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บทที ่1 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมส ำคัญและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ภาคเหนือของประเทศไทย เป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของชาวไทยภูเขาเผา่ต่าง ๆ มากมาย เช่น  ชาว
ไทยภูเขาเผา่ มง้ เม่ียน ลีซู อาข่า มูเซอ ปกาเกอะญอ ลวัะ เป็นตน้ มง้ เป็นชาวไทยภูเขาท่ีมีประชากร
มากเป็นท่ีสอง รองจากปกาเกอะญอ ปัจจุบนัพบชาวมง้กระจดักระจายอยู่ในหลายประเทศ เช่น จีน 

เวียตนาม ลาว กมัพูชา ไทย ฯลฯ ถ่ินก าเนิดของชาวมง้มาจากเร่ืองเล่าต่อๆกนัมา วา่มาจากบริเวณท่ีมี
หิมะปกคลุมตลอดปี ในเอกสารประวติัศาสตร์ของจีนพบบนัทึกเร่ืองราวของมง้ไวไ้ม่ต ่ากวา่ 5,000 ปี
มาแลว้ ในช่วงท่ีรัฐบาลจีน ก๊กมินตัง๋ ประกาศห้ามชาวมง้ใช้ภาษาและแต่งกายแบบมง้ สร้างความ 

กดดนัอยา่งมากให้กบัชาวมง้ เม่ือไม่สามารถตา้นแรงกดดนัจากรัฐ เป็นเหตุให้ชาวมง้ลุกข้ึนต่อตา้น 

เกิดการสู้รบ แต่ดว้ยก าลงัท่ีน้อยกวา่จึงแตกกนัเป็นกลุ่มยอ่ย ๆ เคล่ือนยา้ยลงมาทางตอนใตเ้ร่ือย ๆ    

เขา้มาสู่บริเวณคาบสมุทรอินโดจีน ชาวมง้บางส่วนตกเป็นผูล้ี้ภยัสงครามถูกส่งไปอยูใ่นต่างประเทศ 

เช่น สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส เป็นตน้ 

ชาวมง้ในประเทศไทย ตั้งถ่ินฐานกระจายอยูใ่น 14 จงัหวดัคือ จงัหวดัพิษณุโลก เชียงราย 
เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ น่าน แพร่ ตาก สุโขทยั พะเยา ก าแพงเพชร แม่ฮ่องสอน ล าปาง สระบุรี และเลย 
ชาวมง้ในประเทศไทยสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ ๆ คือ มง้ขาว และมง้เขียว การแบ่งช่ือกลุ่ม
ดงักล่าว แบ่งตามการเรียกช่ือเผา่ของตนเอง กล่าวคือ มง้ขาวเรียกตวัเองวา่ "มง้ เด๊อว"์ และมง้เขียว
เรียกตนเองวา่ "มง้ จัว๊" ชาวมง้มีระเบียบสังคมท่ีอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑ์ของความเป็นเครือญาติ เร่ิมตั้งแต่
ครอบครัว สายตระกูลและแซ่ตระกูล โดยมีความสัมพนัธ์ทางการแต่งงานเป็นเคร่ืองเช่ือมโยงแซ่
ตระกลูต่าง ๆ ให้เกิดความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด   มีวฒันธรรม วิถีชีวิต ความเช่ือ ประเพณีเป็นของ
ตนเองและยงัสามารถรักษา ไวไ้ดอ้ย่างมัน่คง ช่วยสร้างความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะให้โดดเด่นมาก
ยิง่ข้ึน  

ดนตรี เป็นวฒันธรรมหน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัวีถีชีวิตชาวมง้ ดนตรียงัใช้บรรเลง
เพื่อเป็นส่ือติดต่อระหวา่งมนุษยก์บัจิตวิญญาณ หรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเช่ือวา่จะช่วยดลบนัดาลให้ทุกขสุ์ข
กบัคนในสังคม ดนตรียงัใชเ้พื่อความบนัเทิง เป็นดนตรีแบบดั้งเดิมไม่มีการน ามาผสานกบัดนตรีใน
สังคมยคุใหม ่เน้ีอหา มีการสอดแทรกเร่ืองราวเก่ียวกบัความเช่ือ ต านาน   วิถีชีวิต ประสบการณ์ต่าง ๆ 
กล่าวไดว้า่ดนตรีแต่ละอยา่งต่างมีลกัษณะเฉพาะ สอดคลอ้งเช่ือมโยงกบักฎระเบียบในสังคมท่ีก าหนด
ไว ้จากอดีตอนัยาวนานท าใหค้วามสัมพนัธ์ต่าง ๆ เหล่าน้ีไดห้ลอมรวมเป็นสังคมจนยากท่ีจะแยกออก
จากกนัได ้
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พื้นท่ีศูนย์พฒันาโครงการหลวงหนองหอย ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่         
มีหมู่บา้นมง้ 5 บา้น มีชาวมง้อยูอ่าศยั 442 หลงัคาเรือน ประชากรอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก ทั้งน้ีดนตรี
เป็นองค์ความรู้ท่ีมีส าคญัต่อวิถีชีวิต ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณีในชุมชนม้ง ผูว้ิจ ัยเห็น
ความส าคญัท่ีจะศึกษาดนตรีของชาวมง้ในพื้นท่ีศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม ่โดยการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  ให้ชุมชนเลือกสรรดนตรีท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีต่อวิถีชีวิต 
เช่น เค่ง (แคน), ชั้วโบวง (ใบไม)้, ตร้าบล่าย (ขลุ่ย), ตร้าเซเล (ป่ี), จาง (จีงหน่อง) , เพลงร้อง เป็นตน้  
โดยเคร่ืองดนตรีท่ีชุมชนเลือกสรรนั้น น ามาศึกษา ร้ือฟ้ืนองคค์วามรู้     ให้ถึงแก่นแทข้องเคร่ืองดนตรี 
การปรับประยุกตใ์ช้เพื่อน าไปสู่การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชุมชน และเป็นส่วนหน่ึง
ของการส่งเสริมฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชาวม้ง  เพื่อเป็นส่ิงสืบทอดวฒันธรรม
ดนตรี และ ต่อยอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินต่อไป 

 
1.2 วตัถุประสงค์หลกัของแผนงำนวจัิย 

1.2.1 ศึกษาและร้ือฟ้ืนองคค์วามรู้เร่ืองดนตรีของชาวมง้ในเขตพื้นท่ีศูนยพ์ฒันาโครงการ
หลวงหนองหอย อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.2.2  ปรับประยกุตใ์ชเ้พื่อน าไปสู่การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1.3.1 ส่ือขอ้มูลจากการวิจยัทั้งหมดจะเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีมีคุณค่าของชาวมง้และ 

ของชาติเป็นมรดกท่ีใชถ่้ายทอด เผยแพร่แก่อนุชนมง้ 
1.3.2 น าองคค์วามรู้ใหม่ใชใ้นกระบวนการเรียนวชิาเก่ียวกบัดนตรีชาติพนัธ์ุวทิยา  

และชาติพนัธ์ุวทิยา  
1.3.3 นกัศึกษาดนตรีชาติพนัธ์ุวทิยา ชาติพนัธ์ุวทิยา จะมีแหล่งเรียนรู้นอกหอ้งเรียน และ 

ไดฝึ้กการวเิคราะห์ ขอ้มูลประวติัศาสตร์วฒันธรรมและโครงสร้างชุมชน  
1.3.4 เผยแพร่ผลงานวิจยัในวารสารแก่องค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นวารสารคณะมนุษยศาสตร์ 

วารสารศูนยช์าวเขา และหอ้งสมุดต่าง ๆ 
 
1.4  ขอบเขตของโครงกำรวจัิย 

ผูว้จิยัไดก้  าหนดของเขตการวิจยั ดงัต่อไปน้ี 
1.4.1 เขตพื้นท่ีศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ มุ่งศึกษา 

ดนตรี บทเพลง โดยศึกษาเฉพาะเคร่ืองดนตรี เค่ง ตร้า ตร้าบล่าย และเพลงร้องก่ือเช้ีย 
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       1.4.2 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาท่ีมุ่งเน้นในเร่ืองดนตรี และบริบททางวฒันธรรมท่ี
เก่ียวขอ้งของชาวมง้ 
             1.4.3 การศึกษาคร้ังน้ีเนน้ขอ้มูลภาคสนามเป็นส าคญั                

 

1.5 ข้อตกลงเบือ้งต้น 
 1.5.1 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาดนตรีชาวมง้ในเขตพื้นศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนอง
หอย ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.5.2 การใชศ้พัทภ์าษามง้ในงานวจิยัน้ี ผูว้ิจยัใชค้  าและอกัษรไทยท่ีมีความใกลเ้คียงเสียงเดิม
มากท่ีสุดโดยมิไดย้ดึหลกัตามภาษาศาสตร์แต่อยา่งใด 
 1.5.3 ในการบนัทึกโนต้ของบทเพลง ผูว้จิยับนัทึกดว้ยระบบสากล (Western Notation) แทน
ระดบัเสียงของเคร่ืองดนตรี และ เสียงร้อง ซ่ึงเป็นการหยบิยมืสัญลกัษณ์เท่านั้น 
 

1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

ผูว้ิจยัได้จดัเรียงล าดบัค านิยามศพัท์เฉพาะทางดนตรีท่ีใช้ในการศึกษาตามล าดบั ตวัอกัษร  
ดงัน้ี 

กระสวนจังหวะ (Rhythmic Pattern) หมายถึง รูปแบบจงัหวะของท านอง และ รูปแบบ
จงัหวะของบทเพลง 

กลุ่มเสียง (Pitch Group) หมายถึง เสียงท่ีเกิดพร้อมกนั 3 เสียงข้ึนไป 

การจบวรรค (Cadential Formula) หมายถึง รูปแบบการลงจบแต่ละวรรคเพลง 
การเคลื่อนทีข่องระดับเสียง (Pitch Motion) หมายถึง การด าเนินของแนวท านอง 
การเน้นจังหวะ (Accent) หมายถึง การเนน้เสียงหนกัของจงัหวะในดนตรีมง้ 
การถอดเพลง (Transcription) หมายถึง การถอดเพลงจากเสียงบนัทึกดนตรีมง้ 
การส่ันเสียง (Vibrato) หมายถึง เสียงท่ีสั่นอนัเกิดจากการร้อง และบรรเลงดนตรี 

ข้ันคู่เสียง (Interval) หมายถึง ระยะห่างระหวา่งโนต้ 2 ตวั  
โครงสร้างของจังหวะ  (Rhythmic Structure) หมายถึง อตัราจงัหวะ อตัราความเร็ว 

กระสวนจงัหวะ 

โครงสร้างแนวท านอง (Melodic Structure) หมายถึง ลกัษณะแนวท านองของบทเพลงมง้ 
ช่วงเสียง (Range) หมายถึง ช่วงเสียงของโนต้ต ่าสุด และโนต้สูงของบทเพลง 
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ท่อนเพลง (Section)  หมายถึง การแบ่งวรรคตอนของเพลงโดยอาศยัจุดพกัของเพลง ซ่ึงแต่
ละประโยคประกอบไปดว้ยสัดส่วนหรือจงัหวะของท านอง แต่ละประโยคเพลงมีจงัหวะท านองท่ี
คลา้ยกนั 

โครงสร้างของจังหวะ (Rhythmic Structure) หมายถึง ส่วนของโน้ตท่ีไม่มีระดบัเสียง
รวมถึงตวัหยดุ นัน่คือ อตัราจงัหวะ อตัราความเร็ว กระสวนจงัหวะ 

 เสียงยืน (Drone) หมายถึง เสียงหรือกลุ่มเสียงท่ีเกิดข้ึนพร้อมท านองเพลงและยงัเป็นเสียง
ประสานส่วนหน่ึงของเพลงดว้ย 

ท่อนเพลง (Section) หมายถึง ส่วนหน่ึงของเพลง มกัมีเน้ือหาเหมือนกนั 
ระดับเสียง (Pitch) หมายถึง ระดบัเสียงต ่าข้ึนไปสูงสุดของบทเพลง 
รูปแบบโครงสร้าง (Formal Structure) หมายถึง ท่อนเพลง วลีเพลง ส่วนยอ่ยของท านอง 

และ การจบวรรคตอน  
ลักษณะของท านอง (Melodic Organization) หมายถึง องค์ประกอบ 2 ส่วนคือ 1) 

โครงสร้างแนวท านอง (ช่วงเสียง ระดบัเสียง การเคล่ือนท่ีของระดบัเสียง ขั้นคู่เสียง กลุ่มเสียง ท านอง
สอดแทรก) และ 2) โครงสร้างของจงัหวะ (อตัราจงัหวะ อตัราความเร็ว กระสวนจงัหวะ) 

วลีเพลง (Phrase) หมายถึง หน่วยของเพลง หรือหน่วยของท่อนเพลงท่ีมีลักษณะจบใน
ตวัเอง 

ส่วนย่อยของท านอง (Melodic Segment) หมายถึง การแยกส่วนใหย้อ่ยออกมาจากวลีเพลง 
เสียงศูนย์กลาง (Tonal center) หมายถึง เสียงหลกัของท านอง 
ลีลาจังหวะ (Meter) หมายถึง กลุ่มจงัหวะในแต่ละหอ้งเพลง 
อัตราความเร็ว (Tempo) หมายถึง ความชา้เร็วของบทเพลง 
อัตราความเร็วของบทเพลง (Maelzel metronome หรือ Metronome marking) หมายถึง 

บทเพลงท่ีใชอ้ตัราความเร็วตามเคร่ืองจบัจงัหวะ (Metronome)  
 

 




