สุนทรียรสดนตรีพื้นเมืองลานนา
อังคณา ใจเหิม *

³
มนุษยทุกสังคมและวัฒนธรรมมีความเกี่ยวของกับศิลปะการดนตรี สืบเนื่องจากอิทธิพลของสภาวะแวดลอม และ
แบบแผนทางวัฒนธรรมซึง่ อาจแตกตางกันไป ดนตรีเปนงานสรางสรรคขนั้ สูงทีส่ ามารถกลอมเกลาจิตใจมนุษยในดานอารมณ
ความรูสึก กระทั่งการแสดงออกไดอยางดีเยี่ยม มีลักษณะคลายโอสถขนานหนึ่งที่สามารถชวยใหผูปวยอาการดีขึ้น มีความ
เกี่ยวของกับชีวิตมนุษยตั้งแตเกิดจนตายในรูปแบบขนบประเพณี สุนทรียะ และลักษณะอื่น ๆ จนอาจกลาวไดวาเปนปจจัย
สำคัญประหนึ่งของมนุษย
มนุษยชาติทุกเผาพันธุไมวาจะเปนชนเผาที่ลาหลังหรือชนเผาที่มีอารยธรรม ตางก็มีวัฒนธรรมทางดนตรีซึ่งมี
ความแตกตางกันไปตามลักษณะองคประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมของตน พัฒนาการทางดนตรีของเผาตาง ๆ จะ
สัมพันธกับพัฒนาการทางประวัติศาสตรของเผาเหลานั้นดวย ๑
วัฒนธรรมที่แสดงออกทางดานความคิด อารมณ และความตองการของมนุษยที่มีความแตกตางกันนั้น ทำให
บทบาทของดนตรีในแตละชนเผาถูกนำมาใชในสังคมที่แตกตางกัน ดังนั้นดนตรีจึงมีผลในเรื่องของจิตใจโดยตรง ลักษณะ
ของดนตรีที่ถายทอดออกมาจึงขึ้นอยูกับวัฒนธรรมที่ยึดถือปฏิบัติของแตละพื้นที่ วัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับการดนตรีจึงเปน
ผลผลิตของมนุษยที่สรางสรรคขึ้นโดยผานกระบวนการคิดสรรคและยึดถือสืบทอดกันมา
ดนตรีไดถูกนำมาศึกษาเพื่อใหเกิดองคความรูและประยุกตใช อันเกิดจากผลของความรูและการศึกษาวัฒนธรรม
ดนตรีของชนกลุมยอยทางวัฒนธรรม รวมทั้งชวยสงผลใหเกิดความภาคภูมิใจของชนในกลุมวัฒนธรรมนั้น ๆ เกิดความ
เขาใจการยอมรับในภูมิปญญาชาวบานอันสงผลไปสูการเขาใจถึงคุณคา ความหมาย ทำใหเกิดกระบวนการยอมรับ มีการ
สืบทอด ปรับปรุงใหเหมาะสมกับยุคสมัย ๒ ในขณะเดียวกันการศึกษาดนตรีภูมิภาคตาง ๆ จึงมิไดมีความหมายเพียงแค
ดนตรีของวัฒนธรรมประจำชาตินั้น ๆ เปนหลัก แตยังหมายความถึงดนตรีและวัฒนธรรมของบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่ง ที่ใด
ที่หนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งเปนการศึกษาแบบ Micro Culture อีกดวย ๓
ดนตรีพื้นเมืองหรือเพลงพื้นเมือง เปนเพลงของคนที่อยูในสังคมชนบท มีอาชีพกสิกรรมเปนหลักทั้งที่เปนเพลงรอง
คนเดียว รองโตตอบ รองหมู มีเครื่องดนตรีที่ประดิษฐขึ้นเองบรรเลงประกอบหรือไมมีก็ตาม เปนเพลงที่เลนสืบทอดกันมา
โดยปากตอปากไมมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษร เลนกันเพื่อความบันเทิงผอนคลายความเหน็ดเหนื่อยจากงานไรนาเพื่อ
เปนการแสดงความรักของชายหญิงเพื่อพิธีกรรมตาง ๆ หรือเพื่อเหกลอม เพลงเหลานี้จะรองกันเปนภาษาถิ่นของแตละ
ทองถิ่น มีทวงทำนองตลอดจนบทรอง และเครื่องดนตรีที่เปนเอกลักษณของแตละทองถิ่น
ปจจุบันดนตรีพื้นเมืองไดกลายเปนที่ยอมรับในเรื่องคุณคาทางสุนทรียศาสตร เทาเทียมกับดนตรีแบบฉบับ ความ
สำคัญของดนตรีพื้นเมืองไดถูกนำมาศึกษาเพื่อใหเกิดองคความรูและประยุกตใช สงผลใหเกิดความภาคภูมิใจของชนในกลุม
วัฒนธรรม
* อาจารยประจำภาควิชาภาควิชาสังคมศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม
๑
พูนพิศ อมาตยกุล. ดนตรีวิจักษความรูเรื่องดนตรีไทยเพื่อความชื่นชม. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพเกียรติธุรกิจ, 2527, 5.
๒
ศักดิ์ชัย หิรัญรักษ. โครงสรางทางกายภาพของเครื่องลมไทย และการจัดหมูวิทยานิพนธ. กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537, 1.
๓
ปญญา รุงเรือง. แนวทางการเตรียมตัวเพื่อเปนนักมานุษยดุริยางควิทยา. ในการประชุมวิชาการดนตรี ครั้งที่ 3 วิทยาลัยดุริยางคศิลป
มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพพิฆเณศปริ้นติ้งเซ็นเตอรจำกัด, 2542, 116.
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ผูเขียนในฐานะเปนสวนหนึ่งของสังคมไทย มีรากเหงามาจากกลุมชนลานนา จึงอยากจะสะทอนใหเห็นคุณคา
ความงาม และความสำคัญของดนตรีพื้นเมืองลานนา อันเปนรากฐานทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติใหเปนที่ประจักษ
ลานนาปจจุบันเปนดินแดนที่อยูทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ประกอบดวยจังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน
เชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง แพร นาน ประกอบดวยชุมชนหลายวัฒนธรรม แตเนื่องดวยประวัติศาสตรอันยาวนาน
จึงทำใหเกิดการหลอหลอมทางวัฒนธรรมจนเกิดเปนเอกลักษณเฉพาะของตนเอง ดังที่ปรากฏอยูในปจจุบัน ๔
วัฒนธรรมที่สำคัญของชาวลานนา ไดแก ภาษา ศิลปะ อาหาร การแตงกาย สถาปตยกรรม และดนตรี โดย
เฉพาะวัฒนธรรมทางดานดนตรีของชาวลานนา เปนวัฒนธรรมที่มีความเจริญรุงเรือง มีวิวัฒนาการของเครื่องดนตรี และ
มีบทเพลงไพเราะ สิ่งเหลานี้แสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาอันล้ำเลิศของประชาชนในดินแดนแหงนี้

เครื่องดนตรีพื้นเมืองลานนา “ซึง”
แหลงที่มา http://www.thaidbmarket.com

เครื่องดนตรีพื้นเมืองลานนา “สะลอ”
แหลงที่มา http://www.siamnt.net
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ดนตรีพนื้ เมืองลานนา หมายถึง ดนตรีและเครือ่ งดนตรีทปี่ รากฏวามีการเลนมาแตโบราณในเขต ๘ จังหวัดภาคเหนือ
คือ เชียงใหม แมฮองสอน เชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง แพร นาน โดยทั้งดนตรี การบรรเลง และเครื่องดนตรี จะมี
ลักษณะเปนเอกลักษณของชาวลานนาซึ่งประกอบดวยเครื่องดนตรีที่เรียกวา สะลอ ซึง นอกจากนี้ดนตรีพื้นเมืองเหนือยัง
มีชื่อเรียกแตกตางกันอีกมากมายหลายชื่อ ซึ่งแตละชื่อก็มีความหมายเชนเดียวกัน อยางเชนคำวา ดนตรีพื้นบานลานนา
ดนตรีลานนา ดนตรีเหนือและดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือเปนตน
เปนดนตรีของกลุมชุมชนทางภาคเหนือตอนบน มีความเปนมาที่ยาวนาน ผูเขียนเคยมีโอกาสซักถามพูดคุยกับ
เจาลุงสุนทร ณ เชียงใหม และ อาจารยวิเทพ กันธิมา ศิลปนแหงชาติ สาขาดนตรีพื้นบาน ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ
ทางดานดนตรีพนื้ เมืองทัง้ สองทาน เมือ่ ครัง้ ทีท่ า นยังมีชวี ติ อยู ถึงเรือ่ งราวความเปนมาของดนตรีพนื้ เมืองลานนา ไดความวา
เริ่มจากแตเดิมนั้นชาวบานมักนิยมนำเครื่องดนตรีติดตัวไวเพื่อประเทืองอารมณและเปนอุปกรณในการแอวสาว (การไป
เกี้ยวพาราสีผูหญิง) ในเวลากลางคืน เนื่องจากกลางวันนั้นเปนเวลาที่จะตองทำงาน เครื่องดนตรี เชน สะลอ ซึง จึงถูกนำ
ติดตัวไปบรรเลงใหผูหญิงฟง หรือบางโอกาสก็นำมาชุมนุมในขวง (ลาน) เพื่อทำกิจกรรม เนื่องจากมีน้ำหนักเบา ตอนแรก
ตางคนตางนำไปคนละชิ้น ตอมาก็ไดนำมาบรรเลงรวมกันเปนวง เมื่อบรรเลงรวมกันครั้งแรกฟงไมเขากัน แตเปนธรรมดา
ของนักดนตรีในที่สุดจะตองหาเสียงใหเขากันจนได สวนรูปรางหรือโครงสรางของเครื่องดนตรีแตละชนิดไมมีสัดสวนบง
บอกหรือบังคับวาตองมีขนาดกวางยาวมากนอยเพียงใด ใครพอใจเครื่องดนตรีแบบไหน ขนาดไหน ก็ทำขึ้นมาโดยรับเอา
แบบอยางกรรมวิธีมาจากบรรพบุรุษ สวนการบรรเลงก็เชนกัน ไมมีกฎเกณฑใด ๆ ทั้งสิ้น ใครอยากบรรเลงเครื่องดนตรีที่
ประดิษฐขึ้นมาเองชิ้นใดก็คลำทาง (วิธีบรรเลง) เอาเอง การบรรเลงระยะแรกจึงเปนการเลียนเสียงธรรมชาติรอบตัวกอน
แลวพัฒนามาเปนลำนำ ที่เรียกวา “ทำนอง” ขึ้นเปนทำนองสั้น ๆ งาย ๆ บรรเลงกลับไปกลับมาจนพอใจจึงหยุดเปลี่ยน
เพลงใหม ฝายหญิงก็อาจซอ (การขับรอง) คลอไปดวย คนไหนที่ซอไมเปนก็อาจตบมือ เคาะไม ไปตามอารมณ ทำใหเกิด
๔

สุนทร ณ เชียงใหม. “ดนตรีพื้นเมืองเหนือ”. ในเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการเพลงพื้นบานลานนาไทย วิทยาลัยครูเชียงใหม.
เชียงใหม : 2524, 293-294.
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ความสนุกสนานครึกครื้นมากยิ่งขึ้น ยึดถือเปนประเพณีหรือแบบอยางกันตอมา ภายหลังมีการนำเอาเครื่องดนตรีอื่น เชน
กลองพืน้ เมือง ขลุย พืน้ เมือง ปจ มุ มาบรรเลงรวมดวย และบางครัง้ มีการขับรองเพลงเขามาประกอบทำใหวงดนตรีสมบูรณขนึ้
เรียกขานกันตอมาวา “วงสะลอ ซอ ซึง”

วงดนตรีพื้นเมืองลานนา
แหลงที่มา http:// www.chiangrai.ru.ac.th
กลาวไดวาดนตรีพื้นเมืองลานนาเดิมที่เปนเครื่องดนตรีของแตละคนนั้น เชน เปยะ ซึง สะลอ ปจุม หรือขลุย มีไว
สำหรับนำติดตัวไปเลนใหสาวฟงเวลาไปแอวสาว ตอมาตางคนตางนำไปคนละอยาง จนกระทั่งเมื่อนำมารวมวงแลวเกิด
เสียงเพี้ยนไมเขากัน ซึ่งในสมัยนั้นไมมีเครื่องดนตรีและเครื่องเสียงอยางอื่น จึงใชแตเครื่องดนตรีดังกลาวบรรเลงกัน ใน
การเลนจึงตองอาศัยขลุยหรือปจุมเปนหลัก แลวเทียบเสียงซึงกับสะลอใหเขากันโดยเทียบเปนคูสี่บาง คูหาบาง แลวแต
ความเหมาะสม ๕

ชาวบานรวมกลุมกันเลน วงดนตรีพื้นเมืองลานนา
แหลงที่มา http://www.thaitambon.com
จนถึงชวงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เมื่อครั้งสมเด็จพระราชชายาเจาดารารัศมีฯ เสด็จกลับมาประทับที่เชียงใหม
ภายหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๕ สวรรคต พุทธศักราช ๒๔๕๓ หลังจากนั้นอีก ๑ ป ตอมาคือ
พุทธศักราช ๒๔๕๔ เจาแกวนวรัฐฯ ขึ้นครองราชนครเชียงใหมเปนองคที่ ๘ และเปนองคสุดทายของราชวงศเจาเจ็ดตน
การดนตรีในพระราชวังและคุมหลวงฯ จึงมีการดำเนินกันอยางจริงจังและตอเนื่อง ทำใหการดนตรีที่มีอยูเดิมถูกนำมา
พัฒนา ปรับปรุง แกไข ไปอยางมาก
๕

สุนทร ณ เชียงใหม. “ดนตรีพื้นเมืองเหนือ”. ในเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการเพลงพื้นบานลานนาไทย วิทยาลัยครูเชียงใหม.
เชียงใหม : ๒๕๕๔, ๒๙๓๐ - ๒๙๔.
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พระราชชายาเจาดารารัศมี
แหลงที่มา http:// www.buriramguide.com
กระทั่งมีการพัฒนาประเทศภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ เปนตนมา บริบทสังคม
ไทยถูกกระตุนดวยระบบทุนนิยม กระแสวัฒนธรรมตางชาติเริ่มเขามามีบทบาทและแทรกซึมไปตามวิถีกลุมชน คานิยมของ
คนไทยเปลี่ยนไปเกือบสิ้นเชิง เปนปญหาตอศิลปวัฒนธรรมของชาติ ประกอบกับการถายทอดวัฒนธรรมดนตรีลานนาแบบ
เดิมมีลักษณะคอยเปนคอยไป มีความซับซอนเชิงภูมิปญญา จึงจะเกิดกระแสใหมในเรื่องรูปแบบการดนตรีขึ้นเพื่อทันกับ
กระแสนิยมและยุคสมัย ๖
ดังเห็นไดจากการศึกษาดนตรีพื้นเมืองลานนาที่เกิดขึ้นอยางหลากหลาย มีรูปแบบการประสมวงในการบรรเลงกับ
เครื่องดนตรีนานาชาติ การสรางทวงทำนองขึ้นใหมจากการสะทอนปรากฏการณจริง ผานจินตนาการและหลักการ ออก
มาในรูปแบบงานสรางสรรค นับเปนอีกมิติหนึ่งในการพัฒนาวัฒนธรรมดนตรีพื้นเมืองลานนาในปจจุบัน

ลักษณะดนตรีพื้นเมืองลานนา
คำวา ดนตรี หมายถึง เสียงที่ประกอบกันเปนทำนองเพลง เครื่องบรรเลงซึ่งมีเสียงดัง ทำใหรูสึกเพลิดเพลิน เกิด
อารมณรัก โศก หรือรื่นเริงไดตามทำนองเพลง
สวนคำวา ดนตรีพื้นเมือง หมายถึง เพลงที่ผูคนในกลุมชนหนึ่ง ๆ ไดขับรองหรือบรรเลงหรือทั้งขับรองและ
บรรเลงดวยการจดจำสืบตอกันมา เปนเวลานานหลายชัว่ อายุคน ดนตรีพนื้ เมืองสวนมากมักจะมีอายุเกาแกจนคนรุน หลัง ๆ
ไมสามารถทราบวาผูใดแตงและแตงขึ้นเมื่อใด
๖

พูนพิศ อมาตยกุล. “ดนตรีไทยภาคกลางในลานนาไทย” ใน เอื้องเงินที่ระลึกในงานบรรจุอัฐิเจาสุทร ณ เชียงใหม. กรุงเทพฯ :
บริษัทรักษลิปป จำกัด, 2530, 59-79.
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ลักษณะที่ปรากฏในดนตรีพื้นเมืองลานนา
๑. บันไดเสียงจัดเปน Pentatonic Scale ประกอบดวย ๕ เสียง และมีการแบง ๗ เสียงเทา ๆ กันในคูแปดเชน
เดียวกับดนตรีไทย ๗
บันไดเสียง ๕ เสียง จากการแบง ๗ เสียงเทา ๆ กันในคูแปดนั้น เสียงทั้ง ๕ เสียง จะประกอบดวย ๓ เสียงเรียง
ติดตอกันแลวขาม ๑ เสียง และมีอีก ๒ เสียงเรียงติดตอกันอีกอยางนี้ไปเรื่อย ๆ ขึ้นไปตามลำดับ ตามภาพแสดง

เสียงขั้นที่ ๑, ๒, ๓, ๕ และ ๖ เปนเสียงหลัก เสียงขั้นที่ ๔ และ ๗ เปนเสียงรองหรือเสียงประกอบ ๘
โดยทางปฎิบัติแลว เครื่องดนตรีพื้นบานลานนาที่ดำเนินทำนองไดนั้นจะมีระยะหางของเสียงแตละเสียงที่เรียงเทา ๆ กัน
ซึ่งพบในเครื่องดนตรีที่ตั้งเสียงตายตัว เชน ซึง สำหรับเครื่องดนตรีที่ไมไดตั้งเสียงตายตัว เชน สะลอ ระยะหางของแตละ
เสียงจะตางไปจาก ซึง เพราะสามารถเคลื่อนนิ้วปฎิบัติไปตามตองการได
๒. มีรปู แบบทีเ่ รียบงาย ไมสลับซับซอน ในการดำเนินทำนองของเพลงพืน้ เมืองลานนานัน้ จะดำเนินไปอยางเรียบ ๆ
ไมมีเสียงสูงมากหรือต่ำมาก มีระดับเสียงอยูในระดับปานกลาง ตัวอยางเชน เพลงฤๅษีหลงถ้ำ
เพลงฤๅ ษีหลงถ้ำ
---ท
---ล
---ฟ

- ดดด
ดรดซ
- - ลซ

-ท-ร
---ล
- ฟลซ

ดดดด
ดรลด
-ร-ม

รมซร
---ล
----

มรดซ
ดลซฟ
ซดรม

---ล
ซฟรฟ
ซลซม

ดรดซ
ซล - ซ
-ร-ด

จากทำนองเพลงฤๅษีหลงถ้ำมีขอนาสังเกตวาการดำเนินทำนองมีระดับเสียงอยูใน ๑ Octave สวนใหญเสียงไมสูง
หรือต่ำลงมาเกิน ๑ Octave ไมมีครึ่งเสียง เพราะจัดอยูใน Pentatonic Scale และการเคลื่อนที่ของทำนองเพลงไมมีเสียง
กระโดดมาก ขณะเดียวกันเพลงฤๅษีหลงถ้ำมีลักษณะการเคลื่อนที่ของทำนองไปเรื่อย ๆ ธรรมดาปกติ ไมมีเสียงสูงมาก
๗
๘

ราชบัณฑิตยสถาน. สารานุกรมศัพทดนตรีไทย ภาคคีตะ-ดุริยางค ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพสหมิตร
พริ้นติ้ง, 2545, 85-86.
มานพ วิสุทธิแพทย. “ดนตรีไทยวิเคราะห”. ในที่ระลึกงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 22 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
กรุงเทพฯ:สำนักพิมพชวนพิมพ, 2534, 3-4.
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แลวลงมาต่ำ จะคอย ๆ เปลี่ยนเสียงไปเรื่อย ๆ ตามลำดับ ถามองจากตัวอยางโนตสากลจะเห็นไดชัดเจนมากที่สุด นี่คือ
ความเรียบงายที่เปนลักษณะของเพลงพื้นเมืองลานนา
๓. มีอัตราจังหวะอยูในระดับปานกลาง คือจัดอยูในอัตรา ๒ ชั้น ซึ่งแตละเพลงนักดนตรีสามารถบรรเลงเร็วหรือ
ชาก็ได แตตามรูปแบบที่มีมาดั้งเดิมนั้นจะบรรเลงอยูในระดับปานกลาง จึงจะเปนเอกลักษณลานนาและตรงตามจุด
ประสงคขอผูแตง
สวนจังหวะหนาทับที่บงบอกถึงความเปนลานนา และสำเนียงลานนา คือ หนาทับเมือง แตปจจุบันไดเกิดหนาทับ
พิเศษใหม ๆ ขึ้นมามากมาย ที่นำมาประกอบดนตรีพื้นเมืองลานนา เชน หนาทับพิเศษที่ อาจารยมนตรี ตราโมท ไดแตง
ขึ้นเพื่อใชประกอบเพลงลีซอ เปนตน
๔. เครื่องดนตรีที่ใชบรรเลงก็มีสวนสำคัญประการหนึ่ง ที่จะสื่อสำเนียงความเปนลานนาไดชัดเจน กลาวไดวา ใน
การบรรเลงเพลงลองแมปง ถาเอาเครื่องดนตรีชนิดอื่นที่ไมใชเครื่องดนตรีพื้นเมืองลานนา เชน ระนาด เปยโน ก็สามารถ
จะกระทำไดและยังคงความเปนลานนาในแงของทำนองเพลง แตจะไมไดในเรื่องของสำเนียงและความรูสึก เพราะฉะนั้น
เครื่องดนตรีจึงเปนสวนสำคัญประการหนึ่งที่บงบอกความเปนลานนาไดเชนกัน
๕. ดนตรีพื้นเมืองลานนามีความเปนตัวตนอยูในตัวเอง อันเกี่ยวของกับขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
หรือความเปนอยูของชนชาวลานนาไดเปนอยางดี โดยสะทอนออกมาจากบทเพลง
ลักษณะการดำเนินทำนองที่ปรากฏมากที่สุดในบทเพลงพื้นเมืองลานนา เปนการบรรเลงทางเก็บธรรมดา และการ
บรรเลงทางกรอ สวนมากจะเปนเพลงสั้น ๆ บรรเลงกลับไปมา เชน เพลงลองแมปง เพลงสาวไหม และเพลงปราสาทไหว
เพลงลองแมปง
---ซ
----ซ-ล

- ซซซ
ซดรม
-ด-ร

ลซมซ
รมซม
มรซร

-ล-ด
รด - ร
มรดล

-------ดรม

ซลซด
ซดรม
-ซ-ล

ซลซด
รมซม
ซลดล

มรซม
รด - ร
ซม - ซ

เพลงลองแมปง มีทว งทำนองเพลงเรียบงาย การเคลือ่ นทีข่ องเสียงคอยเปนคอยไป ดำเนินทำนองทางเก็บธรรมดา
สลับกับการกรอเล็กนอย สะทอนใหเห็นอารมณเพลงที่บงบอกถึงวิถีชีวิต ความเปนอยูของชาวลานนาที่เรียบงาย
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เพลงสาวไหม
ทอน ๑
------- ม- ร

---ซ
---ซ
-ด-ล

- - -ล
- - ลซ
- มรด

-ด-ม
- ม- ร
- ลดซ

---ร
-ด-ร

มรดล
-ม-ซ

- มรด
- - ลซ

-ลดซ
- ม- ร

ทอน ๒
-ซ-ล
-ล-ซ
-ม-ร

ซลซซ
----ด-ล

----ม-ร
- มรด

------- ลดซ

- ด -ล
-ม-ร

ดลซด
- ด -ล

-ร-ม
ซมซล

----ด-ร

ทอน ๑

ทอน ๒

เพลงสาวไหม สะทอนใหเห็นถึงการสาวเสนไหมที่ตองใชความละเอียดออน ความปราณีตในการทำ ลักษณะของ
เพลงดำเนินไปอยางชา ๆ นุมนวล บรรเลงทางกรอเปนหลัก สลับกับการบรรเลงทางเก็บธรรมดาบาง ดำเนินไปอยางชา ๆ
ตามลักษณะการสาวเสนไหม
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เพลงปราสาทไหว
---ซ
---ฟ

- ซซซ
มรดด

ฟมฟซ
มดซฟ

-ท-ด
มรดด

- - รด
- ดมฟ

ทซทด
ซดมฟ

รดทซ
- ทดร

ทซฟม
- ดทซ

เพลงปราสาทไหว ลักษณะของทำนองเพลงสะทอนถึงความเศรา ความเหงา สวนใหญชนพื้นเมืองลานนามักจะใช
บรรเลงในงานโศกเศราหรืองานศพ คำวาปราสาทไหว คือ ยอดปราสาททีใ่ ชประกอบในขบวนศพของชาวลานนา ในการแหศพ
ไปเผาทีป่ า ชาตามประเพณีดงั้ เดิม และเวลาลากศพยอดปราสาทก็จะไหวไปมา ลักษณะของเพลงมีทำนองเศรา เหงา อาลัย
ประเด็นที่บงบอกถึงความเศราของเพลงนี้คือ การใชโนตเสียง ที และ ฟา ซึ่งจะแทรกอยูในทุกวรรคของเพลง และไมพบ
มากนักในทำนองเพลงพื้นเมืองลานนา

บทสรุป
ดนตรีพื้นเมืองลานนาเปนบทเพลงสั้น ๆ ไมสลับซับซอน ทวงทำนองไพเราะจดจำงาย สำเนียงในการบรรเลงและ
การขับรองนุม นวลออนหวาน แฝงดวยความรักความสงบและระเบียบแบบแผนทีด่ ี คลายวัฒนธรรมอันดีงามของชาวลานนา
การสรางสรรคศิลปะดนตรีในแตละกลุมชนมักเปลี่ยนแปลงอยูโดยธรรมชาติ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ
หรือความพึงพอใจของคนสวนใหญ กระทั่งเปนกระแสนิยมของสังคมในที่สุด
จากอดีตที่เคยเปนอาณาจักรแหงสังคมและวัฒนธรรมที่เจริญรุงเรือง ลานนายังคงเปนแหลงรวมวัฒนธรรม
อันหลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานชาติพันธุอันเปนจุดกำเนิดของอารยธรรมที่มีประวัติความเปนมาอันยาวนาน
สั่งสมประเพณีวัฒนธรรมดีงามตลอดจนถึงพัฒนาการดานดนตรีพื้นบานที่ยังคงสืบสานจากอดีตสูปจจุบันไดอยางตอเนื่อง
จวบจนทุกวันนี้ บนความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย
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