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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
 

1. ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำของหัวข้อวิจัย 
ประเทศไทยมีชาวไทใหญ่อพยพเข้ามาท ามาหากินในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย และเชียงใหม่ 

ส่วนใหญ่เพ่ิงอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานได้ไม่นานนัก ประเทศอินเดีย ในรัฐอัสสัม มีชาวไทใหญ่ที่อพยพจาก 
ประเทศพม่าเข้าไปตั้งรกรากท ามาหากินเป็นระยะเวลามากกว่า 600 ปีขึ้นไป และประเทศลาว ในภาคเหนือ
ก็มีชาวไทใหญ่ที่เรียกตนเองว่าไทใหญ่เหนืออาศัยอยู่จ านวนหนึ่งด้วยเช่นเดียวกัน จะเห็นได้ว่าปัจจุบัน
ชาวไทใหญ่มีถ่ินที่อยู่อาศัยกระจายเป็นอาณาบริเวณกว้าง ตั้งแต่บริเวณรัฐอัสสัมของอินเดีย ทางตอนเหนือ
ของพม่า ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ทางเหนือของไทใหญ่และลาว เขตนี้อาจถือได้ว่าเป็นเขตตะเข็บ
ชายแดนของอ านาจรัฐหรืออาณาจักรใหญ่มาแต่เดิมไม่ว่าจะเป็น อาณาจักรปยู อาณาจักรจีน อาณาจักร
เวียดนาม อาณาจักรมอญ และแม้ในปัจจุบันก็ยังถือได้ว่า เป็นเมืองชายขอบชายแดนของอินเดีย พม่า 
จีน และลาว ด้วยเหตุที่ว่าเขตนี้เป็นพื้นท่ีเขตป่าใหญ่เขาสูง ทุ่งราบแคบและไม่มีทางออกทะเล 

ชาวไทใหญ่อาศัยอยู่ตามพ้ืนที่ราบลุ่มริมแม่น้ า ตามหุบเขา แต่ละหุบเขามักจะตั้งชื่อเป็นชุมชน 
ระดับหมู่บ้าน หากเป็นที่ราบในหุบเขาที่กว้างใหญ่ก็อาจมีชุมชนขนาดใหญ่ที่ก่อตั้งเป็นเมือง หมู่บ้าน 
หรือที่ชาวไทใหญ่เรียกว่าม่านหรือว่าน (บ้าน) มีขนาดตั้งแต่ 20 หลังคาเรือน และมีขนาดใหญ่ตั้งแต่ 
700-1000 หลังคาเรือน เมืองจะตั้งอยู่ในบริเวณที่มีหมู่บ้านหลายๆ หมู่บ้านอยู่ใกล้เคียงกัน และด้านหลัง
ของเมืองมักจะเป็นเชิงเขาหันหน้าเข้าสู่ทุ่งนา ชีวิตของไทใหญ่ผูกพันอยู่กับทุ่งนา ปลูกข้าว ปลูกผัก ถั่ว 
ใบยาสูบ แตงโมและพืชล้มลุกอ่ืนๆ ฤดูกาลจะเป็นตัวก าหนดวิถีชีวิตการท างาน การประกอบพิธีกรรม และ
ประเพณีทางศาสนาต่างๆ ตลอดปี เมืองไทใหญ่แต่ละเมือง เดิมมานั้นมักจะมีต้นเสื้อเมือง อันเป็นต้นไม้ใหญ่
ประจ าเมืองซึ่งอยู่ห่างจากเมืองออกไปไม่ไกลนัก ทุกปีจะมีการไหว้ เสื้อเมือง โดยมีเจ้าฟ้า ขุนนางอ ามาตย์
ต่างๆ รวมถึงปู่กั้ง ปู่เหง ปู่สึ่ง และปู่กาบ ของทุกเขตทุกกั้ง และทุกหมู่บ้านมาร่วมพิธี หมู่บ้านทุกแห่ง
จะมีเสื้อบ้านและหอเสื้อบ้านเพ่ือให้ ชาวบ้านทุกคนมาประกอบพิธีกรรม เพ่ือความเป็นสิริมงคลของหมู่บ้าน 
และเพ่ือความอยู่ดีกินดี พืชพันธุ์เจริญงอกงาม วัว ควาย สัตว์เลี้ยงทั้งหลายเติบโต ปราศจากโรคภัย 

จากสภาพทางภูมิศาสตร์ ถิ่นที่อยู่และความเชื่อประเพณี พิธีกรรมที่ได้รับอิทธิพล ทางพุทธศาสนา
และความเชื่อเรื่องผีสางนางฟ้า ท าให้ชีวิตของชาวไทใหญ่นั้นไม่แตกต่างจากชาว ไทใหญ่ลื้อ ไทใหญ่
วนลาว ไทใหญ่ด า ไทใหญ่ขาว และไทใหญ่กลุ่มอ่ืนๆ มากนัก ภูเขาสูง แม่น้ ากว้างใหญ่ เช่น แม่น้ าอิรวดี 
แม่น้ าสาละวิน แม่น้ าโขง อันเป็นแม่น้ าใหญ่สามสายในเขตชุมชน ชาวไทใหญ่ไม่ได้เป็นเครื่องกีดขวาง
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การติดต่อ และการไปมาหาสู่กันระหว่างชาวไทใหญ่ และชาวไทใหญ่กลุ่มอ่ืน ขณะเดียวกันชาวไทใหญ่ 
ก็ติดต่อกับกลุ่มชาติพันธ์กลุ่มอ่ืนๆ ในบริเวณเดียวกัน และในดินแดนที่ห่างออกไปด้วย  

นับเป็นเวลานานถึง 150 ปีมาแล้วที่ “ชาวไทใหญ่” ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จากหลักฐานการบอกเล่าของ “จเร” คือ ผู้เรียนรู้จากผู้เฒ่าผู้แก่ ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองแม่ฮ่องสอน
นั้นเป็นชาวไทใหญ่ที่อพยพมาจากดินแดนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ประเทศพม่าที่เรียกกันว่า 
“รัฐฉาน” แถบเมืองหมอกใหม่ เมืองนาย เมืองลานเคอ และเมืองอ่ืนๆ แถบลุ่มแม่น้ าสาละวินเข้ามา
อาศัยในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อราว พ.ศ. 2348 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  

ทางด้านศิลปะที่น่าสนใจของชาวไตคือการร าและดนตรีซึ่งแตกต่างจากของล้านนา ยังมีการแสดง
อ่ืนๆ อีกหลายชุด ได้แก่ “ฟ้อนดาบ” หรือที่เรียกว่า ฟ้อนก้าแลว “ฟ้อนไต” เป็นการฟ้อนต้อนรับผู้มาเยือน 
ร าหม่อง “ส่วยยี” เป็นการร าออกท่าทางคล้ายพม่า และ “มองเซิง” เป็นการร าประกอบเสียงกลอง
มองเซิง   

จากระยะเวลาอันนานร้อยกว่าปีที่ผ่านมา ชาวไทใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ยังด ารงชีวิตอยู่  
โดยยึดเอาวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนความเชื่อและวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่าง “ไทใหญ่ ” ตลอดมา 
แต่ด้วยอ าเภอปายเป็นอ าเภอที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการท่องเที่ยว ท าให้บุคคล 
ภายนอกบุกรุกพ้ืนที่ รวมทั้งการเป็นเจ้าของพ้ืนที่ในอ าเภอปาย ท าให้อ าเภอปายเกิดการเปลี่ยนแปลง 
โดยเฉพาะในด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณี พิธีกรรมที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ มีการ
ขับเคลื่อนปรับเปลี่ยนไปตามสังคมหรือไม่นั้นย่อมข้ึนอยู่กับความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมของชุมชน  

จากความส าคัญและความเป็นมาในข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจในการศึกษาเรื่อง ดนตรีกับวิถีชีวิต
ชาวไทใหญ่ ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ือศึกษาเฉพาะสภาพข้อเท็จจริงของ
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวไทใหญ่ และการสืบทอดวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในปัจจุบันในพื้นที่ข้อมูล 
รวมถึงน าเสนอผลการวิเคราะห์ในประเด็นของวัฒนธรรมดนตรี ได้แก่ เครื่องดนตรี จังหวะ ท านอง 
การสืบทอด บทเพลงทั่วไป บทเพลงประกอบพิธีกรรม และพิธีกรรมทางดนตรี โดยผู้วิจัยคาดหวังไว้ว่า 
งานวิจัยฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมที่มีดนตรีอันเป็นองค์ประกอบ 
ในวิถีชีวิตของชาวไทใหญ่สืบไป 
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2. วัตถปุระสงค์กำรวิจัย 
 2.1 ศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทใหญ่ 
 2.2 ศึกษาองค์ความรู้ด้านดนตรีไทใหญ่กับการด ารงอยู่ 
 2.3 ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีไทใหญ่ 
 
 

3. ค ำถำมกำรวิจัย 
 วัฒนธรรมดนตรีไทใหญ่ ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีลักษณะเฉพาะและ
แนวทางในการอนุรักษ์อย่างไร 
 
 

4. ขอบเขตของกำรวิจัย 
4.1 ขอเขตด้ำนเนื้อหำ 
งานวิจัยเรื่อง ดนตรีกับวิถีชีวิตชาวไทใหญ่ ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีขอบเขต

การวิจัยในด้านเนื้อหาได้แก่ 1) การศึกษาประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิตของไทใหญ่ ต าบลทุ่งยาว 
อ าเภอปาย ในด้านประเพณีและพิธีกรรม  2) ศึกษาองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมดนตรี ประกอบด้วย 
เครื่องดนตรี จังหวะ ท านอง การสืบทอด พิธีกรรมทางดนตรี บทเพลงทั่วไป และบทเพลงประกอบพิธีกรรม  
และ 3) การด ารงอยู่ของวัฒนธรรมดนตรีไทใหญ่และการอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีไทใหญ่ 

 
 4.2 ขอบเขตด้ำนบุคคล 

บุคคลข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้คือชาวไทใหญ่ที่พักอาศัยอยู่ในต าบลทุ่งยาว ได้แก่ ปราชญ์ไทใหญ่ 
และผู้น าชุมชน  

 
 4.3 ขอบเขตด้ำนสถำนที่ 

สถานที่ในการเก็บข้อมูลภาคสนามในการวิจัยครั้งนี้คือ ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
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 4.4 ขอบเขตด้ำนเวลำ 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือน
กรกฏาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งขั้นตอนกิจกรรมได้ ดังนี้ 1) การส ารวจสภาพปัญหา รวมถึงการวิเคราะห์
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่  2) การตรวจสอบสถานภาพในการด ารงอยู่และการปรับเปลี่ยน
ของวัฒนธรรมดนตรีของชาวไทใหญ่  3) การศึกษาตามวัตถุประสงค์  และ 4) การจัดพิมพ์รายงานวิจัย
และเผยแพร่ต่อสาธารณะชน 
 
 

5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
5.1. ประโยชน์ต่อชุมชน ท าให้เกิดการศึกษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีไทใหญ่ภายในต าบล

ทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้เป็นทรัพยากรในการ
พัฒนาวัฒนธรรมดนตรีไทใหญ่ในพ้ืนที่อ าเภอปายในอนาคต 
 5.2. ประโยชน์ต่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติ ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจะกลายเป็นข้อมูลที่
น าไปศึกษาในด้านวัฒนธรรมดนตรีไทใหญ่ในภาพรวม ตลอดจนสามารถเปรียบเทียบกับดนตรีไทใหญ่
ในพ้ืนที่ต่างๆ ทั้งภายในเขตประเทศไทย (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 
ตลอดจนวัฒนธรรมดนตรีไทใหญ่ภายนอกเขตประเทศไทย (พ้ืนที่รัฐฉาน ประเทศพม่า) 

5.3. การน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากพ้ืนที่ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ หากน าข้อมูลด้านวัฒนธรรมดนตรีไทใหญ่ไปบูรณาการกับการท่องเที่ยว
โดยให้ชุมชนเป็นผู้ด าเนินการ จะส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน 
 
 




