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Abstract 
This article aims to study the origin, the ritual and the transformations of the Frog Festival 

amidst the expansion of cultural tourism in a village of the Zhuang in Donglan County, the 
People’s Republic of China. The data used in the article were drawn from qualitative research 
that includes literature reviews and fieldwork conducted in Baying Village. Key informant 
interviews and participant and non-participant observations were main data collection techniques 
employed in the fieldwork. According to the research, the Frog Festival has played a vital role in 
Zhuang culture in this village since the ancient times. The Zhuang regard the frog as a deity 
whose role is to control rain as well as to look after the well-being of people. In the Zhuang view, 
natural disasters, which cause trouble to people, happen because frogs get harmed by humans. 
For this reason, a grand ritual of frog worship is held to ask for forgiveness. However, against the 
backdrop of current cultural tourism development and intangible cultural heritage conservation 
policies of the state—both central and provincial, specifically Guangxi Zhuang Autonomous 
Region—the Frog Festival has changed in several dimensions, namely the pattern of ritual 
activity, functions, and meanings. The research also suggests that nowadays the Frog Festival 
organization in Baying Village not only has brought new things in response to the state cultural 
tourism development, but it also has allowed for the conservation and continuation of the Frog 
Festival.    

 

บทคัดยอ 

บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนมา พิธีกรรม และการเปล่ียนแปลงของเทศกาลกบของชาว

จวงหมูบานปาอิง อําเภอตุงหลาน ประเทศจีน ภายใตกระแสการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ขอมูลท่ีปรากฏใน

บทความไดมาจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยภาคสนามท่ีทําในหมูบานปาอิง ในการทําวิจัยภาคสนามใช

การสัมภาษณผูใหขอมูลหลักรวมท้ังการสังเกตอยางมีสวนรวมและไมมีสวนรวมเปนวิธีหลักในการเก็บรวมรวมขอมูล 

ผลการศึกษาพบวา เทศกาลกบเปนวัฒนธรรมท่ีสําคัญของชาวจวงบานปาอิงท่ีสืบทอดมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน  
___________________________________________ 

* This article is part of a thesis (Mekong Studies) of Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen 
University, titled “Social Capital in the Frog Festival of the Zhuang in Baying Village amidst the Expansion of 
Cultural Tourism” The author would like to thank the Center for Research on Plurality in the Mekong Region 
(CERP) for their suport for the research and this paper presentation. 
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ชาวจวงเช่ือวากบเปนเทพเจาท่ีควบคุมนํ้าฝนและดูแลทุกขสุขตลอดจนชีวิตความเปนอยูของผูคน เมื่อเกิดภัย

ธรรมชาติท่ีสงผลใหผูคนเดือดรอน ชาวจวงจึงคิดวาเปนผลจากการท่ีกบถูกทํารายโดยผูคน ดวยเหตุน้ี ชาวจวงจึง 

ประกอบพิธีกรรมเซนไหวบูชากบอยางยิ่งใหญเพ่ือขอใหเทพเจาใหอภัยและฟนฟูความอุดมสมบูรณ อยางไรก็ตาม 

ภายใตนโยบายการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดของรัฐบาล

จีนท้ังในระดับสวนกลางในระดับมณฑลในปจจุบัน เทศกาลกบไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในหลายมิติ ท้ังในรูปแบบ

การจัดงาน หนาที่ และความหมาย นอกจากนี้ผลการศึกษายงัแสดงใหเห็นวา การจัดงานเทศกาลกบในหมูบานปา

อิงในปจจุบันไมเพียงแตนําสิ่งใหมเขามาเพื่อตอบสนองการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเทานั้น แตยังชวยให

เกิดการอนุรักษเทศกาลกบใหคงอยูสืบไป 
 
Keywords: Zhuang, Frog Festival, changes, cultural tourism, intangible cultural heritage 
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บทนํา 

ลุมน้ําหงสุย (Hongshui River Basin)ในประเทศจีนเปนถ่ินฐานของกลุมชาติพันธุท่ีเรียกตัวเองวา “จวง” 

มาต้ังแตสมัยโบราณ  แมนํ้าหงสุยเปนเสนเลือดสายสําคัญท่ีหลอเล้ียงชุมชนและหลอหลอมวัฒนธรรมของชาวจวง

มานานหลายศตวรรษ ชาวจวงไดสรรคสรางวัฒนธรรมเพาะปลูกท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว และมีวิถีชีวิตตามพัฒนาการ

ทางประวัติศาสตรอันยาวนานและส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติท่ีมีลักษณะพิเศษกับจิตสํานึกในเรื่อง “ธรรมชาติและ

มนุษยเปนหน่ึงเดียวกัน” ในทัศนะของชาวจวง มนุษยเปนองคประกอบหนึ่งของธรรมชาติ และทุกส่ิงทุกอยางใน

ธรรมชาติมีวิญญาณ ดังน้ัน พวกเขาจึงมีวัฒนธรรมการเคารพธรรมชาติอยางสมบูรณ ดวยความท่ีเปนกลุมชาติพันธุ

ท่ีปลูกขาวเปนหลัก การคาดหวังผลผลิตใหมีความสมบูรณมีอิทธิพลเปนอยางยิ่งตอการเคารพธรรมชาติของชาวจวง 

พิธีกรรมบูชากบสะทอนความเช่ือดังกลาว ชาวจวงท่ีอาศัยอยูในลุมนํ้าหงสุยจึงถือวากบเปนนักทูตท่ีเทพเจาฟาผาสง

มาโลกมนุษยควบคุมฝน ผูคนสามารถขอน้ําฝนตกลงมาตรงฤดูกาลเพาะปลูก ขอความอุดมสมบูรณและขอความ

สงบสุขจากการเซนไหวบูชากบ เปนตน ดวยเหตุน้ี ชาวจวงในอําเภอตุงหลาน อําเภอเทียนเออ และอําเภอหนาน

ตาน ซึ่งต้ังอยู ในลุมน้ําหงสุยจึงใหความสําคัญกับกบและมีประเพณีท่ีสืบเนื่องกับกบมาต้ังแตโบราณ (Liao 

Mingjun, 2014b: 3-8) “เทศกาลกบ” ในภาษาจวงในหมูบานปาอิง อําเภอตุงหลาน เรียกวา “หยาเกว” [ja6kwe3] 
1  สวนชาวจวงในหมูบานนาตุงอําเภอเทียนเออเรียกวา “กํ้าเกว ” [kam2kwe3] 2 “หมอเกว” [mok7kwe3] 3 หรือ 

                                                           
1  “หยาเกว” ประกอบดวยคําวา “หยา” และ “เกว”  ในท่ีนี้ “หยา” หมายถึง “ผูหญิงที่เปนแมที่มีอายุแลว” สวน “เกว” หมายถึง “ตัวกบ หรือตัว

เขียด” ดังนั้น “หยาเกว” มีความหมายวา “ลูกสาวของเทพเจาฟาผาท่ีควบคมุฝนในโลกมนุษย” หรอื“กบ” 
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“ศําเกว” [cam2kwe3] 4  ในวงวิชาการจีนเรียกวา “เทศกาลหมากวาย” หรือ “เทศกาลวาโผ” ในท่ีน้ี “หมากวาย” 

ก็คือ “กบ” ซึ่งเปนภาษากุยหล่ิว5  เทศกาลกบของชาวจวงเปนเทศกาลหน่ึงท่ีเกาแกแฝงไวดวยความหมายในเชิง

วัฒนธรรม และมีอัตลักษณพิเศษอยางมากมาย (Liao Mingjun, 2014a:3) เทศกาลกบของชาวจวงเปนพิธี

กรรมการบูชาทางศาสนาท่ีเนนการเคารพกบเปนหลัก ถือเปนงานศพขนาดใหญของท้ังหมูบานหรือชุมชนท่ีจัดเพ่ือ

ขอใหฝนตกตองตามฤดูกาล ขอใหพืชพันธุเจริญงอกงาม และขอความอุดมสมบูรณ เปนตน (Liao Mingjun, 

2014b: 24) 

ผูเขียนเลือกพื้นท่ีวิจัยคือ หมูบานปาอิง อําเภอตุงหลาน เมืองเหอฉือ เขตปกครองตนเองชนชาติจวงมณฑล

กวางซี สาธารณรัฐประชาชนจีน พื้นที่ดังกลาวเปนตนกําเนิดเทศกาลกบแหงหนึ่งของชาวจวง หมูบานปาอิงตั้งอยู

ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอําเภอตุงหลาน ประชาชนในหมูบานเปนชาวจวงทั้งหมดโดยสวนใหญมีแซเลี่ยว (Liao/

廖) ชาวจวงในหมูบานแหงน้ีปลูกขาวเปนหลักตั้งแตยุคโบราณ จึงสะทอนใหเห็นวาวัฒนธรรม “นา” ของชาวจวง

ถูกสรางข้ึนอยางยาวนาน ควบคูไปกับเทศกาลกบซึ่งเปนวัฒนธรรมที่งดงามและสืบทอดมาอยางตอเน่ือง 

อยางไรก็ตาม เทศกาลกบเคยถูกหามจัดในชวง “การปฏิวัติทางวัฒนธรรม” (ค.ศ.1966 – ค.ศ.1976) ของ

จีน สงผลตอเทศกาลกบไมนอยซึ่งถูกมองวาเปน“วัฒนธรรมเกา” และหามใหจัดข้ึน อยางไรก็ตาม ในชวงเวลา

ดังกลาวชาวจวงหมูบานปาอิงยังคงจัดพิธีกรรมเทศกาลนี้ขึ้น แตไมมีการจัดงานขนาดใหญเหมือนที่เคยจัดในอดีต 

นอกจากนี้ หลังการปฏิรูปและเปดประเทศใน ค.ศ. 1978 เรื่อยมาจนถึงคริสตศตวรรษที่ 21 สังคมเศรษฐกิจของจีน

ไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็ว สงผลใหวัฒนธรรมหลายอยางไดรับผลกระทบจนกระทั่งคอย ๆ สูญหายไป  รัฐบาล

จีนตระหนักถึงความเสี่ยงทางวัฒนธรรมดังกลาวจึงไดหันกลับมาใหความสําคัญตอการอนุรักษและสืบทอดมรดก

ทางวัฒนธรรมมากข้ึน ดวยเหตุนี้ ใน ค.ศ. 2006 เทศกาลกบของชาวจวงไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่

จับตองไมไดระดับชาติ ตั้งแนน้ันเปนตนมา เทศกาลกบไดรับการอนุรักษและฟนฟูเปนอยางดี  ปจจุบัน สังคมจีนได

เปลี่ยนแปลงเขาสูสมัยใหมอยางรวดเร็ว ประชาชนมีฐานะความเปนอยูท่ีดีข้ึน มีการเดินทางออกไปทองเท่ียวเพ่ือ

แสวงหาความรู ความสนุกสนาน และการพักผอนหยอนใจเปนวิธีการใชชีวิตแบบหน่ึงท่ีไดรับความนิยมอยางมาก

ของคนจีนสมัยปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงสิบปท่ีผานมา รัฐบาลจีนใหความสําคัญในการพัฒนาการทองเท่ียว

เชิงวัฒนธรรมเพ่ือสืบทอดและฟนฟูมรดกทางวัฒนธรรมและสรางรายไดตอประชาชนในทองถิ่น  เชนเดียวกันกับ

ทองถิ่นอื่น ๆ ทั่วประเทศที่รัฐบาลจีนเขาไปสงเสริม หมูบานปาอิงถูกวางแผนใหพัฒนาเปนสถานท่ีทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมโดยมีเทศกาลกบเปนจุดขาย ใน ค.ศ. 2015 รัฐบาลไดเขามามีสวนในการจัดงานเทศกาลกบหมูบานปาอิง

อยางเปนทางการ สงผลใหเทศกาลกบเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางเห็นไดชัด ดังน้ัน ผูเขียนจึงเห็นวามีความจําเปน

                                                                                                                                                                                            
2  “กํ้าเกว” หมายถึง “ฝงกบ” 
3  “หมอเกว” หมายถึง “ฝงเกว” 
4  “ศาํเกว” หมายถึง “เลนเกว” 
5  ภาษากุยหลิ่ว ก็คือภาษาแถบกุยหลิน—หลิ่วโจว  เปนภาษาสาขาหนึ่งในภาคตะวนัตกเฉียงใตของจีนที่ผสมผสานภาษาจวงและภาษาฮ่ัน (จีน) 
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ในการศึกษาพลวัตของเทศกาลกบภายใตกระแสการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศจีน เพื่อนําผลท่ีไดจาก

การศึกษามาใชเปนขอมูลเบ้ืองตนสําหรับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีสวนเก่ียวของกับนโยบายการ

พัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในหมูบานปาอิง ตลอดจนพื้นท่ีอ่ืน ๆ ท่ีมีกลุมชาติพันธุจวงอาศัยอยูและมี

วัฒนธรรมอันหลากหลาย เพ่ือใหการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของชาติพันธุชนกลุมนอยใหยั่งยืนสืบไป  

ในการวิเคราะหบริบทพ้ืนท่ีวิจัย ผูเขียนใชแนวคิด “การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” ซึ่งหมายถึง การทองเท่ียว

ท่ีนักทองเท่ียวเดินทางออกจากที่อยูอาศัยประจําไปยังทองถิ่นอื่น ๆ ซึ่งเปนแหลงประวัติศาสตร งานประเพณี 

เทศกาล โบราณคดี และสถานท่ีตาง ๆ ท่ีมนุษยสรางขึ้น เพ่ือแสวงหาประสบการณใหม ๆ ที่มุงเสนอลักษณะทาง

วัฒนธรรมท่ีตางไปจากวัฒนธรรมของตนในทองถิ่นนั้น ๆ เพื่อไดรับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และไดรับความรู

จากการศึกษาความเช่ือ ความเขาใจตอสภาพสังคม และวัฒนธรรม มีประสบการณใหมเพ่ิมขึ้น มีจิตสํานึกตอการ

รักษาสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมในแหลงทองเท่ียวน้ัน ๆ  

 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนมา พิธีกรรม และการเปล่ียนแปลงของเทศกาลกบของชาว

จวงหมูบานปาอิงภายใตกระแสการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ในสวนของผลการวิจัยผูเขียนจะเสนอขอมูลเก่ียวกับ

ความเปนมาของเทศกาลกบ พิธีกรรมในเทศกาลซึ่งเนื้อหาครอบคลุมขั้นตอนตางๆ ตั้งแตการหากบ การแหกบ วัน 

“ฟนควาย” การฝงกบ ไปจนถึงกิจกรรมรองเพลงจวงกับกลุมการแสดง“สางหลง” ในสวนสุดทายเปนเน้ือหาการ

เปลี่ยนแปลงของเทศกาลกบภายใตกระแสการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมสามดาน คือรูปแบบ หนาท่ีและความหมาย 
 

 

ระเบยีบวิธีวิจัย 

บทความน้ีไดขอมูลมาจากการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีใหความสําคัญกับการทําวิจัยภาคสนามท่ีหมูบานปาอิงสอง

ชวง ไดแก (1) จากวันท่ี 4 มกราคม 2016 ถึง วันท่ี 10 มกราคม 2016 (2)จากวันที่ 29 มกราคม 2017 ถึงวันท่ี 5 

เมษายน 2017 ซึ่งอยูชวงระหวางการจัดงานพิธีกรรมเทศกาลกบ โดยใชการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก และการ

สังเกตอยางมีสวนรวมและไมมีสวนรวมเปนวิธีหลักในการเก็บรวบรวมขอมูล  

การคัดเลือกผูใหขอมูลหลักใชวิธีการคัดเลือกผูใหขอมูลแบบเจาะจง ซึ่งแบงกลุมผูใหขอมูลออกเปนสองกลุม 

คือ กลุมผูใหขอมูลหลัก ไดแก ผูมีความรูความเขาใจสามารถไดขอมูลเก่ียวกับเทศกาลกบประกอบดวย ผูแทนสืบ

ทอดวัฒนธรรมเทศกาลกบรุนท่ีแปดในหมูบาน Liao Xifu ผูรับผิดชอบหลักในการจัดงานเทศกาล Liao Kebo 

ผูรับผิดชอบหลักในการจัดงานเทศกาล และLiao Xiquan ผูรับผิดชอบหลักในการจัดงานเทศกาล เปนตน กับ

ผูแทนภาครัฐ ไดแก Ban Shenghua เลขาธิการรัฐบาลตําบลปาเฉา Liao Jiapi เลขาและผูนําหมูบานปาอิง และ 

Liao Kejiang รองเลขาหมูบานปาอิง เปนตน และกลุมผูใหขอมูลทั่วไป ไดแก กลุมชาวบานในหมูบานปาอิงกับกลุม

คนและหนวยงานภายนอกท่ีเขารวมในเทศกาลกบ ผูวิจัยใชวิธีในการติดตอกับผูใหขอมูลคือติดตอผานทางโทรศัพท

และสมัภาษณกับผูใหขอมูลตัวตอตัว 
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและเครื่องมือวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย 1) การเก็บรวบรวม

ขอมูลทุติยภูมิคือ การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยทําการคนควาขอมูลจากเอกสาร

ท้ังในและนอกประเทศ  เชน จากหนังสืองานวิจัย วิทยานิพนธ วารสาร บทความ และเว็บไซต ที่เชื่อถือได 

การศึกษาขอมูลในสวนดังกลาวน้ีจะนํามาใชเพ่ือเปนแนวทางในการศึกษา และ 2) การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิใน

พื้นที่วิจัย ใชวิธีสัมภาษณแบบก่ึงโครงสรางโดยใชแนวทางการสัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

วิธีการดังกลาวเนนถามคําถามปลายเปด เพ่ือใหผูถูกสัมภาษณตอบผานการเลาเรื่องอยางละเอียด นอกจากน้ียังใช

วิธีการสังเกตแบบมีสวนรวมและแบบไมมีสวนรวมโดยมีแนวทางในการสังเกตเปนเครื่องมือวิจัย ในการบันทึกขอมูล 

นอกจากมีการจดบันทึกแลว ยังมีการบันทึกเสียงการสัมภาษณ  บันทึกภาพและวีดิทัศนในพิธีตางๆ ของเทศกาลกบ

ดวย 
 

 

ผลการวิจัย 

1. ความเปนมาของเทศกาลกบหมูบานปาองิ 

เทศกาลกบของชาวจวงพบไดในหลายพื้นท่ีของตุงหลานซึ่งเปนอําเภอที่ต้ังอยูในแถบลุมนํ้าหงสุยในภาค

ตะวันตกเฉียงเหนือของเขตปกครองตนเองชนชาติจวงมณฑลกวางซี สาธารณรัฐประชาชนจีน เปนเทศกาลที่สําคัญ

มากสําหรับชาวจวงท่ีอาศัยอยูริมฝงแมนํ้าหงสุย โดยปกติแลว จะมีการจัดเทศกาลกบระหวางวันท่ีหน่ึงเดือนหนึ่ง

จนถึงวนัที่สองเดือนสองตามปฏิทินจันทรคติจีน ซึ่งตรงกับเทศกาลตรุษจีน เทศกาลกบอยูคูกับชุมชนของชาวจวงมา

เปนเวลาชานาน แตไมปรากฏหลักฐานแนชัดวาเกิดขึ้นต้ังแตเมื่อไหร แมแตคนในพ้ืนท่ีก็ไมสามารถใหขอมูลเรื่อง

กําเนิดของเทศกาลกบอยางละเอียดได  นอกจากน้ี เอกสารหรือหนังสือโบราณก็ไมมีการบันทึกอยางละเอียด 

อยางไรก็ตาม ดูเหมือนวาเรื่องเลาพื้นบานสามารถบงบอกความเปนมาของเทศกาลกบไดชัดเจนท่ีสุด เรื่องเลาท่ีได

แพรหลายมากท่ีสุดในหมูบานชาวจวงท่ัวไปที่มีประเพณีบูชากบคือ “เรื่องเลาหนุมตงุหลิน” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

           “ในอดีต มีชายหนุมผูหนึ่งชื่อตุงหลิน มารดาของเขาเสียชีวิต เขาเศราใจเปนอยางมากและน่ังเฝาศพ

ของมารดาอยูในบาน ขณะน้ัน ภายนอกบานมีฝูงกบท่ีสงเสียงรองดังมาก ยิ่งทําใหเขาหงุดหงิดและ

โกรธ แตกบเหลาน้ันยังคงสงเสียงรองอยางไมขาดสาย ตุงหลินจึงเอาน้ํารอนมาสาดใสฝูงกบนอกบาน 

ทําใหกบตาย หลังจากน้ัน ในโลกมนุษยจึงขาดเสียงกบไปอยางส้ินเชิง จนกอใหเกิดภัยแลงอยางรุนแรง 

ทําให “นกไปสรางรังใตบึง ปลาข้ึนตนไมหานํ้า คนและสัตวตายเต็มหมูบาน” ดังน้ัน ตุงหลินจึงไปขอ

ความชวยเหลือจากทานปูโลโถ6  ผูซึ่งชี้ทางแกไขปญหาใหวา ‘กบเปนลูกสาวของเทพเจาฟาผา ผูซึ่ง

ถูกเทพเจาสั่งใหลงมาโลกมนุษยเพ่ือควบคุมนํ้าฝนโดยสื่อสารกับเทพเจาผานเสียงรอง ในเมื่อกบไมรอง 

                                                           
6  ปูโลโถ เปนผูคนในตํานานของชาวจวง เพศชาย “ ปูโลโถ” เปนการออกเสียงตามภาษาจวง หากพูดเปนภาษาไทยตรงกับ “ปูรูทั่ว” ซึ่งหมายถึงคนที่รู

ทุกสิ่งทุกอยาง ในความเชื่อของชาวจวง ปูโลโถ เปนคนที่รูทุกสิ่งทุกอยาง เปนคนที่สรางโลก สรางทุกสิ่งทุกอยางบนโลก 
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จึงขาดการติดตอกับเทพเจา เลยเกิดความแหงแลง ตอนนี้ กบถูกฆาตายไปแลว จึงตองขออภัยจาก

เทพเจา ตองเชิญชวนกบกลับหมูบาน ใหเฉลิมฉลองปใหมดวยกัน ตองเฝาศพกบเปนเวลาหน่ึงเดือน 

เซนไหวและบูชาใหดี และตองมีพิธีฝงกบอยางยิ่งใหญดวย เพ่ือสงวิญญาณกบกลับไปบนฟา’ เมื่อตุง

หลินกลับถึงหมูบานไดชักชวนใหชาวบานปฏิบัติตามคําส่ังของทานปูโลโถ หลังจากน้ัน ฝนไดตกลงมา

ตามปกติ ชาวบานอยูดีกินดี ชีวิตมีความสุขเชนเดิม ดังน้ัน ชาวจวงจึงมีประเพณีการหากบ เซนไหวกบ 

และฝงกบในชวงตรุษจีน จนกลายเปนเทศกาลและสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน” (Liao Mingjun, 

2014a: 45) 

 

จากเรื่องเลาหนุมตุงหลินดังกลาวสรุปไดวา เทศกาลกบเกิดจากการที่ตุงหลินทํารายกบจนทําใหชาวบาน

ไดรับความเดือดรอน ฝนไมตกตามฤดูกาล เพ่ือแกไขปญหาจึงตองบูชากบและฝงกบอยางใหญโตในชวงตรุษจีน 

อยางไรก็ตาม นอกจากเรื่องเลาหนุมตุงหลินแลว ยังมีเรื่องเลาเก่ียวกับความเปนมาของเทศกาลกบอยูมากมาย สวน

ความเปนมาของเทศกาลกบท่ีจัดขึ้นในหมูบานปาอิงน้ันแตกตางจากหมูบานอื่นกลาวคือ การเลาเรื่องเก่ียวกับความ

เปนมาของเทศกาลกบหมูบานปาอิงไมปรากฏวามี “หนุมตุงหลิน” คนที่ฆากบเปนคนใชของผูฮัก7 สวนผูท่ีไปขอ

ความชวยเหลือจากทานปูโลโถคือเหยียนโหลหวาง8 อยางไรก็ตามจุดท่ีเหมือนกันระหวางการเลาเรื่องเหลาน้ีคือ ปู

โลโถกับหมูเลี่ยวเจ่ียเปนเทพเจาที่มีอํานาจสูงสุดท่ีชี้ทางใหชาวจวงทราบถึงวิธีการบูชากบ ดังท่ี Liao Xifu ผูแทนสืบ

ทอดวัฒนธรรมกบรุนที่แปดในวัย 65 ป ไดเลาวา 

 

          “......เมื่อกอนมีอยูวันหน่ึง ผูฮัก มาเปดศาล เสียงเกวขางนอกดังจนทําใหไมไดยินเสียงอื่น ๆ  ผูฮักจึง

โมโห เลยเอาแสไมไปตีริมบึง  เสียงเกวเงียบไปสักพัก แตผูฮักกลับไปในศาลเสียงเกวก็ดังขึ้นมาอีก ผู

ฮักจึงโกรธมาก เลยสั่งใหผูรับใชตมน้ํารอนท้ัง 12 หมอโหลฮั่นใหญ9  แลวเอาไปเทลงในบึง  ทําใหเกว

ตายบาง พิการบาง สวนตัวตายนั้นขาก็เหยียดไป ตัวพิการน้ันคอก็บวมขึ้นมา  เกวตายเมืองก็เงียบไป 

ก็เกิดภายธรรมชาติข้ึนมา ทําอะไรก็ไมไดกิน ทําใหผูคนหิวตายเปนจํานวนมาก ดังนั้น เหยียนโหล

หวาง ผูเปนคนใจดีจึงไปขอความชวยเหลือกับหมูลิ่วเจ่ียและปูโลโถ  ปูโลโถบอกวา ‘เกวเปนลูกสาว

เทพเจาฟา ถาอยากขอคําอภัยจากเทพเจาตองเอาตัวเกวไปแหตามหมูบาน ท่ีไหนไดทําพิธีบูชาและไว

ทุกขตัวเกวน้ัน ที่น่ันจะอยูเย็นเปนสุขตลอดเชนเดิม บูชาใหเปนเวลาเต็มเดือนดวย และเอาไมไผมาทํา

ตองกาว10  ดวย เอาตัวเกวไปฝงดวย’......ภายใตคําส่ังของปูโลโถ ชาวจวงบานเราก็ปฏิบัติตาม  รุน

                                                           
7 ผูฮัก เปนภาษาจวงหมูบานปาอิง  หมายถึง ผูใหญ ผูมีอํานาจ เหมือนกับผูพิพากษาปจุบัน 
8 เหยียนโหลหวาง  เปนผูยมราช ซึ่งเปนพระราชาคนหนึ่งในศาสนาเตาของจีน 
9 หมอโหลฮ่ัน เปนภาษาจวงหมูบานปาอิง  หมายถึง หมออันใหญ มีการเรียกอีกชื่อหนึ่งวา หมอควาย 
10 ตองกาว เปนภาษาจวงหมูบานปาอิง หมายถึง เสาธงไมไผ 
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หลังก็ไดสืบทอดมารุนตอรุนโดยไมเคยขาดหาย หลังจากการบูชาเกวและทําความดีเชนน้ัน ความเจริญ

ในหมูบานไดฟนฟูมาเชนเดิม อยูดีกินดีเชนเดิม ดังน้ัน ปาอิงเราจึงกํ้า (ฝง) เกวมาตลอด......แตกํ้าเกว

มาตั้งแตเม่ือไหรโดยละเอียด ไมมีใครรูละ เราก็เห็นคนรุนกอนเลากันมาอยางน้ีนี่เอง......เม่ือกอนมีคน

เลากันวาหนุมตุงหลินเปนคนท่ีฆาเกวโดยเอาน้ํารอนไปสาดเกว  มันผิดอยางเด็ดขาด เพราะหนุมตุง

หลินเปนคนทําแตความดี ปาอิงเราไมเคยเลากันวาหนุมตุงหลินเปนคนฆาเกว  คนท่ีฆาเกวนั้นเปนคน

รับใชของผูฮกัน่ันเอง......” (Liao Xifu, สัมภาษณ 11 มีนาคม 2017) 

 

เทศกาลกบของชาวจวงเปนพิธีกรรมเซนไหวขนาดใหญท่ีเนนการบูชา “เกว”  กิจกรรมทั้งหมดของเทศกาล

เปนงานศพขนาดใหญของหมูบาน (Liao Mingjun, 2014a: 48) หมูบานปาอิงมีการกลาววา “หยาเกวลูกผูใหญ 

ทุกคนยาว11 เต็มเดือน” “งานศพของคนเปนอยางไร เราก็ฝงเกวเปนเชนน้ัน” ชาวจวงในหมูบานปาอิงเนน “ความ

กตัญู” ในงานศพ กระบวนการพิธีกรรมเทศกาลกบหมูบานปาอิงสวนมากแบงออกเปน หา ขั้นตอนดวยกัน ไดแก 

การหากบ  การแหกบ วัน “ฟนควาย”  การฝงกบ และ กิจกรรมรองเพลงจวงกับกลุมการแสดง“สางหลง”12  โดย

มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

2. พธิีกรรมของเทศกาลกบ 

2.1    การหากบ  เทศกาลกบหมูบานปาอิงเริ่มวันท่ีสองเดือนหนึ่งจนถึงวันท่ีสองเดือนสอง เปนเวลาหนึ่ง

เดือนเต็ม หลังอาหารเชาวันท่ีสองเดือนหนึ่ง ตามเสียงตะโกนของพอกบ13 เพ่ือเรียกรองใหชาวบานรวมตัวกันลงทุง

นาไปหากบ ไมวาจะเปนผูเฒาผูแก หนุมสาว หรือเด็ก ๆ ลวนพากันออกจากบานเพ่ือเตรียมลงทุงนาไปหากบ

ทามกลางเสียงกลองสาํริดอันคึกคัก บางคนเอาไมขุดตามคันนา บางคนขุดดวยมือเปลาอยูกลางนา เม่ือใครหากบได

เปนคนแรก คนอื่นจึงหยุดหาตอทันทีและรวมตัวเขามาดูหนาตาของเทพเจากบ ชาวบานเชื่อวา เทพเจากบเปน

ตัวแทนความเปนสิริมงคล การท่ีไดเห็นถือวาไดบุญเยอะ ในขณะเดียวกัน พอกบจะใหเงินสดประมาณ 50 หยวนแก

คนท่ีหากบไดคนแรก และกลาวคําอวยพรตอเขา เพราะชาวบานถือวาเปนคนดีท่ีแสวงหาความดีและสิริมงคลมาให

ตอหมูบาน หลังจากน้ัน พอกบจึงเอาตัวกบใสลงไปในโลงศพท่ีเตรียมไวกอนจุดธูปไวขางบน ชาวบานยิ้มแยมแจมใส 

ดีอกดีใจ ตีกลองสําริด จุดประทดั และนําโลงศพกบเดินทางกลับสูหมูบานเพ่ือดําเนินพิธีแหกบตอ 

2.2      การแหกบ  การแหกบของหมูบานปาอิงมีความแตกตางกับหมูบานอื่น ๆ ท่ีตองเอาโลงศพกบ

กลับไปใสในหลุมศพบูชาแลวจึงนําไปแหภายหลัง หมูบานปาอิงเม่ือหากบไดแลวจะทําพิธีแหกบทันทีโดยไมตองเอา

                                                           
11   ยาว  เปนภาษาจวงหมูบานปาอิง หมายถึง เฝารอและเซนไหว 
12 “สางหลง” เปนภาษาจวงหมูบานปาอิง หมายถึงผูคนที่สวมใสหนากากเพ่ือทําหนาท่ีไลผี และไลความชั่วราย 
13   พอกบ  เปนคนจัดการหลักที่สําคัญที่สุดของเทศกาลกบในหมูบานปาอิง ผูซึ่งเชี่ยวชาญเก่ียวกับพิธีกรรม ความเชื่อ ฯลฯ เก่ียวกับเทศกาล Liao Xifu 

เปนพอกบของหมูบานปาอิงในปจจุบัน  
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ไปบูชาท่ีหลุมศพกอน นอกจากนี้ พอกบเปนผูถือโลงศพกบเดินนําหนาขบวน กลุมที่แหกบเดินมาถึงหนาบานของ

แตละครัวเรือนและมีการใชภาษาจวงกลาวคําอวยพรเสียงดังพรอมกัน เน้ือหาในคําอวยพรสวนใหญเปนการขอ

ความดี  และความเปนสิริมงคลใหกับครัวเรือนน้ัน ๆ ขอใหอยูดีกินดี ทําอะไรไดผลดี ชีวิตมีความสุข เปนตน เม่ือ

เจาของบานไดรับคําอวยพรก็มีความมิติยินดี นําเอาขาว เหลา ขนมจวง ไหม และธูป เปนตน มามอบใหกลุมที่แห

กบ เพ่ือตอบแทนบุญคุณ บางครัวเรือนจะใหไกและเงินสดดวย ซึ่งไมมีการกําหนดวาตองใหจํานวนเทาใด หลังจาก

นั้น กลุมท่ีแกกบจึงเคลื่อนขบวนไปยังบานตอไปพรอมกับการกลาวอวยพร หมูบานปาอิงมี 403 ครัวเรือน ตองแห

ใหครบทุกครัวเรือน บางปจึงตองใชเวลาในการแหกบสองถึงสามวัน 

2.3      วัน “ฟนควาย”  วันท่ี 15 เดือนหน่ึงเปนวัน “ฟนควาย” ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเฉพาะหมูบาน

ปาอิงเทาน้ัน วัน“ฟนควาย” กิจกรรมท่ีสําคัญท่ีสุดคือการตั้ง “ตองกาว” (เสาธงกระดาษสามสาย หรือเรียกวาเสา

ธงกบ) เสาตองกาวมักทําดวยตนไมไผท่ีไมตัดยอดออกไปโดยมีความยาวประมาณ 15-20 เมตร  พอกบจะนําคันธนู

อันหน่ึงท่ีเตรียมไวมามัดบนยอดไมใหแนน นอกจากน้ี คันธนูอันน้ีจะแขวนหนูเปนหน่ึงตัว รวงขาวสามรวง และธง

กระดาษสามสาย  ธงกระดาษสามสายน้ีมีสามสี สีแดงเปนตัวแทนของพอ สีเขียวเปนตัวแทนของแม และสีเหลือง

เปนตัวแทนของลูก ซึ่งมีความหมายวา ชาวบานในหมูบานไมเพียงแตขอความอุดมสมบูรณจากผูเซียนเทาน้ัน 

หากแตยังขอใหมีลูกมีหลานเต็มบานเต็มเมืองไดมากเหมือนรวงขาวท่ีแขวนไวบนคันธนูดวย ในทัศนคติของชาวจวง

หมูบานปาอิง หนูถือเปนสัตวรายของคนเรา การแขวนตัวหนูบนคันธนูนั้นเพ่ือสงไปบนฟาใหผูเซียนชวยฆาหนูรายน้ี

ไป ชาวจวงในท่ีน้ีเชื่อวา ฟาหางจากโลกมนุษยเพียง 12 ฟุตเทาน้ัน ผูเซียนอยูบนฟาบอกวาผูคนในโลกมนุษยเปน

คนโง ดังนั้น หามฆาสัตวเด็ดขาด ถาฆาแลวจะเปนบาป หนูเปนสัตวรายที่ลักขาวกิน ทําลายขาวตลอด แตวันน้ีผู

เซียนจําเปนตองฆาหนูน้ีใหเรา อยางไรก็ตาม เมื่อผูเซียนฆาหนูก็รูสึกสงสาร เชนเดียวกันกับชาวนาท่ีเอาควายไปถึง

กลางนาเดือนส่ี น้ํากลางนาอ่ิมลน แตควายกลับไมยอมไถ กลับมาชนเจาของ เจาของเลยโกรธและเอาขวานมาฟน

ควาย ทําใหควายเสียชีวิต แตที่จริงแลวเจาของควายก็สงสารควายเปนอยางมาก ดังน้ัน ผูเซียนฆาหนูก็มีความ

สงสารเหมือนชาวนาฆาควายกลางนาในเดือนสี่ ดังนั้น หมูบานปาอิงจึงเรียกวันท่ี 15 เดือนเซ่ียง (เดือนอาย) เปนวัน

“ฟนควาย” (Liao Kebo, สัมภาษณ 11 กุมภาพันธ 2017)  

หลังการตั้งตองกาวในทุงนากวางขวางเรียบรอยแลว ชาวบานในหมูบานจะนํากลองสําริดไปตีบน

ภูเขารอบบานท้ังวันทั้งคืน การต้ังตองกาวและตีกลองสําริดยังถือเปนสัญญาณบงบอกใหชาวบานหมูบานอื่น ๆ 

ทราบวาหมูบานปาอิงจะมีพิธีกรรมฝงกบในวันท่ีสองเดือนสอง พอถึงวันน้ันจะมีชาวบานจากหมูบานอ่ืน ๆ มา

รวมงานอยางคับคั่ง ถาไมมีการตั้งตองกาวและเสียงกลองสําริด ชาวบานจากหมูบานอ่ืนจะไมมารวมงานและเช้ือ

ชวนใหหมูบานใกลเคียงมารวมงานดวยเน่ืองจากไมทราบวาหมูบานปาอิงไดจัดงานเทศกาลกบในปน้ัน 

2.4      การฝงกบ  ในหมูบานปาอิงเรียกการฝงกบวา “กํ้าเกว” เปนขั้นตอนพิธีกรรมที่สําคัญท่ีสุดใน

ตลอดกระบวนการเทศกาลกบท้ังหมด มีชาวจวงจากหมูบานใกลเคียง หรืออําเภออ่ืน ๆ มารวมงานพิธีฝงกบนับ
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แสนคน เวลาสิบหานาฬิกา พอกบและชาวบานท้ังหลายจะนําสิ่งของท้ังหลายมาวางที่บริเวณใตตองกาวและจุดธูป

เทียนเซนไหวบูชาอีกครั้ง เพ่ือบอกใหเทพเจาบนฟารูวาชาวจวงในหมูบานดําเนินการบูชาเทพเจากบ ขอใหเทพเจา

บนฟาปกปองและดูแลใหเปนอยางดี ผูคนใตฟาจึงอยูดีกินดี ทําดีไดดี ชีวิตมีความสุข ดังน้ัน ชาวบานหมูบานปาอิง

จึงมีการแสดงตาง ๆ เพื่อสะทอนใหเห็นวามีความอยูดีกินดี  ซึ่งมีการเตนรําหมากวาย (กบ) นักแสดงถอดเส้ือและ

วาดที่หนาและที่ทองเปนรูปกบ ทําทากระโดดเปนตัวกบ กระโดดไปกระโดดมาไปหาแหลงนํ้าอยางสนุกสนานใน

ลานแสดง  หลังจากการเตนรําหมากวายซึ่งเปนการเตนรําสะทอนวิถีชีวิตการทํานา  ประกอบดวยนักแสดงแปดคน 

คนหน่ึงแสดงเปน “ควาย” ซึ่งเดินนําไถอยูขางหนา คนหน่ึงเปนเจาของ “ควาย” เดินตามหลังควบคุมไถโดยสวม

เส้ือชาวนาท่ีเกา ๆ  ระหวางการไถนา “ควาย” ตองแสดงทาทางไมเช่ือฟงเจาของ หยุดกินหญาบาง  ชนคนขาง ๆ 

บาง  เจาของเลยเอาไมตี “ควาย”  ซึ่งทําใหผูชม หัวเราะขบขัน  หลังจากการไถนา ก็มีการแสดงการดํานา 

นักแสดงยืนเปนสองแถว ทําทาดํานาพรอมกัน และมีการคุยกัน “กลางนา” อยางคึกคักอีกดวย  หลังจากนั้น จะ

เปนการแสดงการเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยว นักแสดงเอาขาวเหนียวมานึ่งกลางลาน และทําขนมจวงแบงใหผูชมกิน 

เปนสัญลักษณวาหมูบานปาอิงปน้ีจะไดผลผลิตดี นอกจากน้ี ยังมีการแสดงของผูหญิงทอผาและเย็บรองเทาจวงอีก

ดวย ฯลฯ  การแสดงดังกลาวเปนสวนสําคัญมากในเทศกาลกบ เปนการสะทอนใหเห็นถึงการผลิตการทํานา และวิถี

ชีวิตของชาวจวงในหมูบาน และความปรารถนาท่ีจะขอใหมีความอุดมสมบูรณ ขอใหอยูดีกินดีของชาวจวงใน

หมูบาน 

พิธีกรรมฝงกบจะเริ่มตอนสิบเจ็ดนาฬิกา ชาวบานทั้งหมดและคนตางกันท่ีเขารวมพิธีกรรม ลวน

รวมตัวกันอยูใตตองกาว  พอกบและชาวบานนําเครื่องบูชาตาง ๆ เชน หัวหมูสุก ไก  เน้ือหมู ขาวเหนียว ไขแดง  

เหลาขาว ฯลฯ มาวางท่ีหนาหลุมศพกบ พอกบจุดธูปเทียน และสวด เพ่ือขอใหวิญญาณเทพเจากบไดข้ึนสูสวรรค 

และสงฝนลงมาใหชาวบานทําไรทํานา เม่ือพอกบหมอ(สวด)เสร็จ จึงมีการเปดที่หลุมศพและเอาโลงศพกบปท่ีแลว

ออกมาเปดเพื่อดูสีกระดูกกบ การดูสีกระดูกกบเพื่อเส่ียงทายโชคชะตาของหมูบานในปถัดไปถือเปนพิธีท่ีสําคัญโดย

ชาวบานหมูบานปาอิงเชื่อวา ถาหากวาสีกระดูกกบเปนสีเหลือง แสดงวาปน้ีขาวจะไดผลผลิตดี เพราะรวงขาวเปนสี

เหลือง ถากระดูกกบเปนสีขาว แสดงวาปน้ีฝายจะไดผลผลิดดี เพราะฝายเปนสีขาว แตถากระดูกกบเปนสีดํา แสดง

วาปนี้คนในหมูบานจะรับความเจ็บปวย การทํานาทําไรก็ไมไดผลผลิตอยางคาดหวัง เปนตน (Liao Xifu, สัมภาษณ 

4 มกราคม 2016)  

2.5      กิจกรรมรองเพลงจวงกับกลุมการแสดง“สางหลง”  กิจกรรมรองเพลงจวงกับกลุมการแสดง

“สางหลง” เรียกไดวาเปน “กิจกรรมภาคกลางคืน” เพราะกิจกรรมท้ังหมดจัดขึ้นในเวลากลางคืนของวันท่ีสอง

เดือนสองท้ังหมดโดยมีกิจกรรมหลักคือ การรองเพลงจวง และกลุมการแสดง“สางหลง” ชาวจวงมีนิสัยชอบรอง

เพลงไมวาจะอยูชวงเวลาจัดงานเทศกาลหรือชวงเวลาอื่น ๆ ในเทศกาลกบการรองเพลงไมเพียงเพ่ือเปนการ

ขอบคุณบุญคุณของเทพเจากบ แตยังมีการรองเพลงรักเพื่อหาคูรัก การรองเพลงในชีวิตประจําวัน ฯลฯ การรอง
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เพลงเปนความสรางความบันเทิงความสนุกสนานและหาคูรักที่สําคัญของชาวจวงในสมัยกอน ในคืนนั้น หมูบานปา

อิงกลายเปน “ทะเลเสียงเพลงจวง” ซึ่งมีความคึกคักเปนอยางมาก นอกจากนี้ กลุมการแสดง“สางหลง” เปนอีก

กิจกรรมหนึ่งที่ผลักใหเทศกาลเขาสูจุดสนุกมากที่สุด กลุมการแสดง“สางหลง” ประกอบดวยนักแสดงทั้งส้ิน 28 คน 

จําแนกเปน (1) เปาหยา14 สองคน (2) ปลาเลื้อง15 สองคน (3) ผูขายยา หนึ่งคน (4) ผูจับกุง หนึ่งคน (5) ผูดูดวง 

หน่ึงคน (6) ลูกซาย16 21 คน  ประมาณส่ีทุม ขบวนการของกลุมการแสดง“สางหลง” เริ่มเดินทางจากจุดแตงตัว17 

ของเปาหยาไปยังลานจัดงานเทศกาลกบโดยมีคนเดินนําหนาเปาหยาและถือชอไฟไว  เม่ือขบวนเดินผาน นักแสดง

ท้ังหลายแสดงหนาที่ของตน ผูชมขางทางจะชอบเลนกับตัวแสดงทั้งหลายอยางสนุกสนาน หลังจากน้ัน  คอย ๆ 

เดินไปยังลานจัดงานเทศกาล เม่ือเดินไปถึงลานเทศกาลกบ เปาหยาและนักแสดงอ่ืน จึงถอดเครื่องแตงกายเหลาน้ัน

ออก แลวนํามาเผาที่กลางลานใหหมด เทศกาลกบในหมูบานปาอิงซึ่งเปนเทศกาลท่ีจัดขึ้นเปนเวลาหน่ึงเดือนเต็มถือ

วาสิ้นสุดลงหลังจากการเผาเครื่องแตงกาย 

พิธีกรรมเทศกาลกบท่ีเสนอมาขางตนเปนงานศพกบขนาดใหญของหมูบานปาอิงที่เลียบแบบมาจาก

งานศพของคน ซึ่งงานศพชาวจวงหมูบานปาอิงเนนเรื่อง “ความกตัญู” กลาวคือการเฝาศพเปนเวลานานกอนเอา

ไปฝง และมีกิจกรรมสนุกสนานหลังฝงศพ ชาวจวงเช่ือวาเมื่อสงวิญญาณผูตายกลับบนฟาแลวแสดงความยินดีเพ่ือ

สงใหวิญญาณผูตายอยูอยางสงบสุข เชนเดียวกับกับการฝงกบ ชาวบานตองเฝาและบูชาศพกบเปนเวลาหนึ่งเดือน

คอยนํากบไปฝง หลังจากฝงกบเรียบรอยจึงมีกิจกรรมรื่นเริงมากมายหลายอยางดวยเชนกัน นอกจากนี้ วันที่สอง

เดือนสองเปนวันฝงกบประจําหมูบานปาอิงซึ่งแตกตางกับหมูบานอ่ืน จึงทําใหชาวจวงจากหมูบานอ่ืนมีโอกาสเขา

มารวมงานอยางมากมาย ถือเปนโอกาสในการไปมาหาสูและการเยี่ยมเยือนระหวางคนปาอิงกับคนขางนอก

มากมายอีกดวย อยางไรก็ตาม ภายใตกระแสการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมปจจุบัน เทศกาลกบในหมูบานปาอิงมีการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากเดิมไมนอย โดยเสนอไวดังตอไปน้ี 

 

3. การเปล่ียนแปลงของเทศกาลกบในหมูบานปาอิง 

เดือนตุลาคม ค.ศ. 2015 โครงการกอสรางสถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเทศกาลกบหมูบานปาอิง อําเภอ

ตุงหลาน ไดกําหนดข้ึนอยางเปนทางการโดยลงทุนเปนจํานวนเงิน 100 ลานหยวนใน ค.ศ. 2015  ซึ่งรัฐบาลระดับ

ตําบลปาเฉาเปนผูกําหนดนโยบาย สวนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหมูบานปาอิงคือ “การทองเที่ยวเพ่ือช่ืนชม

วัฒนธรรม ประเพณี เทศกาลกบของหมูบาน ตลอดจนศึกษาเรียนรูขนมธรรมเนียม ความเชื่อท่ีสืบทอดกันมาของ

                                                           
14  เปา คือ ผูชาย หยา คือผูหญิง เปาหยา คือ คูสามีภรรยาแกๆ 
15  “ปลาเล้ือง” หมายถึง “เพลง (จวง)ใตรม” 
16  ลูกซาย  เปนภาษาจวงหมูบานปาอิง เปนกลุมชายหนุมท่ีทําหนาที่เปนผูรับผิดชอบความปลอดภัยในงานเทศกาลกบ  
17  เพ่ือเปนความลับและไมใหคนอื่นเห็นตัวจริง เปาและหยาสวนมากไปแตงตัวในปาลึกหรือทุงนาที่หางจากหมูบาน  หมูบานปาอิงสวนมากเลือกจุดที่หา

กบไดในวันที่สองเดือนหนึ่ง ซึ่งเปนทุงนาแหงใดแหงหนึ่ง 
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ชุมชน หรือความเช่ือทางศาสนาของชาวจวงหมูบานปาอิง” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาหมูบานปาอิงเปนสถานที่

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและเปนแหลงอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดแหงชาติ  และเพ่ือ“อนุรักษสืบ

ทอดมรดกทางวัฒนธรรมพ้ืนบาน ผลักดันพัฒนาการทองเท่ียวเพ่ิมรายไดของประชาชน” กลายเปนคําขวัญในการ

จัดงานเทศกาลกบในหมูบานปาอิงต้ังแต ค.ศ. 2015 เปนตนมา (Ban Shenghua, สัมภาษณ 22 มีนาคม 2017) 

โครงการนี้เปนโครงการใหญท่ีมีองคการบริหารสวนตําบลปาเฉาเปนองคการรับผิดชอบในการวางแผนการกอสราง 

รัฐบาลระดับอําเภอมีบทบาทในการทําหนาท่ีเปนผูนําวางแผนและเปนฝายอํานวยงบประมาณท้ังหมดในการจัดงาน 

สวนชาวบานเปน “ผูรวมงานเทศกาล” กลาวคือรับผิดชอบกิจกรรมด้ังเดิมท้ังหมดของเทศกาล รวมทั้งการเตรียม

งาน ในชวงจัดงาน และหลังการจัดงาน กลาวโดยสรุปคือ ภาครัฐกับชาวบานตางมีบทบาทและหนาท่ีสําคัญในการ

จัดงาน ซึ่งดําเนินงานรวมกัน อยางไรก็ตาม การท่ีรัฐบาลเขามามีบทบาทในการจัดงานเทศกาลกบในหมูบานปาอิง

ปจจุบันทําใหเทศกาลกบไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในหลายดาน ดังนี ้

3.1  การเปล่ียนแปลงดานรูปแบบ  ประการแรก  สรางโครงสรางพื้นฐานใหม ๆ ในหมูบานปาอิง  โดยมี

การสรางศูนยบริการนักทองเท่ียว ศูนยบริหารนักทองเที่ยว  หองสุขา  สวนดอกไมบานทุกฤดู  ระเบียงช็อปปง  

ศาลาหมากวาย (ศาลากบ)  ระเบียงชมทิวทัศน  ระเบียงอาหาร  สนามกลองสําริด  ศาลเจาเติ้งเล่ียว เปนตน  

ประการท่ีสอง  มีผูบริหารเขามาสํารวจงานและมีบทบาทในงานเทศกาล ไมวาจะเปนการสํารวจและตรวจงานใน

การสรางส่ิงกอสรางตาง ๆ ดังกลาว รวมถึงการเขามามีบทบาทในเทศกาลกบอยางเปนทางการดวย เชน เทศกาล

กบหมูบานปาอิงที่จัดข้ึนใน ค.ศ. 2016 นายอําเภอของอําเภอตุงหลาน Xu Dike ไดเขารวมเปดงานพิธีกรรมฝงกบ

ในหมูบาน ประการท่ีสาม  การสรางมาตรฐานและการจัดการความเส่ียง ต้ังแต ค.ศ. 2016 เปนตนมา องคการ

บริหารสวนอําเภอตุงหลานไดสงตํารวจมาควบคุมความปลอดภัย ยังมีการจัดหนวยรักษาพยาบาลและหนวยตรวจ

ความปลอดภัยดานอาหารอีกดวย เพ่ือมีกรณีฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในทุกเม่ือระหวางการจัดงานตาง ๆ ในวันฝงกบ  

ประการท่ีส่ี   ไดเพ่ิมการแสดงหลายรายการในกิจกรรมวันฝงกบ ตั้งแต ค.ศ. 2016 เปนตนมา เทศกาลกบใน

หมูบานปาอิงไมเพียงแตมีกิจกรรมด้ังเดิมอยางเดียว ยังมีการแสดงอื่น ๆ เขามาเสริมดวย เชน การแสดงตีกลอง

สําริด  และการแสดงมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได เชน การตําขาว แสดงการละเลนพ้ืนบาน เปนตน ประการ

ท่ีหา  มีการตัดรายการแสดงด้ังเดิมบางอยางออกไป ในการจัดงานเทศกาลกบ ค.ศ. 2017 มีการตัดรายการแสดง

การรองเพลงของ “ปลาเล้ือง” ออกไป เน่ืองจากเปนการจัดกิจกรรมในชวงกลางคืน นักทองเท่ียวและคนเขารวมจะ

ทยอยกลับบานหมดแลว  ประการท่ีหก  ใชอุปกรณทันสมัยในการจัดงานเทศกาล  พบวามีเครื่องอิเล็กทรอนิกส

หลายอยาง ไดแก ลําโพง ไมโครโฟน ระบบแสง สี เสียง บนเวที เปนตน ซึ่งถูกสรางใหเหมือนเวทีคอนเสิรตขนาด

ใหญ ประการท่ีเจ็ด  เริ่มกําหนดใหนักเรียนเขามามีสวนรวมงานเทศกาลอยางเปนทางการ ใน ค.ศ. 2017 มี

นักเรียนจํานวน 30 คนถูกคัดเลือกมารวมงาน เพื่อใหเด็กไดเรียนรูวัฒนธรรมเกาแกที่มีคาของหมูบาน และเพื่อได

สืบทอดวัฒนธรรมเหลานี้  
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3.2   การเปล่ียนแปลงดานหนาท่ี  เทศกาลกบหมูบานปาอิงในปจจุบัน ไมเพียงแตมีหนาที่ดานการขอฝน  

การขอความอุดมสมบูรณ  การตอบสนองความคาดหวังของชาวบาน และเปนสิ่งท่ียึดเหนี่ยวของชาวบาน เปนตน 

ยังมีหนาที่ในดานการบันเทิงดวย การรองเพลง การเตนรําตาง ๆ การตีกลองสําริด เปนตน ในเทศกาล ไมเพียงแต

เพ่ือการแสดงเทานั้น ยังมีหนาท่ีในดานการสรางความบันเทิงอีกดวย เพ่ือแสดงใหนักทองเท่ียวและคนขางนออกชม 

Fan Honggui (1997, อางถึงใน Nie Yuqin,Li Ji,2013:189) กลาววา “การแสดงตาง ๆ ที่เหมือนละครน้ัน ไม

เพียงแตเปนการแสดงเทาน้ัน แตเปนวิธีการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคอันหน่ึง คือเพื่อไดขยายเผาพันธุของตน 

เสริมสรางความสัมพันธการไปมาหาสูและการแลกเปลี่ยนระหวางผูคน” เชน การแสดง“ปลาเล้ือง” ถูกตัดออกใน 

ค.ศ. 2017 เพราะตองเรงรีบแสดงใหผูคนขางนอกและนักทองเท่ียวชม “กลุมแสดงสางหลงท่ีไมเปนจริง” ในเมื่อ

ผูคนกลบับานหมดแลว ก็ไมจําเปนตองแสดง การลดบทบาทของพิธีกรรมเพื่อตอบสนองกับนักทองเที่ยว นอกจากนี้ 

การสรางเวทีสมัยใหม และใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเปนตัวแทนในการสื่อสาร ซึ่งทําใหเทศกาลกบในปจจุบัน

เหมือนเปนการเฉลิมฉลองประเพณีท่ัวไปที่จัดงานเพ่ือใหนักทองเท่ียวไดเที่ยวชม และไมใหนักทองเท่ียวเกิดความ

เบ่ือ เปนตน 

นอกจากนี้ เทศกาลกบหมูบานปาอิงปจจุบัน ยังมีหนาท่ีดานเศรษฐกิจอีกดวย กลาวคือ ประการแรก  ชาว

จวงหมูบานปาอิงประกอบอาชีพการเพาะปลูกเปนหลัก และการออกไปทํางานนอกเมือง  เทศกาลกบเปนทุนทาง

วัฒนธรรมสําหรับชาวบาน การพัฒนาหมูบานปาอิงเปนสถานที่ทองเท่ียวจะไดดึงดูดนักทองเท่ียว ดึงดูดทุนขางนอก

เขามาในหมูบาน ทําใหวิถีชีวิตของชาวบานเปลี่ยนแปลงไป และมีรายไดเพ่ิมขึ้น ประการท่ีสอง การพัฒนาหมูบาน

เปนสถานท่ีทองเที่ยว เปนโอกาสในการสรางงานใหกับชาวบานไมนอย และสรางโอกาสในการทําธุระกิจของ

ชาวบานหมูบานปาอิง รวมถึงคนในหมูบานขางเคียงอีกดวย ซึ่งเสริมสรางในการพัฒนาดานอาหาร พักแรม เครื่อง

แตงกาย ความบันเทิง เปนตน  

3.3   การเปล่ียนแปลงดานความหมาย  เดิมเทศกาลกบจัดขึ้นเพ่ือขอฝน เพ่ือขอคําอวยพร เพ่ือขอความ

อุดมสมบูรณ และเพื่อขับไลความช่ัวราย เพ่ือตอบสนองความตองการความปรารถนาทางจิตใจ และหาส่ิงที่ยึด

เหนี่ยว แมจะมีการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ วิถีชีวิตสมัยใหมของชาวบานไดเปล่ียนแปลงไปจากเดิมอยาง

มากมาย ในปจจุบัน เทศกาลกบยังเปนสิ่งท่ีชาวบานสามารถแสวงหาความบันเทิงความสนุกสนาน และเปน

กิจกรรมที่เพ่ิมเติมรายไดของชาวบานอีกดวย เทศกาลกบยังคงมีความหมายในการท่ีเปนหนาเปนตาและเปนที่

ภาคภูมิใจของชาวบานดวย ในสมัยกอน ชาวบานใหความเคารพกับกบมาก ถือวาเปนเทพเจา เปนลูกสาวของเทพ

เจาฟาผา ที่ชวยชาวบานควบคุมฝน ปองกันขาว  ชาวจวงในหมูบานหามทํารายกบและบริโภคเน้ือกบอยางเด็ดขาด 

แตปจจุบัน ความเชื่อท่ีเขมงวดเหลาน้ีคอย ๆ สูญหายไป ซึ่งผูคนสามารถจับกบที่หาไดเพ่ือนํามาใชประกอบพิธีมา

ถายรูปเลนกันเพ่ือความสนุก และเริ่มมีความนิยมในการบริโภคเน้ือกบดวย ทําใหกบลดความศักดิ์สิทธิ์ไปจากเดิม

เปนอยางมาก ยังพบวาสถานท่ีท่ีใชในการจัดงาน ลวนออกแบบตามมาตรฐานการกอสรางสมัยใหม ซึ่งเปนพ้ืน
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ซีเมนตท้ังหมด นาขางลานท่ีจัดงานเทศกาลกําหนดปลูกดอกไมท่ีมีสีสัน ซึ่งในอดีต การจัดงานเทศกาลกบเนนจัดใน

พื้นท่ี “นา” เปนหลัก  ดังน้ัน จึงมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบขาดกลิ่นอายความเปนประเพณีด้ังเดิมของหมูบาน และ

สรางพ้ืนที่ใหมขึ้นมาเพ่ือใหดูดี สะอาด สะดวกสบาย และสวยงามในการตอนรับนักทองเท่ียว นอกจากน้ี ในการจัด

งานเทศกาลกบปจจุบัน รัฐบาลระดับอําเภอเปนฝายนําในการจัดงาน รัฐบาลระดับตําบลและชาวบานหมูบานปาอิง

เปนฝายดําเนินงานหลัก ซึ่งรวมมือจัดงานกัน ไมเพียงแตตองมีขั้นตอนประเพณีด้ังเดิมอันสมบูรณแลว แตมีผนวก

การแสดงสมัยใหมเขามาในงานเทศกาลอีกดวย ทําใหงานแสดงตาง ๆ ในเทศกาลดูมีความหนาแนนและกระชับ

มากขึ้น ทําใหนักทองเที่ยวและผูเขารวมงานไมเกิดความเบ่ือหนาย เปนตน 
 

อภปิรายผล 

อยางไรก็ตาม การจัดงานเทศกาลกบหมูบานปาอิงปจจุบัน ชาวบานไมไดถูกตัดขาดออกจากการพัฒนาของ

ภาครัฐ แตยังคงมีบทบาทที่สําคัญท่ีสุดตลอดทั้งกระบวนการเทศกาล การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมหมูบานปาอิงให

ความสําคัญตอการอนุรักษทรัพยากรทองเท่ียวทางวัฒนธรรมไวใหดีท่ีสุด เพ่ือใหสามารถสืบตอถึงอนุชนรุนหลัง 

ดังท่ีเห็นจากผูคนท่ีเขารวมเทศกาลเปนชาวจวงในหมูบานเปนหลัก และคําขวัญในการจัดงานเทศกาลใน ค.ศ. 2017 

ท่ีวา “อนุรักษสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมพื้นบาน ผลักดันพัฒนาการทองเที่ยวเพ่ิมรายไดของประชาชน” 

นอกจากน้ี การจัดงานเทศกาลใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือใหกระทบนอยท่ีสุด ซึ่งยึดหลักใหธุระกิจ

ทองเท่ียวเนนในเรื่องอนุรักษวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม เห็นไดจากมีการต้ังถังขยะในสถานท่ีทองเท่ียวมากมายและ

มีปายบอกเตือนใหผูคนตองท้ิงขยะท่ีถัง และมีเจาหนาท่ีดูและความสะอาดอยูตลอดเวลาจัดงาน นอกจากนี้ มีตํา

รวดและหนวยรักษาพยาบาลเขารวมงานเพ่ือดูแลความปลอดภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดทุกเมื่อของนักทองเท่ียวใหดี

ท่ีสุด ใหนักทองเท่ียวไววางใจและอบอุนใจ นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมกิจกรรมตรงตามความหวังของนักทองเท่ียว 

โดยเห็นไดจากการแสดงตาง ๆ ในเทศกาลกบท่ีทําใหนักทองเท่ียวไดรับความสนุกสนันและความพอใจ 

ปรากฏการณดงักลาวเปนการจัดงานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในหมูบานปาอิงปจจุบัน สอดคลองกับแนวคิดการ

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเปนลักษณะสําคัญของแนวคิด การทองเท่ียวในหมูบานปาอิงถือวัฒนธรรมเทศกาลกบ

เปนแกนสําคัญโดยมุงอนุรักษและสืบทอดเพื่อใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูและสัมผัสกับวัฒนธรรมของหมูบาน 

นอกจากนี้ การสรางมาตรฐานการทองเที่ยวสมัยใหมในหมูบานเพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวซึ่งเปน

ลักษณะและหลักสําคัญของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

การสงเสริมเพ่ือพัฒนาหมูบานปาอิงใหเปนสถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางเปนทางการเริ่มต้ังแต ค.ศ. 

2015 เปนตนมา ซึ่งเปนหมูบานแรกที่รัฐเขามาจัดงานอยางเปนทางการ สวนหมูบานจวงอ่ืน ๆ ท่ีมีเทศกาลกบยังคง

ดําเนินงานโดยชาวบานเองในปจจุบัน เชน หมูบานปาหมู อําเภอเทียนเออ หมูบานฉางเลอ อําเภอตุงหลาน เปนตน 

ชาวจวงหมูบานปาอิงถือวาเทศกาลกบเปนหนาเปนตาและเปนที่ภาคภูมิใจของหมูบาน นอกจากน้ี ชาวบานดีใจ
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และสนับสนุนการท่ีพัฒนาหมูบานเปนสถานท่ีทองเท่ียว เน่ืองดวยสามารถสรางโอกาสในการทํางานและเพ่ิมรายได

ตอชาวบานดวย 

 

สรุป 

ความเปนมาของเทศกาลกบหมูบานปาอิงมีการเลาเรื่องแตกตางจาก “เรื่องเลาหนุมตุงหลิน” เล็กนอย ซึ่ง

วงวิชาการจีนเช่ือกันท่ัวไปวาหนุมตุงหลินเปนคนท่ีฆากบตาย แตหมูบานปาอิงถือวาหนุมตุงหลินเปนคนทําดี กบ

ไมไดถูกฆาโดยหนุมตุงหลิน นี่เปนจุดที่แตกตางของการเลาเรื่องความเปนมาของเทศกาลกบระหวางชาวจวงหมูบาน

อื่น ๆ กับหมูบานปาอิง อยางไรก็ตาม “หนุมตุงหลิน” เปนตัวละครที่ปรากฏตัวอยูในการเลาเร่ืองตาง ๆ นอกจากนี้ 

เทศกาลกบหมูบานปาอิงมีความยึดมั่นในดานเวลาการจัดงานและไดรักษาอัตลักษณของตน ซึ่งจัดงานเปนเวลาหนึ่ง

เดือน ตั้งแตวันท่ีสองเดือนหนึ่งจนถึงวันท่ีสองเดือนสองทุกป โดยผานข้ันตอนกระบวนการหลัก ๆ ท้ังหมดหา

ขั้นตอน ไดแก การหากบ การแหกบ วัน“ฟนควาย” การฝงกบ และ “สางหลง” เปนตน ในบรรดาขั้นตอนดังกลาว 

การฝงกบเปนขั้นตอนที่สําคัญมากท่ีสุด ชาวบานเชื่อกันวาการฝงกบใหดีจะไดสงวิญญาณเทพเจากลับบนฟาไดเพ่ือ

บอกเทพเจาฟาใหตกน้ําฝนลงมา กลาวโดยสรุปก็คือ กระบวนการท้ังหมดของเทศกาลกบเปนพิธีงานศพของเทศเจา

กบในหมูบาน เพ่ือขอฝนและความอุดมสมบูรณ เปนตน อยางไรก็ตาม ตามการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

เทศกาลกบเคยถูกหามจัดข้ึนในชวงการปฏิวัติทางวัฒนธรรม หลังจากน้ัน เทศกาลกบคอย ๆ ไดรับความสนใจ

นอยลงจนกระทั่งเกือบสูญหายไป แตดวยความเขมแข็งทางความเช่ือของชาวบานและวิธีการดําเนินชีวิตของ

ชาวบาน ทําใหเทศกาลกบไมไดสูญหายไปอยางส้ินเชิง กลับมีการจัดงานทุกป เพียงแตวาไมไดจัดงานแบบขนาด

ใหญท่ีมีคนมาเขารวมเปนหม่ืนเปนแสนเหมือนเม่ือกอน หลังจากเทศกาลกบไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกทาง

วัฒนธรรมที่จับตองไมไดระดับชาติใน  ค.ศ. 2006 และนโยบายการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของจีน รวมท้ัง

นโยบายการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจีน ทําใหเทศกาลกบหมูบานปาอิงไดรับการฟนฟูขึ้นมาและจัด

งานอยางยิ่งใหญกวาอดีต โดยมีรัฐบาลมาเปนผูจัดงานหลัก ซึ่งทําใหเทศกาลกบไดดําเนินสืบทอดตอไปอยาง

ตอเน่ือง แตภายใตกระแสการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เทศกาลกบหมูบานไดเปลี่ยนแปลงในหลายดาน เชน ดาน

รูปแบบการจัดงาน ดานหนาที่ และดานความหมาย เปนตน  อยางไรก็ตาม การสงเสริมเพ่ือพัฒนาหมูบานปาอิงให

เปนสถานที่ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางเปนทางการเร่ิมต้ังแต ค.ศ. 2015 เปนตนมา ชาวจวงหมูบานปาอิงถือวา

เทศกาลกบเปนหนาเปนตาและเปนท่ีภาคภูมิใจของหมูบาน นอกจากนี้ ชาวบานยังยินดีที่สนับสนุนการท่ีพัฒนา

หมูบานเปนสถานที่ทองเท่ียว เนื่องดวยสามารถสรางโอกาสในการทํางานและเพ่ิมรายไดใหกับชาวบาน  

อยางไรก็ตาม ทางภาครัฐควรอนุรักษและเคารพวัฒนธรรมพ้ืนบานด้ังเดิมของชาวจวงใหมากท่ีสุด รักษา

พิธีกรรมดั้งเดิมของเทศกาลกบตามประเพณี รวมท้ังสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในดานการบริหารจัดการ  

เพ่ือใหสามารถจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในหมูบานปาอิงใหมี “ท้ังมีวัฒนธรรมเกาแก ทั้งมีการบริการทาง
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ทองเที่ยวที่ดี” ใหได เพ่ือชวยใหเทศกาลกบไดรับการพัฒนาและสืบทอดตอไปอยางยั่งยืน ตลอดจนกระตุนให

สถานที่ทองเท่ียวในหมูบานปาอิงไดพัฒนาเติบโตตอไปอยางมีประสิทธภิาพ 

 
 

References 
Liao, M.J.(2014a). Zhong guo jie ri zhi – ma guai jie. (In Chinese) [Chinese festival – the frog 

festival]. Guangming Daily Press, China. 
Liao, M.J.(2014b). Zhuang zu ma guai jie. (In Chinese) [The ma guai festival of the zhuang]. 

Anhui: Anhui People's Press. 
Yang, D.N. (2008). 2008 nian guang xi zhuang zu zi zhi qu dong lan xian ba chou xiang ba ying 

cun zhuang zu ma guai jie diao cha bao gao.(In Chinese) [Investigation on the frog 
festival of the zhuang in baying village, donglan county, guangxi zhuang autonomous 
region 2008]. The Frog Festival, 14(1), 156-189. 

Nie, Y.Q. & Li,J.(2013). Zhuang zu ma guai jie yi shi gong neng fen xi. (In Chinese) [In analysis  
on the ritual function on the  frog  festival  of  zhuang]. Cultural Highland. 2013:189. 

 
Interview 
Xifu,L.(Pseudonym).(2016, January 4 and 2017, March 11). Interview. The organizer of the 

Frog Festival in Baying Village, and the eighth representative inheritors of the frog 
festival of baying village. 

Kebo,L.(Pseudonym).(2017, February 11). Interview. Important organizer of the Frog Festival in 
Baying Village, second only to Liao Xifu. 

Shenghua,B.(Pseudonym).(2017, March 22). Interview. Secretary of Bachou People’s 
Government. 


