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งานวิจยัเ ร่ือง ดนตรีของชาวมง้ในเขตพื้นที่ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย 

อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ ใชร้ะเบียบวิจยัทางดา้นดนตรีชาติพนัธ์ุวิทยา       
(Ethno musicology) น าเสนอขอ้มูลเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ในการเก็บขอ้มูล 
และการวเิคราะห์ขอ้มูล ผลการวจิยัดนตรีของชาวมง้มีหลายชนิดไดแ้ก่ แคน(เค่ง)   ตร้าบล่าย ตร้าเซเล 
ไม่สามารถระบุไดแ้น่นอนวา่อยู่ในสังคมวฒันธรรมมง้มานาน ทั้งน้ีเน่ืองจากมง้ไม่มีตวัหนงัสือของ
ตนเอง จึงไม่มีการบนัทึกประวติัศาสตร์ไว ้บทบาทของดนตรีมง้ต่อสังคมเก่ียวขอ้งกบัขนบธรรมเนียม 
ประเพณีอยา่งแยกไม่ออกมีการสอดแทรกขอ้หา้ม ขอ้นิยม ขอ้ปฏิบติัต่าง ๆลกัษณะกายภาพของเคร่ือง
ดนตรีชาวมง้ผลิตจากวสัดุธรรมชาติซ่ึงหาไดจ้ากป่า เช่น ไมไ้ผ ่ไมต่้าง ๆ และใชท้องแดงประกอบเป็น
ส่วนล้ินของแคน เค่ง ตร้าบล่าย และตร้าเซเล จดัอยูใ่นกลุ่มประเภทเคร่ืองเป่า เค่ง และตร้าบล่าย มีล้ิน
ท าจากโลหะทองแดง ลกัษณะคลา้ยป่ีจุมของดนตรีลา้นนา 
 ดนตรีชาวมง้ท่ีบา้นหนองหอยไดรั้บการฟ้ืนฟูและปรับประยุกตใ์ชเ้พื่อน าไปส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม นอกจากน้ีไดน้ าดนตรีโดยการจดัท าตวัอยา่งส่ือ แผนการจดัการเรียนรู้ดนตรี
สู่ระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนในชุมชนโดยจดัเป็นหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ผลิตส่ือการเรียนดว้ยวีดิ
ทศัน์ควบคู่กบัหลกัสูตร ส่งเสริมเยาวชนมง้เล่นดนตรีเพื่อเป็นแรงผลกัดนัดนตรีมง้ไปสู่สายตาของ
ภายนอกชุมชน หรือประชาชนทัว่ไป จดัโครงการอนุรักษแ์ละส่งเสริมงานประเพณีโดยใชด้นตรีมง้
ประกอบประเพณีพิธีกรรม จดัตั้งพิพิธภณัฑ์ศูนยป์ระวติัศาสตร์มง้ และจดัห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้
ชาวมง้ 
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Abstract 
 
  This quantitative research about traditional music of Hmong in the Nong Hoi Royal 
Project, Mae Raem sub-district, Mae Rim district, Chiang Mai, used the ethno musicology research 
methodology to describe, collect, and analyze data. The results found that:  It was difficult to identify 
the origin of Hmong music in the Hmong culture because there was no written language to pass on 
history through generations. The reflexive of Hmong music to the society was hardly separated from its 
custom and tradition. The regulations, common rules, and prohibitions were put to the music and 
literature. The physicality of Hmong musical instruments combined of natural materials found generally 
in the near by forest such as wood and bamboo. Copper was the major material for the reed. Keng, Tra-
blai, and Tra-shelle were the woodwind instrument. However, Keng and Tra-blai had the copper reed 
like ‘Pii-Jum’ of Lanna. 
  Applying to the cultural tourism using the musical presentation lesson plan through the 
dimension of musical culture, rites, and tradition were the tools to develop the cultural tourism and 
musical activities in the community. The focuses of the adaptation were classroom musical lesson plan 
aimed especially to the local curriculum, Production of visual media to use along side with the 
curriculum, Persuading Hmong youths to perform their traditional music to the general public , 
Announcing the traditional conservation project , Introduction of Hmong historical center and          
Hmong library of learning 




