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การศึกษาวิจยัเร่ืองแน : พฒันาการและกระบวนการสราง มวีตัถปุระสงคเพือ่การศึกษาถึงกระบวนการสืบทอด
และวธิกี ารสรางแน โดยใชระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคณุภาพและทฤษฎกีารศกึษาทางมานษุยดนตรวีทิยาในการศกึษาขอมลู
จากภาคเอกสารและภาคสนาม ผลการวิจัยพบวา

1. แน เปนเครือ่งดนตรีทีม่ปีระวัตคิวามเปนมาและมีการใชงานมามากกวา 700 ป และไดรบัอทิธพิลการแพร
กระจายทางวัฒนธรรม จากเครื่องดนตรีคือปซูนนาจากเปอรเซีย จากการศึกษาแน มีกระบวนการวิธีการสืบทอดอยู 
2 อยางคือ 1. กระบวนการสืบทอดทางดานการบรรเลง 2. กระบวนการสืบทอดทางดานการสราง เปนการสืบทอด
โดยวิธีมุขปาฐะ โดยการสอนตัวตอตัวระหวางครูกับลูกศิษย

2. กระบวนการสรางแน พบวา แนที่ใชอยูปจจุบันมีอยูดวยกัน 2 ขนาดคือ แนหลวง และแนหนอย แนทั้ง 
2 ขนาดมีกระบวนการสรางที่เหมือนกัน คือ 1. สรางเลาแน 2. สรางลําโพงหรือถวา 3. สรางลิ้นแน หรือกําพรวด 

แน เปนเครื่องดนตรีพื้นบานลานนาประเภทล้ินคู (Double-reed aerophone) มีใชอยู 2 ขนาดในปจจุบัน 
มีระดับเสียงหลักตามจํานวนรูนับ 7 เสียงและสามารถใหเสียงเกิดขึ้นไดมากกวา 1 ชวงทบ (Octave) โดยมีระยะหาง
เสียงแตละเสียงไมเทากัน เสียงที่สามารถปรากฏไดทั้งหมด 14 เสียงโดยประมาณ 

Abstract

This research looks into the heritage of  hnae, a double-reed aerophone instrument indigenous 
to Thailand’s northern region, and the methods for creating the instrument. Nhae has seven holes on its 
body, through which seven main notes are produced. The instrument can produce more than one octave of 
notes with diff erent intervals between them, and a total of 14 diff erent sounds can be made on it. Using a 
qualitative research methodology and theories in ethnomusicology to analyze data from a review of literature 
and fi eld research, the following fi ndings were made : 

1. Hnae heritage : An instrument dating back over 700 years and still in use today, hnae is infl uenced 
by the Persian Zurna. The hnae heritage has been passed down through : 1.1 the playing of the instrument; 
1.2 the making of the instrument taught orally by teacher to student.
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2. Hnae making : Today two diff erent types of  hnae  are in use : hnae-luang  (big  hnae) and 
hnae-noi (small hnae). The creation of both types of hnae consists of : 2.1 the making of lao-hnae (coni tube); 
2.2 the making of tawa (bell); and 2.3 the making of lin-hnae (reed).

º·¹íÒ

ประเทศไทยเปนชาติหนึ่งท่ีตกอยูในกระแสโลกาภิวัตน ความเจริญทางวัตถุไหลบาเขามาตามกระบวนการ
สื่อสารแบบไรพรมแดน วิถีชีวิตของคนและสังคมเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วปลอยใหขนบธรรมเนียมประเพณี
วฒันธรรมไทย ซึง่เปนมรดกของชาตทิีน่าภูมใิจเกิดการผสมผสานกบัแนวนยิมใหมๆ  ทาํใหอนชุนรุนหลงัไมอาจทราบ
รองรอยความเปนมาหรือรากเหงาแหงวัฒนธรรมของชาติเราได

ผลจากกระแสโลกาภิวัตนดังกลาว ไดสะทอนภาพใหเห็นถึงความไมหยุดน่ิงของวัฒนธรรมท่ีมนุษยสรางข้ึน
และเกิดการปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลายุคสมัย วัฒนธรรมในสังคมไทยมีลักษณะเดนในดานตางๆ มากมาย เชน 
ลักษณะความหลากหลายทางชาติพันธุ, ภาษา, เครื่องแตงกาย, อาหาร, ดนตรี, นาฏศิลป เปนตน 

ศิลปวัฒนธรรมของชาวลานนามีความเก่ียวของกับพุทธศาสนา ประเพณี ความเช่ือทางไสยศาสตร และ
โหราศาสตร โดยสะทอนภาพลักษณตางๆ สามารถพบเห็นไดในรูปแบบของศิลปะและพิธีกรรมในปจจุบัน เชน 
จิตรกรรมตามฝาผนังภายในพุทธสถาน การทําพิธีสูขวัญ การเลี้ยงผีเจาที่ ผีเจาปูเจายาและเทวดา ประเพณีการบวช 
เหลาน้ีลวนแสดงใหเหน็ถงึความเปนเอกลักษณของชาวลานนา สภาพสังคมของชาวลานนาต้ังแตอดีตถงึปจจุบนั เปน
สงัคมท่ีพึง่พาอาศัยซึง่กนัและกัน ศลิปวัฒนธรรมความเช่ือตางๆ ไดถกูถายทอดมาสูชนรุนหลัง ใหไดศกึษาและสืบทอด
โดยวิธกีารตางๆ ปจจบุนัวฒันธรรมทางดนตรีพืน้บานลานนา ทีไ่ดรบัอทิธพิลของดนตรีตะวนัตกและดนตรีสมยันยิม
เขามาผสมผสานกันอยางมากมาย ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในหลายรูปแบบเชน วงดนตรี เครื่องดนตรี เปนตน

เครื่องดนตรีลานนามีพัฒนาการหลายประเภทสามารถจําแนกตามลักษณะของการบรรเลงทั้งเครื่องดีด สี ตี 
เปา เชน เครื่องดีดมี ซึง, พิณเพียะ, เคร่ืองสีมี สะลอ, เครื่องตีมี ฆอง กลองแอว กลองปูชา กลองหลวง, เครื่องเปา
มี ขลุย ปจุม แน เปนตน 

แนเปนเครื่องดนตรีประเภทเคร่ืองเปาของลานนามีความคลายคลึงกับเครื่องดนตรีไทยคือ ปไฉน ปชวา และ
ปมอญ แนเปนเครื่องดนตรีลานนาท่ีไดรับความนิยมนํามาบรรเลงประสมวงดนตรีของลานนา เชน วงตึ่งโนง 
ใชประกอบการฟอนเล็บ ฟอนเทียน และบรรเลงประสมวงปาดเมือง (ปพาทยลานนา) 

วฒันธรรมการแหของดนตรลีานนานบัไดวาเปนส่ือทีส่ะทอนถงึบทบาทในการรบัใชวถิชีวีติของชาวลานนาและ
ตอบสนองสังคม โดยเฉพาะแน ทีไ่ดรบัใชสงัคม บรรเลงประกอบพิธคีวามเช่ือทางพุทธศาสนาและพิธกีรรมความเช่ือ
เกีย่วกบัผี บทบาทของแน ยงัคงสบืสานพฒันาการปรบัเปล่ียนตามยคุสมยัในสังคมลานนาเรือ่ยมา การแพรกระจาย
ของวัฒนธรรมดนตรีตะวันตกทําใหมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลายในดานของดนตรี เชน การนํา
เครือ่งดนตรลีานนามาบรรเลงเพลงไทยลกูทุงหรอืเพลงไทยสมยันยิม ดวยเหตนุีจ้งึทําใหเกดิการปรบัเปลีย่นดดัแปลง
ลักษณะของเครื่องดนตรีใหสามารถบรรเลงใหเขากับทํานองของดนตรีสากลหรือดนตรีไทย การเปลี่ยนแปลงทาง
วฒันธรรมดนตรีเชนนีม้อีทิธพิลสงผลตอสถานภาพของแน ซึง่ลกัษณะของกระบวนการถายทอดการสรางแบบโบราณ
ไมมกีารจดบนัทึกแตใชการถายทอดโดยรปูแบบมขุปาฐะ หรอืการบอกเลาและใชวธิกีารสงัเกตของผูสบืทอด ลกัษณะ
เชนนี้ทําใหเกิดพัฒนาการและกระบวนการสรางแน แตกตางกันไปตามภูมิปญญาของชาง
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จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญท่ีควรคาแกการศึกษาวิจัยคนควาถึงกระบวนการ
และกระบวนการสรางแน เพื่อเปนขอมูลความรูในการพัฒนาแน ใหมีคุณภาพและสืบทอดภูมิปญญาในการสรางแน
ของทางลานนา จึงไดเสนอโครงการวิจัยนี้เพื่อเปนประโยชนตอการศึกษาเกี่ยวกับดนตรีพื้นบานลานนาตอไป

ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢Í§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเรื่องท่ีเกี่ยวของกับแน เครื่องดนตรีลานนาโดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ
ดังนี้

1. เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาและพัฒนาการของแน
2. เพื่อศึกษาถึงกระบวนการสรางแน

ขอตกลงเบ้ืองตน
ผูวิจัยเลือกศึกษากระบวนการวิธีการสรางแน ที่สรางโดยสลาแน ชื่อนายสุรพงษ กิติสิทธิ์ บานเลขที่ 112/2 

ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เกณฑที่เลือกเพราะมีคุณสมบัติดังนี้
1. เปนบคุคลท่ีมชีือ่เสียงและเปนทีย่อมรับกนัวาเปนสลาแนท่ีมคีวามเช่ียวชาญดานการสรางแนท่ีไดรบัความ

นิยมมากที่สุดในปจจบุัน
2. เปนทั้งผูที่มีความเช่ียวชาญทางดานการบรรเลง ผูผลิตและผูสอน
3. ศิลปนนักดนตรีพื้นบานที่บรรเลงแน นิยมใชแนที่นายสุรพงษ กิติสิทธิ์เปนผูสราง 

สมมุติฐานการวิจัย
การร้ือฟนองคความรูวฒันธรรมเร่ืองแน เครือ่งดนตรีลานนาสามารถปรับประยุกตเพือ่นาํไปสูการพัฒนาการ

กระบวนการปรับเปลี่ยนทางดานวัฒนธรรมดนตรีลานนาได

ÇÔ Õ̧´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

การดําเนินการวิจัย แบงออกเปน 4 ขั้นตอนดังนี้
1. การเก็บขอมูล (Data-Collection) 

1.1 แหลงขอมูลเอกสาร ไดแก เอกสาร หนังสือ บทความ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับดนตรีลานนา, 
เครื่องดนตรีลานนาและแน

1.2 แหลงขอมูลบุคคล ไดแก ครูผูสอนดนตรีพื้นบานลานนา, สลาแน, นักดนตรีพื้นบานลานนา, 
คณะแหพาทยคอง จํานวนทั้งสิ้น 8 คน 

2. การจัดกระทํากับขอมูล 
เมื่อไดขอมูลทั้งหมดจากเอกสาร หลักฐาน และขอมูลสนาม แลวนํามาจัดระบบใหเปนระเบียบ แยกเปน

หมวดหมูเพื่อสะดวกในการนําไปวิเคราะห
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2.1 นําขอมูลที่ไดจากการรวบรวมขอมูลภาคสนามท่ีเกี่ยวของทั้งหมดมาเรียบเรียงสังเคราะห อางอิง
นําเสนอตามประเด็นที่ศึกษา โดยนําเสนอไวในสวนของการทบทวนวรรณกรรม และสวนตางๆ ของเน้ือหาเพ่ือใช
วิเคราะหอางอิง

2.2 นําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณบุคคลขอมูลในงานภาคสนาม มาทําการเรียบเรียงสังเคราะหขอมูล 
อางอิงนําเสนอเพื่อใชวิเคราะหอางอิงในเนื้อหาโดยรวม

2.3 นําขอมูลที่ไดจากการวัดเสียงแนในงานภาคสนาม นําเสนอตามจริงจากเครื่องวัดเสียง
2.4 นําขอมูลภาพถายมาศึกษารายละเอียด และเรียบเรียงสาระที่ไดจากการบันทึกภาพในงานสนาม

นําเสนออางอิงเพื่อประกอบการอธิบายใหเกิดความชัดเจนมากขึ้น
3. การวิเคราะหขอมูล (Data-Analysis)

การวเิคราะหขอมูลผูวจิยัใชวธีิการนาํขอมลูมาวเิคราะหอยางละเอยีดตามหลกัการของสวนศาสตร (Equal 
Temperament) และหลักมานุษยดนตรีวิทยา (Ethnamusicology) โดยใชทฤษฎีและเคร่ืองมือตางๆ ดังนี้

3.1 การวัดเสียง การวัดเสียงผูวิจัยใชวิธีการวัดเสียงจากวัสดุเครื่องดนตรีจากงานภาคสนามตามสภาพ
จริง โดยใชเครื่องวัดเสียง Auto Chromatic Tuner รุน-TM 40 ของ KORK เปนเครื่องมือวัดระดับคาความถ่ีของเสียง
เครื่องดนตรี แน ทั้ง 2 ขนาด เคร่ืองมือดังกลาวแสดงผลดวยอักษรดวยมาตรฐานตามระบบตะวันตก +- ดวยความถ่ี
ขึ้นลงไดในชวงระยะ 5 Hz 

3.2 การหาคาความถ่ีเสียง การหาคาความถ่ีจากงานวิจัยโดยการวัดหาคาความถ่ีตามสภาพเสียงจริง
ของเครื่องดนตรีที่ไดจากงานสนาม และแสดงในรูปแบบของตารางเปรียบเทียบ

3.3 ระบบเสียง ผูวิจัยนําเสียงตางๆ ของแน ที่วัดได แสดงลักษณะบันไดเสียงของแน เพื่องายตอความ
เขาใจ โดยการจัดแบงหัวขอการวิเคราะหดังนี้

 พัฒนาการของแน 1. ประวัติความเปนมาของแน 2. ลักษณะทั่วไปทางกายภาพของแน
 วิธีการสรางแน 1. ขั้นตอนและการเตรียมการ 2. การสรางแน 3. ระบบเสียงของแน
 แน เปนเครือ่งดนตรปีระเภทเครือ่งเปาสรางจากไมเนือ้แขง็มลีกัษณะเปนทอ (Cylinder) เกดิเสยีงโดย

การเปาลมกระทบลิน้คูทีท่าํจากใบลาน (Reed) ในการวเิคราะหระบบเสยีงของนายสรุพงษ กติสิทิธิใ์นการหาคาความถี่
ของเสียงแน ในการบันทึกระดับเสียงของแนน้ัน ผูวิจัยไดบันทึกเปนโนตสากลลงบนบรรทัด 5 เสนเปนการแสดง
สัญญาลักษณ ในการปรากฏของโนตนั้น เปนเพียงการยืมมาใชทางสัญลักษณเทาน้ัน และเปนการแสดงลักษณะ
ทางบันไดเสียงของแน เพื่องายตอความเขาใจ

 วิธีการวัดเสียงสามารถทําได 2 ขั้นตอนคือ
 1. การวัดเสียง ฟงเสียงเพื่อหาคาความถ่ี ในการวัดเสียงแน ผูวิจัยไดเชิญผูมีประสบการณทางดาน

ดนตรีมารวม การวัด ฟงเสียง และคํานวณ ดวยการทําซ้ําๆ
 2. การเปาแนเพือ่การวดัเสยีง การเปาผูวจิยัไดใหนกัดนตรทีีม่คีวามเช่ียวชาญในการบรรเลงแนเปน

ผูสาธิต ในการเปาเพื่อใหวัด และคํานวณคาเสียงของแนที่ไดแตละเสียงอยางถูกตองและแมนยํา
4. การนําเสนอผลการวิจยั 
 การนําเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค ผูวิจัยขอนําเสนอโดยใชวิธีการพรรณนาวิเคราะห (Descriptive 

Analysis) ดังนี้
4.1 วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 นําเสนอในบทท่ี 4 ประวัติความเปนมาและพัฒนาการของแน โดยมี

ประเด็นที่นําเสนอคือ
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 1. ประวัติความเปนมาของแน นําเสนอเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของแน ประวัติศาสตรที่มี
หลักฐานปรากฏที่เกี่ยวของกับแน

 2. พัฒนาการของแน เสนอความเปนมาบริบททางวัฒนธรรมท่ีเก่ียวของกับแน ท้ังทางตรงและทางออม
4.2 วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 นําเสนอในบทท่ี 5 กระบวนการสรางแน ประเด็นที่นําเสนอคือ
 1. ลักษณะท่ัวไปทางกายภาพของแน
  1.1 โครงสรางของแน นําเสนอรูปแบบโครงสรางหลักของแน
  1.2 สวนประกอบของแน นําเสนอสวนประกอบตางๆ ของแน
  1.3 ลักษณะการเกิดเสียง นําเสนอลักษณะที่มาของเสียงแน
  1.4 การจัดหมวดหมูของแน นําเสนอรูปแบบของแนท่ีใชกันอยูในปจจุบัน
 2. กระบวนการสรางแน
  2.1 ขั้นเตรียมการ นําเสนอวิธีการวัสดุอุปกรณเครื่องมือท่ีใชในการสรางแน
  2.2 ขั้นตอนการสรางแน นําเสนอขั้นตอนกระบวนการสรางแน
  2.3 ระบบเสียงของแน นําเสนอระบบเสียงของแน ที่สรางใชงานในปจจุบัน

¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

1. จากการศึกษาประวัติความเปนมาของแน มีความคลายคลึงกับปซูรนา แตโดยภาพรวมทางกายภาพแลว
นั้นนาจะเปนการแพรกระจายวัฒนธรรมทางดนตรีที่มีความกลมกลืนกันและเกิดความแตกตางกันออกไปตามแต
ลักษณะของวัฒนธรรมของแตละทองท่ีและกาลเวลา อยางไรก็ตามผูวิจัยมีขอสังเกตวาแน เปนเคร่ืองดนตรีที่มีมา
อยางชานานตามหลกัฐานทีป่รากฏในจากจารกึสมัยพระเจากอืนา พ.ศ.1913 จนถงึปจจบุนั ป พ.ศ.2554 อยูประมาณ 
641 ป ผูวิจัยสันนิษฐานวาแน นาจะมีใชมานานตั้งแตเริ่มกอตั้งนครเชียงใหม ราว 700 กวาป แตในยุคสมัยตางๆ 
อาจถูกนํามาใชผสมผสานกับวงดนตรีหรือการบรรเลงรวมวงในรูปแบบตางๆ กันไปในแตละยุคสมัยที่ปรากฏตาม
หลักฐานที่ผานมา 

2. กระบวนการสืบทอดแน จากการสัมภาษณศิลปนแนทั้ง 8 ทาน พบวาการสืบทอดทางดานการบรรเลง
ทัง้หมดเปนการสืบทอดแบบมุฐปาขะหรือการสบืทอดแบบปากตอปาก ในดานของกระบวนการสืบทอดทางดานการ
สรางนั้นเปนการสืบทอดแบบเดียวกับการสืบทอดทางดานการบรรเลง ซึ่งครูลูกศิษยผูสืบทอดตองศึกษาจากครูผูให
วชิา ทัง้นีข้ึน้อยูกบัครแูนแตละทานวามคีวามชํานาญในเร่ืองใดของแนก็จะทาํการถายทอดความรูในเร่ืองนัน้ๆ ใหแก
ผูสืบทอด

ตารางภาพการสืบทอดแนจากศิลปนทั้ง 8 ทาน

นายสุรพงษ กิติสิทธิ์
(นักดนตรีพื้นบานและ

สลาสรางแน)

อ.บุญยิ่ง กันธวงศ
(ครูสอนดนตรีพื้นบาน

ลานนา)

อ.รัตกาล สิงหแกว
(ครูสอนดนตรีพื้นบาน

ลานนา)

นายรักเกียรติ จันทรกอน
(นักดนตรีและชางประดิษฐ

เครื่องดนตรี)

นายสวงษ ตายพลู
(นักดนตรีพื้นบาน
และชางประดิษฐ
เครื่องดนตรี)

นายบุญยง อินใจ
(นักดนตรีพื้นบาน
และชางประดิษฐ
เครื่องดนตรี)

นายชาตรี โกกระธรรม
(นักดนตรีพื้นบาน

ลานนา)

ครูยืน เรือนดี

(เสียชีวิตแลว)
ครูอุดม หลีตระกูล

พอครูวิเทพ กันธิมา

(เสียชีวิตแลว)
พอครูเตื้อ จันทรกอน

พอครูกองคํา ไชยา

(เสียชีวิตแลว)
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 จากการแผนภาพการเก็บขอมูลจากศิลปนพื้นบาน
เห็นวาการสืบทอดแนในปจจุบันนั้น จะสืบทอดจากครูผูสอนหรือ
ศิลปนพื้นบานหรือบิดาเปนผูถายทอด เชน พอครูรักเกียรติ์ 
จันทรกอน เรียนจากพอครูตื้อ จันทรกอนซึ่งเปนบิดา นอกจากน้ัน
ทานอื่นๆ ก็ไดเรียนจากครูผูสอนทานอ่ืนๆ ตามแตโอกาสของ
ศิลปนแตละทาน จากการสัมภาษณและศึกษาหาขอมูลของผูวิจัย
พบวาการสืบทอดแนนั้น ขึ้นอยูกับตัวผูเรียนและครูผูสอนกับ
สถานการณและความสามารถและความตองการของผูเรียนเปน
สําคัญ 

 กระบวนการสืบทอดการสรางแน ผูวิจัยไดจัดเกบ็ขอมูล
จากศิลปนพื้นบานคือ นายสุรพงษ กิติสิทธิ์ อายุ 32 ป เปนสลา
สรางแน เปนนกัดนตรีทีม่คีวามชํานาญท้ังดานการบรรเลง การสราง
และการถายทอด ปจจุบันอาศัยอยูบานเลขที่ 112 /2 หมู 9 ตําบล
ดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เปนศิลปนเปนที่รูจักและ
เปนที่ยอมรับ ประกอบทั้งแนที่สรางไดรับความนิยมอยางสูงของศิลปนพื้นบาน นักเรียน นักศึกษา จากการศึกษา
สัมภาษณไดแสดงขอมูลกระบวนการวิธีการสืบทอดในการสรางแนวา กระบวนการวิธีการสรางแนนั้นตองอาศัยวิชา
และกระบวนการวิธีทางชางเขามาเก่ียวของอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยนายสุรพงษ ไดเรียนวิชาชางมาจากพอบุญรัตน 
ซึ่งเปนชางประดิษฐและสรางเคร่ืองดนตรีไทยและดนตรีพื้นบานที่มีชื่อเสียง และไดเรียนกับพอหนานดํารง ชัยเพชร 
เปนชางสรางและประดิษฐกลองแอวท่ีมีชื่อเสียงและเปนท่ียอมรับของวงการดนตรีพื้นบานและยังมีความเช่ียวชาญ
ดานวงตึง่โนง หลงัจากนัน้นายสรุพงษไดศกึษาโครงสรางของแนทีใ่ชกนัโดยทัว่ไป และไดสอบถามเรือ่งของระบบเสยีง
และโครงสรางการกําเนิดเสียงจากศิลปนพ้ืนบานท่ีมีประสบการณ และไดทดลองสรางดวยตนเองจนไดรูปแบบแน
ที่ประดิษฐไดจนถึงปจจบุัน

 การสรางแน ของนายสุรพงษ กิตสิทธิ์ แสดงถึง
กระบวนการเรียนรูวิชาทางดานการชางกับครูผูเปนชาง
ผูเชี่ยวชาญทางดานการสรางเครื่องดนตรีชนิดอ่ืนๆ จนมี
ความเช่ียวชาญทางดานการใชเคร่ืองมือและกระบวนวิธกีาร
ตางๆ จากนั้นไดนํากระบวนการและวิธีการน้ันๆ มา
ประยุกตกับการสรางแน จนไดรูปแบบของแนที่ใชใน
ปจจุบันนี้

3. กระบวนการสรางแน กระบวนการสรางแนผูวจิยั
ไดแยกการศึกษาออกเปนขอๆ ดังนี้

3.1 ลักษณะทั่ ว ไปทางกายภาพของแน
แนหลวง และแนหนอย มีสวนประกอบตางๆ ที่คลายคลึง
และเหมือนกัน ที่แตกตางเฉพาะขนาดแน ทั้ง 2 ขนาด 
มีสวนประกอบทั้งหมดอยู 8 สวนดังรายละเอียดดังนี้

 1. ลิ้นแน เปนลักษณะล้ินคู วัสดุทําจาก
ใบตาล ลิ้นแน ถือไดวาเปนแหลงกําเนิดเสียงจากการ
สั่นสะเทือน (The Vibration of reed) 2. บังลม, แปแหว 

แผนภาพแสดงการสืบทอดแน

แผนภาพแสดงกระบวนการเรียนและ

การสรางแนของนายสุรพงษ กิติสิทธิ์

พอครูผูฝกสอนแน

ขันตั้งสําหรับ
การขอเรียน

บทเพลงในการ
บรรเลงแน

ลูกศิษยผูสืบทอด

พอบุญรัตน 
ชางสรางเคร่ือง

ดนตรีไทยและพื้นบาน

กระบวนการและวิธีการ
ทางดานการสรางเคร่ือง

ดนตรี

แน รูปแบบท่ีใช
กันอยูในปจจุบัน

แน 
เคร่ืองดนตรี
ลานนา

พอหนานดํารงค
ชางสรางกลอง

นํากระบวนการ
ทางดานชาง

มาประยุกตเขากับ
การสรางแน
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หรอื ปะหวา ลกัษณะเปนแผนรปูวงกลมขนาดบาง 
ลักษณะการใชเพื่อสอดรับกับเลาแน 3. หลี้, 
ทอ หรือ หลอด ลักษณะเปนรูปทรงกระบอก 
4. คอแน คอื คอืสวนประกอบทีม่ไีวสาํหรบัผูเชอืก
รัง้ไวกบัตวัลาํโพงของแน 5. เลาแน คอื ลาํตวัหรอื
ทอลม มีลักษณะเปนทรงกระบอก ภายในเปน
รูปทรงกรวยคว่ํานิยมทําจากไมเนื้อแข็งเปนหลัก 
6. รนูบั คอืสวนทีม่กีารเจาะรลูงในสวนของเลาแน
ในแนวตรง รูนับนี้ใชสําหรับเปลี่ยนระดับเสียง
ใหสูง-ต่ําในเวลาบรรเลง 7. ถวา หรือ ลําโพง คือสวนที่ทําหนาที่เปนลําโพงของตัวเครื่องติดกับเลาแน โดยใชเชือก
รั้งไวในลักษณะการประคอง วัสดุที่ใชทําถวามักเปนทองเหลือง 8. ไมซวกลิ้น หรือไมฉนวน ใชสําหรับนวดหรือคลี่
ลิ้นแนท่ีตีบตัน จากการเปา ใหลิ้นเกิดชองวางเพื่อใหเกิดการสั่นสะเทือนของเสียงที่ชัดเจนและงายตอการเปา 
(สวนนี้จะแยกออกจากแน)

3.2 ลักษณะของการกําเนิดเสียง 
 ลกัษณะการกาํเนดิเสยีงของแน เกดิขึน้ไดจากการสัน่สะเทือนของลมจากการเปาของสลาแน โดยการ

เปานั้นจะบังคับลมพุงไปกระทบกับลิ้นแนทําใหเกิดเสียง ในขณะที่ทอลมแนหรือเลาแน ทําหนาท่ีเปนตัวกําธรและ
เปล่ียนระดับความสูงตํ่าของเสียง โดยการเปด-ปด รนูบับนทอลมของแน และผานไปยังตวัลําโพง เพือ่ทําหนาท่ีกาํธร
เสียงใหเกิดความกองกังวาน ลักษณะดังกลาวสามารถแยกสาระสําคัญของการเกิดเสียงโดยสรุปไดดังนี้

 1. พลังงาน (Power Supple) คือ คนเปาหรือสลา
 2. แหลงกําเนิดเสียง (Generator) คือ ลิ้นแน
 3. ตัวกําธร (Resonator) คือ เลาแน และถวา
 ลกัษณะการเกดิเสยีงของแนในระดบัตางๆ จาก

การบรรเลง นัน้ขึน้อยูกบัสลาแนท่ีสามารถวางน้ิวไดแบบอิสระ 
คอื ในการวางน้ิวจะมีลกัษณะเฉพาะใชบรเิวณกึง่กลางของรูนบั
ลักษณะการใชนิ้วของแน เนื่องมาจากมีพื้นที่สัมผัสในสวน
ของนิ้วมากกวาปลายนิ้ว ลักษณะการวางน้ิวของสลาแนจึงเปนลักษณะแบบเหยียดตรง

3.3 ขั้นตอนการสรางแน 
 ขั้นตอนการสรางแนสรางจากสวนประกอบหลักของแนคือ 1. สรางเลาแน 2. สรางลําโพงแน

 3. สรางลิ้นแนและปากเปา  

สวนประกอบของแน

สวนประกอบของแน

7. ลําโพงหรือถวา

6. รูนับ
1. ลิ้นแน

2. บังลม

4. คอแน 3. ลี้ทอ

5. เลาแน

3. เลาแน 
ตัวกําธรเสียง

1. พลังงานจากคนเปา

2. ลิ้นแน
แหลงกําเนิดเสียง

2. ลําโพง 3. ลิน้แน, กาํพรวดและบังลม

1. เลาแน
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เสียงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

แนหลวง ดฺ รฺ มฺ ฟฺ ซฺ ลฺ ทฺ ด ร ม ฟ ซ ล ท

แนหนอย ซฺ ลฺ ทฺ ด ร ม ฟ ซ ล ท ดํ รํ มํ ฟ

3.4 ระบบเสียงของแน
 แนที่ใชในปจจุบัน มีอยูดวยกันสองขนาด คือ แนหนอย และแนหลวง ดวยเหตุนี้การศึกษาวิจัยระดับ

เสียง บันไดเสียง ชวงเสียง จึงครอบคลุมทั้งสองแบบ ในงานวิจัยผูวิจัยกําหนดใหเสียงที่ต่ําที่สุดแทนดวยเลขอารบิก
คือเลข 1 และเรยีงลาํดับไปจนสดุเสยีงทีแ่นสามารถทาํไดตามความจรงิ โดยมกีารตาํแหนงการเปด-ปดรนูบั เพือ่การ
วัดเสียงของแนทั้ง 2 ขนาด ดังนี้

 การวัดเสียงของแนตั้งแตเสียงที่ 1 ไปจนถึงเสียงท่ี 14 โดยผูวิจัยใหสลาแน หรือนักดนตรีพื้นบาน
ลานนาที่มีความชํานาญในดานการบรรเลงแนเปนผูเปาทดสอบเสียงเพื่อหาคาความถี่เสียงโดยใช

 เครื่องวัดเสียง Auto Chromatic Tuner รุน-120 ของ KORK เปนเครื่องมือวัดระดับคาความถ่ีของ
เสียงเคร่ืองดนตรี แน ทั้ง 2 ขนาดเคร่ืองมือดังกลาวแสดงผลดวยอักษรดวยมาตรฐานตามระบบตะวันตก +-ดวย
ความถี่ขึ้นลงไดในชวงระยะ 5 Hz

 ผลจากการวัดเสียงของแนหลวงและแนหนอยดวยเคร่ืองมือวัดความถ่ีของเสียงเปนไปตามระดับ
ความถี่ของเสียงแนหลวง

 • คาความถ่ีเสียงที่ต่ําที่สุดคือ 217.5 Hz ในตําแหนงเสียงที่ 1
 • คาความถ่ีเสียงที่สูงที่สุดคือ 826.25 Hz ในตําแหนงเสียงที่ 14
 ระดับความถี่ของเสียงแนหนอย
 • คาความถ่ีเสียงที่ต่ําที่สุดคือ 316 Hz ในตําแหนงเสียงที่ 1
 • คาความถ่ีเสียงที่สูงที่สุดคือ 1,177.75 Hz ในตําแหนงเสียงที่ 14

ÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å

จากการศึกษาคนควาเบ้ืองตนของผูวิจัยแนน้ันมีความคลายคลึงกับปซูรนา แตโดยภาพรวมทางกายภาพ
แลวนั้นนาจะเปนการแพรกระจายวัฒนธรรมทางดนตรีที่มีความกลมกลืนกันและเกิดความแตกตางกันออกไป
ตามแตลักษณะของวัฒนธรรมของแตละทองท่ีและกาลเวลา อยางไรก็ตามผูวิจัยมีขอสังเกตวาแน เปนเครื่องดนตรี
ที่มีมาอยางชานานตามหลักฐานที่ปรากฏในจากรึกสมัยพระเจากือนา พ.ศ.1913 จนถึงปจจุบัน ป พ.ศ.2554 
อยูประมาณ 641 ป ผูวิจัยสันนิษฐานวา แนนาจะมีใชมานานตั้งแตเริ่มกอตั้งนครเชียงใหม ราว 700 กวาป แตในยุค
สมัยตางๆ อาจถูกนํามาใชผสมผสานกับวงดนตรีหรือการบรรเลงรวมวงในรูปแบบตางๆ กันไปในแตละยุคสมัย
ที่ปรากฏตามหลักฐานที่ผานมา จากการสันนิษฐานของผูวิจัยแลวความเปนมาและชื่อเรียกแนและป ในความเขาใจ
ของชาวลานนา ตางสื่อความถึงเครื่องดนตรีคนละชนิด อยางไรก็ตามการสื่อความใหเขาใจโดยทั่วกันบางครั้ง
ก็เรียกวา ปแน เพื่อขยายความใหคนนอกวัฒนธรรมเปนที่เขาใจกันในเบื้องตน เพื่อนําไปสูคําเรียกขานเฉพาะ 
ตามที่ปรากฏในวัฒนธรรม

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ลักษณะโดยทั่วไปของแน จึงมีความแตกตางจากปชุม โดยเฉพาะลักษณะ
ทางกายภาพและระบบการทํางานของลิ้น ที่ทําใหเห็นประเด็นขอแตกตางที่ชัดเจน ปชุมมีระบบการทํางานของลิ้น
แบบลิ้นอิสระ (free-reed aerophone) แนมีระบบการทํางานของลิ้นแบบลิ้นคู (double-reed aerophone) ประกอบ
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กับโครงสรางทางกายภาพที่แตกตางกันอยางเห็นไดชัดเปนมูลเหตุชี้นําถึงเครื่องดนตรีตางชนิดกัน ประกอบกับดวย
ภูมิปญญาที่สะทอนผานมุมมองของคนในวัฒนธรรม และการอธิบายเชิงวิชาการ การกลาวถึงเครื่องดนตรีทั้งสอง
ชนิดในลานนา โดยเฉพาะคําวา ปและแน จึงตางส่ือความถึงเครื่องดนตรีตางชนิดกัน 

จากการศึกษาประวัติความเปนมาของแน คําวา แน แมปรากฏหลักฐานจารึกอักษรกลาวอางถึงแนโดยตรง 
แตดวยลักษณะของแนที่ไมสามารถหาหลักฐานมายืนยันไดวา แนเปนเครื่องดนตรีของชาวลานนามาแตสมัยใด 
โดยสวนมากเช่ือกันวาเกิดจากการหยิบยืมระหวางชนชาติตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย เนื่องดวยเปนเครื่องเปาลิ้นคู 
มีลักษณะการใชสอยท่ีแพรหลาย จากกระบวนการจดจําถายทอดความรูแลกเปล่ียนในรูปแบบวัฒนธรรมมุขปาฐะ 
ที่อาศัยการจดจําเปนหลัก เนนการปฏิบัติมากกวาทฤษฎี อาศัยการฟงเปนหลัก และส่ิงที่พบจากการศึกษาวิจัย
อกีแบบหนึง่คอื กระบวนการสบืทอด ไมวาจะเปนทางดานการบรรเลงและการสรางแน ไมมรีะเบยีบแบบแผนทีช่ดัเจน 
จึงทําใหเกิดความหลากหลาย ดวยเหตุดังกลาวทําใหเกิดการขาดการพัฒนาการที่มีหลักเกณฑที่แนนอน นอกจากนี้
พัฒนากระบวนการเรียนรูสืบสานองคความรูเกี่ยวกับแนในภาพรวมเปนไปในลักษณะการสืบทอดแบบวัฒนธรรม
มุขปาฐะในลักษณะปากตอปากเรียนรูสืบทอดตอๆ กันมาโดยอาศัยความจําที่เปนเลิศ การฝกฝนท่ีเนนการปฏิบัติ
มากกวาทฤษฎีเนือ่งจากตองปฏิบตับินพ้ืนฐานจากการฟงในลักษณะการเขาใจเร่ืองเสียง เพราะแนลวนแตเกีย่วเน่ือง
พธิกีรรมดนตรใีนพธิกีรรม จาํเปนตองใชเสยีงตดิตอกบัอาํนาจส่ิงศกัดิส์ทิธิโ์ดยเฉพาะพธิกีรรมฟอนผ ีดวยการสบืทอด
แบบวัฒนธรรมมุขปาฐะ มกัไมมกีารจดบันทกึเปนลายลักษณอกัษร ทาํใหขาดหลักฐานท่ีชดัเจน องคความรูสวนใหญ
มักอยูกับนักดนตรีอาวุโส หากนักดนตรีเหลานั้นเสียชีวิต องคความรูตางๆ ยอมดับสูญไปพรอมกับนักดนตรีระดับ
พอครูเหลานั้น

ประเด็นดังกลาวเปนปญหาท่ีปรากฏอยูในปจจุบัน อยางไรก็ตามกระบวนการสืบทอดน้ัน มีทั้งลักษณะ
การเรยีนรูจากคร ูหรอืพอคร ูและการเรยีนรูดวยตนเองในลกัษณะครูพกัลักจํา อาศยัประสบการณการบอกกลาวและ
ฝกฝนดวยตนเอง สัมฤทธิผลที่ไดยอมข้ึนอยูกับความมานะพยายามของผูเรียนเอง

กระบวนการสรางแนจากการศึกษาวิจัยพบวา กระบวนการสรางแนที่สงผลตอลักษณะทางกายภาพของแน 
ไมมีมาตรฐานที่แนชัด อาศัยการดัดแปลงไปตามความนิยมของศิลปนผูเลน และประสบการณประกอบจินตนาการ
ของสลาแนกับการนําวัตถุดิบมาใชในการสราง การใชวัตถุดิบเปนไปตามวัตถุดิบธรรมชาติมาใชจนกลายเปนหลัก
ยดึถอืปฏบิตัสิบืมาของสลาแน ทาํใหการควบคมุปจจัยดงักลาวอาจคลาดเคลือ่นจากมาตรฐาน อยางไรกต็ามจากการ
ศึกษากระบวนการสรางของสลาแนผูใหขอมูลยังถือไดวามีระบบการควบคุมการผลิตที่ดีและมีขั้นตอนท่ีชัดเจน 
ทัง้การเตรียมการวัตถดุบิและกระบวนการผลิต แตกม็ปีจจัยทีเ่ปนอปุสรรคบางประการในสภาพปจจุบนัการหาวัตถุดบิ
ที่ใชผลิตนั้น ไมเอ้ืออํานวย โดยเฉพาะไมเก็ดที่เปนไมที่เหมาะกับการผลิตแนมีจํานวนลดลงเรื่อยๆ และถือไดวาเปน
ไมที่มกีฎหมายควบคุม และไมมีการปลูกทดแทนอยางจริงจัง ประกอบกับการเจริญเติบโตของไมเพื่อพอท่ีจะนํามา
ผลิตได ตองอาศัยปจจัยหลายประการ เชน สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศท่ีเหมาะสม การท่ีจะหาวัตถุดิบอยางอ่ืน
มาทดแทนหรือการใชวตัถดุบิเดิมใหคุมคามากท่ีสดุ เนือ่งจากพบวากระบวนการผลิตมกัเกิดขอผดิพลาดอยูบอยคร้ัง 
เชน การเจาะรูไมตรง อุปกรณสําหรับการผลิตไมมีคุณภาพ อาศัยการดัดแปลงเคร่ืองมือแบบตางๆ ของสลาแน 
เพื่อใชเปนกรณี ทั้งหมดลวนมีผลกับกระบวนการสรางทั้งนั้น

วิธีการกําหนดมาตรฐานในการผลิตนั้น นาจะนําการวัดสัดสวนคือ มอก. ของสลาแนท่ีไดรับการยอมรับ
เปนสวนใหญนํามากําหนดเปนมาตรฐานในขั้นตอนการผลิตเบื้องตน และควรมีการทดสอบคุณภาพของแนทุกเลา
ที่มีการผลิต เพื่อเปนการหามาตรฐานการผลิตที่ลงตัวและแนชัดในอนาคต
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โดย ผูชวยศาสตราจารยรณชิต แมนมาลัย

งานวิจัยเรื่อง แน : พัฒนาการและกระบวนการสราง ของอาจารยบูรณพันธุ ใจหลา 
นบัไดวาเปนงานวจิยัทีม่คีณุคาทีส่ะทอนใหเห็นถงึภมูปิญญาทองถิน่ลานนา ซึง่มคีวามนาสนใจ
ตั้งแตชื่อเรื่องที่ไดขยายรายละเอียดใหทราบถึงแนวทางการศึกษาในดานพัฒนาการและ
กระบวนการสราง ทําใหมีความชัดเจนในการตั้งชื่อเรื่อง

ในสวนของระเบยีบวธิวีจิยัไดใชกระบวนการเชงิคณุภาพ ซึง่เริม่ตัง้แตการรวบรวมขอมลู 
การสัมภาษณและการเขาไปมีสวนรวม ซึ่งดูจากผลการวิจัยแลวผูวิจัยไดลงมือปฏิบัติจริง 
ผลการวิจัยก็มีความสอดคลองกับหัวขอวิจัย นอกจากนี้ผูวิจัยไดใชเครื่องวัดเสียง ซึ่งเปน
เคร่ืองมือทางฟสิกสของเสียง สามารถใชวัดระดับเสียงของแน ดูระยะหางของเสียง และ

สามารถเปรียบเทียบความหางของแตละเสียงไดอยางเปนรูปธรรม ซึ่งทําใหงานวิจัยนี้มีคุณคา
และมีขอสนับสนุนในเชิงวิทยาศาสตร

ผลของการวิจัยสามารถนําไปสูการพัฒนาและเปนประเด็นในการศึกษาแนในแงมุม
อื่นๆ ได ซึ่งจะทําใหเกิดความกาวหนาในแวดวงวิชาการทางดานดนตรีวิทยาและมานุษยวิทยา
การดนตรีขั้นสูงตอไป
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