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บทที่ 5 
สรุป อธิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 

1. สรุปผลการศึกษา 
 ชาวไทใหญ่ในพ้ืนที่ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตและศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยประเพณีวัฒนธรรมไทใหญ่ 12 เดือน นั้นมีความเกี่ยวโยง
กับการท าบุญถวายทานอยู่ตลอดๆ ด้วยเหตุนี้ศิลปะวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่นอกจากการสร้างความ
บันเทิงแล้ว ยังใช้เป็นพุทธบูชาแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในบวรพุทธศาสนาอีกด้วย 
 
ตารางท่ี 5.1 ประเพณี 12 เดือน ไทใหญ ่

เดือน
ล้านนา 

เดือน 
ไทยกลาง 

เดือน 
ไทใหญ่ 

เดือนสากล 
(ประมาณ) 

ประเพณี 

เกี๋ยง สิบเอ็ด สิบเอ็ด ตุลาคม 
แฮนซอมโก่จา (ท าบุญอุทิศส่วนกุศลไป

ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว) 
ออกหว่า (ออกพรรษา) 

ยี่ สิบสอง สิบสอง พฤศจิกายน - 

สาม อ้าย เหลินเจ๋ง ธันวาคม กาบซอมอู (ถวายข้าวใหม่) 

สี่ ยี่ เหลินก๋ า มกราคม เข้าปริวาสกรรม 
ห้า สาม เหลินสาม กุมภาพันธ์ ถวายกองโหล (ถวายฟืน) ถวายข้าวหย่ากุ 

หก สี่ เหลินสี่ มีนาคม ปอยส่างลอง 
เจ็ด ห้า เหลินห้า เมษายน ปอยเหลินห้า ปอยซางก่าน ปอยจ่าตี่ซาย  

แปด หก เหลินหก พฤษภาคม 
ปอยจ่าตี่หรือกองมูทราย ปอยบอกไฟ  

ปอยซอมต่อโหลง(มธุปายาส) 
เก้า เจ็ด เหลินเจ็ด มิถุนายน ชาวนาเตรียมท านา ตอกฝาย 

สิบ แปด เหลินแปด กรกฎาคม การบรรพชาอุปสมบท 
สิบเอ็ด เก้า เหลินเก้า สิงหาคม สลากภัต 

สิบสอง สิบ เหลินสิบ กันยายน สลากภัต 
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 การศึกษาดนตรีกับวิถีชีวิตชาวไทใหญ่ พบว่า ที่ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มี
กลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่อยากหลายในลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรม มีทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ และ 
คนพ้ืนเมือง โดยมีองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมดนตรีไทใหญ่ ดังนี้  กลองสะบัดไชย  กลองปูจา  กลองปู่เจ่  
กลองตึ่งโนง  กลองสิ้งหม้อง  กลองมองเซิง  ฉาบ  การฟ้อนก๋ายลาย  การฟ้อนกิงกะหร่า  และการฟ้อนโต 
 จากองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมดนตรีไทใหญ่และจากความคิดเห็นของคนในชุมชน พบว่ามีการ
จัดการเรียนการสอนกลองก้นยาวหรือกลองปู่เจ่ ซึ่งเป็นกลองที่ใช้ในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาและ
ความบันเทิงของชาวไทใหญ่มายาวนาน โดยใช้กลุ่มนักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวเป็นฐานในการจัดการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทใหญ่  
 กลองก้นยาวหรือกลองปู่เจ่มีส่วนประกอบ ดังนี้ หน้ากลอง ไหกลอง เล็บช้าง แอวกลอง และ
ตีนกลอง และความถี่ที่แยกออกเป็น 5 เสียง ในขณะที่ตีเพียงแค่ครั้งเดียว โดยแบ่งเป็นเสียงหน้าและ
เสียงหลังหรือที่เรียกกันว่าหอน คือ เสียงเป่ เสียงยุบ เสียงทุบ เสียงจิ๊ก และเสียงบีบหน้ากลอง โดย
ลักษณะการบรรเลงกลองก้นยาวหรือกลองปู่เจ่มักแบ่งโอกาสการใช้งานเป็น 2 ข้อแต่หลักๆ คือ กลอง
ปู่เจ่หรือกลองก้นยาวในงานประเพณีต่างๆ และ กลองปู่เจ่หรือกลองก้นยาวประกอบการแสดง ดังนี้ 
  1) กลองปู่เจ่หรือกลองก้นยาวในงานประเพณีต่างๆ มักพบในงานปอยส่างลองหรือ
งานบวชลูกแก้ว ซึ่งบ้านในมีลูกชายก็จะนิยมให้มาบวช โดยการจัดงานที่วัดกู่เต้าจะจัดเป็นซุ้มไม้คา
เป็นซุ้มเล็กๆ และมาการน าเอาวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้มาตกแต่ง และมาขันเงินวางไว้หน้าซุ้มเพ่ือให้คน
มาร่วมงานร่วมกันน าเงินมาสมทบทุน และจุดส าคัญอีกหนึ่งเรื่องคือแต่ละซุ้มก็จะมีวงกลองปู่เจ่ที่เป็น
ของซุ้มตัวเองมาบรรเลงบางซุ้มก็จะมีการแสดงฟ้อนโต ประกอบกับการเล่นฉาบลีลา บางซุ้มก็เอา  
นกกิงกะหล่ามาร่วมแสดงด้วย แต่ละซุ้มก็จะผลัดกันเล่นผลัดกัน พักบางซุ้มก็จะตีร่วมกับซุ้มข้างๆ 
  2) กลองปู่เจ่หรือกลองก้นยาวประกอบการแสดง ด้วยท านองที่ครึกครื้นสนุกสนาน
และเร้าใจในจังหวะกลองปู่เจ่หรือกลองก้นยาวทีต่ีย้ าจังหวะที่สะเทือนถึงอารมณ์ผู้ชม จึงท าให้บทบาท
ของกลองปู่เจ่หรือกลองก้นยาวได้ถูกน าไปประยุกต์เข้ากับการร่ายร าต่างๆ เช่น การฟ้อนนกกิงกะหล่า 
การแสดงฟ้อนเจิง การตบมะผาบ และการแสดงฟ้อนดาบ เป็นต้น 

วงกลองก้นยาวเป็นวงกลองวงหนึ่งที่มีบทบาทในชีวิตประวันของชาวไทใหญ่ค่อนข้างมาก  
วงกลองก้นยาว ในสมัยอดีตวงกลองก้นยาวมักจะประกอบด้วย กลองก้นยาว, ฉาบหรือแซ่งและมงหรือ
โหม่ง 2-3 ใบ ซึ่งเป็นวงเล็กๆ เหมาะแก่การพกพาหรือขนย้ายอุปกรณ์ ในสมัยปัจจุบันมีการใช้ฆ้องราว
หรือภาษาไทใหญ่เรียกว่ามองเครือเนื่องจากมีการประสานที่หลายใบและยังประหยัดคนตี 
 นอกจากกลองก้นยาวหรือกลองปู่เจ่แล้วเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงร่วมกับกลองก้นยาวหรือ
กลองปู่เจ่ที่ส าคัญคือ ฆ้องราวหรือมองเคลือ ซึ่งอดีตจะใช้โหม่งเป็นลูกในการร่วมบรรเลงวงกลอง 
ปู่เจ่ มักจะใช้ 4 ถึง 5 ลูก แต่ในปัจจุบันด้วยความเรียบง่ายของการบรรเลงและประหยัดคน โดยฆ้องราว
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มักจะประกอบไปด้วยฆ้อง 5-7 ลูกโดยมีลูกที่ใหญ่ที่สุดเรียกว่า “ฆ้องแม่” จะเป็นเสียงหลักในการคัดเลือก
เสียงฆ้องใบอ่ืนๆ 
 โดยฆ้องราวหรือมองเคลือใบที่ 1 ถึง 6 จะมีบันไดเสียงที่ห่างคล้ายๆ กันฆ้องแม่และฆ้องลูกใบ
ที่ 1 จะห่างเป็น 1 ช่วงเสียง (1 Octave) และฆ้องแม่จะห่างกับฆ้องลูกใบที่ 2 เป็น 2 ช่วงเสียง (2 
Octave) และเสียงของลูกฆ้องใบท่ี 1 และใบที่ 2 ก็จะห่างกัน 1 ช่วงเสียง (1 Octave) ลูกขัดที่ 1 ก็จะ
ห่างกับฆ้องแม่อยู่ 5 เสียงซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการประสานเสียงแบบคู่ 5 Perfect ฆ้องขัด 1 ก็จะ ห่าง
จากฆ้องขัดลูกที่ 2 อยู่ 1 ช่วงเสียง (1 Octave) และห่างจากฆ้องขัดลูกที่ 3 อยู่ 2 ช่วงเสียง (2 Octave) 
ฆ้องขัดลูกท่ี 2 และ 3 ก็จะห่างกันอยู่ 1 ช่วงเสียง (1 Octave) 
 
 

2. อธิปรายผล 
 สถาบันไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน (ออนไลน์, 2560) ได้อธิบายว่า ชาวไทใหญ่ 
หรือ ฉาน หรือ ฌาน เป็นกลุ่มชาวไทใหญ่กลุ่มหนึ่งที่อยู่ในเขตพม่า ตอนใต้ของจีน และภาคเหนือของ
ประเทศไทย บางท่านว่า ค าว่า ฉาน คือที่มาของค าว่า สยาม ในพม่ามีรัฐใหญ่ของชาวไทใหญ่ ชื่อ รัฐฉาน 
(SHAN STATE) ชาวไทใหญ่ในพม่า บางกลุ่มต้องการอิสระจากการปกครองของรัฐบาลพม่า จึงจับอาวุธ
ขึ้นต่อสู้ ด้วยความไม่สงบในพม่าท าให้ชาวไทใหญ่อพยพเข้ามาสู่ประเทศไทย โดยเฉพาะในระยะหลัง
เข้ามาทางอ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอ าเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ แต่รัฐยังไม่มีนโยบาย
ที่ชัดเจนกับประชากรเหล่านี้ คือไม่มีการก าหนดให้ไทใหญ่กลุ่มนี้เป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งในประเทศไทย 
และไม่ยอมรับให้คนกลุ่มนี้เป็นชาวไทใหญ่ รวมทั้งไม่ยอมรับว่า กลุ่มไทใหญ่เป็นผู้ลี้ภัยจากรัฐไทใหญ่  
ที่ต้องช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม เพ่ือรอการส่งกลับประเทศเมื่อในประเทศมีความปลอดภัย เมื่อรัฐ
ไม่จัดพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวไว้รองรับที่ชายแดน ท าให้ชาวไทใหญ่จ านวนมากทะลักเข้าสู่ตัวเมืองด้านใน 

ค าว่า “ไทใหญ”่ เป็นชื่อที่ชาวไทใหญ่คุ้นเคยมานาน ควบคู่กับค าที่ชาวไทยใหญ่มักขนานนาม
ตนเองว่า “ไทใหญ่น้อย” แต่นอกเหนือจากชาวไทใหญ่ในประเทศไทยแล้วไม่มีคน รู้จักค าว่า ไทใหญ่ 
ชาวไทใหญ่เรียกตนเองว่า “ไทใหญ่” (ออกเสียงว่าชาวไทใหญ่) เช่นเดียว กับชาวไทใหญ่เราเรียกตนเอง
ว่า “ไทใหญ่” ไทยใหญ่ที่เรียกตนเองว่า “ไทใหญ่“ หรือ “ชาวไทใหญ่” นั้นมีมาก และจะจ าแนกกลุ่ม
ด้วยการเพ่ิมค าขยายเช่น ไทใหญ่ด า ไทใหญ่แดง ไทใหญ่ขาว ไทใหญ่ใต้ ไทใหญ่เหนือ เป็นต้น ชาวไทใหญ่
เรียกตนเองว่า “ไทใหญ่” แต่ชนชาติอ่ืนจะเรียกชื่อเราว่า เสียม เซียมหรือสยาม เป็นต้น และเรียก
ประเทศไทยว่าสยาม ชาวไทใหญ่ก็เช่นเดียวกันมีชื่อที่ชนชาติอ่ืนเรียกแตกต่างกันไป เช่น พม่าเรียกว่า 
“ชาน” หรือ “ฉาน” ซึ่งเป็นต้นเค้าให้ชาวตะวันตกเรียกชาวไทใหญ่ ในขณะที่ชาวคะฉิ่น หรือจิ่งโพ
เรียกว่า “อะซาม” ชาวอาชาง ชาวปะหล่อง และชาวว้าเรียกว่า “เซียม” ค าท้ังหมดนี้มาจากรากเหง้า
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ของค าเดิมคือ “สยาม” สาม หรือ “ซาม” ทั้งสิ้น ส่วนชาวจีนฮ่ันมีวิธีเรียกชาวไทใหญ่ที่แตกต่างออกไป 
คือ ใช้ค าที่แสดงลักษณะของชนชาติ มาขนานนาม เช่น เรียกว่า พวกเสื้อขาว (ป๋ายยี) พวกฟันทอง  
(จินฉื่อ) พวกฟันเงิน (หยินฉื่อ ) พวกฟันด า (เฮยฉื่อ) และยังมี ชื่ออ่ืนๆ เช่น เหลียว หลาว หมางหมาน 
พวกเยว่ร้อยเผ่า และหยี เป็นต้น จีนจะมีการเรียกชื่อชาวไทใหญ่เปลี่ยน แปลงไปตามระยะเวลาทาง
ประวัติศาสตร์ 

ในกลุ่มของไทใหญ่ก็มีชื่อเรียกออก เป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกหลายกลุ่มตามถิ่นที่อยู่ เช่น ชาวไทใหญ่
ที่อาศัยอยู่ในพม่า มักเรียกชาวไทใหญ่ที่อยู่ในเขตประเทศจีนว่าเป็นไทใหญ่แข่หรือไทใหญ่จีน เพราะ
พวกเขาสามารถพูดภาษาจีนได้และรับเอาอิทธิพลวัฒนธรรมจีนหลายอย่าง ตั้งแต่ภาษา วิธีการกินอาหาร
ด้วยตะเกียบ การตั้งบ้านเรือนแบบติดพ้ืนและขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นต้น ในขณะที่ชาวไทใหญ่
ในจีนมักจะเรียกตนเองว่าเป็นไทใหญ่เหนือด้วยถือว่าตน อยู่ทางเหนือของแม่น้ าคง (สาขาของแม่น้ า
สาละวิน) และจะเรียกชาวไทใหญ่ในพม่าว่าเป็นไทใหญ่ใต้ 
 ชาวไทใหญ่เป็นผู้ศรัทธาในศาสนาพุทธอย่างยิ่ง และมีนิสัยชอบท าบุญท าทาน ถวายภัตตาหาร
รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้แด่พระภิกษุสงค์เพ่ือให้ในกิจการของพระศาสนา โดยชาวไทใหญ่มี วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมที่อิงตามเดือนต่างๆ การที่วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ยังคงอยู่และด ารงไว้อย่าง
ต่อเนื่องเพราะชาวไทใหญ่น าวิถีชีวิตและวัฒนธรรมติดตัวไปด้วยในทุกที่ที่ตนเองย้ายถิ่นฐานหรืออาศัยอยู่ 
ไม่ว่าจะเป็นสังคมเมืองหรือสังคมชนบท รวมถึงความสามัคคีและศรัทธาอันแรงกล้าในองค์สมเด็จ  
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงก่อให้เกิดการรวมตัวกันจ านวนมากในงานบุญหรือประเพณีต่างๆ  

จากผลการประชุมกลุ่มย่อยโดยวิธีการ SWOT Analysis ข้างต้น ชาวบ้านในชุมชนมีข้อเสนอ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีไทใหญ่ในพ้ืนที่ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนี้ 
  1) การศึกษารวบรวมความรู้ด้านวิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรม เพ่ือท าให้ทราบบริบท
ทางวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ในพ้ืนที่ ตลอดจนศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ ด้านการศึกษา และสังคม 
  2) การอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีไทใหญ่ เป็นกระบวนการระยะยาว องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือสถานศึกษาในท้องถิ่นสามารถบรรจุเป็นโครงการหรือกิจกรรมในภาคฤดูร้อน เพ่ือ
อบรมเยาวชนให้เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมดนตรีไทใหญ่ได้ 

องค์ความรู้ด้านดนตรีไทใหญ่กับการด ารงอยู่ ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ที่โดดเด่น คือ วงกลองก้นยาว กลองก้นยาวหรือกลองปู่เจ่คือวัฒนธรรมหลักของชาวไทใหญ่จนสามารถ
เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทใหญ่เลยก็ว่าได้ ชุมชนชาวไทใหญ่มักจะน ากลองปู่เจ่หรือกลองก้น
ยาวมาเล่นในงานพิธีกรรมต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาเพราะเชื่อเสียงฆ้องเสียงกลองคือเสียงมงคล  
เมื่อเทวดาได้ฟังจะเกิดความสุขกายสบายใจ จึงสามารถพบเห็นได้จากงานในวันส าคัญต่างๆ ของชาว
ไทใหญ ่
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จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่เลื่องชื่อลือนามทางด้านวัฒนธรรมไทใหญ่ เป็นจังหวัดที่มี
วัฒนธรรมเป็นจุดเด่นและในขณะเดียวกันวัฒนธรรมยังเป็นจุดขายอีกด้วย ในชุมชนแม่ฮ่องสอน  
มีการแสดงได้รับความนิยม และอีกทั้งยังมีเรื่องของความถ่ายทอดวัฒนธรรมให้คนในพ้ืนที่ จนเรียก 
ได้ว่าคนหลายๆ คนในชุมชนแทบจะสามารถบรรเลงกลองก้นยาวและฟ้อนเจิงได้ ด้วยลีลาที่อ้อนช้อย
ประสานกับการท าท่าทางที่เป็นกระบวนท่าการต่อสู้ที่สามารถใช้ได้จริงท าให้เกิดประเพณีการประลอง
ฟ้อนเจิง จนในที่สุดก็ถูกยกน ามาเป็นการแสดงในที่สุด ด้วยมีพ้ืนฐานสังคมที่มีคนสนับสนุนเป็นจ านวน
มากจึงท าให้การแสดงฟ้อนเจิงประกอบวงกลองก้นยาวได้ถูกแพร่และก าหนดให้เป็นแบบแผนในเวลา
ต่อมา 

การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมไม่เพียงจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าผู้ที่อยู่ในวัฒนธรรม 
ไม่เผยแพร่วัฒนธรรมของตัวเองให้ผู้อ่ืนรับรู้ ดังค าพูดของนักดนตรีวิทยาที่ว่า คนไปไหนวัฒนธรรม 
ก็จะไปด้วย เนื่องจากคนไทใหญ่บางประเภทได้อพยพจากแม่สอนมาอยู่เชียงใหม่ ด้วยความคิดอนุรักษ์
ของคนไทยจึงได้น าวัฒนธรรมของตัวเองมาแสดงในพ้ืนที่ของจังหวัดเชียงใหม่จึงเกิดการหยิบยืมทาง
วัฒนธรรมเกิดข้ึน 
 ประเพณีและความเชื่อเป็นอีกหนึ่งหนทางในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้ง
วัฒนธรรมที่มีอยู่แล้วและวัฒนธรรมที่รับเข้ามา ต่างเป็นวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมและสืบทอดต่อๆ กันมาของ
คนในชุมชน ดังนั้นหน้าที่หลักของกลองปู่เจ่หรือกลองก้นยาวก็ยังเกี่ยวกับงานประเพณีต่างๆ ที่ยังใช้
การบรรเลงกลองก้นยาวหรือกลองปู่เจ่ในการดึงดูดคนต่างๆ ให้มาเที่ยวชมได้ เราจึงสามารถแบ่งบทบาท
ของกลองปู่เจ่หรือกลองก้นยาวได้เป็น 2 ข้อหลักจากข้อความข้างต้นคือ 
  1) กลองปู่เจ่หรือกลองก้นยาวในงานประเพณีต่างๆ 
  2) กลองปู่เจ่หรือกลองก้นยาวประกอบการแสดง 
 ชาวไทใหญ่ในพ้ืนที่ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ดนตรีของตน ซึ่งจัดการเรียนการสอนกลองก้นยาวหรือกลองปู่เจ่ ซึ่งเป็นกลองที่ใช้ในพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาและความบันเทิง โดยใช้กลุ่มนักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวเป็นฐานในการจัดการอนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรมขึ้นที่วัดและชุมชน อีกทั้งยังมีการส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกในงานบุญหรืองาน
ประเพณีต่างๆ สอดคล้องกับ คณิเทพ ปิตุภูมินาค (2560) ได้กล่าวว่า การศึกษาดนตรีชุมชนว่า เป็นแนวคิด
ที่ผสานความเข้าใจทั้งด้านวัฒนธรรมและการศึกษาเข้าด้วยกัน ดนตรีในชุมชนมีหลายลักษณะ เช่น 
การสร้างสรรค์ผลงานดนตรี การสอนดนตรี การแก้ไขปัญหาทางสังคมด้วยดนตรี 
 ข้อดีของการเรียนการสอนดนตรีในชุมชนคือ เด็กหรือเยาวชนที่มาเรียนได้อยู่ในสายตาของ
ผู้ใหญ่ ซึ่งจะคอยขัดเกลาลักษณะนิสัยต่างๆ ทั้งยังช่วยเป็นหูเป็นตาในการสอดส่องดูแลให้ เด็กหรือ
เยาวชนเหล่านั้นท าในสิ่งที่ถูกต้องหรือสิ่งที่ควร เมื่อชุมชนเกิดการรวมตัวกันในการจัดกิจกรรมใดๆ  
ก็มักสร้างความสามัคคีให้แก่คนในชุมชนนั้นๆ และการเรียนการสอนดนตรีของชุมชนนี้ยังได้เรียนรู้
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แนวคิดของผู้รู้หรือนักปราชญ์ชุมชนได้โดยตรง รวมถึงได้ช่วยสืบถอดและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม
ดนตรีของชนชาติตนให้คงอยู่สืบไป  
 ผลการวิจัยครั้งนี้ยังสอดคล้องกับศุภกิจ สุบินมิตร์ (2557) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง กลองก้นยาว: 
เครื่องดนตรียาวไทใหญ่ในอ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่พบว่า สังคมวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ใช้
กลองก้นยาว ทั้งในงานประเพณี การละเล่นพ้ืนบ้าน และประกอบการฟ้อนต่างๆ นอกจากนั้นยังถูกน าไปใช้
ในสังคมอ่ืนๆ เช่นในสังคมและวัฒนธรรมของชาวล้านนาด้วย และเช่นเดียวกันกับองอาจ อินทนิเวศ 
(2557) ที่เสนอว่า การอนุรักษ์ภูมิปัญญาทางดนตรีในเชิงสังคม วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเด็น
ปัจจัยที่ช่วยสร้างสรรค์แนวคิด พบว่า มีการน าแนวคิดในด้านขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของ
ตนมาเผยแพร่ ถ่ายทอดออกมาเป็นกิจกรรมรื่นเริงทางดนตรี ด้านสถานภาพของนักดนตรีพบว่านักดนตรี
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก ได้แก่ อาชีพรับจ้างทั่วไป และเล่นดนตรีในช่วงที่มีเทศกาล บทบาทของ
ดนตรีในเชิงอนุรักษ์ทางสังคม สื่อออกมาในลักษณะการบอกเล่าเรื่องราวประเพณีวัฒนธรรมในอดีต 
การแสดงประกอบนิยมแต่งตัวในชุดพ้ืนเมืองดั้งเดิม มีการประยุกต์รูปทรงบ้างตามสมัยนิยม แต่ยังคง
อนุรักษ์รูปแบบการแสดง ภาษา การแต่งกาย ไว้ได้อย่างดี ควรมีการรวมกลุ่มจัดตั้งชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ในท้องถิ่นโดยให้เยาวชนเป็นแกนน า และมีผู้น าชุมชน ผู้อาวุโสในชุมชน ตลอดจนชาวบ้านในชุมชน
เป็นที่ปรึกษา เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้บุคคลภายนอกได้รู้จักอย่างกว้างขวาง มีการบันทึกบทเพลง และ
ท าเป็นเอกสารให้ความรู้ประกอบ มีแผนงานและกระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้านวัฒนธรรมที่ถูกต้อง
ตามหลักประเพณีให้กับเยาวชนในชุมชน และควรมีการจัดชั่วโมงเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรี หรือขับร้อง
ดนตรีชาติพันธุ์ให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่มีเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ศึกษาอยู่ 
 ดังปรากฏในงานของข าคม พรประสิทธิ์ (2559) ที่พบว่าการตีกลองก้นยาวกับการฟ้อนมือ
ปรากฏกระสวนท านอง 16 รูปแบบจ าแนกได้ 2 กลุ่ม การตีกลองก้นยาวกับการฟ้อนดาบปรากฏกระสวน
ท านอง 22 รูปแบบมีการเลือกใช้เสียงที่ดังมากที่สุดคือเสียงเปิ้ง การตีกลองก้นยาวกับการฟ้อนนก  
มีส านวนห่างๆ ประกอบกับส านวนที่ลดรูปหรือทอนและลักษณะถามตอบ การตีกลองก้นยาวกับการ
ฟ้อนโตใช้เสียงเปิ้งและยังคงรูปแบบการลดรูป การตีกลองก้นยาวกับการแห่มีความหลากหลายและ
พบการก ามือทุบลงหน้ากลองเป็นเสียงทุม 
 อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเฉพาะพ้ืนที่ ผลการวิจัยพบว่า ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทใหญ่ มีการตั้งรกรากยาวนานกว่า 200 ปี มีวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับการท าการเกษตร และมีวัฒนธรรมดนตรีไทใหญ่เช่นเดียวกันกับพ้ืนที่
กลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่อ่ืนๆ วงดนตรีที่นิยมบรรเลงในงานประเพณีต่างๆ มากที่สุดคือ วงกลองก้นยาว 
ซึ่งประกอบไปด้วยกลองก้นยาว มองก๊าง (ฆ้องชุด) และฉาบ เป็นวงดนตรีที่ใช้เพ่ือความบันเทิง ตลอดจน
ใช้ในขบวนแห่ต่างๆ ของชุมชน และแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีไทใหญ่ในพ้ืนที่พบว่า ชุมชน
ตลอดจนสถานศึกษาในท้องถิ่นต้องเข้ามามีส่วนร่วม โดยบูรณาการวัฒนธรรมดนตรีไทใหญี ร่วมกับ
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การเรียนการสอนในระบบโรงเรียน ทั้งรูปแบบของรายวิชาเสริมหลักสูตร และรูปแบบของกิจกรรม
ชมรม เพ่ือท าให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ซึมซับวิถีวัฒนธรรมไทใหญ่ผ่านดนตรี ซึ่งจะน าไปสู่การอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทใหญ่ในด้านต่างๆ ต่อไป 
 
 

3. ข้อเสอนแนะ 
 3.1 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
  1) เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้มีข้อจ ากัดเรื่องพ้ืนที่ตลอดจนระยะเวลา ดังนั้นหากมีระยะ 
เวลาตลอดจนพื้นที่ในการถ่ายทอดมากขึ้นก็จะท าให้ผลการวิจัยรอบด้านมากข้ึน 
  2) เนื่องจากปายเป็นพ้ืนที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จึงท าให้วัฒนธรรมแบบล้านนาและไทใหญ่ไหลเลื่อนหากัน จึงเกิดการกลืนกลายทางวัฒนธรรมขึ้น  
ผลของการวิจัยจึงปรากฏว่ามีวัฒนธรรมดนตรีล้านนาปะปนอยู่ด้วย 
  3) การเลือกสถานที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมดนตรี ควรเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
เนื่องจากการพัฒนาทางกายภาพและสติปัญญาในการรับรู้การเรียนการสอนดนตรี 
 
 3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1) ควรมีการบูรณาการศึกษาพ้ืนที่ต่างๆ ในอ าเภอปายให้ครบทุกต าบล 
  2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมดนตรีไทใหญ่อ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศไทย 
 
 




