัโนม้ลงจนสามารถใชป้ากคาบดอกไมห้รือธนบติั
ท่ีวางไวไ้ดร้วมถึงการฟ้อนป่ันฝ้าย ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการปลูกฝ้าย ตั้งแต่เร่ิม จนทอเป็นผืน ซ่ึงเป็น
วิถีชีวิตของผูค้นในทอ้งถ่ิน โดยช่างซอจะทาํท่าประกอบตามจงัหวะและสอดคล้องกบัเน้ือหาท่ี
พรรณนาในบทซอป่ันฝ้าย (สิริกร ไชยมา, 2543, น. 27-30) 

ซ่ึงช่างซอจะเรียนรู้ลีลาการฟ้อนและนาํมาใช้ประกอบการแสดงซอของตนเองตาม
ความเหมาะสมกบัสถานการณ์เป็นจงัหวะท่ีสามารถขอเงินจากผูช้มได ้ดงัท่ีช่างซอแม่จนัตาไดก้ล่าว
อยา่งติดตลกวา่“สมยัตะก่อน (อดีต) จะมีก๋าร (การ) ฟ้อนขอซะตงัค ์(เงิน) ตวย (ดว้ย)ถา้เพลงข้ึน จา้ง
ซอฟ้อนยาบๆ คนดูก็จะฮู ้(รู้) ละ” (สุนนัทา แตม้ทอง, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 
2552) ดงันั้นการฟ้อนจึงเป็นการแสดงท่ีใชป้ระกอบร่วมในการซอโดยมีเน้ือหาสัมพนัธ์กบัวิถีชีวิต
ของคนลา้นนา เป็นธรรมเนียมปฏิบติัท่ีนอกจากให้ความสวยงามเพลิดเพลินแล้ว ยงัเรียกเงินจาก
ผูช้มไดอี้กดว้ย 
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ภาพที ่4.8  การฟ้อนประกอบการซอ 
 

(5) เคร่ืองดนตรีป่ีจุมและซึง 
เคร่ืองดนตรีท่ีใชป้ระกอบในการแสดงซอถือเป็นส่วนสําคญั และสังเกตเห็นไดช้ดัเจน 

เคร่ืองดนตรีท่ีใช้บรรเลงประกอบการขบัซอของคณะช่างซอในซอแบบดั้งเดิม คือ ป่ี มีช่ือเรียก
ทัว่ไปว่า “ป่ีซอ”ซ่ึงมีหลายขนาดและหลายชนิด ทั้ง ป่ีแม่ (ป่ีเก๊า) เป็นป่ีท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด ใน
บรรดาป่ีซอจะให้เสียงทุม้ นุ่มนวลใช้คุมเสียงป่ีกลาง มีขนาดเล็กกว่าป่ีแม่ จะให้เสียงระดบักลาง 
เสียงจะไพเราะมากใชย้ืนเสียงป่ีกอ้ย จะมีขนาดเล็กกวา่ป่ีกลาง จะให้เสียงสูง จะใชเ้ป็นหลกัในการ
บรรเลงเพลงใชต้ดัเสียง และ ป่ีตดั จะมีขนาดเล็กท่ีสุด จะใหเ้สียงสูงมากใชต้ดัเสียง 

ในการบรรเลงประกอบการซอ ก็จะใชบ้รรเลงประสานเสียงกนัไปเป็นกลุ่มดงัท่ีเรียกวา่
“วงป่ีจุม” ซ่ึงถา้หากใชป่ี้ 3 เลา ประกอบดว้ย ป่ีแม่ ป่ีกลางป่ีกอ้ย จะเรียกวา่ป่ีจุม 3ถา้ใชป่ี้ 4 เลา คือ ป่ี
แม่ ป่ีกลาง ป่ีกอ้ย ป่ีตดั ก็เรียกวา่ ป่ีจุม 4และถา้เอาซึงมาร่วมบรรเลงดว้ยเพื่อช่วย “อุม้เสียง” ให้เกิด
ความไพเราะยิง่ข้ึนก็จะเรียกวา่ ป่ีจุม 
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ภาพที ่ 4.9  ป่ีจุม 
 
ทีม่า:www.google.com 
 

นอกจากนั้นการซอของจงัหวดัเชียงรายยงันิยมใช้ “ซึง” เป็นเคร่ืองดนตรีประกอบใน
การควบคุมจงัหวะดว้ย 

 

 
 
ภาพที ่ 4.10  ซึง 
 
ทีม่า:www.google.com 
 

ซ่ึงช่างซอ แม่จนัตา (นางสุนนัทา  แตม้ทอง) ไดใ้ห้การสัมภาษณ์ว่าเม่ือก่อนใช้ป่ีจุม 5 
ไม่มีซึง ประกอบ ต่อมาลดลงเป็น ป่ีจุม 4  “ในดา้นของเคร่ืองประกอบดนตรี  ตะก่อน (อดีต) เฮาไจ ้
(เราใช)้ ป่ีจุม  ตะก่อนเฮาไจป่ี้จุมหา้  บ่มีซึง  มีป่ีเก๊า  ป่ีกล๋าง  ป่ีพระเอกเป้ินฮอ้งวา่ป่ีกอ้ย  ป่ีตดัน่ีเสียง
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น้อย  อีแม่จัง่เอามาว่ากัน  ป่ีเก๊า  ป่ีกล๋าง  ป่ีนาง  ป่ีก้อย  ตะก่อนน้ีบ่มีซึง  ต่อมาก่อมีป่ีจุมส่ี…”  
(สุนนัทา  แตม้ทอง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 2552) 

โดยในการบรรเลงป่ีจุม ส่วนใหญ่นิยมเพียงป่ีจุม 3 เท่านั้น (ยงยุทธ  ธีรศิลป์.2524 อา้ง
ใน สิริกร  ไชยมา.2543:26) ต่อมาเร่ิมมีการนาํ ซึง เพิ่มเขา้มาเป็นเคร่ืองดนตรีประกอบ เพื่อใช้ใน
การควบคุมจังหวะ ให้มีความแม่นยาํข้ึน ดังนั้ นเคร่ืองดนตรีท่ีใช้ประกอบการซอในยุคน้ี จะ
ประกอบดว้ย ป่ี และซึง เป็นหลกั 

4.1.1.2 ส่วนท่ีเป็นลาํตน้ของเพลงซอลา้นนา 
(1) ความรู้เก่ียวกบัเพลงซอลา้นนา 

ส่วนของลาํตน้ท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นส่วนท่ีประคองตั้งค ํ้าดอกผล ใบกบัรากไว ้ซ่ึงเป็นส่วนท่ี
จาํเป็นอีกส่วนหน่ึงของต้นไม้ในส่วนท่ีเปรียบเสมือนลาํต้นของเพลงซอล้านนาได้แก่ ความรู้
ร่วมกนั (SharedKnowledge) ระหวา่งผูแ้สดงและผูช้ม โดยการแสดงของเพลงซอลา้นนาสมยัก่อน
นั้นพบวา่ ช่างซอและผูช้ม ต่างมีความรู้ ความเขา้ใจหรือประสบการณ์ (FieldofExperience) ร่วมกนั
ไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจในภาษาและความหมายของเน้ือหาซอท่ีส่ือออกมาหรือความเข้าใจ
ในสัญญะท่ีปรากฏผ่านการแสดงท่ีมีพื้นฐานด้านภาษาถ่ินเป็นตวัเช่ือมทาํให้ทั้งผูช้มและช่างซอ
สามารถส่ือสารกนัไดอ้ยา่งเขา้ใจ โดยผูฟั้งสามารถฟังอย่างเขา้ใจและแสดงความคิดเห็นไดว้่าช่าง
ซอคนไหนซอดีหรือไม่ดีมีความไพเราะหรือถูกตอ้งตามหลกัฉันทลกัษณ์ทาํนองซอทาํให้ช่างซอ
ตอ้งมีการเตรียมตวัมาเป็นอยา่งดี ซอดว้ยความตั้งอกตั้งใจและระมดัระวงัทาํให้เพลงซอลา้นนายงัคง
ไดรั้บการสืบทอดกนัมาอยา่งผูท่ี้มีความรู้ในเร่ืองน้ีจริง ทั้งช่างซอและผูฟั้ง 

ดงันั้น กลุ่มผูช้มค่อนขา้งจะเป็นผูช้มท่ีเขา้ใจ (Smart Audience) ในความไพเราะท่ี
ถูกตอ้งตามฉนัทลกัษณ์การซอและใช่วา่ช่างซอจะใชป้ฏิภาณกวี ซอดน้ไปเร่ือยๆโดยไม่มีหลกัการ
ไดแ้ต่ตอ้งซอใหถู้กตอ้งตามทาํนองแลว้ใส่เน้ือหาใหส้อดคลอ้งลงไปดว้ยดงัท่ีช่างซอประพนัธ์ไดใ้ห้
การสัมภาษณ์ในเร่ืองน้ีวา่ ผูฟั้งท่ีฟังเป็น จะรู้วา่ช่างซอคนไหนเป็นตวัจริง เสียงจริง 

“ถา้คนต้ีฟังเป๋น (คนท่ีฟังเป็น) เป้ินก่อจะฟังวา่ฮอ้งดี (เขาจะฟังวา่ร้องดีไหม)ข้ึนดีก่อลง
ดีก่อ (หมายถึงการร้องข้ึนลงตามทํานอง-ผู้วิจัย)มันเป๋นของแต้กะของเล่น (เป็นช่างซอท่ีมี
ความสามารถจริงไหม)ความเด่นอยู่ต่ีจ่างซอ (อยู่ท่ีช่างซอ)กบัเน้ือของเร่ืองต่ี (ท่ี) ซอนั้นๆเคร่ือง
ดนตรีจะเป๋น (เป็น) เพียงเคร่ืองประกอบห้ือมนัม่วน (ให้สนุก)เป้ินจะฟังต่ีเน้ือฮอ้ง (คนฟังจะฟังเน้ือ
ร้อง)ทาํนองจงัหวะคนใดซอดีชดัถอ้ยชดัคาํบ่ (ไม่) เพี้ยนซอไดน่้าฟังมีเน้ือหาสาระ” (ประพนัธ์ใจ
เงิน, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 2552) 

ดงันั้นความรู้ในการเช่ือมต่อระหว่างช่างซอกบัผูฟั้งซอ จึงเป็นส่ิงท่ียึดโยงให้เพลงซอ
ลา้นนาในสมยัดั้งเดิมมีคุณค่าและมีความหมาย เป็นเสน่ห์ ตามแบบลา้นนาสืบมา 
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4.1.1.3  องคป์ระกอบของเพลงซอลา้นนาส่วนท่ีมองไม่เห็น (Invisible Part)  
เพลงซอลา้นนาส่วนท่ีมองไม่เห็น (Invisible Part) เป็นส่วนท่ีเปรียบเสมือนรากของ

ตน้ไมท่ี้อยูใ่ตผ้วิดิน ไม่อาจมองเห็นหรือเขา้ใจตามท่ีเห็นไดซ่ึ้งตอ้งอาศยัการตีความ การคิดวิเคราะห์ 
จึงจะสามารถเข้าใจได้อย่างแท้จ ริง  ในเ น้ือหาคุณค่ าความหมา ยและความเป็นตัวตน 
ซ่ึงในเพลงซอลา้นนาสามารถพิจารณาไดด้งัต่อไปน้ี 

4.1.1.4  ส่วนท่ีเป็นรากของเพลงซอลา้นนา 
(1) ความเช่ือ/ศรัทธา/การเคารพครูผา่นพิธีกรรม 

ในการแสดงซอ พบว่า มีความเก่ียวข้องกับพิธีกรรมท่ีล้วนเกิดจากความเช่ือ ความ
ศรัทธาความกตญัํูและสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างช่างซอท่ีได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัสืบ
ทอดกนัมาตั้งแต่อดีตประกอบดว้ยพิธีกรรมหลากหลายรูปแบบ ดงัน้ี 

1)  การไหวค้รูซอ 
เป็นการบูชา การรําลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ท่ีสอนวิชาซอให้หรือเพื่อขอให้ครูช่วย

ปกป้องคุม้ครองศิษยใ์ห้คิดคาํซอล่ืนไหลไม่ติดขดัและเจริญรุ่งเรือง ประสบความสําเร็จในวิชาชีพ
โดยโอกาสในการทาํพิธีไหวค้รูซอนิยมทาํกันใน 2 โอกาส คือ ไหวค้รูซอประจาํปีท่ีจดัข้ึนเป็น
ประจาํทุกปีประมาณเดือน 9 เหนือ หรือเดือนพฤษภาคม – มิถุนายนเป็นการไหวค้รูทั้งท่ีมีชีวิตอยู่
และครูท่ีล่วงลบัไปแลว้ทั้งท่ีเป็นครูของครูเป็นทอดๆ ไปอีกดว้ย โดยคาํท่ีใชเ้รียกประกอบดว้ย“พ่อ
ครูแม่ครูครูเก๊าครูปลายครูตายครูยงั”เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณครูขอให้บารมีของครูช่วยปกป้อง
คุม้ครองใหมี้ความสุขความเจริญโดยมีเคร่ืองบูชาไหวค้รูตามความเช่ือท่ีสืบต่อกนัมาแลว้แต่สายครู
ซ่ึงอาจแตกต่างกนัและการนาํเคร่ืองดนตรีประกอบซอ ไดแ้ก่ป่ีจุมซึงและสะลอ้ โดยนาํเคร่ืองบูชา
ใส่พานหรือขนัโตกขนาดใหญ่วางไวห้นา้พระพุทธรูป จากนั้นช่างซอจะมาพร้อมกนับริเวณพิธีพ่อ
ครูแม่ครูจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยตวัแทนคณะซอยกขนัตั้งบูชา แลว้นาํบรรดาลูกศิษยก์ล่าวคาํ
ไหวค้รูโดยคาํกล่าวอาจแตกต่างกนัไปในแต่ละพื้นท่ีซ่ึงช่างซอแม่ทองสร้อยไดก้ล่าววา่ “การไหวค้รู
มีความสําคญัจา้ง (ช่าง) ซอตอ้งห้ือ (ให้) ความสําคญั เพราะจะจว้ย (ช่วย) ห้ือเจริญ (สร้อยสุดาภิรา
ษร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 สิงหาคม 2554)  

2)  การไหวค้รูก่อนซอหรือการข้ึนครู 
เป็นการทาํพิธีก่อนการแสดงซอทุกคร้ังเพื่อระลึกถึงพระคุณครูท่ีได้สั่งสอนเป็นการ

ขอให้ครูซอคุ้มครองช่วยให้สามารถขบัซอได้อย่างล่ืนไหล ไม่ติดขดัคิดคาํซอได้อย่างฉับไวมี
ปฏิภาณไหวพริบมีเสน่ห์เป็นท่ีช่ืนชอบ ไม่มีอุปสรรคและความเช่ือในเร่ืองช่วยให้แคลว้คลาดจาก
ไสยศาสตร์และทาํให้ช่างซอมีกาํลงัใจ เกิดความมัน่ใจมากยิ่งข้ึนโดยมีการเตรียมเคร่ืองบูชาครูโดย
เจา้ภาพหรือผูว้า่จา้งไปจดัแสดง เป็นผูจ้ดัหาเคร่ืองบูชาแลว้นาํมาวางในขนัพานหรือถาดเรียกวา่ขนั
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ตั้งหรือ ขนัข้ึนครูซอจากนั้นหัวหน้าคณะซอยกขนัตั้งจรดศีรษะแลว้ไหวคุ้ณแกว้สามประการเพื่อ
แสดงความเคารพส่ิงท่ีควรเคารพในบริเวณนั้น แลว้กล่าวคาํรําลึกถึงพระคุณครูหลงัจากนั้นช่างซอ
จะถือเคล็ดโดยการจิบเหลา้ในขนัตั้งพรมเหลา้ลงบนเคร่ืองดนตรีท่ีนาํมาเพื่อบรรเลงนาํเหลา้ไปรด
ลงธรณีบริเวณเสาของผามซอ เพื่อเป็นการคารวะและขอขมาแม่ธรณีเร่ิมการเทียบเสียงกบัเคร่ือง
ดนตรีและแสดงซอซ่ึงจากการสังเกตภาคสนามของผูว้ิจยัพบวา่ ช่างซอในยุคซอแบบดั้งเดิม ยงัคง
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบติักนัอยู่โดยช่างซอสิงห์คาํ ไดก้ล่าวว่า“ก๋าน (การ) ไหวค้รูเป๋นก๋าน (เป็น
การ) แสดงความเคารพทาํห้ือ (ให้) ซอราบร่ืน ก๋านเอาเหลา้มาแต๊ะต้ี (แตะท่ี) ล้ิน จะยะห้ือ (ทาํให้) 
เสียงดี ซอบ่ (ไม่) ติดขดั” (สิงห์คาํอินตะ๊นิล, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 13 มกราคม 2556)  

3)  การแบ่งครูซอ 
หรือการปลงครู เป็นพิธีกรรมเก่ียวกบัช่างซอท่ีไดร่ํ้าเรียนวิชาการขบัเพลงและฝึกฝนจน

เกิดความชาํนาญ จนสามารถแยกคณะซอเป็นของตนเองมีความชาํนาญสามารถเป็นครูสอนซอให้
ลูกศิษย ์สืบทอดต่อๆกนัไปไดน้ั้น ตอ้งทาํพิธีขออนุญาตเป็นครูซอ เรียกว่าการแบ่งครูซอมีเคร่ือง
บูชาหรือเคร่ืองสังเวยโดยพิธีถือปฏิบติักนัในราวเดือน9 เหนือหรือเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนหรือ
วนัพฤหัสบดีซ่ึงถือว่าเป็นวนัพญาวนั (วนัเถลิงศก)ตรงกบัวนัท่ี 15 เมษายนซ่ึงเป็นเทศกาลป๋ีใหม่
เมืองประกอบพิธีในช่วงเชา้ก่อนเพล โดยมีขั้นตอนการทาํพิธีแบ่งครูซอมาตั้งแต่โบราณดงัน้ีคือพ่อ
ครู แม่ครูและบรรดาลูกศิษยม์าพร้อมกนัในบริเวณพิธีท่ีมกัสร้างเป็นปะรําพิธีหรือภาษาทอ้งถ่ินท่ี
เรียกว่า ผามจากนั้นศิษยน์าํเคร่ืองบูชา เคร่ืองสังเวยเซ่นไหวท่ี้เตรียมมาวางไวบ้นผามแลว้กล่าวคาํ
เซ่นสรวงผคีรูและคาํขอแบ่งครูเม่ือกล่าวเสร็จพ่อครู แม่ครูจะทาํพิธีเส่ียงทายวา่ผีครูซอท่ีล่วงลบัไป
แลว้อนุญาตให้แบ่งครูซอไดห้รือไม่โดยหยิบขา้วตอกหรือขา้วเปลือกท่ีเตรียมไวม้านบัดู ถา้นบัได้
จาํนวนค่ีแสดงวา่ไม่ไดรั้บการอนุญาตตอ้งกล่าวสวดออ้นวอนขอแบ่งครูซอต่อไปอีกเร่ือยๆ จนนบั
เม็ดข้าวได้จาํนวนคู่ หมายความว่าผีครูซอได้อนุญาตให้แบ่งครูซอได้แล้วจากนั้นจะแบ่งเคร่ือง
สังเวยให้ลูกศิษยค์ร่ึงหน่ึง มีการอบรมสั่งสอนเร่ืองความกตญัํูและกราบไหวค้รูอาจมีการขบัซอ
เพื่อตอ้นรับครูซอคนใหม่การเฉลิมฉลองซ่ึงครูซอคนใหม่ตอ้งเก็บขนัครูไปวางไวบ้นห้ิงหนัหนา้ไป
ทางทิศตะวนัออกหรือทิศเหนือ เพื่อความเป็นศิริมงคล และตอ้งมีการกราบไหวบู้ชาส่วนขอ้ห้าม
สําคญัศิษยท่ี์รับแบ่งครูซอแลว้จะเป็นท่ียึดถือปฏิบติักนัมาไม่ว่าจะเป็นการห้ามรับประทานอาหาร
ในบ้านหรือในสถานท่ีท่ีตั้ งศพห้ามลอดใจ้ถุนบ้านท่ีมีหญิงอยู่ไฟห้ามลอดใต้ครัวไฟห้าม
รับประทานอาหารเคร่ืองเซ่นผีประเภทไก่ซากเจา้และเหลา้ซากผีห้ามลอดราวตากผา้และร้ัวบา้น
ห้ามลอดใต้ตน้กล้วยท่ีเอียงเพราะนํ้ าหนักเครือและห้ามลอดใต้ถุนบ้าน (ณรงค์พนันตา อ้างใน 
สิริกรไชยมา, 2542, น. 38-39) 
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4)  การกินออ้ 
เป็นพิธีกรรมเก่ียวกบัความเช่ือในเร่ืองการช่วยเสริมสร้างสติปัญญาและการจดจาํบทซอ 

ซ่ึงคาํว่า ออ้ เป็นภาษาทอ้งถ่ินว่า อ่องออ้หมายถึง มนัสมองหรือ สติปัญญาหรือหมายถึง ตน้ออ้ ท่ี
เป็นพืชลม้ลุก ใบเรียว ลาํตน้แขง็เป็นปลอ้งๆ กลวง คลา้ยไมไ้ผ ่แต่มีขนาดเล็กกวา่ดงันั้นการกินออ้มี
ความหมายรวมกนัทั้งหมายถึงตน้ออ้ท่ีเป็นอุปกรณ์สําคญัในการประกอบพิธีการกินออ้และมีช่ือ
พอ้งเก่ียวกบัสมองและสติปัญญา 

ขั้นตอนการกินออ้ ประกอบดว้ยการท่ีครูนาํนํ้ าผึ้งใส่ขวดเป่ามนต์คาถาครูซอเลือกตน้
ออ้และตดัใหมี้ความยาวประมาณ 5-6 น้ิวนาํออ้มามาบรรจุนํ้ าผึ้งท่ีท่องคาถาแลว้ ทาํพิธีเสกเป่ามนต์
กินออ้มีเคร่ืองประกอบคือเทียน หรือดอกไมธู้ปเทียนจากนั้นให้ศิษยด่ื์มนํ้ าผึ้งจากตน้ออ้แลว้ขบตน้
ออ้ใหแ้ตกหรือใชมื้อบีบใหแ้ตกแลว้โยนตน้ออ้ขา้มหวัไปทางดา้นหลงัโดยการเอาออ้ นิยมทาํกนัใน
วนัพญาวนั หรือวนัพฤหสับดี ซ่ึงถือวา่เป็นวนัครู 

ประเภทของการกินออ้มีหลายประเภทซ่ึงแต่ละประเภทมีคาถาเสกเป่าไม่เหมือนกนัผู ้
เป็นศิษยจ์ะกินออ้ครบทุกประเภทในอดีตแบ่งเป็น “ออ้จาํ” ท่ีช่วยให้มีความจาํท่ีแม่นยาํ “ออ้พูด”ท่ี
ทาํใหมี้คารมดี มีเสน่ห์ดา้นการซอถอ้ยคาํเฉียบแหลมไพเราะน่าฟัง“ออ้มหาเสน่ห์หรือออ้อาํนาจ”ทาํ
ให้มีเสน่ห์ มีอาํนาจเป็นท่ีตอ้งตาตอ้งใจแก่ผูพ้บเห็น เม่ือแสดงการขบัซอก็จะสร้างความช่ืนชอบ
ให้แก่ผูฟั้ง ทั้งนํ้ าเสียง กิริยาท่าทางช่วยให้ประสบความสําเร็จในอาชีพและ “ออ้ผญา”เป็นออ้ท่ีกิน
แลว้ทาํให้มีสติปัญญามีความเฉลียวฉลาด โดยพ่อครูสิงห์แกว้ ไดก้ารสัมภาษณ์ว่า “ ตะก่อน (ใน
อดีต) ต้องทาํพิธีก๋ินอ้อตวย (ด้วย) สําคัญขนาด (มาก)ยะห้ือ (ทาํให้) เสียงดีมีเสน่ห์” (สิงแก้ว  
วงคม์ูล, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 12 เมษายน 2554) 

ซ่ึงพอ่ครูสิงห์แกว้วงศม์ูลใหร้ายละเอียดเพิ่มเติมถึงพิธีกรรม เคร่ืองเซ่นและความเช่ือใน
การไหวค้รูซ่ึงพบว่ามีความขลงั ความศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีตอ้งทาํกนัอย่างจริงจงั เพื่อป้องกนัภยัจากศตัรู 
คู่แข่ง และให้การซอดาํเนินไปอยา่งราบร่ืนตลอดงานซ่ึงในอดีตมีความเช่ือเร่ืองไสยศาสตร์มนตด์าํ
ดงันั้นก่อนแสดงตอ้งตรวจสอบตั้งแต่สถานท่ี ตอ้งมีการเสกคาถาป้องกนั ส่ิงท่ีเป็นอปัมงคลหรือ
ไม่ใหด่ื้มนํ้าจากคนไม่รู้จกั เพราะกลวัถูกใส่ยามา เป็นตน้ 

“ขั้นตอนแรกตอ้งข้ึนครูก่อน ไหวค้รูกบัข้ึนครูบ่ (ไม่) เหมือนกนัข้ึนครูก็มีรายละเอียด
นกั (เยอะ)มีเหลา้เป็นเคร่ืองเซ่นหลกั และ มีคาถาป้องกนัดว้ย “ตอ้งมีคาถา บ่ (ไม่) งั้นเขายะแตน้า 
(เขาทาํจริงๆ)สมยัก่อนนะ บ่าเด่ียวบ่มีแลว้ (เด๋ียวน้ีไม่มีแลว้)เม่ือก่อนถา้เกิดป่ีแตกแสดงวา่เขาเอามะ
หยงับ่ฮูม้าอุดฮูผาม (เขาเอาอะไรสักอย่างมาอุดรูสถานท่ีซอ )ตอ้งตรวจดูดีๆแลว้เฮาตอ้งบอกหมู่ต้ี
เป้ิลแป๋งวา่ไปดีเอาไมก๋้วงหนา (ตอ้งบอกวา่อยา่ใชไ้มไ้ผก่วง)ถา้เป๋นไมก๋้วงห้ือผา่เหีย (ถา้จะใชใ้ห้ผา่
คร่ึง)เขาใจอุ้ดฮูกลอน (เขาใชอุ้ดคาํซอ) ท่ีจะร้องซอจะบ่ (ไม่) ออก เก่งขนาดไหน ก๊ึดดู.. นํ้ าต้ีเอามา
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ห้ือห้ามก๋ิน (นํ้ าท่ีเคา้เอามาให้ก็ไม่ให้ด่ืม) มนัใส่ยามาแลว้ ปลุกเสกมาแลว้ สําคญัคู่อริท่ีสุดเลยจะ
โดนแกลง้ในพิธีตอ้งมีเหลา้ เพราะครูตอ้งจิม (ชิม) เหลา้” (สิงห์แกว้วงศ์มูล, การส่ือสารระหว่าง
บุคคล, 11 มีนาคม 2556) 

ดงันั้น พิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซอ ไม่วา่จะเป็น การไหวค้รูการไหวค้รูก่อนข้ึนซอ
การแบ่งครูซอ หรือการกินออ้ จึงเป็นการแสดงถึงความเช่ือถือศรัทธาความกตญัํู โดยแฝงคติธรรม 
ความเช่ือในส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และภูติผีปีศาจ ท่ีสืบต่อกนัมาทั้งน้ีเพื่อก่อให้เกิดความเป็นศิริมงคลและ
ความมัน่ใจแก่ช่างซอ 

(2) ความเป็นลา้นนาผา่นทาํนองเพลงซอ 
ทาํนองเพลงซอลา้นนา หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ “ระบาํ”  แมจ้ากการวิเคราะห์เอกสาร

พบวา่ มีความแตกต่างกนัไปตามลกัษณะจงัหวะและถ่ินกาํเนิด  โดยท่ีมีการบนัทึกไวมี้หลายทาํนอง
ดว้ยกนั  ซ่ึงจากการการสัมภาษณ์พบวา่ช่างซอแต่ละคนจะให้ขอ้มูลไม่ตรงกนัอาจเน่ืองจากแต่เดิม
นั้นมีทาํนองท่ีหลากหลาย และสืบทอดกนัมาแบบมุขปาฐะ ข้ึนอยู่กบัวา่ไดเ้รียนมาจากพ่อครูแม่ครู
คนใดก็จะไดมี้โอกาสฝึกฝนทาํนองนั้นๆ โดยแต่ละทาํนองจะใชเ้พื่อให้เขา้กบักาละเทศะ ตามเน้ือ
เร่ือง และอารมณ์ของการซอ   มกัจะเรียกช่ือทาํนองตามทอ้งถ่ินท่ีช่างซอแต่งข้ึนมาร้อง ท่ีนิยมแบ่ง
ออกเป็น ทาํนองดั้งเดิมกบัทาํนองสมยัใหม่ และไม่นิยมจดบนัทึกเป็นตวัโนต้ แต่จะเป็นคาํซอเป็น
บท ให้หดัท่องตามทาํนอง  ท่ีไดรั้บความนิยมทาํนองหลกัๆก็จะไดแ้ก่ ทาํนองตั้งเชียงใหม่ ทาํนอง
จะปุ  ทาํนองละมา้ย ทาํนองพม่า  ทาํนองเง้ียว  ทาํนองอ่ือ  ทาํนองป่ันฝ้าย  เป็นตน้ซ่ึงในการซอนั้น 
จะมีทาํนองบงัคบัตามลาํดบั ซ่ึงเป็นรูปแบบเหมือนท่าบงัคบัท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของเพลงซอลา้นนา คือ 
ตอ้งข้ึนตน้ดว้ยทาํนองตั้งเชียงใหม่ โดยช่ือทาํนองมาจากการให้เกียรติท่ีช่างซอชาวเชียงใหม่เป็น
ผูป้ระพนัธ์ข้ึน และถูกนาํมาขบัซอกนัอยา่งแพร่หลาย  เป็นทาํนองประจาํทอ้งถ่ินมาแต่โบราณ นิยม
ใชซ้อเป็นบทแรก 

จากการศึกษาบทซอท่ีแต่งโดยช่างซอของจงัหวดัเชียงราย จะข้ึนตน้ดว้ยคาํวา่ “หลอน”  
ถือว่าเป็นบทไหวค้รูก็ว่าได้  หรือเป็นการกล่าวเร่ิมตน้เร่ือง  เป็นการเล่าเร่ืองราว กล่าวถึงเจา้ภาพ 
หรือเหตุผลของการจดังาน (สิริกร ไชยมา, 2543, น.19) จากนั้นจะต่อดว้ยทาํนองอ่ืนๆ 

โดยช่างซอแม่ทองสร้อย ได้กล่าวว่าท่ีรู้จกัก็จะมี 11 ทาํนอง  ในอดีตคิดว่าน่าจะมี
มากกวา่น้ี ซ่ึงจงัหวดัเชียงรายนิยมทั้งหมด แลว้แต่การนาํไปใชใ้หเ้หมาะกบังาน 

“ทาํนองซอมี  11  ทาํนองในอดีตคิดว่ามีนัก๊ (เยอะ) กว่าน้ีแต่มนัก่ (ก็) ได้สูญหายไป  
เพลงซอลา้นนาลา้นนาตั้งเจียงใหม่  เพลงจาํปุ  เพลงดาบละมา้ย  เพลงก๋ายเจียงแสน  เพลงเสเลเมา
เง้ียว  เพลงพม่า  เพลงอ่ือ  เพลงปันฝ้าย  เพลงพระลอเดินดง  เพลงล่องน่าน  เพลงล่องแป้บา้นเฮา
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นิยมทาํนอง ต่ี (ท่ี) วา่มาตึง (ทั้ง) หมด” (สร้อยสุดา  ภิราษ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 สิงหาคม 
2554) 

นอกจากน้ี ทาํนองท่ีใช ้ตอ้งมีความสัมพนัธ์กบั เน้ือหาของการซอ เช่น ทาํนองท่ีชา้ ก็จะ
เหมาะกบังานพิธีการ หรืองานท่ีตอ้งการความซาบซ้ึงประทบัใจ  ส่วนทาํนองเร็วก็เหมาะกบัเน้ือหา
ท่ีแสดงถึงความสนุกสนาน  ในส่วนรายละเอียดของบทซอนั้น จะไม่ตายตวั นิยมปรับเปล่ียนให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์เช่นเม่ือตอ้งไปร้องในการทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ นิยมใส่เน้ือร้องท่ีมีช่ือของ
เจา้ของบา้น ญาติสนิท มิตรสหาย หรือช่ือสถานท่ี เขา้ไปด้วย ให้เกิดความรู้สึกเป็นกนัเอง และ
ประทบัใจซ่ึงก็จะเปล่ียนไปตามช่ือเจา้ของบา้นท่ีวา่จา้ง 

กล่าวไดว้า่ ทาํนองท่ีใชใ้นการซอ มีความหลากหลาย  เป็นลกัษณะท่ีแสดงถึงความเป็น
เพลงซอลา้นนาลา้นนาอยา่งมีอตัลกัษณ์  ส่วนมากช่างซอจะเรียนรู้จากการต่อเพลงซอลา้นนากบัพ่อ
ครูแม่ครู  จนเกิดการจดจาํ และเขา้ใจการร้องตามทาํนองลกัษณะต่างๆ รวมถึงการนาํไปใชไ้ดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบักาละเทศะของงานท่ีแสดง ซ่ึงทาํนองถือเป็นส่วนประกอบสําคญัท่ีบ่งบอกถึงความ
เป็นซอพื้นเมืองลา้นนา 

(3)  ความเป็นลา้นนาผา่นการใชภ้าษาคาํเมือง 
เน่ืองจากส่ือพื้นบา้นเพลงซอลา้นนา มีการพฒันามาจากวรรณกรรมมุขปาฐะ จากเพลง

ชาวบ้าน แล้วจึงได้รับการส่งเสริมและถูกนําไปใช้ในงาน พิธีการต่างๆ อย่างแพร่หลายยิ่งข้ึน
ตามลาํดบั ทั้งในระดบัชนชั้นสูง หรือเจา้นายฝ่ายเหนือ จนถึงระดบัสามญัชนในทอ้งถ่ิน  ภาษาท่ีใช้
ในการร้องตั้งแต่อดีตจึงเป็นภาษาถ่ินพื้นบา้นท่ีเรียก วา่ “ภาษาคาํเมือง”  เน่ืองจากสามารถใชใ้นการ
ส่ือสารระหว่างผูข้บัซอและผูฟั้งไดเ้ป็นอย่างยิ่งโดยภาษาคาํเมืองนั้น เป็นภาษาท่ีมีลกัษณะเฉพาะ
หลายประการ ไม่วา่จะเป็น การออกเสียงตามวรรณยุกต ์การสะกดคาํ สําเนียงภาษา ทาํให้ภาษาคาํ
เมืองของเพลงซอลา้นนาลา้นนา ยงัคงเป็นอตัลกัษณ์ท่ีแสดงความเป็นตวัตนคนลา้นนาอยา่งโดดเด่น 
ซ่ึงในอดีตการใชภ้าษาคาํเมืองจะเป็นคาํเมืองโบราณหรือทอ้งถ่ินเรียกวา่ “ภาษามะเก่า” โดยอาจเป็น
สํานวน สุภาษิต คาํพงัเพย แบบอุปมาอุปมยัหรือการเปรียบเทียบ มีเน้ือร้องเป็นภาษาคาํเมือง ท่ีมี
ความไพเราะ มีสัมผสัตามหลกัวรรณศิลป์ และฉนัทลกัษณ์ของเพลงซอลา้นนาการใชภ้าษาพื้นบา้น
ลา้นนา ซ่ึงเรียกว่า ภาษาคาํเมือง นั้น เพราะสามารถส่ือให้ผูฟั้งซ่ึงเป็นคนทอ้งถ่ินไดเ้ขา้ใจ  ดงันั้น
การขบัซอดว้ยภาษาท่ีผูฟั้งคุน้เคย จะทาํใหเ้น้ือหาท่ีตอ้งการส่ือ สามารถเขา้ถึงอารมณ์และความรู้สึก 
ไดอ้รรถรสในการฟังดงัท่ีช่างซอพอ่ครูศรีทวน ปรมาจารยด์า้นเพลงซอลา้นนา ไดก้ล่าวไวว้า่ 

“ภาษากาํเมือง (คาํเมือง) บา้นเฮา (หมายถึงลา้นนา-ผูว้ิจยั) น้ี เป้ิน (หมายถึงช่างซอ-
ผูว้ิจยั) ตึงใจฮ้ ํ่าใจฮ้อ้ง (ใชร้้อง) ในเพลงซอลา้นนาลา้นนามาเมิน (นาน) แลว้ เวลาแต่ง (เน้ือร้อง) ก็
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ตอ้งแต่งห้ือ (ให้) เป็นภาษากาํเมือง เวลาคนฟังจะไดฟั้งเขา้ใจง่าย” (ศรีทวน  สอนนอ้ย, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 11 กุมภาพนัธ์ 2552)  

ดงันั้นภาษาคาํเมืองทอ้งถ่ิน จึงเป็นภาษาท่ีมีอตัลักษณ์ ท่ีใช้ส่ือสารเพื่อให้เขา้ใจใน
ความหมายร่วมกนัของคนลา้นนา  โดยการท่ีเพลงซอลา้นนาใชภ้าษาคาํเมืองทอ้งถ่ินในการซอ จึง
เป็นการสะทอ้นถึงการเป็นส่ือท่ีตอบสนองความสัมพนัธ์ของชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 

(4) การจดัวางความสัมพนัธ์ทางโลกและทางธรรม 
การท่ีจะเป็นช่างซอท่ีไดรั้บการยอมรับในยุคน้ีนอกจากจะมีพรสวรรค์และปฏิภาณกวี

แล้วยงัพบว่าการเป็นผูรู้้หรือ “ปราชญ์ชาวบ้าน” ก็เป็นส่ิงสําคญัเน่ืองจากเน้ือหาในการซอจะ
เก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตการให้ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม และการอบรมสั่งสอนโดยบริบทของ
ลา้นนาสมยัก่อนผูท่ี้บวชเรียนเท่านั้นท่ีจะมีโอกาสไดเ้รียนหนงัสือดงันั้นการทาํหน้าท่ีเป็นปราชญ์
ชาวบา้นของช่างซอ จึงมาจากการนาํวชิาความรู้ และหลกัธรรมทางพุทธศาสนามาซอการซอ จึงเป็น
การจดัวางความสัมพนัธ์ระหวา่งทางโลกและทางธรรมไวอ้ยา่งแนบเนียนโดยจากการการสัมภาษณ์
พ่อครูสิงห์แกว้วงศ์มูล ท่ีแมปั้จจุบนัจะไม่ค่อยไดรั้บงานซอแลว้ก็ตาม แต่เม่ือไดมี้โอกาสรําลึกถึง
อดีตท่ีรุ่งเรืองในยคุท่ีเพลงซอลา้นนาแบบดั้งเดิมไดรั้บความนิยมอยา่งสูงสุดพ่อครูไดบ้อกเล่าดว้ยสี
หนา้แจ่มใสผา่นดวงตาท่ีเร่ิมฝ้าฟางวา่ชาวบา้นเห็นแววการซอของพ่อครูมาตั้งแต่สมยัตอนบวชเณร 
ตอนอายุ 10 ขวบ (ประมาณปี พ.ศ. 2493) เน่ืองจากไดรั้บการยอมรับจากญาติโยมท่ีมาฟังธรรมว่า
เสียงดีสามารถเทศน์ธรรมเวทีไดไ้พเราะจนถึงอายุ 13 ปีเป็นช่วงท่ีการเทศน์ไดรั้บความนิยมมากก็
ได้เดินสายเทศน์หารายได้สร้างวดั ตามสถานท่ีต่างๆในเขต จงัหวดัเชียงรายจนเป็นท่ีรู้จกัและมี
ช่ือเสียงและเม่ืออายุได ้19 ปี ตอ้งสึกออกมาหาเล้ียงครอบครัว จึงนาํความรู้ในทางธรรมไปใช้ใน
การขบัซอเพื่อหารายไดเ้สริม ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากคนฟังซอท่ีเคยเป็นญาติโยมเก่าเป็นอยา่งดี 
จึงยดึเป็นอาชีพเสริมตั้งแต่นั้นมาและขยบัขยายเพิ่มจาํนวนสมาชิกในวง จนตั้งคณะซอข้ึนโดยใชช่ื้อ
ว่า ว ง  “ ส ลี เ ก็ ณ ฑ์ เ มื อ ง ”  ซ่ึ ง ไ ด้ รั บ ค ว า ม นิ ย ม อ ย่ า ง ก ว้า ง ข ว า ง ใ น เ ว ล า ต่อ ม า  ( สิ ง แ ก้ว  
วงคม์ูล, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 12 เมษายน 2554) 

ดงันั้นการจดัวางความสัมพนัธ์ของทางโลกและทางธรรม จึงเป็นการเช่ือมจกัรวาล
วิทยาแบบพุทธให้เขา้กบัชาวบา้น เน่ืองจากเป็นช่วงพิธีกรรมท่ีตอ้งการความศกัด์ิสิทธ์ิ และความ
เป็นศิริมงคล 

(5) การปลูกฝังคุณธรรมทางพุทธศาสนา 
ช่างซอส่วนใหญ่ศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัจารีต ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวฒันธรรม

และพุทธศาสนาโดยเฉพาะทางพุทธศาสนา เน่ืองจากพุทธศาสนาเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตชาวลา้นนา
อยา่งใกลชิ้ดอาจเป็นลกัษณะการร้องถาม-ตอบ เก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีให้สาระะบนัเทิงทัว่ไป ท่ีมาจาก
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ตาํนาน เร่ืองเล่า พุทธประวติั นิทานชาดกซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัความเป็นลา้นนาผา่นทาํนองต่างๆ
ของเพลงซอลา้นนาดว้ย  

โดยช่างซอแม่จนัตา (นางสุนนัทาแตม้ทอง) ไดก้ล่าววา่ถา้จะขบัซอทาํนองเพลงอ่ือใน
งานบวชนาคก็จะใช้เพื่อจะไดส้อนเร่ืองศีลสอดแทรกเน้ือหาเร่ืองศีลท่ีนาํมาจากบทสวดทางพุทธ
ศาสนาลงไป“ถา้เฮา (เรา) เอาทาํนองเพลงอ่ือเน่ีย ไปใจ ้(ใช)้ ในงานบวชนาค เฮาก็จะไปสอนศีล เอา
เร่ืองศีลใส่ลงไป ส่วนมากจะเอามาจากในบทสวดของพระนั้นเนาะ ในนั้นมนัมีการสอนศีล อยูแ่ลว้
ซอเพลงอ่ือเหมือนกับเพลงซอล้านนาล้านนาเพลงดาววีไก่น้อยเป๋น (เป็น) ซอตน้ตาํรับเน้ือหา
หลกัๆก่มี..ตายายต่ีมีไก่หนอ้ย6ตัว๋มีแม่ไก่ก่อถา้ภาษากลางก่อตาํนานดาวลูกไก่นั้นเน๊าะแต่บา้นเฮา
ฮอ้งวา่เป๋นซอดาววีไก่น้อยเป็นทาํนองเพลงอ่ือ” (สุนนัทาแตม้ทอง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 
กุมภาพนัธ์ 2552)  

จากนั้นช่างซอไดย้กตวัอยา่งการขบัซอ ทาํนองเพลงอ่ือท่ีใส่เน้ือหาเร่ืองไก่นอ้ยดาววี ให้
ผูว้จิยัไดฟั้งดงัต่อไปน้ี 

“ (ซอ) ก่อยฟังยงัก่อนเต๊อะเจา้ตามแต่เจา้เงา้ค่าวน้ีในทางต๋ามต่ีตนกล่าวไวข้า้เจา้ไดสื้บ
ไดจ้ ํ๋าไดต้กไดแ้ต่งกลอนจากในธรรมมาเป๋นเป๋นเพลงอ่ือบทน้ีเป๋นค่าวดาววีขา้เจา้ไดจ้ ํ๋าไดสื้บไดต้ก
ไดแ้ต่งกลอนออกมาเป๋นค่าว ...ก่อนนั้นยงัมีปู่ ย่าสองเฒ่ายงัปอกลา้เก๋งหลอนมาถึงเดือนดบัเดือน
เป็งจํ๋าศีลก๋ินตานบ่ขาดยงัมีวนันึงเป๋นเดือนเป็งใสสะอาดท่านเจา้มากุมบาตรจกัเอาสังเป๋นของตาน
จกัเอาส้มสูกลูกไมใ้ส่ก่อเพี้ยงบา้นบ่มีซกัหน่วย.....” (สุนนัทาแตม้ทอง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 
กุมภาพนัธ์ 2552)  

นอกจากนั้น ช่างซอแม่จนัตา ยงัไดก้ล่าวถึงเน้ือหาการซอในงานบวชเณร วา่จะเป็นการ
ซอท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการรักษาศีล ศีล 5 ประกอบดว้ยอะไร อธิบายในเน้ือซออยา่งเณรตอ้งถือศีล 10 
ก็ตอ้งซอบอกไปว่าศีล 10 ขอ้มีอะไรบา้งและบุญกุศลท่ีไดจ้ากการบวชก็บอกไป เช่น เพื่อสืบทอด
พระพุทธศาสนาเป็นตน้ 

“ในงานบวชนาคเฮาก่จะไปสอนศีลเอาเร่ืองศีลใส่ลงไปอยา่งศีล5เป่ินบ่ห้ือ (ไม่ให้) ฆ่า
สัตวเ์ฮาก่ (เราก็) จะข้ึนวา่…...... (ซอ) ศีลขอ้หน่ึงปาณา ฯเป้ินตกแต่งมาสอนสั่ง บ่ห้ือไดฆ่้าไดค้ ํ่าฝงู
สัตวใ์หญ่หนอ้ยนานาบ่วา่ววัควายจา๊งมา้บ่วา่เป็ดไก่หมูหมาบ่วา่กุง้หอยแมงดาบ่วา่ปู๋ ปล๋ากบเขียด… 
(สุนนัทาแตม้ทอง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 2552)  

ดังนั้ นการแสดงซอ จึงเป็นการนําเสนอเร่ืองราววิถีชีวิตท่ีสอดแทรกการปลูกฝัง
คุณธรรมทางพุทธศาสนาเขา้ไปอยา่งแนบแน่นจนแทบจะเป็นเน้ือเดียวกนัอยา่งแยกไม่ได ้
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(6)  การใหส้าระและบนัเทิงแฝงการปลดปล่อยทางเพศ 
โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อใหค้วามบนัเทิง สร้างความสนุกสนานร่ืนเริง ในขณะเดียวกนัก็

แฝงเน้ือหาสาระท่ีมีประโยชน์ใหแ้ก่ผูฟั้งท่ี แฝงความหมายแง่คิดความรู้และคติเตือนใจ 
ดังท่ีพ่อครูสิงห์แก้ววงศ์มูลช่างซออาวุโส ท่ีมีอายุมากท่ีสุดของจงัหวดัเชียงรายใน

ปัจจุบนั ไดเ้ล่าให้ฟังว่า สมยัก่อน ไม่ค่อยมีการแสดงเพื่อความบนัเทิงมากนักมีเพียงซอและฟ้อน
เท่านั้นท่ีเป็นมหสพในงานต่างๆ ซอจึงกลายเป็นการแสดงท่ีจาํเป็นในทุกงานท่ีสร้างสีสันอยา่งขาด
ไม่ไดช้าวบา้นนิยมมาดูซอมาก โดยเฉพาะถา้ช่างซอคณะใดท่ีซอเก่ง สนุกสนาน ร้องเขา้คู่กนัไดดี้ก็
จะไดรั้บความนิยมอยา่งมาก (สิงแกว้ วงคม์ูล, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 12 เมษายน 2554) เพื่อ
สร้างบรรยากาศใหเ้กิดความสนุกสนานคร้ืนเครงหรือร้องโตต้อบเก้ียวพาราสีกนั 

ช่วงคํ่านั้นพบวา่ช่างซอจะแสดงลีลาท่าทางเต็มท่ี เนน้การซอแบบสนุกสนานร่ืนเริง เอา
ใจผูช้มมีการปะทะคารมหยอกลอ้เก้ียวพาราสีกนัระหวา่งช่างซอชาย-หญิง ท่ีเป็นคู่ถอ้งดว้ยซ่ึงเป็น
เร่ืองลามกอนาจาร สองแง่สองง่ามแต่เป็นท่ีถูกใจของผูช้มทาํให้ได้รับความสนใจและสร้าง
บรรยากาศของงานใหมี้ความคึกคกัมีชีวติชีวา ซ่ึงเป็นวถีิชาวบา้นของชุมชนลา้นนาดงัท่ีช่างซอบ่าเก๋ 
ไดก้ล่าวไวว้า่ 

“ช่วงแลง (เยน็) ก็จะใส่กัน๋เต็มต้ี (ซอกนัสุดความสามารถ) ตอ้งมีลามกพ่อง (บา้ง) บ่า
อั้นบ่ม่วน (จะไม่สนุก)คนดูส่วนมากจะหุม (ชอบ) ตลก” (นครินทร์ใจธรรม, การส่ือสารระหว่าง
บุคคล, 20 มกราคม 2556)  

ดงันั้นการแสดงซอ จึงสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานทางด้านจิตใจของ
มนุษยไ์ดอ้ยา่งครบเคร่ืองซ่ึงทาํใหเ้พลงซอลา้นนามีความสาํคญัต่อชุมชน  
 
4.2  คุณลกัษณะด้านการส่ือสารในการแสดงซอ 

เป็นการศึกษาตามกระบวนการส่ือสารของเพลงซอลา้นนาในบริบทจงัหวดัเชียงราย ซ่ึง
พิจารณาจากองค์ประกอบของกระบวนการส่ือสาร (Communication Process) ตามแนวคิดของ 
David, K.B. (1960) ทั้ง 4 ประการ (SMCR) เป็นหลกัประกอบดว้ย 

ผู ้ส่งสาร  (Sender)ในท่ีน้ีได้แก่ช่างซอท่ีพิจารณาตามรุ่นคุณสมบัติสถานภาพ 
วตัถุประสงค ์และบทบาทในการซอ 

สาร (Message)ไดแ้ก่เน้ือหาและองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาของเพลงซอลา้นนา
ประกอบดว้ยลกัษณะรูปแบบขั้นตอนและประเภทของเน้ือหา 

ช่องทางการส่ือสาร (Channel) ไดแ้ก่โอกาสและสถานท่ีในการซอ 
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ผูรั้บสาร (Receiver)ไดแ้ก่ผูช้ม/ผูฟั้งซอแยกเป็น เจา้ภาพผูช้ม และความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผูช้มกบัช่างซอ 

ซ่ึงแต่ละองคป์ระกอบมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1.  ช่างซอ 
 

  
 

ภาพที ่ 4.11  ช่างซอในยคุดั้งเดิม 
 
ทีม่า:http: //sor.cm77.com 

 
ช่างซอ เป็นผูร้้อง/ผูข้ ับซอซ่ึงตั้งแต่อดีต ช่างซอในจังหวดัเชียงราย ส่วนใหญ่เป็น

ชาวบา้นท่ีมีภูมิลาํเนาอยูใ่นทอ้งถ่ิน มีความสนใจใฝ่รู้ในการขบัซอเป็นการส่วนตวัอาจจาํเป็นตอ้งมี
พรสวรรค์ และความเป็นปฏิภาณกวีซ่ึงไม่ใช่ทุกคนจะสามารถเป็นช่างซอได้ปกติจะเป็นผูท่ี้
เก่ียวขอ้งผกูพนักบัการซอ มีความใกลชิ้ดกบัครูซอหรืออยูท่่ามกลางสภาพแวดลอ้มในบรรยากาศท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้การซอสามารถแบ่งออกเป็น 

1.1  รุ่นของช่างซอ 
ช่างซอของจงัหวดัเชียงรายในยุคดั้งเดิมแต่ไม่สามารถระบุจาํนวนท่ีแน่นอนได้อย่าง

ชัดเจนอาศยัอยู่กระจดักระจายตามชุมชนต่างๆเน่ืองจากมีช่างซอสมคัรเล่นระดับชุมชนเกิดข้ึน
มากมายตามค่านิยมในสังคมยุคนั้นท่ีให้ความสําคญัและยอมรับนับถือผูท่ี้เป็นช่างซอทาํให้มีผูท่ี้
อยากเป็นช่างซอจาํนวนมากแต่ช่างซอท่ีรักษาช่ือเสียงระดบัทอ้งถ่ินของเชียงรายมายาวนานซ่ึงเป็น
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ท่ีรู้จกัอย่างกวา้งขวางในลา้นนามีจาํนวนไม่มากนกัส่วนใหญ่ช่างซอใน จ.เชียงใหม่จะเป็นท่ีรู้จกั
และไดรั้บความนิยมมากกวา่ (สิงห์แกว้วงศม์ูล, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 12 เมษายน 2556)  

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลพบว่า ช่างซอในจงัหวดัเชียงราย ท่ีผ่านยุคซอแบบดั้งเดิม
สามารถแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ซ่ึงมีความเคารพนับถือกันตามลาํดับตามความอาวุโสทั้งอายุและ
ประสบการณ์ เน่ืองจากช่างซอรุ่นศิษยต์อ้งผา่นกระบวนการฝึกฝนวิถีความเป็นช่างซอจากรุ่นครูซอ
ทาํใหมี้ความผกูพนั เคารพนบัถือกนัมาก  

(1)กลุ่มช่างซอรุ่นครูซอ 
เป็นช่างซอท่ีมีอายตุั้งแต่ 65 ปีข้ึนไป มีประสบการณ์ในการซอมามากกวา่ 50 ปี ท่ีพบมี

แต่เพศชาย เป็นช่างซอท่ีมีความอาวโุสทั้งวยัวุฒิและคุณวุฒิไดรั้บความเคารพนบัถือ ยกยอ่งจากช่าง
ซอรุ่นต่อๆมาและถูกเรียกในกลุ่มช่างซอด้วยกนัเองว่าเป็น “พ่อครู”มีความเป็นปฏิภาณกวีและ
พรสวรรคใ์นการซอสูงผา่นการฝึกฝนและเรียนซอพื้นเมืองตามแบบแผนในสมยัก่อนรอบรู้เก่ียวกบั
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถีชีวิตของชาวลา้นนามาตั้งแต่โบราณมีการแสดงท่ีเป็นอตัลกัษณ์
ของตนเองและมีปฏิภาณไหวพริบในการขบัซอโดยไม่ตอ้งอาศยัการท่องจาํจากเน้ือร้องเป็นหลกั
สามารถปรับเน้ือร้องไดอ้ยา่งเหมาะสมตามสถานการณ์  

จากการการสัมภาษณ์พ่อครูสิงห์แก้ว วงศ์มูลปัจจุบนัอายุ 82 ปี (ขอ้มูลปี พ.ศ. 2555) 
ช่างซออาวโุสรุ่นครูซอและมีอายมุากท่ีสุด ท่ียงัมีชีวิตอยูแ่มปั้จจุบนัไม่ไดย้ึดการประกอบอาชีพช่าง
ซอเป็นหลกัเหมือนในอดีต เน่ืองจากสุขภาพ ท่ีไม่สามารถใช้เสียงไดเ้หมือนสมยัก่อน แต่เป็นผูท่ี้
ผา่นช่วงเวลายคุซอแบบดั้งเดิมมาจนถึงยุคปัจจุบนั โดยใชชี้วิตช่างซอมากวา่ 53 ปีและเป็นช่างซอท่ี
ยงัคงมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับนบัถือจากสังคม โดยไดรั้บยกย่องจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นครู
ภูมิปัญญาไทย รุ่นท่ี 7ดา้นปรัชญา ศาสนา และวฒันธรรม (การขบัซอพื้นบา้นและการสู่ขวญั) เม่ือปี 
พ.ศ. 2554รวมถึงรางวลัดา้นศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นท่ีไดรั้บการยกยอ่งจากท่ีอ่ืนๆ ดว้ย (สิงแกว้ วงค์
มูล, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 12 เมษายน 2554)  
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ภาพที ่4.12  พอ่ครูสิงห์แกว้  วงศม์ูล ในวยั 83 ปี 
 

ช่างซอรุ่นครูซออีกท่านหน่ึง คือ พ่อครูศรีทวนสอนนอ้ย (ปัจจุบนัเสียชีวิตแลว้)ซ่ึงจดั
ได้ว่าเป็นบูชนียบุคคลด้านเพลงซอลา้นนาเป็นครูเพลงซอลา้นนาล้านนาท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดั
เชียงราย และใกลเ้คียงเน่ืองจากเป็นตน้สายครูซอให้กบัช่างซอรุ่นต่อมาโดยพบว่ามีลูกศิษยท่ี์เป็น
ช่างซอรุ่นหลงัมาเรียนซอกบัพอ่ครูเป็นจาํนวนมากและช่างซอแทบทุกคนทัว่ทั้งจงัหวดัเชียงรายและ
จงัหวดัใกล้เคียงใช้เครือซอ (คาํซอ) ท่ีพ่อครูแต่งข้ึนเป็นตน้ฉบบัการขบัร้องเน่ืองจากได้รับการ
ยอมรับวา่เป็นบทประพนัธ์ท่ีดีมีคุณค่า มีเน้ือหาสาระ และทนัต่อเหตุการณ์สามารถนาํมาซอไดอ้ยา่ง
ล่ืนไหลและไพเราะเป็นท่ีช่ืนชอบของผูช้มจากการเก็บขอ้มูลพบวา่พ่อครูศรีทวนจะมีพรสวรรคใ์น
การแต่งเพลงซอลา้นนาสูงมากสามารถนาํเร่ืองราวต่างๆท่ีอยูใ่นชีวิตประจาํวนัมาผกูเป็นเน้ือซอได้
อยา่งน่าสนใจและถูกตอ้งตามฉนัทลกัษณ์ไดรั้บเกียรติประวติั ยกยอ่งใหเ้ป็นศิลปินดีเด่นของจงัหวดั
เชียงรายสาขาวรรณศิลป์ (ค่าวซอพื้นเมือง) ประจาํปี พ.ศ. 2541ซ่ึงแมจ้ะเสียชีวิตไปแลว้แต่พ่อครูศรี
ทวน ยงัคงไดรั้บความเคารพรักและเป็นตน้แบบในการซอของช่างซอในรุ่นต่อๆมาจนปัจจุบนั 
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ภาพที ่4.13  พอ่ครูศรีทวน  สอนนอ้ย 
 

(2)  ช่างซอรุ่นศิษย ์
เป็นกลุ่มช่างซอท่ีมีอายตุั้งแต่45ปีข้ึนไป ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีประสบการณ์ในการ

ขบัซอมากวา่ 30ปีข้ึนไปผา่นการฝึกฝนและเรียนซอมาจากพ่อครูแม่ครู ทั้งแบบมุขปาฐะและท่องจาํ
จากเน้ือหา แลว้นาํมาปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกบัลีลาการซอท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง ส่วน
ใหญ่จะมีความรู้เก่ียวกบัขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถีชีวิตของชาวลา้นนาท่ีไดรั้บการสืบทอด
กนัมามีพรสรรคแ์ละใชป้ฏิภาณไหวพริบในการซอไดเ้ป็นอยา่งดีเน่ืองจากไดรั้บการฝึกอยา่งมีแบบ
แผน และสั่งสมประสบการณ์มานาน 

จากท่ีไดก้ล่าวมาแลว้วา่ ช่างซอในจงัหวดัเชียงรายส่วนใหญ่ฝากตวัเป็นลูกศิษยข์องพ่อ
ครูศรีทวน สอนนอ้ยโดยไดไ้ปเรียนรู้ขนบการซอ และนาํเน้ือหาเพลงซอลา้นนาท่ีพอ่ครูไดป้ระพนัธ์
ไว ้มาใชใ้นการซอประกอบอาชีพและยงัสามารถใชช่ื้อพ่อครูศรีทวน เป็นเสมือนใบเบิกทาง ทาํให้
ไดรั้บการยอมรับจากผูฟั้งมากข้ึนอีกดว้ย ดงัท่ีช่างซอบ่าเก๋ ช่างซอรุ่นใหญ่ หน่ึงในศิษยเ์อกของพ่อ
ครูศรีทวน ไดเ้ล่าให้ฟังวา่ “สมยัตะก่อน (เม่ือก่อน)ป้อครู (พ่อครู) เป้ินดงัขนาด ไฝๆ (ใคร) ก็ฮู ้(รู้) 
จกั ไปเฮียน (เรียน) กาํ (คาํ) ซอกบัเป้ิน (หมายถึงพอ่ครู–ผูว้จิยั)เอามาหดัเก็บกาํซอช่างซอต้ีไปเฮียนก็
เอาจ้ือ (ช่ือ) ป้อครูเป้ินไปอา้งเวลาไปซอก็จะเป๋นต้ี (ไดรั้บการ) ยอมรับ บางคนมีคาํวา่ “ศิษยพ์่อครู
ศรีทวน”เขียนป้ายติดก็มีในกาํซอก็มี ก็ยะฮ้ือ (ทาํให้) น่าเช่ือถือ” (นครินทร์ใจธรรม, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 27ธนัวาคม2555)  
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ภาพที ่4.14  ช่างซอบ่าเก๋ (นายนครินทร์  ใจธรรม) 
 

1.2  คุณสมบติัของช่างซอ 
ด้วยเน้ือหาสาระซอสําคญัท่ีเป็นหัวใจในการแสดงคือ เร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกับพุทธ

ศาสนา ชาดก และวรรณกรรมลา้นนาจากสภาพสังคมลา้นนาในอดีตท่ีผูช้ายมีโอกาสไดศึ้กษาเล่า
เรียนจากการบวชเรียน จึงพบว่าการเป็นช่างซอนั้น ช่างซอชายจะมีความรู้ลึกซ้ึงในเน้ือหาการซอ
มากกว่าช่างซอหญิงเน่ืองจากความไดเ้ปรียบดา้นภูมิความรู้ทางธรรม ท่ีช่างซอชายไดเ้รียนรู้ผ่าน
การบวชเรียนมา ทาํให้ช่างซอชายสามารถนาํมาใช้ในการขบัซอไดอ้ย่างเขา้ถึงและรู้จริงส่งผลต่อ
อรรถรสในการฟังและความนิยมชมชอบจากผูช้ม 

ตวัอย่าง ช่างซอชายท่ีผ่านการบวชเรียนและยงัยึดการซอเป็นอาชีพเสริมมาจนถึง
ปัจจุบนั คือ ช่างซอบ่าเก๋ (นายนครินทร์ ใจธรรม) ปัจจุบนัอายุ 57 ปี อาชีพหลกัคือ ผูใ้หญ่บา้น มี
ประสบการณ์ในการซอมาประมาณ 49 ปี เพราะเป็นช่างซอมาตั้งแต่อายุ8ขวบ (ประมาณปี 2506)
โดยไดน้าํเอาความรู้ตอนเป็นสามเณรมาใชใ้นการเขียนบทซอแต่งบทซอเองล่าสุด (พ.ศ. 2555) ก็ได้
นาํความรู้ท่ีไดจ้ากการบวชเรียนมาแต่งซอเร่ือง “กาํเนิดเมืองเชียงราย” เพื่อร่วมฉลอง 750 ปีเมือง
เชียงรายซ่ึงไดใ้หก้ารสัมภาษณ์วา่ ลกัษณะเด่นของตนเองคือ เรียงคาํไดดี้ และสามารถใส่เน้ือหาให้มี
สาระโดยช่วงท่ีพอ่ครูศรีทวนยงัอยูก่็จะเขา้คู่ทาํงานร่วมกนัเพราะพ่อครูศรีทวนจะเรียงคาํไดดี้แต่ไม่
มีเน้ือหา เพราะไม่เคยบวชเรียน เป็นคนดิบ (หมายถึงคนไม่เคยบวชเรียน-ผูว้ิจยั)ส่วนตนเองนาํมาใส่
เ น้ือ ร้อง ท่ีได้ความ หมาย  เ ม่ือ เอาม าผสม ผสานกัน ทํา ให้งา นมี คุณ ภาพข้ึ น (นครินท ร์   
ใจธรรม, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 27  ธนัวาคม  2555) 
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นอกจากน้ีช่างซอจนัทร์ตา (นายจนัทร์ตา กันทา) คณะรุ่งฟ้าเจริญศิลป์ สันต้นกอก
ปัจจุบนัอาย ุ62 ปี  เร่ิมซอมาตั้งแต่อาย ุ21 ปี โดยซอมานานกวา่ 41 ปี   ก็ผา่นการบวชเรียนมาเช่นกนั  
ซ่ึงหลงัจากเวน้ไปบวช 1 พรรษาแลว้สึกออกมาเป็นช่างซอต่อนั้น ไดใ้ห้ขอ้มูลตรงกนัวา่ การผ่าน
การบวชเรียนและเรียนรู้เร่ืองราวทางธรรมและพุทธศาสนา  มีส่วนทาํใหส้ามารถซอไดอ้ยา่งไพเราะ  
ประทบัใจ และ เป็นท่ีช่ืนชอบแก่ผูฟั้งมากยิ่งข้ึน (จนัทร์ตา  กนัทา, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 25 
ธนัวาคม 2555)  
 

        
 
ภาพที ่4.15  ช่างซอจนัตา  กนัทา 
 

ส่วนช่างซอหญิงแมไ้ม่มีโอกาสไดผ้า่นการบวชเรียนมา แต่อาศยัใจรัก ก็ตอ้งขวนขวาย
ศึกษาหาความรู้ทางโลกและทางธรรมดว้ยตนเองจากการอ่านหนงัสือต่างๆจากการการสัมภาษณ์
พบวา่ มีช่างซอหญิงท่ีมีใจรักในการซออยา่งจริงจงัและผา่นการต่อสู้มายาวนาน จนสามารถยืนหยดั 
เป็นท่ียอมรับจากสังคม รวมถึงไดรั้บการยกย่องให้เป็นครูภูมิปัญญา ด้านการขบัซอพื้นบา้นของ
จงัหวดัเชียงรายซ่ึงไดแ้ก่ช่างซอแม่จนัตา (นางสุนนัทาแตม้ทอง)คณะจนัตาศาลาหลม้ ปัจจุบนัอายุ
60ปี (เสียชีวติเม่ือปี 2556)เป็นช่างซอท่ีเรียนรู้การขบัซอดัง่เป็นเสมือนส่วนหน่ึงในชีวิตประจาํวนัมา
นานกวา่ 40 ปีไดใ้ห้ขอ้มูลวา่สนใจเพลงซอลา้นนาลา้นนาและไปนัง่ฟังตั้งแต่อายุ 12 ปี พอดีมีช่าง
ซออยู่ใกลบ้า้น ก็เลยไปขอหัด โดยจะไปเรียนตอนเย็น ใครสนใจก็ไปเรียนได ้ซ่ึงใช้เวลาฝึก 2-3 
เดือน ทุกวนัจนเร่ิมชาํนาญและสามารถไปซอตามงานบุญต่างๆ ดงัคาํใหก้ารสัมภาษณ์ดงัน้ี 

“อีแม่ก็เป็นนกัเรียนอายุ 12 ขวบ ก็ไปนัง่ฟังเป้ินซอ มีความสนใจ เลยไปหดัต้ีบา้นเป้ิน 
สอนตอนเม่ือแลง (เยน็) ไผ (ใคร) สนใจก็ไปเฮียน (เรียน) สอนกนัซกัเดือนสองเดือนแม่ก็ไปแอ่วหา
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เป้ิน (ไปหาครูซอ) ไปตึงวนั (ไปทุกวนั) ...บ่าเด่ียว (เด๋ียวน้ี) หันอะหยงัมนัก่เป็นกาํซอไปไดห้มด 
(เห็นอะไรก็นึกเป็นคาํซอ)มนัก่เขา้หวั (อยูใ่นหวั) ไปหมดเขา้ไปเอง ถา้ถามวา่แม่ฝึกเมินก่ (ฝึกนาน
ไหม)คนต่ีใจ๋ฮกับ่เมิน (ใจรักก็ไม่นาน)(สุนนัทา แตม้ทอง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 
2552) 

 

 
 

ภาพที ่ 4.16  ช่างซอแม่จนัตา  (นางสุนนัทา  แตม้ทอง) 
 

ส่วนช่างซอหญิงท่ีมีช่ือเสียงอีกท่านหน่ึง ซ่ึงเป็นศิษยเ์อกของพ่อครูศรีทวนสอนน้อย 
คือช่างซอแม่ทองสร้อย (นางสร้อยสุดาภิราษร) หรือท่ีรู้จกักนัในนาม ทองสร้อย หนองเกา้ห้อง เป็น
ช่างซอท่ีมีพรสวรรค์ อาศยัการเรียนรู้ และ ติดตามพ่อครู ไปแสดงซอตามงานต่างๆ จนมีช่ือเสียง
เน่ืองจากมีรูปร่างหนา้ตาท่ีสวยงามประกอบกบันํ้าเสียงท่ีไพเราะ และลีลาการซอท่ีเป็นเอกลกัษณ์จึง
เป็นท่ีช่ืนชอบจากผูฟั้ง และมีช่ือเสียงมาจนถึงยคุซอแบบประยกุต์ 
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ภาพที ่4.17  ช่างซอแม่ทองสร้อย (สร้อยสุดา  ภิราษร) 
 

ดงันั้น จากการศึกษาพบวา่ คุณสมบติัท่ีสําคญัของช่างซอ ถา้เป็นช่างซอชาย ท่ีนอกจาก
จะมีพรสวรรค์และใจรักในการซอแลว้การผ่านการบวชเรียนมาก่อนสามารถนาํความรู้ทางธรรม
จากการบวชเรียนมาใช้ร่วมกบัการซอได้เป็นอย่างดีและจะเห็นได้ว่าเส้นทางการเป็นช่างซอใน
ช่วงเวลาซอแบบยุคดั้ งเดิมในอดีตนั้น ต้องการความเป็นตวัจริง เสียงจริง คือ เป็นผูท่ี้มีความรู้ 
ความสามารถ ซึมซบัการเรียนรู้และประสบการณ์ตามแบบวถีิลา้นนามาโดยช่างซอชายจะไดเ้ปรียบ
ดา้นความรู้และขอ้มูลมากกวา่ช่างซอหญิงเน่ืองจากผา่นการบวชเรียนแต่ใช่วา่ช่างซอหญิงจะไม่ได้
การยอมรับจากสังคม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการใฝ่รู้พฒันาและฝึกฝน และการมีความรู้ ความสามารถดา้น
ซออยา่งแทจ้ริง 

1.3  สถานภาพในการแสดง 
ดว้ยวิถีดั้งเดิมในการดาํรงชีพของคนลา้นนาในยุคคือ ทาํการเกษตรโดยการทาํนาเป็น

อาชีพหลกัมาตั้งแต่สมยัโบราณท่ีผูค้นรู้จกัการตั้งถ่ินฐาน ในจงัหวดัเชียงรายก็จะนิยมทาํนา ริมฝ่ัง
แม่นํ้าสายสาํคญั เช่น แม่นํ้ ากกแม่นํ้ าจนั และแม่นํ้ าลาว เป็นตน้ในการทาํนาก็จะมีฤดูกาลท่ีแน่นอน
คือ ช่วงเขา้พรรษาในฤดูฝนท่ีใชเ้วลา 3-4 เดือนในรอบปีซ่ึงภายหลงัการเก็บเก่ียวเสร็จ ส้ินสุดฤดูทาํ
นา หรือออกพรรษาแลว้ชาวบา้นก็จะมีงานบุญประเพณีตามความเช่ือและ เทศกาล โดยเฉพาะทาง
พุทธศาสนาหรือการจดักิจกรรมยามวา่งเพื่อผอ่นคลายความเหน็ดเหน่ือยจากการทาํไร่ ทาํนา มีการ
พบปะสังสรรคก์นัของคนในชุมชนเป็นวิถีของชาวลา้นนาซ่ึงซอเป็นมหรสพท่ีนิยมนาํมาจดัแสดง
ในงานต่างๆทาํใหช่้างซอก็จะมีงานชุกในช่วงน้ี 
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อยา่งไรก็ตาม ช่างซอจะไม่นิยมยึดการซอเป็นอาชีพหลกัเพราะนอกจากปริมาณงานใน
ช่วงเวลาน้ีแต่ละปีจะไม่แน่นอนแลว้รายไดก้็ไม่แน่นอนอีกดว้ยข้ึนอยูก่บัเหตุผลหลายประการ อาทิ 
ความสามารถความมีช่ือเสียง ความเป็นท่ีนิยม และความช่ืนชอบของผูช้ม เป็นตน้ 

จากการการสัมภาษณ์ช่างซอทั้งชายและหญิงพบว่าทุกคนผา่นอาชีพการทาํไร่ทาํนามา
ก่อนโดยช่างซอชายจะยึดเป็นอาชีพหลกัชดัเจนกวา่ช่างซอหญิงเน่ืองจากเป็นงานหลกัของหวัหน้า
ครอบครัว ส่วนช่างซอหญิง แมช่้วงวยัสาวจะทาํนา แต่เม่ือแต่งงาน มีครอบครัว ก็จะทาํหนา้ท่ีดูแล
บา้นและเล้ียงดูบุตรแทน 

โดย พ่อครูสิงห์แก้ววงศ์มูล ช่างซอรุ่นอาวุโส ได้กล่าวว่า หลังจากบวชเณรมานาน 
(ตั้งแต่อาย ุ10 ขวบ) จนกระทัง่อาย ุ19 ปี ตอ้งตดัสินใจสึกเพื่อมาดูแลครอบครัวเพราะพ่อเสียชีวิตจึง
ตอ้งมาเป็นหวัหนา้ครอบครัวแทนพ่อมีอาชีพทาํนาเป็นหลกัหลงัฤดูทาํนาถึงออกไปกบัคณะซอ 

“บวชเฮียน (เรียน) มาเมิน (นาน) แต่ตอ้งตดัสินใจ๋ (ใจ) สึกเพราะอีป้อ (บิดา) ต๋าย บ่มีไผ 
(ไม่มีใคร) ดูแลครอบครัว ก็ยะไฮ่ยะยะนา (ทาํไร่ ทาํนา) กัน๋ไปเสร็จนาแลว้ค่อยออกไปซอ” (สิงห์
แกว้ วงคม์ูล, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 12 เมษายน 2554) 

ส่วนช่างซอประพนัธ์ (นายประพนัธ์ ใจเงิน) ซ่ึงปัจจุบนัก็ยงัยึดอาชีพทาํนาเป็นหลกั 
หลงัจากวา่งเวน้จึงรับซอเป็นอาชีพเสริมแมร้ายไดดี้แต่ก็ไม่แน่นอน 

“ส่วนใหญ่บา้นเฮา (หมายถึงเชียงราย-ผูว้ิจยั) บ่ค่อยไดย้ึดเป๋นอาชีพกัน๋ (ไม่ไดย้ึดเป็น
อาชีพหลกั)ตาง (ทาง) เจียงใหม่มีอยู่อยา่งอา้ยน่ีก่ยะไฮ่ยะนาตวย (ทาํไร่ทาํนาดว้ย)มายึดเป็นอาชีพ
หลกับ่ (ไม่) ได ้(ประพนัธ์ใจเงิน, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 2552) 
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ภาพที ่ 4.18  ช่างซอประพนัธ์ 

 
รวมถึงช่างซอมยุราคณะมยุรา ป่าก่อดาํ (นางมยุรา สุภาวดี) ก็เคยช่วยครอบครัวทาํนา 

และซอร่วมกบัคณะของบิดา มาหยุดซอเม่ือแต่งงานมีครอบครัว ไประยะเวลาหน่ึง และเม่ือลูกๆ 
โตพอช่วยเหลือตวัเองไดแ้ลว้ ก็ไดก้ลบัมารับงานซออีกคร้ัง รวมถึงตอ้งมารับผิดชอบดูแลคณะแทน
บิดาท่ีเสียชีวติลง (มยรุา สุภาวดี, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 8 มกราคม 2556)  

 

 
 
ภาพที ่4.19  ช่างซอมยรุา   
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ดงันั้นอาจกล่าวไดว้า่ในยุคซอแบบดั้งเดิมท่ีเกิดข้ึนมาควบคู่กบัสังคมเกษตรกรรม ท่ียงั
ชีพดว้ยการเกษตรเป็นหลกัเพื่อเล้ียงชีวิตและครอบครัว  สถานภาพของการเป็นช่างซอนั้น ไม่นิยม
ยึดเป็นอาชีพหลกั  แมช่้างซอจะมีงานซอเกือบตลอดทั้งปี  แต่ ช่างซอก็ยงัตอ้งทาํนาเป็นอาชีพหลกั
แลว้รอใหเ้สร็จส้ินฤดูทาํนาเสียก่อน จึงจะรับงานซอเป็นอาชีพเสริม 

1.4  วตัถุประสงคใ์นการแสดง 
ดว้ยเพลงซอล้านนาในภาคเหนือ มีวตัถุประสงค์หลกัในการแสดงเช่นเดียวกบัเพลง

พื้นบา้นในทอ้งถ่ินภาคอ่ืนๆ ของประเทศท่ีตอ้งการสร้างความสนุกสนานบนัเทิง ร่ืนเริงให้แก่ผูช้ม
เป็นการพบปะสังสรรค ์ผอ่นคลายความเหน็ดเหน่ือยจากการภารกิจการงานประจาํวนั นอกจากน้ียงั
สอดแทรกสาระความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพิธีกรรม ความเช่ือทางศาสนา และวถีิชีวติของชาวลา้นนาผา่น
ความคมคายในการใช้ภาษา มีสํานวนลีลาการร้องท่ีเป็นเอกลกัษณ์มีการเปรียบเทียบเปรียบเปรย
ชวนให้คิดจากประสบการณ์ชีวิตท่ีพบเห็นอยู่ในวิถีทอ้งถ่ินนั้นนัน่เองซ่ึงการใช้ภาษาถ่ินท่ีมีฉันท
ลกัษณ์และสัมผสัสวยงามจึงง่ายต่อการร้องท่ีมุ่งให้ผูม้าร่วมงานได้รับความบนัเทิงร่วมกนัทาํให้
บรรยากาศการแสดงซอในงานต่างๆ ครึกคร้ืนโดยช่างซอสามารถใชค้วามเป็นปฏิภาณกว ีในการซอ
โตต้อบกนัพลิกแพลงเน้ือร้องตามสถานการณ์รวมถึงการหยอกลอ้เก้ียวพาราสีกนั เป็นท่ีสนุกสนาน
แก่ผูช้ม 

ซ่ึงในสมยัก่อนเพลงซอลา้นนาจดัแสดงในงานต่างๆ ของทอ้งถ่ินลา้นนา โดยในบริบท
ของจงัหวดัเชียงรายนั้น พอ่ครูสิงห์แกว้ วงศม์ูล ไดใ้หข้อ้มูลวา่ สมยันั้นเชียงรายมีมหรสพแค่การซอ
กบัการฟ้อน (สิงห์แกว้วงศ์มูล, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 11 มีนาคม 2556)ดงันั้นแทบทุกงาน
จะตอ้งมีซอไปจดัแสดงส่วนจะใชค้ณะซอขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ข้ึนอยูก่บัสถานภาพทางสังคม
และเศรษฐกิจของเจา้ภาพ ซ่ึงตรงกบัผลการวิจยัของสมฤทธ์ิ ลือชยั (2534) ท่ีพบวา่การวา่จา้งซอไป
แสดงเป็นเคร่ืองหมายแสดงถึงความมีฐานะและความมีเกียรติของเจา้ภาพซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ียงัคงไดรั้บ
การยืนยนัจากงานวิจยัของสร้อยสุดาภิราษร (2545) ในอีกสิบปีต่อมา ท่ีศึกษาบทซอของช่างซอ
จงัหวดัเชียงราย และนาํเสนอว่า ซอเป็นการแสดงถึงความมีหน้ามีตาของเจา้ภาพในสังคมซ่ึงถ้า
เจา้ภาพเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียง มีฐานะร่ํารวย ก็จะจา้งคณะซอท่ีมีช่ือเสียง เป็นวงซอขนาดใหญ่ตั้ง
ผามซอ (สถานท่ีแสดง) ท่ีใหญ่โต และบางงานก็จะวา่จา้งใหแ้สดงกนัขา้มวนัขา้มคืนเลยทีเดียว 

โดยวตัถุประสงค์หลกัของการซอเน้นให้ความบนัเทิงแต่ในขณะเดียวกนัจะมีการซอ
เก่ียวกบัเน้ือหาสาระ หรือความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานนั้นๆ ในช่วงพิธีการดว้ยเช่น ถา้เป็นงานข้ึนบา้น
ใหม่ ก็จะซอเก่ียวกับการดูฤกษ์ ดูยามเพื่อลงเสาเอก ทิศทางลมในการก่อสร้างลักษณะบา้นท่ีดี
ประกอบดว้ยอะไรและส่วนประกอบท่ีสําคญัของบา้น เป็นตน้ส่วนช่วงบ่ายถึงจะเป็นการซอเร่ือง
ทัว่ไป 
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จากการการสัมภาษณ์ช่างซอแม่จนัตา (นางสุนันทาแตม้ทอง) ได้กล่าวว่าในการซอ 
อย่างเช่นในการบวชนาค ช่วงเชา้ในช่วงพิธีการก็จะซอสอนเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ให้ทั้งผูบ้วช
และผูม้าร่วมงาน โดยจะบอกกล่าวเร่ืองการถือศีล 10 ของการบวช ว่าตอ้งรักษาอยา่งเคร่งครัดการ
บวชก็จะเป็นการไดต้อบแทนบุญคุณของพ่อแม่การไดถื้อศีลภาวนาก็จะทาํให้มีปัญญาฉลาด และ
เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาอีกดว้ยซ่ึงจากขอ้สังเกตของผูว้ิจยัพบวา่ ช่างซอหญิงแมไ้ม่ไดผ้า่น
การบวชเรียนมาก่อนเหมือนช่างซอชายก็ตาม แต่ก็สามารถความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาหาความรู้ดว้ย
ตนเอง เช่นจากบทสวดทางพุทธศาสนามาซอทาํให้ผูฟั้งไดค้วามรู้ทางธรรมไดไ้ม่แตกต่างจากช่าง
ซอชายได ้

“ในงานบวชนาคเฮา (เรา) ก่จะไปสอนศีลเอาเร่ืองศีลใส่ลงไป... (ร้องซอ) ..บ่าเด่ียวมา้
แกว้ก่จะไปเป๋นเขา้ทาํนองต๋ามคลองธรรมจะไดถื้อเพศเขา้บวชต่อคุณบิดามารดาจะเขา้ไปอยูใ่นวดั
สืบพระศาสนาถือศีลภาวนามีปัญญาฉลาด... 

ถา้บวชเณรหน้อยเฮาก่จะว่า. (ร้องซอ) แลว้เจา้จะไดถื้อศีลขอ้สิบบ่ไดห้ื้อหวิดห้ือขาด 
(ไม่ใหข้าด)ห้ือแป๋ง (ทาํ) จิตใจ๋ใสสะอาดท่ามกลางคลองธรรมต๋าม (ตาม) เจา้ท่านสอนไวห้ื้อเจา้ได้
สืบไดจ้ ํ๋าเจา้อย่าได้หม่นหมองมวัดาํปฏิบติัธรรมใสสว่าง...อนัน้ีส่วนมากจะเอามาจากในบทสวด
ของพระนั้นเน๊าะ (นัน่แหละ)ในนั้นมนัมีการสอนศีลอยู่แลว้อย่างศีล5เป่ินบ่ห้ือฆ่าสัตวเ์ฮาก่จะข้ึน
ว่า…ศีลข้อหน่ึงปาณา ฯเป้ินตกแต่งมาสอนสั่งบ่ห้ือได้ฆ่าได้ค ํ่าฝูงสัตว์ใหญ่หน้อยนานาบ่ว่าววั
ควายจ๊างมา้บ่วา่เป็ดไก่หมูหมาบ่วา่กุง้หอยแมงดาบ่วา่ปู๋ ปล๋ากบเขียด...คือมนัจะอยูใ่นแบบเดียวกบั
ธรรมนั้นล่ะดงันั้นจ่างซอผูต่ี้ไจไ้หวพริบปฏิภาณหรือวา่ซอป๊ัป (หนงัสือ) ไปไหนก่พกเอาไปตวยซ่ึง
บางคนก่จะเอาไปท่องก่เอาต่ีป่อครูแม่ครูเป้ินห้ือไวน้ั้นเน๊าะ” (สุนันทา แตม้ทอง, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 2552) 

อยา่งไรก็ตาม นอกจากวตัถุประสงค์หลกัในการซอเพื่อให้ผูฟั้งไดรั้บความบนัเทิงและ
สาระความรู้ แลว้จากการการส่ือสารระหวา่งบุคคล, ผูว้จิยัยงัพบวา่มีวตัถุประสงคแ์ฝงคือเป็นการซอ
เพื่อสร้างรายไดเ้สริมใหก้บัช่างซออีกทางหน่ึงดว้ย 

ดงัเช่น ช่างซอบ่าเก๋ (นายนครินทร์ใจธรรม) ช่างซอรุ่นอาวุโสท่ีคลุกคลีอยู่กบัวงซอมา
ตั้งแต่เด็ก เน่ืองจากมีพอ่เป็นช่างซอและพี่ชายเป็นช่างป่ี ทาํให้เกิดการซึมซบัและมีใจรักโดยไม่รู้ตวั
ไดก้ล่าวให้ผูว้ิจยัฟังอยา่งอารมณ์ดีวา่ตอนเด็กๆก็ไม่ไดช้อบแต่มีอยูว่นัหน่ึง มีคนจา้งพ่อ (หมายถึง
พอ่ของช่างซอ) ไปซอ ดว้ยความอยากรู้วา่เป็นอยา่งไร ก็จึงแอบตามพ่อไป พอไดฟั้งพ่อซอแลว้รู้สึก
สนุกเสียงซอมีเสน่ห์ผูฟั้งท่ีเป็นคนเฒ่าคนแก่ชอบมากดูคึกคกั เลยรู้สึกตอ้งมนต์เสียงซอพอผูฟั้งใน
งานเห็นว่าตนเองเป็นทายาทช่างซอก็เลยยุให้ข้ึนไปลองซอดูว่าจะซอไดห้รือไม่ตอนแรกก็กลวัๆ
กลา้ๆ แต่เห็นวา่ซอแลว้จะไดเ้งินก็เลยอยากจะไดบ้า้ง 
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“ข้ึนไปบนเวที ไปซอกบัป้อ (พอ่) เพราะอยากไดส้ตางค ์ตั้งแต่สมยัแบงคใ์บบาทเหรียญ 
50 สตางต์...มีงานหน่ึง ซอเร่ืองหน้าท่ีของนกัเรียน ไดเ้งินมา 200 บาท ถา้เป็นปัจจุบนัก็เหมือน 20, 
000 บาท ซ่ึงถือว่านกัขนาด (มาก) เลยรู้สึกม่วน (สนุก) และคิดว่าการซอมีประโยชน์(นครินทร์ใจ
ธรรม, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 27ธนัวาคม2555) 

ดงันั้นวตัถุประสงคใ์นการซอของช่างซอในยคุแบบดั้งเดิมจะประกอบดว้ย เพื่อตอ้งการ
ให้สาระและบนัเทิงเน่ืองจากรูปแบบความบนัเทิงสมยัก่อนค่อนขา้งจาํกดั ชาวบา้นไม่มีทางเลือก
มากนกั นอกจากนั้นการซอยงัเป็นช่องทางในการสร้างรายไดเ้สริมให้แก่ช่างซอนอกเหนือจากการ
ทาํนาไดเ้ป็นอยา่งดีอีกทางหน่ึงดว้ย 

1.5  บทบาทของช่างซอ 
บทบาทของช่างซอจะสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการซอ ซ่ึงช่างซอในสมยัก่อนจะ

เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของตนวา่เป็นการนาํวิชาความรู้ท่ีไดศึ้กษาเล่าเรียนและไดรั้บการสืบทอดมาใช้
ในการซอ ให้ทั้ งสาระและบนัเทิงแก่ผูช้มผ่านการแสดงซอ ให้มีความไพเราะ ถูกใจเพื่อสร้าง
ความสุขแก่ผูช้ม 

ในส่วนของบทบาทการให้ความรู้นั้น นบัไดว้่ามีความสําคญั เน่ืองจากตามท่ีไดก้ล่าว
มาแลว้วา่บริบทของสภาพสังคมลา้นนาสมยัก่อน ท่ีไม่เอ้ือใหช้าวบา้นทัว่ไปไดเ้รียนหนงัสือผูท่ี้ไดมี้
โอกาสศึกษาหาความรู้ จะผา่นการบวชเรียนเท่านั้นดงันั้นชาวบา้นทัว่ไปจึงไดรั้บความรู้ทั้งทางโลก
และทางธรรมท่ีเป็นขอ้มูลเร่ืองราวข่าวสารคติสอนใจต่างๆ ผ่านการฟังซอบทบาทช่างซอจึงเป็นท่ี
รู้จกัและไดรั้บการยอมรับนบัถือจากชาวบา้นในชุมชนอยา่งกวา้งขวาง ในความฉลาดรอบรู้ทั้งทาง
โลกและทางธรรมความมีปฏิภาณไหวพริบ ท่ีสามารถนําความรู้ เร่ืองราวมาถ่ายทอดได้อย่าง
สนุกสนานและน่าเช่ือถือช่างซอจึงได้รับการยอมรับยกย่องจากชาวบ้านให้เป็นเสมือนปราชญ์
ชาวบา้นซ่ึงมีผลต่อการไดรั้บสถานภาพทางสังคมอ่ืนๆ ตามมาอีกดว้ยอยา่งเช่นพ่อครูสิงห์แกว้ วงศ์
มูล ช่างซออาวุโสท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านของชุมชน ซ่ึงเม่ือเป็นท่ีรู้จกัอย่าง
กวา้งขวางและได้รับการยอมรับนับถือ ทาํให้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการต่างๆ ในชุมชน
ตามมา 

“ตอนบ่ (ไม่) ได้ซอ กลายเป๋น (เป็น) กรรมการบ้านทุกอย่างทั้ งสมาคมฌาปนกิจ
กรรมการวดักรรมการศึกษาเอาไปเอามา (จนในท่ีสุด) เป๋นแพทยป์ระจาํตาํบลแหมเอ้ีย (อีกดว้ย)” 
(สิงห์แกว้วงศม์ูล, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 11 มีนาคม 2556) 

ส่วนอีกบทบาทท่ีสําคญั คือช่างซอจะตระหนกัวา่ตอ้งให้ความบนัเทิงแก่ผูช้มควบคู่ไป
กบัเน้ือหาและสาระดว้ยดงันั้นหลงัจากเสร็จช่วงพิธีการในช่วงเชา้แลว้ ช่วงบ่ายและบางงานจะเลย
ไปถึงช่วงคํ่านั้นพบวา่ช่างซอจะแสดงลีลาท่าทางเตม็ท่ี เนน้การซอแบบสนุกสนานร่ืนเริง เอาใจผูช้ม
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มีการปะทะคารมหยอกล้อเก้ียวพาราสีกนัระหว่างช่างซอชาย-หญิง ท่ีเป็นคู่ถ้องด้วยซ่ึงเป็นเร่ือง
ลามกอนาจาร สองแง่สองง่ามแต่เป็นท่ีถูกใจของผูช้มทาํให้ไดรั้บความสนใจและสร้างบรรยากาศ
ของงานให้มีความคึกคกัมีชีวิตชีวา ซ่ึงเป็นวิถีชาวบา้นของชุมชนลา้นนาดงัท่ีช่างซอบ่าเก๋ ไดก้ล่าว
ไวว้า่ 

“ช่วงแลง (เยน็) ก็จะใส่กัน๋เต็มต้ี (ซอกนัสุดความสามารถ) ตอ้งมีลามกพ่อง (บา้ง) บ่า
อั้นบ่ม่วน (จะไม่สนุก)คนดูส่วนมากจะหุม (ชอบ) ตลก” (นครินทร์ใจธรรม, การส่ือสารระหว่าง
บุคคล, 20 มกราคม 2556) 

ดงันั้น พบวา่ช่างซอจะเขา้ใจบทบาทของตนเองเป็นอยา่งดีวา่ในช่วงเชา้ท่ีเป็นพิธีการ ก็
จะซอให้สาระความรู้ตามลกัษณะของงาน ส่วนช่วงบ่ายเป็นช่วงให้ความบนัเทิงคลายความเหน็ด
เหน่ือยจากการเตรียมงานและขอบคุณผูม้าร่วมงาน ซ่ึงจะมีตลกและลามกสอดแทรกเพื่อความ
สนุกสนานและการท่ีช่างซอได้กลายเป็นบุคคลสาธารณะ เป็นท่ีรู้จกัช่ืนชอบของคนในทอ้งถ่ิน
รวมถึงการไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางบทบาทของช่างซอในสมยัก่อนจึงสามารถสร้างบารมี
หรือความเล่ือมใส(Charisma) ก็มีผลต่อการทาํใหช่้างซอไดรั้บบทบาทดา้นอ่ืนๆ ตามสถานภาพทาง
สังคม ตามมาอีกดว้ย 

2.  บทซอ  
2.1  เน้ือหาของเพลงซอลา้นนา 

เน้ือหาในการซอนั้นข้ึนอยูก่บัลกัษณะรูปแบบของงานโดยมีโครงเร่ือง (plot) ของการ
ซอเป็นตวักาํหนด ถา้เป็นการซอใน 1 วนั ในอดีตพบว่าการซอจะมีแบบแผนท่ีค่อนขา้งแน่นอน 
แบ่งออกเป็น2ช่วง คือภาคเชา้และภาคบ่าย (บางงานอาจต่อเน่ืองไปถึงช่วงคํ่าหรือดึก)  

โดยช่วงเช้า ซ่ึงรูปแบบเป็นช่วงพิธีการ การซอก็จะเป็นซอท่ีมีเน้ือหาเก่ียวข้องกับ
ศาสนาและพิธีกรรมท่ีกระทาํกนั เช่น งานข้ึนบา้นใหม่ งานปอย จบแลว้จึงมีไหวค้รูส่วนช่วงบ่าย 
เป็นช่วงผอ่นคลายและขอบคุณผูม้าร่วมงาน ในอดีตเรียกวา่ “ซอเก้ียวบ่าวเก้ียวสาว”ส่วนในช่วงเยน็
ต่อเน่ืองไปถึงช่วงคํ่าก็จะเป็น “ซอเก็บนก”การซอก็จะเนน้ความสนุกสนาน 

ดงันั้นเน้ือหาจึงมีลกัษณะตามรูปแบบงานซ่ึงจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัพบวา่
เน้ือหาหลกัท่ีนาํมาซอในอดีตจะมีรูปแบบ (Pattern) ท่ีชดัเจน เป็นลกัษณะเน้ือหาจากวรรณกรรมมุข
ปาฐะท่ีผ่านการบอกเล่าสืบทอดกนัมา โดยลูกศิษยจ์ะไดรั้บการถ่ายทอดมาจากพ่อครูแม่ครูท่ีไป
ศึกษาเล่าเรียนมาส่วนใหญ่ไม่สามารถจะสืบคน้หาตน้ตอถึงผูแ้ต่งท่ีแน่นอนไดแ้ละมีลกัษณะของ
ความเป็นพื้นบา้นทางดา้นการใช้ภาษาทอ้งถ่ินคือ ภาษาคาํเมืองอาจเป็นการเล่าสืบทอดกนัมาจาก
ปากต่อปากท่ีผูเ้รียนตอ้งอาศยัการฟังและการจดจาํ ซ่ึงสมยัก่อนยงัไม่นิยมการจดบนัทึกเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร เน่ืองจากผูค้นส่วนมากไม่รู้หนงัสือ อ่านไม่ออกเขียนไม่ได ้(สิงห์แกว้ วงศ์มูล, การ

DPU



131 

ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 11 มีนาคม 2556) แต่ก็มีส่วนหน่ึงท่ีนาํมาจากอกัษรธรรมลา้นนาหรือตวัเมือง 
(ภาษาทอ้งถ่ินลา้นนา) หรือนาํมาจากค่าว ฮํ่า ท่ีมีการบนัทึกไว ้ซ่ึงจะเป็นพฒันาการในช่วงหลงัๆ
ของยคุ (ปริญญากายสิทธ์ิ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 20 ธนัวาคม 2555) 

ดังนั้ นเน้ือหาซอท่ีช่างซอนํามาร้องในช่วงศาสนาและพิธีกรรม จึงเป็นเร่ืองของ
วรรณกรรมไม่ว่าจากวรรณกรรมท่ีมาจากเพลงชาวบา้นแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นวรรณกรรมทาง
ชาดกและพุทธศาสนามีเน้ือร้องเก่ียวขอ้งกบัพิธีกรรมและความเช่ือตามวิธีชาวพุทธท่ีเรียกวา่ คมัภีร์
โบราณทางศาสนาวรรณกรรมคล้ายศาสนา ท่ีเรียกว่าวรรณกรรมนิบาตหรือชาวชาดกเรียกว่า 
ปัญญาสชาดกหรือเป็นเร่ืองท่ีแต่งข้ึนมาเป็นนิยายตาํนานพื้นบา้น ซ่ึงในสมยันั้น ชาวลา้นนาจะนบั
ถือศาสนาพุทธนิกายลังกาวงศ์ล้านนาเชียงใหม่ (นิกายเชียงใหม่) ท่ีเป็นแบบฉบับเฉพาะซ่ึง
สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตชาวลา้นนา (ปริญญากายสิทธ์ิ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 20 ธนัวาคม 2555) 
โดยเน้ือหาของซอจะลกัษณะเน้ือหาของบทซอเป็นแบบตวับทเปิด (Open Text) ท่ีเน้ือหาสามารถ
ปรับเปล่ียน สอดแทรก ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ซ่ึงจากความคิดเห็นของนักประวติัศาสตร์
ลา้นนา ใหท้ศันะวา่  

“เป็นเร่ืองของวรรณกรรม แต่เป็นวรรณกรรมท่ีเอามาทาํเป็นเพลงชาวบา้นเก่ียวขอ้งกบั
วรรณกรรม มีการแต่งหลายอย่าง ถา้เป็นวรรณกรรมศาสนา ท่ีเรียกว่าคมัภีร์ทางศาสนาสมยัพระ
โพธิรังษี พระปัญญาเถระ เร่ืองพุทธพุกาม ตํานนานจามเทวีวรรณกรรมคล้ายศาสนา เรียก 
วรรณกรรมนิบาต ชาวชาดก เรียกว่าปัญญาสชาดกเป็นเร่ืองท่ีแต่งข้ึนมาเป็นนิยามตาํนานพื้นบา้น
ค่าวพญาพรหม พระสุธน มโนราค่าวหงษ์หินเร่ืองตลกเป็นเจ้ียกอ้ม ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีเป็นเร่ืองราวท่ี
กลายมาเป็นพื้นฐานของสังคม แลว้เอามาเปรียบเทียบกนัแลว้สังเคราะห์เป็นองคค์วามรู้หลายอยา่ง
เขา้ไปอยูใ่นบทซอมีปรัชญา แนวคิด แทรกอยู”่ (ปริญญากายสิทธ์ิ, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 20 
ธนัวาคม 2555) 

นอกจากน้ี จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตของชาวล้านนาตั้งแต่สมยั
โบราณ ยงัพบว่าชาวล้านนานั้น มีรากฐานความเช่ือดั้งเดิมมาจากความเช่ือในลทัธิผีสางเทวดาผี
บรรพบุรุษผีประจําถ่ินและผีประจําบ้านก่อนท่ีจะรับเอาลัทธิความเช่ือแบบพรหมณ์เข้ามา
ผสมผสานบา้งและหันมายอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลกัแต่โดยภาพรวมก็ยงัคง
ผสมผสานกบัความเช่ือดั้งเดิมแบบวิญญาณนิยมหรือผีสางเทวดาอยู ่(ปรีดาจนัทร์แจ่มศรี และคณะ, 
2553, น. 153)ดงันั้นจึงผูกพนักบัความเช่ือ ประเพณี และพิธีกรรม ไม่ว่าจะเป็นความเช่ือใน
ธรรมชาติความเช่ือในลทัธิผีสางเทวดาความเช่ือในศาสนาพรหมณ์ความเช่ือในพุทธศาสนาและ
ความเช่ืออ่ืนๆ เช่นความเช่ือในเร่ืองโหราศาสตร์และอาํนาจเหนือธรรมชาติซ่ึงความเช่ือเหล่าน้ี
ส่งผลต่อประเพณีและพิธีกรรมของชาวลา้นนารวมถึงเน้ือหาของซอท่ีใชใ้นการแสดงในงานนั้นๆ
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ดว้ย เพราะซอนิยมเล่นในเทศกาลงานบุญตามประเพณีต่างๆ เช่น งานสงกรานต ์งานปอย งานบวช 
งานฉลองศาลาวดั งานทาํบุญข้ึนบา้นใหม่เป็นตน้ ดงันั้นในงานบุญประเพณีหรืองานพิธีกรรมต่างๆ 
ท่ีมีซอไปร่วมงานนั้นบทซอหรือเน้ือหาท่ีช่างซอขบัร้อง จึงเก่ียวข้องกับงาน ตามความเช่ือต่อ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและมีการปรับใหเ้หมาะสมตามสถานการณ์ 

ดงัเช่น ช่างซอแม่จนัตา (นางสุนนัทา แตม้ทอง) กล่าวถึงเน้ือหาการซอในงานบวชเณร 
วา่จะเป็นการซอท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการรักษาศีล ศีล 5 ประกอบดว้ยอะไร อธิบายในเน้ือซออยา่งเณร
ตอ้งถือศีล 10 ก็ตอ้งซอบอกไปวา่ศีล 10 ขอ้มีอะไรบา้งและบุญกุศลท่ีไดจ้ากการบวชก็บอกไป เช่น 
เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา  

“ในงานบวชนาคเฮาก่จะไปสอนศีลเอาเร่ืองศีลใส่ลงไปอยา่งศีล5เป่ินบ่ห้ือ (ไม่ให้) ฆ่า
สัตวเ์ฮาก่ (เราก็) จะข้ึนวา่… (ซอ) ศีลขอ้หน่ึงปาณา ฯเป้ินตกแต่งมาสอนสั่ง บ่ห้ือไดฆ่้าไดค้ ํ่าฝงูสัตว์
ใหญ่หน้อยนานาบ่ว่าววัควายจ๊างม้าบ่ว่าเป็ดไก่หมูหมาบ่ว่ากุ ้งหอยแมงดาบ่ว่าปู๋ ปล๋ากบเขียด… 
(สุนนัทาแตม้ทอง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 2552)  

ทั้งน้ี นอกจากลกัษณะเน้ือหาในงานบวชแลว้ ช่างซอแม่จนัตายงัไดก้ล่าวเสริมถึงการ
ซอในงานบุญข้ึนบา้นใหม่ท่ีตอ้งมีลกัษณะเน้ือหาไปอีกแบบว่าเป็นการเชิญส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเทวบุตร 
เทวดา ผีบา้นผีเรือน มารวมกนัและให้ศีลให้พรแก่ผูม้าในงานในวนัน้ีให้พน้เคราะห์พน้ทุกข์โศก
โรคภยัเป็นการซอปัดเคราะห์แลว้ก็ซออวยพร และทกัทายเจา้ของเรือนใหม่ตามคติความเช่ือของคน
ลา้นนา  

“มนัเป๋น (เป็น) หลักก๋าน (หลักการ) ของก๋าน (การ) เจิญเตวบุตร (เทวบุตร)เตวดา 
(เทวดา)เจา้หอเจา้เฮือน (ผีบา้น ผีเรือน)ป้ีนอ้งศรัทธา (ญาติพี่นอ้งและแขก)ต่ีมาข้ึนเฮือนใหม่ (ท่ีมา
งานข้ึนบา้นใหม่) ในวนัน้ีห้ือป้น (ให้พน้) เคราะห์ป้นภยั (พน้ภยั)ป้นไข ้(พน้ไข)้ป้นหนาว (พน้
หนาว)ขอห้ือปิษ (ให้พิษ) ในถอนออกปิษ (พิษ) นอกถอนไปอะหยงัหมู่น้ี (ทาํนองน้ี)ก่เป๋นก๋านปัด
เคราะห์ห้ือเป้ิน (เป็นการสะเดาะห์เคราะห์)ปัดเคราะห์แล้วก่ป๋ันปอน (ให้พร)บางคณะก่ป๋ันปอน
ก่อนแลว้ปัดเคราะห์”(สุนนัทาแตม้ทอง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 2552) 

นอกจากนั้น ช่างซอแม่ทองสร้อย (นางสร้อยสุดาภิราษร) ไดใ้หก้ารสัมภาษณ์เพิ่มเติมวา่
ซอส่วนใหญ่ใช้ในงานบวชการข้ึนบา้นใหม่และงานมงคลเน้ือหาก็จะเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะงาน ถา้
เป็นงานข้ึนบา้นใหม่ ก็ตอ้งซอให้รายละเอียดเพื่อความศิริมงคลเช่น ไมท่ี้นาํมาสร้างบา้นมาจาก
แหล่งใดและช่างท่ีสร้างบา้นมาจากท่ีไหน เป็นตน้ 

“ซอส่วนใหญ่ไจ ้(ใช้) ในงานบวชข้ึนเฮือน (บน้) ใหม่งานมงคลเกือบทุกงานเลยส่วน
ใหญ่เป๋น (เป็น) งานมงคลเน้ือหาจะเก่ียวกบังานนั้นๆ โดยตรงเลยถา้วา่งานข้ึนเฮือนใหม่เฮาก่จะฮํ่า
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(ร้อง) ว่าไมน้ี้เอามาจากห้วยนั้นไมแ้ป๋น้ีเอาสล่าต่ีไหนมายะ (เอาช่างท่ีไหนมาสร้างบา้น) ...” (สร้อย
สุดาภิราษร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 สิงหาคม 2554) 

ส่วนเน้ือหาจะไดม้าจากการศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลของช่างซอ ตามท่ีช่างซอประพนัธ์ 
ไดก้ล่าวไวว้า่ 

“จากนั้นเฮา (เรา) ก่ (ก็) ซอไปตามเร่ือง...อยา่งเฮาไปงานบวชเฮาก่ซอเร่ืองบวช ไปงาน
ตานก่อเร่ืองเก่ียวกบัอานิสงส์อยา่งศีล 5ศีล 8เฮาตอ้งมีขอ้มูลเฮาตอ้งเซาะหาขอ้มูลเองก่หาต๋าม (ตาม) 
หนงัสือธรรมคมัภีร์บ่ห้ือ (ไม่ให)้ ขอ้มูลมนัเพี้ยนเป้ิน (ผูฟั้ง) มาฟังจะไดส้าระดีๆ”(ประพนัธ์ ใจเงิน, 
การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 2552) 

ดงันั้นสรุปไดว้า่เน้ือหาของการซอส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้งกบังานท่ีซอ เป็นเร่ืองเก่ียวกบั
วรรณกรรมทางชาดกและพุทธศาสนาความเช่ือดั้งเดิมแบบวิญญาณนิยมหรือผีสางเทวดาและความ
เช่ืออ่ืนๆ เช่นความเช่ือในเร่ืองโหราศาสตร์และอาํนาจเหนือธรรมชาติซ่ึงความเช่ือเหล่าน้ีส่งผลต่อ
ประเพณีและพิธีกรรมของชาวลา้นนาโดยช่างซอจะศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือมาซอ 

2.2  รูปแบบการซอ 
รูปแบบการซอแบบดั้งเดิมนั้นจะเป็นการขบัซอประกอบเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองของ

ท้องถ่ินล้านนา ตามจงัหวะทาํนองซอท่ีช่างซอได้เรียนรู้สืบทอดกันมาซ่ึงซอท่ีนิยมในจงัหวดั
เชียงรายในยุคดั้งเดิมจะเรียกว่า “ซอป่ี”เน่ืองจากเคร่ืองดนตรีท่ีใช้จะประกอบด้วยป่ีเป็นหลักท่ี
เรียกวา่ วงป่ีจุมนัน่เอง ต่อมาจึงไดมี้การนาํซึงมาประกอบเพื่อช่วยควบคุมจงัหวะการแบ่งประเภท
หรือรูปแบบของซอสามารถแบ่งออกได้หลายลักษณะ ซ่ึงอาจแบ่งตามลักษณะดนตรีท่ีนํามา
ประกอบการบรรเลง ท่ีแบ่งเป็น ซอซึงและซอป่ีหรือแบ่งตามท่ีมาของเน้ือหาซอ ท่ีเรียกว่า ซอดน้ 
หรือซอตามเน้ือเร่ือง (สิริกร ไชยมา, 2543, น. 14-16) แต่ถา้ใชเ้กณฑ์การแบ่งซ่ึงเป็นท่ีนิยมตาม
ลกัษณะช่างซอจะพบวา่สามารถแบ่งรูปแบบการซอออกเป็น3ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

2.2.1  การซอเด่ียว หรือ ซอป้อด 
เป็นการซอโดยช่างซอเพียงคนเดียว อาจจะเป็นช่างหญิงหรือชายก็ได ้ลกัษณะการซอ

เหมือนการพูดเล่าเร่ืองหรือพรรณนาถึงส่ิงรอบๆตวัโดยใส่ทาํนองซอไปเร่ือยๆส่วนใหญ่มีเน้ือหา
ตามลกัษณะงานนิยมใชซ้อเล่าเร่ือง 

โดยช่างซอแม่จนัตา (นางสุนนัทา แตม้ทอง)ซ่ึงผูว้ิจยัพบว่า เป็นช่างซอท่ีมีความโดด
เด่นในการใช้รูปแบบการซอเด่ียวจากยุคซอแบบดั้ งเดิมมาจนถึงยุคซอแบบประยุกต์ ได้ให้การ
สัมภาษณ์วา่การซอเด่ียวจะเรียกวา่เป็นการ “ซอฮํ่า” (ซอแบบรําพึงรําพนั) ถา้เป็นงานข้ึนบา้นใหม่จะ
พรรณนาให้เห็นภาพในงานว่ามีญาติพี่น้องมาร่วมงานกนัเป็นจาํนวนมากบรรยากาศภายในบา้น
ใหม่เป็นไปอย่างคึกคกัมองไปทางไหนในบา้นก็สวยงามน่าอยู่รวมทั้งมีการพูดถึงช่ือเจา้ของบา้น
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ภรรยาเจา้ของบา้น หรือสมาชิกในบา้น เพื่อเป็นการใหเ้กียรติ เยินยอ หรือเป็นการแนะนาํตวัให้แขก
ท่ีมางานไดรู้้จกัอีกทางหน่ึง จากนั้นก็จะซอสะเดาห์เคราะห์และซอให้พรแก่เจา้ของบา้นใหม่และผู ้
มาร่วมงาน 

“อย่างถ้าเฮาไปซอคนเดียวก่อกลายเป๋นซอฮํ่าถ้าเป๋นงานข้ึนเฮือนใหม่เฮาก่อจะว่า... 
(ซอ)  

... เฮือนหอป่อแกว้ก่อข้ึนเฮือนหลงัน้ีไปเอานอ้งเอาป้ีมากัน๋จัด๊หลายเฮือนใหม่น้ีก๊าน้อ
นายเป้ินมากัน๋จัด๊หลายมนัก่ะเหมาะขนาดเป้ินวา่เฮือนป้ืนแป้นป่อแกว้จว้ยกัน๋แลว้หลายยาบๆ ต๋าม
เม่ือก๋ินขา้วตอนปอบ่าไดก้วาดเม่ือป้ีน้องมางานป้ีน้องมางานมากัน๋หลายมากนกั บ๊ึดๆบัด๊ๆบ่หวิด
เวียดหวิดก๋านเพราะว่าป่อแกว้ข้ึนเฮือนใหม่หลงังามเป๋นสินแม่นมั้นเป้ินมาตึงลูก เป้ินมาตึงหลาน 
เป้ินมาจว้ยกัน๋หลายเหียมากลํ้ า...ตางใดก่องามผ่อหน้าต่างก่อเหมาะอะหยงัมาเพาะกับ๋เฮือนน้ีแล 
ก่ป้ีนอ้งแลว้ก่ศรัทธาเป้ินปากัน๋มาแลว้หลายขนาดก่ลูกก่หลานมากัน๋ยาบๆ มาเป๋นสงสัย เมียเป้ินนั้น
ตางใด (สุนนัทาแตม้ทอง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 2552)  

2.2.2การซอคู่หรือซอมีคู่ถอ้ง 
เป็นการซอโดยช่างซอเป็นคู่ปกติจะจบัคู่ระหว่างช่างซอชายกบัช่างซอหญิง โดยคู่ซอ

ของแต่ละฝ่ายเรียกว่า “คู่ถ้อง” ซ่ึงคาํว่า ถ้องในภาษาพื้นเมืองลา้นนา หมายถึง การเจรจาโตต้อบ 
(สมฤทธ์ิลือชยั, 2534, น. 29)มกัเป็นการซอในลกัษณะการถาม-ตอบ ในเร่ืองราวต่างๆ หรือการเก้ียว
พาราสี โต้แยง้ถกเถียง ชิงไหวชิงพริบกนั อาจมีการร้องเล่นกันในเชิงชู้สาว การใช้ภาษาลามก 
อนาจาร ซ่ึงถือวา่เป็นเร่ืองปกติธรรมดาสําหรับบรรยากาศการซอของคนลา้นนาซ่ึงคู่ถอ้งในการซอ
มีความสําคญัเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะทาํให้การซอสนุกสนานมากข้ึนแลว้การได้คู่ถอ้งท่ีมี
ประสบการณ์ สามารถร้องโตต้อบเขา้คู่กนัไดดี้ ก็จะช่วยให้การซอมีความไพเราะการโยนคาํถาม
และการเก็บคาํซอในการซอเป็นไปอยา่งล่ืนไหล ไม่ติดขดั ก็จะเป็นท่ีช่ืนชอบแก่ผูฟั้ง  

โดยช่างซอแม่จนัตา ไดก้ล่าววา่ ปกติช่างซอท่ีเป็นคู่ถอ้งกนัคือ ช่างซอประพนัธ์ เพราะ
ร้องคู่กนัมานาน เป็นคนบา้นเดียวกนั “อ่ีแม่จะฮอ้งกู่ (ร้องคู่) กบัประพนัธ์มนับ่าตอ้งอูก้ัน๋ (ไม่ตอ้ง
พดูกนัมาก) นกับอกวา่จะไปงานข้ึนเฮือนใหม่ (งานข้ึนบา้นใหม่) เนอ้ก่อเขา้ใจ๋กัน๋ (เป็นท่ีเขา้ใจกนั) 
ไปถึงก็ฮอ้ง (ร้อง) กนัไดอ่ี้แม่ถามก็ห้ือ (ให้) ประพนัธ์ตอบ สลบักัน๋เพราะเฮาเกยกัน๋ (คุน้เคยกนั) 
แลว้ เวน้แต่ตอ้งแกไ้ขสถานการณ์เฉพาะหนา้ ก็จว้ย (ช่วย) กนัไปส่วนใหญ่บ่มีปัญหาอะหยงั (ไม่มี
ปัญหาอะไร) (สุนนัทาแตม้ทอง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 2552)  

ตวัอย่างการซอท่ีเป็นการถอ้งกนัระหว่างคู่ถอ้งคือ ช่างซอแม่จนัตา – ช่างซอประพนัธ์ 
ในงานข้ึนบา้นใหม่ก็จะเป็นการถาม โดยช่างซอหญิงก็จะถามวา่เป็นงานอะไร ช่างซอชายก็จะตอบ
วา่เป็นงานข้ึนบา้นใหม่ของคนช่ือแกว้ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ช่างซอแม่จนัตา:(ซอ) “ในวนัน้ีอูน่้อเป๋นนํ้ าแลว้เสียงดงัอยู่แจว้ๆ อนัน้ีเป๋นงานหยงัจะ
ถามป่อจายซักกาํอนัน้ีเป๋นงานหยงัยงับ่าไขบ่าบอกเม่ือไดม้าป๊ะต่อหน้าก่ะป้ีน้องศรัทธาอ่ีน้องจัน๋
ตาก่มาก๊ึดฮอดเป๋นงานอะหยงัปอไขปอบอกขา้ซัก๊กาํมาป๊ะใส่คนก็มาหลายมากนกัขา้นอ้ยนอ้งฮกัก่
จกัเหลียวหลงัถามงานวนัน้ีเป็นงานอะหยงัปอบอกซกักาํห้ือมนัถึงแจง้บอกเต๊อะ บอกเต๊อะเป๋นงาน
หยงัจา...อ่ีนอ้งจัน๋ตาไค่ฮูแ้จ่ม” 

ช่างซอประพนัธ์:(ซอ) “ในเม่ือแม่ญิงมาถามหั้นแลว้ข้ึนเฮือนใหม่ป่อแกว้ ในเม่ือจัน๋ตา
น้องมาเหลียวหลังถามเฮือนป่อแก้วจกัไขจกับอกอยากฮูอ้ะหยงัก่ห้ือตัว๋ถามมาอ่ีน้องจัน๋ตาเม่ือ
หนา้ก๊ึดใจ๋ฮอดเป๋นเฮือนป่อแกว้สูก่อมาถามขา้ก่อบอกปอไดก๊ึ้ดฮอดถามมา....” (สุนนัทาแตม้ทอง, 
การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 2552)  

2.2.3  รูปแบบการซอเป็นคณะ 
การซอเป็นคณะจะประกอบด้วยช่างซอมากกว่า 2 คนข้ึนไป หรือท่ีรู้จกักันว่าเป็น 

“ละครซอ”เน่ืองจากเป็นการซอประกอบการแสดง ท่ีมีการผกูเร่ืองราวและช่างซอก็จะเป็นนกัแสดง
ท่ีเล่นตามบทบาท มีบทพูดและบทซอสลบักนัไปละครซอท่ีเล่นมกัจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัตาํนาน
นิทานชาดก หรือนิทานพื้นบา้น 

โดยช่างซอพ่อครูสิงห์แก้ววงศ์มูล ได้ให้การสัมภาษณ์ว่า ในสมยัก่อนนั้น การท่ีซอ
ไดรั้บความนิยมมากทาํใหมี้การแข่งขนักนั นอกจากนั้น การท่ีดนตรีสมยัใหม่ การใชเ้คร่ืองเสียง เร่ิม
ไดรั้บความนิยมมากข้ึนสําหรับคณะของตนเอง จึงตอ้งคิดหาวิธีการซอรูปแบบใหม่ๆ ท่ีสร้างความ
น่าสนใจให้ผูช้ม จึงไดต้ั้งคณะละครซอข้ึนมาเป็นคณะแรกในเชียงรายเน่ืองจากไดมี้โอกาสไปเล่น
ลิเกกบัคณะลิเกทาํใหไ้ดแ้นวคิดเอารูปแบบการเล่นลิเกมาปรับทาํเป็นละครซอแสดง โดยใหส้มาชิก
ในวง เช่น ช่างป่ี ช่างซึง ร่วมละครในละครซอดว้ยซ่ึงไดรั้บความนิยมจากผูช้มเป็นอยา่งมาก 

“เฮา (เรา) ตอ้งหารูปแบบใหม่ๆ มาพ่อง (บา้ง)เพราะวา่มนัเร่ิมมีดนตรีสมยัใหม่เขา้มา
เลาะ (แลว้)ท่ีน้ีคนก็หนั (ให้ความสนใจ) ไปฟังอนัใหม่ก็เลยตอ้งหาวิธีก๋าน (วิธีการ) ห้ือ (ให้) คน
สนใจ ก่ (ก็) มีคนสนใจ๋นกั (เยอะ) อยู่”(สิงห์แกว้วงศ์มูล, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 12เมษายน
2554) 

ดงันั้นสรุปไดว้า่รูปแบบการซอท่ีพบประกอบไปดว้ยซอเด่ียวซอคู่ และซอเป็นหมู่คณะ
หรือละครซอ แต่จากการเก็บขอ้มูลพบวา่นิยมลกัษณะซอคู่เพราะใหอ้รรถรสมากกวา่เน่ืองจากมีการ
ร้องโตต้อบหยอกเยา้ ชิงไหวชิงพริบกนัและระหว่างท่ีคู่ซอร้อง ช่างซออีกคนสามารถกล่าวเสริม
หรือฟ้อนประกอบไดท้าํใหดู้เป็นการแสดงซอท่ีมีชีวิตชีวา น่าชม ไดอ้ารมณ์และความรู้สึกร่วม 
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2.3  ขั้นตอนการแสดงเพลงซอ 
การจดัแสดงซอแต่ละคร้ังนั้น จะมีขั้นตอนท่ีช่างซอจะยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัสืบ

ทอดกนัมาในอดีตจะเร่ิมตน้จากการท่ีทางฝ่ายเจา้ภาพจะมาติดต่องานดว้ยตนเอง และมีการพูดจาตก
ลงกนัในเบ้ืองตน้ เช่น เร่ืองการเตรียมขนัตั้งครูซอ ซ่ึงในอดีตเจา้ภาพจะเป็นผูจ้ดัเตรียมให้ โดยช่าง
ซอจะบอกรายละเอียดไปว่าขนัตั้งจะประกอบดว้ยอะไรบา้งจากการการสัมภาษณ์ช่างซอในหลาย
คณะพบวา่ขนัตั้งของช่างซอแต่ละคณะก็จะแตกต่างกนัไปในรายละเอียด ข้ึนอยูก่บัความเช่ือท่ีไดรั้บ
การสืบทอดมาจากครูซอของตนเอง 

อย่างเช่น ช่างซอบ่าเก๋ (นายนครินทร์ ใจธรรม)  ไดใ้ห้การสัมภาษณ์ว่า เม่ือมีเจา้ภาพ
ติดต่อมาจะบอกรายละเอียดของขั้นตั้งไปมามีอะไรบา้ง เพื่อให้เจา้ภาพไดจ้ดัเตรียมไวจ้ากนั้น  โดย
ขั้นตอนในส่วนวนังานท่ีไปซอจริงก็จะประกอบดว้ย 

ขั้นตอนแรกการไหวค้รู โดยใชค้าํกล่าวเป็นภาษาคาํเมือง  ไม่จาํเป็นตอ้งเหมือนกนั อาจ
สั้นหรือยาว  ข้ึนอยูก่บัการไดรั้บการถ่ายทอดมาจากพอ่ครูแม่ครูของช่างซอ (ครูใคร ครูมนั) 

ขั้นตอนท่ี 2การข้ึนตน้ซอ  เป็นการอารัมภบท  เพื่อเขา้สู่การซอ  โดยเคร่ืองดนตรีคือ วง
ป่ีจะบรรเลงข้ึน  จากนั้นช่างซอข้ึนคาํตั้งซ่ึงในอดีตจะข้ึนตน้ดว้ยทาํนองละมา้ยเชียงแสน (เด๋ียวน้ี
เปล่ียนเป็นทาํนองตั้งเชียงใหม่ก่อน  ตามดว้ยละมา้ยเชียงแสน) 

ขั้นตอนท่ี 3การซอ หลงัจากการข้ึนตน้ซอ ซ่ึงเปรียบเสมือนท่าบงัคบัในการซอของทุก
คณะแล้ว  ก็จะเป็นการเร่ิมเขา้สู่บรรยากาศการซอท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาของงานนั้นๆ ปกติจะเร่ิม
ตั้งแต่หลงัพระสวดในช่วงเช้า ถา้เป็นงานมงคลก็จะซอเสริมในเร่ืองความเป็นศิริมงคล  ตามความ
เช่ือของชาวลา้นนา และหลกัธรรมคาํสั่งสอนทางพุทธศาสนาตอนบ่ายหลงัจากเสร็จส้ินพิธีการทาง
ศาสนา และพระกลบัวดัไปแลว้ ก็จะเป็นการซอเพื่อความสนุกสนาน ผอ่นคลายจากการเตรียมงาน
มาหลายวนั  ใหค้วามเพลิดเพลินแก่ผูม้าร่วมงานและผูม้าช่วยงาน เช่น แม่ครัวท่ีทาํอาหารเพื่อนบา้น
ท่ีช่วยจดัเก็บสถานท่ี  ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองในชีวิตประจาํวนั การเก้ียวพาราสี  อาจเป็นเร่ืองตลกลามก 
โดยทาํนองก็จะปรับให้เหมาะสมตามลกัษณะเน้ือหาท่ีซอในงาน ไม่วา่จะเป็น ทาํนองละมา้ยเชียง
แสน  ทาํนองจะปุ  ทาํนองพม่า ทาํนองดาด  และอ่ืนๆ  เป็นการซอตามเก็บเน้ือหา (ซอให้เขา้กบั
เน้ือหา) ตามสถานการณ์ในงานนั้นๆ 

ขั้นตอนท่ี 4การจบซอ  ช่างซอเรียกวา่ “การปลงซอ”  คือการซอช่วงสุดทา้ย เม่ือช่างซอ
เห็นว่าได้เวลาอนัสมควรท่ีจะจบการแสดงได้แล้ว  ก็จะเป็นการซอขอบคุณเจา้ภาพ  การซอปัด
เคราะห์เจา้ภาพและผูท่ี้มาร่วมงานไม่ให้มีทุกขโ์ศรกโรคภยั ภยนัตรายต่างๆ ขอให้เดินทางกลบัถึง
บา้นโดยสวสัดิภาพ  และอวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุข ความเจริญ  สุดทา้ยก็จะขอสูมา (ขอโทษ
หรือขอโหสิกรรม) ถา้การซอไดก้ล่าวคาํไม่สุภาพ หรือล่วงเกินผูใ้ดไป ก็ถือเป็นอนัจบการแสดง 
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โดยช่างซอท่ีให้ขอ้มูลมาจะกล่าวตรงกนัวา่ เป็นสูตรสําเร็จท่ีช่างซอไดรั้บการสืบทอด
กนัมาอยูแ่ลว้วา่จะตอ้งข้ึนตน้อยา่งไร และลงทา้ยอยา่งไรซ่ึงช่างซอท่ีมีประสบการณ์และไดอ้อกงาน
บ่อยๆ ก็จะรู้วา่ตอ้งร้องตามเน้ือหาอะไรบา้ง  อาจมีการสอดแทรกเน้ือหาอ่ืนหรือแกใ้ขปัญหาเฉพาะ
หน้าตามสถานการณ์ แต่ไม่เป็นอุปสรรค เพราะช่างซอท่ีเก่งจะสามารถล่ืนไหลไดอ้ยู่แล้ว คล้าย
ขั้นตอนเวลาทาํบุญท่ีวดั ซ่ึงพระจะรู้ลาํดบัและตอ้งสวดเพื่อจุดประสงค์ต่างๆให้ครบตามลาํดับ
นัน่เอง (นครินทร์  ใจธรรม, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 20 มกราคม 2556) 

2.4ประเภทของเพลงซอ 
เม่ือพิจารณาประเภท (genre) ของเพลงซอตั้งแต่อดีตพบวา่มีการแบ่งออกเป็น2ประเภท 

ประเภทแรกจะเป็นการซอท่ีเก่ียวกบัทางธรรม (Sacred World) ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนา
จารีตประเพณีพิธีกรรมความเช่ือของชาวล้านนา ท่ีมีไวใ้ห้การแสดงมีความศกัด์ิสิทธ์ิเก่ียวกบัมิติ
ทางด้านจิตวิญญาณเพื่อเสริมสร้างความเล่ือมใส ศรัทธา และความเป็นศิริมงคลแก่เจา้ภาพและ
ผูร่้วมงาน ซ่ึงจะนิยมซอในช่วงพิธีการของงานหรือหลงัจากประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในช่วงเชา้
ทาํนองจะนิยมทาํนองท่ีเป็นประเพณีนิยมมาแต่โบราณ เช่น ทาํนองละม้ายทาํนองตั้งเชียงใหม่
ทาํนองเพลงอ่ือ เป็นตน้โดยเน้ือหาการซอก็จะเก่ียวขอ้งกบังานเช่นงานบวช งานข้ึนบา้นใหม่ หรือ
งานมงคล จะซอเพื่อเชิญเทวบุตร เทวดา ทา้วพรหมทั้ง 4ผเีส้ือบา้น มาช่วยปกป้องรักษา และจบดว้ย
ซอปัดเคราะห์ ใหเ้จา้ของและผูม้าร่วมงาน 

“ส่วนใหญ่ใจ ้(ใช)้ ในงานบวช ข้ึนเฮือนใหม่ (ข้ึนบา้นใหม่) งานมงคลเกือบทุกงานเลย 
ถา้เฮา (เรา) ซองานข้ึนเฮือนใหม่เฮาก็จะเจิญเตวบุตร เตวดาตา้วตงัส่ีเจิญเส้ือบา้นเส้ือจอง มาช่วยปก
ปักฮกัษา อย่าได้มีเหตุเภทภยั หลงัจากนั้นเฮาก็ซอปัดเคราะห์ส่งทา้ย” (นครินทร์ใจธรรม, การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 27 ธนัวาคม 2555) 

ส่วนซออีกประเภทหน่ึงจะนิยมซอในช่วงบ่ายหลงัจากเสร็จส้ินพิธีกรรมทางศาสนา 
และรับประทานอาหารกลางวนัเสร็จเรียบร้อยแลว้ก็จะเป็นช่วงสนุกสนาน ผอ่นคลายเก้ียวบ่าวเก้ียว
สาว โดยเคร่ืองดนตรีประกอบและทาํนองก็ยงัเป็นแบบช่วงเชา้แต่เน้ือหาการซอก็จะเปล่ียนไป เป็น
การซอเร่ืองเก่ียวกบัทางโลกย ์(Secular World) ตามวิถีชาวบา้นเป็นส่วนท่ีเป็นรูปแบบภายนอก 
ไดแ้ก่ การแสดงทั้งท่าทางเสียงดนตรีเสียงเพลงท่ีเนน้ความสนุกสนานเช่น การถาม-ตอบ เร่ืองทาง
เพศการใช้คาํผวนทางลามกอนาจารอย่างมีชั้นเชิงประกอบท่าทางในการหยอกลอ้ เก้ียวพาราสีกนั
ระหวา่งช่างซอชายหญิง เป็นท่ีสนุกสนานและช่ืนชอบของชาวบา้นโดยบางโอกาส ผูช้มก็จะตะโกน
แซวไปมา เกิดการโตค้ารมระหวา่งช่างซอและผูช้ม ทาํให้บรรยากาศคึกคร้ืน ยิ่งถา้งานใดท่ีเจา้ภาพ
จา้งให้แสดงต่อถึงคํ่าคืนก็จะยิ่งคึกคกัเพิ่มความลามกอนาจาร เป็นท่ีถูกใจผูช้มเป็นอยา่งยิ่งดงัท่ีช่าง
ซอพอ่ครูสิงห์แกว้ไดก้ล่าวไว ้
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“สมยัก่อน การซอลามก เป๋น (เป็น) เร่ืองธรรมดา ต้องมีพ่อง (มีบา้ง) บ่าอั้นบ่ม่วน 
(ไม่เช่นนั้นจะไม่สนุก)ตอ้งซอห้ือ (ให้) มนัตลกตวย (ดว้ย)ถึงจะม่วนยิ่งดึกยิ่งคนนกั (เยอ)ัจงัหวะก็
ตอ้งคึกคกัข้ึน” (สิงห์แกว้วงศม์ูล, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 11 มีนาคม 2556)  

ดงันั้นในวา่จา้งใหแ้สดงซอในแต่ละคร้ังจะมีเน้ือหาทั้งประเภทท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางธรรม
และเก่ียวขอ้งกบัทางโลก โดยจะแยกช่วงเวลาในการแสดงตามกาละเทศะกนัอยา่งชดัเจน 

3.ช่องทางการแสดง 
เพลงซอลา้นนาล้านนาของจงัหวดัเชียงรายในอดีต  มีลกัษณะเป็นการแสดงแบบมุข

ปาฐะ (Oral Tradition) ท่ีนิยมซอในทอ้งถ่ินหรือในชุมชน  ส่วนใหญ่เป็นลกัษณะการร้องโตต้อบ
กนัระหว่างช่างซอชายหญิงท่ีเรียกว่า คู่ถ้อง โดยช่างซอและผูช้มจะอยู่ในสถานท่ีและช่วงเวลา
เดียวกนั เป็นลกัษณะการส่ือสารแบบเห็นหนา้เห็นตากนั (Face-to-FaceCommunication) ซ่ึงสถานท่ี
ท่ีใชแ้สดงเรียกวา่“ผามซอ” เป็นลกัษณะเพิงนัง่ ยกสูง แยกเป็นสัดส่วน ขนาดของผามแลว้แต่การ
เตรียมการของเจา้ภาพ ปกติก็จะสร้างใหเ้หมาะสาํหรับซอหน่ึงคณะท่ีมีสมาชิกประมาณ 6-10 คน 

3.1วาระโอกาสในการแสดง 
แมเ้พลงซอลา้นนาลา้นนาตั้งแต่อดีตจะเป็นการแสดงเน้นเพื่อให้ความบนัเทิงสามารถ

ขบัร้องไดไ้ม่จาํกดัสถานท่ีอาจร้องกนัเล่นๆ ระหวา่งทางเวลาหนุ่มเดินไปเก้ียวสาวท่ีบา้นแต่พบว่า
จะนิยมถูกวา่จา้งใหไ้ปเล่นในโอกาสท่ีมีงานสาํคญัทางพุทธศาสนาหรือการบุญเทศกาลประจาํปีโดย
สามารถแยกโอกาสในการซอออกไดเ้ป็นการซองานในวดัเช่น งานฉลองศาลาการเปรียญ งานบุญ
ประจาํปี งานข้ึนพระธาตุ งานยกช่อฟ้า งานก๋ินสลาก งานผา้ป่า งานกฐิน เป็นตน้ หรือการซอในงาน
มงคล เช่น งานบวชลูกแก้ว (บวชเณร)งานข้ึนบ้านใหม่งานแต่งงานเป็นต้น รวมไปถึงงานการ
ทาํบุญปอยขา้วสังข์ (ทาํบุญทานหาผูท่ี้ล่วงลบัไปแลว้)และยงัมีการซอในพิธีกรรมของช่างซอ เช่น 
ซอรับครู ซอแบ่งครู ซ่ึงช่วงท่ีจะมีงานชุก จะเป็นช่วงตน้ปี ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงประมาณเดือน
เมษายนและหลงัจากออกพรรษาแลว้ 

จากการการสัมภาษณ์ช่างซอแม่ทองสร้อย (นางสร้อยสุดาภิราษร)หวัหนา้คณะซอทอง
สร้อย หนองเกา้ห้อง คณะซอท่ีก่อตั้งมานาน และจดัไดว้่าเป็นคณะซอท่ีมีช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จกัดีใน
พื้นท่ีจงัหวดัเชียงรายและใกล้เคียงรวมทั้งได้มีโอกาสไปแสดงตามต่างจงัหวดัท่ีไม่ได้อยู่ในเขต
ลา้นนา(8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน) อีกดว้ย โดยไดใ้หข้อ้มูลท่ีน่าสนใจวา่ 

“ป๋ี (ปี) หน่ึงจะมีงาน 50-70 งาน เป็นงานเก่ียวกบัพระพุทธศาสนา พวกฉลองวตัถุสถาน
ภายในวดั อย่างข้ึนบา้นใหม่ตวย (ดว้ย)ถือเป็นงานบุญจาว (ชาว) บา้น งานสรงนํ้ าพระพุทธรูปท่ีก่
งานเทศกาล งานบวชพระน่ีก่ประเพณีของจาวบ้าน ตาง (ทาง) พระพุทธศาสนา” (สร้อยสุดา 
ภิราษร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 4 กุมภาพนัธ์2552) 
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ภาพที ่ 4.20  การซอในงานบุญทางพุทธศาสนา 
 

ช่างซอแม่จนัตา (นางสุนนัทาแตม้ทอง) หัวหน้าคณะซอ จนัตา ศาลาหลม้ ช่างซอรุ่น
อาวุโสอีกท่านหน่ึงท่ีผ่านประสบการณ์ในการแสดงมาเป็นระยะเวลามากกว่า 40 ปีก็ได้ให้การ
สัมภาษณ์เพิ่มเติมวา่ การซอนั้น สามารถนาํไปร่วมในงานต่างๆ ไดทุ้กงานเลยไม่จาํกดัแค่เพียงงาน
บุญเท่านั้น 

“นาํมาไจ ้(ใช้) ไดห้มดกุ (ทุก) งานเลยไจใ้นงานพิธีมงคลต่างๆแมแ้ต่งานแต่งงานก่เอา
ไปไจไ้ดถ้า้จะเอาไปไจ ้(สุนนัทาแตม้ทอง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 2552) 

 

 
 

ภาพที ่4.21  การซอในงานทาํบุญข้ึนบา้นใหม่และสืบชะตา 
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นอกจากนั้น ในงานอวมงคลหรืองานศพ ก็มีผูว้่าจา้งให้ช่างซอไปซอต่อหน้าผูต้ายก็มี 

ดงัท่ีช่างซอบ่าเก๋ ไดเ้ล่าให้ฟังอย่างติดตลกว่า “มีอยู่นั้นงานก็มีคนมาจา้ง บอกว่าไปงานทาํบุญห้ือ 
(ให้) คนต๋ายเฮา (เรา) ก็นึกวา่งานทาํบุญร้อยวนัต้ี (ท่ี) ไหนไดไ้ปถึงเห็นศพตั้งจ๊ะม๊ะ (เห็นศพตั้งอยู่
ตรงหนา้)ก็ตอ้งซอไป” (นครินทร์ใจธรรม, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 27 ธนัวาคม 2555) 

ดงันั้นเพลงซอล้านนาลา้นนาจึงจดัไดว้่าถูกนาํไปแสดงในวาระโอกาสท่ีสําคญัในวิถี
ชีวติแทบทุกงานของคนลา้นนาเน่ืองจากเป็นค่านิยมตามความเช่ือของคนลา้นนาท่ียึดถือปฏิบติัสืบ
ต่อกนัมา 

3.2 สถานท่ีในการแสดง 
ในอดีตท่ีส่ือมวลชนยงัไม่ได้เขา้มามีบทบาทสามารถหาฟังเพลงซอลา้นนาลา้นนาได้

ตามสถานท่ีจดังานตามวาระโอกาสต่างๆ ท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ซ่ึงส่วนมากถา้เป็นงานบุญ ก็จะ
จดัท่ีวดัเพราะวดัจะเป็นศูนยร์วมเทศกาล งานสาํคญัทางพุทธศาสนาต่างๆท่ีจดัข้ึนเกือบทั้ง ปี และใน
สถานท่ีท่ีจดังานเช่น บา้นใหม่บา้นท่ีมีงานบวช หรือบา้นท่ีจะทาํบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผูล่้วงลบัไป
แลว้นอกจากนั้นยงันิยมจดัตามข่วง (ลาน) ซ่ึงเป็นพื้นท่ีสาธารณะประจาํหมู่บา้นอีกดว้ยดงัท่ีช่างซอ
พ่อครูสิงห์แกว้วงศ์มูล ไดฉ้ายภาพในอดีตผา่นทางวาจาให้ฟังว่า ไดไ้ปเล่นแทบทุกงานท่ีจดัข้ึนทั้ง
ใกลแ้ละไกล 

“มีตึง (มีทั้ง) ไปเล่นต๋าม (ตาม) บา้นกบัต้ี (ท่ี) วดัเป๋นต้ีบา้นก่นกั (เยอะ) ไปหมด้ (ไปมา
ทุกท่ี) ตึง (ทั้ง) ในเมืองและบา้นนอก เป้ิน (เจา้ภาพ) จา้งไปไกล๋ๆ (ไกล) ก็มี”(สิงห์แกว้วงศม์ูล, การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 11 มีนาคม 2556 )  

สรุปไดว้่าสถานท่ีท่ีจดัแสดงซอในอดีตนั้น เน้นท่ีวดัและบา้นท่ีมีงาน รวมถึงมีการจดั
แสดงท่ีลานสาธารณะกลางหมู่บ้านด้วย โดยการส่ือสารจะเป็นแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face 
Communication) มีการเปิดช่องทางท่ีเป็นพื้นท่ีสาธารณะ (Public Sphare) ทาํให้เพลงซอลา้นนาได้
ส่ือสารกบัผูช้มไดเ้ป็นอยา่งดี 

4. ผูช้มซอ 
ในกระบวนการส่ือสารของการแสดงซอนั้นผูช้ม/ผูฟั้ง มีความสําคญัต่อการสืบทอด ซ่ึง

ผูช้มซอในสมยัยุคซอแบบดั้งเดิมนั้น  ส่วนมากจะเป็นผูช้มท่ีดูซอเป็นและเขา้ใจ (Smart Audience) 
ดว้ยคุณลกัษณะของซอท่ีใชภ้าษาคาํเมือง (ภาษาพื้นบา้นลา้นนา) ในการขบัซอ  ซ่ึงผูช้มซ่ึงเป็นคน
ในทอ้งถ่ิน ก็จะคุน้เคยเป็นอยา่งดี สามารถฟังอยา่งเขา้ใจในการส่ือถึงอารมณ์ อรรถรสของภาษาเกิด
ความซาบซ้ึงในเน้ือหาและสามารถมีปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) ระหว่างช่างซอและผูช้ม  ทั้งน้ี
เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจชดัเจนมากยิง่ข้ึน จึงไดแ้บ่งลกัษณะของผูช้มหรือผูรั้บสารออกเป็นดงัน้ี 
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4.1  ประเภทของผูช้ม 
4.1.1 เจา้ภาพ/ผูว้า่จา้ง 

จากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์ช่างซอพบว่าเจา้ภาพ/ผูว้่าจา้งจะเป็น
กลุ่มเป้าหมายท่ีสาํคญัในการแสดงซอแต่ละงานเน่ืองจากเป็นผูจ้่ายค่าตอบแทนแก่คณะซอดงันั้นจึง
เป็นท่ีรู้กนัในกลุ่มช่างซอวา่จะตอ้งซอเอาใจเจา้ภาพโดยช่างซอท่ีมีประสบการณ์จะศึกษาหาขอ้มูล
เก่ียวกบัประวติัเจา้ภาพก่อนการซอวา่เจา้ภาพเป็นใครช่ือวา่อะไร บางทีอาจตอ้งทาํความรู้จกัคุน้เคย
กบัคนในครอบครัว ช่ือสามี-ภรรยาของเจา้ภาพดว้ยเพื่อจะไดเ้กิดความประทบัใจ ความสนิทสนม
ความเป็นกนัเองช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีในงานโดยเฉพาะในงานมงคลในอดีตจะหาประวติัเจา้ภาพ
ไดไ้ม่ยาก เน่ืองจากเป็นคนในชุมชน ท่ีส่วนมากจะรู้จกักนัดีอยูแ่ลว้ 

นอกจากนั้น การว่าจ้างช่างซอไปแสดงในงาน ยงัเป็นการบ่งบอกถึงสถานภาพของ
เจา้ภาพอีกทางหน่ึงดว้ยเป็นค่านิยมท่ีแสดงถึงความมีฐานะ ความมีเกียรติของเจา้ภาพเน่ืองจากถา้
งานใด เจา้ภาพจา้งคณะช่างซอท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัและช่ืนชอบ ซ่ึงค่าจา้งก็จะแพงตามไปดว้ยคน
ในชุมชนก็จะรู้สึกว่างานนั้นเป็นงานสําคญั มีความยิ่งใหญ่เจา้ภาพก็จะไดห้นา้ไดต้าไปดว้ยดงันั้น
การหาขอ้มูลเก่ียวกบัผูรั้บสารท่ีเป็นเจา้ภาพจึงเป็นเร่ืองสําคญัท่ีช่างซอจะตอ้งเตรียมการไวก่้อนเพื่อ
สร้างความพึงพอใจและประทบัใจใหก้บัเจา้ภาพ 

โดยช่างซอแม่จนัตา ไดใ้ห้การสัมภาษณ์วา่มีการถามขอ้มูลเจา้ของบา้นก่อน ถา้รู้จกัช่ือ
สมาชิกในบา้นดว้ยก็จะดีแลว้นาํมาประกอบการซอ ก็จะทาํใหเ้จา้ของบา้นรู้สึกสนุกมากข้ึน 

“มีถามถึงก่ะถา้เฮาฮู ้(เรารู้) ว่าเมียเป้ิน (หมายถึงเจา้ของบา้น) จ่ืออีแม่หยงัก็ห้ือระบุจ้ือ
เป้ิน (ช่ืออะไรก็ให้ระบุช่ือ)ลูกเป้ินก่ีคนเฮาก่จะซอฮํ่าไปเป้ินก่จะม่วนข้ึน จากนั้นเฮาก่จะซอปัด
เคราะห์ป๋ันปอนห้ือ (ให้) เจา้ของบา้น” (สุนนัทาแตม้ทอง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 
2552) 
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ภาพที ่4.22  การซอในงานมงคลประกอบการผกูขอ้มือเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่เจา้ของบา้น 
 

4.1.2  ผูช้ม/ผูฟั้ง 
ผูช้มในอดีตนั้นแมซ้อจะเป็นท่ีนิยมฟังในกลุ่มผูสู้งอายุ และกลุ่มคนวยักลางคนข้ึนไป 

แต่ก็จะมีกลุ่มเด็กและกลุ่มเยาวชนท่ีไปร่วมงานไดมี้โอกาสรับชมซอดว้ยเน่ืองจากไม่มีทางเลือกมาก
นกั เพราะในสมยัก่อนดงัท่ีกล่าวไปแล้วว่า สังคมล้านนาไม่ค่อยมีมหรสพ หรือ มีส่ือท่ีให้ความ
บนัเทิงค่อนขา้งมีจาํกดัทาํให้ซอเป็นส่ือท่ีไดรั้บความนิยม ช่วยสร้างความสนุกสนานคร้ืนเครงแก่
ผูค้นในชุมชนทุกเพศทุกวยัโดยเร่ืองกาละเทศะและประเภทของการซอจะช่วยกาํหนดวิธีการ
ส่ือสารกบัผูช้มแต่ละวยัแตกต่างกนัไป ซ่ึงในพิธีการช่วงเชา้ ท่ีเน้ือหาตอ้งเก่ียวขอ้งกบัทางศาสนา
หรือพิธีกรรมผูฟั้งก็จะฟังไดทุ้กเพศทุกวยั แมว้ยัเด็กและเยาวชน ซ่ึงอาจจะฟังไม่ค่อยเขา้ใจ ฟังบา้ง
ไม่ฟังบา้ง แต่เม่ือเป็นเวลาบ่ายหรือคํ่าท่ีช่างซอสามารถปรับเปล่ียนเน้ือหา แสดงลีลาไดอ้ยา่งเต็มท่ี 
เน้ือหาก็จะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการเก้ียวพาราสี ตลกลามกสองแง่สองง่าม ตามวิถีปุถุชนสร้างความ
คึกคกั เป็นท่ีถูกอกถูกใจผูช้มแต่ก็มกันิยมเล่นตอนดึก ท่ีไม่มีเด็กแลว้ 

จากการการสัมภาษณ์พบว่าช่างซอก็จะพิจารณาตามสถานการณ์ ถา้งานไหนมีผูช้มท่ี
เป็นเด็กและเยาวชนอยู่มาก ก็จะไม่หยาบโลนมากเกินไปดงัท่ีพ่อครูสิงห์แก้ววงศ์มูลได้ให้การ
สัมภาษณ์วา่ 

“คนฟังมีนกั (เยอะ)มีความรู้ เขียนค่าวจา้งจดหมายเป็นค่าวกลอนมาบ่เด๋ียว 50 ปลายบ่ฮู้
แลว้เม่ือก่อนละอ่อน (เด็ก)ป.4 ฟังฮูเ้ร่ือง (รู้เร่ือง) มีเฮไคหวั (หวัเราะ) อยู”่ (สิงห์แกว้วงศ์มูล, การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 11 มีนาคม 2556) 
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ภาพที ่4.23  การชมซอของกลุ่มผูช้มทุกเพศทุกวยัในอดีต 
 

4.2  ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูช้มกบัช่างซอ 
ผูช้มกบัช่างซอ มีความสัมพนัธ์กนัแบบใกลชิ้ด เป็นการส่ือสารแบบ เห็นหน้าเห็นตา 

(Face to Face communication)สามารถเขา้ใจและตีความในสารไดอ้ยา่งเขา้ใจตรงกนัแมใ้นขณะท่ี
แสดงซอ ช่างซอต้องอยู่ในพื้นท่ีของตนเองท่ีเรียกว่า ผามซอแต่ผูช้มก็สามารถมีปฏิสัมพนัธ์ 
(Interactive) หรือมีส่วนร่วม (Participation) กบัช่างซอไดโ้ดยเฉพาะในช่วงบ่ายท่ีเป็นการซอเก้ียว
พาราสีเน้นความสนุกสนานช่างซออาจมีการซอหยอกลอ้แซวผูช้มผูช้มก็อาจจะมีการแซว/โห่กลบั 
หรือในการซอจงัหวะท่ีเร้าใจผูช้มอาจลุกข้ึนมาร้องรําทาํเพลงร่วมกบัผูซ้อดว้ยเป็นบรรยากาศท่ีเป็น
กนัเอง เน่ืองจากส่วนมากผูช้มกบัช่างซอจะรู้จกักนัดีและเขา้ใจในภาษาเดียวกนัคือ ภาษาคาํเมือง ดงั
คาํพดูของแม่ทองสร้อยท่ีวา่ 

“ก็มีอูพ้่อง (พูดจากนับา้ง)แซวกัน๋พ่อง (แซวกนับา้ง)สร้างบรรยากาศถา้ม่วน (สนุก) ก็
ลุกมาฟ้อนตวยกัน๋ (ดว้ยกนั) ” (สร้อยสุดาภิราษร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 4 กุมภาพนัธ์2552) 
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ภาพที ่4.24  บรรยากาศการซอกบัการมีส่วนร่วมของผูช้ม 
 
4.3  คุณลกัษณะด้านบทบาทหน้าทีข่องเพลงซอ 

บทบาทหน้าท่ีเป็นส่วนประกอบท่ีสําคญัต่อการดาํรงอยูข่องเพลงซอลา้นนาในฐานะท่ี
เป็นส่ือพื้นบา้น เน่ืองจากบทบาทหนา้ท่ี จะเป็นภารกิจประโยชน์ และคุณค่าท่ีมีต่อความตอ้งการทั้ง
ในระดบับุคคลชุมชนหรือสังคม ซ่ึงหากส่ือพื้นบา้นใดไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการตาม
บทบาทหนา้ท่ีท่ีถูกคาดหวงัไดแ้ลว้ พบวา่ในท่ีสุดก็ตอ้งสูญหายไป 

ซ่ึงจากการทบทวนเอกสาร งานวิจยัและการการสัมภาษณ์เชิงลึก พบวา่เพลงซอเป็นส่ือ
พื้นบา้นของลา้นนาท่ียงัคงดาํรงอยูไ่ด ้เน่ืองจากมีบทบาทหนา้ท่ีในระดบัต่างๆ ท่ีน่าสนใจดงัต่อไปน้ี 

4.3.1 บทบาทหนา้ท่ีในระดบัปัจเจกบุคคล 
4.3.1.1การพฒันาตนเอง (Self-Formation)  
การพฒันาตนเองเป็นบทบาทหนา้ท่ีท่ีสาํคญัด่านแรก ก่อนท่ีจะนาํไปสู่บทบาทหนา้ท่ีใน

ระดบัวงกวา้งต่อไปดงัท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติัของช่างซอในยุคซอ
แบบดั้งเดิมน้ีไปแลว้ว่าการจะเป็นช่างซอในยุคน้ีไม่ใช่เร่ืองง่ายเลยและไม่ใช่ทุกคนท่ีอยากเป็นจะ
เป็นได ้เพราะตอ้งอาศยัทั้งพรสวรรค์ความเป็นปฏิภาณกวีนํ้ าเสียงท่ีเหมาะสมและมีใจรักจริงๆซ่ึง
ตอ้งใชเ้วลาในการเรียนรู้และฝึกฝนกบัพ่อครูแม่ครู อยูเ่ป็นเวลานานกว่าจะสามารถซอออกงานได้
โดยส่ือชนิดอ่ืนๆ แทบจะไม่สามารถสร้างผูส่้งสารท่ีมีกระบวนการสั่งสมทุนทางวฒันธรรมตาม
ลกัษณะน้ีไดล้กัษณะท่ีสาํคญัของช่างซอในการพฒันาตนเองประกอบดว้ย  
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(1) การฝึกความมานะอดทน 
ดว้ยวิถีชีวิตของคนลา้นนาในสมยัก่อนท่ีประกอบอาชีพทาํนาเป็นหลกั ซ่ึงพ่อครูแม่ครู

ในอดีตก็ตอ้งทาํมาหาเล้ียงชีพหลกัดว้ยการทาํนาเสร็จส้ินจากภารกิจทอ้งนาประจาํวนั หรือช่วงหลงั
ฤดูเก็บเก่ียว ถึงจะรับงานซอดงันั้นช่างซอท่ีจะไปเรียนซอก็ตอ้งเขา้ใจและสามารถปรับตวัให้เขา้กบั
กิจวตัรประจาํวนัของพอ่ครูแม่ครู ผูฝ้ากตวัเป็นศิษยจ์ะตอ้งยอมรับในกติกาท่ีจะตอ้งติดตามรับใช้ครู 
ในช่วงเวลากลางวนัก็ตอ้งช่วยทาํงานทาํนาทาํความสะอาดบา้น หุงหาอาหาร รอถึงช่วงเยน็หรือช่วง
คํ่า เม่ือวา่งเวน้จากภารกิจ จึงจะเป็นช่วงฝึกซอ 

จากการการสัมภาษณ์ช่างซอแม่ทองสร้อย ซ่ึงเป็นศิษยเ์อกคนหน่ึงของพ่อครูศรีทวน
สอนน้อย ได้เล่าให้ฟังว่า กว่าจะได้ฝึกซอ ต้องติดตามพ่อครู ไปช่วยทาํนา ตามท่ีต่างๆ เพราะ
ตอ้งการเรียนซอ 

“สมยัป้อ (พ่อ) ครูศรีทวน ไปได้เมียอยู่ตาง (ทาง) เมืองพาน (อาํเภอพาน จังหวดั
เชียงราย) ตอ้งตวย (ตาม) เป้ิน (หมายถึงพ่อครู-ผูว้ิจยั) ไป จว้ยยะนา (ช่วยทาํนา) เป้ินห้ือยะหยงัก่อ
ยะ (พ่อครูให้ทาํอะไรก็ตอ้งทาํ)เพราะอยากไดก้าํ (เน้ือร้อง) ซอ” (สร้อยสุดาภิราสอน, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 2552) 

 

 
 
ภาพที ่ 4.25  พอ่ครูศรีทวน  กาํลงัต่อคาํซอกบัช่างซอแม่ทองสร้อย 
 

โดยวธีิการก็ข้ึนอยูก่บัวจิารณญาณของพอ่ครูแม่ครู วา่ลูกศิษยค์นใดจะเหมาะกบัแบบใด 
อาจจะเป็นการสอนบทซอแบบปากต่อปากเน่ืองจากครูบางท่านก็ไม่รู้หนงัสือ แต่ถา้พ่อครูแม่ครู
อ่านออกเขียนไดก้็จะเขียนบทซอให้ลูกศิษยฝึ์กอ่าน ฝึกท่องทีละบทสองบท  จนเกิดความชาํนาญ
และจดจาํได ้ ลูกศิษยต์อ้งอาศยัการจาํท่ีดี ตอ้งตั้งใจฟัง ฝึกท่องหลายๆ รอบ บางทีตอ้งฝึกใส่ทาํนอง
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ซอลงในเน้ือร้องไปดว้ย  ซ่ึงถา้ไม่มีความมานะอดทนจริงๆ อาจเกิดการทอ้แท ้เหน่ือยหน่ายได ้ โดย
เวลาท่ีใชใ้นการฝึกของผูเ้รียนแต่ละคนก็แตกต่างกนัไปตามความสามารถ 

นอกจากนั้น การซอให้เขา้จงัหวะ ทาํนอง  ตอ้งใชค้วามอดทน เพราะช่วงแรกท่ีหัดซอ
จะโดนแซว โดนตาํหนิ ถา้ไม่อดทน ก็จะถอดใจและเลิกไป  หรือครูซอก็จะมีวิธีทดสอบความตั้งใจ
จริง เช่นช่างซอพ่อจนัตาท่ีไดก้ล่าวอยา่งขาํๆ เม่ือนึกถึงเร่ืองราวในอดีตวา่ สมยัเป็นหนุ่ม ในการฝึก
ซอเคยโดยเอาป่ีทุบหวั เพราะจาํเน้ือร้องซอไม่ได ้ ยงัมาแอบร้องไหเ้ลย แต่ก็ไม่ทอ้ 

“ซอบ่จ ํ๋า (ไม่จาํ) โดนเอาป่ีบุบ (ทุบ) หวั ก็ฮอ้งก็ไห้ (ร้องไห้) ตอ้งก๋ิน (กิน) นํ้ าป่ี เพราะ
คนใดต้ีก๋ินนํ้ายอ้ยป่ี (หมายถึงเอานํ้ากรอกลงไปท่ีป่ีแลว้ใหน้ํ้าไหลออกมาจากป่ี-ผูว้ิจยั) เสียงจะเขา้ป่ี  
(จนัทร์ตา  กนัทา, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 27 ธนัวาคม 2555) 

(2)  การทบทวนและเพิ่มพนูความรู้  
ช่างซอในอดีตโดยเฉพาะระดบัครูซอจะเป็นบุคคลท่ีมีภูมิ มีความรอบรู้ในเร่ืองราว

ต่างๆ ทั้งทางโลกและทางธรรม มีความสามารถในการแต่งเน้ือร้องเพลงซอลา้นนาลา้นนาไดต้าม
หลกัฉันทลกัษณ์ให้มีความไพเราะ ท่ีสําคญัช่างซอจะมีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองพุทธศาสนา เน่ืองจาก
เป็นหวัใจท่ีสําคญัในการแสดง โดยเฉพาะในงานบุญต่างๆ เม่ือสถานภาพของช่างซอยึดโยงอยูก่บั
การยกย่อง นับถือและยอมรับเป็นปราชญ์ชาวบ้านของคนในชุมชนดังนั้นช่างซอจึงต้องหมั่น
ทบทวนและเพิ่มพนูความรู้ใหเ้ป็นผูท้รงภูมิอยูเ่สมอ 

เช่นช่างซอพอ่ครูสิงห์แกว้ (นายสิงห์แกว้วงศม์ูล) ช่างซออาวุโส ท่ีไดผ้า่นการบวชเรียน
มาได้กล่าวว่า การซอก็เป็นการเอาส่ิงท่ีได้เรียนมาสมยับวชเป็นเณรมาใช้โดยเฉพาะเร่ืองราวท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความเช่ือและพระพุทธศาสนาและช่างซอตอ้งมีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาท่ีจะซอในงาน 

“จา้งซอ (ช่างซอ) ควรตอ้งมีความฮู ้(รู้) เร่ืองวรรณกรรมทอ้งถ่ินความฮู ้(รู้) ทางโลก 
และทางธรรมเพราะเก่ียวขอ้งกบัเน้ือท่ีร้องเน้ือหาตามงานให้ความรู้ในเร่ืองงานนั้นๆ” (สิงห์แก้ว 
วงคม์ูล, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 12 เมษายน 2554) 

ดงันั้น ช่างซอจึงตอ้งเป็นผูท่ี้หมัน่ทบทวนความรู้และแสวงหาความรู้เพราะตอ้งนาํไป
สอดแทรกในเน้ือหาท่ีซอได้อย่างน่าเช่ือถือ โดยเฉพาะเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกับพุทธศาสนาและ
ประเพณี ความเช่ือต่างๆ ท่ีตอ้งมาจากการศึกษาคน้ควา้หาความรู้อยูเ่สมอ 

(3)  การฝึกปฏิภาณไหวพริบ 
ดว้ยลกัษณะท่ีสําคญัของช่างซอในยุคซอแบบดั้งเดิมท่ีมีความเป็นปฏิภาณกวีสูง และมี

วิญญาญความเป็นช่างซออยู่ในสายเลือดเพราะช่างซอท่ีเก่ง สามารถซอไดอ้ยา่งไพเราะถูกใจ ตอ้ง
สามารถดน้หรือต่อบทซอไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งใช้การท่องจาํจากเน้ือร้องเน่ืองจากมีความรู้ความ
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เขา้ใจในภาษาวรรณศิลป์ของการซอการข้ึนการลง การสัมผสั และสามารถร้อยเรียงเหตุการณ์
รอบๆตวัมาซอได ้

ดงับทสนทนาระหวา่งผูว้ิจยั กบัช่างซอแม่จนัตา (นางสุนนัทาแตม้ทอง)ท่ีผูว้ิจยัไดถ้าม
ถึงท่ีมาของเน้ือร้องในการนาํมาซอแต่ละคร้ัง และช่างซอก็ไดต้อบโดยสรุปว่า เป็นเร่ืองของฉันท
ลกัษณ์ภาษาซอ ท่ีมีทาํนองเป็นหลกัลกัษณะคือตอ้งร้องเน้ือหาให้สอดคลอ้งกนักบัทาํนองข้ึนอยูก่บั
การปรับการร้องตามสถานการณ์ไปไม่มีการเขียนเน้ือร้อง ซ่ึงขณะท่ีถามถึงประเด็นการปรับเน้ือหา
ตามสถานการณ์ ช่างซอก็สามารถร้องเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการท่ีผูว้ิจยัท่ีไดน้ดัจะมาการสัมภาษณ์และ
พบกนัในวนัน้ีแบบดน้สด ใหฟั้งไดใ้นทนัที 

ผูว้จิยั: “เน้ือฮอ้งน้ีมาจะไดเจา้”? (เวลาขบัซอนั้น เน้ือร้องท่ีซอนั้นมาจากไหนคะ?)  
ช่างซอ: เป้ินฮอ้งวา่สามตวัเหลียวเจ็ดตวัเตียวเอาไปแปล๋เป๋นภาษากลางวา่จะได
อีแม่ก่บ่ฮูก้าํภาษากลางอีแม่บ่าก่อยถนดัเตา้ได (ไม่ค่อยถนดัเท่าไหร่)มนัเป๋นส่ือ
ซ่ึงเอาไปไจ ้(ใช)้ ประกอบกบัส่ืออะหยงัก่ไดส้มมติแม่จะเอาไปไจเ้ป๋นกาํ (คาํ) 
ถามเหมือนกับลูกมาแอ่วหาอีแม่วนัน้ีอีแม่ก็จะไจ้เป๋น (เป็น) คาํถามซ่ึงเอา
มาเป๋นกาํซอ 
(น่ิงไปสักครู่ก่อนจะร้องเพลงซอลา้นนาใหผู้ว้จิยัฟังดงัน้ี)  
(ซอ) ..... “เม่ือตะวาก่อาจ๋านโทรมา (เม่ือวานอาจารย์-หมายถึงผูว้ิจยัโทรมา) 
บอกแม่จัน๋ตาจะมาแอ่ว (เท่ียวหาวนัน้ีก่มาถึงวนัน้ีก่ผด (มาหา) มาแตแ้น (มา
จริงๆ)มาวนัน้ีตอ้งก๋านหยงัหามาถามแม่วนัน้ีจัง่อยู่บา้น (อยู่บา้นไหม)ลูกได้
โทรมาวนัน้ีลูกมาตอ้งก๋านหยงักบัแม่ (ตอ้งการอะไร) ..ลูกมาวนัน้ีตอ้งก๋านจา..
ก๊ะไค่ได ้(อยากได)้ ภูมิปัญญาเนอ้เจา้ตั้งใจ๋มาก่อตั้งตะเม่ือเจา้ (ตั้งแต่ตอนเช้า)
มาแอ่วหาคนเฒ่าจะเอาหยงัเจา้ลูกแถ๋มกาํอูก้ ัน๋ (พูดกนั) วนัน้ีก่อเป๋นก๋ารด้าน
วฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน..” (สุนนัทาแตม้ทอง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 
กุมภาพนัธ์ 2552)  

เม่ือช่างซอแม่จนัตา ไดซ้อให้ผูว้ิจยัได้ฟังดว้ยนํ้ าเสียงเมตตาเอ็นดูแล้วก็ได้กล่าวสรุป
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีไดซ้อให้ฟังไปเพื่อให้เกิดความเขา้ใจมากยิ่งข้ึนว่าการซอของแม่จนัตาก็จะหยิบยก
เร่ืองราวตามสถานการณ์มาซอเขา้กบัทาํนองท่ีตอ้งมีท่าบงัคบัตามสัมผสัสระ  ซ่ึงช่างซอคนอ่ืนก็ไม่
รู้วา่เขามีวธีิอยา่งไร แต่สาํหรับตวัแม่จนัตาแลว้ เวลาจะซอก็สามารถนึกเน้ือหา ณ เวลานั้นๆ และซอ
ไดเ้ลย 

 

DPU



148 

ช่างซอ (กล่าวต่อ) :“อนัน้ีตึงคาํถามแล้วก่อตึงบอกซ่ึงน้องเขาก่อเป๋นคนเมือง (คน
ทอ้งถ่ิน)ฟังแลว้ก็เขา้ใจ๋หนาถา้อาจ๋ารยก์นัจ๋าว่าอนัน้ีเป๋นคาํถาม....มาวนัน้ีตอ้ง
ก๋ารอะหยงั..... ถา้แม่จะถามว่า......น้องเขาลุกต่ีไหนมา (มาจากท่ีไหน) .....อนั
น้ีเฮาจะเอาเป๋นกาํถามกัน๋ได ้

ผูว้จิยั:อั้น...เวลาท่ีเฮาฮอ้ง (ร้อง) ไปน้ีหมู่สัมผสัต่างๆ น่ีมนัมาเองก๊ะ (หรือเปล่า) ?ก๊ะวา่ 
(หรือวา่) เฮาจะตอ้งเตรียมไวก่้อน 

ช่างซอ: อนัน้ีเป้ิน (คนอ่ืน) ก่อมาการสัมภาษณ์อีแม่หลายคร้ังหลายหนแม่ก่ห้ือ (ให้) 
คาํตอบบ่า (ไม่) ไดช้ดัเจนนกับางคนเป้ินถามอีแม่วา่แม่ก๊ึด (คิด) ไวก่้อนก่แม่ก่
บ่ได้ก๊ึดไวก่้อนคือเฮาจะผ่อ (พิจารณา) ไปตามสถานการณ์นั้นๆแล้วก่หยิบ
เหตุการณ์สถานการณ์นั้นๆ ข้ึนมาบ่ไดก๊ึ้ด (ไม่ไดคิ้ด) ไวก่้อน 

ผูว้จิยั:  อั้นก่แค่เฮามีหวัขอ้ประเด็นแลว้หยบิข้ึนมาเอามาเป๋นคาํซอแม่นก่ 
ช่างซอ:  (อมยิม้) แลว้ตอบวา่ : ถา้จะห้ือ (ให)้ อีแม่ไปไจซ้อจ๊อยค่าวเพลงกล่อมลูกคืออี

แม่ก่อสามารถด้นไปได้ต๋ามทาํนองต้ีแม่ไจ้บางคนก่อมีบางคนก่อบ่มีซ่ึงก่อ
แลว้แต่จ่างซอแต่ละคนจะใส่กัน๋เขา้ไปแล้วแต่ไหวพริบปฏิภาณเน้ือหามนั บ่
ไดต๋้ายตัว๋ (สุนนัทาแตม้ทอง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1กุมภาพนัธ์ 2552)  

ดงันั้นบทบาทหน้าท่ีในการฝึกปฏิภาณไหวพริบก็เป็นเร่ืองสําคญัในการเขา้ถึงจิตใจ  
สร้างความประทบัใจใหผู้ฟั้ง ทั้งน้ีตอ้งเป็นการใชป้ฏิภาณไหวพริบควบคู่กบัการร้องอยา่งมีหลกัการ
ท่ีถูกตอ้งตามทาํนองและฉนัทลกัษณ์การซอดว้ย 

(4)  การใชจิ้นตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
บทบาทหน้าท่ีในการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์นั้น เก่ียวข้องกับการ

ยกระดับการขบัซอท่ีดีมีความไพเราะน่าฟังแม้ในอดีตการซอจะเป็นรูปแบบร้องท่องจาํมาจาก
เน้ือหาท่ีพ่อครูแม่ครูสอนคุณสมบัติของช่างซอ จึงต้องมีความจําท่ีดีในเบ้ืองต้น แต่ก็ไม่ได้
หมายความวา่ ช่างซอทุกคนจะใชว้ธีิการท่องจาํตามบทเท่านั้นซ่ึงจากการการส่ือสารระหวา่งบุคคล, 
ช่างซอในจงัหวดัเชียงรายหลายคน โดยเฉพาะช่างซอท่ีมีประสบการณ์จะมีจินตนาการในการซอ 
ท่ีมาจากใจรักและซึมซับอยู่สายเลือด สามารถร้องเพลงซอล้านนาได้ทุกโอกาสในการใช้
ชีวติประจาํวนั 

ดงัเช่นพ่อครูศรีทวนสอนนอ้ยท่ีลูกศิษยห์ลายคนให้ขอ้มูลตรงกนัวา่ สามารถแต่งเพลง
ซอล้านนาได้ทุกโอกาสไม่ว่าจะอยู่ในท่ีแห่งใดเม่ือนึกออกก็จะรีบจดบันทึกไวแ้ม้ขณะตอนข่ี
รถจกัรยานยนต์ไปทาํธุระ กลับมาถึงบ้านยงัสามารถนําเร่ืองท่ีเพิ่งพบเห็นมาแต่งเป็นคาํซอได ้
(นครินทร์ใจธรรม, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 27 ธนัวาคม, 2555) 
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สอดคลอ้งกบัการบอกเล่าของแม่จนัตา ช่างซออาวุโสหญิง ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัคือ 
ไม่วา่จะอยูท่ี่ใด ถา้มีโอกาสนึกอยากจะร้องเพลงซอลา้นนาก็ร้องออกมา โดยหยิบยกเร่ืองใกลต้วั ณ 
เวลานั้น มาซอไดอ้ยา่งไพเราะน่าฟัง ดว้ยสีหนา้มีความสุข ซ่ึงเป็นท่ีรู้กนัของคนในชุมชน 

“แต่ทีน้ีมนัจะอยู่ต่ี (ท่ี) คนซอคนต่ีจะเป๋น (เป็น) จ่างซอไดต้อ้งมีใจ๋ฮกั (ใจรัก)ตอ้งมีใจ๋
ฮกัในดา้นน้ีอยา่งอีแม่เน่ียไผไปไผมา (ใครมาใครไป) บางทีเฮาก่จะจอ๊ย (ร้องจอ๊ยซอ) ใส่กนับางคร้ัง
อีแม่อยู่บา้นคนเดียวก่ฮอ้ง (ร้อง) ซอคนเดียวก่มีบ่จ ํ๋าเป๋นตอ้งรอห้ือไผมาเจิญ (ไม่จาํเป็นตอ้งรอให้
ใครมาเชิญ)บ่จ ํ๋าเป๋นเลยสาํหรับอีแม่หนา” 

อีกทั้งยงัสามารถใช้จินตนาการไปประยุกต์กบัการแต่งเพลงในลกัษณะอ่ืนท่ีมีทาํนอง
ใกล้เคียงได้อีกด้วยเช่นแม่จันตาท่ีแต่งเพลงกล่อมลูกและนําไปขับร้องจนชนะการประกวด
ระดบัประเทศ 

(ร้องเพลงกล่อมลูกท่ีไดแ้ต่งข้ึนเองใหฟั้ง) 
ช่างซอแม่จนัตา: “แม่จะกล่อมลูกนอ้ยห้ือลูกหลบัก่อนน๊าแม่จะอ่ือ...จา...หลบัก่อนก๊า

ลูกน้อยกัว๋แมวพอ้ยกัว๋แมวโพงมืนต๋าโมงๆ แม่จะอ่ือจา...หลบัก่อน
กา..กัว๋แมงกํ่าปุ้งมนัจะมาขบก้นคนบ่หลบัต๋า...ต๊กโตอยู่ฮิมฝา..จะ
มาก๋ินต๋าอ่ีนาย...อ่ีนายหลบัแล้วอ่ีแม่จะไปซักผา้...ไกว๋ห้ืออีหล้าแม่
หลบัแม่จะอ่ือจา...หลบัก่อนน๊า...หลบัหนาลูกหลา้ยามลมพดัเยน็จ่ืน
จอย...หลบัเหียลูกนอ้ยแม่จะกล่อมเจา้...อ่ือ...จา.... 

ผูว้จิยั: เน้ือฮอ้งน่ีแต่งเอง? 
ช่างซอแม่จนัตา แต่งองแต่ไจท้าํนองอ่ือจา 
ผูว้จิยั ทาํนองน่ีตายตวัก่ (ไหม)? 
ช่างซอแม่จนัตา ท่วงทาํนองน่ีต๋าย (ตาย) ตวัแล้วแต่เฮาจะไจจิ้นตนาก๋าน (เราจะใช้

จินตนาการ) ในการแต่งเน้ือฮอ้ง (เน้ือร้อง) เอาเอง 
(สุนนัทาแตม้ทอง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 2552) 
ดงันั้นบทบาทหน้าท่ีในการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของช่างซอ จึงเป็น

บทบาทท่ีจาํเป็นต้องอาศยัพรสวรรค์และใจรัก  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทาํให้การแสดงซอมีเสน่ห์และน่า
ติดตามชม 

4.3.1.2บทบาทการใหค้วามรู้ 
ช่างซอสามารถแสดงบทบาทหน้าท่ีในการให้ความรู้และประสบการณ์ทั้งเก่ียวกับ

ประวติัศาสตร์ศิลปะ วฒันธรรม และประเพณีของลา้นนา รวมถึงประสบการณ์ชีวิตภายนอกชุมชน
ไดเ้ป็นอยา่งดีเน่ืองจากการมีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนมา หรือจากการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ย
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ตนเองเพราะจะได้เดินทางไปยงัต่างถ่ิน ทาํให้เห็นโลกภายนอก เห็นวิถีท่ีแตกต่าง แล้วนํามา
ถ่ายทอดใหค้นในชุมชนไดรู้้ 

ดงัเช่นประเพณีสําคญัของท้องถ่ิน ท่ียึดถือปฏิบติักนัมา แต่คนในทอ้งถ่ิน อาจยงัไม่
เขา้ใจความหมายท่ีแทจ้ริงดงันั้นช่างซอสามารถซอให้ความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งให้กบัผูฟั้งได ้ดงั
คาํบอกเล่าดงัน้ี 

“ประเพณีก๋ินสลาก (ตานก๋วยสลาก)เฮา (เรา) ตอ้งบอกตวย (ดว้ย) ว่ามาจากเด็กเล้ียง
ควาย สมยันั้นพระสงฆ์ไปบิณฑบาตร โดยเดินเป็นระยะทางไกล เน่ืองจากบา้นแต่ละบา้นอยู่ไกล
กนั ระหวา่งทางหยุดพกั เจอเด็กเล้ียงควาย และ ถึงเวลาฉนัเด็กเล้ียงควายก็ตกลงกนัไม่ไดว้า่จะแบ่ง
ของใครใหใ้ครดี เลยเอามารวมกนั แลว้ไปตดัไมม้าคนละคืบเขียนช่ือแลว้ใหพ้ระจบั จะไดเ้สมอภาค 
ต่อมามีเศรษฐีเห็นว่า เป็นการกระทํา ท่ี ดี เลยเอามาปฏิบัติ  จนกลายเป็น ฮีต  (จารีต) ”  
(สิงแกว้ วงคม์ูล, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 12 เมษายน 2554) 

 
ดังนั้ น บทบาทในการให้ความรู้ จึงเป็นบทบาทท่ีสําคัญ เน่ืองจากในสมัยก่อน 

สถาบนัการศึกษาหลกัในการให้ความรู้ คือ วดัและการท่ีช่างซอในจงัหวดัเชียงรายส่วนมากเป็น
ผูช้ายท่ีเคยบวชเรียนมาก่อนความรู้ท่ีนาํมาซอจึงค่อนขา้งอิงกบัวดั เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีให้การศึกษา
แก่ผูช้าย และสามารถนาํความรู้ท่ีไดศึ้กษามาเผยแพร่ผ่านการแสดงซอแต่ในยุคหลงัเม่ือศูนยก์ลาง
การศึกษาหลกัยา้ยจากวดัไปยงัโรงเรียน ซ่ึงเป็นพื้นท่ีให้การศึกษาไดท้ั้งชายและหญิง ความรู้จึงเกิด
การกระจายและไม่จาํกดัอยู่กบัเร่ืองราวทางพุทธศาสนา จึงทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงความรู้ของ
เพลงซอไปจากเดิม 

4.3.1.3  การใหค้วามบนัเทิง 
การใหค้วามบนัเทิงเป็นบทบาทหนา้ท่ีท่ีสําคญัอีกประการหน่ึงท่ีช่างซอสมยัดั้งเดิมตอ้ง

ใชค้วามสามารถและพรสวรรคเ์พื่อให้ผูช้มช่ืนชอบในการแสดง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัลีลา บุคลิกภาพของ
ช่างซอแต่ละบุคคลเน่ืองจากซอเป็นมหรสพหลกัของคนลา้นนา ในเทศกาลงานบุญประเพณีต่างๆ 
การท่ีช่างซอไดแ้สดงความสามารถใหผู้ช้มรู้สึกสนุกสนานไดม้ากเท่าไหร่ ก็จะทาํใหบ้รรยากาศของ
งานคึกคร้ืนไปดว้ยเจา้ภาพก็จะไดห้นา้ไดต้าช่างซอก็จะเป็นท่ีรู้จกัและมีโอกาสไดรั้บจา้งให้ไปงาน
ต่อๆไปดงัจะเห็นได้จากรูปแบบการซอท่ีตอนบ่ายเป็นการซอเก็บนกท่ีเป็นการร้องเก้ียวพาราสี 
โตต้อบระหวา่งสามีภรรยา และมีเจา้หน้าท่ีของรัฐ เขา้มาเป็นตวัเสริมทาํให้เกิดการปะทะคารมซ่ึง
สร้างความสนุกสนานและเสียงหวัเราะให้แก่ผูช้มเป็นอย่างมากดงันั้นในอดีตการซอเพื่อให้ความ
บนัเทิงแก่งานในช่วงบ่ายหรือคํ่า จึงเป็นช่วงสําคญัท่ีผูม้าร่วมงานรอคอยสามารถพิจารณาไดจ้าก
คาํพดูดงัต่อไปน้ี 
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“แต่ถา้ไปซองานตางนอก (งานท่ีไดรั้บการวา่จา้งทัว่ไป)ก็แต่ง ก่ะวา่ (หรือวา่) ก๊ึด (คิด) 
เอาได้ ว่าจะใส่อะหยงัลงไปตวย (จะร้องอะไรบา้ง)ตลกๆ ผวัๆเมียๆ น้ีก็ม่วน (สนุก) ดีหนา คน
ฟังเป้ิน (เขา) ชอบ” (ประพนัธ์ ใจเงิน, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 2552) 

ดังนั้ นบทบาทหน้าท่ีด้านการให้ความบันเทิง จึงช่วยสร้างบรรยากาศของความ
สนุกสนานเพลิดเพลินให้คลายความเหน่ือยยากวิตกกงัวลและสนองสัญชาตญาณแรงขบัเร่ืองเพศ
ของมนุษยปุ์ถุชน 

4.3.2  บทบาทหนา้ท่ีในระดบัชุมชน 
4.3.2.1  การสร้างความสัมพนัธ์ร่วมกนัของคนในชุมชน 
เพลงซอล้านนาล้านนาเป็นมหรสพท่ีมีมาแต่ดั้ งเดิม ซ่ึงในอดีตมีความสําคญัต่อการ

รวมกลุ่มและการมีกิจกรรมร่วมกนัของคนในชุมชน โดยเฉพาะทอ้งถ่ินท่ีห่างไกลความเจริญ  
ในสมยัก่อนโอกาสท่ีสมาชิกในชุมชนจะไดม้าพบปะสังสรรคก์นัก็จะเป็นช่วงเสร็จส้ิน

ฤดูทาํนาและเก็บเก่ียว ซ่ึงพื้นท่ีสาธารณะท่ีทุกคนจะไดม้าร่วมกิจกรรมกนัตามเทศกาลงานบุญไดแ้ก่ 
วดัลานกลางบา้น (ข่วง) มีมกัใชเ้ป็นท่ีจดังาน นอกเหนือจากงานท่ีจดัตามบา้น ซ่ึงเหตุผลหน่ึงท่ีคน
สมัยก่อนอยากมาร่วมงานก็คือการได้มาดูซอ โดยเฉพาะคณะท่ีตนเองช่ืนชอบหรือมีช่ือเสียง
ชาวบา้นจะนิยมตามมาดูแมจ้ะตอ้งเดินทางไกลหรือมาคา้งอา้งแรมก็ตาม เม่ือไดมี้โอกาสมาพบกนัก็
จะไดถ้ามไถ่สารทุกขสุ์ขดิบร้องรําทาํเพลงร่วมกนัเป็นการผกูสัมพนัธ์กนัท่ีสร้างแรงเกาะเก่ียวทาง
สังคม (Social Cement) โดยมีการซอเป็นตวัเช่ือม ดงัคาํใหก้ารสัมภาษณ์ต่อไปน้ี 

“เฮาก็หยบิเอาเร่ืองใกลต้ัว๋ มาซอ ตะก่อน (อดีต) มนัตึงฮูจ้กักนั (รู้จกักนั) ไปซอบา้นนั้น 
บา้นน้ี ฮอ้ง (ร้อง) แซวเป้ินพ่อง (เขาบา้ง)อูถึ้งญาติป้ีน้องเป้ินพ่อง (พูดถึงญาติพี่น้องเขา)ยะก๋านยะ
งานบ่าเด่ียว เป็นจะได (งานการ ช่วงน้ีเป็นอยา่งไร) ก็ซอถามกัน๋ไป”(สุนนัทา แตม้ทอง, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 2552)  

ดว้ยอตัลกัษณ์ทางดา้นรูปแบบของเพลงซอลา้นนา โดยเฉพาะการใช้ภาษาทอ้งถ่ินคาํ
เมือง ท่ีตอ้งเป็นคนในทอ้งถ่ินเท่านั้นท่ีฟังอยา่งรู้เร่ืองและเขา้ใจ ทาํให้ผูฟั้งซอจะมีความรู้สึกวา่เป็น
พวกเดียวกนั สามารถพูดคุยหยอกลอ้ระหว่างช่างซอกบัผูช้ม ทาํให้บรรยากาศในการซอเป็นไป
อยา่งสนุกสนาน 

ซ่ึงปริญญา กายสิทธ์ิ นกัวชิาการดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ไดก้ล่าวไวว้า่ “ การซอตามงาน
ต่างๆของคนลา้นนานั้น เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศ เอาใจแขกและผูม้าช่วยงาน เช่น คนทาํอาหาร 
คนเก็บสถานท่ี ท่ีส่วนมากเป็นเพื่อนบา้นท่ีสมคัรใจมาช่วยงานซ่ึงเป็นธรรมเนียมปฏิบติัของคนใน
ทอ้งถ่ินท่ีอยู่แบบสังคมเครือญาติการจดัให้มีการแสดงซอจึงทาํให้เกิดความเพลิดเพลินลืมความ
เหน็ดเหน่ือยจากการจดังาน” (ปริญญากายสิทธ์ิ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 20 ธนัวาคม 2555) 
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ซ่ึงไดรั้บการยนืยนัจากคาํการส่ือสารระหวา่งบุคคล, ของส่ือมวลชนอาวุโสของจงัหวดั
ท่ีวา่“ ซอเป๋นการส่งเสริมวฒันธรรม เพิ่มความสนุกสนาน ดึงดูดคนห้ือมาร่วมงาน และช่วยยกยอ่ง
เชิดชูเจ้าของบ้าน เช่น งานข้ึนบ้านใหม่” (คาํ ไพศาลสิทธิการ, การส่ือสารระหว่างบุคคล,  
1 กรกฎาคม 2556)  

ดงันั้นการแสดงซอในงานต่างๆ ของสังคมทอ้งถ่ิน จึงเป็นการตอบสนองความตอ้งการ
พื้นฐานดา้นมนุษยท่ี์ตอ้งอยูร่่วมกนัเป็นสังคมและมีปฎิบติัการทางสังคม (SocialPractise)เพื่อรักษา
สัมพนัธภาพระหวา่งกนัไว ้

4.3.2.2  การเป็นส่ือทอ้งถ่ินท่ีสอนคนในชุมชน 
ในอดีตช่างซอจะมีสถานภาพเป็นปราชญ์ชาวบา้น มีความรอบรู้ทั้งทางโลกและทาง

ธรรมมากกว่าชาวบา้นทัว่ไป เน่ืองจากถา้เป็นชาย จะผ่านการบวชเรียนโดยจะนาํความรู้ท่ีไดท้าง
พุทธศาสนามาซอ เพื่อเป็นการอบรมสั่งสอนในเร่ืองบาป บุญ คุณโทษ ความเช่ือทางพุทธศาสนา 
รวมถึงศีล ขอ้ห้ามต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีเป็นบรรทดัฐานท่ีดีต่อสังคมและเน่ืองจากชาว
ลา้นนามีความผกูพนัในพุทธศาสนามากซ่ึงในปัจุบนัความเช่ือและความศรัทธาของคนในทอ้งถ่ิน
ยงัคงอยูท่าํใหท้ั้งช่างซอแบบยคุดั้งเดิม นาํเน้ือร้องเพลงซอลา้นนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัคติธรรม คาํสั่งสอน
ทางพุทธศาสนามาซอเพื่อสอนคนในชุมชนไดต้ลอดมาดงัคาํการสัมภาษณ์ของช่างซอประพนัธ์ท่ีวา่ 
“สมยัป้อ (หมายถึงช่างซอ) ซอในวดัหมัน่ (บ่อย) ขนาด บทซอก็จะใจต้ี้ (ใชท่ี้) มีอยูแ่ลว้ ส่วนมากจะ
เก่ียวกบัพระพุทธเจา้ คาํสอนทาํดีได้ดีซอในวดัตอ้งอู ้(พูด) ดีๆ (ประพนัธ์ ใจเงิน, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 2552)  

โดยช่างซอบ่าเก๋ (นายนครินทร์ใจธรรม) ก็ไดใ้หข้อ้มูลเสริมวา่ เน้ือหาเพลงซอลา้นนามี
สาระในการอบรมสั่งสอนคนในสังคม ทาํหนา้ท่ีเสริมจากสถาบนัครอบครัวและวดั เป็นส่ือกลางให้
คนในชุมชนเขา้ใจถึงคาํสอนทางพุทธศาสนาท่ีมกัจะสอดแทรกคติธรรม คาํสอนทางพุทธศาสนา จึง
เป็นการช่วยสืบทอดพุทธศาสนาไดโ้ดยทางออ้มไม่วา่จะเป็นเร่ืองของความกตญัํูกตเวทีการทาํบุญ
อุทิศส่วนกุศลอนิสงส์ต่างๆ เร่ืองราวในชาดกพุทธประวติัความดี ความชัว่ นรก สวรรค ์“เฮา (เรา) ก็
จะแทรกเขา้ไปตวย (ดว้ย) ห้ือ (ให้) คนฟังไดก๊ึ้ด (คิด) ยงักบังานทาํบุญตานห้ือคนตาย (อุทิศส่วน
กุศลใหผู้ล่้วงลบัไปแลว้) ก็อู ้(พูด) ถึงความกตญัํูของลูกหลานต้ีตาน (ทาํบุญ) ไปห้ือเป้ิน (ผูต้าย)”
(นครินทร์ใจธรรม, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 27 ธนัวาคม 2555)  

ดงันั้นซอจึงทาํหนา้ท่ีเช่ือมโลกกบัธรรมเขา้หากนัโดยส่งผา่นความรู้ (Knowledge) จาก
วดั ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการศึกษาหาความรู้ในอดีตไปสู่ชาวบา้นท่ีไม่มีโอกาสไดรั้บการศึกษา 
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4.3.2.3  การนาํเสนอเน้ือหาท่ีสะทอ้นวถีิชีวติและภูมิปัญญาชาวลา้นนา 
ซอมีบทบาทสําคัญท่ีสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเช่ือ ค่านิยม ขนบธรรมเนียม

ประเพณีของชาวลา้นนามาแต่อดีต จากการการสัมภาษณ์ดร.สมบูรณ์ อริยา อดีตรองอธิการบดีฝ่าย
วชิาการของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย ท่ีไดใ้หค้วามสนใจและลงพื้นท่ีศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมา
ตลอดชีวติราชการ ไดก้ล่าววา่ 

 “ตอนเด็กๆไดต้ามพ่อแม่ไปดูตามงานมงคลต่างๆ โตมาก็ไดติ้ดตามฟังอยูบ่า้ง ชอบซอ
เก็บนก ม่วนดีตอ้งเขา้ใจว่า ซอเป็นภูมิปัญญาของลา้นนาท่ีเด่นชดั หาไหนบ่ไดแ้ลว้ เน่ืองจากเป็น
วรรณกรรมท่ีนํามาร้องเก่ียวขอ้งกับเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในวิถีชีวิต ช้ีให้เห็นการดาํรงชีวิตและภูมิ
ปัญญาในดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประเพณีงานบวช ปอยหลวงงานศพข้ึนบา้นใหม่สงกรานต์ก๋ินส
ลาก กฐิน ผา้ป่าลอยกระทงงานฉลองสมโภช ซ่ึงจะมีการร้องและกล่าวถึงขั้นตอน พิธีการ คุณค่า ขอ้
ควรปฏิบติั และอานิสงส์ท่ีไดรั้บ ซ่ึงลว้นเป็นส่ิงท่ีชาวลา้นนามีความผูกพนัและมีการยึดถือปฏิบติั
สืบทอดกนัมา” (สมบูรณ์อริยา, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 พฤษภาคม 2555)  

นอกจากนั้นยงัเก่ียวขอ้งกบั วิถีการรับประทานอาหาร ชนิดของอาหารพื้นเมือง การทาํ
การเกษตร ทาํนา ทาํไร่ เล้ียงควาย ความสัมพนัธ์กบัธรรมชาติ ภูเขาป่าไมห้รือความเช่ือท่ีมีต่อส่ิงท่ี
เหนือธรรมชาติ เวทยม์นตร์คาถา ภูติผปีีศาจดงัท่ีช่างซอสมจิตรไดก้ล่าวไวว้า่ 

“อยา่งซอข้ึนเฮือน (บา้น) ใหม่ ก็ห้ือ (ให้) เขา้กบังาน ห้ือศีลห้ือพร (ให้ศีลให้พร) อวย
พรห้ือ (ให้) เจา้ของบา้นอยูดี่มีสุขห้ือ (ให้) ผีบา้น ผีเฮือน (เรือน) คุม้ครอง ทาํมาคา้ข้ึน”(สมจิตรป่า
บง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 4 พฤศจิกายน 2554)   

ดงันั้นเน้ือหาท่ีนาํมาแสดง จึงลว้นเป็นส่ิงท่ีชาวลา้นนามีความใกลชิ้ดผกูพนัและมีการ
ยดึถือปฏิบติัสืบทอดกนัมาบนพื้นฐานความเช่ือท่ีสืบทอดกนัมา 

4.3.3  บทบาทหนา้ท่ีในระดบัสังคม 
4.3.3.1  หน้าท่ีในการสะทอ้นตวัตนและสร้างอตัลกัษณ์ร่วม (CollectiveIdentity) ของ

ทอ้งถ่ิน 
เพลงซอลา้นนาลา้นนาเป็นส่ือพื้นบา้นท่ีสามารถสะทอ้นตวัตนและอตัลกัษณ์ของความ

เป็นลา้นนาไดอ้ย่างชัดเจน เป็นกิจกรรมท่ีบ่งบอกความเป็นทอ้งถ่ินได้ในหลายๆดา้น ท่ีสร้างอตั
ลกัษณ์ (identity) ทาํให้รู้ว่า ตวัเราเป็นใคร และเราเหมือนหรือแตกต่างจากคนอ่ืนอย่างไรโดยอตั
ลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของเพลงซอลา้นนาลา้นนาประกอบดว้ย 

(1)  การแต่งชุดพื้นเมือง 
เน่ืองจากขอ้จาํกดัในเร่ืองสถานท่ีและโอกาสในการขบัซอ ทาํให้สมยัก่อน เคร่ืองแต่ง

กายจะค่อนขา้งเรียบง่ายแต่เหมาะสมกบักาลเทศะ ถา้เป็นการขบัซอในวดั ทั้งช่างซอชายและช่างซอ
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หญิง จะนุ่งชุดพื้นเมือง ท่ีรัดกุม ฝ่ายชายจะสวมเส้ือแขนยาว กางเกงขายาว หรือกางเกงสะดอ ส่วน
ฝ่ายหญิงจะนิยมสวมเส้ือรูปแบบพื้นเมือง แขนยาวหรือส่ีส่วน และสวมผา้ถุง ยาว สีสันเรียบร้อย
สุภาพ“ไปฮอ้ง (ซอ) ในงานข้ึนเฮือน (บา้น) ใหม่เป้ิน (เจา้ภาพ)สมยัตะก่อน (เม่ือก่อน) ตอ้งแต่งตวั
ห้ืองามเนอ้ (ใหส้วยงาม)ชุดเมืองบา้นเฮา (เรา) น่ี ก็มีเหน็บดอกไมต้วย (ทดัดอกไมท่ี้หูดว้ย)บ่าเด่ียว
น้ีก็ยงัตอ้งแต่งห้ืองามอยู ่เวลาตอ้งไปงานต้ี (ท่ี) มีคนใหญ่ (หมายถึงบุคคลสําคญั - ผูว้ิจยั) ”(สุนนัทา 
แตม้ทอง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 2552)แต่ถา้เป็นงานทัว่ไปก็จะเป็นแบบพื้นเมือง 
เรียบง่าย สบายๆ 

(2)  การใชด้นตรีพื้นเมือง 
การขบัซอท่ีสมบูรณ์จะตอ้งมีการบรรเลงทาํนอง ด้วยเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองเป็นหลกั 

ได้แก่ ป่ี กับซึงซ่ึงจะเป็นการบรรเลงประกอบการขบัร้องตามทาํนองต่างๆ ซ่ึงในการขบัซอ มี
ทํานองการขับท่ีหลากหลาย ซ่ึงช่างซอ จะเลือกใช้ให้เหมะสมกับลักษณะงานและจะต้อง
ประสานกนัระหวา่งช่างป่ีกบัช่างซอดงัท่ีพ่อครูศรีทวนไดเ้คยกล่าวไวว้า่“เพลงซอลา้นนาตอ้งฮอ้งกู ้
(ร้องคู่) กบั ป่ี ซอ เป้ิน (คนอ่ืน) เลยฮอ้งวา่ (เรียกวา่) ฟังซอ บ่าวา่อยูต้ี่ไหน (ไม่วา่อยูท่ี่ไหน) ไดย้ิน
ตึงฮูว้า่แม่นละ (ไดย้ินแวว่ๆ ก็รู้แลว้วา่เป็นซอ) ” (ศรีทวนสอนนอ้ย, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 11 
กุมภาพนัธ์ 2552)  

ซ่ึงซอแบบดั้ งเดิมท่ีเรียกว่า ซอป่ี มีความสําคญัมากและต้องเล่นให้สอดผสานกัน
ระหว่างการซอกบัการเป่าป่ีซ่ึงเป็นลกัษณะเด่นของการแสดงซอ“ป่ี ซอ น้ีตึง (จาํเป็น) ตอ้งมี ถา้บ่ 
(ไม่) มีไปใจ่ (ใช่) ซอ จะได (อยา่งไร) เวลาข้ึนเพลงมาตึงฮูล้ะ วา่จะฮอ้งทาํนองไหน จา้งซอ กบันกั
ดนตรี จะฮูก้ัน๋” (ประพนัธ์ใจเงิน, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 2552)  

(3) การใชภ้าษาทอ้งถ่ิน (ภาษาคาํเมือง)  
การซอเป็นการใชค้าํเมืองท่ีเป็นภาษาทอ้งถ่ินของคนลา้นนาเป็นภาษาท่ีมีลกัษณะเฉพาะ

ในเร่ืองของการใช้คาํท่ีมีสัมผสัทางฉันทลกัษณ์แฝงดว้ยคติคาํคมซ่ึงให้ความรู้และขอ้คิด เก่ียวกบั
สภาพสังคมและวฒันธรรมท่ีสะท้อนความเป็นอยู่ อาชีพ การรวมกลุ่ม สภาพการเปล่ียนแปลง
ค่านิยมความเช่ือและสัญลกัษณ์ของการติดต่อส่ือสาร 

ดงัท่ีช่างซอแม่ทองสร้อยไดก้ล่าวไวอ้ยา่งครอบคลุมวา่“ ลกัษณะเด่นมนั (ซอ) ก่คือมนั
เป๋น (เป็น) ส่ือพื้นบา้นต่ี (ท่ี) อยา่งอ่ืนบ่า (ไม่) สามารถต่ีจะเปรียบไดคื้อวา่ซอน้ีมนัเป๋นของเก่ามนัเป๋
นภาษาพื้นเมืองเก่าๆ ต่ีสืบทอดมาเป๋นการใช้ภาษาใช้ลีลาใช้ทาํนองเป๋นการใช้ไหวพริบปฏิภาณน่ี
ล่ะคือความโดดเด่นถ้าเป๋นเพลงก่บ่ตอ้งใช้เพราะมนัมีคนแต่งห้ือซอน้ีมนัเป๋นเอกลกัษณ์ของตาง
เหนือไปเลยมนัมีตึงฮอ้งตึงก๋ารเคล่ือนไหวได้อรรถรสครบทุกอย่างในการต่ีขบัออกมาน่ีล่ะคือ
เอกลกัษณ์ของซอ (สร้อยสุดาภิราษร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 2552)  
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อาจกล่าวไดว้่าเพลงซอ เป็นการส่ือสารเชิงวจันภาษา ผ่านภาษาทอ้งถ่ินพื้นบา้นท่ีใช้
ถ่ายทอดเร่ืองราว การปลูกฝังค่านิยมการอบรมสั่งสอนคนในชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น ซ่ึงเป็นลกัษณะ
วฒันธรรมอย่างหน่ึง โดยภาษาและวฒันธรรมมีอิทธิพลต่อกนัเพลงซอจึงเปรียบเสมือนคลงัท่ีเก็บ
ภาษาทอ้งถ่ิน เน่ืองจากเพลงซอกบัภาษาทอ้งถ่ินมีความสัมพนัธ์แบบซ่ึงกนัและกนั โดยหากเพลงซอ
ยงัคงดาํรงอยู่ ภาษาทอ้งถ่ินท่ีใช้ในการขบัซอก็จะยงัถูกรักษาไวใ้ห้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้
เรียนรู้และสืบทอดต่อไปและเม่ือภาษาทอ้งถ่ินไม่สูญหาย เพลงซอก็จะไม่สูญหายไปดว้ย 

ดงันั้นบทบาทหนา้ท่ีของเพลงซอลา้นนา จึงมีความสําคญัต่อสังคมลา้นนามาโดยตลอด 
ซ่ึงการท่ีบทบาทหนา้ท่ีระดบัปัจเจกบุคคล คือการไดพ้ฒันาตนเองในดา้นต่างๆ เป็นรากฐานท่ีสําคญั
ลาํดบัแรกจึงนาํไปสู่การยืนหยดัในบทบาทหน้าท่ีต่อการพฒันาชุมชน และพฒันาสังคมของชาว
ลา้นนา ท่ีผา่นมาได ้

 
4.4  คุณลกัษณะด้านการต่อรอง 

ในอดีตพบว่าการแสดงซอ  นอกจากความพยายามในการปรับตวัแล้ว ยงัมีความ
พยายามในการต่อรองกับบุคคลหลายกลุ่มท่ีเก่ียวข้องซ่ึงแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพและทุนทาง
วฒันธรรม (Cultural Capital) ของช่างซอท่ีซ่อนเร้นอยูแ่ละเผยออกมาทาํให้เห็นถึงความพยายามใน
การดาํรงอยู่อย่างมีอตัลกัษณ์ศกัด์ิศรี โดยกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อรองในการแสดงซอมี
ดงัต่อไปน้ี 

4.4.1  การต่อรองกบัผูว้า่จา้ง 
ผูว้า่จา้ง ถือไดว้า่เป็นกลุ่มบุคคลกลุ่มแรกท่ีทาํให้เกิดการแสดงซอข้ึนในอดีตผูว้า่จา้งจะ

เป็นผูม้าติดต่อช่างซอด้วยตนเองหรือติดต่อผ่านคนท่ีรู้จกัช่างซอแต่ส่วนมากแล้วจะติดต่อด้วย
ตนเองเพราะสามารถพูดคุยเจรจาต่อรองได้มากกว่าด้วยสถานภาพของช่างซอในอดีต ท่ีเป็นผูมี้
ช่ือเสียง ไดรั้บการยอมรับนบัถือจากชาวบา้น และมีงานชุกในช่วงเทศกาลทาํให้ช่างซอมีโอกาส
เลือกงาน โดยพิจารณาจากปัจจยัทั้งเร่ืองหลกัๆ อยา่งดา้นระยะทางในการเดินทางค่าจา้งลกัษณะงาน
ความสําคญัของงานรวมไปถึงความมีช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของผูจ้า้ง และเร่ืองรายละเอียดท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น เร่ืองการจดัผาม (สถานท่ีแสดงซอ)การจดัขนัตั้งโดยจะมีการเจรจากบัผุว้า่จา้ง ซ่ึงโดย
ปกติเจา้ภาพหรือผูว้า่จา้งจะเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกจดัหาเตรียมไวใ้ห้ อาจกล่าวไดว้า่ ในอดีตช่าง
ซอสามารถต่อรองกบัผูว้า่จา้งได ้จดัเป็นลกัษณะ “คนเลือกงาน”  

ดงัเช่นช่างซอพอ่ครูสิงห์แกว้วงศม์ูล ไดก้ล่าวไดว้า่ “สมยัก่อน งานแสดงซอมีเยอะ แต่ก็
ตอ้งเลือกงานตวย (ดว้ย)ส่วนมากถา้เป๋น (เป็น) คนรู้จกักนัก็จะอู ้(พูด) กนัง่าย แต่ถา้ให้ไปเล่นไกล๋ๆ 
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(ไกลๆ) ตอ้งตกลงกนัใหดี้เร่ืองค่าจา้งวา่คุม้หรือเปล่าไผ๋ (ใคร) เป็นคนจดัผาม หรือขนัตั้ง” (สิงห์แกว้
วงศม์ูล, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 12 เมษายน 2554)  

นอกจากนั้น ในระหวา่งการแสดงซอ ยงัสามารถสังเกตถึงการพยายามต่อรองเพื่อเอาใจ
เจา้ภาพการท่ีช่างซอซอเก่ียวกบัความหมายของงานนั้นๆเช่นพิธีข้ึนบา้นใหม่ ในขณะท่ีพระกาํลงัทาํ
พิธีอยู่ภายในบา้นช่างซอซ่ึงอยู่ภายนอกก็จะซอยกย่องให้เกียรติเจา้ของบา้นว่าเป็นผูท่ี้สะสมบุญ
บารมี ด้วยการอยู่ในศีลธรรมและดาํเนินกิจการงานโดยชอบจึงส่งผลให้ท้ายท่ีสุดเจ้าของบ้าน
สามารถสร้างความมัน่คงให้กบัชีวิตได้ในขณะเดียวกนัก็จะมีการซอเก่ียวกบัลกัษณะบา้นท่ีเป็น
มงคลท่ีทาํใหเ้จา้ของบา้นอยูร่่มเยน็เป็นสุขหรือในพิธีบวชลูกแกว้ ช่างซอก็จะเป็นผูผ้ลิตซํ้ าความเป็น
พุทธศาสนิกชนท่ีดีของครอบครัวและของบุตรท่ีบวช เพื่อสืบพระศาสนาและทดแทนบุญคุณพ่อแม่
เป็นตน้  

โดยช่างซอแม่จนัตาไดใ้ห้การสัมภาษณ์วา่จะศึกษาประวติัของเจา้ภาพก่อนถา้เป็นงาน
ข้ึนบา้นใหม่ จะหาขอ้มูลช่ือเจา้ของบา้นภรรยาลูกๆ แลว้ซอให้พรปัดเคราะห์ให้ซ่ึงเจา้ภาพจะ รู้สึก
ยินดีและมีความสุข“มีถามถึงก่ะ (สิ)ถา้เฮา (เรา) ฮู ้(รู้) ว่าเมียเป้ิน (เจา้ของบา้น) จ่ือหยงั (ช่ืออะไร) 
ลูกเป้ินก่ีคนเฮาก่จะซอฮํ่าไปเป้ินก่อจะม่วน (สนุก) ข้ึน จากนั้นเฮา (เรา) ก่จะซอปัดเคราะห์ป๋ันปอน
ห้ือ (ใหพ้ร) เจา้ของบา้น (สุนนัทาแตม้ทอง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 2552)  

ดงันั้น จึงเห็นไดว้า่ ช่างซอสมยัก่อนมีศกัยภาพในการต่อรองกบัผูว้า่จา้งทั้งก่อนรับงาน
และระหวา่งแสดงซอ ทั้งน้ีเป็นไปดว้ยประโยชน์ต่างตอบแทน  อาํนาจในการต่อรองไม่ไดข้ึ้นอยูก่บั
ผูว้า่จา้งแต่เพียงผูเ้ดียว เน่ืองจากผูว้า่จา้งก็จะตอ้งการคณะซอท่ีมีช่ือเสียง เพื่อให้สมฐานะ ขณะท่ีช่าง
ซอมีทางเลือก จึงมีสิทธ์ิในการเลือกงานท่ีมีขอ้เสนอท่ีดีกว่า แต่เม่ือรับงานใดแลว้ในการแสดงช่าง
ซอก็จะต่อรองโดยเอาใจเจา้ภาพและสร้างความพึงพอใจให้มากท่ีสุด เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบัตนเอง 
และโอกาสในการแสดงคร้ังต่อไป 

4.4.2  การต่อรองกบัผูช้ม 
ผูช้มหรือผูรั้บสาร ในท่ีน้ีหมายถึงผูท่ี้ไปร่วมงานและไดช้มการแสดงซอ พบวา่ในอดีต

ผูช้มจะเป็นผูช้มท่ีสามารถฟังซอไดอ้ย่างเขา้ถึงในอรรถรสเน่ืองจากฟังไดอ้ย่างเขา้ใจและตรงกบั
รสนิยมของตนเอง โดยการต่อรองระหวา่งช่างซอกบัผูช้มนั้นช่างซอท่ีมีประสบการณ์ จะอาศยัการ
สังเกตบรรยากาศและวเิคราะห์ผูรั้บสาร ดงันั้นอาํนาจจะอยูท่ี่ช่างซอในการซอให้ผูรั้บสารเกิดความ
พึงพอใจ 

ในขณะท่ีการซอในช่วงเชา้จะเป็นการซอท่ีเก่ียวขอ้งกบัพิธีกรรมของงานท่ีจดัข้ึนพบวา่
พื้นท่ีของผามซอก็จะเป็นการซอในเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัพิธีกรรมดว้ย เช่น เร่ืองพุทธศาสนาความ
เช่ือตามขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน ส่ิงท่ีเป็นศิริมงคลเป็นการเช่ือมจกัรวาลวิทยาแบบ
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พุทธใหเ้ขา้กบัชาวบา้น เน่ืองจากเป็นช่วงพิธีกรรมท่ีตอ้งการความศกัด์ิสิทธ์ิ และความเป็นศิริมงคล
ช่างซอจะเขา้ใจและซออยา่งใหเ้ขา้ถึงอารมณ์ตามความเล่ือมใสศรัทธาของผูฟั้ง 

แต่การซอในตอนบ่าย ซ่ึงเป็นช่วงสนุกสนาน ผอ่นคลาย ช่างซอก็จะซอเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
วถีิชาวบา้นทัว่ไปมีการซอถอ้งเก้ียวบ่าวเก้ียวสาวส่วนมากเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัทางเพศความรักและ
ตลกลามกอนาจารซ่ึงมีการพรรนณาแบบมีชั้นเชิงจึงพบวา่ช่างซอไดใ้ชอ้าํนาจในการเปล่ียนผามซอ
ไปจากพื้นท่ีท่ีเช่ือมความศกัด์ิสิทธ์ิให้เขา้กบัชาวบา้น กลายเป็นพื้นท่ีของการนําเร่ืองทางโลกย ์
(profane) ข้ึนมาซอ เพื่อใหผู้ฟั้งไดรั้บความสนุกสนานบนัเทิง 

ดงัคาํกล่าวของช่างซอแม่ทองสร้อยท่ีวา่ “เฮา (เรา) ตอ้งเอาใจ๋คนฟัง คอยสังเกต อนัไหน 
(การซอ) ม่วนบ่ม่วน คนชอบบ่ชอบ ปรับต๋ามสถานการณ์เจา้ (เชา้) ซอห้ือเขา้กบังานบ่ายค่อยซอเอา
ม่วนกัน๋” (ทองสร้อย ภิราษร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 2552) 

นอกจากน้ีช่างซอสามารถต่อรองดว้ยการสร้างปฏิสัมพนัธ์ตรึงผูช้มให้มีส่วนร่วมสนุก
ในการแสดงไดอี้กดว้ย “ถา้มวัก่าอ่าน (มวัแต่อ่าน) ต่ี (ท่ี) เขียนมาอ่านแม่วา่มนับ่ม่วน (ไม่สนุก)คือ
สายต๋าน่ะสายตามนัมวัก่าผอ่ป๊ัป (มวัแต่มองบท)มนับ่ไดส่ื้อสายต๋า (ไม่ไดส่ื้อสายตา) กบัคนดูคนดู
คนฟังบ่มีส่วนร่วมแม่วา่มนับ่ม่วน (ไม่สนุก)ก่เหมือนจ่างซอ (ช่างซอ)ถา้เฮา (เรา) ไปซอเอาผ่อกับ๋
คนฟังเฮาอูก้ับ๋คนฟังตวยคนฟังก่มีส่วนร่วมแต่หมู่จ่างซอต่ีเตรียมมาจดใส่ป๊ัปน่ีซอดีหนาเป้ินจะมีก่า
กาํดีๆ ทั้งนั้นซอดีแต่บ่าม่วนสายต๋าเป้ินบ่ผอ่คนฟังซอจะอ้ีเป้ินฮอ้งวา่ซอดีแต่บ่ม่วน” (สุนนัทาแตม้
ทอง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 2552) 

ดงันั้น ในพื้นท่ีแสดงซอ จะพบการต่อรองระหวา่งช่างซอและผูช้ม ทั้งน้ีช่างซอจะมีวิธี
ในการต่อรอง เพื่อแสดงบทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บการคาดหวงัจากผูฟั้ง ดงันั้น 

4.4.3  การต่อรองกบัรัฐ/ราชการ 
จากการทบทวนเอกสาร พบความพยายามในการต่อรองกบัรัฐของชาวลา้นนาผา่นเพลง

ซอลา้นนาตั้งแต่สมยัโบราณเน่ืองจากหน่วยงานรัฐหรือราชการท่ีเขา้มามีอาํนาจในการปกครองสมยั
นั้น เป็นเจา้หนา้ท่ีท่ีมาจากส่วนกลางท่ีพยายามรวมอาํนาจจากอาณาจกัรหวัเมืองต่างๆ ให้อยูภ่ายใต้
การปกครองเน่ืองจากผูป้กครองในสมยันั้น จะเป็นผูท่ี้มีอาํนาจมาก เป็นเสมือนผูไ้ดรั้บความชอบ
ธรรมจากอาํนาจของโลกศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวบา้นไม่มีโอกาสไดรั้บ 

ดงันั้น ซอจึงเป็นวิธีการปลดปล่อยจากการถูกครอบงาํอย่างชอบธรรมท่ีชาวบา้นจะ
สามารถต่อรองได ้ลกัษณะการต่อรองผ่านรูปแบบการซอท่ีเรียกว่า “ซอเก็บนก”โดยมีโครงเร่ือง
สองโครงเร่ืองซ้อนทบักันอยู่คือโครงเร่ืองเก่ียวกับเร่ืองเพศ เพราะตลอดเร่ืองจะกล่าวถึงเร่ือง
ความสัมพนัธ์ทางเพศความรักระหวา่งสามีภรรยาและยงัมีโครงเร่ืองอีกโครงเร่ืองหน่ึงท่ีซ้อนทบัอยู ่
นัน่ก็คือโครงเร่ืองของการเป็นปรปักษ์กนัระหว่างเจา้นายกบัชาวบา้น ในการอธิบายมุมมองของ
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ชาวบา้นท่ีมีต่อเจา้นาย และความสัมพนัธ์ระหวา่งชาวบา้นกบัเจา้นาย ออกมาเป็นการซอท่ีมีเน้ือหา
หยอกลอ้ เสียดสี และจบลงดว้ยชยัชนะของชาวบา้น ซ่ึงเป็นเร่ืองไม่มีทางเกิดข้ึนในชีวิตจริงไดก้าร
แสดงซอจึงกลายเป็นพื้นท่ีของการสร้างความคิดท่ีเป็นความคิดดั้งเดิมเก่าแก่ของชาวบา้นกบัการ
ปะทะต่อรองอาํนาจของชาวบา้นกบัเจา้นาย 

โดยตามความเขา้ใจของคนลา้นนานั้น เจา้นายกบัชาวบา้นเป็นกลุ่มคนท่ีแตกต่างกนั
ในทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิตจึงมีความขดัแยง้กนัระหวา่งเจา้กบัชาวบา้นการแสดงในซอเก็บนก จึง
ทาํให้ชาวบา้นในลา้นนารู้สึกถึงการไดต่้อสู้ต่อรองซ่ึงบนผามซอนั้น เป็นพื้นท่ีท่ีชาวบา้นสามารถ
แสดงความหมายบางอย่างออกมาเพื่อต่อรองโดยการทาํให้ผูช้ม สนุกสนาน และทาํให้เจา้นาย
กลายเป็นตวัตลกในสายตาชาวบา้น จึงเป็นการต่อรองเพื่อปลดปล่อยอาํนาจท่ีชาวบา้นไม่สามารถ
กระทาํไดใ้นชีวิตจริงโดยตามธรรมเนียมปฎิบติั ซอเก็บนกจะเล่นก่อนลาผาม (จบการซอ)เป็นการ
ซอในช่วงบ่ายหรือคํ่า 

อยา่งไรก็ตาม จากการการสัมภาษณ์ช่างซอของจงัหวดัเชียงรายพบวา่จะให้ความหมาย
ของซอเก็บนกในโครงเร่ืองแรกซ่ึงเป็นทางโลกียม์ากกวา่ 

“หลวง (หมายถึงหน่วยงานของรัฐ) บ่ (ไม่) ค่อยไดม้ายุง่นกัเฮา (เรา) ก็ซอต๋าม (ตาม) ท่ี
ไดฮ้ ํ่าเฮียน (ร่ําเรียน) มาเป้ินก็วา่เป๋นเร่ืองผดิหวักัน๋ของหลวงกบัจาวบา้น (เขาวา่เป็นเร่ืองทะเลาะกนั
ระหวา่งรัฐกบัชาวบา้น) เฮาก็เขา้ใจ๋ไปตวยเป้ิน (เราก็เขา้ใจไปตามเขา)ใจซ้อปิดผามเอาม่วน (ใชซ้อ
เก็บนกก่อนการจบการซอเพื่อความสนุกสนาน) ” (สุนนัทาแตม้ทอง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 
กุมภาพนัธ์ 2552) 

ดังนั้ นการต่อรองกับทั้ งสามกลุ่มคือ ผูว้่าจ้างผูช้ม และหน่วยงานรัฐ จึงเป็นความ
พยายามแสดงอาํนาจเพื่อสร้างตวัตน และเพิ่มมูลค่าให้กบัตนเองแมก้บัหน่วยงานรัฐนั้นแทบจะไม่
สามารถต่อรองไดใ้นชีวติจริง แต่ก็เห็นความพยายามในการปลดปล่อยในพื้นท่ีสาธารณะ 

 
4.5  คุณลกัษณะด้านเครือข่ายและรูปแบบความสัมพนัธ์ 

ลักษณะเครือข่ายและรูปแบบความสัมพนัธ์ในท่ีน้ีจะเป็นรูปแบบความสัมพนัธ์ท่ี
เอ้ือเฟ้ือเก้ือกลู แลกเปล่ียนผลประโยชน์และถอ้ยทีถอ้ยอาศยักนั ระหวา่งซอกบัคน กลุ่มคน องคก์ร 
หรือผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการซอซ่ึงเครือข่ายเป็นองคป์ระกอบยอ่ยประการหน่ึง
ของส่ือพื้นบ้านท่ีถูกประกอบสร้างข้ึน โดยครือข่ายการซอรูปและรูปแบบความสัมพนัธ์ใน
สมยัก่อนของจงัหวดัเชียงรายมีลกัษณะท่ีเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน ดว้ยความท่ีเป็นชุมชนขนาดเล็กท่ี
ช่วยเหลือกนั โดยเครือข่ายและรูปแบบความสัมพนัธ์ท่ีปรากฏมีดงัน้ี 
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4.5.1  เครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์ภายใน 
4.5.1.1  เครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งครูซอกบัลูกศิษย ์
จากการศึกษาขอ้มูลและการการสัมภาษณ์พบวา่ เป็นลกัษณะเครือข่ายท่ีสําคญั และผูก

โยงใหเ้พลงซอลา้นนายงัคงดาํรงอยูไ่ดจ้ากอดีตจนถึงปัจจุบนั เน่ืองจากดงัท่ีไดก้ล่าวในคุณลกัษณะ
ดา้นการสืบทอดแลว้วา่ ในอดีตครูซอเป็นศูนยก์ลางในการฝึกสอนการฝากตวัเป็นศิษยแ์ละเรียนรู้
โดยติดตามครูเป็นส่ิงสาํคญั ดงันั้นครูซอและลูกศิษยจ์ะมีความเคารพรักและผกูพนักนัเป็นอยา่งมาก 

นอกจากนั้น การแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารยผ์่านพิธีไหวค้รูท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ และ
ปฎิบติัสืบทอดกนัมานาน เป็นส่ิงท่ียึดเหน่ียวและทาํให้เครือข่ายช่างซอในจงัหวดัเชียงรายยงัคงมี
แรงเกาะเก่ียว โดยจะมีการกาํหนดช่วงเวลาท่ีแน่นอน ตามประเพณีนิยมซ่ึงเป็นท่ีทราบตรงกนัใน
กลุ่มช่างซอท่ีเป็นศิษยมี์ครู ซ่ึงช่างซอในจงัหวดัเชียงรายส่วนใหญ่ก็จะมีพ่อครูท่ีเป็นตน้แบบคน
เดียวกนัคือ พ่อครูศรีทวน สอนนอ้ย ท่ีถึงแมจ้ะเสียชีวิตไปแลว้ ลูกศิษยก์็ยงัรําลึกถึงพระคุณและจดั
พิธีไหวค้รูทุกปีและมีการสืบทอดกนัมาจากรุ่นสู่รุ่นสําหรับการสืบทอดท่ีมาจากการแสวงหาครู ทุก
ปีจะมีงานไหวค้รู ทั้ งท่ีครูท่ีเสียชีวิตแล้ว และครูท่ียงัมีชีวิตอยู่ โดยแม่ครูทองสร้อยได้ให้การ
สัมภาษณ์วา่ 

“พิธีไหวค้รู ถือเป็นงานสาํคญัของช่างซอ ท่ีตอ้งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติั ไม่วา่จะไปอยู่
ท่ีไหนก็ห้ามพลาด เพราะถือวา่เป็นการให้ความเคารพ และรําลึกถึงพระคุณครู (สร้อยสุดาภิราษร, 
การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 2552) 

ดงันั้นเครือข่ายระหว่างครูซอกบัลูกศิษย ์ถือได้ว่ามีบทบาทสําคญัต่อการท่ีจะยึดโยง
กลุ่มช่างซอใหมี้ความรัก ความสามคัคี และมีพลงัในการสืบทอดเพลงซอลา้นนาใหอ้ยูต่่อไป 

4.5.1.2  เครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งช่างซอ 
สําหรับเครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งช่างซอท่ีพบในจงัหวดัเชียงรายในอดีต

นั้น ผูว้จิยัตั้งขอ้สังเกตวา่ สําหรับช่างซอรุ่นอาวุโสหรือรุ่นครูในยุคนั้นจะไม่เห็นภาพเครือข่ายอยา่ง
ชดัเจน เน่ืองจากพบวา่ ส่วนหน่ึงของช่างซอรุ่นครู จะเรียนรู้การซอดว้ยตนเองในลกัษณะครูพกัลกั
จาํ ใช้พรสวรรค์และเรียนรู้ดว้ยตวัเอง จนสร้างช่ือเสียงและเติบโต จึงไม่จาํเป็นตอ้งพึ่งพาช่างซอ
นอกคณะจะมีก็แต่ช่างซอรุ่นศิษยท่ี์เร่ิมมีเครือข่ายมากข้ึนแต่ก็ยงัอยูใ่นกลุ่มเล็ก พวกเดียวกนั ไม่ตอ้ง
กระชับความสัมพนัธ์มากนักซ่ึงโอกาสได้แสดงร่วมกัน ก็จะเกิดความผูกพนักันและสร้างสาย
สัมพนัธ์ทางสังคม (Social Bonds) ใหเ้กิดข้ึนระหวา่งช่างซอ 

คณะซอในอดีต จากการศึกษาพบว่าจะมีการแข่งขนัประชนักนัอยู่บา้งดงันั้นจึงเป็นวิธี
หน่ึงในการเผยแพร่ความรู้ ความสามารถของตนเอง ใหเ้ป็นท่ียอมรับในกลุ่มช่างซอดว้ยกนั และคน
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ในทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีหากคณะซอใดประสบผลสําเร็จในการแข่งขนัประชนัก็จะเป็นการสร้างช่ือเสียง
เป็นท่ียอมรับในสังคมของคณะนั้นๆ 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของช่างซอในจงัหวดัเชียงราย พบว่าเร่ืองของเครือข่าย/รูปแบบ
ความสัมพนัธ์ในอดีตไม่มีความเขม้แขง็เท่าท่ีควร ดงัท่ีพอ่ครูสิงห์แกว้ วงศม์ูลไดใ้หก้ารสัมภาษณ์วา่ 

“ฮูจ้กักัน๋พ่อง แต่บ่ (ไม่) ค่อยไดอู้ ้(พูด) กนัต่างคนต่างงานนกั (เยอะ) สมยัก่อนจา้งซอ
นกั (ช่างซอมีเยอะ)หมดหน้าซอ (ช่วงฤดูกาลท่ีมีงานซอชุก-ผูว้ิจยั) ก็แยกยา้ยกัน๋ยะไห้ยะนา (แยก
ยา้ยกนัไปทาํไร่ทาํนา) ” (สิงห์แกว้วงศม์ูล, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 11 มีนาคม 2556) 

ดงันั้น แมจ้ะเป็นช่างซอเหมือนกนั ท่ีมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกนัแต่การไดมี้โอกาส
แข่งขนัประชันกนั เพื่อลบัฝีมือบ้าง ก็อาจสร้างการพบปะ ก่อให้เกิดความผูกพนัและสร้างสาย
สัมพนัธ์ทางสังคมระหวา่งช่างซอ 

4.5.1.3  เครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์ผูช้ม 
เน่ืองจากซอเป็นมหรสพระดบัชุมชนซ่ึงเป็นสังคมท่ีสามารถติดต่อส่ือสารกนัไดง่้าย 

และมีความสัมพนัธ์ฉนัทญ์าติพี่นอ้งกนัช่างซอบางคนก็ซอดว้ยใจกนั ไม่ไดซ้อเป็นอาชีพ อาศยัการมี
ความชอบส่วนตวัก็อาจจะไปช่วยร้องในงานของญาติพี่น้อง หรือเพื่อนบา้น ท่ีรู้จกัมกัคุน้กนั เป็น
ลกัษณะของการแบ่งงานกนัทาํใครถนดัทาํครัวก็จะทาํครัว ใครถนดัร้องรําทาํเพลง ก็มาซอให้แม่
ครัว หรือผูม้าร่วมงานฟัง ดังนั้นเครือข่ายผูช้มกบัช่างซอ บางทีก็แยกออกจากกันยาก โดยผูฟั้ง
สามารถมีส่วนร่วมในการแสดง จึงทาํให้เครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์ผูช้มมีความสําคญัต่อการ
ดาํรงอยูข่องซอนอกจากนั้นในถา้บา้นไหนจะจดังานจะมีการถามไถ่กนัวา่ซอคณะใดเล่นดีหรือไม่ดี 
และมีการบอกกนัแบบปากต่อปาก โดยเฉพาะงานบุญใหญ่ประจาํปีของวดัในชุมชนท่ีจะขาดการ
แสดงซอไม่ได ้วดัก็จะมีการวา่จา้งช่างซอท่ีมีช่ือเสียงไปแสดง เพื่อความเป็นหนา้เป็นตาของวดัและ
ชุมชน มีการป่าวประกาศ และมีการเดินทางจากศรัทธาของวดัน้ี ไปชมการแสดงซอของวดัอีก
หมู่บา้น สลบักนัไป ถา้ช่างซอคณะใดเล่นไดถู้กใจก็จะมีผูช้มคนในทอ้งถ่ิน ท่ีไปอาศยัอยูต่่างถ่ินลง
ขนักนัว่าจา้งให้เอาคณะซอไปจดัแสดงด้วยซ่ึงการท่ีซอจดัการแสดงไปยงัทอ้งถ่ินต่างๆ เป็นอีก
วธีิการหน่ึงซ่ึงสามารถเผยแพร่ช่ือเสียงใหค้นในแต่ละทอ้งถ่ินรู้จกั 

“สมยัก่อนคนดูจะฮูจ้กักัน๋ (ผูช้มจะรู้จกักนั)จะมีซอบา้นไหน (จะมีการแสดงซอในงาน
ท่ีไหน) เป้ินก็จะเอ้ินหากัน๋ (ชาวบา้นก็จะส่งข่าวถึงกนั)แลว้ก่ปากนัไป (แลว้ก็ชกัชวนกนัเดินทางไป
งาน)บางงานอยู่ไกล๋ (ไกล) ต้องไปนอนเฝ้า เป้ินตึงฮู้กั๋นว่าคณะไหนม่วน (เป็นท่ีรู้กันในกลุ่ม
ชาวบา้นวา่ซอคณะไหนสนุก)(จนัทร์ตากนัทา, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 16 มีนาคม 2556) 
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4.5.1.4  เครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งช่างซอกบัผูช้ม 
เครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งช่างซอกบัผูช้มของเพลงซอลา้นนานั้นสําหรับ

ผูช้มในชุมชนของทอ้งถ่ินเองไม่พบลกัษณะเครือข่ายท่ีชดัเจนแต่ผูช้มท่ีอยูต่่างถ่ินพบวา่ยงัคงเหนียว
แน่นตั้งแต่อดีตในปัจจุบนั โดยเฉพาะคนพื้นเมืองท่ีไปอยู่อาศยัต่างจงัหวดั เช่น ท่ี อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา ท่ียงัคงมีการรวมกลุ่มกนัจดักิจกรรมงานบุญประเพณีตามรูปแบบความเช่ือของชาวลา้นนาก็
จะติดต่อวา่จา้งช่างซอท่ีเคยใหไ้ปจดัแสดงประจาํไปแสดง 

โดยช่างซอแม่จนัตา ช่างซอท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัและมีโอกาสไดรั้บการว่าจา้งให้ไป
เล่นต่างถ่ินอยูบ่่อยๆ ไดใ้หข้อ้มูลวา่ 

“แม่ก่อไปแผวภาคใตปู้๊ น (ไดไ้ปถึงภาคใต)้ ..มาแลว้ ก็ไปแลกเปล่ียนวฒันธรรมแม่ก่อ
ไจก้าํเมืองนั้นเน๊าะ (ใชค้าํซอท่ีเป็นภาษาคาํเมืองนัน่แหละ)เป้ินจะมีส่ือกลางอูก้ัน๋แห๋มกาํนึง (ผูช้มจะ
มีส่ือกลางในการถ่ายทอดอีกทีหน่ึง) ”(สุนันทา แต้มทอง , การส่ือสารระหว่างบุคคล ,  
1 กุมภาพนัธ์ 2552) 

ดงันั้นเครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งช่างซอกบัผูช้มซ่ึงเป็นคนลา้นนา แต่ไป
อาศยัหรือทาํมาหากินอยูต่่างถ่ิน จะมีความแน่นแฟ้น ไม่แตกต่างจากเครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์
กบัผูช้มท่ีอาศยัอยูใ่นทอ้งถ่ิน 

4.5.2  เครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์ภายนอก 
1.  เครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์กบัหน่วยงานรัฐ 
แมดิ้นแดนลา้นนาในอดีตจะเคยถูกปกครองโดยพม่าก่อนท่ีจะถูกรวมเขา้เป็นส่วนหน่ึง

ของสยามประเทศหรือประเทศไทยในปัจจุบันซ่ึงจากการคน้ควา้เอกสารเชิงประวติัศาสตร์พบว่า
ทศันคติของคนทอ้งถ่ินกบัหน่วยงานราชการจากส่วนกลางท่ีถูกส่งมาปกครองเป็นไปในดา้นลบ
สังเกตไดจ้ากส่ิงท่ีสะทอ้นในเร่ืองของการต่อรองอาํนาจ จาก “การซอเก็บนก” ดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้
เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตามการสร้างเครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์กบัหน่วยงานภาครัฐหรือทาง
ราชการนั้น จากหลกัฐานเร่ิมปรากฏใหเ้ห็นตั้งแต่สมยัพญามงัราย โดยช่างซอคู่แรกเป็นชายเผา่ละวา้ 
(ลวัะ) ช่ือวา่ เจา้แสนต๋าดาํ และเจา้คาํต๋าห้อยซ่ึงพญามงัราย ไดน้าํมาซอเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมือง
โยนก (อาํเภอเชียงแสนในปัจจุบนั) และนาํช่างซอท่ีมีฝีมือติดตามไปท่ีเมืองเชียงใหม่ดว้ยซ่ึงช่างซอ
ทั้ง 2 ท่าน ถือไดว้า่เป็นบรมครูดา้นการซอสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั (เกษม  ดวงงาม, 2542, น. 59) 

ต่อมาพบว่าการท่ีซอก็ได้แพร่หลายเขา้ไปสู่ราชสํานักของลา้นนาโดยเจา้ผูค้รองนคร
เชียงใหม่หลายพระองค ์ต่างมีคณะช่างซอประจาํคุม้ของพระองค์แมก้ระทัง่เจา้อินวิชยานนท ์พระ
บิดาของพระราชายาเจา้ดารารัศมี ในรัชกาลท่ี 5เจา้ผูค้รองนครเชียงใหม่องคท่ี์ 7 แห่งราชวงศก์าวิละ 
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ก็ได้ช่างซอนางหน่ึงมาเป็นชายา (ไม่ปรากฏนาม) แล้วกาํเนิดบุตร คือ เจา้น้อยมหาวนั (นงเยาว์
กาญจนาจารี, 2532) 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่หลงัจากท่ีพระราชชายาเจา้ดารารัศมี เสด็จกลบัไปประทบัท่ีเชียงใหม่
เป็นการถาวร (พ.ศ.2457) แลว้ พระองค์ท่านเป็นผูท่ี้มีบทบาทสําคญัในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและ
พฒันาเพลงซอลา้นนาอย่างมาก พระองค์ให้นาํเอาครูซอท่ีเก่งๆ มีช่ือเสียงในสมยันั้น เช่น นายศรี
หม่ืน ปลายรางเขา้ไปสอนการขบัเพลงซอลา้นนาแก่ลูกหลานเช้ือพระวงศข์องพระองคเ์จา้เครือแกว้ 
ณ เชียงใหม่ ซ่ึงเป็นอีกผูห้น่ึงท่ีเคยไดรั้บการสอนการขบัเพลงซอลา้นนาจากคุม้ของพระราชายาฯ
นอกจากน้ี พระองค์ท่านยงัไดนิ้พนธ์บทละครเพลงซอลา้นนาเร่ืองพระลอตอนสองพี่เล้ียงไปหาปู่
เจา้สมิงพราย 

อาจกล่าวได้ว่าพระราชายาดารารัศมี เป็นผูบุ้กเบิกการนาํเพลงซอล้านนามาเล่นเป็น
ละครเป็นเร่ืองราวซ่ึงแต่เดิมนั้นมกัจะเป็นแค่การขบัลาํนําโตต้อบกนัเท่านั้นนอกจากน้ีเพลงซอ
ล้านนายงัได้เข้ามามีบทบาทในพระราชพิธีใหญ่ๆ หลายคร้ัง เช่น เม่ือ พ.ศ.2496 เม่ือคราวท่ี
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 7เสด็จพระราชดาํเนินมณฑลพายพั นั้น พระราชายา
ฯ ไดท้รงพระนิพนธ์บทร้องเพลงซอล้านนา เพื่อขบัร้องถวาย โดยการแต่งทาํนองซอใหม่ข้ึนมา
ทาํนองหน่ึงเรียกวา่ “ทาํนองซอยิน้” ใชข้บัร้องคร้ังแรก ในงานสมโภชชา้งพลายซ่ึงบริษทับอร์เนียว
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจา้อยู่หัวท่ีสําคญัคือพระราชายาฯ ท่านเป็นบุคคลแรกท่ีได้
ประดิษฐ์ท่ารํา ประกอบการขบัซอ โดยเรียกว่า “ระบาํซอ” ซ่ึงถือไดว้่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของ
เพลงซอลา้นนา (สมฤทธ์ิ ลือชยั, 2534) 

ดงันั้น การมีเครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นกบัทางเจา้ฟ้าเจา้แผ่นดินใน
สมยัก่อน ทาํให้เพลงซอลา้นนาไดรั้บการยกระดบัจากวฒันธรรมราษฎร์เป็นวฒันธรรมหลวงการ
เกรงกลวัต่ออาํนาจของทางราชการของชาวบา้นก็ลดนอ้ยลงเครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์จึงเป็น
เคร่ืองมือในการเสริมสร้างศักยภาพและอํานาจให้แก่ศิลปิน (Empowerment)ท่ีสามารถสร้าง
สถานภาพให้แก่บุคคล (StatusConferral) ทาํให้ช่างซอในยุคน้ีดาํรงอยูอ่ยา่งมีช่ือเสียงเกียรติภูมิ มี
ความภาคภูมิใจในศกัด์ิศรี 
 
4.6  คุณลกัษณะด้านการบริหารจัดการ 

ลกัษณะการบริหารจดัการเป็นความสามารถและประสิทธิภาพในการดาํเนินการเพื่อให้
คณะซอซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมารวมกนัโดยมีวตัถุประสงค์บางอย่างร่วมกนัให้สามารถทาํงานและ
ดาํรงอยูร่่วมกนัไดด้ว้ยความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยแบ่งการวิเคราะห์คุณลกัษณะดา้นการจดัการ
ของเพลงซอลา้นนาท่ีพบไดด้งัต่อไปน้ี 
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4.6.1  การบริหารจดัการตนเอง 
ช่างซอในอดีตมีแรงจูงใจ หรือมูลเหตุ ในการหดัซออยูห่ลายประการ ส่วนใหญ่เร่ิมตน้

จากใจรัก จึงตอ้งการเรียนรู้และฝึกฝนถา้ไม่มีโอกาสฝากตวัเป็นศิษยแ์บบแสวงหาครู ก็จะเป็นแบบ
ครูพกัลกัจาํ ซ่ึงทั้ง 2 รูปแบบตอ้งใชค้วามมีวินยัต่อตนเองในการฝึกฝน ไม่วา่จะเป็นการจดัการเร่ือง
เวลาส่วนตวั เวลาตอ้งปรนนิบติัรับใชพ้อ่ครูแม่ครูเวลาในการฝึกท่องบทซอ เป็นตน้ 

นอกจากนั้นผูว้ิจยัพบวา่การแสดงซอในอดีต ใชป้ระกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนางาน
บุญตามประเพณีช่างซอจึงจะตอ้งมีความรู้ทางพุทธศาสนา ประเพณี ความเช่ือและขอ้ห้ามต่างๆจึง
อยูใ่นฐานะเป็นปราชญช์าวบา้น มีสถานภาพทางสังคม ทาํให้การดาํเนินชีวิตตอ้งระมดัระวงับางคน
ถึงขนาดตอ้งปฏิบติัตนตามหลกัพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดความน่าเช่ือถือ โดยช่างซอท่ีมีช่ือเสียงส่วน
ใหญ่ไดรั้บการยอมรับและยกยอ่งจากชุมชน และคนในทอ้งถ่ิน วา่เป็นเสมือนแบบอยา่ง ตวัอยา่งท่ีดี
งามและเป็นท่ีเคารพ จนบางคร้ังไดรั้บการยกยอ่ง แต่งตั้งเป็น กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นซ่ึงแสดงให้เห็นว่า 
เพลงซอลา้นนาลา้นนา มีอิทธิพล และสามารถสร้างศรัทธาต่อชุมชนทอ้งถ่ินไดด้งัเช่นคาํกล่าวของ
พอ่ครูสิงห์แกว้ ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นวา่การบริหารจดัการตนเองท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีของช่างซอส่งผลให้
ไดรั้บการยอมรับจากคนในชุมชน 

“ตอนไม่ไดซ้อ ไดเ้ป็นกรรมการหมู่บา้นทุกอย่าง ตั้งแต่สมาคมฌาปนกิจกรรมการวดั 
กรรมการศึกษาเอาไปเอามาเป๋น (เป็น) แพทยป์ระจาํตาํบลแหม (อีกดว้ย) แต่กวา่เขา (ชาวบา้น) จะ
ยอมฮบั (ยอมรับ) ตอ้งอดเอาขนาดตอ้งยะห้ือเขายอมฮบั (ตอ้งทาํให้ชาวบา้นยอมรับ) ”(สิงห์แก้ว
วงศม์ูล, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 11 มีนาคม 2556) 

4.6.2  การบริหารจดัการสมาชิกในคณะ 
รูปแบบการจดัสรรงานภายในคณะซอในอดีตท่ีมีสมาชิกคณะหน่ึงประมาณไม่เกิน 15 

คน หวัหนา้คณะ ซ่ึงเป็นช่างซอดว้ย อาจเป็นผูช้ายหรือผูห้ญิง จะทาํหนา้ท่ีการบริหารจดัการสมาชิก
ในคณะดว้ยตนเองโดยมีหน้าท่ีสําคญัดงัต่อไปน้ีคือเป็นผูค้วบคุมรับผิดชอบบริหารกิจการภายใน
คณะเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยการ แบ่งจดัสรรภาระหน้าท่ีให้กบัสมาชิกการควบคุมดูแลให้การ
แสดงเป็นไปตามกําหนดการติดต่อประสานและรับงานการจัดสรรรายได้ให้แก่สมาชิกอย่าง
ยุติธรรมและเม่ือลูกศิษย ์ฝึกฝนกบัหวัหนา้คณะ จนซอออกงานไดแ้ลว้ หัวหน้าคณะซอก็จะให้ลูก
ศิษย์ติดตามไปแสดงกับคณะ เพื่อหาประสบการณ์การแสดงการแสดงจริงแตกต่างกันกับการ
ฝึกซอ้ม หวัหนา้คณะจะกาํหนดขอ้ปฏิบติัไวซ่ึ้งขอ้ปฏิบติับางขอ้ยงัคงมีอิทธิพลเร่ืองความเช่ือเขา้มา
มีบทบาท เช่น การไหวค้รูก่อนการซอเพื่อแสดงความเคารพและสร้างขวญัและกาํลงัใจให้สมาชิก
ในวงใหก้ารซอล่ืนไหลไม่ติดขดั 
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โดยความสัมพนัธ์ระหวา่งหวัหนา้คณะกบัสมาชิกในคณะเป็นไปอยา่งใกลชิ้ดและสนิท
สนมกนัมาก เสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกนัซ่ึงสมยัก่อนงานเยอะ ตอ้งมีสมาชิกในวงไว ้เช่น 
พอ่ครูสิงห์แกว้ จา้งช่างป่ีช่างซึงไวใ้นวง 2ชุดเพราะมีงานชุกและบางงานเล่นติดต่อกนัหลายวนั ตอ้ง
สลบักนัให้ช่างป่ีซึงไดพ้กับา้งรวมถึงช่างซอท่ีเป็นคู่ถอ้งก็ตอ้งมี2 คู่ สลบักนั และสมาชิกทุกคนใน
คณะสามารถเล่นประกอบละครซอไดอี้กดว้ย 

“ตั้งวงมีช่างป่ี 2 วง ชุดละ 4 คน ป่ีจุม3 ซึงตดั 1 บางวงมีแผวสะลอ้ (มีสะลอ้ดว้ย) เอาไป
ไวห้ลาย (เอาไปแสดงเยอะ) เพราะบางงานเป้ิน (เจา้ภาพ) จา้ง 2 วนั 2 คืน เอาช่างป่ีไปชุดเดียวก็อิด 
(เหน่ือย จา้งซอยงัไดย้ ั้ง (ช่างซอไดห้ยุดพกั) จา้งป่ีบ่ไดย้ ั้ง (ช่างป่ีไม่ไดพ้กั) เวลาชุดท่ีไม่ไดเ้ป่า เอา
ไปประกอบเล่นละครซอดว้ย (สิงห์แกว้วงศม์ูล, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 11 มีนาคม 2556) 

นอกจากนั้น กลไกการบริหารจดัการโดยใชค้วามเคารพต่อครู ทั้งครูท่ีมีชีวิตอยูแ่ละครู
ท่ีเสียชีวติไปแลว้สร้างความกตญัํูและการปฏิบติัตามขนบธรรมเนียมท่ียึดถือกนัมาการ “ไหวค้รู” 
ก่อนการแสดง หรือประกอบพีธีกรรม โดยมีขนัตั้งวางไวบ้ริเวณดา้นหนา้ผามซอซ่ึงการไหวค้รูเช่ือ
วา่เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นมาก ซอทุกคณะจะตอ้งกระทาํถา้คณะใดกระทาํเพียงขอไปที หรือไม่กระทาํถือวา่
จะเกิดความไม่เป็นศิริมงคลต่อคณะซอ ทาํให้ซอไม่ไดห้รือไม่ล่ืนไหลมีปัญหาหรืออุปสรรคทั้งน้ี
เพราะเช่ือกนัวา่ ถา้ มีการเล่นของทางไสยศาสตร์ แลว้ไม่มีครูคุม้ครองก็จะเกิดเหตุท่ีไม่ดีเช่นอยา่กิน
นํ้ าท่ีมีคนไม่รู้จกัเอามาให้ จะทาํให้ซอไม่ไดก้ลไกความเช่ือเร่ืองครูถือเป็นหลกัฐานท่ีสําคญัในการ
ใชบ้ริหารจดัการในคณะของตนไดเ้ป็นอยา่งดีเน่ืองจากสมาชิกทุกคนให้ความเช่ือถือ เกรงกลวั และ
กตญัํูต่อครูซ่ึง ความเช่ือเร่ืองเร่ืองบูชาครูน้ี ทาํหน้าท่ีเป็นกลไกสําคญัในการควบคุมทั้งความคิด
และวิธีปฎิบัติต่อคนในคณะในหลายด้านเน่ืองด้วยสมาชิกมีความหวาดกลัว และเกรงกลัว
บทลงโทษท่ีจะเกิดข้ึนจากการฝ่าฝืนและไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเหล่านั้น เป็นความเช่ือเหล่าน้ีได้
บ่มเพาะ สั่งสมในสังคมท้องถ่ินมาอย่างยาวนานการเคารพส่ิงท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ เช่น ผ ี
วิญญาณ บรรพบุรุษนบัไดว้่าเป็นรูปแบบและวิธีการหน่ึงท่ีไดผ้ลอยา่งแยบยล โดยสมาชิกในคณะ
ในอดีตยอมท่ีจะปฏิบติัตามกฎ และระเบียบต่างๆ ในคณะของตน ตามท่ีไดรั้บการช้ีแนะจากหวัหนา้
คณะอยา่งไม่มีเง่ือนไข 

4.6.3  การจดัการเร่ืองรูปแบบการแสดง 
รูปแบบการแสดง จะข้ึนอยู่กบัลกัษณะงานและระยะเวลาในการแสดงซอ ดงัท่ีพ่อครู

สิงห์แกว้กล่าวไวว้า่ “อยูท่ี่ระยะเวลาการวา่จา้งก่ีวนัจะตอ้งเล่นเน้ือหามากนอ้ยให้เหมาะสม ชวนให้
ติดตาม” (สิงห์แกว้วงศม์ูล, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 11 มีนาคม 2556) 

ปกติถา้เป็นการจา้งภายในวนัเดียว รูป แบบก็จะคลา้ยกนัทุกคณะคือ แบ่งเป็นช่วงเช้า
และช่วงบ่ายซ่ึงอาจเลยไปถึงช่วงคํ่าโดยในช่วงเช้า ท่ีเป็นซอเก่ียวกบัพิธีการของงาน ช่วงบ่ายจึงจะ
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เป็นซอเพื่อความสนุกสนานบนัเทิง และช่วงคํ่ารูปแบบก็จะเพิ่มความคึกคกั เร้าใจ ดว้ยภาษาและ
ลีลาท่ีเอาใจผูช้มเต็มท่ี ซ่ึงช่างซอจะมีวิธีการสานความสัมพนัธ์กบัผูช้ม โดยการสร้างความสนิท
สนม คุน้เคย และการมีส่วนร่วม ดว้ยการทกัทาย เอ่ยช่ือเจา้ภาพ หรือผูม้าร่วมงาน ท่ีอาจรู้จกักนัเป็น
การส่วนตวั ซ่ึงแต่ละคณะจะมี วิธีการจดัการการแสดงท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัการออกแบบของ
หวัหนา้คณะ และช่ือเสียงของคณะซอหรือช่างซอจะบ่งบอกคุณลกัษณะและความสามารถในการ
ซอท่ีเป็นจุดเด่นของคณะซอนั้นๆ อยา่งเด่นชดั 

โดยรูปแบบการความสร้างมนุษยสัมพนัธ์ระหวา่งช่างซอกบัผูช้มในอดีตจะเห็นไดจ้าก
การทกัทายปราศยัสร้างความสนิทสนมคุน้เคย การพูดคุยหยอกลอ้ และเชิญชวนให้ผูช้มบริจาคเงิน
เพื่อเป็นกาํลงัใจใหช่้างซอ 

เม่ือรสนิยมของผูช้มเปล่ียนไปตามกาลเวลานั้น ในยุคน้ีพบวา่มีความพยายามของช่าง
ซอท่ีจะนาํเสนอรูปแบบใหม่ในการจดัการแสดง โดยนาํเสนอซอในรูปแบบการแสดงละครซอและ
บริหารจดัการใหส้มาชิกทุกคนในคณะไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงดว้ยดงัเช่นคณะสลีเก็นทเ์มืองของ
พอ่ครูสิงห์แกว้ 

“ละครซอเล่นเป็นคนแรกของภาคเหนือ เพราะซอธรรมดาหดหาย แพว้งดนตรีก็มานัง่
นึกวา่จะทาํตั้งไงใหค้นมาสนใจพอดีไปแอ่ว (เท่ียว) ทางใต ้ไปเล่นยีเ่ก (ลิเก) ท่ีสุโขทยัมาคิดคนเดียว
วา่ถา้เฮา (เรา) เอาไปประดิษฐ์เล่นอย่างลิเกแต่บ่ฮอ้งลิเก แต่ฮอ้ง (ร้อง) เพลงซอลา้นนาพลิกแพลง
หลายแบบ มีเพลง อ่ือเสเลเมา เพลงพม่า เพลงพระลอเวลาออกป่าออกดงก็เอาเพลงพระลอเดินดง 
เวลาต๋ายก็เอาเพลงโศรกมนัโศรกล่อ ก่อเอาเพลงอ่ือ เวลาเฮาอูก้นัด่ากนัเจ็บกนั ก็เอาเพลงเสเลเมา 
มนัเจ็บลู่ เวลาเฮาไปบ่ดายๆ เร่ืองบ่เป๋นเร่ืองก็เอาซอดาด ซอเจียงใหม่น่ีอ้ีหนาดงัแตห้นงัฉาย 3 จอ 
เลิกหมดเลย เขา (ผูช้ม) บอกว่าไปผ่อตัว๋แตดี้กว่าบ่ะ คร้านผ่อเงา” (สิงห์แกว้วงศ์มูล, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 11 มีนาคม 2556) แสดงให้เห็นถึงการจดัการรูปแบบให้เหมาะสมและถูกใจผูช้มให้
มากยิง่ข้ึน เพื่อใหค้ณะอยูต่่อไปได ้

4.6.4  การบริหารจดัการวตัถุ  
ในการแสดงซอนั้น จะไม่มีวสัดุอุปกรณ์ ท่ีใช้ในการแสดงซอมากนัก โดยอุปกรณ์ท่ี

เก่ียวขอ้งก็จะเป็นพวกเคร่ืองดนตรีท่ีใช้ในการบรรเลงประกอบการแสดง ซ่ึงได้แก่ ป่ีจุม และซึง 
เป็นหลกัซ่ึงผลิตจากวสัดุทอ้งถ่ิน พวกไม ้ไมไ้ผ ่หาซ้ือง่าย ราคาไม่แพง พกพาสะดวก ไม่มีการขน
ยา้ย สามารถนาํไปพร้อมช่างป่ีซึง ไดส้ะดวกดงันั้นในยุคน้ีจึงไม่มีปัญหาเก่ียวกบัเคร่ืองดนตรีท่ีใช ้
ทั้งในแง่การบริหารจดัการและการบาํรุงรักษา 
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“อุปกรณ์ต้ี (ท่ี) เอาไปตวย (ดว้ย) อยา่งเดียวก็คือ ป่ี ก็ห้ือ (ให้) จา้งป่ี (ช่างป่ี) เตรียมไป 
อยา่งอ่ืนเจา้ภาพเตรียมห้ือ (ให้) หมดก็บ่ (ไม่) ตอ้งดูแลรักษานกั (มาก) ” (สร้อยสุดา ภิราษร, การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 2552) 

4.6.5  การบริหารจดัการรายได ้
ในอดีต แมส้มาชิกในวงจะมีจาํนวนมากพอสมควร แต่หวัคณะก็สามารถบริหารจดัการ

เร่ืองรายได ้ค่าจา้งให้แก่สมาชิกได ้โดยใช้หลกัการจ่ายเงินจะจ่ายให้ทนัท่ีท่ีมีการแสดงจบลง โดย
หวัหนา้คณะจะเป็นผูจ้ดัสรรรายไดต้่อสมาชิกในคณะทั้งหมดโดยหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่นค่า
เช่าเหมารถและค่าติดต่อแลว้ก็จะจดัสรรปันส่วนให้เท่าๆกนั ตามท่ีพ่อครูสิงห์แกว้ ไดเ้ล่าให้ฟังดงัน้ี
วา่ 

“ค่าแรงแบ่งเท่ากนัหมดเฮาเป๋นหัวหน้าบางทีตอ้งกะเกณฑ์หน่ึงค่ารถ บางทีก็เหมา
แลว้แต่งานเมินก่อ (นานแค่ไหน)ถา้สามวนัสามคืน ก็ตอ้งใจ ้(ใช)้ คนนกัสูงสุดราว 3, 000 – 4, 000 
บาท แต่เงินมีคุณค่ามากกวา่บ่เด่ียว (ปัจจุบนั)วนัเดียวห้าร้อยหกัค่ารถ ค่าก๋ินเหลือจากนั้นแบ่งเลยต้ือ
แบ่งไปแบ่งมาเหลือร้อยก็ห้ือบ่อครูบางชุดข้ีจ๊ิ (ตระหน่ี) ก็บ่อเห้ือ (ไม่ให้)ถา้บ่ปอแบ่ง (ถา้ไม่พอ
แบ่ง) ก็ห้ือป้อครูเหีย (ก็ใหพ้อ่ครู) (สิงห์แกว้  วงศม์ูล, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 11 มีนาคม 2556) 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคณะของช่างซอรุ่นเก่าในยุคต่อมาท่ีให้ขอ้มูลวา่ “แบ่งโดยเท่าเทียมกนั
ทั้งวง ไม่วา่จะเป็นช่างป่ี หรือช่างซอแต่หัวหน้าวงจะหกัค่าใช้จ่ายส่วนกลางไว ้เช่น ค่ารถค่าติดต่อ
(นครินทร์ ใจธรรม) ” 

ดงันั้นสามารถสรุปได้ว่าการบริหารจดัการคณะซอในสมยัดั้งเดิม ไม่มีความยุ่งยาก
ซบัซอ้นมากนกั แมจ้ะมีจาํนวนสมาชิกในวงค่อนขา้งมากแต่ก็มีการบริหารอยา่งฉนัทญ์าติมิตรถอ้ย
ทีถอ้ยอาศยั การจดัสรรรายไดก้็จะยดึหลกัการแบ่งโดยเท่าเทียมกนั 
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4.7  สรุปข้อค้นพบในคุณลกัษณะทั้ง 6 ด้านของเพลงซอล้านนายุคดั้งเดิม 
 
ตารางที ่4.1สรุปคุณลกัษณะของเพลงซอลา้นนาในดา้นรูปแบบและเน้ือหา 

 
เกณฑ ์ ขอ้คน้พบ 

1. ส่วนท่ีมองเห็น 
1.1 ดอก ผล ใบ 

1.1.1 การแสดงซอ 
 
 
 
 
 
 

1.1.2 สถานท่ีในการแสดง 
 
 
 
 

 

 
 
การแสดงซอเป็นการขบัลาํนําโดยนาํเร่ืองเล่า
หรือวรรณกรรมแบบมุขปาฐะท่ีมีการบอกเล่า
แบบปากต่อปากสืบทอดกันมาในท้องถ่ินมา
ร้องประกอบทาํนองในลักษณะเพลงพื้นบา้น
และใชเ้คร่ืองดนตรีพื้นบา้น ไดแ้ก่ ป่ีจุมและซอ 
บรรเลงประกอบ 
 
1.แสดงในสถานท่ีท่ีเรียกวา่ “ผามซอ” โดยเป็น
ส่วนหน่ึงของพิธีกรรมศักด์ิสิทธ์ิประจํางาน  
เป็นพื้นท่ีทางธรรมในช่วงเชา้  เพื่อประกอบพิธี  
ส่วนในช่วงบ่ายหรือคํ่า ผามซอก็จะกลายเป็น
พื้นท่ีทางโลกเพื่อใหค้วามบนัเทิง 
2. มีลกัษณะเรียบง่าย ไม่เนน้ความคงทนมาก 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์ ขอ้คน้พบ 
1.1.3 การแต่งกาย 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.4  การฟ้อนประกอบการซอ 

 
 
 
 
 
 

1.1.5  เคร่ืองดนตรีประกอบการ
แสดง 
 

1.การแต่งกายดว้ยชุดพื้นเมืองท่ีเรียบง่าย 
- ผูช้าย นิยมจะใส่เส้ือหมอ้ฮ่อม กางเกง

สะดอหรือกางเกงสุภาพ และคาด
ผา้ขาวมา้ 

- ผูห้ญิง นิยมชุดผา้ซ่ินตามแบบพื้นเมือง
หรือชุดท่ีตดัเยบ็ดว้ยผา้พื้นเมือง 

2. มีความเป็นเอกลกัษณ์ บ่งบอกถึงความเป็น
ลา้นนา  

1.การฟ้อนจะมีเน้ือหาสัมพนัธ์กบัวถีิชีวติของ
ผูค้นในทอ้งถ่ิน 
2. ท่าฟ้อนท่ีนิยม ไดแ้ก่ ท่าสอดสร้อยมาลา  
ฟ้อนแงน้  ฟ้อนป่ันฝ้าย  เป็นตน้ 
3. วตัถุประสงคน์อกจากใหค้วามเพลิดเพลิน
แลว้ ยงัใชเ้ป็นวธีิการขอเงินจากผูช้ม ซ่ึงเป็น
ธรรมเนียมปฎิบติัสืบทอดกนัมา 
1. เคร่ืองดนตรีพื้นเมือง ไดแ้ก่  ป่ี เรียกวา่ “วงป่ี
จุม” ซ่ึงถา้หากใชป่ี้ 3 เลา ประกอบดว้ย ป่ีแม่ ป่ี
กลาง  ป่ีกอ้ย จะเรียกวา่ป่ีจุม 3  ถา้ใชป่ี้ 4 เลา 
คือ ป่ีแม่ ป่ีกลาง ป่ีกอ้ย ป่ีตดั ก็เรียกวา่ ป่ีจุม 4  
และถา้เอา “ซึง” มาร่วมบรรเลงดว้ยเพื่อช่วย 
“อุม้เสียง” ใหเ้กิดความไพเราะยิง่ข้ึนก็จะ
เรียกวา่ ป่ีจุม 5 

1.2  ลาํตน้  
-  ความรู้เก่ียวกบัเพลงซอลา้นนา 

 

การเช่ือมต่อความรู้/ความเขา้ใจร่วมกนั เก่ียวกบั
การซอระหวา่งช่างซอกบัผูฟั้งซอ เพื่อยึดโยงให้
เพลงซอล้านนามีคุณค่า และความหมาย ตาม
แบบลา้นนา 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์ ขอ้คน้พบ 
2.  ส่วนท่ีมองไม่เห็น 

2.1 ราก 
2.1.1ความเช่ือ/ศรัทธา/การเคารพครู

ผา่นพิธีกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.การไหวค้รูซอ 
-  เป็นพิธีกรรมเพื่อรําลึกถึงพระคุณและแสดง
ความกตญัํูครูท่ีสอนวชิาซอ ทั้งท่ียงัอยูแ่ละ
ล่วงลบั จดัข้ึนเป็นประจาํทุกปีๆละ คร้ัง 
2. การไหวค้รูก่อนซอหรือการข้ึนครู 
- เป็นพิธีกรรมเพื่อแสดงความเคารพครูท่ีไดส้ั่ง
สอนใหคุ้ม้ครอง  สามารถขบัซอไดอ้ยา่งล่ืน
ไหล ไม่ติดขดั  คิดคาํซอไดอ้ยา่งฉบัไว  มี
ปฏิภาณไหวพริบ  มีเสน่ห์เป็นท่ีช่ืนชอบ ไม่มี
อุปสรรค  และความเช่ือในเร่ืองช่วยใหแ้คลว้
คลาดจากไสยศาสตร์ 
3. การแบ่งครูซอ 
- เป็นพิธีกรรมเพื่อทาํพิธีขออนุญาตเป็นครูซอ  
หลกัจากท่ีช่างซอไดเ้รียนวชิาความรู้และฝึกฝน
เกิดความชาํนาญ   จนสามารถแยกคณะซอเป็น
ของตนเอง  และตอ้งการเป็นครูสอนซอสืบ
ทอดใหลู้กศิษยรุ่์น ต่อๆไป 
4. การกินออ้   
- เป็นพิธีกรรมเก่ียวกบัความเช่ือในเร่ืองการ
ช่วยเสริมสร้างสติปัญญาและการจดจาํบทซอ 
ซ่ึงคาํวา่ ออ้ เป็นภาษาทอ้งถ่ินวา่ อ่องออ้  
หมายถึง มนัสมองหรือ สติปัญญา   
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์ ขอ้คน้พบ 
2.1.2  ความเป็นลา้นนาผา่นทาํนอง

เพลงซอลา้นนา 
1.ใชใ้นการส่ือสารเพื่อบ่งบอกความเป็นเพลง
พื้นบา้นของลา้นนา 
2.ใชเ้พื่อใหเ้หมาะสมกบักาละเทศะ ตามเน้ือเร่ือง 
และอารมณ์ของการซอ    
3.ทาํนองหลกัๆก็จะไดแ้ก่  ทาํนองตั้งเชียงใหม่  
ทาํนองจะปุ  ทาํนองละมา้ย ทาํนองพม่า  ทาํนอง
เง้ียว  ทาํนองอ่ือ  ทาํนองป่ันฝ้าย  เป็นตน้ 

2.1.3  ความเป็นลา้นนาผา่นภาษาคาํ
เมือง 

1.สามารถใชใ้นการส่ือสารเพื่อสร้างอตัลกัษณ์
ร่วมของความเป็นชุมชน 
2.ก า ร ส ะ ท้อ น ถึ ง ก า ร เ ป็ น ส่ื อ ท่ี ต อ บ ส น อ ง
ความสัมพนัธ์ของชุมชน 
3.ใช ้“ภาษามะเก่า” หรือ ภาษาคาํเมืองโบราณ 

2.1.4  การวางความสัมพนัธ์ทาง
โลกและทางธรรม 

 

1.การทาํหนา้ท่ีเป็นปราชญช์าวบา้นของช่างซอ 
จึงมาจากการนาํวชิาความรู้ และหลกัธรรมทาง
พุทธศาสนามาซอใหส้อดคลอ้งกบัวถีิชีวติของ
ผูช้ม 
2.เป็นการเช่ือมจกัรวาลวทิยาแบบพุทธใหเ้ขา้กบั
ชาวบา้น เน่ืองจากเป็นช่วงพิธีกรรมท่ีตอ้งการ
ความศกัด์ิสิทธ์ิ และความเป็นศิริมงคลแต่หลงั
พิธีกรรมจะเป็นช่วงโลกีย ์

2.1.5 การปลูกฝังคุณธรรมทางพุทธ
ศาสนา 

ช่างซอส่วนใหญ่ศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัจารีต  
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวฒันธรรมและ
พุทธศาสนา โดยเฉพาะทางพุทธศาสนา 
เน่ืองจากพุทธศาสนาเก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวติชาว
ลา้นนาอยา่งใกลชิ้ดและสอดแทรกหลกัคาํสอน
ในเน้ือหาของการแสดงซอ 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์ ขอ้คน้พบ 
2.1.6  การใหส้าระและบนัเทิงแฝงการ
ปลดปล่อยทางเพศ 

 

ช่างซอจะแสดงซอแบบสนุกสนานร่ืนเริง เอาใจ
ผูช้ม  มีการปะทะคารมหยอกลอ้เก้ียวพาราสีกนั
ระหว่างช่างซอชาย-หญิง ท่ีเป็นคู่ถ้องด้วย  ซ่ึง
เป็นเร่ืองลามกอนาจาร สองแง่สองง่าม  ทาํให้
ได้รับความสนใจและสร้างบรรยากาศของงาน
ให้มีความคึกคกั  มีชีวิตชีวา ซ่ึงเป็นวิถีชาวบา้น
ของชุมชนล้านนาตอบสนองความต้องการ
พื้นฐานทางด้านจิตใจเร่ืองแรงขบัทางเพศของ
มนุษย ์

 
ตารางที ่4.2  ตารางสรุปคุณลกัษณะของเพลงซอในดา้นการส่ือสารในการแสดง 

 
เกณฑ ์ ขอ้คน้พบ 

1. ช่างซอ 
1.1 รุ่นของช่างซอ 

1. แบ่งตามการเคารพนบัถือตามอายแุละ 
ประสบการณ์ในการซอได ้ออกเป็น 2  รุ่นคือ 
ช่างซอรุ่นครู และ ช่างซอรุ่นศิษย ์
2. ช่างซอรุ่นครูเป็นช่างซอท่ีมีอายตุั้งแต่ 60 ปี
ข้ึนไป ท่ีพบมีแต่เพศชาย มีประสบการณ์ในการ
ซอมามากกวา่ 50 ปี  มีความอาวโุสทั้งวยัวุฒิ
และคุณวฒิุ ไดรั้บความเคารพนบัถือ ยกยอ่งถูก
เรียกในกลุ่มช่างซอดว้ยกนัเองวา่เป็น “พอ่ครู”    
3. ช่างซอรุ่นศิษย ์มีอายตุั้งแต่  45  ปีข้ึนไป ทั้ง
เพศชายและเพศหญิง  มีประสบการณ์ในการ
ขบัซอมากวา่ 30 ปีข้ึนไป  ผา่นการฝึกฝนและ
เรียนซอมาจากพอ่ครูแม่ครู 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์ ขอ้คน้พบ 
1.2 คุณสมบติั 1. ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ท่ีผา่นการบวชเรียน 

2. การมีพรสวรรค ์ ใจรักใฝ่รู้  และปฏิภาณกว ี  
3. มีความรู้ทางโลกและทางธรรม (เนน้ทาง
ธรรม)  

    1.3 สถานภาพ 
 
    1.4 วตัถุประสงคใ์นการแสดง 
 
 
 
 
    1.5 บทบาทของช่างซอ 
 
 
 
2. สาร (message)  
   2.1 ลกัษณะเน้ือหา      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ซอเป็นอาชีพเสริมโดยอาชีพหลกัคือดา้น
เกษตกรรม ไดแ้ก่ การทาํนา 
1. ใหส้าระและความบนัเทิงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พิธีกรรม ความเช่ือทางศาสนา และวถีิชีวติของ
ชาวลา้นนา   
2. หารายไดเ้สริมใหก้บัครอบครัว 
 

- ซอทางธรรม(เน้ือหาทางธรรมเก่ียวขอ้งกบั
พุทธศาสนา  และลกัษณะงาน  เนน้ทางพุทธ
ศาสนาท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีไปแสดง  ความเช่ือ  
อาํนาจลึกลบั เหนือธรรมชาติ ภูติผ ีวิญญาณ)  
2. ช่วงบ่าย 

-  ซอเก้ียวบ่าวเก้ียวสาว (สภาพสังคม  
ประเพณี วถีิชีวติ คติชาวบา้น)  

3. ช่วงคํ่า  
- ซอเก็บนก (การเสียดสีสังคมจากการถูกกดข่ี
โดยอาํนาจรัฐจากส่วนกลาง)  

 
1. เป็นการขบัร้องตามทาํนองประกอบเคร่ือง
ดนตรีพื้นเมือง 
2. มี  3 รูปแบบประกอบดว้ยซอเด่ียว ซอคู่ และ
ซอเป็นหมู่คณะ (นิยมซอคู่ เน่ืองจากได้
อรรถรสในการชมมากกวา่)  
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์ ขอ้คน้พบ 
  2.2 รูปแบบการแสดง 
 
 
 
 
   2.3  ขั้นตอนการแสดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2.4  ประเภทของเพลงซอ 
 
 
 

มี 4  ขั้นตอนประกอบดว้ย 
1. การไหวค้รูก่อนการแสดง 
2. การข้ึนตน้บทซอ     
3.  การแสดงซอ  
4. การจบซอ 
1. ทางธรรม ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเป็นนามธรรม  
เก่ียวขอ้งกบัพิธีกรรมความเช่ือของชาวลา้นนา 
มีไวใ้หก้ารแสดง ความศกัด์ิสิทธ์ิ  เก่ียวกบัมิติ
ทางดา้นศาสนาและจิตวิญญาณ 
2. ทางโลกตามวถีิชาวบา้น เป็นการแสดงทั้ง
ท่าทาง  เสียงดนตรี  เสียงเพลงท่ีเนน้ความ
สนุกสนาน  เช่น การถาม-ตอบ เร่ืองทางเพศ  
การใชค้าํผวนทางลามกอนาจารอยา่งมีชั้นเชิง   
ประกอบท่าทางในการหยอกลอ้ เก้ียวพาราสี
กนัระหวา่งช่างซอชายหญิง 
1. งานสาํคญัทางพุทธศาสนา เช่น ฉลองศาลา
การเปรียญ  การข้ึนพระธาตุ  งานยกช่อฟ้า 
2. งานบุญประเพณีตามเทศกาลเช่น งาน
ตานก๋วยสลาก  งานป๋าเวณีป๋ีใหม่เมือง 
3. งานมงคล เช่น งานบวชลูกแกว้ (บวชเณร)  
งานข้ึนบา้นใหม่  งานแต่งงาน 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์ ขอ้คน้พบ 
3. ช่องทางการส่ือสาร 
  3.1 วาระโอกาส 
 

1. ช่วงเชา้  
1. เป็นผูใ้หค้วามรู้ (Educator) เปรียบเสมือน 
“ปราญช์ชาวบา้น” 
2. เป็นผูใ้หค้วามบนัเทิง (Entertainer)  
3. งานอวมงคล  เช่น ทาํบุญปอยขา้วสังข ์
(ทาํบุญทานหาผูท่ี้ล่วงลบัไปแลว้)  
4. งานพิธีกรรมของช่างซอ  เช่น ซอรับครู  ซอ
แบ่งครู 

      3.2 สถานท่ี  - เป็นการแสดงสดบนเวทีท่ีเรียกวา่ “ผาม   
   ซอ”ตามสถานท่ีจดังาน เช่น ท่ีวดั  บา้น   
   ข่วง (ลาน) สาธารณะของหมู่บา้น  

4. ผูรั้บสาร 
4.1  ประเภทของผูรั้บสาร 

4.11 เจา้ภาพหรือผูว้า่จา้ง 

-เป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีสาํคญัในการแสดงซอแต่
ละงาน  เน่ืองจากเป็นผูจ่้ายค่าตอบแทนแก่คณะ
ซอ  ช่างซอตอ้งซอเอาใจเจา้ภาพนอกจากนั้น 
การวา่จา้งช่างซอท่ีมีช่ือเสียงไปแสดงในงาน ยงั
เป็นการบ่งบอกถึงสถานภาพของเจา้ภาพอีก
ทางหน่ึงดว้ย  เป็นค่านิยมท่ีแสดงถึงความมี
ฐานะ ความมีเกียรติของเจา้ภาพ   

4.1.2  ผูช้มหรือผูฟั้ง -เป็นท่ีนิยมฟังในกลุ่มผูสู้งอาย ุและกลุ่มคนวยั
กลางคนข้ึนไป แต่ก็จะมีกลุ่มเด็กและกลุ่ม
เยาวชนติดตามไปชม ส่วนมากชมอยา่งมี
สุนทรียใ์นการชม 

4.2  ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูช้มกบัช่างซอ 
 

สามารถมีปฏิสัมพนัธ์ (Interactive) หรือมีส่วน
ร่วม (Participation) กบัช่างซอได ้  
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ตารางที ่4.3  ตารางสรุปคุณลกัษณะของเพลงซอลา้นนาในดา้นบทบาทหนา้ท่ี 
 

เกณฑ ์ ขอ้คน้พบ 
1. บทบาทหนา้ท่ีในระดบัปัจเจกบุคคล  

1.1  การพฒันาตนเอง 
1.1.1 การฝึกความมานะและอดทน 

 
 
 
 
 

1.1.2 การทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ 
 
 
 

1.1.3 การฝึกปฏิภาณไหวพริบ 
 
 
 
 

1.1.4  การฝึกจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค ์
 
 

1.2 การใหค้วามรู้ 
 
 
 
 
 

 
 
- ตอ้งเรียนบทซอแบบปากต่อปาก เน่ืองจากครู
ซอบางท่านไม่รู้หนงัสือ  แต่ถา้ครูซอออกเขียน
ไดก้็จะเขียนบทซอใหลู้กศิษยฝึ์กอ่าน ฝึกท่องที
ละบทสองบท  ซ่ึงตอ้งอาศยัการจาํท่ีดี ตอ้ง
ตั้งใจฟัง ฝึกท่องหลายๆ รอบ บางท่ีตอ้งฝึกใส่
ทาํนองซอลงในเน้ือร้องไปดว้ย   
- ตอ้งนาํไปสอดแทรกในเน้ือหาท่ีซอไดอ้ยา่ง
น่าเช่ือถือ โดยเฉพาะเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัพุทธ
ศาสนาและประเพณี ความเช่ือต่างๆ ท่ีตอ้งมา
จากการศึกษาคน้ควา้หาความรู้และขอ้เท็จจริง 
สามารถดน้หรือต่อบทซอไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้ง
ใชก้ารท่องจาํจากเน้ือร้อง  เน่ืองจากมีความรู้
ความเขา้ใจในภาษาวรรณศิลป์ของการซอ การ
ข้ึนการลง การสัมผสั และสามารถร้อยเรียง
เหตุการณ์รอบๆตวัมาซอได ้
ช่างซอท่ีมีประสบการณ์ จะมีจินตนาการในการ
ซอ ท่ีมาจากใจรักและซึมซบัอยูส่ายเลือด 
สามารถร้องเพลงซอลา้นนาไดทุ้กโอกาสใน
การใชชี้วติประจาํวนั    
1.  ส ร้างบรรยากาศของความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน  ใหค้ลายความเหน่ือยยากวิตกกงัวล
2. สนองสัญชาตญาณแรงขบัทางเพศของมนุษย์
ปุถุชนเป็นการผูกสัมพนัธ์กนัท่ีสร้างแรงเกาะ
เก่ียวทางสังคม (Social Cement) โดยมีการ
แสดงซอเป็นตวัเช่ือม 
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ตารางที ่ 4.3 (ต่อ) 
 

เกณฑ ์ ขอ้คน้พบ 
   1.3 การใหค้วามบนัเทิง ช่างซอจะมีสถานภาพเป็นปราชญช์าวบา้น มี

ความรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมมากกวา่
ชาวบา้นทัว่ไปจึงเช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ทางโลกกบัทางธรรมเขา้หากนั 

2. บทบาทหนา้ท่ีในระดบัชุมชน 
2.1 การสร้างความสัมพนัธ์ร่วมกนัของคน

ในชุมชน 
2.2 การสอนคนในชุมชน 

นาํเสนอให้เห็นถึงวถีิชีวิต  ความเช่ือ ค่านิยม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวลา้นนา 
เน่ืองจากวรรณกรรมท่ีนาํมาร้องเก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในวถีิชีวติ ช้ีใหเ้ห็นการ
ดาํรงชีวิตและภูมิปัญญาในดา้นต่างๆ 

2.3 การสะทอ้นวถีิชีวติและภูมิปัญญา
ลา้นนา 

- การแต่งกายระหวา่งแสดงดว้ยชุดพื้นเมืองท่ี 

3. บทบาทหนา้ท่ีในระดบัสังคม 
- การบ่งบอกตวัตนและสร้างอตัลกัษณ์

ร่วม 
 

1. การใหค้วามรู้และประสบการณ์ทั้งเก่ียวกบั
ประวติัศาสตร์  ศิลปะ วฒันธรรม และประเพณี
ของลา้นนา รวมถึงประสบการณ์ชีวติภายนอก
ชุมชน 
2. สมยัก่อน สถาบนัการศึกษาหลกัในการให้
ความรู้ คือ วดั  และการท่ีช่างซอส่วนใหญ่เคย
บวชเรียนมาก่อน จึงสามารถนาํความรู้ท่ีได้
ศึกษามาเผยแพร่ผา่นการแสดงซอ 

3.1 การแต่งกาย 
3.2 เคร่ืองดนตรีประกอบ 
 
3.3 ภาษาพื้นเมือง 

เนน้ความเรียบง่ายตามแบบวิถีชาวบา้น 
-  เคร่ืองดนตรีพื้นเมืองประกอบประเภท ป่ีจุม
และซึง 
-  การใชภ้าษาพื้นเมืองคือ “ภาษาคาํเมือง” (บาง
เน้ือเพลงจะเป็น “คาํเมืองมะเก่า”) 
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ตารางที ่4.4  สรุปคุณลกัษณะของเพลงซอลา้นนาในดา้นการต่อรอง 
 

เกณฑ ์ ขอ้คน้พบ 
1. การต่อรองกบัผูว้า่จา้ง 1. การต่อรองก่อนรับงาน ดว้ยสถานภาพของช่าง

ซอในอดีต ท่ีเป็นผูมี้ช่ือเสียง ไดรั้บการยอมรับนบั
ถือจากชาวบา้น และมีงานชุกในช่วงเทศกาล  ทาํ
ใหช่้างซอมีโอกาสเลือกงานการต่อรองเป็นไปใน
ลกัษณะ“คนเลือกงาน” 
2. การต่อรองระหว่างการแสดง ในระหว่างการ
แสดงซอ ยงัมีการพยายามต่อรองเอาใจเจ้าภาพ
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง และโอกาสในการ
แสดงคร้ังต่อไป  
3. อาํนาจในการต่อรองไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัผูว้า่จา้งแต่
เพียงผูเ้ดียว แต่เป็นไปดว้ยประโยชน์ต่างตอบ
แทน  เน่ืองจากผูว้า่จา้งก็จะตอ้งการคณะซอท่ีมี
ช่ือเสียง เพื่อใหส้มฐานะ ขณะท่ีช่างซอมีโอกาส
เลือกงานท่ีมีขอ้เสนอท่ีดีกวา่ 
4. ส่วนมากผูว้า่จา้งกบัช่างซอจะรู้จกักนัเน่ืองจาก
สมยัก่อนชุมชนยงัมีขนาดเล็ก และจะติดต่องาน
เอง 

2. การต่อรองกบัผูช้ม 
 

1. อาํนาจจะอยูท่ี่ช่างซอ ในการต่อรองระหวา่ง
การแสดงซอ ใหผู้ช้มเกิดความพึงพอใจ โดยช่าง
ซอท่ีมีประสบการณ์ จะอาศยัการสังเกต
บรรยากาศและวเิคราะห์ผูรั้บสาร เพื่อใหผู้ช้มเกิด
ความพึงพอใจ 
2. ช่างซอไดใ้ชอ้าํนาจในการเปล่ียนผามซอไป
จากพื้นท่ีท่ีเช่ือมความศกัด์ิสิทธ์ิใหเ้ขา้กบัชาวบา้น 
กลายเป็นพื้นท่ีของการนาํเร่ืองทางโลกย ์
(profane) ข้ึนมาซอ เพื่อใหผู้ฟั้งไดรั้บความ
สนุกสนานบนัเทิง 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์ ขอ้คน้พบ 
3. การต่อรองกบัทางรัฐ/ราชการ 
 

1. การแสดงซอเป็นวธีิการปลดปล่อยจากการ
ถูกครอบงาํอยา่งชอบธรรมท่ีชาวบา้นจะ
สามารถต่อรองได ้โดยลกัษณะการต่อรองผา่น
รูปแบบการซอท่ีเรียกวา่ “ซอเก็บนก”  
2. การแสดงซอเป็นพื้นท่ีของการสร้างความคิด
ท่ีเป็นความคิดดั้งเดิมเก่าแก่ของชาวบา้นกบัการ
ปะทะต่อรองอาํนาจโดยชอบธรรมของชาวบา้น
ต่อเจา้นายจากส่วนกลาง 

 
ตารางที ่4.5  ตารางสรุปคุณลกัษณะของเพลงซอลา้นนาในดา้นเครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์ 

 
เกณฑ ์ ขอ้คน้พบ 

1. เครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์ภายใน 
1.1  เครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์

ระหวา่งครูซอกบัลูกศิษย ์
 
 
 
 
 
 

 
1. ครูซอเป็นศูนยก์ลางในการฝึกสอน การฝาก
ตวัเป็นศิษย์และเรียนรู้โดยติดตามครูเป็นส่ิง
สาํคญั ดงันั้นครูซอและลูกศิษยจ์ะมีความเคารพ
รักและผกูพนักนัเป็นอยา่งมาก 
2. การแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารยผ์่าน
พิธีไหวค้รู  ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ และปฎิบติัสืบทอดกนั
มานาน เป็นส่ิงท่ียึดเหน่ียวและทาํให้เครือข่าย
ช่างซอในจงัหวดัเชียงรายยงัคงมีแรงเกาะเก่ียว 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์ ขอ้คน้พบ 
1.2  เครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์

ระหวา่งช่างซอ 
 

1. อยูใ่นกลุ่มเล็ก นบัถือตามระดบัความอาวุโส 
ไม่ตอ้งกระชบัความสัมพนัธ์มากนกั เพราะรู้จกั
กนัเป็นอยา่งดี  ซ่ึงโอกาสไดแ้สดงร่วมกนั 
ก่อใหเ้กิดความผกูพนักนัและสร้างสายสัมพนัธ์
ทางสังคม (Social Bonds) 
2. มีการแข่งขนัประชนักนัอยูบ่า้ง  ดงันั้นจึง
เป็นวธีิหน่ึงในการเผยแพร่ความรู้ 
ความสามารถของตนเอง ใหเ้ป็นท่ียอมรับใน
กลุ่มช่างซอดว้ยกนั และคนในทอ้งถ่ินและเป็น
การลบัฝีมือ 

1.3 เครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์ของ
ผูช้ม 

 
 
 
 
1.4 เครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์

ระหวา่งช่างซอกบัผูช้ม 
 

2. เครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์ภายนอก 
- เครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์กบัทาง

รัฐ/  ราชการ 
 

1. เครือข่ายผูช้มกบัช่างซอ บางทีก็แยกออกจาก
กนัยาก โดยผูฟั้งสามารถมีส่วนร่วมในการ
แสดงซอ  
2. ผูช้มในชุมชนทอ้งถ่ินขนาดเล็ก มีวธีิการ
ติดต่อส่ือสารถึงกนั เพื่อตรวจสอบขอ้มูล และ
เลือกช่างซอท่ีมีคุณสมบติัตรงตามท่ีตอ้งการ 
- สาํหรับผูช้มในชุมชนของทอ้งถ่ินเอง  ไม่พบ
ลกัษณะเครือข่ายท่ีชดัเจน  แต่ผูช้มท่ีอยูต่่างถ่ิน
พบวา่ยงัคงเหนียวแน่น 
 
- การมีเครือข่ายท่ีแน่นแฟ้นกบัทางราชการ ซ่ึง
ในอดีตเป็นเจา้ผูค้รองนคร ทาํใหเ้พลงซอ
ลา้นนาไดรั้บการยกระดบัจากวฒันธรรมราษฎร์
เป็นวฒันธรรมหลวง  และการเกรงกลวัต่อ
อาํนาจของทางราชการของชาวบา้นก็ลด
นอ้ยลงเน่ืองจากไดรั้บการคุม้ครอง 
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ตารางที ่4.6  ตารางสรุปคุณลกัษณะของเพลงซอลา้นนาในดา้นการบริหารจดัการ 
 

เกณฑ ์ ขอ้คน้พบ 
1. การจดัการตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
2. การจดัการสมาชิกในวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตอ้งใชค้วามมีวินยัต่อตนเองในการฝึกฝน ไม่
วา่จะเป็นการจดัการเร่ืองเวลาส่วนตวั เวลาตอ้ง
ปรนนิบติัรับใชพ้่อครูแม่ครูเวลาในการฝึกท่อง
บทซอ 
2. การอยูใ่นฐานะเป็นปราชญช์าวบา้น และมี
สถานภาพทางสังคม ทาํใหก้ารดาํเนินชีวิตตอ้ง
ระมดัระวงั  บางคนถึงขนาดตอ้งปฏิบติัตนตาม
หลกัพุทธศาสนาเพื่อใหเ้กิดความน่าเช่ือถือ 
1. หวัหนา้คณะ ซ่ึงเป็นช่างซอดว้ย ทาํหนา้ท่ี
การบริหารจดัการสมาชิกในคณะ โดยมีหนา้ท่ี
สาํคญัคือ เป็นผูค้วบคุมรับผดิชอบบริหาร
กิจการภายในคณะเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย
การแบ่งจดัสรรภาระหนา้ท่ีใหก้บัสมาชิกการ
ควบคุมดูแลใหก้ารแสดงเป็นไปตาม
กาํหนดการติดต่อประสานและรับงาน  การ
จดัสรรรายไดใ้หแ้ก่สมาชิกอยา่งยติุธรรม 
2. หวัหนา้คณะจะกาํหนดขอ้ปฏิบติัไว ้ ซ่ึงบาง
ขอ้ยงัคงมีอิทธิพลเร่ืองความเช่ือในการแสดง 
3. กลไกการบริหารจดัการโดยใชค้วามเคารพ
ต่อครู ทั้งครูท่ีมีชีวติอยูแ่ละครูท่ีเสียชีวติไปแลว้  
สร้างความกตญัํูและการปฏิบติัตาม
ขนบธรรมเนียมท่ียดึถือกนัมา 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์ ขอ้คน้พบ 
3. การจดัการเร่ืองรูปแบบการแสดง 
 

1. หวัหนา้วงจะจดัการรูปแบบใหเ้หมาะสมและ
ถูกใจผูช้มใหม้ากยิง่ข้ึน เพื่อใหค้ณะอยูต่่อไป 
2. รูปแบบข้ึนอยูก่บัลกัษณะงานและระยะเวลาใน
การแสดงซอ 
3. พบวา่มีความพยายามของช่างซอท่ีจะนาํเสนอ
รูปแบบใหม่ในการจดัการแสดง โดยนาํเสนอซอ
ในรูปแบบการแสดงละครซอ 

4. การจดัการเร่ืองอุปกรณ์ประกอบการ
แสดง 

- อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งก็จะเป็นพวกเคร่ืองดนตรีท่ีใช้
ในการบรรเลงประกอบการแสดง ไดแ้ก่ ป่ีจุม และ
ซึง เป็นหลกั ซ่ึงผลิตจากวสัดุทอ้งถ่ิน พวกไม ้ไม้
ไผ ่หาซ้ือง่าย ราคาไม่แพง พกพาสะดวก ไม่มีการ
ขนยา้ย สามารถนาํไปพร้อมช่างป่ีซึง ไดส้ะดวก  
ดงันั้นในยคุน้ีจึงไม่มีปัญหาเก่ียวกบัเคร่ืองดนตรีท่ี
ใช ้ทั้งในแง่การบริหารจดัการและการบาํรุงรักษา   

5. การบริหารจดัการเร่ืองรายได ้ - หวัหนา้คณะบริหารจดัการเร่ืองรายได ้ค่าจา้ง
ใหแ้ก่สมาชิก โดยใชห้ลกัการจ่ายเงินจะจ่ายใหท้นั
ท่ีท่ีมีการแสดงจบลง โดยหวัหนา้คณะจะเป็นผู ้
จดัสรรรายไดต่้อสมาชิกในคณะทั้งหมดซ่ึง
หลงัจากหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่นค่าเช่าเหมารถและ
ค่าติดต่อแลว้ก็จะจดัสรรปันส่วนใหเ้ท่าๆกนั 
 
 

จากตารางสรุปการวเิคราะห์คุณลกัษณะของเพลงซอทั้ง 6 ดา้นไดข้อ้คน้พบท่ีสําคญัของ
การปรับตวัในยุคดั้งเดิม คือ ยงัคงคุณลักษณะท่ีสืบทอดมาตั้งแต่อดีตไวค้่อนขา้งมาก โดยมีการ
ปรับเปล่ียนเฉพาะส่วนเปลือก หรือกระพี้บางส่วนเท่านั้นยุคน้ีแมป้ระเภทของการซออาจจะไม่
หลากหลายแต่ในแง่ของความคิดสร้างสรรค์ท่ีปรากฏในเน้ือหากลับมีหลากหลายเช่น การ
สร้างสรรคท์าํนองเพลงใหม่ๆการแต่งบทซอตามวถีิชีวติในยคุท่ีมีความไพเราะและถูกตอ้งตามฉนัท
ลกัษณ์เป็นตน้และแมจ้ะเป็นการสืบทอดแบบมุขปาฐะเป็นหลกัแต่ผูเ้รียนรู้ก็ตั้งใจใฝ่ศึกษาดว้ยความ
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วริิยะอุตสาหะ สามารถเขา้ถึงจิตวญิญาณและนาํมาขบัร้องดว้ยลีลาเฉพาะท่ีเกิดจากความเขา้ใจลึกซ้ึง
ในคุณค่าและความหมาย ซ่ึงเคร่ืองดนตรีประกอบไดแ้ก่ ป่ีจุมและซึง ใชเ้ป็นเคร่ืองดนตรีหลกั เป็น
ส่วนประกอบท่ีเพิ่มสุนทรียะในการรับชมเพลงซอแบบดั้งเดิมจึงมีความโดดเด่นทั้งทาํนองและ
ภาษาแบบลา้นนาโดยช่างซอและผูช้มมีความรู้/ความเขา้ใจร่วมกนั 

นอกจากน้ี ผูท่ี้จะเป็นช่างซอส่วนใหญ่ผา่นการบวชเรียนมีความนบัถือกนัตามอาวุโสทาํ
ให้ช่างซอสามารถแสดงบทบาทหน้าท่ีในฐานะปราชญ์ชาวบา้นได้เป็นอย่างดีรวมถึงการร้อยรัด
จิตใจดว้ยการมีพิธีกรรมไหวค้รูท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีช่างซอให้ความสําคญัเป็นอยา่งมาก เป็นการเช่ือมโยง
ระหว่างทางโลกและทางธรรมท่ีแนบแน่นมาแต่อดีตทาํให้ช่างซอมีอาํนาจในการต่อรองสูงแม้
ความสัมพนัธ์ดา้นเครือข่ายและรูปแบบความสัมพนัธ์จะไม่ชดัเจน เน่ืองจากช่างซอในอดีตจะต่าง
คนต่างอยู่ โดยจะเป็นลกัษณะต่างมีพื้นท่ีของตนเองแต่ในระดบัคณะก็จะมีหัวหน้าคณะบริหาร
จดัการกนัเองแบบครอบครัวอยา่งมีประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับกนัในคณะ 
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บทที ่ 5 
ยุคซอปะทะส่ือมวลชน: 

จากวฒันธรรมพืน้บ้านสู่วฒันธรรมประชานิยม 
 

แมเ้พลงซอแบบดั้งเดิมท่ีดาํรงอยูคู่่สังคมลา้นนามาเป็นระยะเวลานานตั้งแต่โบราณกาล
สืบมานั้น  จะไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายและเก่ียวขอ้งผกูพนักบัชาวลา้นนามากเพียงใด  แต่เม่ือ
ถึงยุคท่ีสังคมโลกมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากแนวคิดความทันสมัย 
(Modernization) จากประเทศในโลกตะวนัตก มาตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2504  ท่ีเกิดกระแสการพฒันา
ประเทศแนวทางใหม่ โดยนาํแนวคิดการพฒันาจากประเทศท่ีมีความเจริญของโลกตะวนัตกเขา้มา
เป็นนโยบายหลกัในการพฒันาประเทศ ซ่ึงในยุคน้ี พบวา่ ส่ือรูปแบบใหม่ ไดแ้ก่ ส่ือมวลชนไดถู้ก
นาํมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารเพื่อการพฒันาของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยถูกใช้
เป็นส่ือในการเผยแพร่แนวคิด นวตักรรม ความทันสมัยในแบบตะวนัตก ด้วยคุณสมบัติด้าน
เทคโนโลยกีารส่ือสารท่ีสามารถเผยแพร่กวา้งไกล และเขา้ถึงอยา่งรวดเร็วโดยเฉพาะการเขา้ถึงพื้นท่ี
ในทอ้งถ่ิน 

ในยคุน้ี ประมาณปี พ.ศ. 2504– 2535 นอกจากส่ือมวลชนจะถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
ส่ือสารเพื่อการพฒันาของภาครัฐแล้ว  ภาคธุรกิจและเอกชน ก็ยงัได้มองเห็นช่องทางและใช้
ส่ือมวลชนเพื่อหวงัผลในเชิงพาณิชย ์ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการโฆษณาประชาสัมพนัธ์เพื่อขาย
สินคา้ในทอ้งถ่ิน  หรือการใช้ร่วมกบัส่ือพื้นบา้นคือ เพลงซอเพื่อเพิ่มช่องทางในการเขา้ถึงกลุ่ม
ผูบ้ริโภคเป้าหมาย  โดยช่างซอสามารถใช้เป็นส่ือบุคคลเพื่อดึงดูดความสนใจให้ซ้ือสินคา้และ
บริการควบคู่ไปกบัส่ือมวลชนได ้

ต่อมาสถานีวิทยุในภาคเหนือ ไดน้าํเอาเพลงซอมาออกอากาศทางวิทยุ ทาํให้เพลงซอ
เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายยิ่งข้ึน มีการพฒันารูปแบบจากการร้องซอคู่เป็นการแสดงซอละคร ท่ีเรียกว่า 
ละครซอ ซ่ึงไดรั้บความนิยมอยา่งสูงจากผูฟั้ง ดงัคาํสัมภาษณ์จากนกัจดัรายการอาวุโสของจงัหวดั
เชียงรายท่ีวา่ 

“ซอเขา้มาเป๋นส่ือเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ในก๋านรณรงค์ป้องกัน๋โรคเอดส์  มีก๋านเอาช่าง
ซอไปอบรมเพื่อมาเผยแพร่ เร่ิมแรกเป๋นของหน่วยงานรัฐ ก็คือคณะกรรมการต่อต้านภยัเอดส์
ภาคเหนือ โดยสํานักนายกร่วมกบั กระทรวงสาธารณสุข และเอกชนคือ มีชัย  ต่อมาสถานีวิทย ุ
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สวท.มีก๋านจดัประกวดซอเพื่อส่งเสริมวฒันธรรมตวย” (คาํ ไพศาลสิทธิการ, การส่ือสารระหว่าง
บุคคล, 1 กรกฏาคม 2556) ” 

นอกจากนั้นการแสดงละครซอไดข้ยายปริมณฑลจากส่ือวิทยุไปสู่ส่ือโทรทศัน์ โดยใน
ยุคนั้นเป็นการออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่สถานีโทรทศัน์ช่อง 8 ลาํปาง (ปัจจุบนั
ไดย้า้ยไปรวมเป็นสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย จงัหวดัเชียงใหม่ ของกรมประชาสัมพนัธ์) 
ซ่ึงออกอากาศแพร่หลายในเขตภาคเหนือตอนบน และเป็นรายการหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมอย่างสูง
จากผูช้มโทรทศัน์ 

อาจกล่าวไดว้า่แมส่ื้อมวลชนจะเขา้มามีอิทธิพลมากยิ่งข้ึน ทั้งส่ือวิทยุและส่ือโทรทศัน์
นั้น แต่ก็ไดมี้ส่วนช่วยสืบทอดเพลงซอของลา้นนาไวร้วมถึงช่วยขยายพื้นท่ีและบทบาทหนา้ท่ีของ
เพลงซอและช่างซอในดา้นอ่ืนๆ ตามมาอีกดว้ย 

จากการทบทวนเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากนกัจดัรายการวทิยทุอ้งถ่ินพบวา่ 
“ส่ือมวลชนท่ีแพร่หลายในสังคมท้องถ่ินของจังหวดัเชียงรายยุคนั้ น เป๋นส่ือวิทยุ

มากกวา่ส่ือโทรทศัน์  ซ่ึงอาจเน่ืองจากขอ้จาํกดัของการเขา้ถึงส่ือโทรทศัน์ท่ีสมยันั้นมีราคาค่อนขา้ง
สูง ประกอบกบัเชียงรายเป็นเมืองเล็กๆ ท่ีมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงตํ่า สลบัซบัซ้อน ทาํให้การ
เปิดรับสัญญาณของคล่ืนโทรทศัน์ค่อนขา้งลาํบาก ต่างจากส่ือวิทยุท่ีมีราคาถูกกวา่ มีคล่ืนความถ่ีสูง 
ส่งสัญญาณไดก้วา้งไกล ทาํให้เขา้ถึงชาวเชียงรายไดม้ากกว่า  รวมทั้งศกัยภาพของช่างซอเชียงราย
ในเวทีระดบัลา้นนาท่ีอาจจะไม่เทียบเท่าช่างซอท่ีมีช่ือเสียงจากจงัหวดัเชียงใหม่” (สกุล  วรสิทธ์, 
การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 3 พฤษภาคม 2556)  

นอกจากนั้น การท่ีเพลงซอได้มีการบนัทึกเสียง ลงแผ่นเสียง ซีดี หรือดีวีดี  และนํา
เผยแพร่ผ่านส่ือมวลชนรูปแบบต่างๆ ยิ่งทาํให้เพลงซอเป็นท่ีรู้จกัอย่างกวา้งขวางและเขา้ถึงคนใน
ทอ้งถ่ินอยา่งสะดวกรวดเร็วมากข้ึน  และเม่ือเทคโนโลยีทางการส่ือสารมีการพฒันาอยา่งไม่หยุดย ั้ง 
การเติบโตของส่ือรูปแบบใหม่ท่ีมีความทนัสมยั สะดวกสบายส่งผลต่อวิถีชีวิตของผูค้น เพลงซอซ่ึง
ยงัคงดาํรงอยูก่็ไดมี้การปรับตวัใหต้รงตามรสนิยมของผูฟั้งมากข้ึน  เป็นรูปแบบเพลงซอท่ี ซ่ึงผูว้ิจยั
เรียกวา่ยคุ “เพลงซอปะทะส่ือมวลชน” 

อย่างไรก็ตาม แม้ส่ือพื้นบ้านในท้องถ่ินล้านนา อย่าง เพลงซอ จะต้องเผชิญกับส่ือ
รูปแบบใหม่ท่ีทรงอิทธิพลอยา่งส่ือมวลชน แต่พบวา่ เพลงซอเป็นส่ือพื้นบา้นท่ีไดมี้ความพยายามใน
การปรับตวัเขา้หาส่ือมวลชน ทาํให้เพลงซอในทอ้งถ่ินยงัคงไดรั้บความนิยม ทั้งเพลงซอรูปแบบ
ดั้งเดิมในอดีตและมีการปรับรูปแบบใหม่ใหเ้หมาะสมกบัคุณลกัษณะของส่ือมวลชนท่ีเพิ่มข้ึนมา 

ในบทน้ีจะไดก้ล่าวถึงเพลงซอในยคุซอปะทะส่ือมวลชนท่ีเกิดข้ึนในบริบทของจงัหวดั
เชียงรายตามเกณฑคุ์ณลกัษณะท่ีสาํคญัในการปรับตวั ตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี 
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1.คุณลกัษณะการปรับตวัดา้นรูปแบบและเน้ือหา 

2.คุณลกัษณะการปรับตวัดา้นกระบวนการส่ือสารในการแสดง 
3. คุณลกัษณะการปรับตวัดา้นบทบาทหนา้ท่ี 
4. คุณลกัษณะการปรับตวัดา้นการต่อรอง 
5. คุณลกัษณะการปรับตวัดา้นเครือข่ายและรูปแบบความสัมพนัธ์ 
6. คุณลกัษณะการปรับตวัดา้นการบริหารจดัการ 
ซ่ึงผูว้จิยัไดด้าํเนินการรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลจากรายงาน การวจิยั บนัทึกเอกสาร

ต่างๆ และขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ช่างซอและกลุ่มผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง (Stakeholder) กบัเพลงซอซ่ึง
ไดร้ายละเอียดในแต่ละคุณลกัษณะมีดงัต่อไปน้ี 

 
5.1  คุณลกัษณะด้านรูปแบบและเนือ้หา 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลแลว้นาํมาจดัระบบลงโครงของแผนภูมิตน้ไมแ้ห่งคุณค่าและนาํ
ขอ้มูลท่ีไดก้ลบัไปตรวจสอบ (Cross – Check) กบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งและช่างซอ สามารถอธิบาย
คุณลกัษณะการปรับตวัดา้นรูปแบบและเน้ือหาของเพลงซอไดด้งัต่อไปน้ี 
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ภาพที ่ 5.1  แผนภูมิ “ตน้ไมแ้ห่งคุณค่า” ของเพลงซอยคุซอปะทะส่ือมวลชน 
 
ทีม่า:  จากการเก็บขอ้มูลและการวเิคราะห์ของผูว้จิยัระหวา่งปี 2551-2556 

 
5.1.1  องคป์ระกอบการปรับตวัของเพลงซอส่วนท่ีมองเห็น (Visible  Part)  

หากพิจารณาจากการปรับตวัในส่วนท่ีมองเห็นได้ชดัเจนของตน้ไมไ้ด้แก่ ส่วนท่ีเป็น 
ลาํตน้ดอก ผล ใบ ซ่ึงเปรียบเสมือนส่วนท่ีเป็นลกัษณะรูปแบบ (Form) ของส่ือพื้นบา้นเพลงซอนั้นมี
ดงัต่อไปน้ี 

 
 
 

แบบมุขปาฐะท่ีเก่ียวกบัความเป็นไปในสงัคมปัจจุบนัมากข้ึน 

สถานท่ี/โอกาสในการแสดง ตาม
เทศกาล/งานบุญ “ผามซอ” 

การแต่งกาย 
แบบพ้ืนเมืองและ
ประยกุต ์
 

การฟ้อนประกอบ 

และการเตน้ตามจงัหวะ 

ดนตรีจากเคร่ืองเสียง 
 

เคร่ืองดนตรีพ้ืนเมือง 

และเคร่ืองเสียง 

ความรู้เก่ียวกบัเพลงซอ 

ความเช่ือ/ความศรัทธา/ 
การเคารพครูผา่นพิธีกรรม 

ลดขั้นตอนลง 
 
 
 

ความเป็นลา้นนา 
ผา่นทาํนองเพลงซอ 

แสดงผา่นส่ือมวลชน 

ความเป็นลา้นนาผา่น
ภาษาคาํเมือง 
 

ความสมัพนัธ์ 
ทางโลกและทางธรรม 
 

การปลูกฝังคุณธรรม
ทางพทุธศาสนา 
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5.1.1.1  ส่วนท่ีเป็น ดอก ผล ใบของเพลงซอ 
(1) การแสดงซอ 

การแสดงซอในยุคน้ี ยงัคงเป็นการนําเสนอเร่ืองราวแบบมุขปาฐะท่ีเก่ียวกับความ
เป็นไปในสังคมปัจจุบนัมากข้ึนนอกเหนือจากเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัวรรณกรรมของทอ้งถ่ินท่ียงัคง
มีอยูแ่ต่ลดลงโดยนาํมาขบัตามทาํนองซอแบบดั้งเดิมเพื่อใหค้วามบนัเทิงแฝงดว้ยสาระมีเน้ือร้องเป็น
ภาษาทอ้งถ่ิน (คาํเมือง) โดยช่างซอเป็นช่างซอ “รุ่นศิษย”์ ท่ีสืบทอดมาจากยุคซอแบบดั้งเดิม ไม่ว่า
จะเป็นบ่าโก๋ อีตุ่นบ่าเก๋อีเต่าสมจิตร ทองสร้อยประพนัธ์ จนัทร์ตา (ชาย) จนัตา (หญิง) สิงห์คาํคาํ
แสนเป็นตน้ก็เขยิบข้ึนเป็นช่างซอ “รุ่นใหญ่” ซ่ึงช่างซอท่ีสืบทอดกนัมาน้ี จะมีการนาํเสนอเน้ือหา
และมีลีลาการซอท่ีเป็นเอกลกัษณ์มาจากพรสวรรค์และประสบการณ์ซ่ึงแตกต่างกนัไปสามารถ
นาํเสนอเพลงซอออกส่ือได ้แต่ก็ตอ้งมีการปรับเน้ือหาให้เขา้ถึงกลุ่มผูฟั้งท่ีมีความหลายหลาย และ
ระมดัระวงัเร่ืองการใชค้าํซอใหมี้เน้ือหาท่ีเหมาะกบัผูฟั้งทุกเพศทุกวยั ใหม้ากยิง่ข้ึน 

ดงัคาํกล่าวของช่างซอแม่ทองสร้อยท่ีวา่ “ส่ือมวลชนเขา้มา ก่บ่ไดป้รับหยงันกั (ไม่ได้
เปล่ียนแปลงอะไรมากนกั) ใจซ้อแบบมะเก่า (ยงัคงรูปแบบการซอแบบเดิม) แต่ห้ือ (ให้) มีความ
ทนัสมยันกัข้ึน เม่ือตอ้งซอออกส่ือบ่ดีซอหยาบ สําคญัต้ียะใดห้ือคนฟังจํ๋าเฮาได ้(สําคญัท่ีทาํอยา่งไร
ใหผู้ช้มจาํได)้ ”(สร้อยสุดาภิราษร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 สิงหาคม 2554)  

ซ่ึงการซอในยุคน้ี ยงัคงมีทั้งการซอแบบดั้งเดิมตามงานบุญประเพณีต่างๆ และการเพิ่ม
ช่องทางในการซอผา่นส่ือมวลชนโดยช่างซอท่ีสามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองให้น่าสนใจก็จะมี
โอกาสไดรั้บการว่าจา้งให้ซอตามงานต่างๆ และซอออกอากาศทางสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทศัน์
มากยิง่ข้ึน 

(2) สถานท่ีในการแสดง 
สถานท่ีในการแสดงซอในยุคซอปะทะส่ือมวลชนน้ีพบว่าถา้เป็นลกัษณะซอป่ีแบบยุค

ดั้งเดิมท่ียงัคงอยูก่็จะนิยมจดัแสดงในสถานท่ีตามงานบุญประเพณี และงานร่ืนเริงต่างๆ แต่จะไม่พบ
ลกัษณะท่ีนาํไปร้องเก้ียวสาวตามบา้นอีกเน่ืองจากลกัษณะการตั้งถ่ินฐานบา้นเรือนและวิถีชีวิตของ
ผูค้นเปล่ียนไป มีการอพยพยา้ยถ่ิน ความเป็นสังคมชนบทก่ึงเมืองมากข้ึนโดยตามงานต่างๆ ก็จะมี
การจดัสถานท่ีใหแ้สดงในลกัษณะ “ผามซอ”หรือเวทีแต่ขยายสถานท่ีแสดงไปตามส่ือต่างๆ มากข้ึน
โดยเฉพาะทางส่ือวทิย ุท่ีนิยมจา้งช่างซอไปร้องออกอากาศ ทั้งร้องสดและอดัเทปรายการ 

“งานบุญ งานปอยน้ีก็ยงัมีนักอยู่แต่ก็จะมีนายห้างมาจา้งห้ือไปฮ้อง (จา้งให้ไปร้อง) 
ออกอากาศ ทางสถานีวิทยุบางต้ี (ท่ี) ตอ้งไปอดัเทปขา้มวนัขา้มคืน” (สิงห์แกว้วงศม์ูล, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล,  11 มีนาคม 2556)  
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สอดคลอ้งกบัคาํสัมภาษณ์ของปราชญช์าวบา้นของสถาบนัไทยวน กลุ่มองคก์รอิสระท่ี
มีบทบาทต่อการขบัเคล่ือนการสืบสานภูมิปัญญาและวฒันธรรมพื้นบา้นท่ีวา่ “อนัดบัหน่ึงน่าจะเป็น
งานปอยหลวง งานบุญจะนกั (เยอะ) ” (รุ่ง ใจมา, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 10 เมษายน 2555)  

เน่ืองจากยุคน้ี เร่ิมมีการนาํเคร่ืองเสียงเขา้มาใชใ้นการแสดงซอ เพื่อดึงดูดความสนใจ
จากผูช้ม ทาํใหล้กัษณะผามซอ ตอ้งมีความแขง็แรงมากข้ึน และอาจตอ้งมีการขยายพื้นท่ีให้สามารถ
วางเคร่ืองเสียงได ้มีการใช้แผ่นไมท่ี้ปูพื้น รองดว้ยถงันํ้ ามนัการใช้โครงเหล็กประกอบให้มีความ
แน่นหนา สามารถวางอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ไดด้งัท่ีช่างซอแม่ทองสร้อยไดก้ล่าวไว ้

“ผามซอก็จะเป๋น (เป็น) เวทีใหญ่ข้ึนปูดว้ยไมแ้ป้น (ไมแ้ผน่) บนถงันํ้ ามนัก๋างเตน้ทเ์หีย 
(กางเตน้ท์) บ่ (ไม่) มีความงดงามความเป๋นธรรมชาติ แบบตะก่อน (เหมือนในอดีต) ส่วนการซอ
ออกส่ือวิทยุก็จะอาศยัการอดัเสียงเองใจ ้(ใช้) วิทยุแบบอดัง่ายๆ แลว้ส่งเป๋นเทปคลาสเส็ทห้ือ (ให้) 
สถานี แต่ถา้เป็นซอออกทีวีก็ไปอดัในห้องส่งต้ี (ท่ี) สถานี” (สร้อยสุดาภิราษร, การส่ือสารระหวา่ง
บุคคล, 19 สิงหาคม 2556)  

 

   
 

ภาพที ่ 5.2  ลกัษณะผามซอยคุปะทะส่ือมวลชน 
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(3) การแต่งกาย 
แมจ้ะไดรั้บอิทธิพลจากส่ือมวลชน และความทนัสมยัตามแบบตะวนัตก แต่การแต่งกาย

ของช่างซอในยุคน้ี  ยงัคงรักษาความเรียบง่าย  ตามเอกลกัษณ์แบบพื้นเมือง  ซ่ึงในงานบุญตาม
ประเพณีก็จะเป็นชุดเรียบง่ายแบบพื้นเมือง แต่ถ้าเป็นการซอออกอากาศทางส่ือวิทยุ  อาจไม่
จาํเป็นตอ้งพิถีพิถนัเร่ืองการแต่งกายมากนกั เพราะสามารถแต่งตวัตามสบายเน่ืองจากอดัเสียงจากท่ี
บา้นช่างซอได้ แต่ถา้ตอ้งแสดงออกอากาศทางส่ือโทรทศัน์ก็จะนิยมแต่งกายท่ีบ่งบอกความเป็น
เอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินลา้นนามากข้ึน    

“ช่างซอ ถา้เป็นแม่ญิง (ผูห้ญิง) จะใส่เส้ือแขนกอ้ม  ผา้เมือง นุ่งผา้ถุง  ป้อจาย (ผูช้าย) ก็
จะง่ายๆ เป๋น (เป็น) เส้ือม่อห้อม  เต่ียวสะดอ กะ (หรือ) ว่ากางเกงธรรมดา  มดัผา้ขาวมา้  เหมือน
สมยัมะเก่า แต่ถา้ไปซอออกทีวีก็ตอ้งห้ือดูดีพ่อง (ให้ดูดีบา้ง) ส่วนมากก็ไปเจา้ต้ีร้าน (ไปเช่าท่ีร้าน) 
ชุดละร้อยสองร้อยก็วา่ไป” ” (สร้อยสุดา  ภิราษร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 19  สิงหาคม 2556)  

 

 
        

ภาพที ่ 5.3  ลกัษณะการแต่งกายในการแสดงซอทางส่ือโทรทศัน์ 
 

(4) การฟ้อนประกอบการซอ   
การฟ้อนประกอบการแสดงซอท่ีมีมาแต่ดั้งเดิมควบคู่มากบัการซอใชใ้นการสร้างการมี

ส่วนร่วมของผูช้มในการแสดงตามงานต่างๆ ก็ยงันิยมการฟ้อนประกอบการซออยู่ ส่วนมากจะ
แบ่งเป็นสามช่วง คือ ฟ้อนก่อนซอฟ้อนระหว่างช่างซอพกัและฟ้อนหลงัจากซอจบแลว้ประเพณี
นิยมอีกประการหน่ึงก็คือช่างซอจะฟ้อนรับเงินจากผูช้ม ในกรณีท่ีผูช้มช่ืนชอบและอยากมอบเงิน
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ให้เป็นสินนํ้ าใจ ก็จะฟ้อนเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผูใ้ห้เงินเป็นมารยาทท่ีถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติั
สืบกนัมาแมเ้ม่ือแสดงออกส่ือจะไม่สามารถฟ้อนเพื่อขอเงินอยา่งโจ่งแจง้เหมือนการฟ้อนในงานได ้
ก็ตามแต่ก็อาจจะมีการฟ้อนตามอารมณ์พาไปของช่างซอ 

 

 
 
ภาพที ่ 5.4  การฟ้อนของช่างซอ ประกอบการซอ 
 

(5) เคร่ืองดนตรีประกอบการแสดง 
แมเ้คร่ืองดนตรีท่ีใชป้ระกอบในการแสดงซอแบบยุคดั้งเดิมท่ีเรียกวา่“วงป่ีจุม” จะยงัคง

เป็นเคร่ืองดนตรีหลกัแต่ยคุน้ีเร่ิมมีการนาํเคร่ืองเสียงเขา้มาช่วยทาํให้บรรยากาศการซอมีความคึกคกั
ดึงดูดความสนใจไดม้ากยิ่งข้ึนทั้งน้ีเพื่อเนน้ให้ความบนัเทิงแก่ผูช้มเพราะสามารถร้องและเตน้ตาม
ได ้ 
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ภาพที ่ 5.5  ช่างซอบ่าเก๋ ขบัซอประกอบเคร่ืองเสียง 
 

โดย เคร่ืองดนตรีท่ีใช้บรรเลงเพลงประกอบการขบัซอของคณะช่างซอในจงัหวดั
เชียงรายถา้เป็นการซอเด่ียวหรือซอฮํ่าก็ไม่จาํเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองดนตรีประกอบแต่ถา้แสดงลกัษณะ
การซอเป็นหมู่คณะก็จะประกอบดว้ยเคร่ืองดนตรี คือ ป่ีและซึง แต่นิยมวงเล็กหรือ วงป่ีจุม 3 และมี
ซึงมาร่วมบรรเลงดว้ยอีก 1 รวมมีนกัดนตรีในคณะ เป็น 4 

ต่อมาในช่วงปี พ.ศ.2520 ไดเ้ร่ิมมีการนาํซึงเขา้มาใชแ้ทนป่ีแม่ จากรูปแบบของการซอ
เขา้ป่ีธรรมดาก็เร่ิมมีซอเขา้ซึง ขณะเดียวกนั เม่ือเคร่ืองขยายเสียงเร่ิมแพร่หลายมากข้ึน ช่างซอจึงเร่ิม
มีการใชไ้มโครโฟนและเคร่ืองขยายเสียงในการซอ เพื่อให้เกิดเสียงดงั สร้างความคึกคกัเร้าใจแข่ง
กบัเคร่ืองดนตรีสมยัใหม่ ซ่ึงปรากฏวา่ไดเ้สียงตอบรับท่ีดีจากผูช้ม ทาํให้ตั้งแต่นั้นมา เม่ือมีการซอท่ี
ไหนช่างซอก็นิยมใช้เคร่ืองขยายเสียงและไมโครโฟนประกอบในการซอดว้ย เน่ืองจากเจา้ภาพจะ
ร้องขอมาเพื่อเอาใจแขกท่ีจะมาร่วมงาน ซ่ึงกลายเป็นท่ีไดรั้บความนิยมมาจนถึงปัจจุบนั 

โดยช่างซออาวุโส ช่างซอพ่อจนัทร์ตา คณะรุ่งฟ้าเจริญศิลป์ ซ่ึงเป็นคณะท่ีมีเคร่ืองเสียง
เป็นของตวัเอง ได้ให้สัมภาษณ์ว่า จากประสบการณ์ท่ีได้ไปแสดงซอตามงานต่างๆ ทาํให้รู้ว่า
ชาวบา้นชอบให้มีเคร่ืองเสียงและดนตรีด้วยเพราะสามารถฟังได้ทุกเพศทุกวยัโดยเจา้ภาพมีการ
จดัเตรียมเคร่ืองเสียงไวใ้ห้แต่เคร่ืองเสียงในงาน มกัจะไม่ค่อยมีคุณภาพ ทาํให้ซอไม่สนุก ต่อมาจึง
ตดัสินใจจดัซ้ือเคร่ืองเสียงไวเ้ป็นของคณะตวัเองเลย 

“มีซอ  มีดนตรีตวย (ดว้ย) จะไดห้ื้อ (ให)้ คนเฒ่า (คนแก่) แม่บา้น  คนหนุ่ม  ฟังได ้กลางวนั
เอาซอ  ดนตรีเม่ือคืน (กลางวนัเป็นการซอป่ีแบบพิธีการ ส่วนกลางคืนเป็นซอเขา้ดนตรี) แลว้แต่
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เจา้ภาพตอ้งการ..สมยัก่อน ไม่มีเคร่ืองเสียง ป้อ (พ่อจนัทร์ตา) เป็นคนท่ีตั้งเคร่ืองเสียง  เพราะท่ีเคา้
จดัไวห้ื้อมนับ่ดี (เคร่ืองเสียงท่ีเขา้จดัไวใ้ห้ไม่มีคุณภาพ) ” (จนัทร์ตา   กนัทา, การส่ือสารระหว่าง
บุคคล,  16 มีนาคม 2556)  

 

 
 
ภาพที ่ 5.6  ช่างซอจนัทร์ตา (เส้ือแขนยาวสีดาํ) กบัการซอพร้อมลกัษณะเคร่ืองเสียงในยคุแรกๆ  
 

5.1.1.2  ส่วนท่ีเป็นลาํตน้ของเพลงซอ 
(1) ความรู้เก่ียวกบัเพลงซอ 

ในส่วนท่ี เป รียบเสมือนลําต้นของเพลงซอได้แ ก่  ความรู้ ท่ี เ ก่ียวกับ เพลงซอ 
(SharedKnowledge) ท่ีจะเป็นตวัเช่ือมโยงระหว่าง ส่วนราก คือคุณค่าและความหมายและส่วนท่ี
เป็นดอก ผล ใบ ท่ีสังเกตไดจ้ากการแสดงนั้นพบว่าในยุคน้ี ความรู้เก่ียวกบัเพลงท่ีแสดงถึงคุณค่า 
ความหมายของความเป็นล้านนาผ่านเน้ือหาและทาํนองเพลงซอหรือความเช่ือ/ความศรัทธา/ท่ี
แสดงออกผ่านพิธีกรรมไหวค้รูท่ีนั้นยงัคงมีการถ่ายทอดมาจากพ่อครูแม่ครูรุ่นอาวุโสสู่รุ่นลูกศิษย ์
ซ่ึงเป็นความรู้ท่ีถูกแบบแผนตามธรรมเนียมปฏิบติัโดยผ่านทางการอบรมสั่งสอนจากครูซอแต่ลด
ความเข้มข้นลงเน่ืองจากช่างซอเปิดรับผ่านส่ือมวลชนมากข้ึน ในส่วนผู ้ฟังก็ยงัคงพอมีพื้น
ฐานความรู้ท่ีฟังเขา้ใจ เน่ืองจากส่วนใหญ่ใชภ้าษาพื้นเมืองในการติดต่อส่ือสาร 
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ในยุคน้ีช่างซอ ยงัมีความรู้เก่ียวกบัเพลงซอท่ีเป็นหัวใจหลกัสําคญัและเป็นแก่นของ
เพลงซออยู่การซอจึงยงัคงสามารถซอท่ีสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และเป็นท่ีช่ืนชอบแก่ผูรั้บส่ือ จึง
ช่วยให้ช่างซอดาํรงอยูไ่ดแ้ต่อาจจะลดความเคร่งครัดเร่ืองความถูกตอ้งในแง่วรรณศิลป์ลงไปบา้ง
เพื่อเอาใจผูรั้บส่ือและรักษาความนิยมในตวัเองไวร้วมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่ช่างซอ 

โดยช่างซอบ่าเก๋ ไดก้ล่าววา่ “จา้ง (ช่าง) ซอตอ้งเขา้ใจ๋สาระสําคญัของการซอ ซอเพื่ออะ
หยงัอยา่งนอ้ยตอ้งห้ือความฮู ้ห้ือทั้งสาระและห้ือม่วนตวยอนัน้ีจา้งซอรุ่นบ่าเก่า จะไดม้าจากป้อครู” 
(นครินทร์ใจธรรม, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 20 มกราคม 2556)  

ซ่ึงจากการสัมภาษณ์พบว่า ผู ้ให้ข้อมูลหลายคนท่ีติดตามฟังซอในยุคนั้ น จะเกิด
ความชอบความประทบัใจ บางคนสามารถฝึกฝนตนเองจนซอได ้ 

“ตามพ่อแม่ไปดูซอตามงานต่างๆ ตอน 6-7 ขวบ โตมาก็ได้สัมผสับา้ง ก็ชอบเพราะ
สนุก” (สมบูรณ์ อริยา, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1พฤษภาคม 2555)  

“ชอบฟังซอ และได้มีโอกาสหัดซอตอนเรียนมหาลัยได้เป็นช่างซอด้วย (หัวเราะ) 
(จาํเริญ ฐานนัดร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 14 พฤศจิกายน 2556)  

ซ่ึงบุคลคลเหล่าน้ี เป็นส่วนหน่ึงท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจ และประทบัใจในเพลงซอ เม่ือมี
โอกาสจึงยงัคงสนใจทาํงานดา้นวฒันธรรม ทาํใหเ้ห็นภาพความสําคญัของความรู้ท่ีเป็นตวัเช่ือมโยง
ในการสืบทอด 

5.1.1.3  องคป์ระกอบของเพลงซอส่วนท่ีมองไม่เห็น (Invisible Part)  
เพลงซอส่วนท่ีมองไม่เห็น (Invisible Part) เป็นส่วนท่ีเปรียบเสมือนรากของตน้ไมท่ี้ไม่

อาจมองเห็นหรือเขา้ใจตามท่ีเห็นได ้ ซ่ึงตอ้งอาศยัการตีความ การคิดวิเคราะห์ ในเน้ือหา คุณค่า
ความหมาย และความเป็นตวัตน  จึงจะสามารถเข้าใจได้อย่างแท้จริง ซ่ึงสามารถพิจารณาการ
ปรับตวัของเพลงซอในส่วนท่ีมองไม่เห็นไดด้งัต่อไปน้ี 

(1)  ส่วนท่ีเป็นรากของเพลงซอ 
1) ความเช่ือ/ศรัทธา/การเคารพครูผา่นพิธีกรรม 

พิธีกรรมซ่ึงเป็นส่วนประกอบท่ีสําคญั เน่ืองจากเป็นธรรมเนียมปฏิบติัสืบทอดกนัมา
เป็นการแสดงความเคารพ ต่อครูผูมี้พระคุณ  และการแสดงพลงัร่วมกนัของกลุ่มช่างซอ อาจถือได้
วา่เป็นพิธีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีช่างซอทุกคน ตอ้งยึดถือปฏิบติัเพื่อความเป็นศิริมงคล และความเจริญรุ่งเรือง
ในวชิาชีพของตนเอง  

ยุคซอปะทะส่ือมวลชนน้ี พบวา่ในการแสดงซอตามงานต่างๆ ยงัคงยึดถือ พิธีกรรมท่ี
สําคญัคือการไหวค้รู ส่วนถา้เป็นการซอผ่านส่ือ มีการลดรูปแบบของพิธีกรรมลงให้เหมาะสมกบั
เวลาท่ีจาํกดัของรายการ เช่น รายการวทิยท่ีุมีเวลาให ้30 นาที ซ่ึงตอ้งใชใ้หคุ้ม้ค่ากบัเวลาใหม้ากท่ีสุด
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ดงันั้นถึงแมช่้างซอจะยงัคงมีความเช่ือ ความนบัถือศรัทธาในพิธีกรรม ต่างๆ โดยเฉพาะการไหวค้รู
ก่อนซอหรือการข้ึนครูและยงัคงรักษารูปแบบไวซ่ึ้งจะมีการประกอบพิธีตามธรรมเนียมปฏิบติัเช่น 
งานไหวค้รูประจาํปีเพียงแต่จะไม่นิยมนาํพิธีกรรมเหล่าน้ีไปประกอบในการแสดงซอผ่านส่ือโดย
พิธีกรรมท่ียงัปฏิบติักนัอยูก่็คือการไหวค้รูก่อนซอ แต่ก็ไดล้ดขั้นตอนลงซ่ึงตรงกบัคาํสัมภาษณ์จาก
ช่างซอแม่ทองสร้อยท่ีวา่ 

“การข้ึนขนัตั้งครู ก่ (ก็) ยงัมีอยู่เป็นส่ิงต้ีจาํเป๋น (ส่ิงท่ีจาํเป็น) แต่วา่ถา้ตอ้งถูกจาํกดัดว้ย
เวลา ก็ใจว้ิธีท่องในใจ๋ (ใช้วิธีท่องในใจ) ” (สร้อยสุดาภิราษร, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 19
สิงหาคม 2556)  

 

 
 

ภาพที ่ 5.7  ช่างซอกาํลงัจดัเตรียมขนัตั้งซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของพิธีกรรมไหวค้รูก่อนซอ 
 

2) ความเป็นลา้นนาผา่นทาํนองเพลงซอ 
ทาํนองยงัคงนิยมเป็นทาํนองหลกัๆ ท่ีใชม้าตั้งแต่สมยัยุคดั้งเดิม เน่ืองจากทาํนองเป็นส่ิง

ท่ีแสดงอตัลกัษณ์ของเพลงซอท่ีเด่นชัด โดยทาํนองท่ีใช้ได้แก่ ทาํนองตั้งเชียงใหม่ ทาํนองจะปุ  
ทาํนองละมา้ย ทาํนองพม่า  ทาํนองเง้ียว  ทาํนองอ่ือ  ทาํนองป่ันฝ้าย  ทาํนองพระลอ ส่วนมากถ้า
เป็นการซอออกส่ือจะเนน้ทาํนองท่ีสนุกสนานโดยเน้ือหาของการซอ มีความสัมพนัธ์กบัทาํนองท่ี
ใช้ เช่นทาํนองท่ีช้า ก็จะเหมาะกบัการซองานพิธีการ ส่วนทาํนองเร็วก็เหมาะกบัเน้ือหาท่ีแสดงถึง
ความสนุกสนาน  ในส่วนรายละเอียดของบทซอนั้น จะไม่ตายตวั นิยมปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบั
สถานการณ์ โดยเฉพาะการโฆษณาสินคา้ก็จะพูดถึงรายละเอียดหรือบรรยายสรรพคุณของสินคา้
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ดงันั้นจึงเนน้ทาํนองท่ีคึกคกัสนุกสนาน แลว้แต่ลกัษณะของเน้ือหาท่ีออกอากาศ  โดยยงัคงรักษาท่า
บังคับของทาํนองซอไว้ ท่ีปฏิบัติกันก็คือในการข้ึนต้น ต้องข้ึนด้วยทาํนองตั้ งเชียงใหม่ก่อน   
จากนั้นจะต่อดว้ยทาํนองอ่ืนๆ เช่น ทาํนองอ่ือ ทาํนองเง้ียว  

ช่างซออาวุโสแม่จนัตา  ศาลาหล้ม ซ่ึงได้มีโอกาสจดัรายการวิทยุติดต่อกนัมาหลายปี 
กล่าววา่การซอออกอากาศนั้น  ทาํนองเหมือนท่ีเคยใช ้ แต่จะใชแ้บบการซอเด่ียวหรือซอฮํ่า เก่ียวกบั
เน้ือหาสาระไปเร่ือยๆ  

“เวลาจดัรายการก็จะใจ ้(ใช)้ การซอฮํ่า อู ้(พูด) ไปเร่ือยๆ เก็บเอาเร่ืองใกลต้วัมาอู ้(พูด) 
” (สุนนัทา  แตม้ทอง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 25 มกราคม 2556)  

ส่วนช่างซอแม่ทองสร้อยซ่ึงนิยมซอคู่ก็จะมีทาํนองหลักๆ คือ ทาํนองตั้งเชียงใหม่  
ทาํนองละมา้ยและทาํนองจะปุไดแ้สดงความคิดเห็นวา่ 

“ใจท้าํนองเหมือนกัน๋นั้นเนาะ (เหมือนกนันัน่แหละ) ตั้งเจียงใหม่ กล๋าย (ละมา้ย) เจียง
แสน แลว้ก็จะปุ แลว้แต่เน้ือฮอ้ง...ห้ือมนัม่วน (แลว้แต่เน้ือร้อง ขอให้สนุก) ” (สร้อยสุดา  ภิราษร, 
การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 สิงหาคม 2554)  

ดงันั้น ยคุน้ีทาํนองจึงเป็นลกัษณะท่ีค่อนขา้งจะปรับตวัไม่มาก เน่ืองจากทาํนองเป็นการ
บ่งบอกถึงความเป็นอตัลกัษณ์ของเพลงซอท่ีตอ้งรักษาไว ้

3) ความเป็นลา้นนาผา่นภาษาคาํเมือง 
จากภาษาท่ีใช้ในการซอตั้งแต่อดีตซ่ึงเป็นภาษาถ่ินพื้นบ้านท่ีเรียกว่าภาษาคาํเมือง

เน่ืองจากสามารถใช้ในการส่ือสารระหว่างผูข้บัซอและผูฟั้งไดเ้ป็นอยา่งยิ่งก็เร่ิมมีปรับบา้งตามยุค
สมยัโดยมีการนาํเพลงไทยลูกทุ่งหรือเพลงคาํเมืองมาสอดแทรกให้ดูมีความทนัสมยัและสอดคลอ้ง
กบัรสนิยมของผูฟั้งมากยิ่งข้ึน แต่ก็ยงัคงรักษา รูปแบบและลีลาการใช้สํานวน สุภาษิต คาํพงัเพย 
แบบอุปมาอุปมยั การเปรียบเทียบเปรียบเปรย หรือภาษาแบบเก่าของชาวล้านนา อยู่ทั้งน้ีเพื่อให้
สามารถเขา้ถึงกลุ่มผูรั้บส่ือไดอ้ยา่งแพร่หลายมากยิง่ข้ึน ดงัท่ีพอ่ครูสิงห์แกว้ ไดก้ล่าวไวว้า่ 

“ก็ใจ ้(ใช)้ ภาษาบา้นเฮา (ภาษาคาํเมือง) เหมือนเดิมนั้นเนาะ (นัน่แหละ) แต่ห้ือมนัม่วน 
(ใหส้นุก) ” (สิงห์แกว้วงศม์ูล, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 11 มีนาคม 2556)  

 
4) การวางความสัมพนัธ์ทางโลกและทางธรรม 

ช่างซอในยุคน้ีไดรั้บการยอมรับจากช่ือเสียงท่ีสั่งสมมาจากยุคดั้งเดิม นอกจากจะอาศยั
พรสวรรคแ์ละความมีปฏิภาณเป็นทุนเดิมแลว้พบวา่การเป็นผูรู้้หรือ “ปราชญช์าวบา้น” ก็ยงัเป็นส่ิง
สําคญัแต่ลดบทบาทลง เน่ืองจากชาวบ้านสามารถแสวงหาขอ้มูลข่าวสารจากช่องทางอ่ืน เช่น 
ส่ือมวลชน ไดม้ากข้ึน เน้ือหาในการซอจะเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตการให้ความรู้ทั้งทางโลกและทาง
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ธรรม และการอบรมสั่งสอน แต่เร่ิมจะเนน้เน้ือหาทางโลกมากข้ึน เน่ืองจากกลุ่มผูช้มท่ีเป็นมวลชน
มีความหลากหลายทุกเพศ ทุกวยั การส่ือสารจึงตอ้งใช้ภาษาท่ีง่ายและเป็นเร่ืองใกล้ตวัผูฟั้งวิชา
ความรู้ และหลกัธรรมทางพุทธศาสนามาซอการซอ จึงไม่จาํเป็นมากเหมือนในอดีตดงันั้นการจดั
วางความสัมพนัธ์ระหวา่งทางโลกและทางธรรมจึงเร่ิมมีช่องวา่งมากข้ึน การทาํหนา้ท่ีเป็น “ปราชญ์
ชาวบา้น” ของช่างซอจึงลดลงดงัท่ีพอ่ครูสิงห์แกว้ ไดก้ล่าวไวว้า่ 

“อู ้(พูด) เร่ืองตางธรรมนักก่อบ่าได้ (มากก็ไม่ได้) คนฟังบ่าหุม (ไม่ชอบ) ตอ้งเร่ือง
ม่วนๆ แซวไปพอ่ง เขา (หมายถึงผูฟั้ง-ผูว้ิจยั) จะชอบ (สิงห์แกว้วงศม์ูล, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 
11 มีนาคม 2556)  

5) การปลูกฝังคุณธรรมทางพุทธศาสนา 
เม่ือความสัมพนัธ์ระหวา่งทางโลกกบัทางธรรมลดลงดว้ยเง่ือนไขเร่ือง รสนิยมของผูฟั้ง

ตามคุณลกัษณะของส่ือมวลชนดงัท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้และวิถีชีวิตชาวลา้นนาท่ีเป็นสังคมทนัสมยัมาก
ข้ึนทาํใหโ้อกาสในการสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรมลดลงเน่ืองจากชาวบา้นเร่ิมจะฟังตาํนานหรือ
นิทานชาดกไม่เขา้ใจดว้ยภาษาซอดา้นคุณธรรมทางพุทธศาสนาท่ีถูกแต่งเป็นคาํเมืองดั้งเดิม ยิ่งทาํ
ให้ผูฟั้งวยักลางคนลงมา เขา้ใจยากข้ึน และไม่ไดเ้รียนรู้เร่ืองคุณธรรม อีกทั้งขอ้จาํกดัเร่ืองเวลาใน
การออกอากาศท่ีสั้ น เช่น 30 นาทีทาํให้ไม่สามารถนาํเสนอไดอ้ย่างต่อเน่ืองและชวนติดตามดงัท่ี
ช่างซอแม่จนัตา ศาลาหลม้ ไดใ้หส้ัมภาษณ์วา่ 

“แม่กอ้พยายามสอดแทรกคุณธรรมเขา้ไปตวยหนา เวลาไปซอออกวิทยุแต่กอ้อูไ้ดบ้่า
นกั เพราะกลวัคนฟังบ่าเขา้ใจจะใจ๊กาํมะเก่านกัก่อบ่าไดบ้่ฮูเ้ร่ืองแหมเมาะ ตอ้งเอาสปอนเซอร์เฮา
วา่ตวยหนา” (สุนนัทาแตม้ทอง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 25 มกราคม 2556)  

6) การใหส้าระและบนัเทิงแฝงการปลดปล่อยทางเพศ 
การซอแบบดั้งเดิมตามงานต่างๆ ในช่วงบ่ายถึงคํ่าท่ีเป็นช่วงบนัเทิง ยงัคงเป็นการซอ

ลกัษณะเก้ียวพาราสี เชิงลามกอนาจาร ท่ีแฝงการปลดปล่อยทางเพศโดยเฉพาะยิ่งดึกยิ่งเพิ่มภาษา
สองแง่สองง่ามแต่ดว้ยขอ้จาํกดัของส่ือมวลชน ซ่ึงเป็นส่ือสาธารณะท่ีแพร่กระจายไปยงัผูรั้บทุกเพศ
ทุกวยัและมีกฏระเบียบขอ้บงัคบัดา้นการกระจายเสียงของสถานีภาครัฐทาํให้เม่ือซอผา่นส่ือมวลชน
ตอ้งระมดัระวงั โดยไม่สามารถนาํเสนอเร่ืองลามกอนาจาร ท่ีอาจไม่เหมาะสมกบัวยัเด็กและเยาวชน
ไดท้าํให้การนาํเสนอเร่ืองราว การแสดงออกของซอในลกัษณะการเก้ียวพาราสี การพูดถึงเร่ืองเพศ
อย่างมีลีลาท่ีเป็นเสน่ห์ของการแสดงพื้นบา้นเลือนหายไป เม่ือแสดงทางส่ือมวลชน จึงทาํให้การ
ตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานทางด้านจิตใจดา้นแรงขบัทางเพศของมนุษยล์ดลงซ่ึงช่างซอแม่
ทองสร้อย ไดก้ล่าววา่ 
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“บ่าไดเ้นอ้เฮาจะไปฮอ้งไปเร่ือย (หมายถึงซอโดยใชค้าํลามกอนาจาร-ผูว้จิยั) เหมือนเล่น
ในงานบ่าไดต้อ้งนึกถึงคนฟังจะวา่ดีก็ดีอยูแ่ต่เสน่ห์ซอมนัจา้งหาย” (สร้อยสุดาภิราษร, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 1 สิงหาคม 2554)  

 
5.2  คุณลกัษณะการปรับตัวด้านกระบวนการส่ือสารในการแสดง 

การพิจารณาคุณลกัษณะการปรับตวัดา้นกระบวนการส่ือสารน้ี โดยใชแ้นวทางในการ
พิจารณาจากองคป์ระกอบของกระบวนการส่ือสารทั้ง 4 ประการ (SMCR) เป็นแนวทางหลกัเช่นใน
ยุคเพลงซอแบบดั้งเดิม ประกอบดว้ย การปรับตวัของผูส่้งสาร (Sender) ไดแ้ก่ ช่างซอการปรับตวั
ของสาร (Message) ไดแ้ก่เน้ือหาและองค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาของเพลงซอการปรับตวั
ของช่องทางการส่ือสาร (Channel) ไดแ้ก่ สถานท่ีและโอกาสในการซอและการปรับตวัผูรั้บสาร 
(Receiver) ได้แก่ผูช้ม/ผูฟั้งซอซ่ึงแต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียดการปรับตวัในยุคซอปะทะ
ส่ือมวลชน ดงัต่อไปน้ี 

5.2.1  ผูส่้งสารหรือช่างซอ (Sender)  
ช่างซอ ในยคุเพลงซอปะทะส่ือมวลชนของจงัหวดัเชียงรายส่วนใหญ่ยงัคงเป็นช่างซอท่ี

สืบทอดมาจากยคุซอแบบดั้งเดิม และจากช่างซอรุ่นศิษยใ์นยุคก่อนก็จะกลายเป็นช่างซอรุ่นเก่าหรือ
อาวโุสซ่ึงเป็นช่างซอในพื้นท่ีท่ียงัคงมีช่ือเสียง มีความรู้ ความสามารถมีประสบการณ์ในการซอเป็น
ท่ีรู้จกัและมีผูฟั้งอย่างกวา้งขวางในทอ้งถ่ินโดยในช่วงปลายๆ ยุคน้ีก็เร่ิมจะมีช่างซอรุ่นใหม่เกิด
ข้ึนมา 

5.2.1.1  รุ่นของช่างซอ 
จากการแบ่งรุ่นของช่างซอในยุคซอแบบดั้งเดิม ท่ีพิจารณาตามเกณฑ์ความสัมพนัธ์

ระหวา่งอายุและประสบการณ์ในการขบัซอของช่างซอโดยในยุคดั้งเดิมแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่
กลุ่มช่างซอ “รุ่นครู” และกลุ่มช่างซอ “รุ่นศิษย”์ นั้นมาในยุคเพลงซอปะทะส่ือมวลชนพบวา่ช่างซอ
รุ่นครูซอก็เร่ิมโรยรา และบางท่านไดเ้สียชีวิตลงส่วนช่างซอรุ่นศิษยท่ี์ยงัคงรักษาช่ือเสียงไวไ้ดก้็มี
การสั่งสมประสบการณ์เติบโตดว้ยวยัวุฒิและคุณวุฒิดา้นการซอเป็น ช่างซอ รุ่นเก่า/รุ่นอาวุโสและ
การปรับตวัในการทาํงานร่วมกบัส่ือมวลชนได้ดีทั้งน้ีเพื่อความอยู่รอดและการสร้างการยอมรับ
อยา่งต่อเน่ือง โดยอาศยัทุนทางสังคมและทุนทางวฒันธรรมของตนเองท่ีสั่งสมมาในการสร้างความ
นิยมศรัทธาเน่ืองจากช่างซอจะเป็นท่ีรู้จกัคุน้เคยของคนในทอ้งถ่ินมีความน่าเช่ือถืออยู่แลว้ทาํให้
ไดรั้บการวา่จา้งใหซ้อผา่นช่องทางส่ือมวลชนเพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายของผูว้า่จา้งไดดี้มากยิ่งข้ึน
อีกทางหน่ึงขณะเดียวกนัก็ไดเ้กิดช่างซอ “รุ่นใหม่” ข้ึนมาสืบทอดแต่ก็ยงัห่างช่วงจากรุ่นเก่า/รุ่น
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อาวุโสอยู่มาก และยงัไม่มีบทบาทเน่ืองจากบารมียงัไม่ถึง และช่ือเสียงยงัไม่เป็นท่ีรู้จักอย่าง
กวา้งขวาง 

จากการสัมภาษณ์ช่างซอรุ่นครูซอท่ียงัมีชีวติอยู ่ไดแ้ก่ พ่อครูสิงห์แกว้วงศม์ูล ท่ีเป็นช่าง
ซอท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บความนิยมในจงัหวดัเชียงรายอยา่งต่อเน่ือง จากยุคดั้งเดิมมาจนถึงยุคปะทะ
ส่ือมวลชนไดก้ล่าววา่ดว้ยความท่ีเป็นช่างซอท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัของคนในทอ้งถ่ินมานาน ทาํให้
เม่ือเร่ิมมีการโฆษณาทางส่ือวิทยุเขา้มา ก็มีนายห้างขายยา หลายยี่ห้อมาติดต่อให้ไปจดัรายการวิทยุ
เพื่อโฆษณาขายยาโดยจะใหท้ั้งเงินเดือน และมีของแจกในรายการแถมใหอี้กดว้ย 

“มากบัช่ือเสียงการเป็นช่างซอจดัรายการวิทยุทาง วปถ.10 แลว้มาจดัในเมืองอีกเป็น 7 
ปีนายห้าง สปอนเซอร์กาํลงัติด มีนายห้างมาติดต่อนกั (มาก) ขนาดห้ือ (ให้) ไปจดัรายการ ละกอ้อู ้
(พูด) โฆษณาสินคา้เป้ิน (สินคา้ของผูว้่าจา้ง) ” (สิงห์แกว้วงศ์มูล, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 11 
มีนาคม 2556)  

ซ่ึงช่างซอคนใดสามารถช่ือเสียง และเป็นท่ีนิยมจนไดก้ารวา่จา้งให้ไปออกรายการวิทย ุ
จะมีความภูมิใจเพราะจะไดรั้บการยอมรับ เช่ือถือและเป็นท่ีรู้จกัอย่างกวา้งขวา้งมากยิ่งข้ึนรวมถึง
การเป็นใบเบิกทางในการได้งานแสดงตามงานต่างๆ เพิ่มข้ึนอีกซ่ึงช่างซอรุ่นหลังก็จะยึดเอา
แนวทางจากช่างซอรุ่นครูเป็นแบบอยา่งดงัท่ีช่างซอบ่าเก๋ช่างซอรุ่นเก่า/รุ่นอาวุโสท่ีมีช่ือเสียง ขา้มยุค
ท่ีไดแ้รงบนัดาลใจมาจากช่างซอรุ่นครูในยคุก่อนและไดส้ั่งสมช่ือเสียงมา ไดใ้หส้ัมภาษณ์วา่ 

“ไดย้นิป้อ (พอ่) ครูศรีทวนซอเร่ืองเศรษฐีข้ีโวออกอากาศทางวิทยุใค่ออกพ่อง (อยากไป
ซอออกอากาสบา้ง) คนใดไดอ้อกวิทยุถือว่าเป็นช่างซอมีระดบั” (นครินทร์ ใจธรรม, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 27 ธนัวาคม 2555)  

5.2.1.2  คุณสมบติัของผูส่้งสารหรือช่างซอ 
ช่างซอยงัคงจะตอ้งใช้ลกัษณะท่ีเรียกว่าความเป็นปฏิภาณกวีคือมีพรสวรรค์และไหว

พริบปฏิภาณแต่ในการซอผา่นทางส่ือวิทยุ จะตอ้งมีการปรับตวัให้สามารถคุยโตต้อบกบัคู่สนทนา
หรือพดูคุยคนเดียวและสอดแทรกลกัษณะจ๊อยซอ หรือค่าวซอในรายการเพื่อประชาสัมพนัธ์ให้กบั
หน่วยงานหรือโฆษณาเชิญชวนให้ผูฟั้งสนใจในสรรพคุณของสินคา้เป็นระยะไดด้ว้ยโดยมีการซอ 
ด้วยภาษาคาํเมืองเป็นหลักให้เข้ากับรูปแบบรายการ ส่วนถ้าเป็นการซอผ่านทางส่ือโทรทศัน์
คุณสมบติัท่ีปรับเพิ่มข้ึนคือช่างซอตอ้งมีลีลา ท่าทาง บุคลิกภาพ และการแต่งกาย ให้เหมาะกบัการ
แสดงทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัคุณลกัษณะของงานท่ีช่างซอไดไ้ปแสดงความสามารถเฉพาะตวัในการนาํภาษา
สมัยใหม่และสมัยเก่ามาประยุกต์ใช้ร่วมกันได้เพื่อผูกคําการใช้สํานวนซอท่ีล่ืนไหล เป็นท่ี
สนุกสนานถูกใจผูฟั้ง 
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จะเห็นได้ว่าเส้นทางการเป็นช่างซอในบรรยากาศยุคซอแบบปะทะส่ือมวลชนนั้ น
คุณสมบติัท่ีสําคญัคือช่างซอ ตอ้งเป็น ผูท่ี้มีความสามารถปรับตวัตามสถานการณ์เรียนรู้ และเก็บ
เก่ียวเร่ืองราวรอบตวัไดดี้ผา่นการเรียนรู้และประสบการณ์ ไม่วา่จะเป็นช่างซอชายหรือช่างซอหญิง
ลกัษณะสําคญัท่ีเพิ่มเติมมาก็คือเร่ืองของการใช้วาทศิลป์ ท่ีจะตอ้งพูดเพื่อโน้มน้าวใจผูรั้บสารให้
เช่ือถือและคลอ้ยตามไดโ้ดยคุณสมบติัท่ีเคยสําคญัในซอแบบยุคดั้งเดิมคือการเคยผา่นการบวชเรียน
มาก่อน และสามารถนาํความรู้ทางพุทธศาสนาจากการบวชเรียนมาใช้ในการซอไดน้ั้นไม่มีความ
จาํเป็นเท่าใดนกัเพราะวตัถุประสงค์ในการซอจะเน้นเพื่อโน้มน้าวใจทั้งน้ีเป็นการส่ือสารเพื่อการ
พฒันาและผลประโยชน์ทางธุรกิจมากกว่าดังนั้นช่างซอจึงจาํเป็นต้องมีความรู้ในเร่ืองรอบตวั 
โดยเฉพาะช่างซอท่ีจดัรายการเพื่อโฆษณาให้กบัธุรกิจห้างร้านมีความจาํเป็นตอ้งรู้เก่ียวกบัสินคา้
ดงัท่ีพ่อครูสิงห์แกว้ ซ่ึงเป็นช่างซอรุ่นครูท่ีไดมี้โอกาสไดรั้บการวา่จา้งให้ไปจดัรายการวิทยุโดยใช้
ค่าวซอเป็นหลกัและสอดแทรกการโฆษณาแฝงเขา้ไป ซ่ึงปรากฏวา่ไดเ้สียงตอบรับจากผูฟั้งดีมาก 

“ต้องอู้ม่วนๆ เอาใจ๋คนฟัง (จัดรายการให้สนุกเพื่อให้ถูกใจผู ้ฟัง -ผู้วิจัย) บ่าอั้ น 
(ไม่อยา่งนั้น) จะบ่มีไผจ่า้ง (ไม่มีใครมาจา้ง) สมยันั้นไดจ้ดัรายก๋าน (รายการ) โฆษณายาผงแดงห้ือ
เป้ิล (ให้ผูว้า่จา้ง) จ้ือ (ช่ือยี่ห้อ) ยาผงแดงก๋า (ตรา) ศาลพระภูมิ ปรากกฎว่าขายดิบขายดี”(สิงห์แกว้ 
วงศม์ูล, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 11 มีนาคม 2556)  

ดงันั้นการเขา้มามีอิทธิพลของส่ือมวลชนเป็นการเปิดโอกาสให้ช่างซอไดป้รับเปล่ียน
คุณสมบติัของตนเอง ไดรู้้จกักนัผา่นส่ือและเกิดการรวมกลุ่มกนั เพื่อสร้างความน่าสนใจในการซอ
ใหไ้ดรั้บการยอมรับจากผูฟั้งมากข้ึนสอดคลอ้งกบัคาํบอกเล่าท่ีช่างซอบ่าเก๋ไดเ้ล่าให้ฟังวา่ไดฟั้งพ่อ
ครูศรีทวน ซ่ึงสมยันั้นดงัมาก เป็นครูซอได้ซอออกอากาศพอฟังก็เกิดแรงบนัดาลใจ เอามาปรับ
ประยุกตเ์ป็นซอในรูปแบบเอกลกัษณ์เฉพาะของตน และตอ้งสร้างจุดขาย เพื่อให้มีช่ือเสียง และมี
คนมาจา้งปรากฏว่าเม่ือตนเองได้ซอออกอากาศก็เป็นท่ีร่ําลือให้หมู่ช่างซอจนพ่อครูศรีทวนตอ้ง
มาตามหา และไดซ้อร่วมในคณะเดียวกนั 

“อา้ยโก๋ปะ (เจอ) ก่อน (หมายถึงไปเจอพ่อครูศรีทวน-ผูว้ิจยั) ไปเอาคาํซอมาก่อนซกั 10 
กลอนหมู่ลูกศิษยเ์ก่า (หมายถึงลูกศิษยข์องพอ่ครูศรีทวน-ผูว้จิยั) ก็โกรธเพราะตั้งวา่ เหนือฟ้า ยงัมีฟ้า
และผ่าโลกลา้นนา (ตั้งช่ือบทซอท่ีเอามาปรับประยุกต์ใหม่-ผูว้ิจยั) พ่อครูศรีทวนมาตามหา อยากฮู ้
(รู้) วา่เป๋นไผ๋ (อยากรู้วา่เป็นใครท่ีมาซอเร่ืองน้ี) มาอยูก่บัพ่อหลวง (หมายถึงพ่อครูศรีทวนไดม้าอยู่
กบัช่างซอท่ีให้สัมภาษณ์-ผูว้ิจยั) เป็น 14 ปีไดก้าํซอไปเลยดงัเพราะกาํซอโฆษณาไปในตวัเช่น ใจ ้
(ใช)้ วา่ “ลูกศิษยศ์รีทวน ตึงบ่มีวนัถอย”(นครินทร์ใจธรรม, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 20 มกราคม 
2556)  
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5.2.1.3  สถานภาพในการแสดงเพลงซอ 
สถานภาพในการแสดงซอของช่างซอมีการปรับไปตามวาระโอกาส และสถานท่ีซ่ึง

ส่ือมวลชนได้ช่วยขยายโอกาสและพื้นท่ีให้กบัช่างซอจากท่ีเคยซอเป็นอาชีพเสริมเท่านั้นในอดีต 
พบวา่ช่างซอบางคนท่ีเคยทาํไร่ ทาํนา เป็นอาชีพหลกั พอไดม้าซอออกอากาศและมีช่ือเสียง เป็นท่ี
รู้จกัมากข้ึน ก็สามารถยึดเป็นอาชีพหลกัได้เน่ืองจากการจดัรายการไม่ตอ้งรอฤดูกาล ทาํงานได้
ตลอดทั้งปีมีรายไดป้ระจาํโดยส่วนหน่ึง ผนัตวัเองมาเป็นนกัจดัรายการวิทยุท่ีอาศยัการเป็นช่างซอ
สอดแทรกการร้องเพลงซอในรายการเขา้ไป โดยมีผูส้นบัสนุนเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือห้างร้าน
ต่างๆ  

ดงัเช่น ช่างซอ พอ่ครูสิงห์แกว้วงศม์ูล ก็เป็นช่างซออีกคนหน่ึงท่ีเคยประกอบอาชีพหลกั
ทาํนามาตั้งแต่ในยุคซอแบบดั้งเดิมแต่เม่ือมายุคซอประยุกตก์็อาศยัความเป็นช่างซอท่ีมีช่ือเสียงมา
นาน จึงถูกวา่จา้งให้จดัรายการวิทยุ โดยมีผูผ้ลิตและจดัจาํหน่าย สินคา้ประเภทเช่น สบู่ ห้างขายยา 
เป็นผูส้นบัสนุนรายการ ทาํใหมี้รายไดป้ระจาํในยคุนั้น เดือนละเกือบหา้พนั ซ่ึงในสมยันั้นจดัวา่มาก
พอสมควร และยงัมีรายได้พิเศษจากการนําของชําร่วยท่ีได้รับแจกฟรีมาจากสินค้าท่ีนํามา
ออกอากาศไปจาํหน่ายอีกดว้ย 

“จดัรายการวทิยบุนดอยตองสบู่ไลออ้น ป้อ (พ่อครูสิงห์แกว้) ไปซอออกอากาศแลว้หนี 
(เปล่ียนสถานท่ี) ไปค่าย (สถานีวิทยุกองทัพภาคท่ี 3 ค่ายเม็งรายมหาราช) จ้างซอ (ช่างซอ)  
รุ่นเดียวกนัก็มีไปออกวิทยุอยู่ไดค้่าสปอนเซอร์ ไดอิ้นแขวน (ช่ือยี่ห้อยาผงแดง) เป็นคนแรก ถดัมา
ไพบูลยเ์ภสัชบางดว้น ภาษีเจริญถดัมากรุงเทพฟาร์มมาซีถดัมาซีโร่มยัซินไดม้าแถมได ้4-5 อย่าง  
คิดแล้วได้ 4 พนักว่าต่อเดือนแล้วได้ของพิเศษชาํร่วยแหม เช่นได้วิทยุ เป้ินก็ห้ือมาเอาไปขาย”  
(สิงห์แกว้ วงศม์ูล, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 11 มีนาคม 2556)  

ดงันั้นอาจกล่าวไดว้่าในยุคซอปะทะส่ือมวลชนสถานภาพของช่างซอปรับเปล่ียนไป
พร้อมกบัสังคมท่ีเปล่ียนจากเกษตรกรรมเป็นก่ึงอุตสาหกรรมโดยสถานภาพของการเป็นช่างซอนั้น 
สามารถยดึเป็นอาชีพหลกัหรือเลือกเป็นอาชีพเสริมได ้

5.2.1.4  วตัถุประสงคใ์นการแสดงเพลงซอ 
วตัถุประสงคห์ลกัในการแสดงทัว่ไป ยงัคงเนน้เร่ืองการให้ความบนัเทิงแก่ผูรั้บสารแต่

ในขณะเดียวกนัก็ยงัมีการสอดแทรกเน้ือหาสาระ หรือความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งน้ีการเพิ่มช่องทางซอ
ผา่นช่องทางส่ือมวลชนให้ผูรั้บสารไดย้ินไดฟั้งหรือไดเ้ห็นทั้งภาพและเสียงมากข้ึนก็เป็นการเพิ่ม
อรรถรสในการรับชมรับฟังโดยช่างซอตอ้งปรับตวัคือนอกจากท่ีเคยนาํเสนอเพลงซอท่ีมีเน้ือหา
สาระเก่ียวขอ้งกบัพิธีกรรม ความเช่ือ ศาสนา และการดาํเนินชีวิตของชาวบา้นแบบใกลชิ้ดกบัผูฟั้ง 
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ซ่ึงเป็นเจ้าภาพหรือผู ้ว่าจ้าง มาเป็นรูปแบบท่ีผ่านส่ือท่ีผู ้ฟังมีลักษณะเป็นมวลชนท่ีมีความ
หลากหลายซ่ึงทาํใหล้กัษณะเน้ือหาสาระท่ีส่ือสารออกไปก็ตอ้งมีการปรับวตัถุประสงคต์ามไปดว้ย 

ถ้าเป็นการซอเพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐก็ต้องเพิ่มเน้ือหาท่ีให้ก่อให้เกิดการ
ส่งเสริมการพฒันาทอ้งถ่ินแต่ถา้เป็นรายการท่ีสนบัสนุนการโฆษณาขายสินคา้หรือหาเสียงเลือกตั้ง
ทางการเมือง ก็ตอ้งเนน้การส่ือสารเพื่อโนม้นา้วใจเขา้ไปอีกดว้ยส่ิงท่ีพบคือ ความคมคายในการใช้
ภาษา ท่ีมีฉนัทลกัษณ์และสัมผสัอาจไม่ใช่ส่ิงจาํเป็นเท่าใดนกั ขอให้ซอเขา้เร่ืองไดอ้ยา่งตรงประเด็น
เพื่อตอบสนองผูว้า่จา้งเป็นสาํคญั 

ซ่ึงในมุมมองของช่างซออาวโุสแม่ทองสร้อย หนองเกา้ห้อง ท่ีผา่นทั้งซอแบบยุคดั้งเดิม
มาจนสั่งสมช่ือเสียง และได้มีโอกาสแสดงซอออกอากาศทั้งทางส่ือโทรทศัน์และส่ือวิทยุ ได้ให้
ความคิดเห็นว่า การซอผา่นส่ือมวลชน และการซออดัแผน่เสียงวีซีดีในสมยันั้นเป็นการซอเพื่อเอา
ใจนายหา้งหรือนายทุน จะเป็นไปในเชิงธุรกิจมากเกินไป 

“มนัเป๋น (เป็น) การตวย (เอา) ใจนายห้างต๋าม (ตาม) ในทางพาณิชยก์ัน๋ลํ้ าไป (มาก
เกินไป) ก่ออย่างต่ี (ก็ตามท่ี) เขาอดัแผ่นวีซีดีต่างๆ เขาทาํต๋าม (ตาม) ใบสั่งของคนท่ีทาํการคา้” 
(สร้อยสุดาภิราษร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 สิงหาคม 2554)  

ดงันั้นวตัถุประสงคใ์นการซอของช่างซอในยุคท่ีตอ้งซอเผยแพร่ทางส่ือมวลชน ก็จะมี
การปรับวตัถุประสงคจ์ากเพื่อตอ้งการให้ผูฟั้งไดรั้บความบนัเทิง และสอดแทรกความรู้แลว้ ยงัเนน้
การโน้มน้าวใจเก่ียวกบัเน้ือหาสาระเพื่อให้เกิดการพฒันาหรือโฆษณาขายสินคา้ให้กบัผูอุ้ปถมัป์
รายการอีกดว้ยนอกจากนั้น วตัถุประสงคอี์กประการหน่ึงคือ การรับจา้งซอผ่านส่ือมวลชนยงัเป็น
ช่องทางในการสร้างรายไดใ้หแ้ก่ช่างซอไดดี้ข้ึนอีกทางหน่ึงดว้ย 

5.2.1.5  บทบาทของช่างซอ 
เม่ือวตัถุประสงคใ์นการซอเปล่ียนแปลงไปบทบาทในการซอก็ไดมี้การปรับตามไปดว้ย 

จากการซอในอดีตท่ีเนน้ให้ความรู้ ความบนัเทิงเป็นซอแบบผูน้าํเสนอสินคา้เป็นการซอเอาใจผูรั้บ
สารเพื่อตอ้งการขายสินคา้ซ่ึงช่างซอจาํเป็นตอ้งพฒันาบทบาทของตนให้ครบเคร่ืองมากยิ่งข้ึน ทั้ง
ความสามารถซอแบบดั้งเดิมและเพิ่มลีลาท่าทาง นํ้ าเสียง บุคลิกภาพให้ดึงดูดใจความสนใจเพื่อเพิ่ม
มูลค่าใหต้นเองมากยิง่ข้ึน 

อย่างไรก็ตาม แมบ้ทบาทของช่างซอจะขยายขอบเขตจากบทบาทป็นทั้งผูใ้ห้ ความ
บนัเทิงแฝงสาระ และนกัโฆษณาประชาสัมพนัธ์นั้นแต่บทบาทท่ีลางเลือนไปก็คือบทบาทการเป็น
ช่างซอท่ีเคยไดรั้บการยอมรับนบัถือจากชาวบา้นในชุมชนอย่างกวา้งขวาง ในความฉลาดรอบรู้ทั้ง
ทางโลกและทางธรรมความมีปฏิภาณไหวพริบ การถ่ายทอดความรู้ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือจนไดรั้บการ
ยอมรับยกย่องจากชาวบา้นให้เป็นเสมือนปราชญช์าวบา้นอยา่งในอดีตเน่ืองจากช่างซอตอ้งแสดง
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บทบาทท่ีมีผลประโยชน์เชิงพาณิชย์เข้ามาเก่ียวข้องเพิ่มมากข้ึนนั่นเองทาํให้จุดยืนในการเป็น
ปราชญช์าวบา้นเลือนหายไป 

ดงันั้นส่ิงท่ีเร่ิมปรากฏคือ จิตสํานึกความภาคภูมิใจในการทาํหนา้ท่ีเป็นปราชญช์าวบา้น
ก็จะค่อยหายไปดงัคาํสะทอ้นจากช่างซอแม่ทองสร้อยท่ีให้ขอ้มูลจากประสบการณ์ท่ีพบในช่างซอ
บางคนวา่เวลาไดรั้บการวา่จา้งจากนายทุน (นายห้าง) ก็จะตอ้งซอตามความตอ้งการของเขาการแต่ง
เน้ือร้องก็ไม่ได้ค ํานึงถึงวฒันธรรมท่ีดีงามเก่าๆ ทําให้คนฟังท่ีไม่มีความรู้ความเข้าใจ หรือ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เขา้ใจผดิๆ ได ้เหมือนจะไดรั้บความสนุก แต่หารู้ไม่วา่เป็นการทาํลายวฒันธรรม 

“นายหา้งต่างๆ บอกวา่อยากไดซ้อแนวหยาบโลน ทาํนองออกสองแง่สองง่ามแลว้ต่ีแต่ง
ก่อทาํไป โดยบ่ได้คาํนึงถึงว่ามนัจะเป๋น (เป็น) การทาํลายวฒันธรรมเก่าคนท่ีซอก่อบ่มี (ก็ไม่มี) 
ความฮู ้(รู้) เท่าถึงการณ์ ก่อปากัน๋ไปซอ (นิยมซอแบบนั้น-ผูว้ิจยั) แลว้ก่อดงัจริงดงัแต้ๆ  (มีช่ือเสียง
โด่งดงัจริง) แต่บ่ไดฮู้ ้(ไม่รู้) เลยว่าวฒันธรรมสูญแลว้อนัน้ีล่ะท่ีไดท้าํห้ือ (ให้) เส่ือมแลว้คนท่ีไป
ซอก่บ่ฮูเ้ร่ือง (ไม่รู้เร่ือง) การแต่ง เป่ินแต่งมาห้ือจะไดก่วา่ไปอยา่งอั้น (เขาแต่งมาให้อยา่งไรก็ซอไป
อยา่งนั้น) ” (สร้อยสุดาภิราษร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 สิงหาคม 2554)  

ดงันั้นในส่วนบทบาทของช่างซอเปรียบเทียบระหว่างสองยุค จะมีการปรับเปล่ียนไป
ตามวตัถุประสงค์ของการซอ จากบทบาทปราชญ์ชาวบา้นในอดีต ท่ีตอ้งมีพื้นฐานความรู้ก็ค่อยๆ 
กลายเป็นนกัโฆษณาและนกัประชาสัมพนัธ์ท่ีไม่จาํเป็นตอ้งซออยา่งถูกตอ้ง แต่เนน้ซอให้ถูกใจผูฟั้ง 
เพื่อนาํเสนอสินคา้ไปในท่ีสุด 

5.2.2  สาร/บทซอ (Message)  
5.2.2.1  เน้ือหาของเพลงซอ 
เน้ือหาท่ีนาํมาซอออกอากาศในเพลงซอปะทะส่ือมวลชน มีการปรับให้หลากหลายมาก

ยิ่งข้ึน เน่ืองจากเป็นการซอผา่นส่ือ ท่ีผูรั้บสารเป็นมวลชน มีพื้นฐาน ประสบการณ์ท่ีแตกต่าง และ
อยูก่ระจดักระจายซ่ึงเน้ือหาจะมีลงเหลือทั้งลกัษณะวรรณกรรมมุขปาฐะท่ีเล่าสืบต่อกนัมาหรืออาจ
นาํมาจากการบนัทึกไวเ้ป็นอกัษรล้านนาหรือตวัเมืองท่ีนาํมาจากค่าว ฮํ่า ท่ีเขียนไวเ้ป็นเร่ืองของ
วรรณกรรมไม่ว่าจากวรรณกรรมท่ีมาจากเพลงชาวบ้านและวรรณกรรมศาสนา แต่จะมีการนํา
เน้ือหาท่ีทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนัก็นาํมาพูดคุยประกอบมากข้ึนทั้งน้ีตอ้ง
ข้ึนอยูก่บัเวลาและรูปแบบของรายการ แต่จะเนน้เน้ือหาท่ีใหค้วามบนัเทิงเป็นหลกั  

โดยช่างซออาวุโสแม่ทองสร้อยไดใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัเน้ือหาการซอว่ายิ่งซอออกอากาศ
ทางส่ือวิทยุและโทรทัศน์เน้ือหาจะต้องมีความทนัสมยั ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ เหตุการณ์
บา้นเมืองเป็นอยา่งไร ตอ้งคอยติดตามข่าวสาร โดยเราสามารถรับรู้มาจากส่ือมวลชนอ่ืนๆ แลว้เอา

DPU



203 

มาเผยแพร่ต่อได้ แต่เม่ือการจดัรายการเป็นรูปแบบเชิงพาณิชยท่ี์ทาํให้เส่ือมเสียในวงการศิลปะ
พื้นบา้น ดา้นเน้ือหาของการซอ ท่ีถูกเปล่ียนไป ไม่ถูกตอ้งตามฉนัทลกัษณ์ 

“เน้ือหาน่ีพอมาเป๋น (เป็น) เร่ืองของพาณิชยคื์อตอนน้ีทาํห้ือ (ให้) เกิดความเส่ือมเสียใน
วงการศิลปะพื้นบา้นในเน้ือหาของซออูถึ้งเน้ือหาน่ีมนัก่บ่ไจ่ (ไม่ใช่) ตึง (ทั้ง) ในเร่ืองของฉันท
ลักษณ์ต่างๆ น่ีมันเปล่ียนไปหมดเลยซ่ึงมันบ่ถูกต้องซอน่ีมันต้องเป๋นไปตามฉันทลักษณ์มี
วรรณยุกตก์าํกบัห้ือถูกตอ้งกาํข้ึนกาํลงสัมผสันอกสัมผสัในตอ้งห้ือ (ให้) มนัถูกตอ้ง” (สร้อยสุดาภิ
ราษร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 2552)  

ส่วนเน้ือหาท่ีขาดหายไปเน่ืองจากไม่เหมาะกบัการซอผา่นส่ือ ก็จะเป็นเน้ือหาท่ีจะตอ้ง
ซอเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนตวัของเจา้ของงาน ท่ีเคยมีเพื่อเป็นการอวยพร สรรเสริญ หรือกล่าวแสดง
ความยินดี เป็นการให้เกียรติให้เจา้ของงานเช่นในการซอตามงานข้ึนบา้นใหม่ท่ีถา้เป็นซอยุคอดีต 
ในพิธีกรรมช่วงเช้า ช่างซอก็จะมีหน้าท่ีซออาํนวยอวยพร เสริมจากพิธีกรรมทางศาสนา โดยมีการ
กล่าวช่ือเจา้ของบา้น ภรรยา บุตรธิดาเพื่อเป็นการให้เกียรติซอเก่ียวกบัลกัษณะของท่ีอยูอ่าศยัท่ีเป็น
มงคล ความเช่ือท่ีเป็นมงคลเก่ียวกบับา้นปลูกเรือน เป็นตน้ เพื่อเสริมความเป็นศิริมงคลแก่เจา้ของ
บา้นและผูอ้ยูอ่าศยัซ่ึงเม่ือนาํเน้ือหาเร่ืองเดียวกนัมาซอออกอากาศ จะกล่าวลกัษณะน้ีไม่ไดเ้น่ืองจาก
ขอ้จาํกดัเร่ืองเวลาและความตอ้งการของผูส้นบัสนุนรายการทาํให้ความรู้สึกใกลชิ้ดสนิทสนม และ
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างช่างซอกบัผูช้มหายไปบรรยากาศการซอจึงเปล่ียนไปเพราะช่างซอและผูช้ม
ไม่ไดอ้ยูใ่นบรรยากาศของพิธีกรรมร่วมกนั 

ซ่ึงช่างซอแม่จนัตา ศาลาหลม้ก็ไดใ้ห้ทรรศนะเก่ียวกบัเน้ือหาวา่ พอมีเร่ืองของพาณิชย์
เขา้มา เน้ือหาก็เปล่ียนไป ไม่ค่อยพดูถึงสาระ เน้ือหาทางคติชนท่ีเป็นทางลา้นนาก็หายไปพร้อมฉนัท
ลกัษณ์ท่ีถูกตอ้งก็หายไปดว้ย 

“ซอออกวทิยมุนัก็ดีอยูแ่ต่บ่ (ไม่) ไดบ้รรยากาศ เพราะเฮาบ่หนัหนา้คนฟัง (ไม่เห็นหนา้
ผูฟั้ง) ซอไปจะอั้น (ซอไปอยา่งนั้น) ถา้มีสปอนเซอร์ก็ตอ้งอูถึ้งเป้ิน (พูดถึงเขา) เน้ือหาอยา่งอ่ืนค่อย
วา่กัน๋ (วา่กนัทีหลงั) ” (สุนนัทาแตม้ทอง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 25 มีนาคม 2556)  

5.2.2.2  รูปแบบการซอ 
รูปแบบของการซอ จะเป็นลกัษณะแบบซอในยุคดั้งเดิม ท่ีมีทั้งช่วงพิธีกรรมและช่วง

บนัเทิงถา้ออกอากาศทางส่ือมวลชน จะปรับเป็นรูปแบบท่ีไม่มีพิธีรีตรองมากเน้นความสะดวกท่ี
นิยมจะเป็นลกัษณะท่ีเรียกวา่ซอเด่ียวหรือซอฮํ่า (การร้องแบบรําพึงรําพนัไปเร่ือยๆ) และซอคู่แบบ
ซกัถามโตต้อบกนั 

โดยรูปแบบการซอเด่ียว เป็นการซอโดยช่างซอเพียงคนเดียว อาจจะเป็นช่างหญิงหรือ
ชายก็ไดล้กัษณะการซอเหมือนการพดูเล่าเร่ืองหรือพรรณนาถึงส่ิงรอบๆ ตวัโดยใส่ทาํนองซอเขา้ไป
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เป็นระยะส่วนใหญ่มีเน้ือหาให้สาระและบนัเทิงทัว่ไป สอดแทรกการพูดถึงเร่ืองราวหรือสินคา้ท่ี
ตอ้งการจะโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

ส่วนรูปแบบการซอคู่เป็นลกัษณะการไปพูดคุยหรือร้องโตต้อบกนัทางส่ือหรือการไป
ซอคู่ออกอากาศทางส่ือโทรทศัน์ ก็ไดรั้บความนิยมส่วนรูปแบบการซอเป็นท่ีรู้จกักนัว่าเป็น ละคร
ซอ ก็นิยมแสดงออกอากาศทางส่ือวิทยุและโทรทศัน์ดว้ยเช่นกนัแต่จากขอ้สังเกตของผูว้ิจยัพบว่า
ช่างซอในจงัหวดัเชียงรายไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปแสดงซอออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 8 
ลาํปาง เหมือนช่างซอจากจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงได้รับความนิยมและไดรั้บการยอมรับจากผูช้มใน
พื้นท่ีจังหวดัภาคเหนือตอนบนมากกว่าอาจเน่ืองจากความมีช่ือเสียงและการเป็นท่ีรู้จักอย่าง
กวา้งขวางจึงพบรูปแบบของซอเชียงรายผา่นส่ือวิทยุท่ีออกอากาศทางสถานีวิทยุในจงัหวดัเสียเป็น
ส่วนมาก 

โดยช่างซอพ่อสิงห์แกว้ วงศ์มูล ไดใ้ห้สัมภาษณ์ถึงรูปแบบการซอผ่านส่ือมวลชนใน
อดีตว่าได้ไปซอออกอากาศทางสถานีวิทยุ วปถ.10 (ช่ือสถานี) มีห้างขายยาเภสัชเป็นผูอุ้ปถมัภ์
รายการ เป็นลกัษณะการอดัเทปจากบา้นมาออกอากาศ มีความยาว 30 นาที รูปแบบมีทั้งการร้องซอ
และการเล่นเป็นละครซอ แต่ท่ีสาํคญัตอ้งอยา่ลืมลงทา้ยวา่สนบัสนุน และบอกท่ีอยูข่องร้านดว้ย 

“ได้มาซอออกอากาศทางสถานีวิทยุ วปถ.10 โดยมีห้างศกัด์ิชัยเภสัช (ขายยา) เป็น
สปอนเซอร์ เป็นลกัษณะการอดัเทป มาออกอากาศ 30 นาทีฮอ้งก่ะวา่เล่นเป๋นละครซอ (ร้องซอหรือ
เล่นเป็นละครซอ) และบอกวา่ “สนบัสนุนโดย หา้งศกัด์ิชยัเภสัชเขตภาษีเจริญกรุงเทพเร่ืองต้ีซอ เช่น 
ซอเร่ืองสาวน้อยอองคาํ ก็ยะเป๋นต๋อนๆ(อดัเทปเป็นตอนๆ) ไป” (สิงห์แก้ว วงศ์มูล, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 11 มีนาคม 2556)  

ดงันั้นรูปแบบการซอน่าจะมีหลากหลายปรับไดต้ามความสนใจของผูฟั้ง ท่ีสําคญัคือ
การสอดแทรกการกล่าวถึงผูอุ้ปถมัภร์ายการ รูปแบบท่ีไดรั้บความนิยมเป็นรูปแบบ ซอคู่และ ละคร
ซอท่ีออกอากาศเป็นตอนๆ ใหผู้ฟั้งไดติ้ดตามรับฟังตอนต่อไป 

5.2.2.3  ขั้นตอนการแสดงเพลงซอ 
การแสดงเพลงซอทางส่ือมวลชนนั้ น มีการปรับขั้นตอนให้กระชับเหมาะสมกับ

คุณลกัษณะของส่ือและเวลาในการออกอากาศทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการซ้ือเวลาจดัของช่างซอหรือเวลาท่ี
ไดรั้บมาจากการสนบัสนุนจากผูอุ้ปถมัภร์ายการ 

การจดัแสดงซอออกอากาศนั้นส่วนมากจะมีผูใ้ห้การสนบัสนุนหรือผูอุ้ปถมัภร์ายการ
เป็นผูม้าติดต่อพูดคุยรายละเอียดถึงรูปแบบท่ีตอ้งการซ่ึงผูว้่าจา้งจะไม่พิถีพิถนัเร่ืองขั้นตอนการ
แสดง เน่ืองจากตอ้งใชเ้วลาท่ีซ้ือมาให้คุม้ค่าดงันั้นจึงมีการตดัขั้นตอนท่ีไม่จาํเป็นออกโดยไม่ตอ้งมี
เร่ืองขนัตั้งครูซออาจปรับลดขั้นตอนแรก คือการไหวค้รูโดยเฉพาะส่ือวิทยุท่ีมองไม่เห็น จึงไม่
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จาํเป็น ส่วนส่ือโทรทศัน์อาจมีขนัตั้งจดัวางไว ้ตามประเพณีคาํกล่าวไหวค้รูอาจกระชบัข้ึนหรือท่อง
ในใจ แต่ขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซอ คือ การข้ึนตน้ซอการซอเขา้เน้ือหา จนขั้นจบซอก็
ยงัคงอยู ่

อยา่งไรก็ตาม การซอตอ้งปรับให้เหมาะสมกบัเวลาท่ีไดรั้บการจดัสรรกล่าวไดว้า่เวลา
ในการแสดงท่ีจาํกดัให้สั้ นลงพิธีกรรมก็จะรวบรัดข้ึน ในการปรับตวัเพื่อแสดงทางส่ือมวลชนนั้น
ขั้นตอนท่ีหายไปคือ ขั้นพิธีกรรมไหวค้รู ส่วนขั้นอ่ืนยงัคงอยูแ่ต่เม่ือขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงไป
ในการไหวค้รู ความศกัด์ิสิทธ์ิของพิธีกรรมอาจลดลงดงัท่ีช่างซออาวโุสพอ่ครูสิงห์แกว้วงศม์ูลไดใ้ห้
สัมภาษณ์ว่า ในการไปแสดงซอออกรายการวิทยุนั้น การแสดงก็ไม่ต้องเยอะ เพราะจะยุ่งยาก 
เน่ืองจากเวลามีนอ้ย อาจมีเกร่ินสักเล็กนอ้ย แลว้เขา้เร่ืองเลย 

“การแสดงออกวิทยุ ก็บ่ต้องนัก (เยอะ) ห้ือ (ให้) มันยุ่งเพราะเวลามันมีจาํกัด ก็มี
เกร่ินเหียนอ้ย (เกร่ินเล็กนอ้ย) วา่วนัน้ีเฮา (เรา) จะมาอู ้(พูด) กะวา่ (หรือวา่) มาแสดงละครเร่ืองหยงั 
(เร่ืองอะไร) แลว้ก็วา่ไปเลย” (สิงห์แกว้ วงศม์ูล, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 11 มีนาคม 2556)  

5.2.2.4  ประเภทของเพลงซอ 
เพลงซอในยุคปะทะส่ือมวลชนน้ี  ในการซอตามงานต่างๆ ก็จะมีทั้งทางโลกและทาง

ธรรม แต่เม่ือผา่นส่ือมวลชนจะนิยมซอเร่ืองเก่ียวกบัทางโลกย ์(Secular World) ตามวิถีชาวบา้น
มากกวา่  เน่ืองจากเนน้ความสนุกสนาน  ผอ่นคลาย  เน้ือหาการซอก็จะเปล่ียนไป เป็นการซอส่วนท่ี
เป็นรูปแบบภายนอก ไดแ้ก่ การแสดงทั้งท่าทาง  เสียงดนตรี  เสียงเพลง แมจ้ะไม่ลามกอนาจาร
โดยตรง  แต่ก็ จะออกแนวการหยอกลอ้ โตต้อบ เก้ียวพาราสีกนัระหวา่งช่างซอชายหญิงท่ีเป็นคู่ถอ้ง  
เป็นท่ีสนุกสนานและช่ืนชอบของผูช้ม แม้ในการรับชมผ่านส่ือ ไม่ว่าจะเป็นส่ือวิทยุท่ีต้องใช้
จินตนาการช่วยให้การรับฟัง หรือการชมผา่นส่ือโทรทศัน์ ท่ีสามารถรับชมทั้งภาพและเสียง  แต่มี
ขอ้จาํกดัคือ ผูช้มไม่อาจมีส่วนร่วมเหมือนการชมในงานต่างๆ  เช่น  ไม่สามารถการตะโกนแซวช่าง
ซอ  หรือการโตค้ารมระหว่างช่างซอและผูช้มได้ ได ้ทาํให้บรรยากาศการซอเม่ือออกส่ือจะขาด
เสน่ห์และสีสันไป 

อย่างไรก็ตาม แมจ้ะพบว่าการซอเผยแพร่ทางส่ือ จะแฝงสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัมิติทาง
ธรรม (Sacred World) พิธีกรรม  ความเช่ือของชาวลา้นนาสอดแทรกอยูบ่า้ง  แต่ก็จะขาดเร่ืองความ
ศกัด์ิสิทธ์ิ ความน่าเช่ือถือ  เน่ืองจากมิติทางธรรมน้ีนิยมซอในช่วงพิธีการของงาน โดยเน้ือหาการซอ
ก็จะเก่ียวขอ้งกบังานท่ีไปซอ  ดงันั้น เม่ือไม่ไดอ้ยูใ่นบรรยากาศพิธีกรรมของงาน  การจะซอมิติทาง
ธรรมจึงเป็นเร่ืองยากดงัคาํกล่าวของช่างซอแม่จนัตา ศาลาหลม้ ท่ีวา่ 
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“ก็ตอ้งเนน้ซอเอาม่วน (สนุก) เน้ือหาก็บ่ (ไม่) ตอ้งหนกัเกินไป เอาในชีวิตประจาํวนัน้ี
เนาะ (นัน่แหละจะซอเหมือนซอต๋าม (ตาม) งานก็บ่เปิง (ไม่เหมาะสม) ” (สุนนัทา  แตม้ทอง, การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 25 มีนาคม 2556 )  

5.2.3  ช่องทางการส่ือสาร 
ในยุคน้ีช่างซอจะมีช่องทางการเผยแพร่โดยผ่านส่ือมวลชนมาเพิ่ม  ซ่ึงในการแสดงก็

ยงัคงมี ทั้ง 2 รูปแบบ คือจดัแสดงในงานท่ีไดรั้บการว่าจา้ง  ในสถานท่ีท่ีใช้แสดงตามท่ีซอในยุค
แบบดั้งเดิมเรียกว่า ผามซอ  และรูปแบบการซอผ่านส่ือมวลชน ซ่ึงส่ือท่ีนิยมในจงัหวดัเชียงราย
ไดแ้ก่ ส่ือวทิย ุแต่ก็พบวา่มีช่างซอบางคณะไดมี้โอกาสไดแ้สดงออกส่ือโทรทศัน์ดว้ย 

5.2.3.1  วาระโอกาส 
การแสดงซอจากในอดีตท่ีจัดแสดงตามโอกาส เทศกาลงานสําคัญ เช่น งานบุญ 

ประเพณี แต่ในยคุเม่ือส่ือมวลชนเขา้มาทาํใหส้ามารถปรับแสดงไดห้ลายโอกาสมากข้ึน ทั้งโอกาสท่ี
มีงานสําคญัทางพุทธศาสนาหรือการบุญเทศกาลประจาํปีท่ีส่วนมากเป็นงานมงคล เช่น การ
ประชาสัมพนัธ์งานฉลองศาลาการเปรียญงานบวชลูกแกว้ (บวชพระ) งานข้ึนบา้นใหม่แต่พบวา่ไม่
นิยมซอเก่ียวกบังานอวมงคลผา่นส่ือ 

โดยหน่วยงานรัฐและเอกชน เร่ิมจดัใหมี้การซอในงานต่างๆ ท่ีจดัข้ึนท่ีเป็นโอกาสพิเศษ 
เช่น งานสืบสานประเพณีวฒันธรรมงานรดนํ้าดาํหวัซอในขบวนแห่ตามเทศกาลซอในงานมหกรรม
สินคา้ระดบัชาติเป็นตน้รวมถึง ซอเพื่อใช้เป็นส่ือรณรงคเ์ผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ในฐานะท่ีเป็นส่ือ
เพื่อการพฒันาท่ีสะทอ้นเอกลกัษณ์พื้นบา้น เช่นซอต่อตา้นยาเสพติดซอรณรงค์และป้องกนัโรค
เอดส์ซอต่อตา้นสุราหรือบุหร่ีซอรณรงคป้์องกนัโรคซอเชิญชวนท่องเท่ียว เชิญชวนไปเลือกตั้ง และ
วางแผนครอบครัวซอเพื่อยติุความรุนแรงเป็นตน้ ผา่นส่ือมวลชน 

นอกจากน้ี ยงัพบการซอในวาระโอกาสอ่ืนๆไม่วา่จะเป็น ซอประกอบการโฆษณาขาย
สินคา้ซอเพื่อประกอบการบรรยายและซอเพื่อสาธิตสินคา้และซอในพิธีกรรมไหวค้รูของช่างซอ 

อยา่งไรก็ตามแมเ้พลงซอจะมีโอกาสแสดงผา่นส่ือมวลชนมากยิ่งข้ึน แต่ในช่วงเทศกาล
งานบุญต่างๆ ซอก็ยงัคงนิยมถูกว่าจา้งให้ไปเล่นโดยเฉพาะโอกาสท่ีมีงานสําคญัทางพุทธศาสนา
หรือการบุญเทศกาลประจาํปี รวมทั้ งในงานมงคลต่างๆเหมือนในอดีต โดยเฉพาะในชนบท 
เน่ืองจากส่ือมวลชนยงัไม่สามารถเขา้ถึงได ้

ซ่ึงการท่ีช่างซอไดผ้นัตวัเองไปเป็นนกัจดัรายการนกัการส่ือสารเพื่อการพฒันาหรือนกั
โฆษณาประชาสัมพนัธ์สินคา้ทาํให้ช่างซอเป็นท่ีรู้จกักวา้งขวางข้ึน และใชส่ื้อมวลชนเป็นช่องทาง
ติดต่องานแสดงของตนเองไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 
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จากการสัมภาษณ์ช่างซออาวุโสจนัทร์ตา คณะรุ่งฟ้าเจริญศิลป์ซ่ึงไดท้บทวนถึงวิธีการ
ในการซอผา่นส่ือมวลชนท่ีเร่ิมจากสถานีวิทยุ กองทพัภาคท่ี 3 ส่วนหนา้ (สถานีวิทยุ วปถ.10) และ
สถานีวทิยกุระจายเสียง 914 กรป.กลาง จ.เชียงรายซ่ึงเป็นสถานีวิทยุทอ้งถ่ินของรัฐท่ีดูแลโดยทหาร 
และเปิดใหห้น่วยงานธุรกิจมาเช่ารายการ ในสมยันั้นจะมีห้างขายยาจากกรุงเทพมาซ้ือเวลา และจา้ง
ให้ช่างซอไปจัดรายการ อาจเป็นรูปแบบการจดัสดแต่ส่วนมากจะเป็นการอัดเทป แล้วนําไป
ออกอากาศเป็นตอนๆ ไปเพื่อประหยดัค่าใช้จ่ายและการเดินทางซ่ึงหน้าท่ีของช่างซอก็ตอ้งเข้า
รายการกล่าวทกัทายแนะนาํตวันาํเสนอเน้ือหาสาระทั้งเร่ืองทางธรรมและทางโลกท่ีคิดวา่คนฟังจะ
สนใจโดยก่อนจะฟังซอหรือละครซอก็จะกล่าวว่าเป็นซอของคณะใดเผื่อผูฟั้งชอบ สนใจจะได้
ติดต่อไปแสดงในงานได ้และจบรายการโดยประชาสัมพนัธ์ย ํ้าไปวา่สนบัสนุนโดยผูอุ้ปถมัน์ใด 

“เม่ือ วปถ. 10 เปิดสถานี มีห้างขายยาศกัด์ิไทยเภสัชเป๋น (เป็น) สปอนเซอร์สมยัก่อน
คนเฒ่า (คนแก่) ไปแอ่ว (เท่ียว) ไปฟังซอมีประกวดกัน๋ไดไ้ปจดัรายการถือวา่ดีเพราะคนฮูจ้กั (รู้จกั) 
หลายจากนั้นมาก็มาอดัต้ี (ท่ี) 914มีงบห้ือนอ้ยเดือนนึง 2พนั ไปอดัเทปไวอ้อกเป็นเดือนผิดก็ตอ้งลบ
สะดุดก็ตอ้งลบถา้ไม่ผดิพลาดก็สองคืนกบัวนัออกอากาศไดเ้ดือนกุม้กา้ก๋ิน (คุม้เฉพาะค่ากิน) แต่ไป
เอาช่ือเสียงเป็นเร่ืองในธรรมพอ่งเอาจากในหนงัสือเป็นเล่มมาเล่นพอ่งถา้เขา้ท่าก็เอามาเป็นละครซอ
ราชการ (สถานีวทิย)ุ 914บ่มี (ไม่มี) สปอนเซอร์ซอตามเร่ืองแลว้คัน่ ป่ีจบก็เร่ิมตน้รายการวา่ “สวสัดี
ป้อแม่ป้ีน้องอั้นอ้ี (พูดทกัทายอย่างนั้นอย่างน้ี) บ่าเด่ียว (ขณะน้ี) มาฟังซอคณะรุ่งฟ้าเจริญศิลป์
สนบัสนุนโดยบริษทั....ขายนัน่น่ีวนัออกสามสิบนาที15 นาทีคัน่กลางจบก็อูแ้หม..มี 3 ช่วง (จนัทร์
ตากนัทา, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 16 มีนาคม 2556)  

ส่วนช่างซออาวุโสพ่อครูสิงห์แก้ววงศ์มูล ได้กล่าวเสริมถึงโอกาสว่า การได้ไปจดั
รายการออกอากาศทางส่ือวิทยุทาํให้ไดง้านมากข้ึน เพราะมีคนพูดถึง และเวลาเราจะไปแสดงซอท่ี
ไหนก็สามารถใชส่ื้อวทิยชุ่วยแจง้ข่าวสาร ทาํใหมี้คนไปชมมากข้ึน 

“ซอออกวิทยุก็ดีอยู่ เวลาเฮาจะไปเล่นงานต้ี (ท่ี) ไหน ต๋าม (ตาม) บา้นนอก ก็ใจ ้(ใช้) 
ประกาศออกวิทยุว่าไปเล่นต้ีนั้นน้ีวนัน้ีเน้อ ไผ่สนใจก็ตวยไปฟังได ้(ผูใ้ดสนใจก็ตามไปฟังได)้ ” 
(สิงห์แกว้ วงศม์ูล, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 11 มีนาคม 2556)  

5.2.3.2  สถานท่ี 
ส่ือมวลชน ช่วยใหผู้รั้บสารสามารถรับฟังซอไดท้ัว่ไปไม่จาํกดัสถานท่ีท่ีตอ้งไปฟังตาม

งานเหมือนอดีตเน่ืองจากเปิดรับผา่นส่ือมวลชนไดซ่ึ้งในอดีตยุคซอแบบดั้งเดิม จะหาฟังเพลงซอได้
ตามสถานท่ีจดังานเท่านั้นส่วนมากถา้เป็นงานบุญ งานสําคญัทางพุทธศาสนาต่าง ก็จะจดัท่ีวดัและ
ในสถานท่ีท่ีจดังานเช่น บา้นใหม่ บา้นท่ีมีงานบวช หรือบา้นท่ีจะทาํบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผูล่้วงลบั
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ไปแลว้แต่ยุคน้ีหาฟังไดท้ัว่ไปเม่ือมีช่องทางเผยแพร่มากข้ึน ช่างซอก็เห็นวา่เป็นโอกาสท่ีดีท่ีซอจะ
ไดเ้ขา้ถึงกลุ่มคนฟัง ดงัคาํใหส้ัมภาษณ์ของช่างซออาวโุสแม่ทองสร้อยท่ีวา่ 

“แง่ดีก่คือมนัมีช่องทางในการเขา้ถึงคนฟังมากข้ึนเป่ินฮอ้งวา่ (เขาเรียกวา่) เขา้ถึงคนเร็ว
ไดเ้ร็วท่ีสุดมีความสนุกสนานเพิ่มมากข้ึนส่ือท่ีแพร่หลายอย่างรวดเร็วอย่างเช่นวีซีดีดีวีดีอาศยัส่ือ
พวกน้ีและยงัมีอีกหลายช่องทางอยา่งเช่นการออกอากาศทางโทรทศัน์ช่อง 8วิทยุก่มีทางสถานีวิทยุ
สวท.และต๋ามสถานีวทิยชุุมชน...” (สร้อยสุดาภิราษร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 สิงหาคม 2554)  

 

 
 
ภาพที่ 5.8  ช่างซอแม่ทองสร้อยพร้อมคณะกบัการแสดงละครซอออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์
ช่อง 8 ลาํปาง 
 

5.2.4  ผูรั้บสาร/ผูช้มซอ (Receiver)  
ผูช้ม/ผูฟั้ง มีความสําคญัต่อการดาํรงอยูข่องเพลงซอ เน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบัการสืบทอด

เพลงซอต่อไปในอนาคตนั้น  ซ่ึงผูช้มซอในยคุซอปะทะส่ือมวลชนแมใ้นเชิงปริมาณ คือจาํนวนผูช้ม
ดูเหมือนจะเพิ่มมากข้ึนจากการเปิดรับผ่านส่ือมวลชนของประชาชนท่ีกระจายไปยงัพื้นท่ีต่างๆ 
อยา่งกวา้งขวางมากข้ึน แต่ในเชิงคุณภาพนั้น เป็นท่ีน่าสังเกตวา่น่าจะลดระดบัความเป็นผูช้มท่ีดูเป็น 
(Smart Audience) ลง เน่ืองจากการปรับตวัของเพลงซอท่ีตอ้งการส่ือสารเขา้กบักลุ่มผูฟั้งทัว่ไป
มากกว่าเฉพาะกลุ่ม ทาํให้ตอ้งปรับทั้งเน้ือหาและรูปแบบให้เหมาะสมกับผูรั้บสาร ทาํให้ความ
ถูกตอ้งตามรูปแบบดั้งเดิมลดลง ซ่ึงสามารถแบ่งผูรั้บสารออกเป็นประเภทต่างๆ ไดด้งัน้ี 
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5.2.4.1  ประเภทของผูรั้บสาร 
(1) เจา้ภาพ/ผูว้า่จา้ง 

ผูรั้บสารท่ีเป็นเจา้ภาพหรือผูว้า่จา้ง ซ่ึงเป็นผูรั้บสารท่ีค่อนขา้งมีอิทธิพลต่อการกาํหนด
รูปแบบและเน้ือหาของการซอเน่ืองจากเป็นผูจ่้ายค่าจา้งจึงมีสถานะเป็นทั้งเจา้ของงานหรือเจา้ของ
บา้นและผูว้่าจ้าง ซ่ึงมีเร่ืองของความพึงพอใจและผลประโยชน์เข้ามาเก่ียวข้องผูว้่าจ้างอาจไม่
จาํเป็นตอ้งฟังซออยา่งเขา้ใจหรือจา้งซอเพื่อวตัถุประสงคใ์นการให้เน้ือหาสาระ แต่อาจตอ้งการเนน้
เอาใจแขกท่ีจะมาร่วมงาน โดยซอให้ความบนัเทิงเป็นหลกัเป็นลกัษณะต่างตอบแทนถ้าเป็นการ
วา่จา้งใหไ้ปเล่นตามงานก็จะมีการทาํขอ้ตกลงท่ีต่อรองกนัได ้เพราะส่วนมากจะรู้จกัมกัคุน้กนัส่วน
ถา้เป็นการวา่จา้งให้ไปออกส่ือมวลชนแลว้ลกัษณะความสัมพนัธ์จะเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจโดยสถานภาพของผูว้า่จา้ง ก็จะเปล่ียนเป็น “นายทุน” ถา้ผูว้า่จา้งมีทุนมากก็สามารถจา้งช่างซอ
ท่ีมีระดบั มีช่ือเสียงคนติดตามฟังมาก โอกาสท่ีจะโฆษณาขายสินคา้ไดก้็จะมากตามไปดว้ยดงัท่ีช่าง
ซอรุ่นครูคือพอ่ครูสิงห์แกว้ไดใ้หส้ัมภาษณ์วา่ 

“นายห้างเป้ิน (เขา) มีซะตงัค์ (เงิน) เป้ินจะเป๋นคนเซ๊าะหา (เป็นคนแสวงหา) วา่จะห้ือ 
(ให้) จา้งซอ (ช่างซอ) คนใดมาจดัรายการห้ือเป้ิล (ให้เขา)” (สิงห์แกว้ วงศม์ูล, การส่ือสารระหวา่ง
บุคคล, 11 มีนาคม 2556)  

ทาํให้เห็นอิทธิพลของนายทุนเจ้าของธุรกิจท่ีใช้เงินลงทุนในการใช้ประโยชน์จาก
รายการเพลงซอเพื่อโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้กบัสินคา้และการให้ค่าจา้งสูงก็สามารถเลือกจา้งช่าง
ซอท่ีตอ้งการได ้

(2) ผูช้ม/ผูฟั้ง 
แมจ้ะมีกลุ่มผูช้มหรือผูฟั้งท่ีหลากหลาย เขา้ถึงทุกเพศ ทุกวยัมากยิง่ข้ึน แต่เพลงซอในยุค

น้ี ก็จะเป็นท่ีช่ืนชอบในกลุ่มผูสู้งอายุ และกลุ่มคนวยักลางคนข้ึนไป ท่ีมีความเขา้ใจในการส่ือ
ความหมายและคุณค่าของเพลงซอส่วนกลุ่มเด็กและกลุ่มเยาวชนท่ีฟังผ่านส่ือมวลชน ส่วนมากจะ
ไดฟั้งโดยบงัเอิญ หรือฟังพร้อมกบัพ่อแม่ผูป้กครองจะมีส่วนนอ้ยท่ีติดตามรับฟังเพราะมีความชอบ
ส่วนตวัจริงๆ 

ดงันั้นถึงแมจ้ะพอมีผูฟั้งในวยัรุ่นอยู่แต่เม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มอ่ืนก็ยงัจดัว่าไม่มาก
เท่าท่ีควรและมีแนวโนม้วา่จะลดลงเน่ืองจากเป็นยุคท่ีกระแสส่ือสมยัใหม่เร่ิมเขา้มามีอิทธิพลทาํให้
กลุ่มเด็กและเยาวชนมีทางเลือกในการเปิดรับส่ือชนิดอ่ืนมากข้ึน ตามค่านิยมและรสนิยมในการใช้
ชีวิตรูปแบบเพลงซอจะถูกมองว่าเป็นวฒันธรรมพื้นบา้นท่ีเชย ล้าสมยั ไม่เหมาะกบัวิถีชีวิตของ
วยัรุ่นสมยันั้นอยา่งท่ีช่างซอแม่จนัตากล่าวไดว้า่ 
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“ลูกหลานก็บ่ (ไม่) ค่อยชอบฟัง เขาว่ามนับ่าม่วน (ไม่สนุก) ” (สุนนัทาแตม้ทอง, การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 25 มีนาคม 2556)  

ซ่ึงเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นการเร่ิมขาดแคลนผูรั้บสารท่ีเป็นกลุ่มวยัรุ่นมาตั้งแต่สมยัน้ี 
5.2.4.2  ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูช้มกบัช่างซอ 
ผูช้มกบัช่างซอในความสัมพนัธ์ยุคน้ี  ถา้เป็นการส่ือสารผ่านส่ือก็จะไม่มีปฏิสัมพนัธ์ 

(interactive) กนัแบบใกลชิ้ดแบบในสมยัซอแบบดั้งเดิม เน่ืองจากเปล่ียนจากการส่ือสารแบบเห็น
หนา้เห็นตา (face to face communication) หรือมีส่วนร่วม (participation) โดยตรง เป็นการส่ือสาร
โดยมีส่ือมวลชนเป็นพาหะในการส่ือสารซ่ึงต้องพิจารณาเร่ืองความสามารถในการเข้าใจและ
ตีความในสารด้วยว่าเขา้ใจตรงกนัหรือไม่นอกจากนั้น ผูฟั้งผ่านส่ือมวลชนจะไม่สามารถ แสดง
อารมณ์ร่วมในการแสดงซอได ้หรือระหว่างจงัหวะท่ีสนุกสนาน  ผูฟั้งก็ไม่อาจลุกข้ึนมาร้องรําทาํ
เพลงร่วมกบัช่างซอได ้ รวมทั้ง ผูช้มกบัช่างซอไม่จาํเป็นตอ้งรู้จกักนัเป็นการส่วนตวั โดยผูฟั้งตอ้ง
ใชจิ้นตนาการในการฟังมากข้ึน 

ช่างซอแม่ทองสร้อยหนองเกา้หอ้ง ไดใ้หภ้าพผูฟั้งเพลงซอสมยัท่ีมีส่ือมวลชนเขา้มาน้ีวา่ 
ส่วนใหญ่ผูฟั้งจะอายปุระมาณ 70-80 ปี รองลงมาคืออายุ 40-50 ปี อีกกลุ่มคืออายุ30 กวา่ปีก็พอมีอยู่
บา้ง แต่กลุ่มอายุ 20 กวา่จะไม่ค่อยมี เน่ืองจากไปเรียนหนงัสือหรือไปทาํงานท่ีอ่ืน ยิ่งกลุ่มอายุ 10 
กว่าปีแทบจะไม่ฟังเพราะไม่มีแรงจูงใจเห็นไดช้ดัในการจดังานตามเทศกาลของคนในทอ้งถ่ิน ท่ี
กลุ่มวยัรุ่นจะไม่สนใจมาฟังซอ แต่เลือกท่ีจะตั้งวงด่ืมสุราในกลุ่มกนัเอง โดยใชว้ธีิการเปิดเพลง และ
ร้องคาราโอเกะ เปิดดิสโกเ้ธคกนัแทน 

“ส่วนใหญ่กลุ่มอายุ70-80ปีรองลงมาก่อ40-50ปีประมาณ30 กว่าก่อ (ก็) มีอยูอ่ยา่งพวก
20 ป๋าย (อายุยี่สิบกวา่) น่ีบางทีก็บ่ไจ่ (ไม่ใช่วยัท่ีฟังซอ) วนัเสาร์วนัติตย ์(วนัอาทิตย)์ ก่บ่มี (ก็ไม่มี) 
เขาไปเฮียน (เรียน) ไปทาํงานยิ่งถา้วยัสิบป๋าย (อายุสิบกว่าปี) มนัก่บ่ (เขาก็ไม่) มาฟังหรอกบ่มีไผ
จวนมนัมามนับ่มีแฮงจูงใจ๋ไม่มีใครชวนก็ไม่มีแรงจูงใจ) สมมติว่าวนัน้ีบา้นน้ีมีงานเทศกาลปอย
หลวงฉลองวิหารกลุ่มน้ีก่ (ก็) เมาเหลา้ตั้งวงก๋ิน (กิน) เหลา้อยูก่บับา้นเปิดเพลงเปิดคาราโอเกะเปิด
เธคกัน๋ (กนั) ไปช่วงอายุระหวา่งน้ีจะบ่ (ไม่) ไดฟั้งซอ (สร้อยสุดาภิราษร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 
1 สิงหาคม 2554)  
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5.3  คุณลกัษณะการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ 
ในยุคซอปะทะส่ือมวลชนน้ี  จากการวิเคราะห์พบว่ามีการปรับเปล่ียนบทบาทหน้าท่ี  

ทั้งในระดบับุคคล  ระดบัชุมชนและในระดบัสังคม ซ่ึงเพลงซอเป็นส่ือพื้นบา้นของลา้นนาในบริบท
ของจงัหวดัเชียงรายท่ียงัคงดาํรงอยูไ่ด ้เน่ืองจากมีการปรับบทบาทหนา้ท่ีในระดบัต่างๆ ท่ีน่าสนใจ
ดงัต่อไปน้ี 

5.3.1  บทบาทหนา้ท่ีในระดบัปัจเจกบุคคล 
5.3.1.1  การพฒันาตนเอง (Self-Formation)  
การพฒันาตนเองเป็นบทบาทหน้าท่ีท่ีสําคญัประการแรก ก่อนท่ีจะนาํไปสู่บทบาท

หน้าท่ีในระดับวงชุมชนและสังคมต่อไป  โดยดังท่ีได้กล่าวไปข้างต้นในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ
คุณสมบติัของช่างซอในยคุซอแบบดั้งเดิมน้ีไปแลว้วา่  การจะเป็นช่างซอในยคุนั้นไม่ใช่เร่ืองง่ายเลย  
และไม่ใช่ทุกคนท่ีอยากเป็นจะเป็นได ้เพราะตอ้งอาศยัพรสวรรค์  ความมีปฏิภาณกวี  นํ้ าเสียงท่ีดี  
และมีใจรักจริงๆ  ซ่ึงตอ้งใช้เวลาในการเรียนรู้และฝึกฝนกบัพ่อครูแม่ครู อยู่เป็นเวลานานกว่าจะ
สามารถซอออกงานไดซ่ึ้งเม่ือช่างซอตอ้งเผชิญกบัยคุท่ีส่ือมวลชนมีบทบาทมากข้ึน แต่พบวา่ช่างซอ
ก็ยงัคงมีการพฒันาตนเองในบทบาทหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี    

(1) การฝึกความมานะอดทน 
การจะฝึกซอให้สามารถซอออกอากาศทางส่ือมวลชนไดน้ั้นยงัคงตอ้งใช้ความมานะ

อดทน ซ่ึงก็ข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคล โดยช่างซอแม่ทองสร้อย ช่างซอรุ่นใหญ่ท่ียงัคงมีโอกาสไดฝึ้กลูก
ศิษยรุ่์นใหม่อยู่เนืองๆและพยายามจะถ่ายทอดวิชาการซอให้ลูกศิษยรุ่์นหลงัเพื่อจะไดมี้ผูสื้บทอด
การเป็นช่างซอต่อไปซ่ึงแม่ทองสร้อยไดก้ล่าวถึงการท่ีมีผูพ้ยายามมาฝึกฝนดว้ยความมานะอดทนวา่ 

“บางคน 2-3 เดือนก่เป๋นละ (ก็เป็นแลว้ ) ถา้คนใดสมองบ่ดีก่ (สมองไม่ดีก็) 2-3 ปีจ๋น 
(จน) กวา่จะชาํนาญแต่ถา้จะห้ือจ่าง (ใหเ้ป็น) ในวนัเดียวก่ (ก็) ไดก่้ (ก็) คือไดก้ลอนเดียวท่องเอาวนั
นั้นเน๊าะ (นัน่แหละ) ต่ีว่าจะไจเ้วลาเต่าใดน่ี (จะใช้เวลาเท่าไหร่นั้น) ข้ึนอยู่กบัปฏิภาณของคนนั้น
แห๋มกาํ (อีกที) ต่ี (ท่ี) แน่ๆ คือความสนใจเต่าอั้น (เท่านั้น) ” (สร้อยสุดาภิราสอน, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 2552)  

สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของช่างซอรุ่นใหม่ อย่างช่างซอไกรวุฒิ ท่ีได้กล่าวถึงเร่ือง
เดียวกนัน้ีไวว้า่ 

“ส่ิงท่ีไดจ้ากการซอ คือ ไดสื้บทอด  ไดฝึ้กความมานะ อดทน โดยเฉพาะไปซอกบัช่าง
ซอรุ่นใหญ่ก็จะไดเ้รียนรู้วิธีการเอามาปรับใช้กบัเฮา (เรา)”  (วราวุฒิ ญาวิละ, การส่ือสารระหว่าง
บุคคล, 27 ธนัวาคม 2555)  
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(2) การทบทวนและเพิ่มพนูความรู้  
ช่างซอจะสามารถซอออกอากาศทางส่ืออย่างน่าสนใจได้นั้นตอ้งหมัน่ทบทวนและ

เพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ โดยเฉพาะในการซอออกอากาศทางส่ือมวลชนเน่ืองจากต้องนําเสนอ
เร่ืองราวหรือสาระใหม่ๆ ใหท้นัต่อข่าวสาร เหตุการณ์บา้นเมืองท่ีน่าสนใจชวนให้ติดตามโดยในยุค
ซอปะทะส่ือมวลชนน้ี ก็ยงัปรากฏรูปแบบการซอใน 2 รูปแบบ โดยรูปแบบแรก เป็นรูปแบบซอ
แบบดั้งเดิมท่ีเป็นการซอตามงานบุญประเพณีต่างๆ และยงัจาํเป็นตอ้งใช้ช่างซอท่ีเป็นผูท้รงภูมิ มี
ความรอบรู้ในเร่ืองราวต่างๆ ทั้งทางโลกและทางธรรม ท่ีนาํมาปรับใช้ให้เหมาะสมกบังานไดส่้วน
ในการซอออกอากาศนั้น ความรู้ทางธรรมอาจจะไม่จาํเป็น แต่ตอ้งเพิ่มพนูความรู้ทางโลกให้มากข้ึน 
ทั้งน้ีการจะซอเร่ืองเก่ียวกบัอะไรนั้น อาจมาจากความตอ้งการของสถานีหรือผูว้า่จา้งเป็นผูก้าํหนด 
แล้วช่างซอก็ต้องศึกษาหาความรู้ในเร่ืองนั้นๆ ไปซอ การปรับตวัให้เขา้กับส่ือมวลชนและการ
พฒันาความรู้ทางโลกท่ีทนัต่อยคุและเหตุการณ์ดงัท่ีช่างซอบ่าเก๋ไดก้ล่าวไวว้า่ 

“ไดไ้ปซอออกอากาศ ตาง (ทาง) สถานีวิทยุ 914 อยูเ่มิน (นาน) เหมือนกนัอั้นเป้ินก็ห้ือ
หวัขอ้มา (ทางสถานีวทิยกุ็ไดก้าํหนดหวัขอ้ท่ีจะให้ซอมา) อยา่งเช่น เร่ือง ป่าไม ้เร่ืองยาเสพติดเฮาก็
ตอ้งเตรียมตวัไป (เราก็ตอ้งเตรียมเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง) ” (นครินทร์ใจธรรม, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 27 ธนัวาคม, 2555)  

(3) การฝึกปฏิภาณไหวพริบ 
เน่ืองจากเพลงซอเป็นลกัษณะเพลงปฏิพากย ์ซ่ึงเสน่ห์อยู่ท่ีการร้องโตต้อบ ชิงไหวชิง

พริบกนั  ดงันั้นจะเห็นได้ว่าช่างซอในยุคซอแบบดั้ งเดิมท่ีเก่ง ต้องมีปฏิภาณไหวพริบ และมีจิต
วญิญาณความเป็นช่างซอ  สามารถดน้หรือต่อบทซอไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งใชก้ารท่องจาํจากเน้ือร้อง 
เน่ืองจากมีความรู้ความเขา้ใจในศิลปะการใชภ้าษาในการซออยา่งล่ืนไหล  การข้ึนการลง การสัมผสั 
และสามารถร้อยเรียงเหตุการณ์รอบๆ ตวัมาซอไดอ้ยา่งไพเราะมาในยุคส่ือมวลชนช่างซอยงัคงตอ้ง
ใชป้ฏิภาณไหวพริบ ความสามารถส่วนตวั  โดยปรับให้เหมาะกบัรูปแบบและเง่ือนไขของการออก
ส่ือมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ีบทบาทหน้าท่ีในการฝึกปฏิภาณไหวพริบก็เป็นเร่ืองสําคญัในการเขา้ถึงจิตใจ  
สร้างความประทบัใจให้ผูฟั้ง  แต่อาจลดในเร่ืองหลกัการท่ีถูกตอ้งตามทาํนองและฉันทลกัษณ์การ
ซอลงไป เพื่อใหเ้หมาะสมกบักาละเทศะมากข้ึนดงัท่ีช่างซอพ่อครูสิงห์แกว้ ไดพู้ดถึงการใชป้ฏิภาณ
ไหวพริบในการจดัรายการวทิยไุวว้า่ 

“ ก็ตอ้งฮู ้(รู้) วา่จะอูจ้ะไดห้ือม่วน (จะพดูออกอากาศอยา่งไรใหส้นุก) อูน้กัก็บ่ได ้(พดู
มากก็ไม่ได)้ ตอ้งดูเวลาตวย (ดว้ย) ถา้มีจดหมายก็ตอ้งตอบจดหมายตวย (ดว้ย) พอ่งตอบเป็นกาํซอ
พอ่ง (บางทีก็นึกสนุกตอบจดหมายเป็นลกัษณะการร้องค่าวซอ-ผูว้จิยั) คนฟังก็ชอบ ทีน้ีก็เอาละ
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(ต่อมา) เขียนกาํซอมาห้ืออ่าน (เขียนเป็นบทซอมาใหช่้างซออ่านในรายการ) ” (สิงห์แกว้  วงศม์ูล, 
การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 19 สิงหาคม 2556)  

(4) การใชจิ้นตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
การซอมีหนา้ท่ีในการช่วยเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรคใ์ห้ออกมาใน

รูปของเพลงซอ  ทั้งในส่วนท่ีตอ้งมีการประพนัธ์บทซอไวส้ําหรับการนาํมาใช้ซอ ซ่ึงช่างซอท่ีแต่ง
บทซอไดจ้ะตอ้งใชท้ั้งจินตนาการและความคิดท่ีสร้างสรรคท่ี์สะทอ้นความสามารถในเชิงศิลปะการ
ใช้ภาษาเพื่อส่ือความหมาย อารมณ์  ความรู้สึกจากตวัสารถ่ายทอดไปถึงผูรั้บ  ไม่ว่าจะเป็น การ
กาํหนดแนวคิดของเร่ือง การเลือกใชค้าํ  การเล่นคาํ  หรือการรังสรรคค์าํใหม่ๆ  ซ่ึงจาํเป็นตอ้งอาศยั
ทั้งความรอบรู้และใจรัก  รวมถึงทศันคติท่ีมีต่อสังคม  รวมถึงในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัลีลาการซอท่ีแม้
จะใชเ้น้ือร้องเดียวกนัแต่เวลานาํไปร้องก็อาจจะให้อารมณ์ท่ีแตกต่างกนัไป 

“อยา่งเป้ิน (สถานีวิทยุ) ห้ือ (ให้) ไปซอออกอากาศ ก็จะกาํหนดหวัขอ้มาห้ือ (ให้) เป๋น
การรณรงคก์๊ะ (เป็นการรณรงคใ์ช่ไหม) เฮา (เรา) ก็จะเอามาแต่งกาํซอ (บทซอ) ห้ือ (ให้) เหมาะสม  
ก้ึดเอากะ (คิดเอาเอง) วา่มนัจะตอ้งอูเ้ก่ียวกบัหยงัพอ่ง (วา่ถา้เป็นเร่ืองน้ีจะตอ้งพูดเก่ียวกบัอะไรบา้ง) 
ตอ้งบอกอะหยงัห้ือคนฟัง (จะตอ้งให้สาระอะไรแก่ผูฟั้ง-ผูว้ิจยั) (สร้อยสุดา ภิราษร, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 1 สิงหาคม 2554)  

แมช่้างซอในยุคน้ีจะตอ้งปรับตวัให้สามารถซอไดใ้นลกัษณะงานท่ีหลากหลายมากข้ึน  
ซ่ึงบางงานจะถูกกาํหนดเน้ือหาในการซอตามวตัถุประสงคข์องผูจ้ดัหรือผูท่ี้วา่จา้ง  ทาํให้ช่างซอไม่
สามารถใชจิ้นตนาการในการสร้างสรรคง์านไดอ้ยา่งเตม็ท่ีมากเหมือนในอดีตก็ตาม  แต่การใชจิ้ตนา
การและความคิดสร้างสรรคย์งัมีความจาํเป็นอยู ่แมบ้ทบาทจะเร่ิมคล่ีคลายไปบา้งก็ตาม 

5.3.1.2  บทบาทการใหค้วามรู้ (to educate)  
การซอออกอากาศทางส่ือมวลชน ช่างซอยงัคงต้องใช้ความสามารถในการแสดง

บทบาทหน้าท่ีการให้ความรู้และประสบการณ์ทั้งเก่ียวกบัประวติัศาสตร์  ศิลปะ วฒันธรรม และ
ประเพณีของลา้นนา รวมถึงประสบการณ์ชีวติภายนอกชุมชน ไดเ้น่ืองจากยงัเป็นท่ีช่ืนชอบของกลุ่ม
ผูรั้บส่ือ ดงันั้นการใชทุ้นทางวฒันธรรมท่ีตนเองสะสมมาทั้งการศึกษาเล่าเรียน หรือจากการคน้ควา้
หาความรู้ดว้ยตนเอง  ก็เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นสาํหรับช่างซอในยุคน้ี  เพื่อทาํให้รายการเป็นท่ีน่าสนใจและ
ไดรั้บการตอบรับท่ีดี 

อยา่งไรก็ตาม ในการให้ความรู้เก่ียวกบั ศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถ่ินเพื่อการเผยแพร่
ทางส่ือในวงกวา้งข้ึน  ช่างซออาจตอ้งใช้ความรู้ของตนเอง แปลความเน้ือหาท่ียากหรือเป็นภาษา
ทางศาสนาใหผู้รั้บส่ือเขา้ใจง่ายข้ึน  ดงัท่ีพอ่ครูสิงห์แกว้  วงศม์ูลไดใ้หส้ัมภาษณ์ไวว้า่ 
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“เวลาอู ้(พูด) ออกวิทยุ ตอ้งใจก้าํต้ีเขา้ใจ๋ง่าย (ใชค้าํท่ีเขา้ใจไดง่้าย) บางเร่ืองต้ีเฮาเอาไป
ออก (ท่ีพอ่ครูเลือกไปจดัรายการ-ผูว้จิยั) ก็ตอ้งดูวา่คนฟังจะฟังเขา้ใจ๋ก่อ (เขา้ใจหรือไม่) อยา่งเช่น อู ้
(พูด) เร่ืองประวติัพระพุทธเจา้ ก็ตอ้งแต่งห้ือ (ให้) ชดัเจนไปเลย “พระอุปติสะ” ก็ตอ้งบอกว่า เป๋น 
(เป็น) “พระสาลีบุตร”  “พระโกสิตะ”  ก็เป๋น (เป็น) พระโมคลา อั้นคนฟังจะบ่าฮูเ้ร่ือง (มิฉะนั้นแลว้
คนจะฟังไม่รู้เร่ือง) แลว้ก็เอาเร่ืองทัว่ไป (หมายถึง ความรู้หรือเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีช่างซอไดไ้ปรู้มา-
ผูว้จิยั) ) มาอูไ้ดต้วย (นาํมาพูดในรายการไดด้ว้ย) ” (สิงแกว้ วงคม์ูล, การส่ือสารระหวา่งบุคคล,  12 
เมษายน 2554)  

ดงันั้นนอกจากความรู้เก่ียวกับประวติัศาสตร์  ศิลปะ วฒันธรรม และประเพณีของ
ท้องถ่ินแล้ว ยงัต้องเพิ่มเติมความรู้เก่ียวกับเร่ืองทัว่ไปเหตุการณ์ประจาํวนั  ข่าวสารบ้านเมือง
สอดแทรกดว้ย เน่ืองจากช่างซอจะมีโอกาสเดินทางไปแสดงตามสถานท่ีต่างๆ จึงทาํให้นาํความรู้
และวทิยาการใหม่ๆ มาเผยแพร่ได ้

5.3.1.3  การใหค้วามบนัเทิง 
การให้ความบนัเทิงซ่ึงเป็นบทบาทหน้าท่ีท่ีสําคญัท่ีมีมาตั้งแต่สมยัดั้ งเดิมเม่ือมาถึงยุค

ส่ือมวลชน ช่างซอก็ได้มีการปรับตวัให้สามารถสร้างความบนัเทิงผ่านส่ือ ซ่ึงนอกจากเป็นความ
บนัเทิงจากการไดรั้บฟังช่างซอจดัรายการแลว้  ยงัมีรูปแบบรายการอ่ืนๆ เช่น การร้องจ๊อยซอ คร่าว
ซอ สลบักบัการพดูของช่างซอ  และความบนัเทิงท่ีไดรั้บความนิยมเพิ่มมากข้ึนทางส่ือโทรทศัน์และ
ส่ือวทิย ุไดแ้ก่ ละครซอนัน่เอง ซ่ึงเป็นท่ีนิยมมาก 

จากคาํสัมภาษณ์ของช่างซอแม่ทองสร้อย พบวา่  มีโอกาสไดไ้ปแสดงทางส่ือโทรทศัน์
กบัคณะซอในจงัหวดัและยงัไดอ้ดัเทปรายการเพื่อออกอากาศทางส่ือวทิยอีุกดว้ย 

“สมยันั้น จา้งซอ (ช่างซอ) คนใด มีจ้ือเสียง (ช่ือเสียง) โด่งดงั ก็จะเป๋นต้ีฮูจ้กั (ก็จะเป็นท่ี
รู้จกั) เป้ิน (หมายถึงผูส้นบัสนุนรายการหรือสถานี) ก็จะมาติดต่อห้ือ (ให)้ ไปออกรายก๋าน (รายการ) 
โทรทศัน์ช่องแปดลาํปาง  บา้นเฮา (บา้นเรา) แม่ก็จะไปกบัป้อครู (พ่อครู) ศรีทวน  แต่ถา้เป็นตาง
เจียงใหม่ (ทางเชียงใหม่) น่ีจะนกักะ (หมายถึงจะมีช่างซอท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัมากกว่า-ผูว้ิจยั) ก็
ตอ้งก๊ึด (คิด) ว่าจะแสดงจะได (อย่างไร) ห้ือ (ให้) คนฟังได้ความฮูต้วย (ความรู้ด้วย) ม่วนตวย 
(สนุกดว้ย) ”  (สร้อยสุดา  ภิราษร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล,  1 สิงหาคม 2554)  

ดังนั้ น ซอในยุคส่ือมวลชนยงัคงมีบทบาทสําคัญท่ีช่วยสะท้อนวิถีชีวิต  ความเช่ือ 
ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวลา้นนา  เน่ืองจากเน้ือหาท่ีนาํเสนอจะเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราว 
นิทานชาดก วรรณกรรมหรือค่าวธรรม  ช้ีให้เห็นการทาํดีไดดี้  ทาํชัว่ไดช้ัว่ การดาํรงชีวิตและภูมิ
ปัญญาในดา้นต่างๆ รวมถึงการให้การศึกษา ให้สาระและความบนัเทิง ซ่ึงการซอผ่านส่ือมวลชน
เป็นการเพิ่มช่องทางในการขยายพื้นท่ีการเผยแพร่ไปยงัมวลชนใหไ้ดรั้บรู้ในวงกวา้งมากข้ึน   
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5.3.1.4  การเป็นนกัโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
เม่ือช่างซอผนัตวัเองมาเป็นนกัจดัรายการวิทยุ หรือมีโอกาสไดแ้สดงซอออกอากาศทาง

ส่ือโทรทศัน์หรือส่ือวทิยใุนทอ้งถ่ินมากข้ึน  จึงกลายเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียง และเป็นท่ีรู้จกัของคนใน
ชุมชนอยา่งกวา้งขวาง  มีผูส้นใจติดตามรายการ และให้ความเช่ือถือไวว้างใจ ช่างซอจึงกลายเป็นมี
บทบาทในการโน้มนา้วใจผูฟั้งให้คลอ้ยตามได ้ ภาคธุรกิจท่ีตอ้งการโฆษณาประชาสัมพนัธ์สินคา้ 
จึงเห็นช่องทางในการใชช่้างซอเป็นส่ือ ดงัคาํบอกเล่าของพอ่ครูสิงห์แกว้ ดงัต่อไปน้ี 

“ช่วงจดัรายก๋าน (รายการ) ปรากฏวา่มีจดหมายมานกั  บอกวา่ชอบฟังรายก๋าน  จบแลว้
ก็ยงัจะห้ือเล่นใหม่ (รายการหมดสัญญากบัทางสถานี-ผูว้ิจยั) ทีน้ีเอาละ (ต่อมา) มีคนหอบเอายาผง
แดงมาจากใต ้(มาจากทางภาคกลาง-ผูว้ิจยั) บอกวา่เหลือนกัขนาด (ยาท่ีผลิตขายไม่ไดจ้าํนวนมาก) 
จ๋วยโฆษณาห้ือกาํ (ช่วยโฆษณาให้ดว้ย) เฮาก็เอาละ (เราก็คิด) จ้ือก็บ่มี (ช่ือก็ไม่รู้จะใชช่ื้ออะไรให้
คนฟังจาํง่าย) เห็นเป๋น (เป็น) รูปศาลพระภูมิ เป๋นยาผงแดงก๋าหอเจา้ต้ีละกัน๋ (เป็นยาผงแดงตราหอ
เจา้ท่ีละกนั) (หัวเราะ) ปรากฏว่าขายดิบขายดี” (สิงแกว้ วงค์มูล, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 12 
เมษายน 2554)  

หลังจากนั้ นก็มีห้างขายยา และสินค้าอ่ืนๆ ตามมาให้ช่วยโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
จนกลายเป็นส่วนหน่ึงของรายการ และสร้างรายไดท่ี้ดีใหก้บัช่างซอท่ีเป็นผูจ้ดัรายการ 

นอกจากนั้ น ยงัพบว่านอกจากจะเป็นนักโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้กับธุรกิจแล้ว 
ผูส้มคัรรับเลือกตั้งทางการเมือง ทั้งระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ ก็ไดใ้ชเ้ป็นช่องทางในการช่วย
หาเสียงเลือกตั้งไดอี้กทางหน่ึงดว้ย โดยไดมี้การวา่จา้งช่างซอให้ช่วยในการประชาสัมพนัธ์หาเสียง
เลือกตั้ง เน่ืองจากช่างซอ เป็นส่ือบุคคลท่ีเป็นท่ีรู้จกั สามารถเขา้ถึงกลุ่มผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งท่ีอยู ่ในวยั
กลางคนข้ึนไปตามหมู่บา้นได ้ซ่ึงช่างซอจะไดรั้บการวา่จา้งใหแ้ต่งบทซอแลว้อดัเสียงลงเทปเพื่อให้
ผูส้มคัรรับเลือกตั้งนาํไปเผยแพร่ผ่านรถกระจายเสียงเคล่ือนท่ีตามสถานท่ีชุมชนในทอ้งถ่ิน เช่น 
ตลาด  เป็นการสร้างความสนใจได้เป็นอย่างดี  รวมถึงพบว่า มีการจา้งช่างซอร่วมเดินทางไปกบั
ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง เพื่อแสดงซอดึงดูดความสนใจให้คนมาร่วมงาน และผูส้มคัรจะไดใ้ช้โอกาสน้ี
ในการหาเสียงไดอี้กทางหน่ึงดว้ย  เป็นยุคท่ีการจดัมหรสพลอ้มผา้แลว้เก็บเงินค่าเขา้ชมเป็นท่ีนิยม
ในจงัหวดัเชียงราย  ดงัท่ีพ่อครูสิงห์แกว้ ท่ีไดร่้วมเดินทางไปกบัคณะของนายทรงธรรม  ปัญญาดี 
(ปัจจุบนัเสียชีวิตไปแลว้) สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหลายสมยัในขณะนั้น ท่ีใช้กลยุทธ์ในการหา
เสียงคือ การจดัมหรสพท่ีมีเพลง ดนตรี ภาพยนตร์ ตระเวณไปตามหมู่บา้นต่างๆ ในเขตจงัหวดั
เชียงราย และใชเ้ป็นการหาเสียงทางออ้ม พิจารณาไดจ้ากคาํพดูของพอ่ครูสิงห์แกว้ท่ีวา่ 
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“ตะก่อน (สมยัก่อน) ทรงธรรม  เหมารถห้ือเป๋นกนัๆ (เหมารถให้กบัคณะซอ) เอาไป
แสดงตวยต๋ามหมู่บา้น (ตะเวณไปแสดงดว้ย) ก็ยะห้ือคนมางานนกัข้ึน (ทาํให้มีชาวบา้นสนใจมา
งานมากข้ึน) เพราะอยากมาฟังซอ” (สิงแกว้ วงคม์ูล, การส่ือสารระหวา่งบุคคล,  12 เมษายน 2554)  

5.3.1.5  การเป็นนกัการส่ือสารเพื่อการพฒันาพฒันาทอ้งถ่ินใหก้บัหน่วยงานภาครัฐ 
เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในยุคนั้ น  ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ท่ีตอ้งการเน้นให้ทอ้งถ่ินท่ีห่างไกลความเจริญ ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากรัฐ เพื่อเป็นการ
เผยแพร่นโยบายและแนวทางปฏิบติัไปสู่ทอ้งถ่ินให้เกิดการพฒันา โดยกาํหนดเป็นนโยบายจาก
ส่วนกลางลงมายงัส่วนภูมิภาค ให้ส่ือมวลชนภาครัฐในท้องถ่ิน ได้เป็นช่องทางในการรณรงค์
เผยแพร่ให้ความรู้และขอ้มูลข่าวสารดา้นต่างๆ  จากภาครัฐ  เช่น  เร่ืองการป้องกนัยาเสพติด  การ
ป้องกนัการตดัไมท้าํลายป่า  ปัญหาดา้นสาธารณสุขมูลฐาน  เป็นตน้ 

โดยส่ือมวลชนในทอ้งถ่ิน พิจารณาแลว้พบวา่ เพลงซอ เป็นส่ือพื้นบา้นท่ีสามารถเขา้ถึง
คนในชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ช่างซอจึงไดรั้บการส่งเสริมและถูกส่งไปอบรมให้ความรู้ใน
เร่ืองต่างๆ แลว้นาํมาใชใ้นการซอเพื่อรณรงคเ์ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร  ช่างซอจึงมีบทบาทหนา้ท่ีเพิ่ม
คือการเป็นนกัการส่ือสารเพื่อการพฒันาพฒันาทอ้งถ่ินให้กบัหน่วยงานภาครัฐดงัท่ีช่างซอแม่จนัตา 
กล่าวไวว้า่ 

“เป้ิน (หมายถึงหน่วยงานภาครัฐ) ห้ือจว้ย (ให้ช่วย) เผยแพร่ข่าวสาร  มีได้ไปอบรม 
หลายเต้ือ (หลายคร้ัง) เก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนพ่อง (บา้ง) แลว้ก็เอามาซอ ก็เป๋นก๋านจว้ยกัน๋ไป (เป็น
การช่วยหน่วยงานภาครัฐ) ” (สุนนัทา  แตม้ทอง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 25 มกราคม 2556)  

5.3.2  บทบาทหนา้ท่ีในระดบัชุมชน 
5.3.2.1 การสร้างความสัมพนัธ์ร่วมกนัของคนในชุมชน 
เม่ือสภาพแวดลอ้มในสังคมและวิถีชีวิตประจาํวนัของผูค้นในชุมชนเร่ิมเปล่ียน ทาํให้

โอกาสท่ีสมาชิกในชุมชนจะไดม้าพบปะสังสรรคร่์วมกนัเหมือนในอดีตก็นอ้ยลง  แมก้ารจดังานบุญ
ตามเทศกาลหรือประเพณีสําคญัต่างๆ ในท้องถ่ินจะยงัคงมีอยู่  แต่การให้ความสําคญั จะไม่ใช่
ลกัษณะการร่วมแรงร่วมใจกนัแข็งขนัเหมือนท่ีผ่านมา  เน่ืองจากลกัษณะความสัมพนัธ์ของคนใน
ชุมชนะเปล่ียนไป  ดงัท่ีปริญญา  กายสิทธ์ิ  ไดน้าํเสนอมุมมองไวว่้า  

“การเปล่ียนแปลงในมิติของสังคมและวฒันธรรมโลก มีผลต่อมิติทางสังคมและ
วฒันธรรมทอ้งถ่ินอย่างหลีกเล่ียงไม่ไดเ้พลงซอจึงไม่อาจดาํรงอยูใ่นฐานะมหรสพพื้นบา้นท่ีสําคญั
เหมือนในอดีตอีกต่อไปเน่ืองจากคนมีทางเลือกมากข้ึน” (ปริญญากายสิทธ์ิ, การส่ือสารระหว่าง
บุคคล, 20 ธนัวาคม 2555)  
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และเม่ือมีทางเลือกเพิ่มข้ึน การเดินทางไปคา้งอา้งแรมเพื่อชมการแสดงซอในงานตาม
ชุมชนต่างๆก็เป็นส่ิงท่ีไม่จาํเป็นเหมือนในอดีตอีกต่อไปทาํให้โอกาสมาพบกนั ไดถ้ามไถ่สารทุกข์
สุขดิบร้องรําทําเพลงร่วมกัน ท่ีเคยเป็นการผูกสัมพันธ์สร้างแรงเกาะเก่ียวทางสังคม (Social 
Cement) โดยมีการซอเป็นตวัเช่ือม ก็ลดนอ้ยลง 

อยา่งไรก็ตาม การท่ีช่างซอไดผ้นัตวัเองมาเป็นนกัจดัรายการวิทยุนั้น ในการออกอากาศ
ก็ยงัสามารถเป็นส่ือกลางในการเช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในสังคมไดอ้ยูใ่นระดบัหน่ึงเช่น 
การนาํข่าวสารท่ีสาํคญัท่ีมีผูฝ้ากประชาสัมพนัธ์งานช่วยเผยแพร่และเชิญชวนให้ผูท่ี้ฟังรายการอยูไ่ด้
รับทราบ และมาร่วมงานได ้ 

“ ก็จว้ย (ช่วย) แจง้ข่าว ว่าจะมีงานเน้อเจา้ภาพเป้ินฝากเจิญจวน (เจา้ภาพฝากเชิญชวน
มา) ป้ี (พี่) นอ้ง ลูกหลาน ต๋านเตา้ ไผ (ใคร) ไดฟั้งรายก๋าน (รายการ) น้ีก็จว้ย (ช่วย) บอกต่อกัน๋ (กนั) 
ไปเน้อไผใค๋มาฮ่วมงานก็มา (ใครอยากมาร่วมงานก็ยินดี) ” (สิงแกว้ วงค์มูล, การส่ือสารระหว่าง
บุคคล, 12 เมษายน 2554)  

5.3.2.2  การเป็นส่ือทอ้งถ่ินท่ีสอน (to educate) คนในชุมชน 
ช่างซอท่ีผนัตนเองมาเป็นนักจดัรายการวิทยุหรือตอ้งซอออกอากาศทางส่ือมวลชน 

ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นช่างซอท่ีมีสถานภาพเป็นปราชญช์าวบา้น โดยจะนาํความรอบรู้ทั้งทางโลกและ
ทางธรรมท่ีไดส้ั่งสมมาใช้ในการซอออกอากาศ  เป็นลกัษณะการสอดแทรกในเร่ืองบาป บุญ คุณ
โทษ ความเช่ือทางพุทธศาสนา  เพื่อช้ีแนะแนวทางปฏิบติัท่ีดีต่อสังคม โดยวิธีการพูดในรายการ
หรือการประยกุตเ์น้ือหาในละครซอ ท่ีออกอากาศเป็นตอนๆ ไป    

โดยพอ่ครูสิงห์แกว้  วงศม์ูลไดก้ล่าวไวว้า่“ เวลาจดัรายก๋าน (รายการ) ก็ใจ ้(ใช)้ เน้ือหา
แบบประยุกต์เอา  ส่วนมากก็จะเป๋นก๋าน (เป็นการ) อ่านค่าวธรรม (เป็นคาํสอนทางศาสนาสมยั
โบราณของคนลา้นนา-ผูว้ิจยั) ก็มีเป๋น (เป๋น) ละครซอ ต้ียะเป๋น (ทาํเป็น) ละครยอ่ยออกกู่ (ทุก) วนั 
เป๋นต๋อนๆ(เป็นตอนๆ ) วนัละ 30 นาที เป๋น (เป็น) เร่ืองชาดกพ่อง (บา้ง) ตลกพ่อง (บา้ง) (สิงแกว้ 
วงคม์ูล, การส่ือสารระหวา่งบุคคล,  12 เมษายน 2554)  

5.3.2.3  การนาํเสนอเน้ือหาท่ีสะทอ้นวถีิชีวติและภูมิปัญญาชาวลา้นนา 
บทบาทสําคญัท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงวิถีชีวิต  ความเช่ือ ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี 

และภูมิปัญญาของชาวลา้นนา ก็จะเร่ิมคล่ีคลายไป  เน่ืองจากตอ้งนาํเสนอเน้ือหาตามความตอ้งการ
ของผูส้นับสนุนรายการ  นอกจากนั้ น ในการรับฟังผ่านส่ือ จะมีข้อจาํกัดในเร่ืองเวลาในการ
ออกอากาศ  และการกาํหนดรูปแบบนาํเสนอท่ีตอบสนองรสนิยมท่ีเปล่ียนไปของผูช้ม ซ่ึงภูมิปัญญา
บางอย่างอาจเป็นเร่ืองท่ีไม่สอดคล้องกบัความตอ้งการของยุคสมยั  เช่น  เร่ืองการทาํไร่ เล้ียงววั 
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เล้ียงควาย หรือความเช่ือท่ีมีต่อส่ิงท่ีเหนือธรรมชาติ  เวทยม์นตร์คาถา ภูติผีปีศาจเป็นตน้ซ่ึงพิจารณา
จากคาํพดูของพอ่ครูสิงห์แกว้ วงศม์ูล ดงัน้ี 

“ตอ้งก๊ึด (คิด) ก่อน  วา่จะอูอ้ะหยงัห้ือ (พดูเร่ืองอะไรใหผู้ฟั้ง) คนฟัง  ฟังฮูเ้ร่ือง (ฟังแลว้
เขา้ใจ) อูไ้ปเร่ือยก็บ่ได ้(พดูเหมือนในอดีตก็ไม่ได-้ผูว้จิยั) ถา้เป๋นเล่นต๋ามงานก็ไปแหมแบบ (ถา้เป็น
การแสดงซอในงานแบบซอยุคดั้งเดิมก็จะซออีกอย่าง-ผูว้ิจยั) แต่ถา้อู ้(พูด) ออกวิทยุ  ตอ้งอู ้(พูด) 
เร่ืองต้ี (ท่ี) คนฟังเป้ินสนใจ๋ (ผูฟั้งให้ความสนใจฟัง) ได้ความฮู ้(ความรู้) (สิงแก้ว วงค์มูล, การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล,  12 เมษายน 2554)  

5.3.3  บทบาทหนา้ท่ีในระดบัสังคม 
5.3.3.1 หนา้ท่ีในการสะทอ้นตวัตนและสร้างอตัลกัษณ์ร่วม (Collective  Identity) ของ

ทอ้งถ่ิน 
แมส่ื้อมวลชนจะเขา้มามีอิทธิพลอยา่งมากก็ตาม แต่อตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของเพลงซอท่ี

ยงัคงปรากฏในยคุน้ี ไดแ้ก่ 
(1) การแต่งชุดพื้นเมือง 

พบวา่ในการซอออกอากาสทางส่ือวิทยุ เน่ืองจากขอ้จาํกดัในเร่ืองของการเดินทางและ
ค่าใชจ่้ายช่างซอจึงนิยมใชก้ารซออดัจากวทิยลุงเทปวทิยแุบบง่าย โดยใชบ้า้นท่ีพกัอาศยัเป็นสถานท่ี
ในการอดั แลว้ส่งเทปไปออกอากาศทางสถานีวิทยุดงันั้นการแต่งกายจึงไม่ใช่เร่ืองจาํเป็น เพราะ
ผูฟั้งรับฟังแต่เสียงท่ีออกอากาศ 

อย่างไรก็ตาม เม่ือจะตอ้งแสดงซอออกทางส่ือโทรทศัน์ หรือซอในโอกาสสําคญัตาม
งานต่างๆช่างซอก็จะรู้ว่าตอ้งแต่งกายให้ถูกกาละเทศะเคร่ืองแต่งกายจะพิถีพิถนั เรียบร้อย และ
เหมาะสม ถา้เป็นการขบัซอในวดั ทั้งช่างซอชายและช่างซอหญิง จะยงัคงนุ่งชุดพื้นเมือง ฝ่ายชายจะ
สวมเส้ือแขนยาว กางเกงขายาว หรือกางเกงสะดอ ส่วนฝ่ายหญิงจะนิยมสวมเส้ือรูปแบบพื้นเมือง 
แขนยาวหรือส่ีส่วน และสวมผา้ถุง ยาว สีสันเรียบร้อยสุภาพ ดงับทสัมภาษณ์ท่ีบอกวา่ 

“เวลาไปออกงานก็ตอ้งห้ือมนัเปิงนอ้ย (เวลาตอ้งไปแสดงในงานท่ีเป็นพิธีการหรือเป็น
ทางการก็ใหดู้ดี เหมาะสมกบัระดบัของงาน – ผูว้จิยั) แต่ถา้ทัว่ไป (งานตามบา้น ตามวดั-ผูว้ิจยั) ก็ห้ือ
มนัสุภาพ (แต่งกายสุภาพ) อดัเทปอยูบ่า้นก็บ่ตอ้งแต่งหยงั (ซออดัรายการทางวิทยุอยูบ่า้นก็แต่งกาย
ธรรมดา-ผูว้จิยั) ” (สร้อยสุดาภิราษร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 สิงหาคม 2554)  

(2) เคร่ืองดนตรีประกอบ 
การขบัซอท่ีสมบูรณ์จะตอ้งมีเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองประกอบมาตั้งแต่สมยัซอแบบดั้งเดิม 

ซ่ึงได้แก่ ป่ี กับซึงเป็นการบรรเลงประกอบการขบัร้องตามทาํนองต่างๆ ซ่ึงนักดนตรีจะเขา้ใน
ลกัษณะทาํนองต่างๆ และสามารถบรรเลงปรับให้เขา้กบัจงัหวะของช่างซอ อยา่งท่ีช่างซอแม่ทอง
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สร้อยได้กล่าวไวว้่า “จา้งป่ี (ช่างป่ี) น่ีก็สําคญัหนาตอ้งเป๋นคนต้ีฮูใ้จ๋ (เป็นคนท่ีรู้ใจ) เขา้ใจ๋จา้งซอ 
(เขา้ใจช่างซอ) บ่ใจเ้ป่าไปเร่ือยๆ (ไม่ใช่เป่าไปเร่ือย) ตอ้งฟังจงัหวะก๋าน (การ) จะข้ึนจะลง ตอ้งจว้
ยจา้งซอ (ช่วยช่างซอในการเก็บจงัหวะ-ผูว้ิจยั) ” (สร้อยสุดาภิราษร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 
สิงหาคม 2554)  

ซ่ึงการทาํงานประสานกนัท่ีดีระหวา่งช่างป่ีกบัช่างซอก็จะช่วยให้การซอมีความไพเราะ 
ได้จงัหวะ โดยช่างซอจะเลือกใช้ทาํนองท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน ซ่ึงการซอออกอากาศ ใน
รูปแบบของซอและละครซอก็ยงัมีเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองเป็นหลกัทั้งสองชนิดน้ีและถึงแมใ้นช่วง
ปลายๆ ยคุ ท่ีหลายคณะมีการปรับรูปแบบซอประยกุตเ์ขา้มาเสริม แต่ก็ยงัคงใชเ้คร่ืองดนตรีพื้นเมือง
ประกอบการซออยูโ่ดยเฉพาะในช่วงพิธีการ 

(3) การใชภ้าษาพื้นเมือง (ภาษาคาํเมือง)  
ภาษาท่ีใชใ้นการซอ ตั้งแต่อดีตนั้น เป็นภาษาถ่ินพื้นบา้นท่ีเรียกวา่ภาษาคาํเมือง ซ่ึงเป็น

ภาษาท่ีมีลกัษณะเฉพาะหลายประการ ดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ ไม่วา่จะเป็น การใชว้รรณยุกตก์ารสะกด
คาํ สําเนียงภาษาโดยภาษาคาํเมืองของเพลงซอ ยงัคงเป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น ท่ีบ่งบอกถึงลกัษณะ
การซอท่ีแมจ้ะถูกนาํไปเผยแพร่ผา่นส่ือมวลชนก็ตามซ่ึงในซอยุคแบบดั้งเดิม ช่างซอจะสามารถใช้
ภาษาคาํเมืองในการส่ือสารกบัผูช้มไดอ้ยา่งลุ่มลึกแต่เม่ือจะตอ้งนาํเสนอออกอากาศให้กลุ่มผูรั้บสาร
ท่ีมีความหลากหลายมากข้ึนนั้นก็อาจจะมีการปรับโดยสลบัใชภ้าษาทอ้งถ่ินทัว่ไปท่ีสามารถเขา้ใจ
ไดง่้ายข้ึนตามท่ีช่างซอแม่จนัตา ไดก้ล่าวไวว้า่ 

“เฮา (เรา) จะใจก้าํสมยัมะเก่า (จะใช้ภาษาคาํเมืองแบบดั้งเดิม-ผูว้ิจยั) นกัลํ้ าไปก็บ่เบิง 
(ใชม้ากเกินไปก็ไม่เหมาะ) เน่ืองจากคนฟังเฮาบ่ฮูว้า่เป๋นใผพ่่อง (เราไม่รู้วา่ผูฟั้งเป็นใครบา้ง) ก็ตอ้ง
ใจก้าํต้ีเขา้ใจ๋ง่ายๆ (ตอ้งใชค้าํท่ีเขา้ใจไดง่้าย) ห้ือคนฟังเป้ินฟังฮูเ้ร่ือง (ให้ผูฟั้งๆ รู้เร่ือง) (สุนนัทาแตม้
ทอง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 25 มกราคม 2556)  

ดงันั้นการปรับตวัดา้นบทบาทหนา้ท่ี จึงมีทั้งท่ียงัคงเป็นหนา้ท่ีท่ีสําคญัต่อเน่ืองมาจาก
ยุคดั้ งเดิมและบางบทบาทหน้าท่ีก็จาํเป็นตอ้งคล่ีคลายไปเพื่อความเหมาะสม นอกจากนั้นยงัพบ
หนา้ท่ีท่ีเพิ่มข้ึนมาใหม่อีกดว้ย 
 
5.4  คุณลกัษณะการปรับตัวด้านการต่อรอง 

ในยคุซอปะทะส่ือมวลชน พบวา่ช่างซอนอกจากความพยายามในการปรับตวัให้เขา้กบั
คุณลกัษณะของส่ือมวลชน ท่ีแตกต่างจากรูปแบบการแสดงตามงานทัว่ไปท่ีคุน้เคยในซอแบบยุค
ดั้งเดิมแลว้ยงัมีความพยายามในการต่อรองกบับุคคลหลายกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งน้ีพบวา่ช่างซอจะโอน
อ่อนไปตามกระแสความตอ้งการของส่ือมวลชนมากกวา่ เน่ืองจากส่ือมวชนมีอิทธิพลค่อนขา้งมาก
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ซ่ึงตรงกบัขอ้สังเกตท่ีผูเ้ช่ียวชาญดา้นวฒันธรรมลา้นนาไดก้ล่าวไวว้า่ “อาจเป็นเพราะธรรมชาติของ
คนทอ้งถ่ินเป็นคนรักสงบและโดยส่วนมากจะเช่ือและยอมรับในโชคชะตาชาวลา้นนาในอดีต จึง
ยอมจาํนนต่ออาํนาจรัฐอยา่งไม่ขดัขืนทาํใหเ้ป็นสังคมท่ีอยูอ่ยา่งสงบสุขตลอดมา” ปริญญากายสิทธ์ิ, 
การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 20 ธนัวาคม 2555) โดยกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อรองในการแสดง
ซอมีดงัต่อไปน้ี 

5.4.1  การต่อรองกบัผูว้า่จา้ง 
ผูว้า่จา้งในยุคน้ี ส่วนมากจะเป็นกลุ่มนายห้างนายทุน นกัธุรกิจ หรือผูมี้ผลประโยชน์ท่ี

ตอ้งการใชซ้อเพื่อหวงัผลทั้งส่วนตวัและทางธุรกิจ โดยจะมีการเลือกช่างซอท่ีคิดวา่น่าจะมีอิทธิพล
ต่อผูฟั้งในการโนม้นา้วใจได ้

แมผู้ว้า่จา้งจะมีโอกาสเลือกช่างซอไดม้ากข้ึนแต่ช่างซอในอดีต ท่ีเป็นผูมี้ฝีมือ มีช่ือเสียง 
และไดรั้บการยอมรับจากคนในสังคมก็ยงัมีไม่มากนกั จึงมีโอกาสเลือกงาน และเรียกค่าตอบแทน
ไดต้ามสมควรอาจกล่าวไดว้า่ ช่างซอสามารถต่อรองกบัผูว้า่จา้งได ้จดัเป็นลกัษณะ “คนเลือกงาน” 

ดงัเช่นช่างซอพ่อครูสิงห์แกว้วงศ์มูล ไดก้ล่าวไดว้า่ “เป้ินจะฮูว้า่จา้งซอคนใด (ผูจ้า้งจะ
เลือกจา้งช่างซอตามท่ีตนเองตอ้งการ) ซอม่วนบ่ม่วน (ซอสนุกหรือไม่สนุก) คนใดซอติด (หมายถึง
ซอแลว้มีคนติดตามฟัง-ผูว้ิจยั) แลว้เป้ิน (ผูว้า่จา้ง) ก็จะติดต่อมาคนเดียวทีน้ีก็อยูต้ี่วา่เฮาจะอูก้บัเป้ิน
จะได (อยูท่ี่ช่างซอจะเจราจากบัผูว้า่จา้งอยา่งไร) ส่วนมากเป้ิน (ผูว้า่จา้ง) ก็เสนอค่าจดัมาถา้เฮาปอใจ๋
ก็ต๋ามนั้น (ถา้พอใจก็ตกลง) ถา้บ่ปอใจ๋ก็ตอ้งบอกเป้ิน (ถา้ไม่พอใจก็ตอ้งต่อรอง-ผูว้ิจยั) ”(สิงห์แกว้
วงศม์ูล, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 12 เมษายน 2554)  

ซ่ึงเม่ือผูจ้า้งเปล่ียนจากเจา้ภาพหรือเจา้ของงานมาเป็นนายทุน พบว่าลกัษณะการซอก็
ตอ้งมีการต่อรองท่ีซบัซ้อนข้ึน ให้เกิดความพึงพอใจในทุกฝ่ายทั้ง นายทุนผูฟั้ง และช่างซอโดยต่าง
จากซอแบบยุคดั้งเดิมท่ีเน้นเอาใจเฉพาะเจา้ภาพเป็นสําคญัแมจ้ะมีการต่อรองบนพื้นฐานความพึง
พอใจของทุกฝ่าย แต่ก็เป็นไปโดยมีผลประโยชน์เป็นท่ีตั้งและเป็นลกัษณะผลประโยชน์ทางโลก
มากกวา่ทางธรรม 

ดงันั้น จึงเป็นไปดว้ยประโยชน์ต่างตอบแทนอาํนาจในการต่อรองไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัผูว้่า
จา้งแต่เพียงผูเ้ดียว เน่ืองจากผูว้า่จา้งก็จะตอ้งการช่างซอท่ีมีช่ือเสียง เพื่อให้ขายสินคา้ไดข้ณะท่ีช่าง
ซอมีมีสิทธ์ิในการใชทุ้นทางวฒันธรรมต่อรอง เพื่อก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ร่วมกนั 

5.4.2  การต่อรองกบัผูช้ม 
ผูช้ม ในท่ีน้ีหมายถึงผูท่ี้รับชมผา่นส่ือโทรทศัน์และฟังผา่นทางส่ือวิทยุ แมจ้ะมีผูรั้บส่ือ

ส่วนหน่ึงท่ีอยูใ่นวยักลางคนข้ึนไป ท่ีสามารถติดตามรับฟังซอไดอ้ยา่งเขา้ถึงในอารมณ์แต่จากการท่ี
กลุ่มผูรั้บส่ือขยายวงเป็นลกัษณะมวลชนท่ีมีความแตกต่างและหลากหลายมากข้ึนทาํให้ช่างซอตอ้ง
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ปรับรูปแบบและเน้ือหาใหเ้หมาะสมการต่อรองระหวา่งช่างซอกบัผูรั้บส่ือนั้นพบวา่แมอ้าํนาจจะอยู่
ท่ีช่างซอ แต่อาํนาจจะถูกกระจาย ไปยงัผูรั้บส่ือมากข้ึนเพื่อให้ผูรั้บส่ือเกิดความพึงพอใจซ่ึงจะสร้าง
การยอมรับและเป็นมูลค่าเพิ่มให้กบัช่างซอเพื่อต่อรองกบันายจา้งหรือนายทุนอีกต่อหน่ึงสังเกตได้
จากคาํกล่าวท่ีวา่ 

“ เวลาจดัรายก๋าน (รายการ) ก็ตอ้งเอาใจ๋ (เอาใจ) คนฟังอูจ้ะไดห้ือเป้ินม่วน (พูดอยา่งไร
ให้คนฟังสนุก) เป้ินชอบ (คนฟังชอบ) ถา้คนฟังนัก (ถ้ามีผูฟั้งมาก) เฮาก็จะมีจ้ือเสียง (เราก็จะมี
ช่ือเสียง) ” (สิงห์แกว้วงศม์ูล, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 12 เมษายน 2554)  

ดังนั้ น ในพื้นท่ีแสดงซอ แม้จะเปล่ียนจากสถานท่ีตามบ้านหรือวดั เป็นผ่านทาง
ส่ือมวลชน แต่ยงัพบการต่อรองระหว่างช่างซอและผูช้ม ทั้งน้ีช่างซอจะมีวิธีในการต่อรอง เพื่อ
แสดงบทบาทหนา้ท่ีท่ีในการใหค้วามบนัเทิงและโนม้นา้วใจผูรั้บส่ือ 

5.4.3  การต่อรองกบัรัฐ/ราชการ 
หน่วยงานภาครัฐยงัคงเป็นหน่วยงานท่ีมีอาํนาจต่อชาวลา้นนามาตั้งแต่สมยัโบราณและ

เป็นผูค้รอบครองส่ือมวลชนทาํให้การซอผ่านส่ือในงานของรัฐ เป็นการซอตามหวัขอ้ท่ีไดรั้บการ
กาํหนดมา ยคุน้ีความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐกบัชาวบา้นเร่ิมพฒันาไปในทิศทางท่ีดีข้ึนส่วนหน่ึงมาจาก
การท่ีรัฐใช้ส่ือพื้นบา้นมาผสานกบัส่ือมวลชนให้เกิดประโยชน์ไดด้งันั้นเน้ือหาในการซอก็จะลด
การกระทบกระทัง่กบัภาครัฐลง ความหมายในการซอเก็บนกก็ถูกเปล่ียนไป จากการซอเพื่อสร้าง
อาํนาจท่ีเหนือกวา่โดยใชก้ารซอเป็นโลกเสมือนเน่ืองจากในชีวิตจริงทาํไม่ไดก้็จะกลายเป็นการซอ
เก็บนกเพื่อเน้นความสนุกสนานก่อนจบการซอในแต่ละงานเท่านั้นพื้นท่ีของการสร้างความคิดท่ี
เป็นความคิดดั้งเดิมเก่าแก่ของชาวบา้นกบัการปะทะต่อรองอาํนาจของชาวบา้นกบัเจา้นายจากใน
อดีตจึงไม่ปรากฏอีกการแสดงความหมายบางอย่างออกมาเพื่อต่อรองลดน้อยลง โดยเหลือแต่
ตอ้งการทาํใหผู้รั้บส่ือไดรั้บความรู้และสนุกสนาน เพื่อสนองนโยบายของรัฐตามท่ีไดรั้บมอบหมาย
หนา้ท่ีมา 

5.4.4  การต่อรองกบัส่ือมวลชน 
เม่ือส่ือมวลชนเขา้มามีอิทธิพลมากยิ่งข้ึนส่ือพื้นบา้นอย่างเพลงซอท่ีไม่สามารถตา้น

กระแสไดจึ้งมีการปรับตวัเพื่อต่อรองให้สามารถดาํรงอยูร่่วมกบัส่ือมวลชนไดด้ว้ยเหตุท่ีทั้งสองส่ือ
ต่างมีลกัษณะเฉพาะและมีขอ้เด่นขอ้จาํกดัท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงส่ือมวลชนไดเ้ขา้มาช่วยขยายและเพิ่ม
ช่องทางในการติดต่อส่ือสาร ไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุ หรือโทรทศัน์โดยส่ือพื้นบา้นเพลงซอมีการ
ปรับเปล่ียนทั้งเร่ืองเวลาในการออกอากาศรูปแบบ และเน้ือหา เพื่อให้เหมาะสมกบัลกัษณะของ
ส่ือมวลชนโดยอาจตดัทอนพิธีการหรือเน้ือหาแต่ก็พบการต่อรองโดยช่างซอจะใช้ลีลาของตนเอง
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และการออกแบบสารหรือเน้ือหาซอตามหัวขอ้หรือเร่ืองให้เหมาะสมกบัจุดประสงค์และเวลาท่ี
ไดรั้บ 

อยา่งไรก็ตามจากการสัมภาษณ์พอ่ครูสิงห์แกว้ ซ่ึงไดใ้หข้อ้มูลวา่ ในช่วงปลายๆ ของยุค
ซอปะทะส่ือมวลชนท่ีเพลงซอถูกเพลงสมยัใหม่เขา้มามีบทบาทและไดรั้บความนิยมเพิ่มมากข้ึนก็
ไดมี้ความพยายามในการหาพื้นท่ีเพื่อออกอากาศทางวทิยแุต่ก็ประสบความยากลาํบากตอ้งด้ินรนซอ
อดัเทปเองแลว้เอาไปหาสถานท่ีออกเอง เพื่อความประหยดัค่าใชจ่้าย 

“ต่อมาวิทยุก็บ่เอา (วิทยุก็ไม่นิยมนาํซอไปออกรายการวิทยุ-ผูว้ิจยั) ก็ปรับรูปแบบเป๋น 
(เป็น) ไปอ่านค่าวแตน (แทน) อยูไ่ดป้ระมาณ 7-8 ปี แต่ก็ติดเร่ืองระเบียบขอ้บงัคบัของสถานท่ี คือ 
เร่ืองการบ่ห้ือ (ไม่ให้) คนนอกออกอากาศ ก็พยายามต่อสู้มาเร่ือยๆ ” (สิงห์แกว้วงศม์ูล, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 12 เมษายน 2554)  

หมายเหตุ : ในสมยันั้น ช่วงหน่ึงการออกอากาศวิทยุอยู่ในกฏอยัการศึก ทาํให้ผูจ้ดั
รายการตอ้งมีความระมดัระวงัในการใชภ้าษาในการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ 
 
5.5  คุณลกัษณะการปรับตัวด้านเครือข่ายและรูปแบบความสัมพนัธ์ 

การปรับตัวด้านเครือข่าย/รูปแบบความสัมพันธ์  เป็นการปรับเปล่ียนรูปแบบ
ความสัมพนัธ์ท่ีเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูล แลกเปล่ียนผลประโยชน์และถอ้ยทีถอ้ยอาศยักนั ระหวา่งซอกบัคน 
กลุ่มคน องค์กร หรือผูท่ี้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเข้ามาเก่ียวข้องกับการซอทั้ งเครือข่าย/รูปแบบ
ความสัมพนัธ์ภายในและภายนอกโดยการรักษา-ซ่อมแซมเครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์เดิมการ
ปรับประยกุตเ์ครือข่าย /รูปแบบความสัมพนัธ์และการเสริมสร้างเครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์ 

5.5.1  เครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์ภายใน 
5.5.1.1  เครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งครูซอกบัลูกศิษย ์
ความสัมพนัธ์ระหวา่งครูซอกบัลูกศิษยซ่ึ์งเป็นลกัษณะเครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์ท่ี

สําคญั และผกูโยงให้เพลงซอลา้นนายงัคงดาํรงอยูไ่ดสื้บมานั้นเน่ืองจากครูซอท่ียงัมีชีวิตอยู ่(ภาษา
ในกลุ่มช่างซอเรียกวา่ “ครูยงั”- ผูว้จิยั) ก็เร่ิมร่วงโรยตามกาลเวลาการฝากตวัเป็นศิษยแ์ละเรียนรู้จาก
ครูซอซ่ึงเคยเป็นแรงเกาะเก่ียวท่ีสําคญั เป็นเสมือนศูนยก์ลางในการฝึกฝนจึงถูกคล่ีคลายไปตาม
กาลเวลาดงันั้นครูซอและลูกศิษยแ์มมี้ความเคารพรักแต่ความผกูพนัจะห่างหายไป 

อยา่งไรก็ตาม เครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์ช่างซอท่ียงัคงมีการปฏิสัมพนัธ์กนั ผา่น
การยดึถือปฏิบติัร่วมกนัสืบมา ก็คือ การแสดงความเคารพต่อตน้สายครูซอท่ีเสียชีวิตไปแลว้ (ภาษา
ในกลุ่มช่างซอเรียกวา่ “ครูเก๊าครูต๋าย”- ผูว้ิจยั) ผา่นพิธีไหวค้รูท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ และถือปฎิบติัต่อเน่ืองกนั
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มานาน เป็นส่ิงท่ียดึเหน่ียวและเป็นศิริมงคลทาํใหเ้ครือข่ายช่างซอในจงัหวดัเชียงรายยงัคงอยูโ่ดยจะ
มีการกาํหนดช่วงเวลาท่ี ตามประเพณีนิยมซ่ึงเป็นท่ีทราบตรงกนัในกลุ่มช่างซอท่ีเป็นศิษยมี์ครู 

“เป็นศิริมงคลและจะทาํให้เราเจริญรุ่งเรืองและเป็นการไดพ้บปะกบัพี่น้องช่างซอคน
อ่ืนๆ ท่ีไปทาํมาหากินท่ีอ่ืนๆ ตวย (ด้วย) (ทองสร้อย ภิราษร, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 1 
กุมภาพนัธ์ 2552)  

ดังนั้ น แม้ลักษณะเครือข่าย/รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างครูกับลูกศิษย์จะมี
ความสาํคญัมาก และเกาะเก่ียวร้อยรัดใหว้ถีิเพลงซอยงัคงดาํรงอยูไ่ดแ้มค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบั
ศิษย์ปัจจุบนัจะไม่แน่นแฟ้นเหมือนในอดีต เน่ืองจากไม่ได้ผ่านวิถีการเรียนรู้และฝึกปรืออย่าง
ใกล้ชิดแต่เครือข่ายระหว่างครูซอกบัลูกศิษย ์ไม่ว่าครูจะยงัอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้ว ยงัคงอยู่ผ่าน
พิธีกรรมในพิธีไหวค้รูซ่ึงเป็นงานสําคญัประจาํปีทั้งน้ีเพื่อความเป็นศิริมงคลและความเจริญรุ่งเรือง
ในอาชีพช่างซอสืบไปจึงเป็นรักษาเครือข่ายเดิมใหด้าํรงอยูต่่อไป 

5.5.1.2  เครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งช่างซอ 
จากการสืบทอดแบบครูเป็นศูนยก์ลาง ทาํให้ช่างซอรุ่นหลงัจะมีเครือข่าย/ความสัมพนัธ์

กนัมากข้ึนเน่ืองจากส่วนใหญ่ มีการแสวงหาครูและสายครูซอมาจากแหล่งเดียวกนัมีความผกูพนักนั
และสร้างสายสัมพนัธ์ทางสังคม (Social Bonds) ให้เกิดข้ึนระหวา่งช่างซอทาํให้มีการติดต่อกนัอยู่
เนืองๆช่างซอคณะไหนขาด ก็สามารถขอช่างซอต่างคณะมาช่วยซอไดแ้มช่้องทางการออกอากาศ
ผ่านส่ือจะเปิดให้เฉพาะช่างซอท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัอย่างกวา้งขวางในสังคมก็ตามแต่ถ้ามี
โอกาสก็จะชกัชวนกนัไปแสดงร่วมกนั เป็นการช่วยเหลือเก้ือกลูกนั 

ในส่วนของช่างซอในจงัหวดัเชียงราย พบว่ามีความพยายามในการพฒันาเครือข่าย/
รูปแบบความสัมพนัธ์ใหเ้ขม้แขง็และเป็นรูปธรรม โดยการผลกัดนัร่วมกนัของกลุ่มช่างซอ แต่ก็จะมี
ปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ทาํให้ลม้ลุกคลุกคลาน และในยุคน้ียงัไม่สามารถก่อตั้งไดโ้ดย
ช่างซอแกนนาํหลกัสาํคญัคนหน่ึงท่ีร่วมก่อตั้ง ไดใ้หส้ัมภาษณ์วา่ 

“ก็มีก๋าน (การ) พยายามรวมตัว๋ (รวมตวั) กนั แต่วา่มีปัญหานกั (ปัญหาเยอะ) ก็เลยบ่เป๋น
รูปเป๋นร่างซักเต้ือ (จึงไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน-ผูว้ิจยั) ” (นครินทร์ ใจธรรม, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 27 ธนัวาคม, 2555)  

ซ่ึงผูว้ิจยัตั้งขอ้สังเกตว่าเป็นยุคท่ีช่างซอทุกคนอยู่ในระหว่างปรับตวัเขา้หาส่ือมวลชน
เพื่อความอยูร่อดทาํให้ตอ้งต่อสู้ด้ินรนเพื่อตวัเองก่อนการรวมตวักนัก็จะเป็นรูปแบบร่วมการเฉพาะ
กิจเป็นงานๆ ไปดงันั้นการท่ีจะเสียสละมารวมกลุ่มทาํงานเพื่อส่วนรวมจึงเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไดย้าก 
แต่ก็เห็นความพยายามในการซ่อมแซมเครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์แบบเดิม 
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5.5.1.3  เครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์ผูช้ม 
เม่ือส่ือมวลชนเขา้มามีอิทธิพลในฐานะเป็นส่ือกลางในการติดต่อส่ือสารระหว่างผูค้น

มากยิ่งข้ึนเครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์ผูช้มในลกัษณะการมีปฏิพนัธ์แบบเห็นหนา้เห็นตา (face 
to face communication) เหมือนเม่ือคร้ังในอดีตก็ลดบทบาทลงเน่ืองจากผูช้มสามารถติดตามขอ้มูล
และรับฟังจากส่ือทาํให้เป็นลกัษณะการส่ือสารสองขั้นตอนโดยผ่านส่ือ (two – step flow 
communication) มากยิง่ข้ึน เป็นการกระจายข่าวถึงกนัไดอ้ยา่งกวา้งขวางและทัว่ถึงในเวลาท่ีรวดเร็ว
ยิง่ข้ึนดงัท่ีช่างซอพอ่ครูสิงห์แกว้ ไดเ้ล่าใหฟั้งวา่ 

“ ช่วงจดัรายก๋าน (รายการ) ก็จะมีผูฟั้งฝากข่าวมาห้ือจ่วย (ให้ช่วย) ประกาศบา้นไหนจะ
มีงานบา้นไหนจะทาํบุญ ก่ (ก็) ฝากบอกมามีเขียนจดหมายมาก่นกั (มีจดหมายมาเยอะ) ฝากส่งข่าว
ห้ือตวย (ให้ด้วย) เขาบอกว่าส่งข่าวได้โวย (ส่งข่าวไดร้วดเร็ว) บ่ตอ้งเสียเวลาเอ้ินหากัน๋ (ไม่ตอ้ง
เสียเวลาเดินทางไปส่งข่าวเอง) หรือวนันั้นวนัน้ีมีปอย (ปอย หมายถึง รูปแบบงานบุญของทาง
ลา้นนา- ผูว้ิจยั) ซอคณะนั้นจะมาคณะต้ีมนัจดัรายการจะมาสมยันั้นไม่มีอะไรวงดนตรีก็ไม่มี มีแต่
ซอกบัฟ้อนเราไดเ้ปรียบพระเอกกาํแลว้ บนเวทีเน้ียมึบเลยคนไปมารอบเจียงใหม่ก็ไดไ้ปพะเยาแม่
สายเง้ียวก็มีซอแข่งขนั” (สิงห์แกว้  วงศม์ูล, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 12 เมษายน 2554)  

ดงันั้นเครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์กบัผูช้มจึงเป็นลกัษณะกระจดักระจายขยายวง
กวา้ง แต่มีปฏิพนัธ์กนัผ่านส่ือเป็นตวักลางแมจ้ะมีจาํนวนผูช้มมากข้ึน แต่ในแง่ความสนิทสนม
คุน้เคยผา่นการเห็นหนา้ค่าตากนัมีน้อย แต่ก็ยงัจาํเป็นในการรักษาเครือข่ายไวอ้ยูซ่ึ่งอยู่ในลกัษณะ
การปรับประยกุตเ์ครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์ 

5.5.1.4  เครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งช่างซอกบัผูช้ม 
พบวา่เครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งช่างซอกบัผูช้มของเพลงซอ จะมีทั้งผูช้ม

ท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ิน และคนในทอ้งถ่ินท่ีไปอยู่ทาํมาหากินต่างถ่ินท่ียงัคงมีการรวมกลุ่มกนัจดักิจกรรม
งานบุญประเพณีตามรูปแบบความเช่ือของชาวล้านนาก็จะติดต่อว่าจ้างช่างซอให้ได้แสดง 
โดยเฉพาะช่างซอท่ีเคยให้ไปจดัแสดงและเป็นท่ีช่ืนชอบก็จะไดมี้โอกาสไปแสดงตามต่างจงัหวดั
เป็นประจาํทุกปี 

แมใ้นการส่ือสารผ่านส่ือท่ีทาํให้ผูรั้บชมจะไม่สามารถมีปฏิสัมพนัธ์ต่อการแสดงได้
เหมือนในยุคซอแบบดั้งเดิมโดยรูปแบบอาจมีการปรับเปล่ียนไป เช่น เป็นการส่ือสารผ่านรูปแบบ
ลายลักษณ์อกัษรในรูปการเขียนจดหมาย ท่ีผูฟั้งเขียนมาและช่างซอผูน้ํามาตอบในรายการแต่
เครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์กบัผูช้มก็ยงัมีความสําคญัต่อการดาํรงอยูข่องซอแมมี้ขอ้จาํกดัดา้น
การส่ือสารแบบเผชิญหนา้แต่ส่ือมวลชนมีส่วนส่งเสริมให้ขยายเครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์กบั
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ผูช้มอยา่งกวา้งขวางข้ึนทาํให้ช่างซอเป็นท่ีรู้จกัและส่งผลให้ไดรั้บการวา่จา้งไปแสดงตามงานต่างๆ
มากข้ึนตามไปดว้ยดงัท่ีช่างซอแม่ทองสร้อย ไดก้ล่าวไวว้า่ 

“กูป๋ี้ (ทุกปี) จะตอ้งไดไ้ปแสดงแถวภาคใตเ้ป๋น (เป็น) งานประจาํปี เป้ิน (หมายถึงผูว้่า
จา้ง-ผูว้จิยั) ตึงติดต่อมา (จะติดต่อมา) เพราะไดย้นิจ้ือเสียงเฮา (เพราะผูช้มไดท้ราบช่ือเสียงเรามาจาก
ส่ือ-ผูว้จิยั)” (สร้อยสุดา  ภิราษร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 2552)  

ดงันั้นเครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์ผูช้มกบัช่างซอจึงเป็นลกัษณะการปรับประยุกต์
เครือข่าย 

5.5.2  เครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์ภายนอก 
5.5.2.1  เครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์กบัหน่วยงานของรัฐ 
เครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์ภายนอกของเพลงซอกบัหน่วยงานภาครัฐพบวา่ มีการ

ขยบัขยายเคล่ือนยา้ยอาํนาจเน่ืองจากช่างซอจากท่ีเคยรุ่งเรืองในอดีตนั้น แต่หลงัส้ินสุดยุคเจา้ผูค้รอง
นครแล้วช่างซอท่ีอยู่ประจาํตามคุม้เจา้นายฝ่ายเหนือต่างๆ ก็ได้แยกยา้ยกนั ออกไปใช้ชีวิตอย่าง
สามญัชนทัว่ไปส่วนการปกครองก็มีการกระจายอาํนาจโดยแยกออกเป็นส่วนกลางและส่วนทอ้งถ่ิน
ซ่ึงอาํนาจของความเป็นอาณาจกัรลา้นนาก็ไดถู้กลดบทบาทลง โดยมีการแบ่งการปกครองในพื้นท่ี
ลา้นนา ออกเป็นจงัหวดัต่างๆ8จงัหวดับริเวณภาคเหนือตอนบนซ่ึงจงัหวดัเชียงรายก็เป็นหน่ึงในนั้น
ดว้ย 

หน่วยงานภาครัฐจากส่วนกลางท่ี เข้ามามีบทบาทเป็นเครือข่ายของเพลงซอ 
ประกอบดว้ยหลายหน่วยงานดว้ยกนัโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อตอ้งการใชเ้พลงซอในการส่ือสารเพื่อ
การพฒันาเป็นช่องทางเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารจากรัฐสู่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็น
กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานดา้นวฒันธรรมระดบัจงัหวดั ทาํให้เพลงซอ
ยงัคงมีบทบาทท่ีสาํคญัต่อสังคมและชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 

เม่ือส่ือมวลชนเขา้มามีอิทธิพลต่อวถีิชีวติของคนในชุมชนมากข้ึนรัฐไดมี้การเสริมสร้าง
เครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์โดยเฉพาะเครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างช่างซอกับ
ส่ือมวลชนทอ้งถ่ินท่ีสังกดัหน่วยงานภาครัฐในจงัหวดัเชียงรายตามสถานีวิทยุกระจายเสียง ไม่วา่จะ
เป็น สถานีวทิย ุ914 กรป.กลาง (ในขณะนั้น ปัจจุบนัปรับช่ือเป็น สถานีวิทยุ 914 กรมทหารพฒันา-
ผูว้จิยั) สถานีวทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุ วปถ. 10 ส่วนหนา้ โดยนาํซอไปใช้
ในการส่ือสารเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินมาอยา่งต่อเน่ือง 

จากการสัมภาษณ์นายคาํไพศาลสิทธิการ นกัจดัรายการอาวุโสของจงัหวดัเชียงราย ซ่ึง
อดีตเคยดาํรงตาํเหน่งนกัจดัรายการประจาํสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจนปลดเกษียณ
นั้น โดยนายคาํได้กล่าวว่าส่ือพื้นบา้นเพลงซอได้เขา้มาเป็นส่ือเพื่อส่งเสริมสุขภาพ การรณรงค์
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ป้องกนัโรคเอดส์ มีการนาํช่างซอไปอบรมเพื่อมาเผยแพร่ เน่ืองจากคณะกรรมการรณรงคต่์อตา้นภยั
เอดส์ภาคเหนือ โดยสํานกันายกฯร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข และเอกชนคือมีชยั (สมาคมพฒันา
ประชากรและชุมชน-ผูว้ิจยั) ซ่ึงประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี สถานีฯ จึงส่งเสริมในเพลงซอได้
เผยแพร่โดยใชส่ื้อวทิยเุป็นหลกั เนน้ท่ีระบบ AMเพราะเนน้ประชาชนระดบัล่างและในปี พ.ศ. 2517 
ถึง 2518 สถานีวิทยุ สวท. มีการจดัประกวดซอพื้นเมืองเพื่อส่งเสริมวฒันธรรม ถือวา่เป็นจุดเร่ิมตน้
ของการซอนาํซอมาออกอากาศเพื่อเป็นส่ือรณรงค์ของภาครัฐ (คาํไพ  ศาสิทธิการ, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 1 กรกฏาคม 2556)  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของนายสกุลวรสิทธ์ิอดีตนักจดัรายการทางสถานีวิทยุ 914 
กรมทหารพฒันาท่ีวา่ 

“สมยันั้นรัฐใชส่ื้อวิทยุเพื่อเผยแพร่ข่าวสารโดยเฉพาะดา้นความมัน่คง ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั
ทหาร สถานีไดรั้บนโยบายมา และมีการจดัรายการเป็นภาษาชนเผา่รวมถึงการใชซ้อพื้นเมืองดว้ย” 
(สกุล  วรสิทธ์ิ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 2 กรกฏาคม 2556)  

ดังนั้นเครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์กับหน่วยงานและส่ือมวลชนของรัฐจึงเป็น
ลกัษณะการปรับประยกุตเ์ครือข่ายและเสริมสร้างเครือข่าย 
 
5.6  คุณลกัษณะการปรับตัวด้านการบริหารจัดการ 

การบริหารจดัการซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัความสามารถและประสิทธิภาพในการดาํเนินการของ
คณะซอเพื่อใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อยนั้น เม่ือยคุสมยัเปล่ียนไป ระบบในการบริหารจดัการก็ไดมี้การ
ปรับเปล่ียน ใหส้ามารถดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งเหมาะสมโดยแบ่งการวิเคราะห์คุณลกัษณะการปรับเปล่ียน
ดา้นการจดัการของเพลงซอท่ีพบไดด้งัต่อไปน้ี 

5.6.1  การจดัการตนเอง 
ในการปรับเปล่ียนบทบาทหนา้ท่ีเพื่อให้สามารถจดัการตนเองเขา้กบัส่ือมวลชนไดน้ั้น 

ถา้เป็นการจดัรายการทางส่ือวิทยุช่างซอก็จะมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการจดัเพื่อความสะดวกและ
เหมาะสม จากท่ีต้องซอเป็นหมู่คณะ เม่ือเป็นนักจดัรายการ ก็ตอ้งจดัการตนเองให้สามารถจดั
รายการคนเดียวได ้ไม่ว่าจะเป็นการอ่านค่าว (สํานวน สุภาษิต คติชน ท่ีเป็นภาษาคาํเมือง-ผูว้ิจยั) 
หรือการอ่านข่าวเพื่อใหร้ายการมีความน่าสนใจ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัลีลาการจดัของแต่ละคน ซ่ึงจะแตกต่าง
กนัไปอาจเป็นการจดัรายการประเภท “เล่าข่าว อ่านค่าวซอ”หรือ เป็นการจดัรายการโดยแทรก ทั้ง
ค่าวซอ สลบักบัการตอบจดหมายและเปิดเพลง ดงัท่ีพอ่ครูสิงห์แกว้ ไดเ้ล่าใหฟั้งวา่ 

“เป้ิน (หมายถึงผูฟั้ง) เขียนมาห้ือพ่อง (ให้บา้ง) แต่งเป็นค่าวมา เฮา (เรา-หมายถึงผูจ้ดั
รายการ) ก็ค่าวตอบ ใจห้ัวใส่กัน๋ (ชิงปฏิภาณไหวพริบกนั) เฮา (เรา) ไดเ้ปรียบเพราะเวลาเฮาจะไป
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ซอต้ีไหน (เวลาไปซอท่ีไหน) เฮาก็ประกาศห้ือเขาฮูก่้อน (เราก็สามารถใช้พื้นท่ีทางส่ือมวลชน 
ประกาศให้ผูฟั้งไดรั้บรู้ก่อน) เขาชอบแหมเมาะ (อีกนัน่แหละ)” (สิงห์แกว้  วงศ์มูล, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 12 เมษายน 2554)  

ซ่ึงช่างซอท่ีจะสามารถเป็นท่ีช่ืนชอบของผูช้ม/ผูฟั้ง ก็ยงัคงตอ้งอาศยัทุนทางวฒันธรรม
เดิมมาเติมสีสันใหก้บัรายการไม่วา่จะเป็นการสอดแทรก ความรู้ทางพุทธศาสนา ประเพณี ความเช่ือ
และขอ้ห้ามต่างๆโดยช่างซอท่ีผนัตวัเองมาเป็นนกัจดัรายการหรือมีโอกาสไดซ้อเผยแพร่ผา่นส่ือก็
จะเป็นช่างซอมีช่ือเสียงไดรั้บการยอมรับและยกย่องจากชุมชน และคนในทอ้งถ่ินเป็นทุนเดิมอยู่
แลว้ 

5.6.2  การจดัการสมาชิกในวง 
เม่ือความนิยมในเพลงซอแบบดั้งเดิม ท่ีเป็นลกัษณะ “ซอป่ี” เร่ิมซบเซาส่งผลต่อการอยู่

รอดของคณะ เน่ืองจากรายไดข้องคณะลดลงทาํใหช่้างซอและช่างป่ีตอ้งหาอาชีพเสริมหรือบางคนก็
ตอ้งหนัไปประกอบอาชีพอ่ืนท่ีมีรายไดห้ลกัแทนทาํให้จาํนวนสมาชิกในวงลดลงจากคณะหน่ึงอาจ
มีช่างป่ีและช่างซอหลายชุด เพื่อเล่นสลบักนั และใชเ้ป็นตวัละครในการแสดงละครซอดว้ยก็เหลือ
เพียงชุดเดียวประกอบดว้ยสมาชิกในคณะประมาณ 5 คน ไดแ้ก่ ช่างซอ ชาย-หญิง 1 คู่ และช่างป่ีจุม 
3 

ช่างซอพ่อครูสิงห์แกว้วงศ์มูล ไดใ้ห้คาํสัมภาษณ์ว่าตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2535 งานท่ี
ไดไ้ปแสดงซอ เร่ิมนอ้ยลงเร่ือยๆ เดือนหก (เดือนหกของชาวลา้นนาและตรงกบัเดือนมีนาคมตามปี
ปฏิทินไทยภาคกลาง) ซ่ึงเคยเป็นเดือนท่ีมีงานมากก็เหลือน้อยลง พอไม่มีงาน ลูกน้องในคณะก็
ลาออกไปประกอบอาชีพอ่ืน เม่ือสมาชิกในวงเหลือนอ้ยลง ทาํใหรู้ปแบบการซอไม่สามารถเล่นเป็น
ละครซอไดแ้ลว้ 

“มาย ั้ง (หยุด) ปี2535ต้ี (ท่ี) เหือดหาย หายไปๆท่ีเคยไดไ้ป (ไปซอ) ก็หาย เดือนหกก็
เหลือ 2 ปอย (ปอยเป็นลกัษณะงานบุญตามประเพณีของชาวลา้นนา-ผูว้ิจยั) เอาเขา้ๆ มีปอยเดียวบาง
ทีบ่ไดซ้กักาํ (ไม่มีงานเลย) ลูกนอ้งก็หายไปๆ รับซอก็5-6 คนตึงจา้งป่ี (รวมถึงช่างป่ี) เล่นละครก็บ่ 
(ไม่) ได ้บ่ (ไม่) มีแลว้” (สิงห์แกว้ วงศม์ูล, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 11 มีนาคม 2556)  

ดงันั้น การจดัการสมาชิกในวงให้อยู่ร่วมในคณะต่อไปจึงเป็นไปดว้ยความลาํบากใจ
มากข้ึน และต้องยอมรับกับสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนว่าต้องมีการปรับขนาดของคณะให้
เหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจ 
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5.6.3  การจดัการเร่ืองรูปแบบการแสดง 
รูปแบบการแสดงท่ีเคยไดรั้บความนิยมมาตั้งแต่อดีตคือ การซอเด่ียว (ซอฮํ่า) ซอคู่เขา้ป่ี

จนมีการเสริมดว้ยรูปแบบละครซอเป็นการปรับกลยุทธ์ในแข่งขนักบัดนตรีและเคร่ืองเสียงท่ีเขา้มา 
เพื่อการดึงดูดใจผูช้ม 

ซ่ึงการจดัการเร่ืองรูปแบบก็ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการและระยะเวลาในการวา่จา้งโดยช่าง
ซอหัวหนา้คณะจะเป็นผูบ้ริหารจดัการว่าควรจะตอ้งออกมาเป็นรูปแบบอยา่งไรและระยะเวลาใน
การแสดงก็จะมีผลต่อการวางแผนว่าจะตอ้งเล่นเน้ือหาในแต่ละวนัมากน้อยเพียงใดให้เหมาะสม
ชวนให้ติดตามโดยพ่อครูสิงห์แกว้ ไดใ้ห้รายละเอียดเพิ่มเติมทาํให้เห็นภาพการจดัการเร่ืองรูปแบบ
วา่ 

“ซอนานๆ เช่น 3 วนั 3 คืน เฮา (เรา) ก็จะมีล็อคของเฮา (วางแผนบริหารจดัการของเรา) 
ถา้สามวนัเฮา (เรา) ก็จะไปปล่อยซอนักเต้ือ (อย่าเพิ่งแสดงซอมากเกินไป) ซอเล่นอะหยงั (จะซอ
เร่ืองอะไร) ส่ิงแวดลอ้มต่างๆเฮาตอ้งใจส้มองตวย (ใช้สติปัญญาในการจดัการ) บา้นน้ีเขาอยู่จะใด 
(อย่างไร) หาก๋ินจะได้ (หากินอย่างไร) มีอาชีพหยงั (มีอาชีพอะไร) เพื่อเก็บเอามาซออูก้ัน๋ (ซอ
โตต้อบ) ไดบ้า้นน้ีบ่ตุก๊บ่ยาก (บา้นน้ีไม่ทุกขย์ากลาํบาก) หาก๋ินอั้นอ้ี (ทาํมาหากิน) มีเงินปอหม่ืนปอ
แสนปอลา้น (มีเงินมากข้ึนเป็นหม่ืน เป็นแสน เป็นลา้น) ซอยอ่ยแลว้มาเขา้เน้ือเร่ืองต้ีเป้ินมีงานเหีย
นอ้ย (ซอยอ่ยแลว้เขา้เร่ืองเก่ียวกบังานนิดหน่อย) แลว้วนัพกูค่อยเอาแหมใหม่ (พรุ่งน้ีค่อยซอต่อ) วนั
สุดทา้ยปล่อยหมด (วนัสุดทา้ย ซอให้เต็มท่ี) เหมือนเป้ินต๋ีมวย (เหมือนการชกมวย ท่ียกสุดทา้ย
ตอ้งต๋อยใหเ้ตม็ท่ี-ผูว้จิยั) ม่วนก็ม่วนวนัสุดทา้ย (สนุกมากท่ีสุดในวนัสุดทา้ย เพื่อให้ผูช้มไดติ้ดตาม-
ผูว้จิยั) (สิงห์แกว้  วงศม์ูล, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 11 มีนาคม 2556)  

อย่างไรก็ตาม ในการออกอากาศทางส่ือวิทยุหรือส่ือโทรทศัน์จะมีขอ้จาํกดัเร่ืองเวลา
สถานท่ี และค่าตอบแทนท่ีลดลงทาํให้ตอ้งปรับขนาดคณะซอให้เหมาะสม ซ่ึงการจดัรายการวิทยุ
บางรายการอาจใชช่้างซอเพียงแค่คนเดียวในการดาํเนินรายการ โดยเฉพาะรายการของหน่วยงานรัฐ 
ท่ีมีงบจาํกดั โดยช่างซออาวุโสแม่จนัตา ศาลาหล้ม ได้กล่าวว่า มีคนติดต่อให้ไปจดัรายการทาง
สถานีวิทยุ ท่ีมีเวลาว่างในช่วงวนัหยุดเป็นรายการให้สาระความรู้ทัว่ไป แต่ให้ใช้รูปแบบการซอ 
เพื่อสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นการเผยแพร่วฒันธรรม ดว้ยความท่ีมีงบนอ้ย ก็ตอ้ง
ไปจดัคนเดียว เพราะประหยดัค่าใชจ่้าย แต่ก็ยนิดีไป เพราะอยากเผยแพร่วฒันธรรมพื้นบา้น 

“ต้ี (ท่ี) มาติดต่อก็มีนกั (เยอะ) อยูแ่ต่ส่วนมากหน่วยงานราชการบ่ (ไม่) ค่อยมีงบ ตอ้ง
ไปจดัคนเดียว ไปหลายคนบ่า (ไม่) คุม้ ” (สุนันทา  แตม้ทอง, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 25 
มกราคม 2556)  
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5.6.4  การจดัการเร่ืองวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองดนตรี 
ในช่วงปี พ.ศ. 2520 ไดเ้ร่ิมมีการนาํซึงเขา้มาใชแ้ทนป่ีแม่ จากรูปแบบของการซอเขา้ป่ี

ธรรมดาก็เร่ิมมีซอเขา้ซึงขณะเดียวกนัเคร่ืองขยายเสียงเร่ิมแพร่หลายมากข้ึน ช่างซอจึงเร่ิมมีการใช้
ไมโครโฟนและเคร่ืองขยายเสียงในการซอ ตั้งแต่นั้นมาเม่ือมีการซอท่ีไหนช่างซอก็นิยมใช้เคร่ือง
ขยายเสียงและไมโครโฟนซ่ึงในการซอมาจนถึงปัจจุบันเม่ือคณะซอต้องมีการปรับตวัเพื่อให้
สามารถแข่งขนักบัดนตรีสมยัใหม่ช่างซอจึงเร่ิมนิยมนาํเคร่ืองเสียงมาใชร่้วมกบัการซอ เพื่อให้การ
ซอมีความสนุกสนานคึกคร้ืนตามความตอ้งการของเจา้ของงานจากอุปกรณ์เคร่ืองดนตรีซ่ึงไดแ้ก่ป่ี
กบัซึงท่ีไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายและค่าบาํรุงรักษามากนกั เป็นเคร่ืองดนตรีขนาดเล็กท่ีพกพาไปไหนมา
ไหนได้สะดวกช่างซอก็ตอ้งปรับตวัในการบริหารจดัการกบัเคร่ืองเสียงบางงานเจา้ของบา้นก็จะ
จดัเตรียมไวใ้หแ้ต่บางงานคณะซอก็ตอ้งมีการจดัเตรียมกนัไปเองซ่ึงเคร่ืองเสียงมีราคาค่อนขา้งแพง
ทาํใหช่้างซอส่วนมากจะใชว้ธีิการเช่า ดงัท่ีช่างซอจนัทร์ตา ไดเ้ล่าใหฟั้งวา่ 

“สมยัก่อน บ่ (ไม่) มีเคร่ืองเสียง ป้อ (หมายถึงช่างซอจนัทร์ตา) เป็นคนท่ีตั้งเคร่ืองเสียง
ข้ึนมาคนเดียว (ข้ึนมาเอง) เพราะต้ี (ท่ี) เคา้จดัไวห้ื้อมนับ่ดี (หมายถึงว่าเคร่ืองเสียงท่ีทางเจา้ภาพ
จดัเตรียมไวใ้หเ้สียงไม่ดี ทาํใหเ้สียงซอท่ีออกมาลดความไพเราะลง ผูฟั้งก็ฟังไม่สนุก-ผูว้ิจยั) (จนัทร์
ตากนัทา, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 16 มีนาคม 2556)  

5.6.5  การจดัการเร่ืองรายได ้
การบริหารจดัการเร่ืองรายไดท่ี้แบ่งใหก้บัสมาชิกในวง ยงัคงใชห้ลกัการเดิมคือหลงัจาก

หักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้วจะแบ่งเท่ากนัหมดทั้งช่างป่ีช่างซอหรือนักดนตรี โดยจ่ายเงินทนัท่ีท่ีการ
แสดงจบ หวัหนา้คณะจะเป็นผูจ้ดัสรรและแจกแจงรายไดต่้อสมาชิกให้เกิดความพึงพอใจทุกคนซ่ึง
ในยคุน้ี ถา้เจา้ภาพตอ้งการใหมี้การใชเ้คร่ืองเสียงในงานและให้คณะซอดาํเนินการจดัหามาคณะซอ
ก็จะตกลงราคาโดยคิดรวมราคาเคร่ืองเสียงเพิ่มเขา้ไปหลงัจบงาน ค่าจา้งท่ีไดก้็จะหักค่าใช้จ่ายใน
ส่วนเคร่ืองเสียงออก แลว้แบ่งใหส้มาชิกทุกคนเท่ากนัเหมือนเดิม 

จากการใหส้ัมภาษณ์ของช่างซอจนัทร์ตา ซ่ึงในยุคนั้น อาจกล่าวไดว้า่ เป็นผูบุ้กเบิกและ
มีการนาํเคร่ืองเสียงไปใชใ้นงานแสดงเป็นคณะแรกๆ ไดถึ้งการจดัการเร่ืองรายไดว้า่ 

เม่ือตอน (หมายถึงช่วงเชา้-ผูว้จิยั) จะเป็นซอนายอ่าย (ซอเก็บนก) งานบวชปอยขา้วสังข์
บ่ายๆ จะเป็นซอม่วน ซอมันส์ถ้าต้องการซอเข้าคืน (หมายถึงซอถึงกลางคืน) ก็คิดราคาเพิ่ม 
ประมาณ แปดปันถึงหม่ืน (8, 000 – 10, 000 บาท) เล่นถึงเท่ียงคืน ก็ถา้หกัค่าใชจ่้ายแลว้ก็เอามาหาร
แบ่งเตา้ๆ กัน๋ (แบ่งเท่าๆ กนั) (จนัทร์ตา  กนัทา, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 16 มีนาคม 2556)  

DPU



230 

แต่ถา้เป็นวงดนตรีท่ีใชเ้คร่ืองเสียงขนาดใหญ่ข้ึน และประกอบไปดว้ยนกัร้อง นกัดนตรี 
นกัเตน้ ก็จะคิดราคาค่าจา้งท่ีแพงข้ึนแต่ก็จะแบ่งให้สมาชิกในวงเท่าๆ กนั หลงัจากหกัค่าใชจ่้ายแลว้ 
โดยช่างซอคาํแสน หวัหนา้วงนางแล 7 ไดใ้หข้อ้มูลวา่ 

“รายได ้เวลาไปซอต้ีเจียงใหม่กบัเจียงฮาย (เชียงใหม่กบัเชียงราย) จะปอกัน๋ (พอๆ กนั) 
ประมาณ สองหม่ืนถึงสองหม่ืนสอง (20, 000 -22, 00 บาท) ถา้รวมวงและเวทีก็จะประมาณสอง
หม่ืนหกถึงสองหม่ืนเจ็ด (26, 000 -27, 000 บาท) แต่สมาชิกในวงมีมกั หกัแลว้ก็จะไดป้ระมาณคน
ละสามถึงห้าร้อยบาทต่องาน ก็ใจห้ลกัแบ่งเตา้ๆ กัน๋ (เท่าๆ กนั) (คาํแสน  แกว้สืบ, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 18 กุมภาพนัธ์ 2556)  

จะเห็นไดว้า่การบริหารจดัการคณะก็เป็นเร่ืองท่ีสาํคญั เม่ือรุปแบบของการซอเปล่ียนไป 
ลกัษณะการบริหารจดัการก็จาํเป็นจะตอ้งมีการปรับให้เหมาะสม แต่ทั้งน้ีการแบ่งปันเร่ืองรายได้
หรือผลประโยชน์ยงัอยูใ่นรูปแบบความสัมพนัธ์ฉนัทญ์าติมิตร เนน้ความเท่าเทียมกนั 
 
5.7  สรุปข้อค้นพบในคุณลกัษณะทั้ง 6 ด้านของเพลงซอล้านนายุคซอปะทะส่ือมวลชน 
 
ตารางที ่5.1  ตารางสรุปคุณลกัษณะของเพลงซอในดา้นรูปแบบและเน้ือหา  

 
เกณฑ ์ ขอ้คน้พบ 

1. ส่วนท่ีมองเห็น 
1.1 ดอก ผล ใบ 

1.1.1 การแสดงซอ 
 

 
 
1.การแสดงผา่นส่ือมวลชน  โดยช่างซอท่ี
พฒันาศกัยภาพของตนเองให้ทนัสมยั  ก็จะมี
โอกาสไดรั้บการวา่จา้งใหซ้อออกอากาศทาง
สถานีวทิยหุรือสถานีโทรทศัน์มากยิง่ข้ึน 
2. การระมดัระวงัเร่ืองการใชค้าํซอใหมี้เน้ือหา
ท่ีเหมาะกบัผูฟั้งทุกเพศทุกวยั ไม่ซอหยาบ 
3.การนาํเคร่ืองเสียงมาขยายเสียงเคร่ืองดนตรี
พื้นเมือง 
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ตารางที ่5.1  (ต่อ)  
 

เกณฑ ์ ขอ้คน้พบ 
 
 
       1.1.2 สถานท่ีในการแสดง 
 
 
 
 
 
 
 
        1.1.3การแต่งกาย 
 
 
      1.1.4  การฟ้อนประกอบการซอ 
 
 
 
    1.1.5   เคร่ืองดนตรีประกอบการ
แสดง 
 
 
 

 

ดังนั้ น แม้ส่ือมวลชนจะช่วยทําให้ซอเป็นท่ีรู้จัก
กวา้งขวางข้ึนแต่ก็เน้ือหาถูกตดัทอนลง 
ขยายสถานท่ีแสดงไปตามส่ือมวลชนมากข้ึน  ทั้ ง
โทรทศัน์และวิทยุ โดยเฉพาะทางส่ือวิทยุ ท่ีนิยมจา้ง
ช่างซอไปร้องออกอากาศ ทั้งจดัรายการสดและอัด
เทปรายการ 
ดงันั้นจึงเป็นการเพิ่มพื้นท่ีการแสดง 
1. ทางส่ือวทิยสุามารถแต่งตวัตามสบายเน่ืองจากใช้
การส่ือสารผา่นเสียง ไม่เห็นหนา้ตาและวธีิอดัเสียงลง
เทปจากท่ีบา้นช่าง 
2. ทางส่ือโทรทศัน์จะประณีตเร่ืองการแต่งกายท่ีบ่ง
บอกความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินลา้นนา  
ดงันั้นการแต่งกายข้ึนอยูก่บัคุณลกัษณะของส่ือ 
เม่ือแสดงออกส่ือจะไม่สามารถฟ้อนเพื่อขอเงินอยา่ง
โจ่งแจง้เหมือนการฟ้อนในงานได ้แต่ก็อาจจะมีการ
ฟ้อนตามธรรมเนียมและอารมณ์พาไปของช่างซอ 
ดงันั้นวตัถุประสงคก์ารฟ้อนเปล่ียนไป 
1. การนาํเคร่ืองเสียง เขา้มาช่วยทาํให้บรรยากาศการ
ซอมีความคึกคกั  ดึงดูดความสนใจไดม้ากยิ่งข้ึน ทั้งน้ี
เพื่อเน้นให้ความบนัเทิงแก่ผูช้มเพราะสามารถร้อง
และเตน้ตามได ้ 
2. การใช้ไมโครโฟนและเคร่ืองขยายเสียงประกอบ
ในการซอ เพื่อให้เกิดเสียงดงั สร้างความคึกคกัเร้าใจ
แข่งกบัเคร่ืองดนตรีสมยัใหม่ 
ดงันั้นจึงเพิ่มเคร่ืองเสียงและเคร่ืองดนตรีเพื่อดึงดูดใจ 

 
 

DPU



232 

ตารางที ่5.1 (ต่อ)  
 

เกณฑ ์ ขอ้คน้พบ 
1.2  ลาํตน้  
   -  ความรู้เก่ียวกบั 
       เพลงซอ 

 

 
1. ส่ือความหมายผา่นส่ือมวลชน ดา้นความรู้ ความ
เขา้ใจใหแ้ก่ผูช้ม ท่ีทาํใหผู้ช้มเขา้ใจง่ายข้ึน เน้ือหาก็จะ
มีความหลากหลายเขา้ถึงมวลชนและทนัสมยัข้ึน 
2 .  ล ดค วา ม เค ร่ ง ค รัด เ ร่ือง ค วา ม ถู ก ต้อ ง ใ นแ ง่
วรรณศิลป์ลงไปบา้ง  เพื่อเอาใจผูรั้บส่ือและรักษา
ความนิยม รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่ช่างซอ 
ดงันั้นจึงตอ้งลดความยากในเน้ือหาเพื่อให้ส่ือสารง่าย
ข้ึน 

  2.  ส่วนท่ีมองไม่เห็น 
  2.1 ราก 
        2.1.1ความเช่ือ/ศรัทธา/การเคารพ
ครูผา่นพิธีกรรม 
 
 
 
 
    2.1.2  ความเป็นลา้นนาผา่นทาํนอง
เพลงซอ 
 
     2.1.3  ความเป็นลา้นนาผา่นภาษาคาํ
เมือง 
 
 

 
 

1. การลดรูปแบบของพิธีกรรมลงใหเ้หมาะสมกบัเวลา
ท่ีจาํกดัของส่ือมวลชนแต่ละประเภท 
2. ไม่นิยมนาํพิธีกรรมไปประกอบในการแสดงซอ
ผา่นส่ือโดยพิธีกรรมท่ียงัปฏิบติักนัอยูก่็คือการไหวค้รู
ก่อนซอ แต่ก็ไดล้ดขั้นตอนลง 
ดงันั้น พิธีกรรมถูกทาํใหก้ระชบัข้ึนและตดัทอนลง 
การซอออกส่ือมวลชนจะเลือกทาํนองท่ีสนุกสนาน
และเหมาะกบัรูปแบบรายการ 
ดงันั้นบางทาํนองเท่านั้นท่ีถูกเลือกไปแสดง 
การนาํเพลงไทยลูกทุ่งหรือเพลงคาํเมืองมาสอดแทรก
ใหมี้ความทนัสมยัและคึกคกั 
ดงันั้นจึงมีการเพิ่มภาษาไทยภาคกลางและเพลง
รูปแบบอ่ืนเขา้มา 
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ตารางที ่5.1 (ต่อ)  
 

เกณฑ ์ ขอ้คน้พบ 
      2.1.4  การวางความสัมพนัธ์ทางโลก
และทางธรรม 
 
 
 
    2.1.5 การปลูกฝังคุณธรรมทางพุทธ
ศาสนา 
 
 
 
    2.1.6  การใหส้าระและบนัเทิงแฝง
การปลดปล่อยทางเพศ 
 
 

การทาํหนา้ท่ีเป็น “ปราชญช์าวบา้น” ของช่างซอ
ลดลง เน่ืองจากความตอ้งการความรู้ ดา้นหลกัธรรม
ทางพุทธศาสนาลดลงและผูช้มสามารถแสวงหา
ความรู้ไดห้ลายช่องทางมากข้ึน 
ดงันั้นจึงเนน้ความรู้ทางโลกมากข้ึน 
ดว้ยเง่ือนไขเร่ือง คุณลกัษณะของส่ือมวลชน และวถีิ
ชีวติชาวลา้นนาท่ีเป็นสังคมทนัสมยัมากข้ึนทาํให้
วาระโอกาสในการสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรมถูก
จาํกดั   
ดงันั้น จึงไม่เนน้เร่ืองการปลูกฝังคุณธรรม 
ดว้ยขอ้จาํกดัของส่ือมวลชน  ทาํใหไ้ม่สามารถ
นาํเสนอเร่ืองลามกอนาจาร สองแง่สองง่ามได ้ อยา่ง
เปิดเผยและโจ๋งคร่ึม ทาํใหก้ารตอบสนองความ
ตอ้งการพื้นฐานทางดา้นจิตใจดา้นแรงขบัทางเพศของ
มนุษยล์ดลง 
ดงันั้นการไม่นาํเสนอเร่ืองลามกอนาจารทาง
ส่ือมวลชน 
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ตารางที ่5.2  ตารางสรุปคุณลกัษณะของเพลงซอในดา้นกระบวนการส่ือสารในการแสดง 
 

เกณฑ ์ ส่ิงท่ีพบ 
1. ช่างซอ 
    1.1 รุ่นของช่างซอ 
 
 
 
 
 
   1.2 คุณสมบติัของช่างซอ 
 
    1.3 สถานภาพของช่างซอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1.4 วตัถุประสงคใ์นการแสดง 
 
 
 

 
1. ช่างซอรุ่นครูลดลง 
2. ช่างซอรุ่นศิษย ์ ท่ีมีอายแุละประสบการณ์มากข้ึน ขยบั
ข้ึนมาเป็นช่างซอรุ่นเก่า 
3. การเกิดช่างซอรุ่นใหม่ 
ดงันั้น จึง มีการสั่งสมฝีมือเพื่อเล่ือนชั้นข้ึนไปให้เป็นท่ี
ยอมรับ 
1. ผา่นส่ือวทิย ุช่างซอตอ้งสามารถคุยโตต้อบกบัคู่สนทนา
หรือพูดคุยคนเดียวและสอดแทรกลกัษณะจอ๊ยซอ หรือ
ค่าวซอ  ในรายการเพื่อประชาสัมพนัธ์ใหก้บัหน่วยงาน
หรือโฆษณาเชิญชวนใหผู้ฟั้งสนใจในสรรพคุณของสินคา้
ได ้
2. ผา่นส่ือโทรทศัน์ ช่างซอตอ้งมีความพิถีพิถนัในลีลา 
ท่าทาง บุคลิกภาพ และการแต่งกาย ใหเ้หมาะกบัการแสดง
มากข้ึน 
3. คุณสมบติัท่ีเคยสาํคญัในซอแบบยคุดั้งเดิมคือการเคย
ผา่นการบวชเรียนมาก่อน และสามารถนาํความรู้ทางพุทธ
ศาสนาจากการบวชเรียนมาใชใ้นการซอไดน้ั้น  ไม่มีความ
จาํเป็นเท่าใดนกั  เพราะวตัถุประสงคใ์นการซอจะเนน้เพื่อ
โนม้นา้วใจ  ทั้งน้ีเป็นการซอเพื่อการพฒันาและ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจมากข้ึน 
ดงันั้น ช่างซอตอ้งพฒันาและปรับปรุงตนเองใหมี้
บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะส่ือ 
- สามารถเป็นทั้งอาชีพเสริมและเกิดอาชีพหลกัใหม่คือการ
เป็น “นกัจดัรายการวทิย”ุ 
ดงันั้นช่างซอมีอาชีพใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือมวลชนเพิ่มข้ึน 
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ตารางที ่5.2  (ต่อ)  
 

เกณฑ ์ ส่ิงท่ีพบ 
1.5 บทบาทของช่างซอ 
 
 
 
 
2. สาร (message)  
2.1 ลกัษณะเน้ือหา      
 
 
 
  2.2 รูปแบบการแสดง 
 
 
 
   2.3  ขั้นตอนการแสดง 
 
 
 
 
 
 
   2.4  ประเภทของเพลงซอ 
 
 
 
 

- การโนม้นา้วใจเก่ียวกบัเน้ือหาสาระของสารเพื่อใหเ้กิด
การพฒันาหรือโฆษณาประชาสัมพนัธ์เพื่อขายสินคา้
ใหก้บัผูอุ้ปถมัภ/์ผูส้นบัสนุนรายการ 
ดงันั้นวตัถุประสงคจึ์งข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของ
ผูส้นบัสนุนรายการทางส่ือท่ีเป็นผูว้า่จา้ง 

- เป็นนกัโฆษณาและนกัประชาสัมพนัธ์ (Advertising  and  
Public  Relations) ท่ีไม่จาํเป็นตอ้งซออยา่งถูกหลกัฉนัท-
ลกัษณ์  แต่เนน้ซอใหถู้กใจผูฟั้ง เพื่อนาํเสนอสินคา้ไปใน
ท่ีสุด 
ดงันั้นบทบาทเป็นลกัษณะเชิงพาณิชยม์ากข้ึน 
การนําเน้ือหาท่ีทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวิตประจาํวนั ทั้ งน้ีต้องข้ึนอยู่กับเวลาและรูปแบบของ
รายการ  
ดงันั้นจะเนน้เน้ือหาเชิงพาณิชยท่ี์ใหค้วามบนัเทิงเป็นหลกั  
1. รูปแบบท่ีไม่มีพิธีรีตรองมาก  ถา้ออกอากาศทางส่ือวทิยุ 
จะ เนน้ความสะดวก 
2. นิยม “ละครซอ” แสดงออกอากาศทางส่ือวทิยแุละ
โทรทศัน์ 
3. การสอดแทรกการกล่าวถึงผูอุ้ปถมัภผ์ูส้นบัสนุนรายการ 
ดงันั้นลดรูปแบบท่ีเป็นขั้นตอนซบัซอ้น เนน้บนัเทิงแทรก
โฆษณา 
1. การปรับขั้นตอนใหก้ระชบัเหมาะสมกบัคุณลกัษณะ
ของส่ือและเวลาในการออกอากาศ 
2. ขั้นตอนท่ีหายไปคือ ขั้นพิธีกรรมไหวค้รู 
ดงันั้นจึงลดขั้นตอนการแสดงลง 
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ตารางที ่5.2  (ต่อ)  
 

เกณฑ ์ ส่ิงท่ีพบ 
3. ช่องทางการแสดง 
    3.1 วาระโอกาส 
 
 
 
      3.2 สถานท่ี  
 

 
 
 
 
 

4. ผูช้ม/ผูฟั้ง 
4.1  ประเภทของผูรั้บสาร 

4.1.1 เจา้ภาพหรือผูว้า่จา้ง 
 
4.1.2  ผูช้มหรือผูฟั้ง 

 
 
 

4.2  ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูช้มกบั
ช่างซอ 
 

จะขาดเร่ืองความศกัด์ิสิทธ์ิ ความน่าเช่ือถือ  เน่ืองจากมิติ
ทางธรรมท่ีนิยมซอในช่วงพิธีการของงาน โดยเน้ือหาจะ
เก่ียวขอ้งกบังานท่ีไปซอ   
ดงันั้น เม่ือไม่ไดอ้ยูใ่นบรรยากาศพิธีกรรมของงาน  จึงไม่
ซอมิติทางธรรมซ่ึงเป็นเร่ืองไม่เขา้บรรยากาศ 
1. หน่วยงานรัฐและเอกชน เร่ิมจดัใหมี้การซอในงานต่างๆ 
ท่ีจดัข้ึนท่ีเป็นโอกาสพิเศษ 
2. ซอเพื่อใชเ้ป็นส่ือรณรงคเ์ผยแพร่ประชาสัมพนัธ์  ใน
ฐานะท่ีเป็นส่ือเพื่อการพฒันาท่ีสะทอ้นเอกลกัษณ์พื้นบา้น 
3. ซอประกอบการโฆษณาขายสินคา้  การบรรยายและ
สาธิตสินคา้   
ดงันั้นจึงมีการแสดงในโอกาสใหม่ๆ เพิ่มมากข้ึน 
 
- เป็นการแสดงผา่นส่ือมวลชน ไดแ้ก่ สถานีวทิยแุละ
สถานีโทรทศัน์ 
ดงันั้นจึงมีการแสดงในสถานท่ีผา่นส่ือมวลชนมากข้ึน 
- สถานภาพของผูว้า่จา้ง จากเจา้ภาพงานซ่ึงส่วนมากเป็น 
“ชาวบา้น” จะเปล่ียนเป็น “นายทุน” 
ดงันั้นอาํนาจของช่างซอลดลงเพราะข้ึนอยูก่บัความ
ตอ้งการของนายทุน 
- ผูฟั้งในวยัรุ่นยงัมีอยูแ่ต่เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มอ่ืนก็ยงั
จดัวา่ไม่มากเท่าท่ีควรและมีแนวโนม้วา่จะลดลง 
ดงันั้นการซอตอ้งล่ืนไหลและยดืหยุน่ใหส้ามารถฟังไดทุ้ก
เพศทุกวยั 
จะไม่มีปฏิสัมพนัธ์ (interactive) กนัแบบใกลชิ้ดแบบใน
สมยัซอแบบดั้งเดิม เน่ืองจากเปล่ียนจากการส่ือสารแบบ 
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ตารางที ่5.2  (ต่อ)  
 

เกณฑ ์ ส่ิงท่ีพบ 
 เห็นหนา้เห็นตา (face to face communication) หรือมีส่วน

ร่วม (participation) โดยตรง เป็นการส่ือสารโดยผา่น
ส่ือมวลชน 
ดงันั้นจึงมีความพยายามสร้างปฏิสัมพนัธ์ในรูปแบบใหม่ๆ 
ผา่นทางส่ือ เช่น การตอบจดหมาย 

 
ตารางที ่5.3  ตารางสรุปคุณลกัษณะของเพลงซอในดา้นบทบาทหนา้ท่ี 

 
เกณฑ ์ ส่ิงท่ีพบ 

1. บทบาทหนา้ท่ีในระดบัปัจเจกบุคคล  
1.1  การพฒันาตนเอง 

1.1.1 การฝึกความมานะและอดทน 
1.1.2 การทบทวนและเพิ่มพูน 
 
 
 
1.1.3  การฝึกปฏิภาณไหวพริบ 
 
 
 
1.1.4  การฝึกจินตนาการและความคิด

สร้างสรรค ์
 

 
 
- ตอ้งปรับตวัใหเ้หมาะสมกบัคุณลกัษณะของ
ส่ือมวลชนเพื่อใหส้ามารถแสดงผา่นส่ือมวลชน
ไดถู้กใจผูช้ม/ผูฟั้ง  
ดงันั้นเป็นความมานะอดทนในรูปแบบท่ีเหมาะ
กบัส่ือ 
- ตอ้งนาํเสนอเร่ืองราวหรือสาระใหม่ๆ ใหท้นั
ต่อข่าวสาร เหตุการณ์บา้นเมือง 
ดงันั้นตอ้งติดตามข่าวสารเหตุการณ์ในระดบั
สังคมท่ีกวา้งข้ึน 
- โดยปรับใหเ้หมาะกบัรูปแบบและเง่ือนไข
ส่ือมวลชน 
ดงันั้น จะใชไ้หวพริบท่ีส่ือมวลชนเป็น
ตวักาํหนด 
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ตารางที ่5.3  (ต่อ)  
 

เกณฑ ์ ส่ิงท่ีพบ 
   1.2 การใหค้วามรู้ 
 
 
   1.3 การใหค้วามบนัเทิง 
 
 
 
 
   1.4  การเป็นนกัโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
 
 
   1.5 การเป็นนกัการส่ือสารเพื่อการพฒันา
ทอ้งถ่ินใหก้บัหน่วยงานภาครัฐ 
 บทบาทหนา้ท่ีในระดบัชุมชน 

ออกแบบรายการและเน้ือหาการนาํเสนอผา่น
ส่ือมวลชนใหต้รงตามความตอ้งการของผูจ้า้ง 
เพื่อโนม้นา้วใจผูช้ม/ผูฟั้ง 
1. เนน้การใหค้วามรู้ทางโลกมากกวา่ทางธรรม  
2. ความรู้เก่ียวกบัสินคา้และบริการ 
ดงันั้นความรู้ทางธรรมจึงไม่ใช่ส่ิงจาํเป็นมากนกั 
เน้นความบันเทิงแฝงข่าวสารเพื่อการพัฒนา 
หรือ เพื่อการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
ดงันั้นตอ้งใหค้วามบนัเทิงท่ีมีวตัถุประสงคแ์ฝง
เร้นอยู ่
เพื่อนาํเสนอหรือโนม้นา้วใจในสินคา้และบริการ
จากผูอุ้ปถมัภ/์ผูส้นบัสนุนรายการใหน่้าสนใจ
และกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ 
ดงันั้นตอ้งเพิ่มบทบาทท่ีสนบัสนุนเชิงพาณิชย ์

2.1  การสร้างความสัมพนัธ์ร่วมกนัของคน
ใน 
      ชุมชน 
 
 
2.2  การสอนคนในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานภาครัฐใหก้ารสนบัสนุนการใชเ้พลง
ซอในการส่ือสารเพื่อการพฒันาผา่นส่ือมวลชน
ทอ้งถ่ินของรัฐ 
ดงันั้นตอ้งเพิ่มบทบาทท่ีสนบัสนุนงานภาครัฐ 
เม่ือสภาพแวดลอ้มในสังคมและวถีิ
ชีวติประจาํวนัของผูค้นในชุมชนเร่ิมเปล่ียน ทาํ
ใหโ้อกาสท่ีสมาชิกในชุมชนจะไดม้าพบปะ
สังสรรคร่์วมกนัเหมือนในอดีตก็นอ้ยลง  
ดงันั้นบทบาทดา้นสร้างความสัมพนัธ์จึงลดลง 
สถานภาพเป็นปราชญช์าวบา้นลดลง เพราะมี
แหล่งความรู้ผา่นส่ือมวลชนมากข้ึน 
ดงันั้นบทบาทความเป็นปราชญช์าวบา้นจึงลดลง
เพราะไม่จาํเป็น 
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ตารางที ่5.3  (ต่อ)  
 

เกณฑ ์ ส่ิงท่ีพบ 
2.3  การสะทอ้นวถีิชีวติและภูมิปัญญาลา้นนา 
 
 
 
 
 
 
3. บทบาทหนา้ท่ีในระดบัสังคม 
- การบ่งบอกตวัตนและสร้างอตัลกัษณ์ร่วม 
 
 
 
 
3.1  การแต่งกาย 
      3.2  เคร่ืองดนตรีประกอบ 
 
 
 
      3.3 ภาษาพื้นเมือง 

นาํเสนอให้เห็นถึงวถีิชีวิต  ความเช่ือ ค่านิยม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวลา้นนาลดลง 
เป็นวถีิชีวติตามสมยันิยมมากข้ึนและเน้ือหา
ตามความตอ้งการของผูส้นบัสนุนรายการ 
ดงันั้นบทบาทดา้นน้ีจะมากนอ้ยข้ึนอยูก่บัความ
ตอ้งการของผูว้า่จา้ง ซ่ึงทาํใหคุ้ณค่าท่ีแทจ้ริง
หายไป 
 
- การแต่งกายในการแสดงผา่นส่ือวทิยจุะไม่
เคร่งครัด แต่การแต่งกายผา่นส่ือโทรทศัน์
พิถีพิถนัข้ึน 
ดงันั้นการแต่งกายจึงข้ึนอยูก่บัคุณลกัษณะส่ือ 
ซ่ึงอาจทาํใหก้ารแต่งกายแบบเดิมผดิเพี้ยนไป 
 
- เคร่ืองดนตรีพื้นเมือง เสริมการใชเ้คร่ืองเสียง
และไมโครโฟน 
ดงันั้นตอ้งแสดงให้เขา้กบัเคร่ืองดนตรีและ
อุปกรณ์ท่ีเสริมเขา้มา 
- การใชภ้าษาคาํเมืองแบบร่วมสมยัท่ีเขา้ใจได้
ง่ายข้ึน 
ดงันั้นจาํเป็นตอ้งใหค้วามสาํคญัและนาํภาษา
อ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ภาษาคาํเมืองแบบลา้นนาโบราณท่ี
เขา้ใจยากมาใช ้ซ่ึงอาจทาํให้รากของภาษา
หายไป 
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ตารางที ่5.4  ตารางสรุปคุณลกัษณะของเพลงซอในดา้นการต่อรอง 
 

เกณฑ ์ ส่ิงท่ีพบ 
1.การต่อรองกบัผูว้า่จา้ง 

 
1.ผูว้า่จา้งในยคุน้ี ส่วนมากจะเป็นกลุ่มนายหา้ง  
นายทุน นกัธุรกิจ หรือผูมี้ผลประโยชน์ท่ี
ตอ้งการใชซ้อเพื่อหวงัผลทั้งส่วนตวัและทาง
ธุรกิจพบวา่ลกัษณะการซอก็ตอ้งมีการต่อรองท่ี
ซบัซอ้นข้ึน ใหเ้กิดความพึงพอใจในทุกฝ่ายทั้ง 
นายทุน  ผูฟั้ง และช่างซอ   
2.อาํนาจในการต่อรองไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัผูว้่าจา้ง
แต่เพียงผูเ้ดียว เน่ืองจากผูว้่าจา้งก็จะต้องการ
ช่างซอท่ีมีช่ือเสียง เพื่อให้ขายสินคา้ได ้ ขณะท่ี
ช่างซอมีมีสิทธ์ิในการใช้ทุนทางวฒันธรรม
ต่อรอง เพื่อก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ร่วมกนั  
ดงันั้นอาํนาจในการต่อรองจะข้ึนอยูก่บันายทุน
หรือผูว้า่จา้งมากข้ึน 

2.การต่อรองกบัผูช้ม 
 

1.พบว่าแมอ้าํนาจจะอยู่ท่ีช่างซอ แต่อาํนาจจะ
ถูกกระจาย ไปยงัมวลชนมากข้ึน  เพื่อให้ผูรั้บ
ส่ือเกิดความพึงพอใจซ่ึงจะสร้างการยอมรับ
และเป็นมูลค่าเพิ่มให้กบัช่างซอเพื่อต่อรองกบั
นายจา้งหรือนายทุนอีกต่อหน่ึง 
2.วิธีในการต่อรอง เพื่อแสดงบทบาทหนา้ท่ีใน
การใหค้วามบนัเทิงและโนม้นา้วใจผูรั้บส่ือ 
ดงันั้นช่างซอต้องเอาใจผูช้มเพื่อสร้างอาํนาจ
ต่อรองผูว้า่จา้งทางออ้ม 
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ตารางที ่5.4  (ต่อ)  
 

เกณฑ ์ ส่ิงท่ีพบ 
3.การต่อรองกบัทางรัฐ/ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การต่อรองกบัส่ือมวลชน 

1. ยคุน้ีความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐกบัชาวบา้นเร่ิม
พฒันาไปในทิศทางท่ีดีข้ึน  ความหมายในการ 
”ซอเก็บนก” ก็ถูกเปล่ียนไป จากการซอเพื่อ
ตอ้งการปลดปล่อยจากอาํนาจของรัฐ กลายเป็น
การซอเพื่อเนน้ความสนุกสนานก่อนจบการซอ
ในแต่ละงาน 
2. พื้นท่ีของการสร้างความคิดแบบดั้งเดิมของ
ชาวบ้านกับการปะทะต่อรองอํานาจของ
ชา วบ้า นใ นอดีตจึง ไ ม่ ป รา ก ฏ  กา รแส ดง
ความหมายบางอย่างออกมาเพื่อต่อรอง ลด
น้อยลง เหลือเพียงต้องการทําให้ผูช้มได้รับ
ความรู้และสนุกสนาน  
ดังนั้ นการต่อรองจึงเป็นไปในลักษณะเอ้ือ
ประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั 
1 . ก า ร ป รั บ เ ป ล่ี ย น ทั้ ง เ ร่ื อ ง เ ว ล า ใ น ก า ร
ออกอากาศ  รูปแบบ และเ น้ือหา  เพื่อให้
เหมาะสมกบัลกัษณะของส่ือมวลชน  โดยอาจ
ตดัทอนพิธีการหรือเน้ือหา   
2.การต่อรองโดยช่างซอจะใช้ลีลาของตนเอง
และการออกแบบสารหรือเน้ือหาซอตามหวัขอ้
หรือเร่ืองให้เหมาะสมกบัจุดประสงค์และเวลา
ท่ีไดรั้บ 
ดงันั้นการต่อรองก็เพื่อให้เกิดการสนบัสนุนซ่ึง
กนัและกนั 
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ตารางที ่5.5  ตารางสรุปคุณลกัษณะของเพลงซอในดา้นเครือข่าย 
 

เกณฑ ์ ส่ิงท่ีพบ 
1. เครือข่ายภายใน 
 

1.1 เครือข่ายระหวา่งครูซอกบัลูกศิษย ์
 

 

- การฝากตวัเป็นศิษยแ์ละเรียนรู้จากครูซอซ่ึงเคย
เป็นแรงเกาะเก่ียวท่ีสําคญั เป็นเสมือนศูนยก์ลาง
ในการฝึกฝนจึงถูกคล่ีคลายไปตามกาลเวลา อาจ
เน่ืองจากการเสียชีวิตของครูซอ และการท่ีช่างซอ
รุ่นหลงัไม่มีโอกาสไดเ้รียนรู้วิถีแห่งซอเหมือนใน
สมยัก่อน  
ดังนั้ นครูซอและลูกศิษย์แม้มีความเคารพรักแต่
สายใยแห่งความผกูพนัจะห่างหายไป   

1.2  เครือข่ายระหวา่งช่างซอ -เป็นยคุท่ีช่างซอทุกคนอยูใ่นระหวา่งปรับตวัเขา้
หาส่ือมวลชนเพื่อความอยูร่อด  ทาํใหต้อ้งต่อสู้ด้ิน
รนเพื่อตวัเองก่อน  การรวมตวักนัก็จะเป็นรูปแบบ
รวมการเฉพาะกิจเป็นงานๆ ไป  
ดงันั้นจึงเกิดการทาํงานร่วมกนับางงานเพื่อ
ผลประโยชน์ร่วมกนั 

1.3  เครือข่ายผูช้ม 

 
- เครือข่ายผูช้มในลกัษณะการมีปฏิพนัธ์แบบเห็น
หนา้เห็นตา (face to face communication) เหมือน
เม่ือคร้ังในอดีตก็ลดบทบาทลง เน่ืองจากผูช้ม
สามารถติดตามขอ้มูลและรับฟังจากส่ือ  ทาํให้
เป็นลกัษณะการส่ือสารสองขั้นตอนโดยผา่นส่ือ 
(two – step flow communication) มากยิง่ข้ึน เป็น
การกระจายข่าวถึงกนัไดอ้ยา่งกวา้งขวางและทัว่ถึง
ในเวลาท่ีรวดเร็วยิง่ข้ึน 
ดงันนัจึงเกิดความพยายามสร้างเครือข่ายผูช้มผา่น
ทางส่ือเพื่อขยายฐานผูช้ม 
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ตารางที ่5.5  (ต่อ)  
 

เกณฑ ์ ส่ิงท่ีพบ 
1.4เครือข่ายระหวา่งช่างซอกบัผูช้ม 

 
 
 
 
 
 
2.เครือข่ายภายนอก 
 -เครือข่ายกบัทางรัฐ/  ราชการ 

การส่ือสารผา่นส่ือมวลชนท่ีทาํใหผู้รั้บชมจะไม่
สามารถมีปฏิสัมพนัธ์ต่อการแสดงไดเ้หมือนในยคุ
ซอแบบดั้งเดิม  โดยรูปแบบอาจมีการปรับเปล่ียน
ไป เช่น เป็นการส่ือสารผา่นรูปแบบลายลกัษณ์
อกัษรในรูปการเขียนจดหมาย ท่ีผูฟั้งเขียนมาและ
ช่างซอผูน้าํมาตอบในรายการ   
ดงันั้นจึงมีวธีิการติดต่อส่ือสารผา่นส่ือ 
1.มีการขยบัขยายเคล่ือนยา้ยอาํนาจ และ
เปล่ียนแปลงการปกครอง โดยรัฐตอ้งการใชเ้พลง
ซอในการส่ือสารเพื่อการพฒันา  เป็นช่องทางเพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารจากรัฐสู่
ประชาชน 
2. มีการเสริมสร้างเครือข่าย โดยเฉพาะเครือข่าย
ระหวา่งช่างซอกบัส่ือมวลชนทอ้งถ่ินท่ีสังกดั
หน่วยงานภาครัฐ 
ดงันั้นจึงตอ้งมีการถอ้ยทีถอ้ยอาศยัและช่วยเหลือ
เก้ือกลูกนั 
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ตารางที ่5.6  ตารางสรุปคุณลกัษณะของเพลงซอในดา้นการบริหารจดัการ 
 

เกณฑ ์ ส่ิงท่ีพบ 
1. การจดัการตนเอง 
 
 
 
 
2. การจดัการสมาชิกในวง 

- จดัการตนเองให้เขา้กบัส่ือมวลชน ช่างซอก็จะ
มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการนาํเสนอเพื่อความ
สะดวกและเหมาะสมกบัคุณลกัษณะของส่ือ 
ดงันั้นแมจ้ดัการตนเองใหเ้หมาะสมกบัส่ือได้
แต่อาจสูญเสียความเป็นอตัลกัษณ์ไป 
-ตอ้งมีการปรับขนาดของคณะใหเ้หมาะสมกบั
สภาวะเศรษฐกิจ และความนิยม จดัการใหมี้
จาํนวนสมาชิกท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของ
ผูว้า่จา้ง และเปิดโอกาสใหส้มาชิกหารายได้
เสริม 
ดงันั้นสมาชิกในวงอาจลดลง โดยเฉพาะนกั
ดนตรีเร่ิมหายไป 

3. การจดัการเร่ืองรูปแบบการแสดง 
 

1. หวัหนา้คณะจะเป็นผูบ้ริหารจดัการวา่ ควร
จะตอ้งออกมาเป็นรูปแบบอยา่งไร  และ
ระยะเวลาในการแสดงผา่นส่ือมวลชนก็จะมีผล
ต่อการวางแผนวา่จะตอ้งเล่นเน้ือหาในแต่ละ
วนัมากนอ้ยเพียงใดให้เหมาะสม   
2. พบวา่อาจใชช่้างซอเพียงแค่คนเดียวในการ
ดาํเนินรายการเพื่อความเหมาะสมกบัเวลาและ
งบประมาณ 
ดงันั้นรูปแบบท่ีน่าสนใจและสร้างสีสันในการ
แสดงท่ีตอ้งการการมีส่วนร่วม เช่น เสียง
ปรบมือ  การเตน้ หายไป 
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ตารางที ่5.6  (ต่อ)  
 

เกณฑ ์ ส่ิงท่ีพบ 
4.  การจดัการเร่ืองอุปกรณ์ประกอบการแสดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  การบริหารจดัการเร่ืองรายได ้

1. อุปกรณ์เพิ่มข้ึนมา ไดแ้ก่ เคร่ืองเสียง เคร่ือง
ขยายเสียง และไมโครโฟน 
2. การบริหารจดัการกบัเคร่ืองเสียง  บางงาน
เจา้ของบา้นก็จะจดัเตรียมไวใ้ห ้ แต่บางงาน
คณะซอก็ตอ้งมีการจดัเตรียมกนัไปเอง  ซ่ึง
เคร่ืองเสียงมีราคาค่อนขา้งแพง  ทาํใหช่้างซอ
ส่วนมากจะใชว้ธีิการเช่า 
ดงันั้น ช่างซอตอ้งรียนรู้การใชอุ้ปกรณ์ใหมี้
ประสิทธิภาพและหาวธีิการนาํมาใช ้อาจใชว้ธีิ
เช่าหรือ ถา้จาํเป็นอาจลงทุนซ้ือมาไวเ้อง 
- ถา้เจา้ภาพตอ้งการใหมี้การใชเ้คร่ืองเสียงใน
งานและใหค้ณะซอดาํเนินการจดัหามา   คณะ
ซอก็จะตกลงราคาโดยคิดรวมราคาเคร่ืองเสียง
เพิ่มเขา้ไป  ถา้เป็นวงดนตรีท่ีใชเ้คร่ืองเสียง
ขนาดใหญ่ข้ึน และประกอบไปดว้ยนกัร้อง นกั
ดนตรี นกัเตน้ ก็จะคิดราคาค่าจา้งท่ีแพงข้ึน   
ดงันั้น ตอ้งมีการจดัการเร่ืองค่าใชจ่้ายวสัดุ
อุปกรณ์นอกเหนือจากค่าแสดงใหมี้
ประสิทธิภาพ 

 
จากตารางสรุปการวิเคราะห์คุณลักษณะของเพลงซอทั้ ง 6 ด้านในยุคซอปะทะ

ส่ือมวลชน ไดข้อ้คน้พบท่ีสําคญั คือในยุคน้ีคุณลกัษณะสําคญัของเพลงซอท่ีสืบทอดมาตั้งแต่อดีต
เร่ิมปรับเปล่ียนมากข้ึน โดยมีการทั้งส่วนเปลือก กระพี้และรากบางส่วน เช่นเร่ืองการประกอบ
พิธีกรรมไหวค้รู การกินอ้อ เป็นต้น เม่ือเกิดการปะทะกันระหว่างเพลงซอกับส่ือมวลชน ซ่ึง
ส่ือมวลชนท่ีมีบทบาทในพื้นท่ีของจงัหวดัเชียงราย ไดแ้ก่วิทยุและโทรทศัน์โดยรูปแบบท่ีช่างซอ
เลือกคือการปรับตัวแบบการเพิ่มเข้ามาแทน (addition) และการผสมผสาน (Hybridization) 
เน่ืองจากมองว่า ส่ือมวลชนช่วยส่งเสริมให้มีงานและรายไดเ้พิ่มข้ึน ทาํให้ช่างซอมีอาชีพใหม่ เช่น 
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การเป็นนักจัดรายการวิทยุ ท่ีสามารถสร้างช่ือเสียงให้กับตนเองทางอ้อม ให้เป็นท่ีรู้จักอย่าง
กวา้งขวางและมีโอกาสได้รับการว่าจา้งมากข้ึนหรือการเป็นนักโฆษณาและนักประชาสัมพนัธ์
ใหก้บัสินคา้และบริการ ท่ีไดท้ั้งทาํงานท่ีตนเองถนดัและไดรั้บค่าจา้งจากผูส้นบัสนุนรายการอีกดว้ย
แม้จะพบความพยายามในการพฒันาศักยภาพตนเองแต่ในแง่ของความคิดสร้างสรรค์ในเชิง
สุนทรียะตอ้งปรับให้เขา้กบับริบทของยุคสมยั โดยเป็นเชิงพาณิชยท่ี์เอาใจผูจ้า้งเป็นหลกั เพื่อส่ือ
ความหมายใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจและช่ืนชอบของผูช้มกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน 

โดยลกัษณะการปรับท่ีเพิ่มเขา้มาคือ การนาํเคร่ืองเสียงมาประกอบเพื่อเร่งจงัหวะการใช้
ไมโครโฟนเคร่ืองขยายเสียงและเคร่ืองดนตรีสมยัใหม่รวมถึงการใช้ภาษาตามแบบสมยันิยม เช่น 
ภาษาไทยภาคกลางมาสอดแทรกทั้งน้ีทาํให้ไดรั้บความนิยมมากข้ึน แมอ้าจทาํให้ความโดดเด่นทั้ง
ทาํนองและภาษาแบบล้านนาลดลงหรือแมค้วามรู้/ความเขา้ใจร่วมกนัระหว่าง ช่างซอและผูช้ม
อาจจะตรงกนัไม่มากนกั แต่สามารถส่ือสารให้คนจาํนวนมากไดด้งันั้นการผา่นการบวชเรียนท่ีเคย
ทาํใหช่้างซอสามารถแสดงบทบาทหนา้ท่ีในฐานะปราชญช์าวบา้นไดก้็เป็นส่ิงท่ีไม่จาํเป็นเน่ืองจาก
ไม่เนน้เน้ือหาทางธรรม ทาํให้ช่างซอมีอาํนาจในการต่อรองนอ้ยลง และปรับเปล่ียนบทบาทตนเอง
ไปตามลกัษณะความตอ้งการของนายทุนท่ีซ้ือส่ือ 

อย่างไรก็ดี และความสัมพนัธ์ด้านเครือข่ายระหว่างช่างซอกบัส่ือมวลชนโดยเฉพาะ
ภาครัฐจะมีความแน่นแฟ้นข้ึนเน่ืองจากนาํไปใช้เป็นส่ือพื้นบา้นเพื่อการพฒันาของรัฐ ส่วนในดา้น
การบริหารจดัการจะมีการปรับตวัให้สะดวกเหมาะสมกบัส่ือมวลชนและการเพิ่มอุปกรณ์ในการ
แสดงให้ทนัสมยัข้ึนดงันั้นการเขา้มาของส่ือมวลชน จึงเป็นทั้งส่ือท่ีสนบัสนุนให้ส่ือพื้นบา้นอย่าง
เพลงซอให ้มีสถานภาพ (status conferral) ในสังคมมากข้ึน 

ดงันั้นการท่ีส่ือมวลชนเขา้มามีบทบาทในสังคม เป็นความเต็มใจของช่างซอท่ีจะเปิดรับ
และปรับตวัให้เขา้กบัส่ือมวลชน ทั้งน้ีเน่ืองจากเห็นวา่ไม่น่าจะเสียหายและยงัสามารถเก้ือหนุนต่อ
การประกอบอาชีพช่างซออีกดว้ย 
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บทที ่ 6 
เพลงซอแบบประยุกต์ 

: การผสมผสานแนววฒันธรรมร่วมสมัย 
   

ในบทท่ีผ่านมา ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอการปรับตวัของเพลงซอในฐานะส่ือพื้นบา้นดั้งเดิมท่ี
ตอ้งเผชิญกบัการเขา้มามีอิทธิพลของส่ือมวลชนในยุคซอปะทะส่ือมวลชนไปแลว้นั้น ซ่ึงแสดงให้
เห็นวา่เพลงซอมีศกัยภาพและทุนทางวฒันธรรม (Cultural  Capital) ทาํให้สามารถต่อสู้ด้ินรนเพื่อ
เป็นส่ือท่ีอยู่รับใช้สังคมต่อไปได้ โดยเกิดการปรับตวัทาํงานร่วมกนัระหว่างเพลงซอพื้นบา้นกบั
ส่ือมวลชน 

อย่างไรก็ตามช่วงหลงัปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบนัเม่ือวิถีชีวิตและค่านิยมของผูค้นใน
สังคมล้านนาได้เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจัยท่ีสนับสนุนต่อการ
เปล่ียนแปลงท่ีสําคญัประการหน่ึงคือ การไดรั้บอิทธิพลจากกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีนาํความทนัสมยั
แบบตะวนัตกแพร่กระจายสู่สังคมในทอ้งถ่ิน เกิดการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตจากสังคมเกษตรกรรมสู่
สังคมเกษตรก่ึงอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีการส่ือสารและส่ือสมยัใหม่ท่ีเขา้มามีอิทธิพลต่อ
รูปแบบการติดต่อส่ือสารและการดาํเนินชีวิตมากข้ึน  โดยมาพร้อมกบัวฒันธรรมและค่านิยมแบบ
ตะวนัตก รวมไปถึงวฒันธรรมทางดา้นดนตรีตามสมยันิยม ท่ีส่งผลกระทบต่อเพลงพื้นบา้นอย่าง
เพลงซอ ท่ีคนในทอ้งถ่ินโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ มองเพลงซอวา่ลา้สมยัดว้ยคุณ
ลกัษณะเฉพาะบางประการเช่น การใชภ้าษาถ่ิน (ภาษาคาํเมือง) หรือท่วงทาํนองท่ีช้าตามลกัษณะ
เคร่ืองดนตรีพื้นเมืองท่ีบรรเลงประกอบ  ทาํให้เพลงซอไดรั้บความนิยมลดลงน้อย  เน่ืองจากไม่
สามารถสนองรสนิยมของผูค้นในยุคปัจจุบนัท่ีตอ้งการตามให้ทนักระแสความเป็นไปของโลก  
ขณะเดียวกนักลุ่มผูช้มท่ีฟังเพลงซอแบบดั้งเดิม ซ่ึงเป็นผูสู้งอายุหรือวยักลางคนข้ึนไป ก็ลดจาํนวน
ลงเร่ือยๆ  

ดงันั้น เม่ือรสนิยมของผูช้มในสังคมเปล่ียนไป ปรากฏการณ์ท่ีพบคือความพยายามใน
การปรับตวัของเพลงซอ โดยพฒันารูปแบบท่ีเรียกวา่ เพลงซอแบบประยุกต ์เป็นการเพิ่มลกัษณะท่ี
เป็นวฒันธรรมดนตรีแบบตะวนัตก (Global Culture) ผสานเขา้กบัวฒันธรรมดนตรีทอ้งถ่ิน (Local 
Culture) เพื่อเบียดแทรกกบัส่ือบนัเทิงสมยัใหม่ (MassEntertainmentMedia) ในระบบอุตสาหกรรม
วฒันธรรม (CulturalIndustry) ให้มีพื้นท่ีในสังคมเพื่อยืนหยดัต่อไปได ้ ทั้งน้ีช่างซอมีเดิมพนัดว้ย
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เหตุผลหลายประการด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการรักษาอตัลักษณ์ศกัด์ิศรี หรือสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม เป็นตน้ 

โดยในบทน้ีจะไดก้ล่าวถึงเพลงซอในซอแบบประยุกต์ท่ีเกิดข้ึนในบริบทของจงัหวดั
เชียงรายตามเกณฑคุ์ณลกัษณะท่ีสาํคญัในการปรับตวัท่ีใชใ้นการวเิคราะห์  ตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี 

1. คุณลกัษณะการปรับตวัดา้นรูปแบบและเน้ือหา 

2. คุณลกัษณะการปรับตวัดา้นกระบวนการส่ือสาร 
3. คุณลกัษณะการปรับตวัดา้นบทบาทหนา้ท่ี 
4. คุณลกัษณะการปรับตวัดา้นการต่อรอง 
5. คุณลกัษณะการปรับตวัดา้นเครือข่ายและรูปแบบความสัมพนัธ์ 
6. คุณลกัษณะการปรับตวัดา้นการบริหารจดัการ 
ซ่ึงผูว้ิจยัไดด้าํเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลจากรายงาน การวิจยั บนัทึกเอกสาร

ต่างๆ และขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ช่างซอและกลุ่มผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง (Stakeholder) กบัเพลงซอการ
สนทนากลุ่มเยาวชน โดยได้รายละเอียดการปรับตวัในแต่ละคุณลักษณะ สามารถพิจารณาได้
ดงัต่อไปน้ี 
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6.1  คุณลกัษณะการปรับตัวด้านรูปแบบและเนือ้หา 
 

แผนภูมิ “ตน้ไมแ้ห่งคุณค่า” ของเพลงซอแบบประยกุต ์
 
 
 

 

 
 
 
 

    
 
ภาพที ่6.1  คุณลกัษณะการปรับตวัดา้นรูปแบบและเน้ือหาของเพลงซอ 
 
ทีม่า:  จากการเก็บขอ้มูลและการวเิคราะห์ของผูว้จิยัระหวา่งปี 2551-2556 
   
 
 
 

รูปแบบการแสดงซอ 

สถานท่ีในการแสดงบนผาม 
การแต่งกายพ้ืนเมือง 
และตามสมยันิยม 

 

การฟ้อนประกอบ 

เคร่ืองดนตรีพ้ืนเมืองและสมยัใหม่ 

การแสดงในโอกาสใหม่ๆ  
 

ความรู้เก่ียวกบัเพลงซอ 

ความเช่ือ/ความศรัทธา/ 
การเคารพครูผา่นพิธีกรรม 

 

ความเป็นลา้นนา 
ผา่นทาํนองเพลงซอ 

เพลงซอ 

ช่องทางผา่นส่ือใหม่ ช่องทางผน่ส่ือมวลชน 

การเตน้ประกอบ 

ความเป็นสากล
ผา่นภาษาสมยันิยม 

ความเป็นลา้นนา 
ผา่นภาษาคาํเมือง 
 

การวางความสมัพนัธ์ 
ทางโลกและทางธรรม 

การปลูกฝังคุณธรรม 
ทางพทุธศาสนา 
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6.1.1  องคป์ระกอบการปรับตวัของเพลงซอส่วนท่ีมองเห็น (Visible  Part)  
หากพิจารณาจากการปรับตวัในส่วนท่ีมองเห็นได้ชดัเจนของตน้ไมไ้ด้แก่ ส่วนท่ีเป็น 

ลาํตน้ดอก ผล ใบ ซ่ึงเปรียบเสมือนส่วนท่ีเป็นลกัษณะรูปแบบ (Form) ของส่ือพื้นบา้นเพลงซอนั้น
พิจารณาไดด้งัต่อไปน้ี 

6.1.1.1  ส่วนท่ีเป็น ดอก ผล ใบของเพลงซอ 
(1) การแสดงซอ 

การแสดงซอในยุคน้ีจะมีการนาํเคร่ืองดนตรีสมยัใหม่ท่ีเป็นสากลนิยม เช่นคียบ์อร์ด
อิเลคโทนกีตาร์ มาบรรเลงประกอบในการควบคุมจงัหวะให้มีความเร็ว กระชับ และคึกคกัข้ึน 
ทาํใหผู้ช้มสามารถมีอารมณ์ร่วมและเตน้ประกอบการแสดงไดส่้วนเน้ือหาส่วนใหญ่ท่ีร้องก็จะมีการ
ปรับเปล่ียนเน้ือร้องให้เข้ากับบริบทและเป็นเร่ืองราวท่ีทันสมัยทันเหตุการณ์บ้านเมือง หรือ
เหตุการณ์ท่ีกาํลงัเป็นกระแสโลก มากยิง่ข้ึน  

อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าซอแบบดั้งเดิมจะหายไป โดยในการแสดงตามงานต่างๆ จะมีการ
แบ่งช่วงเวลาท่ีชัดเจนว่าในพิธีการช่วงเช้า ยงัคงเป็นซอแบบดั้ งเดิม เพื่อเอาใจผูช้มสูงอายุท่ีมา
ร่วมงาน ซ่ึงยงัคงชอบฟังซอแบบเดิมอยูส่่วนในช่วงบ่ายก็จะเป็นการเอาใจผูช้มทุกเพศทุกวยั เพราะ
เป็นดนตรีหรือซอแบบประยุกต์ท่ีเน้นความสนุกสนานเพราะการแสดงแบบดั้งเดิมอาจไม่ได้รับ
ความสนใจดงัท่ีนกัวิชาการดา้นวฒันธรรมท่ีสนใจเร่ืองการส่งเสริมเพลงซอในจงัหวดัไดก้ล่าวว่า 
“ตอ้งยอมรับวา่ การแสดงสดแบบเก่า เด๋ียวน้ีบ่ค่อยมีคนฟัง ตอ้งปรับรูปแบบ” (อุทุมพรเรือนน้อย, 
การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 19 เมษายน 2556)  

ดงันั้นในการแสดงซอของคณะจะตอ้งมีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของผูว้า่จา้งไดช่้างซอท่ีจดัไปแสดงในงานยคุน้ี ส่วนใหญ่ทางคณะก็จะจดัไป2 คู่ไดแ้ก่ช่างซอรุ่นเก่า
ท่ีจะซอแบบดั้งเดิมในช่วงเช้า และช่างซอรุ่นใหม่ท่ีจะเปล่ียนเป็นซอแบบประยุกต์หรือซอสตริง
ในช่วงบ่ายได้ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับความต้องการของเจ้าภาพหรือผูว้่าจ้าง บางคณะก็จะมีหางเคร่ือง
ประกอบการซอเพื่อสร้างความดึงดูดใจให้มากยิ่งข้ึนซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นความตอ้งการของผูว้า่จา้ง
เพื่อใหง้านคึกคกัและเรียกความสนใจจากผูม้าร่วมงาน 
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ภาพที ่6.2  การซอท่ีมีการปรับประยกุตท์ั้งแบบดั้งเดิมและแบบสมยัใหม่ 
 

 
 
ภาพที ่6.3  การซอแบบละครซอท่ียงัพอมีใหเ้ห็นในบางคณะ 
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(2)  สถานท่ีในการแสดง 
สถานท่ีในการแสดงซอในยุคซอแบบประยุกต์น้ียงัพบว่า ตามงานต่างๆ ก็จะมีการจดั

สถานท่ีให้แสดงในลกัษณะ “ผามซอ” อยู่ แต่ลกัษณะจะปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบัสถานท่ีกบั
ลกัษณะของการแสดงมากข้ึนส่วนใหญ่ในปัจจุบนัท่ีนิยมจา้งใหแ้สดงทั้งซอแบบดั้งเดิมและซอแบบ
ประยกุต ์การจดัเตรียมเวทีตอ้งมีขนาดใหญ่มีความมัน่คง แขง็แรงสามารถรองรับคณะไดแ้ละถา้เป็น
คณะท่ีใชว้งสตริงก็จะมีส่วนประกอบอ่ืนๆ เพิ่มเขา้มาเพื่อให้ดูอลงัการ ไม่วา่จะเป็น เคร่ืองเสียงชุด
ใหญ่ลาํโพงโครงเหล็กฉาก ไฟประกอบแสงสีบนเวทีซ่ึงทาํใหบ้รรยากาศดูยิ่งใหญ่คึกคกัสนุกสนาน
ซ่ึงการจดัเตรียมเวทีแสดงมีอยูส่องรูปแบบคือเจา้ภาพเป็นผูด้าํเนินการและคณะเป็นฝ่ายจดัทาํเอง 

โดยช่างซอแม่จนัตาให้สัมภาษณ์ว่า“ก็จะเตรียมช่างป่ีไปชุดหน่ึง ช่างซอคู่ถ้อง มือ
คียบ์อร์ดเหียคนแผน่ซีดี (เป็นเพลงบรรเลงทาํนองซอ-ผูว้ิจยั) เจา้ภาพเป้ินจะเตรียมเวทีห้ือ (เจา้ภาพ
จะเตรียมเวทีไวใ้ห”้ (สุนนัทา  แตม้ทอง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 25 มกราคม2556) 

 

 
 
ภาพที ่6.4  ลกัษณะผามซอท่ีทางเจา้ภาพจดัเตรียมไวใ้ห้ 
 

ส่วนช่างซอคาํแสนหวัหนา้คณะนางแล 7 ไดก้ล่าววา่ “ปกติเขา (หมายถึงผูว้า่จา้ง-ผูว้ิจยั) 
จะเหมารวมเคร่ืองเสียงตวย (ด้วย)เฮา (เรา) มีหมดนักร้องนักดนตรีแดนเซอร์ซอก็ใจแ้ทรกเอา 
(หมายถึงการซอก็มีอยูแ่ต่จะเป็นส่วนหน่ึงของการแสดง) ” (คาํแสน  แกว้สืบ, การส่ือสารระหวา่ง
บุคคล, 18 กุมภาพนัธ์ 2556)  
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ภาพที ่ 6.5  การเตรียมเวทีของคณะนางแล 7 
 
 

 
 
ภาพที ่ 6.6  เคร่ืองเสียงและเคร่ืองดนตรีประกอบ 
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ภาพที ่6.7  การแสดงจริงของคณะนางแล 7 
 

ส่วนช่างซอไกรวฒิุ ใหส้ัมภาษณ์วา่ ตั้งแต่ไดไ้ปออกช่อง 5จากการชนะการประกวดท่ี 1
แลว้มีคนเห็นใน ยูทูบ แลว้เลยติดต่อวา่จา้งจากนั้นก็จะพบว่ามีช่างซออีกหลายคณะ ในการบนัทึก
การแสดง แลว้นาํไปเผยแพร่ทางส่ืออินเทอร์เน็ต ทางยทููบทาํให้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน (วราวุฒิ  ญาวิละ, 
การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 27 ธนัวาคม 2555)  

ดงันั้น สถานท่ีในการแสดง ถา้เป็นผามซอ ก็จะมีการปรับให้เป็นเวทีการแสดงท่ีมัน่คง 
แข็งแรง และมีองคป์ระกอบอ่ืนๆ เช่นเคร่ืองเสียง แสง สี เสียงในขณะท่ีการแสดงผา่นส่ือวิทยุและ
โทรทศัน์นอ้ยลงแต่มีการนาํเผยแพร่ผา่นทางส่ือใหม่มากข้ึน 

จากขอ้สังเกตของผูว้ิจยั เม่ือการให้นํ้ าหนกักบัรูปแบบการแสดงซอเปล่ียนมาเนน้ทาง
โลกมากข้ึนสถานท่ีในการแสดงลกัษณะ “ผามซอ” ซ่ึงความหมายในอดีตเป็นบริเวณท่ีช่างซอใช้
แสดงซอประกอบร่วมกบัพิธีกรรมทางศาสนานั้นจึงไม่ใช่พื้นท่ีท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ อยา่งท่ีมีความเช่ือกนัมา
ตั้งแต่ในอดีตอีกต่อไปและไม่จาํเป็นตอ้งเป็นรูปแบบและความหมายตามลกัษณะ ผาม แบบเดิม 
ดงัท่ีประธานชุมชนสันโคง้นอ้ย ฐานะผูว้า่จา้งท่ีคณะซอไดห้มุนเวียนไปแสดงไดส้ะทอ้นดงัน้ี “การ
แสดงต้ีน้ี (หมายถึงตลาดกลางคืนบริเวณถนนคนม่วน:ผูว้ิจ ัย) ก็จดัสถานท่ีห้ือเป็นสัดส่วนอยู ่        
ตะก่อนก็เป๋นแบบง่ายๆแต่เด๋ียวน้ีก็ทาํห้ือถาวรมีล้อเล่ือนเก็บได้สะดวก” (จาํลอง  กิตติรัตน์,        
การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 เพฤษภาคม 2556)  

(3)  การแต่งกายของช่างซอ 
การแต่งกายซ่ึงเป็นอตัลกัษณ์สําคญัท่ีบ่งบอกความเป็นชาวลา้นนา  โดยจะเป็นลกัษณะ

ของช่างซอท่ีมีมาตั้งแต่ยคุดั้งเดิม แต่พบวา่ในยคุซอแบบประยกุตน้ี์ จะเป็นไปตามยุคสมยั และความ
สะดวกสบาย เป็นหลกัมากข้ึน  แมช่้างซอส่วนใหญ่จะรู้จกักาละเทศะวา่ลกัษณะงานแบบใดจะตอ้ง
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แต่งกายแบบใดใหเ้หมาะสมกบังาน ซ่ึงในงานประเภทพิธีการ ก็จะเนน้การแต่งกายเรียบร้อย  แสดง
เอกลกัษณ์ความเป็นพื้นเมืองลา้นนา และดูเป็นทางการมากกว่าปกติ   แต่ในปัจจุบนัเปล่ียนแปลง
เพราะสังคมไดรั้บวฒันธรรมใหม่  ซ่ึงช่างซอรุ่นอาวุโสส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่า ก็ตอ้งมีการ
ปรับใหเ้หมาะสมกบังาน 

ช่างซอแม่จนัตา ไดก้ล่าววา่มีหลากหลายความคิดเห็น แต่ส่วนตวัก็คิดวา่คงตอ้งเปล่ียน
ตามยคุสมยั แต่ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บังาน ถา้เป็นงานท่ีเป็นทางการก็ควรจะแต่งชุดพื้นเมืองใหมี้เอกลกัษณ์ 

“บ่าเด่ียวน้ีบ่ค่อยเตา้ได (ไม่ค่อยเท่าไหร่) แต่งจะใดก็ได ้(อยา่งไรก็ได)้ ห้ือมนัดูงามก็ปอ 
(ให้ดูงามก็พอ) ก็ดีหนา สะดวกดี แต่ตอ้งดูตวย (ดว้ย) วา่ไปงานอะหยงั (อะไร) ถา้งานเป็นทางการ 
ก็ตอ้งแต่งชุดพื้นเมือง” (สุนนัทา  แตม้ทอง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 2552)  

ซ่ึงเร่ืองการแต่งกายพบวา่ก็จะมีความคิดเห็นแตกต่างกนัไประหวา่งผูช้มหลายรุ่นซ่ึงช่าง
ซอแม่จนัตาไดก้ล่าวเสริมอยา่งเขา้ใจความเป็นไปท่ีตอ้งปรับเปล่ียนตามยคุสมยัวา่ 

“บางคนก่ (ก็) วา่น่าจะยะห้ือ (ทาํให)้ มนัเหมือนตะเก่า (เหมือนเดิม)  นุ่งซ่ิน (ผา้ถุง) นุ่ง
ผา้เมือง  แต่ปัจจุบนัมนัเปล่ียนมาเป๋น (เป็น) นุ่งกระโปรงนุ่งเต่ว (กางเกง) เส้ือผา้อาภรณ์มนัไป
เปล่ียนวถีิชีวติละ (เด๋ียวน้ี) ” (สุนนัทา  แตม้ทอง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 2552)  

ส่วนช่างซอแม่ทองสร้อย มีความคิดเห็นวา่ น่าจะมีการแต่งกายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ เพราะ
ช่วยสืบทอดความเป็นซอ ท่ีสร้างการจดจาํเหมือนการแต่งกายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของท่ีอ่ืนๆ  

ในจุดน้ีเขาก่ (ก็) คงบ่ (ไม่) ไดค้าํนึงถึงในส่วนน้ี  หมู่ต่ี (คนท่ี) ว่าในยุคปัจจุบนัน้ีมนั
ตอ้งเปล่ียน  แต่หมู่ต่ี (คนท่ี) ยงัคาํนึงถึงวา่น่าจะอนุรักษต์างเส้ือผา้เคร่ืองแต่งตัว๋เป๋น (เป็น) พื้นเมือง  
ก่ (ก็) อยา่งถา้เป๋น (เป็น) คนเจียงฮาย (เชียงราย) ก่มีลายผา้เจียงแสน  ผา้ลายนํ้ าไหลน่ีก่ไทล้ือ  ตาง 
(ทาง) เจียงฮาย (เชียงราย) มีหยงัพ่องต่ีเป๋น (อะไรบา้งท่ีเป็น) เอกลกัษณ์ทางการแต่งตัว๋ (แต่งตวั) 
น่ีก่า (เป็น) วฒันธรรมเส้ือผา้อาภรณ์” ( สร้อยสุดา  ภิราษร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 
2552)  

โดยช่างซอแม่ทองสร้อย  ท่ีจากการเก็บขอ้มูลภาคสนามของผูว้ิจยัพบว่า เป็นช่างซอท่ี
ยงัคงใหค้วามสาํคญัต่อการแต่งกายในการซอไดใ้หท้ศันะเพิ่มเติมในเร่ืองเก่ียวกบัการแต่งกายท่ีมอง
วา่ช่วยอนุรักษค์วามเป็นซอไวอี้กทางหน่ึง ดงัน้ี 

“มนัก่เป๋นไปไดตึ้งสองตาง (เป็นไปสองทาง)หน่ึงอนุรักษ์ดา้นซอสองอนุรักษ์ในดา้น
เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายถา้ทาํไดตึ้ง (ทั้ง) สองคงดีแน่ๆเขาก่ (ก็) จะไดจ้ดจาํและเป๋น (เป็น) ท่ีโดดเด่น
คนต่ีมาผ่อ (ผูช้ม) มาฟังเป้ินก่จะฮูล้ะ (ก็จะรู้) ซ่ิน (ผา้ถุง) น่ีมาจากไหนจากเจียงฮายเจียงของแม่
แจ่มก๊ะแต่บ่าเด่ียว (เด๋ียวน้ี) บางคนก่ (ก็) นุ่งๆกัน๋ไปบ่ไดค้าํนึงถึงจุดนั้นวา่สําคญัมากมายแต่สําหรับ
แม่น่ีมนัก่สาํคญัอยูเ่พราะเฮา (เรา) จะห้ือ (ให้) ศิลปะแก่คนทั้งศิลปะของการซอห้ือ (ให้) คนอ่านได้
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วา่น่ีคือซอพื้นเมืองหนัเขา้ฮูเ้ลยเพราะมนัแต่งตัว๋พื้นเมืองบ่ไจ่จ่างฟ้อนก่จ่างซออยา่งใดอยา่งหน่ึงละ 
(ไม่ใช่ช่างฟ้อนก็ตอ้งเป็นช่างซอ) ก่เหมือนอยา่งหมู่ลาํตดัเป่ินนุ่งโจงกระเบนสวมเส้ือลายแม่นก่ล่ะ” 
(สร้อยสุดา  ภิราษร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 2552)  

ดงันั้นจะเห็นไดว้่าช่างซอส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ยกบัการปรับการแต่งกายของช่างซอใน
ยุคซอแบบประยุกต์ท่ีไม่มีพิธีรีตรองมากนกั โดยคาํนึงถึงลกัษณะของงาน  โดยจะพบการปรับการ
แต่งกายให้ทนัสมยัในการซอซ่ิง  แต่ถา้เป็นรูปแบบซอแบบดั้งเดิมก็ยงันิยมแต่งกายท่ีบ่งบอกความ
เป็นพื้นเมืองลา้นนาอยูแ่ต่กลุ่มผูช้มซ่ึงเป็นคนรุ่นใหม่กลบัมองวา่การแต่งกายตามสมยันิยม จะช่วย
ดึงดูดใจ “คิดว่า แต่งตวัแบบเดิมก็ดีอยู่ เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเฮา แต่ว่าวยัรุ่น น่าจะชอบแบบ
ทนัสมยั มนัดึงดูดใจ๋มากกวา่” (ราชญั แกว้เลิศ, การสนทนากลุ่ม, 26 มกราคม 2556)  

(4)  การฟ้อนประกอบการซอ 
เม่ือยุคสมยัเปล่ียนไป ช่างซอแม้จะต้องรักษาธรรมเนียมปฏิบติัเดิมอยู่แต่ก็จะมีการ

เรียนรู้และปรับตวั ตามสถานการณ์โดยการฟ้อนประกอบการซอก็ยงัพอมีให้เห็น แต่ก็ไม่เน้นมาก
การฟ้อนเป็นกิจลกัษณะเหมือนในสมยัก่อนโดยจากการสังเกตภาคสนามพบวา่ช่างซอจะฟ้อนพอ
เป็นพิธีประกอบการซอตามจงัหวะท่ีโอกาสอาํนวยช่างซอรุ่นเก่าก็จะมีการฟ้อนให้เกียรติผูท่ี้ให้เงิน
ระหว่างกาํลงัซออยู่ซ่ึงถา้เป็นช่วงซอประยุกต์หรือซอสตริงจะมีการปรับเปล่ียนการฟ้อนเป็นการ
เตน้ตามแบบสมยันิยมแทน 

ดงัท่ีช่างซอชยัพร ช่างซอรุ่นใหม่ ไดก้ล่าวไวว้า่“ฟ้อนก่ (ก็) ยงัมีพ่อง (บา้ง) แต่บ่ (ไม่) 
ไดฟ้้อนเมิน (นาน) (หมายถึงเวลาร้องซอคู่ถา้มีการสลบักนัร้อง ระหวา่งท่ีช่างซอท่ีเป็นคู่เราร้องช่วง
ท่ีเราไม่ไดร้้องก็ฟ้อนประกอบไปดว้ยได-้ผูว้ิจยั) ก็แลว้แต่จา้ง (ช่าง) ซอไค่ (อยาก) ฟ้อนก็ฟ้อนบ่ 
(ไม่) มีบงัคบัส่วนมากก็พอเป๋น (เป็น) พิธี (วรากร  อภิชยั, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 27 ธนัวาคม 
2555)  

(5)  เคร่ืองดนตรีประกอบการแสดง 
เคร่ืองดนตรีในการแสดงซอแต่ละงานจะมีอยู่ สองส่วนในการซอแบบดั้ งเดิมหรือ

เรียกวา่ “ซอป่ี”ยงัใชเ้คร่ืองดนตรีพื้นบา้น คือ ป่ีจุม และซึงแต่ช่วงบ่ายท่ีตอ้งซอแบบประยุกตเ์คร่ือง
ดนตรีก็จะเปล่ียนไปเป็นเคร่ืองดนตรีสากลประเภทอีเลคโทนหรือคียบ์อร์ดบางคณะ ถา้เจา้ภาพมีงบ
จาํกดั ไม่สามารถจา้งเป็นหมู่คณะไดช่้างซอก็จะใช้วิธีอดัเสียงทาํนองจงัหวะดนตรีลงแผน่ซีดี แลว้
นาํไปเปิดเพื่อร้องซอประกอบใหเ้ขา้จงัหวะก็มี  

ดงัเช่นช่างซอแม่จนัตา คณะจนัตา ศาลาล่ม ท่ีเป็นอีกคณะท่ีปรับตวัโดยนาํดนตรีแบบ
สากลมาประยุกตป์ระกอบการซอไดก้ล่าววา่ ยงัใชเ้คร่ืองดนตรีทั้งป่ีจุมและคียบ์อร์ดอยูซ่ึ่งก็น่าจะดี 
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เพราะเหมาะกบักลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย แต่ช่างซอไม่ควรเลือกใชเ้ฉพาะเคร่ืองดนตรีสมยัใหม่
เพียงอยา่งเดียวดงับทสนทนา ระหวา่งผูว้จิยั กบัช่างซอแม่จนัตา 
แม่จนัตา “แต่มนัก็มีการเปล่ียนแปลงแค่เคร่ืองดนตรี  เป๋น (เป็น) การนาํเคร่ืองดนตรีสากล

เข้ามา  เน้ือร้องเหมือนเดิม  จังหวะดนตรีต่ี (ท่ี) เปล่ียนไปถ้าเฮาไจ้ (เราใช้) 
คียบ์อร์ดเขา้มาเสริม  แต่ถา้ไจก่้า (ใชแ้ต่) ป่ีจุมกบัซึงมนัก่ (ก็) จะคงวฒันธรรมอยู่
อยา่งเก่า  ตึง (ทุก) วนัน้ีเป๋นการดดัแปลงบ่ไจ่เปล่ียนแปลง  ถา้เปล่ียนน่ีแสดงวา่ป่ี
ซึงน่ีบ่มีแลว้ 

ผูว้จิยั บา้นเฮายงัแค่ดดัแปลงกะเจา้ 
แม่จนัตา แม่นแค่ดดัแปลง 
ผูว้จิยั ตอนน้ีเขาก็ใชคี้ยบ์อร์ดเขา้มาแทนเคร่ืองดนตรีหลายอยา่ง  ? 
 แม่จนัตา เอาเขา้มาแตนป่ีตวย 
ผูว้จิยั แต่วา่เน้ือเพลงก็ใชเ้หมือนเดิมน่ีเจา้ 
แม่จนัตา ไจ่ (ใช่) เน้ือเพลงเหมือนเดิมก่อจริงแต่เร่ืองดนตรีอยา่งป่ีน่ีก่ะมนัจะหายไป  แลว้

เอาไปเอามาละอ่อนสมยัน้ีบ่ฮูจ้กัเพลงซอแลว้ (ในท่ีสุดเด็กสมยัน้ีจะไม่รู้จกัเพลง
ซอแลว้)  

ผูว้จิยั เพราะหยงัเจา้  ? 
แม่จนัตา เพราะดนตรีมนัเขา้มาครอบงาํนั๊กลํ้ า (มากเกินไป) อย่างเวลาแม่ไปต๋าม (ตาม) 

โรงเรียนต่างๆแม่ก่อจะอู้ห้ือละอ่อน (พูดให้เด็ก) ฟังว่า  ซอก่อคือการเรียงร้อย
ถ้อยคาํให้มีจงัหวะและทาํนอง  ใช้บทกลอนเอามาผสมกันให้เป็นทาํนองแล้ว
นาํมาใช ้กล่อมในงานมงคล  บางทีก็ขบัซอบางทีก็วา่ร้องซอบางทีละอ่อนบา้นเฮาก่
ยงับ่เขา้ใจ๋ (เขาก็ยงัไม่เขา้ใจ) (สุนนัทา แตม้ทอง, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 1 
กุมภาพนัธ์ 2552)  

ส่วนช่างซอแม่ทองสร้อยก็กล่าวถึงการปรับเปล่ียนเคร่ืองดนตรีประกอบในยุคน้ี ก็เป็น
เร่ืองจาํเป็นเพราะเก่ียวขอ้งกบัการตลาด ท่ีซอตอ้งปรับใหเ้ป็นรูปแบบพาณิชยแ์ละการคา้มากข้ึนเพื่อ
ความอยูร่อด ดงับทสนทนา 
ผูว้จิยั แลว้เคร่ืองดนตรีในอดีตและปัจจุบนั ต่างกัน๋ก่เจา้  ? 
แม่ทองสร้อย เหมือนเดิม  เพียงแต่ว่าในปัจจุบนัน้ีเขาเปล่ียนแปลงคือในทางการตลาดการคา้ก่อ

ไปซอสตริงเอาเขา้เพลงสากล  เขา้พวกอิเล็กโทน  กลองต่างๆน่ีคือรูปแบบทาง
พานิชยด์า้นการคา้  ถา้ซอจริงๆมนัก่อคงอยูบ่่ (ไม่) รอด 

ผูว้จิยั แลว้การนาํเอาเคร่ืองดนตรีแบบสตริงเขา้มาน่ีดีก่เจา้  ? 
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แม่ทองสร้อย ดี  แต่มนัเป๋นการค้า  การโปรโมทในทางการตลาดต่ีจะห้ือจ่างซอมีทางไปต่อ  
อย่างเช่นการไปออกเทป  แต่มนัก่เป๋นดาบสองคม  อีกแง่หน่ึงมนัทาํห้ือของเก่า
หาย  คือขาดการอนุรักษ์ของเก่าแล้ว  เพราะบ่ ปากัน๋หลาํ (ถลาํ) ไปตางหน้ากบั
ดนตรีสากลลํ้ าไป” (สร้อยสุดา  ภิราษร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1กุมภาพนัธ์ 
2552)  

นอกจากนั้น ช่างซอสมปราชญ ์ช่างซอรุ่นใหม่ก็ไดใ้ห้ความคิดเห็นในเร่ืองเคร่ืองดนตรี
เพิ่มเติมในทิศทางเดียวกนักบัช่างซอรุ่นเก่าวา่ 
สมปราชญ ์ จะฮกัษา (รักษา) ตามระบอบน้ีมนับ่ (ไม่) ไดอ้ยูแ่ลว้   
ผูว้จิยั  ตอ้งมีการประยกุตแ์บบไหน  ? 
สมปราชญ ์ ตอ้งไปต๋าม (ตาม) เขา  อยา่งกบัหมู่อีสานเขาเอากล๋อง (กลองมาใส่แลว้ก่ (ก็) เอา

เคร่ืองดนตรีเก่าเอาแคนเอาพิณมาใส่ได้  เขาเผยแพร่ห้ือฮู้จกักั๋น (ให้รู้กัน) ทั่ว
ประเทศไทยในแบบฉบบัของอีสานประยกุตแ์บบน้ี 

ผูว้จิยั บ่ (ไม่) กลวัมนัจะกลายเป๋นอยา่งอ่ืน (กลายเป็นอยา่งอ่ืน) ไปก๊ะ (หรือ) ? 
สมปราชญ ์ บ่ (ไม่) เพราะเฮา (เรา) สามารถคงแบบเก่าของเฮา (เรา) ไว ้
ผูว้จิยั แบบเก่าของเฮาน่ีคืออะหยงั (แบบเก่าของเราคืออะไร) ? 
สมปราชญ ์ ป่ี  แลว้เฮา (เรา) ก่ (ก็) เอากล๋อง (กลอง) มาใส่  เฮามีป่ีของเฮาอยูแ่ลว้ 
ผูว้จิยั  น่ีคือจะยะห้ือเฮาอยูไ่ด ้(น่ีคือส่ิงท่ีจะทาํใหเ้ราอยูไ่ด)้ ? 
สมปราชญ ์ สมมติว่าเฮาเอาป่ีอย่างเก่า  ฮ ํ่ าอย่างเก่ามันก่อยู่ได้บ่เมินคนเป่ินก่ายกั๋นแล้ว 

(สมปราชญ ์ ภิราษร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล,  1 กุมภาพนัธ์ 2552)  
แต่ส่ิงท่ีต้องพึงระวงัอย่างท่ีแม่จนัตา ได้ให้สัมภาษณ์ไวว้่าการใช้ป่ีจุม นั้นเป็นการ

แสดงออกทางวฒันธรรมลา้นนาอยา่งหน่ึง แต่เม่ือคียบ์อร์ดเขา้มาซ่ึงสามารถแทนท่ีป่ีจุมไดแ้ทบทุก
เสียง ก็ทาํใหค้วามสาํคญัของเคร่ืองดนตรีเหล่าน้ีหายไปดว้ย 

“ถา้อูถึ้งวา่ภูมิปัญญาเคร่ืองดนตรีลดลงตะก่อนไจน้ัก๊กวา่น้ี (สมยัก่อนใชเ้ยอะกวา่น้ี) ตะ
ก่อนไจป่ี้ส่ีเล่มบ่ไจ่ก่ะห้าเล่มต่อมาไจส่ี้เล่มต่อมาไจส้ามเล่มกบัซึงหน่ึงเพิ่มซึงข้ึนมาลดป่ีลงหายลง
ไปเหลือป่ีสามเพราะมีซึงเอาไปเอามาก่เป๋นมีคียบ์อร์ดเขา้มาเพิ่มบ่ค่อยไดไ้จซึ้งป่ีไจส้องเล่มบาง
คณะไจคี้ยบ์อร์ดเขา้มาเพิ่มความม่วน (สนุก) ความเร่าร้อนห้ือ (ให)้ กบัจงัหวะมนัเล่นไดห้ลายเสียง” 
(สุนนัทา แตม้ทอง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล,1 กุมภาพนัธ์ 2552)  

ดงันั้น ในการซอแบบประยกุตพ์บวา่ เม่ือเคร่ืองดนตรีปรับ รูปแบบก็ถูกปรับ โครงสร้าง
ความเป็นซอก็จะหายเหมือนองคป์ระกอบเปล่ียน ทาํให้นยัยะบางอยา่งหายไป ภูมิปัญญาดา้นดนตรี
ลดลง แต่ก็ยงัมีความจาํเป็นจะตอ้งปรับเพื่อให้อยูไ่ดต่้อไปการขบัซอจากยุคดั้งเดิมท่ีใชเ้คร่ืองดนตรี
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พื้นเมืองเป็นหลกั ไดแ้ก่ ป่ี กบัซึงประกอบการซอในทาํนองต่างๆ ซ่ึงในการขบัซอ มีทาํนองการขบั
ท่ีหลากหลาย ซ่ึงช่างซอ จะเลือกใช้ให้เหมาะสมกบังานและจะตอ้งประสานกนัระหว่างช่างป่ีกบั
ช่างซอมาในยุคซอแบบประยุกต์มีการเพิ่มเคร่ืองดนตรีสมยัใหม่ เช่น คียบ์อร์ดอีเลคโทน เพื่อเร่ง
จงัหวะใหมี้ความคึกคกั สามารถเตน้ตามไปไดซ่ึ้งผูฟั้งรุ่นใหม่ไดใ้หท้ศันะวา่ “เคร่ืองเสียง ทาํให้การ
ซอมีจงัหวะ คึกคกั เร้าใจ ชวนให้ฟัง” (สัญชัย  รากะรินทร์, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 31 
พฤศจิกายน 2556)  

6.1.1.2 ส่วนท่ีเป็นลาํตน้ของเพลงซอ 
(1)  ความรู้เก่ียวกบัเพลงซอ 

ในส่วนท่ีเปรียบเสมือนลาํตน้ของเพลงซอไดแ้ก่ ความรู้ร่วมกนั (SharedKnowledge) 
ระหวา่งช่างและผูรั้บส่ือนั้น พบวา่ในยุคน้ี ช่องวา่งของการส่ือสารระหวา่งช่างซอรุ่นเก่ากบัผูฟั้งรุ่น
ใหม่จะเพิ่มมากข้ึนแมช่้างซอจะมีความพยายามในการปรับตวัเพื่อส่ือความหมายไม่วา่จะเป็นความ
เขา้ใจในภาษาและความหมายของเน้ือหาซอท่ีส่ือออกมาหรือความเขา้ใจในสัญญะท่ีปรากฏร่วมกนั
มากข้ึนก็ตาม แต่การท่ีคนรุ่นใหม่ ส่วนใหญ่ไม่ไดใ้ช้ภาษาคาํเมืองทอ้งถ่ินในการส่ือสารทาํให้ไม่
เขา้ใจเน้ือร้องของเพลงซอ ซ่ึงส่งผลต่ออรรถรสในการฟังอย่างมีสุนทรียด์งันั้น ในยุคน้ีเม่ือช่างซอ
กบัผูช้มมีประสบการณ์และรสนิยมแตกต่างกนัมากข้ึน ทาํให้ความรู้บางอย่างท่ีจะเช่ือมต่อกนัลด
นอ้ยลง  

ดงัท่ีช่างซอแม่ทองสร้อยไดก้ล่าวไวว้า่“เฮาก็ตอ้งทาํความเขา้ใจ๋ (เขา้ใจ) คนฟังเพราะวนั
เวลาเปล่ียนไป คนฟังก็เปล่ียน คนรุ่นหลงั ฟังฮูเ้ร่ืองพ่องบ่ฮูเ้ร่ืองพ่อง (รู้เร่ืองบา้งไม่รู้เร่ืองบา้ง) จะ
ไปว่าเขาก็บ่ (ไม่) ได ้แต่เฮา (เรา) ก็ตอ้งพยายามอนุรักษข์องเก่าไวพ้่อง (บา้ง) บ่าอั้น(มิฉะนั้น) มนั 
(หมายถึงซอ-ผูว้ิจยั) ก็จะหาย บ่มีไผฟัง (ไม่มีคนฟัง) ” (สร้อยสุดา  ภิราษร, การส่ือสารระหว่าง
บุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 2552)  

จะเห็นไดว้า่ ความรู้เก่ียวกบัเพลงซอ ซ่ึงเปล่ียนเสมือนลาํตน้ท่ีเป็นตวัยดึโยงระหวา่งราก
และก่ิงกา้นไวน้บัวนัจะเลือนหายเหมือนลาํตน้ท่ีขาดนํ้ าหล่อเล้ียง ทาํให้ไม่สามารถเสริมสร้าง และ
ผสาน แก่น กระพี้  เปลือก ใหแ้ขง็แกร่งประสานเป็นเน้ือเดียวกนัได ้

6.1.2 องคป์ระกอบของเพลงซอส่วนท่ีมองไม่เห็น (Invisible Part)  
เพลงซอส่วนท่ีมองไม่เห็น (Invisible Part) เป็นส่วนท่ีเปรียบเสมือนรากของตน้ไมท่ี้ 

ไม่อาจมองเห็นหรือเขา้ใจตามท่ีเห็นได้ซ่ึงตอ้งอาศยัการตีความ การคิดวิเคราะห์ในเน้ือหาคุณค่า
ความหมาย และความเป็นตวัตนจึงจะสามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งแทจ้ริง ซ่ึงสามารถพิจารณาการปรับตวั
ของเพลงซอในส่วนท่ีมองไม่เห็นไดด้งัต่อไปน้ี 
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6.1.2.1 ส่วนท่ีเป็นรากของเพลงซอ 

(1) ความเช่ือ/ศรัทธา/การเคารพครูผา่น พิธีกรรม 
ความเก่ียวขอ้งกบัพิธีกรรมท่ีเกิดจากความเช่ือ ความศรัทธาความกตญัํูรู้คุณและเป็น

การแสดงถึงซ่ึงสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งช่างซอท่ีไดย้ึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัสืบทอดกนัมา
ตั้งแต่อดีตก็ยงัเปรียบเสมือนแรงเกาะเก่ียวท่ีร้อยรัดกลุ่มช่างซอจากรุ่นสู่รุ่นอยูแ่มใ้นยุคน้ีพิธีกรรมใน
การไหวค้รูจะไม่เคร่งครัดเหมือนในอดีตก็ตาม 

ในอดีตมีพิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็น การไหวค้รูซอการข้ึนครูหรือการไหวค้รู
ก่อนซอการแบ่งครูซอและการกินออ้แต่ปัจจุบนัจะไม่มีพิธีรีตรองมาก ส่วนประกอบท่ีสําคญัท่ี
ยดึถือป็นธรรมเนียมปฏิบติัสืบทอดกนัมาเพื่อเป็นการแสดงความเคารพ ต่อครูบาอาจารยผ์ูมี้พระคุณ
นั้นซ่ึงช่างซอทุกคนท่ีถือว่าเป็นศิษย์มีครูยงัต้องยึดถือปฏิบติัเพื่อความเป็นศิริมงคล และความ
เจริญรุ่งเรืองในวิชาชีพของตนเอง โดยเฉพาะช่างซอท่ีมีพ่อครูแม่ครูซอสายเดียวกนั ไม่วา่จะไปตั้ง
ถ่ินฐานหรือประกอบอาชีพอยูแ่ห่งหนใด ในวนัไหวค้รูซอ จะตอ้งมาทาํพิธีร่วมกนั 

ซ่ึงพิธีกรรมท่ีพบจะเป็นพิธีกรรมในโอกาส “การไหวค้รูซอประจาํปี”นอกจากนั้น ยงั
พบพิธี “กินออ้ผญา” หรือ ออ้ปัญญาอยูบ่า้ง โดยพิธีไหวค้รู จดัข้ึนเป็นประจาํทุกปีประมาณเดือน 9 
เหนือ หรือเดือนพฤษภาคม – มิถุนายนเป็นการไหวค้รูทั้งท่ีมีชีวิตอยูแ่ละครูท่ีล่วงลบัไปแลว้ซ่ึงช่าง
ซอในจงัหวดัเชียงรายจะให้ความสําคญัมาก โดยช่างซอแม่ทองสร้อยไดใ้ห้ขอ้มูลว่า ท่ีผ่านมามกั
นิยม จดัพิธีไหวค้รู ณ บา้นพ่อครูซอท่ีเป็นสายซอ แต่เม่ือพ่อครูศรีทวนเสียชีวิตก็ตอ้งหาสถานท่ีท่ี
เหมาะสมใหม่แทนปัจจุบนั ใชส้ถานท่ีท่ีคือวดัของครูบาประหล่อง (ครูบาอริยะเมธี) อ.แม่สาย เป็น
หลกัเน่ืองจากครูบาฯใหก้ารสนบัสนุน และสะดวกหลายประการ“ พิธีไหวค้รู ถือวา่เป๋น (เป็น) พิธีต้ี 
(ท่ี) สําคญัขาดบ่ (ไม่) ไดบ้่วา่จะอยู่ต้ีใด (ไม่วา่จะอยูท่ี่ไหน) ตอ้งมาไหวค้รูร่วมกัน๋เป๋นก๋านไหวค้รู
เก๊า ครูตาย ครูปล๋าย ครูยงัเป๋นศิริมงคลเป๋นการรักษาประเพณีดีงามไว้” (สร้อยสุดา  ภิราษร,        
การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 16 มีนาคม 2556)  
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ภาพที ่ 6.8  พิธีไหวค้รูซอท่ีวดัครูบาปะหร่อง ปี 2556 

 

 
 
ภาพที ่6.9  พิธีไหวค้รูซอท่ีวดัครูบาปะหร่อง ปี 2556 

 
ดงันั้นพิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเคารพ นบัถือ และศรัทธาในครูบาอาจารย ์และการ

สร้างเสริมภูมิปัญญา เป็นส่ิงท่ีช่างซอยึดถือปฎิบติัต่อๆ กนัมา  เป็นการสืบทอดดา้นจิตวิญญาณท่ี
เช่ือมระหวา่งโลกของความศกัด์ิสิทธ์ิและโลกแห่งความเป็นจริง 

(2) ความเป็นลา้นนาผา่นทาํนองเพลงซอ 
ส่ิงท่ียงัคงเป็นเอกลกัษณ์ในเพลงซอ ไดแ้ก่ ทาํนอง แมจ้ะมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการ

ซอให้ทันสมัย คึกคัก ตามจังหวะดนตรีสากลมากข้ึน แต่ ทาํนองหลักๆ ซ่ึงได้แก่ ทาํนองตั้ ง
เชียงใหม่ ทาํนองจะปุทาํนองละมา้ย ทาํนองพม่าทาํนองเง้ียวทาํนองอ่ือทาํนองป่ันฝ้ายก็ยงัเป็น
ทาํนองพื้นฐานในการแสดงอยู่ โดยช่างซอ แม่จนัตา ได้กล่าวถึงรูปแบบของการซอสมยัน้ีว่า มี
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ความจําเป็นต้องปรับจังหวะของทํานอง โดยใช้คีย์บอร์ดมาประกอบ เพื่อให้ผู ้ฟังสามารถ
สนุกสนานและมีส่วนร่วมกบัการซอมากข้ีน 

“แม่มาผอ่ (พิจารณา) ถา้เฮา (ช่างซอ) ซอเขา้คียบ์อร์ดมนั (ผูช้ม) เตน้ไดซ่ึ้งมนัเป๋นกาํซอ
ต่ีเป๋น (เป็นภาษาซอ) ภูมิปัญญาของเฮาอยา่งกบัเอาคียบ์อร์ดมาเล่นเพลงเสเลเมาก๊ะวา่ (หรือวา่) เพลง
ซอล่องน่านอยา่งถา้เฮาไปซองานปอยขา้วสังขม์นัก่เตน้ตวย (เตน้ดว้ย) ได ้

(ซอ) ......ตะวนัคํ่าแล้ว....อยู่ไหนขะไจ๋ๆบ่าเด่ียวจะฮอ้งเวรยามป่อเจา้มาหาลูกเตา้ลูก
น้ีก๊ึดตานหาป่อป่อจะก๋ินนํ้าหน่อก่ขอห้ือป่อป๊ิกมา ...นา...เจา้ท่านนา...ขะไจ๋ป๊ิกมา..ตะวนัก่อคํ่า.... 

(กล่าวต่อ) “ซ่ึงคียบ์อร์ดมนัเล่นเขา้ไดห้มู่ต่ีเตน้มนัก่อยงัไปฟ้อนไปรําถา้พอจ่างซอย ั้งปุ๊บ 
(หยุดซอ) แล้วก่อเล่นเพลงต่อน่ะอย่างกบัอ่ีน้องหยงัเก๊าะ (ช่างซอคนใดนะ) ต่ี (ท่ี) มนัไปซอเขา้
ดนตรีน่ะเพลงซอโดยต่ีบ่มีป่ีเขา้ควบก่อไปเตน้จนปออิดปออ่อน (จนเหน่ือย) ” (สุนนัทา แตม้ทอง, 
การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 2552)  

ในการซอแบบดั้งเดิมช่วงเช้า ทาํนองยงัคงนิยมเป็นทาํนองหลกัเป็นท่าบงัคบั ได้แก่ 
ทาํนองตั้งเชียงใหม่ ทาํนองละมา้ยเจียงแสน ทาํนองจะปุ และทาํนองอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมกบั
งาน ถ้าเป็นงานโศรกเศร้าก็นิยม ทาํนองอ่ือเป็นต้น ส่วนการซอในช่วงบ่าย ท่ีเป็นการซอแบบ
ประยุกต์ ส่วนมากจะเน้นทาํนองท่ีสนุกสนานนิยมปรับทาํนองให้เหมาะสมกับเน้ือร้องตาม
สถานการณ์ เช่นทาํนองละมา้ย ทาํนองเง้ียวทาํนองพม่าทาํนองป่ันฝ้าย ทาํนองเสเลเมาเป็นตน้ 

ช่างซอประพนัธ์ใจเงิน ช่างซอรุ่นเก่า ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า ระดับทาํนองไม่
แตกต่างมาก สามารถใชก้บัเน้ือหาซอเดิมไดจ้ะเพิ่มแต่เคร่ืองดนตรีสมยัใหม่ ท่ีทาํให้มีระดบัเสียง
หลายแบบข้ึน  

“ในส่วนระดบัทาํนองบ่ต่างเน้ือหาสาระเหมือนเก่าแต่ก่มีเคร่ืองดนตรีใหม่ๆเขา้ปนอยา่ง
คียบ์อร์ดท่ีสามารถทาํเสียงไดห้ลายแบบทั้งเสียงกีตาร์เสียงแซ๊กไดห้มดสามารถเขา้กบัดนตรีสากล
ได”้ (ประพนัธ์  ใจเงิน, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 2552)  

ส่วนช่างซอชัยพร ดอนเจดีย์ก็ได้ให้สัมภาษณ์ในมุมมองของช่างซอรุ่นใหม่ว่า ใน
ความคิดของตนเองมองว่าทาํนองเพลงซอ ถูกนํามาประยุกต์ใช้ทั้ งในโฟล์กซองคาํเมืองหรือ
แม้กระทัง่ลูกทุ่งคาํเมือง ท่ีวยัรุ่นนิยมกันในปัจจุบนัด้วย ทั้ งทาํนองละม้าย ทาํนองป่ันฝ้ายหรือ
ทาํนองเง้ียว ซ่ึงคนทัว่ไปอาจจะฟังไม่ออกวา่เป็นการประยกุตใ์ชท้าํนองซอ 

“คิดวา่โฟลก์ซองคาํเมืองก็ใชท้าํนองซอ ท่ีทาํใหช้า้ลงของจรัล มโนเพชรก็ใชท้าํนองซอ
ในบางเพลงตู่- ดารณีเอด็ด้ีใชท้าํนองซอ 70%เสมา คาํเมือง (ช่ือ) ในลูกทุ่งก็มีทาํนองเพลงซอทาํนอง
ท่ีใช้บ่อยคือ ทาํนองละมา้ยกบัทาํนองเง้ียวทาํนองละมา้ยจะเร็วเช่น เพลงคนมนัโว,ตวัแทนข้ีเหลา้
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ทาํนองเง้ียวเช่นเพลงหวัอกแม่ (ทิพวรรณ  จนัทร์สม),เพลงสามช่าข้ีเมาของบุญศรีรัตนงัท่ีใชท้าํนอง
ป่ันฝ้ายไปเง้ียว (วรากร อภิชยั, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 27 ธนัวาคม 2555)  

ดงันั้น ทาํนองของเพลงซอตั้งแต่โบราณยงัคงสืบทอดกนัมาอยู่ โดยทาํนองท่ีนาํมาใช้
ร้องในซอแบบประยุกต์ยงัคงใช้ทํานองซอแบบดั้ งเดิมเป็นหลักแต่เพิ่มจังหวะให้เร็วเพื่อให้
สนุกสนานมากข้ึนทาํนองจึงเป็นลกัษณะสาํคญัของเพลงซอท่ียงัคงสืบทอดกนัมาซ่ึงผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียในพื้นท่ีไดใ้ห้ความคิดเห็นตรงกนัวา่ ทาํนอง เป็นอตัลกัษณ์ท่ีสําคญั ท่ีควรสืบทอดโดยตวัแทน
ภาคเอกชน ท่ีรับผดิชอบงานศิลปวฒันธรรมของสถาบนัวิมุตตาลยั (ไร่เชิญตะวนั) ไดก้ล่าววา่“แก่น
ของเพลงซอ น่าจะโดดเด่น ต้ีทาํนองเป็นเอกลกัษณ์ ต้ีบ่เหมือนไผ”่ (ศนัสนีย ์อินสาร, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 17 กุมภาพนัธ์ 2555)  

(3) ความเป็นลา้นนาผา่นการใชภ้าษาคาํเมือง 
แมใ้นยุคซอแบบประยุกตจ์ะมีการปรับตวัดา้นต่างๆ แต่ภาษาท่ีใชใ้นการซอตั้งแต่อดีต

ซ่ึงเป็นภาษาถ่ินพื้นบา้นท่ีเรียก วา่ภาษาคาํเมืองก็ยงัเป็นอตัลกัษณ์สําคญัท่ีบ่งบอกความเป็นเพลงซอ 
แมจ้ะสามารถใชใ้นการส่ือสารกบัผูฟั้งไดจ้าํกดัลงเฉพาะกลุ่มผูสู้งอายุ หรือคนรุ่นเก่าท่ียงัใชค้าํเมือง
ในการส่ือสารเน่ืองจากคนรุ่นใหม่จะไม่เขา้ใจในภาษาคาํเมืองดงันั้นการปรับตามยุคสมยัโดยมีการ
นาํเพลงไทยลูกทุ่งหรือเพลงคาํเมืองมาสอดแทรกก็จะเป็นคาํเมืองแบบประยุกต์ท่ีไม่ใชล้กัษณะคาํ
เมืองสมยัเก่าเกินไป เพื่อให้มีความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัรสนิยมของผูฟั้งมากยิ่งข้ึน รูปแบบ
และลีลาการใชส้ํานวน สุภาษิต คาํพงัเพย แบบอุปมาอุปมยั การเปรียบเทียบเปรียบเปรย หรือภาษา
แบบเก่าของชาวลา้นนา ก็ค่อยๆ ลดความสาํคญัลงไป 

ดงัท่ีพอ่ครูสิงห์แกว้ไดก้ล่าวไวว้า่ “บ่มีแหมแลว้ กาํหยอกลอ้สาวแบบลา้นนาแทห้ายไป 
กาํเมืองมะเก๋า (ภาษาคาํเมืองสมยัโบราณ) จะค่อยๆ หายไป” (สิงแกว้  วงศม์ูล, การส่ือสารระหวา่ง
บุคคล, 12 เมษายน 2554)  

แต่เม่ือรสนิยมเปล่ียนไปตามค่านิยมของยุคสมยั ภาษาก็มีการปรับ โดยช่างซอแม่ทอง
สร้อยกล่าวไวว้า่“บ่าเด่ียว (เด๋ียวน้ี) มนัจาํเป็นตอ้งปรับเน้ือ (เน้ือร้อง) พอ่ง ห้ือ (ให้) เขา้กบัยุค เขา้กบั
สมยั เวลาแม่ฮู ้(รู้) ว่าจะไปงานต้ีมีละอ่อน (มีเด็ก) ไปฟังตอ้งฮอ้ง (ร้อง) ใส่ภาษากาํไทยพ่อง ฝร่ัง
พอ่ง (ร้องภาษาไทยบา้ง ภาษาองักฤษบา้ง) ละอ่อน (เด็ก) จะชอบ” ( สร้อยสุดา  ภิราษร, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 4 กุมภาพนัธ์ 2552)  

ซ่ึงผูว้ิจยัไดข้อ้สรุปท่ีตรงกนัจากคาํสัมภาษณ์ของนกัวิชาการของสํานกัศิลปวฒันธรรม
ของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงรายท่ีวา่เป็นห่วงเร่ืองการหายไปของภาษาคาํเมืองมาก  
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“เพราะเม่ือภาษาหายไป การสืบทอดอตัลกัษณ์ท่ีสําคญัของความเป็นคนล้านนาก็จะ
หายไปดว้ย แต่ก็เขา้ใจวา่มีความจาํเป็นตอ้งปรับ เพื่อให้กลุ่มผูฟั้งรุ่นใหม่ฟังอยา่งเขา้ใจข้ึน” (เจษฎา 
สอนบาลี, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 21 กุมภาพนัธ์ 2556)  

(4) การวางความสัมพนัธ์ทางโลกและ ทางธรรม 
ช่างซอในยุคน้ีแมใ้นกลุ่มช่างซอรุ่นเก่าจะยงัคงเป็นช่างซอท่ีมีช่ือเสียง มีพรสวรรค์

รวมถึงความเป็นปฏิภาณกวีอยูสื่บทอดมาถึงช่างซอรุ่นใหม่ ท่ีมีประสบการณ์น้อยกวา่และไม่ผ่าน
การเรียนรู้ทางธรรมจากการบวชเรียนจึงพบวา่การเป็นผูรู้้หรือ “ปราชญช์าวบา้น” ไม่ใช่ส่ิงสําคญัใน
การทาํหน้าท่ีเป็นช่างซอเหมือนยุคดั้งเดิมอีกต่อไปเม่ือความรู้ทางธรรมเป็นเร่ืองท่ีไกลตวัและไม่
จาํเป็นสําหรับกลุ่มผูช้มและการแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากช่องทางอ่ืน สะดวกรวดเร็วและ
แพร่หลายทั้งทางส่ือมวลชนและส่ือออนไลน์เน้ือหาในการซอจะเก่ียวขอ้งกบัการให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
งานและเจา้ภาพ เป็นการให้ความรู้ทั้งทางโลกทัว่ไปโดยความรู้ทางธรรมไม่เหมาะกบัรสนิยมของ
ผูช้มการซอจึงไม่จาํเป็นตอ้งใชท้กัษะขั้นครูซอวชิาความรู้และหลกัธรรมทางพุทธศาสนามาซอ การ
จดัวางความสัมพนัธ์ระหวา่งทางโลกและทางธรรมนั้นแมก้ารซอจะยงัคงตอ้งมีอยูใ่นซอดั้งเดิมช่วง
พิธีกรรมตอนเช้าแต่ก็เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบติัท่ีสืบทอดกนัมาไม่มีความสําคญัในบทบาท
หนา้ท่ีอบรมสั่งสอนเหมือนในอดีต 

ดงัท่ี ช่างซอจนัตา คณะรุ่งฟ้าเจริญศิลป์ สันตน้กอก ช่างซอรุ่นเก่า ไดก้ล่าวถึงขั้นตอน
การซอในปัจจุบนัท่ีไม่แตกต่างจากช่างซอคณะอ่ืนๆ ว่าการซอก็ยงัแบ่งเป็น 3 ช่วง เหมือนในอดีต
คือ การข้ึนครูจากนั้นก็จะเร่ิมเขา้สู่การซอพิธีการในช่วงเชา้และช่วงบ่ายจะเป็นการซอของช่างซอ
รุ่นใหม่ 

“ขั้นตอนการซอก็จะมีก๋านข้ึนครูแลว้ก่อซอเร่ิมท่ีป่ีข้ึนทาํนองตั้งเจียงใหม่ไปทาํนองจะ
ปุ ทาํนองละมา้ยสูมาครัวตานอ่ือจากนั้นเชิญกินขา้วกินเสร็จเป็นช่วงบ่าย ในปัจจุบนัจะให้ช่างซอรุ่น
ใหม่ข้ึนสรุปคืองาย (ช่วงเช้า) ซอศีล ธรรม ฮํ่า ปอนตอน (ช่วงบ่าย) ซอตลก (จนัทร์ตา  กนัทา,      
การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 16 มีนาคม 2556 

ทั้งน้ี ช่างซอบ่าเก๋ ไดก้ล่าวไวว้่า “การซอถ่ายทอดพุทธประวติัหัวใจของงาน เช่นงาน
ทาํบุญขา้วสังขป์ระวติัคนตายคนมาร่วมงานปรับตามงานแต่ลูกเล่นตอ้งสอดแทรก แลว้แต่ เป็นภูมิ
ปัญญาตอ้งมีเทคนิคดึงคนโนม้นา้วใหฟั้งได ้เช่น ซอเร่ืองพรหมวิหารส่ีตอ้งมีเทคนิค เมตตาคือความ
รักใคร่ รักอย่างไรรักเสีย รักหาย ใช้ภูมิปัญญาตอบให้น่าฟัง ให้คนสนใจ (นครินทร์  ใจธรรม,     
การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 20 มกราคม 2556)  
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(5) การปลูกฝังคุณธรรมทางพุทธศาสนา 
ช่างซอรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ศึกษาผา่นการศึกษาภาคบงัคบัในระบบการศึกษาในโรงเรียนท่ี

เน้นความรู้ทางทฤษฏีและวิชาการไม่เน้นเน้ือหาความรู้เก่ียวกับจารีตขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวฒันธรรมและพุทธศาสนาดงันั้นการเห็นคุณค่าในวิถีชีวิตล้านนาจึงหายไปเน่ืองจากพุทธ
ศาสนาเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตชาวลา้นนาอยา่งใกลชิ้ดเม่ือความสัมพนัธ์ระหวา่งทางโลกกบัทางธรรม
ห่างหายไป ประกอบกับรสนิยมตามวิถีตะวนัตกของผูช้ม และวิถีชีวิตชาวล้านนาท่ีเป็นสังคม
ทนัสมยัมากข้ึนทาํให้โอกาสในการสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรมในการซอทั่วไปลดลงจะ
เหลืออยู่บา้งในเทศกาลงานบุญท่ีจดัท่ีวดัและการไม่เขา้ใจในภาษาคาํเมืองท่ีใช้ในการส่ือสารผ่าน
เพลงซอของผูช้มรุ่นใหม่ทาํใหโ้อกาสในการปลูกฝังคุณธรรมทางพุทธศาสนานอ้ยลงจะเนน้ซอเพื่อ
ความสนุกสนานเอาใจผูช้มมากกวา่ 

ดงัท่ีช่างซอแม่จนัตาศาลาล่มไดต้ั้งขอ้สังเกตวา่“แม่สังเกตถา้แม่ไปซอแต่ละงานสมมติ
วา่ซอในวดัไปซอฉลองวิหารหลงัจากเฮาซอทกัทายปัดเคราะห์ป๋ันปอนหยงัแลว้หมดก่อจะถามว่า
พระวิหารมีคุณพระวิหารคุณพระพุทธอะหยงัจะอ้ี (อย่างนั้นอย่างน้ี)แต่บ่าเด่ียวบ่ตอ้งฮูห้ยงันกัเอา
ม่วนเขา้วา่ (แต่ปัจจุบนั ไม่ตอ้งรู้จกัมาก ขอให้สนุกเขา้ไว)้ (สุนนัทา แตม้ทอง, การส่ือสารระหวา่ง
บุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 2552)  

จากการพดูคุยกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์กลุ่มผูช้มรุ่นใหม่ ก็ไดใ้ห้ความเห็นวา่ รู้วา่มีซอเก่ียวกบั
ศาสนา แต่ไม่ชอบ “ ซอก็สนุกดีค่ะ ส่วนมากได้ยินในงานต่างๆ ฟังรู้เร่ืองบา้งไม่รู้เร่ืองบา้ง ทาง
ธรรมมะ ไม่ค่อยรู้เร่ืองค่ะ (จามจุรี  จนัทะคูณ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 31 พฤศจิกายน 2556)  

(6)  การใหส้าระและบนัเทิงแฝงการปลดปล่อยทางเพศ 
แมเ้พลงซอในอดีตจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของชาวลา้นนาทั้งให้บนัเทิง 

ความสนุกสนานผอ่นคลายจากความเหน็ดเหน่ือยจากงานเกษตรกรรมและแฝงสาระท่ีมีประโยชน์
ต่อการดาํเนินชีวิตเป็นการแสดงท่ีจาํเป็นในทุกเทศกาลงานบุญท่ีสร้างสีสันโดยเฉพาะช่วงท่ีมีการ
ซอโตต้อบ เก้ียวพาราสีในช่วงคํ่า การปะทะคารมหยอกลอ้เก้ียวพาราสีกนัระหวา่งช่างซอชาย-หญิง 
ท่ีเป็นคู่ถอ้งในเร่ืองลามกอนาจาร สองแง่สองง่ามท่ีตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานทางดา้นจิตใจ
ของมนุษย์ได้อย่างครบเคร่ืองเป็นลีลาท่ีเป็นเสน่ห์ของส่ือพื้นบ้านทําให้เพลงซอล้านนามี
ความสําคญัต่อชุมชนสืบมาแต่เม่ือรูปแบบและกาละเทศะของการแสดงซอเปล่ียนแปลงไป เช่น 
ตอ้งแสดงบริเวณตลาดนดัถนนคนเดินการเปิดงานเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดัการหาเสียง
เลือกตั้งทาํให้ไม่สามารถนาํเสนอเร่ืองลามกอนาจารได้อย่างโจ่งแจง้เหมือนในอดีตนอกจากนั้น
ปัจจุบนัในช่วงคํ่าซ่ึงอดีตเป็นซอสตริง ก็จะนิยม วงดนตรีลูกทุ่งคาํเมือง ท่ีเนน้ไปท่ีการร้องเพลงคาํ
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เมืองประกอบการเตน้มากข้ึนการปลดปล่อยทางเพศท่ีเป็นลกัษณะสําคญัของเพลงพื้นบา้นจึงถูก
ปรับเปล่ียนทดแทนดว้ยรูปแบบอ่ืนไป 

ดงัท่ีช่างซอแม่จนัตากล่าวว่า“แม่ซอจบปุ๊บในวงหันก่มีนกัฮอ้ง (นกัร้อง) มาตวยเน๊าะ 
(มาดว้ยนัน่แหละ) นกัฮอ้งสาวนอ้ยต่ีนุ่งสั้นๆออกไปฮอ้งน่ะกาํน้ีไปมี (ปรากฏวา่) ...ออกไปเตน้กัน๋
ยบุๆยาบๆ (เตน้กนัอยา่งคึกคกั) ” (สุนนัทาแตม้ทอง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล,25 มกราคม 2556)  

โดยช่างซอสมปราชญไ์ดก้ล่าวเสริมวา่“ช่วงเยน็ถึงคํ่า แลว้แต่ความตอ้งการของเจา้ภาพ 
จะเป็นของแถมซ่ึงเป็นลกัษณะดนตรีลูกทุ่งหรือเพลงคาํเมือง” (สมปราชญ์  ภิราษร, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 20 พฤษภาคม 2556)  
 
6.2  คุณลกัษณะการปรับตัวด้านกระบวนการส่ือสาร 

ในการพิจารณาคุณลักษณะการปรับตัวด้านกระบวนการส่ือสารน้ี  ผูว้ิจยัยงัคงใช้
แนวทางในการพิจารณาจากองคป์ระกอบของกระบวนการส่ือสาร  ทั้ง 4 ประการ (SMCR) เป็น
แนวทางหลกัเช่นในยุคเพลงซอแบบดั้งเดิมและยุคเพลงซอปะทะส่ือมวลชน ประกอบด้วย การ
ปรับตวัของผูส่้งสาร (Sender) ไดแ้ก่ ช่างซอ   การปรับตวัของสาร (Message) ไดแ้ก่เน้ือหาและ
องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาของเพลงซอการปรับตวัของช่องทางการส่ือสาร (Channel) ไดแ้ก่ 
สถานท่ีและโอกาสในการซอ  และการปรับตวัผูรั้บสาร (Receiver) ไดแ้ก่ผูช้ม/ผูฟั้งซอ ซ่ึงแต่ละ
องคป์ระกอบมีรายละเอียดการปรับตวัในยคุซอแบบประยกุต ์ดงัต่อไปน้ี 

6.2.1การปรับตวัดา้นประเภทของผูส่้งสารหรือช่างซอ (Sender)  
เม่ือสังคมมีความทนัสมยัมากข้ึนเปล่ียนผ่านจากยุคเพลงซอแบบดั้งเดิมเขา้สู่ยุคเพลง

ซอแบบประยุกต์ แต่ในบริบทเพลงซอ จงัหวดัเชียงรายซ่ึงระบบอุตสาหกรรมทางวฒันธรรม 
(Culture Industry) ยงัไม่ไดเ้ขา้มามีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของเพลงซอในยุคน้ีเท่าท่ีควรการใช้
เกณฑเ์ร่ืองอายแุละประสบการณ์ในการซอเป็นหลกัมีความพยายามส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน คน
รุ่นใหม่ในทอ้งถ่ิน หนัมาใหค้วามสนใจในศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นมากข้ึน  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผูว้ิจยั สามารถแบ่งกลุ่มช่างซอในจงัหวดัเชียงรายยุค
ปัจจุบนั โดยพิจารณาตามเกณฑ์ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัระหวา่งอายุและประสบการณ์ในการขบัซอ
ของช่างซอออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ 

1) กลุ่มแรกเป็นช่างซอรุ่นเก่าท่ีประกอบด้วยคือช่างซอรุ่นครู/อาวุโส กบัช่างซอรุ่น

ใหญ่ 

2) กลุ่มท่ีสองเป็นช่างซอรุ่นใหม่ ประกอบดว้ย ช่างซอวยัรุ่นตอนปลายช่างซอวยัรุ่น 
และช่างซอเด็กโดยทั้ง 2 กลุ่มมีคุณลกัษณะสาํคญัดงัน้ี 
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1. ช่างซอรุ่นเก่า 
1.1 ช่างซอรุ่นครู/อาวโุส 

เป็นช่างซอท่ีมีอายเุกิน 70 ปีข้ึนไป ผา่นประสบการณ์การเป็นช่างซอมากวา่ 50 ปี 
ท่ียงัคงมีชีวติอยูเ่หลือเพียง 1 คนคือ นายสิงห์แกว้วงศม์ูลปัจจุบนัอาย ุ84 ปี ดว้ยวยัและสุขภาพ จึงผนั
ตวัเองมารับอาชีพเสริมเป็น “หมอเรียกขวญัหรือฮอ้งขวญั” แทนเน่ืองจากพบว่า ลกัษณะการจดั
กิจกรรมต่างๆ ในปัจจุบนั เช่นงานเล้ียงตอ้นรับงานรับตาํเหน่งงานรับน้อง นิยมมีพิธีบายศรีสู่ขวญั
ดงันั้นการเรียกขวญั จึง ไดรั้บความนิยมในการวา่จา้งมากกวา่การซอโดยอาศยัประสบการณ์จากการ
เป็นช่างซอมาก่อนในการปรับประยกุตว์ธีิการร้องซอเขา้กบัเน้ือหาการเรียกขวญัไดเ้ป็นอยา่งดี 

1.2  ช่างซอรุ่นใหญ่ 
เป็นกลุ่มช่างซอท่ีมีอายุตั้งแต่  45  ปีข้ึนไป แต่ไม่เกิน 70 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง  

มีประสบการณ์ในการขบัซอมากวา่ 30 ปีข้ึนไป เป็นช่างซอกลุ่มท่ีผา่นยุคซอปะทะส่ือมวลชนมา มี
ทั้งไดรั้บความนิยมออกส่ือ และช่างซอท่ีเล่นตามงานในชุมชน ซ่ึงกลุ่มน้ียงัคงมีจาํนวนมากท่ีสุดใน
ปัจจุบนั  

2.  ช่างซอรุ่นใหม่ 
ช่างซอกลุ่มรุ่นใหม่คุณสมบติัพื้นฐานคือ มีความสนใจและรักในการซอ  มีทั้งท่ีสืบทอด

มาจากคนในครอบครัว แต่ก็เป็นส่วนน้อย  และเรียนรู้อยากฝึกเป็นการส่วนตวักบัพ่อครูแม่ครูซอ 
อาจเคยบวชเรียน หรือไม่เคยบวชเรียนมาก่อนมีทั้งมาจากความสนใจส่วนตวั หรือคลุกคลีอยู่ใน
คณะเช่น  เล่นดนตรีอยูใ่นวง  รวมถึงบมาจากสถาบนัการศึกษาท่ีช่างซอรุ่นอาวุโสเคยไปสอนแลว้
เห็นวา่หน่วยกา้นดีมีโอกาสเป็นช่างซอได ้ ก็จะชกัชวนใหม้าฝึกหดั สามารถแบ่งไดเ้ป็น 

2.1 วยัรุ่นตอนปลาย 
ช่างซอวยัรุ่นตอนปลาย จะเป็นช่างซอท่ีมีอายุไม่เกิน 35 ปี ขบัซอมากกว่า 10 ปีส่วน

ใหญ่ท่ีเชียงรายพบแต่ช่างซอชายช่างซอของจงัหวดัเชียงราย ท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มน้ีไดแ้ก่ ช่างซอไกรวุฒิ 
เมืองพาน หรือนายวราวุฒิญาวิละดว้ยความมีใจรักเป็นการส่วนตวัและเล่นดนตรีพื้นเมืองมาก่อน 
เน่ืองจากตอนเป็นเด็กไดเ้รียนรู้ผา่นส่ือมวลชนทั้งทางโทรทศัน์และการฟังเทปซอ และเคยบวชเป็น
เณรมาก่อน และไดน้าํความรู้ตอนบวชมาใชใ้นการซอดว้ย ไดใ้หส้ัมภาษณ์วา่ 

“ไจเ้วลาฝึกแต้ๆ  ประมาณ 2 เดือน ข้ึนอยู่กบัความสนใจ๋ ..อุย้ปาผ่อซอตางช่อง 8 เลย
สนใจ๋และชอบเอาเทปซอมาฟังตวยตอนละอ่อนเกยบวชเฮียน เป็นเณร แลว้สึกมาเป็นนอ้ย”(วราวุฒิ  
ญาวลิะ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 27 ธนัวาคม 2555)  
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ภาพที่ 6.10  ช่างซอไกรวุฒิ ช่างซอรุ่นใหม่ไดรั้บรางวลัชนะเลิศการประกวดขบัร้องเพลงพื้นบา้น 
ประจาํภาคเหนือ (การขบัซอ) เฉลิมพระเกียรติ  เม่ือปี พ.ศ. 2554  ณ จงัหวดัเชียงราย 
 

2.2 ช่างซอวยัรุ่น 
เป็นช่างซอท่ีอายรุะหวา่ง 16 – 25 ปี ท่ีซอมาแลว้มากกวา่ 5 ปี สามารถรับงานแสดงเป็น

อาชีพเสริมได้  และสามารถซอเป็นคู่กับช่างซอท่ีมีอาวุโสกว่าได้ มีพรสวรรค์ และมีใจรักใน
ศิลปะวฒันธรรมพื้นบ้าน  ซ่ึงถึงแม้บางคนจะมีอายุไม่มาก แต่ฝึกหัดซอมาตั้ งแต่ยงัเด็ก จึงมี
ความสามารถในการขบัซอ  สามารถซอไดอ้ยา่งชาํนาญ  มีมุมมองความเป็นตวัตนท่ีสะทอ้นออกมา
ทางเน้ือร้อง ลีลา ท่าทางการแสดง และมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีเป็นความร่วมสมยั เช่น สามารถ
ส่ือสารตามสมยันิยม และภาษาต่างประเทศได ้ 

โดยช่างซอวยัรุ่นท่ีโดดเด่นของจงัหวดัเชียงรายไดแ้ก่ นายสมปราชญ์ภิราษรปัจจุบนั
อาย ุ16 ปี ซอมาแลว้กวา่ 10 ปี เน่ืองจากมีมารดาเป็นช่างซอท่ีมีช่ือเสียง จึงไดรั้บการสืบทอดมาทาง
สายตระกูลปัจจุบนัแมจ้ะยงัเรียนหนงัสืออยู ่แต่ก็สามารถรับงานแสดงเป็นอาชีพเสริมได ้โดยซอคู่
กบัมารดานัน่เองซ่ึงสมปราชญ์ จดัเป็นช่างซอท่ีมีลีลาสืบทอดมาจากช่างซอรุ่นอาวุโสท่ีตนเองช่ืน
ชอบมีปฎิภาณไหวพริบท่ีดี แมอ้ายุยงัน้อย แต่ เป็นท่ีรู้จกัในแวดวงช่างซอและผูฟั้งอยา่งกวา้งขวาง
ปัจจุบนัอาย ุ16ปีท่ีฝึกหดัซอมาตั้งแต่อาย4ุขวบ ปัจจุบนัซอมากวา่ 12 ปี และไม่เคยบวชเรียนมาก่อน 
โดยสมปราชญใ์หข้อ้มูลวา่ เห็นตวัอยา่งและฝึกฝนจากแม่ท่ีเป็นช่างซออยูก่่อนแลว้เห็นแม่ขบัซอมา
ตั้งแต่เด็กและไดมี้โอกาสซอร่วมกบัแม่หลายงานช่วงแรก แม่ให้พูดอะไรก็พูดตามท่ีแม่บอกพอซอ
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บ่อยคร้ังข้ึน จึงเกิดการซึมซบัและชอบการซอมาจนปัจจุบนั จนสามารถเก็บเร่ืองราวตามสถานกาณ์ 
(เก็บคาํซอ) มาซอไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว  

“ต๋ามแม่ แม่อูก้็อูต๋้ามแม่ไป มนัก็เลยเป็นต๋ามไปเอง และอีกอยา่ง..ใจ๋เฮาก็ชอบดว้ย แลว้
ถ้าเฮาระลึกถึงครู ทาํห้ือเฮาคิดบทออก” (สมปราชญ์  ภิราษร, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 4 
กุมภาพนัธ์ 2552)  
 
    

       
 
ภาพที ่ 6.11  ช่างซอสมปราชญภิราษร 
  

ส่วนอีกคนหน่ึง ได้แก่นายวรากรอภิชัยหรือช่ือในการซอซ่ึงเป็นท่ีรู้จักในจังหวดั
เชียงรายและเชียงใหม่วา่ช่างซอชยัพรดอนเจดีย ์หรือนอ้งบอล ปัจจุบนัอายุ 21 ปี โดยซอเป็นอาชีพ
เสริมมาประมาณ 5 ปี ไม่เคยบวชเรียนเหมือนกนัแต่มีความสนใจดว้ยความชอบส่วนตวัทาํให้ไดไ้ป
ฝากตวัเป็นศิษย ์เรียนรู้ดา้นการขบัซอกบัแม่ครูบวัซอน เมืองพร้าว ศิลปินพื้นบา้นท่ีมีช่ือเสียงดา้น
การซอของจงัหวดัเชียงใหม่ (แม่ครูบวัซอน เมืองพร้าว หรือนางบวัซอน บุญถนอมไดรั้บการยกยอ่ง
ให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง การแสดงพื้นบา้น-การขบัซอ ประจาํปี 2555) โดย
ระหวา่งเรียนหนงัสือก็ไดเ้สาะแสวงหาและเรียนรู้กบัครูซออีกหลายคน ในจงัหวดัเชียงใหม่ จนมี
ประสบการณ์ สามารถรับงานเองไดแ้มเ้ป็นคนเชียงราย แต่เน่ืองจากไปเรียนหนงัสือและเรียนซอกบั
ครูซอหลายคนในจงัหวดัเชียงใหม่ทาํให้มีลีลาการซอแบบผสมผสานแต่สามารถเอามาปรับให้มี
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เอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความเป็นศิลปินสูง  มีเทคนิคให้การซอและการแสดงละครซอ และมี
ความสามารถด้านศิลปะการแสดงพื้นบา้นด้านอ่ืนๆ ทาํให้เป็นท่ีรู้จกัในเขต จ. เชียงใหม่ และ         
จ.เชียงราย (วรากร  อภิชยั, การส่ือสารระหวา่งบุคคล,  27 ธนัวาคม 2555)  

  

 
 
ภาพที ่ 6.12  ช่างซอชยัพร  ดอนเจดีย ์ในการแสดงซอหลายบทบาท 
  

นอกจากนั้น ยงัมีช่างซอในรุ่นเดียวกนัท่ีมีช่ือเสียงในระดบัหน่ึง ไดแ้ก่ ศรีนวล  วรวุฒิ  
เรวตัร โก๋นอ้ย เป็นตน้ แต่พบวา่จะไม่เป็นท่ีรู้จกักวา้งขวางเท่าไรนกั ช่างซอรุ่นน้ีจดัไดว้า่มีบทบาท
สาํคญัในการสืบทอด เน่ืองจากมีเอกลกัษณ์ท่ีผสานกนัระหวา่งความเป็นซอสมยัเก่ากบัสมยัใหม่  มี
ความรู้ ความสามารถ และมีลกัษณะบุคลิกภาพแบบคนรุ่นใหม่  ทาํให้การซอไดรั้บความสนใจจาก
ผูฟั้งไดม้ากยิง่ข้ึน 

2.3  ช่างซอรุ่นเด็ก 
แมช่้างซอรุ่นเด็กจะอายใุกลเ้คียงกบัช่างซอวยัรุ่น แต่ประสบการณ์ในการซอจะนอ้ยกวา่ 

ยงัไม่สามารถออกงานเองได ้แต่จะเป็นลกัษณะคู่เสริม ตอ้งอาศยัการฝึกซอสั่งสมประสบการณ์ไป
อีกสักระยะส่วนใหญ่เป็นช่างซอฝึกหัดท่ีช่างซออาวุโสไปเห็นแววในสถาบนัการศึกษามา ดงันั้น
การซอของช่างซอรุ่นเด็กในปัจจุบนัจึงเป็นการซอสลบัคู่กบัช่างซอรุ่นอาวุโสส่วนมากยงัตอ้งอาศยั
การท่องจาํบทและจดบนัทึกกนัลืมในขณะซอซ่ึงอาจจดเฉพาะคาํข้ึนตน้ หรือคาํลงทา้ย เพื่อสร้าง
ความมัน่ใจทาํให้การมีปฎิสัมพนัธ์กบัผูช้มลดลง แต่ดว้ยความสวยงามน่ารักของรูปร่างหน้าตา ก็
ช่วยดึงดูดใจผูช้มชดเชยความดอ้ยประสบการณ์และความสามารถในการซอลงได ้
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ภาพที ่6.13  การแสดงซอของช่างซอรุ่นเด็ก 
 

 
 

ภาพที ่6.14  ช่างซอนฤมลเข่ือนขนัติ (ฉายา:นอ้งศรีผอ่ง  ศิษยแ์ม่ทองสร้อย) -ช่างซอรุ่นเด็ก 
 
โดยช่างซอแม่ทองสร้อย ช่างซอรุ่นรุ่นใหญ่อีกคนหน่ึง ได้กล่าวว่า  ช่างซอต้องมี

วสิัยทศัน์กวา้งไกล แต่งเพลงซอได ้เขา้ใจฉนัทลกัษณ์ ซ่ึงปัจจุบนัช่างซอส่วนมากใชเ้พลงของพ่อครู
ศรีทวน สอนน้อย ไปท่องจาํและซอ ไม่ไดแ้ต่งเอง และไม่มีการประยุกตใ์ห้เหมาะกบัสถานการณ์
ปัจจุบนั ทาํให้ไม่มีการใชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์แค่จาํแลว้เอามาร้อง ให้เหมาะสมกบังาน จึงทาํ
ใหข้าดแคลนช่างซอท่ีเป็นศิลปินท่ีแทจ้ริง 
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“โดดเด่นต่ีมันบ่ เหมือนอย่าง อ่ืน ( ท่ีไม่ เหมือนใคร) คือถ้าคนใดซอได้นั่นคือ
ความสามารถพิเศษของบุคคลผูน้ั้น  เป้ินฮอ้งอตัลกัษณ์ก่ (เรียกว่าอตัลกัษณ์ใช่ไหม) อยู่ต่ีจ่างซอ 
(ข้ึนอยูก่บัช่างซอ) เคร่ืองดนตรีเป๋น (เป็น) เพียงส่วนประกอบ  แต่เน้ือหาอยูท่ี่จ่างซอ ความม่วนก่อยู่
ท่ีจ่างซอเน๊า (เน้ือหาและความสนุกอยู่ท่ีความสามารถของช่างซอ-ผูว้ิจยั) ” (สร้อยสุดา  ภิราษร,   
การส่ือสารระหวา่งบุคคล,  1 สิงหาคม 2554) 

แมช่้างซอทั้ง 2 กลุ่มจะแตกต่างกนัในดา้นอายแุละประสบการณ์ในการซอ  แต่พบวา่ทั้ง
กลุ่มช่างซออาวโุสและกลุ่มช่างซอรุ่นใหม่  จะรู้จกั สนิทสนม รักใคร่เอ็นดู และช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึง
กนัและกนัเป็นอยา่งดี  ส่วนใหญ่จะรับงานร่วมกนั โดย จะแบ่งหนา้ท่ีกนั เช่น ช่างซออาวุโสจะซอ
ในพิธีการช่วงเช้าท่ีเน้นเน้ือหาสาระ ส่วนช่างซอรุ่นใหม่จะซอช่วงบ่าย หลงัเสร็จพิธีการเพื่อให้
ความสนุกสนานบนัเทิง  อยา่งไรก็ตามทั้งช่างซออาวุโสและช่างซอรุ่นใหม่ ท่ีไดฝึ้กฝนมาเป็นอยา่ง
ดี  สามารถท่ีจะซอไดท้ั้งซอแบบยคุดั้งเดิมและซอแบบประยกุต ์

6.2.2  การปรับตวัดา้นคุณสมบติัของช่างซอ 
การซอในยุคซอแบบประยุกต์ ความเป็นปฏิภาณก วีคือมีพรสวรรค์และไหวพริบ

ปฏิภาณ ในการโตต้อบของช่างซอรุ่นเก่ายงัคงอยู่แต่จะตอ้งมีการปรับตวัให้สามารถคุยโตต้อบ
สอดแทรกอย่างมีชั้นเชิงและเป็นเร่ืองราวท่ีร่วมสมยัมากข้ึน ลีลา ท่าทาง บุคลิกภาพ และการแต่ง
กาย ใหเ้หมาะกบัการแสดงและดึงดูดความสนใจมากยิ่งข้ึน ความสามารถเฉพาะตวัในการนาํภาษา
สมยัใหม่และสมยัเก่ามาประยกุตใ์ชร่้วมกนัได ้

คุณสมบัติ ท่ีสําคัญอย่างต่อเน่ืองมาคือการเป็น ผู ้ท่ี มีความสามารถปรับตัวตาม
สถานการณ์เรียนรู้ และเก็บเก่ียวเร่ืองราวรอบตวัไดดี้ การใชว้าทศิลป์ เพื่อการโน้มนา้วใจผูรั้บสาร 
เพราะวตัถุประสงค์ในการซอแบบซอประยุกต์จะเน้นเพื่อโน้มน้าวใจเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
มากข้ึนดงันั้นช่างซอจึงจาํเป็นตอ้งมีความรู้ในเร่ืองรอบตวั 

ยคุน้ีจะมีช่างซอรุ่นใหม่เกิดข้ึนอยูบ่า้ง โดยช่างซอรุ่นเก่าก็ไดพ้ยายามสร้างผูสื้บทอดรุ่น
ต่อไปแต่พบว่าท่ามกลางรูปแบบการดาํเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบนั ท่ีไม่เอ้ือต่อการฝึกฝน
อย่างจริงจงัเหมือนในอดีตประกอบกับไม่มีแรงจูงใจท่ีมากพอทาํให้ช่างซอรุ่นใหม่ขาดความ
กระตือรือร้น ดงันั้นช่างซอรุ่นใหม่ท่ีเป็นวยัรุ่นตอนตน้ จะอาศยัการท่องจาํบทและการฝึกร้องให้เขา้
ทาํนองตามท่ีครูซอสอน จะไม่สามารถดน้สดโดยใชป้ฏิภาณไหวพริบได ้

ดงัท่ีช่างซอนอ้งศรีผอ่ง  ช่างซอรุ่นเด็ก ลูกศิษยข์องช่างซอแม่ทองสร้อย ไดใ้ห้สัมภาษณ์
วา่ “ก่อฮอ้งต๋ามบทต้ีแม่ครูเป้ินห้ือมาท่อง (หัดร้องตามบทซอท่ีแม่ครูให้มาท่อง) ใจก๋้านฝึกท่องจํ๋า 
(ใช้การท่องจาํ)  แล้วหัดซอเข้าป่ี  ก็ค่อยๆ ฝึก ใจ้ (ใช้) ช่วงหลังเลิกเรียนกับวนัหยุด” (นฤมล      
เข่ือนขนัติ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 31 พฤศจิกายน 2555) 

DPU



273 

6.2.3  การปรับตวัดา้นสถานภาพในการแสดงเพลงซอ 
สถานภาพในการแสดงซอของช่างซอมีการปรับไปตามโอกาส เวลา และสถานท่ี แมยุ้ค

สมยัจะเปล่ียนไป  จากท่ีพบวา่ในยคุส่ือมวลชนเขา้มาในสังคมนั้น ไดมี้ส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดการ
สร้างงาน สร้างอาชีพและรายไดใ้ห้ช่างซอจนช่างซอบางคนท่ีปรับตวัเขา้หาส่ือมวลชนไดเ้ป็นอยา่ง
ดีนั้น สามารถผนัตนเองไปเป็นนกัจดัรายการวิทยุ จนยึดเป็นอาชีพได้อีกทางหน่ึงนั้น แต่ช่างซอ
ส่วนมากก็ยงัคงมีอาชีพช่างซอเป็นอาชีพเสริมเพราะรายไดไ้ม่แน่นอน และมีอาชีพหลกัอ่ืนๆ ซ่ึงจาก
การสัมภาษณ์สามารถสรุปอาชีพหลกัของช่างซอท่ีพบในปัจจุบนัตวัอยา่งเช่น 

1. นายสิงห์แกว้  วงศม์ูล หมอเรียกขวญั 
2. นายนครินทร์  ใจธรรม ผูใ้หญ่บา้น (บา้นสันนายาว) 
3. นางสุนนัทา  แตม้ทอง แม่บา้น 
4. นายจนัทร์ตา  กนัทา นกัการเมืองทอ้งถ่ิน (สจ.) 
5. นายประพนัธ์  ใจเงิน ทาํนา/รับจา้ง 
6. นางมยรุา  สุภาวดี  ช่างเสริมสวย 
7. นางคาํแสน  แกว้สืบ ผูจ้ดัการวงดนตรี 
8. นางสร้อยสุดา  ภิราษร คา้ขาย (ก๋วยเต๋ียว) 
9. นายเขียว  ใจธรรม  ทาํนา 
10. นายสิงห์คาํ  อินตะ๊นิล นกัการเมืองทอ้งถ่ิน (สท.) 
11. นายสมปราชญ ์ ภิราษร นกัเรียน 
12. นายวราวฒิุ  ญาวลิะ คา้ขาย (อาหารพื้นเมือง) 
13. นายวรากร  อภิชยั  ครูอตัราจา้ง 
โดยช่างซออาวุโสรุ่นเก่าอยา่งแม่ทองสร้อย ท่ียึดอาชีพคา้ขายคือ ขายก๋วยเต๋ียว ไดก้ล่าว

วา่ การเป็นช่างซอไม่สามารถยดึเป็นอาชีพหลกัไดเ้พราะงานแสดงซอจะมีฤดูกาล เหมือนการทาํนา 
ถา้หลงัจากหมดฤดูกาล จะไม่มีรายไดโ้ดยเฉพาะผูห้ญิงจะหายาก ดงับทสนทนาระหว่างผูว้ิจยักบั
ช่างซอดงัน้ี 
ทองสร้อย:  ปัจจุบนัน้ีห้ือยดึเป๋นอาชีพหลกัคงบ่ได ้(ยึดเป็นอาชีพหลกัไม่ได)้ เพราะช่วงงานจะ

มีแค่  5-6  เดือน 
ผูว้จิยั: ในช่วงเดือนไหนพอ่งเจา๊ (บา้งคะ) ? 
ทองสร้อย: ประมาณเดือนธนัวาคมถึงประมาณเดือนพฤษภาคม   เขา้มิถุนายนน่ีก่บ่ 

ค่อยมีละ (ไม่ค่อยมีแลว้) เขา้หนา้ฝนแลว้  ปีหน่ึงประมาณ  6  เดือนคือเฮาจะเอาซอ
มาเป็นอาชีพหลกับ่ (ไม่) ได ้
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ผูว้จิยั:  ปอจะห้ือขอ้มูลเก่ียวกบัภาพรวมของจา้งซอบา้นเฮาไดก่้เจา๊?  (สามารถให้ภาพรวม
ของช่างซอเชียงรายไดไ้หมคะ) 

ทองสร้อย:  มีน้อยคนต่ีเอาซอมาเป๋นอาชีพหลกั (มีน้อยคนท่ีซอเป็นอาชีพหลกั) ส่วนมากก่
แม่บ้านธรรมดา  ต่ีว่าซอตึงผวัตึงเมียน่ีก่บ่หันมีหนา (ซอทั้งสามี-ภรรยาก็ไม่มี) 
(สร้อยสุดา  ภิราษร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 สิงหาคม 2554) 

ส่วนช่างซอรุ่นใหม่อยา่งไกรวฒิุท่ียดึอาชีพคา้ขายเป็นอาชีพหลกัเช่นกนั ให้สัมภาษณ์วา่
ปัจจุบนัมีอาชีพ คา้ขายเป็นหลกั โดยเปิดขายอาหารพื้นเมือง ( ลาบหลู)้ อยู่ท่ีบา้น โดยจะซอเป็น
อาชีพเสริมโดยไดใ้หข้อ้มูลเพิ่มเติมวา่ ส่วนมากช่างซอในจงัหวดัเชียงราย ไม่มีซอเป็นอาชีพหลกักนั 
(วราวฒิุ  ญาวลิะ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 27 ธนัวาคม 2555) 

ดงันั้นอาจกล่าวไดว้า่ในยคุซอแบบประยุกตแ์มส้ภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปจากสังคม
ก่ึงอุตสาหกรรมเป็นสังคมยุคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการส่ือสาร แต่สถานภาพของช่างซอก็
ยงัคงเหมือนในยุคท่ีผ่านมา คือยงัสามารถซอเป็นอาชีพเสริมได้ แต่ยึดเป็นอาชีพหลักไม่ได ้
เน่ืองจากรายไดไ้ม่แน่นอน 

6.2.4  การปรับตวัดา้นวตัถุประสงคใ์นการแสดงเพลงซอ 
แมว้ตัถุประสงค์หลกัในการแสดงซอยงัเน้นให้ความบนัเทิง สนุกสนานแก่ผูช้ม โดย

สอดแทรกสาระความรู้ และเป็นการสร้างรายไดเ้สริมให้แก่ช่างซอ  ซ่ึงถึงแมจ้ะไม่มีงานแสดงทั้งปี 
แต่ช่วงฤดูกาลท่ีมีงานชุก ก็สามารถสร้างรายไดม้ากพอสมควรใหแ้ก่ช่างซอ 

อยา่งไรก็ตาม วตัถุประสงคท่ี์สาํคญัอีกประการหน่ึงท่ีเพิ่มเขา้มาในยคุน้ีท่ีเห็นไดช้ดัเจน
และ มีการกล่าวถึงกนัในกลุ่มช่างซอ โดยเฉพาะในความคิดเห็นของช่างซออาวุโสท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์ก็คือ การท่ีตอ้งการอยากจะอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมพื้นบา้นไว ้เพราะตระหนกัวา่ถา้พวก
ตนไม่ช่วยกนัอนุรักษไ์วแ้ลว้ เพลงซอจะไม่สามารถตา้นกระแสส่ือสมยัใหม่และค่อยๆ เลือนหายไป
ในท่ีสุด 

โดยช่างซอบ่าเก๋  ซ่ึงปัจจุบนันอกเหนือจากงานประจาํในตาํแหน่งผูใ้หญ่บา้น และงาน
เสริมคือการเป็นช่างซอแลว้ ยงัไดรั้บความไวว้างใจโดยถูกเลือกให้ดาํรงตาํเหน่งนายกสมาคมป่ี ซอ 
ลา้นนาคนแรกของจงัหวดัเชียงราย ซ่ึงเพิ่งก่อตั้งข้ึน ไดใ้ห้สัมภาษณ์วา่ การรับงานแสดงซอบางงาน 
เช่น งานวฒันธรรมชุมชน ถนนคนม่วน ชุมชนสันโคง้น้อย อ.เมือง จ.เชียงราย ท่ีจดัข้ึนทุกเยน็วนั
อาทิตยข์องสัปดาห์ ติดต่อกนัมาเป็นปีท่ี 3 แลว้นั้น โดยในงานจะจดัให้มีพื้นท่ีกิจกรรมการแสดง
เก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินจดั ซ่ึงคณะซอต่างๆ ในจงัหวดัเชียงราย ได้มีโอกาสผลดัเปล่ียน
หมุนเวียนกนัมาแสดง  โดยไดรั้บค่าตอบแทนจาํนวนหน่ึง  ซ่ึงถา้คิดจากค่าจา้งท่ีไดรั้บแลว้ไม่คุม้ 
แต่ได้คุยกันในกลุ่มช่างซอแล้วก็เห็นสมควรว่าจาํเป็นต้องมาแสดง  เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์

DPU



275 

ศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นไว ้เพราะไม่อยากให้ซอหายไป (นครินทร์ ใจธรรม, การส่ือสารระหว่าง
บุคคล, 20 มกราคม 2556)  

รวมถึงช่างซอมยุรา ป่าก่อดาํ ท่ีแมจ้ะมีอาชีพเป็นช่างเสริมสวยเป็นหลกั แต่ก็ยงัไม่คิด
เลิกเป็นช่างซอ เพราะใจรัก อยากจะอนุรักษไ์ว ้เน่ืองจากรู้วา่ หาช่างซอท่ีซอเป็นจริงๆ ในปัจจุบนัได้
ยาก (มยรุา สุภาวดี, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 8 มกราคม 2556)  

นอกจากนั้น ช่างซอทองสร้อย ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ช่างซอรุ่นใหม่ปัจจุบนั ไม่ค่อย
คาํนึงถึงเร่ืองการช่วยอนุรักษ ์เพราะไม่มีความเขา้ใจในคุณค่าอย่างลึกซ้ึง ดงันั้นการซอของช่างซอ
รุ่นใหม่ จึงเป็นอาชีพเสริมเพื่อรายไดแ้ละความอยูร่อด  ไม่ถึงแก่นแทข้องการส่งเสริมอนุรักษ ์

“บ่ (ไม่) ค่อยเน้น  เพราะว่าการฮบัฮู ้(รับรู้) ของศิลปินเหล่าน้ีมนัก่ยงับ่ถึงต่ีเต่ือ (ยงัไม่
เขา้ถึง) ศิลปินบ่าเด่ียวน้ี (เด๋ียวน้ี) อยู่เพื่อปากท้อง  เพื่อความอยู่รอด  บ่ (ไม่) ถึงแก่นแท้ว่าตอ้ง
อนุรักษ์เขาขอแค่วนัน้ีได้ไปงานมีงานห้ือได้ตงัค์ (ให้ได้เงิน) มาเล้ียงครอบครัวเขาก่ปอใจ๋ละ (ก็
พอใจแล้ว)  ตรงจุดนั้นยงับ่ถึงยงัไปบ่ (ยงัไปไม่ถึง) ถึงจุดท่ีตอ้งส่งเสริมอนุรักษ์  บางคร้ังความ
พร้อมทางปัจจยัก่ยะห้ือบ่พร้อม (ทาํให้ไม่พร้อม) ” (สร้อยสุดา  ภิราษร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 
1 สิงหาคม 2554)  

แต่ก็ยงัเป็นท่ีน่ายินดีว่า ช่างซอรุ่นใหม่บางคนอย่างเช่นช่างซอไกรวุฒิ ก็ได้กล่าวใน
เร่ืองเดียวกนัวา่ วตัถุประสงคใ์นการแสดงซอของตนคือ อยากจะอนุรักษ ์และไดใ้ชค้ติธรรมในการ
สอนผา่นเพลงซอ  (วราวฒิุ  ญาวลิะ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล,  27 ธนัวาคม 2555)  

ดงันั้นจะเห็นไดว้่าช่างซอในจงัหวดัเชียงราย ถา้เป็นช่างซอรุ่นเก่า แมต้อ้งการทาํเป็น
อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ แต่ยงัมีความตระหนักในวตัถุประสงค์ของการช่วยกันอนุรักษ์และ
เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นเพลงซอไว ้ เพราะกลวัจะสูญหายไป 

6.2.5  การปรับตวัดา้นบทบาทของช่างซอ 
แมย้งัตอ้งส่งเสริมเร่ืองความตระหนกัในบทบาทการเป็นช่างซอเพื่อสืบสานวฒันธรรม

พื้นบา้นของช่างซอรุ่นใหม่ให้มากข้ึนแต่บทบาทด้านอ่ืนๆ ของช่างซอในยุคซอแบบประยุกต์น้ี 
พบว่าช่างซอสามารถปรับตวัให้ครบเคร่ืองมากข้ึน คือเป็นทั้งผูใ้ห้สาระ ให้ความบนัเทิง  การเป็น
นกัโฆษณาและนกัประชาสัมพนัธ์  และบทบาทใหม่ท่ีไดรั้บความนิยมเพิ่มมากข้ึนคือ การเป็น“นกั
ส่งเสริมภาพลกัษณ์”ให้กบังานและเจา้ของงานหรือผูว้่าจา้ง เช่น การซอช่วงพิธีเปิดงานเชียงราย
ดอกไมง้าม  เป็นตน้ 

โดยในช่วงพิธีการนั้น ช่างซอก็จะทาํหน้าท่ีเป็นผูเ้ชิญชวนและนาํเสนอเน้ือหาสาระท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานผา่นการซอ แต่พอช่วงร่ืนเริงก็จะเปล่ียนบทบาทเป็นผูใ้ห้ความบนัเทิงโดยตอ้งทาํ
ให้ผูช้มเกิดความสนุกสนาน  นอกจากน้ีบทบาทการเป็นนักโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้กบับุคคล
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หรืองาน ก็สาํคญั โดยจะมีการเนน้ย ํ้าหรือกล่าวถึงคุณงามความดีต่างๆ ท่ีสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบั
งานหรือผูว้า่จา้ง ใหเ้กิดการจดจาํและสร้างทศันคติท่ีดี 

ซ่ึงช่างซอรุ่นเก่าจะมีความเขา้ใจในบทบาทของตนเองเป็นอยา่งดี  โดยเฉพาะในช่วงพิธี
การท่ีตอ้งมีการหาขอ้มูลและรู้ขั้นตอนการซอตามเน้ือหาให้สอดคล้องกบังาน เช่นในงานฉลอง
วิหารของวดั ท่ีตอ้งมีการเร่ิมตน้ดว้ยทกัทายผูม้าร่วมงาน  จากนั้นจะเป็นซอปัดเคราะห์  ซออาํนวย
อวยพร  แลว้ก็จะถึงเป็นการซอท่ีเก่ียวกบัวหิาร ความสําคญัของวิหาร ขอ้มูลการสร้างวา่ใครเป็นคน
มาสร้าง  แปลนวิหารมาจากไหน ใครเป็นคนออกแบบ เพราะมีความสําคญัทาํให้ผูม้าร่วมงานเห็น
คุณค่าในวหิารมากยิง่ข้ึน 

อยา่งไรก็ตาม ช่างซอรุ่นเก่าอยา่งช่างซอแม่จนัตา ศาลาหลม้ ไดใ้ห้สัมภาษณ์แสดงความ
ห่วงใยวา่ ช่างซอรุ่นปัจจุบนัจะเนน้การร้องเพลงซอประกอบการเตน้มากกวา่ ไม่ค่อยมีสาระ ซ่ึงเป็น
การไม่เขา้ใจบทบาทตนเองดีพอ 

“มนับ่ม่วน (ไม่สนุก) อนันั้นมนัเตน้ๆวิดๆ (เตน้) ได ้ แต่แม่สังเกต  ถา้แม่ไปซอแต่ละ
งาน  สมมติว่าซอในวดัไปซอฉลองวิหาร  หลงัจากเฮาซอทกัทาย  ปัดเคราะห์  ป๋ันปอน  หยงัแลว้
หมดก่จะถามวา่  พระวหิารมีคุณพระวหิาร  คุณพระพุทธอะหยงัจะอ้ี (อยา่งนั้นอยา่งน้ี) หลงัจากนั้น
เฮาก่ (เราก็) จะถามวา่เป่ินเอาสล่าจากไหนมาแป๋ง (เจา้ภาพเอาช่างท่ีไหนมาสร้าง) ไปเอาแปลนจาก
ไหนมาสร้าง  ไผเป๋น (ใครเป็น) คนออกแบบแปลน  วิหารแต่ละต่ีจะบ่าเหมือนกัน๋ (แต่ละท่ีจะไม่
เหมือนกนั) บางวดัเป้ินเอาแปลนลุกหลวงพระบางปู้ น (บางวดัเอาแปลนมาจากหลวงพระบางโน่น) 
แต่บ่าเด่ียวบ่ตอ้งฮูห้ยงันกั  เอาม่วนเขา้ว่า (แต่ปัจจุบนั ไม่ตอ้งรู้จกัมาก ขอให้สนุกเขา้ไว)้ (สุนนัทา 
แตม้ทอง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 2552) 

นอกจากน้ี ช่างซอแม่จนัตา ยงัได้กล่าวอย่างติดตลกว่า แม้พยายามปรับตวัทาํตาม
บทบาททั้งสาระและการสร้างความบนัเทิงให้แก่ผูช้ม แต่ดว้ยวยั รูปร่างหนา้ตา และบุคลิกภาพก็ไม่
เป็นท่ีช่ืนชอบของผูช้มรุ่นใหม่เท่าใดนกั 

อยา่งงานต่ี (ท่ี) หว้ยส้านใน (ช่ือหมู่บา้น-ผูว้ิจยั) ต่ีอีแม่ไปมาเต่ือนึง (ท่ีช่างซอไปมาคร้ัง
หน่ึง)  ตอนอีแม่ซอเป้ิน (หมายถึงผูช้ม) นัง่กินเหลา้กินเบียร์กัน๋ (กนั) ช่วงนั้นแม่ก่ (ก็) ซอสตริงเน๊าะ 
(นัน่แหละ) พอแม่ซอจบปุ๊บ  ในวงหนัก่มีนกัฮอ้ง (นกัร้อง) มาตวยเน๊าะ (มาดว้ยนัน่แหละ) นกัฮอ้ง
สาวนอ้ยต่ีนุ่งสั้นๆ ออกไปฮอ้งน่ะ  กาํน้ีไปมี (ปรากฏวา่) ...ออกไปเตน้กัน๋ยุบๆยาบๆ (เตน้กนัอยา่ง
คึกคกั)  แม่มาก๊ึด (คิด) ว่าถา้แม่ไปนุ่งสั้ นๆซักมอก (ขนาด) คืบน่ีออกไปซอจะเป็นจะได (จะเป็น
อย่างไร)  เขาจะออกมาเตน้ก่หา (หรือไม่) (หัวเราะ) ” (สุนนัทา  แตม้ทอง, การส่ือสารระหว่าง
บุคคล,  25 มกราคม 2556) 
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จะเห็นได้ว่า ช่างซอรุ่นอาวุโสจะเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนและปรับใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดีส่วนช่างซอรุ่นใหม่นั้น ในความคิดเห็นของช่างซออาวุโสคือยงัตอ้ง
เรียนรู้บทบาทหน้าท่ีท่ีให้เหมาะสมกบักาละเทศะมากกว่าน้ีส่วนช่างซอกลุ่มรุ่นใหม่คุณสมบติั
พื้นฐานคือ มีความสนใจและรักในการซอ  จะมีทั้งท่ีสืบทอดมาจากคนในครอบครัว และเรียนรู้
อยากฝึกเป็นการส่วนตวั ก็จะไปฝากตวัเป็นลูกศิษยข์องพ่อครูแม่ครูเพลงท่ีเก่งและมีช่ือเสียง  มีทั้ง
เคยบวชเรียน และไม่เคยบวชเรียนมาก่อนจึงพบวา่วยัก็เป็นตวักาํหนดความเหมาะสมในการแสดง
บทบาทดว้ย 

โดยจากการสัมภาษณ์ครูชาํนาญการพิเศษดา้นดนตรี และครูภูมิปัญญาไทยของจงัหวดั
เชียงราย ได้ให้ภาพรวมว่าลกัษณะของช่างซอว่า “ถา้ให้เห็นภาพของช่างซอเชียงราย น่าจะแบ่ง
ออกเป็น 4 เกรด เกรด A คือ แต่งเน้ือได ้ ซอได ้และมีปฏิภาณไหวพริบ  เกรด B คลา้ย A  แต่จะแต่ง
เน้ือไม่ไดเ้กรด C จะตอ้งตามบท ส่วน เกรด D เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน เร่ิมหัด” (พรหมเมศวร์  
สรรพศรี, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 25 มีนาคม 2555) 

6.2.6 การปรับตวัดา้นสาร/บทซอ (Message)  
6.2.6.1  การปรับตวัดา้นเน้ือหาของเพลงซอ 
เน้ือหาท่ีนาํมาซอในยุคเพลงซอแบบประยุกต์จะประกอบดว้ยทั้งสองส่วน คือส่วนพิธี

การในช่วงเชา้ จะเป็นการซอเน้ือหาสาระ ท่ีเป็นทางธรรม ตามลาํดบัขั้นตอนตามประเพณีนิยม แต่
ถา้เป็นช่วงบ่ายหลงัรับประทานอาหารกลางวนัก็จะเป็นการซอเร่ืองทัว่ไป ท่ีเป็นทางโลก อาจจะเป็น
เร่ืองราวในชีวิตประจาํวนั หรือเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจ เน้นความสนุกสนานให้ความบนัเทิง เอาใจ
เจา้ภาพและผูม้าร่วมงาน 

ถา้เป็นการซอแบบดั้งเดิม ช่างซออาวุโสจะมีหลกัในการซอท่ีถูกตอ้งตามฉนัทลกัษณ์ท่ี
ไดเ้รียนมา แต่ถา้เป็นช่างซอรุ่นใหม่ ท่ีซอโดยเนน้เน้ือหาให้ความสนุกสนานก็จะไม่คาํนึงถึงสัมผสั
มากนกั ดงัท่ีช่างซอประพนัธ์ไดก้ล่าวไวว้า่ 

“ซอมนัก่ (ก็) เหมือนกลอนข้ึนอือก่ตอ้งลงอือข้ึนอาก่ตอ้งลงอามนัมีตัว๋ก๊ะตัว๋กลํ้ าอยู่
เหมือนกัน๋ (กนั) กบักลอนแต่บ่าเด่ียวน้ีถือว่ามนัเปล่ียนไปจากแต่ก่อนคือสัมผสัน่ีบ่ (ไม่) ค่อยได้
เห็น” (ประพนัธ์  ใจเงิน, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 2552)  

ส่วนช่างซอแม่ทองสร้อย หนองเกา้ห้อง ไดใ้ห้สัมภาษณ์ ให้ความสําคญักบัตวัเน้ือหา
มากกวา่โครงสร้างไวว้า่เน้ือหาท่ีซอตอ้งทนัสมยั เขา้กบัเหตุการณ์ ซ่ึงช่างซอท่ีดีตอ้งติดตามข่าวสาร
บา้นเมือง เพราะปัจจุบนัสามารถรับรู้ผา่นส่ือต่างๆ ได ้แลว้นาํมาเผยแพร่ให้ผูฟั้ง ไม่ใช่ให้แต่ความ
บนัเทิง ตอ้งมีเน้ือหาสาระดว้ย 
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“เร่ืองท่ีซอส่วนมากก่ฮํ่าไปเร่ือยเฮาตอ้งมีความฮูใ้นเร่ืองนั้น ก่ตอ้งบอกขอ้มูลตวยอยู่
แลว้เน้ือหาก่น่าจะปรับเปล่ียนห้ือเขา้กบัสถานการณ์ถา้อูถึ้งเหตุการณ์เก่าๆคนก่บ่ฟังแลว้แม่จะห้ือ
มนัตนัยคุทุกสภาวการณ์ของเหตุการณ์ปัจจุบนัเหตุการณ์สังคมบา้นเมืองการเมืองสังคมส่วนหน่ึงต่ี
เฮาฮบัฮูจ้ากส่ือช่องทางไหนทางสถานีวิทยุโทรทศัน์ก๊ะทางหนงัสือพิมพก์๊ะเฮาก่เอาออกมาเผยแพร่
สู่ประชาชน เอาจะเอาจุดไหนมาออกจุดเด่นในเร่ืองเน้ือหาของสังคมนั้นเฮาเป๋นจ่างซอบ่ไจ่แค่ส่ือ
ความบนัเทิงเพียงอย่างเดียวส่ือพื้นบ้านน่ีสามารถห้ือในเร่ืองความฮู้ได้ตวยสามารถได้ตึงความ
บนัเทิงห้ือความฮูเ้ป๋นแหล่งข่าวสารไดม้นัตอ้งเอามารวมกัน๋ไดม้นัถึงจะเป๋นส่ือพื้นบา้นท่ีสมบูรณ์
แบบ” (สร้อยสุดา  ภิราษร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 2552)  

ในขณะท่ีช่างซอบ่าเก๋ ก็ได้กล่าวเสริมในประเด็นน้ีไวว้่าดูสถานการณ์ปัจจุบนั ซ่ึง
แลว้แต่ช่างซอแต่ละคนจะเอามาประยุกต์ ซ่ึงแตกต่างกนัไป แลว้แต่ลีลาของแต่ละคนแต่เน้ือหาท่ี
เป็นหวัใจสาํคญัควรตอ้งมี 

“ถ่ายทอดพุทธประวติัหัวใจของงาน เช่นงานทาํบุญข้าวสังข์ประวติัคนตายคนมา
ร่วมงานปรับตามงานแต่ลูกเล่นตอ้งสอดแทรก แลว้แต่ เป็นภูมิปัญญาตอ้งมีเทคนิคดึงคนเช่นไปซอ
ท่ีเชียงม่วน (ช่ืออาํเภอหน่ึงในจงัหวดัพะเยา) คนรุ่นใหม่มาจากกรุงเทพไม่เคยฟังก็โนม้นา้วให้ฟังได ้
เช่น ซอเร่ืองพรหมวิหารส่ีต้องมีเทคนิค เมตตาคือความรักใคร่ รักอย่างไรรักเสีย รักหาย ใช้ภูมิ
ปัญญาตอบใหน่้าฟัง ใหค้นสนใจ (นครินทร์ใจธรรม, การส่ือสารระหวา่งบุคคล,20 มกราคม 2556)  

แมใ้นปัจจุบนัการขบัซอ จะยงัคงใช้ภาษาพื้นบา้นลา้นนา ซ่ึงเรียกว่า ภาษาคาํเมือง อยู ่
แต่ไดมี้การปรับประยุกตใ์ชภ้าษาอ่ืนๆ เช่นภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาต่างประเทศ ใส่ไวใ้นเน้ือ
ร้อง เพื่อใหผู้ฟั้งเขา้ใจและยกระดบัวา่มีความเป็นสากลมากข้ึน 

โดยช่างซอแม่ทองสร้อย หนองเกา้หอ้ง ท่ีมีดีกรีเรียนจบระดบัปริญญาโท ซ่ึงถือวา่เรียน
สูงท่ีสุดในบรรดาช่างซอของจงัหวดัเชียงราย และมีลูกชายกาํลงัเรียนอยู่มธัยมปลายท่ีสืบเช้ือสาย
ความเป็นช่างซอมาจากแม่ปัจจุบนัเป็นคู่ถอ้งแม่-ลูก คู่เดียวของจงัหวดั จดัไดว้า่เป็นคณะซอท่ีมีหัว
กา้วหนา้และมีการปรับเน้ือหาใหท้นัสมยั ดงัท่ีแม่ทองสร้อยไดใ้หส้ัมภาษณ์วา่ 

“บ่าเด่ียว (เด๋ียวน้ี) มนัจาํเป็นตอ้งปรับเน้ือ (เน้ือร้อง) พ่อง ห้ือ (ให้) เขา้กบัยุค เขา้กบั
สมยั เวลาแม่ฮู ้(รู้) ว่าจะไปงานต้ีมีละอ่อน (มีเด็ก) ไปฟังตอ้งฮอ้ง (ร้อง) ใส่ภาษากาํไทยพ่อง ฝร่ัง
พอ่ง (ร้องภาษาไทยบา้ง ภาษาองักฤษบา้ง) ละอ่อน (เด็ก) จะชอบ” (สร้อยสุดา  ภิราษร, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 4 กุมภาพนัธ์ 2552)  

ดงันั้นเน้ือหาในแบบประยุกต์จะมีความหลากหลาย และทนัสมยั อาจมีการนาํภาษา
อ่ืนๆ ท่ีสร้างความน่าสนใจมาใชม้ากข้ึน 
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6.2.7  การปรับตวัดา้นรูปแบบการซอ 
รูปแบบการซอนั้น ถ้าเป็นงานทัว่ไป จะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบตามช่วงเวลาท่ีแสดง 

ปกติจะรับจา้งแสดงทั้งวนั  ในช่วงเช้าก็จะเป็นรูปแบบซอแบบดั้งเดิม คือการซอประกอบเคร่ือง
ดนตรีพื้นเมือง  ส่วนในช่วงบ่ายก็จะเป็นรูปแบบซอแบบประยุกต์คือ เป็นการซอประกอบเคร่ือง
ดนตรีสมยัใหม่ เช่น อีเลคโทน  คียบ์อร์ด  วงดนตรีสตริง หรือเปิดซีดีทาํนองเพลงสตริง  ซ่ึงสมยัน้ี
ไดมี้การประยกุตรู์ปแบบมากข้ึน เพื่อใหเ้กิดความสนุกสนาน เร้าใจ 

อยา่งไรก็ตามช่างซอแม่จนัตา ศาลาล่ม ไดก้ล่าวไวว้า่ มีความพยายามประยุกตใ์ห้เร้าใจ
ข้ึน โดยนาํวฒันธรรมของภาคอ่ืน ท่ีคิดวา่สนุกสนานมาใช ้โดยไม่คาํนึงถึงความเหมาะสมและการ
อนุรักษว์ฒันธรรมภาคเหนือ เช่น การฟ้อน ของเราไว ้

“อยา่งภาคเหนือเฮาเน่ีย (ของเรา) ตะก่อน (อดีต) มีซอ  มีฟ้อนเล็บ  ฟ้อนสาวไหม  แลว้
ก่อบ่าเด่ียวน้ี (ปัจจุบนั) ภาคอีสานเป้ินวฒันธรรมของเป้ินก่จะมีฟ้อนเซ้ิง  ฟ้อนแคนไดย้ินเสียงดนตรี
ของเป้ินก่อจะเร้าใจข้ึนมาแถ๋มหนอ้ย (อีกหน่อย) ก่ไปเอาของเป้ินมาเล่นมายะ (นาํเอาแบบอยา่งเขา
มาแสดง) แลว้บ่ (ไม่) นึกถึงวา่วฒันธรรมของภาคเหนือเฮาเน่ียมนัมีค่านัก๊ (มาก) ขนาดไหนสมควร
ก่อต้ีเฮาจะอนุรักษเ์อาไวซ้กัมอกได (ขนาดไหน) ” (สุนนัทา แตม้ทอง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 
กุมภาพนัธ์ 2552) 

โดยรูปแบบการซอมีการเปล่ียนไปตามเคร่ืองดนตรีประกอบ เพราะเก่ียวขอ้งกบัจงัหวะ
ในการซอ ทั้งน้ีช่างซอแม่จนัตา ซ่ึงกล่าวไดว้่าเป็นคณะแรกๆ ของจงัหวดัท่ีนาํเคร่ืองดนตรีสากล 
มาร่วมในการซอแบบประยุกต์ ก็ไดใ้ห้ความคิดเห็นว่า แมจ้าํเป็นจะตอ้งปรับเร่ืองเคร่ืองดนตรีให้
เหมาะสมกับรูปแบบท่ีมีความทนัสมัย  แต่ควรจะแยกแยะระหว่างซอแบบดั้ งเดิมกับซอแบบ
ประยุกต์ มิเช่นนั้นรูปแบบซอดั้ งเดิมท่ีแสดงออกถึงภูมิปัญญาพื้นบา้น จะค่อยๆ หายไป ดงับท
สนทนา ระหวา่งผูว้จิยั กบัช่างซอแม่จนัตา ดงัน้ี 
แม่จนัตา เปล่ียนไปนัก๊ขนาด 
ผูว้จิยั ในดา้นไหนพอ่งเจา๊  ? 
แม่จนัตา ในดา้นของเคร่ืองประกอบดนตรี  ตะก่อนเฮาไจป่ี้จุม  ตะก่อนเฮาไจป่ี้จุมห้า  บ่มีซึง  มีป่ี

เก๊า  ป่ีกล๋าง  ป่ีพระเอกเป้ินฮอ้งวา่ป่ีกอ้ย  ป่ีตบัน่ีเสียงนอ้ย  อีแม่จัง่เอามาวา่กนั  ป่ีเก๊า  ป่ี
กล๋าง  ป่ีนาง  ป่ีกอ้ย  ตะก่อน้ีบ่มีซึง  ต่อมาก่มีป่ีจุมส่ี 

ผูว้จิยั ท่ีเพิ่มข้ึนมีก่เจา๊  ? 
แม่จนัตา ถา้อูถึ้งวา่ภูมิปัญญาเคร่ืองดนตรีลดลง  ตะก่อนไจน้ัก๊กวา่น้ี  ตะก่อนไจป่ี้ส่ีเล่ม  บ่ไจ่ก่ะ   

ห้าเล่ม  ต่อมาไจส่ี้เล่ม  ต่อมาไจส้ามเล่มกบัซึงหน่ึง  เพิ่มซึงข้ึนมาลดป่ีลง  หายลงไป
เหลือป่ีสาม  เพราะมีซึง  เอาไปเอามาก่เป๋นมีคียบ์อร์ดเขา้มาเพิ่มบ่ค่อยไดไ้จซึ้ง  ป่ีไจ้
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สองเล่ม  บางคณะไจคี้ยบ์อร์ดเขา้มาเพิ่มความม่วนความเร่า ร้อ น ห้ื อ กับ จัง ห ว ะ  
มนัเล่นไดห้ลายเสียง 

ผูว้จิยั แม่จัน๋ตาวา่ดีก่ท่ีมนัมีววิฒันาการแบบน้ี? 
แม่จนัตา ก่าหมู่จ่างซอน่ีบ่ดี  แต่คนอ่ืนก๊ึดอยา่งแม่ก่น่ีก่บ่ฮู ้ แม่ก๊ึดวา่เม่ืเฮานาํดนตรีไทยบ่ไจ่ดนตรี

ทอ้งถ่ินบ่ไจ่ภูมิปัญญาหนาลูก  ดงันั้นเฮาจะเอาซอเม่ือซอสตริงซอประยุกตเ์ขา้คียบ์อร์ด
เอามาเป๋นซอวฒันธรรมบ่ได ้

ผูว้จิยั ควรจะแยกกนั  ระหวา่ซอสตริงกบัซอวฒันธรรมมนัไปกนัไม่ไดแ้ม่นก่  ? 
แม่จนัตา แม่นควรแยกกัน๋  มนัไปกัน๋คนละแบบ  อย่างกบัเฮาซอป่ีไผมนัจะมาฮอ้งฮาํทาํเพลงท่ี

จริงมันได้  อย่างซึงเน่ียเฮาจะเอาไปดีดจังหวะไหนมันก่ได้  แต่คนในท้องถ่ินเฮา
มองขา้ม  มนัดูบ่หรูหรา (สุนนัทา แตม้ทอง, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 
2552) 
กล่าวโดยสรุปคือ ซอแบบประยุกต์ จะมีรูปแบบท่ีเร้าใจตามจงัหวะของเคร่ืองดนตรี

ประกอบท่ีเป็นสตริงมากข้ึน แต่ทาํให้ความโดดเด่นของวฒันธรรมดนตรีแบบลา้นนาเลือนหายไป  
ทาํใหช่้างซอรุ่นเก่าไม่ค่อยเห็นดว้ย แต่ช่างซอรุ่นใหม่มองวา่เป็นเร่ืองท่ีตอ้งปรับเปล่ียนไปตามยคุ 

6.2.7.1  ขั้นตอนการแสดง 
ซอแบบประยุกต์ ซ่ึงมีเคร่ืองเสียงหรือดนตรีสมยัใหม่เขา้มาร่วมให้จงัหวะ เพื่อความ

คึกคกั สนุกสนาน จะนิยมแสดงในช่วงบ่ายถึงคํ่าของการซอในแต่ละงาน  โดยปกติการซอจะเร่ิม
แสดงตั้งแต่ช่วงเชา้ซ่ึงจะเป็นซอแบบดั้งเดิมจนหลงัจากรับประทานอาหารกลางวนัเสร็จจึงจะเร่ิมซอ
ตลก คลายเครียด บางงานซอต่อไปจนถึงช่วงคํ่า 

โดยช่างซอรุ่นเก่า จนัตา คณะรุ่งฟ้าเจริญศิลป์ สันต้นกอก ได้กล่าวถึงขั้นตอนท่ีไม่
แตกต่างจากช่างซอคณะอ่ืนๆ วา่การซอก็ยงัแบ่งเป็น 3 ช่วง เหมือนในอดีต  คือ การข้ึนครู  จากนั้นก็
จะเร่ิมเขา้สู่การซอพิธีการในช่วงเชา้  และช่วงบ่ายจะเป็นการซอของช่างซอรุ่นใหม่ 

“ขั้นตอนการซอก็จะมีก๋านข้ึนครูแลว้ก่อซอเร่ิมท่ีป่ีข้ึนทาํนองตั้งเจียงใหม่ไปทาํนองจะ
ปุ ทาํนองละมา้ยสูมาครัวตานอ่ือจากนั้นเชิญกินขา้วกินเสร็จเป็นช่วงบ่าย ในปัจจุบนัจะให้ช่างซอรุ่น
ใหม่ข้ึนสรุปคืองาย (ช่วงเชา้) ซอศีล ธรรม ฮํ่า ปอนตอน (ช่วงบ่าย) ซอตลก (จนัทร์ตากนัทา, การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล,16 มีนาคม 2556)  

ส่วนช่างซอไกรวุฒิช่างซอรุ่นใหม่ ก็ไดใ้ห้สัมภาษณ์เก่ียวกบัขั้นตอนการซอในทาํนอง
เดียวกนัวา่ แบ่งเป็น 3 ช่วง  

“เช้า – เน้ือหาตามลกัษณะงานท่ีจา้งเกร่ินนํ้ า พูดถึงพิธีการงาย- ซอฮํ่า เช่น งานปอย ก็
เรียกวา่ “ฮํ่าปอย”บ่าย- ซอตลกองคป์ระกอบคือ เชา้-งาย เป็นการฮํ่าปอยซอหวัใจของซอ ท่ีข้ึนอยูก่บั

DPU



281 

งานบ่าย-จิปาถะ ขั้นตอนก็จะมี ไหวค้รูซอสวสัดี (หลอน 1. ตั้งเชียงใหม่ 2. จะปุ 3. ละมา้ย 4. ซอสู
มา 5. ซอเขา้หวัใจของงาน ก่อนกินขา้วตอนจะมีการเชิญชวนผูฟั้งกินขา้วพกัหน่ึงชัว่โมงตอนบ่าย
เปล่ียนเป็นอีกคู่หน่ึง (วราวฒิุ  ญาวลิะ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 27 ธนัวาคม 2555)  

โดยช่างซอสมปราชญไ์ดก้ล่าวเสริมวา่งานซอแต่ละงานปัจจุบนัจะประกอบไดด้ว้ย 2-3 
ช่วงเวลา ช่วงแรก เช้า 09.00 – 12.00 น.จะเป็นซอบรรยายบรรยากาศงาน เล่าถึงความเป็นมาและ
ความสําคญัของงาน หลงัจากนั้นจะหยุดพกัรับประทานอาหารกลางวนั แลว้เร่ิมช่วงท่ี 2 บ่าย เวลา 
13.00 – 16.00 น. ส่วนช่วงท่ี 3 เยน็ถึงคํ่า แลว้แต่ความตอ้งการของเจา้ภาพ จะเป็นของแถมซ่ึงเป็น
ลกัษณะดนตรีลูกทุ่งหรือเพลงคาํเมือง (สมปราชญ์  ภิราษร, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 20 
พฤษภาคม 2556)  

ทาํใหไ้ดข้อ้สรุปวา่ขั้นตอนในการซอยุคซอแบบประยุกต ์จะนิยมขั้นตอนเหมือนยุคซอ
แบบดั้งเดิมและแบ่งเป็น2ช่วงเป็นหลกั ไดแ้ก่ ช่วงเช้ากบัช่วงเยน็ส่วนหัวคํ่าจนอาจถึงกลางคืน จะ
เป็นลกัษณะดนตรีประยกุต ์เช่นประเภทสตริงหรือลูกทุ่งคาํเมือง  

6.2.7.2  ประเภทของเพลงซอ 
ประเภท (genre) ของเพลงซอลา้นนาตั้งแต่อดีตท่ีพบว่ามีการแบ่งออกเป็น2ประเภท 

ประเภทแรกจะเป็นการซอท่ีเก่ียวกบัทางธรรม (Sacred World) ซ่ึงเป็นส่วนท่ี เก่ียวขอ้งกบัพิธีกรรม
ความเช่ือของชาวลา้นนาซ่ึงจะนิยมซอในช่วงพิธีการของงานช่วงเชา้ซ่ึงทาํนองยงัคงเป็นทาํนองตาม
ประเพณีนิยมท่ีถือปฏิบติักนัมาโดยเน้ือหาการซอก็จะเก่ียวขอ้งกบังาน 

ส่วนซออีกประเภทหน่ึงท่ีนิยมซอในช่วงบ่ายหลงัจากเสร็จส้ินพิธีกรรมทางศาสนา ซ่ึง
เป็นการซอเร่ืองเก่ียวกบัทางโลกย ์(Secular World) ตามวิถีชาวบา้นเป็นส่วนท่ีเป็นรูปแบบท่ีไดรั้บ
ความนิยมเพิ่มมากข้ึนแม้ในยุคน้ีจะพบว่ามีการซอทั้ งสองประเภท แต่ผูว้่าจ้างบางงานจะให้
ความสาํคญักบัซอประเภททางโลกยม์ากกวา่ทางธรรม ดงัท่ีช่างซอรุ่นเก่าๆ ไดเ้ล่าใหฟั้งวา่ 

เวลาเป้ิน (ผูว้่าจา้ง/เจา้ภาพ) มาว่าจา้งห้ือ (ให้) ไปแสดงก็จะบอกว่าเอาซอสตริงเน้อ 
(นะ) เฮา (เรา) ก็จะบอกเป้ิน (เขา) ว่าต๋อน (ตอน) ภาคเจา้ (ช่วงเชา้) ตอนเป๋น (เป็น) ซอป่ีน่อ (นะ) 
(สิงห์คาํ  อินตะ๊นิล, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 17 มีนาคม 2556)  

ซ่ึงในว่าจา้งให้แสดงซอในแต่ละคร้ังจะมีเน้ือหาทั้งประเภทท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางธรรม
และเก่ียวขอ้งกบัทางโลก โดยจะแยกช่วงเวลาในการแสดงกนัอยา่งชดัเจน 

6.2.8  ช่องทางการส่ือสาร 
ซอแบบประยกุตใ์ช้ลกัษณะของสถานท่ีแสดงซอ ท่ีเรียกวา่ “ ผามซอ”  เช่นเดียวกบัซอ

แบบดั้งเดิม แต่อาจมีการปรับรูปแบบและลกัษณะให้เหมาะสมกบังาน ท่ีมีทั้งขนาดเล็กและขนาด
ใหญ่ตามความยิ่งใหญ่ของงาน บางงาน เหมือนเวทีแสดงดนตรี ถา้งานไหนใชค้ณะใหญ่ เจา้ภาพก็
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จะจดัผามใหร้องรับไดต้ามจาํนวนคณะซอหรือปัจจุบนับางคณะจะร่วมค่าจดัเวทีไปดว้ย เพื่ออาํนวย
ความสะดวกใหเ้จา้ภาพ 

6.2.8.1  วาระโอกาส 
โอกาสในการแสดงมีมากข้ึน ทั้งงานบุญประเพณีประจาํปี แบบดั้งเดิมท่ีในชุมชนยงัคง

นิยมกันอยู่และรูปแบบงานกิจกรรมพิ เศษงานประชุมสัมมนา หรืองานรับน้องใหม่ของ
สถาบนัการศึกษา เป็นตน้ 

จากการสัมภาษณ์ช่างซอแม่ทองสร้อย ซ่ึงเป็นช่างซอท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดั และจดัได้
วา่มีงานต่อเน่ืองซ่ึงเป็นอีกคณะท่ีมีการปรับตวัให้มีทั้งซอแบบดั้งเดิมและซอแบบประยุกตแ์ละยงัมี
ดนตรี ซ่ึงเรียกวา่ “ของแถม” ใหก้บัผูว้า่จา้งอีกดว้ย โดยพบวา่ในแต่ละปี จะมีงานมากพอสมควร ทั้ง
งานเทศกาล งานบุญทางพุทธศาสนา 

“ในปีหน่ึงๆ มีงานประมาณ50-70งานต่อปีส่วนมากเป๋นงานเก่ียวกบัเทศกาลพวกสร้าง
ฉลองวหิารกุฏิกาํแปง (กาํแพง) วดัก่พวกน้ีล่ะเป๋นงานฉลองเก่ียวกบัพระพุทธศาสนาพวกวตัถุสถาน
ภายในวดัอย่างบา้นใหม่น่ีก่องานบุญจาวบา้น (ชาวบา้น) เน๊าะงานสรงนํ้ าพระพุทธน่ีก่ (ก็) งาน
เทศกาลงานบวชพระน่ีก่ประเพณีของจาวบา้นของพระพุทธศาสนา” (สร้อยสุดา  ภิราษร, การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 2552) 

อยา่งไรก็ดี ในปี พ.ศ. 2555 หลงัจากช่วงท่ีมีการเลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ิน ผูว้ิจยัไดมี้โอกาส
กลบัไปสัมภาษณ์ช่างซอแม่ทองสร้อยอีกคร้ังพบวา่ มีนกัการเมืองทอ้งถ่ินมาวา่จา้งให้แต่งเพลงซอ 
และนาํไปในการหาเสียง จนไปรับการเลือกตั้งหลายรายจึงพบโอกาสใหม่ท่ีเพิ่มเขา้มา 

นอกจากนั้น ในงานสัมมนา หรือตามเทศกาลส่งเสริมการท่องเท่ียวระดบัจงัหวดั ก็จะ
เป็นอีกหน่ึงโอกาสท่ีเพลงซอไดไ้ปแสดงเพื่อสะทอ้นภาพลกัษณ์ความเป็นลา้นนาในงานให้มีความ
น่าสนใจและคุณค่ามากข้ึน ดงัท่ีแม่จนัตา ไดใ้หส้ัมภาษณ์วา่“งานระดบัจงัหวดั อยา่งงานดอกไมง้าม
ก็ไดฮ้บัเชิญไปห้ือไปฮํ่า (ร้องเพลงซอ) ต๋อนเปิดงาน ก็ซอเก่ียวกบัความน่าสนใจ๋ของงาน แขกวีไอ
พีต้ีมาร่วมงานงานสัมมนาของหน่วยงานก็ไดไ้ปหมัน่ (บ่อย) อยู”่ (สุนนัทา  แตม้ทอง, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 25 มกราคม2556) 

ดงันั้นพบวา่ โอกาสในการแสดงจึงเปิดกวา้งและหลากหลายตามลกัษณะของงานมาก
ยิ่งข้ึน ส่วนใหญ่ยงัเก่ียวขอ้งกบัเทศกาลงานบุญทางพุทธศาสนา แต่ในระยะ 2-3 ปีท่ีผา่นมาจะเพิ่ม
โอกาสใหม่  เช่น ในงานสัมมนา  การหาเสียงเลือกตั้ ง  การสร้างภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว  เป็นตน้ 
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6.2.8.2  สถานท่ี/ช่องทาง 
ปัจจุบนั การแสดงซอจะไม่ยึดติดกบัสถานท่ี โดยสามารถจดัแสดงซอได ้แลว้แต่ความ

สะดวกและเหมาะสมของงาน รวมทั้งมีการใช้ส่ือสมยัใหม่ ช่วยเพิ่มช่องทางในการติดต่อส่ือสาร
ระหวา่งช่างซอและผูว้า่จา้งและการช่วย เผยแพร่เพื่อเขา้ถึงผูฟั้งไดม้ากยิง่ข้ึน 

ซ่ึงช่างซอจนัตา คณะรุ่งฟ้าเจริญศิลป์ สันตน้กอก ไดก้ล่าวถึงความสะดวกสบายให้การ
ใชส่ื้อสมยัใหม่เป็นช่องทางในการซอวา่อดัทาํนองเพลง ให้แผ่นดิสก์ แลว้ใชเ้ปิดประกอบการร้อง
ให้เขา้ทาํนองเรียกว่า “ดนตรีคอม” เช่นเพลงนํ้ าตาเมียหลวง เป็นซอซ่ิง วิธีการก็จะดน้สด โดยใช้
ความสามารถส่วนตวัของช่างซอส่วนมากเล่นในพื้นท่ี เชียงรายพะเยาลาํปาง และเชียงใหม่ รวมถึง
ผูว้า่จา้งมีการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการคน้หาและเลือกช่างซอท่ีตรงกบัความตอ้งการได ้
ซ่ึงท่ีตนเองไดป้ระสบมา ปรากฏวา่ปัจจุบนั“พระ” นิยมท่ีวา่จา้งใหไ้ปแสดงในงานประจาํปีของวดัท่ี
มกัจะจดัข้ึนทุกปีอยา่งต่อเน่ือง และเป็นผูว้า่จา้งท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจจา้ง 

“ใช้หลัก3 ตัวเหลียว 7 ตัวเตียวข้ึน อี ลง อี ข้ึน อา ลง อาคนจะจ้าง จะใช้วิธีก๋าน
เปิดเน็ตดู แลว้เลือกว่าจะเอาช่างซอคณะไหนคนจา้งปัจจุบนัท่ีเยอะคือตุ๊เจ๊า (พระ) มีการหาจา้งจ่าง
ซอไปสลบัสับเปล่ียนเพื่อให้งานน่าสนใจ (จนัทร์ตา  กนัทา, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 16 มีนาคม
2556) 

ในทางกลบักนั นอกจากจะใช้ส่ืออินเทอร์เน็ต เป็นช่องทางของนายจา้งในการเสาะหา
ช่างซอท่ีพึงพอใจแลว้ช่างซอก็ยงัสามารถใชส่ื้อสมยัใหม่น้ี เป็นช่องทางในการเผยแพร่งานและรับ
งานดว้ย ดงัคาํกล่าวของช่างซอไกรวติุ ท่ีวา่ 

“ช่างซอรุ่นเก่า จะรับงานตามส่ือประเพณีหรือส่ือพิธีกรรมขั้นตอนเหมือนเดิมช่างซอ
รุ่นใหม่ จะรับงานโดย เอาโหลดลงยทููบคนเดียว (เอง) แลว้จะมี ลูกคา้/ผูว้า่จา้งติดต่อมาเอง (วราวุฒิ  
ญาวลิะ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 27 ธนัวาคม 2555) 

ดงันั้นส่ือสมยัใหม่ จึงเขา้มาเพิ่มช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหว่างผูว้่าจา้งและช่าง
ซอมากข้ึน ทาํใหมี้โอกาสเป็นผูเ้ลือกและผูถู้กเลือก 

6.2.9  ผูรั้บสาร/ผูช้มซอ (Receiver)  
ในยุคน้ีสามารถแบ่งผูรั้บสารออกเป็น  2  กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูฟั้งท่ีมีอายุอยูใ่นวยักลางคนข้ึน

ไปท่ีฟังซอแบบดั้งเดิม  ส่วนเยาวชนคนรุ่นใหม่ จะนิยมฟังซอแบบประยุกต์ หรือซอสตริงมากกว่า  
ช่างซอรุ่นอาวโุส จึงตอ้งปรับตวัใหส้ามารถซอแบบประยกุตไ์ดด้ว้ย 

จากการสัมภาษณ์ช่างซอแม่จนัตา ศาลาล่ม ไดก้ล่าววา่มีความจาํเป็นตอ้งปรับ เน่ืองจาก
เป็นความตอ้งการของชุมชน“เพราะคนบา้นเฮา (เรา) ในแต่ละชุมชนมนัอยากห้ือเป๋นจะอ้ี (อยากให้
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เป็นอยง่น้ี) อยากห้ือมนัเร้าใจ๋ (อยากให้เร้าใจ) ข้ึน” (สุนนัทา  แตม้ทอง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล,  
1 กุมภาพนัธ์ 2552) 

ส่วนช่างซอประพนัธ์  ไดใ้ห้สัมภาษณ์ วา่เม่ือมีโอกาสไปแสดงในสถาบนัการศึกษาใน
จงัหวดัเชียงราย  ซ่ึงผูฟั้งจะเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน ก็ตอ้งซอแบบประยกุต ์ ถึงจะไดรั้บการตอบรับ
ท่ีดี 

“ก๋านตอบรับก่ดี (การตอบรับก็ดี) อย่างต่ีเกยไปซอต๋าม (ท่ีเคยไปซอ) มหาวิทยาลัย  
โรงเรียนดาํรง  โรงเรียนสันโคง้  ผมก่เกยไป (ก็เคยไป) น่ีมีกลุ่มต่ี (ท่ี) สนใจดี  เพราะเฮา (เรา) ซอ
แบบก่ึงๆกลางๆ(หมายถึงทั้งแบบดั้งเดิมและแบบประยุกต-์ผูว้ิจยั) (ประพนัธ์  ใจเงิน, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล,  1 กุมภาพนัธ์ 2552) 

อย่างไรก็ตาม ช่างซอพ่อสิงห์แกว้  วงศ์มูล ไดใ้ห้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ผูฟั้งน้อยลง
และเม่ือใช้การซอแบบประยุกต์มากเกินไป ก็จะไม่เขา้ใจความหมายของเน้ือหาท่ีซอเท่าท่ีควร  
เพราะภาษาถ่ินหายไปดว้ย 

“คนฟังตะก่อนมีนกั (สมยัก่อนมีเยอะ)  มีความรู้ เขียนค่าวจา้ง  จดหมายเป็นค่าวกลอน  
มาบ่าเด๋ียว 50 ปลายบ่ฮู ้(ไม่รู้) แลว้  เม่ือก่อนละอ่อน (เด็ก) ป.4 ฟังฮู ้(รู้) เร่ืองมีเฮไคหวั (ฟังรู้เร่ืองมี
หัวเราะ) อยู่  มาบ่าเด่ียวน้ี (ปัจจุบนั) บ่ฮู ้(ไม่รู้) เร่ืองเลย  ยาก...เฮา (เรา) คนสอน  คนไปซอก็ใจ
อ่อนนนนน (ลากเสียงยาว)  เหมือนสีสะล้อห้ือควายฟัง (เหมือนสีซอให้ควายฟัง) (หัวเราะ)      
(สิงห์แกว้ วงศม์ูล, การส่ือสารระหวา่งบุคคล,  11 มีนาคม 2556) 

6.2.10  ประเภทของผูรั้บสาร 
6.2.10.1  เจา้ภาพ/ผูว้า่จา้ง 
นอกจากเจา้ของงานหรือเจา้ของบา้นเป็นผูว้่าจา้งแล้ว ในยุคน้ีอย่างท่ีได้กล่าวไปบา้ง

แลว้วา่ พบวา่มีพระภิกษุ รวมถึงนกัการเมืองทอ้งถ่ิน และผูจ้ดังานท่ีตอ้งการเสริมสร้างภาพลกัษณ์
ความเป็นลา้นนาของงานมาวา่จา้งมากข้ึน 

โดยจากการสัมภาษณ์ นายสะอาด  ปัญญาดี  สมาชิกสภาจงัหวดัเชียงราย (สจ.) ท่ีถือได้
วา่เป็นผูริ้เร่ิมนาํการใชเ้พลงซอในการหาเสียงมาใชอี้กคร้ังในยุคน้ี  ไดก้ล่าววา่ ใชรู้ปแบบการวา่จา้ง
ให้ช่างซออดัเสียงลงแผ่นซีดีเป็นเพลงซอ ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกบัการหาเสียง ไปเปิดตามชุมชนต่างๆ 
ในพื้นท่ี ปรากฏว่าไดรั้บการตอบรับท่ีดีมาก และคิดวา่การใช้กลยุทธ์หาเสียงจากเพลงซอ น่าจะมี
ส่วนสาํคญั  ท่ีตนเองไดรั้บการเลือกตั้งดว้ยคะแนนเสียงท่วมทน้คร้ังน้ี และหลงัจากการไดรั้บเลือก
แลว้ มีนกัการเมืองทอ้งถ่ินคนอ่ืนๆ มาขอเบอร์โทรเพื่อติดต่อช่างซอ แลว้ก็ไปวา่จา้งช่างซอให้แต่ง
เพลงซอหาเสียงให ้และไดรั้บการเลือกตั้งดว้ย 
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“ใชซ้อของทองสร้อยหาเสียง เพราะกลุ่มหน่ึงชอบอยู ่ ตั้งแต่อายุ  50 ข้ึนไปจะชอบ ตํ่า
กว่าน้ีก็ฟังได้อยู่  เป้ิลฮอ้งว่า อาจารยส์ะอาด เป้ินก็เป๋นคนดี จ้ือว่าสะอาด ปัญญาดี เป้ินตึงดีพร่ัง
พร้อม (เอ้ือนเสียง) ปาดโท๊ะ มนัม่วนยะ่ เฮาเอาเบส เคร่ืองดนตรีสากลมาประยุกตด์ว้ย (ใชเ้ม่ือ ตุลา 
55 ท่ีผ่านมา) ถ้าไปจอดต๋ามกาดเป้ินว่าจอดเมินๆ ใจ้แบบภาษากลาง เขาบ่ค่อยฟัง มนัเป๋นเร่ือง
ธรรมดาซอเอาไวส้ําหรับความบนัเทิง และฟังตวย  ให้เพลงซอไป จา้งเขาแห่ไปกบัรถหาเสียง” 
(สะอาด  ปัญญาดี, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 17 พฤษภาคม 2556) 

6.2.10.2  ผูช้ม/ผูฟั้ง 
แมจ้ะมีหลากหลาย ทุกเพศ ทุกวยัมากยิ่งข้ึน แต่จะเป็นท่ีนิยมฟังในกลุ่มผูสู้งอายุ และ

กลุ่มคนวยักลางคนข้ึนไป กลุ่มเด็กและกลุ่มเยาวชนจะฟังได้เพื่อความบนัเทิง  ไม่ใช่การฟังแบบ
ซาบซ้ึงในสุนทรียข์องเพลงซอ 

แม่จนัตา  ศาลาล่ม ไดก้ล่าวว่าจากการสังเกตปรากฎการณ์ในสังคมเชียงรายปัจจุบนั  
เก่ียวกบัเพลงซอพบวา่เปล่ียนไป โดยคนรุ่นใหม่ไม่ใหค้วามสนใจ 

“แต่สมยับ่าเด่ียว  วฒันธรรมของเฮาเน่ียในดา้นซอ  ค่าวจ๊อย  มนัค่อนขา้งจะหดหายไป  
มนัคือวา่  คนรุ่นใหม่ๆมาเป้ินไปนิยมในดา้นวฒันธรรมของภาคอ่ืนๆแตน (แทน) แลว้ก็ของต่างชาติ
ตวย (ดว้ย) (สุนนัทา แตม้ทอง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 2552) 

และจากการสัมภาษณ์ ช่างซอคาํแสน  คณะนางแล 7 ซ่ึงในอดีตเป็นช่างซอท่ีไดรั้บการ
ยอมรับว่าซอไดไ้พเราะ ถูกตอ้งตามฉนัทลกัษณ์คนหน่ึงของจงัหวดัเชียงราย แต่ปัจจุบนั ไดก่้อตั้ง 
คณะวงดนตรีลูกทุ่งคาํเมือง นางแล 7 ซ่ึงได้รับความนิยมมาก  และเป็นท่ีต้องการของเจ้าภาพ
มากกว่า ก็กล่าวยอมรับว่าไม่ค่อยไดซ้อแบบดั้งเดิมแลว้ โดยจะมีบา้งบางงานท่ีซอสอดแทรก  จะ
เป็นลกัษณะซอสตริง หรือซอซ่ิงมากกวา่ 

“เจา้ภาพจะนิยมจา้งลกัษณะเป็นวงดนตรีสตริงมากข้ึน “ซอจะห่างไปละ (ซอแบบเดิม
จะน้อยลง) บา้นเมืองเปล่ียนแปลง คนชอบม่วน (สนุก) ซอป่ีมนัอิด (เหน่ือย) ในอนาคตแบบเก่า
น่าจะหายไป บ่า (ไม่) มีคนฟัง” (คาํแสน  แกว้สืบ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 27 ธนัวาคม 2555) 

6.2.11  ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูช้มกบัช่างซอ 
ผูช้มกบัช่างซอยงัสามารถความสัมพนัธ์กนัแบบใกลชิ้ด การส่ือสารแบบ เห็นหนา้เห็น

ตา (face to face communication) มีปฏิสัมพนัธ์ (interactive) หรือมีส่วนร่วม (participation) แต่การ
มีส่วนร่วมในกลุ่มวยัรุ่น ถา้เป็นซอแบบดั้งเดิมจะหายไปจะไม่ไดรั้บความสนใจเพราะไม่มีแรงจูงใจ
แต่จะชอบในช่วงซอแบบประยุกต์ ซ่ึงไม่สนใจเน้ือหาเน้นความสนุกสนาน“บางคนฟังก็เอาม่วน 
(สนุก) ถูกบา้งบ่ (ไม่) ถูกบา้ง เอาดนตรีวา่ คนฟังเป็นก็จะบอกวา่อะหยงับ่ฮู่วา่ไปเร่ือย (ซออะไรไม่
รู้) เหมือนถูกตอ้งบ่ (ไม่) ถูกใจ (สิงห์แกว้  วงศม์ูล, การส่ือสารระหวา่งบุคคล,  11 มีนาคม 2556) 
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หรือท่ีช่างซอแม่ทองสร้อย ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ “ส่วนใหญ่กลุ่มอายุ  70—80  ปี  
รองลงมาก่อ  40-50  ปี  ประมาณ  30 กวา่ก่อมีอยู ่ อยา่งพวก  20 ป๋าย (กวา่) น่ีบางทีถา้บ่ไจ่ (ไม่ใช่) 
วนัเสาร์วนัติตย ์(อาทิตย)์ ก่บ่มี (ก็ไม่มี) เขาไปเฮียน (เรียน) ไปทาํงานยิง่ถา้วยัสิบป๋าย (สิบกวา่) มนัก่
บ่มาฟังหรอกบ่มีไผจวน (ไม่มีใครชวน) มนัมามนับ่มีแฮงจูงใจ๋ (ไม่มีแรงจูงใจ” (สร้อยสุดา  ภิราษร, 
การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 สิงหาคม 2554) 

ช่างซอรุ่นอาวุโสบ่าเก๋ ไดก้ล่าวในทาํนองเดียวกนัว่า “ในอดีต หนุ่มสาวฟังเยอะมาใน
ปัจจุบนั ช่วง 4-5 ท่ีผา่นมา เร่ิมจางหาย” (นครินทร์  ใจธรรม, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 20 มีนาคม 
2556) 

ในขณะท่ีช่างซอไกรวฒิุ  ช่างซอรุ่นใหม่มองวา่ ซอยงัไม่ถึงขนาดจะขาดช่วงผูฟั้งไปเสีย
ทีเดียวแต่ตอ้งเป็นซอแบบประยกุตท่ี์เด็กจะชอบฟังมากกวา่ 

“ อยู่ท่ีกาละ (ช่วงเวลาท่ีซอ) ถา้เป็นซอหัวใจของงาน (หมายถึงซอประกอบพิธีกรรม
ในช่วงเชา้-ผูว้ิจยั) เด็กจะไม่ฟัง แต่ช่วงบ่ายจะฟังเพราะเป็นซอตลก” (วราวุฒิ  ญาวิละ, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 27 ธนัวาคม 2555) 

ซ่ึงช่างซอสมปราชญ์  ภิราษร ช่างซอรุ่นใหม่ก็ได้สะท้อนความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนว่า 
เพื่อนท่ีเป็นกลุ่มเยาวชน แมมี้ความสนใจเพราะรู้วา่เป็นเพลงของทอ้งถ่ิน แต่ก็ไม่ชอบฟัง  และฟังไม่
สนุก เน่ืองจากฟังภาษาคาํเมือง ไม่รู้เร่ือง 

“เวลาฮอ้ง (ร้อง) ซอ ห้ือ (ให)้ เพื่อนฟัง เพื่อนมนัก็สนใจฟังอยู ่แต่ฟังไดบ้่เมิน (ไม่นาน) 
มนับอกวา่ ฟังบ่ฮูเ้ร่ือง (ไม่รู้เร่ือง) บ่าม่วน (ไม่สนุก) บ่าค่อยสนใจ๋กัน๋ (ไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจ) 
หมดป. 6  มีซอจา้ง (ซอเป็น) คนเดียว  แรกๆก่มีเซ้ย (แซว) มีแซวกัน๋พ่อง (กนับา้ง) ” (สมปราชญ ์  
ภิราษร,สัมภาษณ์  4 กุมภาพนัธ์ 2552) 

แมจ้ะมีรูปแบบซอประยุกต์ หรือซอซ่ิง/ซอสตริงเขา้มา แต่ผูฟั้งในปัจจุบนั ก็จะเน้น
เฉพาะกลุ่ม หรือกลุ่มเร่ิมแคบลง ดว้ยขอ้จาํกดัทางดา้นภาษาท่ีใชซ่ึ้งเป็นภาษาพื้นเมือง ทาํให้เด็กรุ่น
ใหม่ ซ่ึงไม่ถูกสอนให้พูดหรือใช้ภาษาพื้นเมืองในการส่ือสาร ฟังเพลงซอไม่เข้าใจ ทาํให้ขาด
อรรถรส และอารมณ์ร่วมในการรับฟัง ดงันั้นกลุ่มผูฟั้งจึงจาํกดัวยั ท่ีเป็นวยักลางคนข้ึนไป 

อยา่งไรก็ตาม ในช่วงคร่ึงทศวรรษท่ีผา่นมา เม่ือกระแสวฒันธรรมนิยมมีการพูดถึงข้ึน
ในจงัหวดัเชียงราย ก็ไดมี้กลุ่มเด็กและเยาวชน ท่ีใหค้วามสนใจในดนตรีพื้นบา้นและเพลงซอ  ดงัคาํ
ให้สัมภาษณ์ของผูช้าํนาญการดา้นดนตรี ท่ีสอนหนงัสือให้ระดบัมธัยมมากว่า 30 ปีว่า “สังเกตว่า 
ช่วงหลงัๆ มา น่ี เยาวชนเร่ิมจะยอมรับวฒันธรรมทอ้งถ่ินมากข้ึน แต่ควรตอ้งไดรั้บการสนบัสนุน
อย่างเป็นระบบ เช่น เด็กท่ีมีความสามารถด้านน้ีอาจได้รับสิทธิพิเศษโควต้าให้เข้าเรียนใน
มหาวทิยาลยั” (พรหมเมศวร์  สรรพศรี, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 25 มีนาคม 2555) 
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6.3  คุณลกัษณะการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ 
ในการปรับตวัของคุณลกัษณะดา้นบทบาทหนา้ท่ีของเพลงซอนั้น พบว่าในยุคซอแบบ

ประยุกตน้ี์ มีการปรับเปล่ียนบทบาทหน้าท่ี คุณประะโยชน์ หรือมีการขยายหน้าท่ี เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการตามบริบทของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป มีทั้งลกัษณะหน้าท่ีท่ียงัคงเดิม เป็นบทบาท
สืบเน่ืองจากยุคซอแบบดั้ งเดิมบทบาทหน้าท่ีท่ีแมย้งัคงอยู่แต่ไม่เหมือนเดิมเลยทีเดียวท่ีเรียกว่า 
บทบาทหน้าท่ีคล่ีคลาย  รวมไปถึงบทบาทหน้าท่ีไม่เหมาะกบัยุคก็จะหายไป และมีบทบาทหน้าท่ี
ใหม่เพิ่มเขา้มา ทั้งน้ีสามารถพิจารณาไดท้ั้งในระดบัปัจเจกบุคคล ระดบัชุมชน และระดบัสังคม ซ่ึง
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

6.3.1  บทบาทหนา้ท่ีระดบัปัจเจกบุคคล 
6.3.1.1  การพฒันาตนเอง (Self-Formation)  

(1)  การฝึกความมานะอดทน 
โดยเฉพาะช่างซอรุ่นใหม่ท่ีตอ้งใช้ความมานะพยายามและความอดทนอย่างยิ่งยวด 

เน่ืองจากตอ้งแบ่งเวลาทั้งหน้าท่ีหลกัคือการเรียนและเวลาว่างในการมาฝึกซอ รวมไปถึงการฝึก
สมาธิในการท่องจาํบทซอ  เพื่อใหส้ามารถซอไดอ้ยา่งคล่องแคล่วเป็นธรรมชาติซ่ึงตอ้งอาศยัการฝึก
บ่อยๆ ช่างซอรุ่นใหม่ท่ียงัไม่มีประสบการณ์ แมจ้ะสามารถเรียนรู้การซอผ่านส่ือได ้ แต่ถา้จะซอ
ออกงานท่ีตอ้งอาศยัทั้งเน้ือหาและลีลาในการซอโตต้อบกนันั้นการไดมี้โอกาสร่วมแสดงกบัช่างซอ
รุ่นเก่า  เพื่อเพิ่มประสบการณ์ผ่านการสังเกตและเรียนรู้  การถาม-ตอบ และการส่งบท  การฝึก
ทกัษะการซอบ่อยข้ึน เพื่อให้การใชป้ฎิภาณไหวพริบต่างๆ ในการซอล่ืนไหลข้ึนดงัความคิดเห็นท่ี
ช่างซอแม่ทองสร้อย ท่ีใหค้วามสาํคญักบัการฝึกฝนพฒันาตนเอง  

“คือมนัอยูต่ี่ (ท่ี) ก๋านฝึกซอมนัมีอยู2่อยา่งซอแบบตะก่อน (ในอดีต) เป๋น (เป็น) การซอ
ตามปฏิภาณสองคือซอต๋ามต่ี (ตามท่ี) มีผูแ้ต่งไวถ้า้คนใดดน้กลอนสดได ้(ร้องซอโดยไม่ใช้บท – 
ผูว้จิยั) ก่ (ก็) สามารถอยูไ่ด ้อยา่งเหตุการณ์ต่างๆเร่ืองราวต่างๆในสังคมสามารถเรียงร้อยออกมาเป๋น 
(เป็น) ซอไดน่ี้ล่ะสามารถอยู่ได้ในเหตุการณ์ปัจจุบนัแต่ถา้บ่า (ไม่) มีไหวพริบปฏิภาณในการด้น
กลอนสดไดซ้อแต่บทต่ี (ท่ี) เขาแต่งห้ือ (ให้) มาซอแต่บทต่ี (ท่ี) เขาสอนมาก่ (ก็) อยู่บ่า (ไม่) ได”้ 
(สร้อยสุดา  ภิราษร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 2554) 

และจากประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาของช่างซอสมปราชญผ์ูเ้ป็นลูกชาย ท่ีไดก้ล่าวไวด้งัน้ี
“ต๋ามแม่ แม่อูก้็อูต๋้ามแม่ไป มนัก็เลยเป็นต๋ามไปเอง และอีกอย่าง..ใจ๋เฮาก็ชอบดว้ย” (สมปราชญ ์    
ภิราษร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 2552) 
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(2)  การทบทวนและเพิ่มพนูความรู้ 
ช่างซอตอ้งเป็นผูท่ี้หมัน่ทบทวนความรู้และแสวงหาความรู้เพราะตอ้งนาํไปสอดแทรก

ในเน้ือหาท่ีซอได้อย่างน่าเช่ือถือ แมไ้ม่จาํเป็นตอ้งรู้ลึกในเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัพุทธศาสนาและ
ประเพณี ความเช่ือต่างๆ เหมือนในอดีต  แต่ตอ้งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยูเ่สมอ 

การแสวงหาความรู้ ทั้ งช่างซอรุ่นอาวุโสท่ีเคยชินกับการซอแบบยุคดั้ งเดิมมาก่อน 
รวมถึงช่างซอรุ่นใหม่ท่ีแม้เกิดในยุคร่วมสมยัแต่ก็ต้องใฝ่หาความรู้ในทนัต่อเหตุการณ์ และยงั
จาํเป็นตอ้งเรียนรู้ขนบการซอในยุคดั้งเดิมบางอยา่งเพื่อคงความเป็นอตัลกัษณ์เอาไว ้ เช่น การไหว้
ครู ทาํนองซอรูปแบบต่างๆ  หรือการซอท่ีถูกต้องตามฉันทลักษณ์  เป็นต้น เป็นการยกระดับ
ศกัยภาพตนเองให้ไดรั้บความนิยมและเพิ่มความช่ืนชอบให้แก่ผูฟั้ง โดยช่างซอรุ่นเก่าและรุ่นกลาง
ยงัตอ้งพฒันาตนเองดา้นการเสริมสร้างความรู้และวิทยาการใหม่ๆ การติดตามข่าวสารบา้นเมือง 
รวมถึงทศันคติต่อยุคสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป ในขณะท่ีช่างซอรุ่นใหม่ แมจ้ะมีพื้นฐานความรู้และ
การศึกษาในระบบท่ีดีกว่า และความคิดท่ีทนัสมยั  แต่ยงัตอ้งแสวงหาความรู้ใหม่ๆ มาเติมในการ
สร้างสรรค์การซอเพราะมิฉะนั้นจะทาํให้ขาดความน่าสนใจไป  ดงัท่ีช่างซอแม่ทองสร้อย ไดใ้ห้
มุมมองไวว้า่ 

“จ่างซอ (ช่างซอ) ท่ีบ่ (ไม่) ปรับตวั ยงัซอเหมือนเดิมก็จะอยู่ยากข้ึน  จะบ่า (ไม่) มีไผ 
(ใคร) อยากฟัง เพราะฉะนั้น จ่างซอ (ช่างซอ) ตอ้งพฒันาตวัเก่า (ตวัเอง) ห้ือ (ให้) มีวิชัน่ (vision- 
วสิัยทศัน์) ตามยคุสมยัต้ี (ท่ี) เปล่ียนไป” (สร้อยสุดา  ภิราษร, 19 สิงหาคม 2556) 

โดยตอ้งเป็นความรู้ท่ีทนัสมยั  ดงันั้นช่างซอท่ีตอ้งการรักษาความนิยมจะตอ้งรู้จกัปรับ
ประยกุตเ์น้ือร้องเพลงซอ โดยนาํเหตุการณ์ปัจจุบนัมาสอดแทรก 

“ ต๋อนไปฮอ้งต้ีงานฮบัน้อง ต้ีงานของราชภฏั ก็ตอ้งปอฮู ้ว่าละอ่อนสมยัน้ี เป้ินสนใจ 
เร่ืองอะหยงัอยู่ ตอ้งสอนตวยว่า ฮบัน้องคืออะหยงั ชีวิตนกัศึกษาหน้าท่ีควรเป๋นจะได อนัน้ีก็ใส่เขา้
ไปได”้ (สุนนัทา แตม้ทอง,สัมภาษณ์ 1 กุมภาพนัธ์ 2552) 

(3)  การฝึกปฏิภาณไหวพริบ 
ซอ มีลักษณะสําคญัคือ เป็นเพลงปฏิพากษ์ ท่ีมีการร้องโตต้อบกนั ซ่ึงจาํเป็นตอ้งใช้

ปฏิภาณไหวพริบ เป็นการเรียนรู้ท่ีทั้งช่างซอทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ตอ้งพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  แมช่้าง
ซอรุ่นใหม่บางคน ท่ียงัไม่มีประสบการณ์มากพอ ก็ตอ้งอาศยัการฝึกร้องโตต้อบตามบทซอท่ีมีผูแ้ต่ง
ไวใ้ห้คล่องแคล่ว  ดงับทสนทนาระหว่างผูว้ิจยักบัช่างซอแม่จนัตาเก่ียวกบัการใชป้ฏิภาณไหวพริบ 
ดงัน้ี 
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ผูว้จิยั: อั้น...เวลาท่ีเฮาฮอ้ง (เราร้องซอ) ไปน้ีหมู่สัมผสัต่างๆน่ีมนัมาเองก๊ะ (สัมผสัต่างๆ มาเอง
หรือเปล่า) ?ก๊ะวา่เฮาจะตอ้งเตรียมไวก่้อน (หรือวา่เราเตรียมเน้ือไวแ้ลว้)  

 ช่างซอ:  อนัน้ีเป้ินก่อมาสัมภาษณ์อีแม่หลายคร้ังหลายหน (มีผูม้าสัมภาษณ์หลายคร้ังแลว้) แม่ก่
ห้ือคาํตอบบ่าไดช้ดัเจนนกั (ไม่ไดช้ดัเจนมาก) บางคนเป้ิน (เขา) ถามอีแม่วา่แม่ก๊ึด (คิด) 
ไวก่้อนก่ (หรือเปล่า) แม่ก่บ่ไดก๊ึ้ด (ไม่ไดคิ้ด) ไวก่้อนคือเฮา (เรา) จะผอ่ (พิจารณา) ไป
ตามสถานการณ์นั้นๆแลว้ก่ (ก็) หยิบเหตุการณ์สถานการณ์นั้นๆข้ึนมาบ่ไดก๊ึ้ดไวก่้อน 
(ไม่ไดคิ้ดไวก่้อน)  

ผูว้จิยั: อั้นก่แค่เฮา (เรา) มีหวัขอ้ประเด็นแลว้หยบิข้ึนมาเอามาเป๋นคาํซอแม่นก่ (มีแค่หวัขอ้แลว้
นาํมานึกต่อเป็นเพลงซอใช่ไหม)  

ช่างซอ: (อมยิม้) แลว้ตอบวา่ : ถา้จะห้ือ (ให้) อีแม่ไปไจ ้(ใช)้ ซอจ๊อยค่าวเพลงกล่อมลูกคืออีแม่
ก่อสามารถด้นไปได้ต๋าม (ตาม) ทาํนองต้ีแม่ไจ้ (ท่ีใช้) บางคนก่มีบางคนก่บ่มีซ่ึงก่
แลว้แต่จ่างซอแต่ละคนจะใส่กัน๋เขา้ไป (จะนาํเน้ือหาอะไรมาร้อง – ผูว้ิจยั) แลว้แต่ไหว
พริบปฏิภาณเน้ือหามนั บ่ไดต๋้ายตัว๋ (เน้ือหาไม่ไดต้ายตวั)  

 (สุนนัทาแตม้ทอง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 2552)  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํให้สัมภาษณ์ของช่างซอรุ่นใหม่ อย่างสมปราชญ์ ท่ีกล่าวว่า“อืม..

อั้นก่ (ก็) เอกลกัษณ์ของซอก่ (ก็) คือภาษากาํเมืองเฮาน่ี (ภาษาคาํเมือง) แลว้ก่ (ก็) จ่างซอ (ช่างซอ) ท่ี
ตอ้งมีไหวพริบปฏิภาณเป็นอตัตลกัษณ์ต่ีบ่มีไผ (ไม่มีใคร) เลียนแบบได้” (สมปราชญ์ ภิราษร,     
การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1กุมภาพนัธ์ 2552)  

(4)  การใชจิ้นตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
ช่างซอปัจจุบนัไม่สามารถแต่งบทซอเองไดโ้ดยส่วนใหญ่จะเป็นลกัษณะการนาํบทซอ

จากช่างซอท่ีมีช่ือเสียง แลว้นาํไปฝึกหัดซอเองตามรูปแบบของตน ดงันั้นบทบาทหนา้ท่ีในการใช้
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์นั้น เก่ียวขอ้งกบัการขบัซอท่ีในอดีตการซอไดห้ายไป เพราะ
ช่างซอไม่ไดเ้กิดการสร้างสรรคบ์ทซอข้ึนมาใหม่ อาศยัการร้องให้เขา้กบัจงัหวะและทาํนองจะเป็น
รูปแบบร้องท่องจาํมาจากเน้ือหาท่ีนาํมาจากพ่อครูแม่ครูสอนช่างซอรุ่นใหม่จะใชว้ิธีการท่องจาํตาม
บทเท่านั้นทาํใหไ้ม่ไดใ้ชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการซอเท่าท่ีควรอยา่งเช่น ช่างซอสมปราชญ ์ลูกชาย
แม่ทองสร้อยท่ีสามารถซอไดอ้ยา่งมืออาชีพมีลีลาการซอท่ีดึงดูดใจ แต่ส่วนใหญ่แลว้ จะใชเ้น้ือร้อง
จากท่ีแม่ไดแ้ต่งไวใ้ห้แลว้นาํมาท่องจาํให้ข้ึนใจจากนั้นนาํไปพลิกแพลงเล็กน้อยในการซอโดยช่าง
ซอแม่ทองสร้อยไดก้ล่าววา่ 

“จา้งซอ (ช่างซอ) สมยัน้ีซอตามเน้ือได้อย่างเดียวส่วนใหญ่บ่ (ไม่) สามารถครีเอท 
(create-สร้างสรรค์) เน้ือซอไดจ้ะใจ่ (ใช้) บทซอเก่าๆ ต้ีป้อครู (ท่ีพ่อครู) ศรีทวนแต่งไว ้แลว้เอามา
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ปรับนิดหน่อยถ้าเข้าลึกเข้าดึก (ซอยากๆ ท่ีต้องพลิกแพลง จะไปบ่เป๋นละ (ซอต่อไม่ได้)”        
(สร้อยสุดาภิราษร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 19 สิงหาคม 2556)  

6.3.1.2  การใหค้วามรู้ 
ช่างซอรุ่นเก่ายงัคงต้องมีความสามารถในการแสดงบทบาทหน้าท่ีการให้ความรู้

เก่ียวกบัประสบการณ์ด้านประวติัศาสตร์ศิลปะ วฒันธรรม และประเพณีของล้านนา แต่ตอ้งหา
ความรู้ท่ีเป็นประสบการณ์ร่วมสมยัมากข้ึนทั้งน้ีการใช้ทุนทางวฒันธรรมท่ีตนเองสะสมมาทั้ง
การศึกษาเล่าเรียน หรือจากการคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเองก็ยงัเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นสําหรับช่างซอในยุค
น้ีแต่ตอ้งหมัน่แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ท่ีทนัสมยั และเป็นท่ีน่าสนใจของผูช้มอยู่เสมอ ซ่ึงในการให้
ความรู้เก่ียวกบั ศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถ่ินพบวา่ช่างซอรุ่นเก่าบางคนท่ีไม่สามารถปรับตวัไดก้็
จะไดรั้บความนิยมวา่จา้งนอ้ยลง และผนัตวัเองไปประกอบอาชีพหลกัอยา่งอ่ืนแทนช่างซออาจตอ้ง
ใชพ้รสวรรคใ์นการปรับเน้ือหาท่ียากแก่การเขา้ใจใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึนส่วนช่างซอรุ่นใหม่จะไม่มีความรู้
เก่ียวกับประวติัศาสตร์ศิลปะ วฒันธรรม และประเพณีของล้านนา รวมถึงประสบการณ์ชีวิต
ภายนอกชุมชน จึงตอ้งอาศยับทซอร่วมสมยัท่ีแต่งจากช่างซอรุ่นเก่ามาซอโดยช่างซอแม่ทองสร้อย
ไดใ้หส้ัมภาษณ์วา่ 

“อยา่งเหตุการณ์ต่างๆเร่ืองราวต่างๆในสังคมสามารถเรียงร้อยออกมาเป๋น (เป็น) ซอได้
น่ีล่ะสามารถอยูไ่ดใ้นเหตุการณ์ปัจจุบนัแต่ถา้บ่า (ไม่) มีไหวพริบปฏิภาณในการดน้กลอนสดไดซ้อ
แต่บทต่ี (ท่ี) เขาแต่งห้ือ (ให)้ มาซอแต่บทต่ี (ท่ี) เขาสอนมาก่ (ก็) อยูบ่่า (ไม่) ไดจ่้างซอ (ช่างซอ) ท่ีบ่ 
(ไม่) ปรับตวั ยงัซอเหมือนเดิมก็จะอยูย่ากข้ึนจะบ่า (ไม่) มีไผ (ใคร) อยากฟัง เพราะฉะนั้น จ่างซอ 
(ช่างซอ) ตอ้งพฒันาตวัเก่า (ตวัเอง) เร่ืองท่ีซอส่วนมากก่ฮํ่าไปเร่ือยเฮาตอ้งมีความฮูใ้นเร่ืองนั้น ก่
ตอ้งบอกขอ้มูลตวยอยู่แลว้เน้ือหาก่น่าจะปรับเปล่ียนห้ือเขา้กบัสถานการณ์ถา้อูถึ้งเหตุการณ์เก่าๆ
คนก่บ่ฟังแลว้แม่จะห้ือมนัตนัยุคทุกสภาวการณ์ของเหตุการณ์ปัจจุบนัเหตุการณ์สังคมบา้นเมือง
การเมืองสังคม” (สร้อยสุดา  ภิราษร, 19 สิงหาคม 2556)  

ดงันั้น บทบาทในการให้ความรู้ จึงเป็นบทบาทท่ีสําคญัในอดีต ไดถู้กคล่ีคลายลง ช่าง
ซอไม่จาํเป็นตอ้งมีความรู้ท่ีลุ่มลึกแต่ควรตอ้งเป็นความรู้ท่ีร่วมสมยั 

6.3.1.3  การใหค้วามบนัเทิง 
บทบาทหน้าท่ีหลักของเพลงซอ ยงัคงเก่ียวข้องกับการให้ความบนัเทิงแต่จะเป็น

ลกัษณะรูปแบบการใหค้วามบนัเทิงสอดแทรกความรู้ตามยคุสมยัมากข้ึนแมก้ารให้ความบนัเทิงเป็น
หนา้ท่ีหลกัของส่ือพื้นบา้น แต่ลกัษณะท่ีสาํคญัของเพลงซอก็ยงัมีการสอดแทรกเน้ือหาสาระ ดงันั้น
ช่างซอยงัคงต้องพัฒนาการซอให้มีทั้ งความบันเทิงและสาระสอดแทรก และใช้การฝึกฝน
ความสามารถในการแสดงท่ีตอ้งเพิ่มเติมความรู้เก่ียวกบัเร่ืองทัว่ไปเหตุการณ์ประจาํวนัข่าวสาร
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บา้นเมืองสอดแทรกดว้ย เพื่อให้มีความน่าสนใจ โดยความบนัเทิงหลงัช่วงพิธีการก็เป็นเร่ืองท่ีช่าง
ซอจะตอ้งสร้างสรรคแ์ละหาเร่ืองราวมาแสดงให้น่าสนใจ ตามลีลาท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละ
บุคคลอยา่งไรก็ดีช่างซอแม่ทองสร้อยไดเ้สนอมุมมองไวว้า่ 

เฮาเป๋นจ่างซอบ่ไจ่แค่ส่ือความบนัเทิงเพียงอยา่งเดียวส่ือพื้นบา้นน่ีสามารถห้ือในเร่ือง
ความฮูไ้ดต้วยสามารถไดตึ้งความบนัเทิงห้ือความฮูเ้ป๋นแหล่งข่าวสารไดม้นัตอ้งเอามารวมกัน๋ไดม้นั
ถึงจะเป๋นส่ือพื้นบา้นท่ีสมบูรณ์แบบ” (สร้อยสุดา  ภิราษร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 
2552)  

ดงันั้นบทบาทหนา้ท่ีดา้นการให้ความบนัเทิง จึงเป็นความบนัเทิงท่ีมีสาระ ให้ทั้งความ
สนุกสนานเพลิดเพลินตามลกัษณะของส่ือพื้นบา้น  

6.3.1.4  การเป็นนกัโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 
แมใ้นยุคซอปะทะส่ือมวลชนจะเป็นลกัษณะเน้นการโฆษณาสินคา้ แต่ปัจจุบนัเม่ือ

ค่านิยมของผูฟั้งในทอ้งถ่ินเปล่ียนไปความนิยมในการใช้ซอเพื่อโฆษณาประชาสัมพนัธ์สินคา้ก็
ลดลง แมห้น่วยงานรัฐยงัเห็นความสาํคญัในการนาํเพลงซอไปใชเ้พื่อการประชาสัมพนัธ์อยูบ่า้ง แต่
การโฆษณาให้กบัธุรกิจสินคา้ลดลงอยา่งไรก็ตาม มีการนาํซอมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการโฆษณาหา
เสียงเลือกตั้งมากข้ึนจากการเก็บขอ้มูลภาคสนาม พบวา่เป็นส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้ง
ท่ีอยู ่ในวยักลางคนข้ึนไปตามหมู่บา้น โดยช่างซอจะใชว้ิธีแต่งบทซอแลว้อดัเสียงลงแผน่ซีดีเพื่อให้
ผูส้มคัรรับเลือกตั้งนาํไปเผยแพร่ผ่านรถกระจายเสียงเคล่ือนท่ีตามสถานท่ีชุมชนในทอ้งถ่ิน เช่น 
ตลาดเป็นการสร้างความสนใจไดเ้ป็นอยา่งดีซ่ึงจากการสัมภาษณ์สจ.สะอาด ปัญญาดีนกัการเมือง
ทอ้งถ่ิน ก็ยอมรับว่าการใช้เพลงซอท่ีแต่งข้ึนเพื่อหาเสียงเลือกตั้งให้กบัตน มีผลต่อการเป็นท่ีรู้จกั
ของชาวบา้นและทาํให้ไดรั้บการเลือกตั้งต่อมาเพื่อนนกัการเมืองคนอ่ืนๆ ก็หนัมาใชว้ิธีน้ีบา้ง ซ่ึงก็
ต่างไดผ้ล 

“ใชซ้อของทองสร้อยหาเสียง เพราะกลุ่มหน่ึงชอบอยูต่ ั้งแต่ 50 ข้ึนจะชอบ ตํ่ากวา่น้ีก็
ฟัง เช่นวา่“อาจารยส์ะอาด เป้ินก็เป๋นคนดี จ้ือวา่สะอาด ปัญญาดี เป้ินตึงดีพร่ังพร้อม (เอ้ือนเสียง) 
ปาดโทะ๊ มนัม่วนยะ่ เฮาเอาเบส เคร่ืองดนตรีสากลมาประยกุตด์ว้ยถา้ไปจอดต๋ามกาดเป้ินวา่จอด
เมินๆ ใจแ้บบภาษากลาง เขาบ่ค่อยฟัง มนัเป๋นเร่ืองธรรมดา” (สะอาด  ปัญญาดี, การส่ือสารระหวา่ง
บุคคล, 17 พฤษภาคม 2556)  

6.3.1.5  การเป็นนกัการส่ือสารเพื่อการพฒันาพฒันาทอ้งถ่ินใหก้บัหน่วยงานของรัฐ 
เพลงซอยงัคงเป็นส่ือพื้นบา้นในทอ้งถ่ินท่ีสามารถเขา้ถึงคนในชุมชนระดบัรากหญา้ท่ี

ใช้ภาษาคาํเมืองในการส่ือสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพจะเห็นไดจ้ากเม่ือตอ้งการรณรงค์ เผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารให้กบัชาวบา้นหน่วยงานรัฐก็จะเลือกเพลงซอเป็นอีกช่องทางหน่ึงโดยช่างซอจะ
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ไดรั้บการขอความร่วมมือ ดงันั้น ช่างซอจึงมีบทบาทหน้าท่ีเพิ่มคือการเป็นนกัการส่ือสารเพื่อการ
พฒันาพฒันาทอ้งถ่ินใหก้บัหน่วยงานภาครัฐมาตั้งแต่ยคุส่ือมวลชนอยา่งต่อเน่ือง 

อยา่งท่ีช่างซอแม่ทองสร้อย ไดใ้หส้ัมภาษณ์วา่ “ซอจะเป๋นการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆคือ
ความบนัเทิงอนุรักษข์องเก่าอยา่งงานวดัน่ีถา้บ่มีซอเขาจะผอ่ไปแห๋มแบบละอยา่งคนเฒ่าคนแก่ก่ยะ
ห้ือเป่ินได้ฮูข้่าวสารการประชาสัมพนัธ์อย่างเร่ืองไขห้วดันก ก่ได้ฮูเ้ร่ืองราวข่าวสารต่างๆเฮาก่มี
บทบาทในการประชาสัมพนัธ์ด้วยเพลงพื้นบ้านเพิ่งไปฮอ้ง (ร้อง) วนัต่อตา้นโรคเอด์มา ก็ม่วน 
(สนุก) ดี ตอ้งบอกจาวบา้น (ชาวบ้าน) ว่า บ่าเด่ียวน้ี (เด๋ียวน้ี) มนัเป๋นจะได (เป็นอย่างไร) ตอ้ง
ป้องกนัจะได (ป้องกนัอยา่งไร) จา้งซอบ่าเด่ียว (ช่างซอปัจจุบนั) จะตอ้งตวยโลกห้ือตนั (ตามโลกให้
ทนั) ” (สร้อยสุดา ภิราษร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 4 กุมภาพนัธ์ 2552)  

หรือดงัเช่นช่างซอแม่จนัตา ไดก้ล่าวไวว้า่“ อยา่งแม่ก่เกย (เคย) ซอรณรงคเ์ร่ืองคนต่าง
ดา้วเขา้เมืองผดิกฎหมายก่จะประชาสัมพนัธ์แลว้ก่ห้ือความฮู ้(ใหค้วามรู้) กบัจาวบา้นตวยอยา่งถา้เฮา
ฮบัคนต่างดา้วต่ีเขา้เมืองผิดกฎหมายถา้เกิดมนัเขา้มาก่ออาชญากรรมมาฆ่ามาลกัทรัพยใ์นบา้นเฮา
แล้วมนัก่หนีป๊ิกบ้านมนัเหียเฮาก่บ่สามารถตวยยบัมันมาก่บ่ได้ละคนก่ต๋ายของก่บ่ได้คืนน่ีคือ
ข่าวสารต่ีเฮาจะเจาะลึกเขา้ไปบอกห้ือระวงัน่ีคือข่าวสารต่ีผา่นโดยส่ือพื้นบา้น (สุนนัทา  แตม้ทอง, 
การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 25 มกราคม 2556)  

ช่างซอบางคนยงัตระหนักถึงการซอในเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา ท่ีจะตอ้งให้
ความรู้ ความเขา้ใจสอดแทรกไปในบทซออีกด้วยอย่างเช่นช่างซอแม่จนัตา ศาลาหล้ม ท่ีได้ซอ
เน้ือหาเก่ียวกบัการรณรงคเ์ร่ืองคนต่างดา้วท่ีเขา้เมืองโดยผิดกฏหมายเป็นตน้ 

6.3.1.6  นกัส่งเสริมภาพลกัษณ์ 
บทบาทของช่างซอในยุคซอแบบประยุกต์น้ี พบว่า ช่างซอสามารถปรับตวัให้ครบ

เคร่ืองมากข้ึน คือเป็นทั้งผูใ้ห้สาระ ให้ความบนัเทิงการเป็นนกัโฆษณาและนกัประชาสัมพนัธ์และ
บทบาทใหม่ท่ีไดรั้บความนิยมเพิ่มข้ึนคือ การเป็น “นกัส่งเสริมภาพลกัษณ์”ให้กบังานท่ีตอ้งการบ่ง
บอกถึงความเป็นลา้นนา ให้แก่เจา้ของงานหรือผูว้่าจา้งเช่น การซอเปิดงานสัมมนาเก่ียวกบัเร่ือง
วฒันธรรมการซอช่วงพิธีเปิดงานเชียงรายดอกไมง้ามเป็นตน้ โดยจะมีการเน้นย ํ้าหรือกล่าวถึงคุณ
งามความดีต่างๆ ท่ีสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บังานหรือผูว้า่จา้ง ให้เกิดการจดจาํและสร้างทศันคติท่ีดี
ทาํใหง้านมีภาพลกัษณ์ความเป็นลา้นนาเด่นชดัข้ึนดงัท่ีแม่จนัตา ไดก้ล่าวไวว้า่ 

“งานระดบัจงัหวดั อย่างงานดอกไมง้ามก็ไดฮ้บัเชิญไปห้ือไปฮํ่า (ร้องเพลงซอ) ต๋อน
เปิดงาน ก็ซอเก่ียวกบัความน่าสนใจ๋ของงาน แขกวีไอพีต้ีมาร่วมงานงานสัมมนาของหน่วยงานก็ได้
ไปหมัน่ (บ่อย) อยู”่ (สุนนัทา  แตม้ทอง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 25 มกราคม 2556)  
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6.3.2  บทบาทหนา้ท่ีในระดบัชุมชน 
6.3.2.1  การสร้างความสัมพนัธ์ร่วมกนัของคนในชุมชน 

เม่ือมีความเจริญ ความทนัสมยั และการคมนาคมท่ีสะดวกสบายข้ึนของชุมชนกอร
ปกบัการดาํเนินชีวิตของผูค้นเปล่ียนจากวิถีแบบเกษตรกรรมเป็นลกัษณะวิถีชีวิตของคนในเมืองท่ี
ทาํงานประจาํมากข้ึน โอกาสท่ีสมาชิกในชุมชนจะไดม้าพบปะสังสรรค์กนัตามพื้นท่ีสาธารณะก็
นอ้ยลงเป็นความสัมพนัธ์แบบเชิงเด่ียวคือต่างคนต่างอยู่ โอกาสท่ีจะไดม้าพบปะสังสรรค์ตามงาน
ต่างๆ จึงนอ้ยลง  

อีกทั้งพบวา่การใช้ภาษาทอ้งถ่ินคาํเมือง ท่ีเคยเป็นภาษาหลกัในการส่ือสารของคนใน
ชุมชนนั้น คนเมืองลา้นนารุ่นใหม่ก็ไม่ถูกสอนให้พูด และไม่นิยมใช้ในการส่ือสารท่ีเป็นทางการ
โรงเรียนในระบบจะส่งเสริมใหพ้ดูภาษาไทยภาคกลางแทนเป็นค่านิยมเร่ืองความทนัสมยัและความ
เป็นสากลซ่ึงเพลงซอท่ีใชภ้าษาทอ้งถ่ินเป็นหลกัโดยคนในทอ้งถ่ินท่ีเขา้ใจคาํเมืองเท่านั้นท่ีฟังอยา่งรู้
เร่ืองและเขา้ใจ ก็เร่ิมกลายเป็นส่ิงท่ีแปลกแยกไปเน่ืองจากผูฟั้งรุ่นใหม่ในชุมชนฟังไม่รู้เร่ือง ฟังไม่
สนุกจากบทบาทท่ีเคยสร้างความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนจากรุ่นสู่รุ่นจึงไม่เหมือนเดิม คนรุ่นเก่า
และรุ่นใหม่ก็จะมีกิจกรรมเฉพาะกลุ่มกนัคนละรูปแบบแยกกนัไปซ่ึงการแสดงซอไม่สามารถรับใช้
การมีกิจกรรมร่วมกนัไดเ้หมือนในอดีต ดงัคาํใหส้ัมภาษณ์ของช่างซอแม่ทองสร้อยท่ีเล่าให้ฟังวา่ใน
งานปอยหลวง ซ่ึงเป็นงานบุญตามเทศกาลท่ีสําคญัอีกงานหน่ึงประจาํชุมชน ท่ีในอดีตคนในชุมชน
ทุกเพศทุกวยัจะเขา้มามีส่วนร่วม แต่ปัจจุบนัจะเป็นลกัษณะแยกกลุ่มในการทาํกิจกรรมชดัเจนยิง่ข้ึน  

“สมมติวา่วนัน้ีบา้นน้ีมีงานเทศกาลปอยหลวงฉลองวหิารกลุ่มน้ีก่ (ก็) เมาเหลา้ตั้งวงก๋ิน 
(กิน) เหลา้อยูก่บับา้นเปิดเพลงเปิดคาราโอเกะเปิดเธคกัน๋ไปช่วงอายุระหวา่งน้ีจะบ่ (ไม่) ไดฟั้งซอ” 
(สร้อยสุดา  ภิราษร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 สิงหาคม 2554)  

6.3.2.2การเป็นส่ือทอ้งถ่ินท่ีสอนคนในชุมชน 
ในยคุน้ี สถานภาพความเป็นปราชญช์าวบา้นของช่างซอท่ีมีความรอบรู้ทั้งทางโลกและ

ทางธรรมมากกว่าชาวบา้นทัว่ไปซ่ึงมีความน่าเช่ือถือและสามารถสอนคนในชุมชนแทบจะไม่มี
ความจาํเป็นสําคญัผูช้มรุ่นใหม่ท่ีมีการศึกษาดีมากข้ึนช่างซอจึงไม่จาํเป็นตอ้งบวชเรียนเน่ืองจาก
ความรู้ท่ีนาํมาซอไม่ไดม้าจากทางพุทธศาสนาเท่านั้น แต่เป็นความรู้ร่วมสมยัความผกูพนัความเช่ือ
และความศรัทธาในพุทธศาสนาจึงลดลง การซอจึงไม่ใช่ลกัษณะการสอนเหมือนในอดีต แต่จะเป็น
การซอใหค้วามรู้ตามธรรมเนียมท่ีเคยปฏิบติัมาประกอบช่วงพิธีกรรม 
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ดงัท่ีช่างซอบ่าเก๋ไดก้ล่าววา่“คนบ่าเด๋ียว เป้ินมีความฮู ้เฮาคงไปสั่งไปสอนเป้ิลบ่าไดจ้า้ง
ซอก็ตอ้งทาํหนา้ท่ีของตวัเก่าไป (นครินทร์  ใจธรรม, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 27 ธนัวาคม 2555)  

6.3.2.3  การนาํเสนอเน้ือหาท่ีสะทอ้นวถีิชีวติและภูมิปัญญาชาวลา้นนา 
ดงัท่ีไดก้ล่าวไปแล้วว่า เม่ือวิถีชีวิตของผูค้นในชุมชนเปล่ียนไป และภูมิปัญญาก็ถูก

หลงลืมและค่อยๆ เลือนหายไปพร้อมช่างซอรุ่นเก่าซอท่ีเคยมีบทบาทสําคญัในการสะทอ้นให้เห็น
ถึงวิถีชีวิตความเช่ือ ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวลา้นนา ก็ตอ้งปรับเน้ือหาให้มีความ
เหมาะสมกบัรสนิยมของผูช้มมากข้ึนโดยเน้ือหาจากคาํภีร์ทางศาสนาและวรรณกรรมพื้นบา้นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในวถีิชีวติ ท่ีช้ีใหเ้ห็นการดาํรงชีวติและภูมิปัญญา ไม่วา่จะเป็นการร้อง
ในงานบุญประเพณีตามเทศกาลต่างๆแมจ้ะยงัคงอยู่และจาํเป็นในการซอช่วงพิธีการแต่การให้
นํ้าหนกัในการวา่จา้งจะเนน้ไปท่ีการซอในช่วงบนัเทิงมากข้ึน 

ซ่ึงช่างซอพอ่สิงห์แกว้ วงศม์ูล ช่างซออาวโุสท่ีสุด แมเ้ขา้ใจวา่เน้ือหาตอ้งมีปรับเปล่ียน
ไปตามกาลเวลา แต่ก็ได้กล่าวด้วยความห่วงใยว่า เน้ือหาในส่วนท่ีสูญหายไปแล้ว ไม่อาจเรียก
กลบัคืน คือ คาํหยอกลอ้สาวแบบลา้นนาแทท่ี้เคยร้องเก้ียวพาราสีกนัของคนลา้นนาสมยัก่อน ซ่ึงคน
ท่ีเคยฟังจะเป็นคนรุ่นอาย ุ80-90 ปีข้ึนไปเป็นเพลงท่ีมีคุณค่าของลา้นนา และในปัจจุบนัการประยุกต์
เป็นลกัษณะเลียนแบบช่างซอรุ่นใหม่ ไม่มีความเขา้ใจจริง หาเน้ือหาท่ีเป็นแบบดั้งเดิมแทบไม่ได้
แลว้ 

“แลว้ละอ่อนต้ีเฮียนแบบ (ช่างซอรุ่นใหม่ท่ีซอตามแบบรุ่นเก่า) ต้ี (ท่ี) เขาไปประยุกต์
มนัก่ (ก็) ประยกุตไ์ปแหมอยา่ง (อีกแบบ)กาํข้ึนก็ข้ึนหมดเหีย (ข้ึนเสียงซอ) บ่มีกาํลง (ไม่มีเสียงตอน
ลง) มนับ่ใจแ้นวแหมแลว้เอีย (ไม่ใช่แนวทางท่ีถูกตอ้งตามฉนัทลกัษณ์) ซอเปล่ียนแปลง วนัหนา้เขา
จะไปฮู ้(รู้) ว่าตาํราซอแต้ๆ  ยะจะได (ซอแบบดั้งเดิมเป็นอย่างไร) เป๋นพ่องบ่เป็นพ่องก็เอามาว่า 
(เป็นบ้างไม่เป็นบ้างก็เอามาซอ) มะล๊อกก็อกแก๊ก (ซอถูกบ้างผิดบ้าง)แล้วเอาดนตรีมาไล่เอา 
(หมายถึงไล่เสียงตามเสียงช่างซอ) มนับ่ใจจ้า้งซอ (ไม่ใช่ช่างซอ)มนัเป็นนกัเลียนแบบ  (สิงห์แกว้ 
วงศม์ูล, การส่ือสารระหวา่งบุคคล,11 มีนาคม 2556)  

6.3.2.4  การใชเ้ป็นกุศโลบายเพื่อป้องกนักลุ่มเส่ียง 
เพลงซอถูกนําไปใช้ในฐานะส่ือเพื่อการแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างแยบยล โดย

นอกจากมีการนาํไปสอดแทรกเน้ือหาการรณรงคป้์องกนัหรือแกไ้ขปัญหาต่างๆ ของทอ้งถ่ินแมใ้น
ยุคปัจจุบนั ท่ีเป็นซอแบบประยุกตก์็ยงัสามารถใช้ซอในการบอกเล่าเร่ืองราวเพื่อการพฒันาได ้ซ่ึง
การมีโอกาสได้ฝึกซอให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ทาํให้เกิดการปรับเปล่ียนทัศนคติและ
พฤติกรรมของเด็กท่ีมีปัญหาในสังคมในทางท่ีดีข้ึนไดด้งัคาํกล่าวของช่างซอชยัพร ท่ีไดน้าํความรู้
เร่ืองศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน รวมถึงการซอไปสอนเด็กและเยาวชน ไดเ้ล่าให้ฟังวา่เป็นการใชกุ้ศโล
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บาย ในการนาํกลุ่มเด็กและเยาวชน ท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียงหรือไม่มีสมาธิในการเรียนมาฝึกหัดดนตรี
พื้นเมือง และถา้ใครมีศกัยภาพก็ไดส้นบัสนุนใหฝึ้กหดัซอทาํใหเ้ด็กใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์มาก
ข้ึนรวมถึงกลุ่มเด็กท่ีมีปัญหาอยูแ่ลว้ ก็ใชด้นตรีค่อยๆ บาํบดั ทาํให้เด็กมีจิตใจท่ีอ่อนโยนข้ึนมีสมาธิ 
สามารถจดจาํและเรียนหนงัสือไดมี้ประสิทธิภาพข้ึน 

“อยูท่ี่แนวคิดวา่ครูนาํเสนออยา่งไรใหน่้าเช่ือถือจากเด็กมีปัญหา ติดยา ให้มาหดัตีกลอง 
จากเด็กท่ีอ่านไม่เก่งทาํใหเ้ด็กจดจาํไดดี้ข้ึน” (วรากร  อภิชยั, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 27 ธนัวาคม 
2555)  

6.3.3  บทบาทหนา้ท่ีระดบัสังคม 
6.3.3.1  การสะทอ้นตวัตนและสร้างอตัลกัษณ์ร่วม (CollectiveIdentity) ของทอ้งถ่ิน 
เพลงซอยงัคงสามารถสะทอ้นตวัตนและอตัลกัษณ์ของความเป็นลา้นนาไดอ้ยา่งชดัเจน

โดยอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของเพลงซอท่ีสืบเน่ืองมา ประกอบดว้ย 
(1)  การแต่งชุดพื้นเมือง 

จะไม่เนน้วา่ตอ้งเป็นลกัษณะชุดพื้นเมืองแต่ใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ ตามสมยันิยมมาก
ข้ึน ส่วนใหญ่ช่างซอรุ่นเก่า โดยเฉพาะผูห้ญิงจะยงันิยมสวมชุดพื้นเมืองอยู่ แต่ช่างซอชายจะเป็น
พื้นเมืองแบบประยุกต์มากข้ึน ส่วนช่างซอรุ่นใหม่ทั้งชายและหญิง จะเน้นแบบพื้นเมืองประยุกต์
และร่วมสมยัมากข้ึน โดยเฉพาะในงานท่ีไม่เป็นทางการมากนกัแต่ช่างซอส่วนมากจะแต่งโดยมี
ลกัษณะบางอยา่งท่ียงับ่งบอกความเป็นทอ้งถ่ินอยู่เช่น ลวดลายของเส้ือผา้ท่ีเป็นลายพื้นเมือง หรือ
การใชผ้า้พื้นเมืองในการตดัเยบ็ในแบบสากล เป็นตน้ 

บ่าเด่ียวน้ี (ปัจจุบนั) วฒันธรรมท่ีดีงามเร่ิมแตกแนว เร่ิมเอาของตะวนัตกเขา้มา เร่ิมสั้ น 
(แต่งกาย) สมยัก่อนคนเฒ่า คนหนุ่มแบ่งขั้วกนั (หมายถึงมีขอบเขตและเคารพซ่ึงกนัและกนั-ผูว้ิจยั) 
พ่อของพ่อหลวง (หมายถึงช่างซอท่ีให้สัมภาษณ์) จะสอนว่า ช่างซอจะเป็นตวัอย่างของคนทัว่ไป
สอนจรรยาบรรณคนสมยัก่อนเลยภูมิใจ๋ต้ีไดแ้ต่งก๋ายและอนุรักษ์วฒันธรรมทอ้งถ่ิน (นครินทร์      
ใจธรรม, การส่ือสารระหวา่งบุคคล,11 มกราคม 2556)  

(2)  การใชด้นตรีพื้นเมือง 
เคร่ืองดนตรีพื้นเมืองท่ีนิยมใช้เป็นหลักตั้งแต่อดีต ได้แก่ ป่ี กับซึงนั้น แมจ้ะยงัเป็น

เคร่ืองดนตรีท่ีใช้บรรเลงในช่วงพิธีการอยู่แต่ก็พบว่าปัจจุบนัแทบทุกคณะ จะตอ้งมีการใช้เคร่ือง
ดนตรีสากล ไดแ้ก่ อีเลคโทน คียบ์อร์ดและเคร่ืองเสียงเขา้มาเสริมตามความตอ้งการของเจา้ของงาน
อาจจะมีเคร่ืองดนตรีเป็นของส่วนตวัแต่ส่วนใหญ่จะใช้วิธีเช่าเคร่ืองเสียงและเคร่ืองดนตรีเขา้มา
เสริมนกัดนตรีพื้นเมือง ไดแ้ก่ ช่างป่ี ช่างซึงก็เร่ิมหายาก ช่างซอรุ่นหลงัจึงหนัมานิยมใชก้ารอดัเสียง
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ดนตรีพื้นเมืองเป็นทาํนองลงในแผ่นซีดี แล้วนาํมาเปิดร้องตามทาํนองท่ีตอ้งการ ซ่ึงสะดวกมาก
ยิง่ข้ึน 

โดยช่างซอจนัตา คณะรุ่งฟ้าเจริญศิลป์ สันตน้กอกซ่ึงกล่าวไดว้า่เป็นคณะแรกๆ ท่ีมีชุด
เคร่ืองเสียงเป็นของตวัเอง เน่ืองจากพบวา่ การมีเคร่ืองเสียงท่ีนาํไปประกอบซอแบบประยุกต์เป็น
ตวัเลือกใหก้บัผูว้า่จา้งทาํให้มีงานมากข้ึนแมไ้ม่ไดอ้อกงานซอเอง ก็ให้บริการเช่าเคร่ืองเสียงแก่ช่าง
ซอคณะอ่ืนๆ ดว้ย (จนัทร์ตา กนัทา, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 16 มีนาคม2556)  

นอกจากน้ี ส่ือลกัษณะอ่ืนก็ไดเ้ขา้มามีบทบาทแทนดนตรีพื้นเมืองมากยิ่งข้ึน ซ่ึงเป็น
ลักษณะนําดนตรีสากลมาประยุกต์กับซอแทนแต่แท้จริงแล้วช่างซอหรือผูท่ี้ฟังซอเป็น (Smart 
Audience) จะรู้ว่าเป็นการเปล่ียนเพียงดนตรีเท่านั้น ซอก็ยงัคงอยู่ เพียงแต่นาํเสนอด้วยดนตรีท่ี
ทนัสมยัข้ึนเท่านั้นดงัท่ีช่างซอแม่ทองสร้อย ไดก้ล่าววา่ 

“ส่ือทางวีซีดี ซ่ึงมนัจะแพร่มาทางนั้นอาจจะพอฮบัฮู ้(รับรู้) ไดอ้ยู่มนัก่ (ก็) จะซ้ือตาม
แนวของเพลงท่ีเขาเอาดนตรีสากลมาใส่ในซอเขาจะฟังอยูโ่ดยท่ีเขาบ่ฮู ้(ไม่รู้) วา่ฮบั (รับ) ซอเขา้ไป
เต็มๆ เพราะฟังดูมันก่เป๋น (ก็ เป็น) ดนตรีสากลเพราะความสนุกสนานความครึกคร้ืนของ
เสียงดนตรี” (สร้อยสุดา  ภิราษร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 สิงหาคม 2554)  

(3) การใชภ้าษาพื้นเมือง (ภาษาคาํเมือง)  
เน่ืองจากส่ือพื้นบา้นเพลงซอ มีลกัษณะการพฒันามาจากมุขปาฐะ ภาษาท่ีใชต้ั้งแต่อดีต

จึงเป็นภาษาถ่ินพื้นบา้นท่ีเรียก วา่ภาษาคาํเมืองซ่ึงเป็นภาษาท่ีมีลกัษณะเฉพาะหลายประการ ไม่วา่จะ
เป็น การใช้วรรณยุกต์ การสะกดคาํ สําเนียงภาษา ทาํให้ภาษาคาํเมืองของเพลงซอ ยงัคงเป็น
เอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น ซ่ึงในอดีตการใช้ภาษาคาํเมืองท่ีเป็นทอ้งถ่ินอย่างแทจ้ริง แมปั้จจุบนัจะมีการ
นาํไปใชใ้นลกัษณะคาํเมืองประยกุตร่์วมกบัภาษาสมยันิยมมากข้ึน แต่ก็ยงัถือไดว้า่เอกลกัษณ์การซอ
เป็นการใชภ้าษาคาํเมืองอยูด่งัท่ีช่างซอประพนัธ์ ไดก้ล่าวไวว้า่ 

“เอกลกัษณ์ของเพลงซอน่ีคือภาษา มนับ่ได้ยะห้ือ (ไม่ไดท้าํให้) วฒันธรรมตรงน้ีมนั
สูญหายไปพยายามดึงห้ือ (ให)้ ละอ่อน (เด็ก) รุ่นหลงัๆห้ือไดฮู้ ้(ให้ไดรู้้)ยะห้ือ (ทาํให้) มนัอยูก่บัละ
อ่อนรุ่นใหม่ไดถ้า้จว้ยกัน๋ (ช่วยกนั) พฒันาทีน้ีมนัก่จะบ่หาย (ไม่หาย) ไปถา้บ่จว้ยกัน๋ (ไม่ช่วยกนั) 
มนัก่ (ก็) จะสูญหายไปคนรุ่นใหม่ก่ (ก็) จะลืมหมดเลย (ประพนัธ์  ใจเงิน, การส่ือสารระหวา่งบุคคล
, 2 กุมภาพนัธ์ 2552)  

ซ่ึงตรงกับความคิดเห็นของช่างซอรุ่นใหม่อย่างชัยพรดอนเจดีย์ท่ีให้ทศันะว่าซอมี
บทบาททาํให ้คาํเมือง อยูร่อดและสมปราชญซ่ึ์งกล่าวเสริมวา่“เป๋นภาษาทอ้งถ่ินท่ีบ่ (ไม่) เหมือนไผ 
(ใคร) เพราะมีเฉพาะต่ีน้ีต่ีเดียว (ท่ีน่ีท่ีเดียว) (ในท่ีน้ีหมายถึงของคนลา้นา) ” (สมปราชญ ์ ภิราษร, 
การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 4 กุมภาพนัธ์ 2552)  
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6.3.3.2 การใชเ้ป็นส่ือทอ้งถ่ินในการแสดงอตัลกัษณ์เพื่อประโยชน์ดา้นธุรกิจหรือการ
ท่องเท่ียว 

เม่ือไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากกระแสทอ้งถ่ินนิยมไดก้ลบัมาอีกคร้ัง ทาํให้มีการส่งเสริม
และสนับสนุนทั้ งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการนําซอมาร่วมรณรงค์เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงรายเน่ืองจากมีความเห็นว่า ซอเป็นอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมอย่างหน่ึงของ
ความเป็นล้านนาซ่ึงจงัหวดัเชียงราย ท่ีอยู่ในยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวจึงมีการ
ทบทวนและหาลกัษณะท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ินนาํเสนอเพลงซอได้ถูกกล่าวถึงและนาํไปจดั
แสดงตามเทศกาลงานของทางจงัหวดัเพื่อส่งเสริมเร่ืองการท่องเท่ียวมากข้ึน เช่น งานพ่อขุนเม็ง
รายงานเทศกาลดอกไมบ้าน รวมถึงเอกชน ท่ีจดังานประชุมสัมมนาต่างๆ ก็มีการวา่จา้งช่างซอให้ไป
แสดง เพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวอีกทางหน่ึง 

ช่างซอแม่จนัตา เป็นช่างซอคนหน่ึงท่ีไดรั้บเชิญให้ไปซอฮํ่า (ซอบรรยาย ตามลกัษณะ
งาน ซ่ึงตอ้งใช้ไหวพริบปฎิภาณในการซอให้เกียรติเจา้ภาพ การเล่าถึงความสําคญัของงานการเอ่ย
ถึงประธานและแขกผูมี้เกียรติของงานเป็นคาํซอ-ผูว้ิจยั) ตามงานสําคญัของจงัหวดัอยู่เนืองๆซ่ึง
ผูว้จิยัไดมี้โอกาสลงพื้นท่ีสังเกตการณ์ภาคสนามในการซอฮํ่าของแม่จนัตา ในงานเฉลิมฉลอง 750 ปี
เมืองเชียงราย ท่ีบริเวณสวนตุงและโคม จงัหวดัเชียงรายดว้ย “จว้ย (ช่วย) กนัไปรัฐ-เอกชนสมยัจ๋น 
(ตอนฐานะยากจน) เป้ิล (หมายถึงหน่วยงานท่ีเชิญ-ผูว้จิยั) ซ้ือเส้ือผา้ห้ือ (ให้) พ่องเลยเกรงใจมาช่วย
ไม่ไดคิ้ดเร่ืองค่าซอบ่ (ไม่) ซอขอสตางคเ์ราไปห้ือ (ให)้ ความสุขเขาเป๋นก๋านจว้ย (เป็นการช่วย) สืบ
สานวฒันธรรม” (สุนนัทา  แตม้ทอง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 25 มกราคม 2556)  

นอกจากน้ีช่างซอแม่ทองสร้อย ท่ีเพิ่งไดรั้บการวา่จา้งจากนายดาํรงพุฒตาล ส่ือมวลชน
ท่ีมีช่ือเสียงระดบัประเทศ และอดีตสมาชิกวุฒิสภาให้ไปซอในการเล้ียงตอ้นรับแขกพิเศษท่ีบา้นพกั
ในจงัหวดัเชียงรายอีกดว้ย” (สร้อยสุดาภิราษร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 16มีนาคม 2556)  

ดงันั้นเม่ือมีการส่งเสริมธุรกิจการท่องเท่ียวแสดงให้เห็นวา่เพลงซอเป็นอตัลกัษณ์ของ
ทอ้งถ่ินท่ีทั้งรัฐและเอกชนให้ความสําคญัและสามารถนาํไปใช้เป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมพิเศษ
ต่างๆ ท่ีจดัข้ึนเพื่อตอ้งการแสดงความเป็นอตัลกัษณ์ของเชียงรายดงัท่ีอดีตประธานสภาวฒันธรรม 
จงัหวดัเชียงรายและอดีตประธานชุมชนสันโค้งน้อย ผูท่ี้มีส่วนริเร่ิมให้นาํซอจะจดัแสดงบริเวณ
ตลาดนดักลางคืน ถนนคนม่วน ก็ไดใ้หข้อ้มูลวา่ “ ตอนท่ีช่วยกนัทาํถนนคนม่วน ก็มีการอูถึ้ง การนาํ
ศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นมาแสดงห้ือคนมาเดินแอ่วไดดู้ ก็มีการเสนอเพลงซอ ซ่ึงก็เป็นวฒันธรรม
บา้นเฮาต้ีชดัเจน” (สนัน่  เนตรสุวรรณ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 2 เมษายน2556)  

ซ่ึงการใชเ้พลงซอเพื่อส่ือสารเชิงธุรกิจท่องเท่ียวน้ีแมจ้ะตอ้งส่ือสารกบัคนนอกชุมชน
มากข้ึนแต่ข้อดีคือทาํให้เพลงซอเป็นท่ีรู้จกั เป็นการยกระดบัและส่งเสริมให้ศิลปินช่างซอต้อง
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พฒันาตนเองให้เหมาะสมกบักาละเทศะของงาน และมีรายได้เพิ่มข้ึนแมใ้นส่วนเน้ือหาโดยเฉพาะ
การใชภ้าษาคาํเมืองทอ้งถ่ินอาจตอ้งมีการปรับเป็นภาษาไทยภาคกลางบา้งเพื่อให้ส่ือสารกบัคนนอก
ไดเ้ขา้ใจ แต่จากการศึกษาพบว่าศิลปินช่างซอตระหนกัดีว่า ผูช้ม/นกัท่องเท่ียวตอ้งการความเป็น
อรรถรสลา้นนาผา่นทาํนองและภาษาคาํเมืองของเพลงซอมากกวา่ ดงันั้นส่วนใหญ่จึงยงัคงลกัษณะ
ซอแบบดั้งเดิมไว ้
 
6.4  คุณลกัษณะการปรับตัวด้านการต่อรอง 

เพลงซอยงัคงมีความพยายามในการต่อสู้  ด้ินรน และต่อรองกบักลุ่มบุคคลหลายท่ี
เก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผูว้่าจา้ง  ผูช้ม รวมถึง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาอย่างต่อเน่ือง
ตั้งแต่ยุคซอแบบดั้งเดิม  ผา่นยุคอิทธิพลของส่ือมวลชน ทั้งน้ีเป็นการแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพใน
การดาํรงอยู่อย่างมีอตัลกัษณ์ศกัด์ิศรี ซ่ึงในยุคซอแบบประยุกต์น้ี ดว้ยการท่ีตอ้งต่อสู้กบักระแส
ของส่ือสมยัใหม่ จึงมีความจาํเป็นจะตอ้งปรับตวัตามรสนิยมของผูช้ม ท่ีเปล่ียนไปตามโลกาภิวตัน์ 
ทาํใหเ้ห็นภาพในการใชทุ้นทางวฒันธรรม (Culture Capital) ในการต่อสู้ ต่อรองไดเ้ด่นชดัมากข้ึน  

6.4.1  การต่อรองกบัผูว้า่จา้ง 
ผูว้า่จา้งในปัจุบนั ไม่จาํเป็นตอ้งรู้จกัช่างซอเหมือนในอดีต  วิธีการติดต่อโดยอาจติดต่อ

ช่างซอด้วยตนเองหรือติดต่อผ่านคนท่ีรู้จกัช่างซอ ใช้วิธีหาข้อมูลจากส่ือสมยัใหม่ เช่น ทางส่ือ
ออนไลน์มากข้ึน เน่ืองจากสะดวกสบาย และมีคณะซอให้เป็นตวัเลือกมากยิ่งข้ึน  สามารถเห็นลีลา
ท่าทาง นํ้ าเสียงของช่างซอก่อนการตัดสินว่าจ้าง  การติดต่อก็สะดวกสบายข้ึน อาจผ่านทาง
ออนไลน์  ทางโทรศพัทมื์อถือ 

สําหรับช่างซอท่ีมีทุนทางวฒันธรรมสั่งสมมาจากยุคซอแบบดั้งเดิม มีสถานภาพเป็น
หัวหน้าคณะและมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัอยู่แล้วก็ยงัมีงานชุกในช่วงเทศกาลงานบุญ ประเพณีอยู่
เหมือนเดิมแต่โอกาสในการเลือกงานน้อยลง เน่ืองจากปริมาณผูว้่าจา้งลดลงไม่เยอะเหมือนใน
สมยัก่อน 

ปัจจยัหลักในการพิจารณารับงานก็จะคล้ายยุคก่อนคือ ดูจากลักษณะงานท่ีแสดง
ระยะทาง  เวลาท่ีแสดง  ค่าตอบแทนโดยเลือกงานน้อยลง  ลดเง่ือนไขในเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ีลง 
ไม่วา่จะเป็นการพิจารณาความสาํคญัหรือความยิ่งใหญ่ของงาน  ความมีช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือ
ของผูจ้า้ง และเร่ืองรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เร่ืองการจดัผาม (สถานท่ีแสดงซอ) การจดัขนัตั้งและ
จากอดีตท่ีเจา้ภาพหรือผูว้่าจา้งจะเป็นผูจ้ดัการให้ ช่างซออาจจะตอ้งเตรียมไปเอง กล่าวไดว้่า ใน
ปัจจุบนั ช่างซอยงัสามารถต่อรองกบัผูว้า่จา้งได ้เป็นลกัษณะ “คนเลือกงาน” ไดน้อ้ยลง  และเจา้ภาพ
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จะต่อรองไดม้ากข้ึน ในการขอให้คณะซอ แถมดนตรีประยุกต ์เช่น ลูกทุ่งคาํเมือง  ในช่วงทา้ยของ
งานใหด้ว้ย  ซ่ึงโดยปกติคณะซอก็ยนิดีแถมให ้

ดว้ยช่างซอในจงัหวดัเชียงราย ส่วนใหญ่จะเป็นท่ีรู้จกัและได้รับความนิยมในระดบั
ชุมชนหรือท้องถ่ิน ทาํให้ไม่เป็นท่ีสนใจของนายทุนจึงไม่ถูกนําเข้าไปสู่ระบบอุตสาหกรรม
วฒันธรรม (Culture Industry) เต็มรูปเหมือนศิลปินช่างซอของจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีช่ือเสียงและ
ไดรั้บความนิยมมากกวา่ ดงันั้นลกัษณะเพลงซอของเชียงรายจึงยงัคงเป็นส่ือเฉพาะพื้นถ่ิน ทาํให้ไม่
มีคุณค่าเชิงพาณิชยส์าํหรับนายทุนมากนกัเน่ืองจากไม่สามารถนาํออกจาํหน่ายแพร่หลายได ้

ดงันั้น ช่างซอในยุคซอแบบประยุกต์ ท่ีมีช่ือเสียงมาตั้งแต่ยุคซอแบบดั้ งเดิม ก็ยงัมี
ศกัยภาพในการต่อรองกบัผูว้่าจา้งอยู่บา้ง  แต่ไม่มากเหมือนในอดีต   อาํนาจในการต่อรองไม่ได้
ข้ึนอยูก่บัผูว้า่จา้งแต่เพียงผูเ้ดียว ช่างซอท่ีมีช่ือเสียง และเป็นท่ีตอ้งการจะสามารถต่อรองได ้ในขณะ
ท่ีช่างซอรุ่นใหม่ ยงัตอ้งอาศยับารมีของช่างซอรุ่นเก่า  ในการรับงานแสดงร่วมกนั  โดยแบ่งงานตาม
ช่วงเวลาในการแสดง ซ่ึงช่างซอรุ่นใหม่จาํเป็นตอ้งสั่งสมประสบการณ์ในการทาํงาน เพื่อสร้าง
ช่ือเสียงในการต่อรองต่อไปในอนาคต 

โดยช่างซอสิงห์คาํ เจริญเมือง ให้สัมภาษณ์ว่าเวลาจะรับงาน  ตอ้งบอกเจา้ภาพดว้ยว่า
ใหมี้ซอทั้ง  2 รูปแบบ คือแบบดั้งเดิมและแบบประยุกต ์ซ่ึงถา้เจา้ภาพจะขอเฉพาะซอประยุกตอ์ยา่ง
เดียว ก็จะมีการต่อรองกนั  ถา้เจา้ภาพยงัยืนยนัว่าจะขอซอประยุกตอ์ย่างเดียว ก็จะไม่รับ  แต่เท่าท่ี
เจอมาสามารถต่อรองได ้และผูจ้า้งก็ยินยอม  (สิงห์คาํ  เจริญเมือง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 17 
มีนาคม 2556) 

นอกจากนั้น พบว่าช่างซอยงัสามารถใช้การต่อรองกบัผูว้่าจา้งผ่านส่ือ เน่ืองจากจะมี
การนาํผลงานการแสดงของตนเองและคณะไปเผยแพร่ทางส่ือออนไลน์  เพื่อให้ผูว้า่จา้งไดเ้ห็นฝีมือ 
เพื่อเลือกช่างซอท่ีถูกใจทาํให้ช่างซอก็สามารถต่อรองเร่ืองค่าตวัไดอ้ย่างเหมาะสมมากยิ่งข้ึนดงัท่ี
ช่างซอไกรวุติ ไดก้ล่าววา่  ไดไ้ปแสดงออกทีวีทางช่อง 5  จากการชนะการประกวดซอท่ี 1  แลว้มี
คนไปเห็นใน ยทููบ แลว้เลยติดต่อวา่จา้ง  ทาํใหก้ารเจรจาเร่ืองค่าจา้งง่ายข้ึน เพราะผูท่ี้จะจา้งเห็นลีลา
แลว้ชอบ (วราวฒิุ  ญาวลิะ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 27 ธนัวาคม 2555) 

6.4.2  การต่อรองกบัผูช้ม 
ในอดีตผูช้มจะเป็นผูช้มท่ีฟังซอเป็น (Smart Audience) สามารถฟังซอไดอ้ยา่งซาบซ้ึง

และเขา้ใจ ดงันั้นช่างซอท่ีซอไดถู้กใจ จะตอ้งเป็นตวัจริง เสียงจริง ท่ีมาจากพรสวรรคแ์ละการฝึกฝน
อยา่งหนกั โดยการต่อรองระหวา่งช่างซอกบัผูช้มนั้น  ช่างซอท่ีเก่งและมีประสบการณ์ จะอาศยัการ
สังเกตบรรยากาศและวเิคราะห์ผูรั้บสาร ดงันั้นอาํนาจจะอยูท่ี่ช่างซอในการซอให้ผูรั้บสารเกิดความ
พึงพอใจทั้งน้ีในยคุซอแบบประยกุตซ่ึ์งสภาพสังคม  เศรษฐกิจและรสนิยมของผูช้มเปล่ียนแปลงไป 
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การต่อรองของผูช้มเร่ิมมีมากข้ึนแมจ้ะฟังรู้เร่ืองบา้งไม่รู้เร่ืองบา้ง แต่ก็จะเลือกช่างซอท่ีซอสนุกเป็น
หลกั  จึงทาํให้อาํนาจในการต่อรองของช่างซอลดลง  แต่ก็ข้ึนอยูก่บัความเก๋าของช่างซอในการหา
วิธีต่อรองดว้ย  ดงัท่ีช่างซอพ่อครูสิงห์แกว้ ไดเ้ล่าเทคนิคในการต่อรองในการขอเงินกบัผูช้มให้ฟัง
วา่ 

“ถา้หากว่าคนยงัมีหลาย (คนฟังซอยงัเยอะอยู่) คนจา้งยินจอ้ย ยินซอนกั (มีคนฟังซอ
เป็น) เฮา (เรา) หาเงินไดแ้หมพิเศษ ถ้าเฮาจา้งยะน่ะ (ถา้เรารู้จกัวิธี) เฮามดัมือลูกแกว้อยู่ เฮาจะไป
ปล่อยต้ือเบ้ืองหน่ึง  เฮาซอเร่ืองพระเวสสันดร  พระยาเวสสันตระ เอาลูกไปตาน ห้ือ (ให้) ชูชกชี
พราหมณ์  ตอนน้ีเฮามดัไวแ้ลว้  พระยาเวชสันดร ตานฮ่ือเฮาแลว้ ตามใจ๋ป้ีนอ้งสูเขา (ผูช้ม) ไผ๋ (ใคร) 
จะเอาเงินมาไถ่ จา้งร้อยตามา้ร้อย ตาสีตาสาหยงัก็ร้อย  ใบร้อยมาสดๆ ไดน้กัเหลือท่ีเป้ินหาก่อน (ได้
เยอะวา่ค่าจา้ง) (สิงห์แกว้  วงศม์ูล, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 11 มีนาคม 2556)  

เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ในยุคเพลงซอแบบประยุกต์น้ี มีความพยายามปรับประยุกต์ให้
สอดคลอ้งกบัรสนิยมผูฟั้งแลว้ผลิตออกมาเป็นธุรกิจในเชิงพาณิชยม์ากข้ึน  แต่ท่ีพบคือ จะประสบ
ความสาํเร็จไดเ้ม่ือถูกนาํไปเป็นส่วนหน่ึงเพลงโฟลค์ซอง (Folk Song) หรือเพลงคาํเมือง  จนแทบจะ
หาคุณลกัษณะตามแบบของความเป็นซอพื้นเมืองไม่ได ้แต่ช่างซอมองวา่เป็นเร่ืองปกติ และเป็นการ
ดี เพราะอีกช่องทางหน่ึงในช่วยให้ซอได้ถูกนาํไปใช้ แมผู้ฟั้งส่วนมากจะไม่รู้ว่ามีการนาํซอไป
ประยกุตด์ว้ยก็ตาม 

6.4.3  การต่อรองกบัทางราชการ 
ในอดีตดว้ยบริบทดา้นการเมืองการปกครอง  ท่ีส่งผลให้ความสัมพนัธ์ระหวา่งชาวบา้น

กบัหน่วยงานรัฐจากส่วนกลาง ท่ีถูกส่งมาปกครอง ไม่ค่อยจะราบร่ืน เน่ืองจากจะเป็นลกัษณะการ
กดข่ีข่มเหง เพลงซอจึงกลายเป็นพื้นท่ีอนัชอบธรรมในการปลดปล่อยความรู้สึกเก็บกดจากการถูก
ครอบงาํท่ีชาวบา้นจะสามารถต่อรองอาํนาจของรัฐได ้โดยผา่นการซอเก็บนก ดงัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นยุค
ซอแบบดั้งเดิม มาในยุคซอแบบประยุกต์ซ่ึงเติบโตในยุคการเมืองระบอบประชาธิปไตย ท่ี ผูค้นมี
ความเสมอภาคกนัมากข้ึน ทาํให้ความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานรัฐและช่างซอ เป็นไปในลกัษณะ
ช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัมากข้ึน โดยเฉพาะในช่วงท่ีรัฐไดใ้ห้ความสําคญัต่อส่ือพื้นบา้นเพื่อ
นาํมาใช้ในการส่ือสารเพื่อการพฒันา  ซ่ึงซอเป็นส่ือพื้นบา้นประจาํทอ้งถ่ินท่ีรัฐไดน้าํมาใช้  โดย
ปรากฏว่าสามารถใช้ในการเป็นส่ือของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แมผ้่านมาอีกช่วงหน่ึงท่ีส่ือ
พื้นบา้นจะตอ้งปะทะกบัความทรงพลงัของส่ือมวลชนท่ีเขา้มามีอิทธิพลอยา่งรวดเร็ว แต่เม่ือวนัเวลา
ผ่านไป ในบริบทของสังคมไทยก็ได้พิสูจน์แล้วว่า ในการพฒันาท้องถ่ินนั้ น ยงัต้องพึ่ งพาส่ือ
พื้นบา้นอยู ่ ความร่วมมือเป็นรูปธรรมมากข้ึน  จุดเร่ิมตน้ของการทาํงานต่างๆ ท่ีชดัเจน และสะทอ้น
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ใหเ้ห็นศกัยภาพท่ีเขา้ไปต่อรองกบัทางราชการ  การใชซ้อช่วยให้เกิดการส่ือสารท่ีเขา้ใจง่าย  เพราะ
เป็นภาษาทอ้งถ่ิน  ทาํเร่ืองยากใหเ้ป็นเร่ืองท่ีฟังง่ายข้ึน 

ศิลปินเขา้ไปเป็นวิทยากรระดบัจงัหวดัให้กบัหน่วนงานรัฐ หรือสามารถสร้างสรรค์
เพลงซอใหเ้ป็นส่ือพื้นบา้นในการรณรงคข์องรัฐแสดงให้เห็นถึงอาํนาจในการต่อรองของช่างซอใน
เวทีใหม่ๆ ท่ีจากเม่ือก่อนเป็นผูส่้งสารความรู้จะจาํกดัเฉพาะกลุ่มวิชาชีพโดยตรง หรือผูเ้ช่ียวชาญ 
ปัจจุบนัขยบัขยายมาสู่กลุ่มผูส่้งสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งเช่นช่างซอ ในฐานะ “ครูภูมิปัญญา” เป็น
ตน้ 

ในบริบทของจงัหวดัเชียงราย หน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบโดยตรง ซ่ึง
ได้แก่สํานักงานวฒันธรรมจงัหวดั ก็ได้ทาํหน้าท่ีเป็นผูข้บัเคล่ือนท่ีสําคญัในการสร้างกิจกรรม  
ร่วมกบัสภาวฒันธรรมจงัหวดัเชียงราย  แต่ทั้งน้ี ก็ข้ึนอยูก่บัผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจสูงสุดวา่จะให้
การสนับสนุนมากน้อยแค่ไหน  หน่วยงานในระดับท้องถ่ิน ได้แก่ เทศบาลนครเชียงราย และ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ก็ไดใ้ห้การสนบัสนุน เช่นการจดัเวทีให้แสดง เม่ือมีงานเทศกาลต่างๆ  
ซ่ึงหน่วยงานรัฐรู้วา่สามารถใชเ้พลงซอเป็นจุดขายความเป็นอตัลกัษณ์ลา้นนาของเชียงรายได ้ ทาํให้
ช่างซอมีพลงัในการต่อรองกบัหน่วยงานราชการมากข้ึน 

จากคาํสัมภาษณ์ของช่างซอแม่จนัตา ท่ีมีโอกาสได้ไปช่วยงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ค่อนขา้งบ่อยท่ีมีการต่อรองโดยใชจุ้ดยนืเร่ืองอตัลกัษณ์ศกัด์ิศรีของตนเองไดก้ล่าววา่ 

“จว้ย (ช่วย) กนัไป ต๋อนตุ๊ก (ตอนฐานะยากจน) เป้ิน (หมายถึงหน่วยงาน) ก่ซ้ือเส้ือผา้
ห้ือ (ให)้ เลยเกรงใจมาช่วยไม่ไดคิ้ดเร่ืองค่าซอ  อายตัว๋เก่า (ตวัเอง) แต่ไม่ซอขอซะตงัค ์(เงิน)  เราไป
ห้ือ (ให)้ ความสุขเขาเวลาทาํงานมีความสุขกบังานท่ีเราทาํ  เหน่ือยอยู ่แต่มีงาน (อะหยงั) อะไรท่ีไม่
เหน่ือย  ทาํไปแลว้สตางค์จะตามมา  คนท่ีสนใจก็จะติดต่อตามมา  ท่ีสําคญัอย่าไปตั้งตวัเองไวสู้ง  
ตอ้งทาํตวัเป็นกนัเอง มีโอกาสดี ท่ีไปถึงจุดน้ี คิดว่าเพราะเราไม่ไดเ้อาเร่ืองเงินเป็นท่ีตั้ง  ไดห้ลวก  
ไดพ้ฒันาตน ” (สุนนัทา  แตม้ทอง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล,  25 มกราคม 2556)  

อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจาํกัดเร่ืองงบประมาณสนับสนุน และภารกิจหลายด้านของ
หน่วยงานภาครัฐท่ีรับผดิชอบ ทาํใหเ้พลงซอขาดดูแลเอาใจใส่และการสนบัสนุนให้มีพลงัอาํนาจใน
การต่อรองเพื่อส่งเสริมงานภาครัฐ ดงัท่ีนกัวชิาการวฒันธรรมชาํนาญการ ระดบัปฏิบติัการท่ีคลุกคลี
ใกลชิ้ดและทาํหนา้ท่ีประสานงานระหวา่งวฒันธรรมจงัหวดัและกลุ่มช่างซอในจงัหวดั ไดก้ล่าววา่ “ 
มีการทาํงานร่วมกนัเป็นระยะ แต่ก็อยา่งวา่ เรามีงานเยอะ นานๆ มีการประชุม ก็คุยกนัอยู่ แต่ก็ไม่
ค่อยมีความคืบหนา้อะไร เพราะต่างคนต่างยุง่ ให้ดี ตอ้งมีผูใ้หญ่มาเป็นหลกั” (เบ็ญจมาส  บุญเทพ, 
การส่ือสารระหวา่งบุคคล,  22 เมษายน  2556)  
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6.4.4  การต่อรองระหวา่งกลุ่มช่างซอ 
ในยคุเพลงซอแบบประยุกต ์การต่อรองระหวา่งกลุ่มช่างซอมีลกัษณะท่ีแตกต่างไปจาก

อดีต เน่ืองจากพ่อครูแม่ครูซอท่ีเป็นหลกัได้เสียชีวิตลงกลุ่มศิษยรุ่์นต่อมาก็ไม่มีความเก่งกลา้หรือ
บารมีเท่ากบัครูจึงตอ้งอาศยัความมีช่ือเสียงของพ่อครูเป็นใบเบิกทางและใชเ้น้ือเพลงซอท่ีพ่อครูได้
แต่งไวม้าซอ เพราะเป็นท่ียอมรับมาถา้เอ่ยช่ือว่าเป็นศิษยพ์่อครูก็จะไดรั้บความเกรงใจและเช่ือถือ
มากข้ึนและบทซอท่ีพ่อครูแต่งไวก้็มีความไพเราะถูกตอ้งตามฉนัทลกัษณ์ ซ่ึงช่างซอรุ่นกลางลงมา 
ไม่สามารถจะแต่งไดด้งัคาํกล่าวท่ีว่าในเน้ือหาการซอจะมีการสอดแทรกคาํร้องวา่ “ศิษยพ์่อครูศรี
ทวน”ซ่ึงเป็นการแสดงตวั เพื่อต่อรองกบักลุ่มช่างซอดว้ยกนั วา่เป็นศิษยมี์ครู 

เม่ือกระแสความนิยมในเพลงซอลดลงทาํให้ช่างซอมีการรวมกลุ่มกนัและพูดคุยกนัมาก
ข้ึน เพื่อสร้างอาํนาจในการต่อรองกับภายนอก โดยมีความพยายามสร้างในรูปแบบชมรมหรือ
สมาคมอย่างถูกต้องตามกฏหมายข้ึนมาโดยช่างซอบ่าเก๋ หรือนายนครินทร์นายกสมาคมป่ี ซอ 
จงัหวดัเชียงราย-พะเยา อยา่งถูกตอ้งตามกฏหมายเป็นคนแรก ไดก้ล่าววา่ 

“พยายามจดัตั้งชมรมซอป่ีเชียงรายมา 10 กวา่ปีแลว้ผอ.อุทุมพร (นกัวิชาการวฒันธรรม
ของสํานกังานวฒันธรรมจงัหวดัเชียงราย) สนบัสนุน เลยเกิดข้ึนตอ้งร่วมมือกัน๋ แลว้ก่อไดไ้ปซอ
ร่วมกบัครูบานอ้ย (ครูบาอริยะ) วา่จะตั้งกฐินช่วยไดต้งัค ์(เงิน) มา 2 แสน เอามาจว้ย (ช่วย) สมาคม” 
(นครินทร์ใจธรรม, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 20 มกราคม 2556) (ปัจจุบนัสมาคมฯไดก่้อตั้งอยา่ง
ถูกตอ้งตามกฏหมายเป็นท่ีเรียบร้อยและมีช่างป่ีซอเป็นสมาชิกแทบทุกคน ทาํใหดู้มีพลงัข้ึน-ผูว้จิยั) 

อยา่งไรก็ตาม ในยคุท่ีมีการผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมดนตรีทอ้งถ่ิน (Local Culture) 
กบัวฒันธรรมดนตรีตะวนัตก (Global Culture) ทาํให้ช่างซอตอ้งศึกษาหาความรู้และพฒันา
ศักยภาพใหม่ๆ เพิ่มเติมอยู่ เสมอส่วนมากช่างซอรุ่นดั้ งเ ดิมจะพยายามพัฒนาตนเอง จาก
ความสามารถท่ีมีอยูแ่ลว้มาฝึกฝนเพิ่มเติม ให้ร้องเพลงซอแบบประยุกต์ไดแ้ต่ถา้เลือกไดช่้างซอรุ่น
เก่าจะเปิดโอกาสใหช่้างซอรุ่นใหม่ไดซ้อในช่วงบนัเทิงเน่ืองจากดูเหมาะสมกบัวยัมากกวา่ช่างซอท่ี
มีฝีมือก็จะเป็นท่ีรู้จกัยอมรับกนัในกลุ่มช่างซอ และจะมีอาํนาจในการต่อรองกบัช่างซอในกลุ่ม
เดียวกนัไดม้าก 
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6.5  คุณลกัษณะการปรับตัวด้านเครือข่ายและรูปแบบความสัมพนัธ์ 
ดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้วา่  เครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์เป็นองคป์ระกอบยอ่ยประการ

หน่ึงของส่ือพื้นบา้นท่ีถูกประกอบสร้างข้ึน โดยลกัษณะเครือข่ายการ/รูปแบบความสัมพนัธ์ของ
เพลงซอในสมยัก่อนของจงัหวดัเชียงรายมีรูปแบบความสัมพนัธ์ท่ีเรียบง่าย ไม่ซบัซ้อน ดว้ยความท่ี
เป็นชุมชนขนาดเล็กท่ีช่วยเหลือกนั แต่มาถึงปัจจุบนัพบวา่ลกัษณะความสัมพนัธ์มีการปรับเปล่ียน
ไป ทั้งการซ่อมแซมเครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์เดิม  การเสริมสร้าง และการแสวงหาเครือข่าย/
รูปแบบความสัมพนัธ์ใหม่ 

แมจ้ะพบว่าปัจจยัภายในท่ีมาจากตน้ทุนดั้งเดิมของชุมชน เป็นแรงสนบัสนุนท่ีสําคญั 
แต่ก็มีแนวโนม้จะอ่อนแรงลงและถูกทาํลายจากพลงัภายนอก  จึงมีความจาํเป็นตอ้งสร้างสรรคพ์ลงั
จากปัจจัยภายนอกเข้ามาช่วยผลักดันควบคู่กันไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นในด้านของแหล่งเงินทุน
สนับสนุน การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและวิทยาการความรู้ใหม่ๆ  พอเขา้สู่ยุคเพลงซอแบบ
ประยกุตจึ์งสังเกตเห็นการปรับตวัดา้นเครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์อยา่งชดัเจน  ในสภาวะท่ีตอ้ง
เผชิญกบัส่ือบนัเทิงสมยัใหม่ท่ีทนัสมยั ท่ีเขา้มามีอิทธิพลต่อการรับรู้และวิถีชีวิตของผูค้นในทอ้งถ่ิน 
ซ่ึงจากท่ีเคยต่างคนต่างอยู่ก็จะไม่มีพลงัในการต่อรองนัน่เอง  จึงจาํเป็นตอ้งมีแรงสนบัสนุนจาก
เครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์ เขา้มาช่วย ประกอบดว้ยเครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์ทั้งภายใน
และภายนอก 

6.5.1  เครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์ภายใน 
6.5.1.1  เครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งครูซอกบัลูกศิษย ์
ลกัษณะเครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างพ่อครูแม่ครูกบัลูกศิษยมี์ความสําคญั

มาก และเป็นแรงเกาะเก่ียวร้อยรัดท่ีสําคญัทาํให้เพลงซอยงัคงดาํรงอยู่ได้สืบทอดจากอดีตจนถึง
ปัจจุบนั ในอดีตพอ่ครูแม่ครูเป็นศูนยก์ลางในการฝึกสอนการฝากตวัเป็นศิษยแ์ละเรียนรู้โดยติดตาม
ครูเป็นส่ิงสาํคญั ดงันั้นครูซอและลูกศิษยจ์ะมีความเคารพรักและผกูพนักนัเป็นอยา่งมากแมปั้จจุบนั
ความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบัศิษยปั์จจุบนัจะไม่แน่นแฟ้นเหมือนในอดีต เน่ืองจากไม่ไดผ้า่นวิถีแห่ง
ซอท่ีตอ้งเรียนรู้และฝึกปรืออยา่งใกลชิ้ดและต่อเน่ือง แต่เครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งพ่อ
ครูแม่ครูกบัลูกศิษยท่ี์เนน้เร่ืองความกตญัํู ช่างซอเช่ือกนัการไหวค้รูเป็นศิริมงคลกบัตนเอง และจะ
ช่วยใหก้ารประกอบอาชีพช่างซอเจริญรุ่งเรืองต่อไป  

ดงันั้นทุกปีจึงไดจ้ดัใหมี้พิธีไหวค้รูข้ึน ซ่ึงเป็นงานสําคญัประจาํปี ท่ีช่างซอจะขาดไม่ได ้ 
โดยเป็นการมารวมตัวกันเพื่อแสดงความเคารพและรําลึกถึงพระคุณครู ไม่ว่าครูจะยงัอยู่หรือ
เสียชีวติไปแลว้  ส่วนมากช่างซอแต่ละคนจะจดัทาํขนัครูมากนัเองตามความเช่ือท่ีสืบทอดกนัมา ซ่ึง 
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ช่างซอแม่ทองสร้อยไดเ้ล่าให้ฟังวา่ “บ่า (ไม่) วา่จะไปอยูต้ี่ (ท่ี) ใด ตอ้งมาร่วมงานไหวค้รูเพราะถือ
ว่าเป๋น (เป็น) งานสําคญัประจาํป๋ีเป๋น (เป็น) ศิริมงคลกับต๋าเก่า (ตวัเอง) ” (สร้อยสุดา  ภิราษร,     
การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 16มีนาคม 2556)  

6.5.1.2  เครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งช่างซอ 
สาํหรับเครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งช่างซอท่ีพบในจงัหวดัเชียงรายปัจจุบนั 

พบวา่มีความพยายามรวมกลุ่มกนัแมใ้นระยะแรกจะลม้ลุกคลุกคลานอยูพ่อสมควร และมีปัญหา แต่
ก็มีความพยายามร่วมกันในการเพื่อจดัตั้ งให้เป็นรูปธรรมอย่างถูกต้องตามกฏหมายข้ึนมา  ใน
รูปแบบสมาคมท่ีมีกรรมการบริหารเป็นช่างซอด้วยกนัเอง  ซ่ึงเป็นลกัษณะความสัมพนัธ์ท่ีพึ่งพา
อาศยัซ่ึงกนัและกนั  เน่ืองจากช่างซอรุ่นใหญ่ในปัจจุบนัจะรู้จกัผา่นการเป็นศิษยค์รูเดียวกนั  ส่วน
ช่างซอรุ่นใหม่ก็สามารถไล่สายข้ึนไป แลว้ก็พบวา่มาจากครูเดียวกนั เช่นกนั ปัจจุบนัมีสมาคมเร่ิมมี
ความเคล่ือนไหว  การประชุม ท่ีผา่นมาซอไม่เขม้แข็ง ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการสร้างเครือข่ายระหวา่ง
ช่างซอ เพราะไม่มีผูน้าํท่ีเขม้แข็ง ทาํงานจริงจงั (สิงห์แกว้  วงศม์ูล, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 11 
มีนาคม 2556)  

ส่วนการทาํงานก็สามารถหมุนเวียน สลบัสับเปล่ียน ทาํงานร่วมกนัได ้ไม่จาํเป็นตอ้ง
ผกูขาดเป็นคู่ซอคู่ใดคู่หน่ึงตลอดไป ทั้งน้ีอาจพิจารณาจากหลายปัจจยั เช่น ความสะดวกเร่ืองเวลา
ท่ีวา่งตรงกนั แต่ส่วนมากช่างซอจะรู้กนัเองดีวา่ควรจะซอคู่กบัใครท่ีรู้ใจและโตต้อบกนัไดดี้  ดงัท่ี
ช่างซอบ่าเก๋ ไดก้ล่าววา่ 

“คู่มีส่วนสําคญั  ซอกบัแม่บวัซอนจะม่วน  แม่จนัทร์สวยก็เขา้คู่กนัดี  ซอกบัใครไม่มี
ป๊ับ (เน้ือร้อง) ไม่มีปักตืน (ตาํรา) มีทางหลบหลีกไปไม่มีหมด (หมายถึงสามารถซอล่ืนไหลได้-
ผูว้จิยั) อยา่งพอ่จนัตา (หวัหนา้คณะช่างซอรุ่งฟ้า เจริญศิลป์ สันตน้กอก- ปัจจุบนัทั้งคณะเหลืออยูค่น
เดียว แต่ช่ือคณะก็ยงัอยู)่ ก็อยูต่วยกัน๋อยา่งป้าจนัตา เป็นช่างซอท่ีมีความเสียสละ  แต่ซอเขา้ลึกเขา้ดึก 
(ซอท่ีมีความยาก) ไม่ได้ เพราะไม่มีภูมิความรู้ลึกๆ  ซอฮํ่าไปเร่ือยๆ ได้ เพราะไม่มีใครตั้งโจทย ์  
นางแล 7 เป็นช่ือลูกทุ่งอยูก่บัพ่อหลวงมาก่อน เดียวน้ีมีอา้ยอาํนวย  ไหลหากนั  เด่ียวโก๋ตุ่นเก๋เต่าอยู่
ดว้ยกนั (นครินทร์  ใจธรรม, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 20 มกราคม 2556)  

ช่างซอท่ีสมยัก่อนเคยแยกกนัสังกดัคณะใครคณะมนัชดัเจน และไม่ยุง่เก่ียวกนั แต่เม่ือคู่
ซอขาดและหายากข้ึน คณะซอต่างๆ จึงเร่ิมขยบัขยาย ไม่จาํกดัอยูเ่ฉพาะคณะใครคณะมนัเหมือนใน
อดีตสามารถยืมตัวและติดต่อขอไปร่วมซอในบางงานกันได้ซ่ึงหัวหน้าคณะซอท่ีรับงานก็จะ
พิจารณาตามความเหมาะสมอีกที วา่จะใชคู้่ซอผูใ้ดท่ีมีความเหมาะสมกบังาน  ดังเช่น ช่างซอจันตา
คณะรุ่งฟ้าเจริญศิลป์บา้นสันตน้กอกท่ีทั้งคณะเหลือเพียงคนเดียว เวลารับงาน ก็จะใชว้ิธีการขอช่าง
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ซอหญิงจากคณะอ่ืนมาซอร่วมกลุ่มนกัดนตรีก็ใช้การวา่จา้ง“เปล่ียนคู่ถอ้งไปเร่ือยๆ มีงานเขา้มา ก็
บอกๆ กนั” (จนัทร์ตากนัทา, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 16 มีนาคม 2556)  

“รับเล่นเองและประสานงานดว้ยโดยรับคนละคร่ึงงานเชา้-บ่าย ก็วา่กนัไปโดยเปล่ียนคู่
ซอไปเร่ือยๆเช่น คู่แม่ครูแสงเอย้ เวียงป่าเป้าผอ่งศรี-พานนิภา-เวียงป่าเป้าหลกัในการเลือกคู่ถอ้งคือ
ดูตามหนา้งานดูสถานการณ์ตามงาน เพราะแต่ละคนจะระบาํคนละแบบ คนละแนวถา้ตอ้งเป็นซอ
แนวบู๊ ก็ตอ้งเอาคนหนุ่มๆ เหมือนกนั” (วรากร  อภิชยั, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 27 ธันวาคม 
2555)  

ดงันั้น จะมีการรับงานในลกัษณะพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัตามความตอ้งการของผูจ้า้ง
ไม่จาํกดัตอ้งสังกดัคณะใดคณะหน่ึง มีการรับงานร่วมกนัตามความเหมาะสมและความตอ้งการของ
เจ้าภาพหรือผูว้่าจ้างทั้งน้ีเพื่อสวสัดิภาพ ความอบอุ่นจะมัน่ใจ ให้ช่างซอได้เดินทางต่อไปบน
เส้นทางสายน้ีไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรีและสร้างอาํนาจในการต่อรองใหก้บัเพลงซอ 

6.5.1.3  เครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์ผูช้ม 
เครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์ผูช้มมีความสําคญัต่อการดาํรงอยู่ของซอ ดว้ยความท่ี

จงัหวดัเชียงรายยงัเป็นชุมชนท่ีประกอบไปด้วยระบบเครือญาติ  และไม่มีความซับซ้อนในการ
ติดต่อส่ือสาร ทาํให้ในการท่ีผูช้มสนใจจะเลือกช่างซอไปแสดงตามงาน  ผูช้มสามารถพูดคุย
แลกเปล่ียน และบอกกล่าวแนะนํากันได้ว่าต้องการช่างซอแบบใด  คณะไหนมีความน่าสนใจ
อยา่งไร  แมก้ารดาํเนินชีวิตประจาํวนัจะเปล่ียนแปลงไป แต่พื้นท่ีในการแสดงซอก็ยงัมีความสําคญั  
โดยเฉพาะสําหรับผูค้นวยักลางคนข้ึนไป  ท่ีเป็นเร่ียวแรงสําคญัในการจดังานหรือกิจกรรมต่างๆ 
ของชุมชน ซ่ึงมีความช่ืนชอบการฟังซอ ดงันั้นก็ยงัพบลกัษณะท่ีวา่ ถา้วดัในหมู่บา้นใด หรือบา้น
ไหนจะจดังาน ก็จะมีการถามไถ่กนัวา่ขอ้มูล เพื่อติดตามสถานการณ์เก่ียวกบัคณะซอ และมีการบอก
กนัแบบปากต่อปาก  ส่วนมากก็เป็นคณะซอท่ีมีช่ือเสียงมาตั้งแต่อดีตท่ีรู้จกักนัดีอยูแ่ลว้ เพียงแต่ผูช้ม
อาจจะอยากทราบวา่มีการเปล่ียนแปลงช่างซอหรือมีช่างซอรุ่นใหม่เพิ่มเขา้มาหรือไม่ 

ซ่ึงจากการสังเกตการณ์ภาคสนามแบบมีส่วนร่วมของผูว้ิจยั ท่ีไปชมการแสดงของคณะ
ชยัพร ดอนเจดีย ์ ทาํให้ไดมี้โอกาสพบผูช้ม 2 คนท่ีมานัง่ฟังอย่างตั้งอกตั้งใจ ตั้งแต่เร่ิมแสดงจนจบ 
จึงเข้าไปสัมภาษณ์พบว่ามาจากคนละท่ีกัน แต่ได้ไปทําบุญท่ีวดัแล้วฟังซอ ซ่ึงมีความชอบ
เหมือนกนั ทาํใหไ้ดพ้ดูคุย และเป็นเพื่อนกนัมา คนแรกช่ือ ป้านอ้ย มีอาชีพคา้ขายไปๆ มาๆ ระหวา่ง
เชียงราย-สงขลา  ส่วนอีกคนช่ืออุษา เป็นอาจารยโ์รงเรียนจุนวิทยาคม อ. จุน จ. พะเยา ซ่ึงป้าน้อย 
ไดใ้หส้ัมภาษณ์ ถึงท่ีมาของการรู้จกักนัวา่ 
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“มาแอ่ว (เท่ียว) งานฉลองวนัเกิดครูบา (หมายถึงครูบาอริยเมธี อ.แม่สาย จ.เชียงราย) 
เห็นแล้วก่ (ก็) ติดต่อเอาไปเล่นท่ีหาดใหญ่ เป๋น (เป็น) งานตานก๋วยสลาก ของชมรมชาวเหนือ
จงัหวดัสงขลา” (ศศิภกัด์ิ  สกุลเวช, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 11 สิงหาคม 2556)  

ดงันั้นจึงเป็นท่ีน่าสังเกตว่าเครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์ใหม่ๆ ของผูช้มปัจจุบนัมา
จากลกัษณะท่ีเรียกว่า “ญาติธรรม” เน่ืองจากส่วนใหญ่พื้นท่ีท่ีจดัแสดงซอจะอยู่ในวดั การได้ไป
ทาํบุญท่ีวดัจึงทาํใหเ้กิดการพบปะพดูคุยและติดต่อส่ือสารกนั 

6.5.1.4  เครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งช่างซอกบัผูช้ม 
พบว่าเครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งช่างซอกบัผูช้มของเพลงซอ โดยเฉพาะ

คนพื้นเมืองท่ีไปอยูอ่าศยัต่างถ่ิน ท่ียงัคงมีการรวมกลุ่มกนัจดักิจกรรมงานบุญประเพณีตามรูปแบบ
ความเช่ือของชาวล้านนา  ก็จะติดต่อว่าจา้งช่างซอท่ีเคยให้ไปจดัแสดงประจาํไปแสดง จากการ
สัมภาษณ์พบวา่ช่างซอเกือบทุกคณะจะมีโอกาสไดไ้ปแสดงตามต่างจงัหวดั โดยเฉพาะท่ีท่ีมีคนเช้ือ
สายลา้นนาไปอยู ่ ดงัน้ี 

“ฮบั (รับ) งานทัว่ไปไกล๋สุดก่ต่ี (ไกลสุดก็ท่ี) กาํแพงเพชร  สุโขทยัก่มี  ตากก่มีพ่องทาง
เป้ิน (ผูช้ม) จะติดต่อมาเกือบทุกปี (สร้อยสุดา  ภิราษร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 19 สิงหาคม 
2556)  

หรือจะเป็นลักษณะเครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์ผ่านทางช่องทางการส่ือสาร
สมยัใหม่ เช่น จากอินเทอร์เน็ต 

“ไดไ้ปออกช่อง 5  จากการชนะการประกวดท่ี 1  แลว้มีคนเห็นใน ยทููบ แลว้เลยติดต่อ
วา่จา้งนอกจากเล่นในพื้นท่ีก็จะมีไปเล่นต่างจงัหวดั เช่นท่ี สงขลา เป็นงานสลาก 4 ภาคของชมรม
ชาวเหนือ  กรุงเทพ ท่ีวดัทุ่งสาธิต สุขมุวทิ เป็นตน้” (วราวุฒิ  ญาวิละ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 27 
ธนัวาคม 2555)  

6.5.2  เครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์ภายนอก 
6.5.2.1  เครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์กบัหน่วยงานรัฐ 
เครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์ภายนอกของเพลงซอนั้น ปัจจุบนัเครือข่าย/รูปแบบ

ความสัมพนัธ์กบัภาครัฐกลายเป็นเครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์ใหญ่ท่ีมองเห็นศกัยภาพของเพลง
ซอ ประกอบกบันโยบายการศึกษาท่ีหันมาให้ความสนใจกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทาํให้หน่วยงาน
ราชการ ไม่ว่าจะเป็น สถาบนัการศึกษาทั้งระดบัอุดมศึกษา มธัยมศึกษา และประถมศึกษารวมถึง
หน่วยงานปกครองส่วนท้องถ่ิน คือ อบต.และ เทศบาลได้จัดโครงการและกิจกรรมเก่ียวกับ
ว ัฒนธรรมพื้นบ้านโดยหน่ึงในโครงการ คือการคัดเลือกครูภู มิปัญญา และให้ไปสอนใน
สถาบนัการศึกษา 
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อยา่งไรก็ตามครูชาํนาญการพิเศษในโรงเรียนระดบัประถมประจาํจงัหวดั และเจา้ของ
โรงเรียนดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมืองกาสะลองคาํ ไดใ้ห้สัมภาษณ์วา่ “ทอ้งถ่ินยงัขาดบุคลากรครู
ผูเ้ช่ียวชาญในโรงเรียนทุกระดบัรวมถึงส่ือการสอน ดา้นเคร่ืองดนตรี หรือห้องปฏิบติัก็ไม่ดีพอ ท่ี
สําคญัตวันกัเรียนไม่ไดรั้บการปลูกฝัง มองว่าไกลตวั และไม่ไดเ้รียนตามอธัยาศยัตามท่ีตอ้งการ”  
(สุคาํ  แกว้ศรี, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 26 มีนาคม 2556)  

อยา่งช่างซอแม่จัน๋ตาไดไ้ปสอนตามโรงเรียน“มนัเป๋นโครงการฯ น่ะโครงก๋ารของตาม 
อบต. พ่องก่โครงก๋ารของตางเทศบาลฯก่มีมีโครงการของโรงเรียนแรกๆ ให้ไปฮอ้งเพลงกล่อมลูก 
พอรู้วา่เราซอไดก้็ใหส้อนซอดว้ย (สุนนัทา แตม้ทอง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 25 มกราคม 2556)  

หรือ“ทางราชการ คือขอความร่วมมือแจง้ข่าวสารเชิญให้ไปร่วมการอบรม สัมมนาบา้ง
แต่ไม่บ่อย” (จนัทร์ตา  กนัทา, การส่ือสารระหวา่งบุคคล,16 มีนาคม 2556)  

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า แมห้น่วยงานภาครัฐในยุคปัจจุบนั จะหวนกลบัมาให้
ความสาํคญักบัเพลงซอ ในฐานะเป็นส่ือพื้นบา้นท่ีสามารถนาํไปใชใ้นการรณรงคเ์ผยแพร่โครงการ
ของภาครัฐได ้แต่ก็เป็นลกัษณะไม่มีการพฒันาศกัยภาพของเพลงซอ  

ดงัท่ีช่างซอบ่าเก๋ หรืออีกในฐานะหน่ึงคือผูใ้หญ่บา้น ท่ีเขา้ใจในระบบราชการดีและก็
ไดพ้ยายามมีการรวมกลุ่มกนัเพื่อแกไ้ขขอ้จาํกดั ไดใ้ห้สัมภาษณ์วา่“ลกัษณะงานไดเ้งินเท่ากนัอยู่ท่ี
ระยะทางยกเวน้ ราชการ ไม่มีราคาเพราะอยากรักษา เผยแพร่อยากให้รู้จักเยอะ ซอจะได้มี
ความหมายข้ึนบางคร้ังซองานอาํเภอพอ่หลวง (ผูใ้หส้ัมภาษณ์) ควกัของเฮา (เรา) ให้แทนไปราชการ
เห็นความสาํคญัอยูแ่ต่ไม่มีงบ อบต.ซํ้ าฮาย (ยิง่แย)่ ควรตอ้งตั้งงบไวมี้งานเร่ือยๆ แต่ไม่เป็นราคา เท่า
ชาวบา้นจ้างจดัผา้ป่า จดังานหาเงิน มาให้รัฐช่างซอต้องร่วมมือกบัรัฐพยายามจดัตั้งชมรมซอป่ี
เชียงรายมา 10 กวา่ปีแลว้ผอ.อุทุมพร สนบัสนุน เลยเกิดข้ึน (ตอ้งร่วมมือกนั) (นครินทร์  ใจธรรม, 
การส่ือสารระหวา่งบุคคล,20 มกราคม 2556)  

โดย นกัวฒันธรรมองค์กรเอกชน ท่ีไดรั้บทุนในโครงการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชน 
และทาํโครงการฝึกสอนดนตรีพื้นเมืองและเพลงซอใหเ้ด็กในโรงเรียนประถมให ้ตาํบลห้วยสัก เช่น 
โรงเรียนร่องเผียว ให้เป็นโรงเรียนนําร่องฝึกหัดซอและวฒันธรรมพื้นบ้าน ก็พบปัญหาความ
ต่อเน่ือง “เราพยายาม เร่ิมใหเ้ด็กระดบัประถมท่ีมีความสนใจ ก็มีมาฝึกและเห็นแววอยู ่แต่วา่ตอ้งใช้
เวลา และฝึกต่อเน่ือง (ศนัสนีย ์ อินสาร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 17 กุมภาพนัธ์ 2555)  
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ภาพที่  6.15  คณะซอรุ่นเยาว์ของโรงเรียนบ้านร่องเผียว ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย ท่ีเป็น
โรงเรียนนาํร่องฝึกหดัซอและวฒันธรรมพื้นบา้น ไดแ้สดงในงานประจาํปี โดยมี อ.ศนัสนีย ์ อินสาร 
ครูผูฝึ้กสอนคอยกาํกบัดูแล 

 
6.5.2.2  เครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์พระสงฆ ์
เพลงซอในยุคปัจจุบนั ไดพ้ยายามต่อสู้ด้ินรนดว้ยตนเอง แสวงหาและสร้างเครือข่าย/

รูปแบบความสัมพนัธ์ใหม่ๆ ข้ึน ซ่ึงพบวา่เครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์ท่ีเขา้มาให้การสนบัสนุน
และช่วยสร้างขวญัและกาํลงัใจให้กบัช่างซอในช่วงเวลาท่ีกาํลงัเควง้ควา้งเน่ืองจากขาดพ่อครูศรี
ทวนสอนนอ้ย ท่ีเปรียบเสมือนเสาหลกัในวงการซอของจงัหวดัเชียงรายไปไดแ้ก่พระครูบาตาทิพย์
หรือครูบาอริยเมธีซ่ึงเป็นท่ีเคารพสักการะ และกลายเป็นศูนยร์วมจิตใจของช่างซอทุกคน 

โดยช่างซอบ่าเก๋ในฐานะเป็นผูน้าํในการก่อตั้งสมาคมช่างป่ี ซอฯ ของจงัหวดัเชียงราย 
ไดใ้ห้ขอ้มูลวา่“ซอร่วมกบัครูบานอ้ย (หมายถึงไดไ้ปซอในงานท่ีวดัของครูบาฯ) ท่านวา่จะตั้งกฐิน
ช่วยก่ไดต้งัค์ (เงิน) มา 2 แสน เอามาช่วยสมาคมฯพึ่งราชการบ่ (ไม่) ไดแ้ลว้จะใช้วดัท่ีห้วยไคร้แม่
สาย เป๋น (เป็น) ต้ีไหวค้รูตวย (หมายถึงสถานท่ีทาํพิธีไหวค้รูซอ) (นครินทร์ใจธรรม, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล,20 มกราคม 2556) 

และช่างซอหลายคนเช่น ช่างซอแม่ทองสร้อยหรือช่างซอชยัพรดอนเจดีย ์ก็ไดมี้โอกาส
ร่วมทาํงานกบัท่านมหาวฒิุชยัวชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) ในพิธีสาํคญัๆ ท่ีจดัข้ึน 
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นอกจากนั้ นยงัพบว่า ท่ีการแสดงซอ ยงัคงอยู่ได้นั้ น พระสงฆ์ในท้องถ่ิน เป็นผูมี้
บทบาทสําคญัต่อการเป็นผูน้าํความคิดเห็นของศรัทธา ญาติโยม หรือกรรมการวดัในการตดัสินใจ
วา่จา้งใหมี้การแสดงซอของช่างซอดงัท่ีช่างซอพอ่จนัตาไดก้ล่าววา่ 

“เม่ือก่อนจดัท่ีบา้นมากกวา่วดับ่าเด่ียว (ปัจจุบนั) จดัท่ีวดัมากกวา่บา้น เปิง (เหมาะ) กบั
คนเฒ่า (คนแก่) มากกวา่ห้ือ (ให)้ ฟังดนตรีเอาใจคนเฒ่าอยา่งตุ๊เจา้เป้ินเติงหากัน๋หมด (พระจะติดต่อ
ถึงกนัหมด) เวลาไดรั้บนิมนตก์็เอาศรัทธา (หมายถึงพุทธศาสนิกชนท่ีศรัทธาต่อวดันั้นๆ -ผูว้ิจยั) ไป
ดว้ยไปฟังซอตุ๊เจ๊า (พระ) หาขอ้มูลในอินเทอร์เน็ตแล้วโทรไปติดต่อตุ๊เจา้ฮู ้(พระจะรู้) ว่าช่างซอ
ไหนม่วน (สนุก) ก็มาหารือศรัทธาๆ ก็จะแลว้แต่ตุ๊ (แลว้แต่พระ) ” (จนัทร์ตากนัทา, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 16 มีนาคม 2556) 

การท่ีเพลงซอของจงัหวดัเชียงรายในปัจจุบนัมีเครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์กับ
พระสงฆ์เพิ่มข้ึน อาจเน่ืองมาจากพระสงฆ์สามารถเป็นศูนยร์วมจิตใจทาํให้ช่างซอมีความรู้สึกมีท่ี
พึ่งทางใจและไดใ้กลชิ้ดกบัพุทธศาสนา ซ่ึงถือไดว้า่เป็นรากเหงา้ของการแสดงซอมาแต่โบราณ โดย
พบว่า วดัหรือ สถานปฏิบติัธรรม เป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ีเหมาะกบัการแสดง โดยเฉพาะซอแบบ
ดั้งเดิม ทาํให้เห็นภาพวา่มีความพยายามสืบทอดเพลงซอในมิติทางธรรม ซ่ึงเป็นเน้ือหาส่วน ท่ีเป็น
คุณค่าและความหมายของเพลงซอใหย้งัคงอยูด่งันั้นเครือข่าย/รูปแบบความสัมพนัธ์พระสงฆจึ์งเป็น
ช่องทางท่ีสาํคญัของการต่อสู้เพื่อรักษาซอทางธรรมเอาไว ้

 

6.6  คุณลกัษณะด้านการบริหารจัดการ 
ในยุคซอแบบประยุกต์น้ี พบว่า รูปแบบต่างๆ ในการบริหารจดัการเพื่อให้คณะซอ

สามารถดาํเนินการต่อไปไดน้ั้น มีการปรับเปล่ียนและมีลกัษณะซับซ้อนกว่ายุคก่อนๆ เน่ืองจากมี
เง่ือนไขในเชิงพาณิชยท่ี์ตอ้งคาํนึงถึงในการบริหารจดัการมากข้ึน  โดยแบ่งการวิเคราะห์คุณลกัษณะ
การปรับเปล่ียนดา้นการจดัการของเพลงซอท่ีพบไดด้งัต่อไปน้ี   

6.6.1  การบริหารจดัการตนเอง 
ลกัษณะสาํคญัของช่างซอท่ียงัคงมีอยูคื่อเร่ืองของการท่ีตอ้งมีใจรัก จึงจะสามารถเรียนรู้

และฝึกฝนการซอได้ดี โดยการเรียนรู้ในยุคน้ีไม่จาํเป็นต้องแสวงหาครู เพื่อฝากตวัเป็นศิษย์ให้
ยุง่ยาก เพราะผูท่ี้สนใจสามารถใชว้ธีิการแบบครูพกัลกัจาํ โดยศึกษาผา่นส่ือรูปแบบใหม่ๆ เช่นดูจาก
ยทููป (Youtube) ไดส้ามารถจดัการเวลาและวินยัต่อตนเองในการฝึกฝนตามสะดวก เม่ือการแสดง
ซอได้ขยายพื้นท่ีออกไปไม่เฉพาะใช้ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนางานบุญตามประเพณีอีก
ต่อไปเส้นขอบฟ้าทางความรู้และความคิดก็ตอ้งขยายออกไปให้กวา้งไกลจาํเป็นตอ้งรู้ทั้งทางธรรม
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และทางโลก โดยเฉพาะทางโลกให้มากข้ึนเพื่อให้ตอบสนองความตอ้งการและรสนิยมของผูรั้บได้
ดงัท่ีช่างซอคาํแสนหวัหนา้คณะนางแล 7 ไดใ้หมุ้มมองท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการตนเองวา่ 

“เร่ืองท่ีเล่น แลว้แต่เน้ืองาน เราจะฮู ้(รู้) งานเองบา้นเมืองเปล่ียนแปลง คนชอบม่วนซอ
ป่ีมนัอิด (เหน่ือย) (คาํแสนแกว้สืบ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 18กุมภาพนัธ์ 2556)  

หรือดงัท่ีช่างซอบ่าเก๋ ไดก้ล่าวถึงมุมมองท่ีมีต่อการจดัการตนเองของช่างซอรุ่นใหม่วา่ 
“ลูกบ่าวทองสร้อยเอาลีลาโก๋ตุ่นไปใช้ เพราะอยู่คณะเดียวกันมาก่อนต้องมีการ

พฒันาการซอไม่ใช่เอากาํซอคนอ่ืนมา เปล่ียนเก๊า เปล่ียนป๋ายคนฟังจะจาํไดค้นจา้งรู้ (นครินทร์ ใจ
ธรรม, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 20 มกราคม 2556)  

ดงันั้นการบริหารจดัการตนเองจึงมีการปรับ โดยคาํนึงถึงความตอ้งการและกระแสของ
สังคม ณ ปัจจุบนั เป็นหลกัมากข้ึน 

6.6.2  การบริหารจดัการสมาชิกในวง 
รูปแบบการจดัสรรงานภายในคณะซอนั้น พบวา่ช่างซอท่ีเป็นหวัหนา้คณะ จะทาํหนา้ท่ี

บริหารจดัการสมาชิกในคณะ โดยมีหน้าท่ีรับงานการควบคุมรับผิดชอบภายในคณะเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยการแบ่งจดัสรรภาระหน้าท่ีให้กบัสมาชิกการควบคุมดูแลให้การแสดงการติดต่อ
ประสานและ การจดัสรรรายไดใ้หแ้ก่สมาชิก 

รูปแบบความสัมพนัธ์ของคนในคณะจะไม่ใช่ลกัษณะนายจา้งกบัลูกจา้งแต่มีรูปแบบ
ความสัมพนัธ์ เสมือนญาติพี่นอ้ง ช่วยเหลือเก้ือกลู พึ่งพาซ่ึงกนัและกนั ใชว้ิธีการซ้ือใจทาํให้สมาชิก
มีความเกรงอกเกรงใจสามารถขอความช่วยเหลือกนัได ้

คณะชยัพร ดอนเจดียเ์ป็นอีกคณะหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยม เน่ืองจากเป็นช่างซอรุ่นใหม่ท่ี
มีช่ือเสียงทั้งในจงัหวดัเชียงรายและใกลเ้คียง โดยเฉพาะจงัหวดัเชียงใหม่ปัจจุบนัจดัไดว้า่เป็นคณะท่ี
มีสมาชิกเยอะสามารถรับงานไดห้ลายรูปแบบทั้งซอคู่ซอเก็บนก ละครซอ ซอซ่ิง ซอตลก 

“สมาชิกยืนพื้น 12คน (วงอ่ืนส่วนมากมี 8คน) จุดเด่นของวงคือรวมศิลปินไวไ้ด้นัก 
(เยอะ) ก็อยูก่ ัน๋ อยา่งป้ีอยา่งนอ้ง (วรากรอภิชยั, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 27 ธนัวาคม 2555) 

หรือไม่จาํเป็นตอ้งใช้สมาชิกท่ีอยู่ประจาํในคณะ อาจเป็นการใช้ช่างซอจากคณะอ่ืนท่ี
พิจารณาแลว้วา่เหมาะสมกบังาน“ เด่ียวท่ีอยา่งนอ้ยหม่ืนหา้ตอ้งไปแปดป่ีสามซอหน่ึง ซอแหมสองคู่ 
หนุ่มคู่ แก่คู่เป็นศิษย์รุ่นพี่ รุ่นน้องบ่าเด่ียว ซอคณะหน่ึงจะเหลือคนเดียวดึงเอาคณะอ่ืนมาร่วม
บางคร้ังก็จนัทร์สวยแม่คีไกรวุฒิมาซอด้วยตั้งคณะแต่มีคนเดียวเหลือคู่เดียวดึงเอาช่างซอศิษย์
เดียวกนัมา (จนัทร์ตากนัทา, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 16 มีนาคม 2556) 
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6.6.3  การจดัการเร่ืองรูปแบบการแสดง 
การบริหารจดัการรูปแบบการแสดงในยุคน้ี มีความซบัซ้อนข้ึน เน่ืองจากตอ้งคาํนึงถึง

ความตอ้งการของผูจ้า้งหรืองานท่ีแสดง ซ่ึงปัจจุบนั จะตอ้งมีความหลากหลายให้เลือกอาจจะมีทั้ง 
ซอป่ีแบบดั้งเดิมละครซอ และซอสตริง 

“งานปอย สมยัก่อน สองวนั สองคืน “แปดโมงก๋ินขา้วเกา้โมงลงผาม”ถา้ปอยใหญ่ก็จะ
มีซอเก็บนกเม่ือก่อนหากินกับพ่อครูคาํอ้าย กับพ่อครูสุคาํหลังๆ เจ้าภาพหันไปทางดนตรีเลยมี
ความคิดวา่ ตอ้งเป็นซอประยกุตด์นตรี ประมาณปี 49ประยุกตก์บัสตริง ไม่ต่างอยูท่ี่การเรียกแม่เป็น
วงท่ีเร่ิมพอทีมงานจนัตาศาลาหลม้ดงั ก็มีข้ึนมาช่างคียบ์อร์ดก็เป็นหลานเขย ชกัชวนมาอยู่ทีม ตอ้ง
เทียบเสียงจะเอาอย่างไรก็ให้บอก ดูท่ีงบ เอาฮํ่าบ่ม่วนก็ 2-3 พนับาท ประมาณ 5-6 ชัว่โมง คุม้อยู ่
(สุนนัทา  แตม้ทอง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 25 มกราคม 2556) 

อีกรูปแบบหน่ึงท่ีพบในยุคน้ีคือ จะไม่ใช่ลักษณะการซอโดยตรงเพราะจะไม่ได้รับ
ความสนใจจากคนรุ่นใหม่แต่จะซอสอดแทรกในพิธีไหวค้รู หรือพิธีเรียกขวญั (ฮอ้งขวญั) ท่ีนิยมจดั
ในงานบายศรีสู่ขวญัในงานต่างๆ 

“ต่อจากซอมา ก่ (ก็) มาสนใจฮอ้งขวญั เป็นอาชีพหลกัตอนไปซอ ผอ่ (ดู) หมอฮอ้งขวญั 
คิดวา่ไม่น่ายาก เป็นธรรมที อยูแ่ลว้เอาตาํหรับตาํราฮอ้งขวญัมาผอ่ มาใจ ้(มาศึกษา) และประยุกษเ์อา
มาเป็นสมยัใหม่ เอาซอมาประกอบแทรกในตอนมดัมือตอนป้อนข้าวบางคนร้องไห้เลยหนา”    
(สิงห์แกว้  วงศม์ูล, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 11 มีนาคม 2556) 

จากนั้นพอ่ครูสิงห์แกว้ก็ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมถึงรูปแบบวา่ 
“นอนหงายอาบนํ้าแลว้ก็ห้ือ (ให)้ ขา้วกบักลว้ย ป้อ (ช่างซอ) ก็ห้ือสาธิตห้ือแม่ป้อน เฮา

ก็ฮอ้ง (เราก็ร้อง) เพลงซอแม่ก็เอาขา้วกบักลว้ยมาใส่ถว้ยห้ือลูกก๋ิน เสร็จแลว้ก็บอกต่อลูกก๋ินขา้วกบั
กลว้ยจะก๋ายแลว้ห้ือก๋ินขา้วกบัไข่เสร็จแลว้ก็ห้ือแม่ป้อนไข่ ต่ีห้ือเป้ินเตรียมไวป้อใหญ่มาเข้ียวออก 
ท่ีน้ีก็ก๋ินข้าวกับจ้ินกบัปลา ก็ป้อน ก๋ินผลหมากรากไม้ ขา้วตม้ขนมท่ีเตรียมมาก็ห้ือแม่เป้ินป้อน
สุดทา้ยก็เอานํ้ ามะป้าวห้ือก๋ินแตนนม เป็นการใชก้าํซอในฮอ้งขวญั คนฟังก็สนใจ๋ฟังนกั (เยอะ) ข้ึน 
(สิงห์แกว้  วงศม์ูล, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 11 มีนาคม 2556) 

6.6.4  การบริหารจดัการวตัถุ 
เม่ือเคร่ืองดนตรีท่ีใช้ประกอบการซอสมยัใหม่ในงาน ท่ีจะมีทั้งซอแบบดั้งเดิมและซอ

แบบประยกุต ์ซ่ึงการซอแบบประยกุตจ์ะมีการติดตั้งระบบเคร่ืองเสียง ทาํให้มีส่วนประกอบอ่ืนๆ ท่ี
จาํเป็นตอ้งใชเ้ก่ียวขอ้งกนัการบริหารจดัการอุปกรณ์ประกอบการแสดงทาํได ้2 รูปแบบคือ คณะซอ
จดัซ้ือเคร่ืองดนตรีและเคร่ืองเสียงมาไวใ้ช้งานเอง และใช้วิธีการเช่าซ่ึงส่วนใหญ่จะใช้วิธีการเช่า
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เน่ืองจากเคร่ืองดนตรีมีราคาแพงอาจไม่คุม้กบัการลงทุน และอีกเหตุผลคือไม่ตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการ
บาํรุงรักษา 

จากการสัมภาษณ์ช่างซอชยัพร หวัหนา้คณะชยัพร ดอนเจดีย ์ซ่ึงจดัไดว้า่เป็นคณะท่ีรวม
ศิลปินเชียงราย-เชียงใหม่ ไดใ้หข้อ้มูลวา่ 

“เคร่ืองดนตรี มีทั้งของตนเองและเช่าถา้ตอ้งไปไกลจะเช่าเพราะยุ่งยากในการขนส่ง
และเก็บรักษาธุรกิจท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งและประสานงานกนัตลอดคือเคร่ืองเสียง-เวที-แสงสีเสียง-
ศิลปิน-นกัดนตรี” (วรากร  อภิชยั, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 27 ธนัวาคม 2555) 

6.6.5  การบริหารจดัการรายได ้
โดยทัว่ไปจะยงัคงยึดถือตามธรรมเนียมท่ีเคยปฏิบติัมา คือการแบ่งรายไดโ้ดยเท่าเทียม

ไม่วา่จะเป็นช่างป่ี หรือช่างซอหลงัหกัค่าใชจ่้ายส่วนกลาง เช่น ค่าติดต่อประสานงานค่านํ้ ามนัรถค่า
เช่าเคร่ืองเสียง เป็นตน้และจะจ่ายเงินทนัทีท่ีการแสดงจบลงแต่สมาชิกคนอ่ืนๆ ในคณะท่ีมีหน้าท่ี
เร่ืองการคุ้มเคร่ืองเสียง การขบัรถการอาํนวยความสะดวกก็จะจ่ายให้ตามความเหมาะสมตาม
ภาระหนา้ท่ี 

ซ่ึงถา้เป็นช่วงเทศกาลคือช่วงหลงัออกพรรษาจนถึงประมาณเดือนพฤษภาคม ก็จะมีงาน
เขา้มา ทาํให้สมาชิกมีรายได้เสริมท่ีน่าพอใจ ซ่ึงแต่ละคณะอาจจะไม่เท่ากนัข้ึนอยู่กบัความนิยม
ชมชอบและความมีช่ือเสียงของช่างซอและรูปแบบการแสดงท่ีผูว้า่จา้งตอ้งการในส่วนของคณะซอ
รุ่นเก่าจะใชก้ารจดัการเร่ืองรายไดโ้ดยยดึธรรมเนียมปฏิบติัแบบเดิมท่ีสืบทอดกนัมา 

“ถา้ 8-9 คนก็ประมาณ 12,000-15,000 ก่ (ก็) พอไดอ้ยูต่ ํ่าสุดก่ 500 ต่อวนัถา้เดือนๆ หน่ึง
มีงานซัก 10-20งานก่พออยู่ไดเ้ลย” (ประพนัธ์  ใจเงิน, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 
2556) 

“รายไดถ้า้เล่นแถวเชียงใหม่เชียงราย ประมาณ 20,000 -22,00 บาท ถา้รวมวงและเวทีก็
จะประมาณ 26,000 -27,000 บาท แบ่งเท่าๆ กนั (คาํแสน  แกว้สืบ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 18 
กุมภาพนัธ์ 2556) 

“การรับงาน ประมาณ 20,000 – 30,000 บาทสมาชิกในวงมีอยู่ 9 คน ป่ี 3 ซึง 1 ช่างซอ
ประมาณ 4 เปล่ียนกนัข้ึน เชา้-บ่ายถา้เจา้ภาพตอ้งการซอสตริง ก็ใชว้ิธีการเช่าอิเลคโทนคร้ังละ 200-
300 บาท (มยรุา สุภาวดี, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 8 มกราคม 2556) 

“วงซอมีทั้งหมด ชาย 2 หญิง 2 ช่างป่ี 3 ช่างซึง 1จา้งคณะดนตรี ค่าจา้งประมาณ 15,000 
– 20,000 บาท ค่าเคร่ือง 2-3 พนับาทจ่ายค่าจา้งฉันท์พี่น้อง” (นนัทพงศ์  อินต๊ะนิล, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 29 มกราคม 2556) 
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“วงมีสมาชิก 6 คน ช่างป่ีจุม 4 คน (จุม 3 เลา 1) และช่างซอคู่รายไดจ้ะแบ่งเท่ากนัหมด 
หลงัจากหกัค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เช่น ค่านํ้ า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท์ ค่าเช่ารถ ค่านํ้ ามนัแลว้ค่าจา้ง ข้ึนอยู่
กบัเง่ือนไขส่วนค่าทิปก็เอามาบวกแลว้แบ่งเท่ากนัเคร่ืองเสียงกบัซอ อยู่ระหว่าง 15,000 – 25,000 
บาทถ้าเป็นชุดใหญ่มีซอดนตรีแสงสีแดนเซอร์อยู่ท่ี 30,000 – 40,000 บาท” (จนัทร์ตา  กันทา,      
การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 16 มีนาคม 2556) 

ส่วนคณะช่างซอรุ่นใหม่ท่ีเนน้ซอแบบประยุกตม์ากข้ึน ก็จะมีการจดัการท่ีซบัซ้อนข้ึน
บา้งอยา่งคณะไกรวฒิุเมืองพาน ก็มีการจดัการดงัน้ีคือ 

“เป็นกนัเองกบัสมาชิกในวงรายได้แบ่งเกือบเท่าๆ กนั หัวหน้าวงจะไดม้ากกว่า 500-
1,000 บาท เอาไปเป็นค่าประสานงานอุปกรณ์ จะใชว้ิธีเช่าถา้เป็นอิเลคโทนชุดเล็ก ประมาณ 2,000 
บาทชุดใหญ่ 10,000 บาทข้ึนไป รวมแลว้ ค่าจา้ง ชุดเล็ก ซอผาม ประมาณ 25,000 ข้ึนไปชุดใหญ่ 
บวกละครซอ35,000 บาทข้ึนไปชุดใหญ่หลายคู่,หลายคณะบวกแดนเซอร์45,000 ข้ึนไป (วราวุฒิ   
ญาวลิะ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 27 ธนัวาคม 2555) 

ส่วนคณะชยัพรดอนเจดีย ์ไดใ้หข้อ้มูลการจดัการเร่ืองรายไดใ้นคณะของตนเองวา่ 
“มีสมาชิกยืนพื้น 12คนราคารวมเคร่ืองเสียง ถ้าในจงัหวดัเชียงรายและใกล้เคียงคิด 

ประมาณ 20,000 บาทต่างจงัหวดัคิด 25,000 บาท ถา้ไม่รวมเคร่ืองเสียงคิด 16,000” (วรากร  อภิชยั, 
การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 27 ธนัวาคม 2555) 

อยา่งไรก็ตาม แมจ้ะใชห้ลกัการแบ่งอยา่งเท่าเทียมกนัแต่ในความเป็นจริง ก็จะมีเง่ือนไข
ท่ีแต่ละคณะนาํมาใช้จดัสรรรายได้แตกต่างกนัอยู่บา้ง “ อยู่ท่ีเกรดของช่างซอคู่ละ 5,000บาท- 
25,000 บาท ค่าตวัเท่ากนัอาวุโสก็หารเท่ากันแต่เด็กฝึกก็ให้ไปอีกอย่าง” (นครินทร์  ใจธรรม,      
การส่ือสารระหวา่งบุคคล,20 มกราคม 2556) 

ดงันั้นการบริหารจดัการในยุคปัจจุบนัท่ีมีหลากหลาย ทั้งรูปแบบการแสดงระดบัฝีมือ
ของช่างซออุปกรณ์ประกอบการแสดง และระยะทางในการเดินทางโดยเน้นเชิงพาณิชยม์ากข้ึน 
จาํเป็นตอ้งนาํหลกัการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนมาใชเ้พื่อใหเ้พลงซอดาํรงอยูไ่ด ้
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6.7  สรุปข้อค้นพบในคุณลกัษณะทั้ง  6  ด้านของเพลงซอล้านนายุคซอแบบประยุกต์ 
 

ตารางที ่6.1  ตารางสรุปคุณลกัษณะของเพลงซอในดา้นรูปแบบและเน้ือหา 
 

เกณฑ ์ ขอ้คน้พบ 
1.  ส่วนท่ีมองเห็น 

1.1  ดอก ผล ใบ 
1.1.1  การแสดงซอ 

 

1.  มีการนาํเคร่ืองดนตรีสมยัใหม่ท่ีเป็นสากล
นิยม เช่นคียบ์อร์ด  อิเลคโทน  กีตาร์ มาบรรเลง
ประกอบในการควบคุมจงัหวะใหมี้ความเร็ว 
กระชบั และคึกคกัข้ึน  ทาํใหผู้ช้มสามารถมี
อารมณ์ร่วมและเตน้ประกอบการแสดง 
2.  ช่างซอท่ีจดัไปแสดงในงานยคุน้ี ส่วนใหญ่
ทางคณะก็จะจดัไป  2 คู่  ไดแ้ก่ช่างซอรุ่นเก่าท่ี
จะซอแบบดั้งเดิมในช่วงเชา้ และช่างซอรุ่นใหม่
ท่ีจะเปล่ียนเป็นซอแบบประยกุตห์รือซอสตริง
ในช่วงบ่าย 
3.  บางคณะก็จะมีหางเคร่ืองประกอบการซอ 
ดงันั้นรูปแบบการแสดงจะเนน้ไปทางซอแบบ
ประยกุต ์

1.1.2  สถานท่ีในการแสดง 
 

1.  ปรับเปล่ียนสถานท่ีใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะ
ของการแสดง ส่วนใหญ่เวทีตอ้งมีขนาดใหญ่  
มีความมัน่คง แขง็แรง มากข้ึน เพื่อรองรับ วง
สตริงและเคร่ืองเสียง 
2.  การแสดงผา่นส่ือวทิยแุละโทรทศัน์นอ้ยลง  
แต่มีการนาํเผยแพร่ผา่นทางส่ือใหม่มากข้ึน 
ดังนั้ นจะมีการให้ความสําคัญกับสถานท่ี
เพื่อใหเ้หมาะสมกบัรูปแบบการแสดง 

 

 

 

 

 

 

DPU



315 

ตารางที ่6.1  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์ ขอ้คน้พบ 
1.1.3 การแต่งกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.4  การฟ้อนประกอบการซอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.5  เคร่ืองดนตรีประกอบการแสดง 
 

 
 
 
 
 

 

- คาํนึงถึงลกัษณะความเป็นทางการของงาน  
ส่วนมากจะไม่มีพิถีพิถนัมากนกั ถา้เป็นงานพิธี
การท่ีซอรูปแบบดั้งเดิมก็ยงันิยมแต่งกายท่ีบ่ง
บอกความเป็นพื้นเมืองลา้นนาอยู ่แต่จะปรับ
การแต่งกายใหท้นัสมยัในการซอซ่ิง/ซอสตริง 
ดงันั้น แมรู้ปแบบการแสดงจะสมยันิยมมากข้ึน
ยงัมีการแต่งกายแบบเดิม แต่จะปรับเป็นสมยั
นิยมมากข้ึน 
 
1.มีการเรียนรู้และปรับตวั ตามสถานการณ์ ไม่
เนน้การฟ้อนเป็นกิจลกัษณะเหมือนใน
สมยัก่อน  จะมีการฟ้อนให้เกียรติผูท่ี้ใหเ้งิน
ระหวา่งกาํลงัซออยู ่
2.ถา้เป็นช่วงซอประยุกตห์รือซอสตริง จะมีการ
ปรับเปล่ียนการฟ้อนเป็นการเตน้ตามแบบสมยั
นิยมแทน 
ดงันั้นการฟ้อนจะมีใหพ้บเห็นอยู ่แต่ไม่เนน้ 
 
1.  เป็นเคร่ืองดนตรีสากล  ประเภทอีเลคโทน
หรือคียบ์อร์ด   
2.  ใช้วิธีอดัเสียงทาํนองจงัหวะดนตรีลงแผ่น
ซีดี แล้วนําไปเปิดเพื่อร้องซอประกอบให้เข้า
จงัหวะ 
ดงันั้น เคร่ืองดนตรีแบบดั้งเดิม ไดแ้ก่ ป่ีจุมและ
ซึง เร่ิมลดความสาํคญัลง 
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ตารางที ่6.1  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์ ขอ้คน้พบ 
1.2  ลาํตน้  

-  ความรู้เก่ียวกบัเพลงซอ 
 
-  ช่องวา่งของการส่ือความหมายท่ีเป็น
สาระสาํคญัของเพลงซอระหวา่งช่างซอรุ่นเก่า
กบัผูฟั้งรุ่นใหม่จะเพิ่มมากข้ึน  เน่ืองจากความรู้
แห่งยคุมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วความรู้
แบบเดิมไม่ตอบสนองรสนิยม 
ดงันั้นความรู้ในความหมายและคุณค่าท่ีแทจ้ริง
จะเลือนหายไป 

2.  ส่วนท่ีมองไม่เห็น 
2.1  ราก 

2.1.1  ความเช่ือ/ศรัทธา/การเคารพครู
ผา่น พิธีกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2  ความเป็นลา้นนาผา่นทาํนอง
เพลงซอ 
 
 
 
 
 
 

 
 

พิธีกรรมท่ีเกิดจากความเช่ือ ความศรัทธา  
ความกตัญํูรู้คุณ  และเป็นการแสดงถึงซ่ึง
สัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งช่างซอ ซ่ึงไดแ้ก่ “การ
ไหวค้รู” ท่ีไดย้ึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติั
สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต  ก็ยงัเปรียบเสมือน
แรงเกาะเก่ียวท่ีร้อยรัดกลุ่มช่างซอจากรุ่นสู่รุ่น
อยู ่ แมปั้จจุบนัจะไม่เคร่งครัดมาก 
ดงันั้น  แมส้ังคมจะเปล่ียนไปแต่ในกลุ่มช่างซอ
มีความพยายามรักษาพิธีกรรมไหวค้รูไวอ้ยู ่
ปรับเปล่ียนรูปแบบการซอใหท้นัสมยั คึกคกั 
ตามจงัหวะดนตรีสากลมากข้ึน แต่ทาํนอง
หลกัๆ ก็ยงัเป็นทาํนองพื้นฐานในการแสดงอยู ่
และถูกนาํมาประยกุตใ์ชท้ั้งในโฟลก์ซองคาํ
เมือง  หรือแมก้ระทัง่ลูกทุ่งคาํเมือง ท่ีวยัรุ่นนิยม
กนัในปัจจุบนั 
ดงันั้นแมท้าํนองจะเขา้กบัรสนิยมผูช้มมากข้ึน
แต่เพลงซอแบบดั้งเดิมจะไม่เป็นท่ีรู้จกั 
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ตารางที ่6.1  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์ ขอ้คน้พบ 
2.1.3  ความเป็นลา้นนาผา่น

ภาษาคาํเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.4  การวางความสัมพนัธ์ทาง

โลกและ ทางธรรม 
 
 
 
 

2.1.5  การปลูกฝังคุณธรรมทาง
พุทธศาสนา 
 
 

2.1.6  การใหส้าระและบนัเทิง
แฝงการปลดปล่อยทางเพศ 

1.  การปรับตามยคุสมยัโดยมีการนาํเพลงไทยลูกทุ่ง
หรือเพลงคาํเมืองมาสอดแทรกก็จะเป็นคาํเมืองแบบ
ประยกุตท่ี์ไม่ใชล้กัษณะคาํเมืองสมยัเก่าเกินไป 
เพื่อใหมี้ความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัรสนิยมของ
ผูฟั้งมากข้ึน 
2.  รูปแบบและลีลาการใชส้าํนวน สุภาษิตคาํพงัเพย 
แบบอุปมาอุปมยัการเปรียบเทียบเปรียบเปรย หรือ
ภาษาแบบเก่าของชาวลา้นนา ก็ค่อยๆ ลด
ความสาํคญัลงไป 
3.  การใชภ้าษาคาํเมือง ภาษาไทยภาคกลาง และ
ภาษาองักฤษ 
ดงันั้น  แมภ้าษาถูกปรับให้เขา้ใจง่ายข้ึน แต่คุณค่า
ภาษาและวรรณกรรมลา้นนาเลือนหายไป 
ความเป็น “ปราชญช์าวบา้น” ทางธรรมของช่างซอ
แทบจะไม่มีความหมาย  เน่ืองจากรสนิยมผูช้มเนน้
ไปทางโลกและผูช้มสามารถแสวงหาความรู้ทางส่ือ
สมยัใหม ่
ดงันั้น จะเป็นช่างซอท่ีแสดงเพื่อเอาใจผูช้มมากข้ึน 
โดยอตัลกัษณ์ศกัด์ิศรีลดลง 
เน้ือหาทางธรรมคนรุ่นใหม่ ไม่เห็นคุณค่าและ
ความสาํคญั และมองวา่เป็นเน้ือหาท่ีน่าเบ่ือ ไม่สนุก 
ดงันั้น ช่างซอตอ้งลดเน้ือหาการซอทางธรรมลง ทาํ
ใหคุ้ณค่าดั้งเดิมหายไป 
คนรุ่นใหม่เนน้เร่ืองความบนัทิงเป็นหลกั และชอบ
ซอแบบตลก สองแง่สองง่าม 
ดังนั้น การซอไม่จาํเป็นต้องเน้นเน้ือหาสาระมาก 
เนน้บนัเทิงแทรกตลกขบขนั 
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ตารางที ่ 6.2 ตารางสรุปคุณลกัษณะของเพลงซอในดา้นกระบวนการส่ือสารในการแสดง 
 

เกณฑ ์ ส่ิงท่ีพบ 
1.  ช่างซอ 

1.1  รุ่นของช่างซอ 
 
 
 

1.2  คุณสมบติัของช่างซอ 
 
 
 
 
 
 
 

1.3  สถานภาพของช่างซอ 
 

1.4  วตัถุประสงคใ์นการแสดง 
 
 

 

1.  ช่างซอรุ่นเก่า (ช่างซอรุ่นครู/รุ่นอาวโุส)  
2.  ช่างซอรุ่นใหม่ (ช่างซอวยัรุ่นตอนปลาย ช่าง 
ซอวยัรุ่น และช่างซอรุ่นเด็ก)  
ดงันั้น จึงเป็นการทาํงานร่วมกนัระหวา่งช่างซอ
สองยคุ 
ช่างซอรุ่นใหม่ท่ีเป็นวยัรุ่นตอนตน้ จะอาศยัการ
ท่องจาํบทและการฝึกร้องใหเ้ขา้ทาํนองตามท่ี
ครูซอสอน จะไม่สามารถดน้สดโดยใชป้ฏิภาณ
ไหวพริบไดส่้วนมากยงัตอ้งอาศยัการท่องจาํ
บทและจดบนัทึกกนัลืมในขณะซอ   
ดงันั้น การเป็นช่างซอยคุน้ีเป็นไดง่้ายข้ึน แต่จะ
ไม่มีศกัยภาพเท่าการผา่นวถีิซอในยคุก่อนเป็น
อาชีพเสริม 
ดงันั้น จึงไม่จาํเป็นตอ้งซึมซบัทางจิตวิญญาณ
ความเป็นศิลปินช่างซอ 
เพิ่มเร่ืองการช่วยกนัอนุรักษแ์ละเผยแพร่
ศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นเพลงซอ 
ดงันั้น แมจ้ะไม่สามารถตา้นการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมได ้แต่ก็มีศิลปินช่างซอท่ีพยายาม
ทวนกระแสเพราะเสียดายในคุณค่า 

1.5  บทบาทของช่างซอ 
 

1.  ช่างซอสามารถปรับตวัให้ครบเคร่ืองมากข้ึน 
คือเป็นทั้งผูใ้หส้าระ ใหค้วามบนัเทิง  และ
บทบาทใหม่ท่ีไดรั้บความนิยมเพิ่มมากข้ึนคือ 
การเป็น “นกัส่งเสริมภาพลกัษณ์” 
ใหก้บังานและเจา้ของงานหรือผูว้า่จา้ง เช่น การ
หาเสียงใหก้บันกัการเมืองทอ้งถ่ิน 
2.  อายตุามวยัของช่างซอ เป็นตวักาํหนด 
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ตารางที ่ 6.2  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์ ส่ิงท่ีพบ 
 
 
 
 
 

2.  สาร (message)  
2.1  ลกัษณะเน้ือหา 
 
 
 
 
 
 
2.2  รูปแบบการแสดง 
 
 
 
 
2.3  ขั้นตอนการแสดง 
 

บทบาทดว้ย  เช่น ช่างซออาวุโส จะไม่เหมาะซอในช่วง
ใหค้วามบนัเทิง 
ดงันั้น บทบาทของช่างซอตอ้งปรับเปล่ียนเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคมและความ
เหมาะสมของกาละเทศะ 
เน้ือหาจะมีความหลากหลาย ทนัสมยั และเขา้กบั
สถานการณ์ปัจจุบนั  อาจมีการนาํภาษาอ่ืนๆ ท่ีสร้างความ
น่าสนใจมาใชม้ากข้ึนเช่นภาษาไทยมาตรฐาน และ
ภาษาต่างประเทศ ใส่ไวใ้นเน้ือร้อง เพื่อใหผู้ฟั้งเขา้ใจและ
ยกระดบัวา่มีความเป็นสากลมากข้ึน 
ดงันั้นเน้ือหาจาํเป็นตอ้งสอดแทรกภาษาอ่ืนๆ แต่อาจทาํ
ใหร้ากของภาษาคาํเมืองหายไป 
จะมีรูปแบบท่ีเร้าใจตามจงัหวะของเคร่ืองดนตรีประกอบ
ท่ีเป็นสตริงมากข้ึน 
ดงันั้น รูปแบบท่ีผสมผสานดนตรีสมยัใหม่ทาํใหไ้ดรั้บ
ความสนใจ  แต่ทาํใหค้วามโดดเด่นของวฒันธรรมดนตรี
แบบลา้นนาเลือนหายไป 
จะนิยมขั้นตอนเหมือนยคุซอแบบดั้งเดิม และแบ่งเป็น  2  
ช่วงเป็นหลกั ไดแ้ก่ ช่วงเชา้กบัช่วงเยน็  ส่วนหวัคํ่าจน
อาจถึงกลางคืน จะเป็นลกัษณะดนตรีประยกุต ์เช่น  
ประเภทสตริงหรือลูกทุ่งคาํเมือง  
ดงันั้น แมข้ั้นตอนคงเดิม แต่การแบ่งเป็นสองช่วงทาํให ้
ช่วงบ่ายแทบไม่มีการใหค้วามหมายของการไหวค้รู 
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ตารางที ่ 6.2 (ต่อ) 
 

เกณฑ ์ ส่ิงท่ีพบ 
2.4  ประเภทของเพลงซอ 

 
 
 
 
 
3.  ช่องทางการแสดง 

3.1  วาระโอกาส 
 
 
 
 

3.2  สถานท่ี  
 

การแสดงซอในแต่ละคร้ังจะมีทั้งประเภทท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทางธรรมและเก่ียวขอ้งกบัทางโลก 
โดยจะแยกช่วงเวลาในการแสดงกนัอยา่ง
ชดัเจนข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของผูว้า่จา้ง 
ดงันั้น แมจ้ะมีแบ่งประเภทชดัเจนแต่นํ้าหนกัจะ
ถ่วงไปทางโลกมากกวา่ 
 
เพิ่มรูปแบบงานกิจกรรมพิเศษ  งาน
ประชุมสัมมนา งานเล้ียงตอ้นรับแขกหรือ
บุคคลสาํคญั และงานรับนอ้งใหม่ของ
สถาบนัการศึกษา 
ดงันั้นพบวา่ โอกาสในการแสดงจึงเปิดกวา้ง
และหลากหลายตามลกัษณะของงานมากยิง่ข้ึน 
การแสดงซอจะไม่ยดึติดกบัสถานท่ี โดย
สามารถจดัแสดงซอได ้แลว้แต่ความสะดวก
และเหมาะสมของงาน รวมทั้งมีการใชส่ื้อ
สมยัใหม่ ช่วยเพิ่มช่องทางในการติดต่อส่ือสาร
ระหวา่งช่างซอและผูว้า่จา้ง  และการช่วย 
เผยแพร่เพื่อเขา้ถึงผูฟั้งไดม้ากยิง่ข้ึน 
ดงันั้นส่ือสมยัใหม่ จึงเขา้มาเพิ่มช่องทางในการ
ติดต่อส่ือสารระหวา่งผูว้า่จา้งและช่างซอมาก
ข้ึน ทาํใหมี้โอกาสเป็นผูเ้ลือกและผูถู้กเลือก 
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ตารางที ่ 6.2  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์ ส่ิงท่ีพบ 
4.  ผูช้ม/ผูฟั้ง 

4.1  ประเภทของผูรั้บสาร 
4.1.1  เจา้ภาพหรือผูว้า่จา้ง 
 
 
4.2.2  ผูช้มหรือผูฟั้ง 
 

 
 
 
 

4.2  ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูช้มกบัช่างซอ 
 
 

 
 
พระ/คณะศรัทธาญาติโยม  รวมถึงนกัการเมือง
ทอ้งถ่ินมาวา่จา้งมากข้ึน   
ดงันั้นประเภทของผูว้า่จา้งหลากหลายข้ึน 
กลุ่มผูสู้งอายุ และกลุ่มคนวยักลางคนข้ึนไป  
และมีกลุ่มเด็กและกลุ่มเยาวชนเพิ่มข้ึนมาบา้ง 
ดังนั้ นแม้จะมีหลากหลาย ทุกเพศ ทุกวยัมาก
ยิ่งข้ึน แต่จะเป็นท่ีนิยมฟังในจะฟังไดเ้พื่อความ
บนัเทิง  ไม่ใช่การฟังแบบซาบซ้ึงในสุนทรีย์
ของเพลงซอ 
ในกลุ่มผูช้มรุ่นกลางคนข้ึนไป จะมีส่วนร่วมใน
การชม เช่น ปรบมือ ทกัทายกนัอยู ่ แต่การมี
ส่วนร่วมในกลุ่มวยัรุ่น ถา้เป็นซอแบบดั้งเดิมจะ
หายไปจะไม่ไดรั้บความสนใจเพราะไม่มี
แรงจูงใจแต่จะชอบในช่วงซอแบบประยกุต ์ซ่ึง
ไม่สนใจเน้ือหาเนน้ความสนุกสนาน   
ดงันั้น การมีส่วนร่วมยงัคงมีอยูแ่ต่แสดงออก
ตามรูปแบบการซอ ซ่ึงช่วงพิธีกรรมกบัช่วง
บนัทึกจะแตกต่างกนั 
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ตารางที ่6.3  ตารางสรุปคุณลกัษณะของเพลงซอในดา้นบทบาทหนา้ท่ี 
 

เกณฑ ์ ส่ิงท่ีพบ 
1.  บทบาทหนา้ท่ีในระดบัปัจเจกบุคคล  

1.1  การพฒันาตนเอง 
1.1.1  การฝึกความมานะและอดทน 
 
 
 
 
 
1.1.2  การทบทวนและเพิ่มพูน 
 
 
 
 
 
1.1.3  การฝึกปฏิภาณไหวพริบ 

 

 
 
-  โดยเฉพาะช่างซอรุ่นใหม่ท่ีตอ้งใชค้วามมานะ
พยายาม  และความอดทนอยา่งยิง่ยวด เน่ืองจาก
ตอ้งแบ่งเวลาทั้งหนา้ท่ีหลกั คือการเรียน และ
เวลาวา่งในการมาฝึกซอ   
ดงันั้นเป็นการฝึกในเร่ืองการท่องจาํและการ
จดัแบ่งเวลา มากกวา่ฝึกตามวิถีซอแบบเดิม 
-  ช่างซอรุ่นใหม่ท่ีแมเ้กิดในยคุร่วมสมยัแต่ก็
ตอ้งใฝ่หาความรู้ในทนัต่อเหตุการณ์ และยงั
จาํเป็นตอ้งเรียนรู้ขนบการซอในยคุดั้งเดิม
บางอยา่งเพื่อคงความเป็นอตัลกัษณ์เอาไว ้
ดงันั้น ช่างซอตอ้งทบทวนและหาความรู้ใหม่
ควบคู่กนัไป 
-  ช่างซอรุ่นใหม่บางคน ท่ีแมย้งัไม่มี
ประสบการณ์มากพอ ก็ตอ้งอาศยัการฝึกร้อง
โตต้อบตามบทซอท่ีมีผูแ้ต่งไวใ้หไ้ดค้ล่องแคล่ว  
และหดัหยอดคาํเป็นการโตต้อบ  
ดงันั้นช่างซอใชก้ารท่องจาํใหค้ล่องเป็นหลกั 
โดยความเป็นปฏิภาณกวหีายไป 

1.1.4  การฝึกจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์
 

ช่างซอรุ่นใหม่ไม่ไดเ้กิดการสร้างสรรคบ์ทซอ
ข้ึนมาใหม่ อาศยัการร้องให้เขา้กบัจงัหวะและ
ทาํนอง จะเป็นรูปแบบร้องท่องจาํมาจากเน้ือหา
ท่ีนาํมาจากช่างซอรุ่นครูทาํใหไ้ม่ไดใ้ชค้วามคิด
สร้างสรรคใ์นการซอเท่าท่ีควร 
ดงันั้น การเป็นช่างซอท่ีมีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสร้างจึงลดลง 
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ตารางที ่ 6.3  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์ ส่ิงท่ีพบ 
1.2  การใหค้วามรู้ 

 
การใชทุ้นทางวฒันธรรมท่ีตนเองสะสมมา ซ่ึง
นอกจากความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์  ศิลปะ 
วฒันธรรม และประเพณีของทอ้งถ่ินท่ียงัคงตอ้ง
ใชใ้นการซอช่วงพิธีกรรมแลว้  ยงัตอ้งเพิ่มเติม
ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองทัว่ไปเหตุการณ์ประจาํวนั  
ข่าวสารบา้นเมืองสอดแทรกดว้ย เพื่อใหมี้ความ
น่าสนใจ 
ดงันั้น แมจ้ะมีความพยายามในการใชทุ้นทาง
วฒันธรรมมาต่อสู้ แต่ก็ตอ้งหาความรู้ใหม่ๆ มา
เติมอยูเ่สมอ 

1.3  การใหค้วามบนัเทิง 
 
 
 
 

2.  บทบาทหนา้ท่ีในระดบัชุมชน 
2.1  การสร้างความสัมพนัธ์ร่วมกนัของคน

ในชุมชน 
 

ความบนัเทิงยงัเป็นเป็นหนา้ท่ีหลกั เป็นลกัษณะ
การผสมผสาน  
ดงันั้น แมรู้ปแบบการใหค้วามบนัเทิงสาํคญั
มากข้ึนแต่ควรสอดแทรกความรู้ โดย
สร้างสรรคแ์ละหาเร่ืองราวท่ีน่าสนใจมาซอ 
 

เปล่ียนจากวถีิแบบเกษตรกรรมตามฤดูกาลเป็น
ลกัษณะวถีิชีวติของคนในเมืองท่ีทาํงานประจาํ
มากข้ึน โอกาสท่ีสมาชิกในชุมชนจะไดม้า
พบปะสังสรรคก์นัตามพื้นท่ีสาธารณะก็นอ้ยลง  
เป็นความสัมพนัธ์แบบเชิงเด่ียวคือต่างคนต่างอยู ่
โอกาสท่ีจะไดม้าพบปะสังสรรคต์ามงานต่างๆ 
จึงนอ้ยลง  แต่ก็ยงัพอมีให้เห็นอยู ่
ดงันั้น ความจาํเป็นในการทาํหนา้ท่ีน้ีจึงลดลง 
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ตารางที ่6.3  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์ ส่ิงท่ีพบ 
2.2  การสอนคนในชุมชน 
 
 
 
 
 
2.3  การสะทอ้นวถีิชีวติและภูมิปัญญา

ลา้นนา 
 

สถานภาพโดยเฉพาะช่างซอรุ่นใหม่ แทบจะไม่
มีภูมิความรู้ทางธรรม ทาํใหค้วามเป็น “ปราชญ์
ชาวบา้น”หายไป และผูช้มมีแหล่งความรู้ท่ี
หลากหลายเพิ่มข้ึน ทั้งส่ือมวลชนและส่ือใหม่
แต่ก็จะมีการสอดแทรกคุณธรรม 
ดงันั้นบทบาทสอนคนในชุมชนจึงลดลง 
-  วถีิชีวติของผูค้นในชุมชนเปล่ียนไป และภูมิ
ปัญญาก็ถูกหลงลืมและค่อยๆ เลือนหายไป
พร้อมช่างซอรุ่นเก่าเน้ือหาจากคาํภีร์ทางศาสนา
และวรรณกรรมพื้นบา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราว
ท่ีเกิดข้ึนในวถีิชีวิต ท่ีช้ีใหเ้ห็นการดาํรงชีวติและ
ภูมิปัญญาไม่ไดถู้กนาํมาใช ้
ดงันั้นบทบาทดา้นน้ีจึงลดลง 

3.  บทบาทหนา้ท่ีในระดบัสังคม 
3.1  การบ่งบอกตวัตนและสร้างอตัลกัษณ์

ร่วม 
3.1.1  การแต่งชุดพื้นเมือง 
 
 
3.1.2  เคร่ืองดนตรีประกอบ 
 

 
 
 
-  ไม่เนน้ตอ้งเป็นลกัษณะชุดพื้นเมืองเท่านั้น แต่
ใหเ้หมาะสมกบักาละเทศ 
ดงันั้น แมไ้ม่เนน้แต่ยงัคงมีการแต่งอยู ่
-  แทบทุกคณะซอ จะใชท้ั้งเคร่ืองดนตรีแบบซอ
ดั้งเดิม คือ ป่ีจุมกบัซึง  ควบคู่การใชเ้คร่ืองดนตรี
สากล ไดแ้ก่ อิเลคโทน คียบ์อร์ด 
ดงันั้น  แมจ้ะมีการใชเ้คร่ืองดนตรีทั้งสอง
รูปแบบแต่จะเนน้ไปทางเคร่ืองดนตรีสากลมาก
ข้ึน 
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ตารางที ่6.3  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์ ส่ิงท่ีพบ 
3.1.3  ภาษาพื้นเมือง 

 
 
 

3.2  การใชเ้ป็นส่ือทอ้งถ่ินในการแสดงอตั
ลกัษณ์เพื่อประโยชน์ดา้นธุรกิจหรือการ
ท่องเท่ียว 

 
 
 
 
 
 
3.3  การใชเ้ป็นส่ือเพื่อแกไ้ขปัญหาสังคม 

-  ปรับประสานกบัภาษาสมยันิยม เช่น 
ภาษาไทยภาคกลาง และภาษาองักฤษ 
ดงันั้น แมมี้ภาษาอ่ืนมาสอดแทรกแต่ยงันิยมใช้
ภาษาคาํเมืองเป็นหลกัอยู ่
มีการทบทวนและหาลกัษณะท่ีเป็นอตัลกัษณ์
ของทอ้งถ่ิน เพลงซอไดถู้กนาํไปจดัแสดงตาม
เทศกาลงานของทางจงัหวดัเพื่อส่งเสริมเร่ือง
การท่องเท่ียวมากข้ึน เช่น งานพอ่ขนุเมง็ราย  
งานเทศกาลดอกไมบ้าน รวมถึงเอกชน ท่ีจดังาน
ประชุมสัมมนาต่างๆ ก็มีการวา่จา้งช่างซอใหไ้ป
แสดง เพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียว 
ดงันั้น  แมบ้ทบาทหนา้ท่ีเดิมคงอยู ่แต่การเพิ่ม
บทบาทหนา้ท่ีใหม่ก็มีความจาํเป็น 
เป็นการใชกุ้ศโลบาย ในการนาํกลุ่มเด็กและ
เยาวชน ท่ีอยูใ่นกลุ่มเส่ียงหรือไม่มีสมาธิในการ
เรียนมาฝึกหดัดนตรีพื้นเมือง และถา้ใครมี
ศกัยภาพก็ไดส้นบัสนุนใหฝึ้กหดัซอ ทาํใหเ้ด็ก
ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์มากข้ึน รวมถึงกลุ่ม
เด็กท่ีมีปัญหาอยูแ่ลว้ ก็ใชด้นตรีค่อยๆ บาํบดั ทาํ
ใหเ้ด็กมีจิตใจท่ีอ่อนโยนข้ึน  มีสมาธิ สามารถ
จดจาํและเรียนหนงัสือไดมี้ประสิทธิภาพข้ึน 
ดงันั้น การเพิ่มบทบาทหนา้ท่ีใหม่ท่ีหลากหลาย
จะทาํใหซ้อยงัมีความสาํคญั 
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ตารางที ่6.4  ตารางสรุปคุณลกัษณะของเพลงซอในดา้นการต่อรอง 
 

เกณฑ ์ ส่ิงท่ีพบ 
1.  การต่อรองกบัผูว้า่จา้ง 

 
1.  ผูว้า่จา้งในยคุน้ีไม่จาํเป็นตอ้งรู้จกัช่างซอเหมือนใน
อดีต   วธีิการติดต่อโดยอาจติดต่อช่างซอดว้ยตนเอง
หรือติดต่อผา่นคนท่ีรู้จกัช่างซอ ใชว้ธีิหาขอ้มูลจากส่ือ
สมยัใหม่  
2.  ช่างซอต่อรองกบัผูว้า่จา้งในลกัษณะ “คนเลือก
งาน” ไดน้อ้ยลง  และเจา้ภาพจะต่อรองไดม้ากข้ึน ใน
การขอใหค้ณะซอ แถมดนตรีประยกุต ์เช่น ลูกทุ่งคาํ
เมือง  ในช่วงทา้ยของการแสดงใหด้ว้ย  ซ่ึงโดยปกติ
คณะซอก็ยนิดีแถมให ้
3.  อาํนาจในการต่อรองของช่างซอลดลง เน่ืองจาก
ลกัษณะเพลงซอของเชียงรายจึงยงัคงเป็นส่ือเฉพาะ
พื้นถ่ิน  ทาํใหไ้ม่มีมูลค่าเชิงพาณิชยส์าํหรับนายทุน
มากนกั  เน่ืองจากไม่สามารถจดัจาํหน่ายแพร่หลายได ้
4.  ช่างซอรุ่นใหม่ ยงัตอ้งอาศยับารมีของช่างซอรุ่น
เก่า ในการต่อรองเพื่อรับงานแสดงร่วมกนั  โดยแบ่ง
งานตามช่วงเวลาในการแสดงซ่ึงช่างซอรุ่นใหม่
จาํเป็นตอ้งสั่งสมประสบการณ์ในการทาํงาน เพื่อ
สร้างช่ือเสียงในการต่อรองต่อไปในอนาคต 
5.  ช่างซอยงัสามารถใชก้ารต่อรองกบัผูว้า่จา้งผา่นส่ือ 
เน่ืองจากจะมีการนาํผลงานการแสดงของตนเองและ
คณะไปเผยแพร่ทางส่ือออนไลน์  เพื่อใหผู้ว้า่จา้งได้
เห็นฝีมือ เพื่อเลือกช่างซอท่ีถูกใจทาํใหช่้างซอก็
สามารถต่อรองเร่ืองค่าตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ดงันั้น แมอ้าํนาจในการต่อรองจะลดลง แต่มีความ
พยายามหาช่องทางใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าในการต่อรอง 
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ตารางที ่6.4 (ต่อ) 
 

เกณฑ ์ ส่ิงท่ีพบ 
2.  การต่อรองกบัผูช้ม 
 

-  รสนิยมของผูช้มเปล่ียนแปลงไป การต่อรองของ
ผูช้มเร่ิมมีมากข้ึนแมจ้ะฟังรู้เร่ืองบา้งไม่รู้เร่ืองบา้ง 
แต่ผูช้มก็จะเลือกช่างซอท่ีซอสนุกเป็นหลกั จึงทาํให้
อาํนาจในการต่อรองของช่างซอลดลง   
ดงันั้น ช่างซอเลือกต่อรองกบัผูช้มโดยการนาํเสนอ
เน้ือหาท่ีเนน้ความสนุกสนาน แต่สาระความรู้จะ
ลดลง 

3.  การต่อรองกบัทางรัฐ/ราชการ 1.  ความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานรัฐและช่างซอ 
เป็นไปในลกัษณะช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั
มากข้ึน โดยเฉพาะในช่วงท่ีรัฐไดใ้หค้วามสาํคญัต่อ
ส่ือพื้นบา้นเพื่อนาํมาใชใ้นการส่ือสารเพื่อการพฒันา  
สะทอ้นใหเ้ห็นศกัยภาพท่ีเขา้ไปต่อรองกบัทาง
ราชการ   
2.  ช่างซอเขา้ไปเป็นวทิยากร/ ครูภูมิปัญญาระดบั
จงัหวดัใหก้บัหน่วนงานรัฐ หรือสามารถสร้างสรรค์
เพลงซอใหเ้ป็นส่ือพื้นบา้นในการรณรงคข์องรัฐ
แสดงใหเ้ห็นถึงอาํนาจในการต่อรองของช่างซอใน
เวทีใหม่ๆ  
ดงันั้นเป็นการต่อรองแบบช่วยเหลือเก้ือกลูกนั 

4.  การต่อรองกบัส่ือมวลชน 
 
 
 
 

ส่ือทอ้งถ่ินยงัไม่ค่อยเห็นความสาํคญัในการส่งเสริม
งานดา้นศิลปวฒันธรรมแต่ก็ยงัมีการนาํไปใชใ้น
การเผยแพร่งาน 
ดงันั้น การต่อรองเป็นไปในลกัษณะแบบเก้ือกลูซ่ึง
กนัและกนั 
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ตารางที ่6.4  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์ ส่ิงท่ีพบ 
5.  การต่อรองระหวา่งกลุ่มช่างซอ 
 

-  เป็นการอาศยับารมี ความมีช่ือเสียงของช่างซอครู 
ท่ีตนเองเป็นศิษย ์เป็นใบเบิกทางและใชเ้น้ือเพลง
ซอท่ีพอ่ครูไดแ้ต่งไวม้าซอ เพราะเป็นท่ียอมรับมา
ถา้เอ่ยช่ือวา่เป็นศิษยพ์อ่ครูก็จะไดรั้บความเกรงใจ
และเช่ือถือมากข้ึน 
ดงันั้น การต่อรองเป็นไปในลกัษณะถอ้ยทีถอ้ย
อาศยั และรวมตวักนัเพื่อเพิ่มอาํนาจในการต่อรอง
กบัภายนอก 

 
ตารางที ่6.5  ตารางสรุปคุณลกัษณะของเพลงซอในดา้นเครือข่ายและรูปแบบความสัมพนัธ์ 

 
เกณฑ ์ ส่ิงท่ีพบ 

1.  เครือข่ายภายใน 
1.1  เครือข่ายระหวา่งครูซอกบัลูกศิษย ์

 

-  มีการผลิตซํ้ าความเช่ือ/ความศรัทธาและการ
เคารพครูผา่นการจดัใหมี้พิธีไหวค้รู ซ่ึงเป็นงาน
สาํคญัประจาํปี ท่ีช่างซอจะขาดไม่ได ้ โดยเป็น
การมารวมตวักนัเพื่อแสดงความเคารพและ
รําลึกถึงพระคุณครู ไม่วา่ครูจะยงัอยูห่รือ
เสียชีวติไปแลว้ 
ดงันั้น เครือข่ายระหวา่งครูซอกบัลูกศิษยย์งัมี
ความพยายามเกาะเก่ียวไว ้

1.2  เครือข่ายระหวา่งช่างซอ 
 

-  ความพยายามร่วมกนัในการเพื่อจดัตั้ง
เครือข่ายใหเ้ป็นรูปธรรมในรูป “สมาคม”อยา่ง
ถูกตอ้งตามกฏหมายข้ึนมา  ท่ีมีคณะกรรมการ
บริหารเป็นช่างซอดว้ยกนัเอง  ซ่ึงเป็นลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ท่ีพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั   
ดงันั้น เป็นความพยายามในการช่วยเหลือ
เก้ือกลูกนัและสร้างอาํนาจในการต่อรอง 
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ตารางที ่6.5  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์ ส่ิงท่ีพบ 
1.3  เครือข่ายผูช้ม 
 
 
 
 
 
 
1.4  เครือข่ายระหวา่งช่างซอกบัผูช้ม 

 

-  เครือข่ายใหม่ๆ ของผูช้มปัจจุบนัมาจาก
ลกัษณะท่ีเรียกวา่ “ญาติธรรม” เน่ืองจากส่วน
ใหญ่พื้นท่ีท่ีจดัแสดงซอจะอยูใ่นวดั การไดไ้ป
ทาํบุญท่ีวดัจึงทาํใหเ้กิดการพบปะพดูคุย
ติดต่อส่ือสารกนั และใหข้อ้มูลเร่ืองซอกนั 
ดงันั้น เครือข่ายใหม่ๆ เช่น ทางธรรม เป็น
เครือข่ายท่ีมีทบาทเพิ่มมากข้ึน 
1.  การส่ือสารผา่นส่ือท่ีทาํใหผู้รั้บชมสามารถมี
ปฏิสัมพนัธ์ต่อการแสดงได ้โดยรูปแบบอาจมี
การปรับเปล่ียนไป เช่นเป็นการส่ือสารผา่นส่ือ
สมยัใหม ่
2.  พบวา่เครือข่ายระหวา่งช่างซอกบัผูช้มของ
เพลงซอ โดยเฉพาะคนพื้นเมืองท่ีไปอยูอ่าศยั
ต่างถ่ิน ท่ียงัคงมีการรวมกลุ่มกนัจดักิจกรรม
งานบุญประเพณีตามรูปแบบความเช่ือของชาว
ลา้นนา  ก็จะติดต่อวา่จา้งช่างซอท่ีเคยใหไ้ปจดั
แสดงประจาํไปแสดง 
ดงันั้น จาํเป็นตอ้งมีวธีิการส่ือสารรูปแบบใหม่ๆ 
ท่ีเหมาะสมกบัผูช้ม 
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ตารางที ่6.5  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์ ส่ิงท่ีพบ 
2.  เครือข่ายภายนอก 

2.1  เครือข่ายกบัทางรัฐ/ ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2  เครือข่ายพระสงค ์
 

 
เครือข่ายภาครัฐกลายเป็นเครือข่ายใหญ่ท่ี
มองเห็นศกัยภาพของเพลงซอ ประกอบกบั
นโยบายการศึกษาท่ีหนัมาให้ความสนใจกบัภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน  ทาํใหห้น่วยงานราชการ ไม่วา่
จะเป็น สถาบนัการศึกษาทั้งระดบัอุดมศึกษา 
มธัยมศึกษา และประถมศึกษา  รวมถึง
หน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือ อบต.และ 
เทศบาล 
ดงันั้น ช่างซอตอ้งพยายามกระชบั
ความสัมพนัธ์ แต่แมจ้ะเป็นเครือข่ายท่ีสาํคญั 
กลบัไม่ไดรั้บการสนบัสนุนเท่าท่ีควร 
1.  เขา้มาใหก้ารสนบัสนุนทางดา้นทุนทรัพย ์ 
ช่วยสร้างขวญักาํลงัใจ  และเป็นศูนยร์วมจิตใจ
ใหก้บักลุ่มช่างซอ 
2.  เป็นผูมี้บทบาทสําคญัต่อการเป็นผูน้าํความ
คิดเห็นของศรัทธาญาติโยม/ กรรมการวดั ใน
การวา่จา้งใหมี้การแสดงซอ 
ดงันั้นเครือข่ายพระสงฆจ์ะมีส่วนรักษา
ความสัมพนัธ์ในทางธรรมของเพลงซอ 
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ตารางที ่6.6 ตารางสรุปคุณลกัษณะของเพลงซอในดา้นการบริหารจดัการ 
 

เกณฑ ์ ส่ิงท่ีพบ 
1.  การจดัการตนเอง 
 
 
 
 
 
2.  การจดัการสมาชิกในวง 
 
 
 
 
 
 
 
3.  การจดัการเร่ืองรูปแบบการแสดง 

-  ผูท่ี้สนใจเรียนซอสามารถใชว้ธีิการแบบครูพกัลกั
จาํ โดยศึกษาผา่นส่ือรูปแบบใหม่ๆ เช่น ดูจากยทููป 
(You Tube) ไดส้ามารถจดัการเวลาและวนิยัต่อ
ตนเองในการฝึกฝนตามสะดวก  
ดงันั้น แมช่้างซอจะจดัการตนเองรูปแบบใหม่ได ้แต่
จะไม่ไดเ้รียนรู้วถีิซอซ่ึงเป็นหวัใจหลกั 
รูปแบบความสัมพนัธ์ของคนในคณะจะไม่ใช่
ลกัษณะนายจา้งกบัลูกจา้ง  แต่มีรูปแบบ
ความสัมพนัธ์ เสมือนญาติพี่นอ้ง ช่วยเหลือเก้ือกลู 
พึ่งพาซ่ึงกนัและกนั ใชว้ธีิการซ้ือใจ  ทาํใหส้มาชิกมี
ความเกรงอกเกรงใจ  สามารถขอความช่วยเหลือกนั
ได ้
ดงันั้น เป็นการให้ความสําคญัของสมาชิกอยูก่นัฉนัท์
พี่นอ้งอยา่งเก้ือกลูกนั 
การบริหารจดัการรูปแบบการแสดงในยคุน้ี มีความ
ซบัซอ้นข้ึน เน่ืองจากตอ้งคาํนึงถึงความตอ้งการของ
ผูจ้า้งหรืองานท่ีแสดง ซ่ึงปัจจุบนั จะตอ้งมีความ
หลากหลายใหเ้ลือก  อาจจะมีทั้ง ซอป่ีแบบดั้งเดิม  
ละครซอ และซอสตริง  
ดงันั้น ตอ้งมีความหลากหลายของรูปแบบการแสดง
ใหเ้ลือก 

4.  การจดัการเร่ืองอุปกรณ์ประกอบการ
แสดง 
 
 
 
 

การบริหารจดัการอุปกรณ์ประกอบการแสดงทาํได ้2 
รูปแบบคือ คณะซอจดัซ้ือเคร่ืองดนตรีและเคร่ือง
เสียงมาไวใ้ชง้านเอง และใชว้ธีิการเช่า  ซ่ึงส่วนใหญ่
จะใชว้ธีิการเช่าเน่ืองจากเคร่ืองดนตรีมีราคาแพง  อาจ
ไม่คุม้กบัการลงทุน และอีกเหตุผลคือไม่ตอ้งมี
ค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษา  
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ตารางที ่6.6 (ต่อ) 
 

เกณฑ ์ ส่ิงท่ีพบ 
 
 
5.  การบริหารจดัการเร่ืองรายได ้

ดงันั้น การจดัการอุปกรณ์คาํนึงถึงความเหมาะสมกบั
ทุนทรัพยแ์ละความคุม้ทุน 
-  แมจ้ะใชห้ลกัการแบ่งอยา่งเท่าเทียมกนั  แต่ใน
ความเป็นจริง ก็จะมีเง่ือนไขท่ีแต่ละคณะนาํมาใช้
จดัสรรรายไดแ้ตกต่างกนัอยูบ่า้ง ข้ึนอยูก่บั สถานภาพ 
บทบาทหนา้ท่ี และความมีช่ือเสียงของช่างซอ 
ดงันั้น แมค้าํนึงถึงความเป็นธรรม  แต่ก็เป็นท่ียอมรับ
ในกลุ่ม/คณะว่าสัดส่วนรายได้จะข้ึนอยู่กบัปริมาณ
งานท่ีรับผดิชอบ 

 
จากตารางสรุปการวิเคราะห์คุณลกัษณะของเพลงซอทั้ง 6 ดา้นในยุคซอแบบประยุกต์

ไดข้อ้คน้พบท่ีสาํคญั คือเม่ือเปรียบเทียบกบัสองยคุท่ีผา่นมา ยคุน้ี เพลงซอของจงัหวดัเชียงรายมีการ
ปรับตวัมากท่ีสุด และเป็นการปรับเปล่ียนไปท่ีระดบัแก่น เช่น ภาษา การแต่งกาย เคร่ืองดนตรี
คุณค่าและความหมายท่ีแฝงในเน้ือหาตามความเช่ือของลา้นนาเน่ืองจากแรงกระแทกจากกระแส
โลกาภิวตัน์เทคโนโลยีและส่ือทนัสมยัมีอิทธิพลต่อสังคมอยา่งหนกัหน่วง ทาํให้การดาํรงอยูต่่อไป
ในอนาคตเป็นเร่ืองท่ีน่าเป็นห่วงอยา่งยิง่ซ่ึงรูปแบบท่ีช่างซอเลือกในการสืบทอดคือการปรับตวัแบบ
การผสมผสาน (hybridization) เป็นส่วนใหญ่และเป็นการปรับโดยเจา้ของวฒันธรรม 

ทั้งน้ีพบวา่สัดส่วนของการผสมผสานเร่ิมไม่สมดุลกบัการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึน
ตามยคุสมยั แมก้ารซอแบบดั้งเดิมจะยงัคงมีแสดงอยูใ่นตอนเชา้ ช่วงพิธีกรรม แต่พบวา่ส่วนผสม ท่ี
เป็นซอแบบประยุกต์ในหลากหลายลกัษณะ กลบัมีความเขม้ขน้ข้ึนซ่ึงหากปล่อยให้มีการปรับตวั
ตามธรรมชาติ (by nature) อยา่งน้ีต่อไป แมคุ้ณลกัษณะท่ีมองเห็นไดภ้ายนอกไดแ้ก่ รูปแบบ จะดู
เหมือนเป็นการสร้างทางเลือกให้กับผูช้มเพื่อให้เพลงซออยู่รอด แต่จะส่งผลต่อคุณลักษณะท่ี
สะทอ้นถึงคุณค่าและความหมายซ่ึงเป็นส่วนรากของเพลงซอ นัน่คือ ความเป็นลา้นนาผ่านทาํนอง
เพลงซอจะเลือนหายไปโดยท่ีคนรุ่นต่อไปแทบจะไม่เข้าใจและไม่รู้ว่าเพลงท่ีได้ยินมีท่ีมาจาก
ทาํนองเพลงซอหรือการใช้ภาษาคาํเมืองลา้นนาแบบโบราณซ่ึงเป็นอตัลกัษณ์ดั้งเดิมซ่ึงถูกแทนท่ี
ดว้ยภาษาสมยันิยมมากยิ่งข้ึนจนเกรงว่า ภาษาและวรรณกรรมลา้นนาจะไม่มีผูเ้ห็นคุณค่าและอาจ
สูญหายไปในท่ีสุด 
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นอกจากน้ีช่องว่างของความรู้การส่ือความหมายซ่ึงเปรียบเสมือนลาํตน้ท่ีเช่ือมต่อราก
และดอก ผล ใหย้นืหยดัอยูไ่ดร้ะหวา่งช่างซอรุ่นอาวุโสกบัผูช้มรุ่นใหม่เพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากความรู้
ท่ีช่างซอรุ่นอาวุโสเคยมีอาจไม่สนองรสนิยม บทบาทความเป็นปราชญช์าวบา้นจึงไม่มีความหมาย
อีกต่อไปเน่ืองจากเนน้เน้ือหาทางโลกเพื่อความบนัเทิงเป็นหลกัและสามารถแสดงในวาระโอกาสท่ี
หลากหลายในเชิงพาณิชย์ ทาํให้ช่างซอมีอาํนาจในการต่อรองน้อยลง และปรับเปล่ียนบทบาท
ตนเองไปตามลกัษณะความตอ้งการของกระแสโลกอยา่งไร้จุดยืนและทิศทางแมจ้ะมีแรงเกาะเก่ียว
ความเช่ือ/การเคารพครูผา่นพิธีกรรมไหวค้รูท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอยู ่แต่ก็ไม่เคร่งครัดเหมือนยุคก่อน บทบาท
หนา้ท่ีในยคุก่อนสืบเน่ืองมาแต่ก็คล่ีคลายไปไม่นอ้ย 

อยา่งไรก็ดีแมมี้ความพยายามสร้างเครือข่ายระหวา่งช่างซอในรูปสมาคมช่างป่ีซอระดบั
จงัหวดั เพื่อต่อรองกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น หน่วยงานภาครัฐบุคคล/หน่วยงานธุรกิจท่ียงัคง
เห็นความสําคญัของการใช้ส่ือเพลงซอเพื่อส่งเสริมภาพลกัษณ์ดา้นการท่องเท่ียวของจงัหวดัและ  
เชิงพาณิชย ์แต่ก็ยงัเพิ่งเร่ิมตน้โดยเครือข่ายท่ีเขา้มามีบทบาทมากข้ึนไดแ้ก่ เครือข่ายพระสงฆ ์ท่ีเห็น
คุณค่าและสนบัสนุนใหมี้การแสดงซอในช่วงพิธีการงานสาํคญัทางศาสนาอยา่งต่อเน่ือง เสมือนเป็น
การรักษาความสัมพันธ์ทางธรรมท่ีเพลงซอสามารถเป็น ส่ือไว้ โดยการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพในยคุท่ีความตอ้งการของผูช้มมีความซบัซอ้น และให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูว้า่จา้งยงัมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ในการใหเ้พลงซอดาํรงอยูไ่ด ้
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บทที ่7 
ผลการศึกษาเปรียบเทยีบการปรับตวัของเพลงซอ 

 
จาก วตัถุประสงค์การวิจยัในขอ้ท่ี 1 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพการปรับตวัของ

เพลงซอจงัหวดัเชียงรายตามพฒันาการในยุคสมยัท่ีแตกต่างกนั จากอดีตมาจนถึงปัจจุบนั ตั้งแต่ยุค
ซอแบบดั้งเดิมยุคซอปะทะส่ือมวลชน และยุคซอแบบประยุกต ์ตามคุณลกัษณะการปรับตวั6ดา้น 
ประกอบดว้ยดา้นเน้ือหาและรูปแบบ ดา้นกระบวนการส่ือสารในการแสดง ดา้นบทบาทหนา้ท่ีดา้น
การต่อรองดา้นเครือข่าย และดา้นการบริหารจดัการซ่ึงเป็นการปรับตวัโดยเจา้ของวฒันธรรมนั้น
สามารถประมวลและนาํมาสรุปขอ้คน้พบไดด้งัต่อไปน้ี 
 
7.1  คุณลกัษณะด้านรูปแบบและเนือ้หา 

ในการวิจยัน้ี เป็นการศึกษาโดยพิจารณาจากแนวคิด “ตน้ไมแ้ห่งคุณค่า” ท่ีเปรียบส่ือ
พื้นบ้านเป็นดังต้นไม้ท่ีมีองค์ประกอบสําคญัส่วนท่ีอยู่เหนือพื้นผิวดินและส่วนท่ีอยู่ใต้ดินซ่ึง
ประกอบเขา้ดว้ยกนัเสมือนรูปแบบและเน้ือหาของเพลงซอดงันั้น การวิเคราะห์องค์ประกอบดา้น
รูปแบบและเน้ือหาจาํเป็นต้องอาศยัการวิเคราะห์องค์ประกอบของเพลงซอทั้งส่วนท่ีมองเห็น
(Visible Part) ซ่ึงเปรียบเสมือนส่วนท่ีเป็นลาํตน้ดอก ผล ใบ สามารถมองเห็นจบัต้องสัมผสั
ไดเ้ปรียบไดก้บัส่วนท่ีเป็นรูปแบบ (Form) ของส่ือพื้นบา้น กบัส่วนท่ีมองไม่เห็น (InvisiblePart) 
ไดแ้ก่ ส่วนท่ีเป็นรากซ่ึงไม่สามารถสังเกตเห็นได ้อาจตอ้งใชก้ารตีความวิเคราะห์จึงจะเขา้ใจเปรียบ
ไดก้บัส่วนท่ีเป็นเน้ือหา แสดงถึง คุณค่าความหมาย ตวัตน 

โดยสามารถพิจารณาได้จากตารางสรุปผลการวิจัยด้านรูปแบบและเน้ือหา ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 
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ตารางที ่7.1  ตารางสรุปขอ้คน้พบพบและการปรับตวัเปรียบเทียบทั้ง 3 ยคุในดา้นรูปแบบและเน้ือหา 
 

เกณฑ ์
 ขอ้คน้พบ  

การปรับตวั 
ยคุซอแบบดั้งเดิม ยคุซอปะทะส่ือมวลชน ยคุซอแบบประยกุต ์

1. ส่วนท่ีมองเห็น 
 1.1 ดอก ผล ใบ 
    1.1.1 การแสดงซอ 
 

การแสดงซอเป็นการขบัลาํนาํโดย
นาํเร่ืองเล่าหรือวรรณกรรมแบบมุข
ปาฐะท่ีมีการบอกเล่าแบบปากต่อ
ปากสืบทอดกนัมาในทอ้งถ่ิน มา
ร้องประกอบทาํนองในลกัษณะ
เพลงพ้ืนบา้นและใชเ้คร่ืองดนตรี
พ้ืนบา้น ไดแ้ก่ ป่ีจุมและซอ บรรเลง
ประกอบ 

 

1. การแสดงผา่นส่ือมวลชน  โดย
ช่างซอท่ีพฒันาศกัยภาพของ
ตนเองใหท้นัสมยั  ก็จะมีโอกาส
ไดรั้บการวา่จา้งใหซ้อออกอากาศ
ทางสถานีวทิยหุรือ
สถานีโทรทศัน์มากยิง่ข้ึน 
2.  การระมดัระวงัเร่ืองการใชค้าํ
ซอใหมี้เน้ือหาท่ีเหมาะกบัผูฟั้งทุก
เพศทุกวยั ไม่ซอหยาบ 
3. การนาํเคร่ืองเสียงมาขยายเสียง
เคร่ืองดนตรีพ้ืนเมือง 

 

1. การแสดงโดยการนาํเคร่ืองดนตรี
สมยัใหม่ท่ีเป็นสากลนิยม เช่น
คียบ์อร์ด  อิเลคโทน  กีตาร์ มา
บรรเลงประกอบในการควบคุม
จงัหวะใหมี้ความเร็ว กระชบั และ
คึกคกัข้ึน  ทาํใหผู้ช้มสามารถมี
อารมณ์ร่วมและเตน้ประกอบการ
แสดง 
2.  ช่างซอท่ีจดัไปแสดงในงานยคุน้ี 
ส่วนใหญ่ทางคณะก็จะจดัไป  2 คู ่ 
ไดแ้ก่ช่างซอรุ่นเก่าท่ีจะซอแบบ
ดั้งเดิมในช่วงเชา้ และช่างซอรุ่น
ใหม่ท่ีจะเปล่ียนเป็นซอแบบ
ประยกุตห์รือซอสตริงในช่วงบ่าย 
3. บางคณะก็จะมีหางเคร่ือง
ประกอบการซอ 

- การแสดงซอมี
ความสมัพนัธ์กบัเคร่ือง
ดนตรีท่ีใชป้ระกอบ โดย
การแสดงจะถูกปรับให้
เหมาะกบัช่องทาง(พ้ืนท่ี
และโอกาส) ในการเผยแพร่
และรสนิยมของผูช้ม  
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ตารางที ่ 7.1  (ต่อ) 

 

เกณฑ ์
ขอ้คน้พบ การปรับตวั 

ยคุซอแบบดั้งเดิม ยคุซอปะทะส่ือมวลชน ยคุซอแบบประยกุต ์
       1.1.2 สถานท่ีในการแสดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แสดงในสถานท่ีท่ีเรียกวา่ “ผาม
ซอ” โดยเป็นส่วนหน่ึงของ
พิธีกรรมศกัด์ิสิทธ์ิประจาํงาน  เป็น
พ้ืนท่ีทางธรรมในช่วงเชา้  เพ่ือ
ประกอบพิธี  ส่วนในช่วงบ่ายหรือ
คํ่า ผามซอกจ็ะกลายเป็นพ้ืนท่ีทาง
โลกเพ่ือใหค้วามบนัเทิง 
2. มีลกัษณะเรียบง่าย ไม่เนน้ความ
คงทนมาก 
 
 
 
 
 
 

- ขยายสถานท่ีแสดงไปตาม
ส่ือมวลชนมากข้ึน  ทั้ง
โทรทศันแ์ละวิทย ุโดยเฉพาะ
ทางส่ือวิทย ุท่ีนิยมจา้งช่างซอ
ไปร้องออกอากาศ ทั้งจดั
รายการสดและอดัเทปรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ส่วนใหญ่เวทีตอ้งมี
ขนาดใหญ่  มีความมัน่คง 
แขง็แรง มากข้ึน เพ่ือ
รองรับ วงสตริงและเคร่ือง
เสียง 
2. การแสดงผา่นส่ือวิทยุ
และโทรทศันน์อ้ยลง  แต่มี
การนาํเผยแพร่ผา่นทางส่ือ
ใหม่มากข้ึน 
 
 
 
 
 
 

การแสดงซอจะไม่จาํกดั
สถานท่ีสามารถ
ปรับเปล่ียนสถานท่ีให้
เหมาะสมกบัลกัษณะของ
การแสดงได ้
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ตารางที ่ 7.1  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์
ขอ้คน้พบ การปรับตวั 

ยคุซอแบบดั้งเดิม ยคุซอปะทะส่ือมวลชน ยคุซอแบบประยกุต ์
        1.1.3 การแต่งกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การแต่งกายดว้ยชุดพ้ืนเมืองท่ี
เรียบง่าย 
-  ผูช้าย นิยมจะใส่เส้ือหมอ้ฮ่อม 
กางเกงสะดอ  หรือกางเกงสุภาพ 
และคาดผา้ขาวมา้ 
-  ผูห้ญิง นิยมชุดผา้ซ่ินตามแบบ
พ้ืนเมืองหรือชุดท่ีตดัเยบ็ดว้ยผา้
พ้ืนเมือง 
2. มีความเป็นเอกลกัษณ์ บ่งบอก
ถึงความเป็น ลา้นนา  
 
 
 
 
 
 

1. ทางส่ือวิทยสุามารถแต่งตวั
ตามสบายเน่ืองจากใชก้าร
ส่ือสารผา่นเสียง ไม่เห็น
หนา้ตาและวิธีอดัเสียงลงเทป
จากท่ีบา้นช่าง 
2. ทางส่ือโทรทศันจ์ะประณีต
เร่ืองการแต่งกายท่ีบ่งบอก
ความเป็นเอกลกัษณ์ของ
ทอ้งถ่ินลา้นนา  
 
 
 
 
 
 
 

-  คาํนึงถึงลกัษณะความ
เป็นทางการของงาน  
ส่วนมากจะไม่มีพิถีพิถนั
มากนกั ถา้เป็นงานพิธีการ
ท่ีซอรูปแบบดั้งเดิมกย็งั
นิยมแต่งกายท่ีบ่งบอก
ความเป็นพ้ืนเมืองลา้นนา
อยู ่แต่จะปรับการแต่งกาย
ใหท้นัสมยัในการซอซ่ิง/
ซอสตริง 
 
 
 
 
 
 

- นิยมแต่งกายปรับตาม
กาละเทศะเนน้ความเรียบ
ง่าย 
- ช่างซอจะมีวิจารณญาณ
ในการแต่งกายใหเ้หมาะ
กบัลกัษณะงานท่ีไป
แสดง 
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ตารางที ่ 7.1  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์
ขอ้คน้พบ การปรับตวั 

ยคุซอแบบดั้งเดิม ยคุซอปะทะส่ือมวลชน ยคุซอแบบประยกุต ์
      1.1.4  การฟ้อน
ประกอบการซอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การฟ้อนจะมีเน้ือหาสมัพนัธ์กบั
วิถีชีวิตของผูค้นในทอ้งถ่ิน  
2. ท่าฟ้อนท่ีนิยม ไดแ้ก่ ท่าสอด
สร้อยมาลา  ฟ้อนแงน้  ฟ้อนป่ัน
ฝ้าย  เป็นตน้ 
3. วตัถุประสงคน์อกจากใหค้วาม
เพลิดเพลินแลว้ ยงัใชเ้ป็นวิธีการ
ขอเงินจากผูช้ม ซ่ึงเป็นธรรมเนียม
ปฎิบติัสืบทอดกนัมา 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือแสดงออกส่ือจะไม่
สามารถฟ้อนเพ่ือขอเงินอยา่ง
โจ่งแจง้เหมือนการฟ้อนใน
งานได ้แต่กอ็าจจะมีการฟ้อน
ตามธรรมเนียมและอารมณ์พา
ไปของช่างซอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีการเรียนรู้และปรับตวั 
ตามสถานการณ์  ไม่เนน้
การฟ้อนเป็นกิจลกัษณะ
เหมือนในสมยัก่อน  จะมี
การฟ้อนใหเ้กียรติผูท่ี้ให้
เงินระหวา่งกาํลงัซออยู่ 
2. ถา้เป็นช่วงซอประยกุต์
หรือซอสตริง  จะมีการ
ปรับเปล่ียนการฟ้อนเป็น
การเตน้ตามแบบสมยันิยม
แทน 
 
 
 
 
 

- เม่ือวิถีชีวิตผูช้มเปล่ียน  
ความหมาย  และ
ความสาํคญัของการฟ้อน 
กถ็กูปรับลดบทบาทและ
เปล่ียนรูปแบบใหพ้อเป็น
พิธีและครบตาม
องคป์ระกอบของการ
แสดงซอท่ีควรจะมี 
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ตารางที ่ 7.1  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์
ขอ้คน้พบ การปรับตวั 

ยคุซอแบบดั้งเดิม ยคุซอปะทะส่ือมวลชน ยคุซอแบบประยกุต ์
    1.1.5   เคร่ืองดนตรี
ประกอบการแสดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การใชเ้คร่ืองดนตรีพ้ืนเมือง 
ไดแ้ก่  ป่ี เรียกวา่ “วงป่ีจุม” ซ่ึงถา้
หากใชป่ี้ 3 เลา ประกอบดว้ย ป่ีแม่ 
ป่ีกลาง  ป่ีกอ้ย จะเรียกวา่ป่ีจุม 3  
ถา้ใชป่ี้ 4 เลา คือ ป่ีแม่ ป่ีกลาง ป่ี
กอ้ย ป่ีตดั กเ็รียกวา่ ป่ีจุม 4  และถา้
เอา “ซึง” มาร่วมบรรเลงดว้ยเพ่ือ
ช่วย “อุม้เสียง” ใหเ้กิดความ
ไพเราะยิ่งข้ึนกจ็ะเรียกวา่ ป่ีจุม 5 
 
 
 
 
 
 
 

1. การนาํเคร่ืองเสียง เขา้มา
ช่วยทาํใหบ้รรยากาศการซอมี
ความคึกคกั  ดึงดูดความสนใจ
ไดม้ากยิ่งข้ึน  ทั้งน้ีเพ่ือเนน้ให้
ความบนัเทิงแก่ผูช้มเพราะ
สามารถร้องและเตน้ตามได ้ 
2. การใชไ้มโครโฟนและ
เคร่ืองขยายเสียงประกอบใน
การซอ เพ่ือใหเ้กิดเสียงดงั 
สร้างความคึกคกัเร้าใจแข่งกบั
เคร่ืองดนตรีสมยัใหม่ 
 
 
 
 
 

1. การนาํเคร่ืองดนตรี
สากลประเภทอีเลคโทน
หรือคียบ์อร์ดมา
ประกอบการซอ  ให้
จงัหวะเป็นสากล 
2. การใชว้ิธีอดัเฉพาะเสียง
ทาํนองดนตรีบรรเลงลง
แผน่ซีดี แลว้นาํไปเปิด
ประกอบการร้องซอใหเ้ขา้
จงัหวะ 
 
 
 
 
 
 

มีการปรับตวัโดยเพ่ิม
ชนิดของเคร่ืองดนตรีท่ี
เป็นสากลเขา้มาใช้
ประกอบการซออยา่ง
ชดัเจนและมีการนาํ
เทคโนโลยีการ
บนัทึกเสียง มาปรับใช้
แทนการใชน้กัดนตรี
บรรเลงสด ทั้งน้ีเพ่ือความ
คล่องตวัในการรับงาน
และเหมาะสมกบัค่าจา้ง 
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ตารางที ่ 7.1  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์
ขอ้คน้พบ การปรับตวั 

ยคุซอแบบดั้งเดิม ยคุซอปะทะส่ือมวลชน ยคุซอแบบประยกุต ์
1.2  ลาํตน้  
-   ความรู้เก่ียวกบั 
       เพลงซอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การเช่ือมต่อความรู้/ความเขา้ใจ
ร่วมกนั เก่ียวกบัการซอระหวา่ง
ช่างซอกบัผูช้มผา่นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ร่วมกนั  โดยการมี
ปฏิสมัพนัธ์แบบเห็นหนา้เห็นตา
กนัเป็นการยึดโยงใหเ้พลงซอมี
คุณค่า และความหมาย ตามแบบวิถี
ชาวลา้นนา 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การปรับการส่ือความหมาย
ดา้นความรู้ ความเขา้ใจใหแ้ก่
ผูช้มผา่นส่ือมวลชน เป็นการ
เพ่ิมโอกาสใหผู้ช้มซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นมวลชนเขา้ถึง
ขอ้มลูง่ายข้ึน  ซ่ึงเน้ือหากจ็ะมี
ความหลากหลายและทนัสมยั
ข้ึน 
2. การลดความเคร่งครัดเร่ือง
ความถกูตอ้งในแง่วรรณศิลป์
ลงไป  เพ่ือเอาใจผูช้มและ
รักษาความนิยม รวมถึงการ
สร้างมลูค่าเพ่ิมใหแ้ก่ช่างซอ 
 
 
 

- ช่องวา่งของการส่ือ
ความหมายท่ีเป็น
สาระสาํคญัของเพลงซอ
ระหวา่งช่างซอรุ่นเก่ากบั
ผูฟั้งรุ่นใหม่จะเพ่ิมมากข้ึน  
เน่ืองจากความรู้แห่งยคุมี
การเปล่ียนแปลงอยา่ง
รวดเร็ว  ความรู้แบบเดิม
ไม่ตอบสนองรสนิยมและ
ผูช้มมีทางเลือกในการ
เปิดรับส่ือได ้หลากหลาย
ข้ึน 
 
 
 
 

ความรู้เก่ียวกบั
ความหมายและคุณค่า
ของเพลงซอท่ีแทจ้ริง  
ค่อยๆ หายไป  เน่ืองจาก
ไม่ถกูถ่ายทอดตาม “วิถี
ซอ” จากครูซอถึงศิษย ์
และไม่สามารถ
สอดแทรกความรู้ใน
ความหมายและคุณค่า
เก่ียวกบัซอในการแสดง
จากช่างซอถึงผูช้มจากรุ่น
สู่รุ่นได ้
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ตารางที ่ 7.1  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์
ขอ้คน้พบ การปรับตวั 

ยคุซอแบบดั้งเดิม ยคุซอปะทะส่ือมวลชน ยคุซอแบบประยกุต ์
2.  ส่วนท่ีมองไม่เห็น 
  2.1 ราก 
        2.1.1 ความเช่ือ/ศรัทธา/
การเคารพครูผา่น พิธีกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. การไหวค้รูซอ 
-   เป็นพิธีกรรมเพ่ือรําลึกถึง
พระคุณและแสดงความกตญัํูครู
ท่ีสอนวิชาซอ ทั้งท่ียงัอยูแ่ละ
ล่วงลบั จดัข้ึนเป็นประจาํทุกปีๆละ
คร้ัง 
2. การไหวค้รูก่อนซอหรือการข้ึน
ครู 
-  เป็นพิธีกรรมเพ่ือแสดงความ
เคารพครูท่ีไดส้ัง่สอนใหคุ้ม้ครอง  
สามารถขบัซอไดอ้ยา่งล่ืนไหล ไม่
ติดขดั  คิดคาํซอไดอ้ยา่งฉบัไว  มี
ปฏิภาณไหวพริบ  มีเสน่ห์เป็นท่ี
ช่ืนชอบ ไม่มีอุปสรรค  และความ

 
 
1. การลดรูปแบบของ
พิธีกรรมลงใหเ้หมาะสมกบั
เวลาท่ีจาํกดัของส่ือมวลชนแต่
ละประเภท 
2. ไม่นิยมนาํพิธีกรรมไป
ประกอบในการแสดงซอผา่น
ส่ือ  โดยพิธีกรรมท่ียงัปฏิบติั
กนัอยู่กคื็อการไหวค้รูก่อนซอ 
แต่กไ็ดล้ดขั้นตอนลง 
 
 
 
 
 

 
 
พิธีกรรมท่ีเกิดจากความ
เช่ือ ความศรัทธา  ความ
กตญัํูรู้คุณ  และเป็นการ
แสดงถึงสัมพนัธภาพท่ีดี
ระหวา่งช่างซอ ซ่ึงไดแ้ก่ 
“การไหวค้รู” ท่ีไดย้ึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบติั
สืบทอดกนัมาตั้งแต่อดีต ก็
ยงัเปรียบเสมือนแรงเกาะ
เก่ียวท่ีร้อยรัดกลุ่มช่างซอ
จากรุ่นสู่รุ่นอยู ่ แมปั้จจุบนั
จะไม่เคร่งครัดมาก 
 
 

 
 
ค่านิยมของช่างซอ
เก่ียวกบัการเคารพครูและ
ความกตญัํูยงัคงอยู ่แต่ก็
ตอ้งปรับรูปแบบพิธี
กรรมการไหวค้รูให้
กระชบัเพ่ือความ
เหมาะสมกบักาละเทศะ
ของงาน 
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ตารางที ่ 7.1  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์
ขอ้คน้พบ การปรับตวั 

ยคุซอแบบดั้งเดิม ยคุซอปะทะส่ือมวลชน ยคุซอแบบประยกุต ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช่ือในเร่ืองช่วยใหแ้คลว้คลาดจาก
ไสยศาสตร์ 
3. การแบ่งครูซอ 
-  เป็นพิธีกรรมเพ่ือทาํพิธีขอ
อนุญาตเป็นครูซอ  หลกัจากท่ีช่าง
ซอไดเ้รียนวิชาความรู้และฝึกฝน
เกิดความชาํนาญ   จนสามารถแยก
คณะซอเป็นของตนเอง  และ
ตอ้งการเป็นครูสอนซอสืบทอดให้
ลกูศิษยรุ่์น ต่อๆไป 
4. การกินออ้   
-  เป็นพิธีกรรมเก่ียวกบัความเช่ือใน
เร่ืองการช่วยเสริมสร้างสติปัญญา
และการจดจาํบทซอ ซ่ึงคาํวา่ ออ้ เป็น
ภาษาทอ้งถ่ินวา่ อ่องออ้  หมายถึง 
มนัสมองหรือ สติปัญญา   
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ตารางที ่ 7.1  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์
ขอ้คน้พบ การปรับตวั 

ยคุซอแบบดั้งเดิม ยคุซอปะทะส่ือมวลชน ยคุซอแบบประยกุต ์
    2.1.2  ความเป็นลา้นนาผา่น
ทาํนองเพลงซอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การใชท้าํนองในการส่ือสารเพ่ือ
บ่งบอกความเป็นเพลงพ้ืนบา้นของ
ลา้นนา 
2. การใชท้าํนองเพ่ือใหเ้หมาะสม
กบักาละเทศะ ตามเน้ือเร่ือง และ
อารมณ์ของการซอ    
3. ทาํนองหลกัๆก็จะไดแ้ก่  ทาํนอง
ตั้งเชียงใหม่  ทาํนองจะปุ  ทาํนอง
ละมา้ย ทาํนองพม่า  ทาํนองเง้ียว  
ทาํนองอ่ือ  ทาํนองป่ันฝ้าย  เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 

- การซอผา่นทางส่ือมวลชน
จะเลือกทาํนองท่ีสนุกสนาน
และเหมาะกบัรูปแบบรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การปรับจงัหวะทาํนอง
การซอใหท้นัสมยั คึกคกั 
ตามจงัหวะดนตรีสากล
มากข้ึน แต่ทาํนองหลกัๆ ก็
ยงัเป็นทาํนองพ้ืนฐานใน
การแสดงอยู ่ และถกูนาํมา
ประยกุตใ์ชท้ั้งใน   โฟล์
กซองคาํเมือง  หรือ
แมก้ระทัง่ลกูทุ่งคาํเมือง ท่ี
วยัรุ่นนิยมกนัในปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 

- มีการเลือกทาํนองท่ี
นาํมาแสดงใหเ้หมาะสม
กบัลกัษณะส่ือและ
รสนิยม โดยจาํเป็นตอ้งมี
การปรับจงัหวะของ
ทาํนองใหคึ้กคกัข้ึนเพ่ือ
ดึงดูดใจผูช้ม แต่ยงัคงอตั
ลกัษณ์ของทาํนองเดิมไว ้ 
ซ่ึงผูท่ี้มีความรู้ในทาํนอง
เพลงซอจะทราบและ
สามารถแยกแยะทาํนอง
ได ้
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ตารางที ่ 7.1  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์
ขอ้คน้พบ การปรับตวั 

ยคุซอแบบดั้งเดิม ยคุซอปะทะส่ือมวลชน ยคุซอแบบประยกุต ์
     2.1.3  ความเป็นลา้นนาผา่น
ภาษาคาํเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สามารถใชภ้าษาคาํเมืองในการ
ส่ือสารเพ่ือสร้างอตัลกัษณ์ร่วมของ
ความเป็นชุมชน 
2. การสะทอ้นถึงความเป็นส่ือท่ี
ตอบสนองความสมัพนัธ์ของ
ชุมชน 
3. ใช ้“ภาษามะเก่า” หรือ ภาษาคาํ
เมืองโบราณ 
  
 
 
 
 
 
 
 

การนาํเพลงไทยลูกทุ่งท่ีใช้
ภาษาไทยภาคกลางหรือเพลง
โฟลก์ซองคาํเมืองมา
สอดแทรกใหมี้ความทนัสมยั
และคึกคกัข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การปรับตามความ
ตอ้งการของยคุสมยั โดยมี
การนาํเพลงไทยลูกทุ่งหรือ
เพลงลูกทุ่งคาํเมืองมา
สอดแทรก  จะเป็นคาํเมือง
แบบประยกุตท่ี์ไม่ใช้
ลกัษณะคาํเมืองสมยัเก่า
เกินไป เพ่ือยงัคงอตัลกัษณ์
และมีความทนัสมยั
สอดคลอ้งกบัรสนิยมของ
ผูฟั้งมากข้ึน 
2. รูปแบบและลีลาการใช้
สาํนวน สุภาษิต คาํพงัเพย 
แบบอุปมาอุปมยั การ
เปรียบเทียบเปรียบเปรย 
หรือภาษาแบบเก่าของชาว

ภาษาในการซอ มีการ
ปรับโดยสอดแทรกภาษา
ตามสมยันิยมท่ีเขา้ใจง่าย
เพ่ือใหผู้ช้มรุ่นใหม่ไดฟั้ง
อยา่งเขา้ใจมากข้ึน แต่
ภาษาลา้นนาท่ีเป็นภาษา
คาํเมือง ยงัคงเป็นภาษา
หลกัท่ีใชใ้นการแสดงอยู่ 
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ตารางที ่ 7.1  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์
ขอ้คน้พบ การปรับตวั 

ยคุซอแบบดั้งเดิม ยคุซอปะทะส่ือมวลชน ยคุซอแบบประยกุต ์
 
 
 
 
 
    2.1.4  การวางความสมัพนัธ์
ทางโลกและ ทางธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1. ชาวลา้นนาไม่ค่อยมีโอกาสได้
ศึกษาเล่าเรียน ซ่ึงศูนยก์ลางการ
เรียนรู้อยูท่ี่วดั ดงันั้นช่างซอท่ีส่วน
ใหญ่ผา่นการบวชเรียนหรือมี
ความรู้ทางธรรม จะทาํหนา้ท่ีเป็น
ปราชญช์าวบา้น โดยนาํวิชาความรู้ 
และหลกัธรรมทางพุทธศาสนามา
สอดแทรกในการซอ 
2. เป็นการเช่ือมจกัรวาลวิทยาแบบ
พุทธใหเ้ขา้กบัชาวบา้น เน่ืองจาก
การแสดงซอมีทั้งช่วงพิธีกรรมท่ี

 
 
 
 
 
- การทาํหนา้ท่ีเป็น “ปราชญ์
ชาวบา้น” ของช่างซอลด
ความสาํคญัลง เน่ืองจาก
ศูนยก์ลางการเรียนรู้
เคล่ือนยา้ยจากวดัสู่ระบบ
สถาบนัการศึกษาในโรงเรียน  
ผูช้มสามารถแสวงหาความรู้
ไดผ้า่นส่ือมวลชนและ
ช่องทางอ่ืนๆมากข้ึน  ดงันั้น
ความตอ้งการความรู้ 
โดยเฉพาะดา้นหลกัธรรมทาง

ลา้นนา กค่็อยๆ ลด
ความสาํคญัลงไป 
3. การใชภ้าษาคาํเมือง 
ภาษาไทยภาคกลาง และ
ภาษาองักฤษ 
- ความเป็น “ปราชญ์
ชาวบา้น” ทางธรรมของ
ช่างซอแทบจะไม่มี
ความหมาย  เน่ืองจาก
รสนิยมผูช้มเนน้ไปทาง
ความรู้ทางโลกและผูช้ม
สามารถแสวงหาความรู้
ผา่นส่ือรูปแบบใหม่ๆ ท่ี
น่าสนใจและเขา้ถึงได้
สะดวกรวดเร็วกวา่ 
 

 
 
 
 
 
เม่ือศูนยก์ลางการศึกษา
หาความรู้ของชุมชนมี
การปรับเปล่ียนจากวดัสู่
โรงเรียน  และ   ความรู้
บางอยา่งอาจไม่เป็นท่ี
ตอ้งการของยคุสมยั  
ดงันั้นอาํนาจความเป็น 
“ปราชญช์าวบา้น” ทาง
ธรรมของช่างซอหายไป  
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ทางโลกกบัทางธรรมจึงมี
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ตารางที ่ 7.1  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์
ขอ้คน้พบ การปรับตวั 

ยคุซอแบบดั้งเดิม ยคุซอปะทะส่ือมวลชน ยคุซอแบบประยกุต ์
 
 
 
 
     2.1.5 การปลกูฝังคุณธรรม
ทางพุทธศาสนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอ้งการความศกัด์ิสิทธ์ิ และเพ่ือ
ความเป็น ศิริมงคลแก่ผูช้ม  แต่
หลงัช่วงพิธีกรรมจะเป็นช่วงทาง
โลกท่ีเนน้ใหค้วามบนัเทิงแก่ผูช้ม 
ช่างซอส่วนใหญ่ศึกษาหาความรู้
เก่ียวกบัจารีต  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ศิลปวฒันธรรมและพุทธ
ศาสนา  โดยเฉพาะทางพุทธ
ศาสนา เน่ืองจากพุทธศาสนา
เก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตชาวลา้นนา
อยา่งใกลชิ้ด  และสอดแทรกหลกั
คาํสอนในเน้ือหาของการแสดงซอ 
 
 
 
 

พุทธศาสนาจากการชมซอ
ลดลง  
  
 
ดว้ยเง่ือนไขเร่ือง คุณลกัษณะ
ของส่ือมวลชน และวิถีชีวิต
ชาวลา้นนาท่ีเป็นสงัคม
ทนัสมยัมากข้ึนทาํใหว้าระ
โอกาสในการสอดแทรกการ
ปลกูฝังคุณธรรมถกูจาํกดั   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
เน้ือหาทางธรรมคนรุ่น
ใหม่ ไม่เห็นคุณค่าและ
ความสาํคญั และมองวา่
เป็นเน้ือหาท่ีน่าเบ่ือ ไม่
สนุก 
  
  
 
 
 
 
 

การแบ่งแยกชดัเจนข้ึน  
 
 
 
ความพยายามในการปรับ
เน้ือหาใหต้รงกบัรสนิยม
ของผูช้มรุ่นใหม่ซ่ึง
จาํเป็นตอ้งปรับลดเน้ือหา
ดา้นการปลกูฝังคุณธรรม
ทางพุทธศาสนา 
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ตารางที ่ 7.1  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์
ขอ้คน้พบ การปรับตวั 

ยคุซอแบบดั้งเดิม ยคุซอปะทะส่ือมวลชน ยคุซอแบบประยกุต ์
     2.1.6  การใหส้าระและ
บนัเทิงแฝงการปลดปล่อยทาง
เพศ 
 
 
 
 
 

ช่างซอจะแสดงซอท่ีใหท้ั้งสาระ
และบนัเทิง เนน้ควาสนุกสนานร่ืน
เริง เอาใจผูช้ม  มีการปะทะคารม
หยอกลอ้เก้ียวพาราสีกนัระหวา่ง
ช่างซอชาย- หญิง ท่ีเป็นคู่ถอ้งดว้ย  
ซ่ึงเป็นเร่ืองลามกอนาจาร สองแง่
สองง่าม  ทาํใหไ้ดรั้บความสนใจ
และสร้างบรรยากาศของงานใหมี้
ความคึกคกั  มีชีวิตชีวา ซ่ึงเป็นวิถี
ชาวบา้นของชุมชนลา้นนา  
ตอบสนองความตอ้งการพ้ืนฐาน
ทางดา้นจิตใจเร่ืองแรงขบัทางเพศ
ของมนุษย ์

ดว้ยขอ้จาํกดัของส่ือมวลชน  
ทาํใหไ้ม่สามารถนาํเสนอเร่ือง
ลามกอนาจาร สองแง่สองง่าม
ได ้ อยา่งเปิดเผยและโจ๋งคร่ึม 
ทาํให ้การตอบสนองความ
ตอ้งการพ้ืนฐานทางดา้นจิตใจ
ดา้นแรงขบัทางเพศของมนุษย์
ลดลง 

คนรุ่นใหม่เนน้เร่ืองการชม
ซอเพ่ือความบนัทิงเป็น
หลกั  แต่ยงัชอบซอแบบ
ตลก สองแง่สองง่ามแต่ไม่
สามารถนาํเสนออยา่ง
โจ่งแจง้ในท่ีสาธารณะได ้
 

รสนิยมดา้นความบนัเทิง
และการปลดปล่อยทาง
เพศ ยงัคงอยู ่ โดยตอ้ง
ปรับลีลาการนาํเสนอให้
เหมาะสมกบังานข้ึน และ
สาระเป็นเร่ืองสาํคญั
รองลงมา 
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จากตารางการวิเคราะห์การปรับตวัดา้นรูปแบบและเน้ือหาของเพลงซอเปรียบเทียบแต่
ละยุคแสดงให้เห็นถึงการปรับเปล่ียนแบบเพิ่มเติมลกัษณะใหม่ๆ และการปรับประสาน เขา้มา
เพื่อให้เหมาะสมกบัการดาํรงอยู่ไม่วา่จะเป็นสถานท่ีในการแสดงจากลกัษณะผามซอ ในอดีตขยาย
พื้นท่ีไปสู่ส่ือมวลชน และส่ือรูปแบบใหม่ๆ เช่น ส่ือออนไลน์เป็นตน้ส่วนการแต่งกายจะประยุกต์
ตามสถานการณ์สมยันิยม โดยช่างซอรุ่นใหม่จะเน้นแต่งกายร่วมสมยัมากข้ึนด้านเคร่ืองดนตรี
ประกอบการแสดงก็จะเป็นลกัษณะเคร่ืองเสียงและเคร่ืองดนตรีสมยัใหม่เช่น คียบ์อร์ด อิเลคโทน 
กลอง กีตาร์ เป็นตน้บางงานจะใช้การเปิดแผ่นซีดีบรรเลงทาํนองแล้วร้องเพลงซอประกอบด้าน
ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารก็จะเป็นภาษาร่วมสมยัใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึนเน่ืองจากภาษาคาํเมืองท่ีเป็นภาษาถ่ิน
แบบโบราณ ค่อนขา้งเขา้ใจยาก และไม่ไดถู้กสอนให้มีความรู้ ความเขา้ใจกนั เน่ืองจากไม่ไดใ้ช้
ส่ือสารในชีวิตประจาํวนั โดยส่งผลต่อสายสัมพนัธ์ท่ีเช่ือมความรู้เก่ียวกบัเพลงซอระหวา่งผูช้มกบั
การซอห่างหายไปและแมจ้ะมีพิธีกรรมท่ีเปรียบเสมือนส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจของกลุ่มช่างซอ ไม่วา่จะ
เป็นพิธีกรรมเก่ียวกบัการไหวค้รูซอการแบ่งครูซอการกินออ้ ท่ีเป็นความพยายามในการสืบทอดอยู ่
แต่ก็ถูกลดบทบาทและความสําคญัลงเน่ืองจากตอ้งปรับให้เหมาะกบักาละเทศะตามยุคสมยัและวิถี
ชีวติในการทาํมาหาเล้ียงชีพประจาํวนัของช่างซอมากข้ึนท่ียงัคงยึดถือปฎิบติัจะเป็นการไหวค้รูก่อน
การซอและการไหวค้รูซอประจาํปี ซ่ึงเป็นงานใหญ่ท่ีสาํคญัประจาํปี ท่ีจดัข้ึนปีละคร้ังแมจ้ะช่วงเวลา
ท่ีชดัเจนแต่ก็ข้ึนอยู่กบัความสะดวกส่วนทาํนองในการซอท่ีส่ือความหมายถึงความเป็นอตัลกัษณ์
ลา้นนา แมจ้ะยงัคงใช้ทาํนองเดิม ตามความหมายเดิมแต่มีการปรับให้คึกคกัข้ึนเพื่อสนองความ
ตอ้งการของตลาดผูช้ม 

โดยองคป์ระกอบท่ีคงอยูไ่ดแ้ก่ลกัษณะการแสดงซอท่ีมีช่างซอร้องโตต้อบกนัการฟ้อน
ประกอบการซอ ท่ียงัพอมีใหเ้ห็นในช่วงซอประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและฟ้อนประกอบระหวา่ง
ท่ีช่างซอท่ีเป็นคู่ถอ้งกาํลงัซอเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศโดยเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองประเภท ป่ีจุม 
และซึงท่ีใชป้ระกอบการซอแบบดั้งเดิมยงัคงจาํเป็นใชอ้ยูใ่นช่วงพิธีกรรมภาษาคาํเมืองก็ยงัคงใชเ้ป็น
ภาษาหลกัและทาํนองเพลงซอแบบต่างๆ ท่ีเป็นเสมือนท่าบงัคบัเป็นอตัลกัษณ์ท่ีทาํให้ผูฟั้งรู้ว่าเป็น
การซอ 
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ภาพที ่ 7.1  แสดงคุณลกัษณะดา้นรูปแบบและเน้ือหาท่ีคงอยูแ่ละปรับเปล่ียน 
 

7.2  คุณลกัษณะด้านกระบวนการส่ือสารในการแสดง 
การปรับตัวด้านกระบวนการส่ือสาร(SMCR)เป็นการปรับเปล่ียนคุณลักษณะตาม

องคป์ระกอบของกระบวนการส่ือสาร ไดแ้ก่ผูส่้งสาร(Sender)ซ่ึงหมายถึงช่างซอสาร(Message)ช่อง
ทางการส่ือสาร(Channel) และผูรั้บสาร(Receiver)โดยในกระบวนการส่ือสารของเพลงซอตามยุค
สมยัต่างๆ สามารถอธิบายการปรับตวัไดจ้ากตารางสรุปผลการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 

 
 
 
 

เคร่ืองดนตรีสากล 

เวทีการแสดง 

แต่งกายประยกุต ์

การฟ้อน 
ความรู้เก่ียวกบัเพลงซอ 

การร้องโตต้อบ 

เคร่ืองดนตรีป่ีจุม- 
ซึง 

ผามซอ การเตน้ 

การไหวค้รู 

ทาํนอง 

ภาษาคาํเมือง
เม 

ภาษาสมยันิยม 
ความสมัพนัธ์ทางโลกและทางธรรม 

การปลูกฝังคุณธรรมทางพทุธศาสนา 

การแฝงการปลดปล่อยทางเพศ 

คงอยู ่ ปรับเปล่ียน/
เพ่ิมใหม่ DPU
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ตารางที ่ 7.2  ตารางสรุปขอ้คน้พบและการปรับตวัเปรียบเทียบทั้ง  3  ยคุในดา้นการส่ือสารในการแสดง 
 

เกณฑ ์
 ขอ้คน้พบ  

ขอ้สงัเกต 
ยคุซอแบบดั้งเดิม ยคุซอปะทะส่ือมวลชน ยคุซอแบบประยกุต ์

1.ช่างซอ 
    1.1 รุ่นของช่างซอ 

 

- แบ่งตามการเคารพนบัถือตามอายแุละ 
ประสบการณ์ในการซอได ้ออกเป็น 2  
รุ่นคือ ช่างซอรุ่นครู และ ช่างซอรุ่นศิษย์
โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น 
 1. ช่างซอรุ่นครูเป็นช่างซอท่ีมีอายตุั้งแต่ 
60 ปีข้ึนไป ท่ีพบมีแต่เพศชาย มี
ประสบการณ์ในการซอมามากกวา่ 50 ปี  
มีความอาวโุสทั้งวยัวฒิุและคุณวฒิุ ไดรั้บ
ความเคารพนบัถือ ยกยอ่งถูกเรียกในกลุ่ม
ช่างซอดว้ยกนัเองวา่เป็น “พอ่ครู”    
 2.ช่างซอรุ่นศิษย ์มีอายตุั้งแต4่5  ปีข้ึนไป 
ทั้งเพศชายและเพศหญิง  มีประสบการณ์
ในการขบัซอมากวา่ 30 ปีข้ึนไป  ผา่นการ
ฝึกฝนและเรียนซอมาจากพอ่ครูแม่ครู 

-  ยงัแบ่งตามการเคารพนบัถือ
ตามความอาวโุสของอายแุละ
ประสบการณ์ในการซอ โดย
แบ่งไดเ้ป็น     3 รุ่น 
1.ช่างซอรุ่นครูลดลง 
2. ช่างซอรุ่นศิษย ์ ท่ีมีอายแุละ
ประสบการณ์มากข้ึน ขยบั
ข้ึนมาเป็นช่างซอรุ่นเก่า/อาวโุส 
3. การเกิดช่างซอรุ่นใหม่ 

 

 
1. ยงัคงแบ่งตามการเคารพนบั
ถือตามความอาวโุสของอายุ
และประสบการณ์ในการซอ
แบ่งออกเป็น 2 รุ่น 
1.ช่างซอรุ่นเก่า(ช่างซอรุ่นครู/
รุ่นอาวโุส) 
2. ช่างซอรุ่นใหม่(ช่างซอวยัรุ่น
ตอนปลาย  ช่าง ซอวยัรุ่น และ
ช่างซอรุ่นเด็ก)  

 

ช่างซอรุ่นครู จะเป็นศูนยร์วมจิตใจ 
และช่างซอรุ่นสู่รุ่นยงัคงมีความ
เคารพนบัถือกนัตามลาํดบัความ
อาวโุสของอายแุละประสบการณ์อยู ่
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ตารางที ่ 7.2  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์
 ขอ้คน้พบ  

ขอ้สังเกต 
ยคุซอแบบดั้งเดิม ยคุซอปะทะส่ือมวลชน ยคุซอแบบประยกุต ์

1.2 คุณสมบติั 
 
 
 
 
 
 
\ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เป็นคุณสมบติัท่ีเป็น
ธรรมชาติ/บุคลิกภาพประจาํตวั
ของช่างซอ 

2. ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ท่ีผา่น
การบวชเรียน 

3. การความมีพรสวรรค ์ ใจรัก
ใฝ่รู้  และปฏิภาณกวี   
3. มีความรู้ทางโลกและทาง
ธรรม(เนน้ทางธรรม) 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ือมวลชนเขา้มามีอิทธิพล
ต่อการปรับตวัดา้นคุณสมบติั
ของช่างซอ ดงัน้ี 
1. ผา่นส่ือวิทย ุช่างซอตอ้ง
สามารถคุยโตต้อบกบัคู่
สนทนาหรือพดูคุยคนเดียว
และสอดแทรกลกัษณะจ๊อ
ยซอ หรือค่าวซอ  ในรายการ
เพ่ือประชาสมัพนัธ์ใหก้บั
หน่วยงานหรือโฆษณาเชิญ
ชวนใหผู้ฟั้งสนใจใน
สรรพคุณของสินคา้ได ้
2. ผา่นส่ือโทรทศัน ์ช่างซอ
ตอ้งมีความพิถีพิถนัในลีลา 
ท่าทาง บุคลิกภาพ และการ
แต่งกาย ใหเ้หมาะกบัการ

- ช่ า ง ซ อ รุ่ น ใ ห ม่ ท่ี เ ป็ น
วยัรุ่นตอนตน้ จะอาศยัการ
ท่องจําบทและการฝึกร้อง
ให้เข้าทํานองตามท่ีครูซอ
สอน จะไม่สามารถด้นสด
โดยใช้ปฏิภาณไหวพริบได้
ส่วนมากยังต้องอาศัยการ
ท่องจาํบทและจดบนัทึกกนั
ลืมในขณะซอ   
 
 
 
 
 
 
 

การปรับ/ปรุงแต่งคุณสมบติัช่างซอให้
เหมาะสมกบัการแสดงผา่นส่ือต่างๆ 
และคุณสมบติัท่ีเป็นธรรมชาติท่ีติดตวั
มา เช่น พรสวรรค ์ดา้นปฏิภาณกวี
ลดลง 
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ตารางที ่ 7.2  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์
 ขอ้คน้พบ  

ขอ้สังเกต 
ยคุซอแบบดั้งเดิม ยคุซอปะทะส่ือมวลชน ยคุซอแบบประยกุต ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงมากข้ึน 
3. คุณสมบติัท่ีเคยสาํคญัใน
ซอแบบยคุดั้งเดิมคือการเคย
ผา่นการบวชเรียนมาก่อน 
และสามารถนาํความรู้ทาง
พุทธศาสนาจากการบวช
เรียนมาใชใ้นการซอไดน้ั้น  
ไม่มีความจาํเป็นเท่าใดนกั  
เพราะวตัถุประสงคใ์นการ
ซอจะเนน้เพ่ือโนม้นา้วใจ  
ทั้งน้ีเป็นการซอเพ่ือการ
พฒันาและผลประโยชนท์าง
ธุรกิจมากข้ึน 
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ตารางที ่ 7.2  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์
 ขอ้คน้พบ  

ขอ้สังเกต 
ยคุซอแบบดั้งเดิม ยคุซอปะทะส่ือมวลชน ยคุซอแบบประยกุต ์

 1.3 สถานภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
    1.4 วตัถุประสงคใ์น
การแสดง 
 
 
 
 
 
 

- ซอเป็นอาชีพเสริมโดยอาชีพ
หลกัคือดา้นเกษตกรรม ไดแ้ก่ 
การทาํนา 

 
 
 
 
 

1. ใหส้าระและความบนัเทิงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพิธีกรรม ความเช่ือ
ทางศาสนา และวิถีชีวิตของชาว
ลา้นนา   
 2. หารายไดเ้สริมใหก้บั
ครอบครัว 
 
 

- สามารถเป็นทั้งอาชีพเสริม
และเกิดอาชีพหลกัใหม่คือ
การเป็น “นกัจดัรายการวิทย”ุ 

 
 
 
 
 

- เพ่ิมการโนม้นา้วใจ
เก่ียวกบัเน้ือหาสาระของสาร
เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาหรือ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์เพ่ือ
ขายสินคา้ใหก้บัผูอุ้ปถมัภ/์
ผูส้นบัสนุนรายการ 
 
 

- เนน้การแสดงเป็นอาชีพ
เสริม  โดยอาชีพหลกัมี
ความหลากหลายมากข้ึน
ตามความถนดั เช่น คา้ขาย 
เสริมสวย  เน่ืองจากปริมาณ
งานแสดงลดลง ข้ึนอยู่กบั
ช่วงเทศกาล  ทาํใหร้ายได้
ไม่แน่นอน 
เพ่ิมเร่ืองการช่วยกนั
อนุรักษแ์ละเผยแพร่
ศิลปวฒันธรรมพ้ืนบา้น
เพลงซอ 
 

 
 
 

ไม่สามารถยึดอาชีพช่างซอเป็นอาชีพ
หลกัในการหาเล้ียงชีพได ้
 
 
 
 
 
 
วตัถุประสงคใ์นการแสดงมีการปรับ
เพ่ิมตามยคุสมยัและรสนิยมของผูช้ม  
อยา่งไรกต็าม ช่างซอรุ่นเก่า หนัมาให้
ความสาํคญัต่อวตัถุประสงคใ์นการ
อนุรักษแ์ละเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม
พ้ืนบา้นมากข้ึน  
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ตารางที ่ 7.2  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์
 ขอ้คน้พบ  

ขอ้สังเกต 
ยคุซอแบบดั้งเดิม ยคุซอปะทะส่ือมวลชน ยคุซอแบบประยกุต ์

    1.5 บทบาทของช่าง
ซอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เป็นผูใ้หค้วามรู้(Educator) 
เปรียบเสมือน “ปราชญ์
ชาวบา้น” 
2. เป็นผูใ้หค้วามบนัเทิง
(Entertainer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เป็นนกัโฆษณาและนกั
ประชาสมัพนัธ์(Advertising  
and  Public  Relations)ท่ีไม่
เนน้การซออยา่งถกูหลกั   
ฉนัทลกัษณ์  แต่คาํนึงถึงการ
ซอใหถู้กใจผูช้ม  เพ่ือ
นาํเสนอสินคา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. ช่างซอสามารถปรับตวั
ใหค้รบเคร่ืองมากข้ึน คือ
เป็นทั้งผูใ้หส้าระ ใหค้วาม
บนัเทิง  และบทบาทใหม่ท่ี
ไดรั้บความนิยมเพ่ิมมากข้ึน
คือ การเป็น “นกัส่งเสริม
ภาพลกัษณ์” 
ใหก้บังานและเจา้ของงาน
หรือผูว้า่จา้ง เช่น การหา
เสียงใหก้บันกัการเมือง
ทอ้งถ่ิน 
2. อายตุามวยัของช่างซอ 
เป็นตวักาํหนดบทบาทดว้ย  
เช่น ช่างซออาวโุส จะไม่
เหมาะซอในช่วงใหค้วาม
บนัเทิง 

บทบาทช่างซอตอ้งปรับเปล่ียนไปตาม
ความตอ้งการของผูช้ม โดยเฉพาะ
ความตอ้งการของผูว้า่จา้ง  และเง่ือนไข
เร่ืองอายมีุส่วนเก่ียวขอ้งกบัความ
เหมาะสมในการแสดงบทบาท 
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2.สาร(message) 
   2.1 ลกัษณะเน้ือหา      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1. ช่วงเชา้  
-  ซอทางธรรม( เน้ือหาทาง
ธรรมเก่ียวขอ้งกบัพุทธศาสนา  
และลกัษณะงาน  เนน้ทางพุทธ
ศาสนาท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีไป
แสดง  ความเช่ือ  อาํนาจลึกลบั 
เหนือธรรมชาติ ภูติผี วิญญาณ) 

2. ช่วงบ่าย 
-   ซอเก้ียวบ่าวเก้ียวสาว 
(สภาพสงัคม  ประเพณี วิถี
ชีวิต คติชาวบา้น) 
3. ช่วงคํ่า  
-  ซอเกบ็นก(การเสียดสีสงัคม
จากการถกูกดข่ีโดยอาํนาจรัฐ
จากส่วนกลาง) 

 
การนาํเน้ือหาท่ีทนัสมยั ทนั
ต่อ เหตุกา รณ์ ท่ี เ กิด ข้ึนใน
ชี วิ ต ป ร ะ จํา ว ัน  ทั้ ง น้ี ต้อ ง
ข้ึนอยู่กับเวลาและรูปแบบ
ของรายการ แต่จะเนน้เน้ือหา
เชิงพาณิชยท่ี์ใหค้วามบนัเทิง
เป็นหลกั  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เน้ือหาจะมีความ
หลากหลาย ทนัสมยั และ
เขา้กบัสถานการณ์ปัจจุบนั  
อาจมีการนาํภาษาอ่ืนๆ ท่ี
สร้างความน่าสนใจมาใช้
มากข้ึนเช่นภาษาไทย
มาตรฐาน และ
ภาษาต่างประเทศ ใส่ไวใ้น
เน้ือร้อง เพ่ือใหผู้ฟั้งเขา้ใจ
และยกระดบัวา่มีความเป็น
สากลมากข้ึน 
 
 
 
 

 
เน้ือหามีการปรับโดยข้ึนอยูก่บัช่วงเวลา
แสดงและลกัษณะงาน  ถา้ในงานทัว่ไป 
ช่วงเชา้ท่ีเป็นช่วงพิธีกรรม ยงัคงตอ้งมี
เน้ือหาทางธรรม ส่วนช่วงบ่าย ซ่ึงเป็น
ช่วงบนัเทิงจะเป็นเน้ือหาทางโลก  ส่วน
ถา้เป็นกิจกรรมหรือลกัษณะงานพิเศษ 
จะเพ่ิมเน้ือหาท่ีบรรยาย/ใหค้วามรู้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบังาน 
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  2.2 รูปแบบการแสดง 
 
 
 
 
 
 
 
   2.3  ขั้นตอนการ
แสดง 
 
 
 
 
 
 

1. เป็นการขบัร้องตามทาํนอง
ประกอบเคร่ืองดนตรีพ้ืนเมือง 
2. มี  3 รูปแบบประกอบดว้ยซอ
เด่ียว ซอคู่ และซอเป็นหมู่คณะ
(นิยมซอคู่ เน่ืองจากไดอ้รรถรส
ในการชมมากกวา่) 
 
 
มี 4  ขั้นตอนประกอบดว้ย 
1. การไหวค้รูก่อนการแสดง 
2. การข้ึนตน้บทซอ     
3.  การแสดงซอ  
4. การจบซอ 
 
 
 

1. รูปแบบท่ีไม่มีพิธีรีตรอง
มาก  ถา้ออกอากาศทางส่ือ
วิทย ุจะ เนน้ความสะดวก 
2. นิยม “ละครซอ” 
แสดงออกอากาศทางส่ือวิทยุ
และโทรทศัน ์
3. การสอดแทรกการกล่าวถึง
ผูอุ้ปถมัภผ์ูส้นบัสนุนรายการ 
1. การปรับขั้นตอนให้
กระชบัเหมาะสมกบั
คุณลกัษณะของส่ือและเวลา
ในการออกอากาศ 
2. ขั้นตอนท่ีลดลงไปคือ ขั้น
พิธีกรรมไหวค้รู 
 
 

จะมีรูปแบบท่ีเร้าใจตาม
จงัหวะของเคร่ืองดนตรี
ประกอบท่ีเป็นสตริงมากข้ึน 
แต่ทาํใหค้วามโดดเด่นของ
วฒันธรรมดนตรีแบบ
ลา้นนาเลือนหายไป 
 
 
จะนิยมขั้นตอนเหมือนยคุ
ซอแบบดั้งเดิม และแบ่งเป็น  
2  ช่วงเป็นหลกั ไดแ้ก่ ช่วง
เชา้กบัช่วงเยน็  ส่วนช่วงคํ่า
ถึงกลางคืน จะเป็นลกัษณะ
ดนตรีประยกุต ์เช่น  
ประเภทสตริงหรือลกูทุ่งคาํ
เมือง  

ปรับรูปแบบใหเ้หมาะสมกบังาน ความ
ตอ้งการและงบประมาณของผูจ้า้ง  เนน้
ความคล่องตวั และใหเ้ป็นท่ีช่ืนชอบ
ของผูช้ม ท่ีส่วนใหญ่ตอ้งการใหมี้การ
แสดงซอประกอบดนตรีประยกุต ์
 
 
 
ลาํดบัขั้นตอนยงัเหมือนเดิมแต่มีการ
ปรับเวลาในขั้นตอนไหวค้รูใหก้ระชบั
ข้ึน 
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   2.4  ประเภทของเพลง
ซอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทางธรรม ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเป็น
นามธรรม  เก่ียวขอ้งกบัพิธีกรรม
ความเช่ือของชาวลา้นนา มีไวใ้ห้
การแสดง ความศกัด์ิสิทธ์ิ  
เก่ียวกบัมิติทางดา้นศาสนาและ
จิตวิญญาณ 
2. ทางโลกตามวิถีชาวบา้น เป็น
การแสดงทั้งท่าทาง  เสียงดนตรี  
เสียงเพลงท่ีเนน้ความสนุกสนาน  
เช่น การถาม- ตอบ เร่ืองทางเพศ  
การใชค้าํผวนทางลามกอนาจาร
อยา่งมีชั้นเชิง   ประกอบท่าทาง
ในการหยอกลอ้ เก้ียวพาราสีกนั
ระหวา่งช่างซอชายหญิง 
 
 

-  การซอผา่นส่ือจะขาดเร่ือง
ความศกัด์ิสิทธ์ิ ความ
น่าเช่ือถือ  เน่ืองจากมิติทาง
ธรรมท่ีนิยมซอในช่วงพิธี
การของงาน โดยเน้ือหาจะ
เก่ียวขอ้งกบังานท่ีไปซอ  
ดงันั้น เม่ือไม่ไดอ้ยู่ใน
บรรยากาศพิธีกรรมของงาน  
การจะซอมิติทางธรรมจึงเป็น
เร่ืองยาก 
 
 
 
 
 
 

การแสดงซอในแต่ละคร้ัง
จะมีทั้งประเภทท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัทางธรรมและเก่ียวขอ้ง
กบัทางโลก โดยจะแยก
ช่วงเวลาในการแสดง  ซ่ึง
ช่วงเชา้จะเป็นประเภททาง
ธรรม และช่วงบ่ายจะเป็น
ซอประเภททางโลกทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของ
ผูว้า่จา้งวา่ตอ้งการจา้งทั้ง
สองช่วงหรือช่วงใด
ช่วงหน่ึง 
 
 
 
 

ยงัคงมีทั้งสองประเภทคู่กนั ทั้งทางโลก
และทางธรรม  โดยแบ่งช่วงเวลาการ
แสดงในแต่ละประเภทชดัเจน 
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3. ช่องทางการส่ือสาร 
    3.1 วาระโอกาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. งานสาํคญัทางพุทธศาสนา 
เช่น ฉลองศาลาการเปรียญ  การ
ข้ึนพระธาตุ  งานยกช่อฟ้า 
2. งานบุญประเพณีตามเทศกาล
เช่น งานตานก๋วยสลาก  งานป๋า
เวณีป๋ีใหม่เมือง 
3. งานมงคล เช่น งานบวช
ลกูแกว้(บวชเณร)  งานข้ึนบา้น
ใหม่  งานแต่งงาน 
4. งานอวมงคล  เช่น ทาํบุญปอย
ขา้วสงัข(์ทาํบุญทานหาผูท่ี้
ล่วงลบัไปแลว้) 
5. งานพิธีกรรมของช่างซอ  เช่น 
ซอรับครู  ซอแบ่งครู 
 
 

1. หน่วยงานรัฐและเอกชน 
เร่ิมจดัใหมี้การซอในงาน
ต่างๆ ท่ีจดัข้ึนท่ีเป็นโอกาส
พิเศษ 
2. ซอเพ่ือใชเ้ป็นส่ือรณรงค์
เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์  ใน
ฐานะท่ีเป็นส่ือเพ่ือการพฒันา
ท่ีสะทอ้นเอกลกัษณ์พ้ืนบา้น 
3. ซอประกอบการโฆษณา
ขายสินคา้  การบรรยายและ
สาธิตสินคา้   
 
 
 
 
 

- การเพ่ิมรูปแบบงาน
กิจกรรมพิเศษ  งาน
ประชุมสมัมนา งานเล้ียง
ตอ้นรับแขกหรือบุคคล
สาํคญั และงานรับนอ้งใหม่
ของสถาบนั 
การศึกษาเป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- วาระโอกาสในการแสดงมีการปรับ
อยา่งเปิดกวา้งและสามารถแสดงใน
หลากหลายโอกาสตามลกัษณะของงาน
มากยิ่งข้ึน 
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      3.2 สถานท่ี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เป็นการแสดงสดบนเวทีท่ี
เรียกวา่ “ผาม   
 2. ซอ”ตามสถานท่ีจดังาน เช่น 
ท่ีวดั  บา้น  ข่วง(ลาน)สาธารณะ
ของหมู่บา้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เป็นการแสดงผา่น
ส่ือมวลชน ไดแ้ก่ สถานีวิทยุ
และสถานีโทรทศัน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การแสดงซอจะไม่ยึดติด
กบัสถานท่ี โดยสามารถจดั
แสดงซอได ้แลว้แต่ความ
สะดวกและเหมาะสมของ
งาน รวมทั้งมีการใชส่ื้อ
สมยัใหม่ ช่วยเพ่ิมช่องทาง
ในการติดต่อ 
ส่ือสารระหวา่งช่างซอและ
ผูว้า่จา้ง  และการช่วย 
เผยแพร่เพ่ือเขา้ถึงผูฟั้ง
ไดม้ากยิ่งข้ึนส่ือสมยัใหม่ 
จึงเขา้มาเพ่ิมช่องทางในการ
ติดต่อส่ือสาร 
ระหวา่งผูว้า่จา้งและช่างซอ
มากข้ึน ทาํใหมี้โอกาสเป็นผู ้
เลือกและผูถ้กูเลือก 

สถานท่ีในการแสดง สามารถปรับได้
หลากหลายรูปแบบ ข้ึนอยูก่บัความ
สะดวกและความเหมาะสมของงาน 
และส่ือสมยัใหม่ เช่นส่ือออนไลน ์ ช่วย
เปล่ียนแนวคิดใหม่ในเร่ืองสถานท่ี  ซ่ึง
ช่วยลดขีดจาํกดัดา้นสถานท่ีลงไป 
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4. ผูรั้บสาร 
4.1 ประเภทของผูรั้บ
สาร 
4.11 เจา้ภาพหรือผู ้
วา่จา้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- เป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีสาํคญัใน
การแสดงซอแต่ละงาน  
เน่ืองจากเป็นผูจ่้ายค่าตอบแทน
แก่คณะซอ  ดงันั้นช่างซอตอ้ง
ซอเอาใจเจา้ภาพเป็นหลกั 
นอกจากนั้น การวา่จา้งช่างซอท่ี
มีช่ือเสียงไปแสดงในงาน ยงัเป็น
การบ่งบอกถึงสถานภาพของ
เจา้ภาพอีกทางหน่ึงดว้ย  เป็น
ค่านิยมท่ีแสดงถึงความมีฐานะ 
ความมีเกียรติของเจา้ภาพ   
 
 

 
 
 
- สถานภาพของผูว้า่จา้ง จาก
เจา้ภาพงานซ่ึงส่วนมากเป็น 
“ชาวบา้น” จะเปล่ียนเป็น 
“นายทุน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-  เจา้ภาพหรือผูว้า่จา้งขยาย
ไปยงักลุ่ม พระ/คณะศรัทธา
ญาติโยม  รวมถึง
นกัการเมืองทอ้งถ่ิน กม็า
วา่จา้งมากข้ึน   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
การขยายกลุ่มและสถานภาพของกลุ่มผู ้
วา่จา้ง จากชาวบา้น เป็นนายทุน หรือ 
ผูว้า่จา้งกลุ่มใหม่ เช่น  พระ หรือ
นกัการเมืองทอ้งถ่ิน  แสดงใหเ้ห็นถึง
บทบาทหนา้ท่ีใหม่ๆของซอท่ีมาพร้อม
กบัสถานภาพและวตัถุประสงคข์องผู ้
วา่จา้ง 
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ตารางที ่ 7.2  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์
 ขอ้คน้พบ  

ขอ้สังเกต 
ยคุซอแบบดั้งเดิม ยคุซอปะทะส่ือมวลชน ยคุซอแบบประยกุต ์

     4.1.2  ผูช้มหรือผูฟั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เป็นท่ีนิยมฟังในกลุ่มผูสู้งอาย ุ
และกลุ่มคนวยักลางคนข้ึนไป 
แต่กจ็ะมีกลุ่มเดก็และกลุ่ม
เยาวชนติดตามไปชม ส่วนมาก
ชมอยา่งมีสุนทรียใ์นการชม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผูช้มในวยัรุ่นยงัคงมีอยูแ่ต่
เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มอ่ืนก็
ยงัจดัวา่ไม่มากเท่าท่ีควรและ
มีแนวโนม้วา่จะลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แมจ้ะมีหลากหลาย ทุกเพศ 
ทุกวยัมากยิ่งข้ึน แต่จะเป็นท่ี
นิยมฟังในกลุ่มผูสู้งอาย ุ
และกลุ่มคนวยักลางคนข้ึน
ไป  กลุ่มเดก็และกลุ่ม
เยาวชนจะฟังไดเ้พ่ือความ
บนัเทิง  ไม่ใช่การฟังแบบ
ซาบซ้ึงในสุนทรียข์องเพลง
ซอ 
 
 
 
 
 
 
 

ผูช้มในกลุ่มเด็กและเยาวชนลดลงและ
สุนทรียใ์นการชมกล็ดลงดว้ยเช่นกนั 
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ตารางที ่ 7.2  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์
 ขอ้คน้พบ  

ขอ้สังเกต 
ยคุซอแบบดั้งเดิม ยคุซอปะทะส่ือมวลชน ยคุซอแบบประยกุต ์

4.2  ความสมัพนัธ์
ระหวา่งผูช้มกบัช่างซอ 
 
 

- สามารถมีปฏิสมัพนัธ์
(Interactive) หรือมีส่วนร่วม
(Participation) กบัช่างซอได ้  

- จะไม่มีปฏิสมัพนัธ์
(interactive) กนัแบบใกลชิ้ด
แบบในสมยัซอแบบดั้งเดิม 
เน่ืองจากเปล่ียนจากการ
ส่ือสารแบบเห็นหนา้เห็นตา
(face to face 
communication) หรือมีส่วน
ร่วม(participation) โดยตรง 
เป็นการส่ือสารโดยผา่น
ส่ือมวลชน 

- การมีส่วนร่วมในกลุ่มเดก็
และเยาวชนจะข้ึนอยูก่บั
รูปแบบการแสดง  ถา้เป็น
ช่วงซอแบบดั้งเดิมนั้น การ
มีส่วนร่วมจะนอ้ย เน่ืองจาก
จะไม่ไดรั้บความสนใจ
เพราะไม่มีส่ิงดึงดูดแต่ถา้
เป็นการแสดงในช่วงซอ
แบบประยกุต ์จะเป็นท่ี
สนใจและช่ืนชอบมากกวา่  
ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่ค่อยใส่ใจใน
เน้ือหาสาระมากนกั  แต่จะ
เนน้ความบนัเทิงสนุกสนาน
เป็นหลกั   

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูช้มกบัช่างซอ ท่ี
มีช่องวา่งระหวา่งวยัและความรู้เร่ืองซอ
มากข้ึนนั้น  ข้ึนอยูก่บัรูปแบบการแสดง 
ซ่ึงเม่ือมีการปรับรูปแบบการแสดงของ
ช่างซอ  โดยเนน้ใหค้วามบนัเทิงเป็น
หลกัและใชด้นตรีสากลจงัหวะคึกคกั
ประกอบ กส็ามารถดึงดูดและสร้าง
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งช่างซอและผูช้ม
กลุ่มเด็กและเยาวชนไดดี้ข้ึน 
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จากตารางการวิเคราะห์การปรับของเพลงซอในแต่ละยุค ตั้งแต่เพลงซอแบบยุคดั้งเดิม 
ผา่นยุคปะทะส่ือมวลชน จนมาถึงยุคเพลงซอแบบประยุกตพ์บว่าการปรับตวัตามคุณลกัษณะดา้น
กระบวนการการส่ือสารของเพลงซอสรุปการปรับเปล่ียนแต่ละองคป์ระกอบการส่ือสาร ดงัต่อไปน้ี 

1.  ผูส่้งสาร (sender) 
สามารถแบ่งประเภทของช่างซอตามอายุและประสบการณ์ในการซอ ซ่ึงมี

ความสัมพนัธ์กนัเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ตามคุณสมบติั ไดแ้ก่ กลุ่มช่างซอรุ่นเก่าและช่างซอรุ่นใหม่ท่ีมี
ความเคารพนบัถือกนัตามความอาวุโสโดยปัจจุบนัจะหาช่างซอระดบัรุ่นครูยากข้ึนซ่ึงคุณสมบติั
ของช่างซอนั้นยงัต้องอาศยัความมีพรสวรรค์มีใจรักปฏิภาณกวีและจะเน้นความรู้ทางโลกตาม
สภาวการณ์ปัจจุบนัมากข้ึนและช่างซอรุ่นใหม่จะมีปฏิภาณกวีลดลงเน่ืองจากส่วนใหญ่ใช้การอ่าน
บทและท่องจาํจากบทซอท่ีแต่งโดยครูซอไวแ้ล้วนอกจากน้ี สถานภาพในการแสดงก็จะใช้เป็น
อาชีพเสริมเท่านั้น เน่ืองจากไม่ได้มีงานต่อเน่ืองตลอดทั้งปี ทาํให้รายไดไ้ม่แน่นอนจึงตอ้งมีงาน
ประจาํท่ีสร้างรายได้หลกั ส่วนวตัถุประสงค์ในการแสดงก็เพื่อให้สาระและ ความบนัเทิงความ
ตอ้งการโนม้นา้วใจผูช้มรวมถึงเป็นการหารายไดเ้สริมให้แก่ครอบครัวอีกทางหน่ึงซ่ึงช่างซอรุ่นเก่า
ยงัมีความตระหนกัในการซอเพื่อตอ้งการสืบทอดและอนุรักษ์วฒันธรรมพื้นบา้นโดยบทบาทช่าง
ซอเนน้เป็นผูใ้ห้ความบนัเทิงเป็นหลกันอกเหนือจากการขยบัขยายหนา้ท่ีมาเป็นนกัโฆษณาและนกั
ประชาสัมพนัธ์ให้กบับุคคลเอกชนและนกัส่ือสารเพื่อการพฒันาให้แก่หน่วยงานภาครัฐในยุคท่ี
ส่ือมวลชนมีอิทธิพลจนปัจจุบนัส่วนบทบาทความความเป็นปราชญ์ชาวบา้นนั้นลดลง เน่ืองจาก
ผูรั้บสารสามารถเปิดรับข่าวสารความรู้ไดเ้องหลากหลายช่องทางมากข้ึน 

2.  สาร (message) 
ลกัษณะเน้ือหาของสารท่ีเพลงซอส่ือออกไป ยงัคงเก่ียวข้องกบัพุทธศาสนาสภาพ

สังคมประเพณีวิถีชีวิตและคติชาวบา้นแต่จะปรับเสริมเน้ือหาให้ทนัสมยัมากยิ่งข้ึนโดยรูปแบบการ
แสดงเป็นการขบัร้องตามทาํนองท่ีสืบทอดกนัมาเพื่อคงความเป็นอตัลกัษณ์การซอประกอบกบัการ
ใชเ้คร่ืองดนตรีสมยัใหม่เขา้มาเสริมหรือใชก้ารเปิดทาํนองจากแผน่ซีดีมีทั้งขบัร้องเด่ียวซอคู่และซอ
เป็นหมู่คณะ แต่จะนิยมลกัษณะซอคู่ซ่ึงรูปแบบถูกปรับให้เหมาะตามประเภทของส่ือท่ีเน้นดนตรี
สมยัใหม่มากข้ึนส่วนขั้นตอนการแสดง ก็ยงัคงประกอบดว้ย การข้ึนตน้ซอการซอการจบซอโดยมี
การลดขั้นตอนการไหวค้รูลงและขั้นตอนอ่ืนๆก็กระชับตามความเหมาะสมกบัเวลานอกจากนั้น
ประเภทของเพลงซอก็มีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางโลกและ ทางธรรมแต่จะปรับเปล่ียนให้เหมาะสม
กบัทางโลกมากข้ึน 
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3.  ช่องทางการส่ือสาร (Channel) 
วาระโอกาสในการซอตั้งแต่อดีตจะเก่ียวขอ้งผูกพนักบังานบุญประเพณีตามเทศกาล

งานมงคลงานอวมงคลโดยในยุคต่อมาจะเพิ่มการแสดงในงานกิจกรรมพิเศษต่างๆ มากข้ึน
นอกจากน้ี ยงัขยายช่องทางไปสู่การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ให้กบับุคคลหน่วยงานองค์กร
ธุรกิจหรือสินค้าเป็นการเพิ่มโอกาสการซอโดยผ่านส่ือมวลชนและส่ือใหม่ส่วนสถานท่ียงัพบ
ลกัษณะการแสดงสดบน เวทีท่ีเรียกว่า “ผามซอ”แต่รูปแบบของผามก็จะปรับเปล่ียนไปโดยไม่
จาํเป็นต้องเป็นเวทีอย่างเดิมเน้นความเรียบง่ายเพื่อความสะดวกและเหมาะสมกับงานและ
นอกเหนือจากการการส่ือสารแบบ เห็นหนา้ (Face- to- Face Communication) ปรับเปล่ียน เป็นการ
แสดง ผา่นส่ือมวลชน (Mass Communication) และ ผา่นส่ือใหม่ (New Media Communication) ท่ี
เป็นอีกทางเลือกหน่ึงของผูช้ม 

4.  ผูรั้บสาร (Receiver) 
ประเภทของผูรั้บสารซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชนแบ่งออกเป็น2 กลุ่มใหญ่ๆ 

ได้แก่กลุ่มผูรั้บสารท่ีเป็น เจา้ภาพหรือผูว้่าจา้งและกลุ่มผูช้มหรือผูฟั้งโดย ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูช้มกับช่างซอตั้งแต่ยุคซอแบบดั้ งเดิมสามารถมีปฏิสัมพนัธ์กับผูส่้งสารหรือช่างซอแต่ในยุค
ปัจจุบนัผูช้มมีความเขา้ใจในภาษาคาํเมืองทอ้งถ่ินน้อยลงและใช้ภาษาสมยันิยมมากข้ึนและการ
เปิดรับช่องทางการส่ือสาร ผ่านส่ือมวลชนและส่ือใหม่มากข้ึนทาํให้การรู้ความเขา้ใจ และการมี
ส่วนร่วมในการแสดงนอ้ยลงจะเหลือเฉพาะกลุ่มวยักลางคนข้ึนไป ส่วนกลุ่มเด็กและเยาวชนจะห่าง
หายไป 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
      

ภาพที ่ 7.2  แสดงคุณลกัษณะดา้นการส่ือสารในการแสดงท่ีคงอยูแ่ละปรับเปล่ียน 

ช่างซอรุ่นใหม่ 

ผูใ้ห้ความบนัเทิง 

วตัถุประสงคเ์พ่ืออนุรักษว์ฒันธรรมพ้ืนบา้น 

ช่างซอรุ่นเก่า 

อาชีพเสริม 
พรสวรรคด์า้นปฎิภาณกวีลดลง 

เน้ือหาทางธรรม 

 

 

 ขั้นตอนการแสดง 

แสดงในงานบุญประเพณี 

บทบาทการเป็นนกัโฆษณาประชาสมัพนัธ์และนกั
ส่งเสริมภาพลกัษณ์ 

เน้ือหาทางโลกท่ีร่วมสมยั 

รูปแบบซอประกอบดนตรีสากลแบบประยกุต ์

แสดงในงานสมัมนา/งานส่งเสริมการท่องเท่ียว 

คงอยู ่ ปรับเปล่ียน/
เพ่ิมใหม่/ลดลง 

ผา่นช่องทางส่ือสมยัใหม่/ส่ือออนไลน์ 

กลุ่มผูจ้า้งกลุ่มใหม่ เช่น นายทุน/ ผูจ้ดังาน / นกัการเมืองทอ้งถ่ิน กลุ่มผูจ้า้งกลุ่มเก่า 
ไดแ้ก่ ชาวบา้น ผูช้มทั้งผูสู้งอาย/ุวยักลางคร/เด็กและเยาวชนลดลง 

ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งช่างซอกบัผูช้ม 
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7.3  คุณลกัษณะด้านบทบาทหน้าที่ 
การปรับตวัดา้นบทบาทหน้าท่ีเป็นการปรับประยุกตห์นา้ท่ี ประโยชน์ความหมายและ

คุณค่าท่ีเพลงซอสามารถสนองตอบต่อความตอ้งการของทั้งระดบัปัจเจกบุคคลชุมชนและสังคม
ทั้งน้ีการปรับเปล่ียนตามยุค อาจมีลกัษณะบางส่วนท่ียงัคงบทบาทหน้าท่ีเดิมหรือการเสริมสร้าง
บทบาทหนา้ท่ีใหม่ๆ ซ่ึงผูว้ิจยัไดแ้บ่งบทบาทหน้าท่ีท่ีพบเปรียบเทียบตามยุค ไดแ้ก่บทบาทหน้าท่ี
สืบเน่ืองบทบาทหนา้ท่ีคล่ีคลายและบทบาทหน้าท่ีท่ีเพิ่มใหม่แต่ไม่มีบทบาทหน้าท่ีใดหายไปโดย
สามารถพิจารณาไดจ้ากตารางสรุปผลการวจิยัดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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ตารางที ่ 7.3  ตารางสรุปขอ้คน้พบและขอ้สังเกตการปรับตวัเปรียบเทียบทั้ง 3 ยคุในดา้นบทบาทหนา้ท่ี 
 

เกณฑ ์
 ขอ้คน้พบ  

การปรับตวั 
ยคุซอแบบดั้งเดิม ยคุซอปะทะส่ือมวลชน ยคุซอแบบประยกุต ์

1. บทบาทหนา้ท่ีใน
ระดบัปัจเจกบุคคล  
  1.1  การพฒันาตนเอง 
        1.1.1 การฝึกความ
มานะและอดทน 
 

- ตอ้งเรียนบทซอแบบปากต่อ
ปาก เน่ืองจากครูซอบางท่าน
ไม่รู้หนงัสือ แต่ถา้พอ่ครูแม่รู้
อ่านออกเขียนไดก้็จะเขียนบท
ซอใหลู้กศิษยฝึ์กอ่าน ฝึกท่อง
ทีละบทสองบท  ซ่ึงตอ้งอาศยั
การจาํท่ีดี ตอ้งตั้งใจฟัง ฝึก
ท่องหลายๆ รอบ บางท่ีตอ้งฝึก
ซอโดยการร้องใส่ทาํนองซอ
ไปดว้ย   

-   ตอ้งปรับตวัใหเ้หมาะสม
กบัคุณลกัษณะของ
ส่ือมวลชนเพื่อใหส้ามารถ
แสดงทางส่ือมวลชนได้
ถูกใจผูช้ม  

 

-  โดยเฉพาะช่างซอรุ่นใหม่
ท่ีตอ้งใชค้วามมานะพยายาม  
และความอดทนอยา่งยิง่ยวด 
เน่ืองจากตอ้งแบ่งเวลาทั้ง
หนา้ท่ีหลกั คือการเรียน 
และเวลาวา่งในการมาฝึกซอ   

 

แมล้กัษณะเง่ือนไขของความ
มานะพยายามจะแตกต่างกนั
ไปตามวถีิชีวติในยคุสมยั แต่
การปรับตวัดา้นการฝึกความ
มานะอดทนยงัคงเป็นบทบาท
สืบเน่ือง ของช่างซอ 
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1.1.2 การทบทวนและ
เพ่ิมพนูความรู้ 
 
 
 
 
 

 1.1.3 การฝึก
ปฏิภาณไหวพริบ 
 
 
 
 
 

-  ตอ้งนาํไปสอดแทรกในเน้ือหา
ท่ีซอไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ
โดยเฉพาะเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พุทธศาสนาและประเพณี ความ
เช่ือต่างๆ ท่ีตอ้งมาจากการศึกษา
คน้ควา้หาความรู้และขอ้เทจ็จริง 
 
- สามารถดน้หรือต่อบทซอได้
โดยไม่จาํเป็นตอ้งใชก้ารท่องจาํ
จากเน้ือร้อง  เน่ืองจากมีความรู้
ความเขา้ใจในภาษาวรรณศิลป์
ของการซอ  การข้ึนการลง การ
สมัผสั และสามารถร้อยเรียง
เหตุการณ์รอบๆตวัมาซอได ้

-  ตอ้งนาํเสนอเร่ืองราวหรือ
สาระใหม่ๆใหท้นัต่อข่าวสาร 
เหตุการณ์บา้นเมือง 
 
 
 
 
-  ปรับใชป้ฏิภาณไหวพริบ
ใหเ้หมาะกบั รูปแบบและ
เง่ือนไขของการแสดงผา่น
ส่ือมวลชน 
 
 
 

-  ช่างซอรุ่นใหม่ท่ีแมเ้กิดใน
ยคุร่วมสมยัแต่กต็อ้งใฝ่หา
ความรู้ในทนัต่อเหตุการณ์ 
และยงัจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ขนบ
การซอในยคุดั้งเดิมบางอยา่ง
เพ่ือคงความเป็นอตัลกัษณ์
เอาไว ้
- ช่างซอรุ่นใหม่บางคน ท่ีแม้
ยงัไม่มีพรสวรรคแ์ละ
ประสบการณ์มากพอ กต็อ้ง
อาศยัการฝึกร้องโตต้อบตาม
บทซอท่ีมีผูแ้ต่งไวใ้หไ้ด้
คล่องแคล่ว  และหดัหยอดคาํ
เป็นการโตต้อบ เพ่ือพฒันา

การปรับตวัดา้นการทบทวนและ
เพ่ิมพนูความรู้ยงัคงเป็นบทบาท
สืบเน่ืองโดยความรู้ท่ีช่างซอควร
เพ่ิมพนูจะตอ้งมีควบคู่กนั ไม่ว่า
จะเป็นความรู้แห่งยคุ ท่ีทนัสมยั
ต่อเหตุการณ์ และความรู้ท่ี
เป็นอตัลกัษณ์ของวิถีซอ 
การปรับตวัดา้นการฝึกปฏิภาณ
ไหวพริบยงัคงเป็นบทบาท
สืบเน่ือง และเป็นอตัลกัษณ์
สาํคญัท่ีเป็นเสน่ห์ของการแสดง
ซอ 
แมไ้ม่มีพรสวรรคโ์ดยตรง กอ็าจ
ตอ้งปรับตวัโดยอาศยัพรแสวง
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 1.1.4  การฝึก
จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ช่างซอท่ีมีประสบการณ์  จะมี
จินตนาการในการซอ ท่ีมาจาก
ใจรักและซึมซบัอยูส่ายเลือด 
สามารถร้องเพลงซอไดทุ้ก
โอกาสในการใชชี้วิต 
ประจาํวนั    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
จินตนาการลดลง เน่ืองจาก
ตอ้งออกแบบรายการและ
นาํเสนอเน้ือหาผา่น
ส่ือมวลชนใหต้รงตามความ
ตอ้งการของผูจ้า้ง เพ่ือโนม้
นา้วใจผูช้ม  
 
 
 
 
 

ปฏิภาณไหวพริบ 
 
 
 
 
ช่างซอรุ่นใหม่ไม่ไดฝึ้กการใช้
จินตนาการใหเ้กิดการ
สร้างสรรคบ์ทซอข้ึนมาใหม่ 
อาศยัเน้ือร้องท่ีมีผูแ้ต่งใหแ้ลว้ 
มาร้องใหเ้ขา้กบัจงัหวะและ
ทาํนอง   จะเป็นรูปแบบร้อง
ท่องจาํมาจากเน้ือหาท่ีนาํมา
จากช่างซอรุ่นครู  ทาํใหไ้ม่ได้
ใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการ
ซอเท่าท่ีควร    
 

ในการพฒันาจากการท่องจาํบท
ใหโ้ตต้อบดีข้ึนไดท้ั้งน้ี ปฎิภาณ
ไหวพริบท่ีดีมาจากพ้ืนฐานการมี
ความรู้เก่ียวกบัวิถีซอและหลกั
วรรณศิลป์ของการซอดว้ย 
- การปรับตวัดา้นการฝึก
จินตนาการและความคิด
สร้างสรรคเ์ป็นบทบาทท่ี
คล่ีคลายไป  เน่ืองจากช่างซอรุ่น
ใหม่ จะนิยมการซอตามบทท่ี
ช่างซอรุ่นครูไดแ้ต่งไวแ้ลว้ ซ่ึงมี
ความงดงามอยูแ่ลว้ ซ่ึงสามารถ
นาํมาซอไดอ้ยา่งไพเราะน่าฟัง  
นอกจากนั้น อาจเน่ืองจากขาด
ทกัษะการแต่งและขอ้จาํกดัเร่ือง
เวลาท่ีจะเรียนรู้การแต่ง  รวมถึง
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   1.2 การใหค้วามรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1.การใหค้วามรู้และ
ประสบการณ์ทั้งเก่ียวกบั
ประวติัศาสตร์  ศิลปะ 
วฒันธรรม และประเพณีของ
ลา้นนา รวมถึงประสบการณ์
ชีวิตภายนอกชุมชน 
 2. สมยัก่อนสถาบนัการศึกษา
หลกัในการใหค้วามรู้ คือ วดั  
และการท่ีช่างซอส่วนใหญ่เคย
บวชเรียนมาก่อน จึงสามารถนาํ
ความรู้ท่ีไดศึ้กษามาเผยแพร่
ผา่นการแสดงซอ 

 
 
 
 
1. เนน้การใหค้วามรู้ทางโลก
มากกวา่ทางธรรม  
2. ความรู้เก่ียวกบัสินคา้และ
บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- การใชทุ้นทางวฒันธรรมท่ี
ตนเองสะสมมา ซ่ึงนอกจาก
ความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์  
ศิลปะ วฒันธรรม และ
ประเพณีของทอ้งถ่ินท่ียงัคง
ตอ้งใชใ้นการซอช่วงพิธีกรรม
แลว้  ยงัตอ้งเพ่ิมเติมความรู้
เก่ียวกบัเร่ืองทัว่ไปเหตุการณ์
ประจาํวนั  ข่าวสารบา้นเมือง
สอดแทรกดว้ย เพ่ือใหมี้ความ
น่าสนใจ 
 

ไม่เห็นความสาํคญัท่ีตอ้งแต่งบท
ซอได ้ เพราะใชบ้ทซอท่ีแต่งไว้
แลว้ซ่ึงดีและสะดวกอยูแ่ลว้  
นาํมาปรับเปล่ียนเน้ือบา้ง  
การปรับตวัดา้นการใหค้วามรู้ 
เป็นบทบาทท่ีสืบเน่ือง เพราะ
การซอยงัจาํเป็นตอ้งมีความรู้
ควบคู่ทั้งทางโลกและทางธรรม  
เพ่ือใชใ้นช่วงพิธีกรรมและช่วง
บนัเทิง  และตอ้งเพ่ิมเติมความรู้
เก่ียวกบัข่าวสารเหตุการณ์ท่ี
ทนัสมยัอยูเ่สมอดว้ย 
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   1.3 การใหค้วามบนัเทิง 
 
 
 
 
 
 
  1.4 การเป็นนกัโฆษณา
และนกัประชาสมัพนัธ์ 
 
 
 
 
 
 
 

1.สร้างบรรยากาศของความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน  ใหค้ลาย
ความเหน่ือยยากวิตกกงัวล 
2. สนองสัญชาตญาณแรงขับ
ทางเพศของมนุษยปุ์ถุชน 
 
 

(ยงัไม่พบในยคุน้ี) 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เนน้ความบนัเทิงแฝง
ข่าวสารเพ่ือการพฒันา หรือ 
เพ่ือการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ 
 
 
 
เพ่ือนาํเสนอหรือโนม้นา้วใจ
ในสินคา้และบริการจากผู ้
อุปถมัภ/์ผูส้นบัสนุนรายการ
ใหน่้าสนใจและกระตุน้ให้
เกิดพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ 
 
 
 
 

- ความบัน เ ทิงย ัง เ ป็นเ ป็ น
หน้าท่ีหลัก เป็นลักษณะการ
ผสมผสาน รูปแบบการให้
ความบนัเทิงสอดแทรกความรู้ 
โดยสร้างสรรคแ์ละ 
หา เ ร่ื อง ร า ว ท่ี น่ า สน ใจ ม า
แสดง 
ความนิยมในการใชซ้อเป็น
ส่ือในการโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ์ เพ่ือรณรงค์
ใหก้บัภาครัฐ และเน่ืองจากมี
ส่ือรูปแบบใหม่ๆ ท่ีมี
ประสิทธิภาพและเขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายมากกวา่จึงเป็นท่ี
นิยมของนายทุนมากกวา่ 
 

การปรับตวัดา้นการใหค้วาม
บนัเทิงเป็นบทบาทท่ีสืบเน่ือง
อยา่งเด่นชดั  โดยช่างซอรุ่นใหม่
จะสามารถทาํหนา้ท่ีน้ีไดดี้กวา่
ช่างซอรุ่นเก่า 
 
 
การปรับตวัดา้นการเป็นนกั
โฆษณาและนกัประชา-  
สมัพนัธ์เป็นบทบาทท่ีเพ่ิมข้ึน
ใหม่ ท่ีมาในยคุส่ือมวลชน ทั้ง
ถกูนาํไปใชใ้นเชิงพาณิชยแ์ละ
การพฒันาของภาครัฐ ต่อมาให้
ยคุซอประยกุต ์พบวา่ยงัคงพอมี
อยู ่แต่จะคล่ีคลายเนน้เพ่ืองาน
พฒันาของภาครัฐมากกวา่ 
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   1.5การเป็นนกัการ
ส่ือสารเพ่ือการพฒันา
ทอ้งถ่ินใหก้บัหน่วยงาน
ภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
2. บทบาทหนา้ท่ีในระดบั
ชุมชน 
   2.1 การสร้าง
ความสมัพนัธ์ร่วมกนัของ
คนในชุมชน 

          (ยงัไม่พบในยคุน้ี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป็นการผกูสัมพนัธ์กนัท่ีสร้าง
แรงเกาะเก่ียวทางสงัคม(Social 
Cement)โดยมีการแสดงซอเป็น

หน่วยงานภาครัฐใหก้าร
สนบัสนุนการใชเ้พลงซอใน
การส่ือสารเพ่ือการพฒันา
ผา่นส่ือมวลชนทอ้งถ่ินของ
รัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
เม่ือสภาพแวดลอ้มในสังคม
และวิถีชีวิตประจาํวนัของ
ผูค้นในชุมชนเร่ิมเปล่ียน ทาํ

หน่วยงานภาครัฐยงัคงใหก้าร
สนบัสนุนการใชเ้พลงซอใน
การส่ือสารเพ่ือการพฒันาและ
การรณรงคใ์นโครงการต่างๆ
อยู ่แมบ้ทบาทส่ือมวลชนการ
ทาํงานร่วมกบัส่ือมวลชนจะ
ลดลง 
 
 
 
 
 
 
เปล่ียนจากวิถีแบบเกษตรกรรม
ตามฤดูกาลเป็นลกัษณะวิถี
ชีวิตของคนในเมืองท่ีทาํงาน

การปรับตวัดา้นการเป็น นกัการ
ส่ือสารเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน
ใหก้บัหน่วยงานภาครัฐเป็น
บทบาทท่ีเพ่ิมข้ึนในยคุ
ส่ือมวลชนเช่นกนั ซ่ึงรัฐใชส่ื้อ
พ้ืนบา้นเพลงซอ ประสานกบั
ส่ือมวลชนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการส่ือสาร แมปั้จจุบนัการ
ทาํงานร่วมกบัส่ือมวลชนของส่ือ
พ้ืนบา้นลดลง บทบาทน้ี แต่
ยงัคงเป็นบทบาทท่ีสืบเน่ือง 
 
 
การปรับตวัดา้นการสร้าง
ความสมัพนัธ์ร่วมกนัของคนใน
ชุมชนคล่ีคลายไป เน่ืองจากวิถี
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2.2 การสอนคนในชุมชน 
 
 
 
 
 
 

ตวัเช่ือม 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ช่างซอจะมีสถานภาพเป็น
ปราชญช์าวบา้น มีความรอบรู้ทั้ง
ทางโลกและทางธรรมมากกวา่
ชาวบา้นทัว่ไปจึงเช่ือม
ความสมัพนัธ์ระหวา่งทางโลก
กบัทางธรรมเขา้หากนั 
 

ใหโ้อกาสท่ีสมาชิกในชุมชน
จะไดม้าพบปะสงัสรรค์
ร่วมกนัเหมือนในอดีตก็
นอ้ยลง  
 
 
 
 
 
- สถานภาพเป็นปราชญ์
ชาวบา้นลดลง เพราะมีแหล่ง
ความรู้ผา่นส่ือมวลชนมาก
ข้ึน 
 
 
 

ประจาํมากข้ึน โอกาสท่ี
สมาชิกในชุมชนจะไดม้า
พบปะสงัสรรคก์นัตามพ้ืนท่ี
สาธารณะกน็อ้ยลง  เป็น
ความสมัพนัธ์แบบเชิงเด่ียวคือ
ต่างคนต่างอยู ่โอกาสท่ีจะ
ไดม้าพบปะสงัสรรคต์ามงาน
ต่างๆ จึงนอ้ยลง  แต่กย็งัพอมี
ใหเ้ห็นอยู่ 
- สถานภาพโดยเฉพาะช่างซอ
รุ่นใหม่ แทบจะไม่มีภูมิความรู้
ทางธรรม ทาํใหค้วาม 
“ปราชญช์าวบา้น”หายไป 
และผูช้ม/ผูฟั้งมีแหล่งความรู้ท่ี
หลากหลายเพ่ิมข้ึน ทั้ง
ส่ือมวลชนและส่ือใหม่แต่กจ็ะ

ชีวิตของผูค้นเปล่ียน  จะพอมีให้
เห็นอยูบ่า้งในเทศกาลงานบุญท่ี
สาํคญัประจาํปี 
 
 
 
 
 
 
การปรับตวัดา้นการสอนคนใน
ชุมชนคล่ีคลายไป เน่ืองจาก
สถานภาพเปล่ียนจากปราชญ์
ชาวบา้น ท่ีมีภูมิรู้และภูมิธรรม
หายไป ดงันั้นจึงไม่สามารถ
สอนคนในชุมชนไดเ้หมือนใน
อดีต และผูช้มสามารถเรียนรู้
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ตารางที ่ 7.3  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์
 ขอ้คน้พบ  

การปรับตวั 
ยคุซอแบบดั้งเดิม ยคุซอปะทะส่ือมวลชน ยคุซอแบบประยกุต ์

 
 
 
 
 
 
2.3การสะทอ้นวิถีชีวิต
และภูมิปัญญาลา้นนา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
นาํเสนอใหเ้ห็นถึงวิถีชีวิต  ความ
เช่ือ ค่านิยม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชาวลา้นนา 
เน่ืองจากวรรณกรรมท่ีนาํมาร้อง
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนใน
วิถีชีวิต ช้ีใหเ้ห็นการดาํรงชีวิต
และภูมิปัญญาในดา้นต่างๆ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- นาํเสนอใหเ้ห็นถึงวิถีชีวิต  
ความเช่ือ ค่านิยม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ชาวลา้นนาลดลง เป็นวิถีชีวิต
ตามสมยันิยมมากข้ึนและ
เน้ือหาตามความตอ้งการของ
ผูส้นบัสนุนรายการ 
 
 
 

มีการสอดแทรกคุณธรรม 
 
 
 
 
 
- วิถีชีวิตของผูค้นในชุมชน
เปล่ียนไป และภูมิปัญญาก็ถกู
หลงลืมและค่อยๆ เลือน
หายไปพร้อมช่างซอรุ่นเก่า 
เน้ือหาจากคาํภีร์ทางศาสนา
และวรรณกรรมพ้ืนบา้นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน
ในวิถีชีวิต ท่ีช้ีใหเ้ห็นการ
ดาํรงชีวิตและภูมิปัญญาไม่ได้
ถกูนาํมาใช ้

และแสวงหาความรู้จาก
สถาบนัการศึกษาและ
แหล่งขอ้มลูอ่ืนๆ ทาํใหก้ารสอน
ผา่นการแสดงซอ จึงไม่จาํเป็น
มากนกั  แต่กย็งัพอมีใหเ้ห็นใน
การซอช่วงพิธีกรรม 
การปรับตวัดา้นการสะทอ้นวิถี
ชีวิตและภูมิปัญญาลา้นนา เป็น
บทบาทท่ีคล่ีคลายไป เน่ืองจาก
อาจไม่สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของ
ผูค้นในปัจจุบนั และกาํลงัจะสูญ
หายไปพร้อมกบัช่างซอรุ่นเก่า 
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ตารางที ่ 7.3  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์
 ขอ้คน้พบ  

การปรับตวั 
ยคุซอแบบดั้งเดิม ยคุซอปะทะส่ือมวลชน ยคุซอแบบประยกุต ์

4. 2.การใชเ้ป็นกศุโลบาย
เพ่ือส่งเสริมและสร้าง
ภูมิคุม้กนัใหเ้ด็กและเยว
ชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ไม่พบชดัเจนในยคุน้ี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ไม่พบชดัเจนในยคุน้ี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นการใชก้ศุโลบาย ในการ
นาํกลุ่มเด็กและเยาวชน ท่ีอยู่
ในกลุ่มเส่ียงหรือไม่มีสมาธิ
ในการเรียนมาฝึกหดัดนตรี
พ้ืนเมือง และถา้ใครมี
ศกัยภาพกไ็ดส้นบัสนุนให้
ฝึกหดัซอ  ทาํใหเ้ดก็ใชเ้วลา
วา่งใหเ้กิดประโยชนม์ากข้ึน  
รวมถึงกลุ่มเดก็ท่ีมีปัญหาอยู่
แลว้ กใ็ชด้นตรีค่อยๆบาํบดั 
ทาํใหเ้ดก็มีจิตใจท่ีอ่อนโยน
ข้ึน  มีสมาธิ สามารถจดจาํ
และเรียนหนงัสือไดมี้
ประสิทธิภาพข้ึน 
 
 

เป็นบทบาทท่ีเพ่ิมข้ึนมาใหม่ แต่
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัจิตสาธารณะของ
ช่างซอแต่ละบุคคล  แต่
การศึกษาพบวา่ ช่างซอส่วน
ใหญ่จะมีความตระหนกัในการ
ร่วมอนุรักษศิ์ลปวฒัฒธรรม
พ้ืนบา้น 
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ตารางที ่ 7.3  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์
 ขอ้คน้พบ  

การปรับตวั 
ยคุซอแบบดั้งเดิม ยคุซอปะทะส่ือมวลชน ยคุซอแบบประยกุต ์

3.บทบาทหนา้ท่ีในระดบั
สงัคม 
3.1 การบ่งบอกตวัตนและ
สร้างอตัลกัษณ์ร่วม 
     3.1.1 การแต่งกาย 
 
 
   3.1.2เคร่ืองดนตรี
ประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-  การแต่งกายระหวา่งแสดงดว้ย
ชุดพ้ืนเมือง ท่ีเนน้ความเรียบง่าย
ตามแบบวิถีชาวบา้น 
 
 
-   เคร่ืองดนตรีพ้ืนเมืองประกอบ
ประเภท ป่ีจุมและซึง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- การแต่งกายในการแสดง
ผา่นส่ือวิทยจุะไม่เคร่งครัด 
แต่การแต่งกายผา่นส่ือ
โทรทศันพิ์ถีพิถนัข้ึน 
 
- เคร่ืองดนตรีพ้ืนเมือง เสริม
การใหเ้คร่ืองเสียงและ
ไมโครโฟน 
 
 
 
 
 
 

 
 
- ไม่เนน้ตอ้งเป็นลกัษณะชุด
พ้ืนเมืองเท่านั้น แต่ให้
เหมาะสมกบักาละเทศ 
 
 
- แทบทุกคณะซอ จะใชท้ั้ง
เคร่ืองดนตรีแบบซอดั้งเดิม 
คือ ป่ีจุมกบัซึง  ควบคู่การใช้
เคร่ืองดนตรีสากล ไดแ้ก่ อิเลค
โทน คียบ์อร์ด 
 
 
 
 

 
 
การปรับตวัเพ่ือบ่งบอกตวัตน
และสร้างอตัลกัษณ์ร่วมดา้นการ
แต่งกายคล่ีคลายไป  แต่กย็งัมี
ลกัษณะการแต่งกายแบบ
พ้ืนเมืองอยู่ 
การปรับตวัเพ่ือบ่งบอกตวัตน
และสร้างอตัลกัษณ์ร่วมดา้นการ
ใชเ้คร่ืองดนตรีประกอบคล่ีคลาย
ไป ค่อนขา้งมาก จะเป็นการใช้
เคร่ืองดนตรีตามช่วงเวลา  โดย
ช่วงพิธีกรรมท่ีตอ้งใชด้นตรี
พ้ืนเมืองถูกลดความสาํคญัลง  
การปรับตวัเพ่ือบ่งบอกตวัตน
และสร้างอตัลกัษณ์ร่วมดา้นการ
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ตารางที ่ 7.3  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์
 ขอ้คน้พบ  

การปรับตวั 
ยคุซอแบบดั้งเดิม ยคุซอปะทะส่ือมวลชน ยคุซอแบบประยกุต ์

 
 
 
 
    3.1.3  ภาษาพ้ืนเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
  การใชภ้าษาพ้ืนเมืองคือ “ภาษา
คาํเมือง” (บางเน้ือเพลงจะเป็น 
“คาํเมืองมะเก่า”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
-  การใชภ้าษาคาํเมืองแบบ
ร่วมสมยัท่ีเขา้ใจไดง่้ายข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ปรับประสานกบัภาษาสมยั
นิยม เช่น ภาษาไทยภาคกลาง 
และภาษาองักฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใชภ้าษาพ้ืนเมืองคล่ีคลายไป 
เป็นรูปแบบการใชภ้าษาแบบ
ผสมผสานมากข้ึน  แต่กย็งัคงใช้
ภาษาพ้ืนเมืองเป็นหลกั 
มีการปรับตวัโดยเพ่ิมบทบาท
หนา้ท่ีใหม่  เพ่ือผลประโยชน์
ดา้นธุรกิจหรือการท่องเท่ียว ทั้ง
ต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
ทั้งน้ีเน่ืองจากเห็นวา่เป็นส่ือ
ทอ้งถ่ิน ท่ีแสดงถึงอตัลกัษณ์
ลา้นนาท่ียงันาํมาเพ่ิมมูลค่าได ้
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ตารางที ่ 7.3  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์
 ขอ้คน้พบ  

การปรับตวั 
ยคุซอแบบดั้งเดิม ยคุซอปะทะส่ือมวลชน ยคุซอแบบประยกุต ์

3.2 การใชเ้ป็นส่ือทอ้งถ่ิน
ในการแสดงอตัลกัษณ์
เพ่ือประโยชนด์า้นธุรกิจ
หรือการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 
 
 
 
 
 

(ยงัไม่พบในยคุน้ี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ยงัไม่พบในยคุน้ี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการทบทวนและหาลกัษณะ
ท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน  
เพลงซอไดถู้กนาํไปจดัแสดง
ตามเทศกาลงานของทาง
จงัหวดัเพ่ือส่งเสริมเร่ืองการ
ท่องเท่ียวมากข้ึน เช่น งานพ่อ
ขนุเมง็ราย  งานเทศกาล
ดอกไมบ้าน รวมถึงเอกชน ท่ี
จดังานประชุมสมัมนาต่างๆ ก็
มีการวา่จา้งช่างซอใหไ้ป
แสดง เพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียว 
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จากตารางวิเคราะห์การปรับตวัด้านบทบาทหน้าท่ีของเพลงซอในแต่ละยุคตั้งแต่ยุค
เพลงซอแบบดั้งเดิมจนถึงยุคเพลงซอแบบประยุกต์พบว่ากระแสโลกาภิวตัน์และแรงผลกัดนัจาก
ปัจจยัภายในและภายนอก ทาํให้เพลงซอตอ้งปรับเปล่ียนบทบาทหน้าท่ีซ่ึงพบว่ายงัคงทั้งบทบาท
หน้าท่ีท่ีสืบเน่ืองมาจากเดิมทั้งบทบาทหน้าท่ีในระดบัปัจเจกบุคคลไม่ว่าจะเป็น การพฒันาตนเอง
การฝึกความมานะและอดทนการฝึกปฏิภาณไหวพริบรวมถึงการให้ความรู้และความบนัเทิงส่วน
บทบาทหนา้ท่ีในระดบัชุมชน ประกอบดว้ย บทบาทใน การเป็นส่ือทอ้งถ่ินท่ีสอน( to educate) คน
ในชุมชนและการสืบทอดภาษาคาํเมืองซ่ึงเป็นภาษาพื้นบา้นท่ีบ่งบอกถึงความเป็นอตัลกัษณ์ลา้นนา 

อย่างไรก็ตามผลการวิจัยยงัพบบทบาทหน้าท่ีท่ีแม้ยงัคงมีอยู่แต่ได้ถูกคล่ีคลายไป 
ประกอบด้วยบทบาทหน้าท่ีระดับปัจเจกบุคคลได้แก่การทบทวนและเพิ่มพูนความรู้การฝึก
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์การเป็นนักโฆษณาและนักประชาสัมพนัธ์การเป็นนักการ
ส่ือสารเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินส่วนบทบาทหน้า ท่ีระดับชุมชนท่ีคล่ีคลายได้แก่การสร้าง
ความสัมพนัธ์ร่วมกันของคนในชุมชนการนําเสนอเน้ือหาท่ีสะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาชาว
ลา้นนาและบทบาทหนา้ท่ีระดบัสังคมท่ีคล่ีคลาย คือการบ่งบอกตวัตนและสร้างอตัลกัษณ์ร่วมการ
แต่งกายการใชด้นตรีพื้นเมือง 

นอกจากน้ีบทบาทหน้าท่ีท่ีเพิ่มข้ึนมาใหม่ ตามความตอ้งการของสังคม ได้แก่การใช้
เพลงซอเป็นส่ือทอ้งถ่ินในการแสดงอตัลกัษณ์ลา้นนาเพื่อประโยชน์ด้านธุรกิจหรือการท่องเท่ียว
และการใชเ้ป็นส่ือพื้นบา้นของทอ้งถ่ินท่ีช่วยแกไ้ขปัญหา 
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ภาพที ่ 7.3  แสดงคุณลกัษณะดา้นบทบาทหนา้ท่ีท่ีคงอยูแ่ละปรับเปล่ียน 

 
7.4  คุณลกัษณะด้านการต่อรอง 

ในการปรับตวัแต่ละยุคสมยัของเพลงซอนั้นพบว่า ได้มีความพยายามในการต่อสู้/
ต่อรองมาโดยตลอดซ่ึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพท่ีเพลงซอไดแ้สดงออกมาเพื่อให้สามารถ
ยนืหยดัอยูไ่ดท้่ามกลางกระแสความเปล่ียนแปลงท่ียากจะหลีกเล่ียงและจากแนวคิดวฒันธรรมศึกษา
ท่ีมอง วฒันธรรมในลกัษณะเหมือนเหรียญสองดา้นไดแ้ก่ ดา้นท่ีพยายามปรับตวัตามและดา้นท่ีมี
การต่อรอง ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากตารางสรุปผลการวจิยัดงัน้ี  

 
 

การใชจิ้นตนาการและความคิดสร้างสรรค ์

 

 

การฝึกปฏิภาณ 

ไหวพริบ 

การเป็นนกัการส่ือสารเพื่อการพฒันา
ทอ้งถ่ินใหก้บัหน่วยงานรัฐ 

การฝึกความมานะอดทน 

การทบทวนและ
เพ่ิมพนูความรู้ 

การเป็นนกัโฆษณาและนกัประชาสมัพนัธ์ 

การใหค้วามรู้ 
การใหค้วามบนัเทิง 

การสร้างความสมัพนัธ์ร่วมกนัของ
คนในชุมชน 
 

การเป็นนกัส่งเสริมภาพลกัษณ์ 
 

 การสอนคนในชุมชน 
คงอยู ่ ปรับเปล่ียน/

เพ่ิมใหม่ 

การสะทอ้นวถีิชีวติและภูมปัญญาลา้นนา 

การบ่งบอกตวัตนและสร้างอตัลกัษณ์ร่วมดา้น
การแต่งกาย ดนตรีพ้ืนเมือง ภาษาพ้ืนเมือง 

การใชเ้ป็นกศุโลบายเพ่ือส่งเสริมและ
สร้างภูมิคุม้กนัใหเ้ด็กและเยวชน 
 การใชเ้ป็นส่ือทอ้งถ่ินในการแสดงอตัลกัษณ์เพ่ือ

ประโยชน์ดา้นธุรกิจหรือการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
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ตารางที ่ 7.4  ตารางสรุปขอ้คน้พบและขอ้สังเกตการปรับตวัเปรียบเทียบทั้ง  3  ยคุในดา้นการต่อรอง 
 

เกณฑ ์
 ขอ้คน้พบ  

การปรับตวั 
ยคุซอแบบดั้งเดิม ยคุซอปะทะส่ือมวลชน ยคุซอแบบประยกุต ์

1.การต่อรอง
กบัผูว้า่จา้ง 
 

1. การต่อรองก่อนรับงาน ดว้ย
สถานภาพของช่างซอในอดีต 
ท่ีเป็นผูมี้ช่ือเสียง ไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือจากชาวบา้น 
และมีงานชุกในช่วงเทศกาล  
ทาํใหช่้างซอมีโอกาสเลือกงาน
การต่อรองเป็นไปในลกัษณะ
“คนเลือกงาน” 
2.  กา รต่อรองระหว่ างกา ร
แสดง ในระหว่างการแสดงซอ 
ยงัมีการพยายามต่อรองเอาใจ
เจ้าภาพเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับ
ตน เ อง  แ ละ โ อก า ส ใน ก า ร
แสดงคร้ังต่อไป  

1. ผูว้า่จา้งในยคุน้ี ส่วนมาก
จะเป็นกลุ่มนายหา้ง  นายทุน 
นกัธุรกิจ หรือผูมี้
ผลประโยชนท่ี์ตอ้งการใชซ้อ
เพ่ือหวงัผลทั้งส่วนตวัและ
ทางธุรกิจพบวา่ลกัษณะการ
ซอกต็อ้งมีการต่อรองท่ี
ซบัซอ้นข้ึน ใหเ้กิดความพึง
พอใจในทุกฝ่ายทั้ง นายทุน  
ผูฟั้ง และช่างซอ   

 

1. ผูว้า่จา้งในยคุน้ีไม่จาํเป็นตอ้งรู้จกั
ช่างซอเหมือนในอดีต   วิธีการ
ติดต่อโดยอาจติดต่อช่างซอดว้ย
ตนเองหรือติดต่อผา่นคนท่ีรู้จกัช่าง
ซอ ใชวิ้ธีหาขอ้มลูจากส่ือสมยัใหม่   
2.  ช่างซอต่อรองกับผู ้ว่าจ้างใน
ลกัษณะ “คนเลือกงาน” ไดน้้อยลง  
และเจา้ภาพจะต่อรองไดม้ากข้ึน ใน
ก า ร ข อ ใ ห้ค ณ ะ ซ อ  แ ถ ม ด น ต รี
ประยกุต ์เช่น ลูกทุ่งคาํเมือง  ในช่วง
ทา้ยของการแสดงให้ดว้ย  ซ่ึงโดย
ปกติคณะซอกย็ินดีแถมให ้

 

มีความพยายามในการต่อรองกบัผุ ้
วา่จา้งและอาํนาจจะข้ึนอยู่กบัผูว้า่จา้ง
มากข้ึน โดยผูว้า่จา้งมีทั้งส่วนบุคคล  
หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน 
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381 

 
 

ตารางที ่ 7.4  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์
 ขอ้คน้พบ  

การปรับตวั 
ยคุซอแบบดั้งเดิม ยคุซอปะทะส่ือมวลชน ยคุซอแบบประยกุต ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  อาํนาจในการต่อรองไม่ได้
ข้ึนอยูก่บัผูว้า่จา้งแต่เพียงผูเ้ดียว 
แต่เป็นไปดว้ยประโยชนต่์าง
ตอบแทน  เน่ืองจากผูว้า่จา้งก็
จะตอ้งการคณะซอท่ีมีช่ือเสียง 
เพ่ือใหส้มฐานะ ขณะท่ีช่างซอ
มีโอกาสเลือกงานท่ีมีขอ้เสนอ
ท่ีดีกวา่ 
4. ส่วนมากผูว้า่จา้งกบัช่างซอ
จะรู้จกักนัเน่ืองจากสมยัก่อน
ชุมชนยงัมีขนาดเลก็ และจะ
ติดต่องานเอง 
 
 

2.  อาํนาจในการต่อรอง
ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัผูว้า่จา้งแต่
เพียงผูเ้ดียว เน่ืองจากผูว้า่จา้ง
กจ็ะตอ้งการช่างซอท่ีมี
ช่ือเสียง เพ่ือใหข้ายสินคา้ได ้ 
ขณะท่ีช่างซอมีมีสิทธ์ิในการ
ใชทุ้นทางวฒันธรรมต่อรอง 
เพ่ือก่อใหเ้กิดผลประโยชน์
ร่วมกนั  
 
 
 
 
 

3.  อาํนาจในการต่อรองของช่างซอ
ลดลง เน่ืองจากลกัษณะเพลงซอของ
เชียงรายจึงยงัคงเป็นส่ือเฉพาะพ้ืน
ถ่ิน  ทําให้ไม่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์
สาํหรับนายทุนมากนกั  เน่ืองจากไม่
สามารถจดัจาํหน่ายแพร่หลายได ้
4. ช่างซอรุ่นใหม่ ยงัตอ้งอาศยับารมี
ของช่างซอรุ่นเก่า  ในการต่อรอง
เพ่ือรับงานแสดงร่วมกนั  โดยแบ่ง
งานตามช่วงเวลาในการแสดง   ซ่ึง
ช่างซอรุ่นใหม่จํา เป็นต้องสั่งสม
ประสบการณ์ในการทํางาน เพ่ือ
สร้างช่ือเสียงในการต่อรองต่อไปใน
อนาคต   
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382 

ตารางที ่ 7.4  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์
 ขอ้คน้พบ  

การปรับตวั 
ยคุซอแบบดั้งเดิม ยคุซอปะทะส่ือมวลชน ยคุซอแบบประยกุต ์

 
 
 
 
 
 
 
 
2.การต่อรองกบั
ผูช้ม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. อ ํานาจจะอยู่ ท่ีช่างซอ ใน
การต่อรองระหว่างการแสดง
ซอ ให้ผูช้มเกิดความพึงพอใจ 
โดยช่างซอท่ีมีประสบการณ์ 
จะอาศยัการสังเกตบรรยากาศ
และวิเคราะห์ผูรั้บสาร เพ่ือให้
ผูช้มเกิดความพึงพอใจ 
2. ช่างซอไดใ้ชอ้าํนาจในการ

 
 
 
 
 
 
 
 
1. พบวา่แมอ้าํนาจจะอยูท่ี่
ช่างซอ แต่อาํนาจจะถกู
กระจาย ไปยงัมวลชนมาก
ข้ึน  เพ่ือใหผู้รั้บส่ือเกิดความ
พึงพอใจซ่ึงจะสร้างการ
ยอมรับและเป็นมูลค่าเพ่ิม
ใหก้บัช่างซอเพ่ือต่อรองกบั
นายจา้งหรือนายทุนอีกต่อ

5. อย่างไรก็ตาม ช่างซอยงัสามารถ
ใช้การต่อรองกับผู ้ว่าจ้างผ่านส่ือ 
เ น่ืองจากจะมีการนําผลงานการ
แ ส ด ง ข อ ง ต น เ อ ง แ ล ะ ค ณ ะ ไ ป
เผยแพร่ทางส่ือออนไลน์  เพ่ือให้ผู ้
วา่จา้งไดเ้ห็นฝีมือ เพ่ือเลือกช่างซอท่ี
ถูก ใ จ   ทํา ใ ห้ ช่ า ง ซ อก็ส า ม า ร ถ
ต่อรองเร่ืองค่าตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
- รสนิยมของผูช้มเปล่ียนแปลงไป  
การต่อรองของผูช้มเร่ิมมีมากข้ึนแม้
จะฟังรู้เ ร่ืองบ้างไม่รู้เ ร่ืองบ้าง แต่
ผูช้มก็จะเลือกช่างซอท่ีซอสนุกเป็น
หลกั  จึงทาํให้อาํนาจในการต่อรอง
ของช่างซอลดลง   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- อาํนาจในการต่อรองกบัผูช้มลดลง 
และตอ้งปรับการแสดงใหส้อดคลอ้ง
กบัรสนิยมของผูช้ม 
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383 

ตารางที ่ 7.4  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์
 ขอ้คน้พบ  

การปรับตวั 
ยคุซอแบบดั้งเดิม ยคุซอปะทะส่ือมวลชน ยคุซอแบบประยกุต ์

 
 
 
 
 
 
3.การต่อรองกบั
ทางรัฐ/ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปล่ียนผามซอไปจากพ้ืนท่ีท่ี
เช่ือมความศกัด์ิสิทธ์ิใหเ้ขา้กบั
ชาวบา้น กลายเป็นพ้ืนท่ีของ
การนาํเร่ืองทางโลกย(์profane) 
ข้ึนมาซอ เพ่ือใหผู้ฟั้งไดรั้บ
ความสนุกสนานบนัเทิง 
1. การแสดงซอเป็นวิธีการ
ปลดปล่อยจากการถูกครอบงาํ
อยา่งชอบธรรมท่ีชาวบา้นจะ
สามารถต่อรองได ้โดยลกัษณะ
การต่อรองผา่นรูปแบบการซอ
ท่ีเรียกวา่ “ซอเกบ็นก”  
2.  การแสดงซอเป็นพ้ืนท่ีของ
การสร้างความคิดท่ีเป็น
ความคิดดั้งเดิมเก่าแก่ของ
ชาวบา้นกบัการปะทะต่อรอง

หน่ึง 
2. วิธีในการต่อรอง เพ่ือ
แสดงบทบาทหนา้ท่ีท่ีในการ
ใหค้วามบนัเทิงและโนม้นา้ว
ใจผูรั้บส่ือ 
 
1.  ยคุน้ีความสมัพนัธ์
ระหวา่งรัฐกบัชาวบา้นเร่ิม
พฒันาไปในทิศทางท่ีดีข้ึน  
ความหมายในการ ”ซอเกบ็
นก” กถ็ูกเปล่ียนไป จากการ
ซอเพ่ือตอ้งการปลดปล่อย
จากอาํนาจของรัฐ กลายเป็น
การซอเพ่ือเนน้ความ
สนุกสนานก่อนจบการซอใน
แต่ละงาน 

 
 
 
 
 
 
1.  ความสมัพนัธ์ระหวา่งหน่วยงาน
รัฐและช่างซอ เป็นไปในลกัษณะ
ช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนัมาก
ข้ึน โดยเฉพาะในช่วงท่ีรัฐไดใ้ห้
ความสาํคญัต่อส่ือพ้ืนบา้นเพ่ือ
นาํมาใชใ้นการส่ือสารเพ่ือการ
พฒันา  สะทอ้นใหเ้ห็นศกัยภาพท่ี
เขา้ไปต่อรองกบัทางราชการ   
2. ช่างซอเขา้ไปเป็นวิทยากร/ ครูภูมิ
ปัญญาระดับจังหวัดให้กับหน่วน

 
 
 
 
 
 
- เป็นไปในลกัษณะต่อรองแบบเก้ือกูล
ซ่ึ ง กัน แ ล ะ กัน เ พ่ื อ เ อ้ื อ ป ร ะ โ ย ช น์
ร่วมกนั 
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384 

ตารางที ่ 7.4  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์
 ขอ้คน้พบ  

การปรับตวั 
ยคุซอแบบดั้งเดิม ยคุซอปะทะส่ือมวลชน ยคุซอแบบประยกุต ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การต่อรองกบั
ส่ือมวลชน 
 
 
 
 
 

อาํนาจโดยชอบธรรมของ
ชาวบา้นต่อเจา้นายจาก
ส่วนกลาง 
 
 
 
 
 
 

(ยงัไม่พบในยคุน้ี) 
 
 
 
 
 
 

 2.  พ้ืนท่ีของการสร้าง
ความคิดแบบดั้งเดิมของ
ชาวบา้นกบัการปะทะต่อรอง
อาํนาจของชาวบา้นในอดีต
จึงไม่ปรากฏ การแสดง
ความหมายบางอยา่งออกมา
เพ่ือต่อรอง ลดนอ้ยลง เหลือ
เพียงตอ้งการทาํใหผู้ช้ม
ไดรั้บความรู้และสนุกสนาน  
1. การปรับเปล่ียนทั้งเร่ือง
เวลาในการออกอากาศ  
รูปแบบ และเน้ือหา เพ่ือให้
เหมาะสมกบัลกัษณะของ
ส่ือมวลชน  โดยอาจตดัทอน
พิธีการหรือเน้ือหา   
2. การต่อรองโดยช่างซอจะ

งานรัฐ หรือสามารถสร้างสรรค์
เพลงซอให้เป็นส่ือพ้ืนบ้านในการ
รณรงค์ของ รัฐ แสดงใ ห้ เ ห็นถึ ง
อาํนาจในการต่อรองของช่างซอใน
เวทีใหม่ๆ 
 
 
 
 
-  ต่อรองแบบช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึง
กนัและกนัซ่ึงพบวา่ส่ือมวลชน
ทอ้งถ่ินจะไม่ค่อยใหค้วามสาํคญั แต่
จะพบส่ือมวลชนทอ้งถ่ินในส่วน
ภาครัฐบางส่วนท่ียงัใหก้าร
สนบัสนุน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป็นไปในลกัษณะต่อรองแบบเก้ือกูล
ซ่ึ งกัน และ กัน  เ พ่ือ เ อ้ือ ประ โยช น์
ร่วมกัน  ส่วนใหญ่ เ ป็น ส่ือมวลช น
ทอ้งถ่ินภาครัฐ 
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385 

ตารางที ่ 7.4  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์
 ขอ้คน้พบ  

การปรับตวั 
ยคุซอแบบดั้งเดิม ยคุซอปะทะส่ือมวลชน ยคุซอแบบประยกุต ์

 
 
 
 
 
5. การต่อรอง
ระหวา่งกลุ่มช่าง
ซอ 

 
 
 
 
 

(ยงัไม่พบในยคุน้ี) 

ใชลี้ลาของตนเองและการ
ออกแบบสารหรือเน้ือหาซอ
ตามหวัขอ้หรือเร่ืองให้
เหมาะสมกบัจุดประสงคแ์ละ
เวลาท่ีไดรั้บ 
(ยงัไม่พบในยคุน้ี) 

 
 
 
 
 
- เป็นการอาศยับารมี ความมี
ช่ือเสียงของช่างซอรุ่นครู ท่ีตนเอง
เคยเป็นศิษย ์เป็นใบเบิกทางและ
สร้างการยอมรับในกลุ่ม โดยอาจใช้
เน้ือเพลงซอท่ีพ่อครูไดแ้ต่งไวม้าซอ 
และสอดแทรกเน้ือหาท่ีแสดงตนวา่
เป็นลูกศิษย ์  เพราะเป็นท่ียอมรับมา
ถา้เอ่ยช่ือวา่เป็นศิษยพ์่อครูกจ็ะ
ไดรั้บความเกรงใจและเช่ือถือมาก
ข้ึน 

 
 
 
 
 
มีความพยายามในการสร้างจุดขาย
ใหก้บัตนเองในเครือข่ายภายในเพ่ือ
สร้างอาํนาจในการต่อรองกบัภายนอก 
ทั้งน้ีเน่ืองจากปริมาณงานท่ีลดลง ทาํให้
ช่างซอท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีช่ืนชอบ 
จะมีโอกาสถูกวา่จา้ง และถูกเครือข่าย
ภายในดว้ยกนั 
ดึงตวัไปร่วมงานดว้ย 
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จากตารางการวิเคราะห์การปรับตวัดา้นการต่อรองของเพลงซอในแต่ละยุค  ตั้งแต่ยุค
เพลงซอแบบดั้งเดิม  เพลงซอยุคซอปะทะส่ือมวลชน  จนถึงยุคเพลงซอแบบประยุกตน์ั้น  แสดงให้
เห็นถึงความพยายามในการใชศ้กัยภาพเพื่อต่อรอง  ทั้งการต่อรองกบัผูว้า่จา้งการต่อรองกบัผูช้มการ
ต่อรองกบัทางรัฐ/ราชการและการต่อรองกบักลุ่มช่างซอมาโดยตลอด  ซ่ึงตอ้งต่อรองบนพื้นฐาน
ของอาํนาจและรสนิยมของผูว้า่จา้ง  และผูช้มท่ีเปล่ียนแปลงไป   
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
      

 
ภาพที ่ 7.4  แสดงคุณลกัษณะดา้นการต่อรองท่ีปรับเปล่ียน 
 
7.5  คุณลกัษณะด้านเครือข่ายและรูปแบบความสัมพนัธ์ 

คุณลักษณะเครือข่าย  จะเป็นรูปแบบความสัมพนัธ์ท่ีเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูล  แลกเปล่ียน
ผลประโยชน์ และถอ้ยทีถอ้ยอาศยักนั ระหวา่งบุคคล กลุ่มคน องค์กร หรือผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียท่ี
เขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการซอ  ซ่ึงเครือข่ายเป็นองค์ประกอบย่อยประการหน่ึงของส่ือพื้นบ้านท่ีถูก
ประกอบสร้างข้ึน และปรับเปล่ียนตามยุคสมยั  ลกัษณะเครือข่ายการซอในสมยัก่อนของจงัหวดั
เชียงรายมีรูปแบบความสัมพนัธ์ท่ีเรียบง่าย ไม่ซบัซ้อน ดว้ยความท่ีเป็นชุมชนขนาดเล็กท่ีช่วยเหลือ
กนั แต่มาถึงปัจจุบนัพบวา่ลกัษณะความสัมพนัธ์มีการปรับเปล่ียนไป ทั้งการซ่อมแซมเครือข่ายเดิม  
การเสริมสร้าง และการแสวงหาเครือข่ายใหม่ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากตารางสรุปผลการวจิยัดงัน้ี 

อาํนาจในการต่อรอง 

กบัผูว้า่จา้งเอกชนลดลง  
 

 

อาํนาจในการต่อรองกบัรัฐเป็นแบบ
เก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั 

อาํนาจในการต่อรองกบัผูช้มลดลง  
 

อาํนาจในการต่อรองกบัส่ือมวลชน
เป็นแบบเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั 

 

ปรับเปล่ียน/
เพ่ิมใหม่ 

อาํนาจในการต่อรองกบักลุ่มช่าง
เป็นแบบเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั 
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ตารางที ่7.5  ตารางสรุปส่ิงท่ีพบและขอ้สังเกตเปรียบเทียบทั้ง 3 ยคุในดา้นเครือข่ายและรูปแบบความสัมพนัธ์ 
 

เกณฑ ์
 ส่ิงท่ีพบ  

ขอ้สงัเกต 
ยคุซอแบบดั้งเดิม ยคุซอปะทะส่ือมวลชน ยคุซอแบบประยกุต ์

1. เครือข่ายภายใน 
  1.1  เครือข่าย
ระหวา่งครูซอกบั
ลกูศิษย ์
 

1. ครูซอเป็นศูนย์กลางในการ
ฝึกสอน การฝากตัวเป็นศิษย์และ
เรียนรู้โดยติดตามครูเป็นส่ิงสําคญั 
ดงันั้นครูซอและลูกศิษยจ์ะมีความ
เคารพรักและผูกพนักันเป็นอย่าง
มาก  
    2. การแสดงความเคารพต่อครู
บา อ า จ า ร ย์ผ่ า นพิ ธี ไ ห ว้ค รู   ท่ี
ศักด์ิสิทธ์ิ และปฎิบัติสืบทอดกัน
มานาน เป็นส่ิงท่ียึดเหน่ียวและทาํ
ให้ เค รือ ข่า ย ช่ างซอในจังหวัด
เชียงรายยงัคงมีแรงเกาะเก่ียว 

 

-  การฝากตัวเป็นศิษย์และ
เรียนรู้จากครูซอซ่ึงเคยเป็นแรง
เกาะเก่ียวท่ีสําคัญ เป็นเสมือน
ศูนย์กลางในการฝึกฝนจึงถูก
คล่ีคลายไปตามกาลเวลา อาจ
เน่ืองจากการเสียชีวิตของครูซอ 
ท่ีเป็นศูนย์รวมจิตใจ และการท่ี
ช่างซอรุ่นหลังไม่มีโอกาสได้
เ รี ย น รู้ วิ ถีแ ห่ งซ อ เห มื อน ใ น
สมัยก่อน ดังนั้ นครูซอและลูก
ศิษ ย์แ ม้มี คว า ม เ ค า ร พ รั ก แ ต่
สายใยแห่งความผูกพันจะห่าง
หายไป   

-  แม้ไม่มีครูซอท่ีเป็นศูนย์
รวมจิตใจท่ีมีชี วิตอยู่แล้ว แต่
การผลิตซํ้ าความเ ช่ือ/ควา ม
ศรัทธาและการเคารพครูผ่าน
การจัดให้มีพิธีไหวค้รู ซ่ึงเป็น
งานสําคญัประจาํปี ท่ีช่างซอจะ
ขาดไม่ไดย้งัคงอยู่  โดยเป็นการ
มารวมตัวกันเพ่ือแสดงความ
เคารพและรําลึกถึงพระคุณครู 
ไม่วา่ครูจะยงัอยูห่รือเสียชีวิตไป
แลว้ 

 

แมจ้ะมีความพยายามใน
การผลิตซํ้าความเช่ือ/
ความศรัทธาและการ
เคารพครูเพ่ือเป็นพลงัใน
การเกาะเก่ียวกลุ่มไว ้แต่
ในอนาคตท่ีเหลือแต่ช่าง
ซอท่ีเป็นระดบัลูกศิษย์
และไม่ไดผ้กูพนัผา่นวิถี
ซอแบบเดิมมากอ็าจทาํให้
พลงัของเครือข่ายครูซอ
กบัลูกศิษยอ่์อนแรงลงได ้
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1.2 เครือข่าย
ระหวา่งช่างซอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1. อยูใ่นกลุ่มเลก็ นบัถือตาม
ระดบัความอาวโุส ไม่ตอ้งกระชบั
ความสมัพนัธ์มากนกั เพราะรู้จกั
กนัเป็นอยา่งดี  ซ่ึงโอกาสไดแ้สดง
ร่วมกนั ก่อใหเ้กิดความผกูพนักนั
และสร้างสายสมัพนัธ์ทางสังคม
(Social Bonds) 
   2. มีการแข่งขนัประชนักนัอยู่
บา้ง  ดงันั้นจึงเป็นวิธีหน่ึงในการ
เผยแพร่ความรู้ ความสามารถของ
ตนเอง ใหเ้ป็นท่ียอมรับในกลุ่มช่าง
ซอดว้ยกนั และคนในทอ้งถ่ินและ
เป็นการฝึกปรือฝีมือใหเ้ป็นท่ี
ประจกัษ ์

- เป็นยคุท่ีช่างซอทุกคนอยูใ่น
ระหวา่งปรับตวัเขา้หา
ส่ือมวลชนเพ่ือความอยูร่อด  ทาํ
ใหต้อ้งต่อสูด้ิ้นรนเพ่ือตวัเอง
ก่อน  การรวมตวักนักจ็ะเป็น
รูปแบบรวมการเฉพาะกิจเป็น
งานๆไป  
 
 
 
 
 
 
 

- ความพยายามร่วมกนัในการ
จดัตั้งเครือข่ายใหเ้ป็นรูปธรรม
ในรูป “สมาคม”อยา่งถกูตอ้ง
ตามกฏหมายข้ึนมา  ท่ีมี
คณะกรรมการบริหารเป็นช่าง
ซอดว้ยกนัเอง  ซ่ึงเป็นลกัษณะ
ความสมัพนัธ์ท่ีพ่ึงพาอาศยัซ่ึง
กนัและกนั   

 
 
 
 
 
 

เป็นความพยายามเกาะ
กลุ่มในการยืนหยดัอยู่
ท่ามกลางกระแสการ
เปล่ียนแปลงของกระแส
ความนิยมดนตรีตะวนัตก   
แต่ยงัตอ้งมีการกาํหนด
แนวทางท่ีเป็นรูปธรรม
ชดัเจนในการขบัเคล่ือน
เครือข่าย เพ่ือสร้างอาํนาจ
ในการต่อรองใหม้ากข้ึน 
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        1.3 เครือข่าย
ผูช้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เครือข่ายผูช้มกบัช่างซอ บางทีก็
แยกออกจากกนัยาก โดยผูฟั้ง
สามารถมีส่วนร่วมในการแสดงซอ  
 2. ผูช้มในชุมชนทอ้งถ่ินขนาดเลก็ 
มีวิธีการติดต่อส่ือสารถึงกนั เพ่ือ
ตรวจสอบขอ้มลู และเลือกช่างซอ
ท่ีมีคุณสมบติัตรงตามท่ีตอ้งการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เครือข่ายผูช้มในลกัษณะการ
มีปฏิพนัธ์แบบเห็นหนา้เห็นตา
(face to face communication) 
เหมือนเม่ือคร้ังในอดีตกล็ด
บทบาทลง เน่ืองจากผูช้ม
สามารถติดตามขอ้มลูและรับฟัง
จากส่ือ  ทาํใหเ้ป็นลกัษณะการ
ส่ือสารสองขั้นตอนโดยผา่นส่ือ
(two – step flow 
communication) มากยิ่งข้ึน เป็น
การกระจายข่าวถึงกนัไดอ้ยา่ง
กวา้งขวางและทัว่ถึงในเวลาท่ี
รวดเร็วยิ่งข้ึน 
 
 
 

- มีการสร้างเครือข่ายใหม่ๆของ
ผูช้มปัจจุบนั โดยมาจาก
ลกัษณะท่ีเรียกวา่เครือข่ายทาง 
“ญาติธรรม” เน่ืองจากส่วนใหญ่
พ้ืนท่ีท่ีจดัแสดงซอจะอยู่ในวดั 
การไดไ้ปทาํบุญท่ีวดัจึงทาํให้
เกิดการพบปะพดูคุย
ติดต่อส่ือสารกนั และใหข้อ้มลู
เร่ืองซอซ่ึงกนัและกนั 
 
 
 
 
 
 
 

- เครือข่ายผูช้ม มีพ้ืนท่ี
และช่องทางในการ
ติดต่อส่ือสารท่ีสะดวก
รวดเร็วข้ึน  สามารถ
ตรวจสอบขอ้มลูถึงกนัได้
อยา่งทัว่ถึง  และ “วดั” 
เป็นศูนยก์ลางเครือข่ายท่ี
สาํคญั 
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      1.4 เครือข่าย
ระหวา่งช่างซอกบั
ผูช้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  สาํหรับผูช้มในชุมชนของ
ทอ้งถ่ินเอง  ไม่พบลกัษณะ
เครือข่ายท่ีชดัเจน เน่ืองจากเป็น
ลกัษณะสงัคมเครือญาติ การมี
ปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนั ท่ีทาํใหแ้ยก
ระหวา่งช่างซอกบัผูช้มไดย้าก แต่
ผูช้มท่ีอยูต่่างถ่ินพบวา่ยงัคงเหนียว
แน่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  การส่ือสารผา่นส่ือมวลชนท่ี
ทาํใหผู้ช้มไม่สามารถมี
ปฏิสมัพนัธ์ต่อการแสดงได้
เหมือนในยคุซอแบบดั้งเดิม  
โดยรูปแบบอาจมีการ
ปรับเปล่ียนไป เช่น เป็นการ
ส่ือสารผา่นรูปแบบลายลกัษณ์
อกัษรในรูปการเขียนจดหมาย ท่ี
ผูฟั้งเขียนมาและช่างซอผูน้าํมา
ถามตอบในรายการ   
 
 
 
 
 
 

1  การส่ือสารผา่นส่ือสมยัใหม่
ทาํใหผู้รั้บชมสามารถมี
ปฏิสมัพนัธ์ต่อการแสดงไดอี้ก
รูปแบบหน่ึง  แต่อาจเป็น
ลกัษณะปฏิสมัพนัธ์  ”แบบเห็น
หนา้เห็นตาผา่นส่ือ” 
2.พบวา่เครือข่ายระหวา่งช่างซอ
กบัผูช้ม โดยเฉพาะกลุ่มท่ีไปอยู่
อาศยัต่างจงัหวดั ท่ียงัคงมีการ
รวมกลุ่มกนัจดักิจกรรมงานบุญ
ประเพณีตามรูปแบบความเช่ือ
ของชาวลา้นนา  กจ็ะติดต่อ
วา่จา้งช่างซอท่ีคุน้เคยใหไ้ปจดั
แสดงประจาํทุกปี 
 
 

- ส่ือสมยัใหม่สามารถ
ขยายเครือข่ายผูช้มกบัช่าง
ซอได ้และใชรู้ปแบบการ
ปฏิสมัพนัธ์ผา่นส่ือได ้ 
และเครือข่ายผูช้มท่ีเป็น
คนลา้นนาแต่ไปทาํมาหา
กินในต่างถ่ิน จดัไดว้า่เป็น
เครือข่ายท่ีเขม้แขง็ 
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2.เครือข่าย
ภายนอก 
 
2.1เครือข่ายกบั
ทางรัฐ/  ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  การมีเครือข่ายท่ีแน่นแฟ้นกบั
ทางราชการ ซ่ึงในอดีตเป็นเจา้ผู ้
ครองนคร ทาํใหเ้พลงซอไดรั้บการ
ยกระดบัจากวฒันธรรมราษฎร์เป็น
วฒันธรรมหลวง  และการเกรง
กลวัต่ออาํนาจของทางราชการของ
ชาวบา้นกล็ดนอ้ยลงเน่ืองจาก
ไดรั้บการคุม้ครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.มีการขยบัขยายเคล่ือนยา้ย
อาํนาจ และเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง โดยรัฐตอ้งการใชเ้พลง
ซอในการส่ือสารเพ่ือการพฒันา  
เป็นช่องทางเพ่ือเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์ขอ้มลูข่าวสาร
จากรัฐสู่ประชาชน 
2. มีการเสริมสร้างเครือข่าย 
โดยเฉพาะเครือข่ายระหวา่งช่าง
ซอกบัส่ือมวลชนทอ้งถ่ินท่ีสงักดั
หน่วยงานภาครัฐ 
 
 
 
 
 

เครือข่ายภาครัฐกลายเป็น
เครือข่ายใหญ่ท่ีมองเห็น
ศกัยภาพของเพลงซอ ประกอบ
กบันโยบายการศึกษาท่ีหนัมา
ใหค้วามสนใจกบัภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  ทาํใหห้น่วยงาน
ราชการ ไม่วา่จะเป็น 
สถาบนัการศึกษาทั้ง
ระดบัอุดมศึกษา มธัยมศึกษา 
และประถมศึกษา  รวมถึง
หน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
คือ อบต.และ เทศบาล .หนัมา
ใหค้วาม 
สาํคญัมากข้ึน 
 
 

- เครือข่ายกบัทางราชการ 
โดยเฉพาะสถาบนั 
การศึกษาในทอ้งถ่ิน และ
องคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั จะเป็นเครือข่ายท่ี
ช่วยสืบทอดเพลงซออยา่ง
ย ัง่ยืนและต่อเน่ืองไดถ้า้มี
การดาํเนินการอยา่ง
ต่อเน่ือง 
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ตารางที ่7.5  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์
 ส่ิงท่ีพบ  

ขอ้สงัเกต 
ยคุซอแบบดั้งเดิม ยคุซอปะทะส่ือมวลชน ยคุซอแบบประยกุต ์

2.2 เครือข่าย
พระสงฆ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ยงัไม่พบในยคุน้ี) (ยงัไม่พบในยคุน้ี) 
 

1.พระท่ีมีช่ือเสียงในพ้ืนท่ี ได้
เขา้มาใหก้ารสนบัสนุนทางดา้น
ทุนทรัพย ์ เป็นการ ช่วยสร้าง
ขวญักาํลงัใจ  และเป็นศูนยร์วม
จิตใจใหก้บักลุ่มช่างซอ 
2.เป็นผูมี้บทบาทสําคญัต่อการ
เ ป็ น ผู ้นํ า ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง
ศรัทธาญาติโยม/ กรรมการวดั 
ในการวา่จา้งใหมี้การแสดงซอ 
 
 
 
 
 

เป็นเครือข่ายท่ีเป็นศูนย์
รวมจิตใจ และจะเช่ือมโยง
ความสมัพนัธ์ทางโลกและ
ทางธรรมใหย้ ัง่ยืนได้
ต่อไป 
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จากตารางการวิเคราะห์การปรับตวัของเพลงซอในแต่ละยุค  ตั้งแต่ยุคเพลงซอแบบ
ดั้งเดิมจนถึงยคุเพลงซอแบบประยกุต ์ พบเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกดงัต่อไปน้ี  โดย เครือข่าย
ภายใน ประกอบดว้ย เครือข่ายระหวา่งครูซอกบัลูกศิษย ์เครือข่ายระหวา่งช่างซอ เครือข่ายผูช้ม และ
เครือข่ายระหวา่งช่างซอกบัผูช้มส่วนเครือข่ายภายนอกประกอบดว้ย เครือข่ายกบัส่ือมวลชนทางรัฐ/ 
ราชการและเครือข่ายพระสงฆก์บัช่างซอ ท่ีเขา้มามีบทบาทต่อความเขม้แข็งของเครือข่ายอยา่งเห็น
ไดช้ดั 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
   

ภาพที ่ 7.5  แสดงคุณลกัษณะดา้นเครือข่ายท่ีคงอยูแ่ละปรับเปล่ียน 
 

7.6  คุณลกัษณะด้านการบริหารจัดการ 
ลกัษณะการบริหารจดัการเป็นความสามารถและประสิทธิภาพในการดาํเนินการเพื่อให้

คณะซอซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมารวมกนัโดยมีวตัถุประสงค์บางอย่างร่วมกนัให้สามารถทาํงานและ
ดาํรงอยูร่่วมกนัไดด้ว้ยความเป็นระเบียบเรียบร้อยรูปแบบต่างๆ ในการบริหารจดัการเพื่อให้คณะซอ
สามารถดาํเนินการต่อไปได้นั้น มีการปรับเปล่ียนให้สามารถอยู่รอดต่อไปได้โดยสามารถสรุป
คุณลกัษณะการปรับเปล่ียนดา้นการจดัการของเพลงซอท่ีพบไดด้งัต่อไปน้ี 

 
 
 
 

เครือข่ายระหวา่งครูซอกบัลูกศิษย ์

 

 

เครือข่ายระหวา่งผูช้ม 

เครือข่ายกบัทางรัฐ/ 
ราชการ 

เครือข่ายระหวา่งช่างซอ 

เครือข่ายพระสงฆก์บัช่างซอ 
 

เครือข่ายระหวา่งช่างซอกบัผูช้ม 
 

 

คงอยู ่ ปรับเปล่ียน/
เพ่ิมใหม่ 
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ตารางที ่ 7.6  ตารางสรุปส่ิงท่ีพบและขอ้สังเกตเปรียบเทียบทั้ง  3  ยคุในดา้นการจดัการ 

 

เกณฑ ์
 ส่ิงท่ีพบ  

ขอ้สงัเกต 
ยคุซอแบบดั้งเดิม ยคุซอปะทะส่ือมวลชน ยคุซอแบบประยกุต ์

1.การจดัการ
ตนเอง 
 

1.ตอ้งใชค้วามมีวินยัต่อตนเอง
ในการฝึกฝน ไม่วา่จะเป็นการ
จดัการเร่ืองเวลาส่วนตวั เวลา
ตอ้งปรนนิบติัรับใชพ้่อครูแม่
ครูเวลาในการฝึกท่องบทซอ 
2.การอยูใ่นฐานะเป็นปราชญ์
ชาวบา้น และมีสถานภาพทาง
สงัคม ทาํใหก้ารดาํเนินชีวิต
ตอ้งระมดัระวงั  บางคนถึง
ขนาดตอ้งปฏิบติัตนตามหลกั
พุทธศาสนาเพ่ือใหเ้กิดความ
น่าเช่ือถือ 

-  การจดัการตนเองใหเ้ขา้กบั
ส่ือมวลชน ช่างซอกจ็ะมีการ
จดัการปรับเปล่ียนเร่ืองรูปแบบ
การนาํเสนอเพ่ือความสะดวก
และเหมาะสมกบัคุณลกัษณะ
ของส่ือ 

1. การจดัการปรับเปล่ียนตนเอง
ใหมี้คุณสมบติัท่ีเหมาะกบัรูปแบบ
การแสดงและรสนิยมผูช้ม 
2. ผูท่ี้สนใจเรียนซอสามารถ
จดัการเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยใช้
วิธีการแบบครูพกัลกัจาํ โดยศึกษา
ผา่นส่ือรูปแบบใหม่ๆ เช่น ดูจากยู
ทูป(You Tube) ได ้และจดัการ
เวลา รวมถึงวินยัต่อตนเองในการ
ฝึกฝนตามสะดวก   

การปรับตวัดา้นการจดัการ
ตนเอง  ท่ีมีตนเองเป็น
ศูนยก์ลาง โดยเนน้ความ
สะดวก และไม่มีค่านิยม
ของชุมชนมากาํหนด ทาํให้
การสืบทอดแก่นของเพลง
ซอเก่ียวกบั “วิถีซอ” ไดแ้ก่ 
การผกูพนั  ความกตญัํู
และเคารพครูบาอาจารย์
หายไป 
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ตารางที่ 7.6  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์
 ส่ิงท่ีพบ  

ขอ้สงัเกต 
ยคุซอแบบดั้งเดิม ยคุซอปะทะส่ือมวลชน ยคุซอแบบประยกุต ์

2.การจดัการ
สมาชิกในวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หวัหนา้คณะ ซ่ึงเป็นช่างซอ
ดว้ย ทาํหนา้ท่ีการบริหาร
จดัการสมาชิกในคณะ โดยมี
หนา้ท่ีสาํคญัคือ เป็นผูค้วบคุม
รับผิดชอบบริหารกิจการ
ภายในคณะเป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อยการแบ่งจดัสรร
ภาระหนา้ท่ีใหก้บัสมาชิกการ
ควบคุมดูแลใหก้ารแสดง
เป็นไปตามกาํหนดการติดต่อ
ประสานและรับงาน  การ
จดัสรรรายไดใ้หแ้ก่สมาชิก
อยา่งยติุธรรม 
2. หวัหนา้คณะจะกาํหนดขอ้
ปฏิบติัไว ้ ซ่ึงบางขอ้มีอิทธิพล
เร่ืองความเช่ือในการแสดง 

- ตอ้งมีการปรับขนาดของคณะ
ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม กั บ ส ภ า ว ะ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  แ ล ะ ค ว า ม นิ ย ม 
จัดการให้มีจํานวนสมาชิกท่ี
เหมาะสมกบัความตอ้งการของ
ผู ้ว่าจ้าง และเปิดโอกาสให้
สมาชิกหารายไดเ้สริมทางอ่ืน
เพ่ือความอยูร่อด 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบความสมัพนัธ์ของคนใน
คณะจะไม่ใช่ลกัษณะนายจา้งกบั
ลกูจา้ง  แต่มีรูปแบบ
ความสมัพนัธ์ เสมือนญาติพ่ีนอ้ง 
ช่วยเหลือเก้ือกลู  พ่ึงพาซ่ึงกนัและ
กนั ใชวิ้ธีการซ้ือใจ  ทาํใหส้มาชิก
มีความเกรงอกเกรงใจ  สามารถ
ขอความช่วยเหลือกนัได ้
 
 
 
 
 
 
 
 

การปรับตวัดา้นการจดัการ
สมาชิกในวง ในยคุท่ีความ
นิยมเพลงซอลดลง ทาํให้
ตอ้งปรับจาํนวน สมาชิกใหมี้
ความคล่องตวัมากข้ึน โดย
ขนาดของวงเลก็ลง และบาง
งานใชเ้ฉพาะช่างซอ 1- 2 คู่ 
เท่านั้น โดยแสดงซอ
ประกอบดนตรีท่ีเปิดจาก
แผน่ซีดี อยา่งไรกต็ามผลท่ี
ตามมาคือ ช่างป่ี/นกัดนตรี 
จะค่อยๆ หายไป 
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ตารางที่ 7.6  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์
 ส่ิงท่ีพบ  

ขอ้สงัเกต 
ยคุซอแบบดั้งเดิม ยคุซอปะทะส่ือมวลชน ยคุซอแบบประยกุต ์

 
 
 
 
 
 
3.การจดัการ
เร่ืองรูปแบบ
การแสดง 
 
 
 
 
 
 
 

3. กลไกการบริหารจดัการโดย
ใชค้วามเคารพต่อครู ทั้งครูท่ีมี
ชีวิตอยูแ่ละครูท่ีเสียชีวิตไปแลว้  
สร้างความกตญัํูและการ
ปฏิบติัตามขนบธรรมเนียมท่ี
ยึดถือกนัมา 
1. หัวหนา้วงจะจดัการรูปแบบ
ให้เหมาะสมและถูกใจผูช้มให้
ม า ก ยิ่ ง ข้ึ น  เ พ่ื อ ใ ห้ค ณ ะ อ ยู่
ต่อไป 
2. รูปแบบข้ึนอยู่กับลักษณะ
งานและระยะเวลาในการแสดง
ซอ 
3.   พบวา่มีความพยายามของ
ช่างซอท่ีจะนาํเสนอรูปแบบ
ใหม่ในการจดัการแสดง โดย

 
 
 
 
 
 
1. หวัหนา้คณะจะเป็นผูบ้ริหาร
จัดการว่า ควรจะต้องออกมา
เ ป็น รูปแ บบ อย่ า งไ ร   แล ะ
ระยะเวลาในการแสดงผ่าน
ส่ือมวลชนก็จะมีผลต่อการ
วางแผนว่าจะต้องเล่นเน้ือหา
ในแต่ละวนัมากน้อยเพียงใด
ใหเ้หมาะสม   
2.   พบวา่อาจใชช่้างซอเพียงแค่
คนเดียวในการดาํเนินรายการ

 
 
 
 
 
 
- การบริหารจดัการรูปแบบการ
แสดงในยคุน้ี มีความซบัซอ้นข้ึน 
เน่ืองจากตอ้งคาํนึงถึงความ
ตอ้งการของผูจ้า้งหรืองานท่ีแสดง 
ซ่ึงปัจจุบนั จะตอ้งมีความ
หลากหลายใหเ้ลือก  อาจจะมีทั้ง 
ซอป่ีแบบดั้งเดิม  ละครซอ และ
ซอสตริง  
 
 

 
 
 
 
 
 
การปรับตวัเร่ืองการจดัการ
รูปแบบการแสดง โดย
จะตอ้งมีความหลากหลายใน
รูปแบบการแสดงใหเ้ลือก 
ส่วนใหญ่ จะนิยมรูปแบบซอ
คู่  โดยละครซอท่ีตอ้งใช้
จาํนวนผูร่้วมแสดงหลายคน
จะหาชมยากมากข้ึน 
เน่ืองจากจาํนวนสมาชิกใน
คณะลดลง  ทั้งน้ีรูปแบบการ
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ตารางที่ 7.6  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์
 ส่ิงท่ีพบ  

ขอ้สงัเกต 
ยคุซอแบบดั้งเดิม ยคุซอปะทะส่ือมวลชน ยคุซอแบบประยกุต ์

 
 
4.การจดัการ
เร่ืองอุปกรณ์
ประกอบการ
แสดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นาํเสนอซอในรูปแบบการ
แสดงละครซอ 
- อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องก็จะเป็น
พวกเคร่ืองดนตรีท่ีใช้ในการ
บรรเลงประกอบการแสดง 
ได้แก่ ป่ีจุม และซึง เป็นหลัก 
ซ่ึงผลิตจากวสัดุท้องถ่ิน พวก
ไม้ ไม้ไผ่ หาซ้ือง่าย ราคาไม่
แพง พกพาสะดวก ไม่มีการขน
ยา้ย สามารถนาํไปพร้อมช่างป่ี
ซึง ไดส้ะดวก  ดงันั้นในยุคน้ีจึง
ไม่มีปัญหาเก่ียวกบัเคร่ืองดนตรี
ท่ีใช ้ทั้งในแง่การบริหารจดัการ
และการบาํรุงรักษา   
 
 

เพ่ือความเหมาะสมกบัเวลาและ
งบประมาณ 
1. อุปกรณ์เพ่ิมข้ึนมา ไดแ้ก่ 
เคร่ืองเสียง เคร่ืองขยายเสียง 
และไมโครโฟน 
2. การบริหารจดัการกบัเคร่ือง
เสียง  บางงานเจา้ของบา้นก็จะ
จดัเตรียมไวใ้ห ้ แต่บางงาน
คณะซอกต็อ้งมีการจดัเตรียม
กนัไปเอง  ซ่ึงเคร่ืองเสียงมีราคา
ค่อนขา้งแพง  ทาํใหช่้างซอ
ส่วนมากจะใชวิ้ธีการเช่า 
 
 
 
 

 
 
-  อุปกรณ์ประกอบการแสดง
กลายเป็นส่ิงจาํเป็น  ดงันั้นการ
บริหารจดัการอุปกรณ์
ประกอบการแสดงทาํได ้2 
รูปแบบคือ คณะซอจดัซ้ือเคร่ือง
ดนตรีและเคร่ืองเสียงมาไวใ้ชง้าน
เอง และอีกวิธีคือ การเช่า  ซ่ึงส่วน
ใหญ่จะใชวิ้ธีการเช่าเน่ืองจาก
เคร่ืองดนตรีมีราคาแพง  อาจไม่
คุม้กบัการลงทุน และการเช่าไม่
ตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษา  
 
 
 

แสดงข้ึนอยูก่บัความตอ้งการ
ของผูจ้า้ง 
คณะซอส่วนใหญ่จะปรับตวั
โดยการใชวิ้ธีเช่าเคร่ืองเสียง
หรือเคร่ืองดนตรีมา
ประกอบการแสดง  เพราะ
ไม่ตอ้งดูแลรักษา  และ
ประหยดักวา่  ซ่ึงราคาค่าเช่า
ข้ึนอยูก่บัคุณภาพของเคร่ือง
เสียง  และธุรกิจใหเ้ช่าเคร่ือง
เสียงกลายเป็นธุรกิจท่ีเก้ือกลู
ซ่ึงกนัและกนักบัซอโดย
คณะซอท่ีมีอุปกรณ์ท่ีพร้อม
กวา่กจ็ะมีอาํนาจในการ
ต่อรองกบัผูว้า่จา้งมากข้ึน 
รายไดข้ึ้นอยูก่บัรูปแบบการ
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ตารางที่ 7.6  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์
 ส่ิงท่ีพบ  

ขอ้สงัเกต 
ยคุซอแบบดั้งเดิม ยคุซอปะทะส่ือมวลชน ยคุซอแบบประยกุต ์

5. การบริหาร
จดัการเร่ือง
รายได ้

- หวัคณะบริหารจดัการเร่ือง
รายได ้ค่าจา้งใหแ้ก่สมาชิก 
โดยใชห้ลกัการจ่ายเงินจะจ่าย
ใหท้นัท่ีท่ีมีการแสดงจบลง 
โดยหวัหนา้คณะจะเป็นผู ้
จดัสรรรายไดต่้อสมาชิกใน
คณะทั้งหมดซ่ึงหลงัจากหกั
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่นค่าเช่าเหมา
รถและค่าติดต่อแลว้ก็จะ
จดัสรรปันส่วนใหเ้ท่าๆกนั 

-  หวัหนา้คณะยงัคงบริหาร
จดัการเร่ืองรายได ้แต่มีความ
ยุง่ยากมากข้ึน ถา้เจา้ภาพ
ตอ้งการใหมี้การใชเ้คร่ืองเสียง
ในงานและใหค้ณะซอ
ดาํเนินการจดัหามา   คณะซอก็
จะตกลงราคาโดยคิดรวมราคา
เคร่ืองเสียงเพ่ิมเขา้ไป  ถา้เป็น
วงดนตรีท่ีใชเ้คร่ืองเสียงขนาด
ใหญ่ข้ึน และประกอบไปดว้ย
นกัร้อง นกัดนตรี นกัเตน้ กจ็ะ
คิดราคาค่าจา้งท่ีแพงข้ึน  และมี
การจดัการรายไดต้ามหนา้ท่ีท่ี
ซบัซอ้นข้ึน 

-  หวัหนา้คณะยงัคงมีหนา้ท่ีดูแล
ดา้นการจดัการรายได ้ แมจ้ะใช้
หลกัการแบ่งอยา่งเท่าเทียมกนั มา
โดยตลอด  แต่ในความเป็นจริง ก็
จะมีเง่ือนไขท่ีแต่ละคณะนาํมาใช้
จดัสรรรายไดแ้ตกต่างกนัอยูบ่า้ง 
ข้ึนอยูก่บั สถานภาพ บทบาท
หนา้ท่ี และความมีช่ือเสียงของ
ช่างซอ 

แสดงตามขอ้ตกลงกบัผูจ้า้ง  
ซ่ึงยงัคงใชห้ลกัการแบ่ง
เท่าๆกนัอยู ่ แต่จะเป็นธรรม
เนียมท่ีรู้กนัในคณะวา่ 
หวัหนา้คณะจะหกัค่าใชจ่้าย 
เช่น ค่าติดต่อ  ค่านํ้ามนัรถ  
ค่าอาหาร ก่อน  และในยคุ
ปัจจุบนั  ช่างซออาวโุสหรือ
มีช่ือเสียง(ปกติจะเป็น
หวัหนา้วง) จะเป็นท่ียอมรับ
กนัวา่อาจไดค่้าจา้งมากกวา่
สมาชิกในคณะ  ซ่ึงท่ีผา่นมา  
ไม่พบปัญหาในการจดัการ
เร่ืองรายไดข้องสมาชิกในวง 
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จากตารางการวิเคราะห์การปรับตวัของเพลงซอในแต่ละยุคตั้ งแต่ยุคเพลงซอแบบ
ดั้งเดิมจนถึงยุคเพลงซอแบบประยุกต์ประกอบด้วยการจดัการใน5ดา้นคือ การจดัการตนเองการ
จดัการสมาชิกในวงการจดัการเร่ืองรายได้การจดัการเร่ืองรูปแบบการแสดงและการจดัการเร่ือง
รายได ้ซ่ึงพบการเปล่ียนแปลงทั้ง 5 ดา้นในแต่ละยคุ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที ่7.6  แสดงคุณลกัษณะดา้นการบริหารจดัการท่ีคงอยูแ่ละปรับเปล่ียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจดัการตนเอง 
 

 

การจดัการเร่ืองอปุกรณ์
ประกอบการแสดง 

การจดัการสมาชิกในวง 

การจดัการรูปแบบการแสดง 
 

การจดัการเร่ืองรายได ้
 คงอยู ่ ปรับเปล่ียน/

เพ่ิมใหม่ 
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ตารางที ่ 7.7  ตารางสรุปการเปรียบเทียบคุณลกัษณะการปรับตวัของเพลงซอตามยคุ 
 

เกณฑ/์คุณลกัษณะ 
 ส่ิงท่ีพบ  

ยคุซอแบบดั้งเดิม 
(ดั้งเดิม- พ.ศ. 2519) 

ยคุซอปะทะส่ือมวลชน 
(2520- 2535) 

ยคุซอแบบประยกุต์
(2536- ปัจจุบนั) 

1.ดา้นรูปแบบและ
เน้ือหา 
 
 
 
2.ดา้นการส่ือสาร
ระหวา่งการแสดง 
3. ดา้นบทบาทหนา้ท่ี 
 
 
 
4. ดา้นการต่อรอง 
 
 
5.ดา้นเครือข่าย 
 
 
6. ดา้นการบริหาร
จดัการ 
 

แบบมุขปาฐะ มีความโดด
เด่นในอัตลักษณ์ล้านนา
ชดัเจนเน้ือหาทั้งทางโลก
และทางธรรม  
 
เน้นความเป็นปฏิภาณกวี
เพื่อส่ือสารเชิงสุนทรียะ  
รับใช้วิถีชุมชนแบบคน
ล้านนาช่างซอมีสถานะ
เป็นปราชญช์าวบา้น 
 
ช่างซอมีอํานาจในการ
ต่อรองสูง 
 
มีความแน่นแฟ้นและครู
ซอเป็นศูนยก์ลาง
เครือข่าย 
บริหารแบบครอบครัว ไม่
ซบัซอ้น  

แบบก่ึงลายลกัษณ์อกัษร มี
เคร่ืองเสียงและดนตรี
สมยัใหม่เขา้มาและแสดง
ผา่นส่ือมวลชน เนน้เน้ือหา
ทางโลก  
เนน้การส่ือสารเพื่อการโนม้
นา้วใจ 
ตอบสนองความตอ้งการ
ของนายทุนส่ือช่างซอเป็น
นกัโฆษณา/นกั
ประชาสมัพนัธ์/นกัจดั
รายการวทิย ุ 
อาํนาจในการต่อรองอยูท่ี่
นายทุน 
เครือข่ายช่างซอคล่ีคลาย แต่
จะเพ่ิมเครือข่ายรัฐ/
ส่ือมวลชน 
การจดัการเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจส่ือสารมวลชนในเชิง
พาณิชย ์

แบบลายลกัษณ์อกัษร
ประกอบเคร่ืองดนตรี
สมยัใหม่ ผา่นทางส่ือใหม่ 
เน้ือหาทางโลก  
 
เนน้การส่ือสารเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจ 
ตอบสนองรสนิยมของ
ผูช้ม 
ช่างซอเพ่ิมสถานภาพเป็น
นกัส่ือสารภาพลกัษณ์ 
อาํนาจการต่อรองอยูท่ี่
ผูบ้ริโภคใน 
เชิงพาณิชย ์
มีความพยายามกระชบั
ความสมัพนัธ์เครือข่าย
ช่างซอ 
การจดัการเชิงพาณิชยเ์นน้
เร่ืองอุปกรณ์ประกอบการ
ซอ 

 
จากตารางเปรียบเทียบคุณลกัษณะในดา้นต่างๆ ทั้ง 6 ดา้น ท่ีกล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้ ทาํ

ให้เห็นภาพการปรับตวัของเพลงซอจากอดีตจนถึงปัจจุบนัไดอ้ย่างชดัเจนยิ่งข้ึน โดยการปรับตวัมี
ทั้งลกัษณะท่ีคงอยู่และปรับเปล่ียนหรือเพิ่มใหม่  ซ่ึงผลท่ีได้จากการศึกษาจะนาํไปประกอบการ
วเิคราะห์แนวทางในปรับตวัเพื่อสืบทอดต่อไปทั้งน้ีควรคาํนึงถึงบริบทท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประกอบการ
พิจารณาดว้ย  ซ่ึงจะตอบวตัถุประสงคใ์นการวจิยัขอ้ต่อไป 
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ตารางที ่ 7.8  ตารางสรุปเปรียบเทียบสถานภาพการปรับตวัของเพลงซอ 
 

เกณฑ/์คุณลกัษณะ 
สถานภาพของเพลงซอจากอดีต-ปัจจุบนั 

คงอยู ่ ปรับเปล่ียน เพิ่มเติม หายไป 
1.ดา้นรูปแบบและเน้ือหา 

1.1 การแสดง 
1.2 สถานท่ี 
1.3 การแต่งกาย 
1.4 การฟ้อน 
1.5 เคร่ืองดนตรี 
1.6 ความรู้ร่วมกนั 
1.7 ความเช่ือ/ความศรัทธา/เคารพครูผา่นพิธี

การไหวค้รู 
1.8 อตัลกัษณ์ลา้นนา ผา่นทาํนอง 
1.9 อตัลกัษณ์ลา้นนาผา่นภาษาคาํเมือง 
1.10 การวางความสัมพนัธ์ทางโลกและทาง

ธรรม 
1.11 การปลูกฝังคุณธรรมทางพุทธศาสนา 
1.12 การใหส้าระและบนัเทิงแฝงการ

ปลดปล่อยทางเพศ 
2.ดา้นการส่ือสารระหวา่งการแสดง 
- ช่างซอ 

2.1 รุ่นของช่างซอ 
2.2 คุณสมบติั 
2.3 สถานภาพ 
2.4 วตัถุประสงคใ์นการแสดง 
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ตารางที ่7.8  (ต่อ) 
 

เกณฑ/์คุณลกัษณะ 
สถานภาพของเพลงซอจากอดีต-ปัจจุบนั 

คงอยู ่ ปรับเปล่ียน เพิ่มเติม หายไป 
  2.5 บทบาทของช่างซอ  

- สาร/เน้ือหาเพลงซอ 
  2.6 ลกัษณะเน้ือหา 
  2.7 รูปแบบการแสดง 
  2.8 ขั้นตอนการแสดง 
  2.9 ประเภทของเน้ือหา 

- ช่องทางการส่ือสาร 
  2.10 วาระโอกาส 
  2.11 สถานท่ี 

- ผูรั้บสาร 
  2.12 ประเภทของผูรั้บสาร 
  2.13 ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูช้มกบัช่างซอ 

3. ดา้นบทบาทหนา้ท่ี 
- ระดบัปัจเจกบุคคล 
3.1 การพฒันาตนเอง 

3.1.1การฝึกความมานะอดทน 
  3..1.2 การทบทวนและเพิ่มพนูความรู้ 
 3.1.3 การฝึกปฏิภาณไหวพริบ 
 3.1.4 การฝึกจินตนาการและความคิด

สร้างสรรค ์
  3.2 การใหค้วามรู้  
  3.3 การใหค้วามบนัเทิง 
  3.4การเป็นนกัโฆษณาและนกั
ประชาสัมพนัธ์ 
  3.5 การเป็นนกัการส่ือสารเพื่อการพฒันา
ทอ้งถ่ินใหห้น่วยงานรัฐ 
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ตารางที ่7.8  (ต่อ) 
 

เกณฑ/์คุณลกัษณะ 
สถานภาพของเพลงซอจากอดีต-ปัจจุบนั 

คงอยู ่ ปรับเปล่ียน เพิ่มเติม หายไป 
  3.6 การเป็นนกัส่ือสารภาพลกัษณ์ 
- ระดบัชุมชน 
  3.7การสร้างความสัมพนัธ์ร่วมกนัของคนใน
ชุมชน 
3.8 การสอนคนในชุมชน 
3.9การสะทอ้นวถีิชีวติและภูมิปัญญาลา้นนา 
  3.10 การใชเ้ป็นกุศโลบายเพื่อส่งเสริมและ
สร้างภูมิคุม้กนัใหเ้ด็กและเยาวชน 
- ระดบัสังคม 
 3.11 การบ่งบอกตวัตนและอตัลกัษณ์ร่วม 
        3.11.1 การแต่งกาย 
        3.11.2 เคร่ืองดนตรีประกอบ 
        3.11.3  ภาษาพื้นเมือง 
        3.11.4 การใชเ้ป็นส่ือทอ้งถ่ินในการ
แสดงอตัลกัษณ์พื่อประโยชน์ดา้นธุรกิจหรือ
การส่งเสริมการท่องเท่ียว  
4. ดา้นการต่อรอง 
4.1 การต่อรองกบัผูว้า่จา้ง 
  4.2 การต่อรองกบัผูช้ม 
  4.3 การต่อรองกบัรัฐและราชการ 
  4.4 การต่อรองกบัส่ือมวลชน 
  4.5 การต่อรองระหวา่งกลุ่มช่างซอ  
5.ดา้นเครือข่าย/ความสัมพนัธ์ 

5.1เครือข่าย/ความสัมพนัธ์ภายใน 
5.1.1 เครือข่ายระหวา่งครูซอกบัลูกศิษย ์
5.1.2  เครือข่ายระหวา่งช่างซอ 
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ตารางที ่7.8  (ต่อ) 
 

เกณฑ/์คุณลกัษณะ 
สถานภาพของเพลงซอจากอดีต-ปัจจุบนั 

คงอยู ่ ปรับเปล่ียน เพิ่มเติม หายไป 
5.1.3 เครือข่ายผูช้ม 
5.1.4  เครือข่ายระหวา่งช่างซอกบัผูช้ม 

5.2 เครือข่าย/ความสัมพนัธ์ภายนอก 
5.2.1 เครือข่ายกบัทางรัฐ/ราชการ 
5.2.2 เครือข่ายพระสงฆ ์

6. ดา้นการบริหารจดัการ 
6.1 การจดัการตนเอง 
6.2 การจดัการสมาชิกในวง 
6.3 การจดัการเร่ืองรูปแบบการแสดง 
6.4 การจดัการเร่ืองอุปกรณ์ประกอบการ

แสดง 
6.5 การจดัการเร่ืองรายได ้



























 



















































 
ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะนาํไปประกอบการวิเคราะห์แนวทางในปรับตวัเพื่อสืบทอด

ต่อไปทั้งน้ีควรคาํนึงถึงบริบทท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประกอบการพิจารณาดว้ย  ซ่ึงจะตอบวตัถุประสงคใ์น
การวจิยัขอ้ต่อไป 

1. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการสืบทอด  
1.1 วตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ท่ี  2เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการปรับตวัเพื่อ

สืบทอด  ทั้งปัจจยัท่ีสนบัสนุนและปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรค  ประกอบดว้ยปัจจยัทั้งภายในซ่ึงมาจาก
คุณลักษณะของเพลงซอ และปัจจยัภายนอกได้แก่ บริบทของท้องถ่ิน สภาพแวดล้อม  มิติด้าน
เศรษฐกิจ  และสังคมตั้งแต่ยคุซอแบบดั้งเดิมจนถึงยคุซอแบบประยกุต ์ ซ่ึงผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 
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จากการศึกษาสามารถวเิคราะห์ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งได ้ดงัต่อน้ี 
1)  ปัจจยัท่ีสนบัสนุน 

1.1)  ปัจจยัภายใน 
1.1.1)  การเป็นส่ือพื้นบา้นท่ีใชป้ระกอบพิธีกรรมควบคู่กบัใหค้วามบนัเทิง 

ด้วยคุณลักษณะและบทบาทหน้าท่ีของเพลงซอตั้งแต่อดีตท่ีผูกพนักับวิถีชีวิตชาว
ลา้นนาเป็นบทบาทท่ียดึโยงกบัความศรัทธาต่อพุทธศาสนาความเช่ือดั้งเดิมแบบวิญญาณนิยมหรือผี
สางเทวดาและความเช่ืออ่ืนๆ เช่นความเช่ือในเร่ืองโหราศาสตร์และอาํนาจเหนือธรรมชาติซ่ึงความ
เช่ือเหล่าน้ีส่งผลต่อประเพณีและพิธีกรรมของชาวลา้นนาท่ีจดัข้ึนในช่วงเทศกาล งานสําคญัต่างๆ
เพลงซอจึงเป็นกิจกรรมหน่ึงของงานพิธีกรรมท่ีขาดไม่ไดไ้ม่วา่จะเป็นงานบุญตามประเพณีงานบวช
งานข้ึนบา้นใหม่ฯลฯ โดยเป็นส่ือพื้นบา้นท่ีสามารถเป็นส่ือประกอบพิธีกรรม ทาํหนา้ท่ีให้ทั้งสาระ
และความบนัเทิงทาํให้ช่างซอในอดีตอยู่ในฐานะเป็นผูเ้ช่ือมโยงระหว่างโลกศกัด์ิสิทธ์ิ(Sacred 
World) และโลกมนุษย(์Secular World)บนความเช่ือท่ีเป็นกรอบควบคุมวิถีชีวิตของชาวลา้นนาทาํ
ใหค้นในชุมชนยงัคงให้ความเกรงอกเกรงใจไม่กลา้ดูหม่ินลบหลู่และให้เกียรติช่างซอซ่ึงการท่ีช่าง
ซอไดก้ลายเป็นบุคคลสาธารณะ เป็นท่ีรู้จกัช่ืนชอบของคนในทอ้งถ่ินรวมถึงการไดรั้บการยอมรับ
อยา่งกวา้งขวางบทบาทของช่างซอในสมยัก่อนจึงสามารถสร้างบารมีหรือความเล่ือมใส(Charisma) 
ก็มีผลต่อการทาํให้ช่างซอไดรั้บบทบาทดา้นอ่ืนๆ ตามสถานภาพทางสังคม ตามมา รวมถึงการท่ี
เพลงซอเป็นส่ือพื้นบา้นท่ีให้ความบนัเทิงควบคู่กนัไปดว้ย เน่ืองจากหลงัจากเสร็จหน้าท่ีในส่วน
พิธีกรรมช่วงเช้าแลว้ ช่วงบ่ายซอจะเปล่ียนหน้าท่ีเป็นการให้ความบนัเทิงทางโลก ซ่ึงเน้นความ
สนุกสนานตามวถีิชาวบา้น ทาํใหเ้พลงซอสามารถตอบสนองไดใ้นทั้ง 2 มิติคือ ทั้งทางโลกและทาง
ธรรมในงานเดียวกนั จึงทาํใหเ้ห็นวา่เป็นส่ือท่ีมีศกัยภาพในการปรับตวัไดดี้ 

ดงันั้นอาจกล่าวไดว้่าดว้ยความท่ีเพลงซอเป็นส่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารอาํนาจของ
พิธีกรรมท่ีส่งผลด้านจิตวิทยา ทาํให้เพลงซอยงัเป็นท่ีนิยมและเป็นส่วนประกอบท่ีสําคัญใน
พิธีกรรมต่างๆอยูซ่ึ่งเป็นความสามารถในการตอบสนองของส่ือพื้นบา้นเพลงซอท่ีสถาบนัแบบใหม่
ยงัไม่สามารถทดแทนไดร้วมถึงการตอบสนองเร่ืองราวทางโลกยไ์ดดี้ควบคู่กนัไปนัน่เอง 

1.2)  ปัจจยัภายนอก 
1.2.1)  การใชเ้ป็นส่ือเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินของหน่วยงานภาครัฐ 

กระแสโลกาภิวตัน์ ท่ีแผ่อิทธิพลอย่างรวดเร็วครอบคลุมทัว่โลก นาํมาสู่แนวทางการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้มีความทนัสมยัตามสังคมโลก  โดยนโยบายดา้นการ
พฒันาประเทศของรัฐ  นาํพาสังคมไทยจากสังคมเกษตรกรรมเปล่ียนแปลงเขา้สู่กระบวนทศัน์การ
ทาํใหท้นัสมยั(Modernization  Paradigm) ตามแนวคิดแบบตะวนัตก  โดยรัฐบาลไดน้าํมาใชก้าํหนด
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ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ เม่ือปี พ.ศ. 2504 เป็นตน้มา  ซ่ึงไดพ้ยายามสร้าง
มาตรฐานความทนัสมยัให้กบัสังคมโดยเฉพาะสังคมในชนบทหรือทอ้งถ่ิน  จึงเกิดแนวคิดส่ือสาร
เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินข้ึน  โดยการใชส่ื้อมวลชนและส่ือพื้นบา้นเป็นเคร่ืองมือของรัฐในการรณรงค์
เผยแพร่  ซ่ึงการให้ความสําคญัต่อบทบาทของส่ือพื้นบา้นเพื่อการพฒันา  รวมถึงการคน้พบวา่ส่ือ
พื้นบา้นมีศกัยภาพในการนาํมาใชส่ื้อสารเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงเพลงซอ
เป็นส่ือพื้นบา้นท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้มีบทบาทหน้าท่ีน้ีมาตั้งแต่อดีต  จนถึงปัจจุบนัก็ยงัคงไดรั้บ
ความนิยมและถูกนาํไปใชใ้นฐานะส่ือพื้นบา้นเพื่อการพฒันาในทอ้งถ่ินอยู ่

1.2.2)  กระแสนิยมเร่ืองการอนุรักษว์ฒันธรรมกลบัคืนมา 
นอกจากกระแสแนวคิดเร่ืองความทนัสมยัแลว้ ต่อมาตั้งแต่ทศวรรษท่ี 1990 ท่ีองคก์าร

ยูเนสโก(UNESCO)ไดป้ระกาศให้เป็นช่วงเวลาของทศวรรษแห่งการพฒันาวฒันธรรมโลกโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมและพื้นฟูวฒันธรรมทอ้งถ่ินดั้งเดิมท่ีมีแนวโนม้จะสูญหายไปซ่ึงประเทศ
ไทย โดยหน่วยงานภาครัฐก็ไดต้อบรับกระแสอีกคร้ังเพราะเห็นดว้ยวา่ความทนัสมยัตามแบบโลก
ตะวนัตก ได้ทาํลายอตัลกัษณ์และวฒันธรรมประจาํชาติและทอ้งถ่ินจึงมีการกระตุ้นให้เกิดการ
รณรงค์เพื่ออนุรักษ์ว ัฒนธรรมประจําชาติ และวัฒนธรรมท้องถ่ินข้ึนทําให้กระแสการให้
ความสําคญัต่อส่ือพื้นบา้นถูกนาํมากล่าวถึง และมีการจดักิจกรรมต่างๆ ในการรณรงค์และร่วม
อนุรักษ์ทั้งในระดบัส่วนกลางและทอ้งถ่ินซ่ึงช่วยทาํให้บรรยากาศการอนุรักษ์วฒันธรรมกลบัมา
คึกคกัและมีชีวิตชีวาอีกคร้ังศิลปินช่างซอพื้นบา้นไดรั้บการยกย่องมากข้ึนมีการจดัเวทีเสวนาของ
กลุ่มช่างซอและผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อร่วมหาแนวทางในการฟ้ืนฟูรวมถึงการจดัเวทีให้ช่างซอไดมี้พื้นท่ีใน
การแสดง ซ่ึงก่อใหเ้กิดขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานเพิ่มข้ึนดงัท่ีช่างซอบ่าเก๋ประธานสมาคมช่างป่ี
ซอของจงัหวดัเชียงรายในปัจจุบนั ไดก้ล่าวไวว้า่ 

“ตะก่อนน้ีซักสิบปีท่าจะได้ฮูสึ้กเพลงซอมนัจะลา้หลงัออกไป  แต่บ่าเด่ียวน้ีฮูสึ้กตาง
วฒันธรรมเป้ินเอามาสืบสานเอามาฟ้ืนฟูกันแห๋ม  ยะห้ือดีข้ึนเป็น ซีดี  เทป  ก่นิยมออกกั๋น”
(นครินทร์  ใจธรรม, การส่ือสารระหวา่งบุคคล,  20 มกราคม 2556) 

2)  ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรค 
2.1)  ปัจจยัภายใน 

2.1.1)  การพฒันาศกัยภาพของช่างซอท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ 
แมช่้างซอจะพยายามปรับตวั เพื่อพฒันาศกัยภาพให้สามารถตอบสนองรสนิยมของ

ผูช้ม/ผูฟั้งตามยุคสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไปแต่พบวา่ท่ีผา่นมา ช่างซอมีการปรับตวัตามธรรมชาติแบบ
ต่างคนต่างปรับ ตามสภาพและประสบการณ์ซ่ึงช่างซอท่ีมีโอกาสไดเ้ปิดโลกทศัน์มาก ก็จะสามารถ
เรียนรู้และปรับตวัไดดี้อยา่งไรก็ตามก็เป็นการปรับอย่างไม่มีทิศทางท่ีชดัเจนขาดการส่งเสริมหรือ
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การเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆท่ีทนัสมยั ให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ปัจจุบนั โดยเฉพาะให้ตรงตาม
รสนิยมของผูช้มรุ่นใหม่ท่ีเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน ซ่ึงจะเป็นผูช้มท่ีจะสืบทอดเพลงซอต่อไป 

ดงัท่ีช่างซอแม่ทองสร้อย ซ่ึงเป็นช่างซอรุ่นเก่า และอยูใ่นวงการซอมานาน ไดว้ิเคราะห์
อย่างเขา้ใจในสัจธรรมว่าซอย่อมตอ้งมีการเปล่ียนแปลงตามกาลเวลาคิดวา่ซอยงัคงอยู่ถา้พิธีกรรม
ลา้นนายงัคงอยูแ่ต่ซอก็ตอ้งมีการพฒันาตนเองใหอ้ยูไ่ด“้การเปล่ียนแปลงก่เป๋นไปต๋ามยุคของมนัใน
แต่ละยคุเพราะวา่ซอน่ีมนัไปเร่ือย ๆ ของมนัเพราะจะไดมนัก่ยงัคงอยูใ่นงานเทศกาลต่ีฝงูประชาชน
ยงันิยมเอาซอมาขบักล่อมในงานต่าง ๆมนัก่อยงัสําคญักบังานเทศกาลต่างๆ อยูม่นัก่อไปตามระบบ
ของมนัจะหายมนัก่อบ่หายหรอกแต่เปล่ียนแปลงอยา่งใดคือวงต่างๆ จะอยูไ่ดห้รือไม่อยูต่ี่การพฒันา
ของวงนั้นของจ่างซอของคนขบัซอร้องซอนั้น” (สร้อยสุดา ภิราษร, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 18 
พฤษภาคม 2556)  

รวมถึง ช่างซอรุ่นใหม่อย่างสมปราชญ์ ท่ีไดใ้ห้แง่คิดในมุมเดียวกนัวา่ตอ้งยอมรับการ
เปล่ียนแปลง ถา้ยงัอยากประกอบอาชีพน้ีต่อไปตอ้งปรับตวัและพฒันา“เฮาตอ้งยอมรับในยุคสมยั
และยอมรับว่าเฮาปรับเขา้กบัมนัไดก่้อมนัยะห้ือเฮาดีข้ึนก่อถา้มนัฉุดเฮาลงเฮาตึงบ่ส่งเสริมอยู่แลว้
มนัอยู่ต่ีคนแห๋มกาํ ถ้าคนต้องการห้ือมนัรุ่ง คนก่อตอ้งปรับตัว๋ปรับตัว๋ห้ือเข้ากับสถานการณ์ใน
ปัจจุบนัถ้าคนเฮาบ่าฮู้เร่ืองมนัก่จะหายไป (สมปราชญ์  ภิราษร, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 18 
พฤษภาคม 2556) 

ดงันั้น จากการศึกษาพบวา่ ท่ีผ่านมาช่างซอมีวิธีการหรือมีกลไกในการพยายามพฒันา
ความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะอยู่เสมอแต่กระบวนการต่างๆ เหล่าน้ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและ
จาํกดัอยูใ่นระดบัแต่ละบุคคลเท่านั้นไม่มีความต่อเน่ืองหรือสอดคลอ้งกบัสภาพการเปล่ียนแปลงใน
สังคมปัจจุบนัการขาดแคลนทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นบุคลากร /ช่างซอ รุ่นใหม่ท่ีจะสืบทอด
งบประมาณในการจา้งครูซอสถานท่ีท่ีจดัการเรียนการสอนรวมถึงความรู้ ความเขา้ใจ ท่ีจะพฒันา
สืบทอดใหถู้กทางทาํใหก้ารพฒันาศกัยภาพช่างซอของจงัหวดัเชียงรายท่ีผา่นมาไม่มีทิศทางท่ีชดัเจน 

2.1.2)  เครือข่ายของช่างซอท่ีขาดพลงัในการเกาะเก่ียว 
ลกัษณะเครือข่ายการซอในสมยัก่อนของจงัหวดัเชียงรายมีรูปแบบความสัมพนัธ์ท่ีเรียบ

ง่าย ไม่ซับซ้อน ด้วยความท่ีเป็นชุมชนขนาดเล็กท่ีช่วยเหลือเ ก้ือกูลกันมีความสัมพันธ์ ท่ี
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผแ่ลกเปล่ียนผลประโยชน์และถอ้ยทีถอ้ยอาศยักนั ระหวา่งช่างซอกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งจาก
อดีตท่ีผ่านมาพบว่า ช่างซอจะต่างคนต่างอยู่ไม่มีการร่วมกลุ่มกนัอย่างเป็นกิจลกัษณะเพราะส่วน
ใหญ่ตอ้งประกอบอาชีพหลกัในการทาํมาหาเล้ียงชีพและครอบครัวและรับงานแสดงซอเป็นอาชีพ
เสริมในช่วงเทศกาลดงันั้นจึงไม่มีการรวมกลุ่มในลกัษณะเครือข่ายท่ีชดัเจนซ่ึงจะมีโอกาสไดพ้บปะ
สังสรรคก์นัพร้อมหนา้ในงานพิธีไหวค้รูประจาํปีท่ีส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกศิษยสื์บทอดเครือซอมาจาก
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ครูเพลงเดียวกนัต่อมาเม่ือยคุสมยัเปล่ียนไป และช่างซอเร่ิมตระหนกัถึงความจาํเป็นตอ้งปรับตวัเพื่อ
ปะทะกบัส่ือมวลชนและส่ือสมยัทาํให้เกิดความพยายามในการรวมกลุ่มกนัเพื่อเสริมสร้างศกัยภาพ
ให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างอํานาจในการต่อรองแต่ท่ีผ่านมาเป็นการรวมตัวกันแบบหลวมๆเพื่อ
ผลประโยชน์ โดยมีเร่ืองรายไดค้่าตอบแทนจากการซอเป็นหลกัตอ้งเอาใจผูว้า่จา้ง ทาํให้ไม่มีอาํนาจ
ในการต่อรองอยา่งมีจุดยนืของตนเองอยา่งแทจ้ริง 

2.1.3)  การขาดผูสื้บทอด 
ผูสื้บทอดในท่ีน้ี ไม่ไดห้มายถึงกลุ่มคนท่ีเป็นช่างซอโดยตรง  แต่เป็นบุคคลท่ีมีบทบาท

เก่ียวขอ้งกบัการดาํรงอยูข่องเพลงซอต่อไปในอนาคต  
แบ่งเป็นกลุ่มผูรั้บสารรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน  และอีกกลุ่มไดแ้ก่ กลุ่ม

ครูผูส้อนดา้นดนตรีพื้นเมือง(สะลอ้ ซอ ซึง)  ท่ีแมไ้ม่ไดเ้ป็นช่างซอโดยอาชีพ แต่ก็มีบทบาทสําคญั
ในการสืบทอด ผา่นกระบวนการสอนในระบบของสถาบนัการศึกษาทอ้งถ่ิน ซ่ึงครูผูส้อนกลุ่มน้ีจะ
มี ความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะในศิลปวฒันธรรมพื้นบา้น โดยเฉพาะการเล่นดนตรีพื้นเมือง  ท่ี
เป็นพื้นฐานของการสอนให้เด็กและเยาวชนมีทศันคติท่ีดีต่อดนตรีพื้นเมือง ซ่ึงเป็นช่องทางในการ
แสวงหาผูสื้บทอดช่างซอต่อไปได้  เน่ืองจากพบว่า เด็กและเยาวชนในชุมชนท่ีมีพื้นฐานมาจาก
ความสนใจในดนตรีพื้นเมืองหรือวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  จะสามารถนาํมาฝึกฝนและพฒันาไดดี้  บาง
คนท่ีมีศักยภาพอาจพัฒนาไปฝึกร้องเพลงซอเป็นอาชีพเสริมได้  โดยครูผู ้สอนดนตรีของ
สถาบนัการศึกษาทอ้งถ่ินจะมีบทบาทหนา้ท่ีท่ีสําคญัต่อการเสริมสร้างทศันคติ  การจดัการเรียนการ
สอน  การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร  ทั้งในรูปแบบของเน้ือหาวชิาและกิจกรรมชมรม    

เน่ืองจากระบบการศึกษา ซ่ึงเด็กและเยาวชนจะมีโอกาสไดศึ้กษาเล่าเรียนและเรียนรู้จาก
โรงเรียน  ท่ีผ่านมาพบว่า  สถาบนัการศึกษาในทอ้งถ่ิน ยงัไม่ให้ความสําคญัเท่าท่ีควร โดยไม่มี
นโยบายและการจดัการท่ีเป็นระบบอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน โดยส่วนใหญ่
มุ่งพฒันานกัเรียนเขา้สู่ระบบการศึกษาภาคบงัคบั ซ่ึงเนน้การเขม้แข็งดา้นวิชาการเป็นหลกั  ทาํให้
ขาดการส่งเสริมและสนบัสนุนให้เด็กและเยาวชนไดมี้เวลาฝึกทกัษะดา้นศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  
ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลาในการฝึกฝนอยา่งต่อเน่ือง โดยครูผูส้อนท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจ  ซ่ึง
จากการเก็บขอ้มูลปรากฏวา่หาครูท่ีชาํนาญการในดา้นน้ีของสถาบนัการศึกษาทอ้งถ่ินไดย้ากข้ึน 

2.2)  ปัจจยัภายนอก 
2.2.1)  การเขา้มามีอิทธิพลของส่ือมวลชนและส่ือเพื่อความบนัเทิงสมยัใหม่ 

กระแสโลกาภิวตัน์ท่ีแผค่่านิยมตามแบบตะวนัตกรวมถึงดนตรีแนวตะวนัตกการเขา้มา
มีอิทธิพลต่อวถีิชีวติระบบอุตสาหกรรมวฒันธรรม (Culture Industry) ท่ีสามารถผลิตเพื่อเผยแพร่ได้
เป็นจาํนวนคร้ังละมากๆภายใตก้ระบวนการผลิตและการทาํให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัโดยเฉพาะ
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รูปแบบเพลงสมยันิยมตามกระแสผา่นช่องทางส่ือมวลชนและส่ือเพื่อความบนัเทิงสมยัใหม่ทาํให้
ผูค้นในชุมชนหนัมาให้ความนิยมกบัดนตรีตะวนัตก และมีทศันคติต่อเพลงซอวา่เป็นส่ือพื้นบา้นท่ี
เชย ลา้สมยั 

นอกจากนั้ นการขาดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของท้องถ่ิน หันช่ืนชมในความ
ทนัสมยัเป็นค่านิยมใหม่ในสังคมไทยท่ี ไม่เห็นคุณค่าของวฒันธรรมตนเองเพลงซอจึงพยายามท่ีจะ
ด้ินรนให้อยู่รอด โดยการปรับตวัตามกระแสวฒันธรรมตะวนัตกให้มีความทนัสมยัสนองรสนิยม
ของผูฟั้งมากข้ึนแมจ้ะตอ้งสูญเสียความเป็นอตัลกัษณ์บางอย่างไปดงัท่ีช่างซอแม่จนัตา ไดก้ล่าวไว้
วา่ “ แต่เป้ินบ่ไค่จว้ยกัน๋น่ะก่สาเหตุมนัก่คือมาจากบ่ไดคิ้ดถึงวฒันธรรมของตัว๋เก่าบ่ไดคิ้ดถึงตัว๋เก่า
บ่ไดคิ้ดถึงป่อแม่ผูต่ี้ห้ือภูมิปัญญาน้ีมามาจว้ยกัน๋สืบสานไวม้นัเป๋นจะอ้ีบางคร้ังแม่หนับางงานบาง
ชุมชนบางคนบ่าได้คิดถึงวฒันธรรมของตั๋วเก่าเลยแม้แต่ครอบครัวของตั๋วเก่าก่บ่าได้คิดถึง”  
(สุนนัทา แตม้ทอง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 2552) 

2.2.2) ความมีช่ือเสียงและไดรั้บการยอมรับเช่ือถือของช่างซอเฉพาะระดบั
จงัหวดั 

แมจ้ะไม่สามารถหาจุดกาํเนิดท่ีแทจ้ริงของเพลงซอลา้นนาได ้แต่ตามหลกัฐานท่ีมีการ
บนัทึกไวใ้นประวติัศาสตร์ล้านนา ซ่ึงพญามงัรายมหาราชไดท้รงสร้างเมืองเชียงรายก่อน แลว้จึง
ขยายอาณาจกัรไปยงัเชียงใหม่ และไดน้าํช่างซอท่ีมีช่ือเสียงจากเชียงรายติดตามไปรับใชท่ี้เชียงใหม่
ดว้ย  ต่อมาในภายหลงัเม่ือเชียงใหม่รุ่งเรือง เป็นศูนยก์ลางความเจริญทุกๆดา้นของอาณาจกัรลา้นนา
รวมถึงดา้นศิลปวฒันธรรม  เพลงซอเชียงใหม่จึงไดรั้บความนิยมแพร่หลาย  และเป็นท่ีรู้จกัอย่าง
กวา้งขวาง  มีการนาํไปขบัร้องและจดัแสดง  และส่งเสริมกนัอยา่งจริงจงั โดยเจา้นายฝ่ายเหนือใน
สมัยนั้ นจะมี ช่างซอไว้ขับกล่อมประจํา คุ้ม  ซ่ึ งทําให้ เพลงซอ เ ป็นทั้ งว ัฒนธรรมหลวง 
(GreatTradition) และวฒันธรรมวฒันธรรมราษฎร์ (Little Tradition) มีการแต่งทาํนองท่ีเป็นอตั
ลกัษณ์เพื่อยกยอ่งและนิยมนาํมาใชเ้ป็นบทข้ึนตน้ของการซอมาจนถึงปัจจุบนั ท่ีเรียกวา่  “ทาํนองตั้ง
เชียงใหม่” และช่างซอของจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีการสืบทอดสายครูซอกนัมา  ก็เป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียง 
เป็นท่ีรู้จกั ไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวา้งในทอ้งถ่ิน 

ในขณะท่ีช่างซอของจงัหวดัเชียงรายจะเติบโตตามยถากรรม  ไม่มีผูอุ้ปถมัน์ เป็นท่ีรู้จกั
เฉพาะในระดบัชุมชนหรือจงัหวดัเชียงราย เติบโตมาจากวิถีชาวบา้น เป็นชาวบา้นธรรมดา จึงไม่ได้
รับการส่งเสริมสนับสนุนเท่าท่ีควร  ดงันั้นในงานสําคญัหรืองานพิธีการใหญ่ ๆ หรืองานท่ีเป็น
หน้าตา  เจา้ภาพท่ีพอมีฐานะของจงัหวดัเชียงราย  จะไม่นิยมจา้งช่างซอในพื้นท่ี  แต่จะจา้งช่างซอ
ขา้มถ่ินมาจากจงัหวดัเชียงใหม่   เน่ืองจากไดรั้บการยอมรับมากกวา่  โดยช่างซอในจงัหวดัเชียงราย
จะไม่เป็นท่ีรู้จกักวา้งขวางนกั และมกัจะอาศยัเล่นตามงานเล็กๆ ทัว่ไปในพื้นท่ี  
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2.2.3)  ความไม่ต่อเน่ืองจากการสนบัสนุนของหน่วยงานระดบัทอ้งถ่ิน 
แมต้ลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาเพลงซอซ่ึงเป็นวฒันธรรมพื้นบา้น จะไดรั้บการสนบัสนุน

จากหน่วยงานในทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถูกนาํไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารเพื่อการ
พฒันาของภาครัฐแต่พบวา่ท่ีผา่นมาขาดแผนงานระยะยาวในการสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะ
ดา้นงบประมาณสนบัสนุนในการจา้งช่างซอในทอ้งถ่ินเขา้ไปสอนในสถาบนัการศึกษารูปแบบครู
ภูมิปัญญาซ่ึงหน่วยงานท่ีเก่ียวกบัการสนบัสนุนเพลงซอท่ีพบไดแ้ก่วฒันธรรมจงัหวดัชุมชนสันโคง้
นอ้ยเทศบาลองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสถาบนัการศึกษา เช่น โรงเรียนสังกดัเทศบาล 

อย่างไรก็ตามเป็นการสนบัสนุนท่ีข้ึนอยู่กบังบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรซ่ึงพบว่ามี
งบประมาณท่ีค่อนขา้งจาํกดัทาํให้โครงการหยุดชะงกั การจดัการเรียนการสอน และการพฒันา
บุคลากรขาดความต่อเน่ือง และไม่สามารถสร้างศกัยภาพใหแ้ก่ผูต้อ้งการจะสืบทอดไดอ้ยา่งจริงจงั 

ดงันั้นจากขอ้คน้พบท่ีไดท้ั้งหมดในบทน้ีซ่ึงมองเห็นว่า หากปล่อยให้เพลงซอปรับตวั
ตามธรรมชาตินั้นไม่เพียงพออีกต่อไป เน่ืองจากหากวางนํ้ าหนกัระหวา่งปัจจยัสนบัสนุนและปัจจยั
ท่ีเป็นอุปสรรคแลว้เร่ิมมีสัดส่วนท่ีไม่สมดุลกนั ซ่ึงพบปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคเพิ่มมากข้ึน และอาจจะ
ทาํใหไ้ม่สามารถตา้นกระแสความนิยมในวฒันธรรมสมยันิยมท่ีมาพร้อมกบัเทคโนโลยีการส่ือสาร
และส่ือใหม่ไดจึ้งนาํไปสู่การเสนอแนวทางในการสืบทอดเพลงซออยา่งมีการวางแผนให้ดาํรงอยูไ่ด้
ต่อไปในอนาคต 
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บทที ่8 
แนวทางการสืบทอดเพลงซอในอนาคต 

 
ในบทน้ี ผูว้ิจยัจะไดน้าํขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาเปรียบเทียบการปรับตวัในแต่ละยุคตั้งแต่บทท่ี 

4 – 7 ซ่ึงพบว่าเม่ือเวลาเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยัจากอดีตถึงปัจจุบนั แม้เพลงซอจะสามารถ
ปรับตวัให้ดาํรงอยูสื่บมาได ้แต่พบว่าในยุคซอแบบประยุกตน์ั้น เร่ิมมีความผิดเพี้ยนในระดบัแก่น
หรือรากของเพลงซอมากข้ึน และเจา้ของวฒันธรรมเลือกท่ีจะใชรู้ปแบบการผสมผสาน ดงันั้นจึงมี
โอกาสท่ีจะกลายพนัธ์ุจนหารากเหงา้ไม่ได ้ดงันั้นผูว้จิยัจึงขอเสนอแนวทางการสืบทอดเพลงซอของ
จังหวดัเชียงรายในอนาคต ซ่ึงจะเป็นการตอบวตัถุประสงค์ในข้อท่ี 3  โดยการสืบทอดเป็น
คุณลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํรงอยู ่โดยจากการศึกษาสามารถแบ่งประเด็นในการวิเคราะห์การ
สืบทอดของเพลงซอลา้นนาของจงัหวดัเชียงราย ประกอบดว้ย รูปแบบการสืบทอด วิธีการสืบทอด 
วตัถุประสงคใ์นการสืบทอด และการสร้างความหมายในการสืบทอด ตั้งแต่ยคุซอแบบดั้งเดิม ยุคซอ
ปะทะส่ือมวลชน และยคุซอแบบประยกุต ์มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
8.1  รูปแบบการสืบทอด 

8.1.1  ยคุเพลงซอแบบดั้งเดิม 
การสืบทอดเพลงซอในจงัหวดัเชียงราย มีความเก่ียวข้องกับโครงสร้างทางสังคม      

โดยอาณาจกัรลา้นนาในยุคก่อน ท่ีแมจ้ะมีการติดต่อกบัแว่นแควน้เพื่อนบา้นอาณาจกัรใกลเ้คียงอยู่
บา้ง  แต่ก็มีความเป็นเอกเทศในเร่ืองการปกครองและมีการจดัองคก์รทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
ความเช่ือทางศาสนาและวฒันธรรมในแบบฉบบัสังคมของตนเอง  ดงันั้นดว้ยสภาพการอยูอ่าศยัท่ี
แบ่งเป็นหมู่บา้นท่ีเป็นชุมชนชดัเจนทั้งในเขตและนอกเขตกาํแพงเมือง  ทาํให้สมาชิกรู้จกักนัทั้ง
ชุมชน มีความสัมพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นเสมือนญาติพี่น้อง  รวมทั้งดว้ยสภาพภูมิศาสตร์ท่ีเป็นเทือกเขา
สลบัซบัซอ้น  ทาํใหก้ารคมนาคมระหวา่งเมืองไม่สะดวกเท่าท่ีควร เพลงซอจึงสืบทอดอยูใ่นทอ้งถ่ิน
เป็นส่วนใหญ่โดยเพลงซอของจงัหวดัเชียงรายในยุคเพลงซอแบบดั้งเดิม  มีลกัษณะการสืบทอดใน 
2 ระดบั โดยระดบัชุมชนเป็นสาํคญัและครัวเรือนรองมา 

การสืบทอดระดบัชุมชน กล่าวคือ  ผูส้อนและผูเ้รียนแมไ้ม่มีความเก่ียวพนัทางสายเลือด 
หรือไม่ไดเ้ป็นญาติพี่นอ้งกนั  แต่ผูเ้รียนมีความสนใจอยากจะฝึกหดัซอ ซ่ึงถา้ครูซอหรือผูส้อน เห็น
แวววา่มีความตั้งใจ หรือมีพรสวรรคส์ามารถฝึกฝนไดก้็จะรับเป็นศิษย ์โดยการไปเรียน กินอยู ่หดัท่ี 
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บา้นครูซอ  และคอยติดตาม สังเกต รับใช ้เม่ือครูซอออกไปแสดงตามท่ีต่างๆ เรียนรู้จนกว่าจะได้
เล่นจริงซ่ึงครูซอท่ีมีช่ือเสียงจะสามารถรับลูกศิษยไ์ดก่ี้คนก็ไดแ้ลว้แต่ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาผูเ้รียน
ในหลายปัจจยั เช่น ความตั้งใจจริง  และทกัษะพื้นฐานด้านนํ้ าเสียงและปฏิภาณไหวพริบการสืบ
ทอด 

ส่วนระดับครัวเรือน  พบว่า ผูท่ี้สนใจเรียนซอส่วนใหญ่ในอดีตได้รับอิทธิพลจาก
สภาพแวดลอ้มใกลต้วั  มีความเก่ียวพนักนัทางสายเลือด  เช่น พ่อแม่ พี่นอ้ง คนในครอบครัว หรือ
ญาติ เป็นพอ่ครู แม่ครูเพลงซออยูก่่อนแลว้  เม่ือไดย้ินไดเ้ห็น และไดมี้โอกาสติดตามไปร่วมในการ
แสดงซอตามงานต่างๆ บ่อยคร้ัง  ก็ทาํให้มีความสนใจ เกิดความรักและผกูพนัและซึมซบัซอเขา้มา
ในจิตใจโดยไม่รู้ตวั 

ซ่ึงรูปแบบการสืบทอด สามารถแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะผ่านช่องทางแหล่งเรียนรู้ของ
ช่างซอท่ีมีความเด่นชดัจากผลท่ีได ้ ประกอบด้วย การสืบทอดแบบแสวงหาครู แบบสายตระกูล  
และแบบครูพกัลกัจาํตามลาํดบัโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.  สืบทอดแบบแสวงหาครู 
การสืบทอดแบบแสวงหาครู จดัไดว้า่เป็นรูปแบบท่ีเด่นชดัท่ีสุด  เน่ืองจากเม่ือศึกษาไป

ถึงตน้ทางการสืบทอดพบวา่  ช่างซออาวโุสในจงัหวดัเชียงรายท่ียงัมีชีวิตอยูใ่นปัจจุบนั  แทบทุกคน
ผา่นการเรียนรู้สืบทอดมาจากการแสวงหาครู  ซ่ึงไดแ้ก่ พ่อครูศรีทวน  สอนนอ้ย  เน่ืองจากในสมยั
นั้น พ่อครูเป็นช่างซอท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัมากในระดบัจงัหวดั  ทาํให้เป็นท่ีทราบกนัดีในวงการช่าง
ซอของจงัหวดัเชียงรายว่า ถา้ช่างซอคนใดได้มาเป็นลูกศิษยพ์่อครูศรีทวน  ก็จะมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จในอาชีพช่างซอ และมีช่ือเสียงตามพ่อครูไปดว้ย โดยช่างซอของจงัหวดัเชียงราย ท่ีได้
ฝากตวัเป็นศิษยพ์อ่ครูศรีทวน ประกอบดว้ย ช่างซอรุ่นอาวุโสไดแ้ก่ช่างซอบ่าโก๋  ช่างซอบ่าเก๋  ช่าง
ซอทองสร้อย  ช่างซอคาํแสน  ช่างซอสิงห์คาํ  ช่างซอมยุรา หรือแมแ้ต่ช่างซอรุ่นใหม่อย่างช่างซอ
ไกรวฒิุ  

ดังตัวอย่างคาํการสัมภาษณ์ท่ีรวบรวมได้จากลูกศิษย์ของพ่อครูศรีทวน ในจงัหวดั
เชียงราย ต่อไปน้ี 

“ช่วงพ่อครูศรีทวนอยู ่ก็ไปฮอ้ง (ร้อง) ซอตวยกัน๋ (ดว้ยกนั)  ป้อครู (พ่อครู) เป้ิน (เขา) 
จะเรียงคาํไดดี้ ส่วนป้อ (ช่างซอบ่าเก๋) ก็จะเอามาใส่เน้ือร้องห้ือไดค้วามหมาย  เอามาผสมผสานกัน๋ 
ทาํห้ือ (ให)้ งานมีคุณภาพข้ึน” (นครินทร์  ใจธรรม, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 27 ธนัวาคม, 2555)  

“พอ่ครูศรีทวน สอนนอ้ยเป็นตน้ตาํหรับ การสอน สอนโดยมีเน้ือของบทซอเป็น เร่ืองๆ 
ไปแลว้เอามาหัดท่องใช้เวลา 2-3 ปี จึงซอได้” (มยุรา  สุภาวดี, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 10 
กุมภาพนัธ์ 2555)  
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“ครูคนแรกคือ พอ่ดวงเงิน อ.แม่ลาว สอนโดยการจดคาํให้ก่อนแลว้สอนเก็บคาํ ใชเ้วลา 
2-3 ปีครูคนท่ี 2 คือ แม่ครูกญัญา บา้นเจริญเมืองส่วนครูคนท่ี 3 คือ พ่อครูศรีทวน สอนเครือซอ” 
(สิงห์คาํ อินตะ๊นิล, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 27 ธนัวาคม 2555)  

“สมยัก่อนคนเฒ่าเป้ินใจ ้(ใช้) มุขปาฐะคือสืบทอดกัน๋ (กนั) ดว้ยปาก มนับ่มีหลกัฐาน 
แต่ปัจจุบนัน้ีถึงจะสร้างข้ึนมาไดม้นัก่อยงับ่มีจุดเด่น พ่อครูศรีทวนเป้ินแต่งไว ้ แม่เอามาเป๋น (เป็น) 
แบบฉนัทลกัษณ์” (สร้อยสุดา  ภิราษร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล,  1 กุมภาพนัธ์ 2552)  

“ใจ ้(ใช)้ เวลาฝึก ประมาณ  2 เดือน เรียนมากบัพ่อครู 2  คน คือ พ่อครูคาํอา้ย  บา้นป่า
หดั  และพ่อครูศรีทวน  วิธีการคือ พ่อครูแต่งบทซอให้อ่าน (วราวุติ  ญาวิละ, การส่ือสารระหวา่ง
บุคคล,  27 ธนัวาคม 2555)  

2.  การสืบทอดแบบสายตระกลู 
ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่แลว้ช่างซอรุ่นอาวุโส ท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นระดบัพ่อ

ครูแม่ครูซอ  จะไดรั้บการสืบทอดมาแบบสายตระกลู 
จากการสัมภาษณ์ พ่อครูศรีทวน หอมน้อย ครูเพลงซอลา้นนาท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดั

เชียงราย และเป็นตน้สายของการสืบทอดเพลงซอลา้นนาจงัหวดัเชียงราย  พบวา่เร่ิมหดัซอคร้ังแรก
ในปี พ.ศ. 2493 ท่ีบา้นเกิดคือ บา้นแม่จั้วเหนือ ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา (อดีตอยู่ในเขต อ. พาน   
จ. เชียงราย) โดยมีคุณตา คือพอ่อุย้เสาร์ ท่ีเป็นศิลปินท่ีมีความชาํนาญในดา้นการแต่งค่าว จ๊อย  สอน
ในการแต่งเน้ือร้อง และแม่ทอง มารดาท่ีมีอาชีพเป็นช่างซออยูแ่ลว้ เป็นผูส้อนการซอ  ต่อมาแม่และ
ตา ได้พาไปฝากตวัเป็นลูกศิษยแ์ม่ครูป๋ิว ซ่ึงเป็นช่างซอท่ีมีช่ือเสียงแห่งบา้นแม่จั้ว  จากนั้นก็เร่ิม
ติดตามแม่ครูออกไปซอในงานต่างๆ จนเกิดความชาํนาญในการซอ แลว้จึงเร่ิมรับงานดว้ยตวัเอง 
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ โดยไม่ตอ้งติดตามแม่ครูไปทุกท่ีอีก ซ่ึงพ่อครูศรีทวน  สอนน้อย ได้
กล่าวถึงความยากลาํบากท่ีกวา่จะไดร้้องเพลงซอลา้นนาวา่ตอ้งสนใจจริงจงั ไปใชชี้วิตอยูท่ี่บา้นครู 
ปรนนิบติัจนกว่าครูจะยอมรับเราเป็นลูกศิษย ์ตอนแรกก็หัดร้องตามเน้ือร้องท่ีครูเขียนมาให้ และ
ฝึกฝนบ่อยๆ ก็จะร้องไดต้ามสถานการณ์งานแสดงและไม่ตอ้งท่องตามเน้ือร้องดงัคาํกล่าวท่ีวา่ 

“การเป็นช่างซอเม่ือก่อน ตอ้งมีความสนใจแต้ๆ  (จริงๆ) ไปก๋ิน (กิน) ไปนอน อยูก่บัครู 
ห้ือเป้ินรับเฮา (ใหค้รูรับเรา) เป็นลูกศิษย ์แรกๆ ก็หดัร้องตามเน้ือท่ีพ่อครู ห้ือ (ให้) มาก่อน ถา้ไดซ้อ
บ่อยๆ จะฮอ้ง (ร้อง) ไดเ้องตามสถานการณ์  บ่ (ไม่) ตอ้งใชเ้น้ือ (หมายถึงเน้ือร้องเพลงซอ-ผูว้ิจยั)” 
(ศรีทวน สอนนอ้ย, การส่ือสารระหวา่งบุคคล,  11  กุมภาพนัธ์ 2552)  
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ภาพที ่8.1  พอ่ครูศรีทวน  สอนนอ้ย   

 
ซ่ึง การเป็นสมาชิกในครอบครัวของช่างซอนั้นเอง ทาํให้ไดมี้โอกาสไดเ้ห็น ไดย้ิน เกิด

การซึมซบั และเรียนรู้ และอยากร้องเพลงซอดงัเช่น ช่างซอบ่าโก๋  (นายเขียว ใจธรรม) คณะโก๋ตุ่น
และช่างซอบ่าเก๋ (นายนครินทร์  ใจธรรม)  คณะบ่าเก๋ อีเต่า  ต.ศรีคํ้า อ.แม่จนั (ปัจจุบนัรวมคณะกนั
แลว้)  ซ่ึงเป็นพี่นอ้งกนั และมีพอ่เป็นช่างซอ (พอ่ครูสองเมืองยา้ยมาจากลาํพนู)  ก็ให้สัมภาษณ์วา่ได้
แรงบนัดาลใจมาจากพอ่  เห็นพอ่ไปซอก็อยากซอเป็นบา้ง 

“อีป้อเป๋นจั้งซอ (พอ่เป็นช่างซอ) ก็เลยเฮียนฮู ้(เรียนรู้) มาจากเป้ิน (พ่อ)  ไดฟั้งป้อ (พ่อ) 
ซอแลว้ฮูสึ้กม่วน (รู้สึกสนุก)  เสียงซอมีเสน่ห์” (นครินทร์ ใจธรรม, การส่ือสารระหวา่งบุคคล,  27 
ธนัวาคม 2555) 

หรือช่างซอมยุรา (นางมยุรา  สุภาวดี)  หัวหน้าซอคณะมยุรา  ป่าก่อดาํ ก็สืบทอดการ
เป็นช่างซอมาจากครอบครัว เน่ืองจากการท่ีบิดาเป็นช่างซอมาก่อน และ เป็นหัวหน้าวงทาํให้คลุก
คลีอยูก่บัการซอมาตลอดตั้งแต่ยงัเล็ก แมจ้ะมีอยูช่่วงหน่ึงท่ีหยุดไปแต่งงานมีครอบครัว  มีภาระตอ้ง
เล้ียงลูก แต่หลงัจากลูกๆ โตพอจะช่วยเหลือตวัเองไดแ้ลว้  ก็คิดถึงการซอ  และกลบัมาสืบต่อคณะ
ซอของพอ่มาจนถึงปัจจุบนั 

“อีป้อเป้ินเป๋นจา้งซอ (พอ่เป็นช่างซอ)  เป๋นตวัหนา้วงตวย (ดว้ย)  ก็ไดห้นัแต่นอ้ย (เห็น
แต่เด็ก) ก็หดัแลว้ก็เล่นตวยเป้ินมา (เล่นตามพอ่) มาย ั้ง (หยดุ) ไปหวา่ง (ช่วง) ต๋อน (ตอน) แต่งงานก่
มีลูกเล้ียงลูก พอลูกใหญ่ ก็กลบัมาซอแหม (อีก) เพราะใจ๋มนัฮกั (รัก) ” (มยุรา  สุภาวดี, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 27 ธนัวาคม 2555) 
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นอกจากน้ี แมค้นในครอบครัวจะไม่ไดเ้ป็นช่างซอโดยตรง  แต่เป็นสมาชิกในคณะซอ
คือ เป็นช่างป่ี ดงัเช่น ช่างซอแม่ทองสร้อย (นางสร้อยสุดา  ภิราษร) คณะทองสร้อย  หนองเกา้ห้อง 
ท่ีไดใ้หส้ัมภาณ์วา่ พอ่เป็นช่างป่ี (นกัดนตรีเป่าป่ีประกอบการซอ)  ก็ไดมี้โอกาสติดตาม  เวลาพ่อไป
เล่นดนตรีตามงานต่างๆ  เกิดความซึมซับโดยไม่รู้ตวั และคิดว่าการสืบทอดทางสายเลือดน่าจะมี
ส่วนสาํคญั 

“ป้อของแม่เป๋นจา้งป่ี (พ่อเป็นช่างป่ี)  เป๋น (เป็น) นกัดนตรี ก่เลยสืบสายเลือดกัน๋ (กนั) 
มา ต้ีบ่าเด๋ียว (ปัจจุบนั) เป้ิน (เขา) ฮอ้ง (เรียก) สืบทอดดีเอ็นเอ เฮา (เรา) ตอ้งมีเจ้ือ (เช้ือ) สายพ่อง 
(บา้ง) ...ลองสังเกตผอ่ (ดู)” (สร้อยสุดา ภิราษร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล,  1 กุมภาพนัธ์ 2552) 

3.  การสืบทอดแบบครูพกัลกัจาํ 
แมไ้ม่ไดสื้บทอดมาทางสายเลือด แต่ชาวบา้นทัว่ไปท่ีเป็นผูมี้ความสนใจ ชอบร้องซอ

เป็นการส่วนตัว มีพรสวรรค์  ก็สามารถเรียนรู้ฝึกหัดการซอได้ดังเช่นช่างซอพ่อครูสิงห์แก้ว     
(สิงห์แกว้  วงศม์ูล) ท่ีกล่าววา่ราว พ.ศ. 2490 ซอไดรั้บความนิยมจากคนสมยันั้นมาก พ่อครูมีความ
สนใจส่วนตวั แอบฟัง จาํเน้ือหาและการร้องเสียงสูงตํ่า เป็นลกัษณะครูพกัลกัจาํ (สิงแกว้ วงค์มูล, 
การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 12 เมษายน 2554) 

หรือช่างซอแม่จนัตา  (สุนนัทา  แตม้ทอง)  คณะจนัตา ศาลาหลม้ ก็ไดก้ล่าวไวว้่า แม่
ของแม่จนัตาแมไ้ม่ไดเ้ป็นช่างซอโดยตรง  แต่ส่วนตวัแลว้ท่านมีความหลงไหลในซอมาก จึงมกัร้อง
เล่นในชีวิตประจาํวนั  ซ่ึงแม่จนัตาไดย้ินแม่ซอในบา้นมาตั้งแต่ยงัเป็นเด็ก  จึงเกิดความชอบ และ
อยากเรียนซอข้ึนมา เลยแอบไปเรียนกบัครูซอท่ีอยูใ่นหมู่บา้น 

“อีแม่ของแม่ เป้ินก็หุม (ชอบ)  เป้ินชอบอั้นเตอะ (นั่นแหละ) คนตะก่อน (เม่ือก่อน) 
เป้ินตึง (จึง) จา้งจอ้ยซอ เล่นค่าวกัน๋ เอาไวห้ยอกกัน๋ แม่เลยไดย้ินแต่นอ้ย (ตั้งแต่เล็ก) แลว้เลยสนใจ๋
และไปลกัเฮียน (แอบเรียน) ” (สุนนัทา แตม้ทอง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 2552) 

ดงันั้นจึงพบวา่ ช่างซอในยคุซอแบบดั้งเดิมของจงัหวดัเชียงรายส่วนใหญ่ มีแรงบนัดาล
ใจในการขบัซอมาจากคนในครอบครัว  โดยเฉพาะจากพ่อแม่ท่ีเป็นช่างซออยู่แลว้  จะค่อนขา้งมี
อิทธิพลต่อการอยากเป็นช่างซอของลูกตามไปดว้ย   ซ่ึงพ่อแม่ก็จะสอนขั้นพื้นฐานก่อน จากนั้นถา้
คิดว่าลูกพฒันาได ้ ก็จะสนบัสนุน แลว้ส่งไปฝึกฝนหรือเรียนกบัครูซอคนอ่ืนๆ ท่ีมีช่ือเสียงหรือมี
ความสามารถในขั้นสูงต่อไป เพราะครูซอแต่ละท่าน จะมีพรสวรรค์หรือความสามารถโดดเด่น
แตกต่างกนัไป เช่น ความสามารถในเร่ืองการใช้เสียงขบัซอ การเก็บคาํซอ (การจบท่อนเน้ือร้อง
อยา่งไร ใหส้ละสลวยและมีสัมผสัท่ีถูกตอ้งตามหลกัทางวรรณศิลป์ของการซอท่ีจะทาํให้การขบัซอ
ไพเราะ ชวนฟังมากข้ึน) เป็นตน้  และส่วนมากจะไปฝากตวักบัครูซอท่ีอยูใ่นชุมชน เน่ืองจากเป็นท่ี
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รู้จกั คุน้เคย และสะดวกในการเดินทาง ซ่ึงพ่อครูในจงัหวดัเชียงรายท่ีนิยมฝากตวัเป็นศิษยก์็พ่อครู
ศรีทวน  สอนนอ้ย 

8.1.2  ยคุซอปะทะส่ือมวลชน 
ในยุคซอปะทะส่ือมวลชน พบว่า การสืบทอดระดับครัวเรือนลดน้อยลง  เน่ืองจาก

บรรยากาศแวดลอ้มใกลต้วัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเพลงซอเร่ิมจางหายไป  ความเก่ียวพนักนัทางสายเลือดใน
การสืบทอด  เช่น จากพ่อแม่สู่ลูก  พี่น้อง คนในครอบครัว หรือเครือญาติ  ท่ีช่วยสร้างความสนใจ
และทาํใหเ้กิดการซึมซบัในจิตใจไม่มีปรากฏให้เห็นมากนกัเพราะไม่มีเหตุจูงใจให้ทายาทอยากสืบ
ทอดอาชีพการเป็นช่างซอ 

ส่วนการสืบทอดระดบัชุมชนนั้นพบว่า  ผูเ้รียนท่ีมีความสนใจอยากจะฝึกหัดซอ จะมี
โอกาสแสวงหาพ่อครูแม่ครูซอไดต้รงตามท่ีตอ้งการมากข้ึนเน่ืองจากไดรั้บขอ้มูลผ่านทางส่ือ โดย
พอ่ครูแม่ครูเพลงซอท่ีมีช่ือเสียง จะเป็นท่ีรู้จกัในระดบัชุมชนและขยายไปสู่ระดบัทอ้งถ่ิน ทาํให้มีลูก
ศิษยท่ี์สนใจเดินทางมาขอฝากตวัเป็นศิษย ์ซ่ึงพอ่ครูแม่ครูซอก็ยงัมีวิถีในการรับเป็นศิษยค์ลา้ยกบัยุค
ซอแบบดั้งเดิม คือดูท่ีความตั้งใจจริง การมีพรสวรรค์อาจไม่จาํเป็นต้องตามไปปรนนิบติัรับใช้
การบา้น การเรือน  และคอยติดตามไปยงัสถานท่ีต่างๆ ในกรณีท่ีมีงานแสดงซอเหมือนในอดีต  ไม่
เข้มงวดเหมือนสมยัการเรียนในยุคซอแบบดั้งเดิม  โดยอาจมีโอกาสตามไปร่วมแสดงผ่านทาง
ส่ือมวลชน เป็นการค่อยๆ เรียนรู้จนกว่าจะสามารถแสดงอย่างจริงจังเป็นอาชีพเสริมได้ดัง
รายละเอียดตามหวัขอ้ยอ่ยต่อไปน้ี 

1.  สืบทอดแบบแสวงหาครู 
ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้วา่ จากการเก็บขอ้มูลพบวา่ช่างซอรุ่นใหญ่ในจงัหวดัเชียงราย  ส่วน

ใหญ่จะผา่นการเรียนรู้มาจากครูซอสายเดียวกนัคือพ่อครูศรีทวน  สอนนอ้ย  เน่ืองจาก เป็นช่างซอท่ี
มีช่ือเสียงโด่งดงัมากในระดบัชุมชนและทอ้งถ่ินในยุคนั้น  โดยเป็นช่างซอระดบัจงัหวดัคนแรกๆ ท่ี
ไดรั้บเชิญไปออกรายการโทรทศัน์ช่อง 8 ลาํปาง  โดยมีช่างซอแม่ทองสร้อย ซ่ึงในสมยันั้นอยู่ใน
ฐานะเป็นลูกศิษยเ์อก  ไดติ้ดตามไปอดัเทปรายการออกอากาศดว้ย  ยิ่งสร้างช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกั
อย่างกวา้งขวางในเขตภาคเหนือตอนบน  ช่างซอของจงัหวดัเชียงรายทุกคนต่างยอมรับในฝีมือ 
โดยเฉพาะการประพนัธ์บทซอของพ่อครู และตอ้งการฝากเป็นศิษยพ์่อครูศรีทวน  เน่ืองจากจะมี
โอกาสประสบความสําเร็จในอาชีพ โดยใช้ความมีช่ือเสียงของพ่อครูศรีทวน เป็นใบเบิกทาง  ซ่ึง
ช่างซอบางคนใชเ้ป็นช่ือสร้อยต่อทา้ยในวงการ  หรือใชช่ื้อเขียนลงในป้ายช่ือคณะ หรือไม่ในคาํซอ
ก็จะมีเน้ือร้องท่ีกล่าวถึงความเป็นศิษยพ์่อครูศรีทวนด้วย ซ่ึงสร้างความน่าเช่ือถือและได้รับการ
ยอมรับ ทาํใหเ้ป็นสะพานในการสร้างช่ือเสียง อีกทางหน่ึง ดงัท่ีช่างซอบ่าเก๋ ซ่ึงเป็นช่างซออีกคนท่ี
ไดฝ้ากตวัเป็นศิษยแ์ละคลุกคลีอยูก่บัพอ่ครูศรีทวนมานานไดใ้หข้อ้มูลวา่ 
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“สมยัก่อนป้อครู (พ่อครู ) เป้ินมีจ้ือเสียงขนาดนกั (มีช่ือเสียงมาก) ไผ (ใคร) ก็อยากมา
เฮียนตวย (เรียนดว้ย)  เฮียน (เรียน) จบแลว้เอาจ้ือเสียงเป้ิน (ช่ือเสียงของพ่อครู) ไปโฆษณาในกาํซอ
เวลาฮอ้ง (เน้ือหาของซอ)  เช่น เขียนป้ายช่ือคณะ แลว้มีวงเล็บบอกวา่ศิษยป้์อครูศรีทวน” (นครินทร์  
ใจธรรม, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 27 ธนัวาคม, 2555)  

หรืออยา่งช่างซอไกรวฒิุ ท่ีเป็นช่างซอท่ีเร่ิมมีช่ือเสียงอยูใ่นยุคซอปะทะส่ือมวลชนตอน
ปลายๆ ไดก้ล่าวเสริมวา่“ใจ ้(ใช)้ เวลาฝึกประมาณ 2 เดือน อนัน้ีข้ึนอยูก่บัความสนใจ๋ (สนใจ ) เฮียน 
(เรียน) มากบัป้อ (พ่อ) ครู  2 คน คือ ป้อ (พ่อ) ครูคาํอา้ย บา้นป่าหดั กบัป้อ (พ่อ) ครูศรีทวน เพราะ
ป้อครู (หมายถึงพ่อครูศรีทวน) เป้ินมี จ้ือเสียง (ช่ือเสียง) จา้งซอเจียงฮาย (ช่างซอเชียงราย) ไผก็
อยากเป๋น (ใครก็อยาก) เป็นลูกศิษย ์(วราวฒิุ ญาวลิะ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 27 ธนัวาคม 2555)  

ดงันั้นจึงพบวา่ ช่างซอของจงัหวดัเชียงรายในยคุซอปะทะส่ือมวลชนท่ีส่ือมวลชนเขา้มา
มีบทบาทนั้น ส่วนใหญ่ มีแรงบนัดาลใจในการขบัซอมาจากพ่อครูแม่ครู ซ่ึงตนเองไดย้ินช่ือเสียงมา  
โดยเฉพาะจากพอ่แม่ท่ีเป็นช่างซออยูแ่ลว้  จะค่อนขา้งมีอิทธิพลต่อการอยากเป็นช่างซอของลูกตาม
ไปดว้ย ซ่ึงพ่อแม่ก็จะสอนขั้นพื้นฐานก่อน จากนั้นถา้คิดวา่ลูกพฒันาได ้ ก็จะสนบัสนุน แลว้ส่งไป
ฝึกฝนหรือเรียนกบัครูซอคนอ่ืนๆ ท่ีมีช่ือเสียงหรือมีความสามารถในขั้นสูงต่อไป เพราะครูซอแต่ละ
คนจะมีพรสวรรคห์รือความสามารถโดดเด่นแตกต่างกนัไป เช่น ความสามารถในเร่ืองการใชเ้สียง
ขบัซอ การเก็บคาํซอ (การจบท่อนเน้ือร้องอยา่งไร ให้สละสลวยและมีสัมผสัท่ีถูกตอ้งตามหลกัทาง
วรรณศิลป์ของการซอท่ีจะทาํใหก้ารขบัซอไพเราะ ชวนฟังมากข้ึน) เป็นตน้  และส่วนมากจะไปฝาก
ตวักับครูซอท่ีอยู่ในชุมชน เน่ืองจากเป็นท่ีรู้จกั คุน้เคย และสะดวกในการเดินทาง ซ่ึงพ่อครูใน
จงัหวดัเชียงรายท่ีนิยมฝากตวัเป็นศิษยก์็คือพอ่ครูศรีทวน  สอนนอ้ย   

ซ่ึงกว่าจะได้ฝากตวัเป็นศิษย์ และฝึกฝนจนซอออกงานได้ ตอ้งใช้เพียรพยายามและ
อดทนเป็นอย่างยิ่งยวดช่างซอบางคนตอ้งใจรักจริงๆ และตอ้งอาศยัความอดทนเป็นอย่างมาก  ซ่ึง
จากการเก็บขอ้มูลช่างซอท่ีเร่ิมตน้ฝึกหัดซอโดยมีอายุมากท่ีสุด แต่ก็อาศยัความเพียรฝึกจนสําเร็จ
และนาํมาใชป้ระกอบวชิาชีพได ้คือช่างซอจนัทร์ตาท่ีไดใ้หส้ัมภาษณ์ดว้ยสีหนา้แห่งความภูมิใจวา่ 

“หดัซอมาตั้งแต่หลงัเกณฑ์ทหารอายุซาวเอ็ด ( 21)  หาซะตงัค์ (เงิน) มาข้ึนขนัเองตอน
นั้นก็ 12 บาท  หดัซอซอบ่เป๋น (ไม่เป็น) โดนเอาป่ีปุ๊ป (ตี) หวัก็ไห้เอียะ (ร้องไห้)  อายุซาวเอ็ด (21) 
หนา (เน้นเสียง-ผูว้ิจยั) เห็นพ่อครูศรีทวนซอม่วน ข้ึนอีลงอี  ใหม่ๆ เขียนโน้ตห้ือ (ให้)  ไปจะปุ
ละมา้ย ซกัจ่ิมสองจ่ิม (บทสองบท) จากนั้นห้ือเฮา (ใหเ้รา) เก็บเอา (เก็บคาํซอ)   อยากเป็น (อยากซอ
เป็น)  ไปท่ีไหนก็หดัตวย (หดัร่วมกบั) หมู่  กลางลานบา้นไค่เป็นซอ (อยากซอได)้  ป้อครูเป้ิน (พ่อ
ครู) ขายมีด ก็ไปจวยต๋ี (ช่วยตี) มีด แบกมีดข้ามดอยตามเป้ิน (ครู) ไป เพราะอยากเป๋น (เป็น)   
เม่ือก่อนเจียงฮายแม่สาย ค่ารถเมลเ์ขียว 2  บาท ก็ตวยเป้ิล (ตามพอ่ครู) ไป  ข่ีรถถีบมาจากพานมาแม่
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ลาว (ระยะทางประมาณ 20กิโลเมตร)  เพราะอยากซอ  โดนเป้ิน (พ่อครู) ว่า ซอบ่จา้ง (ไม่เป็น) แต่
อยากซอ  ถือวา่เป็นคาํเตือนสติเรา วา่ตอ้งพยายาม อยา่นอ้ยใจ เพราะจะไม่ไดเ้ป็นช่างซอ  เมืองพาน
เม่ือก่อนจะลงดว้ยสระเอีย เด๋ยวน้ีเอือละ  ตามพ่อครูมาหลายคน..ครูสุดทา้ยก็พ่อศรีทวน  อยู่ท่ีเรา
เรียนอ่ะหยงั (อะไร) ท่ีดีก็เฮียน (เรียน) ” (จนัทร์ตา  กนัทา, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 16 มีนาคม 
2556)  

2.  สืบทอดแบบสายตระกลู 
การสืบทอดแบบสายตระกูลหรือการสืบเช้ือสายของช่างซอในจงัหวดัเชียงรายนั้น 

พบวา่เหลือช่างซอท่ีเป็นสายเลือดแม่ลูกกนัเพียงคู่เดียวคือช่างซอแม่ทองสร้อยกบัช่างซอสมปราชญ ์ 
ภิราษร ซ่ึงยงัคงร้องคู่กนัตามงานต่างๆ  เป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งกวา้งขวาง  โดยจะเป็นการร้องสลบักนั
ถามตอบระหวา่งช่างซอฝ่ายลูกและฝ่ายแม่  ถา้เป็นเน้ือหาพิธีการส่วนมากแม่จะเป็นฝ่ายตอบและลูก
ชายเป็นฝ่ายถาม ส่วนถ้าเป็นเน้ือหาทัว่ไปท่ีเก่ียวกบัชีวิตประจาํวนัและสถานการณ์ปัจจุบนัก็จะ
เปล่ียนจากแม่เป็นฝ่ายถามแทน ดงัท่ีช่างซอแม่ทองสร้อยไดก้ล่าวดว้ยนํ้าเสียงอ่อนแรงวา่ 

“ก่ (ก็) เหลือแต่แม่ (หมายถึงแม่ทองสร้อย) กบัสมปราชญเ์น่ียกะ (น่ีแหละ) ต้ี (ท่ี) เป็น
จา้งซอแม่ลูกกัน๋ (กนั)  ลูกหลานคนอ่ืนเป้ินก็บ่เอากัน๋ (ไม่สนใจกนั) แลว้ เพราะวา่มนับ่าม่วน (ไม่
สนุก) บ่าเร้าใจ๋ (ไม่เร้าใจ) เหมือนเพลงสมัยใหม่ ฝึกก็ยาก สู้ไปยะ (ทาํ) อย่างอ่ืนบ่ (ไม่) ได ้      
(สร้อยสุดา  ภิราษร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 สิงหาคม 2554)   

ส่วนช่างซอคาํแสน  ช่างซอรุ่นใหญ่ท่ีเห็นวา่การใชเ้คร่ืองเสียงมาช่วยเพิ่มจงัหวะสร้าง
ความคึกคกัใหก้บัการร้องเพลงกาํลงัไดรั้บความนิยมเพิ่มมากข้ึน  จึงไดผ้นัตวัเองจากช่างซอมาตั้งวง
ดนตรีแบบประยุกต์แบบสตริงลูกทุ่ง ท่ีใช้ช่ือเรียกตามช่ือหมู่บา้นท่ีอยูว่่า “วงนางแล 7”  ซ่ึงหันมา
เล่นดนตรีลูกทุ่งคาํเมืองเป็นหลกั  แต่ในขณะเดียวกนัก็ยงัมีความพยายามสอดแทรกการซอเขา้ไป
ดว้ยในช่วงพกัของนกัร้อง  แมลู้กหลานจะยงัอยูใ่นแวดวงการเล่นดนตรีอยู ่ แต่ก็จะเป็นลกัษณะนกั
ดนตรีประยกุต ์ไม่ไดสื้บทอดการเป็นช่างซอโดยตรงโดยช่างซอคาํแสนไดใ้หข้อ้มูลวา่ 

“เป๋น (เป็น) ลกัษณะงานต้ีคนในบา้นยะตวยกัน๋ (ทาํดว้ยกนั)  คือ ลูกบ่าว (ลูกชาย) เป๋น 
(เป็น) นักดนตรี  ลูกสาวเป๋น (เป็น) นักฮ้อง (นักร้อง)  หลานๆ และญาติพี่น้อง เป็นแด๊นเซอร์      
(นกัเตน้) (คาํแสน  แกว้สืบ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 18 กุมภาพนัธ์ 2556)  

3.  สืบทอดแบบครูพกัลกัจาํ 
การท่ีส่ือมวลชนเขา้มาทาํให้ผูท่ี้สนใจเรียนรู้การซอ  สามารถมีช่องทางในการเรียนลดั

จากส่ือหลากหลายประเภท โดยวธีิการเรียนก็ง่ายและสะดวกข้ึนไม่วา่จะเป็นการเรียนจากซีดี วีดีโอ  
ในลกัษณะถา้ชอบช่างซอคนใด ลีลาแบบใด ก็จะเปิดฟังแลว้จาํมา ดงัท่ีช่างซอบ่าเก๋  ช่างซอรุ่นใหญ่ 
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ท่ีมีช่ือเสียง ในสมัยนั้ นได้ให้สัมภาษณ์ว่า ได้แบบอย่างมาจากการท่ีได้ยินพ่อครูศรีทวนซอ
ออกอากาศ พอฟังแลว้ก็ชอบ  จะนาํมาหดัร้องตามบา้ง  

“ไดย้ินพ่อครูศรีทวนซอเร่ืองเศรษฐีข้ีโว  ออกอากาศทางวิทยุ  ใค่ออกพ่อง (อยากออก
บา้ง) คนใดไดอ้อกวทิยถืุอวา่เป็นช่างซอมีระดบั” (นครินทร์ ใจธรรม, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 20 
มกราคม 2556) 

8.1.3  ยคุซอแบบประยกุต์ 
ในยคุซอแบบประยกุตพ์บการปรับตวัดงัน้ีคือ การสืบทอดระดบัครัวเรือน  เม่ือเด็กและ

เยาวชนคนรุ่นใหม่ ท่ีมีความเก่ียวพนักนัทางสายเลือดในการสืบทอด  ไม่วา่จะเป็นจากพ่อแม่สู่ลูก  
พี่นอ้ง คนในครอบครัว หรือเครือญาติ ตอ้งเขา้เรียนในระบบการศึกษาภาคบงัคบั  ประกอบกบัขาด
แรงจูงใจ  ทาํใหพ้บวา่ช่างซอท่ีสืบทอดในระดบัครัวเรือนไม่มีใหเ้ห็นเด่นชดัอีกต่อไปแลว้ 

ส่วนการสืบทอดระดบัชุมชนนั้นพบวา่  การท่ีผูมี้ความสนใจอยากจะฝึกหดัซอ สามารถ
เรียนรู้ผ่านทางส่ือ  รวมถึงการมีโอกาสเดินทางไปศึกษาเล่าเรียนต่างถ่ิน  และศักยภาพการ
ติดต่อส่ือสารระหว่างชุมชนและสังคมในวงกว้างข้ึน  จึงมีช่องทางใหม่ๆ ท่ีสะดวกกว่า                 
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1.  การเรียนแบบแสวงหาครู  
แมช่้างซอท่ีเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่จะมีวิธีเขา้ถึงรูปแบบการสืบทอด ท่ีเหมาะสมกบั

สภาพวิถีชีวิตของตนเองมากยิ่งข้ึน  แต่ก็ยงัพบว่า การแสวงหาครูมีมาแต่ดั้ งเดิม ในลกัษณะท่ีมา
เรียนกบัครูซอก็มีอยู่บา้ง  แต่เป็นการมาเรียนชั่วคร้ัง  ชั่วคราว เพื่อให้ครูซอช่วยแนะนําเทคนิค
วธีิการจากประสบการณ์ เช่นเร่ืองทาํนอง  ท่ีช่วยให้การซอมีความไพเราะ น่าฟังมากข้ึน  ทั้งน้ีจึงยงั
ตอ้งใชคุ้ณสมบติัของการสืบทอดท่ีสาํคญัอยา่งท่ีช่างซอประพนัธ์ ไดก้ล่าวไวว้า่ 

“มนัอยู่ท่ีพรสวรรค์  และความสนใจคนรุ่นใหม่ๆ ต่ี (ท่ี) ความจาํดีๆ  ก่ (ก็) ท่องได ้ ต้ี
เขียนห้ือ (ท่ีเขียนไปสามารถท่องได)้ ท่องได ้แต่ทาํนองน้ีตอ้งเฮียน (แต่ทาํนองยงัตอ้งเรียน)  ตอ้ง
หดั” (ประพนัธ์  ใจเงิน, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 2 กุมภาพนัธ์ 2556) 

ทั้งน้ี การท่ีมีการสืบทอดโดยพ่อครูแม่ครูซอนั้น  น่าจะยงัเป็นส่ิงสําคญัท่ีช่วยยึดเหน่ียว
จิตใจและเป็นพลงัใหซ้อได ้ดงัเช่น ช่างซอสมปราชญ ์ไดก้ล่าววา่ 

“แลว้ก่ (ก็) เอกลกัษณ์ของซออีกอย่างก็คือ การขบัร้องดว้ยไหวพริบปฏิภาณ  ความจาํ
ดว้ยความระลึกถึงครูอยู่ตลอดเวลา  ความกตญัํูทาํห้ือเฮาคิดออก (ทาํให้เราคิดเน้ือร้องเพลงซอ
ออก) เฮา (เรา) คิดถึงระลึกถึงครูทาํห้ือเฮา (ทาํให้เรา) คิดออก” (สมปราชญ์ ภิราษร, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 4 กุมภาพนัธ์ 2552) 
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ซ่ึงช่างซอรุ่นใหม่ จะมีโอกาสไดแ้สวงหาครู จากช่องทางต่างๆ บางคนเลือกเรียนจาก
ครูหลายๆ คน ท่ีมีความโดดเด่นแตกต่างกนัไป แลว้นาํมาปรับใชใ้หเ้หมาะกบัแนวทางของตนเอง 

จากการสัมภาษณ์ช่างซอชยัพรท่ีมีครูหลายคน เร่ิมจาก แม่ครูบวัซอนสอนโดยเอาบท
ซอใหม้าท่อง ต่อมา  แม่ครูคาํมูล สะเมิงต่อยอดสอนเทคนิค  สุดทา้ย พ่อครูจนัตา เลาคาํ สอนกลวิธี
การซอเป็นตน้ ทาํใหเ้ป็นช่างซอท่ีครบเคร่ือง ทั้งลีลาและเน้ือหา  

การเรียนซอ เน่ืองจากเป็นความชอบส่วนตวั โดยไปเรียนกบัแม่ครูคนแรกท่ีมีช่ือเสียง
เป็นท่ีรู้จกัมากนานคือ แม่ครูบวัซอน เมืองพร้าว ท่ีมีบา้นพกั อยู่ใกลท่ี้เรียน เรียนไดป้ระมาณ 1 ปี 
วิธีการท่ีแม่ครูบวัซอนสอนคือให้ศึกษาคน้ควา้เอง ไดร่้วมซอออกงานดว้ยนิดหน่อย ต่อมาไดไ้ป
เรียนกบัแม่ครูคาํมูล สะเมิง ไดเ้รียนรู้ว่าบทบาทการซอมีอะไรบา้ง มีอะไรมากกวา่การนัง่ซอ เช่น
ต้องมีการแสดงควบคู่ การแต่งตัวให้ดูดี  ซ่ึงต้องมีหลายชุด ชุดแรกควรให้เป็นของเก่าๆ  
นอกจากนั้นยงัสอนเก่ียวกบัการละเล่น การพดูบนเวที แซวอยา่งไรใหดี้ เนน้ละครซอพื้นบา้น ละคร
ซอในธรรม เช่นเร่ืองก่องขา้วนอ้ยฆ่าแม่ จาํปาส่ีตน้ กระดุมคร่ึงเม็ด หวัอกแม่ เป็นช่วงท่ีไดมี้โอกาส
ซอมากข้ึน เอาจริงเอาจงั สรุปคือแม่ครู บวัซอนสอนท่วงทาํนอง ซอเก็บคาํ (วา่ไปเร่ือยไม่ได)้ แม่ครู
คาํมูล สอน พรรณนาโวหาร ไดม้ากข้ึน การลาํดบั รวมถึง พิธีการซอและพ่อครูจนัตาสอน เก้ียวพา
ราศรี พิธีการ และทาํอย่างไรให้คนฟังไม่เบ่ือ” (วรากร อภิชยั, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 27 
ธนัวาคม 2555)  

2.  สืบทอดแบบสายตระกลู 
ยคุซอแบบประยกุตน้ี์ ยงัคงพบช่างซอท่ีเป็นสายเลือดแม่ลูกกนัเพียงคู่เดียวคือช่างซอแม่

ทองสร้อยกบัช่างซอสมปราชญ์ ภิราษร ซ่ึงยงัคงร้องคู่กนัตามงานต่างๆ เป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไป แต่
ในช่วงระยะหลงั ช่างซอผูเ้ป็นลูก เร่ิมจะตอ้งรับผิดชอบในภาระหน้าท่ีเร่ืองการเรียนหนกัข้ึน เพื่อ
เตรียมตวัสอบเขา้มหาวทิยาลยั ทาํใหแ้มจ้ะยงัคงสามารถแบ่งเวลาไปแสดงซอตามงานต่างๆ คู่กบัแม่
ไดอ้ยู ่แต่ก็ทุ่มเทนอ้ยลง และในอนาคตอนัใกลน้ี้ ถา้จะตอ้งไปเรียนต่อท่ีอ่ืน โดยเฉพาะท่ีไกลๆ ก็คง
ไม่สะดวกท่ีจะมาซอคู่กบัแม่ได ้ทาํให้เกิดปัญหาการขาดแคลนคู่ซอของคณะซอแม่ทองสร้อยอยา่ง
หลีกเล่ียงไม่ได ้ดงัท่ีช่างซอแม่ทองสร้อย ปรารภวา่ 

“ก่บ่ฮูจ้ะยะจะได (ก็ไม่รู้จะทาํอย่างไร) สมปราชญ์ (หมายถึงลูกชาย-ผูว้ิจยั) ก่ตอ้งไป
เฮียนต่อ (ก็ตอ้งไปเรียนต่อ) ต้ีไหนบ่ฮู ้(จะไดเ้รียนต่อท่ีไหนก็ไม่รู้) ก่ตอ้งเซาะกูถ้อ้งใหม่ (ก็ตอ้งหาคู่
ซอใหม่) ก่ตอ้งว่ากั๋นไป (ก็ว่ากันอีกที) อิดใจ๋อยู่ (เหน่ือยใจอยู่เหมือนกนั) (สร้อยสุดา ภิราษร,      
การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 2 สิงหาคม 2556)  
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3.  แบบครูพกัลกัจาํ 
เน่ืองจากวิถีชีวิตในปัจจุบนัท่ีเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในสถานศึกษา ซ่ึงกลายเป็นสถาบนั

หลกัของสังคมท่ีมีหนา้ท่ีในการอบรมบ่มเพาะทกัษะดา้นความรู้ และประสบการณ์ชีวิตท่ีจาํเป็นใน
การดาํเนินชีวิตต่อไปในอนาคต  ซ่ึงเด็กและเยาวชนตอ้งไดรั้บการศึกษาภาคบงัคบัจากการเรียนใน
ระบบโรงเรียน  ทาํใหก้ารเรียนรู้ฝึกหดัซอไม่ใช่ส่ิงจาํเป็น ข้ึนอยูก่บัความสนใจของผูอ้ยากเรียน เป็น
การเรียนตามอธัยาศยั ไม่ต่อเน่ือง  

ดงันั้นช่างซอรุ่นใหม่ๆ หรือผูท่ี้มีความสนใจอยากหดัร้องเพลงซอสามารถใชว้ิธีแบบครู
พกัลกัจาํ โดยการฝึกเองไดจ้ากส่ือบนัเทิงสมยัใหม่ท่ีเขา้ถึงมากข้ึนซ่ึงสามารถเลือกรูปแบบ  ลีลาและ
เน้ือหาไดต้ามตอ้งการ  

อย่างเช่น นายราชญั แก้วเลิศ เยาวชนคนรุ่นใหม่ท่ีสนใจในศิลปะวฒันธรรม สมาชิก
ชมรมอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย ไดใ้ห้ความคิดเห็นว่าสมยัปัจจุบนั  ไม่
จาํเป็นตอ้งไปหาเรียนกบัครูซอใหวุ้น่วาย เพราะเราไม่มีเวลา เด๋ียวน้ีอยากฝึกก็สามารถเปิดยทููป หาดู
ทางอินเทอร์เน็ตไดเ้ลย  ชอบแบบไหนก็เลือกเอามาหดัเองได ้(ราชญั  แกว้เลิศ, การส่ือสารระหวา่ง
บุคคล, 11 มีนาคม 2556)  

 
8.2  วธีิการสืบทอด 

8.2.1  ยคุซอแบบดั้งเดิม 
เพลงซอของเชียงราย จดัอยูใ่นประเภทเพลงพื้นบา้น เน่ืองจากเป็นการขบัลาํนาํประจาํ

ทอ้งถ่ินของชาวล้านนา ท่ีใช้ร้องเล่นทัว่ไป ในกิจกรรมหรืองานสําคญัของทอ้งถ่ิน เป็นลกัษณะ
เพลงปฏิพากย ์คือ มีนกัร้องชายหญิงท่ีเรียกว่า ช่างซอ ทาํหน้าท่ีขบัเพลงเป็นทาํนองต่างๆ โตต้อบ
กนั โดยในยุคซอแบบดั้งเดิมน้ี วิธีการสืบทอดจึงเป็นแบบมุขปาฐะ (Oral Culture) คือเป็นการต่อ
เพลงซอแบบปากต่อปาก ใช้การสังเกตและจดจาํ ไม่มีการจดบนัทึกไว ้การสืบทอดมาจากคาํบอก
เล่าและการร้องให้จาํเสียเป็นส่วนมาก ช่างซอจะอาศยัการจดจาํจากการร้องของพ่อครู แม่ครู เป็น
หลกั จากนั้นก็เอามาท่องจาํเอง ซ่ึงตอ้งฟังบ่อยๆ เพื่อให้เกิดความแม่นยาํในการจาํเน้ือร้องและ
ทาํนองได ้ต่อมาในระยะหลงัจึงมีการจดจาํคดัลอกต่อๆ กนัมา และมีการเขียนเน้ือเพลงให้ฝึกหัด
ร้อง 

โดยช่างซอประพนัธ์ (นายประพนัธ์ ใจเงิน) คณะจนัตา ศาลาหลม้ ไดก้ล่าววา่ ในตอน
แรกท่ีฝึกนั้น ครูซอจะมีโน้ตเพลงซอลา้นนา อาจสัก 5-10 บท มาให้หัดร้องจนเกิดความชาํนาญ รู้
หลกัการข้ึนลงของเสียงและการสัมผสัสระและพยญัชนะ แลว้ถึงไปหัดร้องประกอบเคร่ืองดนตรี
ใหเ้กิดความไพเราะ ซ่ึงถา้ชาํนาญข้ึนก็จะสามารถซอเน้ือร้องแบบอ่ืนๆ ไปไดเ้อง 
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“ตอนแรกต้ีเฮียน (ท่ีเรียน) น่ีก็เป๋น (เป็น) โนต้ห้ือมา ป้อครู (พ่อครู) จะเขียนมาห้ือ (ให้) 
ซัก 5-10 บท ห้ือ (ให้) เอามาท่อง ข้ึนเตา้อั้น (เท่านั้น) ลงเตา้อ้ี (เท่าน้ี)  แลว้เอามาเขา้ป่ีว่าสั้ นยาว
ขนาดไหน  แต่ถา้เฮา (เรา) พอเป๋น (เป็น) แลว้ก็จะกัน๊ (พยายาม) เอาคนเดียว” (ประพนัธ์  ใจเงิน, 
การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 2552)  

ส่วนช่างซอจนัทร์ตา (นายจนัทร์ตา  กนัทา) คณะรุ่งฟ้าเจริญศีล  สันตน้กอก ไดก้ล่าวถึง
วิธีการเรียนว่าตอ้งฝากตวัเป็นศิษย ์1. มีขนัครู  2. มีบทเน้ือซอให้ เช่น  13 ทาํนองแต่ละทาํนองมี
เน้ือหาใหม้าหดัซอ  1-2  บท  ช่างซอจะเอามาท่องจาํแลว้มาฝึกเก็บคาํซอเอง เช่น เพลงเก้ียวสาว ให้
มีการสัมผสัสระเดียวกนั ใชเ้วลาเรียน  มากกวา่ 2 ปี โดยตอ้งใชค้วามอดทนและพยายาม 

“ก๋านเฮียน (การเรียน) ตอ้งมีขนัตั้ง (ขนัครู) แลว้ครูเป้ินก่อจะมีบทมาฮ้ือท่อง (มีบทมา
ใหท้่อง)  เป็นทาํนองแต่ละทาํนองก่อจะมีซกับทสองบท  เฮา (เรา) ก็จะเอามาท่องจํ๋า (ท่องจาํ) แลว้
เก็บคาํซอคนเดียว (เก็บเอง-ผูว้ิจยั) ใจเ้วลาเฮียนสองป๋ีป๋าย (ใช้เวลาเรียนสองปีกว่า) อดเอาขนาด
หนกั (ใชค้วามอดทนมาก-ผูว้จิยั) ” (จนัทร์ตา  กนัทา, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 27 ธนัวาคม 2555)  

วิธีการสืบทอดในอดีตจึงเนน้การสอนในลกัษณะมุขปาฐะ  คือ ต่อเน้ือซอแบบปากต่อ
ปาก ใหจ้ดจาํทั้งเน้ือร้องและทาํนอง  นอกจากนั้นสาํหรับผูเ้รียนท่ีอ่านออกเขียนได ้พ่อครูแม่ครูก็จะ
ใชว้ธีิการจดเน้ือหาเป็นบทใหอ่้านท่องจาํ เม่ือจาํเน้ือหาไดแ้ลว้จึงมาเขา้ทาํนองและฝึกเก็บคาํให้รู้คาํ
สัมผสัตามฉนัทลกัษณ์  ซ่ึงตอ้งฝึกซอบ่อยๆ จนเกิดความชาํนาญ 

8.2.2  ยคุซอปะทะส่ือมวลชน 
วิธีการสืบทอดแบบยุคดั้ งเดิม เร่ิมจากลักษณะการเรียน  ท่ีเรียกว่าการสืบทอดแบบ

วรรณกรรมมุขปาฐะ (Oral Culture)  คือเป็นการต่อเพลงซอจากปากต่อปาก เป็นบทๆ ไป  เป็น
ลกัษณะเร่ืองเล่าท่ีไม่มีการบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  ก็จะมีช่างซอบางคนเท่านั้นท่ีรู้หนงัสือ  
และมาในยุคหลงัก็มีตน้ฉบบัท่ีแต่งข้ึนเป็นลายลกัษณ์อกัษร (Written Culture) และมีการจดจาํ
คดัลอกต่อๆ กนัมา แต่ไม่มีการเก็บรักษารวบรวมไวอ้ยา่งเป็นระบบ  จึงทาํให้บทซอสูญหายไปมาก  
ดงันั้นรุ่นต่อๆ มาจึงสืบทอดมาจากคาํบอกเล่าและการร้องเป็นตวัอย่างแลว้ให้จาํเองเสียเป็นส่วน
ใหญ่  ช่างซอจะอาศยัการจดจาํจากการร้องของพ่อครู แม่ครู เป็นหลกั จากนั้นก็เอามาท่องจาํเอง ซ่ึง
ตอ้งฟังบ่อยๆ ฝึกบ่อยๆ เพื่อให้เกิดความแม่นยาํในการจาํเน้ือร้องและทาํนองได ้ รวมถึงการค่อยๆ 
ซึมซับลีลาการซอของพ่อครูแม่ครูไปในตวัอีกทางหน่ึงดว้ย ดงัท่ีช่างซอจนัทร์ตา คณะรุ่งฟ้าเจริญ
ศิลป์ ไดก้ล่าววา่  

หล่มเจียงฮาย (กลุ่มเชียงราย) เอากาํซอ (เน้ือซอ) จากพอ่ครูศรีทวนหมด  เป้ิน (พ่อครูศรี
ทวน) แต่งออกมา  ก็บ่ (ไม่ได้) เรียกว่าซ้ือ  จะห้ือเอง (หมายถึงจ่ายเงินค่าบทซอ)  2-3 ปัน (2-3     
พนับาท) บางคนข้ีจ๊ิ (ตระหน่ี) ก็ไปลอกเลียนแลว้มาอา้งจ้ือ (อา้งช่ือ)  ป้อครู (พ่อครู) ก็แต่งมาให้มี
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เน้ือร้อง ทาํนองดว้ย เฮา (รา) ก็ศึกษาไป ข้ึนอยูก่บัสมอง สติปัญญา แต่ป้อครู (พ่อครูศรีทวน) น่ีสุด
ยอดแลว้ ข่ีรถไปก็แต่งคาํซอได ้(จนัทร์ตา กนัทา, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, ,16 มีนาคม 2556)  

วิธีการสืบทอดจึงเน้นลกัษณะลายลกัษณ์อกัษรมากข้ึน กล่าวคือ พ่อครูจดบนัทึกและ
เขียนเน้ือหาเป็นบทให้อ่านท่องจาํลูกศิษยจ์ะจาํเน้ือหาแลว้จึงมาเขา้ทาํนองและฝึกฝนเองแลว้แต่ว่า
ลูกศิษยค์นใดจะเอาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกบัรูปแบบของตนเอง ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีเกิดข้ึนในช่าง
ซอรุ่นใหญ่ ไปจนถึงช่วงรอยต่อของช่างซอท่ีอยูใ่นช่วงวยัรุ่นตอนปลาย  

โดยจากบทสนทนาระหว่างช่างซอรุ่นใหญ่แม่จนัตา กบัผูว้ิจยั ท่ีได้ให้ภาพเก่ียวกับ
วธีิการในการสอนลูกศิษยท่ี์มาเรียนซอ ไวด้งัน้ี 
แม่จนัตา “อย่างถ้าเขา้มาบอกแม่ว่าจะเฮียน (เรียน) ซอ  แม่ก่จะห้ือ (ก็จะให้) บทซอ  มานั่ง

ซอตวยกัน๋ (ดว้ยกนั) มาถอ้งตวยกัน๋ต๋ามบทซอต่ีอีแม่ห้ือไป (มาฝึกร้องตอบโตก้นั 
ตามบทซอท่ีแม่จนัตาไดใ้หไ้ปฝึก) ” 

ผูว้จิยั “มนัเป๋นหนงัสือเลยก๊ะเจา๊ (เป็นหนงัสือเลยหรือเปล่าคะ) ?” 
แม่จนัตา “คนก่อนจะเป๋น (เป็น) จ่างซอ (ช่างซอ) น่ีตอ้งอูก้าํเมืองห้ือมนัชดัเจน (คนสมยัก่อน

จะเป็นช่างซอตอ้งพูดภาษาคาํเมืองให้ชัดเจน)  ฮู้กาํ (เข้าใจภาษา)   หย ัง่กบักาํว่า 
(อยา่งกบัคาํวา่)  “เขา้”  เน่ีย  กาํภาษากลางคือ  “ขา้ว”  กาํเมือง  คือ  “เขา้” (ออกเสียง
สั้น) บ่ไจ่ (ไม่ใช่) “ขา้ว”มนัก่ไปบ่ไดแ้ม่นก่ (หมายถึงก็ไม่สามารถฝึกซอได)้ คนต่ีจะ
เป๋นจ่างซอได้ (คนท่ีจะเป็นช่างซอได้) ต้องศึกษากาํเมือง (ภาษาคาํเมือง) ก่อน  
อูก้าํเมืองห้ือชดั (พูดภาษาคาํเมือง) (สุนนัทา  แตม้ทอง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล,  
1 กุมภาพนัธ์ 2552)  

ซ่ึงในมุมมองของช่างซอไกรวฒิุ ช่างซอรุ่นใหม่ ในฐานะลูกศิษยท่ี์ไดเ้รียนซอกบัครูซอ
ในทอ้งถ่ิน ก็ไดใ้หก้ารสัมภาษณ์ตรงกนั โดยไดบ้อกไวว้า่ 

“ป้อครู (พอ่ครู) ศรีทวน เป้ิน (พอ่ครู) จะแต่งบทซอห้ือ (ให)้ อ่าน แลว้เฮา (หมายถึงไกร
วฒิุ) ก็เอามาอ่าน มาท่องจํ๋า (ท่องจาํ) คนเดียว แลว้มาฝึกซอห้ือม่วน (ใหส้นุก) เอา. (วราวุฒิ  ญาวิละ, 
การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 27 ธนัวาคม 2555)  

8.2.3  ยคุซอแบบประยกุต ์
จากวิธีการสืบทอดท่ีมีมาตั้งแต่อดีต ท่ีเรียกวา่การสืบทอดแบบมุขปาฐะ (Oral Culture) 

คือเป็นการต่อเพลงซอโดยอาศยัการท่องจาํ ไม่มีการบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร มาในยุคหลงั 
เม่ือช่างซอมีการสถานภาพทางการศึกษาท่ีดีข้ึน ก็จะเป็นลกัษณะการปรับจากวิธีท่องจาํแบบปากต่อ
ปากเป็นการจดบนัทึกบทซอ และท่องจาํจากเน้ือหาท่ีครูซอไดแ้ต่งข้ึนเป็นลายลกัษณ์อกัษร (Written 
Culture) มากข้ึน โดยครูซอท่ีเป็นตน้ฉบบัจะแต่งไว ้แต่พบวา่ไม่มีการรวบรวมไวอ้ยา่งเป็นระบบ จึง
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ทาํให้บทซอกระจดักระจายและสูญหายไปมาก ช่างซอจะเรียนรู้โดยนาํเอาบทซอมาท่องจาํเอง 
เพื่อให้เกิดความแม่นยาํในการจาํเน้ือร้องและซอไดอ้ยา่งคล่องแคล่วจากนั้นจึงนาํมาผสมผสานกบั
ลีลาการซอของตนเอง 

โดย ช่างซอรุ่นใหม่ อยา่งช่างซอไกรวฒิุ ท่ีเรียนรู้และฝึกการซอมาในช่วงไม่เกิน 20 ปีท่ี
ผ่านมา ไดก้ล่าวว่า สืบทอดผ่านการจดจาํ และเก็บคาํซอมาจากพ่อครูซอท่ีไดร่ํ้าเรียนมา “วิธีก๋าน 
(วิธีการ) คือ ป้อครู (พ่อครู) แต่งบทซอให้อ่านเฮาก่อเอามาอ่านแลว้ก่อท่องจํ๋า (เราก็เอาบทซอมา
อ่านแลว้ท่องจาํเอง) (วราวฒิุ ญาวลิะ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 27 ธนัวาคม 2555)  

ส่วนช่างซอชยัพร ไดแ้สดงความคิดเห็นวา่ ช่างซอในยุคปัจจุบนั สามารถเรียนรู้ไดท้ั้ง
แบบมุขปาฐะ ตามวธีิการแบบดั้งเดิมและแบบลายลกัษณ์อกัษร คือจากบทซอท่ีพ่อครูแม่ครูเพลงซอ 
ไดแ้ต่งไว ้แลว้นาํมาใชใ้หเ้หมาะสมตามแบบของตน 

“เรียนรู้มาทั้ง 2 แบบคือ ทั้งมุขปาฐะและลายลกัษณ์อกัษร เป็นเครือซอ คาํพอ้งคาํ คาํ
มะเก่า (คาํเมืองโบราณ) เช่น แกงปล๋าใส่ขมิ้น แกงจ้ินใส่จัก๊ไค (ตะไคร้) ตอ้งรู้จกัสรรหาซอของ
ช่างซอท่ีเป็นรุ่นบรมครูมาฟัง แลว้ก็จาํ เอามาใช้ ฝึกเก็บคาํ อาจอดัทางโทรศพัท์แลว้เอามาใช้ ซ่ึง
การพฒันาแต่ละคนไม่เหมือนกนั  แม่บท – ท่อง , คาํควนนํ้ าขุ่น – บุ่นไปตางหนา้  ถา้ความหมายมี
นอ้ย จะทาํให้จบไม่ม่วน (ไม่ไพเราะ) สมยัน้ีหาดูจากอินเทอร์เน็ตไดง่้าย ยทููบ ถา้ตอ้งการทาํเป็น
อาชีพตอ้งทาํอย่างจริงจงั ฝึกฝนสมองตลอด” (วรากร อภิชัย, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 27 
ธนัวาคม 2555)  

 
8.3  วตัถุประสงค์การสืบทอด 

8.3.1  ยคุซอแบบดั้งเดิม 
การสืบทอดของเพลงซอในอดีตนั้น มีวตัถุประสงคท่ี์สําคญั ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามบริบท

จะช่วยให้เขา้ใจท่ีมาของการสืบทอด โดยพบว่า แมล้้านนาจะผนวกรวมเป็นส่วนหน่ึงของสยาม
หรือไทยภาคกลางตามรูปแบบการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แต่ยงัคงมีการปฏิบติัตามประเพณีและ
พิธีกรรมของบรรพบุรุษสืบเน่ืองกนัมา 

โดยประเพณีของชาวล้านนาแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ประเพณีประจาํเดือนหรือเป็น
เทศกาล และประเพณีท่ีทาํเป็นคร้ังคราว (มณี พะยอมยงค,์ 2548, น. 17-21) ประเพณีประจาํเดือน
หรือตามเทศกาลของชาวลา้นนา เร่ิมตน้จากเดือนเมษายน เป็นช่วงตรุษสงกรานต ์ซ่ึงถือเป็นเดือน
เร่ิมตน้ปีใหม่ ซ่ึงเป็นเดือน 7 เหนือ (เดือน 5 ใต)้ เป็นตน้ไป ไล่เรียงจนกลบัมาส้ินสุดท่ีเดือน 6 เหนือ 
เป็นการครบรอบ 12 เดือน ส่วนประเพณีท่ีทาํเป็นคร้ังคราว เป็นประเพณีท่ีไม่มีกาํหนดเวลาตายตวั 
เหมาะสมกบัฤกษ์งามยามดี เช่น ประเพณีข้ึนบา้นใหม่ การบวช การสืบชะตา เป็นตน้ ซ่ึงการจดั
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ประเพณีต่างๆ ท่ีกล่าวมาในรอบปีเหล่าน้ี นอกจากจะมีรูปแบบท่ีเป็นลกัษณะพิธีกรรมตามความเช่ือ
แลว้ มกัจะพบว่ามีการแสดงซอซ่ึงกลาย เป็นส่วนหน่ึงในงาน ทั้งการมีส่วนร่วมในช่วงพิธีกรรม
และการมีบทบาทเป็นมหรสพในงานหลงัเสร็จพิธีกรรมอีกดว้ยดงันั้นวตัถุประสงคข์องการสืบทอด
จึงเป็นการสืบทอดเพื่อรับใช้วิถีชีวิตของผูค้นในชุมชน ซ่ึงเม่ือช่างซอได้กลายเป็นกลุ่มคนท่ีมี
ความสาํคญัในการรับใชชุ้มชน ทาํใหไ้ดรั้บการสืบทอดในบทบาทหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามมา 

จากการสัมภาษณ์ช่างซอพ่อครูสิงห์แก้ว (สิงห์แก้ว วงศ์มูล) ท่ีกล่าวด้วยนํ้ าเสียง
ภาคภูมิใจว่า เม่ือก่อนช่างซอไดรั้บการยอมรับยกยอ่ง เพราะเป็นบุคคลสําคญัในชุมชน เป็นท่ีรู้จกั
อยา่งกวา้งขวาง และดว้ยการเป็นช่างซอท่ีมีช่ือเสียงและมีความรู้ ความสามารถจนเป็นท่ียอมรับของ
คนในชุมชนของตนในสมยัก่อน ทาํให้มีสถานภาพทางสังคมท่ีดีตามมาดว้ย โดยไดรั้บเลือกให้มี
บทบาทเป็นผูน้าํชุมชน แมก้ระทัง่เป็นหมอเมือง (หมอรักษาตามชนบทท่ีไม่มีใบประกอบวิชาชีพ
ทางการแพทย์อาศัยการเรียนรู้และประสบการณ์) ก็มีคนมาให้รักษามากมาย มาหยุดตอนท่ีมี
นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคเม่ือไม่ก่ีปีท่ีผา่นมาน้ีเอง (สิงแกว้ วงคม์ูล, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 
12 เมษายน 2554)  

ส่วนช่างซอจนัทร์ตา (จนัทร์ตา กนัทา) คณะรุ่งฟ้าเจริญศิลป์ สันตน้กอก ท่ีปัจจุบนั ไม่มี
โอกาสได้แสดงซอบ่อยเหมือนในอดีต เน่ืองจากได้รับการเลือกตั้งในเป็นสมาชิกสภาเทศบาล
ประจาํตาํบล ก็ไดก้ล่าววา่ ยอมรับวา่การเป็นช่างซอรับใชชุ้มชนมานาน ก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํให้เป็น
ท่ีรู้จักและได้รับการเลือกตั้ ง ส่วนวตัถุประสงค์ท่ีเรียนซอมาจาก บริบทของสังคมล้านนาใน
สมยัก่อนท่ีคนยากจนไม่ไดเ้รียนหนงัสือตามสถาบนัการศึกษาหลกั ดงันั้นการมาเรียนซอก็จะไดท้ั้ง
การช่วยอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมพื้นบา้นและเป็นวิชาชีพในการหารายไดอี้กทางหน่ึงดว้ย ผลพลอย
ไดท่ี้ตามมาคือ การยกระดบัสถานภาพทางสังคมข้ึน เน่ืองจากช่างซอสมยัก่อนจะไดรั้บการยอมรับ
และเป็นท่ีรู้จกัช่ืนชอบของสังคม ซ่ึงในสมยันั้น (พ.ศ.2530 ) งานชุก ไม่วา่งานไหนก็จะใชซ้อเป็น
มหรสพ 

“สมยัก่อน คนจ๋นบ่าได้เฮียน (คนจนไม่ได้เรียน) หนังสือ ทาํมาหาก๋ิน (กิน) ลาํบาก 
เฮียน (เรียน) ซอก่จว้ย (ก็ช่วย) อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมพื้นบา้น ไดเ้ป๋น (เป็น) อาชีพเสริมมีรายได ้
ก๋านเป็นจา้งซอจว้ยห้ือมีหนา้มีตาตวย (การเป็นช่างซอช่วยให้มีเกียรติในสังคม-ผูว้ิจยั) ” (จนัทร์ตา 
กนัทา, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 27 ธนัวาคม 2555)  

จะเห็นวา่วตัถุประสงคใ์นการสืบทอดการซอของช่างซอในอดีต เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองหลกั
คือ การรับใชว้ถีิชีวติชุมชน และความตอ้งการให้ศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นดาํรงอยูต่่อไป ไม่ตอ้งการ
ให้สูญหาย นอกจากนั้น การจะเป็นช่างซอท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับไดน้ั้น ช่างซอตอ้งมีความรู้ใน
เน้ือหาสาระท่ีซอดว้ย ซ่ึงส่วนมากจะเป็นเร่ืองท่ีชาวบา้นทัว่ไปไม่มีความรู้ เพราะไม่มีโอกาสได้
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เรียน ช่างซอท่ีมีความรู้ ได้บวชเรียนมา จึงเปรียบเสมือน ปราชญ์ชาวบ้าน และได้รับการยก
สถานภาพทางสังคมดา้นอ่ืนๆ ตามมา 

8.3.2  ยคุซอปะทะส่ือมวลชน 
ช่างซอในยคุซอแบบปะทะส่ือมวลชนนั้น   วตัถุประสงคห์ลกัในการสืบทอด ส่วนใหญ่

เร่ิมมาจากความชอบเป็นการส่วนตวัในศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  ประกอบกบัการมีพรสวรรค์  มี
ความเป็นปฏิภาณกว ี ท่ีสามารถเรียนรู้การซอไดดี้ และนาํมาซอเพื่อหารายไดเ้สริม ซ่ึงส่งผลให้เป็น
ท่ีรู้จกั มีช่ือเสียง มีสถานภาพทางสังคมท่ีดีข้ึนตามมา  

จะเห็นวา่วตัถุประสงคใ์นการสืบทอดการซอของช่างซอรุ่นใหญ่ ยงัคงเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง
หลกัๆ อยู่ 2 เร่ืองใหญ่ๆ คือ ความตอ้งการเป็นผูสื้บสานให้ศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นดาํรงอยู่ต่อไป  
และยงัสามารถทาํเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายไดอี้กทางหน่ึงด้วย  ซ่ึงในขณะท่ีส่ือมวลชนได้รับ
ความนิยมเพิ่มมากข้ึน  ช่างซอท่ีมีทุนทางสังคม มีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมชมชอบอยูแ่ลว้  ก็สามารถ
ปรับตวัเขา้หาส่ือมวลชนโดยใชก้ารซอใหป้ระกอบเป็นอาชีพหลกัและเสริมได ้  

โดยช่างซอท่ีเคยผนัตวัเองมาเป็นนกัจดัรายการวิทยุจนมีช่ือเสียง และมีรายไดป้ระจาํต่อ
เดือนท่ีแน่นอน สามารถนํามาเล้ียงตนเองและครอบครัวได้  ซ่ึงเป็นรายได้จากการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์สินคา้ผา่นการจดัรายการท่ีมีเพลงซอแทรก ไดแ้ก่ พ่อครูสิงห์แกว้  วงศม์ูล  จากการ
ได้พูดคุยพบว่า  ค่าจ้างโฆษณาจากผูส้นับสนุนรายการท่ีจัด เป็นรายได้ท่ีดีสามารถนํามาเป็น
ค่าใชจ่้ายหลกัในครอบครัวได ้

“รายก๋าน (รายการ) หน่ึง มีเป๋น (เป็น) สามส่ีสปอนเซอร์  ไดเ้ดือนละ หกเจ็ดปัน (พนั) 
บาท  ของแถมต้ีห้ือ (ท่ีให้) มาก็เอาไปเป๋น (เป็น) เงินไดแ้หม บางต้ือ (บางที) ก็มีจดหมายมาห้ือ 
(ให้) ประกาศ ควายหายพ่อง (บา้ง)  ลูกหาย (บา้ง)  โฆษณาห้ือกาํ (ให้ด้วย)  แนบซะตงัค์มาตวย 
ซาวบาท (ใส่เงินมาพร้อมในจดหมายดว้ยยีสิ่บบาท) ก็ไดซ้ะตงัแหมตางนึงละ (ก็ไดเ้งินอีกทางหน่ึง) 
(สิงห์แกว้  วงศม์ูล, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 19 สิงหาคม 2556)     

8.3.3  ยคุซอแบบประยกุต ์
วตัถุประสงค์ในการสืบทอดการซอของช่างซอรุ่นใหญ่ ท่ีผา่นช่วงการเปล่ียนแปลงมา

นั้น ยงัคงเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองหลักๆ คือ ตอ้งการเป็นผูสื้บสานให้ศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นดาํรงอยู่
ต่อไป ไม่ให้สูญหาย และในขณะเดียวกนัยงัสามารถซอเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายไดอี้กทางหน่ึง
ดว้ย โดยยงัสามารถอาศยัส่ือมวลชนเป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารถึงผูส้นใจวา่จา้งและผูช้มอีก
ทางหน่ึง รวมถึงมีการเผยแพร่ผา่นรูปแบบส่ือใหม่มากยิง่ข้ึน 

การซอในปัจจุบนั เม่ือผูช้มตอ้งการความสนุกสนานบนัเทิงเป็นหลกัมากข้ึน จึงมีการ
เปิดโอกาสให้ช่างซอรุ่นใหม่ไดร่้วมแสดงในงาน โดยนิยมแบ่งออกเป็น 2 คู่ๆ แรกเป็นช่างซอรุ่น
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ใหญ่จะซอในตอนเช้า ช่วงพิธีกรรม และต่อจากช่างซอรุ่นใหญ่ ในช่วงบ่ายจะเป็นช่างซอรุ่นใหม่ 
ท่ีมาซอเพื่อเพิ่มความสนุกสนานคึกคกัให้แก่ผูช้ม โดยช่างซอรุ่นใหม่ ส่วนใหญ่สนใจเรียนและซอ
เป็นงานอดิเรก เป็นการหารายไดเ้พิ่มให้กบัตนเองและครอบครัว บางคนมาจากพื้นฐานการเล่น
ดนตรีพื้นเมืองมาก่อน ครูเห็นว่าน่าจะซอไดจึ้งนาํมาฝึก เม่ือพอซอเป็นบา้ง ก็ออกงาน เม่ือเห็นว่า
สามารถเป็นงานอดิเรกท่ีสร้างรายได้ ก็จะซอต่อไป และไม่ไดนึ้กจะประกอบเป็นอาชีพแต่อยา่งใด
ดงัท่ีช่างซอแม่ทองสร้อย ไดใ้หส้ัมภาษณ์วา่ 

“ละอ่อน (เด็กและเยาวชน) สมยัน้ีมาเฮียน (เรียนซอ) เผื่อเอาไปเป๋น (เป็น) อาชีพเสริม 
ก่ตอ้งดูหน่วยกา้นว่าซอไดก่้ (ดูแววว่าจะเป็นช่างซอไดห้รือไม่) อย่างนฤมล (เป็นช่ือของลูกศิษย์
ของแม่ทองสร้อย-ผูว้จิยั) ฐานะตางบา้นยากจ๋น (ฐานะทางบา้นยากจน) จะไดจ้ว้ยหาซะตงัคแ์หมตาง 
(จะได้เป็นรายได้แบ่งเบาภาระครอบครัวอีกทางหน่ึง” (สร้อยสุดา ภิราษร, การส่ือสารระหว่าง
บุคคล, 19 สิงหาคม 2556) 
 
8.4  การสร้างความหมายในการสืบทอด 

8.4.1  ยคุเพลงซอแบบดั้งเดิม 

การสืบทอดเพลงซอซ่ึงเป็นวฒันธรรมประจาํทอ้งถ่ิน รูปแบบหน่ึงนั้น พบวา่การฝึกร้อง
เพลงซอ มีความยากลาํบาก เน่ืองจากตอ้งอาศยัการฝึกฝน ทั้งจากการจดจาํหรือท่องจาํบท ซ่ึงผูเ้รียน
จะไดซึ้มซบัความงดงาม ความหมายของบทซอไปดว้ย นอกจากน้ี การไดใ้ชเ้วลาในการฝึกร้องซอ
ยงัไดมี้โอกาสเรียนรู้เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างจิตสาํนึกในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท่ี
ดีงามของทอ้งถ่ินอีกดว้ย 

โดยช่างซอบ่าเก๋ (นายนครินทร์ ใจธรรม) ไดก้ล่าวไวว้่า พ่อเป็นช่างซอ แต่ไม่เขียนคาํ
ซอให้ ข้ึนขนัครูเอาเทียนมา 4 บอกเป็นเหนือ ใต ้ออก ตก ก่อนแลว้ให้เรียนประวติัการซอก่อน จึง
ค่อยใหไ้ปเก็บคาํซอเองและส่ิงท่ีไดม้ากกวา่คาํซอคือ การท่ีพ่อสอนให้ช่างซอตอ้งรักษา วฒันธรรม
ประเพณี และมีศีลธรรมดว้ย 

“สืบทอดพ่อของพ่อกนัมาตอนเรียนยงัไม่สอนกาํซอ แต่จะสอนประวติัก่อน ถา้จะเป็น
ช่างซอ ต้องฮัก (รัก) ของเก่า ฮัก (รัก) ของโบราณ ฮัก  (รัก) บ้าน ฮัก (รัก) เมือง ฮัก (รัก) 
ขนบธรรมเนียม ช่างซอจะเป็นตวัอย่างของคนทัว่ไป จะเป็นบุคลากรท่ีดี แนะนาํในส่ิงท่ีดี บ่ (ไม่) 
ออกนอกลู่นอกทาง จะเป็นผูย้ึดถือศีลธรรมให้มัน่คง ยึดถือประเพณีท่ีดีงาม” (นครินทร์ ใจธรรม, 
การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 27 ธนัวาคม 2555)  

ดงันั้นนอกจากการสืบทอดเน้ือหาซอตามหลกัทัว่ไปแล้ว  ยงัแฝงความหมายการสืบ
ทอดดา้นขนบธรรมเนียม และวิถีวฒันธรรมของคนลา้นนาอีกดว้ยทั้งน้ีการสืบทอดมีความสําคญั

DPU



428 

และมีคุณค่าต่อวิถีชีวิตของช่างซอท่ีมากกว่าการเป็นช่างซอ เพราะหมายถึงการเป็นท่ียอมรับและมี
สถานภาพทางสังคมท่ีดีข้ึน 

8.4.2  ยคุซอปะทะส่ือมวลชน 
การสืบทอดความหมายเพลงซอในยุคท่ีส่ือมวลชนเขา้มาอิทธิพล พบว่าเป็นยุคท่ีมีผู ้

ไดรั้บแรงบนัดาลใจและอยากเป็นช่างซอจากการเปิดรับส่ือมวลชน และในการจะเป็นช่างซอท่ีออก
งานได ้ตอ้งการฝึกฝน ทั้งจากท่องจาํบท และเรียนรู้ลีลาพ่อครูแม่ครู เพื่อนาํมาเป็นแนวทางให้กบั
ตนเอง การไดใ้ช้เวลาในการฝึกซอจะยงัไดมี้โอกาสเรียนรู้เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะเร่ือง
เก่ียวกบัจิตสาํนึกในการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีของทอ้งถ่ิน แต่เน่ืองจากวถีิชีวิตของผูค้น
ในชุมชนท่ีเปล่ียนแปลงได ้ลกัษณะความใกลชิ้ด คลุกคลีระหวา่งครูซอกบัลูกศิษยก์็จะห่างเหินไป 
และดว้ยความท่ีไม่ใช่การสืบทอดทางสายเลือด เหมือนยุคก่อน ดงันั้นแมค้รูซอจะมีการสอดแทรก
เร่ืองการตอ้งรักษาวฒันธรรมประเพณี และมีศีลธรรมเขา้ไปในเน้ือหาและการสอนด้วย แต่การ
ยอมรับนบัถือและนาํไปปฏิบติัก็ไม่เคร่งครัด เพราะอาจไม่ไดมี้การซึมซบัท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลาในการ
สั่งสอน 

ดงัเช่นช่างซอไกรวุติ ท่ีแม้ได้มีโอกาสฝากตวัเป็นลูกศิษยพ์่อครูศรีทวน แต่ก็จะเป็น
ลกัษณะการนาํช่ือเสียงและเน้ือเพลงซอท่ีพอ่ครูแต่งมาฝึกร้องเองเสียเป็นส่วนใหญ่ ไม่ค่อยมีโอกาส
ไดเ้รียนรู้วถีิของซอจากพอ่ครู 

“ก็เฮียน (เรียน) ไป เอากาํ (คาํ/เน้ือร้อง) ซอป้อครูเป้ิน (พ่อครู) มาหดัท่อง ท่องห้ือคล่อง
ต๋าม (ใหค้ล่องตามเน้ือหา-ผูว้จิยั) นั้น แลว้เอามาประยกุตฮ์อ้งห้ือเหมาะกบัเฮา (ร้องให้เหมาะกบัเรา) 
บ่จ ํ๋าเป๋น (ไม่จาํเป็น) ตอ้งไปเฮียน (เรียน) กบัเป้ิน (พ่อครู) ต้ี (ท่ี) บ้านเหมือนตะก่อน (ในอดีต)   
(วราวฒิุ ญาวลิะ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 27 ธนัวาคม 2555)  

ดงันั้นการสืบทอดเก่ียวกบัความหมายของขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีวฒันธรรมของ
คนลา้นนาในยคุน้ีจึงไม่ใช่เร่ืองท่ีถูกใหค้วามสาํคญัมากเหมือนในอดีตส่ือมวลชนเขา้มามีบทบาทต่อ
การกาํหนดวิถีการสืบทอดแทนท่ีการสืบทอดแบบเดิม ทาํให้ครูซอแมจ้ะยงัพอมีอาํนาจในฐานะผู ้
สืบทอดอยู ่แต่ก็ลดลง รูปแบบการสืบทอดเป็นแบบลายลกัษณ์อกัษรมากข้ึนเน่ืองจากผูค้นเร่ิมเขา้สู่
การศึกษาในระบบและอ่านออกเขียนได้ ทั้ ง น้ีการสืบทอดผ่านส่ือมวลชนจะเป็นเร่ืองของ            
เชิงพาณิชยโ์ดยกลุ่มนายทุนท่ีซ้ือส่ือ และสถานภาพของช่างซอของช่างซอในเร่ืองความมีเกียติและ 
อตัลกัษณ์ศกัด์ิศรีก็ลดลง เน่ืองจากตอ้งปรับตวัใหต้อบสนองความตอ้งการของผูช้ม/ผูว้า่จา้ง 
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8.4.3  ยคุซอแบบประยกุต์ 
การไดใ้ชเ้วลาในการฝึกฝนและเรียนรู้ผ่านครูซอ แมใ้นยุคสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป เป็น

การเปิดโอกาสใหลู้กศิษยไ์ดซึ้มซบัอุดมการณ์ โดยเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบัจิตสํานึกเร่ืองวฒันธรรมของ
ทอ้งถ่ิน แต่เน่ืองจากวิถีชีวิตของผูค้นในชุมชนท่ีเปล่ียนแปลงไป ลกัษณะการเรียนรู้จึงเป็นลกัษณะ
คร้ังคราว ไม่ไดใ้กลชิ้ดคลุกคลี และไม่ใช่การสืบทอดทางสายเลือดแลว้นั้น จึงทาํให้แมค้รูซอจะมี
การสอดแทรกวิถีวฒันธรรมประเพณี ในเน้ือหาและการสอน แต่ก็ยากต่อการรับรู้และเขา้ใจอย่าง
ลึกซ้ึง โดยจากการสัมภาษณ์ช่างซอรุ่นใหญ่หรือรุ่นอาวุโส ก็จะพบเจตนารมณ์ต่อการสอดแทรก
ความหมายในการสืบทอดคลา้ยกนั 

ดงัคาํกล่าวของช่างซอแม่จนัตา กล่าวว่า ถา้ใครอยากหัดและมีความตั้งใจจริง ก็ให้มา
ติดต่อ ยินดีถ่ายทอดให้จนหมดวิชา มองเร่ืองเงินค่าเรียนเป็นเร่ืองรอง ไม่เรียกร้องค่าเรียน ซ่ึงถ้า
เรียนไปแลว้ สามารถนาํไปซอทาํมาหาเล้ียงชีพ มีรายได ้ลูกศิษยเ์ขาก็จะแบ่งเงินมาให้เอง เป็นเร่ือง
ของการซ้ือใจกนัมากกวา่ ซ่ึงการท่ีลูกศิษย ์เรียนไปแลว้สร้างรายได ้แลว้ค่อยนาํเงินมาให้เป็นการ
ตอบแทนนํ้าใจ ถือวา่เป็นวถีิครูกบัลูกศิษยซ์อ ท่ีสาํคญั 

“แต่แม่น่ีถา้อูถึ้งถา้ไผไค่หัด (ถา้ใครอยากหัดซอ) ถา้มีเวลาก่ (ก็) มาหาแม่ ถา้แม่มีเวลา
แม่ก่ (ก็) จะหดัห้ือ (ให)้ ขะแนมมนัจ่างเตอ๊ะ (ขอให้เรียนจนเป็นเถอะ) จะไดห้ล่อเอาเบา้เอาปิมเฮาอ
อกไป (จะไดเ้อาแบบอยา่งของเราไป) แต่ถา้แม่บอกวา่ นอ้งมาเฮียนเต๊อะ (มาเรียนเถอะ) แม่จะเอา
เต่าอั้นเต่าอ้ี (คิดเงินเท่านั้นเท่าน้ี) มนัก่บ่มีไผมาเฮียนหรอก (จะไม่มีใครมาเรียน) แต่ถ้าไผอยาก
มาเฮียนมาเต๊อะ (มาเรียนเถอะ) แม่บ่คิดตงัค ์(ไม่คิดเงิน)” (สุนนัทา แตม้ทอง, การส่ือสารระหวา่ง
บุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 2552)  

โดยกล่าวเสริมถึงแนวคิดเร่ืองการสร้างจิตสํานึกในการเรียนรู้ระหว่างความเป็นครูกบั
ลูกศิษยท่ี์มีความหมาย มีมูลค่ามากกวา่การตีราคาเป็นค่าจา้งสอน ดงัน้ี 

“ภูมิปัญญาอีแม่จอ๊ยซอใส่กล่องมนัก่บ่ามีหยงัซกัอยา่ง (ซอไปแลว้ไม่มีใครสืบทอดก็ไม่
เกิดประโยชน์ - ผูว้จิยั) แต่ถา้คนนั้นเอาภูมิปัญญาแม่เอาไปไจ ้(ใช)้ แลว้ เป๋นต่ีฮูจ้กั (เป็นท่ีรู้จกั) ของ
คนทัว่ไปแล้ว เขาก่ (ก็) ได้สตงัค์ (เงิน) มาเขาก่ (ก็) จะเอามาแบ่งห้ือแม่เม่ือลูน (เอามาแบ่งให้
ภายหลงั)  

ก่ (ก็) เหมือนเฮา (เรา) ปลูกลาํไยเฮา (เรา) ก่ (ก็) ไดก๋ิ้น (กิน) ลาํไย ตน้มนับ่าหน่วยมนั
ก่อคือบ่าหน่วย (ถา้ปลูกแลว้ไม่ออกดอกออกผลก็เป็นเร่ืองสุดวสิัย – ผูว้จิยั) นั้นคือศิษยค์นนั้นมนับ่า 
(ไม่) ไดนึ้กถึงครูบาอาจ๋าน (อาจารย)์ แต่ถา้ตน้นั้นหน่วยเฮาก่ไดก๋ิ้นหน่วยมนัพ่อง (ถา้บงัเกิดดอกผล
เราก็ไม่เก็บกินบา้ง) แสดงว่าลูกศิษยค์นน้ีก๊ึดตึง (คิดถึง) หาครูบาอาจ๋าน อย่างถา้สมมติแม่ฮอ้งก่า
สอนตั้งแต่แรก (ถา้เรียกร้องตั้งแต่แรก) อยา่งก่า (ค่าเรียน) ตั้งครูซักชัว่โมงละ 200 ถา้กาํน้ี (ต่อไป) 
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คนนั้นเขาเก่งแลว้เขาหาตงัค ์(เงิน) ไดก้าํน้ี (ทีน้ี) เขาก่บ่า (ก็จะไม่) เอามาแบ่งห้ือ (ให้) ละ ก่ในเม่ือ
เฮา (เรา) ไปเอาเขามาละ  

มนัก่กลายเป๋น (เป็น) การเปล่ียนไปละ (หมายถึงว่าถา้คิดค่าจา้งสอน คนมาเรียนจ่าย
ค่าจา้งแลว้ก็จบกนัไป ไม่มีความนบัถือผูกพนั แต่ถา้เราไม่คิดค่าสอนเป็นมูลค่าราคาตั้งแต่แรก ถา้
ผูเ้รียนไปเป็นช่างซอมีช่ือเสียง เขาก็จะกลับมาตอบแทนเราด้วยมูลค่าท่ีมากกว่าค่าจา้งท่ีเราเคย
เรียกร้อง – ผูว้จิยั) ” (สุนนัทา แตม้ทอง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 1 กุมภาพนัธ์ 2552)  

ซ่ึงเป็นความหมายเร่ืองการได้มาซึมซับภูมิปัญญา การช่วยเหลือแบ่งปันโดยไม่หวงั
ผลตอบแทนและการปลูกฝังเร่ืองจิตสาํนึก ความกตญัํูรู้คุณต่อครูบาอาจารย ์

จากการศึกษาการสืบทอด สรุปไดว้า่ กระแสโลกาภิวตัน์ ท่ีนาํเทคโนโลยีและส่ือใหม่
เขา้มามีอิทธิพลต่อวิถีการสืบทอด เน่ืองจากรูปแบบการใช้ชีวิตและรสนิยมของผูค้นเปล่ียนไป 
อาํนาจเคล่ือนยา้ยจากครูซอไปยงัผูเ้รียน/กลุ่มผูช้ม เน่ืองจาก รูปแบบการสืบทอดนั้น ผูส้นใจเรียน
สามารถเรียนรู้ผ่านส่ือมากข้ึนวิธีการสืบทอดจะสามารถเรียนรู้ไดห้ลายช่องทางตามอธัยาศยั โดย
ยงัคงสืบทอดผ่านทางครูซออยู่บา้ง แต่จะมีทางเลือกเรียนรู้ไดเ้องผ่านทางส่ือใหม่ท่ีไม่จาํกดัเร่ือง
เวลา เน่ืองจากสะดวกและเหมาะสมกบัวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ อยา่งไรก็ดี การไดมี้โอกาสสืบทอด
ผ่านครูซอ จะช่วยให้เกิดการซึมซับ รับรู้ และเขา้ถึงจิตวิญญาณการเป็นช่างซอเพื่อถ่ายทอดเชิง
สุนทรียะไดดี้กวา่ ทั้งน้ีสามารถสรุปเปรียบเทียบการปรับตวัเพื่อหาแนวทางในการสืบทอด ไดจ้าก
ตาราง ดงัน้ี 
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ตารางที ่8.1  ตารางเปรียบเทียบการปรับตวัดา้นการสืบทอดในแต่ละยคุ 
 

เกณฑ ์
 ขอ้คน้พบ  

ขอ้สงัเกต 
ยคุซอแบบดั้งเดิม ยคุซอปะทะส่ือมวลชน ยคุซอแบบประยกุต ์

1. ระดบัการสืบทอด 
 

ระดบัครัวเรือนและระดบั
ชุมชน (เนน้ระดบั
ครัวเรือน)  

 

ระดบัครัวเรือนและระดบัชุมชน 
(ระดบัครัวเรือนลงลง)  

 

ระดบัครัวเรือนและระดบั
ชุมชน (เน้นระดับชุมชน
ในระดบัครัวเรือนไม่มีให้
เห็นเด่นชดัอีกต่อไปแลว้)  

 

ระดบัของการสืบทอดไม่
สาํคญัอีกต่อไปเน่ืองจาก
ผูมี้ความสนใจอยากจะ
ฝึกหดัซอ สามารถเรียนรู้
ผา่นทางส่ือ   
ดงันั้นจึงเนน้การสืบทอด
ระดบัชุมชน 

1.1 รูปแบบการสืบ
ทอด 

1.1.1 แบบสาย
ตระกลู 
 

 
 
สมาชิกในครอบครัวเป็น
ช่างซอหรือเป็นนกัดนตรี
พ้ืนเมือง 

 
 
1. เหลือช่างซอท่ีเป็นสายเลือดแม่
ลูกกนัเพียงคู่เดียวคือช่างซอแม่
ทองสร้อย-ช่างซอสมปราชญ ์  
ภิราษร 
2. แมลู้กหลานจะยงัอยูใ่นแวด
วงการเล่นดนตรีอยู ่ แต่ก็จะเป็น
ลกัษณะนกัดนตรีประยกุต ์ไม่ได้
สืบทอดการเป็นช่างซอโดยตรง 

 
 
1. ไม่พบช่างซอท่ีสืบทอด
แบบสายตระกลูท่ีเด่นชดัอีก 
2. สายตระกลูท่ีเหลืออยูเ่พียง 
1 คู่ก็เร่ิมห่าง เน่ืองจากลูก
ชายตอ้งใชเ้วลาเตรียมตวัเขา้
ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา 

 
 
สืบทอดแบบสายตระกลู
ลดลงจนแทบไม่มีเหลือ
ใหเ้ห็นอีกเลย 
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ตารางที ่ 8.1  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์  ขอ้คน้พบ  ขอ้สงัเกต 
ยคุซอแบบดั้งเดิม ยคุซอปะทะส่ือมวลชน ยคุซอแบบประยกุต ์

        1.1.2  แบบครูพกัลกั
จาํ 
 
 
 
 
 
        1.1.3 แบบแสวงหา
ครู 
 
 
 
 
 
 
 

 
แอบฟัง จาํเน้ือหาและการ
หดัร้องเอง 
 
 
 
 
การสืบทอดแบบแสวงหา
ครู จดัไดว้า่เป็นรูปแบบท่ี
เด่นชดัท่ีสุด  เน่ืองจากเม่ือ
ศึกษาไปถึงตน้ทางการสืบ
ทอดพบวา่  ช่างซออาวโุส
ในจงัหวดัเชียงรายท่ียงัมี
ชีวิตอยูใ่นปัจจุบนั  แทบทุก
คนผา่นการเรียนรู้สืบทอด
มาจากการแสวงหาครู 

 
ส่ือมวลชนเขา้มาทาํใหผู้ท่ี้สนใจ
เรียนรู้การซอ  สามารถมี
ช่องทางในการเรียนลดัจากส่ือ
หลากหลายประเภท โดยวิธีการ
เรียนกง่็ายและสะดวกข้ึน  
 
แบบแสวงหาครูกย็งัมีอยูแ่ละ
ส่วนใหญ่ มีแรงบนัดาลใจใน
การขบัซอมาจากพ่อครูแม่ครู 
ซ่ึงตนเองไดย้ินช่ือเสียงมา  เลย
ตอ้งการอยากเรียนรู้ดว้ย 
 (เนน้แบบแสวงหาครู)  
 
 
 

 
การฝึกเองไดจ้ากส่ือ
บนัเทิงสมยัใหม่ท่ีเขา้ถึง
มากข้ึนเช่น จาก YouTube 
ซ่ึงสามารถเลือกรูปแบบ  
ลีลาและเน้ือหาไดต้าม
ตอ้งการ 
แมใ้นยคุน้ีจะสามารถ
เรียนรู้เพ่ือสืบทอดเพลงซอ
ไดห้ลายช่องทาง ตาม
อธัยาศยัมากข้ึน แต่จาก
การเกบ็ขอ้มูลพบวา่ การ
ไดมี้โอกาสสืบทอดผา่น
การแสวงครูซอยงัเป็นท่ี
ตอ้งการอยูบ่า้ง 
 (เนน้ครูพกัลกัจาํ)  

 
สืบทอดแบบครูพกัลกัจาํ
มากข้ึน เน่ืองจากสามารถ
เรียนรู้ผา่นส่ือรูปแบบ
ต่างๆ ไดส้ะดวกข้ึน 
 
 
ยงัเป็นรูปแบบการสืบ
ทอดท่ีหลงเหลืออยู ่ แต่มี
แนวโนม้ลดลง 
ดงันั้น จึงเนน้การสืบทอด
แบบครูพกัลกัจาํมากข้ึน 
 
 
 
 

432 

DPU



433 

ตารางที ่ 8.1  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์  ขอ้คน้พบ  ขอ้สงัเกต 
ยคุซอแบบดั้งเดิม ยคุซอปะทะส่ือมวลชน ยคุซอแบบประยกุต ์

 
 
1.2 วิธีการสืบทอด 
    1.2.1  แบบมุขปาฐะ 
(Oral  Culture)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (เนน้แบบสายตระกลูและ
แสวงหาครู)  
 
เป็นการต่อเพลงซอแบบ
ปากต่อปาก ใชก้ารสงัเกต
และจดจาํ ไม่มีการจด
บนัทึกไว ้สืบทอดมาจากคาํ
บอกเล่าและการร้องเป็น
ตวัอยา่งใหจ้าํ  อาศยัการ
จดจาํ เป็นหลกั จากนั้นกเ็อา
มาท่องจาํเอง ซ่ึงตอ้งฟัง
บ่อยๆ เพ่ือใหเ้กิดความ
แม่นยาํในการจาํเน้ือร้อง
และทาํนอง 
 
 

 
 
 
ช่างซอจะอาศยัการจดจาํจากการ
ร้องของพ่อครู แม่ครู เป็นหลกั 
จากนั้นก็เอามาท่องจาํเอง ซ่ึงตอ้ง
ฟังบ่อยๆ ฝึกบ่อยๆ เพ่ือใหเ้กิด
ความแม่นยาํในการจาํเน้ือร้อง
และทาํนองไดร้วมถึงการค่อยๆ 
ซึมซบัลีลาการซอของพ่อครูแม่
ครูไปในตวัอีกทางหน่ึงดว้ย  
 
 
 
 
 

 
 
 
แบบมุขปาฐะลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ดว้ยเง่ือนไขเร่ืองเวลาใน
การเรียนรู้และวิถีชีวิตท่ี
เปล่ียนไปของทั้งผูเ้รียน
และผูส้อน ทาํใหก้ารสืบ
ทอดแบบมุขปาฐะแทบ
จะหายไป 
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ตารางที ่ 8.1  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์  ขอ้คน้พบ  ขอ้สงัเกต 
ยคุซอแบบดั้งเดิม ยคุซอปะทะส่ือมวลชน ยคุซอแบบประยกุต ์

     1.2.2  แบบบนัทึกไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษร  
(Written Culture)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจดจาํคดัลอกต่อๆ กนั
มา  และมีการเขียนเน้ือ
เพลงใหฝึ้กหดัร้อง 
(เนน้แบบมุขปาฐะ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการสืบทอดเนน้ลกัษณะลาย
ลกัษณ์อกัษรมากข้ึน กล่าวคือ 
พ่อครูจดบนัทึกและเขียนเน้ือหา
เป็นบทใหอ่้านท่องจาํลูกศิษยจ์ะ
จาํเน้ือหาแลว้จึงมาเขา้ทาํนอง
และฝึกฝนเองแลว้แต่วา่ลกูศิษย์
คนใดจะเอาไปประยกุตใ์ชใ้ห้
เหมาะกบัรูปแบบของตนเองซ่ึง
เป็นลกัษณะท่ีเกิดข้ึนในช่างซอ
รุ่นใหญ่ ไปจนถึงช่วงรอยต่อ
ของช่างซอท่ีอยูใ่นช่วงวยัรุ่น
ตอนปลาย   
 (เนน้แบบลายลกัษณ์อกัษร)  
 
 
 

แบบบนัทึกไวเ้ป็น 
ลายลกัษณ์อกัษรมากข้ึน 
 (เนน้แบบลายลกัษณ์
อกัษร)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสืบทอดแบบลาย
ลกัษณ์อกัษรยงัคงเป็นท่ี
นิยม แต่ปรากฏวา่ไม่มี
การรวบรวมไวอ้ยา่งเป็น
ระบบ 
ดงันั้นจึงเนน้การสืบทอด
แบบลายลกัษณ์อกัษร 
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ตารางที ่ 8.1  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์  ขอ้คน้พบ  ขอ้สงัเกต 
ยคุซอแบบดั้งเดิม ยคุซอปะทะส่ือมวลชน ยคุซอแบบประยกุต ์

1.3 วตัถุประสงคก์ารสืบ
ทอด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  การรับใชค้วามเช่ือและ 
  วิถีชีวิตของชุมชน 
2. การสืบสานวฒันธรรม 
พ้ืนบา้นของชุมชน 
 (เนน้รับใชว้ิถีชุมชน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ิมการนาํมาซอเพ่ือหา
รายไดเ้สริมทั้งลกัษณะอาชีพ
เสริมและอาชีพหลกั  
2. การส่งผลใหเ้ป็นท่ีรู้จกั มี
ช่ือเสียง และสถานภาพทาง
สงัคมท่ีดีข้ึน 
 (เนน้การหารายไดเ้สริม)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอ้งการเป็นผูสื้บสานให้
ศิลปวฒันธรรมพ้ืนบา้น
ดาํรงอยูต่่อไป ไม่ใหสู้ญ
หาย และในขณะเดียวกนั
ยงัสามารถซอเป็นอาชีพ
เสริมเพ่ือเพ่ิมรายไดอี้กทาง
หน่ึงดว้ย  โดยยงัสามารถ
อาศยัส่ือมวลชนเป็น
ช่องทางในการ
ติดต่อส่ือสารถึงผูส้นใจ
วา่จา้งและผูช้มอีกทางหน่ึง 
รวมถึงมีการเผยแพร่ผา่น
รูปแบบส่ือใหม่มากยิ่งข้ึน   
 (เนน้การหารายไดเ้สริม)  
 
 

คาํนึงถึงวตัถุประสงคก์าร
สืบทอดดา้นการร่วม
อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม
พ้ืนบา้นมากข้ึน 
ดงันั้น วตัถุประสงคก์าร
สืบทอดยงัคงเพ่ือหา
รายไดเ้สริมเป็นหลกั และ
การอนุรักษว์ฒันธรรม
เป็นรอง 
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ตารางที ่ 8.1  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์  ขอ้คน้พบ  ขอ้สงัเกต 
ยคุซอแบบดั้งเดิม ยคุซอปะทะส่ือมวลชน ยคุซอแบบประยกุต ์

1.4 การสร้างความหมาย
ในการสืบทอด 
 
 
 
 

- ตอ้งการสืบทอดดา้น
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และวิถีวฒันธรรมของคน
ลา้นนาอีกดว้ย 
 (เนน้ความหมายตามวิถี
ชุมชน)  

 
 
 

- ความหมายเก่ียวกบัการสืบ
ทอดขนบธรรมเนียม  ประเพณี 
วิถีวฒันธรรมของคนลา้นนาใน
ยคุน้ีไม่ใช่เร่ืองท่ีถกูให้
ความสาํคญัมากเหมือนในอดีต 
 (เนน้ความหมายตามสมยันิยม)  

มีความพยายามในการผลิต
ซํ้าความหมายเร่ืองการ
ไดม้าซึมซบัภูมิปัญญา  
การช่วยเหลือแบ่งปันโดย
ไม่หวงัผลตอบแทนและ
การปลกูฝังเร่ืองจิตสาํนึก  
ความกตญัํูรู้คุณต่อครูบา
อาจารย ์
 (เนน้ความหมายตามสมยั
นิยม)  

การสืบทอดโดยการสร้าง
ความหมายใหม่ใหเ้ห็น
คุณค่าของการสืบทอด
มากข้ึน 
ดงันั้นจึงมีความพยายาม
ผลิตซํ้าความหมายเดิมให้
คงอยู ่
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จากตารางการวิเคราะห์การปรับตวัด้านการสืบทอดในแต่ละยุค  ตั้งแต่ยุคเพลงซอ
แบบดั้งเดิมจนถึงยุคเพลงซอแบบประยุกต ์ ทาํให้เห็นภาพการปรับตวัในส่วนของโครงสร้างการ
สืบทอดท่ีไดข้ยายตวัจากระดบัครัวเรือนไปสู่ระดบัชุมชนคนภายนอกและไม่จาํกดัเฉพาะสืบทอด
ทางสายตระกลูอีกต่อไป   

วิธีการสืบทอดยงัคงมีทั้งแบบมุขปาฐะ (Oral   Culture) และแบบบนัทึกไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร (Written Culture) แต่เนน้แบบเป็นลายลกัษณ์อกัษรมากข้ึน  รวมถึงมีวิธีการใหม่ๆ ท่ี
สะดวกสบาย  ไม่วา่จะเป็นการสืบทอดผา่นส่ืออิเลคทรอนิกส์ (Electronic  Culture) และส่ือใหม่ 
(New Media) เช่น การบนัทึกลงแผน่ซีดี  การนาํโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์เขา้มาใชป้ระกอบใน
การแสดง การเรียนรู้และการรับชม    รวมถึงการใชร้ะบบคาราโอเกะในการแสดงและฝึกฝนและ
การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการเผยแพร่ โดยพบว่าช่างซอยงัคงนิยมใช้วิธีการสืบทอดแบบเดิม
เป็นหลกั  แต่ก็มีความพยายามใชว้ิธีการปรับประสาน (Articulation) ระหวา่งส่ือเก่าและส่ือใหม่
ใหเ้ขา้ไวด้ว้ยกนั  หรือใชค้วบคู่กนั  ข้ึนอยูก่บักาละเทศะและความตอ้งการของเจา้ภาพของงานวา่
ควรจะใชว้ธีิการใด  โดยช่างซอส่วนใหญ่จะบริหารจดัการในการวางจงัหวะของการใชส่ื้อไดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัศกัยภาพของตน 

นอกจากน้ี วตัถุประสงค์การสืบทอดพบว่ายงัคงนิยมใช้เพลงซอเพื่อรับใช้ความ
เช่ือถือ ความศรัทธาและวิถีชีวิตของชุมชนโดยเฉพาะสําหรับคนทอ้งถ่ินกลุ่มวยักลางคนข้ึนไป  
แต่วตัถุประสงคท่ี์เลือนหายไปคือ ความตอ้งการสืบสานวฒันธรรมลา้นนาซ่ึงการสร้างความหมาย
ในการสืบทอดท่ีปลูกฝังเร่ืองการรักษาประเพณีวฒันธรรมลา้นนาของช่างซอจากรุ่นสู่รุ่นก็ลดลง  
กลายเป็นความหมายในเชิงบริโภคนิยมการใชเ้ป็นส่ือในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์และส่งเสริม
ภาพลกัษณ์แทน 

จากผลการศึกษาจึงพบวา่ การสืบทอดเพลงซอท่ีผา่นมา เป็นกระบวนการปรับตวัตาม
ธรรมชาติ (By Nature) โดยเจา้ของวฒันธรรมเอง  ท่ีมีทั้งขอ้ดีและขอ้จาํกดั โดยเม่ือพิจารณาแลว้
จะเป็นไปในลกัษณะท่ีเป็นขอ้จาํกดัมากกวา่ขอ้ดี ซ่ึงหากปล่อยไว ้อาจทาํให้เพลงซอผิดเพี้ยนและ
มีโอกาสสูญหายไดไ้ปในท่ีสุด โดยสามารถนาํมาสรุปเปรียบเทียบไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 8.2  ตารางเปรียบเทียบข้อดี-ข้อจาํกดัของการปรับตวัเพื่อสืบทอดตามธรรมชาติโดย
เจา้ของวฒันธรรม 

 
ข้อดี ข้อจ ากดั 

1. วาระโอกาสและสถานท่ีในการ
แสดงมีไม่จาํกดั  และมีความ
หลากหลายยิง่ข้ึน  

2. สามารถปรับเน้ือหา  ทาํนองและ
รูปแบบการแสดง ใหเ้ขา้กบัเคร่ือง
ดนตรีสากลสมยัใหม่ได ้

3. สามารถใชอุ้ปกรณ์ช่วยใหเ้กิด
ความสะดวกในการแสดงเช่น 
เปิดทาํนองจากผา่นซีดี แลว้ซอ
ตาม ไม่จาํเป็นตอ้งเล่นดนตรีสด
ประกอบ 

4. สามารถศึกษา /เรียนรู้ไดด้ว้ย
ตนเองจากส่ือใหม่รูปแบบต่างๆ  

5. เกิดบทบาทหนา้ท่ีใหม่ๆ เสริมให้
ไดท้าํงานมากข้ึน เช่น นกัโฆษณา 
นกัประชาสัมพนัธ์ นกัส่งเสริม
ภาพลกัษณ์   

6. การพฒันาความรู้โดยตอ้ง
แสวงหาความรู้ใหม่ๆ โดยเฉพาะ
ความรู้ท่ีทนัสมยั 

1. การสืบทอดผา่นส่ือรูปแบบใหม่ๆ ทาํใหก้ารสืบ
ทอดแบบวรรณกรรมมุขปาฐะท่ีมีการบอกเล่า
แบบปากต่อปาก ถ่ายทอดจาก ครูซอถึงลูกศิษย ์
ทาํใหไ้ดเ้รียนรู้วถีิแห่งซอ ท่ีเป็นการสานสัมพนัธ์  
การเรียนรู้เชิงประวติัศาสตร์ คติชน ฯลฯ ทาํให้
เขา้ใจในคุณค่าและความหมายของอตัลกัษณ์ของ
ตนลดลง 

2. การเนน้เอาใจผูช้ม ทาํใหก้ารไดรั้บความรู้ใน
ความหมายและคุณค่าท่ีควรสอดแทรกในเน้ือหา
หายไป 

3. การขาดศูนยร์วมจิตใจ ทาํให้พิธีกรรมท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ 
เช่น การไหวค้รู การกินออ้ลดบทบาทและ
ความสาํคญัลง 

4. การเนน้ซอแบบประยกุตท์าํใหซ้อแบบดั้งเดิม
ค่อยๆ โดนกลืนและอาจสูญหายได ้

5. ภาษาคาํเมือง ท่ีเป็น รากของภาษาและ
วรรณกรรมลา้นนา  ความรู้  ภูมิปัญญาอาจสูญ
หายได ้

6. สัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึนของเน้ือหาทางโลกย ์ทาํให้
เน้ือหาทางธรรม ซ่ึงเป็นหวัใจของซอแต่ดั้งเดิม ท่ี
ปลูกฝังคุณธรรมทางพุทธศาสนาหายไป 
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ตารางที ่8.2  (ต่อ) 
 

ข้อดี ข้อจ ากดั 
 7. หนา้ท่ีในการใหค้วามบนัเทิงแฝงการปลดปล่อย

ทางเพศอยา่งมีชั้นเชิง ซ่ึงเป็นเสน่ห์ของส่ือ
พื้นบา้นลดลงไป 

8. การเคารพนบัถือกนัตามรุ่นและลาํดบัความ
อาวโุสในกลุ่มจะหายไป 

9. ความเป็นปฎิภาณกว ีไม่ถูกฝึกฝน เพราะอาศยั
ร้องตามการท่องจาํ 

10. แมก้ลุ่มผูช้มจะมากข้ึน แต่สุนทรียะในการชมจะ
นอ้ยลง เพราะส่วนใหญ่เนน้เพื่อความบนัเทิงเป็น
หลกั 

11. การซอโดยใชจิ้นตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ลดลง เพราะช่างซอไม่ใชก้ารส่ือสารเชิงสุนทรียะ 

12. เคร่ืองดนตรีพื้นบา้น เช่น ป่ีจุม และซึง ท่ีใช้
ประกอบการแสดงสดอาจไม่มีความจาํเป็น 

13. อาํนาจในการต่อรองของศิลปินช่างซอพื้นบา้น
ลดลง 

14. เครือข่ายไม่มีความเขม้แขง็ 
15. ตอ้งใชก้ารบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 
ดังนั้ นในการสืบทอดท่ีย ัง่ยืนและเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบนั จึงควรมีการ

ปรับตวัโดยการวางแผน (By Plan) ท่ีเป็นระบบอย่างต่อเน่ือง  จึงนาํไปสู่การหาคาํตอบใน
วตัถุประสงคข์อ้ท่ี  3 

วตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 3 เพื่อศึกษาแนวทางการปรับตวัเพื่อสืบทอดเพลงซอของจงัหวดั
เชียงรายในอนาคตใหด้าํรงอยูอ่ยา่งเขม้แขง็และมีอตัลกัษณ์ 

ในงานวิจยัช้ินน้ีพิจารณาส่ือพื้นบา้นเพลงซอในฐานะเป็นส่ือประเภทหน่ึง  ดงันั้นใน
การสืบทอดเพลงซอ จึงจาํเป็นตอ้งทาํใหค้รบทุกองคป์ระกอบทั้งกระบวนการส่ือสาร  คือ การสืบ
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ทอดผูส่้งสาร  สืบทอดดา้นเน้ือหา การสืบทอดช่องทางการส่ือสาร  และการสืบทอดดา้นผูรั้บสาร
โดยสามารถพิจารณาไดจ้ากแผนภาพดงัต่อไปน้ี 

 
 

 ผู้สืบทอด (ผู้ส่งสาร)             เนือ้หา                         ช่องทางการสืบทอด       ผู้ชม(ผู้รับสาร) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
เครือข่าย (ระหว่างช่างซอ+ระหว่างช่างซอกบัผู้ชม+รัฐ+พระสงฆ์) 

 
 
 
 

ภาพที ่8.2  การส่ือสารเพื่อสืบทอดเพลงซอ 
 

1.  การสืบทอดผูส่้งสาร 
1.1  การพฒันาศกัยภาพผูสื้บทอด 

เน่ืองจากผลการศึกษาพบวา่ รูปแบบการสืบทอด ไดป้รับเปล่ียนจากแบบฝากตวัเป็น
ศิษยแ์ละทางสายเลือด เป็นสืบทอดแบบครูพกัลกัจาํผา่นส่ือสมยัใหม่มากข้ึน ทาํให้ผูส่้งสารตอ้งมี

การไต่บนัไดปลาโจนทางศิลปะ 

อ านาจในการต่อรองกบัภายนอก 

- ศิลปิน/ช่างซอ
พ้ืนบา้น 
- ครู/ผูช้าํนาญการดา้น
ดนตรีพ้ืนบา้น 
- เด็กและเยาวชน 
- สถาบนัครอบครัว 
 
 

1. บนัทึกเน้ือร้องและทาํนอง
เก็บไวเ้พ่ือการเรียนรู้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรอยา่งเป็นระบบ  
2. สร้างสรรครู์ปแบบและ
เน้ือหาให้ร่วมสมยัอยา่ง
สมดุลระหวา่งทางโลกยแ์ละ
ทางธรรม 
3. บรรจุในรายวิชา/บูรณา
การในหลกัสูตรทอ้งถ่ิน/
กิจกรรมเสริม  
 

1. การเรียนรู้แบบบูรณาการ
ผา่นกลุ่มสมาคมช่างซอและ
สอดแทรกในการเรียนรู้
สถาบนัการศึกษาทอ้งถ่ิน 
2. การขยายช่องทางผา่นส่ือ
ใหม่ 
3. การจดัแสดงในวดั 
5. การรักษาความเป็นส่วน
หน่ึงของงานพิธีกรรม 

-เด็กและ
เยาวชน 

DPU



441 

การปรับตวัทั้งกลุ่มผูท่ี้เป็นช่างซอโดยตรง  และบุคคลท่ีมีบทบาทเก่ียวขอ้งกบัการสืบทอดกลุ่ม
ใหม่ๆ ท่ีจะมีโอกาสส่งเสริมหรือสนบัสนุนการสืบทอดใหย้ ัง่ยนืต่อไปดงัต่อไปน้ี 

1) การพฒันากลุ่มช่างซอ  ช่างซอในจงัหวดัเชียงราย ยงัคงเป็นกลุ่มสาํคญัใน
การสืบทอด เน่ืองจากจะเป็นแบบอยา่งในการเรียนรู้ และฝึกฝน ใหก้บักลุ่มผูท่ี้สนใจรุ่นใหม่  แม้
อาจจะไม่ไดเ้ป็นการสอนแบบเห็นหนา้เห็นตาหรือใกลชิ้ดแบบครูกบัศิษยต์ามวถีิซอแบบดั้งเดิม 
แต่ก็ยงัสามารถใหข้อ้เสนอแนะและเป็นแบบอยา่งผา่นช่องทางการเรียนรู้ท่ีหลากหลายข้ึน ดงันั้น
ในฐานะผูส่้งสารท่ียงัคงมีบทบาทในการสืบทอด และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัรสนิยมของผูรั้บสาร 
จึงควรตอ้งปรับตวัในหลายดา้น ไม่วา่จะเป็น 

1.1) การเพิ่มทกัษะในการวเิคราะห์ลกัษณะของผูช้ม (Audience  Analysis 
Skill) ซ่ึงถือเป็นการพฒันาและปรับปรุงในเชิงปริมาณและคุณภาพท่ีจะรักษาฐานผูช้มเดิมและ
สร้างกลุ่มผูช้มรุ่นใหม่เน่ืองจากผูรั้บสารท่ีเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่จะมีรสนิยมในการฟังท่ีแตกต่างจาก
ในอดีต ดงันั้นช่างซอตอ้งมีหลกัการเพื่อวเิคราะห์และทาํความเขา้ใจ ซ่ึงถา้เป็นการแสดงสด ตอ้งดู
วา่กลุ่มผูช้มส่วนใหญ่อยูใ่นวยัใด ก็ควรซอในเน้ือหาท่ีมีการปรับประยุกต์ให้สอดคลอ้งกบัความ
สนใจ และจะคอยสังเกตปฏิกิริยาตอบสนอง เพื่อจะไดป้รับการแสดงให้ดึงดูดความสนใจผูช้ม ซ่ึง
ท่ีผา่นมาช่างซอในจงัหวดัเชียงราย รุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ไดพ้ยายามปรับตวัมาโดยตลอด 

1.2) การให้ความสําคญักบัการส่งเสริมความเป็นปราชญ์ชาวบา้น หรือ
ความเป็นปฏิภาณกวขีองช่างซอให้ช่างซอมีความภาคภูมิใจและไดรั้บการยอมรับ หรือยกยอ่งเชิด
ชูในชุมชน เพื่อยกสถานภาพความมีเกียรติของการเป็นช่างซอ  เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีเห็นไดช้ดั
วา่ ช่างซอของจงัหวดัเชียงราย มีวตัถุประสงคห์ลกัในการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนัคือ การตอ้งการ
อนุรักษแ์ละพื้นฟูศิลปวฒันธรรมพื้นบา้น ซ่ึงถึงแมก้ารแสดงบางงาน จะไม่ไดค้่าตอบแทนหรือได้
ค่าตอบแทนไม่คุม้กบัค่าเดินทางแต่ก็ยินดีจะมาแสดง ดงันั้นการให้ความสําคญัแก่ช่างซอเป็นการ
สร้างกาํลงัใจในการสืบทอดต่อไป 

1.3) การมีกระบวนการติดตั้งความรู้และพลงัทางความคิด ความเขา้ใจ  
ให้ช่างซออยา่งมีการวางแผนการดาํเนินงานท่ีเป็นระบบอยา่งต่อเน่ือง (By  Plan) เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้จากแนวคิด ทฤษฎีผ่านเวทีการสัมมนาเชิงปฏิบติัการ  หนงัสือ  เอกสาร  การศึกษาดูงาน  
หรือการพบปะพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอย่างต่อเน่ือง  เน่ืองจาก
พบวา่การท่ีเพลงซอของจงัหวดัเชียงราย ยงัคงสืบทอดมาได ้ส่วนหน่ึงมาจากการไดพ้ยายามผลิต
ซํ้ าความหมายเร่ืองคุณค่า ภูมิปัญญาและวิถีวฒันธรรมล้านนา ซ่ึงยงัไม่มีส่ือพื้นบา้นใด แสดง
บทบาทไดโ้ดดเด่นเหมือนเพลงซอ ซ่ึงเป็นกลายเป็นจุดขายในยุคท่ีวฒันธรรมกลายเป็นสินคา้ได ้
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ดงันั้นการเสริมสร้างให้เท่าทนัในยุคโลกาภิวตัน์จะทาํให้ช่างซอสามารถนาํมาใช้การแสดงได้
อยา่งเหมาะสม ขณะเดียวกนัก็มีความร่วมสมยัและสอดคลอ้งกบัรสนิยมของผูช้ม 

ดงันั้นการสืบทอดช่างซอจึงมีความสําคญัทั้งในเชิงคุณภาพและในเชิงปริมาณเพื่อมา
ทดแทนจาํนวนช่างซอท่ีลดลง  ซ่ึงการสืบทอดศิลปินในเชิงคุณภาพนั้น คือ จะตอ้งสืบทอดไดค้รบ
ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ความรู้เชิงเทคนิค คุณค่าต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นเน้ือของส่ือพื้นบา้น และจิตวิญญาณของ
ส่ือพื้นบา้น และการท่ีช่างซอมีความพยายามในการรวมกลุ่มในรูปแบบของสมาคม ทาํให้มีทิศ
ทางการดาํเนินงานท่ีชัดเจนข้ึน และสามารถขบัเคล่ือนงานด้านสืบทอดเพลงซอให้มีพลังใน
ทอ้งถ่ินได ้

1.2  การพฒันากลุ่มครูสอนดา้นดนตรีพื้นเมือง 
กลุ่มครูผูส้อนดา้นดนตรีพื้นเมือง (สะลอ้ ซอ ซึง)  ท่ีแมไ้ม่ไดเ้ป็นผ่านการเรียนรู้และ

สืบทอดความเป็นช่างซอมา แต่มีความรู้เชิงวิชาการ ความรักและความเข้าใจในคุณค่าของ
ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน จึงพบว่ามีบทบาทสําคญัท่ีจะส่งเสริมในการสืบทอดสู่เด็กและเยาวชน 
ผ่านกระบวนการสอนในรูปแบบรายวิชา กลุ่มสาระหรือกิจกรรมชมรมของสถาบนัการศึกษา
ท้องถ่ิน ซ่ึงครูผูส้อนกลุ่มน้ีจะมี ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในศิลปวฒันธรรมพื้นบ้าน 
โดยเฉพาะการร้องและเล่นดนตรีพื้นเมือง  ท่ีเป็นพื้นฐานของการสอนให้เด็กและเยาวชนมี
ทัศนคติท่ีดีต่อวฒันธรรมพื้นบ้าน ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นในกลายเป็นผู ้สืบทอดการซอต่อไปได ้ 
เน่ืองจากพบว่า เด็กและเยาวชนในชุมชนท่ีมีพื้นฐานมาจากความสนใจในดนตรีพื้นเมืองหรือ
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน  จะสามารถนาํมาฝึกฝนและพฒันาไดดี้  บางคนท่ีมีศกัยภาพอาจพฒันาไปฝึก
ร้องเพลงซอเป็นอาชีพเสริมได ้ โดยครูผูส้อนดนตรีของสถาบนัการศึกษาทอ้งถ่ินจะมีบทบาท
หนา้ท่ีท่ีสาํคญัต่อการเสริมสร้างทศันคติ  การจดัการเรียนการสอน  การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร  
ทั้งในรูปแบบของเน้ือหาวิชาและกิจกรรมชมรม ซ่ึงถ้าครูผูส้อนกลุ่มน้ี ได้รับการส่งเสริมและ
สนบัสนุน ก็จะเป็นพลงัสําคญัในการส่งต่อเด็กและเยาวชนท่ีมีพื้นฐานท่ีดีเพื่อสืบทอดเพลงซอ
ต่อไป  

1.3  กลุ่มเด็กและเยาวชน 
กลุ่มเด็กและเยาวชน ซ่ึงจะเป็นผูสื้บทอดเพลงซอท่ีย ัง่ยืนต่อไปในอนาคต โดยค่อยๆ 

ไต่บนัไดปลาโจนทางศิลปะ อาจเร่ิมตน้จากการเป็นผูรั้บสารท่ีสนใจในศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
การหดัร้องหดัเล่นดนตรีเพื่อความสนุกสนานบนัเทิง จากนั้นค่อยๆ พฒันาเป็นผูรั้บสารเพลงซอท่ี
ฟังเป็น (Smart Audience) แลว้จึงเสริมสร้างให้มีความสนใจและเปิดรับเพลงซออาจเร่ิมตน้จาก
การฟังเพลงซอประยุกตผ์า่นส่ือ  หรือการเป็นสมาชิกของชมรมดนตรีพื้นเมือง  ท่ีช่วยสร้างความ
ผกูพนั ใกลชิ้ดกบัวฒันธรรมพื้นบา้น แลว้ค่อยๆ ซึมซบัให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ ในการชมมาก
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ข้ึนจนสามารถฟังเพลงซอแบบดั้งเดิมอยา่งสุนทรีย ์จนอาจและอาจนาํไปสู่ความสนใจพฒันาการ
ฝึกร้องเพื่อเป็นช่างซอต่อไป 

อย่างไรก็ตามเน่ืองจากระบบการศึกษา ซ่ึงเด็กและเยาวชนจะมีโอกาสไดศึ้กษาเล่า
เรียนและเรียนรู้จากโรงเรียน  ท่ีผ่านมาพบว่า  แม้สถาบันการศึกษาในท้องถ่ินได้พยายาม
สอดแทรกเน้ือหาสาระด้านศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นในการเรียนตามกลุ่มสาระและจดัแข่งขนั
ทักษะระดับจังหวดัยงัไม่มีนโยบายและการจัดการท่ีเป็นระบบอย่างต่อเน่ืองท่ีจะอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินและสืบทอดผู ้ท่ีสนใจอยากเรียนรู้การเป็นช่างซอ โดยส่วนใหญ่
สถาบนัการศึกษาจะมุ่งพฒันานกัเรียนเขา้สู่ระบบการศึกษาภาคบงัคบั ซ่ึงเน้นการเขม้แข็งด้าน
วชิาการเป็นหลกั  ทาํให้ขาดการส่งเสริมและสนบัสนุนให้เด็กและเยาวชนไดมี้เวลาฝึกทกัษะดา้น
ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลาในการฝึกฝนอยา่งต่อเน่ือง  

1.4  สถาบนัครอบครัว 
นอกจาก 3 กลุ่มหลักท่ีเป็นผูส่้งสารเพื่อสืบทอดเพลงซอแล้ว จากการศึกษาพบว่า 

สถาบนัครอบครัวนั้น  แมไ้ม่ไดจ้ดัอยูใ่นกลุ่มหลกัท่ีเป็นผูสื้บทอดโดยตรง แต่เป็นสถาบนัท่ีให้การ
สนับสนุน โดยเด็กและเยาวชนท่ีสามารถฝึกฝนได้ดี ส่วนใหญ่จะได้รับการสนับสนุนจาก
ครอบครัว ท่ีเห็นในคุณค่าของวฒันธรรมทอ้งถ่ินและมีความภูมิใจท่ีลูกหลานมีความสามารถใน
ดา้นน้ี จึงมีการผลกัดนัให้เขา้ประกวดและแข่งขนัตามแต่โอกาสจะอาํนวยอยู่เสมอ ซ่ึงทาํให้เด็ก
และเยาวชนไดรั้บการส่งเสริมควบคู่กนัระหวา่งคนในครอบครัวและครูท่ีฝึกสอนของโรงเรียน  

2.  การสืบทอดเน้ือหาเพลงซอ 
ในอดีตเพลงซอมีกระบวนการสร้างสรรคเ์น้ือหามาจากวฒันธรรมท่ีเรียกวา่แบบ  “มุข

ปาฐะ” (Oral Culture) คือเป็นเร่ืองเล่าท่ีสืบต่อกนัมา โดยลกัษณะเน้ือหา เก่ียวขอ้งกบัพุทธศาสนา 
สภาพสังคม ประเพณี วิถีชีวิต  คติชาวบา้น ซ่ึงมีจุดแข็งเร่ืองความมีชีวิตชีวา การใช้ความคิด
สร้างสรรค์และปฏิภาณไหวพริบในการร้องโตต้อบต่อมามีการจดบนัทึกโดยการสืบทอดเน้ือหา
ของเพลงซอต่อไปในอนาคตจากผลการศึกษาท่ีพบวา่ ควรมีลกัษณะดงัน้ี 

2.1  การจดบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งเป็นระบบและถูกตอ้งใหม้ากข้ึน  
เน่ืองจากท่ีผ่านมา ช่างซอระดบัชั้นครูไดป้ระพนัธ์บทซอท่ีมีคุณค่าไวม้ากมาย และ

ถ่ายทอดแบบมุขปาฐะสืบต่อกนัมาจากครูถึงศิษยจ์ากรุ่นสู่รุ่น  แมผ้ลการศึกษาพบวา่การสืบทอด
แบบลายลกัษณ์อกัษรเป็นท่ีนิยมมากข้ึน เน่ืองจากเหมาะสําหรับช่างซอรุ่นใหม่ ท่ีไม่สามารถแต่ง
เน้ือร้อง หรือดน้สด โดยใชป้ฏิภาณได ้จึงจาํเป็นตอ้งอาศยัการท่องจาํจากเน้ือร้องท่ีมีการจดบนัทึก
ไว ้  การให้ความสําคญักบัการรวบรวมเน้ือร้องเพลงซอไวอ้ย่างเป็นระบบระเบียบ เพื่อให้เป็น
ศูนยก์ลางท่ีสะดวกต่อการเรียนรู้และสืบคน้ จึงเป็นวิธีการท่ีจะช่วยให้เน้ือร้อง ซ่ึงมีคุณค่าทาง
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ประวติัศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิต และศิลปวฒันธรรมลา้นนายงัคงอยู่สืบไป  เป็นการเก็บรักษาไว้
ใหค้นรุ่นหลงัไดมี้แหล่งเรียนรู้ใหศึ้กษาและนาํมาเผยแพร่อยา่งสร้างสรรคต่์อไป  

2.2  การสร้างสรรครู์ปแบบการแสดงโดยสอดแทรกเน้ือหาใหม่ๆ ท่ีทนัสมยั 
เน่ืองจากเน้ือหาของเพลงซอในอดีต เก่ียวขอ้งกบัศาสนา ความเช่ือ หรือวิถีชีวิต เม่ือ

บริบททางสังคมไดเ้ปล่ียนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวตัน์ ทาํให้เน้ือหาบางเร่ืองไม่สอดคลอ้งกบั
สภาพความเป็นจริงและรสนิยมของผูช้ม  โดยเฉพาะบางเน้ือร้องท่ีใชภ้าษาทอ้งถ่ินท่ีเป็นคาํเมือง
โบราณ ซ่ึงเป็นภาษาท่ีคนรุ่นใหม่ ท่ีไม่ไดถู้กสอนให้พูดคาํเมืองมาตั้งแต่เด็ก จะไม่คุน้เคย และฟัง
ไม่เขา้ใจ ทาํให้การแสดงซอไม่น่าสนใจ  ดงันั้นจากผลการศึกษาท่ีพบว่า คนรุ่นใหม่สนใจฟัง
เน้ือหาท่ีทนัสมยัมากข้ึน หรือถ้าเป็นการซอเก่ียวกบัธรรมะ ควรแทรกตลกให้เป็นท่ีสนใจและ
ติดตามฟัง ไม่น่าเบ่ือ จึงเป็นการสืบทอดโดยการสร้างสรรครู์ปแบบให้สอดแทรกเน้ือหาใหม่ๆ ท่ี
ทนัสมยั เหมาะสมกบับริบท 

2.3  การบูรณาการร่วมกบัการศึกษาในระบบ 
จากการศึกษาท่ีพบว่า เด็กและเยาวชนท่ีเป็นก้าวแรกของการสืบทอดเพลงซอ ท่ี

สามารถร้องเพลงซอได้ มาจากการเรียนรู้จากการเรียนในระบบ ตามกลุ่มสาระวิชาท่ีบงัคบัให้
เรียน แลว้ค่อยๆ ซึมซบั ผนวกกบัการไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุนจากครูผูส้อนและผูป้กครอง ทาํ
ใหมี้พื้นฐานท่ีดี และไดรั้บการพฒันาข้ึนตามลาํดบั ดงันนัการบรรจุในรายวิชาเรียน /หลกัสูตรการ
จดัการเรียนการสอน หรือมีการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยเฉพาะในหลกัสูตรของ
ทอ้งถ่ินก็จะเป็นการช่วยสืบทอดเพลงซอ ท่ีนอกจากจะให้ผูเ้รียนได้ร้องเพลงซอเป็นแลว้ ยงัเกิด
การเรียนรู้และเขา้ใจในจารีตประเพณีและขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ินมากข้ึนอีกดว้ย 

2.4  การเผยแพร่ผา่นส่ือมวลชนและส่ือสมยัใหม่ 
จากผลการศึกษาท่ีคน้พบวา่ เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่  เลือกท่ีจะเรียนรู้เพลงซอแบบ

ครูพกัลกัจาํผ่านส่ือออนไลน์  มากกว่า เน่ืองจากสะดวกและเหมาะกบัวิถีชีวิต  ทาํให้การสืบทอด
จึงตอ้งหนัมาใหค้วามสาํคญัต่อการเผยแพร่ผา่นส่ือมวลชนและส่ือสมยัใหม่ให้เป็นช่องทางในการ
ส่ือสารไปยงัผูรั้บสารไดอ้ยา่งกวา้งขวางและเขา้ถึงมากข้ึน  โดยพบวา่ช่างซอในเชียงรายหลายคน
มีการบนัทึกการแสดงและนาํเผยแพร่ทางส่ือออนไลน์ เช่น ยูทูป เวบ็เพจ ทาํให้เป็นท่ีรู้จกั และ
ได้รับการติดต่องานมากข้ึน ซ่ึงเยาวชนท่ีให้ข้อมูลยอมรับว่าพอใจกบัการฝึกซอทางออนไลน์  
เพราะสะดวกเน่ืองจากสามารถฝึกไดไ้ม่จาํกดัสถานท่ี และเลือกเรียนรู้จากช่างซอไดห้ลากหลาย 
สามารถนาํมาประยกุตใ์ชต้ามความชอบของตน 
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3.  การส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการสืบทอด 
จากการศึกษาเพลงซอในเชียงรายท่ีตอ้งปะทะกบัส่ือมวลชน แมจ้ะสามารถเก้ือกูลกนั

ได ้แต่ส่ือมวลชนหรือส่ือสมยัใหม่ก็เขา้มาเบียดแยง่ชิงพื้นท่ีจนรูปแบบการแสดงซอแบบดั้งเดิมท่ี
โดดเด่นดา้น มุขปาฐะและการมีปฏิสัมพนัธ์ ไดเ้ลือนหายไป  ในขณะท่ีในเวทีของส่ือมวลชนเอง
นั้น  ส่ือพื้นบา้นก็มีโอกาสน้อยท่ีจะเขา้ไปใช้พื้นท่ี ส่วนช่องทางเผยแพร่ผ่านส่ือสมยัใหม่ก็ยงัมี
ความจาํเป็นตอ้งปรับรูปแบบการนาํเสนอให้น่าสนใจยิง่ข้ึน 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากเพลงซอท่ีความเก่ียวขอ้งผูกพนักบัพิธีกรรมของชาวลา้นนา
อยา่งใกลชิ้ด และเป็นส่ือพื้นบา้นท่ีมีบทบาทให้ทั้งสาระและความบนัเทิง  ดงันั้นในวาระโอกาส
งานสําคญัของชุมชน  ไม่ว่าจะเป็นงานบุญประเพณีตามเทศกาล งานมงคลงานอวมงคล งาน
กิจกรรมพิเศษของทางหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน   การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์บุคคล  
หน่วยงานหรือสินค้า  ท่ีต้องการนําเสนอภาพลักษณ์ความเป็นอัตลักษณ์ล้านนา  ก็ย ังให้
ความสําคญัและมีการว่าจา้งซอไปแสดงเป็นส่วนหน่ึงของงานอยู ่ โดยการสืบทอดดา้นช่องทาง 
ควรตอ้ง 

3.1  การสืบทอดผา่นสมาคมช่างซอ 
เน่ืองจากสมาคมช่างซอของจงัหวดัเชียงราย จะเป็นหน่วยงานหลกัท่ีผลกัดนัให้มีการ

ขบัเคล่ือนกิจกรรมต่างๆ  และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชน ไดม้าสัมผสัและเรียนรู้ ซ่ึงจะ
แตกต่างจากการเรียนรู้ผ่านส่ือ ซ่ึงมีขอ้จาํกดัดงัท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้  ดงันั้น สมาคมช่างซอท่ีตั้งข้ึน 
จะตอ้งเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ี และทาํงานอย่างแข็งขนั โดยอาจร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อใหก้ารทาํงานมีศกัยภาพและสร้างอาํนาจในการต่อรองไดม้ากข้ึน 

3.2  การขยายช่องทางการส่ือสารเขา้สู่การศึกษาในระบบโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
แมโ้รงเรียน อาจไม่ใช่สถาบนัหลกัในการสืบทอดและสร้างช่างซอในระยะยาว แต่

อยา่งนอ้ยก็พบวา่ โรงเรียนสามารถทาํหนา้ท่ีเป็น “แมวมอง” ในการเฟ้นหา และฝึกฝนช่างซอใน
พื้นฐานเบ้ืองตน้ และสร้างการซึบซับในวฒันธรรมทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอย่างดี  ดงันั้นความพยายาม
ขยายช่องทางการส่ือทอดเขา้สู่การศึกษาในระบบโรงเรียนอย่างต่อเน่ืองจึงอาจจะมีประโยชน์ทั้ง
ในการสร้างผูสื้บทอดในฐานะช่างซอ หรือการสืบทอดด้านการสร้างตลาดผูช้มท่ีชมอย่างมี
สุนทรียไ์ดใ้นอนาคต  

3.3  การสืบทอดท่ีวดั 
เน่ืองจากเพลงซอเก่ียวข้องกับพิธีกรรม และวดัเป็นศูนย์กลางของการประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนา เป็นแหล่งรวมจิตใจของคนในชุมชน เป็นพื้นท่ีสาธารณะซ่ึงรวมทั้งเป็นพื้นท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิ  และพื้นท่ีท่ีชาวบา้นมาชุมนุมกนั  ซ่ึงเอ้ือต่อการสืบทอดเพลงซอโดยวดัจะตอ้งเป็น
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ผูส้นบัสนุนหลกัให้กบัเพลงซอซ่ึงจากการศึกษายงัพบว่า ตามเทศกาลงานบุญต่างๆ ยงันิยมให้มี
การแสดงเพลงซออยู่  และเป็นลกัษณะงานท่ีช่างซอไดรั้บการว่าจา้งมากท่ีสุด  ไม่ว่าจะเป็นการ
ฉลองวิหาร ศาลา  งานวนัเกิดเจา้อาวาส เป็นตน้  ดงันั้นการสืบทอด จึงมีวดัเป็นช่องทางหลกัท่ี
สาํคญั  

3.4  การขยายช่องทางผา่นส่ือยคุใหม่ หรือส่ือออนไลน์ 
เน่ืองจากกลุ่มผูรั้บสารรุ่นใหม่เปิดรับส่ือจากโลกออนไลน์มากยิ่งข้ึน ดงันั้นจะช่วยให้

เขา้ถึงไดร้วดเร็วและตรงตามรสนิยมในการรับชม แต่ควรมีรูปแบบการนาํเสนอท่ีน่าสนใจติดตาม
โดย การสืบทอดในช่องทางท่ีแตกต่างกนั ส่งผลท่ีแตกต่างกนั หากสืบทอดผา่นสถาบนัการศึกษา 
จะมีผลในดา้นการสร้างผูช้มท่ีมีปริมาณมาก หากสืบทอดผา่นศิลปิน อาจส่งผลทางดา้นการสร้าง
ศิลปินใหม่ และเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัศิลปินเก่า หากสืบทอดในชุมชน จะช่วยร้ือฟ้ืน
ธรรมเนียมประเพณีท่ีชุมชนจะเขา้มาเป็นผูส้นบัสนุนส่ือพื้นบา้นต่อไป แต่หากเป็นการสืบทอด
ผา่นช่องทางออนไลน์ก็จะขยายฐานผูช้มและมีโอกาสเขา้ถึงผูช้มกลุ่มใหม่ๆ มากข้ึน 

3.5  การสนบัสนุนของหน่วยงานระดบัทอ้งถ่ิน 
แม้ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา  เพลงซอซ่ึงเป็นวฒันธรรมพื้นบ้าน จะได้รับการ

สนบัสนุนจากหน่วยงานในทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การถูกนาํไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร
เพื่อการพฒันาของภาครัฐ ซ่ึงหน่วยงานท่ีเก่ียวกบัการสนบัสนุนเพลงซอท่ีพบในจงัหวดัเชียงราย
ได้แ ก่  ว ัฒนธรรม จังหวัด  ชุ มชนสั นโค้ง น้อย   เทศ บาล  องค์การบ ริหารส่วนจังหวัด 
สถาบนัการศึกษา เช่น โรงเรียนสังกดัเทศบาลแต่พบว่าท่ีผ่านมายงัขาดแผนงานระยะยาวในการ
สนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะดา้นงบประมาณสนบัสนุนในการจา้งช่างซอในทอ้งถ่ินเขา้ไป
สอนในสถาบนัการศึกษารูปแบบครูภูมิปัญญาดงันั้นจึงควรให้ความสําคญัต่อการบรรจุไวใ้นแผน
เพื่อขอสนบัสนุนต่อไป 

4.  การสืบทอดผูรั้บสาร/ผูช้ม 
ผูช้ม/ผูฟั้ง ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ไดแ้ก่ กลุ่ม

ผูรั้บสารท่ีเป็น เจา้ภาพหรือผูว้า่จา้งและกลุ่มผูช้มหรือผูฟั้ง โดยความสัมพนัธ์ระหวา่งผูช้มกบัช่าง
ซอตั้งแต่ยคุซอแบบดั้งเดิมนั้นสามารถมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูส่้งสารหรือช่างซอ แต่ในยุคปัจจุบนั ผูช้ม
มีความเขา้ใจในภาษาคาํเมืองทอ้งถ่ินนอ้ยลงและใชภ้าษาสมยันิยมมากข้ึน และการเปิดรับช่องทาง
การส่ือสาร ผา่นส่ือมวลชนและส่ือใหม่มากข้ึนทาํให้การรู้ ความเขา้ใจ และการมีส่วนร่วมในการ
แสดงนอ้ยลง จะเหลือเฉพาะกลุ่มวยักลางคนข้ึนไป ส่วนกลุ่มเด็กและเยาวชนจะห่างหายไป 
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ดงันั้นแนวทางการสืบทอดผูรั้บสาร จาํเป็นตอ้งอาศยัการสร้างตลาดผูช้มหรือผูรั้บสาร
ท่ีดูเป็น (Smart Audience) โดยใชแ้นวคิดบนัไดปลาโจนทางศิลปะ ท่ีเร่ิมตน้ในสถาบนัการศึกษา 
ให้ไดฝึ้กฝน ซึมซับ และการฟังซออย่างมีความเขา้ใจและซาบซ้ึงในคุณค่าเพลงซอ แลว้ค่อยไต่
ระดบัในการสร้างการมีส่วนร่วมในการแสดงเช่น ปรบมือ หรือร้องหรือเตน้ตามจงัหวะ สุดทา้ย
อาจพฒันาไปเป็นผูส่้งสารหรือเป็นช่างซอต่อไปในอนาคต โดยอาจเร่ิมจากการฟังซอแบบ
ประยกุต ์ซ่ึงมีจงัหวะท่ีคึกคกัสนุกสนานก่อน แลว้จึงลองฟังซอแบบดั้งเดิมท่ีมีทาํนองชา้กวา่ และ
เน้ือหาท่ีเป็นภาษาคาํเมืองทอ้งถ่ินสมยัโบราณท่ีอาจเขา้ใจยาก ซ่ึงทั้งซอแบบดั้งเดิมท่ีเนน้การเสริม
พิธีกรรมโดยให้สาระเป็นหลกั และซอแบบประยุกต์ท่ีเน้นความบนัเทิงนั้น ยงัคงเป็นรูปแบบท่ี
ปรากฏให้เห็นในสังคมทอ้งถ่ินของจงัหวดัเชียงราย และควรค่าแก่การสืบทอดให้ดาํรงอยู่เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของสังคมควบคู่กนัไป 
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บทที ่ 9 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ผลการศึกษาการปรับตวัของเพลงซอจงัหวดัเชียงรายตามพฒันาการ จากอดีตมาถึง

ปัจจุบนั ตั้งแต่ยุคซอแบบดั้งเดิม ยุคซอปะทะส่ือมวลชน และยุคซอแบบประยุกต์ โดยวิเคราะห์

เปรียบเทียบคุณลกัษณะการปรับตวั 6 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นเน้ือหาและรูปแบบ ดา้นกระบวนการ

ส่ือสารในการแสดง ดา้นบทบาทหน้าท่ี ดา้นการต่อรอง ดา้นเครือข่าย และดา้นการบริหารจดัการ 

รวมทั้งวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการสืบทอด ทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก เพื่อน าเสนอ

แนวทางการปรับตวัเพื่อสืบทอดเพลงซอของจงัหวดัเชียงรายในอนาคตให้ด ารงอยูอ่ยา่งเขม้แข็งและ

มีอตัลกัษณ์นั้น มีขอ้คน้พบท่ีสามารถน ามาอภิปราย และใหข้อ้เสนอแนะไดใ้นประเด็นดงัต่อไปน้ี 

 

9.1  สรุปผลการวจัิย 

การวิเคราะห์ตาม “แนวคิดตน้ไมแ้ห่งคุณค่า” ท่ีท าให้เห็นภาพลกัษณะของเพลงซอท่ี

สังเกตเห็นได ้ซ่ึงเปรียบเสมือนดอก/ผล/ก่ิงกา้น และล าตน้ ของตน้ไม ้และลกัษณะท่ีไม่สามารถ

สังเกตเห็น ท่ีเปรียบเสมือนส่วนรากท่ีอยูใ่ตดิ้น จากผลการศึกษาสรุปไดว้า่ 

ลกัษณะเพลงซอท่ีสังเกตเห็นได ้ประกอบดว้ย การแสดงของเพลงซอท่ีมีช่างซอร้อง

โตต้อบกนั การฟ้อนประกอบการซอท่ียงัพอมีให้เห็นในช่วงซอประกอบพิธีกรรม สถานท่ีในการ

แสดงท่ีเรียกว่า “ผามซอ” การเผยแพร่ผ่านส่ือมวลชน และส่ือใหม่ เช่นทางอินเทอร์เน็ต สังคม

ออนไลน์ การแต่งกายท่ียงัคงแบบพื้นเมือง และการแต่งกายแบบประยุกตต์ามสถานการณ์สมยันิยม 

โดยช่างซอรุ่นใหม่จะเนน้แต่งกายร่วมสมยัมากข้ึนเคร่ืองดนตรีเป็นลกัษณะเคร่ืองดนตรีพื้นเมือง ป่ี 

ซึงท่ีใชป้ระกอบการซอแบบดั้งเดิม ประกอบเคร่ืองเสียงและเคร่ืองดนตรีสมยัใหม่ภาษาท่ีใชใ้นการ

ส่ือสารก็จะเป็นภาษาค าเมืองท่ียงัคงใชเ้ป็นภาษาหลกัและภาษาร่วมสมยั และความรู้เก่ียวกบัเพลง

ซอระหวา่งผูช้มกบัการซอ 
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ส่วนลกัษณะท่ีไม่สามารถสังเกตเห็นไดแ้ก่ ความเช่ือในพิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การ

ไหวค้รู การกินออ้ และการใช้ท านองเพลงซอแบบต่างๆ ท่ีเป็นเสมือนแบบแผนทางพิธีกรรมและ

เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาท่ีน าเสนอ ท าใหเ้พลงซอยงัคงมีอตัลกัษณ์ แมจ้ะมีการปรับใหช้า้-เร็วข้ึนบา้ง ตาม

สมยันิยม แต่ก็ยงัคงเป็นท านองท่ีบ่งบอกถึงความเป็นเพลงซอ 

โดยจากการศึกษาพบวา่  การสืบทอดส่วนใหญ่จะเป็นการปรับเปล่ียนองคป์ระกอบใน

ส่วนท่ีมองเห็น (Visible Part)  หรือส่วนท่ีเป็นรูปแบบ (Form) ของตวัส่ือ แต่การสืบทอดในส่วน ล า

ตน้ คือ การให้ความรู้ ความเขา้ใจในคุณค่าและความส าคญัของเพลงซอ และในส่วนราก ซ่ึงไดแ้ต่

ความเช่ือ/ความศรัทธาในพิธีกรรมรวมถึงการกินออ้ ไดค้ล่ีคลายไป   

 
 
 
 

 
 

 
   
ภาพที ่9.1  สรุปแผนภูมิ “ตน้ไมแ้ห่งคุณค่า” ของเพลงซอ 
 
ทีม่า:  จากการเก็บขอ้มูลและการวเิคราะห์ของผูว้จิยัระหวา่งปี 2551-2556 

การแสดงซอ 

การแสดงบนผาม 
การแต่งกายพ้ืนเมือง 
และตามสมยันิยม 

 

การฟ้อนประกอบ 

เคร่ืองดนตรีพ้ืนเมือง 

ภาษาค าเมือง  
 

ความรู้/ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัเพลงซอ 

ความเช่ือในพิธีกรรม 

ประกอบการแสดงซอ 
 

อตัลกัษณ์ท านองเพลงซอ 

เผยแพร่ทางส่ือใหม่ 
เผยแพร่ผา่นส่ือมวลชน 

การเตน้ประกอบ 

เคร่ืองดนตรีสมยัใหม่ 

ส่วนทีม่องเห็น 

ส่วนทีม่องไม่เห็น 

ภาษาสมยันิยม 
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นอกจากนั้น ในการสืบทอดตามแนวคิดเร่ืองตน้ไมแ้ห่งคุณค่า ยงัสามารถน ามาพิจารณา
ถึงการปรับประยุกตเ์พื่อวิเคราะห์วา่คุณลกัษณะ/องคป์ระกอบใดท่ีปรับเปล่ียนได ้หรือไม่สามารถ
ปรับเปล่ียนได้ เพื่อเลือกสรรคุณลกัษณะท่ีควรจะสืบทอดต่อไปโดยเปรียบเสมือนการวิเคราะห์
ตน้ไมใ้นแนวนอนท่ีประกอบดว้ย เปลือก กระพี้  และแก่น ซ่ึงในการสืบทอดควรตอ้งรักษาแก่น 
ปรับกระพี้  และเปล่ียนเปลือกซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ 

ส่วนท่ีเป็นแก่น ท่ีควรตอ้งรักษาเอาไว ้ไดแ้ก่ ความรู้เก่ียวกบัเพลงซอระหว่างผูช้มกบั
การซอ ความเช่ือในพิธีกรรมความกตญัญูท่ีแสดงถึงความสามคัคี  เช่น พิธีกรรมการไหวค้รู พิธี
กรรมการกินออ้ 

ส่วนท่ีเป็นกระพี้  ท่ีพอปรับไดบ้า้ง ไดแ้ก่ ลกัษณะเพลงซอท่ีสังเกตเห็นได ้ประกอบดว้ย

การแสดงของเพลงซอท่ีมีช่างซอร้องโตต้อบกนั การฟ้อนประกอบการซอท่ียงัพอมีให้เห็นในช่วง

ซอประกอบพิธีกรรม การแต่งกายท่ีเป็นสมยันิยมมากข้ึนเคร่ืองดนตรีท่ีผสานเคร่ืองดนตรีสมยัใหม่

เขา้มา หรือการใชว้ิธีเปิดดนตรีจากแผน่ซีดีแลว้ร้องประกอบแทนการใชน้กัดนตรีแสดงสด ภาษาท่ี

ใชใ้นการส่ือสารท่ีควรผสมผสานให้มีความร่วมสมยั ไม่ใชภ้าษาพื้นเมืองแบบโบราณจนเกินไปท่ี

ยากแก่การตีความ และการใช้ท านองเพลงซอแบบต่างๆ ท่ีเป็นเสมือนแบบแผนทางพิธีกรรมและ

เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาท่ีน าเสนอ แมจ้ะยงัคงท านองเดิมไวแ้ต่สามารถปรับจงัหวะใหเ้ร็วข้ึนได ้

ส่วนท่ีเป็นเปลือก ท่ีสามารถปรับเปล่ียนได ้ประกอบดว้ย สถานท่ีในการแสดง โดยไม่

จ  ากดัตอ้งเป็นลกัษณะผามซอท่ีแยกเป็นสัดส่วน อาจใชเ้วทีร่วมกบัการแสดงอ่ืนๆ หรือบริเวณส่วน

ใดส่วนหน่ึงของงาน ท่ีสะดวก เพราะขนาดของคณะสามารถปรับไดต้ามลกัษณะงาน ความตอ้งการ

และงบประมาณ 

ดงันั้น จะเห็นไดว้า่เพลงซอในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงรายไดป้รับเปล่ียนคุณลกัษณะในส่วนท่ี

เป็นกระพี้ไปเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงส่วนท่ีเสมือนแก่นท่ีควรรักษาไวแ้มจ้ะยงัคงอยูแ่ต่ก็เร่ิมลดบทบาทลง 

ตามแนวคิดตน้ไมแ้ห่งคุณค่า ซ่ึงเปรียบส่ือพื้นบา้นเป็นดัง่ตน้ไม ้ส่วนของล าตน้จะท า
หน้าท่ีประคองตั้งค  ้า ดอก ผล ใบ กบัรากเอาไว ้ล าตน้จึงเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัของตน้ไมท่ี้ขาด
ไม่ได ้ ซ่ึงเม่ือพิจารณาล าตน้ในแนวนอน (Horizontal) จะประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็น “เปลือก” (ส่วน
นอกสุด) “กระพี้ ” (ส่วนถัดเข้ามา) และ “แก่น” (ส่วนในสุด) โดยส่ือพื้นบ้านก็เช่นเดียวกัน ท่ี
ประกอบดว้ยองค์ประกอบทัว่ไปท่ีดึงดูดความสนใจ ซ่ึงเป็นดงัเปลือก หรือกระพี้  และส่วนท่ีเป็น
คุณค่า ความหมาย ซ่ึงเป็นดัง แก่น ท่ีต้องรักษาไวใ้ห้มัน่ เพื่อความย ัง่ยืนและไม่สูญหายไปใน
อนาคต โดยกาญจนา แกว้เทพ (อา้งถึงใน กาญจนา แกว้เทพ, เธียรชยั อิศรเดช, ประยุทธ วรรณอุดม, 
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อดุลย ์ดวงดีทวรัีตน์, และอริยา เศวตามร์, 2548, น. 43) น าเสนอวา่ การแบ่งระดบัชั้นของวฒันธรรม
เช่นน้ี ก็เพื่อจะน ามาใชต้อบค าถามท่ีว่า ในการปรับเปล่ียนนั้น อะไรสามารถจะปรับเปล่ียนไดม้าก 
อะไรท่ีปรับเปล่ียนไดป้านกลาง และอะไรท่ีตอ้งรักษาไวใ้ห้มัน่ ทั้งน้ีควรยึดหลกั “เปล่ียนเปลือก 
ปรับกระพี้  และรักษาแก่น” โดยค านึงถึงสิทธิเจา้ของวฒันธรรม เป็นหลกั เน่ืองจากเพลงซอเป็น
สมบัติของชุมชน และเป็นข้อตกลงร่วมของผู ้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ไม่ใช่เป็นการตัดสินใจโดย
หน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงหรือคนนอกวฒันธรรม ซ่ึงผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์กลบัไป
ใหช่้างซอและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งตรวจสอบ และน ามาวเิคราะห์ ไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่9.1  ตารางสรุปการวิเคราะห์การปรับตวัตามแนวคิดตน้ไมแ้ห่งคุณค่าของเพลงซอทั้ง 3 ยคุ 

 

เกณฑ/์คุณลกัษณะ 
แนวคิดตน้ไมแ้ห่ง
คุณค่าแนวนอน 

 (เปลือก/กระพ้ี/แก่น) 

รูปแบบ 

การปรับ 

สิทธิเจา้ของ
วฒันธรรม 

 (แนวคิดตน้ไมแ้ห่งคุณค่าแนวตั้ง) 
คุณลกัษณะดา้นรูปแบบ 
 1. ส่วนท่ีมองเห็น 
     1.1 ดอก ผล ใบ 

1.1.1  การแสดงซอ 
1.1.2  สถานท่ีในการแสดง 
1.1.3  การแต่งกาย 
1.1.4  การฟ้อนประกอบการซอ 
1.1.5  เคร่ืองดนตรีประกอบการ

แสดง 
 
    1.2  ล าตน้  
   -  ความรู้เก่ียวกบัเพลงซอ 
   
 
 

 
 
 

 
กระพี้ 
เปลือก 
กระพี้ 
กระพี้ 
แก่น 

 
 

แก่น 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
ปรับประสาน 
เพิ่มเขา้มา 
เพิ่มเขา้มา 
ปรับประสาน 
ปรับประสาน 
 
 
ปรับประสาน 
 
 
 
 

 
 
 
 
ไม่เห็นดว้ย 
เห็นดว้ย 
เห็นดว้ย 
เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย 
 
 
ไม่เห็นดว้ย 
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ตารางที ่9.1  (ต่อ) 
 

เกณฑ/์คุณลกัษณะ 

แนวคิดตน้ไม้
แห่งคุณค่า
แนวนอน 

 (เปลือก/กระพ้ี/
แก่น) 

รูปแบบ 

การปรับ 

สิทธิเจา้ของ
วฒันธรรม 

คุณลกัษณะดา้นเน้ือหา  คุณค่า  ความหมาย 
2.  ส่วนท่ีมองไม่เห็น 
     2.1 ราก 
        2.1.1 ความเช่ือ/ศรัทธา/การเคารพครูผา่น
พิธีกรรม 
        2.1.2  ความเป็นลา้นนาผา่นท านองเพลงซอ 
        2.1.3  ความเป็นลา้นนาผา่นภาษาค าเมือง 
        2.1.4  การวางความสัมพนัธ์ทางโลกและ
ทางธรรม 
        2.1.5 การปลูกฝังคุณธรรมทางพุทธศาสนา 
        2.1.6  การใหส้าระและบนัเทิงแฝงการ
ปลดปล่อยทางเพศ 

แก่น 
 

แก่น 
แก่น 

 
แก่น 

 
แก่น 
แก่น 

 

ปรับประสาน 
 
ปรับประสาน 
เพิ่มเขา้มาแทน 
 
ปรับประสาน 
 
ปรับประสาน 
ปรับประสาน 

ไม่เห็นดว้ย 
 
ไม่เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย 
 
ไม่เห็นดว้ย 
 
ไม่เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย 
 

 
จากตารางการวิ เคราะห์พบว่า  แ ก่นของเพลงซอ ซ่ึง เ ป็นส่วนท่ี เ ป็นเ น้ือแท ้                 

ดา้นความหมายและคุณค่า ท่ีควรจะรักษาไว ้ซ่ึงไดแ้ก่ ความรู้เก่ียวกบัเพลงซอ ความเช่ือ/ศรัทธา/  
การเคารพครูผา่นพิธีกรรม ความเป็นลา้นนาผา่นท านองเพลงซอ ความเป็นลา้นนาผา่นภาษาค าเมือง 
การวางความสัมพนัธ์ทางโลกและทางธรรม การปลูกฝังคุณธรรมทางพุทธศาสนา และการให้สาระ
และบนัเทิงแฝงการปลดปล่อยทางเพศ ส่วน เปลือก/กระพี้  ของเพลงซอ ท่ีเป็นองค์ประกอบ
ภายนอก สามารถปรับเปล่ียน ไดแ้ก่ การแสดงซอ สถานท่ีในการแสดง การแต่งกาย และการฟ้อน
ประกอบการซอ 

จากการศึกษา จะเห็นไดว้่า เพลงซอจ าเป็นตอ้งมีการปรับตวั เพื่อสืบทอดให้สามารถ
ด ารงอยูไ่ดท้่ามกลางการเปล่ียนแปลงของวถีิชีวติสมยัใหม่ของผูค้น แมช่้างซอจะไม่เห็นดว้ยกบัการ
ปรับเปล่ียน โดยเฉพาะในส่วนท่ีเป็นแก่นก็ตาม ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการปรับประสาน ท่ียงัคงพยายาม
ใหมี้การแสดงซอแบบดั้งเดิมอยู ่และในขณะเดียวกบัก็ตอ้งยอมรับ ซอแบบประยกุต ์หรือซอซ่ิง เพื่อ
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ตอบสนองรสนิยมการรับชมของทุกเพศทุกวยั และเพื่อสร้างฐานผูช้มรุ่นใหม่ ท่ีอาจจะไม่เขา้ใจและ
ไม่มีสุนทรียะในซอแบบดั้งเดิม 
  

9.2  อภิปรายผล 

9.2.1 “ทวลิกัษณ์” แบบรักษาสมดุลระหวา่งการอนุรักษแ์ละการปรับประยกุต ์ 
จากการถอดความรู้ของชุดโครงการส่ือพื้นบ้านส่ือสารสุข (สพส.) ท่ี กาญจนา  

แกว้เทพ (2549) ไดก้ล่าวถึงนิยามของค าวา่ “วฒันธรรม” วา่มีการก าหนดคุณสมบติัไวป้ระการหน่ึง

คือตอ้งมีการปรับเปล่ียน/ ปรับแปลง/ปรับประยุกต์ (adaption) ให้สอดรับกบัสภาพความเป็นจริงท่ี

เปล่ียนแปลงไป โดยถา้ศึกษายอ้นไปในอดีตจะพบวา่ส่ือพื้นบา้นทุกชนิดอยูร่อดมาไดจ้นถึงทุกวนัน้ี

ล้วนผ่านกระบวนการปรับประยุกต์มาแล้วทั้งส้ิน ซ่ึงธรรมชาติของส่ือพื้นบ้านส่วนใหญ่จะมี

ลักษณะแบบ “ทวิลักษณ์” กล่าวคือ ประกอบด้วย ด้านท่ีอนุรักษ์เพื่อเก็บรักษาต้นฉบับทาง

วฒันธรรมไว ้และดา้นการปรับประยุกต์ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงของการเสริมสร้างทุนวฒันธรรมใน

การปะทะกับปัจจยัภายนอก เพื่อสร้างความสมดุลในการสืบทอด คอยช่วยเหลือเก้ือกูลกัน ให้

สามารถยงัคงท าหน้าท่ีตอบสนองภารกิจชุมชนและด ารงอยู่ต่อไปได้  โดยการท่ีส่ือพื้นบ้านใน

ปัจจุบนัจะมีพลงัต่อรองกบัวฒันธรรมภายนอกจึงควรตอ้งมีการสืบทอดทั้งสองรูปแบบ   

ในกรณีส่ือพื้นบา้นเพลงซอของจงัหวดัเชียงราย พบว่ามีความพยายามในการรักษา

ความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการปรับประยุกต์ไว ้โดยดา้นอนุรักษ์ เป็นการรักษาซอแบบ

ดั้งเดิม เพื่อรับใช้วิถีลา้นนา/วิถีชุมชน และเป็นตน้แบบให้คนรุ่นหลงัไดศึ้กษาเรียนรู้รากเหงา้ทาง

วฒันธรรมลา้นนาท่ีแทจ้ริง ส่วนดา้นปรับประยุกต์ คือ เม่ือไม่อาจตา้นกระแสจึงตอ้งปรับเปล่ียน

เป็นซอแบบประยุกต์ หรือซอสตริง เพื่อรับใช้วิถีโลกาภิวตัน์ ทั้ งในเชิงธุรกิจและเชิงพาณิชย ์

ตอบสนองรสนิยมของผูช้มท่ีเป็นคนยุคใหม่ ซ่ึงปัจจุบนั ยงัคงมีทั้งการแสดงซอแบบดั้งเดิมและซอ

แบบประยกุต ์ควบคู่กนัไปในการรับการแสดงในหน่ึงวนั โดยมีการจดัแบ่งช่วงเวลาในการแสดงไว้

อย่างชัดเจน และจะนิยมใช้ซอแบบดั้งเดิมประกอบพิธีกรรมในช่วงเช้า ส่วนช่วงบ่ายท่ีเน้นความ

บนัเทิงสนุกสนานจะเป็นซอแบบประยกุต ์ตามภาพท่ี 9.2 
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ภาพที ่ 9.2  แผนภาพแสดงคุณลกัษณะส่ือทวลิกัษณ์ของเพลงซอ 
 

ซ่ึงเป็นไปในแนวทางเดียวกบัผลการศึกษาในงานวิจยัเร่ืองการปรับตวัของส่ือพื้นบา้น
ประเภทการแสดงอยา่งเพลงโคราช ของทิพยพ์ธู กฤษสุนทร (2552) ท่ีพบว่าแมจ้ะมีการปรับตวัถึง
ถึง 4 ยคุดว้ยกนั ตามกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก โดยปรับจากเพลงโคราชแบบดั้งเดิมท่ีมกัเล่น
กนัในครัวเรือนและเพื่อการสันทนาการในชุมชนหลงัจากท าการเกษตร มาเป็นเพลงโคราชแกบ้น 
เกิดข้ึนจาก ท่ีมีการเขา้มาของส่ือสมยัใหม่ การด าเนินธุรกิจเชิงพาณิชยแ์ละการเกิดอนุเสาวรียท์า้วสุร
นารี จนถึงเพลงโคราชประยุกต์ ท่ีเกิดข้ึนจากระบบอุตสาหกรรมวฒันธรรม การผลิตส่ือบนัเทิง
สมยัใหม่เช่นเพลงลูกทุ่งผา่นส่ือมวลชน ท าใหค้วามนิยมของผูช้มเปล่ียนไปนิยมฟังเพลงลูกทุ่งแทน 
ซ่ึงเป็นท่ีมาของเพลงโคราชซ่ิง จนถึงยุคท่ีมีการวางแผนเม่ือโครงการส่ือพื้นบา้นส่ือสารสุข ท่ีเป็น
หน่วยงานภายนอกเข้ามาเติมแนวคิด ความรู้ทางวิชาการให้กบัศิลปิน ท าให้การปรับของเพลง
โคราชมีทั้งดา้นท่ีอนุรักษแ์ละดา้นท่ีปรับประยกุตเ์พื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เขา้มามีส่วนร่วมมาก
ข้ึน โดยทิพยพ์ธู ได้กล่าวไวว้่า แมจ้ะมีเพลงโคราชรูปแบบใหม่ๆ แต่รูปแบบเก่าๆ ก็ยงัคงมีการ
อนุรักษไ์วอ้ยู ่เป็นไปตามทิศทางท่ี สพส.ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วม ทั้งน้ีแมเ้พลงซอจะยงัไม่มีการสืบทอด
โดยมีหน่วยงานภายนอกใดเขา้มาวางแผนอย่างเพลงโคราช แต่การท่ีพยายามถ่วงดุลโดยพยายาม
รักษารูปแบบเก่าไวใ้นขณะท่ีรูปแบบใหม่ก็ต้องเพิ่มเข้ามา แสดงให้เห็นศักยภาพของเจ้าของ
วฒันธรรมในการปรับตวัไดใ้นระดบัหน่ึง  

อยา่งไรก็ดี เพลงซอยงัตอ้งเผชิญกบัแรงกระแทกจากภายนอก อยา่งถาโถมและรุนแรง 
ซ่ึงถา้ยงัคงพยายามอนุรักษม์ากไปส่ือก็จะมีลกัษณะแข็งตวั และมีแนวโนม้จะสูญหายง่ายเพราะไม่
เหมาะกบัสภาพสังคมและรสนิยมสมยัใหม่ แต่หากเน้นปรับประยุกต์มากเกินไป ก็อาจจะท าให้
ลกัษณะส่ือเกิดการผิดเพี้ยนหรือไปท าลายแก่นของวฒันธรรมของซอได ้ซ่ึงแนวโนม้ในอนาคตถา้
ยงัไม่มีการวางแผนการสืบทอดท่ีดีนั้น โอกาสท่ีจะปรับเปล่ียนจนผดิเพี้ยนเป็นไปได ้ 

เพลงซอ 

การอนุรักษ์ 

 (ซอแบบดั้งเดมิ) 
- ซอป่ี 

- ประกอบพิธีกรรม
ช่วงเชา้ 

การปรับประยุกต์ 

 (ซอแบบประยุกต์) 
-ซอดนตรีสากล 

-ใหค้วามบนัเทิงช่วง
บ่ายถึงค ่า DPU
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9.2.2  การปรับประสาน ( hybridization ) โดยยดึ “แก่น” ไวใ้หม้ัน่ 
นอกจากควรต้องค านึงถึงความสมดุลระหว่างด้านอนุรักษ์และปรับประยุกต์แล้ว 

ประเด็นท่ีคน้พบคือในการปรับประยุกตน์ั้น เพื่อไม่ให้ผิดเพี้ยนจนหารากเหงา้ไม่ไดน้ัน่คือการตอ้ง
ใชรู้ปแบบผสมผสาน โดยจากแนวคิดสายวฒันธรรมศึกษา (Cultural  Studies) ของเรยม์อนด์  วิล
เลียมส์ (Raymond  Williams) (อา้งถึงในกาญจนา แกว้เทพ, 2548)  ท่ีเนน้จุดยืนเร่ืองการปรับตวัทาง
วฒันธรรมศึกษาวา่ เม่ือวฒันธรรมสองวฒันธรรมมาพบกนัจะเกิดปฏิกิริยาท่ีหลากหลาย เร่ิมตั้งแต่
ปลายขั้วหน่ึงอาจจะเป็นการครอบง า  ในขณะท่ีอีกปลายขั้วหน่ึงเป็นรูปแบบการปฏิเสธ และตรง
กลางท่ีอยูร่ะหวา่งสองขั้วจะมีรูปแบบของปฏิกิริยาในแบบต่างๆ ไดแ้ก่  การต่อรอง (Negotiation)  
การต่อตา้น (Resistance) การแทนท่ี (Substitution)   การเพิ่มเขา้มาแทน (Addition) และ  การปรับ
ประสาน (Articulation/ Hybridization)  โดยระบบวฒันธรรมของชุมชนหรือสังคมท่ีมีความย ัง่ยืน  
จะตอ้งเป็นระบบเปิด (Open system) คือ มีการพบปะแลกเปล่ียนกบัระบบวฒันธรรมจากภายนอก 
โดยวฒันธรรมส่ือพื้นบา้นไม่ได้มีลกัษณะท่ีหยุดน่ิง  แต่มีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยู่ตลอด 
(dynamic)  

ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า  เพลงซอของจงัหวดัเชียงรายมีลกัษณะการปรับตวั ท่ีเน้นไป
ทางการผสมผสานระหวา่งของเก่ากบัของใหม่ คือ “ของเก่าก็ไม่ทิ้ง และพยายามเพิ่มของใหม่เขา้มา
การใช้” ทั้งคุณลกัษณะท่ีสังเกตเห็นได้ ไดแ้ก่ การแสดง  สถานท่ี  การแต่งกาย หรือเคร่ืองดนตรี  
และคุณลกัษณะท่ีในส่วนท่ีมองไม่เห็น ไดแ้ก่  ท่วงค านองท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของเพลงซอ  กบัการ
ปรับเน้ือร้อง ให้เขา้กับยุคสมยัและเคร่ืองดนตรีให้เขา้จงัหวะเพื่อความคึกคกั จึงเป็นท่ีดึงดูดใจ 
เขา้ถึงรสนิยมของคนรุ่นใหม่มากข้ึน   ซ่ึงพบวา่เป็นการเก็บทั้งวฒันธรรมเก่ารูปแบบซอดั้งเดิมท่ีใช้
เคร่ืองดนตรีแบบพื้นเมือง และมีการน าเอาวฒันธรรมใหม่รูปแบบซอแบบประยุกตท่ี์ใชเ้คร่ืองดนตรี
สมยัใหม่ เช่น คีย์บอร์ด อีเลคโทน เข้ามาแทนในการแสดง  โดยเป็นการจดัแบ่งการแสดงต่าง
ช่วงเวลากนั และมีการจดัการท่ีดีในการจดัหาเคร่ืองดนตรีและอุปกรณ์ประกอบการแสดง  โดยเม่ือ
เปรียบเทียบกบังานของรจเรศ  ณรงคร์าช (2548) ท่ีศึกษาการปรับแปลงของส่ือหนงัตะลุง ซ่ึงพบวา่ 
แบบแผนของการปรับแปลงหนงัตะลุงส่วนใหญ่จะเป็นแบบเพิ่มเติมเอาของใหม่เขา้มา มีทั้งรูปแบบ
ทอล์คโชว ์ การใช้เคร่ืองดนตรีสากล เพิ่มนักร้องลูกทุ่งและมุขตลกข าขนั ขณะเดียวกนัก็ไม่ได้
ลดทอนหรือตดัทิ้งองคป์ระกอบเก่าออกไป ยงัมีการประกอบพิธีไหวค้รู  รูปหนงัตะลุง และการใช้
ภาษาทอ้งถ่ินภาคใตซ่ึ้งเป็นอตัลกัษณ์ของหนงัตะลุง ท าใหย้งัคงรักษาทั้งของเก่าไวแ้ละเพิ่มของใหม่
เขา้มา  ซ่ึงผลท่ีไดมี้ความใกลเ้คียงกบัการศึกษาเพลงซอ  แต่ส่ิงท่ีงานวิจยัเพลงซอคน้พบซ่ึงแตกต่าง
จากงานหนังตะลุงของรจเรศ ก็ คือการปรับใช้ทั้ งสองรูปแบบของเพลงซอไม่จ  าเป็นต้องใช้
ทรัพยากรเพิ่มมากนกั  โดยคณะซอยงัใชจ้  านวนคนเท่าเดิม คือประมาณ 6-10 คน เคร่ืองเสียงจะใช้
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วธีิการเช่าเหมาเป็นงานไป  ซ่ึงสะดวกและไม่ตอ้งเสียค่าขนยา้ยหรือบ ารุงรักษา  เป็นการน ารูปแบบ
การบริหารจดัการเข้ามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพนั่นเอง  ซ่ึงมีความน่าสนใจเม่ือเปรียบเทียบกับ
งานวิจยัของ กรพินท ์สุนทรนนท์ (2551) ท่ีศึกษาเร่ือง ศิลป์และศาสตร์ในการบริหารจดัการคณะ
โนราโดยพบแนวทางในการบริหารจดัการคณะโนรา ไดแ้ก่ การบริหารจดัการตนเอง  คน วตัถุ การ
จดัสรรเงินภายในคณะโนรา  ซ่ึงในอดีตใชร้ะบบเครือญาติในการดูแลปกครองสมาชิก  และต่อมามี
การปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารจดัการบางประการให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั รวมถึง 
การว่าจา้งสมาชิกชัว่คราวจากเครือข่าย  ส่วนคณะโนราแบบสมยัใหม่ ยงัคงสืบทอดรูปแบบการ
บริหารจดัการแบบเครือญาติ ไวไ้ดเ้ช่นกนั  แต่มีน ้ าหนกัในความใกลชิ้ด ผกูพนันอ้ยกวา่คณะโนรา
แบบโบราณ  และมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารจดัการตนเอง  โดยสอดคล้องกบัเพลงซอ 
อย่างไรก็ตาม  เน่ืองจากคณะซอมีขนาดไม่ใหญ่และไม่ซับซ้อนเท่าโนรา  ท าให้ระบบไม่ถูกเพิ่ม
รูปแบบการดูแลปกครองสมาชิกแบบนายจา้งและลูกจา้งมากนกั ยงัคงยึดหลกัฉนัทญ์าติพี่นอ้ง   แม้
จะแบ่งหน้าท่ีสมาชิกออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ  แต่ก็ยงัมีการปรับรูปแบบการบริหารจดัการแบบแทนท่ี 
(Substitution)  โดยช่างซอและนกัดนตรีในคณะบางวงสามารถทดแทนกนัได ้กล่าวคือ  ช่างซอเป็น
ช่างป่ี  หรือ ช่างป่ีเป็นช่างซอ ท่ี เรียกว่า “วิ่งรอบสนาม” (สมปราชญ ์ ภิราษร, การส่ือสารระหว่าง
บุคคล, 19 พฤษภาคม 2556) ท าให้เห็นความแตกต่างจากงานของกรพินธ์ ในลกัษณะการบริหาร
จดัการท่ีแมจ้ะมีเชิงพาณิชยเ์ขา้มาแต่เพลงซอยงัคงมีการบริหารจดัการแบบเครือญาติอยูค่่อนขา้งสูง 

แมก้ารปรับตวัของเพลงซอท่ีผา่นมา  มีการปรับตวัในคุณลกัษณะต่างๆ ท่ีส่วนใหญ่เป็น
แบบการปรับประสาน/ผสมผสาน (Hybridization)  แต่เป็นการปรับตวัแบบธรรมชาติ (By  Nature)  
ท่ีไร้ทิศทางชัดเจน และจ ากัดในระดับบุคคล ซ่ึงอาจไม่ต่อเน่ืองหรือไม่สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมในยุคปัจจุบัน   ท่ีผ่านมาเพลงซอสามารถเพิ่มเติมและ
ผสมผสานระหวา่งรูปแบบซอเดิมกบัรูปแบบซอตามความนิยมสมยัใหม่ไดอ้ยา่งถอ้ยทีถอ้ยอาศยักนั  
โดยศิลปินช่างซอจะเป็นผูต้ดัสินใจ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของรูปแบบและเน้ือหา  การแต่งชุดพื้นเมือง 
เคร่ืองดนตรีประกอบ  หรือภาษาท่ีใช้ในการส่ือสาร ซ่ึงไดรั้บขอ้สนบัสนุนท่ีคน้พบจากงานของ
สุชาดา พงศกิ์ตติวิบูลย ์(2551) โดยศึกษาเร่ืองการสืบทอดเท่งตุ๊ก  จ.จนัทบุรี พบวา่ การปรับตวัเพื่อ
สืบทอดส่วนใหญ่ของเท่งตุ๊กเป็นแบบปรับประสานท่ีศิลปินตอ้งตดัสินใจว่าจะเอาคุณลกัษณะใด
จากของเก่ามาประสมกบัของใหม่  เช่น ปรับประสานเร่ืองโครงสร้างองค์กร ซ่ึงเพลงซอก็มีการ
ปรับประสานการบริหารจดัการคณะซอ หรือการปรับเน้ือหา โดยมีการปรับประสานเน้ือหาให้มี
ความร่วมสมยัมากข้ึนเช่นเดียวกนั และการท่ีส่ือพื้นบา้นเพลงซอแมเ้ป็นส่ือขนาดกลางสามารถ
ปรับตวัแบบปรับประสานไดดี้น้ีเอง  จึงสามารถอยู่รอดในสังคมมาได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ประยุทธ  วรรณอุดม (2549) ท่ีศึกษาส่ือพื้นบ้านหมอล า ซ่ึงเป็นส่ือขนาดใหญ่ ของภาค
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ตะวนัออกฉียงเหนือ ซ่ึงพบวา่  หมอล าจะมีการปรับตวัหลายรูปแบบ และหน่ึงในการปรับตวัท่ีพบ
เป็นการปรับโดยใชก้ลยุทธ์การผสมผสานระหวา่งกลอนล าและการแสดงเพลงโชวท่ี์มีการใชห้าง
เคร่ืองประกอบการแสดง  ท าให้หมอล ายงัคงไดรั้บความนิยม  ดงัท่ีเพลงซอในยุคซอแบบประยุกต ์
ตอ้งเพิ่ม การซอสตริงหรือวงดนตรีลูกทุ่งค าเมืองเข้ามาในช่วงบ่ายถึงค ่า ซ่ึงยงัเช่ือมโยงไปถึง
งานวิจยัของนิธิมา  ชูเมือง (2544) ท่ีศึกษาการปรับตวัของส่ือพื้นบา้นโนรา ซ่ึงก็เป็นส่ือขนาดใหญ่
เช่นกันในภาคใต้  ท่ีพบว่า ต้องปรับหลายรูปแบบทั้ งการปรับแบบวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนใหม่ 
(emergent) ผสมผสานวฒันธรรมท่ีตกค้างจากอดีต (residual) และวฒันธรรมหลกั (dominant) 
ไดแ้ก่ การแสดงละครแบบสมยัใหม่  และการแสดงดนตรีลูกทุ่ง ส่วนการปรับเน้ือหามีการน าเสนอ
เน้ือหาแบบละครสมยัใหม่  และแบบโบราณกลบัมาใชผ้สมผสานกนั แสดงให้เห็นวา่ขนาดของส่ือ
การแสดง มีผลต่อการปรับแบบผสมผสาน โดยส่ือขนาดกลางอยา่งเพลงซอมีความยดืหยุน่มากกวา่ 

Bhabha, H. (อา้งถึงในสมสุข  หินวิมาน, 2551, น. 256) นกัวิชาการสายวฒันธรรมอีก
ท่านหน่ึงก็ได้ตั้ งข้อสังเกตว่าวฒันธรรมทุกสายพันธ์จะมีลักษณะเป็นแบบ “พันธ์ุทาง” หรือ 
“ลูกผสม” (hybrid) ทั้งส้ิน เพราะโดยธรรมชาติแลว้ไม่เคยมีวฒันธรรมใดท่ีบริสุทธ์ิและเป็นหน่ึง
เดียว  แต่ทุกวฒันธรรมจะมีความหลากหลายแตกต่าง ท่ีส าคญัไม่เคยมีวฒันธรรมใดท่ีสมบูรณ์ในตวั  
หากแต่ทุกวฒันธรรมจะเปล่ียนแปลงอยา่งสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมอ่ืนๆ ตลอดเวลา ปฏิสัมพนัธ์ทาง
วฒันธรรมจึงข้ึนอยู่บนพื้นฐานของ “การผสมผสานขา้มสายพนัธ์ุ (hybridization) เป็นพื้นท่ีใหม่
ของการต่อรองทางความหมายและการแสดงตนนัน่เอง  โดยกลยุทธ์การผสมผสานเก่าใหม่ เอามา
ปรับใช้เพื่อต่อรองและปรับประสานระหว่างวฒันธรรมท้องถ่ิน (local culture) ของตนกับ
วฒันธรรมตะวนัตก (global culture) ให้เหมาะสม  ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสัดส่วนของส่วนผสมทาง
วฒันธรรมวา่จะผสมผสานกนัอยา่งไร เพื่อใหเ้หมาะสมกบัทั้งสองฝ่าย 

ดังนั้ นจะเห็นได้ว่า เพลงซอยงัคงคุณลักษณะเดิมท่ีเป็นวฒันธรรมท้องถ่ิน (Local 
Culture)ไว ้และผสานคุณลกัษณะใหม่ตามกระแสนิยมท่ีเป็นวฒันธรรมตะวนัตก (Global Culture) 
เขา้มา ในระดบัท่ียงัยอมรับได้ ซ่ึงแก่นของเพลงซอไดแ้ก่ คุณค่าและความหมายท่ีแฝงเร้น ไม่วา่จะ
เป็น เคร่ืองดนตรีประกอบการแสดง ความรู้ในคุณค่าเพลงซอ ความเช่ือ/ศรัทธา/การเคารพครูผา่น
พิธีกรรม ความเป็นล้านนาผ่านท านองเพลงซอ ความเป็นล้านนาผ่านภาษาค าเมือง การวาง
ความสัมพนัธ์ทางโลกและทางธรรม การปลูกฝังคุณธรรมทางพุทธศาสนา และ การให้สาระและ
บนัเทิงแฝงการปลดปล่อยทางเพศ ในขณะท่ีส่วนท่ีเป็น เปลือก/กระพี้  ประกอบดว้ย การแสดงซอ 
สถานท่ีในการแสดง การแต่งกาย และ การฟ้อนประกอบการซอ แสดงให้เห็นวา่เพลงซอจงัหวดั
เชียงราย ยงัคงรักษาแก่นไวไ้ด ้แต่ก็มีแนวโนม้จะกลายพนัธ์ุไดถ้า้ปรับไปทางอ่ืนมากเกินไปหรือรอ
แต่ตั้งรับจากวฒันธรรมภายนอก 
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ทั้ งน้ี จากการสังเคราะห์งานวิจัยด้านการปรับตัวของส่ือพื้นบ้านในประเทศไทย 
(สุชาดา  พงศกิ์ตติวิบูลย,์ 2551)  ท่ีพบวา่ เม่ือเจอแรงปะทะจากภายนอก ส่ือพื้นบา้นมีการปรับตวั 
แต่การปรับตวัเป็นไปในลกัษณะของการตั้งรับมากกว่าท่ีจะต่อรองกบัปัจจยัภายนอก  โดยอาจจะ
เน่ืองมาจากขอ้จ ากดัดา้นตน้ทุนเก่ียวกบัความรู้เร่ืองการสืบทอดส่ือพื้นบา้นในสังคมยุคใหม่  ซ่ึงตอ้ง
มีการปรับประยุกตอ์ยา่งมีปัญญาก ากบัในเร่ืองการสืบทอดให้เหมาะสมกบัยุคสมยัท่ีเปล่ียนไปโดย
ทรงคุณค่าไว ้  ดงัค ากล่าวของฉตัรทิพย ์ นาถสุภา (2540) เร่ืองการพฒันาศกัยภาพของวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินในการปรับปรน  ต่อรอง  และต่อสู้กบัแรงปะทะท่ีมาจากภายนอกเพื่อรักษาอตัลกัษณ์แห่ง
ความเป็นท้องถ่ินไว ้ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวคิดของ  Redfield (อ้างถึงในสุชาดา               
พงศกิ์ตติวิบูลย,์ 2551, น. 563) ท่ีวา่ ศกัยภาพในการปรับประสาน (Articulation) ช่วยให้วฒันธรรม
ทอ้งถ่ินมีอ านาจในการต่อรองกบัแรงปะทะจากวฒันธรรมท่ีมาจากภายนอกไดใ้นระดบัหน่ึง จน
สามารถสืบทอดวฒันธรรมของชุมชนได ้

อย่างไรก็ดี การปรับตวัของเพลงซอท่ีผ่านมา แมจ้ะสามารถปรับประสานระหว่างซอ
แบบดั้งเดิมและซอแบบประยุกต ์ไดเ้ป็นอยา่งดี โดยอาศยัตน้ทุนเดิมทางวฒันธรรม เช่น ยงัคงมีครู
ซอท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับอยู ่ เพราะฉะนั้นควรตอ้งหาวิธีการสร้างช่างซอ ระดบัครูซอไวสื้บ
ทอดต่อไป  

9.2.3  การไต่ “บนัไดปลาโจนทางศิลปะ” สู่ผูสื้บทอดระดบัคุณภาพทั้งผูช้มและ ศิลปินช่างซอ  
เม่ือผูสื้บทอดมีความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงในการสืบทอดวฒันธรรม มีลกัษณะ

เป็นกระบวนการในการผลิต  ประกอบดว้ย ขั้นตอนการผลิต  การเผยแพร่ การบริโภคและการผลิต
ซ ้ า  โดยกระบวนการสืบทอดเพลงซอ พบว่ามีการผลิตซ ้ าเพื่อสืบทอดในองค์ประกอบท่ีควรน ามา
พิจารณาคือ  การสืบทอดผูรั้บสารหรือผูช้มเพลงซอ  และการสืบทอดผูส่้งสาร หรือศิลปินช่างซอ 
ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการสืบทอดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   โดยผลการศึกษาสามารถน ามาวิเคราะห์
ไดด้งัน้ี 

9.2.3.1  บนัไดปลาโจนการสืบทอดผูช้ม/ผูฟั้ง เพลงซอ 
ในมิติของการสืบทอดผูช้มหรือผูรั้บสาร ท่ีการศึกษาวฒันธรรมพื้นบา้นอย่างเพลงซอ

พบวา่ ยงัคงประสบปัญหาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สอดคลอ้งกบัท่ีกาญจนา แกว้เทพ (อา้งถึงใน 
กาญจนา  แกว้เทพ, พระณรงค์  ขตติโย, พระมหาบุญช่วย  สิรินธโร, ภสัวลี  นิติเกษตรสุนทร และ
สมสุข  หินวิมาน, 2549, น. 21-31)  ท่ีไดร้ะบุถึงปัญหาหลกัระดบัวิกฤติของส่ือพื้นบา้นทุกชนิดวา่
คือการหดตวั/ถดถอยของผูช้มทั้งเชิงปริมาณท่ีลดลงอยา่งน่าใจหาย  โดยเฉพาะผูช้มท่ีเป็นเยาวชน
คนรุ่นใหม่และเชิงคุณภาพท่ีผูช้มมีรสนิยมและสุนทรียะในการชมน้อยลง  เน่ืองจากไม่สามารถ
แยกแยะเน้ือหาสาระหรือไม่เขา้ใจถึงแก่นแท ้จึงเกิดการใชแ้นวคิดเร่ืองบนัไดปลาโจนทางศิลปะใน
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การยกระดบัผูช้ม โดยตั้งขอ้สังเกตเร่ือง “การพฒันาตลาดผูช้ม” ให้มีคุณภาพข้ึน ซ่ึงจ าเป็นตอ้งจดั
ขั้นบนัไดปลาโจนใหผู้รั้บสารรุ่นใหม่ค่อยๆไต่บนัไดข้ึนไป   

ในขณะท่ีตลาดผูช้มเพลงซอได้เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั  ผูช้ม/ผูฟั้ง ซ่ึงโดยส่วน
ใหญ่เป็นคนในชุมชน สามารถ แบ่งออกเป็น  2  กลุ่มใหญ่ๆ ไดแ้ก่  กลุ่มผูรั้บสารท่ีเป็น เจา้ภาพหรือ
ผูว้า่จา้งและกลุ่มผูช้มหรือผูฟั้ง โดยความสัมพนัธ์ระหวา่งผูช้มกบัช่างซอตั้งแต่ยุคซอแบบดั้งเดิมนั้น
สามารถมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูส่้งสารหรือช่างซอ  แต่ในยุคปัจจุบนั  ผูช้มมีความเขา้ใจในภาษาค าเมือง
ทอ้งถ่ินน้อยลงและใช้ภาษาสมยันิยมมากข้ึน และการเปิดรับช่องทางการส่ือสาร ผ่านส่ือมวลชน
และส่ือใหม่มากข้ึนท าใหก้ารรู้  ความเขา้ใจ และการมีส่วนร่วมในการแสดงนอ้ยลง  จะเหลือเฉพาะ
กลุ่มวยักลางคนข้ึนไป ส่วนกลุ่มเด็กและเยาวชนจะห่างหายไป 

ดงันั้นแนวทางการสืบทอดผูรั้บสาร/ผูช้ม  จึงจ าเป็นตอ้งอาศยัการสร้างตลาดผูช้มหรือ
ผูรั้บสารท่ีดูเป็น (Smart Audience) ให้เพิ่มข้ึน โดยใช้แนวคิดบนัไดปลาโจนทางศิลปะ ให้เร่ิมตน้
จากการเปิดใจรับฟังซอก่อน อาจเป็นซอแบบประยุกต์ ในลกัษณะ ซอซ่ิง/ซอสตริง แลว้ค่อยๆ ไต่
ระดบัให้เปิดรับซอแบบดั้งเดิม ซ่ึงมีความเป็นไปได้ท่ีจะเขา้ใจและมากข้ึน  แล้วไต่ข้ึนไปจนถึง
ระดบัการด่ืมด ่าในสุนทรียะและซาบซ้ึงในคุณค่าเพลงซอ ซ่ึงสร้างการมีส่วนร่วมในการแสดง เช่น 
ปรบมือ หรือร้องหรือเตน้ตามจงัหวะ   
 
 
 
 

 
 
      
 
ภาพที ่ 9.3  แผนภาพการวเิคราะห์คุณลกัษณะการสืบทอดผูช้มในเชิงปริมาณและคุณภาพแบบ ท่ี 1 

จ านวนผู้ชม 

 ( เชิงปริมาณ) 

ระดบัการชม 

 (เชิงคุณภาพ) 

ความบนัเทิง 

ความบนัเทิง+ความรู้ 

ความบนัเทิง+ความรู้+สุนทรียะ 
 

นอ้ย
 

 

ปานกลาง มาก 
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ซ่ึงเป็นไปในแนวทางจากผลการศึกษาของทิพยพ์ธู  กฤษสุนทร (2552) ท่ีพบวา่ปัจจุบนั
ผูช้มเพลงโคราช ส่วนใหญ่มกัมีทุนความรู้เก่ียวกบัเพลงโคราชลดนอ้ยลง  ท าให้ไม่สามารถเขา้ใจ
อรรถรสของการรับส่ือไดอ้ย่างลึกซ้ึง  ดา้นศิลปินเพลงโคราชจึงไดใ้ชข้ั้นบนัไดศิลปะให้ผูรั้บสาร
รุ่นใหม่ค่อยๆ ไต่ข้ึนไปแบบบนัไดปลาโจน  คือระยะแรก อาจเอารสนิยมของกลุ่มเด็กหรือวยัรุ่น
เป็นตวัตั้ง  โดยให้เขาได้สัมผสัเพลงโคราชประยุกต์  ท่ีมีดนตรีช่วงท านองสนุนสนาน หรือเพลง
โคราชซุปเปอร์แดนซ์ ท่ีมีส่วนผสมของเพลงโคราชกบัการเตน้แอโรบิกในการออกก าลงักายไป
ก่อน  แมอ้าจไม่สร้างความช่ืนชมและด่ืมด ่าในสุนทรียะ แต่ถา้ไดรั้บการฝึกฝนเรียนรู้และการสั่งสม
ประสบการณ์ในการชมอยา่งเหมาะสมก็จะท าให้ไต่บนัไดไปจนถึงระดบัของการเป็น ผูรั้บสารท่ีดู
เป็น สามารถเขา้ใจความหมาย หรือถอดรหสัทางวฒันธรรมท่ีซ่อนเร้น และเขา้ถึงอรรถรสของการ
แสดงไดอ้ยา่งลึกซ้ึง และหนักลบัมาฟังเพลงโคราชแบบดั้งเดิมตามรสนิยมของศิลปินไดใ้นอนาคต     

อยา่งไรก็ตาม แนวทางปฏิบติัในโลกแห่งความจริง  การท่ีผูช้มจะไต่บนัไดปลาโจนทาง
ศิลปะข้ึนไปจากระดบัหน่ึงคือเพื่อความบนัเทิง  ข้ึนจนถึงระดบัสามท่ีไดรั้บทั้งความบนัเทิง ความรู้ 
และสุนทรียะ อาจเป็นเร่ืองยาก ดงันั้น จึงอาจพบวา่ ผูช้มเป็นลกัษณะการไต่จากขั้นท่ีหน่ึงเพื่อความ
บนัเทิงข้ึนไปข้ึนท่ีสองท่ีเกิดความรู้ ความเขา้ใจในเพลงซอมากข้ึน  แต่ถ้าไม่มีแรงส่งเสริมหรือ
สนับสนุน ก็จะไม่พฒันาไปสู่ขั้นท่ีสาม ท่ีสามารถได้รับความสุนทรีย ์ และในบางกรณีอาจเกิด
เหตุการณ์พฤติกรรมท่ีถอยจากขั้นท่ีสองยอ้นลงมาขั้นท่ีหน่ึงหรือสลบัไปมาได้ ก็ได ้ ถา้ไม่มีการ
เปิดรับเพลงซออยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 

 

 
 

 
 
      
 
ภาพที ่9.4  แผนภาพการวเิคราะห์คุณลกัษณะการสืบทอดผูช้มในเชิงปริมาณและคุณภาพ แบบ ท่ี  2 

จ านวนผู้ชม 

 ( เชิงปริมาณ) 

ระดบัการชม  (เชิงคุณภาพ) 

ความบนัเทิง 

ความบนัเทิง+ความรู้ 

ความบนัเทิง+ความรู้+สุนทรียะ 
 

นอ้ย
 

 

ปานกลาง มาก 

 

DPU
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9.2.3.2  การสืบทอดศิลปิน/ช่างซอ 
ในการปรับตวัเพื่อสืบทอดตามองค์ประกอบของการส่ือสารด้านผูส่้งสาร ซ่ึงได้แก่

ศิลปินช่างซอมีประเด็นท่ีน่าสนใจสามารถน ามาอภิปราย ประกอบดว้ย 
1)  การเสริมสร้างศกัยภาพศิลปินช่างซอ 

การสืบทอดศิลปินช่างซอพื้นบา้นมีความส าคญัทั้งการสืบทอดในเชิงเปริมาณและเชิง
คุณภาพ เพื่อมาทดแทนศิลปินช่างซอรุ่นเก่าท่ีนบัวนัจะร่วงโรยตามกาลเวลา ซ่ึงการสืบทอดศิลปิน
ช่างซอ ตอ้งอาศยัแนวคิดการไต่บนัไดปลาโจนทางศิลปะท่ีเพื่อเสริมสร้างศกัยภาพของศิลปินให้ไป
ไดถึ้งจุดท่ีมีคุณสมบติัครบทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นแรกเป็นความรู้เชิงเทคนิค คุณค่าต่างๆท่ีมีอยูใ่นเน้ือ
ของส่ือพื้นบา้น และจิตวญิญาณของส่ือพื้นบา้น เพื่อใหมี้ช่างซอ ระดบั “ครูซอ” ไวสื้บทอดต่อไป 

การสืบทอดศิลปินช่างซอในอดีต พบวา่ ตอ้งผา่นกระบวนการตาม “วิถีซอ” ท่ีตอ้งฝาก
ตวัเพื่อเรียนรู้กบัครูซอ การหมัน่ฝึกฝน พฒันาตนเอง ทั้งความมานะอดทน การฝึกปฏิภาณไหวพริบ
ในการร้อง และการใชค้วามคิดสร้างสรรคเ์ชิงจินตนาการในการแสดง ซ่ึงศิลปินช่างซอส่วนใหญ่มี
ใจรักและเต็มใจฝึกฝน เพื่อกา้วสู่การเป็นช่างซอระดบัมืออาชีพ เป็นท่ียอมรับในสังคม ซ่ึงหมายถึง 
การได้รับสถานภาพทางสังคมท่ีดี การมีช่ือเสียง เกียรติยศ ศกัด์ิศรีและความภาคภูมิใจในฐานะ
ศิลปินท่ีเป็นปราชญ์ชาวบา้น แต่เม่ือค่านิยมในอาชีพช่างซอเปล่ียนไปตามค่านิยมของสังคมและ
รสนิยมของผูช้ม คุณภาพการเป็นช่างซอก็ลดระดบัลง ส่วนใหญ่ช่างซอรุ่นใหม่จะฝึกซอเพื่อใชห้า
รายไดเ้สริม โดยการใชว้ธีิท่องจ าบทซอท่ีมีผูป้ระพนัธ์ไวแ้ลว้ และน ามาหดัร้องเขา้ท านองให้มีความ
ล่ืนไหลไม่ติดขดั จึงไม่จ  าเป็นตอ้งทกัษะดา้นปฏิภาณไหวพริบมากนกั 

ดงันั้น การเสริมสร้างศกัยภาพใหศิ้ลปินช่างซอไดไ้ต่ระดบัข้ึนไปเป็นช่างซอท่ีมีคุณภาพ
ก็จะเป็นการเพิ่มอ านาจใหแ้ก่ช่างซออีกทางหน่ึง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Foster (1962) ท่ีกล่าวถึง
การเตรียมศิลปินให้พร้อมส าหรับสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงน าไปสู่ความสามารถในการ
ปรับเปล่ียน ต่อรองให้การแสดงซอตอบสนองต่อความตอ้งการของสังคมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
และแยบยล 
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ภาพที่ 9.5  แผนภาพแสดงการวิเคราะห์คุณลกัษณะการสืบทอดของศิลปินช่างซอในเชิงปริมาณ

และคุณภาพ 

 
สุดทา้ยอาจพฒันาไปเป็นผูส่้งสารหรือเป็นช่างซอต่อไปในอนาคต โดยอาจเร่ิมจากการ

ฟังซอแบบประยกุต ์ซ่ึงมีจงัหวะท่ีคึกคกัสนุกสนานก่อน แลว้จึงลองฟังซอแบบดั้งเดิมท่ีมีท านองชา้
กวา่ และเน้ือหาท่ีเป็นภาษาค าเมืองทอ้งถ่ินสมยัโบราณท่ีอาจเขา้ใจยาก ซ่ึงทั้งซอแบบดั้งเดิมท่ีเน้น
การเสริมพิธีกรรมโดยให้สาระเป็นหลกั และซอแบบประยุกต์ท่ีเน้นความบนัเทิงนั้น ยงัคงเป็น
รูปแบบท่ีปรากฏใหเ้ห็นในสังคมทอ้งถ่ินของจงัหวดัเชียงราย และควรค่าแก่การสืบทอดให้ด ารงอยู่
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคมควบคู่กนัไป 

โดยกลุ่มเด็กและเยาวชน จะเป็นผูสื้บทอดเพลงซอท่ีย ัง่ยืนต่อไปในอนาคต ซ่ึงอาจ
พฒันาจากการเป็นผูรั้บสารท่ีฟังเป็นแลว้จึงค่อยๆ ไต่บนัไดปลาโจนทางศิลปะ คือการเสริมสร้าง
ความรู้ ความเขา้ใจ และความสุนทรีย ์ได้เกิดการซึมซับ จนน าไปสู่การสนใจพฒันาเป็นช่างซอ
ต่อไป ดงัภาพท่ี 9.6 
 
 
 
 

จ านวนช่างซอ 

 ( เชิงปริมาณ) 

ระดบัฝีมอื 

 (เชิงคุณภาพ) 

มีทกัษะการแสดง 
 (ความรู้เชิงเทคนิค) 

ทกัษะ+ปฎิภาณกว ี
 (คุณค่า) 

ทกัษะ+ปฎิภาณกว+ีความหมาย 
ในเพลงซอ (จิตวญิญาณ) 
 

นอ้ย
 

 

ปานกลาง มาก 
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ภาพที่ 9.6  แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ในการไต่บนัไดปลาโจนเพื่อสืบทอดเพลงซอของศิลปิน
ช่างซอและผูช้มในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 

ทั้งน้ี จากงานวิจยัของ ปรีดา นคเร (2549) ท่ีสนใจศึกษาในมิติของผูรั้บสารของส่ือ
พื้นบา้นหนังตะลุง เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมหนังตะลุงส าหรับกลุ่มผูรั้บสารวยัรุ่นท่ีเป็นตลาด
กลุ่มใหม่ในจงัหวดัสงขลา ซ่ึงผลการศึกษาพบว่านอกจากควรตอ้งเกิดการร่วมมือกนัสืบทอดให้
ครบองคป์ระกอบการส่ือสารแลว้ ศิลปินตอ้งลดอคติท่ีมีต่อกลุ่มวยัรุ่นโดยเปิดใจกวา้งให้กลุ่มวยัรุ่น
ได้เข้ามาร่วมชมและแสดงความคิดเห็นในเวทีหนังตะลุงด้วย การปรับเปล่ียนเน้ือหาเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ และ การขยายช่องทางทั้งในขั้นตอนการผลิต ให้วยัรุ่นมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเพื่อพฒันาไปสู่ความช่ืนชอบหนังตะลุง ขั้นตอนการเผยแพร่ ทั้งการประชาสัมพนัธ์ให้
เขา้ถึงกลุ่มวยัรุ่นและขั้นตอนการบริโภคส่ือ ท่ีท าให้ไดโ้ดยการบนัทึกการแสดงในรูปวีซีดี รวมถึง
การปรับท่าทีของสถานศึกษาในการเป็นแหล่งเผยแพร่และส่งเสริมหนงัตะลุงสู่วยัรุ่น และการสร้าง
ความมัน่ใจให้กับกลุ่มผูน้ าความคิดท่ีเก่ียวข้องกับหนังตะลุง ซ่ึง แสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ท่ี
เช่ือมโยงระหว่างศิลปินและผูช้ม และผลการศึกษาจากกรณีเพลงซอในบริบทจงัหวดัเชียงราย ได้
ขยายข้อค้นพบท่ีสนับสนุนงานของปรีดา โดยพบว่า เด็กและเยาวชน ท่ีเป็นผูช้มท่ีดูเป็นหรือมี
พื้นฐานทางดนตรีพื้นเมือง สามารถพฒันาไต่ระดบัข้ึนไปเป็นช่างซอได ้ 

 

     จ านวน 

 ( เชิงปริมาณ) 

ระดบัฝีมอื 

 (เชิงคุณภาพ) 

ช่างซอมีทกัษะการแสดง 

 (ความรู้เชิงเทคนิค) 

ช่างซอมีทกัษะ+ปฎิภาณกวี 

 (คุณค่า) 

ช่างซอทกัษะ+ปฎิภาณกวี+ความหมาย 

ในเพลงซอ (จิตวญิญาณ) 
 

นอ้ย
 

 

ปานกลาง มาก 

ผูช้มท่ีดูเป็น 
 (smart audience) DPU
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2)  การขยายผูสื้บทอดกลุ่มใหม่ 
นอกจากนั้น ในการวิจยัช้ินน้ียงัพบวา่ การจะปล่อยให้กลุ่มศิลปินช่างซอ ซ่ึงนบัวนัจะ

ลดจ านวนลง เป็นผูท้  าหนา้ท่ีในการสืบทอดอยูก่ลุ่มเดียวนั้น อาจไม่เพียงพอและไม่ทนัการณ์ ดงันั้น
นอกจากกลุ่มศิลปินช่างซอซ่ึงท าหนา้ท่ีโดยตรงในการสืบทอดแลว้ ยงัมีกลุ่มผูท่ี้น่าจะเป็นผูสื้บทอด
กลุ่มใหม่ได ้ท่ีถึงแมจ้ะไม่ไดเ้ป็นกลุ่มท่ีคลุกวงในโดยตรง แต่ก็ไม่ถึงกบัเป็น คนนอก ซ่ึงกลุ่มผูท่ี้
สามารถท าหน้า ท่ี สืบทอดกลุ่มใหม่  ได้แก่  ก ลุ่มครูผู ้ช านาญการด้านดนตรีพื้น เ มืองใน
สถาบนัการศึกษาระดบัทอ้งถ่ิน เน่ืองจากครูผูส้อนดา้นศิลปวฒันธรรมหรือดนตรี โดยเฉพาะดนตรี
พื้นเมืองกลุ่มน้ี เป็นผูท่ี้มีทกัษะพื้นฐานทางดนตรีท่ีดีอยู่แลว้ มีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัวิชาการ 
และเห็นคุณค่าใหศิ้ลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และเน่ืองจากปัจจุบนัเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่จะใชเ้วลา
อยู่ในสถาบันการศึกษา ทั้ งการเ รียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซ่ึงครูผู ้สอนในระบบ
สถาบนัการศึกษา จะมีโอกาสได้สอนและใกล้ชิด จึงจะมีส่วนส าคญัต่อการปลูกฝัง ค่านิยมและ
ทศันคติท่ีดีต่อวฒันธรรมพื้นบา้นให้แก่เด็กและเยาวชน ซ่ึงถ้าครูผูส้อนกลุ่มน้ี ไดรั้บการส่งเสริม
และสนบัสนุน ก็จะเป็นพลงัส าคญัต่อการสืบทอดเพลงซออยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนืต่อไป 

ดงันั้นการสืบทอดเพลงซอจึงไม่ไดมุ้่งเนน้เฉพาะช่างซอเท่านั้น โดยการสืบทอดผูช้ม ท่ี
สร้างผูช้มรุ่นใหม่ในสถาบนัการศึกษาท่ีมีความสนใจในดนตรีพื้นเมือง แลว้ค่อยพฒันาข้ึนไปจน
ร้องเพลงซอได้ กล่าวคือ เป็นการสืบทอดในองคป์ระกอบท่ีมีชีวิตในกระบวนการส่ือสาร โดยอาจ
ตอ้งเปิดโอกาสให้คนกลุ่มใหม่ๆ เขา้มามีส่วนร่วมในการสืบทอดมากข้ึน จะไดไ้ม่ถูกตดัตอนหรือ
ขาดช่วงไป 

9.2.4  ส่ือการแสดง - ส่ือวตัถุ – ส่ือพิธีกรรม  สามสัมพนัธ์ท่ียดึโยงการสืบทอด 
แบบแผนการกระท าบางอย่างท่ีเรียกว่า “ พิ ธีกรรม” เป็นส่ือท่ีมนุษย์ในแต่ละ

วฒันธรรมเลือกสรรและสมมุติข้ึน เพื่อน าไปสู่การประจกัษ์ถึงการด ารงอยู่ของส่ิงท่ีสูงส่งยิ่งใหญ่
และ มีพลงัเหนือกว่ามนุษย ์ซ่ึงในพิธีกรรมมกัมีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนาและระบบความเช่ือ
ต่างๆของมนุษย ์ท่ีถูกกล่อมเกลาให้ถือปฏิบติัในแต่ละสังคม ซ่ึงการศึกษาแนวทางมนุษยวิทยาเม่ือ
ศตวรรษท่ี 19 ไดใ้หค้วามสนใจปรากฏการณ์ของโลกศกัด์ิสิทธ์ิกบัโลกสามญัในชีวิตทางสังคมของ
มนุษย ์โดยไดพ้ฒันากรอบการอธิบายการด ารงอยู่ของสองดา้นของชีวิตน้ีมาตลอด เป็นมโนทศัน์
หลกัในการพิจารณาระบบความเช่ือและศาสนาในสังคม 

ในการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ กาญจนา แก้วเทพ (2553) ได้แบ่งส่ือพื้นบา้นเป็น 3 
ประเภท ไดแ้ก่ ส่ือพิธีกรรม ส่ือวตัถุ และส่ือการแสดง เพื่อง่ายต่อการท าความเขา้ใจและการศึกษา 
แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงส่ือพื้นบา้นทั้งสามประเภทไม่ไดแ้ยกจากกนัอยา่งเด็ดขาด แต่ช่วยเหลือ
เก้ือกลูแอบอิงกนั โดยระยะแรกของเพลงพื้นบา้นนั้น จะเนน้เป็นส่วนหน่ึงของพิธีกรรมพื้นบา้นเพื่อ
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ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามในการด าเนินชีวิต ต่อมาเม่ือความเช่ือของคนในสังคมเปล่ียนแปลงไป 
ความเขา้ใจต่อความหมายดั้งเดิมก็แปรเปล่ียนเป็นเพลงท่ีร้องเล่นสนุกตามประเพณีแต่เพียงอย่างเดียว 
จากบทบาทซ่ึงเคยเป็นส่วนหน่ึงของพิธีกรรม เหลือเพียงบทบาทในดา้นการบนัเทิง เป็นการละเล่นท่ี
สังคมจดัข้ึนเพื่อรวมกลุ่มสมาชิกในสังคม และเพื่อย  ้าความสัมพนัธ์์ของกลุ่ม ซ่ึงผลการศึกษาจาก
งานวิจยัช้ินน้ีเป็นข้อสนับสนุนแนวคิดเบ้ืองต้นโดยพบว่าการท่ีเพลงซอยงัคงสืบทอดมาได้จนถึง
ปัจจุบนั ส่วนส าคญัมาจากการยงัคงเป็นส่ือการแสดงท่ีใช้ประกอบพิธีกรรมส าคญัต่างๆ ของชาว
ลา้นนา ทั้งงานบุญตามประเพณี และงานส าคญัทางศาสนา ท าหนา้ท่ีให้ทั้งสาระและความบนัเทิงอยา่ง
สมดุล ซ่ึงเป็นความสามารถในการตอบสนองของส่ือพื้นบา้นเพลงซอท่ีสถาบนัแบบใหม่ยงัไม่สามารถ
ทดแทนได ้โดยช่างซออยู่ในฐานะเป็นผูเ้ช่ือมโยงระหว่างโลกศกัด์ิสิทธ์ิ (Sacred World) และโลก
มนุษย ์(Secular World) บนความเช่ือท่ีเป็นกรอบควบคุมวิถีชีวิตของชาวลา้นนา ช่างซอในสมยัก่อนจึง
สามารถสร้างบารมีหรือความเล่ือมใส (Charisma) มีผลต่อการท าให้เพลงซอมีความส าคญัต่อวิถีชีวิต
ของชุมชนสืบมา แมเ้พลงซอจะไม่มีส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจในลกัษณะมีสัญญะของความศกัด์ิสิทธ์ิแฝงเร้น
อยู่ในตวัส่ือดว้ย เหมือนดงัท่ีส่ือพื้นบา้นประเภทการแสดงอ่ืนๆท่ีไดศึ้กษามา ไม่ว่าจะเป็น “เท่งตุ๊ก” 
(สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย,์ 2551) ท่ีมีความเช่ือเร่ืองเจา้พ่อเขาแหลม/ผี/การแก้บน และเพลงโคราชท่ีมี
ความเช่ือเร่ืองย่าโม (ทิพยพ์ธู กฤษสุนทร, 2552) เป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจ ซ่ึงจากความเช่ือยงัคงท าให้มี
การสืบทอดผา่นพิธีกรรมท่ีแสดงถึงการเคารพนบัถือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ภูติผีปีศาจ ผีบรรพบุรุษอยา่งเหนียว
แน่นสืบมา ท าให้ภาพโลกศกัด์ิสิทธ์ิ จึงเป็นเสมือนภาคหน่ึงของโลกสามญั เป็นเสมือนสองดา้นของ
เหรียญอนัเดียวกนั ท่ีส าคญัยิง่ในการด ารงอยุอ่ยา่งเป็นกลุ่ม 

โดยจากการวเิคราะห์มิติทางโลกของเพลงซอ ไดแ้ก่ การเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตของ
ชาวบ้าน ท่ีแสดงถึงความเป็นปุถุชน มีรัก โลภ โกรธ หลง โดยเฉพาะเร่ืองโลกียะ ส่วนท่ีเป็น
รูปแบบแสดงภายนอก ประกอบดว้ย การแสดง การฟ้อน ดนตรี ความไพเราะของเสียงเพลงท่ีให้
ความสนุกสนาน เน้ือร้องเก้ียวพาราสี สองแง่สองง่าม ขณะท่ีมิติทางธรรม จะเป็นความส าคญัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประกอบพิธีกรรมส าคญัต่างๆ ของชาวลา้นนา ทั้งงานบุญตามประเพณี และงาน
ส าคญัทางศาสนา ในความหมายท่ีเป็นนามธรรม เช่น ความเช่ือและศรัทธาในพุทธศาสนา การ
เคารพครูซอผ่านพิธีกรรม ซ่ึงท าให้ส่ือการแสดงซอมีความศักด์ิสิทธ์ิ เก่ียวข้องกับมิติด้านจิต
วิญญาณ สอดคลอ้งกบังานท่ีศึกษาส่ือการแสดงโนราของภาคใตท้ั้งมิติทางโลกและมิติทางธรรม 
(จรรยส์มร แกว้สุข, 2549; โสภา ชายเกตุ, 2542; เธียรชยั อิศรเดช, 2542; โอกาส อิสโม, 2544) ท่ีพบ
จุดร่วมวา่โนรามีความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ือพิธีกรรมกบัส่ือการแสดงอยา่งแทบเป็นเน้ือเดียวกนั และ
มีมิติทางธรรมค่อนขา้งชัดเจน นอกจากน้ี ยงัได้ผลการวิจยัเป็นไปในแนวทางเดียวกบังานของ
พิพฒัน์พงศ์ มาศิริ (2549) ท่ีศึกษาป๊าดฆ้องในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า มีความสัมพนัธ์กับส่ือ
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ประเพณีหรือส่ือพิธีกรรมของชุมชนในฐานะท่ีเป็นพื้นท่ี/ช่องทางของการแสดง เป็นส่วนหน่ึงใน
การแห่ประโคมของงานทางพุทธศาสนาและพิธีกรรมต่างๆ ไม่วา่จะเป็น พิธีกรรมเก่ียวกบัการนบั
ถือผี พิธีกรรมทางพุทธศาสนาและพิธีกรรมในการด ารงชีวิต ท าให้ป๊าดฆอ้งยงัคงเป็นส่ือวตัถุท่ี
ส าคญัในส่ือพิธีกรรม 

นอกจากน้ี การท่ีงานวจิยัเพลงซอพบวา่ เครือข่ายระหวา่งช่างซอกบัผูช้มท่ีไปอาชีพชีพ
และพกัอาศัยต่างถ่ินมีความแน่นแฟ้น ซ่ึงทุกปีจะมีการว่าจ้างคณะซอไปแสดงซอในงานบุญ
ประเพณีของชาวเหนือท่ีจดัข้ึนในต่างถ่ิน ท าให้ยิ่งเห็นถึงความส าคญัของเพลงซอต่องานพิธีกรรม 
การสร้างบรรยากาศและสัญลกัษณ์ในพิธี ท่ีช่วยสร้างความรู้สึกเป็นพวกเดียวกนั การเกิดส านึกใน
ความเป็นทอ้งถ่ินร่วมกนั โดยในอนาคตการปรับรูปแบบการผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมเก่าและ
วฒันธรรมใหม่ยงัเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับผูสื้บทอดทั้งผูส่้งสารและผูรั้บสารรุ่นใหม่ เม่ือส่ือการแสดง
เพลงซอมีความเก่ียวพนักบัพิธีกรรม ความเช่ือทางพุทธศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีของ
คนในทอ้งถ่ิน ซ่ึงตราบใดท่ีประเพณี วฒันธรรมเดิมยงัคงอยู ่รูปแบบการแสดงเพลงซอแบบดั้งเดิมก็
น่าจะยงัคงอยูด่ว้ย และดว้ยคุณลกัษณะของส่ือการแสดงท่ีเป็นส่ือในเชิงรุก มีความสัมพนัธ์กบัส่ือ
พิธีกรรม คือการเขา้ไปผูกกบัพื้นท่ีสาธารณะในชุมชน ท าให้ส่ือการแสดงพื้นบา้นกลายเป็นส่วน
หน่ึงของ “ขนบ” หรือธรรมเนียมท่ีขาดไม่ไดเ้วลามีการประกอบพิธีกรรม และส่ือประเพณีพิธีกรรม
จะโดดเด่นในแง่ของการสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมจากสมาชิกในชุมชนไดดี้กวา่ส่ือการแสดงท่ีคน
ในชุมชนมกัจะคิดวา่เป็นสมบติัส่วนตวัของกลุ่มนกัแสดงเท่านั้น (สุชาดา พงศกิ์ตติวิบูลย ์อา้งถึงใน
กาญจนา แกว้เทพ และคณะ, 2553) นอกจากนั้นงานวิจยัของด าริห์ การควรคิด (2551) ท่ีศึกษาหนงั
ใหญ่วดับา้นดอน จ.ระยอง ยงัพบความสัมพนัธ์อยา่งแน่นแฟ้นของส่ือการแสดงและส่ือพิธีกรรมท่ี
สอดคลอ้งกบัเพลงซอ คือ ก่อนการแสดงตอ้งมีพิธีกรรมต่างๆ นบัตั้งแต่การท าโรง ไหวค้รู จนถึง
การแสดง การท าโรงหนงั นายโรงจะตอ้งท าน ้ ามนตธ์รณีสารน ามาประพรมท่ีขุดหลุมก่อนวา่คาถา 
เพื่อก่อใหเ้กิดขวญัและก าลงัใจของศิลปิน แสดงถึงความนบนอบต่อครู ท่ีมีความหมายลึกซ้ึงกวา่ค า
วา่ครู เป็นทั้งผูถ่้ายทอดความรู้ และยงัมีอิทธิฤทธ์ิในการใหคุ้ณใหโ้ทษแก่ศิลปิน ซ่ึงเพลงซอก่อนข้ึน
แสดงบนผามก็จะมีการบูชาครู อย่างน้อยก็ตอ้งมีสุรา ท่ีช่างซอจะน ามาด่ืม แตะบริเวณจุดท่ีส าคญั
บนใบหนา้ 5 จุด ประกอบดว้ย หนา้ผาก แกม้ คาง และล้ิน เพื่อให้การซอล่ืนไหล และอาจน าไปปะ
พรมบริเวณรอบผามเพื่อป้องกนัภยัอนัตราย เป็นการแสดงการเคารพครู อีกทางหน่ึงดว้ย ดงันั้นอาจ
กล่าวไดว้่าการน าส่ือการแสดงไปผูกกบัส่ือประเพณีพิธีกรรม การขยายผูเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการส่ือพื้นบา้นและการน าเสนอบทบาทท่ีซ่อนเร้นในดา้นความกตญัญูให้โดดเด่นมากข้ึน 
และ เน่ืองจากเพลงซอเก่ียวขอ้งกบัส่ือประเพณี/พิธีกรรม อย่างแนบแน่น ท าให้เห็นภาพการปรับ
แบบประสมประสานสอดคลอ้งกบังานของลดัดา จิตตศุตตานนท์ (2552) ท่ีศึกษาการวิเคราะห์การ
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ส่ือสารเชิงวฒันธรรมเพื่อการด ารงอยู่และสืบทอดประเพณีอินทขิล ซ่ึงพบการปรับตวัผสมผสาน
พิธีกรรมให้เขา้กบัสภาพของยุคสมยัท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั จึงเป็นการยืนยนัให้เห็นว่า การเลือกสืบ
ทอดวฒันธรรมให้ยืนยาวผ่านกระบวนการผลิตซ ้ าทางวฒันธรรมมาหลายยุคสมัยนั้ น มีการ
เลือกสรรคุณลกัษณะท่ีไดรั้บการบนัทึกให้คงอยู ่(Lived Culture) แมจ้ะปรับเปล่ียนรูปแบบไปตาม
อิทธิพลจากวฒันธรรมภายนอกก็ตาม 

ในส่วนของ“ส่ือวตัถุ”นั้น จากการท่ีเพลงซอตอ้งแสดงโดยมีเคร่ืองดนตรีประกอบ ซ่ึง
ไดแ้ก่ “ป่ีจุมและซึง” ซ่ึงป็น ส่ือวตัถุท่ีแสดงอตัลกัษณ์บ่งบอกถึงความเป็นส่ือวฒันธรรมลา้นนาอีก
ประการหน่ึง โดยเฉพาะการแสดงซอแบบดั้งเดิมท่ีขาดมิได ้ดงันั้น ป่ีจุมและซึง จึงมีความสัมพนัธ์
กบัการแสดงซออย่างใกลชิ้ด ซ่ึงไปในแนวทางเดียวกบัผลการศึกษาของดุสิต รักษ์ทอง (2539) ท่ี
พบวา่การแสดงหนงัตะลุง เก่ียวขอ้งกบัส่ือวตัถุ เช่น ตวัหนงั เคร่ืองดนตรี เคร่ืองประกอบการแสดง 
ซ่ึงแนวทางการอนุรักษแ์ละพฒันาหนงัตะลุงนั้น นายหนงัตอ้งสนใจทั้งการสืบทอดการเชิดและการ
สืบทอดส่ือวตัถุท่ีเป็นตวัหนงั เคร่ืองดนตรี และเคร่ืองประกอบการแสดงดว้ย ดงันั้นจากการศึกษา
เพลงซอ สามารถเห็นภาพความสัมพนัธ์แบบ “ยึดโยง” ระหวา่ง ส่ือการแสดง ส่ือพิธีกรรม และส่ือ
วตัถุไดด้งัภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่9.7  ภาพแสดงความสัมพนัธ์ของส่ือการแสดงกบัส่ือวตัถุและส่ือพิธีกรรมของเพลงซอ 

เพลงซอ 

ส่ือการ 
แสดง 

ส่ือวตัถุ 
ส่ือ 

พิธีกรรม 

รูปแบบการ
แสดง 

คุณค่าและความหมาย 

เคร่ืองดนตรี 
 ป่ีจุมและซึง 

งานบุญประเพณี
ตามเทศกาล 
 

งานมงคล//อวมงคล 

งานเน่ืองใน 

โอกาสพิเศษ  
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อาจกล่าวไดว้า่ การท่ีส่ือการแสดงพื้นบา้น  เก่ียวขอ้งกบัส่ือวตัถุท่ีใชป้ระกอบการแสดง
และไปผูกเขา้กบัส่ือประเพณีอย่างแนบแน่น  รวมทั้งการขยายผูเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการส่ือพื้นบา้นและการน าเสนอบทบาทท่ีซ่อนเร้น (Latent Function) ให้โดดเด่นมากยิ่งข้ึน จึง
ควรน าเสนอให้ชุมชนเห็นความส าคญัในบทบาทสามเส้าดงักล่าว  โดยถ้าเป็นส่ือการแสดง ผูช้ม
ส่วนมากจะมีส่วนร่วมในการรับชมมากกว่าจะมีส่วนร่วมในการเป็นผูส่้งสาร  ในขณะท่ีส่ือ
ประเพณีนั้น แทบทุกคนในชุมชนต่างสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์/ผลิตซ ้ าส่ือประเพณี 
เป็นอย่างดี จึงเป็นการส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัได้  นอกจากน้ี ลกัษณะเน้ือหาตอ้งมีการประยุกต์ให้
ทนัสมยัเขา้กบัเหตุการณ์ เพื่อสร้างความสนใจให้แก่ผูช้ม  แมอ้าจเป็นเร่ืองของการอบรมสั่งสอน
ตามหลกัทางธรรมและแนวทางพุทธศาสนา  แต่ควรมีการน ามาปรับแต่งใหม่ให้ฟังเขา้ใจง่ายข้ึน 
โดยยดึบริบทของปัจจุบนั  ก็จะท าใหก้ารสืบทอดวฒันธรรมพื้นบา้นคงอยูต่่อไป 

9.2.5 ความเป็นส่ือขนาดกลางระดับจังหวดัท่ีมี คุณลักษณะความเป็นส่ือท้องถ่ิน (Local  
Media)สูง 

การศึกษาส่ือพื้นบา้นท่ีผา่นมา ปัจจยัท่ีส าคญัประกอบการพิจารณาอีกประการหน่ึง ซ่ึงมี
ผลต่อการปรับตวั ไดแ้ก่ขนาดของส่ือพื้นบา้นนั้นๆ ท่ีแบ่งได ้ 3 ระดบั คือ ส่ือพื้นบา้นขนาดใหญ่
ระดบัภูมิภาค  เช่น หมอล า โนรา หนงัตะลุง  ส่วนขนาดกลาง เช่น เพลงโคราช  และระดบัเล็ก เช่น 
เท่งตุก๊ หรือ พิธีแซงซะนาม เป็นตน้ 

แม้เพลงซอจะเป็นส่ือท่ีแสดงอตัลักษณ์ของชาวล้านนา ครอบคลุมพื้นท่ี 8 จงัหวดั
ภาคเหนือตอนบน แต่การแสดงเพลงซอในแต่ละจงัหวดัก็จะมีอตัลกัษณ์เฉพาะของชุมชน (Area-
Based) แตกต่างกนั ซ่ึงพบวา่เพลงซอในบริบทจงัหวดัเชียงรายมีความเป็นส่ือทอ้งถ่ินสูง เม่ือเทียบ
กบัเพลงซอในจงัหวดัอ่ืน เช่น จงัหวดัเชียงใหม่ หรือเพลงซอของจงัหวดัน่านท่ีเป็นท่ีรู้จกัอย่าง
กวา้งขวางมากกว่า โดยเฉพาะใน ยุคซอปะทะส่ือมวลชน ท่ีอิทธิพลส่ือเข้ามาครอบง าในพื้นท่ี
ภาคเหนือ ในลกัษณะอุตสหากรรมวฒันธรรม (Cultural Industry) โดยการท่ีช่างซอของจงัหวดั
เชียงราย ไม่ได้เขา้สู่สายพานการผลิตในระบบอุตสาหกรรมนั้น หากมองในเชิงธุรกิจ เน่ืองจาก
พบว่า อาจไม่คุ ้มค่ากับการลงทุนผลิตหรือการสร้างมูลค่าเพิ่ม เหมือนส่ือพื้นบ้านขนาดใหญ่ 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสมฤทธ์ิ ลือชยั (2534) ท่ีศึกษาเพลงซอเม่ือ 20 กวา่ปีท่ีผา่นมาในมิติของ
ผูส่้งสารคือ ช่างซอ ซ่ึงพบวา่ ในช่วงท่ีเทคโนโลยทีางการส่ือสารและส่ือมวลชนเขา้มาแพร่หลายใน
เมืองไทย ไดส่้งผลกระทบต่อเพลงซอไม่นอ้ย โดยช่างซอท่ีมีช่ือเสียงในช่วงน้ี มกัจะถูกจา้งให้อดั
แผน่เสียง โดยมีห้าง ต. เง็กชวน เป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ แต่จากการเก็บขอ้มูลของผูว้ิจยัไม่พบว่า
ช่างซอในจงัหวดัเชียงรายท่ีไดมี้โอกาสไปอดัแผน่เสียงท่ีกรุงเทพเลย ส่วนใหญ่จะไดรั้บอิทธิพลจาก
ส่ือวิทยุในทอ้งถ่ิน และมีโอกาสไปซอออกอากาสทางสถานีโทรทศัน์ทอ้งถ่ินเป็นคร้ังคราวเท่านั้น 
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แสดงถึงการไม่ไดรั้บผลกระทบจากอุตสาหกรรมส่ือเท่าใดนกั ซ่ึงผูว้ิจยัตั้งขอ้สังเกตวา่เพลงซออาจ
มีลกัษณะคลา้ยเพลงโคราช เน่ืองจากงานวจิยัของทิพยพ์ธู กฤตสุนทร (2552) ท่ีวเิคราะห์การปรับตวั
ของส่ือพื้นบา้นขนาดกลางอยา่งเพลงโคราช จงัหวดันครราชสีมา พบวา่เพลงโคราชซ่ึงเป็นส่ือขนาด
กลางประจ าเฉพาะพื้นถ่ินโคราช มีภาษาถ่ินโคราชใชเ้ป็นของตวัเองท่ีเป็นอตัลกัษณ์ สามารถแยกตวั
ออกจากชาวไทยภาคกลางหรือชาวอีสานได้ อาจเป็นอุปสรรคในการขยายช่องทางการส่ือสารไปสู่
ระดบัมวลชน แต่ดว้ยความเป็นทอ้งถ่ินสูง (Local Culture) กลบัเป็นลกัษณะเด่นท่ีท าให้ตวัส่ือ
สามารถปรับประยกุตโ์ดยพลิกมุมมาเป็นอ านาจในการต่อรองได ้ซ่ึงอาจจะเช่นเดียวกบัเพลงซอ แม้
โดยภาพรวมเพลงซอลา้นนาอาจจะดูมีแนวโน้มกลายพนัธ์ุ แต่หากเจาะจงมาเฉพาะระดบัจงัหวดั
แลว้ มีตวัแปรอีกหลายอยา่งท่ีกลบัท าใหซ้อเชียงรายปะทะกบัโลกภายนอกได ้ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของ
คุณลกัษณะเฉพาะของการซอดว้ยภาษาค าเมืองทอ้งถ่ิน ส าเนียงเชียงราย เน้ือหาท่ียงัคงบอกเล่าถึง
บริบททอ้งถ่ิน และ การพยายามรวมตวักนัก่อตั้งสมาคมช่างป่ีซอระดบัจงัหวดั เพื่อสร้างอ านาจใน
การต่อรองในเวทีทางวฒันธรรมทั้งภาครัฐและเอกชน โดยกระบวนการปรับตวัและต่อรองของ
เพลงซอท่ีแม้อ านาจในการต่อรองของช่างซอจะลดลง เน่ืองจากต้องปรับเปล่ียนให้ตอบสนอง
รสนิยมของผูช้ม แต่ส่วนใหญ่เป็นการต่อรองในลกัษณะเก้ือกูล ท าให้เพลงซอเชียงรายจึงไม่ถึงขั้น
สูญหายหรือกลายพนัธ์ุไปจนไม่เหลือรูปแบบเดิม  

ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ อิทธิพลจากแนวคิดเร่ืองการส่ือสารเพื่อการ
พฒันาทอ้งถ่ินตามกระแสโลกาภิวตัน์ แมใ้นระยะแรกท่ีปะทะกบัส่ือมวลชนนั้น พบวา่ ส่ือพื้นบา้น
ถูกลดบทบาทหรือถูกแทนท่ี แต่ต่อมาก็เป็นท่ียอมรับว่า ส่ือพื้นบา้นสามารถท างานประสานกบั
ส่ือมวลชนในการเป็นเคร่ืองมือพัฒนาท้องถ่ินได้ โดยส่ือพื้นบ้านยงัคงสืบทอดและผลิตซ ้ า 
(Reproduction) อยูต่ลอดเวลาและการผลิตซ ้ าบางคร้ังก็อาจกา้วขา้มเขา้ไปในพื้นท่ีของส่ือมวลชน
ด้วย ซ่ึงส่ือมวลชนเป็นสถาบนัท่ีเพิ่งเกิดข้ึนในภายหลงั และการท่ีส่ือพื้นบา้นยงัด ารงอยู่ได้นั้น 
เน่ืองจากขอ้จ ากดัของส่ือมวลชน ท่ีเนน้การเขา้ถึงกลุ่มผูรั้บสารขนาดใหญ่และกระจดักระจาย ทั้งน้ี
ตามความเช่ือท่ีวา่ มนุษยต์อ้งการการส่ือสารหลายรูปแบบ รวมถึงการส่ือสารระหวา่งบุคคลและการ
ส่ือสารภายในกลุ่ม ซ่ึงส่ือมวลชนไม่สามารถตอบสนองได ้และจะตอ้งแสวงหาจากส่ือพื้นบา้น ดงัท่ี
กาญจนา แกว้เทพ (2554)ไดก้ล่าวไวว้า่ส่ือมวลชนและส่ือสมยัใหม่เป็นส่ือท่ีมาตวัเปล่า ไม่มีเน้ือหา
และรูปแบบ ดงันั้น ส่ือสมยัใหม่จึงน ารูปแบบและเน้ือหามาจากส่ือพื้นบา้น และทั้งส่ือมวลชนและ
ส่ือพื้นบา้นต่างมีขอ้เด่นและขอ้จ ากดัในตวั จึงจ าเป็นตอ้งพึ่งพาอาศยักนั ดงันั้น อาจกล่าวไดว้า่ ดว้ย
ความท่ีเพลงซอของจงัหวดัเชียงราย มีคุณลกัษณะความเป็นส่ือขนาดกลางระดบัจงัหวดัท่ีมีความ
เป็นส่ือชุมชนสูง มีอตัลกัษณ์เฉพาะท่ีเหมาะสมกบัชุมชน ซ่ึงคนนอกวฒันธรรม ไม่อาจเขา้ถึงและ
สัมผสัได้ จะด าเนินการใดๆ จึงไม่เต็มท่ี และแมจ้ะตอ้งมีการปรับตวัก็สามารถปรับประยุกต์โดย
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ยงัคงรูปแบบบางอย่างท่ีเป็นอตัลกัษณ์ไว ้โดยกาญจนา แก้วเทพและสมสุข หินวิมาน (2551) ได้
กล่าวไวว้า่ ความหลากหลายของส่ือพื้นบา้นและความจ ากดัในแง่ประเภทของส่ือมวลชนนั้นเกิดมา
จากแหล่งก า เ นิดของตัวส่ือ เ น่ืองจากแหล่งก า เนิดของส่ือพื้นบ้านมีลักษณะกระจายตัว 
(Decentralized) แตกต่างกนัไปในแต่ละทอ้งถ่ิน (Localized) ในขณะท่ีส่ือมวลชนมีกลุ่มผูผ้ลิต
แหล่งก าเนิดแบบรวมศูนย ์และมีแบบแผนท่ีเป็นมาตรฐาน โดยส่ือการแสดง แมจ้ะเป็นส่ือประเภท
เดียวกนั แต่เม่ือไปผลิตในต่างถ่ินต่างท่ี จะมีการปรับปรนให้เข้ากบัพื้นท่ีจนสะทอ้นความเป็น
ทอ้งถ่ินนั้น สอดคลอ้งกบังานของชุมเดช เดชภิมล (2531) ท่ีศึกษาส่ือพื้นบา้น “หนงัประโมทยั” ใน
จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีแมจ้ะไดรั้บอิทธิพลตน้แบบจากหนงัตะลุงมาจากพื้นท่ีภาคใตแ้ละภาคกลาง แต่
เม่ือมีการน ามาแสดงท่ีจงัหวดัร้อยเอ็ด ซ่ึงอยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ/ภาคอีสาน ก็มีการใส่
ท านองร้องแบบหมอล าท่ีเป็นภาษาอีสานเขา้ไป แมว้า่บทเจรจาของตวัหลกัจะเป็นภาษากลาง แต่ตวั
ตลก เสนาและบริวารใชภ้าษาถ่ินในการเจรจา การแสดงแบบหมอล าหมู่ การใช้แคนซ่ึงเป็นเคร่ือง
ดนตรีภาคอีสานเพิ่มเข้ามา ซ่ึงท าให้หนังตะลุงจากท้องถ่ินภาคใต้กลายเป็นหนังประโมทยัท่ีมี
เอกลักษณ์สะท้อนความเป็นท้องถ่ินของตนอย่างชัดเจนข้ึน ซ่ึงเพลงซอของเชียงรายก็จะมี
เอกลกัษณ์ของตนในดา้นส าเนียงของภาษาค าเมืองท่ีขบัร้องและเสียงท่ีมาจากเคร่ืองดนตรีท่ีมีการ
ออกแบบใหเ้หมาะกบัระดบัของเสียงนัน่เอง  

ดงันั้นผลท่ีไดจ้ากการวิจยั จึงท าให้เห็นวา่ การท่ีส่ือพื้นบา้นยงัคงมีอตัลกัษณ์ความเป็น
ทอ้งถ่ิน และมีจุดเด่นท่ีแตกต่าง ช่วยให้วฒันธรรมพื้นบา้นเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนในวฒันธรรม 
และในยคุทุนนิยมท่ีกระแสโหยหาอดีต (Nostagia) สามารถใชเ้ป็นจุดขายในเชิงพาณิชยไ์ด ้จะท าให้
เพลงซอของจงัหวดัเชียงรายยงัคงพอมีอ านาจในการต่อรองจากพลงัภายนอกได ้  

9.2.6  บทบาทหนา้ท่ีเดิมตอ้งคงไว-้เพิ่มบทบาทหนา้ท่ีใหม่ใหเ้ก้ือหนุนกนั 
บทบาทหนา้ท่ีของส่ือพื้นบา้นมีการเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นพลวตัร (Dynamic) ไปพร้อม

บริบททางสังคมตามกาลเวลา โดยพบว่า เพลงซอมีการปรับตวัขยายเพิ่มบทบาทหน้าท่ีให้ยงัคงมี
ความส าคญัและรับใชชุ้มชนมาโดยตลอด ท าให้เห็นวา่เพลงซอแมจ้ะเอนเอียงการท าหนา้ท่ีไปตาม
แรงผลกัจากปัจจยัภายนอก ซ่ึงอาจมีบทบาทหนา้ท่ีเดิมท่ีสืบเน่ืองมา หรือคล่ีคลายการท าหน้าท่ีไป 
แต่ไม่ปรากฏว่ามีหน้าท่ีใดสูญหายไป และมีการเพิ่มบทบาทหน้าท่ีใหม่ ข้ึนมา แสดงให้เห็น
ความสามารถในการพลิกมุมหนา้ท่ีบางอย่างท่ีมีคุณค่าแต่แฝงเร้นไวใ้ห้กลายเป็นบทบาทหน้าท่ีท่ี
สร้างสรรค ์ซ่ึงการขยายบทบาทหนา้ท่ีมีส่วนเสริมสร้างรากของส่ือให้เพิ่มมากข้ึน เพื่อท่ีจะสามารถ
ยดึเกาะและยนืหยดัต่อสู้กบัความเปล่ียนแปลงจากภายนอกได ้

ซ่ึงบทบาทหน้าท่ีท่ีมีมาตั้งแต่ยุคดั้งเดิม ไดแ้ก่  การเป็นปราชญช์าวบา้นท่ีให้ทั้งความรู้
และความบนัเทิง  ส่วนบทบาทใหม่ของช่างซอท่ีเพิ่มข้ึนในยุคซอปะทะส่ือมวลชน  เช่น จากการ
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เป็นนกัส่ือสารเพื่อการพฒันา  นกัโฆษณาประชาสัมพนัธ์  โดยพบวา่ท่ีผา่นมาศิลปินช่างซอผา่นการ
เรียนรู้และตระหนกัในบทบาทหน้าท่ีของตนเองมาโดยตลอด  ซ่ึงสอดคล้องกบังานของสมฤทธ์ิ  
ลือชยั (2534) ท่ีศึกษา ความตระหนกัของช่างซอในบทบาทหนา้ท่ีนกัส่ือสารเพื่อการพฒันา  พบวา่
ช่างซอมีความตระหนกัในบทบาทและเป็นนกัส่ือสารเพื่อการพฒันาระดบัสูง  โดยจะมีการพฒันา
ตนเอง และปรับบทบาทหนา้ท่ีไดเ้หมาะสม   จึงท าให้เห็นกระบวนการปรับตวัของช่างซอในฐานะ
ผูส่้งสารในระบบของส่ือพื้นบา้นมาตั้งแต่สมยัอดีตวา่ เม่ือสภาวการณ์เปล่ียนแปลงไป  ช่างซอมีการ
ปรับเปล่ียนบทบาทหนา้ท่ี  เพื่อใหส้ามารถยงัคงความส าคญัและท าหนา้ท่ีรับใชส้ังคมต่อไปได ้

นอกจากน้ี ในส่ือพื้นบา้นภูมิภาคอ่ืนๆ เช่นหมอล า ท่ีประยุทธ วรรณอุดม และคณะ 
(2547) ศึกษาศกัยภาพและกลยทุธ์การส่ือสารเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินแบบสาระบนัเทิงของหมอล า ก็
พบว่า หมอล าเขา้ใจบทบาทหน้าท่ี สามารถให้ความรู้ โดยใช้กลอนล าท่ีมีเน้ือหาด้านการพฒันา 
สาระประโยชน์ เป็นการใหส้าระโดยท าเป็นเร่ืองตลก แทรกในช่วงล า สามารถให้ขอ้คิด คติเตือนใจ 
หรือการแต่งเร่ืองราวเพื่อเป็นขอ้คิดคติสอนใจ หรือสะทอ้นภาพสังคม บอกเล่าตกัเตือนดว้ยวิธีการ
สนุกสนาน ดงันั้นจากผลการวิจยัท่ีผา่นมา จึงเป็นการยืนยนัไดว้า่ ศิลปินพื้นบา้นมีความเขา้ใจและ
สามารถแสดงบทบาทไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

เน่ืองจากยุคสมยัเปล่ียนไป ส่งผลต่อการปรับตวัดา้นบทบาทหน้าท่ี ซ่ึงขอ้คน้พบท่ีได้
จากการวิจยัช้ินน้ี คือในบทบาทหนา้ท่ีมีการปรับเพิ่มข้ึนมา ตามยุค โดยยุคซอปะทะส่ือมวลชนนั้น 
บทบาทระดบับุคคลก็จะเพิ่มบทบาทการเป็นนักโฆษณาและนักประชาสัมพนัธ์ รวมทั้งนักการ
ส่ือสารเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินให้กบัหน่วยงานภาครัฐ และใน ยุคซอแบบประยุกต์ คือมีบทบาท
หน้าท่ีใหม่ของศิลปินช่างซอ คือการเป็นนักส่งเสริมภาพลักษณ์ รวมถึงการใช้เพลงซอเป็นส่ือ
ทอ้งถ่ินในการแสดงอตัลกัษณ์ลา้นนาเพื่อประโยชน์ดา้นธุรกิจหรือการท่องเท่ียว และเป็นใชเ้ป็นกุศ
โลบายเพื่อป้องกนักลุ่มเส่ียงในเด็กและเยาวชน เพิ่มเขา้มาอีกดว้ย 

ดงันั้นกล่าวได้ว่า บทบาทของส่ือพื้นบา้นมีการปรับเปล่ียนไปตามความนิยมของยุค
สมยั ส่ือพื้นบา้นท่ีด ารงอยู่ได้ควรสามารถปรับตวัด้านบทบาทหน้าท่ี โดยรักษาบทบาทหน้าท่ีท่ี
ต่อเน่ือง รวมถึงขยายบทบาทหนา้ท่ีใหม่ท่ีตอบสนองความตอ้งการของชุมชน หรือการมีบทบาทต่อ
ชุมชนท่ีหลากหลาย (Multi-function) รวมถึงการสร้างความหมายอาจเปล่ียนจากการเป็นส่ือท่ีรับใช้
ชุมชนไปสู่การประกอบสร้างความหมายใหม่ให้เป็นส่ือท่ีแสดงอตัลกัษณ์ลา้นนาเพื่อการส่งเสริมม
การท่องเท่ียว ดงัตวัอยา่งงานวจิยัของศดานนัท ์แคนยุกต ์(2552) ท่ีศึกษาการส่ือสารกบัการสืบทอด
และการปรับตวัของส่ือพื้นบา้นตีโพน:ศึกษากรณีชุมชนบา้นไสหมาก ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พทัลุง 
พบวา่เม่ือการตีโพนไดถู้กหยบิยกใหเ้ป็นสัญลกัษณ์หน่ึงของจงัหวดั โดยอาศยัมิติดา้นเศรษฐกิจและ
ความทันสมัยมาสนับสนุน จึงมีการปรับเปล่ียนรูปแบบเพื่ อท าหน้าท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการ
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ประชาสัมพนัธ์ ท าใหโ้พนห่างจากสถาบนัศาสนา การสร้างมาตรฐาน (standardization) เพื่อให้โพน
กลายเป็นสินค้าทางวฒันธรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเท่ียว การปรับตัวส่งผลต่อ
กระบวนการสืบทอด ในแง่ความหมายหรือคุณค่าของการตีโพนก็ไดถู้กปรับเปล่ียนไป เป็นการร้ือ
ความหมายเดิมออกไปและใส่ความหมายใหม่เพิ่มเขา้มา (redefinition) ท าให้การตีโพนคงไวแ้ต่
รูปแบบ แต่เกิดความผดิเพี้ยนในเน้ือหา รวมถึงงานของขนิษฐา นิลผึ้ง (2549) ท่ีศึกษาบทบาทหนา้ท่ี
ของส่ือปูนป้ันเมืองเพชร พบว่าส่ือวตัถุพื้นบา้นอย่างปูนป้ันสามารถท าหน้าท่ีสะทอ้นอตัลกัษณ์
ตวัตนของคนเมืองเพชร หน้าท่ีในการฝึกฝนอบรมบ่มเพาะผูค้น หน้าท่ีในการธ ารงรักษาพุทธ
ศาสนา และหากพิจารณาในมิติของกาลเวลา ยงัพบว่า ตวัส่ือมีการปรับเปล่ียนบทบาทหน้าท่ีใหม่
ดว้ย ไม่วา่จะเป็น การปรับตวัดา้นหนา้ท่ีท่ีคล่ีคลาย อาทิ หนา้ท่ีในการสร้างอาชีพข้ึนใหม่ซ่ึงแตกต่าง
จากอาชีพเดิม หน้าท่ีเป็นเคร่ืองประดบัตกแต่งสถานท่ีท่ีนอกเหนือจากวดัและวงั หรือการปรับตวั
ดา้นการเพิ่มบทบาทหน้าท่ีใหม่ อาทิ หน้าท่ีดา้นการท่องเท่ียว หน้าท่ีเป็นของท่ีระลึก หน้าท่ีเป็น
เน้ือหาในหลกัสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา เป็นตน้ 

อยา่งไรก็ดี การท่ีเพลงซอตอ้งปรับบทบาทหนา้ท่ีเม่ือแสดงผา่นส่ือมวลชน หรือส่ือใหม่ 
โดยตอ้งระมดัระวงัการใชค้  าพูดในเน้ือหาการแสดง หรือการใช้กิริยาท่ีอาจส่อไปในลามกอนาจาร 
เน่ืองจากอาจไม่เหมาะสมกบัผูรั้บสารท่ีเป็นลกัษณะมวลชนท่ีมีความหลากหลายทุกเพศทุกวยั ท าให้
บทบาทหน้าท่ีท่ีเคยบ่งบอกถึงเสน่ห์ของเพลงซออย่าง บทเก้ียวพาราสีในเชิงชู้สาว โดยอาจใช้ค  า
ลามกอนาจาร ซ่ึงเคยเป็นวิถีชุมชนหายไป ดงัท่ีงานของกนิษฐา เทพสุด (2550) ท่ีศึกษาการปรับ
ประสานส่ือพื้นบา้นลิเกให้เขา้กบัส่ือโทรทศัน์ พบว่าลิเกตอ้งมีการปรับตวัมากกว่าส่ือโทรทศัน์ 
โดยเฉพาะการระมดัระวงัเร่ืองของการใชภ้าษาและกิริยาท่าทางท่ีไม่สุภาพ ส่งผลต่อการลดบทบาท
หน้าท่ีท่ีเคยเป็นหน้าท่ีหลกัของส่ือทอ้งถ่ินไป ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามวตัถุประสงค์ของส่ือพื้นบา้นท่ี
ตอ้งการสะทอ้นวิถีชีวิตและภูมิปัญญาล้านนาแล้ว อาจต้องมีการศึกษาให้ลึ กซ้ึงมากข้ึนในเร่ือง
บทบาทหน้าท่ีของส่ือพื้นบ้านท่ีส่ืออ่ืนไม่อาจทดแทนได้ ดังข้อค้นพบจากงานของสุชาดา  
พงศกิ์ตติวบิูลย ์(2551) ท่ีศึกษาการสืบทอดส่ือพื้นบา้นเท่งตุ๊ก ซ่ึงนอกจากพบบทบาทท่ีเพิ่มใหม่ คือ 
บทบาทหนา้ท่ีดา้นการสร้างอตัลกัษณ์ให้แก่ชุมชนเพื่อด ารงศกัด์ิศรีของส่ือพื้นบา้นและศกัด์ิศรีของ
ชุมชนแล้ว ยงัไดน้ าเสนอบทบาทท่ีส าคญัมากกว่าหน้าท่ีอ่ืนๆ ท่ีสืบทอดกนัมา คือบทบาทหน้าท่ี 
“ดา้นพิธีกรรมการแกบ้น” ซ่ึงเป็นบทบาทหนา้ท่ีต่อเน่ืองจากอดีตจนถึงปัจจุบนั และ เป็นบทบาทท่ี
มีความส าคญั ท่ีส่ือสมยัใหม่ไม่สามารถทดแทนได ้ 

สรุปไดว้า่ จากการศึกษา พบการปรับตวัเพื่อสืบทอดบทบาทหนา้ท่ีของส่ือพื้นบา้นนั้น
ด าเนินไปภายใตบ้ริบททางสังคมท่ีปรับเปล่ียนและส่งผลต่อชุมชนอยา่งยากจะหลีกเล่ียง โดยการท่ี
ส่ือพื้นบา้นเพลงซอยงัคงด ารงอยูแ่ละมีความส าคญัต่อชุมชน แสดงให้เห็นถึงการท าบทบาทหนา้ท่ี
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มาอย่างต่อเน่ือง แมจ้ะมีบางบทบาทท่ีคล่ีคลายไปบา้ง แต่ก็ไม่ถึงกบัหายไป และพบว่ามีบทบาท
ใหม่เพิ่มข้ึนมาอีกดว้ย  รวมถึงการใหค้วามส าคญัต่อบทบาทหนา้ท่ีท่ีไม่สามารถทดแทนไดท่ี้ยงัคงมี
ความพยายามรักษาไวน้ัน่เอง  
 
9.3  บทสังเคราะห์ : แนวคิดใหม่ทีค้่นพบ 

ขอ้คน้พบใหม่ (New Finding) ท่ีไดจ้ากการศึกษาการปรับตวัเพื่อสืบทอดเพลงซอของ
จังหวัดเชียงราย สามารถน ามาขยายผลวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงการสร้างทฤษฎีจากฐานราก 
(Grounded Theory) โดยแนวคิดท่ีผูว้จิยัไดค้น้พบใหม่และน่าจะเหมาะสมท่ีสุดส าหรับอธิบาย ไดแ้ก่ 
แนวคิด “ส่ือการแสดงประเภทเพลงซอ” ท่ีมีลกัษณะคล้าย “ ตน้กระบองเพชร” ซ่ึงทฤษฎีต้น
กระบองเพชรมีท่ีมาจากการเปรียบปรากฏการณ์ในยุคโลกาภิวตัน์ส่ือ ท่ีส่ือมวลชน (Mass Media) 
และส่ือสมยัใหม่ (New Media) เขา้มามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตผูค้นมากข้ึน โดยส่ือเล็กๆ อย่างส่ือ
พื้นบา้นตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายท่ีจะอยูร่อด ส่ือพื้นบา้นท่ีไม่สามารถยืนหยดัหรือปรับตวัให้เขา้
กบัยุคสมยัใหม่ไดก้็จะลม้หายตายจากไป แต่ท่ีน่าสนใจคือ ส่ือพื้นบา้นเพลงซอ ยงัคงสามารถด ารง
อยู่ โดยเปรียบการปรับตวัของเพลงซอเสมือน การปรับตวัของตน้กระบองเพชร เน่ืองจาก กระะ
บองเพชร เป็นพืชชนิดหน่ึงท่ีสามารถปรับตัวให้ด ารงชีวิตอยู่ได้ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมท่ี
แปรปวน เช่น ในทะเลทรายท่ีแห้งแลง้กนัดาร มีพายุ และมีสัตวกิ์นพืช โดยตน้กระบองเพชรยงัยืน
ตน้อยูไ่ด ้ไม่ลม้ตาย ลกัษณะตน้กระบองเพชรจะเก็บน ้ าไวใ้นล าตน้ เพื่อใชต้ลอดระยะเวลาแห้งแลง้
ท่ียาวนาน จึงสามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีไม่เอ้ืออ านวยได้ เป็นการรู้จกัปรับตวัเพื่อด ารงชีวิต 
หรือการปรับเปล่ียนใบให้เป็นหนาม เพื่อป้องกนัตวัเองจากสัตวกิ์นพืช และลดการคายน ้ า รวมถึง
การเป็นไมป้ระดบัไดอี้กดว้ย เปรียบเสมือนเพลงซอ ส่ือวฒันธรรมประจ าทอ้งถ่ินท่ีตอ้งพยายามยืน
หยดัอยูใ่นพื้นท่ีของตน แมจ้ะตอ้งเผชิญกบัสภาพแวดลอ้มของกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีเช่ียวกราก แต่ก็
สามารถปรับสภาพตวัเองใหด้ ารงอยูไ่ด ้ซ่ึงคุณลกัษณะของแนวคิดส่ือการแสดงประเภทเพลงซอ ท่ี
แตกต่างจากส่ือการแสดงพื้นบา้นประเภทอ่ืนๆ มีดงัน้ี 

1. รูปแบบการแสดงสองมิติทางโลกและทางธรรม  
ส่ือการแสดงประเภทเพลงซอ  มีลกัษณะรูปแบบท่ีเป็นเสน่ห์เฉพาะเน่ืองจากในการ

แสดงแต่ละคร้ัง/งานใน 1 วนั สามารถตอบสนองไดค้รบทั้งทางโลกและทางธรรม โดย ในพิธีกรรม
ช่วงเช้าเป็นรูปแบบการซอทางธรรม ท่ีเสริมสร้างความเป็นศิริมงคล  ส่วนช่วงบ่ายจะเปล่ียนจาก
ทางธรรมเป็นทางโลก ท่ีเน้นความสนุกสนานตามวิถีชาวบา้น ซ่ึงแมต้อบสนองความตอ้งการท่ี
แตกต่างกนั  แต่สามารถแสดงร่วมกันได้ โดยเป็นท่ีเขา้ใจตรงกันในกลุ่มช่างซอ ว่าธรรมเนียม
ปฏิบติัจะมีการจดัแบ่งการซอของช่างซอ ท่ียึดถือช่วงเวลาการแสดงเป็นตวัก าหนด  โดยทัว่ไปใน
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หน่ึงคณะ ท่ีปกติจะแสดงทั้งวนั ตั้งแต่เชา้จนถึงเยน็  จะใชช่้างซออยู ่2 คู่  สลบักนัไป ในช่วงเชา้ จะ
ใชช่้างซอท่ีมีอาวุโส ส่วนมากเป็นช่างซอรุ่นใหญ่ เพราะมีภูมิความรู้เร่ืองจารีตประเพณีเป็นอย่างดี   
ซอท่ีเก่ียวขอ้งกบังานและซอประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือของชาวลา้นนา  ท่ีเน้นความเป็นพิธี
การ และเป็นการซอแบบดั้งเดิม  ส่วนช่วงบ่าย จะใช ้ช่างซอรุ่นใหม่ ท่ีเนน้ซอเพื่อความสนุกสนาน
ผ่อนคลาย เน้นบนัเทิงมากกว่าสาระสลับคู่มาซอ  และจะเป็นซอแบบประยุกต์ ซ่ึงมีจังหวะท่ี
สนุกสนานเร้าใจ เป็นการท างานประสานกนัเป็นทีม  โดยเป็นลกัษณะเฉพาะของการแสดงประเภท
ซอ 

2. การแสดงบทบาทหนา้ท่ีเฉพาะ  
ส่ือการแสดงประเภทเพลงซอ  เป็นส่ือพื้นบา้นท่ีสามารถแสดงบทบาทหน้าท่ีเฉพาะ

ของทอ้งถ่ินตนเอง  ซ่ึงส่ือมวลชน หรือส่ือสมยัใหม่ ไม่สามารถทดแทนหรือเขา้ถึงผูช้มไดดี้เท่า  
เช่น บทบาทหน้าท่ีในการสร้างศิลปินพื้นบา้นท่ีมีความเป็นปฏิภาณกวี  การมีลีลาปฏิสัมพนัธ์กบั
ผูช้ม  การแสดงถึงอตัลกัษณ์ลา้นนาผ่านภาษาค าเมือง  เคร่ืองดนตรีพื้นเมือง  ซ่ึงเป็นการสืบทอด
ภาษาและวรรณกรรมพื้นบา้น  รวมถึงการแสดงบทบาทการปลดปล่อยทางเพศ   การเก้ียวพาราสีกนั 
การพดูจาแบบสองแง่สองง่าม ซ่ึงเป็นการสนองสัญชาตญาณแรงขบัเร่ืองเพศของมนุษยปุ์ถุชนอยา่ง
มีลีลาและชั้นเชิง ท่ีแมจ้ะอยูใ่นสถานท่ีรโหฐานบางแห่ง  เช่น วดั  หรือท่ีอยูอ่าศยั  แต่ก็ไม่ถูกมองวา่
ดูหม่ินและไม่เคารพสถานท่ี  จึงเหมาะสมและเข้าถึงในงานบุญประเพณีของทางภาคเหนือ 
โดยเฉพาะในทอ้งถ่ิน ท่ียงัคงมีงานประเภทน้ีอยูเ่ป็นประจ า  

3. เน้ือหาท่ีเช่ือมโยงวถีิชีวติ  
เน้ือหาของส่ือการแสดงประเภทเพลงซอ พบว่าจะมีเน้ือหาส าคญัทั้งเน้ือหาส่วนท่ียงั

เช่ือมโยงวิถีชีวิตของผูค้นในทอ้งถ่ิน  การซอทกัทายสร้างความสนิทสนมคุน้เคยเจา้ภาพ  หรือซอ
หยอกลอ้ผูช้ม เพื่อก่อให้เกิดบบรรยากาศท่ีดีในงาน  เป็นเสน่ห์ตามลกัษณะวฒันธรรมประชาชน 
(Pop Culture) ท่ีรับใชว้ิถีชีวิตทั้งทางโลก  ส่วนทางธรรมนั้น จะมีความส าคญัต่อจารีตประเพณีตาม
ธรรมเนียมของคนลา้นนา ท่ียึดถือปฏิบติัสืบทอดกนัมา ทั้งดา้นคติชน ความเช่ือ  ความศรัทธาใน
พุทธศาสนา  ค่านิยมในชุมชน เหล่าน้ีจะสะทอ้นออกมาในรูปของเน้ือหาเพลงซอ โดยเฉพาะในการ
จดังานช่วงพิธีการ ซ่ึงมกัจะตอ้งใชก้ารแสดงซอประกอบ 

4. ศกัยภาพการปรับตวัของช่างซอ  
การปรับตวัของช่างซอ  พบวา่ ท่ีผา่นมาส่ือการแสดงประเภทเพลงซอ นั้น ศกัยภาพการ

ปรับตวัของช่างซอมีค่อนขา้งสูง และถือไดว้า่เป็นลกัษณะโดดเด่นท่ีท าให้ เพลงซอสามารถปรับตวั
ฝ่าวิกฤตกระแสโลกาภิวตัน์ส่ือ มาไดจ้นถึงปัจจุบนั ทั้งความสามารถในการแต่งเน้ือร้อง ท่ีถูกตอ้ง
ตามฉนัทลกัษณ์ และเหมาะสมกบัโอกาส  การใส่ท านองใหส้อดคลอ้ง มีความไพเราะล่ืนไหล  หรือ
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การซอแบบปฏิพากษท่ี์ของใชป้ฏิภาณไหวพริบในการร้องโตต้อบกนั ให้ผูช้มไดรั้บสาระและความ
สนุกสนานบนัเทิง รวมถึงการท าหนา้ท่ีไดห้ลายบทบาทตามยุคสมยัข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ เช่น เป็น
นกัโฆษณา นกัประชาสัมพนัธ์ นกัส่ือสารภาพลกัษณ์ เป็นตน้ นอกจากนั้นยงัปรับตวัเขา้หาส่ือทั้ง
ส่ือมวลชนและส่ือสมยัใหม่ ไดอ้ยา่งแนบเนียน ให้เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองไดเ้ช่น การผนัตวัเองไป
เป็นนกัจดัรายการวิทย ุเป็นตน้ หรือการส่ือมวลชนและส่ือออนไลน์สนบัสนุนให้ช่างซอมีช่องทาง
ในการส่ือสารกบัผูช้มไดม้ากข้ึน  

5. ส่ือท่ีมีความยดืหยุน่สูง  
ส่ือการแสดงประเภทเพลงซอ สามารถปรับตวัโดยจดัไดว้่าเป็นส่ือพื้นบา้นท่ีมีความ

ยืดหยุ่นในตวัเองสูง ทั้งดา้นผูส่้งสาร หรือช่างซอ ท่ีไดก้ล่าวรายละเอียดไปแลว้ในขา้งตน้ ดา้นเน้ือ
ร้องของเพลงซอท่ีสามารถปรับ/พลิกแพลงกบัสถานการณ์ในงานต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมถึง
การปรับลดขอ้จ ากดัเร่ืองเวลา และสถานท่ีในการแสดง เน่ืองจากสามารถปรับให้แสดงในสถานท่ี
ใดก็ได้ ไม่จ  าเป็นต้องอยู่ใน สถานท่ีลักษณะ ผาม/เวที อีกต่อไป ซ่ึงระหว่างแสดงอาจมีการ
เคล่ือนไหว เดินเขา้ไปหาผูช้ม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผูช้มใหม้ากข้ึนได ้และช่วงเวลาก็ข้ึนอยู่
กบัความตอ้งการของผูว้่าจา้ง/เจา้ภาพ ตามแต่จะตกลงกนั โดยขยบัเวลาให้เช้าข้ึน หรือขยายเวลา
ในช่วงเย็นได้ บางงานช่างซออาจต้องท าหน้าท่ีเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่ง/ลูกทุ่งค าเมือง เป็นการ 
“แถม”ให้เจา้ภาพ ได้อีกดว้ย จึงกล่าวได้ว่า ส่ือการแสดงประเภทเพลงซอ แมมี้ลกัษณะเฉพาะท่ี
เป็นอตัลกัษณ์ ขณะเดียวกนัก็มีความยดืหยุน่ในการปรับตวัสูง 

6. ความเป็นส่ือขนาดกลาง  
ส่ือการแสดงประเภทเพลงซอ ในบริบทจงัหวดัเชียงรายนั้น จดัอยู่ในกลุ่มส่ือขนาด

กลาง เน่ืองจากเป็นท่ีรู้จักในขอบเขตภาคเหนือตอนบน ประเภทของเพลงซอก็ไม่มีความ
หลากหลายมากนกั รวมถึงจ านวนสมาชิกในคณะก็ไม่จ  าเป็นตอ้งมีจ านวนมาก จึงพบวา่ มีความเป็น
ส่ือทอ้งถ่ินสูง ท่ียงัคงสามารถท าหนา้ท่ีรับใชว้ิถีชุมชนได้ โดยมีความพยายามรักษาบทบาทหนา้ท่ี
เดิมและเพิ่มเติมหนา้ท่ีใหม่ใหเ้หมาะสมกบัรสนิยมของผูช้มตามยคุสมยั ซ่ึงหากเป็นส่ือขนาดเล็กใน
บางทอ้งถ่ิน ท่ีไม่เหมาะกบัการรับใช้ชุมชนดว้ยบทบาทหนา้ท่ีเดิมๆได ้ขณะเดียวกนัก็ไม่สามารถ
ปรับบทบาทหน้าท่ีใหม่ให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของสังคมปัจจุบนั ท าให้ตอ้งสูญหายไป 
ในขณะท่ีส่ือขนาดใหญ่ ถูกปรับเปล่ียนเพื่อให้เหมาะสมในเชิงพาณิชย ์เพื่อสนบัสนุนอุตสาหกรรม
วฒันธรรม ท าให้โอกาสในการผิดเพี้ยนจากดั้งเดิมจะมีมาก ดงันั้นการท่ีส่ือการแสดงประเภทเพลง
ซอ ยงัคงเป็นส่ือขนาดกลาง จึงกลายเป็นคุณลักษณะท่ีส าคญัก่อให้เกิดการปรับตวัในระดับท่ี
เหมาะสม 
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7. การบริหารจดัการแบบฉนัมิตร 
ส่ือการแสดงประเภทเพลงซอ พบว่าใช้การบริหารจดัการแบบฉันมิตร มาตั้งแต่อดีต 

ดว้ยความเป็นสังคมในทอ้งถ่ิน และส่วนใหญ่ช่างซอมาจากสายสัมพนัธ์ครูซอเดียวกนั ท าให้กลุ่ม
ช่างซอมีลกัษณะอยู่กนัแบบถอ้ยทีถอ้ยอาศยั สามารถช่วยเหลือเก้ือกูลกนัได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน
ปัจจุบนัท่ีช่างซอรุ่นใหญ่ข้ึนไป เร่ิมหายากข้ึน ดงันั้นช่างซอจึงไม่จ  าเป็นตอ้งสังกดัคณะใดคณะหน่ึง
อีกต่อไป โดยถา้คณะไหนไดรั้บการวา่จา้งและขาดช่างซอคู่ ก็สามารถบริหารจดัการการแสดงโดย
การติดต่อขอยมืตวัช่างซอจากต่างคณะมาช่วย หรือในกรณีไดรั้บการวา่จา้งแต่เผอิญติดงานส าคญั ก็
สามารถขอใหช่้างซอคนอ่ืนมาทดแทนกนัได ้เป็นลกัษณะน ้ าพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า ท่ีเขา้ใจกนัดีในกลุ่ม
ช่างซอ รวมถึงการบริหารจดัการดา้นอ่ืนๆ เช่น ดา้นนกัดนตรี (ช่างป่ี/ซึง) ท่ีเล่นขา้มคณะ หรือ ช่าง
ซอบางคนสามารถเปล่ียนหน้าท่ีเป็นนกัดนตรีไดใ้นกรณีท่ีนกัดนตรีขาดได้ดว้ย ส่วนการบริหาร
จดัการดา้นการเงิน ก็สามารถพูดคุยตกลงกนัไดใ้นระดบัเป็นท่ีพอใจของทุกฝ่าย ดงันั้นการบริหาร
จดัการแบบฉันมิตร ไม่เห็นแก่ประโยชน์ในเชิงพาณิชยม์ากเกินไป จึงเป็นหัวใจส าคญัของส่ือการ
แสดงประเภทเพลงซอ  

ดังนั้ นหากเปรียบแนวคิด ส่ือการแสดงประเภทเพลงซอ ตามแบบจ าลอง ต้น
กระบองเพชร จะพบว่า การท่ีสามารถยืนหยดัอยูม่าไดต้ั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เน่ืองจากผ่านการ
ปรับตวัโดยมี “ราก” ซ่ึงเป็น อตัลกัษณ์ลา้นนา ยดึโยงอยู ่ซ่ึงปัจจุบนัลกัษณะท่ียงัคงอยู ่ประกอบดว้ย 
การแต่งกายแบบพื้นเมือง ท านองเพลง เคร่ืองดนตรีพื้นเมือง (ป่ีจุม/ซอ) ภาษาค าเมือง และเน้ือหาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัค่านิยม/ความเช่ือตามวิถีลา้นนา แต่เม่ือตอ้งเผชิญกบักระแสโลกาภิวตัน์ส่ือนั้น พบว่า
เพลงซอได้เลือกวิธีการปรับตวัแบบปรับประสาน (Hybridization) เพื่อให้ด ารงอยู่ต่อไปไดอ้ย่าง
ผสมผสาน ซ่ึงการปรับประสานน้ีเปรียบดงั น ้ าหล่อเล้ียง“ล าต้น” ท่ีเช่ือมระหว่างการส่งต่ออตั
ลกัษณ์ ผ่านกระบวนการปรับตวัไปเป็น ดอก ผล ใบ โดยการจะท าให้ล าต้นแข็งแรง สามารถ
ตา้นทานแรงปะทะจากภายนอกไดน้ั้น จ าเป็นตอ้งสร้างเปลือกเพื่อห่อหุ้มป้องกนัตนเองนัน่คือการ
เติมความรู้ ความเขา้ใจ เสริมเขา้ไป โดยส่วนแตกเป็น ดอก ใบ ผล นั้น หากปล่อยให้ส่ือการแสดง
ประเภทเพลงซอ ตอ้งเผชิญกบัแรงกระแทกจากภายนอกตามยถากรรม การจะให้ส่ือพื้นบา้นเติบโต 
แผก่ิ่งกา้นสาขาในยุคท่ีสภาพแวดลอ้มไม่เอ้ืออ านวยน้ี คงเป็นไปไดย้าก ซ่ึงผลการวิจยั จึงไดเ้สนอ
ขอ้คน้พบส าคญัในการด ารงอยูท่่ามกลางกระแสโลกาภิวตัน์ส่ือท่ีเช่ียวกรากท่ีเปรียบเสมือนการเติม
ความแหลมคมใหก้บั “หนาม”ของตน้กระบองเพชร เพื่อช่วยป้องกนัตนเองจากการคุกคามภายนอก 
ซ่ึงไดแ้นวทางการปรับตวัในลกัษณะส าคญั ประกอบดว้ย การแสดงท่ีสามารถขดัแยง้กนัสองดา้น 
การรักษาบทบาทหน้าท่ีเฉพาะ การมีเน้ือหาท่ีเช่ือมโยงสองมิติ การปรับตวัไดสู้งของช่างซอ การ
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เป็นส่ือท่ีมีความยืดหยุ่นสูง ความเป็นส่ือขนาดกลาง และการบริหารจดัการแบบฉันท์พี่น้อง ซ่ึง
สามารถสรุปไดด้งัภาพต่อไปน้ี 

 
 

 

 

       
 

ภาพที่ 9.8  การปรับตวัตามแนวคิดส่ือการแสดงประเภทเพลงซอ จงัหวดัเชียงราย ตามแบบจ าลอง 

“ตน้กระบองเพชร” 

 
9.4  ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป  

1. เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาส่ือพื้นบา้นเพลงซอโดยใช้แนวคิดวฒันธรรม
ศึกษาเพื่อดูกระบวนการปรับตวั ซ่ึงเป็นมุมมองของคนนอก โดยเพลงซอจดัเป็นวฒันธรรมพื้นบา้น
ท่ีเป็นสมบติัร่วมของคนในชุมชน ดงันั้นการสืบทอดส่ือพื้นบา้นเพลงซอจึงควรเปิดโอกาสให้คนใน
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดเ้ขา้มามีส่วนในการจดัการโดยใช้รูปแบบการบริหารจดัการวฒันธรรมแบบมี
ส่วนร่วม เพื่อให้คนในชุมชนไดเ้ขา้ใจในคุณค่า ความหมาย เกิดความรัก ความหวงแหนและความ
ภาคภูมิใจ ในวฒันธรรมทอ้งถ่ินของตนและร่วมกนัสืบทอดใหย้ ัง่ยนืสืบไป 

 

อตัลกัษณ์ล้านนา 

ท านองเพลง เคร่ืองดนตรี
พืน้เมือง (ป่ี
จุม/ซึง) 

ภาษาค าเมอืง 

เน้ือหา (ค่านิยม/ความ
เช่ือ) 

โลกาภิวตัน์ส่ือ 
การ 
ปรับ
ประ 
สาน 

วฒันธรรม 

ประชานิยม 

ความรู้/ความ
เข้าใจในเพลงซอ 

การแสดงสองมิติ 

บทบาทเฉพาะ 

เน้ือหาเช่ือมโยง
วถีิชีวติ 

การปรับตวัได้
สูงของช่างซอ 

ความเป็นส่ือ
ขนาดกลาง 

ส่ือท่ีมีความ
ยดืหยุน่สูง 

การบริหาร
จดัการแบบ
ฉนัทพ์ี่นอ้ง 

การแต่งกาย
พืน้เมือง 
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2. ควรมีการศึกษาการเสริมสร้างศกัยภาพเครือข่ายการส่ือสารและบทบาทของบุคคล
หรือหน่วยงานภายนอกในการส่งเสริมวฒันธรรมพื้นบา้น เน่ืองจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งจะมีส่วน
ส าคญัต่อการผลกัดนั การให้ความรู้เชิงวิชาการ การประสานความรู้ทางวิชาการสู่การปฏิบติั การ
บริหารจดัการ และการเผยแพร่สนบัสนุน ขยายเส้นขอบฟ้าของศิลปินเพลงซอให้มีท่ียืนในสังคม
อยา่งมีอตัลกัษณ์ศกัด์ิศรีและภาคภูมิใจ 

3. ควรมีการศึกษาคน้ควา้และรวบรวมเป็นระบบเก่ียวกบัเน้ือหาส่ือเพลงซอ โดยการ
จดัระบบบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร เน่ืองจากกระบวนการสร้างสรรค์เน้ือหาตั้งแต่อดีตมาจาก
วฒันธรรมแบบ “มุขปาฐะ” (Oral Culture) การสืบทอดเน้ือหาของเพลงซอท่ีผ่านมา ช่างซอ
ระดบัชั้นครูไดป้ระพนัธ์บทซอท่ีมีคุณค่าไวม้ากมาย แต่ขาดการจดบนัทึก (Written Culture) ท่ีเป็น
ระบบ ท าให้บทซอสูญหายไปเป็นจ านวนมาก ซ่ึงการรวบรวมอย่างมีระบบระเบียบ จะช่วยรักษา
เน้ือหาใหค้งอยู ่ไวใ้หค้นรุ่นหลงัไดศึ้กษาคน้ควา้และน ามาสืบทอดอยา่งสร้างสรรคต่์อไป 

 
9.5  ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

1.  การสืบทอดในลกัษณะร่วมสมยัของส่ือพื้นบา้นการแสดง ควรสร้างสรรค์รูปแบบ
การแสดงโดยสอดแทรกเน้ือหาใหม่ๆ ท่ีทนัสมยั โดยเฉพาะส่ือพื้นบา้นท่ีมีแก่นทางด้านภาษา
ทอ้งถ่ินท่ีเป็นอตัลกัษณ์ควรอนุรักษไ์ว ้แต่จ าเป็นตอ้งปรับให้เหมาะสม เพราะการใชภ้าษาทอ้งถ่ินท่ี
เป็นค าเมืองโบราณ เป็นภาษาท่ีคนรุ่นใหม่ ไม่คุน้เคยและอาจไม่เขา้ใจความหมาย เน่ืองจากไม่ไดถู้ก
สอนให้เรียนรู้ โดยเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบัทางธรรม ดงันั้นควรแทรกภาษาท่ีเขา้ใจง่าย และอาจมีมุข
ตลกใหเ้ป็นท่ีสนใจและน่าติดตาม 

2. เน่ืองจากความรู้ ความเขา้ใจในเพลงซอ เก่ียวขอ้งกบับริบททอ้งถ่ินในหลายมิติทั้ง
ทางดา้นประวติัศาสตร์ สังคม ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม ศิลปวฒันธรรม การขบัร้อง ดนตรี ภาษา
และวรรณกรรมลา้นนา ดงันั้นควรมีบรรจุให้มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชาเรียน 
หรือเสริมหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน โดยเฉพาะหลกัสูตรของทอ้งถ่ิน ให้ผูเ้รียนไดรู้้และ
เขา้ใจในคุณค่าและความหมายของเพลงซออย่างลุ่มลึก เพื่อประโยชน์ในการสร้างตลาดผูช้มท่ีมี
คุณภาพในอนาคต เป็นการสืบทอดคนรุ่นหลงัท่ีจะเป็นผูช้มท่ีดูเป็น (smart audience) และอาจขยบั
ไต่บนัไดปลาโจนทางศิลปะในการเป็นศิลปินช่างซอต่อไป 

3. ควรมีการขยายช่องทางการส่ือสาร โดยการเผยแพร่ผ่านส่ือสมยัใหม่ หรือพื้นท่ี
สาธารณะ เพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพในการส่ือสารไปยงัผูรั้บสารไดอ้ย่างกวา้งขวางและเขา้ถึง 
เน่ืองจากกลุ่มผูรั้บสารรุ่นใหม่เปิดรับส่ือรูปแบบใหม่ๆ มากยิง่ข้ึน ดงันั้นการขยายช่องทางจะช่วยให้
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ส่ือพื้นบา้นเขา้ถึงผูรั้บสารไดส้ะดวกรวดเร็วข้ึน แต่ควรมีรูปแบบการน าเสนอท่ีกระชับ น่าสนใจ 
ชวนติดตามในเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อสร้างและขยายฐานสู่กลุ่มผูช้มรุ่นใหม่ 

4. ควรมีการพื้นฟูช่องทาง/วาระ/โอกาส แมช่้องทางการส่ือสารผ่านส่ือสมยัใหม่จะมี
ความส าคญั แต่ควรพื้นฟูช่องทางเดิม ไม่ว่าจะเป็นงานบุญประเพณีตามเทศกาล งานมงคล งาน
กิจกรรมพิเศษของทางหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง “วดั” เน่ืองจากวฒันธรรมพื้นบา้น
ส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัพิธีกรรมทางศาสนา และวดัเป็นศูนยก์ลาง แหล่งรวมจิตใจของคนในชุมชน 
เป็นพื้นท่ีสาธารณะซ่ึงรวมทั้งเป็นพื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ และพื้นท่ีท่ีชาวบา้นมาชุมนุมกนั ซ่ึงเอ้ือต่อการสืบ
ทอดส่ือพื้นบา้น โดยวดัจะเป็นผูส้นบัสนุนหลกัให้กบัส่ือพื้นบา้นไดเ้ป็นอยา่งดี เพื่อรักษาฐานผูช้ม
รุ่นเก่าท่ีเป็นแฟนพนัธ์ุแทไ้ว ้

5. ควรค านึงถึงหลกั สิทธิเจา้ของวฒันธรรม ในการน าส่ือพื้นบา้นไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ในการส่ือสารด้วยวตัถุประสงค์ใดก็ตามของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นการ
ส่ือสารเพื่อการพฒันา การรณรงค์เผยแพร่ การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ หรือการส่งเสริม
ภาพลกัษณ์ ทั้งน้ีเพื่อให้ยงัคงอตัลกัษณ์ ความหมายและคุณค่า และรักษาความเป็นสมบติัร่วมของ
ชุมชน 

6. ในการสืบทอดวฒันธรรมพื้นบา้นให้ด ารงอยู่ต่อไปท่ามกลางการเปล่ียนแปลงตาม
กระแสโลกนั้น ยงัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการท างานร่วมกนัระหวา่งคนในชุมชนกบัคนนอกชุมชน
ท่ีจะเขา้มาขยายเส้นขอบฟ้า ใหค้วามรู้ในเชิงวชิาการ เพื่อใหก้ารสืบทอดมีทิศทางท่ีชดัเจนข้ึน 

7. การสืบทอดวฒันธรรมพื้นบา้นประเภทส่ือการแสดงท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัส่ือวตัถุ 
หรือส่ือประเพณี/พิธีกรรม ให้ด ารงอยูอ่ยา่งมีอตัลกัษณ์ อาจตอ้งค านึงถึงการสืบทอดองค์ประกอบ
ส าคญัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งด้วย โดยจากการศึกษาพบว่าการท่ีเพลงซอแบบดั้ งเดิมจะอยู่ได้นั้น จ  าเป็น
จะตอ้งมีการสืบทอดนกัดนตรี คือ ช่างป่ี/ซึงดว้ย ซ่ึงก าลงัประสบปัญหาเร่ืองการสืบทอดดว้ยเช่นกนั 
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