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บทคัดย่อ 
  

งานวิจยัเร่ืองแนวทางการฟืน้ฟูและอนรัุกษ์พิณพาทย์หามแห่ ประเพณี
นมัสการพระธาตุพนม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของพิณ
พาทย์หามแห ่และศกึษาแนวทางในการฟืน้ฟูและอนรัุกษ์พิณพาทย์หามแห ่งาน
นมสัการพระธาตพุนม โดยใช้วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพผ่านการค้นคว้าจากเอกสาร
งานวิจยัและการสมัภาษณ์  

ผลการวิจัยพบว่า พิณพาทย์หามแห่เป็นวัฒนธรรมดนตรีท่ีพบใน
อนภุาคลุ่มน า้โขงตอนกลาง มีมาตัง้แตส่มยัเจ้าฟ้างุ้ม กษัตริย์ล้านช้างหลวงพระ
บาง ซึ่งพิณพาทย์ถือเป็นดนตรีท่ีใช้ส าหรับพระมหากษัตริย์ พบหลกัฐานว่าพิณ
พาทย์หามแห่มีมาแล้ว ราว 362 ปี ซึ่งพิณพาทย์เข้ามายงัพระธาตพุนมในสมยั
เจ้าอนวุงศ์แห่งเวียงจนัทน์ พ.ศ. 2350 ในช่วงประเพณีนมสัการพระธาตพุนม มี
การใช้พิณพาทย์หามแห่ในขบวนเชิญพระอุปคุต และขบวนถวายพีชภาค บุญ
เสียคา่หวัของข้าโอกาสพระธาตพุนม กระทัง่พิณพาทย์หามแห่เร่ิมสญูหายจาก
พิธีกรรมแห่อุปคุตในปี พ.ศ. 2530 และในปี พ.ศ. 2561 โดยโครงการจัดตัง้
สถาบนัศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลยันครพนม ได้รือ้ฟืน้พิณพาทย์หามแห่ในงาน
นมัสการพระธาตุพนมอีกครัง้ สู่การท าวิจัยเพ่ือหาแนวทางในการฟื้นฟูและ
อนรัุกษ์พิณพาทย์หามแห่ ดงันี ้การสร้างความตระหนกัในคณุคา่ของพิณพาทย์
หามแห่ การสืบสานพิณพาทย์หามแห่ในประเพณีนมสัการพระธาตพุนม สร้าง
การเรียนรู้และบูรณาการในรายวิชาของหลักสูตร ครุศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชา
ดนตรีศกึษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยันครพนม 
 
ค าส าคัญ:  แนวทางการฟืน้ฟ,ู พิณพาทย์หามแห,่  ประเพณีนมสัการพระธาตพุนม 
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Abstract  
 

This study was conducted to unveil the history of Pinphat Hamhae 
performance and examine guidelines for restoration and conservation of 
Pinphat Hamhae in Phra That Phanom worship ceremony. Data collection 
was done through qualitative investigation based on interview sessions and 
information assembled from former recorded document.   

It was found that Pinphat Hamhae is a musical culture originated 
from central Mekong River sub-region and firstly appeared during the King 
Fah Ngum reign in Lan Xang Kingdom, Luang Prabang. Pinphat Hamhae 
was mainly performed in royal ceremony. The historical evidence indicates 
that Pinphat Hamhae had been established approximately 362 years ago. 
Pinphat Hamhae was primarily introduced to Phra That Phanom during the 
reign of Anuwong King in 1807. In Phra That Phanom worship ceremony, 
Pinphat Hamhae was performed with Phra Upakoot and Peetcha Pak 
parades. However, Pinphat Hamhae began disappearing from Phra 
Upakoot parade in 1987. In 2018, Pinphat Hamhae performance was 
relaunched in Phra That Phanom worship ceremony under Sri Kodtaboon 
Project operated by Nakhon Phanom University. This also led to the 
establishment of restoration and conservation of Pinphat Hamhae to arise the 
conservation awareness and to generate a multidisciplinary learning method 
which can be further applied in the curriculum of Music Education 
Department, Faculty of Education, Nakhon Phanom University. 
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1. บทน า 
 

ประเพณีนมสัการพระธาตพุนม หรือพิธีถวายข้าวพีชภาคและบุญเสีย
คา่หวั ในวนัขึน้ 8 ค ่า เดือน 3 ถือเป็นมรดกทางวฒันธรรม ท่ีสืบทอดมาจากอดีต 
อย่างน้อยเท่าท่ีมีหลกัฐานปรากฏ เม่ือ พ.ศ. 2157 จากจารึกวดัพระธาตพุนม 2 
ซึ่งเกิดขึน้ในสมยัอาณาจกัรศรีโคตรบูรณ์ นบัเป็นบรรพบุรุษเดิมของชาวจังหวัด
นครพนม เป็นพิธีกรรมโบราณท่ีสืบเน่ืองมาจากกลุ่มข้าโอกาสวดัพระธาตพุนม ท่ี
สืบมาแต่ครัง้อดีต (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2561: 136) ดงันัน้ เม่ือถึงข้างขึน้
เดือน 3 หรือเดือนกุมภาพนัธ์ ของทกุปี จะมีงานนมสัการพระธาตพุนม ในอดีต
จดัขึน้ 7 วนั 7 คืน ตอ่มาได้มีการเปล่ียนเป็น 9 วนั 9 คืน เพ่ือให้ประชาชนทกุหมู่
เหล่าได้มากราบขอพรและนมสัการองค์พระธาตพุนม โดยเฉพาะกลุ่มคนท่ีเรียก
ตนเองว่า “ข้าโอกาส” จะจดัพิธีกรรมถวาย “ข้าวพีชภาค” และ “เสียคา่หวั” เพ่ือ
บชูาองค์พระธาตพุนมและระลึกถึงบญุคณุของพระมหากษัตริย์ล้านช้าง อนัเป็น
พิธีกรรมท่ีปฏิบตัิสืบกันมาแต่โบราณ (สรุชยั ชินบตุร, 2556: 164) ก่อนจะมีการ
จดังานนมสัการพระธาตพุนมในทกุ ๆ ปี จะมีการจดัพิธีอาราธนาเชิญพระอุปคตุ
เถระจากฝ่ังแม่น า้โขง ขึน้มาประดิษฐานไว้ในบริเวณลานพระธาตพุนมก่อนวัน
งาน (ปัจจบุนัถือเอาวนัขึน้ 8 ค ่า เดือน 3) เพ่ือขอพึ่ง เดชานุภาพของพระอุปคุต
คุ้มครองงานให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยตลอดปลอดภัย ตามความเช่ือของ
ชาวอีสานล้านช้าง ซึง่มีความเช่ือว่าพระอปุคตุเป็นพระผู้ มีอิทธิฤทธ์ิมากเป็นท่ีย า
เกรงของมารทัง้หลาย อาศยัอยู่ใต้มหาสมุทรลึก ชาวเมืองจึงนิยมอาราธนาพระ
อุปคตุขึน้มาจากแหล่งน า้ เพราะถือว่าแหล่งน า้หรือแม่น า้ต่าง ๆ เปรียบเสมือน
มหาสมทุร (ประวิทย์ ค าพรหม, 2546: 124) พิธีกรรมดงักล่าวจึงถือได้ว่า เป็นพิธี
เปิดงานนมสัการพระธาตพุนม เพราะถกูจดัขึน้ในวนัแรก 
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ในพิธีอญัเชิญพระอปุคตุเถระ หรือวนัขึน้ 8 ค ่า เดือน 3  พิธีจะเร่ิมตัง้แต่
เวลา 06.00 นาฬิกา บริเวณท่าน า้ด่านศลุกากรอ าเภอธาตพุนม มีการตัง้ขบวน
แหเ่ร่ิมจากริมฝ่ังแมน่ า้โขงเดินเข้ามาในซุ้มประตโูขงและสิน้สดุท่ีวดัพระธาตพุนม 
จากการสืบค้นข้อมลูไมพ่บหลกัฐานท่ีระบชุดัเจนว่ามีการน าเอาวงพิณพาทย์เข้า
มาบรรเลงในขบวนแห่ตัง้แต่ พ.ศ. ใด แต่สนันิษฐานว่า อาจจะมีการน าวงพิณ
พาทย์เข้ามาร่วมบรรเลงในขบวนแห่ก่อน พ.ศ. 2530 และเร่ิมสูญหายจากการ
บรรเลงในขบวนแห่ เม่ือ พ.ศ. 2530 เน่ืองจากนักดนตรีไม่เพียงพอส าหรับการ
บรรเลง นกัดนตรีบางสว่นก็มีอายมุากและไมมี่ผู้ สืบทอด ในขบวนแหอ่ญัเชิญพระ
อปุคตุเถระ จะต้องมีไม้หามเคร่ืองดนตรีท่ีประดิษฐ์ขึน้ เป็นคานไม้ไว้ส าหรับหาม
ระนาด หามฆ้องวงใหญ่ หามตะโพน หามกลองทดั เดนิบรรเลงดนตรีร่วมในขบวน
แห่ ซึ่งในสมยัก่อนประชาชนมกัแย่งกันหามเคร่ืองดนตรีพิณพาทย์นี ้(ชุดาสมร 
ดิเรกศิลป์, 2559: 50) จากข้อมูลดงักล่าวท าให้ผู้ วิจยัเป็นห่วงศิลปวฒันธรรมวง
พิณพาทย์หามแห่เกรงว่าจะสูญหายไปจากนครพนม ซึ่งพิณพาทย์หามแห่
นับเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท่ีส าคัญในด้านดนตรีเพ่ือศาสนาในแถบ
อนภุาคลุ่มน า้โขงตอนกลาง เน่ืองจากดนตรีสามารถบอกเล่าและแสดงความเป็น
ตวัตนของชาติพนัธุ์ในแถบลุ่มน า้โขง ในเวลาเดียวกันยงัสามารถส่ือสารเนือ้หา 
สาระส าคญัของวัฒนธรรมท้องถ่ินและความเช่ือในคติท่ีแอบอิงอยู่กับวิถีพุทธ
และผี เช่น การเกรงกลวัต่อบาปกรรม และเคารพย าเกรงต่อผีบรรพบุรุษ เคารพ
ต่อพระพุทธศาสนา การยอมรับนับถือผู้ อาวุโส การช่วยเหลือผู้ ท่ีอ่อนแอกว่า 
(ชาญชยั จีรวรรณกิจ, 2529) ดงันัน้รูปแบบของการบรรเลงพิณพาทย์หามแห่ จึง
ถูกสร้างให้เป็นวฒันธรรมให้กลุ่มคนยึดถือเป็นบรรทัดฐาน จากรุ่นบรรพบุรุษสู่
รุ่นลกูหลาน เพ่ือให้เกิดความหวงแหนรักชาติและแผ่นดิน ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ให้กับวัฒนธรรมท้องถ่ิน ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท่ีส าคัญเหล่านีจ้ะต้อง
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เกิดขึน้จากการปลูกจิตส านึกให้ตระหนักรู้ทางคุณค่าของวฒันธรรมในท้องถ่ิน
ของตนเอง และรู้สกึหวงแหน สง่ผลให้เกิดแนวทางการฟืน้ฟูวฒันธรรมพิณพาทย์
หามแหท่ี่ก าลงัจะสญูหาย ให้คงอยู ่

ด้วยเหตุนี ้ผู้ วิจัยจึงเล็งเห็นประเด็นท่ีจะศึกษา เร่ือง แนวทางในการ
ฟื้นฟูและอนุรักษ์พิณพาทย์หามแห่ ประเพณีนมัสการพระธาตุพนม ให้เป็น
ข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาของดนตรีชนิดนี ้และหน้าท่ีต่อการ
บรรเลง เพ่ือเป็นพทุธบชูาตอ่พระบวรพทุธศาสนาพทุธศาสนิกชน ของประชาชน
ชาวไทยและชาวลาว สู่การบูรณาการในรายวิชาท่ีเก่ียวข้อง ของหลักสูตรครุ
ศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
เป็นการสร้างความตระหนกั และภาคภูมิใจในศิลปวฒันธรรมดนตรีแขนงนี ้ให้
คงอยูคู่พ่ระธาตพุนม สืบไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของพิณพาทย์หามแห่ท่ีใช้ส าหรับ
พิธีกรรมบญุเดือน 3 วดัพระธาตพุนม 

2. เพ่ือหาแนวทางในการฟื้นฟูและอนุรักษ์วงพิณพาทย์หามแห่ ใน
พิธีกรรมบญุเดือน 3 วดัพระธาตพุนม 
 
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 เป็นการศึกษาประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของพิณพาทย์พระธาตุพนม 
สู่การฟื้นฟูและอนุรักษ์ให้คงอยู่ เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ในแบบการบรรเลงพิณ
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พาทย์หามแห่ของนครพนม สู่การบูรณาการในรายวิชาท่ีเก่ียวข้อง ในหลกัสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา 4 ปี) สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม อาทิ วิชาดนตรีพืน้บ้านไทย วิชามนุษย์กับสังคมต่าง
วัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง และ วิชาทักษะดนตรีและการแสดง 2 
สร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าในศิลปวัฒนธรรมในแบบนครพนมให้แก่
นกัศกึษา และการคงอยู่ของวงพิณพาทย์หามแหสื่บไป 
  

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

แนวทางในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์พิณพาทย์หามแห่ ประเพณีนมัสการ 

เพื่อศกึษาประวตัิความเป็นมาของพิณพาทย์
หามแหท่ี่ใช้ส าหรับพิธีกรรมบญุเดือน 3 

วดัพระธาต ุ

เพื่อหาแนวทางในการฟืน้ฟแูละอนรัุกษ์ 
วงพิณพาทย์หามแห ่ในพิธีกรรมบญุเดือน 3 

วดัพระธาต ุ

ทบทวนวรรณกรรม ทบทวนวรรณกรรม 

-  พิณพาทย์ในสมยัอาณาจกัรล้านช้าง 
   หลวงพระบาง 
-  พิณพาทย์ในสมยัอาณาจกัรล้านช้าง  
   เวียงจนัทน์ 
-  พิณพาทย์สูพ่ระธาตพุนม 

-  การสร้างความตระหนักในคณุคา่ 
   ของพิณพาทย์หามแห ่
-  การสืบสานพิณพาทย์หามแหใ่นประเพณี 
   นมสัการพระธาตพุนม 
-  สร้างการเรียนรู้พิณพาทย์หามแห ่ 
   และบรูณาการในราชวิชา 

สรุปและอภิปรายผล 
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5. ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 การวิจัย เร่ือง แนวทางในการฟื้นฟูและอนุรักษ์พิณพาทย์หามแห่ 
ประเพณีนมัสการพระธาตุพนม ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการศึกษา
รวบรวมข้อมลูมีล าดบัขัน้ตอนดงันี ้
 
 5.1 การวิจัยเชิงเอกสาร โดยการทบทวนเอกสารงานวิจยัตา่ง ๆ ดงันี ้
  1. การวิจยัเชิงเอกสาร โดยการทบทวนเอกสารงานวิจยัต่าง ๆ 
อาทิ เอกสาร ต ารา วารสาร และเอกสารตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับทบาทหน้าท่ี และ
ประวตัคิวามเป็นมาของพิณพาทย์พระธาตพุนม 
  2. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องโดยศึกษาจากวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวข้อง 
เก่ียวกบัพิธีกรรมท่ีมีวงพิณพาทย์เพ่ือเป็นแนวทางเปรียบเทียบและกรอบแนวคิด
ในการศกึษาวิจยั 
 
 5.2 การเก็บข้อมูลภาคสนาม เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดย
สัมภาษณ์ จากผู้ อาวุโส ผู้ รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ น าชุมชน และประชาชนชาว 
อ าเภอธาตุพนม จ านวน 20 คน การสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์โดยผู้ เก็บ
ข้อมูลหรือผู้ สัมภาษณ์จะต้องพูดคุยซักถาม หรือสนทนากับผู้ ตอบหรือผู้ ให้
ข้อมลูตามข้อค าถามท่ีก าหนดไว้ในการสมัภาษณ์ 
  1. การสมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เป็นการสมัภาษณ์พูดคุย
โดยการสอบถามสถานการณ์ทัว่ ๆ ไปท่ีเก่ียวข้อง 
  2. การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์กลุ่ม
ศกึษาตามแบบสมัภาษณ์ท่ีก าหนดไว้     
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  3. การสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกั เป็นการสมัภาษณ์แหลง่ข้อมลู
ท่ีมีลักษณะพิเศษโดยเฉพาะผู้ ให้ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญผู้ รู้ในชุมชน เช่น  
นกัดนตรี หรือก านนั ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น 
  4. การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการสัมภาษณ์นักดนตรีวงพิณ
พาทย์พระธาตพุนม ท่ีเคยมีบทบาทต่อการบรรเลงพิณพาทย์พระธาตพุนม การ
สืบทอดรวมไปถึงประเด็นทางดนตรีพิณพาทย์ท่ีเก่ียวข้อง 
 
 5.3 การสังเกตการณ์ เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้ รวบรวม
ข้อมลู จะเข้าไปท าการสงัเกตพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ผู้ รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน
และประชาชนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทัง้ในอ าเภอธาตุพนม โดยใช้ แบบสังเกต ท่ี
ก าหนดขึน้ เพ่ือแสวงหาความรู้ หรือข้อมูลท่ีจะใช้ในการวิจัยโดยตรง ซึ่งเป็น
วิธีการท่ีผู้สงัเกตได้สมัผสักบัสิ่งท่ีต้องการรวบรวมข้อมลูด้วยการสงัเกต จะท าให้
มีโอกาสได้ข้อมลูท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงมากขึน้ โดยใช้ประสบการณ์ของผู้
สงัเกตเข้าชว่ยในการเก็บรวบรวมข้อมลูมีความแมน่ย าและถกูต้องมากขึน้ 
  1. การสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยผู้วิจยัสงัเกตความเป็นอยู่
ความสมัพนัธ์ของพิณพาทย์ตอ่ชมุชน 
  2. การสงัเกตแบบมีส่วนร่วม โดยผู้วิจยัเข้าร่วมพิธีกรรมต่าง ๆ 
ท่ีพิณพาทย์มีสว่นเก่ียวข้อง  
 
 5.4 การส ารวจชุมชน เป็นการส ารวจเฉพาะเจาะจง เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ของชมุชนท่ีเป็นชมุชนเปา้หมายในด้านตา่ง ๆ 
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 5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยัได้เรียบเรียงรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกับ
วงพิณพาทย์พระธาตพุนม อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม จากการรวบรวม
ข้อมูลจากต ารา หนงัสือ งานวิจยั เอกสารต่าง ๆ และข้อมูลทางภาคสนามเพื่อ
น ามาวิเคราะห์พร้อมทัง้ปรับให้เข้ากับการใช้งานในยุคปัจจุบัน สู่การน ามา
ปฏิบัติและบูรณาการให้กับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม และบันทึกให้เป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบการ
พรรณนาเชิงวิเคราะห์  
 
6. ผลการวิจัย 
 

6.1 ประวัติความเป็นมาของพิณพาทย์หามแห่ที่ ใช้ส าหรับ
พธีิกรรมบุญเดือน 3 วัดพระธาตุพนม 

พิณพาทย์หามแห่  เป็นลักษณะของการน าวงพิณพาทย์  อัน
ประกอบด้วย ระนาดเอก ฆ้องวงใหญ่ ตะโพน กลองทัด ป่ี และ ฉ่ิง ท่ีวางนั่ง
บรรเลงกบัพืน้ มาใส่คานหามเพ่ือให้สามารถเคล่ือนท่ีบรรเลงได้ มกัใช้กบัขบวน
แห่ท่ีมีความส าคญัเช่น ขบวนแห่เกียรติยศของพระมหากษัตริย์ และขบวนแห่ท่ี
เก่ียวข้องกับพระศาสนา เป็นต้น พบได้ทั่วไปในวัฒนธรรมอนุภาคลุ่มน า้โขง
ตอนกลาง ในส่วนพิณพาทย์หามแห่ของพระธาตุพนมนัน้ผู้ วิจัยได้ศึกษาจาก
เอกสารและหลกัฐาน พร้อมกบัทัง้ตัง้สมมติฐานเพ่ือให้เห็นภาพเร่ืองราวประวัติ
ความเป็นมา ของพิณพาทย์หามแห่พระธาตพุนม ดงันี ้
 พิณพาทย์เข้ามาในอาณาจกัรล้านช้างครัง้แรกในสมยั “เจ้าฟ้างุ้ม” แห่ง
เมืองเชียงทอง ซึง่เป็นศนูย์กลางของอาณาจกัรล้านช้างในสมยันัน้ (สิลา วีระวงส์, 
2535: 67) ได้กล่าวว่า พิณพาทย์เป็นวงดนตรีท่ีใช้ในราชส านักลาว รับมาจาก
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ราชส านกัเขมร เน่ืองด้วยเจ้าฟ้างุ้มได้รับพระราชทานพระธิดาจากพระเจ้ากรุง
เขมรมีนามว่า “นางแก้วเก็งยา” เป็นอคัรมเหสี พร้อมทัง้ข้าทาสบริวารทัง้หลาย 
รวมไปถึงเคร่ืองดนตรีพิณพาทย์ ระนาด ฆ้องวง ครูและนกัดนตรีพิณพาทย์จาก
ราชส านกัเขมร จงึได้มีการวางรากฐานดนตรีราชส านกัลาว โดยมีการตัง้ต าแหน่ง
ขุนนางส าหรับควบคมุดแูลพิณพาทย์ให้สงักัดในกรมวงัของราชส านกัลาวล้าน
ช้างหลวงพระบางสืบมา ภายหลงัจากท่ีนางแก้วเก็งยาได้สร้างวัดท่ีเมืองหลวง
พระบางเป็นครัง้แรก พระนางได้รับสัง่ให้มีการฟ้อนเพ่ือเฉลิมฉลอง นบัเป็นการ
หยั่งรากพระบวรพุทธศาสนาลงในอาณาจักรล้านช้าง โดยให้มีการน าวงพิณ
พาทย์ท่ีน ามาจากราชส านกัเขมรมาบรรเลงประกอบการฟ้อนนางแก้ว ละครพระ
ลกัษณ์พระราม การแสดงดงักล่าวจึงด าเนินไปเพ่ือการบชูาพืน้ท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ หาใช่
เพ่ือความบนัเทิง (ศภุชยั สิงห์ยะบุศย์, 2553: 30-31) บทบาทของพิณพาทย์ใน
สมัยของอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางจึงเป็นไปเพ่ือรับใช้สถาบัน
พระมหากษัตริย์เป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงถึงบารมีของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ในสมัยนัน้ ในส่วนการรับใช้พระศาสนา พิณพาทย์ถือว่าเป็น
การบชูาสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ โดยใช้เสียงของวงพิณพาทย์เป็นส่ือกลางในการบูชา
เทวดาท่ีปกปักรักษา พระบวรพุทธศาสนา เน่ืองด้วยความเช่ือดัง้เดิมของชาว
หลวงพระบาง คือการนบัถือผี สาง เทวดา จงึมีการผสมผสานกนัอย่างลงตวั ของ
วฒันธรรมผีและพทุธ สนันิษฐานได้ว่า น่าจะมีการใช้พิณพาทย์เพ่ือศาสนา โดย
ให้มีการบรรเลงพิณพาทย์ในทกุวนัพระ 15 ค ่า ในสมยันีเ้อง 
 ในสมยัของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้ทรงน าพาประชาชนย้ายราชธานี
ของอาณาจักรล้านช้าง จากเมืองเชียงทอง (หลวงพระบาง) มายังเมือง
เวียงจันทน์ และได้สถาปนาเมืองเวียงจันทน์ให้เป็นเมืองหลวงของอาณาจักร
ล้านช้าง ในปี พ.ศ. 2103 (สุรศกัดิ์ ศรีส าอาง, 2554: 88) ท าให้ศิลปะวิทยาการ
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ตา่ง ๆ ลงมาพร้อม รวมไปถึง ดนตรีพิณพาทย์ราชส านกั ซึง่พบหลกัฐานในบนัทึก
ของท่านวสุตอป ทตูการค้าชาวฮอลแลนด์ ท่ีได้เดินทางเข้ามาในกรุงเวียงจนัทน์
ในชว่ง พ.ศ. 2204-2205 จากข้อความท่ีได้พรรณนาดงันี ้

“ตอนเช้าวนัที ่16 พฤศจิกายน ทางส านกัพระราชวงั ส่งช้างมา
หลายเชือก เพื่อต้อนรับเอาสาสน์ของท่านนายพลดิอาแมน สาสน์นัน่
เอาใส่ถุงทองค าหลงัช้างตวัที่ 1 ซ่ึงเดินไปก่อนตวัอื่น ๆ พวกข้าพเจ้าข่ี
ช้างคนละเชือก พวกข้าพเจ้าได้เดินไปตอนหน้าพระราชวงั ทัง้สองฟาก
ทางมีทหารเดินเป็นแถว พวกข้าพเจ้ามาทางเบื้องหลงัพระราชวงั อยู่บน
หวัช้างเราเห็นเมืองซ่ึงมีก าแพงล้อมรอบสูงประมาณคร่ึงตวัคนที่ก าลงัขี่
หลงัช้าง เมื่อมองจากหวัช้างเลียบมาที่ตีนก าแพงนัน้ มีคลองใหญ่ซ่ึง
เต็มไปด้วยน ้าไม่สะอาด ทัง้มีหญ้าเกิดข้ึนเต็มบริเวณนัน้ จากก าแพงไป
ประมาณ ¼ ไมล์ พวกเราไปถึงบริเวณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ามหา
ชีวิต จะได้ทรงกรุณารับสาสน์ พวกเราได้ลงจากหลงัช้าง ได้เข้าไปในที่
พกั ซ่ึงได้จัดต้อนรับพวกข้าพเจ้า เพื่อรอให้ท่านเข้าเฝ้า รอบพานของ
พวกข้าพเจ้านัน้ พวกเสนาอ ามาตย์ก็มีพานของเขาเหมือนกัน และมี
ขบวนทหาร ขบวนช้าง และม้า มีเสียงครึกคร้ืน และไป ๆ มา ๆ สบัสน
เทียบได้ราวกับกองทัพของเจ้าออลังเซอร์ (Prince d’orange)พวก
ข้าพเจ้ารออยู่ 1 ชัว่โมงแล้ว เจ้าชีวิตเสด็จอยู่บนช้างเผือกก็เดินผ่านมา
ต่อหน้าพวกข้าพเจ้า พวกข้าพเจ้าก็ท าอย่างทุกคนท า คือ นัง่คุกเข่า
หน้าหนัไปหาขบวนแห่ พระองค์ทรงปรากฏว่ายงัหนุ่มอายุเพียง 23 ปี 
เท่านัน้ ตรงหน้าช้างเผือกมีทหาร 300 คน ถือปืนเดินน าหน้ามาก่อน 
หลงัช้างเผือกอีกหลายตวับรรทกุทหาร ถดัไปนัน้มีพวกดนตรี ถดันัน้อีก
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มีทหาร 300 คน ถดัทหารนั้นไปมีช้าง 16 เชือก มีมเหสี 5 องค์ ข่ีมา
ดว้ย เมื่อขบวนแห่ผ่านไปแลว้พวกข้าพเจ้าก็กลบัทีพ่กัข้าพเจ้า” 

(อ้างถึงใน มหาค า จ าปาแก้ว มณี และคณะ, 2539: 116) 
 

 จากข้อความดงักล่าวท าให้สนันิษฐานได้ว่า บทบาทของวงพิณพาทย์
หามแห่ แสดงถึงพระเกียรติและบารมีของสถาบนัพระมหากษัตริย์ โดยใช้พิณ
พาทย์หามแห่ในขบวนเกียรติยศเพ่ือส่ือถึงพระราชอ านาจของกษัตริย์และส่ือถึง
ความศกัดิ์สิทธ์ิของขบวนเกียรติยศ นอกจากนัน้แล้วท่านวสุตอป ทตูการค้าชาว
ฮอลแลนด์ ยงักลา่วถึงการละเล่นต้อนรับในตอนกลางคืน ดงันี ้

“เมื่อตะวันตกดินแล้ว มหาดเล็กน าเสื่อมาปูในที่เดิมเอา
ตะเกียงมาจุด มีนางสนม 4 นาง มีแต่สาวรุ่น ๆ นุ่งเคร่ืองแปลก
ประหลาดออกมาฟ้อนเป็นเวลา 1 ชัว่โมง แล้วทกุคนก็ได้รับรางวลัเป็น
ผ้าเพียงคนละ 1 ผืน สีขาว สีเหลือง ต่อจากนั้นก็มีผู้หญิงคนหน่ึง
ออกมาฟอ้นร าอีก มีหางนกยูง ทา้ยทีส่ดุก็มีการจุดบัง้ไฟ” 

(อ้างใน มหาค า จ าปาแก้วมณี และคณะ, 2539: 117) 
 

จากข้อความดงักล่าวท าให้สันนิษฐานได้ว่า น่าจะเป็นการแสดงโขน
ละคร เพราะการแสดงชดุท่ี 1 ใช้เวลา 1 ชัว่โมง แตกตา่งจากการฟ้อนทัว่ไปซึ่งไม่
น่าจะใช้เวลานานขนาดนัน้  และการแสดงชดุท่ี 2 เป็นการฟ้อนหางนกยงู ซึ่งการ
แสดงในชดุแรกนัน้ นา่จะใช้พิณพาทย์ประกอบการแสดง 

ข้อความของท่านวสุตอปทัง้ 2 นัน้ ท าให้ทราบถึงบทบาทของพิณพาทย์
ท่ีมีต่อสถาบนัพระมหากษัตริย์ ว่าเป็นเคร่ืองเกียรติยศในการแสดงถึงพระราช
อ านาจและพระบารมี รวมไปถึงการสร้างความศักดิ์สิทธ์ิให้กับสถาบัน
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พระมหากษัตริย์อีกด้วย ในทางพระศาสนา พิณพาทย์มีบทบาทเป็นดนตรี
ประกอบพิธีกรรม ท่ีมีสถาบนัพระมหากษัตริย์เข้าไปเก่ียวข้อง เช่น การบรรเลง
พิณพาทย์ในขบวนของเจ้ามหาชีวิตครัง้เสด็จท าบุญท่ีวดั และการบรรเลงดนตรี
เพ่ือบชูาพระพทุธศาสนา ในทกุวนัศีล 15 ค ่า นอกจากนัน้แล้วพิณพาทย์ในยุคนี ้
เร่ิมน ามาใช้เพ่ือความบันเทิง เช่น ประกอบการแสดงโขนละคร และการฟ้อน 
ตา่ง ๆ เป็นท่ีทราบแนช่ดัว่า มีพิณพาทย์หามแหใ่นปี พ.ศ. 2204 ประมาณ 362 ปี
มาแล้ว หรืออาจมีมานานกวา่นัน้หากแตย่งัขาดหลกัฐานท่ีแนช่ดั 

ในสมัยเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ ทรงท านุบ ารุงพระศาสนาวัดวา
อารามและยงัโปรดปรานในด้านศิลปะดนตรีเป็นอย่างยิ่ง บ้านเมืองมีกิจกรรม
ด้านดนตรี เช่น เม่ือครัง้ทรงรับสัง่ให้มีการจดัสร้าง กลอง ฆ้อง ฉ่ิง ฉาบ ถวายวดั
ศรีสะเกศ และเม่ือก่อสร้างเสร็จสิน้แล้ว ได้จดัให้มีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่
รอบพระราชวงัถึง 3 วนั 3 คืน นอกจากนัน้ยงัปรากฏอีกว่าเม่ือการแสดงเสร็จสิน้ 
เจ้าอนวุงศ์ได้ประทานเงินแก่ผู้แสดงมหรสพทกุฝ่ายทัง้ดนตรีและการละเล่นอ่ืน ๆ 
(เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี, 2560: 33-34) พิณพาทย์ในสมัยของเจ้าอนุวงศ์จึงมี
ความส าคัญในด้านดนตรีมหรสพสมโภช เพ่ือสร้างความบันเทิงและความ
ศักดิ์สิทธ์ิให้กับพระศาสนา ใน พ.ศ. 2350-2356 พระองค์ได้เสด็จมาท าการ
บูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุพนม ครัง้นัน้เจ้าอนุวงศ์ได้ท าฉัตรใหม่ด้วยทองค า
ประดบัเพชรพลอยจ านวน 200 เม็ด เม่ือท าฉัตรเสร็จสิน้แล้ว จึงท าพิธีพุทธา- 
ภิเษกยกฉัตรขึน้สู่ยอดองค์พระธาตพุนม พร้อมทัง้ถวายครูดนตรี นกัดนตรีและ
เคร่ืองดนตรีพิณพาทย์เคร่ือง 5 ท่ีน ามาจากราชส านกัเวียงจนัทน์ให้ประจ าอยู่ท่ี
วดัพระธาตุพนม (ชุดาสมร ดิเรกศิลป์, 2559: 40) เพ่ือใช้บรรเลงถวายองค์พระ
ธาตพุนม และใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพระธาต ุเชน่ การบรรเลงในทุก
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วนัศีล การเวียนเทียนรอบองค์พระธาต ุและกิจกรรมส าคญัทางศาสนา เป็นต้น 
ถือเป็นการน าวฒันธรรมพิณพาทย์เข้ามาสูพ่ระธาตพุนม 

มีการใช้พิณพาทย์หามแห่ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับพระ
ธาตพุนมเป็นประจ าทกุปี ดงับนัทึกการตรวจราชการมณฑลของเจ้าพระยาด ารง
ราชานภุาพ เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2449 ดงันี ้“...เวลาบา่ย 4 โมงราษฎรแห่
ปราสาทผึง้และบ้องไฟเป็นกระบวนใหญ่เข้าประตูศาลาเจดีย์ ณ ตะวันตก
ประทกัษิณองค์พระธาตสุามรอบ กระบวนแห่นัน้คือผู้ชายและเด็กเดินข้างหน้า
หมู่บ้านหนึ่งแล้วมีพิณพาทย์ ต่อไปถึงบุษบกมีเทียนขีผ้ึง้ใหญ่ 4 เล่ม ในบุษบก
แล้วมีรถบัง้ไฟต่อมามีปราสาทผึง้ คือ แต่งหยวกกล้วยเป็นรูปปราสาทแล้วมี
ดอกไม้ท าด้วยขีผ้ึง้เป็นเคร่ืองประดบัประดาอย่างกระจาดผ้า ห้อยด้วยไส้เทียน
และไหมเข็ด เม่ือขบวนแห่เวียนครบสามรอบแล้วน าปราสาทผึง้ไปตัง้ถวายพระ
มหาธาต ุราษฎรก็นัง่ประชมุกันเป็นหมู่ ๆ ในลานพระมหาธาต ุคอยข้าพเจ้าจุด
เทียนนมสัการแล้วรับศีลด้วยกัน พระสงฆ์มีพระครูวิโรจน์รัตโนบลเป็นประธาน
เจริญพระพทุธมนต์เวลาค ่ามีการเดินเวียนเทียนและจุดบ้องไฟดอกไม้พุ่มและมี
เทศน์กัณฑ์หนึ่ง...” (อ้างถึงใน ประวิทย์ ค าพรหม, 2546: 65) บนัทึกดงักล่าว
แสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมการใช้พิณพาทย์หามแห่ส าหรับประเพณีแห่ปราสาท
ผึง้เพ่ือถวายแด่องค์พระธาตพุนม จึงไม่แปลกท่ีประเพณีนมสัการพระธาตุพนม 
(พิธีอญัเชิญพระอปุคตุ) หรือพิธีถวายข้าวพีชภาคและบญุเสียค่าหวั ในวนัขึน้ 8 
ค ่า เดือน 3 จะมีพิณพาทย์หามแห่เร่ือยมา และมีการพฒันาปรับเปล่ียนมาเร่ือย 
จากการหามแห่ สู่การน ามาใส่รถป่ันสามล้อ เพ่ือให้เข้ากับยุคสมัย จนกระทั่ง 
พ.ศ. 2530 เป็นต้นมาพิณพาทย์หามแห่เร่ิมสูญหายไปจากพิธีอญัเชิญพระอุป
คตุ ในประเพณีนมสัการพระธาตพุนม 
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6.2 แนวทางในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์วงพิณพาทย์หามแห่ ใน
พธีิกรรมบุญเดือน 3 วัดพระธาตุพนม 
 พิณพาทย์หามแห่ในพิธีอญัเชิญพระอุปคตุ ประเพณีนมสัการพระธาตุ
พนม อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีจุดเร่ิมต้นของการฟื้นฟูขึน้ในปี  
พ.ศ. 2561 โดยการน าของโครงการจัดตัง้สถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม ขณะนัน้ ร่วมกับ 
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์ อดีตคณบดีคณะวัฒนธรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้ความสนใจในศิลปวัฒนธรรมแขนงนี ้
และพยายามท่ีจะรือ้ฟืน้ให้คืนกลบัมาอีกครัง้ในงานพิธีอัญเชิญพระอุปคตุ งาน
นมสัการพระธาตพุนม ประจ าปี พ.ศ. 2561 จึงมีแนวคิดน าวงพิณพาทย์หามแหท่ี่
สูญหายไปตามกาลเวลา มาปรับใช้เป็นดนตรีเพ่ือแห่ปราสาทผึง้และแห่พระอปุ
คุตเป็นปีแรก โดยการน าของท่านอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมใน
ขณะนัน้ ได้เชิญผู้วิจยัและทีมงาน มาร่วมวางแผนเพ่ือฟืน้ฟูวงพิณพาทย์หามแห่
ขึน้ และได้ใช้ในขบวนแห่ปราสาทผึง้ ของมหาวิทยาลยันครพนมเป็นครัง้แรก ใน
วนัท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยใช้แหจ่ากทา่น า้ดา่นศลุกากร ริมฝ่ังแมน่ า้โขง ไป
ยงัวดัพระธาตพุนมวรมหาวิหาร และได้แหบ่รรเลงรอบองค์พระธาตพุนม 3 รอบ  
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ภาพที่ 2 พิณพาทย์หามแห่ประเพณีนมสัการพระธาตพุนมประจ าปี พ.ศ. 2561 
ที่มา: เฉลมิพล อะทาโส 

 

 แนวทางในการฟื้นฟูพิณพาทย์หามแห่และอนุรักษ์สืบสานให้อยู่คู่
ประเพณีนมัสการพระธาตุพนมในปัจจุบันพบว่า การสร้างความตระหนักใน
คณุคา่ของพิณพาทย์หามแห ่การสืบสานพิณพาทย์หามแห่ในประเพณีนมสัการ
พระธาตุพนม และบูรณาการในรายวิชาของหลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยันครพนม โดยให้ชมุชนเป็น
แกนกลาง ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย วัด และชุมชนในเขต
อ าเภอธาตพุนม มีรายละเอียดดงันี ้  

6.2.1 การสร้างความตระหนักในคุณค่าของพิณพาทย์
หามแห่ มีการเรียบเรียงประวตัิความเป็นมาของพิณพาทย์หามแห่ในวฒันธรรม
อนุภาคลุ่มน า้โขงตอนกลาง สร้างความเช่ือมโยงท่ีบูรณาการในศาสตร์ต่าง ๆ 
เช่น ประวตัิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สงัคมศาสตร์ และมานษุยวิทยา สู่การบรูณาการ
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ในรายวิชาท่ีเก่ียวข้องกับศาสตร์ดงักล่าว เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
วฒันธรรมในอนภุูมิภาคลุ่มน า้โขงตอนกลาง ให้นกัศกึษาเกิดความตระหนกัและ
เห็นคณุคา่ จากความเช่ือมโยงทางสงัคมและวฒันธรรม น าไปสู่ความภาคภูมิใจ
ในวฒันธรรมท้องถ่ิน และเผยแพร่ให้กับผู้ ท่ีสนใจ โดยสอดแทรกในบทเรียน ท่ี
เก่ียวข้องในรายวิชาตา่ง ๆ เชน่ รายวิชาดนตรีพืน้บ้านไทย และรายวิชามนุษย์กับ
สงัคมวฒันธรรมในอนุภาคลุ่มน า้โขง ซึ่งทัง้ 2 รายวิชานี ้นกัศึกษาจะได้เรียนรู้
เก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณี ความเช่ือมโยงของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์  โดยให้
ประวตัิศาสตร์เป็นตวัเช่ือม และโยงเข้าหาประเพณีในท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องกับพระ
ธาตพุนมเพราะถือว่าเป็นศนูย์กลาง ทางความเช่ือและจิตวิญญาณของผู้คนใน
อนภุาคลุม่น า้โขงตอนกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 การฝึกปฏิบตัิพิณพาทย์พร้อมการบรรยายประวตัิความเป็นมา 
ที่มา: เฉลมิพล  อะทาโส 
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  6.2.2 การสืบสานพิณพาทย์หามแห่ในประเพณีนมัสการ
พระธาตุพนม โดยสร้างการมีสวนร่วมขององค์กรต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลยั วดั 
หน่วยงานราชการ และชุมชน โดยใช้ประเพณีเป็นแกนกลางในการสร้างองค์
ความรู้ เพ่ือเผยแพร่ให้คนทั่วไปได้รับรู้จากการลงมือปฏิบัติ โดยเร่ิมจาก
นกัศกึษามีสว่นร่วมในการสร้างองค์ความรู้ของพิณพาทย์ ดงันี ้
  1. สร้างความเข้าใจเก่ียวกับการบรรเลงพิณพาทย์ ให้กับ
นกัศึกษา โดยให้นักศึกษาทุกคนเรียนรู้ทักษะของการบรรเลงพิณพาทย์ในบท
เพลงท่ีใช้หามแห่ เป็นการเรียนรู้ในภาคปฏิบัติเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับ
นกัศกึษา ดงันี ้        
   1) การฝึกทกัษะฆ้องวงใหญ่ นกัศกึษาจะได้เรียนรู้การ
ตีฆ้องวงใหญ่ โดยเร่ิมจากขัน้พืน้ฐานไปสู่ แบบฝึกหดัการตีฆ้อง จนถึงบทเพลง
แขกบรเทศ ชัน้เดียว เพ่ือพฒันาทกัษะการบรรเลงและสร้างความเข้าใจในระบบ
ของดนตรีพิณพาทย์ให้กบันกัศกึษา 
   2) นกัศึกษาจะได้เรียนรู้เพลงกลม ซึ่งถือว่าเป็นเพลง
หน้าพาทย์ มีบทบาทใช้ในการเดินทพั หรือการเสด็จมาของเทวดาผู้สูงศกัดิ์ ใน
ส่วนลาวล้านช้างใช้ในขบวนเสด็จของเจ้ามหาชีวิต ซึ่งนักศึกษาทุกคนจะต้อง
เรียนในบทเพลงนี ้
   3) การฝึกซ้อมบทเพลงกลม โดยนกัศึกษาจะบรรเลง
ท านองฆ้องวงใหญ่ โดยมีอาจารย์ตีท านองระนาดเอก และให้นกัศึกษาท่ีไม่ได้
บรรเลงฆ้องวงใหญ่ ฝึกตีฉ่ิง ฉาบเล็ก กรับ กลองทดั และตะโพน เพ่ือสร้างความ
เข้าใจในการบรรเลงวงพิณพาทย์ 
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   4) คัดเลือกนักศึกษาท่ีมีความเหมาะสมในการตี
ระนาดเอก และเป่าป่ี โดยอาศยัการสงัเกต ทัง้จากความสนใจของนกัศึกษาและ
ทกัษะการบรรเลงของนกัศกึษา 
   5) ฝึกทักษะการบรรเลงระนาดเอกและป่ีในให้กับ
นกัศกึษา โดยการแยกฝึกและนดัเรียนรู้นอกเวลา เชน่ เวลา 19.00 เป็นต้นไป 
   6) นกัศึกษาซ้อมวงพิณพาทย์ ในบทเพลงกลมวันละ 
5-10 รอบ โดยเล่นวนไปจนกว่าจะครบรอบตามท่ีได้ตกลงกันไว้ เพ่ือสร้างทกัษะ
ความช านาญในการบรรเลงพิณพาทย์ให้กับนกัศึกษา เม่ือนกัศกึษาเร่ิมมีทกัษะ
ในการบรรเลงพิณพาทย์แล้ว จะตอ่เพลงสองชัน้และเพลงท่ีใช้ในพิธีกรรมให้กับ
นกัศกึษา เชน่ เพลงมหาฤกษ์ ทางไทย เพลงมหาชยั ทางไทย เพลงเหาะ ฯลฯ  
  2. พฒันาความรู้และทกัษะการบรรเลงพิณพาทย์หามแห่ให้กับ
นักศึกษา โดยให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติตัง้แต่ขัน้ตอนการเตรียมพิณพาทย์
หามแหไ่ปจนถึงการบรรเลงพิณพาทย์หามแห ่ดงันี ้
   1) นกัศกึษาจะได้เรียนรู้องค์ประกอบของเคร่ืองดนตรี
ท่ีใช้ในวงพิณพาทย์หามแห่ โดยการศึกษาจากภาพถ่ายโบราณ เพ่ือน ามา
เทียบเคียงและประยุกต์ให้เข้ากับปัจจุบนั และให้ใกล้เคียงกับรูปแบบเดิมมาก
ท่ีสดุ ซึง่ประกอบไปด้วย ระนาดเอก ตะโพน ฆ้องวงใหญ่ กลองทดั ฉ่ิง ป่ี และฉาบ
เล็ก ดงัภาพประกอบด้านล่าง 
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ภาพที่ 4 พิณพาทย์หามแหใ่นรูปแบบล้านช้าง  ที่มา: Grant Evans, 2009: 325. 
 
  จากภาพท่ี 4 จะเห็นได้ว่าพิณพาทย์หามแห่มีคานหาม 2 ตอน 
ฝ่ังซ้าย จะเป็นระนาดเอกอยูห่น้า ฆ้องวงอยูห่ลงั สว่นฝ่ังขวา ตะโพนอยูห่น้า กลอง
ทดัอยู่หลงั ส่วนเคร่ืองดนตรีท่ีมีขนาดเล็ก สามารถถือบรรเลงในมือได้ เช่น ป่ี ฉ่ิง 
ฉาบ และกรับ สนันิษฐานวา่อาจเดนิอยูก่ลางระหวา่ง คานหามทัง้ 2 ตอน หรือเดนิ
ตามหลังคานหามก็เป็นได้ นอกจากรูปแบบผังของพิณพาทย์หามแห่ในแบบ
ดงักลา่วแล้ว ยงัมีการพบพิณพาทย์หามแหใ่นรูปแบบอ่ืนเชน่กนั ท าให้สนันิษฐาน
ได้วา่ พิณพาทย์หามแหอ่าจจะไมมี่รูปแบบเฉพาะเจาะจง แตอ่าจปรับเปล่ียนให้มี
ความเหมาะสมตามสถานการณ์และบริบทของสถานท่ี ดงัภาพท่ี 5  
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ภาพที่ 5 พิณพาทย์ในขบวนแห่กฐินหลวง ณ วดัองค์ตือ้ กรุงเวียงจนัทน์ 

ที่มา: อ้างใน เฉลมิศกัดิ์ พิกุลศรี, 2559: 78. 

 
  จากภาพท่ี 5 จะเห็นได้ว่ามีคานหามพิณพาทย์เพียงตอนเดียว
โดยมี ระนาดเอกอยู่หน้า ถดัมาเป็นตะโพน ฆ้องวง และ กลองทดัตามล าดบั ใน
ส่วนเคร่ืองดนตรีชิน้เล็ก เช่น ป่ี ฉ่ิง ฉาบ และกรับ จะเดินบรรเลงไปพร้อม ๆ 
ด้านข้างคานหาม ดังในภาพท่ีคนเป่าป่ี จะเดินอยู่ข้างคานหามตรงกับคนตี
ระนาดเอก เป็นต้น ในสว่นของพิณพาทย์หามแหท่ี่ผู้วิจยัได้รือ้ฟืน้ขึน้มานัน้ ได้ใช้
รูปแบบคานหาม 2 ตอน โดยคานหามฝ่ังซ้ายจะให้ ระนาดเอกอยู่หน้า กลองทดั
อยู่หลงั ฝ่ังขวา ตะโพน อยู่หน้า ฆ้องวงใหญ่อยู่หลงั ในส่วนเคร่ืองดนตรีชิน้เล็ก 
เชน่ ป่ี ฉ่ิง และ ฉาบ ให้เดินอยูร่ะหว่าง คานหาม ดงัภาพท่ี 6 
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     ด้านหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ด้านหลงั 
 

ภาพที่ 6 ผงัวงพิณพาทย์หามแห่  ที่มา: เฉลมิพล อะทาโส 
 

จากภาพท่ี 6 เป็นผงัพิณพาทย์หามแห่ท่ีผู้ วิจยัได้รือ้ฟืน้ขึน้มา 
ซึ่งยึดตามแบบพิณพาทย์หามแห่ในภาพท่ี 3 เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์
และบริบทของสถานท่ี โดยเม่ือพิณพาทย์หามแห่อยู่ในบริเวณถนน จะเคล่ือนดงั
ในภาพท่ี 5 เม่ือพิณพาทย์จะต้องเดินลอดซุ้มประตโูขง เพ่ือเข้าไปในเขตวัดพระ
ธาตพุนม และเดนิประทกัษิณรอบองค์พระธาตพุนม 3 รอบนัน้ จะต้องแปลขบวน
เป็นตอนเดียว เพ่ือให้สามารถเคล่ือนลอดซุ้มประตูโขง และเคล่ือนรอบบริเวณ
องค์พระธาตพุนมได้ ดงัภาพท่ี 7  
 
 
 

ระนาดเอก 

 
กลองทดั 

ฉ่ิง 

ป่ินใน 

ฉาบ 

ตะโพน 

 
ฆ้องวงใหญ่ 
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ภาพที ่7 การแปรขบวนพิณพาทย์หามแห ่  
ที่มา: เฉลมิพล อะทาโส 
 

จากภาพท่ี 7 จะเห็นได้ว่า เม่ือแปร
ขบวนแล้ว พิณพาทย์หามแห่จะมีขบวนยาวขึน้ 
ขนาดหน้าวงจะแคบลง ท าให้สามารถเดินลอด
ซุ้ มประตูโขน วัดพระธาตุพนม และสามารถ
เคล่ือนขบวนพิณพาทย์รอบองค์พระธาตุพนม
ได้ ซึ่งเหตผุลท่ีให้ระนาดเอกอยู่คนละข้างของ
คานหามกับฆ้องวงใหญ่ และตะโพนอยู่คนละ
ข้างของคานหามกับกลองทัด โดยให้ป่ีเป็น
แกนกลาง เน่ืองจากเม่ือมีการแปรขบวนแล้ว 
เสียงของเคร่ืองด าเนินท านอง เช่น ระนาดเอก 
ป่ี และฆ้องวงใหญ่ จะมีเสียงเบา เพราะใน
ปัจจบุนัสาธุชนท่ีเข้าร่วมงานนมสัการพระธาตุ
พนมมีจ านวนมาก และมีการใช้เคร่ืองเสียงของ
โฆษกและเคร่ืองเสียงของวงกลองยาว อาจท า
ให้เคร่ืองด าเนินท านองของพิณพาทย์หามแห่

คือ ระนาดเอก ป่ี และฆ้องวงใหญ่ ไม่ได้ยินซึ่งกันและกัน ดงันัน้เวลาแปรขบวน 
จึงให้เคร่ืองด าเนินท านองอยู่คนละคานหาม ในส่วนกลองทัดให้อยู่คานหาม
เดียวกนักับระนาดเอก โดยให้อยู่ด้านหลงั เพราะเม่ือแปรขบวนแล้วกลองทัดจะ
อยู่ตรงกลางพอดี เพ่ือให้เสียงของกลองทดั ท่ีมีความดงักงักาลและให้จงัหวะบท

ป่ี 
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เพลงท่ีแม่นย า สามารถให้จังหวะได้ทัง้ระนาดเอกท่ีอยู่หน้า ป่ีท่ีอยู่กลาง และ
ฆ้องวงใหญ่ท่ีอยู่หลงั ท าให้เคร่ืองด าเนินท านองทัง้หมดสามารถจบัจงัหวะและ
บรรเลงไปพร้อมกนัได้อยา่งลงตวั 
   2) ขัน้เตรียมอุปกรณ์ เช่น ไม้ไผ่ ลวด เชือก เล่ือย มีด 
คีมตดัลวด ฯลฯ ในการเลือกไม้ไผ่ นกัศึกษาต้องค านวณความยาว ของการจัด
วางผังของเคร่ืองดนตรี และขนาดของไม้ไผ่ท่ีจะรองรับน า้หนักเคร่ืองดนตรี 
รวมถึงขนาดไม้ไผท่ี่จะน ามาเป็นคานหาม 
   3) นกัศกึษามดัคานหามเคร่ืองพิณพาทย์ โดยใช้ลวด
ในการมดัด้านในก่อนท่ีจะใช้เชือกมนัปิดอีกชัน้หนึ่ง เพ่ือความสวยงามและแน่น
หนาของคานหาม ในขณะท่ีมดัให้ใช้เคร่ืองพิณพาทย์ตัง้ตามต าแหน่งเพ่ือให้การ
มดัและการตดัไม้ไผมี่ความพอดี 
   4) มัดเคร่ืองพิณพาทย์เข้ากับคานหาม โดยใช้เชือก
มัดยึดเคร่ืองพิณพาทย์กับคานหามให้แน่น เพ่ือป้องกันการหลุด เพราะขณะ
เคล่ือนขบวนบรรเลงพิณพาทย์ คานหามจะมีการเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา 
   5) ใช้ผู้ หามทัง้หมด 16 คน เม่ือพร้อม ให้นักศึกษา
ซ้อมการบรรเลงในรูปแบบการหามและเดินบรรเลง โดยให้หามไปรอบบริเวณ
สนามหรือบริเวณถนน ในมหาวิทยาลัย และให้บรรเลงพิณพาทย์เพลงกลมไป
พร้อม เพ่ือเป็นการฝึกซ้อมและสร้างความคุ้นชินในการบรรเลงพิณพาทย์หามแห่ 
ดงัภาพท่ี 7-8 
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173 แนวทางในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์พิณพาทย์หามแห่:  
ประเพณีนมัสการพระธาตุพนม 

 
 
 
 
 
 
ภาพที ่8-9 นกัศกึษาฝึกซ้อม 
พิณพาทย์หามแห ่  
ที่มา: เฉลมิพล อะทาโส 

 
 
 
 
 
 

  3. สร้างการมีสว่นร่วมของวงพิณพาทย์ ในพิธีตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กับพระธาตุพนม เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับ หน่วยงาน ชุมชนและวัด โดยการน า
นักศึกษาออกท าการแสดงพิณพาทย์ในพิธีส าคัญ และเป็นการสร้างความ
ภาคภูมิใจให้กบันกัศึกษาท่ีได้ออกท าการแสดง ซึ่งทางผู้วิจยัได้น าวงพิณพาทย์
เข้าร่วมพิธีกรรมตา่ง ๆ เพ่ือสร้างการมีสว่นร่วมและการยอมรับในระดบัองค์กร วดั 
ชุมชน และมหาวิทยาลัย โดยอาศยัพิธีกรรม เป็นแกนกลาง เช่น การน าวงพิณ
พาทย์ไปบรรเลงในพิธีหลอมทองค า พิธีพุทธาภิเษกสมโภชยอดปลีทองค าพระ
ธาตพุนม และพิธียกยอดทองค าพระธาตพุนมทัง้ 2 รอบ ดงัภาพท่ี 10-11  
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ภาพที่ 10-11 นกัศกึษาบรรเลงพิณพาทย์ในพิธีหลอมทอง 
และยกยอดปลีทองค า ณ วดัพระธาตพุนม  ที่มา: เฉลมิพล อะทาโส 

 
  ในส่วนการสร้างการมีส่วนร่วมของพิณพาทย์หามแห่ ผู้วิจยัได้
น าพิณพาทย์หามแห่เข้าร่วมพิธีกรรมส าคญัของทางวดัพระธาตพุนม เพ่ือสร้าง
การมีส่วนร่วมให้กับวงพิณพาทย์ และสร้างการยอมรับในระดับ หน่วยงาน 
ชุมชน และวัด โดยการท างานร่วมกันอย่างสอดผสาน เช่น การติดต่อ
ประสานงานกับคณะกรรมการวดั คณะกรรมการจดังาน การประชุมวางแผนใน
การจดังานร่วมกบัหน่วยงาน และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง และด าเนินพิธีการในงานให้
มีความสมบูรณ์ ซึ่งผู้วิจยัได้น ากิจกรรมท่ีพิณพาทย์หามแห่เข้าร่วมในพิธีต่าง ๆ 
รายละเอียดดงัตารางท่ี 1 
 
 
 
 
 



 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2563 

175 แนวทางในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์พิณพาทย์หามแห่:  
ประเพณีนมัสการพระธาตุพนม 

ตารางท่ี 1 พิณพาทย์หามแห่ในพิธีกรรม 

  
 

ครัง้ที่ / วันที่ 
ช่ือกิจกรรม 

หน่วยงานที่เข้าร่วม ความส าคัญ 
 

ครัง้ท่ี 1 
วนัท่ี 7 กนัยายน 62 

 
พิธียกยอดน า้ค้างทองค า 

ดอกบวัทองค า 
และกระดิ่งทองค า 
พระธาตพุนม 

- วดัพระธาตพุนมวรมหาวิหาร 
- คณะกรรมการวดั 
- คณะกรรมการจดังาน 
- หน่วยงานราชการ จ.นครพนม 
- มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
- มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
- มหาวทิยาลยันครพนม 
- พทุธศาสนิกชน 

ประวัติศาสตร์การหุ้ มทองค า
ยอดพระธาตุพนมครัง้ท่ี 1 และ
เป็นพิธี ท่ี ร่วมแรงร่วมใจของ
คณะศรัทธาต่อพระธาตุพนม
ในการบูรณะ และน าทองค า
หุ้มยอดพระธาตุพนม ในส่วน
ยอดน า้ ค้ าง  ดอกบัว  และ
กระดิง่ทองค า  

 

ครัง้ท่ี 2 
วนัท่ี 25 มกราคม 63 

 
พิธียกยอดปลีทองค า 

พระธาตพุนม 

- วดัพระธาตพุนมวรมหาวิหาร 
- ธนาคารออมสิน 
- บริษัททพิยประกนัภยั 
- คณะกรรมการวดั 
- หน่วยงานราชการ จ.นครพนม 
- มหาวทิยาลยัของแก่น 
- มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
- มหาวทิยาลยันครพนม 
- พทุธศาสนิกชน  

ประวัติศาสตร์การหุ้ มทองค า
ยอดปลีพระธาตุพนม ครัง้ที่ 2 
และเป็นพิธี ท่ีร่วมแรงร่วมใจ
ของคณะศรัทธาต่อพระธาตุ
พนมในการบูรณะ และน า
ทองค าหุ้ มยอดปลีพระธาตุ
พนม  

 

ครัง้ท่ี 3  
วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 63 

 
พิธีแหอ่ญัเชิญพระอุปคตุ 
ประเพณีนมสัการพระธาตุ
พนม ประจ าปี 2563 

- วดัพระธาตพุนมวรมหาวิหาร 
- หน่วยงานราชการ จ.นครพนม 
- คณะกรรมการวดั 
- มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
- มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
- มหาวทิยาลยันครพนม 
- มรภ.สกลนคร 
- ชมุชนวดัพระธาตพุนม 
- พทุธศาสนิกชน ทัง้ไทย–ลาว  

เป็นประเพณีบุญเดือน 3 ท่ี
พทุธศาสนิกชนทัว่ประเทศ และ
ต่างประเทศจะเดินทางมา
นมสัการพระธาตพุนม และเป็น
พิธีถวายพีชภาค และบุญเสีย
ค่าหวัของข้าโอกาส ท่ีสืบทอด
มาแตโ่บราณ 
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ตารางท่ี 1 พิณพาทย์หามแห่ในพิธีกรรม (ตอ่) 

 
ข้อมูลในตารางแสดงให้เห็นว่า พิณพาทย์หามแห่เข้าไปมีบทบาทใน

พิธีกรรมของพระธาตพุนม ทัง้พิธีกรรมในโอกาสพิเศษ และบญุประเพณีนมสัการ
พระธาตพุนมประจ าปี ซึ่งทกุพิธีล้วนแตเ่ป็นพิธีส าคญัของจงัหวดันครพนม และ
พทุธศาสนิกชนสองฝ่ังโขงท่ีศรัทธาตอ่องค์พระธาตพุนม และในพิธีดงักล่าว มีทัง้
หน่วยงานองค์กรในระดบัท้องถ่ิน ระดบัภาค จนถึงระดบัประเทศ เข้ามามีส่วน
ร่วม โดยทุกหน่วยงานองค์กร ต่างก็อาศยัประเพณีและพิธีกรรม ภายใต้ความ
ศรัทธาต่อองค์พระธาตุพนม เป็นแกนกลางหรือจุดนัดพบ เพ่ือสืบสานและ
อนรัุกษ์ประเพณีอนัดีงาม 
 
 
 
 
 
 

ครัง้ที่ / วันที่ 
ช่ือกิจกรรม 

หน่วยงานที่เข้าร่วม ความส าคัญ 
 

ครัง้ท่ี 4 
วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 63 

 
พิธีอญัเชิญพระอุปคตุ
กลบัสู่สะดือทะเล  
(แม่น า้โขง) 

- วดัพระธาตพุนมวรมหาวิหาร 
- ชมุชนวดัพระธาตพุนม 
- คณะกรรมการวดั 
- คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม 
- หน่วยงานราชการในเขต อ.ธาตุ
พนม และพทุธศาสนิกชน 

เป็นพิธีกรรมท่ีสืบมาแต่โบราณ 
ภายหลังจากงานนมัสการพระ
ธาตุพนมแล้วเสร็จ จะมีการ
อัญเชิญพระอุปคุตกลับสู่
สะดือทะเล (แม่น า้โขง) 
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177 แนวทางในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์พิณพาทย์หามแห่:  
ประเพณีนมัสการพระธาตุพนม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 12 พิณพาทย์หามแหใ่นพิธียกยอดน า้ค้างทองค า พระธาตพุนม 
ที่มา: เฉลมิพล อะทาโส 

 
  6.2.3 สร้างการเรียนรู้พิณพาทย์หามแห่ และบูรณาการ
ในรายวิชา ของหลักสูตรครุศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุ-
ศาสตร์ มหาวิทยาลยันครพนม โดยบรูณาการในรายวิชาท่ีเก่ียวข้อง เชน่ รายวิชา
ดนตรีพืน้บ้านไทย, รายวิชาทกัษะดนตรีและการแสดง 2, และรายวิชามนุษย์กับ
สงัคมวฒันธรรมในอนุภาคลุ่มน า้โขง ซึ่งทัง้ 3 รายวิชานี ้นกัศึกษาจะได้เรียนรู้
ประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของพิณพาทย์หามแห่ ทกัษะการบรรเลงพิณพาทย์
หามแห ่และบทบาทของพิณพาทย์ในพิธีกรรม ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 แสดงรายละเอียดการบรูณาการและผลลพัธ์  
 
รายวชิา/ค าอธิบายรายวชิา การบูรณาการ ผลลัพธ์ 

รายวชิาดนตรีพืน้บ้านไทย 
 

ดนตรีพืน้บ้านประเทศไทย 4 
ภูมิภาค ประวัติความเป็นมา 
วงดนตรี  บทเพลง  ขนบ-
ประเพณีในการแสดงความเช่ือ 
บทบาทในพิ ธีกรรม  คุณค่า
ความส าคญัของดนตรีพืน้บ้าน
ท่ี มีต่อสังคม ความสัมพันธ์
ระหว่างดนตรี พื น้บ้านไทย  
แบบแผน  ความคล่ี คลาย 
ดนตรีพืน้บ้านไทยในปัจจุบัน 
แนวทางในการอนรัุกษ์ การสืบ
ทอด ดนตรีพืน้บ้านไทย 

 

1. โครงการน านักศึกษาลงพืน้ท่ี 
ศึกษาพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุ
พนม เก่ียวกับเคร่ืองดนตรีใน 
สมัยเจ้าอนุวงศ์  และลงพืน้ท่ี
สัมภาษณ์นักดนตรีวงพิณพาทย์
ข้าโอกาสพระธาตุพนม สู่การ
น าเสนอความเข้าใจในห้องเรียน 
2. น าบทเพลงพืน้บ้านของแต่ละ
ภาค มาท าการเรียนการสอนใน
เคร่ืองพิณพาทย์ เช่น ภาคเหนือ 
เพลงสาวไหม เพลงล่องแม่ ปิง 
ภาคกลาง เพลงพม่าเห่ สองชัน้ 
ภาคใต้ เพลงตาลีกีปัส 

 

1. นักศึกษาสามารถ
อธิบายความเป็นมาของ
พิณพาทย์พระธาตุพนม
และถ่ายทอดให้ผู้ อ่ืนได้ 
2. นักศึกษามีทักษะใน
การบรรเลงพิณพาทย์
รวมวงในบทเพลงต่างๆ 
ได้ 
3. นกัศกึษามีความเสีย-
สละ ทั ง้การ ฝึ ก ซ้ อม  
และการไปบรรเลงใน
พิธีกรรม 

รายวชิาทักษะดนตรีและการแสดง 2 
ปฏิบัติ เค ร่ื องดนตรี  ส่ วน-
ประกอบของเคร่ื องดนตรี   
การวางนิว้ ท่าทาง การดูแล
รักษา เทคนิค การบรรเลงเคร่ือง
ดนตรีแต่ละชนิด การไล่เสียง
บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี  
ศิลปะการบรรเลง การถ่ายทอด 
อารมณ์ ปรัชญาของนักดนตรี 
การแสดง ฝึกปฏิบัติรวมวง
ดนตรี การเลือกบทเพลง การ
ฝึกซ้อม และการปรับวงอย่าง 
ถูกต้องตามแบบแผนของการ
บรรเลงวงดนตรี 

1. นักศึกษาเรียนรู้ทักษะการ
บรรเลงเพลงกลม ซึ่งใช้ในการ
บรรเลงหามแห ่ 
2. นกัศกึษาเรียนรู้การเตรียมพิณ
พาทย์หามแห ่และการดแูลเคร่ือง
พิณพาทย์ 
3. โครงการท านุบ ารุ งศิลปะ-
วัฒนธรรม น านักศึกษาออก
บรรเลงพิณพาทย์ในพิ ธีกรรม 
วดัพระธาตพุนม เช่น พทุธาภิเษก 
งานหลอมทองค ายอดปลีพระ
ธาตพุนม ฯลฯ และเข้าร่วมพิธีแห่
พระอุปคุต และแห่ส่งพระอุปคุต 
วดัพระธาตพุนม 

1. นั กศึ กษามี ค ว าม
ช านาญในการบรรเลง
พิณพาทย์หามแห ่
2. นกัศกึษามีความเสีย-
สละและมีจิตสาธารณะ  
ในการช่วยเหลือกิจกรรม
ต่าง ๆ ของชุมชนและ
มหาวทิยาลยั 
3. นั กศึ กษามี ค ว าม
สนใจท่ีจะไปบรรเลง 
พิณพาทย์ในประเพณี
นมสัการพระธาตพุนม 
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 ตารางท่ี 2 แสดงรายละเอียดการบรูณาการและผลลพัธ์ (ตอ่) 

รายวชิา/ค าอธิบายรายวชิา การบูรณาการ ผลลัพธ์ 

รายวชิามนุษย์กับสังคมวัฒนธรรมในอนุภาคลุ่มน า้โขง 
ความ เ ป็ นม า ขอ ง สั ง ค ม 
อนุ ภู มิ ภาคลุ่ มแม่ น ้า โ ข ง 
ภูมิศาสตร์ การท่องเท่ียว การ
เปล่ียนแปลงสังคมปัจจุบันใน
อนุ ภู มิ ภาคลุ่ มแม่ น ้า โ ข ง 
ปัญหาและผลกระทบท่ี มีผล
ต่อการพัฒนาการ ในอนุภูมิ 
ภาคลุ่ มแม่ น ้า โข ง  ความ 
สัมพันธ์ของอาเซียนกับอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง โครงการ
พัฒนาสังคมอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่ น า้โขง  กรณีศึกษาการ
พัฒนานครพนมในสังคมลุ่ม
แม่น า้โขง 

1. โครงการท านุบ ารุ งศิลปะ-
วัฒนธรรม น านักศึกษาเข้าร่วม
พิธีแห่พระอุปคุต งานนมัสการ
พระธาตุพนมประจ าปี เสร็จแล้ว
ให้นักศึกษาน าเสนอความเข้าใจ 
และจะน าไปปรับใช้อย่างไร 
2. โครงการน านักศึกษา ร่วม
ขบวนแห่ส่ งพระอุปคุต และ
ประสานงานการจัดขบวน โดย
บูรณาการให้มีพิณพาทย์ นางร า 
เคร่ืองบูชา และ วงกลองยาว ใน
งานแห่ส่งพระอุปคตุกลบัสู่สะดือ
ทะเล (แม่น า้โขง) ณ อ าเภอธาตุ
พนม 

1. นักศึกษาอยากมีส่วน
ร่วมในพิธีแห่พระอุปคุต 
ประเพณีนมัสการพระ
ธาตพุนม 
2. นกัศกึษามีความภาค-
ภูมิใจในมหาวิทยาลัย 
และภาคภูมิใจในจงัหวดั
นครพนม 
3. นั กศึ กษามี ค ว าม
สนใจในศิลปวัฒนธรรม
อี ส าน  แ ล ะ จั ง ห วั ด
นครพนม  

 
  จากตารางแสดงให้เห็น รายวิชาท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับประเพณี
บญุเดือน 3 งานนมสัการพระธาตพุนมประจ าปี และบทบาทของพิณพาทย์ท่ีมีตอ่
พิธีอญัเชิญพระอุปคตุ ประเพณีนมสัการพระธาตพุนม ซึ่งผลจากการเรียนการ
สอนในทัง้ 3 วิชานี  ้ท าให้นักศึกษาเกิดความตระหนักและหวงแหน ใน
ศิลปวฒันธรรม และภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตวัเอง สงัเกตได้จากการให้ความ
ร่วมมือ และความใส่ใจของนักศึกษา ในการฝึกซ้อมพิณพาทย์ และจัดเตรียม 
พิณพาทย์หามแห ่ท่ีจะบรรเลงทัง้ 2 วง ในวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ดงัภาพท่ี 
13-14 
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ภาพที่ 13-14 พิณพาทย์หามแห่
ประเพณีนมัสการพระธาตุพนม 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 โดยสาขาวิชา
ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลยันครพนม   
ที่มา: เฉลมิพล อะทาโส 
 
 
 
 
 

จากแนวทางท่ีผู้วิจยัได้ด าเนินมานัน้ ท าให้เห็นผลอยา่งเป็นรูปธรรม อาทิ 
ความสนใจจากนกัศกึษาในการฝึกซ้อมเพ่ือออกงาน โดยนกัศกึษานดัรวมตวัเพ่ือ
ฝึกซ้อมพิณพาทย์ในชว่งเย็นหลงัเลิกเรียนเป็นประจ า ในสว่นของชมุชนเขตอ าเภอ
ธาตพุนม ได้ประสานมายงัผู้วิจยัเพ่ือลงพืน้ท่ีในการสร้างการเรียนรู้เก่ียวกับพิณ
พาทย์ ให้กับชมรมผู้สูงอายุ ในเขตอ าเภอธาตพุนม และทางวดัพระธาตพุนมได้
เล็งเห็นถึงความส าคญัของพิณพาทย์หามแหใ่นพิธีกรรมตา่ง ๆ ลา่สดุได้มีหนงัสือ
ขอความอนเุคราะห์วงพิณพาทย์หามแห่มายงั มหาวิทยาลยันครพนม เพ่ือให้เข้า
ร่วมในพิธี แหอ่ญัเชิญพระอปุคตุกลบัสูส่ะดือทะเล (แมน่ า้โขง)  
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ภาพที่ 15 พิณพาทย์หามแหใ่นพิธีอญัเชิญพระอปุคตุกลบัสูส่ะดือทะเล (แมน่ า้โขง) 
ที่มา: เฉลมิพล อะทาโส 

 
ในวนั แรม 8 ค ่า เดือน 3 หรือ วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ท่ีผ่านมา 

นอกจากนีท้างสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยันครพนม ยงั
ได้รับประสานงานแสดงพิณพาทย์ในพิธีต่าง ๆ ของวัดพระธาตุพนมเร่ือยมา 
นับว่าเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ทัง้ผลท่ีเกิดกับตวันักศึกษา มหาวิทยาลัย วัด 
องค์กรในเขตอ าเภอธาตพุนม และชมุชนอ าเภอธาตพุนม โดยใช้ประเพณี พิธีกรรม 
ตา่ง ๆ เป็นแกนกลางเพ่ือส่งผ่านผลงานของนกัศกึษาและสร้างความเข้าใจให้กบั
ชมุชน คงไว้ซึง่ศลิปวฒันธรรมพิณพาทย์หามแห ่ให้อยูคู่พ่ระธาตพุนม 
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7. สรุปและอภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาแนวทางในการฟื้นฟูและอนุ รักษ์พิณพาทย์หามแห่ 
ประเพณีนมสัการพระธาตพุนม เพ่ือส ารวจประวตัิความเป็นมา และแนวทางใน
การฟื้นฟูอนุรักษ์พิณพาทย์หามแห่ ในประเพณีนมัสการพระธาตุพนม ผู้ วิจัย
สรุปผลการวิจยัได้ดงันี ้
 การศึกษาประวตัิความเป็นมาของพิณพาทย์หามแห่ พบว่าพิณพาทย์
ในวฒันธรรมลุ่มน า้โขงตอนกลางมีขึน้ครัง้แรกท่ีเมืองเชียงทอง (หลวงพระบาง) 
ในสมยัของพระเจ้าฟ้างุ้ม ซึ่งรับมาจากราชส านกัเขมร ภายหลงัท่ีพิณพาทย์เข้า
มาในราชส านกัเชียงทอง ได้เข้ามามีบทบาทตอ่พิธีกรรมอนัเก่ียวเน่ืองกบัทางราช
ส านกั ซึง่สอดคล้องกบั (เฉลิมศกัดิ ์พิกลุศรี, 2551: 3) ท่ีได้กลา่ววา่ ดนตรีในกลุ่ม
เคร่ืองเคาะได้เข้ามามีบทบาทท่ีส าคญัในฐานะดนตรีของราชส านัก โดยดนตรี 
ในรูปแบบดงักล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดียิ่งจากราชส านักในทุกยุคสมัย มี
บทบาททัง้ใน พระราชพิธี และในฐานะท่ีเป็นดนตรีเพ่ือความบนัเทิง พิณพาทย์
จึงถือได้ว่าเป็นดนตรีส าหรับพระมหากษัตริย์ ในสมยัของพระเจ้าไชยเชษฐาธิ
ราชได้ย้ายราชธานีมาท่ีเมืองเวียงจนัทน์ ท าให้ศลิปะวิทยาการตา่ง ๆ มาเจริญรุ่ง
เร่ือง ณ กรุงเวียงจนัทน์ โดยพบหลกัฐานความเจริญรุ่งเรืองเก่ียวกับพิณพาทย์
หามแห่ครัง้แรกในบนัทึกของท่านวสุตอป ทตูการค้าชาวฮอลแลนด์ กลา่วถึงพิณ
พาทย์หามแห่ท่ีพบในขบวนเกียรติยศของพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช ใน พ.ศ. 
2204 จนกระทัง่ในสมยัพระเจ้าอนุวงศ์ ทรงเสด็จมาบูรณะพระธาตพุนมและได้
พระราชทานเคร่ืองพิณพาทย์ ใช้ส าหรับบรรเลงถวายพระธาตุพนมในปี พ.ศ. 
2350 ถือได้ว่าพิณพาทย์หามแห่มีความเป็นมายาวนาน ราว 362 ปี ถ้านบัจาก
หลกัฐานท่ีพบ แต่ในความเป็นจริงแล้วพิณพาทย์หามแห่น่าจะเกิดขึน้ยาวนาน
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มาพร้อมกับ พิธีกรรมต่าง ๆ ในราชส านักของกษัตริย์ลาวล้านช้างก็เป็นได้ 
เพียงแตข่าดหลกัฐานท่ีมายืนยนั 

แนวทางการฟื้นฟูและอนุรักษ์ เป็นการสร้างความตระหนักในคุณค่า
ของพิณพาทย์หามแห่จากการเรียนรู้ประวตัิความเป็นมา และบทบาทของพิณ
พาทย์ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การสืบสานพิณพาทย์หามแห่ในประเพณี
นมสัการพระธาตพุนม และลงมือปฏิบตัิ สู่การมีส่วนร่วมในพิธีกรรมท่ีเก่ียวกับ
พระธาตุพนม สร้างการเรียนรู้ และบูรณาการในหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต 
(ดนตรีศกึษา 4 ปี) โดยให้นกัศกึษาได้เรียนรู้จากห้องเรียน กิจกรรม และโครงการ 
อาทิ การลงพืน้ท่ีสัมภาษณ์ผู้ รู้และศึกษาประวัติความเป็นมา การเรียนรู้
ภาคปฏิบัติ การลงมือท า และการมีส่วนร่วมในพิธีกรรมต่าง ๆ บูรณาการให้
สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบของการจดัการเรียนรู้
ของ ปวีณา งามประภาสม (2557: 105) ในการถ่ายทอดประเพณีเก่าแก่ของ
หมู่บ้านผ่านวิธีมุขปาฐะ เพ่ือสร้างจิตส านึกรัก และหวงแหน ในวัฒนธรรม
ประเพณีของชมุชน โดยให้กลุ่มเด็กหรือเยาวชนได้มีส่วนร่วมในประเพณี เพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและเพ่ือให้เข้าใจ ในประเพณีท้องถ่ินของตนเองได้
อย่างถูกต้อง สร้างความตระหนักจากการเรียนรู้ประวัติความเป็นมา สู่การ
อนุรักษ์ และแนวทางการอนุรักษ์และสืบสานวฒันธรรมตีคลีไฟในต าบลกุดตุ้ม 
อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ ของ สริุยะ หาญพิชยั (2561: 136) โดยการถ่ายทอด
ความรู้ด้านการเล่นตีคลีไฟให้กับนักเรียนในโรงเรียน เพ่ือเป็นการสืบสาน
วฒันธรรม ตีคลีไฟให้กบัเด็กและเยาวชนของชุมชน โดยมีการจดั ให้นกัเรียนได้
เรียนรู้ประวตัิความเป็นมา และน าการตีคลีไฟมาร่วมแสดงในงานประเพณีออก
พรรษาเป็นประจ าทุกปี ก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด 
โรงเรียน เป็นการสร้างความร่วมมือในการมีส่วนร่วมอนรัุกษ์ สืบสานและต่อยอด
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องค์ความรู้วัฒนธรรมท่ีสูญหายไปให้กลับคืนมา รวมถึงวัฒนธรรมท่ียังคงอยู่
ด้วยการสร้างความตระหนักจากภายในสู่การปฏิบัติและแสดงให้ เห็นเป็นท่ี
ประจกัษ์สู่ภายนอก ซึ่งงานวิจยัทัง้ 2 เป็นการปลกูจิตส านึก สร้างความตระหนกั
จากการเรียนรู้ประวตัิความเป็นมา สู่การปฏิบตัิในสถานการณ์จริง และผสาน
ความร่วมมือระหว่างวัด ชุมชน และโรงเรียน นับเป็นแนวทางท่ีสอดคล้องกับ
งานวิจยัชิน้นี ้แต่อย่างไรก็ตามผู้ วิจัยเล็งเห็นว่า การสร้างเยาวชนต้นแบบทาง
สังคม (Role model-mediated inductive learning in community) จะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการถ่ายทอดและส่งผ่านศิลปวฒันธรรมแขนงนี ้โดยสร้างการ
เรียนรู้และความเข้าใจจากการลงมือปฏิบตัิ สู่การลงพืน้เพ่ือให้ความรู้ และสร้าง
การรับรู้ให้กับหน่วยงานองค์กร วดั ชุมชน รวมไปถึงผู้ ท่ีพบเห็น ซึ่งองค์ความรู้
จากนกัศกึษาต้นแบบ จะท าให้เยาวชนหรือผู้ ท่ีพบเห็นเกิดความสนใจและอยาก
ปฏิบตัิตาม ผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสงัคม อีกทัง้ยงัเกิดประโยชน์แก่
สถาบนัทางการศึกษาและชุมชน โดยการมีส่วนร่วมพฒันาเยาวชนต้นแบบท่ีมี
ทกัษะและกระบวนการคิดในการอนรัุกษ์พิณพาทย์สืบไป 
 
กิตตกิรรมประกาศ 
 
 ผู้วิจยัขอขอบคณุ ศนูย์วิจยัทางการศกึษาและนวตักรรม คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม (Center for Educational Research and Innovation, 
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