
ผลการศึกษา
     สำหรับในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบวาฆองบั้งรุนที่มีอายุมากที่สุด
และเปนจำนวนมากในเขตดินแดนเดิมของอาณาจักรศรีโคตรบอง จึงเชื่อวานาจะมีแหลงผลิตอยูที่น่ี
และเชื่อวาดองซอนเปนสวนหนึ่งของกลุมวัฒนธรรมที่ผลิตมโหระทึก แตอาจไมใชศูนยกลางการผลิต 
เพราะวัฒนธรรมซาหวิ่น (Sa Huynh) ที่พบในบริเวณแถบภาคกลางของเวียดนามใกลกับ
แขวงสะหวันนะเขตมีเอกลักษณเดน คือ วัฒนธรรมการฝงศพในภาชนะดินเผาขนาดใหญ 
(สุเนตร  โพธิสาร. 2558) ในชวง 500 ป กอนคริสตกาลพบวาบริเวณที่มีการคนพบฆองบั้ง(สุเนตร  โพธิสาร. 2558) ในชวง 500 ป กอนคริสตกาลพบวาบริเวณที่มีการคนพบฆองบั้ง
จำนวนมากที่สุด และลวนเปนถิ่นฐานเดิมของชนชาติลาว ฆองบั้งถูกใชในพิธีกรรม
ของสังคมเกษตรกรรมเพื่อทำใหฝนตกตองตามฤดูกาลในคติความเชื่อเรื่องพญาแถน 
และพญากบ เพราะฆองบั้งทำขึ้นเพื่อตีบูชาพญาแถน สวนชนชาติอื่นที่ไมมีความเชื่อถือ
เรื่องพญาแถนก็จะไมทำฆองบั้ง 
 

ฆองบั้ง : เครื่องดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมขอฝน
          ฆองบั้งเปนโบราณวัตถุชนิดหนึ่งที่คนลาวโบราณไดประดิษฐสรางขึ้นมาตามความเชื่อ
เกี่ยวกับแถน การทำฆองบั้งขึ้นมาเพื่อตีในพิธีไหวแถน ฆองบั้งสวนใหญหลอดวยโลหะทองสำริด 
มีอายุระหวาง 2,500-3,000 ป พบเห็นมากในเขตที่เปนถิ่นฐานเดิมของชนชาติลาว 
ฆองบั้งมีลักษณะเปนรูปกระบังหนาราบ ที่หนาฆองบั้งมีรูปดวงตะวันอยูตรงกลาง 
มีรูปคนรูปสัตวอยูลอมรอบดวงตะวัน มีรูปกบเกาะอยูทั้งสี่ทิศ มีหูจับอยูทั้งสองขาง
เพื่อเอาเชือกมัดสำหรับหามไปในขบวนแห จุดประสงคตั้งตนในการทำฆองบั้งนั้นเพื่อใชตี
ในพิธีไหวแถน ตีฆองบั้งใหมีเสียงดังเหมือนเสียงกบรอง โดยเชื่อวาเมื่อพญาแถนไดยินเสียงฆองบั้ง
แลวก็คิดวาเปนเสียงกบรอง จึงไดแตงฟาแตงฝนใหตกลงมาสูโลกมนุษย “ฆองบั้ง” แลวก็คิดวาเปนเสียงกบรอง จึงไดแตงฟาแตงฝนใหตกลงมาสูโลกมนุษย “ฆองบั้ง” 
จึงเปนเครื่องดนตรีที่สำคัญที่สุดที่ใชตีประกอบในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวลาวโบราณอันไดแก
 “พิธีกรรมขอฝนจากพญาแถน”
     วัฒนธรรมฆองบั้งเปนวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับการบูชาพญาแถนตามความเชื่อดั้งเดิม
ของบรรพบุรุษลาว จากลัทธิความเชื่อวาพญาแถนซึ่งอยูเมืองสวรรค สั่งใหแถนจำนวนหนึ่ง
ลงมาสรางเมืองมนุษย เมื่อมนุษยหรืออดีตแถนมีความเดือดรอนจากภัยธรรมชาติ เชน ฝนแลง 
น้ำทวม จึงไหววอนใหพญาแถนมาดูแลความทุกขยาก และชวยปดเปาความเดือดรอนใหมลายหายไป 
พวกเขาสังเกตเห็นวาสัตวจำพวก กบ เขียด คางคก มีอิทธิพลตอพญาแถน เมื่อสัตวพวกนี้พวกเขาสังเกตเห็นวาสัตวจำพวก กบ เขียด คางคก มีอิทธิพลตอพญาแถน เมื่อสัตวพวกนี้
รองพรอมกันหลายๆ ตัว หลายๆ ครั้ง พญาแถนจะสั่งใหฝนตกลงมา มนุษยจึงทำพิธีเตนระบำ
รำฟอนเปนขบวน พากันสงเสียงรองใหเหมือนเสียงกบ เขียด คางคก เพื่อใหพญาแถนสงฝนลงมา
ทั้งนี้การประกอบพิธีฟอนกบ เพื่อบูชาแถนไดปฏิบัติสืบเนื่องกันมายาวนาน มีการประดิษฐ
ฆองบั้งขึ้นมาเพื่อตีใหเสียงดังคลายกับเสียงกบ เขียด คางคก แทนเสียงรองของคนในอดีต 
เพื่อใหเสียงนั้นดังยิ่งขึ้นเพื่อพญาแถนจะไดรับรูแลวสงฝนใหตกลงมา (มหาบุญมี  เทบสีเมือง. 2556)
นอกนั้น ทานหุมพัน  รัตตะนะวง ซึ่งเปนนักวิชาการดานวัฒนธรรมของ สปป. ลาว 
ยังไดอธิบายสาเหตุเกี่ยวกับการประดิษฐฆองบั้งของคนลาวโบราณ ดังนิยายที่ปรากฏในหนังสือชื่อ ยังไดอธิบายสาเหตุเกี่ยวกับการประดิษฐฆองบั้งของคนลาวโบราณ ดังนิยายที่ปรากฏในหนังสือชื่อ 
กวา 2,000 ป แหงเสียงแคนลาว วา

วัตถุประสงค
     เพื่อศึกษาคติความเชื่อเกี่ยวกับฆองบั้งในพิธีกรรมขอฝนของคนลาวโบราณ 
 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วิธีดำเนินการศึกษา 
     บทความนี้เปนการศึกษาถึงคติความเชื่อเกี่ยวกับฆองบั้งในพิธีกรรมขอฝนของคนลาวโบราณ 
การศึกษาในครั้งนี้มีการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร และการศึกษาจากภาคสนาม
คือการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแนวทางการสังเกตแลวจึงบันทึกภาพนิ่งจากแหลงคนควาคือการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแนวทางการสังเกตแลวจึงบันทึกภาพนิ่งจากแหลงคนควา
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จากนั้นจึงนำขอมูลที่ไดมาทำการวิเคราะหดานเนื้อหา
และเรียบเรียงแลวจึงทำการนำเสนอขอมูลดวยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห (Descriptive Analysis)  

หินดาว หรือ ตั่งเจือง สลักลวดลายรูปดาว 9 แฉก 

ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สปป.ลาว  ที่มา : ธวัชชัย  ศิลปโชค (5 พ.ย. 2557) 

            รูปปนกบ สัญลักษณแหงความอุดมสมบูรณ                    

 รูปปนกบบนหนาฆองบั้งทั้งสี่

     
เจนจิรา  เบญจพงศ. (2555). ดนตรีอุษาคเนย. วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพเรือน
              แกวการพิมพ, 
ทองแถม  นาถจำนง. (2557). ขับ ลำ เพลงลาว มาจากไหน. กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจำกัด ภาพพิมพ. 
บุนมี  เทบสีเมือง. (2556). ความเปนมาของชนชาติลาว เลม 2 อาณาจักรลาวลานชาง ตอนตน. กรุงเทพฯ :  
           สุขภาพใจ. 
ประสาน  กำจรเมนุกูล. (2552). จวงในมณฑลกวางสีของประเทศจีน : อัตลักษณการปรับตัวและลักษณะทางสังคม

               วัฒนธรรม.วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  

สุจิตต  วงษเทศ. (2549). “พลังลาว” ชาวอีสานมาจากไหน. ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพมติ 
             ชน บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) 
____________. (2551). รองรำทำเพลง : ดนตรีและนาฏศิลปชาวสยามมาจากไหน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพเรือนแกว 
             การพิมพ. 

สุเนตร  โพธิสาร. (2558). ประวัติศาสตรลาว. คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
หุมพัน  รัตตะนะวง. (2008). กวา 2000 ป แหงเสียงแคนลาว. สภาวิทยาศาสตรแหงชาติ

             สมาคมปกปกรักษาและพัฒนาชีวะนานาพันธุแบบยั้งยืน. 

เผด็จ  สุขเกษม. (2556). กลองมโหระทึก : รูปแบบ ลวดลาย และคติสัญลักษณ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน 
           ลาว. ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร  
            มหาวิทยาลัยขอนแกน.              

สรุปผล
     ฆองบั้งคือเครื่องดนตรีโบราณชนิดหนึ่งที่ทำมาจากโลหะสำริดโดยมีพัฒนาการมาจากฆองบั้งหินหรือที่
คนลาวเรียกวา “ตั่งเจือง” ซึ่งฆองบั้งหินนี้มีอายุเกาแกกวาฆองบั้งที่ทำมาจากโลหะสำริด ในประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีการคนพบฆองบั้งอยูเปนจำนวนมาก ทั้งนี้วัตถุประสงค
ในการทำฆองบั้งนั้นพบวามีความเชื่อมโยงกับคติความเชื่อในเรื่องการทำการเกษตรเพื่อใหเกิด
ความอุดมสมบูรณหรือทำใหฝนตกตองตามฤดูกาล ฆองบั้งเปนเครื่องดนตรีที่สำคัญที่สุดใชตี
ประกอบในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวลาวโบราณที่เรียกวา “พิธีกรรมขอฝนจากพญาแถน” ประกอบในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวลาวโบราณที่เรียกวา “พิธีกรรมขอฝนจากพญาแถน” 
คือใชตีในพิธีไหวพญาแถน เนื่องจากที่หนาฆองบั้งนั้นมักพบวามีปติมากรรมขนาดเล็ก ซึ่งเปนรูปกบ
ปรากฏอยูที่มุมทั้งสี่ดาน ทั้งนี้ตามความเชื่อของคนลาวโบราณนั้น กบคือสัญลักษณของความอุดมสมบูรณ
และเมื่อพญาแถนไดยินเสียงฆองบั้งแลวก็คิดวาเปนเสียงรองของกบ จึงไดทำใหฝนตกลงมายังเมืองมนุษย 

อภิปรายผล
     การศึกษาคติความเชื่อเกี่ยวกับฆองบั้งในพิธีกรรมขอฝนของคนลาวโบราณ ณ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้น สอดคลองกับการศึกษาของเผด็จ  สุขเกษม (2556 : 313) 
ไดอธิบายเกี่ยวกับคติสัญลักษณบนหนากลองมโหระทึกในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววาไดอธิบายเกี่ยวกับคติสัญลักษณบนหนากลองมโหระทึกในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววา
รูปกบบนหนากลองนั้น มนุษยเชื่อวากบเปนสัตวศักดิ์สิทธิ์ มีฤทธิ์เดชบันดาลความอุดมสมบูรณ
ในบังเกิดแกชุมชน ทำใหฝนตก การนำสัตวเขามาผูกกับปรากฏการณทางธรรมชาติ เปนแนวคิดดั้งเดิม
ของผูคนที่มีวิถีชีวิตการทำมาหากินที่อยูภายใตกฎเกณฑธรรมชาติ กบ เขียด คางคก เปนสัญลักษณของฝน 
มีผลตอการเกิดฝนและความอุดมสมบูรณของพืชพันธุธัญญาหาร คนมักพบกบเมื่อฝนตกจึงเชื่อวา
กบมักนำน้ำจากทองฟามาใหและถูกยกยองใหเปนสัตวศักดิ์สิทธิ์ มนุษยจึงไดยกยองบูชากบ
และไดนำกบไปตกแตงอยูหนากลองมโหระทึก 

ขอเสนอแนะ ขอเสนอแนะ 
     1. ควรทำการศึกษาวิจัยฆองบั้งที่เกี่ยวกับประเด็นดานการทำใหประชาชนตระหนักรูถึงคุณคา
และบทบาทของฆองบั้งในฐานะเครื่องดนตรีโบราณใหมากยิ่งขึ้น
     2. ควรทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมใหเกิดเปนแหลงเรียนรูและเปนแหลงทองเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม
      3. ควรมีการสงเสริมสนับสนุนประเด็นการวิจัยที่เกี่ยวกับฆองบั้งหรือกลองมโหระทึกในพื้นที่ประเทศตางๆ 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ธวัชชัย  ศิลปโชค1
ธรรมชาติ  ถามะพันธ2

                                               
บทคัดยอ 
     บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงคติความเชื่อเกี่ยวกับฆองบั้งในพิธีกรรมขอฝนของคนลาวโบราณ 
ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การศึกษาในครั้งนี้มีการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร 
และการศึกษาจากภาคสนาม คือการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแนวทางการสังเกตแลวจึงบันทึกภาพนิ่ง
จากแหลงคนควาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จากนั้นจึงนำขอมูลที่ไดมาทำการวิเคราะห
ดานเนื้อหา และเรียบเรียงแลวจึงทำการนำเสนอขอมูลดวยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห 
          ผลการศึกษาพบวาฆองบั้งคือเครื่องดนตรีโบราณชนิดหนึ่งที่ทำมาจากโลหะสำริด
โดยมีพัฒนาการมาจากฆองบั้งหินหรือที่คนลาวเรียกวา “ตั่งเจือง” ซึ่งฆองบั้งหินนี้มีอายุเกาแกกวาฆองบั้ง
ที่ทำมาจากโลหะสำริดในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีการคนพบฆองบั้งอยูเปนจำนวนมาก 
สำหรับวัตถุประสงคในการทำฆองบั้งนั้นพบวามีความเชื่อมโยงกับคติความเชื่อในเรื่องการทำการเกษตร
เพื่อใหเกิดความอุดมสมบูรณหรือทำใหฝนตกตองตามฤดูกาล ทั้งนี้ฆองบั้งยังเปนเครื่องดนตรีที่สำคัญที่สุด
ใชตีประกอบในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวลาวโบราณที่เรียกวา “พิธีกรรมขอฝนจากพญาแถน” 
คือใชตีในพิธีไหวพญาแถน เนื่องจากที่หนาฆองบั้งนั้นมักพบวามีประติมากรรมขนาดเล็กซึ่งเปนรูปกบ
ปรากฏอยูที่มุมทั้งสี่ดาน ซึ่งตามความเชื่อของคนลาวโบราณนั้น กบคือสัญลักษณของความอุดมสมบูรณปรากฏอยูที่มุมทั้งสี่ดาน ซึ่งตามความเชื่อของคนลาวโบราณนั้น กบคือสัญลักษณของความอุดมสมบูรณ
และเมื่อพญาแถนไดยินเสียงฆองบั้งแลวก็คิดวาเปนเสียงรองของกบ จึงไดทำใหฝนตกลงมายังเมืองมนุษย

คำสำคัญ: ฆองบั้ง, เครื่องดนตรีประกอบพิธีกรรม, คนลาวโบราณ

เอกสารอางอิง

ABSTRACT
     This article purposed to investigate belief on Khong Bung in Rainmaking ritual of ancient 
Laotians in Lao People’s Democratic Republic. This study gathered data from documents and a 
field study. Data collection employed observation method and took photos from resources in 
Lao PDR. After that, data was analyzed for its contents and arranged for descriptive analysis 
presentation. 
          Results revealed that Khong Bung is an old musical instrument which is made from 
bronze developed from rock Khong Bung or Tung Jiang called by Laotians. It is older than bronze 
Khong Bung in Lao PDR which was found plenty. Objective of making Khong Bung showed 
relation to belief in fruitful agriculture or rain on season. Nonetheless, Khong Bung is also a 
significant instrument for holy ritual of ancient Laotians which is called “Rainmaking ritual from 
Praya Than”. The ritual used Khong Bung to hit for Praya Than ritual because the front of Khong 
Bung has small frog sculpture on its 4 corners. According to ancient Laotian belief, a frog is a 
ssignal of abundance, and it will rain to human towns when Praya Than has heard the sound of Khong 
Bung as a frog sound. 

Keywords: Khong Bung, The Instruments in ceremonies, Ancient Lao People

บทนำ
     ในดินแดนอุษาคเนยมีเครื่องดนตรีหลากหลายประเภท อาทิเชน เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย 
เครื่องดนตรีประเภทเปา และเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี ซึ่งเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีมีจำนวนมากที่สุดและ
เปนเครื่องดนตรีเกาแกที่สุดของอุษาคเนย คือเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีที่ทำดวยโลหะผสม
โดยเฉพาะอยางยิ่งเครื่องตีทองเหลืองสำริด หรือที่เรียกวา “กลองมโหระทึก” หรือ Bronze drum 
(อานันท  นาคคง, 2559 : 22) ทั้งนี้เครื่องดนตรีที่ทำดวยโลหะชุดแรกจัดอยูในวัฒนธรรมฆอง
          วัฒนธรรมฆองที่เกาสุดพบวามีอายุราว 1,000 ปกอนคริสตกาล คือประมาณ 3,000 ป ถูกพัฒนาขึ้น
ในรัฐเดียนหรือเทียน โดยมีศูนยกลางอยูรอบทะเลสาบคุณหมิงในมณฑลยูนนานและมณฑลกวางสี ซึ่งเปนมณฑล
ที่อยูทางตอนใตของประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน (ประสาน  กำจรเมนุกูล, 2552 : 143) 
ทั้งนี้เสนทางการแพรกระจายของกลองมโหระทึกนั้นไดแพรมาตามเสนทางการคาผานเวียดนามเหนือ
เขามายังบานเมืองในดินแดนอุษาคเนยตามลำดับ (ศรีศักร  วัลลิโภดม, 2554 : 36-37) 
แตมโหระทึกไมใชวัฒนธรรมจีน เพราะแหลงที่พบประเพณีทำกลองมโหระทึกนั้นสวนใหญอยูทางภาคใต
ซึ่งในสมัยโบราณไมมีรองรอยของจีน และในประเทศเวียดนามก็ไดมีการคนพบ “กลองมโหระทึก” 
ที่อยูในวัฒนธรรมดองซอน ซึ่งเปนภาพเลาเรื่องพิธีกรรมในระบบความเชื่อดั้งเดิมคือ “ศาสนาผี” ที่อยูในวัฒนธรรมดองซอน ซึ่งเปนภาพเลาเรื่องพิธีกรรมในระบบความเชื่อดั้งเดิมคือ “ศาสนาผี” 
ของชุมชนหมูบานในอุษาคเนย และกระจายทั่วไปทั้งสองฝงโขงถึงลุมแมน้ำเจาพระยายุคนั้น 
     สำหรับในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้น คนลาวสวนใหญมักเรียกกลองมโหระทึก
หรือกลองสำริดนี้วา “ฆองบั้ง” พบทั่วไปในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เชน แขวงหลวงน้ำทา
แขวงพงสาลี แขวงอุดมไซ แขวงหัวพัน แขวงเชียงขวาง แขวงหลวงพระบาง แขวงสะหวันนะเขต 
และแขวงจำปาสักทั้งนี้การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับฆองบั้งในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้น
มีผูสนใจไดทำการศึกษาในประเด็นตางๆ ไวมากมาย และประเด็นที่นาสนใจในการศึกษาอีกอยางหนึ่ง
คือการศึกษาฆองบั้งในฐานะเครื่องดนตรีที่เกี่ยวของกับคติความเชื่อเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณคือการศึกษาฆองบั้งในฐานะเครื่องดนตรีที่เกี่ยวของกับคติความเชื่อเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ
หรือการใชฆองบั้งในพิธีกรรมเพื่อขอฝนของคนลาวในสมัยโบราณ ดั้งนั้นจึงไดทำการศึกษา
ตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้
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