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บทที ่4 
ดนตรีของชาวม้งบ้านหนองหอย 

และการปรับประยุกต์ใช้เพือ่น าไปสู่การพฒันาการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 

 
 การศึกษาวจิยัเร่ือง ดนตรีของชาวมง้ในเขตพื้นท่ีศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย ต าบล
แม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ คร้ังน้ีผูว้จิยั ไดแ้บ่งประเด็นการศึกษาไว ้2 ประเด็นใหญ่ คือ         

4.1 การศึกษองค์ความรู้ดนตรีของชาวม้งในพืน้ที่ศึกษา 
4.2 การร้ือฟ้ืนความรู้ดนตรีของชาวม้งในพืน้ที่ศึกษา 
4.3 การปรับประยุกต์ใช้เพือ่น าไปสู่การพฒันาการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 

 

4.1 การศึกษาความรู้ดนตรีของชาวม้งในพืน้ทีศึ่กษา 
การศึกษาวิจยัในหวัขอ้การศึกษาและร้ือฟ้ืนองคค์วามรู้ดนตรีของชาวมง้ในพื้นท่ีศึกษาคร้ังน้ี

ผูว้ิจยั เน้นกระบวนการศึกษาดนตรีโดยมีเคร่ืองดนตรี เพลงร้อง พิธีกรรมท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการ
วิเคราะห์ตวัดนตรีของชาวมง้บา้นหนองหอย ทั้งน้ีประเด็นการร้ือฟ้ืนองคค์วามรู้ดนตรีนั้นเป็นการร้ือ
ฟ้ืนส่ิงดีงามนัน่คือดนตรี ท่ีก าลงัจะหายไป ไม่มีผูสื้บทอดอยา่งแทจ้ริง น าเสนอขอ้มูลแก่ชุ่มชนโดยเร่ิม
จากน าเขา้สู่ระบบการเรียนการสอนดนตรีมง้ เพื่อไม่ให้ดนตรีหายไปจากสังคมมง้บา้นหนองหอย  ซ่ึง
จะน าไปสู่การปรับประยกุตใ์ชด้นตรีเพื่อการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในประเด็นศึกษาท่ี 2  

จากการศึกษาวจิยั พบวา่มีเคร่ืองดนตรี ศิลปินนกัดนตรี นกัร้อง ดงัน้ี 
 4.1.1 เค่ง หรือแคนมง้ 
 4.1.2 ตร้าบล่าย 
 4.1.3 ตร้าเซเล หรือขลุ่ย 

4.1.4 เพลงร้อง ก่ือเช้ีย 
 
 4.1.1 เค่ง  
 เค่งเป็นเคร่ืองดนตรีชั้นสูงของชาวมง้ ชาวมง้มีความเช่ือวา่สามารถติดต่อส่ือสารกบัวิญญาณ
ได ้เค่งอยู่ในตระกูลเคร่ืองลมไม ้ประเภทท่ีมีท่อเสียง ภายในท่อมีล้ินทองเหลืองติดเขา้ไปกบัตวัท่อ 
บรรเลงโดยวธีิการเป่าเสียงและดูดเสียง เค่ง มีลกัษณะทางกายภาพ 2 ส่วน คือ ส่วนท่อของเค่ง เรียกวา่ 
ล าเค่ง (ด๋ีเค่ง) และส่วนล าตวัเค่ง (เตา๊เค่ง) ดงัน้ี 
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 1) ล าเค่ง  
 ล าเค่งมีทั้งหมด 6 ล าเสียง อยุบ่นตวัเค่งขา้งละ 3 ล า ดา้นขวาของตวัเค่งมีล าเค่งขนาดใหญ่สุด
นัน่คือ (ด๋ีหลวั) 1 ล า ผลิตจากไมข้นาดเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 6 น้ิว บางทีเรียกไมห้ก (ฮยงั ตวั 
ตะจึ) หรือไมข้า้วหลาม (ฮยงั หมอ ตะจา้ง) ภายในท่อเค่งขนาดใหญ่บรรจุล้ินเสียงท าจากทองเหลือง
(ไลเค่ง) จ  านวน 2-3 ล้ิน ท่อเสียงน้ีมีขนาดใหญ่มีเส้นผา่นศูนยก์ลางมากท่ีสุด และมีขนาดสั้นท่ีสุด ท่อ 
ด๋ีหลวัน้ี ถือวา่มีความส าคญัมากท่ีสุด เหล่านกัดนตรีท่ีให้ขอ้มูลมีความคิดเห็นตรงกนัวา่เป็นท่อแม่ ท่อ
หลกั หรือเสียงหลกัเพื่อก าหนดการตั้งเสียงให้กบัท่ออ่ืน ๆ ท่อเสียงอีก 5 ท่อมีขนาดเล็กเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางประมาณ 1 น้ิว ผลิตจากไมไ้ผข่อ้ยาว (ฮยง้ เค่ง) สมยัก่อนนิยมไมไ้ผสี่เหลือง ปัจจุบนันิยมท า
จากท่อไนโซล่อน เพื่อความคงทน แต่ยงัเนน้ส าเหลืองเหมือนเดิม ท่อแต่ละท่อมีล้ิน (ไหลเค่ง) 1 ล้ิน
ผลิตจากทองเหลืองหรือโลหะเช่นเดียวกับล้ินของท่อด๋ีหลวั ท่อทั้ง 5 ท่อท าให้โคง้งอเพื่อความ
สวยงามและสะดวกจากการเตน้บรรเลง 

 
ภาพที ่4.1 เค่งของนายเล้ง  แซ่เท้า บ้านแม่ขิ  

ทีม่า : ผู้วจัิย 
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 การเรียงล าดบัเสียงและการเรียกช่ือท่อของเค่ง มีดงัน้ี 
มือขวา 

เสียงท่ี 1หรือท่อท่ี 1 เรียกวา่ท่อด๋ีลวั เป็นท่อขาดใหญ่อยูข่วามือของเตา้เค่ง กดเสียงดว้ย
น้ิวหวัแม่มือ 
 เสียงท่ี 2 หรือท่อท่ี 2 เรียกวา่ท่อด๋ีสู่ เรียงถดัมาจากท่อท่ี 1 กดดว้ยน้ิวช้ี 

เสียงท่ี 3 หรือท่อท่ี 3 เรียกวา่ท่อดีเค่ง เรียงถดัมาจากท่อท่ี 2 กดดว้ยน้ิวกลาง 
 
มือซ้าย  
 เสียงท่ี 4 หรือท่อท่ี 4 เรียกวา่ท่อด๋ีตือ เป็นท่อท่ีวางติดกบัท่อท่ี 1 (ด๋ีลวั) กดดว้ยน้ิวหวัแม่มือ 
 เสียงท่ี 5 หรือท่อท่ี 5 เรียกวา่ท่อด๋ีบู่ เรียงถดัมาจากท่อท่ี 1 กดดว้ยน้ิวช้ี 
 เสียงท่ี 6 หรือท่อท่ี 6 เรียกวา่ท่อด๋ีไล เรียงถดัมาจากท่อท่ี 2 กดดว้ยน้ิวกลาง 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1  ดูตวัอยา่งภาพจ าลองเค่ง 4.3 

 

 

ภาพที ่4.2 ลิน้ของท่อดี๋ หลวั 

ทีม่า : ผู้วจัิย 
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ภาพที ่4.3 ภาพจ าลองเค่ง 

 
 

ด๋ีตือ 

ด๋ีบุ่ 
ด๋ีไล 

ด๋ีลวั 

ด๋ีสู่ 

ด๋ีเคง่ 

ปากเป่า 

1 

2 

3 

มือขวา 

1 , 2 , 3 

 

มือซา้ย 

4 , 5 , 6 

 

4 
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ภาพที ่4.4 ภาพจ าลองเต้าเค่งมองจากด้านบน 
 

2) เตา้เค่ง 
 เตา้เค่ง หรือล าตวัเค่ง สมยัก่อนนิยมผลิตจากไมเ้น้ืออ่อนเรียกวา่ “ดง ดล๋า” ไมช้นิดน้ีเป็นชนิด
เดียวกนักบัไมใ้ชท้  าทพัพี และไม ้“ตะสีเปะ” ซ่ึงไมช้นิดน้ีมี 2 แบบ คือตะสีเปะถู (ถู คือ ตน้สน) และ 
ตะสีเปะซัว๊ (ซัว๊ คือ ตน้เฟิร์น) ใชไ้มช้ิ้นเดียวผา่กลาง 2 ซีก เจาะให้กลวง เสร็จแลว้น ามาประกบกนัให้
สนิท รัดดว้ยเปลือกไมก้ าลงัเสือโคร่ง (เถอะเหย่ง) บา้งก็ใช้พลาสติก หรือแผ่นเงินทองเหลืองแทน 
ปัจจุบนัล าตวัเค่งนิยมใชท้่อไนโซล่อนขนาดใหญ่ ใช้ความร้อนในการขยายตวัของท่อท าให้เตา้เค่งมี
ขนาดใหญ่เท่ากบัเตา้เค่งไมผ้า่ออกเป็น 2 ซีก  
 ล าตวัส าหรับถือเป็นกระเปาะ (เตา้) เจาะรูตามแนวตั้งจ  านาน 2 แถว ๆ ละ 3 รู เพื่อใชเ้สียบล า
เค่ง ส่วนปลายของเตา้เค่งเป็นท่อส าหรับเป่ามีลกัษณะเรียวแหลมเซาะเป็นร่องตรงกลาง ปากเป่าหุ้ม
ดว้ยทองเหลืองเพื่อความคงทนและสวยงาม บริเวณปลายกระเปาะเจาะรูเล็ก ๆ ไวร้ะบายน ้าลาย  
  
 
 
 
  
 

 

 

ด๋ีลวั 

ด๋ีสู่ 

ด๋ีเคง่ ด๋ีไล 

ด๋ีบุ่ 

ด๋ีตือ 

ภาพที ่4.5 เต้าเค่ง ทีม่า : ผู้วจัิย 
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ภาพที ่4.6 ส่วนปลายท่อส าหรับเป่า 
ทีม่า : ผู้วจัิย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.7 ส่วนปลายกระเปาะ เจาะรูระบายน า้ลาย 
ทีม่า : ผู้วจัิย 
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บทบาทของเค่งต่อความเช่ือและพธีิกรรม 
 
 เ ดิม ทีชาวม้งนั้ นย ้ายมาจาก ถ่ินฐานตอนใต้ของประเทศ จีน รับวัฒนธรรม จา รีต
ขนบธรรมเนียมประเพณี ขอ้ห้าม ขอ้นิยม มาจากจีน เม่ืออพยพโยกยา้ยถ่ินฐานเขา้มาในประเทศไทย  
ก็น าเอาวฒันธรรมเขา้มาดว้ย โดยเฉพาะวฒันธรรมดา้นความเช่ือ พิธีกรรม ผูว้ิจยัแบ่งประเด็นศึกษาไว้
ดงัน้ี 

1) บทบาทของเค่งในวถิีชีวติ 
การสัมภาษณ์นายหลือ  เตชะเลิศพนา บา้นหนองหอยเก่า ใหค้วามรู้เก่ียวกบับทบาทของ

เค่งท่ีมีต่อความเช่ือและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิในวถีิชีวติชาวมง้ ดงัน้ี 
 1.1 เพื่อความร่ืนเริงบนัเทิงใจ 
  เค่ง ให้ความบนัเทิงทั้งภาคกลางวนั และกลางคืน โดยกลางวนัมีช่ือเรียก 

“เค่งนุ๊” ใชเ้ป่าบรรเลงเพื่อเก้ียวพาราราสี หรือจีบสาว  หรือใชเ้ดินป่า เขา้ป่าระหวา่งทาง ความบนัเทิง
เวลากลางคืนมีช่ือเรียก “เค่งมอดุ๊” ใช้เพื่อการเก้ียวพาราสีเพียงอย่างเดียว ทัง่น้ีบทเพลงจะมีเฉพาะ
กลางคืน ไม่สามารถน ามาบรรเลงเวลากลางวนั 2 

 1.2 บรรเลงเน่ืองในโอกาสพิเศษ 
  การบรรเลงเค่งเน่ืองในโอกาศพิเศษไดแ้ก่  
  1.2.1 การทกัทายกนัคร้ังแรก โดยจะทีการทกัทายกนัพอสมควร หรือเป่าเค่ง

เป็นการทกัทายก่อน การเป่าเค่งเพื่อแสดงความช่ืนชมยนิดีท่ีไดรู้้จกักนั เพื่อความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่ง
ผูม้าเยือนกบัเจา้บา้น รวมถึงเป่าเพื่ออวยพรให้มีความสุข มีความเจริญในหน้าท่ีการงาน มีสุขภาพท่ี
แขง็แรงกลบัไป รวมถึงทุกคนในครอบครัว 

  1.2.2 การบรรเลงเค่งเป็นสัญลกัษณ์แทนค าสวสัดี หรือ “ซินซึซือปุ” การเป่า
เค่งเพื่อแสดงถึงการถามไถ่สาระทุกข์สุขดิบ แสดงถึงการตอ้นรับแขกท่ีมาเยือนดว้ยความเต็มใจยิ่ง 
เป็นการใหเ้กียรติผูม้าเยอืนอีกทางหน่ึง 

  1.2.3 ผูเ้ดินทางมาเยี่ยมเยียน (คิคลิ) เม่ือผูม้าเยี่ยมเยียน เจา้บา้นจึงรู้สึกดีใจ 
ซาบซ้ึงใจ ตอ้งเป่าเค่งแสดงออกถึงความเคารพ คิดถึงกนัอยู่เสมอ แขกหรือผูม้าเยือนได้ฟังแลว้เกิด
ความรู้สึกประทบัใจ 
   
 

                                                           
2 สมัภาษณ์ นายซวั  เตชะเลิศพนา, บา้นหนองหอย, 17 ธนัวาคม 2553. 
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2) บทบาทเค่งในพธีิกรรม 

  ช่าวมง้ถือวา่เค่งเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีบทบาทส าคญัต่อพิธิศพมาก เปรียบเสมือนเป็น
สัญลกัษณ์ส่ือสารระวา่งวิญญาณผูต้ายสู่อีกโลกหน่ึง 3 
  2.1 บทบาทของเค่งในพิธีศพ 
  เค่งถือวา่มีความส าคญัในพิธีศพอยา่งมาก ชาวมง้เช่ือวา่เม่ือมีคนตายในหมู่บา้นตอ้ง
รีบน าเค่งเป่าก่อน เพื่อเป็นการน าวิญญาณผูต้าย เสียงเค่งสามารถส่ือสารกบัวญิญาณผูต้ายได ้การเป่า
เคง้ดว้ยท านองต่าง ๆ4 หรืออาจเรียก “ภาษาท านอง” 
 

ขั้นตอนการเป่าเค่งในพธีิศพ  
1) เร่ิมตั้งแต่การเป่าเค่งให้ผูเ้สียชีวิตไปแลว้ เป็นการเป่าส่ือสารกบัผูต้ายว่าตนส้ินชีวิตแล้ว 

และบอกทางแก่วิญญาณผูต้ายให้ทราบวา่จะเดินทางไปพบบรรพบุรุษท่ีไหน เม่ือพบภยัศตัรูจะต่อสู้
อยา่งไร        การขา้มน ้า ขา้มภูเขาสูงจะท าอยา่งไร การไปเกิดใหม่ตอ้งท าอยา่งไร 

2) ช่วงเวลาในพิธีศพ ก่อนรับประทานอาหารทุกม้ือตอ้งเป่าเค่ง ตีกลองพร้อมกบัยิงปืน 3 นดั 
และเวลาเท่ียงคืนใหป้ฏิบติัเหมือนกนั จนกวา่จนเสร็จพิธี 

3) พิธีศพช่วงเวลากลางวนั ตอ้งเป่าเค่งเพื่อน าทางวิญญาณผูต้ายสู่ปรโลก ใชบ้ทเพลงน าทาง
ช่ือว่า “ช่องเก๋” บทเพลงน้ีไม่เพียงเพื่อน าทางวิญญาณเท่านั้นยงัเป็นการสร้างบรรยากาศในงานพิธี 
และท าให้ญาติพี่น้องผูต้ายรู้สึกสบายใจหมดกังวล ให้มีความเช่ือว่าวิญญาณจะไม่มีความทุกข ์     
ความยากล าบากต่อไปอีกแลว้ 

4) พิธีศพช่วงเวลากลางคืน ความหมายของบทเพลงจะส่ือสาร เชิญชวนแขกอยู่เป็นเพื่อน
ตลอดทั้งคืน สร้างบรรยากาศใหคึ้กคกั อวยพรแขกท่ีมาร่วมงานใหมี้ความสุข  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 สมัภาษณ์นายหรือ เตชะเลิศพนา, บา้นหนองหอย, 17 ธนัวาคม 2553. 
4 ภาษาท านอง คือท านองเพลงเค่ง โดยท านองนั้นเป็นภาษากลอน มีความหมายในแต่ละเพลง 
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ภาพที ่4.8 จ าลองบรรยากาศพธีิศพ ทีม่ีเคร่ืองดนตรีเค่งและกลอง บรรเลง 
 
ข้อห้ามของการเป่าเค่ง 

- บทเพลงในพิธีศพไม่นิยมน ามาเป่าเล่น ใชเ้ป่าเฉพาะพิธีศพ 
- เม่ือเป่าเค่งในพิธีศพตอ้งตีกลองเสมอ ชาวมง้เช่ือวา่เสียงเค่งเปรียบเสมือนส่ิงคอยช้ีน า

ทางอยูข่า้งหนา้วิญญาณผูต้าย ส่วนกลองเสมือนเพื่อนท่ีมีพลงัคอยเดินตามอยูข่า้งหลงั 
- เพลงท่ีใชเ้ป่าในเวลากลางวนัหา้มใชเ้ป่าในเวลากลางคืน และ เพลงท่ีใชเ้ป่าในเวลา

กลางคืนหา้มใชเ้ป่าในเวลากลางวนั 
 

4.1.2 ตร้าบล่าย 
 

ตร้าบล่ายเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีจดัอยู่ในประเภทเคร่ืองลมประเภทมีล้ินอิสระ (Free Reed      
Aero phone) มีลกัษณะทางกายภาพท่ีคลา้ยกบัขลุ่ยและป่ี แต่ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีล้ิน      
จึงจดัไดว้่า ตร้าบล่าย อยู่ในกลุ่ม ป่ี สามารถจดัประเภทเคร่ืองดนตรีตามแหล่งก าเนิดของเสียงของ 
Erich M. Von Hornbostel และ Curt Sachs แลว้ ตร้าบล่าย จดัอยูใ่นประเภทเคร่ืองดนตรีท่ีเสียงเกิด
จากการสั่นสะเทือนของอากาศ (Free Aerophone) ชนิดเคร่ืองดนตรีท่ีมีล้ินอิสระ (Free Reed) 
โดยทัว่ไปแลว้ เคร่ืองดนตรีท่ีมีล้ินอิสระส่วนใหญ่ หน่ึงท่อจะมีหน่ึงเสียงเท่านั้น ทั้งเป่าและดูด
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สามารถเกิดเสียงได ้ดงันั้นจึงอาจจดั ตร้าบล่าย เป็นกลุ่มเคร่ืองดนตรีกลุ่มยอ่ยท่ีมีท่อเดียว แต่มีหลาย
ระดบัเสียงไดอี้ก 

 
ส่วนประกอบท่ีส าคญัของตร้าบล่าย มีอยู ่3 ส่วน ไดแ้ก่ส่วนท่ีเป็นท่อตร้าบล่าย บล่ายหรือ 

ล้ิน และล าโพง 
1) ท่อหรือล าตร้าบล่าย 
ท่อของตร้าบล่ายเป็นส่วนประกอบหลกัของตร้าบล่าย ท าจากไมไ้ผ ่ ภาษามง้เรียก โซ้งเค่ง 

เป็นไมไ้ผท่ี่มีขนาดไม่ใหญ่นกั ล าตน้ตรง ข้ึนตามพื้นท่ีราบภาคเหนือ ไผท่ี่เหมาะน ามาท าตร้าบล่าย 
ควรมีอายุประมาณ 2 ปี ไมไ้ผท่ี่น ามาท าท่อตร้าบล่าย มีหลายขนาดข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของนกั
ดนตรี แต่ทั้งน้ีนิยมท าดว้ยไมไ้ผห่น่ึงปลอ้งเท่านั้นความยาวของท่อมีหลายขนาดต่างกนัออกไปตั้งแต่
ความยาว 30 เซนติเมตร ถึง 90 เซนติเมตรเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 2 เซนติเมตร ความหนาของท่อ
ประมาณ 0.25 เซนติเมตร ปลายท่อดา้นบนติดกบัขอ้ไม  ้ ติดกบัขอ้ไม ้ มีการเจาะท่อเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผา้ ส าหรับเป็นท่ีติดล้ิน ตามท่อมีการเจาะรู 6 รู รูท่ีอยูด่า้นบนสุดอยูด่า้นตรงขา้มกบัรู 5 รู
ดา้นล่าง 

 
ภาพที ่4.9 ส่วนประกอบตร้าบล่ายของนายเล้ง  แซ่เฒ่า บ้านแม่ขิ 

ทีม่า : ผู้วจัิย 
 
 
 

2)  บล่ายหรือล้ิน 
 บล่ายหรือล้ิน ถือเป็นส่วนประกอบท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดของตร้าบล่าย หากไม่มีบล่าย   
หรือบล่ายช ารุด ตร้าบล่ายเลานั้นก็ไม่สามารถเป่าได้เลย ตวับล่ายท าจากแผ่นโลหะบางๆ                     
รูปส่ีเหล่ียมผนืผา้กวา้งประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร นิยมท าดว้ยทองเหลือง เงิน
และทองแดง ตรงกลางตดัเป็นตวัล้ินล้ินเสียงรูป ตวั v ตามแนวยาวของแผน่ล้ินเสียง 
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ภาพที ่4.10 ลิน้ตร้าบล่าย  

ทีม่า : ผู้วจัิย 
 

3)  ล าโพง 
ล าโพงเป็นส่วนประกอบท่ีมีส่วนช่วยขยายให้เสียงของตร้าบล่ายดงัมากข้ึน ทั้งน้ีเพราะ

สมยัก่อน การเป่าตร้าบล่ายเพื่อโตต้อบคุยกนั ในขณะท่ีอยูห่่างกนัคนละภูเขา จ าเป็นตอ้งให้เสียงดงั   
ถึงจะไดย้ิน ล าโพงนิยมท าจากผลน ้ าเตา้แห้ง บางคร้ังใชข้วดน ้ าพลาสติกแทน น ามาตดัในแนวนอน 
น าส่วนบนท่ีติดกบัขั้ว ไปสวมเขา้กบัปลายท่อตร้าบล่าย ในปัจจุบนัเน่ืองจากผลน ้ าเตา้ค่อนขา้งหายาก 
จึงมีการน าขวดพลาสติกอ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัผลน ้ าเตา้ มาแทนล าโพงเป็นส่วนท่ีช่วยให้เสียง
ของตร้าบล่าย ดงักงัวานมากข้ึน อาจมีหรือไม่มีก็ไดข้ึ้นอยูก่บัความพึงพอใจของนกัดนตรีและโอกาส
ในการบรรเลงเป็นส าคญั หากบรรเลงในท่ีกวา้ง หรือกลางแจง้หรือสถานท่ีตอ้งการเสียงดงัมาก     
ตอ้งใชล้ าโพง หากเป็นการบรรเลงในห้อง หรือสถานท่ีแคบ ก็อาจไม่จ  าเป็นตอ้งใช ้ดงันั้นล าโพงจึง
ไม่ไดย้ดึติดแน่นกบัท่อตร้าบล่าย เพื่อใหส้ามารถถอดออกหรือสวมเขา้ไดส้ะดวก 

 

 
 

ภาพที ่4.11 ล าโพงเสียงตร้าบล่าย ท าจากขวดน า้พลาสติก 
ทีม่า : ผู้วจัิย 
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การบรรเลงตร้าบล่าย 
 ตร้าบล่าย เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองเป่าท่ีเสียงเกิดจากการสั่นของแผ่นล้ินท่ีติดอยู่
ดา้นขา้ง ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ในการเป่าตร้าบล่าย เช่น ดา้นท่าทางการเป่า การใชน้ิ้ว เป็นตน้ 
ลว้นไม่มีหลกัเกณฑ ์หรือต าราท่ีจะช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั แต่เป็นการเรียนรู้ และ
บรรเลงตามความถนดัของแต่ละบุคคล จากการเก็บขอ้มูลภาคสนามพบวา่ การบรรเลง 

 
 
ตร้าบล่าย มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1) ท่าทางการเป่า 
1.2) การเป่าดา้นขา้ง 
ท่าทางการเป่าในลกัษณะน้ี ผูเ้ป่ายกเลาตร้าบล่ายให้อยู่ในแนวขนานกบัพื้น แลว้หัน 

ตร้าบล่ายดา้นท่ีมีล้ินเขา้หาตวั จากนั้นใชป้ากอมตวัล้ินแลว้เป่า การเป่าในลกัษณะน้ีปลายล้ินอาจ
อยูด่า้นซ้ายหรือดา้นขวาของผูบ้รรเลงก็ได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเลาตร้าบล่ายวา่ติดล้ินอยูด่า้นไหนของ
เลาและข้ึนอยูก่บัความถนดัของนกัดนตรีเป็นหลกั โดยทัว่ไปแลว้นกัดนตรีจะให้ช่างติดล้ินไว้
ดา้นท่ีตนเองถนดัอยูแ่ลว้ 

 
 

 
 

ภาพที ่4.12 การเป่าตร้าบล่ายด้านข้าง 
           ทีม่า : ผู้วจัิย 



ดนตรีของชาวมง้ในเขตพ้ืนท่ีศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย  59 

 

 
 1.2) การเป่าตรง 

 การเป่าตรงเป็นลกัษณะการเป่าท่ีผูเ้ป่าอมส่วนปลายของเลาตร้าบล่ายท่ีมีล้ินเขา้ไปในปาก
ทั้งหมดแลว้เป่า การเป่าในลกัษณะน้ีเป็นการเป่าท่ีพบมากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากความสะดวกดดา้นซ้าย
หรือขวา ก็สามารถใช้การเป่าในลกัษณะน้ีไดห้มดลกัษณะการเป่าตรงน้ี ส่วนใหญ่จะใชก้บัเลาของ 
ตร้าบล่ายท่ีมีขนาดเล็ก ท่ีสามารถอมส่วนปลายพร้อมตวัล้ินเขา้ไปในปากไดห้มด หากเป็นตร้าบล่ายท่ี
มีขนาดใหญ่อาจใชน้ ้าเตา้หรือขวดพลาสติกมาสวมแลว้ค่อยเป่าจากปากน ้าเตา้หรือปากขวดพลาสติก 

 

 
ภาพที ่4.13 การเป่าตร้าบล่ายแบบเป่าตรง 

ทีม่า : ผู้วจัิย 
 1.3) ลกัษณะการวางน้ิว 
  ตร้าบล่าย เป็นเคร่ืองเป่าท่ีมีรู 6 รู จากการศึกษาวิจยัพบวา่การวางน้ิวนั้นข้ึนอยูก่บัผู ้
เล่น หรือข้ึนอยูก่บัความถนดัโดยการวางน้ิว ดงัน้ี 
  1.3.1) การวางน้ิว แบบน้ิวบน 4 น้ิวและนอว้ล่าง 2 น้ิว 
  การวางน้ิว แบบน้ิวบน 4 น้ิวและนอว้ล่าง 2 น้ิวเป็นการวางน้ิวโดยใชมื้อท่ีอยูด่า้นบน 

4 น้ิว คือ น้ิวหัวแม่มือ กดรูดา้นล่าง น้ิวช้ีกด รูบนสุด น้ิวนาง และน้ิวกอ้ย ตามล าดบั ส่วนมือท่ีอยู่
ดา้นล่างจะใช ้2 น้ิว นัน่คือ น้ิว ช้ี และ น้ิวกลาง ดงัตวัอยา่ง 
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                                 ภาพที ่4.14 แสดงลกัษณะการวางนิว้บน 4 ล่าง 2 
 1.3.2) การวางน้ิว แบบน้ิวบน 3 น้ิวและนอว้ล่าง 3 น้ิว 
  การวางน้ิวแบบน้ิวบน 3 น้ิวและนอว้ล่าง 3 น้ิวโดยใชมื้อท่ีอยูด่า้นบน 3 น้ิว คือ 

น้ิวหวัแม่มือ กดรูดา้นล่าง น้ิวช้ี และน้ิวกลาง ส่วนมือดา้นล่างใชน้ิ้ว 3 น้ิว คือ น้ิวช้ี 
น้ิวกลาง และ น้ิวนาง ดงัตวัอยา่ง 

 

 
                                  ภาพที ่4.15 แสดงลกัษณะการวางนิ้วบน 3 ล่าง 3 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
  

ภาพที ่4.16 แสดงการวางนิ้วบน 3 ล่าง 3

           ทีม่า : ผู้วจัิย 
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จากการศึกษาลกัษณะทัว่ไป ระบบเสียง ตลอดจนบรรเลงเป่าตร้าบล่ายมีประเด็นสรุปไดด้งัน้ี 
1. ลกัษณะทัว่ไป 
ตร้าบล่ายจดัเป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองเป่าท่ีมีล้ิน มีหลายระดบัเสียง ส่วนประกอบท่ี

ส าคญั ไดแ้ก่ท่อ หรือเลาตร้าบล่าย ท าจากไมไ้ผช่นิดหน่ึง ภาษามง้เรียกวา่ โซ้งเค่ง ขนาดความยาว
ตั้งแต่ 1-4 ฟุต มีการเจาะรู ทั้งหมด 7 รู ระยะห่างของรูเท่า ๆ กนั รูท่ีอยูบ่นสุดเจาะอยูด่า้นตรงกนัขา้ม
กบัรูกด อ่ืน ๆ ล้ิน เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของตร้าบล่าย ท าจากโลหะแผน่บาง ส่วนใหญ่นิยมท า
จากแผน่ทองเหลือง ลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ตรงกลางตดัเป็นตวัล้ินมีลกัษณะเป็นตวั V ตาม
แนวยาว ล้ินติดอยูด่า้นบนของเลาตร้าบล่ายล าโพง เป็นส่วนช่วยขยายเสียง สวมอยูป่ลายของเลาตร้าบ
ล่าย สามารถใชว้สัดุอะไรมาท าก็ได ้ในอดีตนิยมใชผ้ลน ้ าเตา้แห้ง ปัจจุบนัพบเห็นการใชว้สัดุอ่ืน ๆ มา
ใชแ้ทน เช่น ขวดน ้าพลาสติกขวดน ้าอดัลม เป็นตน้ 

2. การสร้างการสร้างตร้าบล่าย จ าเป็นตอ้งมีการเตรียมวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อม เช่น
เตรียมเลาหรือท่อ ล้ิน หลงัจากนั้น น าท่อมาวดัแบ่งเป็น 3 ส่วนเท่า ๆ กนั ส่วนปลายดา้นบนท่ีติดกบั
ขอ้ไมไ้ผ ่เจาะเป็นช่องส่ีเหล่ียมตามแนวยาวส าหรับติดแผน่ล้ิน ส่วนกลาง แบ่งเป็น 7 ส่วนเท่า ๆ กนั
จากนั้นใชเ้หล็กปลายแหลมลนไฟเจาะรู 6 รู จากนั้นปรับเสียงให้เขา้กนัโดยใชส่ิ้วปลายแหลมขดูตวั
ล้ินใหบ้าง ทั้งน้ีการปรับเสียงตอ้งให้เขา้กนัทุกรู จากนั้นติดล าโพงไวส่้วนปลายของท่อตร้าบล่ายหรือ
จะไม่มีล าโพงก็ได ้ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการและโอกาสการบรรเลง 

3. ตร้าบล่ายเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีอยูใ่นวิถีชีวิตของมง้มาเป็นเวลายาวนาน มีความแพร่หลายใน
ทุกพื้นท่ี ของจงัหวดัเชียงใหม่ทั้งหญิงและชายสามารถตร้าบล่ายได้ ปัจจุบนัวิถีชีวิตของมง้ได้
ปรับเปล่ียนสู่สังคมเมือง ท าให้ผูนิ้ยมเป่าตร้าบล่าย ลดลง คงเหลือแต่คนเฒ่าคนแก่ท่ีมีใจรักตร้าบล่าย
จริง ๆ ลกัษณะตร้าบล่ายท่ีพบในจงัหวดัเชียงใหม่เป็นตร้าบล่ายท่ีมีรูกด 6 รู สัดส่วนความห่างของแต่
ละรูมีความใกลเ้คียงกนั ส่วนใหญ่ไม่นิยมสวมล าโพง บางส่วนใชข้วดพลาสติกมาสวมแทน 

4. ระบบเสียงของตร้าบล่าย มี 7 เสียง มีความถ่ีเสียงของแต่ละรูแตกต่างกนั ซ่ึงเม่ือวดัเสียงจาก
เสียงต ่าไปหาเสียงสูงจะไดเ้สียงเท่ากบั 1 ช่วงเสียง (1 Octave) ตามหลกัดนตรีสากล แต่เม่ือพิจารณาวดั
ค่าเสียงจากเสียงต ่า คือเสียงท่ี 1 กบัเสียงท่ี 7 แลว้ พบวา่ เสียงท่ี 7 หรือเสียงสูงสุด มีความถ่ีสูงกวา่เสียง
ท่ี 1 ใกลเ้คียง 1 ช่วงเสียง หรืออธิบายอีกนยัหน่ึงวา่ เสียงของตร้าบล่าย จากต ่าไปหาสูง 1 ช่วงเสียงนั้น 
เสียงต ่ามีความใกลเ้คียงเสียงสูงมาก 

 
บทบาทของตร้าบล่าย 
 
ตร้าบล่ายเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีอยูใ่นสังคมวฒันธรรมมง้มายาวนาน บทเพลงและความหมายบท

เพลงสอดแทรกความเช่ือเช่นเร่ืองโลหะท่ีเช่ือว่าสามารถป้องกนัวิญญาณได ้ตา้บล่ายในวิถีชีวิตของ
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ชาวมง้ในเขตพื้นท่ีศึกษานั้น ผูสู้งอายใุนชุมชนใหค้วามรู้วา่ ใชบ้รรเลงหลายโอกาส ทั้งท่ีเก่ียวกบัความ
เช่ือ พิธีกรรม และเพื่อความบนัเทิง มีรายละเอียดดงัน้ี 5 

1) เพื่อความบนัเทิง 
การเป่าตา้บล่ายเพื่อความบนัเทิงยามว่างจากการงาน เพื่อความสนุกสนานร่ืนเริงบนัเทิง

ใจของนกัดนตรีมง้ การเป่านั้นสามารถส่ือสารโตต้อบกนัได ้ผูท่ี้เป่าตร้าบล่ายได ้หรือผูสู้งอายุท่ีรู้จกั
บทเพลง จะสามารถรู้ทนัทีวา่กล่าวถึงเร่ืองอะไร มีวตัถุประสงคอ์ะไร 

2) การเก้ียวพาราสีของหนุ่มสาว 
การใช้ตร้าบล่ายเป็นส่ือในการจีบสาว หรือเก้ียวพาราสีนั้นเป็นเร่ืองเก่าแก่มีมาช้านาน 

หนุ่มสาวรุ่นใหม่ไม่เคยเห็นการจีบสาวดว้ยการเป่าตร้าบล่าย นายแตงสั่ว เตชะเลิศพนา6 ผูอ้าวุโสของ
หมู่บา้นหนองหอยเก่า เล่าวา่ “... สมยัก่อนนกัดนตรีท่ีเล่นตร้าบล่ายได ้จะเขา้มาจีบสาวดว้ยเสียงเพลง 
ซ่ืงตามวฒันธรรมมง้นั้นหากหนุ่มมาจีบสาวโดยตรงถือวา่ไม่เหมาะสม และเป็นการไม่ให้เกียรติต่อพ่อ
แม่ของสาว ดงันั้นวธีิการจีบสาวสมยัก่อนตอ้งใชต้ร้าบล่ายในการบรรเลงจีบ” 

3) การบรรเลงตร้าบล่ายเพื่อระบายความทุกขใ์จ และความสุขใจ  
 การบรรเลง ตร้าบล่ายนั้นผูบ้รรเลงใช้แทนความรู้สึกได้ เช่นเม่ือมีความทุกข์ใจหรือ

คิดถึงญาติมิตร คิดถึงคนรักท่ีจากกนัไกล หรือการได้พลดัพรากจากสงคราม ในทางกลบักนัเม่ือมี
ความสุขก็เป่าระบายความรู้สึกแทนไดเ้ช่นกนั ตร้าบล่ายจึงเป็นแทนความรู้สึกไดอ้ยา่งดีส าหรับชาวมง้ 

4) การเป่าตร้าบล่ายเพื่อเรียกวญิญาณ  
       นายชวั  นทีไพรวลัย ์7 ให้ความรู้เร่ืองการเป่าตร้าบล่ายเพื่อเรียกวิญญาณว่า “...สมยัเก่า

เม่ือมีคนเจบ็ป่วยในบา้น ถา้หมอผขีองหมู๋บา้นบอกวา่เกิดจากวญิญาณร้ายมาเก่ียวขอ้งกบัคนป่วยท าให้
ไม่สบาย หมอผตีอ้งเรียกวญิญาณนั้นเขา้มาแลว้ใชปื้นยงิ โดยการเรียกวญิญาณตอ้งใชต้ร้าบล่ายเป็นส่ือ
เรียกวิญญาณ บทเพลงเป็นเพลงสั้น ๆ เป็นบทเพลงเฉพาะเท่านั้นไม่น ามาบรรเลงเล่น ๆ ปัจจุบนัน้ีใน
หมุ่บา้นไม่มีใครน าตร้าบล่ายมาเป่าเพื่อเรียกวิญญาณอีกแลว้ ทั้งน้ีเน่ืองจากคนเป่าตร้าบล่ายเหลือนอ้ย
เตม็ที” 

ประเด็นศึกษาเก่ียวกบับทบาทของตร้าบล่ายในสังคมวฒันธรรมมง้ในพื้นท่ีศึกษาพอสรุปได้
ดงัน้ี 

                                                           
5  ผูว้จิยัสมัภาษณ์บุคคลต่อไปน้ี 1) นายซวั นทีไพลวลัย ์2) นายหวา่ง เตชะเลิศพนา 3) นายซวั เตชะเลิศพนา             

4) นายหยี ่เตชะเลิศพนา. เดือนมกราคม – เมษายน 2553 

6 สมัภาษณ์นายแตงสัว่ เตชะเลิศพนา , บา้นหนองหอย, พฤศจิกายน 2553. 
7 สมัภาษณ์นายชวั  นทีไพรวลัย ์, บา้นหนองหอย, กมุภาพนัธ์ 2554. 
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ประวติัความเป็นมาของตร้าบล่ายไม่สามารถระบุไดแ้น่นอนวา่มีมานานเท่าไร มีแต่เร่ืองบอก
เล่าว่ามาจากรุ่นบรรพบุรุษ ตร้าบล่ายเป็นเคร่ืองดนตรีขนาดเล็กพกพาสะดวก ท ามาจากไมไ้ผ่ซ่ึงพบ
เห็นในหลากหลายวฒันธรรม เช่นจีน ลาว เวียดนาม ซ่ึงกลุ่มเสียงของตร้าบล่ายเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 
ชาวมง้คิดสรรคส์ร้างตร้าบล่ายข้ึนมาเพื่อเป็นส่ือแทนความหมาย แทนความคิด และแทนความบนัเทิง
เริงรมย ์ 

บทเพลงตร้าบล่ายนั้นลว้นสอดแทรกดว้ยความมีขนบธรรมเนียมประเพณีมง้ หรืออาจเรียกได้
วา่ เป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิต ทั้งดา้นความบนัเทิง ความเช่ือ การส่ือสาร การเก้ียวพาราสี รวมถึงการ
ปลูกฝังคติธรรม ผูค้นจึงใหค้วามเคารพนบัถือผูท่ี้มีความสามารถบรรเลงเคร่ืองดนตรีต่าง ๆ 

 
4.1.3 ตร้าเซเล  (ขลุ่ย) 
ตร้าเซเล  หรือ ขลุ่ย เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีลกัษณะทางกายภาพเหมือนขลุ่ยไทย เป็นเคร่ือง

ดนตรีประเภทเคร่ืองลม ทัว่ไปท าจากไมไ้ผ ่ยาวประมาณ 1.5 ฟุต เจาะรูแตกต่างกนัออกไป  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.17 นายหรือ  เตชะเลศิพนา เป่า ตร้าเซเล  ทีม่า : ผู้วจัิย 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที ่4.18 จ าลองการวางนิ้ว และลกัษณะของตร้าเซเล  
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ระบบเสียงของตร้าเซเล  

 
 

ตัวอย่างที ่4.1ระบบเสียงของตร้าเซเล  
 
ระบบเสียงตร้าเซเล  เป็นระบบ 5 เสียง (Pentatonic ) เรียงจากต ่าไปหาสูง F  G  Bb  C  D  

และ F ตามล าดบั ซ่ึงระบบเสียง 5 เสียงนั้นพบมากในดนตรีภูมิภาคเอเชีย ช่วงห่างของเสียงตร้าเซเล  

(Range) จากต ่าข้ึนไปหาสูงสุด คือ F  G  Bb  C  D  และ F ดงัภาพ 

 
 
 

ตัวอย่างที ่4.2 ระบบเสียงของตร้าเซเล  เป็นระบบ 5 เสียง 
 
บทบาทของตร้าเซเล  
ตร้าเซเล  เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีบทบาทคลา้ยกบัตร้าบล่ายมาก ซ่ึงอยูใ่นสังคมวฒันธรรมมง้มา

ยาวนานตั้งแต่สมยับรรพบุรุษ บทเพลงและความหมายบทเพลงสอดแทรกความเช่ือ และเก่ียวขอ้งกบั
วถีิชีวติของชาวมง้ ใชบ้รรเลงหลายโอกาส ทั้งท่ีเก่ียวกบัความเช่ือ พิธีกรรม และเพื่อความบนัเทิง สรุป
ไดด้งัน้ี 

1. เพือ่ความบนัเทิง 
การเป่าตร้าเซเล  เพื่อความบนัเทิงยามวา่งจากการงาน เพื่อความสนุกสนานร่ืนเริงบนัเทิง

ใจของนกัดนตรีมง้ การเป่านั้นสามารถส่ือสารเพื่อบอกถึงความสุขใจ ซ่ึงเป็นเร่ืองดีงาม ผูสู้งอายุท่ีรู้จกั
บทเพลง จะสามารถรู้ทนัทีวา่กล่าวถึงเร่ืองอะไร มีวตัถุประสงคอ์ะไร นายหรือ  เตชะเลิศพนา8 “..บท

                                                           
8 สมัภาษณ์นายหรือ  เตชะเลิศพนา , บา้นหนองหอย , มกราคม 2554. 

       F       G       Bb         C   D    F  

        F     G         A  Bb          C      D            F 
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เพลงตร้าเซเล นั้นมีเน้ือหาเก่ียวกบัการจีบสาว การเท่ียวป่า และการเปรียบเปรย วยัรุ่นสมยัน้ีฟังเพลง
แลว้ไม่สามารถแปลความหมายท่ีแฝงอยูใ่นบทเพลงได ้แต่คนรุ่นอาวโุสบางคนจะรู้จกัเพลง” 

2. การเก้ียวพาราสีของหนุ่มสาว 
การใช้ตร้าเซเล ส่ือในการจีบสาว หรือเก้ียวพาราสีนั้นเป็นเร่ืองเก่าแก่มีมาช้านาน บท

เพลงจีบสาวมีเน้ือเก่ียวกบัค าเปรียบเปรย เช่น เอาหญิงสาวเกียจคร้านมาเป็นภรรยา เหมือนกบัเอากา้น
กลว้ยมาเป็นดา้มของมีด9 ซ่ึงความหมายเปรียบเทียบกบัหญิงสาวท่ีจะเอามาเป็นภรรยา ถา้มีความเกียจ
คร้าน ไม่ขยนัท ามาหากิน ก็ไม่มีประโยชน์ หรือใชป้ระโยชน์ไดน้อ้ย เหมือนกบักา้นกลว้ยท่ีไม่มีความ
คงทนแขง็แรง ใชไ้ดส้ักระยะก็ช ารุด เส่ือมสลายไป 

3. การบรรเลงตร้าเซเล เพื่อระบายความทุกขใ์จ และความสุขใจ  
 การบรรเลง ตร้าเซเล นั้นผูบ้รรเลงใชแ้ทนความรู้สึกได ้เช่นเม่ือมีความทุกขใ์จหรือคิดถึง

ญาติมิตร คิดถึงคนรักท่ีจากกนัไกล หรือการไดพ้ลดัพรากจากสงคราม ในทางกลบักนัเม่ือมีความสุขก็
เป่าระบายความรู้สึกแทนไดเ้ช่นกนั ตร้าเซเล จึงเป็นส่ือแทนความรู้สึกดี ๆ ส าหรับชาวมง้ 

 
สรุปบทบาทของตร้าเซเล ในสังคมวฒันธรรมมง้ในพื้นท่ีศึกษามีดงัน้ี 
ประวติัความเป็นมาของตร้าเซเล ไม่สามารถระบุไดแ้น่นอนวา่มีมานานเท่าไร มีแต่เร่ืองบอก

เล่าว่ามาจากรุ่นบรรพบุรุษ ตร้าเซเล เป็นเคร่ืองดนตรีขนาดเล็กพกพาสะดวก ท ามาจากไมไ้ผ่ซ่ึงพบ
เห็นในหลากหลายวฒันธรรม เช่นของชาวลีซู เรียกว่า หยื่อหลุ ซ่ึงกลุ่มเสียงของตร้าเซเล เป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะ ชาวมง้คิดสรรคส์ร้างตร้าเซเล ข้ึนมาเพื่อเป็นส่ือแทนความหมาย แทนความคิด และ
แทนความบนัเทิงเริงรมย ์บทเพลงตร้าเซเล นั้นลว้นสอดแทรกดว้ยความมีขนบธรรมเนียมประเพณีมง้ 
หรืออาจเรียกไดว้่า เป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิต ทั้งดา้นความบนัเทิง ความเช่ือ การส่ือสาร การเก้ียวพา
ราสี รวมถึงการปลูกฝังคติธรรมใหแ้ก่ลูกหลานชาวมง้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 สมัภาษณ์นายจูหรือ  เตชะเลิศพนา , บา้นหนองหอย , พฤษภาคม 2553. 
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4.1.4 เพลงร้อง กือ่เช้ีย 
เพลงร้องก่ือเช้ีย หรือบางทีชาวมง้เองเรียก “ซอมง้” ซ่ึงใชเ้รียกเปรียบเทียบกบัการขบัซอของ

ทางพื้นบา้นภาคเหนือ10 การร้องก่ือเชียมีอยูด่ว้ยกนัหลายประเภท เป็นการเล่าเร่ืองราวการด ารงชีวิต
ของชาวม้ง การขบัร้องเพลงก่ือเช้ียแต่ละเพลงนั้นจะเป็นการเล่าเร่ืองราวเดียวกันตลอดทั้งเพลง 
เร่ืองราวท่ีเก่ียวกับความรักรักระหว่างหนุ่มสาว (ก่ือเช๊ียแปล่ง) การเล่าเร่ืองราวของลูกสะใภ้ใน
ลกัษณะต่าง ๆ (ก่ือเช๊ียอวั นยะ้ นยะ้) การเล่าเร่ืองราวการท ามาหากิน  และการด ารงชีวิต (ก่ือเช๊ียอวันอ้
อวัโห) และการเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัการตาย ซ่ึงเล่าเร่ืองเก่ียวกบัความยากล าบาก การก าพร้าพ่อแม่ งาน
ศพ ความสัมพนัธ์ของผูร้้องต่องานศพหรือญาติท่ีจากไป(ก่ือเช๊ียตวั ตวั) 

การร้องเพลงก่ือเช๊ียเป็นการร้องด้วยภาษามง้ มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น บทเพลงมีท านอง
เดียวแต่เปล่ียนค าร้องไปเร่ือย ๆ หรืออาจเรียกว่า ร้อยเน้ือท านองเดียว จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีพบว่า
พื้นท่ีศึกษาคือบา้นหนองหอยนั้นมีนกัร้องเพลงก่ือเช้ียจ านวนมาก ทั้งผูสู้งอายุชาย หญิง วยักลางคน 
รวมถึงเยาวชนท่ีไดรั้บการถ่ายทอดจากผูรู้้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.19 นักร้องเยาวชนร้องเพลงกือ่เช๊ียงานปีใหม่ม้ง 2554 
     ทีม่า : ผู้วจัิย 

 
 

                                                           
10 ซอคือ การขบัล าน าของชาวลา้นนา หรืออาจเรียกวา่ การร้องเพลงมีเคร่ืองดนตรีประกอบ เช่น ป่ีจุม ซึง ขลุ่ย สะลอ้ 
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ภาพที ่ 4.20 นักร้องหญงิวยักลางคนร้องเพลงกือ่เช๊ียงานปีใหม่ม้ง  
โรงเรียนเจ้าแม่อุปถัมภ์ 2 บ้านหนองหอย 

ทีม่า : ผู้วจัิย 
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วเิคราะห์บทเพลง 
 
การศึกษาวิจยัดนตรีของชาวม้งในเขตพื้นท่ีศูนย์พฒันาโครงการหลวงหนองหอย ต าบล       

แม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ คร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ แนวด าเนินท านอง กลุ่มเสียง จงัหวะ
ของบทเพลง ทั้งน้ีในการวิเคราะห์ ตามกระบวนการของดนตรีชาติพนัธ์ุวิทยา  (Ethnomusicological 
Approach) โดยวเิคราะห์บทเพลงจากเคร่ืองดนตรี ดงัน้ี 

1. เค่ง หรือแคนมง้ 
2. ตร้าบล่าย 
3. ตร้าเซเล หรือขลุ่ย 
4. เพลงร้อง ก่ือเช้ีย 

 
การวเิคราะห์บทเพลงเค่ง 
 วิเคราะห์บทเพลงเค่ง ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามจากผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นนกั

ดนตรีมีความสามารถ ชาวบา้นเป็นท่ียอมรับ โดยใชค้อมพิวเตอร์พกพา (Laptop) ในการบนัทึกขอ้มูล 

และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์คูเบส (Cubase5)11 เป็นโปรแกรมปฏิบติัการส าหรับการบนัทึกเสียง  

แล้วน าข้อมูลทั้งหมดมาถอดโน้ต (Transcribe) ผูว้ิจยัจดัพิมพ์โน้ตเพลงด้วยโปรแกรม ซีบีเลียส 

(Sibelius)12 เพื่อให้สะดวกส าหรับขั้นตอนการวิเคราะห์  ส าหรับการบนัทึกโน้ตเพลงของเค่ง     ได้

จดัท าสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ดงัน้ี 

 
หมายถึง เคร่ืองหมายกุญแจประจ าหลกั  ส าหรับการบนัทึก

โนต้เพลง 

 
  หมายถึง  การยืมสัญลกัษณ์ key signature ตามหลกัทฤษฏี

ดนตรีสากล 

  

                                                           
11 โปรแกรมคูเบส เป็นโปรแกรมส าหรับการบนัทึกเสียงจากบริษทั  Steinberg Media Technologies 
12 โปรแกรมซีบีเลียส เป็นโปรแกรมส าหรับบนัทึกโนต้ (Notations) จากบริษทั  Avid Technology 

 

 



ดนตรีของชาวมง้ในเขตพ้ืนท่ีศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย  69 

 

 
กลุ่มเสียงส าคัญเพลงเค่ง บรรเลงโดย นายชัว  นทไีพรวลัย์ 

 
 

ตัวอย่างที ่4.3 กลุ่มเสียงส าคัญเพลงเค่ง 
 
จากนั้นจึงน าบทเพลงไปท าการวเิคราะห์เชิงระบบ (Systematic method) เพื่อใหเ้ห็นลกัษณะ

ส าคญัทางดนตรีของบทเพลงเค่ง องคป์ระกอบในการวิเคราะห์บทเพลงมีดงัน้ี 
 

1. ความหมายของบทเพลง 
2. รูปแบบโครงสร้าง  

       3.  ลกัษณะของท านอง  
3.1 โครงสร้างแนวท านอง  

3.1.1 ช่วงเสียง  
3.1.2 ระดบัเสียง  
3.1.3 การเคล่ือนท่ีของระดบัเสียง  
3.1.4 ขั้นคู่เสียง 

3.2 โครงสร้างของจงัหวะ  
3.2.1 อตัราจงัหวะ  
3.2.2. อตัราความเร็ว  
3.2.3 กระสวนจงัหวะ   

1.  ความหมายของบทเพลงสาว 2 คนไม่มาหา   
บรรเลงโดย นายชัว  นทไีพรวลัย์ 
เพลงสาว 2 คนไม่มาหา   มีความหมาย 2 ลกัษณะคือ 

 ต่ืนมาตอนเช้า ๆ มีไก่ตัวผู ้อยู่หน้าบ้าน ไก่ขันร้องเป็นภาษามนุษย์ว่า อยากได ้       
สาวสวย ๆ มาเป็นคู่ แต่สาวไม่มาอยูด่ว้ย เฝ้ามองหาก็หาสาวไม่เจอ  

e          f#    g#                b        c#               d#
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 ไปหากระโดง้ฝัดขา้วมาฝัดหาดูวา่มีสาวอยูใ่หม่ ก็ไม่เจอสาว ไปหาท่ีไหนก็ไม่เจอ จน
เขา้ไปหาท่ีสวนกุหลาบ แลว้ไก่ตวัผูน้ั้นก็โดนหนามต า ร้องเสียงดงัลัน่บา้น13 
 

รูปแบบโครงสร้าง  
บทเพลงท่ีบรรเลงดว้ยเค่ง มีองคป์ระกอบค่อนขา้งซบัซ้อน ไม่มีจงัหวะตายตวั ทั้งน้ีเน่ืองจาก

ท านองมีความสั้นยาวไม่เท่ากนั หรืออาจกล่าวอีกนยัหน่ึงวา่ กลอนเพลงของเค่งมีค าท่ีไม่เท่ากนั ท าให้
ไม่สามารถลงจงัหวะท่ีชดัเจนได ้

 

 
ตัวอย่างที ่4.4 บทเพลงบรรเลงเค่ง โดยนายชัว  นทไีพรวัลย์ 

                                                           
13  สมัภาษณ์ นายชวั  นทีไพรวลัย,์ บา้นหนองหอย, ตุลาคม 2553 
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 จากตวัอยา่งท่ี 4.4 นั้น เป็นเพลงไม่มีท่อน แต่ผูว้ิจยัใส่เคร่ืองหมาย Slur (  ) 
เพื่อแบ่งวรรคของเพลง  
 
โครงสร้างแนวท านอง 

- ช่วงเสียง  
การวเิคราะห์ช่วงเสียงของบทเพลง ผูว้จิยัวเิคราะห์ช่วงเสียงโดยหาระยะจากโนต้ท่ีมีระดบัเสียง

ต ่าสุดและโนต้ท่ีมีระดบัเสียงสูงสุด ในท่ีน้ีโนต้ท่ีมีระดบัเสียงต ่าสุดคือโนต้ c# และโนต้ท่ีมีระดบัเสียง
สูงสุดคือโนต้ d  

 
ตัวอย่างที ่4.5 ช่วงเสียงจาก ต ่าไปหาสูง 

 
กล่าวไดว้่าบทเพลงสาว 2 คนไม่มาหา  มีระดบัเสียงห่างกนัเกิน 1 ช่วงเสียง นั่นคือ คู่ 9th  

และหากพิจารณาหาช่วงเสียงกลางของบทเพลง ระหวา่งโนต้ c# ถึง d2 จะไดเ้สียง g ซ่ึงเป็นคู่ 5 นบั
จากโนต้ c# ข้ึนไป และเป็นท่ีสังเกตุวา่จากโนน้ก่ึงกลางคือ g นบัข้ึนไปอีกคู่ 5 ก็จะไดโ้นต้ d2 

 
- ระดับเสียง  
ระดบัเสียงของบทเพลงสาว 2 คนไม่มาหา  ผูว้จิยัพิจารณาจากระดบัเสียงต ่าข้ึนไปสูงสุด 

คดัเลือกเสียงท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ังจากตวัอยา่งท่ี 4.21 คือ   c#1    e 1     f#1    g#  1   b1   c#2  d2  รวมทั้งหมด 
7 เสียง 

- การเคลือ่นทีข่องระดับเสียง  
การเคล่ือนท่ีของระดบัเสียง ผูว้จิยัใชจุ้ดไข่ปลาแทนการเคล่ือนท่ีของท านองดงัตวัอยา่ง 

 

 
ตัวอย่างที ่4.6 การเคลือ่นทีข่องระดับเสียงเพลงสาว 2 คนไม่มาหา   

 
 จากตวัอยา่งท่ี 4.22 เป็นการเคล่ือนท่ีของระดบัเสียง แบบลง ข้ึน ลง ข้ึน สลบักนัไป โดย
การเคล่ือท่ีลงโนต้ต ่าสุดคือ e1 เคล่ือนท่ีสูงสุดคือ d2 
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- ข้ันคู่เสียง  
  การวเิคราะห์ขั้นคู่เสียง ผูว้จิยัน าตวัอยา่งในบทเพลงมาพิจารณาดงัน้ี  
 
 

 
ตัวอย่างที ่4.7 ข้ันคู่เสียง เพลงสาว 2 คนไม่มาหา   

 
จากตวัอยา่งท่ี 4.23 บทเพลงน้ีมีข้ึนคู่เสียงอยู ่4 รูบแบบคือ คู่2 ( g#1 กบั d2),คู่3( e1 กบั g#2, b1 

กบั d2 , f#1 กบั d2), คู่5 ( f#1 กบั c2),คู่6 ( f#1 กบั d2) 
 
โครงสร้างของจังหวะ  

- อตัราจังหวะ  
เม่ือพิจารณาบทเพลงไม่มีรูปแบบของจงัหวะท่ีชดัเจน ซ่ึงผูว้จิยัไดบ้นัทึกโนต้แบบไม่มีจงัหวะ (Non 
Metric) โดยใชเ้คร่ืองหมาย Slur (  )เพื่อแบ่งวรรคของเพลง 
 

 
ตัวอย่างที ่4.8 เคร่ืองหมาย Slur เพือ่แบ่งวรรคตอนบทเพลง 

 
- อตัราความเร็ว  

อัตราความเร็วบท เพลงสาว 2 คนไม่มาหา  หากน ามาเ ทียบกับความเ ร็ว
มาตรฐานสากลแลว้ สามารถวดัจงัหวะไดป้ระมาณ 60 ซ่ึงอตัราความเร็วน้ีอาจจะเร็วข้ึนหรือชา้ลงได้
ตามแต่ผูบ้รรเลง  
 

- กระสวนจังหวะ  
การวิเคราะห์กระสวนจังหวะของบทเพลง ได้น าตวัอย่างบทเพลงวิเคราะห์จาก

จงัหวะเสียงท่ีใชบ้่อยครัง นัน่คือค่าโนต้ตวัด า (เม่ือเทียบกบัค่าโนต้สากล) 

คู่ 6 

คู่ 5 

คู่ 2 

คู่ 3 คู่ 3 คู่ 3 
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ตัวอย่างที ่4.9 กระสวนจังหวะของบทเพลง 

 
 จากตวัอยา่งท่ี 4.25 ตามลูกศรช้ีเป็นกระสวนจงัหวะท่ีพบบ่อยในบทเพลง มีค่าโนต้เท่ากบัตวั
ด า ( )  
 
วเิคราะห์บทเพลงตร้าบล่าย 

การวิเคราะห์บทเพลง ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามจากนกัดนตรีท่ีชาวบา้น
เป็นท่ียอมรับ โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา ในการบันทึกข้อมูลการร้องเพลง และใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์คิวเบส เป็นโปรแกรมปฏิบติัการส าหรับการบนัทึกเสียง  แลว้น าขอ้มูลทั้งหมดมาถอด
โนต้ (Transcribe)  โดยผูว้ิจยั  และจดัพิมพโ์นต้เพลงดว้ยโปรแกรมซีบีเลียส เพื่อให้สะดวกส าหรับ
ขั้นตอนการวเิคราะห์ส าหรับการบนัทึกโนต้บทเพลงตร้าบล่าย  และไดจ้ดัท าสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

หมายถึง เคร่ืองหมายกุญแจประจ าหลกั  ส าหรับการบนัทึก

โนต้เพลง 

 
  หมายถึง  การบรรเลงเทคนิคระหว่างโน้ตท่ีกดกบัโน้ตท่ี

ปล่อยมืออยา่งรวดเร็ว  

 หมายถึง  เสียงกังวานท่ีมีระดับเสียงสูงข้ึน 1 ช่วงเสียง 

(Harmonic) 

 

 หมายถึง  การร้องเอ้ือนเสียงจากโน้ตนั้นข้ึนไปหาโน้ต

เสียงหลกัอยา่งรวดเร็ว 

 

 

 

   หรือ  
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ขั้นตอนการวิเคราะห์บทเพลง ผู ้วิจ ัยก าหนดประเด็นการวิเคราะห์ตามแนวทางของ

กระบวนการศึกษาทางวชิาดนตรีวทิยา  ดงัน้ี 

 1.  แนวด าเนินท านอง  (Melodic Line) หมายถึง  แนวท านองเพลงตร้าบล่าย  ท่ีบรรเลงโดย
ผูใ้หข้อ้มูล  โดยมีรายละเอียดในการวเิคราะห์  ดงัน้ี 
  1.1  โครงสร้างของท านอง  (Melodic Structure) 
  วธีิการศึกษา  ก าหนดประโยคท านอง  โดยพิจารณาจากช่วงการจบประโยคของการ
หยดุพกัหายใจ  โดยมีประเด็น และรายละเอียดในการวเิคราะห์  ดงัน้ี 
   1.1.1  พสัิย  (Range)   
   วธีิการศึกษา  พิจารณาจากโนต้ต ่าสุด  และโนต้สูงสุดของท านองเพลง  เพื่อ
หาขอ้สรุปวา่พิสัยของท านองเพลงตร้าบล่าย  มีความกวา้งเท่าไร  อยา่งไร 
   1.1.2  รูปร่างของท านอง  (Melodic Contour) 
   วิธีการศึกษา  ผูว้ิจยัปรับท านองเพลง  โดยการตดัหางตวัโน้ตออกทั้งหมด  
และเขียนเส้นรูปร่างของท านองประกอบจากโนต้สู่โนต้ใหเ้ห็นชดัเจน 
   1.1.3  ทศิทางการเคลือ่นที ่(Melodic Progression)  
   วิธีการศึกษา  พิจารณาจากเสียงหลกัของท านองแต่ละเสียงท่ีเคล่ือนท่ีจาก
โนต้สู่โนต้ 
  1.2  กลุ่มเสียง (Mode) และการเปลีย่นกลุ่มเสียง 
  วิธีการศึกษา  พิจารณาจากการน าระดับเสียงต่าง ๆ ของท านองเพลงมาจดัเรียง
ตามล าดบัขั้น  โดยพิจารณาเสียงหลกัของท านอง (Tone Centre) ประกอบ  และพิจารณากลุ่มเสียง
โครงสร้างโดยการปรับยา้ยเสียงหลกั  (Move Do) เพื่อให้เห็นภาพของกลุ่มเสียงของเพลงตร้าบล่าย 
อยา่งชดัเจน 
 
 2.  จังหวะ  (Rhythm)  หมายถึง  ลีลาจงัหวะของแนวท านองเพลงตร้าบล่าย  มีรายละเอียดใน
การวเิคราะห์  ดงัน้ี 
  2.1  อตัราจังหวะ  (Meter)  
  วธีิการศึกษา  พิจารณาจากท านองเพลงตร้าบล่าย วา่มีอตัราจงัหวะอยา่งไร  มีการเนน้
จงัหวะอยา่งไร   
  2.2  อตัราความเร็ว (Tempo)  
  วธีิการศึกษา  พิจารณาบทเพลงตร้าบล่าย วา่มีอตัราความเร็วโดยประมาณเท่าไร  โดย
เปรียบเทียบกบัอตัราความเร็วของเคร่ืองตั้งจงัหวะ (Metronome)  
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เพลงที ่1  โดย นายเล้ง  แซ่เฒ่า 
ความหมายบทเพลง 
บทเพลงน้ีเป็นเพลงสั้น ๆ แต่เล่นหลายรอบ สามารถบรรเลงในงานปีใหม่ของชาวมง้ และ

แสดงในงานร่ืนเริงของชาวมง้รวมถึงใชบ้รรเลงเพื่อจีบสาว มีความหมายนยัวา่ เราอยากไดภ้รรยาท่ีดี 
เป็นแม่ของลูก และเป็นคนขยนัท ามาหากิน14 

 
ตัวอย่างที ่4.10  เพลงที ่1 โดย นายเล้ง  แซ่เฒ่า 

 
พสัิยของแนวด าเนินท านอง 

พิสัยของแนวด าเนินท านองของเพลง  มีพิสัยกวา้ง  ประมาณคู่  7th เสียงต ่าสุดของแนวท านอง 

คือ f2 และเสียงสูงสุดของแนวท านองคือ e2  ดงัตวัอยา่ง 

 

 

 

 

                                                           
14  สมัภาษณ์นายเลง้  แซ่เฒ่า, บา้นแม่ขิ , สิงหาคม 2553. 



ดนตรีของชาวมง้ในเขตพ้ืนท่ีศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย  76 

 

 

เสียงต ่าสุด f2      เสียงสูงสุด e2 

 

ตัวอย่างที ่4.11พสัิยของแนวด าเนินท านอง 
เม่ือรวมพิสัยของแนวด าเนินท านองของเพลง ท่ีบรรเลงโดยนายเลง้  แซ่เฒ่าคือ f2 -  e2  

ประมาณ คู่  7th ดงัภาพ 

 
ตัวอย่างที ่ 4.12  พสัิยของแนวด าเนินท านอง  

 
รูปร่างของท านองและทิศทางการเคลือ่นที่ 

มีรูปร่างรูปฟันปลา  สลบักบัการซ ้ าเสียงเดิมคือเสียง  f2  และมี ทิศทางการเคล่ือนท่ีข้ึน-ลงใน

ระยะพิสัยของแนวด าเนินท านอง  จากกลุ่มเสียงหลกั F – Gb– Bb – C –Eb  การด าเนินท านองมีการ

เคล่ือนท่ีเสียงสูง-ต ่า ดงัตวัอยา่ง 

 
ตัวอย่างที ่4.13 รูปร่างของท านองและทิศทางการเคลือ่นที่ 

 
- กลุ่มเสียง (Mode) 

คุณลกัษณะของกลุ่มเสียงตร้าบล่าย  พบวา่มีรูปแบบของกลุ่ม มีโครงสร้างระยะห่างของเสียง
เท่ากนั  โครงสร้างของกลุ่มเสียงเพลงตร้าเซเล  คือ F – Gb– Bb – C –Eb  มีโครงสร้างของกลุ่มเสียง
เป็นแบบบนัไดเสียงแบบ 5 เสียง    (Pentatonic Scale)  
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จังหวะ (Rhythm)  การวเิคราะห์ลีลาจงัหวะของเพลงตร้าบล่าย  มีคุณลกัษณะ  ดงัน้ี 

-อตัราจังหวะ (Meter)  
 อตัราจงัหวะของเพลงตร้าบล่าย  พบว่า  ไม่มีการเน้นอตัราจงัหวะท่ีชัดเจน  เป็นลกัษณะ

จงัหวะอิสระ (Free Rhythmic) ไม่มี ชีพจรจงัหวะท่ีแน่นอน (Free time) และไม่สามารถเขียน

เคร่ืองหมายอตัราจงัหวะได้ แต่ถา้สังเกตจากลงจบวรรคตอนท่ีเป็นการเนน้โน้ตหลกัท่ีมีการแล่นซ ้ า

บ่อยคร้ังคือโนต้ f2 ท าใหรู้้ถึงการจบวรรคตอนได ้ดงัตวัอยา่ง 

 

ตัวอย่างที ่4.14  การเน้นโน้ตหลกัทีม่ีการแล่นซ ้าบ่อยคร้ัง 
 
-  อตัราความเร็ว (Tempo) 
จากการวิเคราะห์อัตราความเร็วของเพลงตร้าบล่าย  พบว่ามีอัตราความเร็ว ในระดับท่ี     

“ปานกลาง” (Moderato) ดงัน้ี   
= 80 – 84 เม่ือเทียบกบัศพัทส์ังคีตดนตรีสากลท่ีก าหนดความเร็ว คือ Moderato  หมายถึง      

มีอตัราความเร็วในระดบั “ปานกลาง” 
 
เพลงที ่2 โดย นายเล้ง  แซ่เฒ่า 
ความหมายบทเพลง 
บทเพลงน้ีเป็นเพลงสั้น ๆ แต่เล่นหลายรอบ สามารถบรรเลงในงานปีใหม่ของชาวมง้ และ

แสดงในงานร่ืนเริงของชาวมง้ มีความหมายนยัว่า วนัน้ีเป็นวนัปีใหม่ เราดีใจท่ีไดม้าพบปะสังสรรค์
กบัญาติพี่นอ้งและเพื่อนบา้น15 

                                                           
15 สมัภาษณ์นายเลง้  แซ่เฒ่า, บา้นแม่ขิ , สิงหาคม 2553. 



ดนตรีของชาวมง้ในเขตพ้ืนท่ีศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย  78 

 

 
ตัวอย่างที ่4.15 เพลงที ่2 นายเล้ง  แซ่เฒ่า บ้านแม่ขิ 

 
พสัิยของแนวด าเนินท านอง 

พิสัยของแนวด าเนินท านองของเพลง  มีพิสัยกวา้ง  ประมาณคู่  7th เสียงต ่าสุดของแนวท านอง 

คือ f2 และเสียงสูงสุดของแนวท านองคือ e2  ดงัตวัอยา่ง 

เสียงต ่าสุด f2      เสียงสูงสุด e2 

 

ตัวอย่างที ่4.16 พสัิยของแนวด าเนินท านอง 
เม่ือรวมพิสัยของแนวด าเนินท านองของเพลง ท่ีบรรเลงโดยนายเลง้  แซ่เฒ่าคือ f2 -  e2  

ประมาณ คู่  7th ดงัภาพ 

 
ตัวอย่างที ่4.17  พสัิยของแนวด าเนินท านอง  
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รูปร่างของท านองและทิศทางการเคลือ่นที่ 
มีรูปร่างรูปฟันปลา  สลบักบัการซ ้ าเสียงเดิมคือเสียง  f2  และมี ทิศทางการเคล่ือนท่ีข้ึน-ลงใน

ระยะพิสัยของแนวด าเนินท านอง  จากกลุ่มเสียงหลกั F – Gb– Bb – C –Eb  การด าเนินท านองมี     

การเคล่ือนท่ีเสียงสูง-ต ่า ดงัตวัอยา่ง 

 
ตัวอย่างที ่ 4.18 รูปร่างของท านองและทิศทางการเคลือ่นที่ 

 

- กลุ่มเสียง (Mode) 

คุณลกัษณะของกลุ่มเสียงตร้าบล่าย  พบวา่มีรูปแบบของกลุ่ม มีโครงสร้างระยะห่างของเสียง
เท่ากนั  โครงสร้างของกลุ่มเสียงเพลงตร้าเซเล  คือ F – Gb– Bb – C –Eb  มีโครงสร้างของกลุ่มเสียง
เป็นแบบบนัไดเสียงแบบ 5 เสียง   

 
จังหวะ (Rhythm)  การวเิคราะห์ลีลาจงัหวะของเพลงตร้าบล่าย  มีคุณลกัษณะ  ดงัน้ี 

-  อตัราจังหวะ (Meter)  
 อตัราจงัหวะของเพลงตร้าบล่าย  พบว่า  ไม่มีการเน้นอตัราจงัหวะท่ีชัดเจน  เป็นลกัษณะ

จงัหวะอิสระ ไม่มี ชีพจรจงัหวะท่ีแน่นอน และไม่สามารถเขียนเคร่ืองหมายอตัราจงัหวะได ้ แต่ถ้า

สังเกตจากลงจบวรรคตอนท่ีเป็นการเนน้โนต้หลกัท่ีมีการเล่นซ ้ าบ่อยคร้ังคือโนต้ f2 ท าให้รู้ถึงการจบ

วรรคตอนได ้ดงัตวัอยา่ง 

 

ตัวอย่างที ่4.19  การเน้นโน้ตหลกัทีม่ีการแล่นซ ้าบ่อยคร้ัง 
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-  อตัราความเร็ว (Tempo) 
จากการวิเคราะห์อตัราความเร็วของเพลงตร้าบล่าย  พบวา่มีอตัราความเร็ว ในระดบัท่ี  “ปาน

กลาง” ดงัน้ี   
= 80 – 84 เม่ือเทียบกบัศพัทส์ังคีตดนตรีสากลท่ีก าหนดความเร็ว คือ Moderato  หมายถึง  มี

อตัราความเร็วในระดบั “ปานกลาง” 
 

วเิคราะห์บทเพลงตร้าเซเล  
การวิเคราะห์บทเพลง ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามจากนกัดนตรีท่ีชาวบา้น

เป็นท่ียอมรับ โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา ในการบันทึกข้อมูลการร้องเพลง และใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์คิวเบสเป็นโปรแกรมปฏิบติัการส าหรับการบนัทึกเสียง  แล้วน าขอ้มูลทั้งหมดมาถอด
โน้ต โดยผูว้ิจยั  และจดัพิมพ์โน้ตเพลงด้วยโปรแกรมซีบีเลียสเพื่อให้สะดวกส าหรับขั้นตอนการ
วเิคราะห์ส าหรับการบนัทึกโนต้บทเพลงตร้าเซเล  และไดจ้ดัท าสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

หมายถึง เคร่ืองหมายกุญแจประจ าหลกั  ส าหรับการบนัทึก

โนต้เพลง 

 
  หมายถึง  เสียงกังวานท่ีมีระดับเสียงสูงข้ึน 1 ช่วงเสียง 

(Harmonic) 

  

หมายถึง  การเอ้ือนเสียงจากโน้ตนั้นลงมาลงมาหาเสียงต ่า

อยา่งรวดเร็ว 

 

 หมายถึง  การร้องเอ้ือนเสียงจากโน้ตนั้นข้ึนไปหาโน้ต

เสียงหลกัอยา่งรวดเร็ว 

ขั้นตอนการวิเคราะห์บทเพลง ผู ้วิจ ัยก าหนดประเด็นการวิเคราะห์ตามแนวทางของ

กระบวนการศึกษาทางวชิาดนตรีวทิยา  ดงัน้ี 
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 1.  แนวด าเนินท านอง  (Melodic Line) หมายถึง  แนวท านองเพลงตร้าเซเล  ท่ีบรรเลงโดย
ผูใ้หข้อ้มูล  โดยมีรายละเอียดในการวเิคราะห์  ดงัน้ี 
    1.1  โครงสร้างของท านอง  (Melodic Structure) 
  วธีิการศึกษา  ก าหนดประโยคท านอง  โดยพิจารณาจากช่วงการจบประโยคของการ
หยดุพกัหายใจ  โดยมีประเด็น และรายละเอียดในการวเิคราะห์  ดงัน้ี 
   1.1.1  พสัิย  (Range)   
   วธีิการศึกษา  พิจารณาจากโนต้ต ่าสุด  และโนต้สูงสุดของท านองเพลง  เพื่อ
หาขอ้สรุปวา่พิสัยของท านองเพลงตร้าเซเล  มีความกวา้งเท่าไร  อยา่งไร 
   1.1.2  รูปร่างของท านอง  (Melodic Contour) 
   วิธีการศึกษา  ผูว้ิจยัปรับท านองเพลง  โดยการตดัหางตวัโน้ตออกทั้งหมด  
และเขียนเส้นรูปร่างของท านองประกอบจากโนต้สู่โนต้ใหเ้ห็นชดัเจน 
   1.1.3  ทศิทางการเคลือ่นที ่(Melodic Progression)  
   วิธีการศึกษา  พิจารณาจากเสียงหลกัของท านองแต่ละเสียงท่ีเคล่ือนท่ีจาก
โนต้สู่โนต้ 
  1.2  กลุ่มเสียง (Mode) และการเปลีย่นกลุ่มเสียง 
  วิธีการศึกษา  พิจารณาจากการน าระดับเสียงต่าง ๆ ของท านองเพลงมาจดัเรียง
ตามล าดบัขั้น  โดยพิจารณาเสียงหลกัของท านอง (Tone Centre) ประกอบ  และพิจารณากลุ่มเสียง
โครงสร้างโดยการปรับยา้ยเสียงหลกั  (Move Do) เพื่อให้เห็นภาพของกลุ่มเสียงของเพลงตร้าเซเล 
อยา่งชดัเจน 
 

2. จังหวะ  (Rhythm)  หมายถึง  ลีลาจงัหวะของแนวท านองเพลงตร้าเซเล  มีรายละเอียดใน
การวเิคราะห์  ดงัน้ี 

  2.1  อตัราจังหวะ  (Meter)  
  วธีิการศึกษา  พิจารณาจากท านองเพลงตร้าเซเล วา่มีอตัราจงัหวะอยา่งไร  มีการเนน้
จงัหวะอยา่งไร   
  2.2  อตัราความเร็ว (Tempo)  
  วธีิการศึกษา  พิจารณาบทเพลงตร้าเซเล วา่มีอตัราความเร็วโดยประมาณเท่าไร  โดย
เปรียบเทียบกบัอตัราความเร็วของเคร่ืองตั้งจงัหวะ (Metronome)  
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เพลงจีบสาว  โดยนาย หรือ  เตชะเลศิพนา  
ความหมายบทเพลง 
บทเพลงน้ีเป็นเพลงสั้ น ๆ แต่เล่นหลายรอบ สามารถบรรเลงในงานปีใหม่ของชาวม้ง            

ใช้บรรเลงเพื่อจีบสาว มีความหมายนัยว่า เม่ือเราชายหญิงมาเจอกัน ฝ่ายชายก็อยากได้เธอมาเป็น
ภรรยา  ท่ีดี มีความขยนัขนัแขง็ และเป็นแม่บา้นท่ีมีปัญญาจึงจะท าใหค้รอบครัวรอดพน้16 
 

 
ตัวอย่างที่ 4.20 เพลงจีบสาว  โดยนาย หรือ  เตชะเลศิพนา 

 
พสัิยของแนวด าเนินท านอง 

พิสัยของแนวด าเนินท านองของเพลง  มีพิสัยกวา้ง  ประมาณคู่  13rd เสียงต ่าสุดของแนว

ท านอง คือ f1 และเสียงสูงสุดของแนวท านองคือ d3  ดงัตวัอยา่ง 

 

เสียงต ่าสุด f1      เสียงสูงสุด d3 

 
 

ตัวอย่างที ่  4.21 พสัิยของแนวด าเนินท านอง 
                                                           

16 สมัภาษณ์ นายหรือ  เตชะเลิศพนา,บา้นหนองหอย, ตุลาคม 2553. 
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เม่ือรวมพิสัยของแนวด าเนินท านองของเพลง ท่ีบรรเลงโดยนายหรือ  เตชะเลิศพนา คือ f1-d3 

ประมาณ คู่  13th ดงัภาพ 

 
ตัวอย่างที ่ 4.22 พสัิยของแนวด าเนินท านอง  

 
รูปร่างของท านองและทิศทางการเคลือ่นที่ 

มีรูปร่างรูปฟันปลา  สลบักบัการซ ้ าเสียงเดิม  และมี ทิศทางการเคล่ือนท่ีข้ึน-ลงในระยะพิสัย

ของแนวด าเนินท านอง  จากกลุ่มเสียงหลกั F – G– Bb – C –D  การด าเนินท านองมีการเคล่ือนท่ีเสียง

สูง-ต ่า ดงัตวัอยา่ง 

 
ตัวอย่างที ่4.23 รูปร่างของท านองและทิศทางการเคลือ่นที่ 

 
- กลุ่มเสียง (Mode) 

คุณลกัษณะของกลุ่มเสียงตร้าเซเล  พบวา่มีรูปแบบของกลุ่ม มีโครงสร้างระยะห่างของเสียง
เท่ากนั  โครงสร้างของกลุ่มเสียงเพลงตร้าเซเล  คือ F – G– Bb – C –D  มีโครงสร้างของกลุ่มเสียงเป็น
แบบบนัไดเสียงแบบ 5 เสียง  แต่มีลกัษณะคลา้ยเสกล Bb Major ( Bb – C – D – Eb -  F - G –A ) 
 
จังหวะ (Rhythm)  การวเิคราะห์ลีลาจงัหวะของเพลงตร้าเซเล  มีคุณลกัษณะ  ดงัน้ี 

-  อตัราจังหวะ (Meter)  

 อตัราจงัหวะของเพลงตร้าเซเล  พบวา่  ไม่มีการเนน้อตัราจงัหวะท่ีชดัเจน  เป็นลกัษณะจงัหวะ

อิสระ ไม่มี ชีพจรจงัหวะท่ีแน่นอน และไม่สามารถเขียนเคร่ืองหมายอตัราจงัหวะได\้ 
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-  อตัราความเร็ว (Tempo) 
จากการวิเคราะห์อตัราความเร็วของเพลงตร้าเซเล  พบว่ามีอตัราความเร็ว ในระดบัท่ี  “ช้า”               

(-Adagio) ดงัน้ี   
= 60 – 64 เม่ือเทียบกบัศพัทส์ังคีตดนตรีสากลท่ีก าหนดความเร็ว คือ Larghetto หมายถึง  มี

อตัราความเร็วในระดบั “ค่อนขา้งชา้” 
  
เพลงจีบสาวโดยนาย หรือ  เตชะเลศิพนา  
ความหมายบทเพลง 

บทเพลงน้ีเป็นเพลงสั้ น ๆ แต่เล่นหลายรอบ สามารถบรรเลงในงานปีใหม่ของชาวม้ง           
ใชบ้รรเลงเพื่อจีบสาว มีความหมายเชิงเปรียบเทียบเม่ือแต่งงานกนัแลว้ วา่ ยามเม่ือยงัเป็นคู่รักก็พูดแต่
ค าหวาน ๆ แต่พอแต่งงานกลบัไม่หวานเหมือนเดิม หรืออาจจะมีแต่เร่ืองชวนทะเลาะกนั  

 

 
ตัวอย่างที่ 4.24 เพลงจีบสาวโดยนาย หรือ  เตชะเลศิพนา 
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พสัิยของแนวด าเนินท านอง 
พิสัยของแนวด าเนินท านองของเพลง  มีพิสัยกวา้ง  ประมาณคู่  8 Octave เสียงต ่าสุดของแนว

ท านอง คือ f1 และเสียงสูงสุดของแนวท านองคือ f2  ดงัตวัอยา่ง 

เสียงต ่าสุด f1      เสียงสูงสุด f 2 

 
 

ตัวอย่างที ่  4.25 พสัิยของแนวด าเนินท านอง 
 
เม่ือรวมพิสัยของแนวด าเนินท านองของเพลง ท่ีบรรเลงโดยนายหรือ  เตชะเลิศพนา คือ f1- f2 

ประมาณ คู่  8 Octave  ดงัภาพ 

 
ตัวอย่างที ่ 4.26 พสัิยของแนวด าเนินท านอง  

 
รูปร่างของท านองและทิศทางการเคลือ่นที่ 

มีรูปร่างรูปฟันปลา  สลบักบัการซ ้ าเสียงเดิม  และมี ทิศทางการเคล่ือนท่ีข้ึน-ลงในระยะพิสัย

ของแนวด าเนินท านอง  จากกลุ่มเสียงหลกั F – G– Bb – C –D  การด าเนินท านองมีการเคล่ือนท่ีเสียง

สูง-ต ่า ดงัตวัอยา่ง 

 
ตัวอย่างที ่4.27 รูปร่างของท านองและทิศทางการเคลือ่นที่ 
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- กลุ่มเสียง (Mode) 

คุณลกัษณะของกลุ่มเสียงตร้าเซเล  พบวา่มีรูปแบบของกลุ่ม มีโครงสร้างระยะห่างของเสียง
เท่ากนั  โครงสร้างของกลุ่มเสียงเพลงตร้าเซเล  คือ F – G– Bb – C –D  มีโครงสร้างของกลุ่มเสียงเป็น
แบบบนัไดเสียงแบบ 5 เสียง  แต่มีลกัษณะคลา้ยเสกล Bb Major ( Bb – C – D – Eb -  F - G –A ) 
 
จังหวะ (Rhythm)  การวเิคราะห์ลีลาจงัหวะของเพลงตร้าเซเล  มีคุณลกัษณะ  ดงัน้ี 

-  อตัราจังหวะ (Meter)  
 อตัราจงัหวะของเพลงตร้าเซเล  พบวา่  ไม่มีการเนน้อตัราจงัหวะท่ีชดัเจน  เป็นลกัษณะจงัหวะ
อิสระ ไม่มี ชีพจรจงัหวะท่ีแน่นอน และไม่สามารถเขียนเคร่ืองหมายอตัราจงัหวะได ้

-  อตัราความเร็ว (Tempo) 
จากการวิเคราะห์อตัราความเร็วของเพลงตร้าเซเล  พบว่ามีอตัราความเร็ว ในระดบัท่ี  “ช้า”               

(-Adagio) ดงัน้ี   
= 62 – 64 เม่ือเทียบกบัศพัทส์ังคีตดนตรีสากลท่ีก าหนดความเร็ว คือ Larghetto หมายถึง  มี

อตัราความเร็วในระดบั “ค่อนขา้งชา้” 
 

วเิคราะห์บทเพลงกือ่เช้ีย 
 การวิเคราะห์บทเพลง ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามจากผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็น

นกัร้องเสียงดี ชาวบา้นเป็นท่ียอมรับ โดยใชค้อมพิวเตอร์พกพา ในการบนัทึกขอ้มูลการร้องเพลง และ

ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์คูเบส เป็นโปรแกรมปฏิบติัการส าหรับการบนัทึกเสียง  แล้วน าข้อมูล

ทั้งหมดมาถอดโน้ต โดยผูว้ิจยั  และจดัพิมพโ์น้ตเพลงดว้ยโปรแกรมซีบีเลียสเพื่อให้สะดวกส าหรับ

ขั้นตอนการวเิคราะห์  ส าหรับการบนัทึกโนต้เพลงร้องก่ือเช้ีย  และไดจ้ดัท าสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ดงัน้ี 

 
หมายถึง เคร่ืองหมายกุญแจประจ าหลกั  ส าหรับการบนัทึก

โนต้เพลง 

 
  หมายถึง  การร้องเอ้ือนเสียงจากโนต้ตวัหนา้ข้ึนมาหาโน้ต

ตวัท่ีสอง   โดยการตวดัเสียงข้ึน  หว้นสั้น 
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 หมายถึง  การขบัร้องท่ีออกเสียงห้วน สั้น  ไม่ลากเสียงเท่า

ค่าของตวัโนต้ 

  

 หมายถึง  การร้องเอ้ือนเสียงจากโนต้นั้นลงมาลงมาหาเสียง

ต ่าอยา่งรวดเร็ว  

ขั้นตอนการวิเคราะห์บทเพลง ผู ้วิจ ัยก าหนดประเด็นการวิเคราะห์ตามแนวทางของ

กระบวนการศึกษาวชิาดนตรีวทิยา  ดงัน้ี 

 1.  แนวด าเนินท านอง  (Melodic Line) หมายถึง  แนวท านองเพลงก่ือเช้ีย ท่ีขบัร้องโดยผูใ้ห้
ขอ้มูล  โดยมีรายละเอียดในการวเิคราะห์  ดงัน้ี 
  1.1  โครงสร้างของท านอง  (Melodic Structure) 
  วิธีการศึกษา  ก าหนดประโยคท านอง  โดยพิจารณาจากช่วงการจบประโยคของค า
ร้อง  และการหยดุพกัหายใจ  โดยมีประเด็น และรายละเอียดในการวเิคราะห์  ดงัน้ี 
   1.1.1  พสัิย  (Range)   
   วธีิการศึกษา  พิจารณาจากโนต้ต ่าสุด  และโนต้สูงสุดของท านองเพลง  เพื่อ
หาขอ้สรุปวา่พิสัยของท านองเพลงก่ือเช้ีย มีความกวา้งเท่าไร  อยา่งไร 
   1.1.2  รูปร่างของท านอง  (Melodic Contour) 
   วิธีการศึกษา  ผูว้ิจยัปรับท านองเพลง  โดยการตดัหางตวัโน้ตออกทั้งหมด  
และเขียนเส้นรูปร่างของท านองประกอบจากโนต้สู่โนต้ใหเ้ห็นชดัเจน 
   1.1.3  ทศิทางการเคลือ่นที ่(Melodic Progression)  
   วิธีการศึกษา  พิจารณาจากเสียงหลกัของท านองแต่ละเสียงท่ีเคล่ือนท่ีจาก
โนต้สู่โนต้ 
 
  1.2  กลุ่มเสียง (Mode) และการเปลีย่นกลุ่มเสียง 
  วิธีการศึกษา  พิจารณาจากการน าระดับเสียงต่าง ๆ ของท านองเพลงมาจดัเรียง
ตามล าดบัขั้น  โดยพิจารณาเสียงหลกัของท านอง (Tone Centre) ประกอบ  และพิจารณากลุ่มเสียง
โครงสร้างโดยการปรับยา้ยเสียงหลกั  (Move Do) เพื่อให้เห็นภาพของกลุ่มเสียงของเพลงก่ือเช้ียอยา่ง
ชดัเจน 
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 2.  จังหวะ  (Rhythm)  หมายถึง  ลีลาจงัหวะของแนวท านองเพลงก่ือเช้ีย มีรายละเอียดในการ
วเิคราะห์  ดงัน้ี 
  2.1  อตัราจังหวะ  (Meter)  
  วธีิการศึกษา  พิจารณาจากท านองเพลงก่ือเช้ียวา่มีอตัราจงัหวะ และมีการเนน้จงัหวะ  
  2.2  อตัราความเร็ว (Tempo)  
  วิธีการศึกษา  พิจารณาบทเพลงก่ือเช้ียว่ามีอตัราความเร็วโดยประมาณเท่าไร  โดย
เปรียบเทียบกบัอตัราความเร็วของเคร่ืองตั้งจงัหวะ (Metronome)  
 

เพลงอาลยัถึง ขบัร้องโดย นางพิม เตชะเลิศพนา 

เพลงอาลยัถึง มีความหมาย 2 ลกัษณะคือ 
 ใครท่ีอยูห่่างไกล แลว้กลบัเขา้มาในหมู่บา้น ท าใหต้อ้งจดจ า ร าลึกถึงเม่ือไดม้าเยอืน

อีกคร้ัง  
 เม่ือไดม้าพบปะพดูคุยกนัแลว้ เม่ือเขาไดจ้ากเราไป หรือกลบับา้นไป เราก็อดห่วงหา

อาลยัไม่ได ้17 
 

พสัิยของแนวด าเนินท านอง 
พิสัยของแนวด าเนินท านองของเพลง  มีพิสัยกวา้ง  ประมาณคู่  9th เสียงต ่าสุดของแนวท านอง 

คือ c1 และเสียงสูงสุดของแนวท านองคือ d2  ดงัตวัอยา่ง 

เสียงต ่าสุด c1  เสียงสูงสุด d2 

 
ตัวอย่างที ่4.28 พสัิยของแนวด าเนินท านอง 

 
เม่ือรวมพิสัยของแนวด าเนินท านองของเพลง ท่ีขบัร้องโดยนางพิม เตชะเลิศพนา คือ c1-d2  

ประมาณ คู่  9th ดงัภาพ 

                                                           
17  สมัภาษณ์ นางพิม เตชะเลิศพนา , สิงหาคม 2553. 
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ตัวอย่างที ่4.29  พสัิยของแนวด าเนินท านอง นางพมิ เตชะเลศิพนา 

 
รูปร่างของท านองและทิศทางการเคลือ่นที่ 

มีรูปร่างรูปฟันปลา  สลบักบัการซ ้ าเสียงเดิม  และมี ทิศทางการเคล่ือนท่ีข้ึน-ลงในระยะพิสัย

ของแนวด าเนินท านอง  จากกลุ่มเสียงหลกั  c – d – f – g – a  การด าเนินท านองมีการเคล่ือนท่ีเสียงสูง-

ต ่า ตามเสียงของค าร้องท่ีมีวรรณยกุตบ์งัคบัระดบัเสียง  ดงัตวัอยา่ง 

 
ตัวอย่างที ่4.30 รูปร่างของท านองและทิศทางการเคลือ่นที่ 

 
- กลุ่มเสียง (Mode) 
คุณลกัษณะของกลุ่มเสียงก่ือเช้ีย พบว่ามีรูปแบบของกลุ่ม มีโครงสร้างระยะห่างของเสียง

เท่ากนั  โครงสร้างของกลุ่มเสียงเพลงก่ือเช้ีย  คือ c – d – f – g – a   (ด – ร – ฟ – ซ – ล)  มีโครงสร้าง
ของกลุ่มเสียงเป็นแบบบันไดเสียงแบบ 5 เ สียงแต่มีลักษณะคล้าย เสกล F Major                                    
( f –g – a – b- c- d –e ) 

 
จังหวะ (Rhythm)  การวเิคราะห์ลีลาจงัหวะของเพลงก่ือเช้ีย มีคุณลกัษณะ  ดงัน้ี 

-  อตัราจังหวะ (Meter)  
 อตัราจงัหวะของเพลงก่ือเช้ีย พบวา่  ไม่มีการเนน้อตัราจงัหวะท่ีชดัเจน  เป็นลกัษณะจงัหวะ

อิสระ ไม่มี ชีพจรจงัหวะท่ีแน่นอน และไม่สามารถเขียนเคร่ืองหมายอตัราจงัหวะ แต่ทั้งน้ีนกัวิจยัแบ่ง

หอ้งเพลงเน่ืองดว้ยจะท าใหส้ามารถรู้จุดจบของวรรคเพลงไดง่้ายข้ึน  ดงัตวัอยา่ง 

 
ตัวอย่างที ่4.31 การแบ่งวรรคเพลงร้องกือ่เช้ีย 
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-  อตัราความเร็ว (Tempo) 
จากการวิเคราะห์อตัราความเร็วของเพลงร้องก่ือเช้ีย พบวา่มีอตัราความเร็ว ในระดบัท่ี  “ชา้”               

(-Adagio) ดงัน้ี   
= 60 – 64 เม่ือเทียบกบัศพัทส์ังคีตดนตรีสากลท่ีก าหนดความเร็ว คือ Larghetto หมายถึง  มี

อตัราความเร็วในระดบั “ค่อนขา้งชา้” 
 

เพลงอยากให้เธอมาเป็นแฟน ขบัร้องโดย นายเช่ง  เตชะเลิศพนา 
เพลงอยากใหเ้ธอมาเป็นแฟน มีความหมาย 3 ลกัษณะคือ 
1) ถา้ไดเ้ธอมาเป็นแฟนแลว้คงมีคนมาช่วยท ามาหากิน  
2) ถา้เรามีบุญวาสนาท่ีไดเ้ธอมาเป็นแฟน เรานั้นจะดีใจมาก 
3) ถา้เธอนั้นไดม้าอยูร่่วมกบัเรา จะใหเ้ธออยูดี่ กินดี ไม่มีทุกขย์ากใด ๆ 18 
 
พสัิยของแนวด าเนินท านอง 
พิสัยของแนวด าเนินท านองของเพลง  มีพิสัยกวา้ง  ประมาณคู่  9th เสียงต ่าสุดของแนวท านอง 

คือ e1 และเสียงสูงสุดของแนวท านองคือ f2  ดงัตวัอยา่ง 

 

เสียงต ่าสุดคือ e1    เสียงสูงสุดคือ f1 

 

ตัวอย่างที ่4.32 พสัิยของแนวด าเนินท านอง 
เม่ือรวมพิสัยของแนวด าเนินท านองของเพลง ท่ีขบัร้องโดยนายเช่ง  เตชะเลิศพนา คือ  e1-f2  

ประมาณ คู่  9th ดงัภาพ 

 
ตัวอย่างที ่4.33 พสัิยของแนวด าเนินท านองนายเช่ง  เตชะเลศิพนา 

                                                           
18 สมัภาษณ์, นายเช่ง  เตชะเลิศพนา, บา้นหนองหอย, พฤษภาคม 2553 
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รูปร่างของท านองและทิศทางการเคลือ่นที่ 
มีรูปร่างรูปฟันปลา  สลบักบัการซ ้ าเสียงเดิม  และมี ทิศทางการเคล่ือนท่ีข้ึน-ลงในระยะพิสัย

ของแนวด าเนินท านอง  จากกลุ่มเสียงหลกั  e – f – a – b – c  การด าเนินท านองมีการเคล่ือนท่ีเสียงสูง-

ต ่า ตามเสียงของค าร้องท่ีมีวรรณยกุตบ์งัคบัระดบัเสียง  ดงัตวัอยา่ง 

 

ตัวอย่างที ่4.34 รูปร่างของท านองและทิศทางการเคลือ่นที่ 
- กลุ่มเสียง (Mode) 

คุณลกัษณะของกลุ่มเสียงก่ือเช้ีย พบวา่มีรูปแบบของกลุ่ม มีโครงสร้างระยะห่างของเสียง
เท่ากนั  โครงสร้างของกลุ่มเสียงเพลงก่ือเช้ีย  คือ e – f# – a – b – c#  (ม – ฟ – ล – ท – ด)  มี
โครงสร้างของกลุ่มเสียงเป็นแบบบนัไดเสียงแบบ 5 เสียง แต่มีลกัษณะคลา้ยเสกล A Major ( a – b – 
c# - d – e – f# - g# - a ) 
 
 จังหวะ (Rhythm)  การวเิคราะห์ลีลาจงัหวะของเพลงก่ือเช้ีย มีคุณลกัษณะ  ดงัน้ี 

-  อตัราจังหวะ (Meter)  
 อตัราจงัหวะของเพลงก่ือเช้ีย พบวา่  ไม่มีการเนน้อตัราจงัหวะท่ีชดัเจน  เป็นลกัษณะจงัหวะ
อิสระ ไม่มี ชีพจรจงัหวะท่ีแน่นอน และไม่สามารถเขียนเคร่ืองหมายอตัราจงัหวะ แต่ทั้งน้ีนกัวิจยัแบ่ง
หอ้งเพลงเน่ืองดว้ยจะท าใหส้ามารถรู้จุดจบของวรรคเพลงไดง่้ายข้ึน  ดงัตวัอยา่ง 

 

ตัวอย่างที ่4.34 การแบ่งวรรคเพลงร้องกือ่เช้ีย 
 
-  อตัราความเร็ว (Tempo) 
จากการวิเคราะห์อตัราความเร็วของเพลงร้องก่ือเช้ีย พบวา่มีอตัราความเร็ว ในระดบัท่ี  “ชา้”               

(-Adagio) ดงัน้ี   
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= 60 – 64 เม่ือเทียบกบัศพัทส์ังคีตดนตรีสากลท่ีก าหนดความเร็ว คือ Larghetto หมายถึง  มี
อตัราความเร็วในระดบั “ค่อนขา้งชา้” 

 
เพลงพ่อตายแต่แม่จะไปมีใหม่ ขบัร้องโดย นายเช่ง  เตชะเลิศพนา 

เพลงพอ่ตายแต่แม่จะไปมีใหม่ มีความหมาย 2 ลกัษณะคือ 
 พอ่จากไปไม่ก่ีปี แม่ก็หาสามีใหม่ แม่บอกลูก ๆ วา่จะไม่เล้ียงดูลูก ๆ อีกต่อไป       

ใหดู้แลตวัเองเพราะแม่ตอ้งไปหาสามีใหม่ 
 ถา้พอ่จากไปแลว้ แม่จะไปหาสามีใหม่ ลูก ๆ ของแม่ก็จะไม่มีใครดูแลเลย จะพลอย

ท าใหลู้กหลานเดือดร้อน19 
 
 

พสัิยของแนวด าเนินท านอง 
พิสัยของแนวด าเนินท านองของเพลง  มีพิสัยกวา้ง  ประมาณคู่  9th เสียงต ่าสุดของแนวท านอง 

คือ e1 และเสียงสูงสุดของแนวท านองคือ f2  ดงัตวัอยา่ง 

เสียงต ่าสุดคือ e1    เสียงสูงสุดคือ f1 

 

 
 

ตัวอย่างที ่4.35 พสัิยของแนวด าเนินท านอง 
 

เม่ือรวมพิสัยของแนวด าเนินท านองของเพลง ท่ีขบัร้องโดยนายเช่ง  เตชะเลิศพนา คือ  e1-f2  
ประมาณ คู่  9th ดงัภาพ 

 
ตัวอย่างที ่4.36 พสัิยของแนวด าเนินท านองนายเช่ง  เตชะเลศิพนา 

                                                           
19 สมัภาษณ์, นายเช่ง  เตชะเลิศพนา, บา้นหนองหอย, พฤษภาคม 2553 
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รูปร่างของท านองและทิศทางการเคลือ่นที่ 

มีรูปร่างรูปฟันปลา  สลบักบัการซ ้ าเสียงเดิม  และมี ทิศทางการเคล่ือนท่ีข้ึน-ลงในระยะพิสัย

ของแนวด าเนินท านอง  จากกลุ่มเสียงหลกั  e – f – a – b – c  การด าเนินท านองมีการเคล่ือนท่ีเสียงสูง-

ต ่า ตามเสียงของค าร้องท่ีมีวรรณยกุตบ์งัคบัระดบัเสียง  ดงัตวัอยา่ง 

 

 
ตัวอย่างที ่4.37 รูปร่างของท านองและทิศทางการเคลือ่นที่ 

 

- กลุ่มเสียง (Mode) 

คุณลกัษณะของกลุ่มเสียงก่ือเช้ีย พบวา่มีรูปแบบของกลุ่ม มีโครงสร้างระยะห่างของเสียง
เท่ากนั  โครงสร้างของกลุ่มเสียงเพลงก่ือเช้ีย  คือ e – f# – a – b – c#  (ม – ฟ – ล – ท – ด)  มี
โครงสร้างของกลุ่มเสียงเป็นแบบบนัไดเสียงแบบ 5 เสียง แต่มีลกัษณะคลา้ยบนัไดเสียง A Major ( a – 
b – c# - d – e – f# - g# - a ) 
 
จังหวะ (Rhythm)  การวเิคราะห์ลีลาจงัหวะของเพลงก่ือเช้ีย มีคุณลกัษณะ  ดงัน้ี 

-  อตัราจังหวะ (Meter)  
 อตัราจงัหวะของเพลงก่ือเช้ีย พบวา่  ไม่มีการเนน้อตัราจงัหวะท่ีชดัเจน  เป็นลกัษณะจงัหวะ

อิสระ ไม่มี ชีพจรจงัหวะท่ีแน่นอน และไม่สามารถเขียนเคร่ืองหมายอตัราจงัหวะ แต่ทั้งน้ีนกัวิจยัแบ่ง

หอ้งเพลงเน่ืองดว้ยจะท าใหส้ามารถรู้จุดจบของวรรคเพลงไดง่้ายข้ึน  ดงัตวัอยา่ง 

 
ตัวอย่างที ่4.38 การแบ่งวรรคเพลงร้องกือ่เช้ีย 
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-  อตัราความเร็ว (Tempo) 
จากการวิเคราะห์อตัราความเร็วของเพลงร้องก่ือเช้ีย พบวา่มีอตัราความเร็ว ในระดบัท่ี  “ชา้”               

(-Adagio) ดงัน้ี   
= 60 – 64 เม่ือเทียบกบัศพัทส์ังคีตดนตรีสากลท่ีก าหนดความเร็ว คือ Larghetto หมายถึง  มี

อตัราความเร็วในระดบั “ค่อนขา้งชา้” 
 
เพลงถ้าได้เธอมาอยู่ด้วยกนั ขบัร้องโดย นายเช่ง  เตชะเลิศพนา 

เพลงถา้ไดเ้ธอมาอยูด่ว้ยกนั มีความหมาย 3 ลกัษณะคือ 
 ถา้เรามีบุญวาสนา เธอถึงจะมาอยูก่บัเรา อยูก่บัครอบครัวเรา และจะท าใหค้รอบครัว

เจริญกา้วหนา้ 
 ถา้ไดเ้ธอมาอยูก่บัเรา เรานั้นแสนดีใจ เราจะไม่ใหอ้ดอยากยากจน 
  เธอน่ีหนา้ตาดี เป็นคนสวย เราประทบัใจในตวัเธอ อยากใหเ้ธอมาอยูด่ว้ยกนั20 

 
พสัิยของแนวด าเนินท านอง 

พิสัยของแนวด าเนินท านองของเพลง  มีพิสัยกวา้ง  ประมาณคู่  9th เสียงต ่าสุดของแนวท านอง 

คือ e1 และเสียงสูงสุดของแนวท านองคือ f2  ดงัตวัอยา่ง 

เสียงต ่าสุดคือ e1    เสียงสูงสุดคือ f1 

 
ตัวอย่างที ่4.39 พสัิยของแนวด าเนินท านอง 

 
เม่ือรวมพิสัยของแนวด าเนินท านองของเพลง ท่ีขบัร้องโดยนายเช่ง  เตชะเลิศพนา คือ  e1-f2  

ประมาณ คู่  9th ดงัภาพ 

 
ตัวอย่างที ่4.40 พสัิยของแนวด าเนินท านองนายเช่ง  เตชะเลศิพนา 
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รูปร่างของท านองและทิศทางการเคลือ่นที่ 

มีรูปร่างรูปฟันปลา  สลบักบัการซ ้ าเสียงเดิม  และมี ทิศทางการเคล่ือนท่ีข้ึน-ลงในระยะพิสัย

ของแนวด าเนินท านอง  จากกลุ่มเสียงหลกั  e – f – a – b – c  การด าเนินท านองมีการเคล่ือนท่ีเสียงสูง-

ต ่า ตามเสียงของค าร้องท่ีมีวรรณยกุตบ์งัคบัระดบัเสียง  ดงัตวัอยา่ง 

 
ตัวอย่างที ่4.41 รูปร่างของท านองและทิศทางการเคลือ่นที่ 

 

- กลุ่มเสียง (Mode) 
คุณลกัษณะของกลุ่มเสียงก่ือเช้ีย พบวา่มีรูปแบบของกลุ่ม มีโครงสร้างระยะห่างของเสียง

เท่ากนั  โครงสร้างของกลุ่มเสียงเพลงก่ือเช้ีย  คือ e – f# – a – b – c#  (ม – ฟ – ล – ท – ด)  มี
โครงสร้างของกลุ่มเสียงเป็นแบบบนัไดเสียงแบบ 5 เสียง    (Pentatonic Scale) แต่มีลกัษณะคลา้ย
บนัไดเสียง A Major ( a – b – c# - d – e – f# - g# - a ) 

 
จังหวะ (Rhythm)  การวเิคราะห์ลีลาจงัหวะของเพลงก่ือเช้ีย มีคุณลกัษณะ  ดงัน้ี 

-  อตัราจังหวะ (Meter)  
 อตัราจงัหวะของเพลงก่ือเช้ีย พบวา่  ไม่มีการเนน้อตัราจงัหวะท่ีชดัเจน  เป็นลกัษณะจงัหวะ

อิสระ (Free Rhythmic) ไม่มี ชีพจรจงัหวะท่ีแน่นอน (Free time) และไม่สามารถเขียนเคร่ืองหมาย

อตัราจงัหวะ แต่ทั้งน้ีนกัวจิยัแบ่งหอ้งเพลง เน่ืองดว้ยจะท าให้สามารถรู้จุดจบของวรรคเพลงไดง่้ายข้ึน  

ดงัตวัอยา่ง 

 
ตัวอย่างที ่4.42 การแบ่งวรรคเพลงร้องกือ่เช้ีย 
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-  อตัราความเร็ว (Tempo) 
จากการวิเคราะห์อตัราความเร็วของเพลงร้องก่ือเช้ีย พบวา่มีอตัราความเร็ว ในระดบัท่ี  “ชา้”               

(-Adagio) ดงัน้ี   
= 60 – 64 เม่ือเทียบกบัศพัทส์ังคีตดนตรีสากลท่ีก าหนดความเร็ว คือ Larghetto หมายถึง  มี

อตัราความเร็วในระดบั “ค่อนขา้งชา้” 
  

บทสรุป เร่ืององค์ความรู้ดนตรีของชาวม้งในพืน้ทีศึ่กษา 
 
 จากการศึกษาความรู้ดา้นดนตรีของชาวมง้ในพื้นท่ีศึกษา ผูว้จิยัสรุปเป็นประเด็นดงัน้ี 
 1. บทบาทของบทเพลงม้งทั้งจากเคร่ืองดนตรีเค่ง ตร้าเซเล ตร้าบล่าย เพลงร้องกือ่เช๊ีย  
  

1.1 ประวตัิความเป็นมา 
             ดนตรีของชาวมง้ไม่สามารถระบุไดแ้น่นอนว่าอยู่ในสังคมวฒันธรรมมง้มานานแค่
ไหน ทั้งน้ีเน่ืองจากม้งไม่มีตวัหนังสือใช้เป็นของตนเอง จึงไม่มีการบนัทึกประวติัศาสตร์เก็บไว ้       
แต่จากการสัมภาษณ์ผูสู้งอายุของหมู่บา้น หรือนกัดนตรีของหมู่บา้นเช่น นายชวั  นทีไพรวลัย ์นายจู
หรือ  เตชะเลิศพนา ต่างก็บอกว่าดนตรีสืบทอดมาจากรุ่นต่อรุ่น จากรุ่นบรรพบุรุษ ถา้หากมองยอ้น
ประวติัศาสตร์อนัยาวนาน สันนิษฐานวา่ดนตรีคงเกิดช่วงท่ีชาวมง้อาศยัอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องจีน 
เป็นชาวท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณราบลุ่มแม่น ้ าแยงซีเกียงและแม่น ้ าฮวงโห (แม่น ้ าเหลือง)         เม่ือ
ประมาณสองพนัสองร้อยปีก่อนคริสตศกัราช 
 
 1.2 บทบาทของดนตรีต่อวถิีชีวติ 
 ดนตรีของชาวมง้ถือว่ามีมาช้านาน บทบาทของดนตรีจึงมีความเก่ียวขอ้งหรือสอดคลอ้งกบั
ความเช่ือประเพณีของมง้  จากศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ดนตรีมีบทบาทต่อวิถีชีวิตแบ่งเป็น 5 ลกัษณะ คือ 1)
ดนตรีเพื่อความบนัเทิง 2)เพื่อเก้ียวพาราสีกนัระหว่างหนุ่มสาว 3)เพื่อเป็นการระบายความสุขความ
ทุกขใ์นใจ 4)เพื่อเรียกวญิญาณ และ 5) อีกทั้งยงัเป็นการปลูกฝังวฒันธรรมของมง้ 
 

1.3 ภาพสะท้อนของดนตรีม้งต่อสังคม 
ภาพสะทอ้นของดนตรีมง้ต่อสังคมมง้นั้น ดนตรีมีความเก่ียวขอ้งกบัขนบธรรมเนียม ประเพณี

อยา่งแยกไม่ออก การสอดแทรกขอ้หา้ม ขอ้นิยม ขอ้ปฏิบติัต่าง ๆ รวมถึงวรรณกรรมของมง้ ดงัน้ีผูท่ี้มี
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ความสามารถบรรเลงเคร่ืองดนตรีรวมถึงเพลงร้องมง้ได ้ตอ้งมีความรู้ในเร่ืองขนบธรรมเนียมประเพณี 
ความเช่ือต่าง ๆ บุคคลเหล่านั้นจึงเป็นท่ีนบัถือในสังคมชาวมง้ 

 
1.4 ลกัษณะกายภาพของเคร่ืองดนตรี 

 ลกัษณะกายภาพของเคร่ืองดนตรีชาวมง้นั้นผลิตจากวสัดุธรรมชาติหาไดต้ามป่าเขา เช่นไมไ้ผ่

ไมต่้าง ๆ และจากทองแดงท่ีจะผลิตเป็นล้ินของแคน เคร่ืองดนตรีเค่ง ตร้าบล่าย และตร้าเซเล จดัอยูใ่น

กลุ่มประเภทเคร่ืองเป่า แต่เค่ง และตร้าบล่าย นั้นมีล้ินท าจากโลหะทองแดง ลกัษณะคลา้ยป่ีจุมของ

ดนตรีลา้นนา ส่วนจา้ง เซเล เป็นขลุ่ยไมไ้ผท่ี่พบเห็นในภูมิภาคน้ี 

 

 1.5 ระบบเสียงของดนตรีม้ง  

 จากการศึกษาระบบเสียงของดนตรีมง้พบวา่ ระบบเสียงเป็นแบบ 5 เสียง ดงัน้ี 

1) เค่ง  =  E  - F#- G#  - B - C#      
2) ตร้าบล่าย = F – Gb– Bb – C –Eb   
3) ตร้าเซเล = F – G– Bb – C –D   
4) เพลงร้องก่ือเช๊ีย = F – G– Bb – C –D   

 

1.6  โครงสร้างทางดนตรี 

        บทเพลงต่าง ๆ ของชาวมง้ มีการด าเนินท านองเป็นประโยคไปเร่ือย ๆ 1 รอบจบแล้ว

บรรเลงวนต่อไป บทเพลงไม่สามารถระบุเป็นห้องเพลงไดท้ั้งน้ีเน่ืองจากบทเพลงเกิดจากภาษากลอน 

หรืออาจเรียกกลอนเพลง ซ่ึงจะสั้นยาวนั้นแลว้แต่กลอนเพลง จึงท าให้บทเพลงของมง้นั้นมีเอกลกัษณ์

เฉพาะตวั การสังเกตท่อนจบของแต่วรรคนั้นเกิดจากการใชเ้สียงสั้น ๆ หรือโนต้สั้น ๆ เป็นตวัจบวรรค

ตอน 

           ทิศทางการเคล่ือนท่ีของแนวท านองกระโดดไปมาระหว่างเสียงต ่าและสูง มีการซ ้ าโน้ตเสียง

หลกั กระสวนจงัหวะส่วนใหญ่ใชโ้นต้เขบต็ 1 ชั้นสลบักบัโนต้ท่ีมีเสียงลากยาวเช่นโนต้ตวัด าและโนต้

ตวัขาว 
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4.2 การร้ือฟ้ืนความรู้ดนตรีของชาวม้งในพืน้ทีศึ่กษา 
 
ภูมิปัญญาชาวบา้น เป็นความรู้ของชาวบา้น ซ่ึงเรียนรู้มาจากพ่อแม่ ปุ่ยา่ตายาย จากพี่นอ้ง จาก

บรรพบุรุษ หรือผูใ้หค้วามรู้ในหมู่บา้น ในทอ้งถ่ินนั้น ๆ ภูมิปัญญาดา้นดนตรีของชาวมง้ เช่นเพลงร้อง 
เพลงบรรเลงจากเคร่ืองดนตรีต่าง ๆ ลว้นแลว้มาจากการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ดงัท่ีนกัวิจยัสัมภาษณ์ลุง
ซัว นทีไพรวลัย์21 ท่ีให้ความคิดเห็นเก่ียวการสืบทอดว่า “...กว่าลุงจะเล่นแคนมง้ไดน้ั้นตอ้งมีความ
พยายามมาก ไปฝึกจากคนท่ีเป็น แลว้ตอ้งขยนั โดยใชเ้วลาฝึก 3- 5 ปี จึงจะช านาญ แต่ถา้คนไม่มีความ
สนใจ หรือไม่มีความพยายาม จะไม่สามารถเป่าแคนเป็นเพลงไดเ้ลย อีกทั้งคนหนุ่มรุ่นใหม่กลบัสนใจ
ดนตรีอ่ืน ๆ ท าใหก้ารสืบทอดนอ้ยลง ๆ จะมีก็แต่คนรุ่นวยักลางคนท่ียงัพอสนใจเป่าแคน” 

จากบทสัมภาษณ์นั้นเห็นว่าปัจจุบนัการสืบทอดหรือเรียนรู้ดนตรีมง้นั้นค่อยเลือนหายไป
พร้อมกระแสสังคมเมืองท่ีมีทั้งส่ือโทรทศัน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต ท าให้วยัรุ่นหันเลือกบริโภคดนตรี
นอกเหนือวฒันธรรมไป ดังนั้นผูว้ิจยัจึงเสนอประเด็นเพื่อการร้ือฟ้ืนความรู้ดนตรีของม้ง ซ่ึงใน
ความหมายของค าว่า “ฟ้ืนฟู” คือการร้ือฟ้ืนส้ิงท่ีดีงามท่ีหายไป เลิกไป หรือก าลังจะหาย จะเลิก          
ใหก้ลบัมาเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  
 ผูว้ิจยั คณะผูว้ิจยั รวมถึงมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ มีส่วนร่วมในการร้ือฟ้ืนความรู้ดา้น 
ดนตรีการศึกษาดนตรีมง้บา้นหนองหอยคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดต้ระหนกัถึงดนตรีท่ีชาวมง้บา้นหนองหอย มี
อยูว่า่มีความส าคญั มีความผกูพนัธ์กบัวถีิชีวติชาวมง้ไม่มากก็นอ้ย ดงัท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้แลว้วา่ดนตรีมง้
นั้นเร่ิมหายไปจากสังคมวฒันธรรมปัจจุบนั ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเป็นส่วนหน่ึงในแนวคิดท่ีจะร้ือฟ้ืนองค์
ความรู้ดา้นดนตรีมง้บา้งหนองหอยให้คงอยู่คู่สังคมมง้ และสังคมประเทศชาติต่อไป ดงัเสนอเป็น
ประเด็นดงัน้ี 
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4.2.1 การส่งเสริมกจิกรรมดนตรีแก่ชุมชน  
 

การส่งเสริมกิจกรรมดนตรีนั้นถือเป็นส่วนส าคญัท่ีชุมชนตอ้งส่งเสริม สนบัสนุน ผลกัดนั ให้
วฒันธรรมดนตรีของมง้ ไม่สูญหายไป โดยมีกรอบแนวคิดคือ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  กรอบแนวคิดการส่งเสริมกจิกรรมดนตรีแก่ชุมชน 
จากกรอบแนวคิดการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีแก่ชุมชนนั้นตอ้งสร้างจิตส านึกความเป็นชาติ

พนัธ์ุมง้ ใหช้าวมง้ตระหนกัถึงวฒันธรรมทุกดา้น รวมถึงวฒันธรรมทางดนตรี โดยส่งเสริมผา่นระบบ
การศึกษาจากโรงเรียนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ี เช่นโรงเรียนเจา้แม่อุปถมัภ์ 2 ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งน้ีเน่ืองจากการศึกษาในโรงเรียนมีนกัเรียนท่ีเป็นคนพื้นท่ีจ  านวนมาก โรงเรียน
สามารถจดัหลกัสูตรทั้งทอ้งถ่ินสอดแทรกเข้ากับแผนการเรียนรู้นโยบายของสถานศึกษาท่ีต้องมี
หลกัสูตรทอ้งถ่ินเขา้มาดงัท่ีจะเสนอในหวัขอ้ถดัไป 

  
 งานประเพณีปีใหม่มง้ จดัวา่เป็นงานท่ีมีวฒันธรรมหลายดา้นเขา้มาเก่ียวขอ้งเช่น วฒันธรรม

การแต่งกายผา้มง้ วฒันธรรมด้านความเช่ือ รวมถึงวฒันธรรมทางดนตรี ชาวมง้ในเขตพื้นท่ีนั้นมี
ความสามารถท่ีจะร้องเพลงก่ือเช้ีย22 ไม่วา่จะเป็นชาย หรือ หญิง ต่างมีความสามารถท่ีจะน าเสนอบท
เพลงท่ีตนไดฝึ้กฝน แต่ทวา่วยัรุ่นหนุ่มสาวกลบัไม่ใหค้วามสนใจท่ีจะศึกษาบทเพลงเก่าแก่ มีเพียงกลุ่ม

                                                           
22  สมัภาษณ์นายสุรินทร์ นทีไพรวลัย ์, ใหค้วามหมายวา่ บทเพลงเหมือนเพลงของคนภาคเหนือร้องเพลงซอ นัน่คือมี
ท านองเดียวกนั แต่นกัร้องดว้ยภาษามง้ ท านองก็ท านองแบบมง้ ร้องไดท้ั้งเด่ียว หรือร้องคู่ชายหญิง ชายคู่ชาย หรือ 
หญิงคูห่ญิง. 

สร้างจิตส านึกความเป็นชาติพนัธ์ุมง้ 

ดนตรี/นาฏศิลป์ตามหลกัสูตร ดนตรีของมง้ 

ชุมชน สถานศึกษา 
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น้อยนิดท่ีแม่มีทุนเดิมในการร้องเพลงอยู่แลว้ถ่ายทอดให้นางป่า ถนอมวารี ผูท่ี้มีความมุ่งมัน่ตั้งใจ
ถ่ายทอดเพลงก่ือเช้ียไม่ให้สูญหายไป นางป่า ถนอมวารี23 ให้สัมภาษณ์ว่า “อยากให้ลูกหลานได้
ช่วยกนัสืบทอดเพลงซอของมง้เยอะ ๆ ท่ีท าอยู่ก็เกิดจากความตั้งใจจริง ๆ แล้วในหมู่บา้นมีคนร้อง
เพลงเก่ง ๆ ก็เยอะ จึงอยากใหม้าช่วยลูกหลานมง้บา้นเราฝึกหดัร้องเพลงกนัมาก ๆ”  

การส่งเสริมกิจกรรมดนตรีแก่ชุมชนนั้น จึงเป็นความส านึก ตระหนักของชุมชนมง้ท่ีตอ้ง
ส่งเสริมกิจกรรมดนตรีบ่อยคร้ัง ดงัประเพณีปีใหม่มง้น่าจะเป็นโอกาศอนัดีท่ีเป็นเวทีส าหรับการได้
น าเสนอดนตรีมง้จากเหล่านกัร้อง นกัดนตรีรุ่นใหม่ รุ่นวยัรุ่น วยันกัเรียน ข้ึนมาแสดงความสามารถได้
อย่างเต็มท่ี แต่ทั้งน้ีดว้ยเหตุปัจจยับางอยา่งเช่นเคร่ืองดนตรีไม่เพียงพอ ชุมชุมตอ้งมีแหล่งสนบัสนุน
เช่น องคก์ารบริหารส่วนต าบล อ าเภอ จงัหวดั ท่ีจะสนบัสนุนงบประมาณจดัซ้ือเคร่ืองดนตรี 

ส่งเสริมใหว้ยัรุ่นบา้นหนองหอยรู้จกัใชค้วามคิดสร้างสรรคจิ์นตนาการ และสุนทรียภาพอนัมี
เอกลกัษณ์เฉพาะ อนัเกิดจากอจัฉริยภาพของบรรพบุรุษ และไดสื้บทอดกนัมาหลายชัว่อายุคน จึงเป็น
ส่ิงดีงามและควรค่าแก่การภาคภูมิยิ่ง อยา่มองวา่ดนตรีมง้เป็นส่ิงดอ้ยค่าและไร้ความหมาย วยัรุ่นบา้น
หนองหอยจึงควรตระหนักเสมอว่า เม่ือดนตรีของชาวม้งในหมู่บา้นหายไป ไม่มีคนสืบทอดแล้ว 
ชาวมง้บา้นหนองหอยก็ไม่มีเหลือวฒันธรรมท่ีบรรพบุรษไดสื้บทอดกนัมายาวนานนบัพนัปี ดงันั้น
การส่งเสริมกิจกรรมดนตรีมง้ใหแ้ก่วยัรุ่นในหมู่บา้นจึงเป็นส่ิงจ าเป็น   

สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ24 ไดเ้สนอแนวทางการพฒันางานดา้นวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินขององคก์รภาคประชาชน โดยใหมี้คณะท างาน สรุปไวว้า่ 

1) ใหมี้คณะท างานดา้นการวจิยัและพฒันาวฒันธรรม ท าหนา้ท่ีศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูล
ทางวฒันธรรมด้านต่างๆ ของชุมชน ประสานงานกับองค์กรวิชาการ อาทิ สถาบันการศึกษา 
นกัวิชาการ ในการท าวิจยัวฒันธรรมดา้นต่างๆ ประจ าชุมชน ประสานงานต าบลอ่ืนๆ และหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ท าหน้าท่ีวางแผนริเร่ิมสร้างสรรค์ ในการส่งเสริมการพฒันาวฒันธรรมประจ า
ชุมชน เพื่อสร้างเอกลักษณ์ทางวฒันธรรมของตน น าเสนอแนวทางในการปรับวฒันธรรมให้
เหมาะสมกบัยคุสมยัและเกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวติประจ าวนั 

2) คณะท างานด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวฒันธรรม ท าหน้าท่ีคดัสรรวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ี
จ าเป็นและควรค่าแก่การอนุรักษ์ ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ร่วมกันวางแผนอนุรักษ ์
วฒันธรรม ส่งเสริมการจดักิจกรรมวฒันธรรมตามประเพณีและเทศกาลต่างๆ วางแผนส่งเสริม การ
สร้างจิตส านึกในการเห็นคุณค่าวฒันธรรมท่ีควรอนุรักษแ์ก่ประชาชน รณรงคป์ระชาชนในชุมชนให้มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษว์ฒันธรรม รวมถึงท าหนา้ท่ีคน้หาวฒันธรรมท่ีสูญหายหรือเส่ือมสลายไปของ
                                                           
23 สมัภาษณ์นางป่า ถนอมวารี,บา้นหนองหอย, 20 ธนัวาคม 2553. 
24  สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, www.nesac.go.th . (ออนไลน์). สืบคน้เม่ือ  18 กมุภาพนัธ์ 2554. 
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ชุมชนหรือคดัสรรวฒันธรรมท่ีตอ้งการฟ้ืนฟูใหเ้กิดข้ึนเป็นเอกลกัษณ์ภายในชุมชน โดยเฉพาะพื้นฐาน
ทางจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน วางแผนฟ้ืนฟูและ แนวทางด าเนินการ เพื่อท าให้
วฒันธรรมนั้นมีคุณค่าและความส าคญัต่อการด าเนินชีวติ 

3) คณะท างานดา้นการถ่ายทอด เผยแพร่ แลกเปล่ียน และส่งเสริมกิจกรรมทางวฒันธรรม  
ท าหนา้ท่ีก าหนดวฒันธรรมท่ีควรถ่ายทอดแก่ประชาชนภายในชุมชน วางแผนถ่ายทอดวฒันธรรมแก่ 
เด็ก เยาวชน และประชาชนภายในชุมชน เพื่อให้เกิดความตระหนกัในคุณค่า เกิดความเขา้ใจ และมี
ส่วนร่วมในวฒันธรรมเดียวกนั ประสานงานกบัเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน สถาบนัการศึกษา สถาบนั
ศาสนา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการถ่ายทอดวฒันธรรมเหล่าน้ีแก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียน
ต่างๆ และถ่ายทอดแก่ประชาชนในชุมชนต่อไป และวางแผนเผยแพร่และแลกเปล่ียน วฒันธรรม
ระหว่างชุมชนต่างๆ วางแผนประชาสัมพันธ์วฒันธรรมและกิจกรรมในชุมชน ประสานงาน
ส่ือมวลชนในการให้ช่วยเผยแพร่และแลกเปล่ียนวฒันธรรม ตลอดจนท าหน้าท่ีส่งเสริม ประชาชน 
กลุ่มต่างๆ ภายในชุมชนจดักิจกรรมทางวฒันธรรม ทั้งกิจกรรมตามประเพณีและเทศกาลต่างๆ ให้มี
ตลอดทั้งปี เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนแสดงออกและเผยแพร่วฒันธรรมของตน อ านวยความ
สะดวกในการจดัหา สถานท่ี และช่วยประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่กิจกรรมดงักล่าว 

4) คณะท างานดา้นการเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวฒันธรรม ท าหน้าท่ีส่งเสริมการ พฒันา
ศกัยภาพของคนในชุมชน และผูด้  าเนินงานวฒันธรรมให้มีโอกาสแสดงศกัยภาพทาง วฒันธรรมและ
พฒันาความรู้ความสามารถทางวฒันธรรมไดอ้ย่างเต็มท่ี จดัให้มีการยกยอ่งเชิดชูเกียรติและประกาศ
เกียรติคุณในลกัษณะต่างๆ 
 
 ดังนั้ นหากจะน าแนวทางการพฒันาด้านวฒันธรรมท้องถ่ินมาปรับใช้กับชุมชนบ้าน     
หนองหอย ผูว้จิยัขอกล่าวโดยสรุปไวเ้ป็นประเด็นดงัน้ี 

1. จดัให้มีการวิจยัในชุมชนบา้นหนองหอยเพื่อพฒันาวฒันธรรมดนตรีมง้บา้นหนองหอย 
และประสานงานกบัสถาบนัการศึกษา นกัวชิาการ ชุมชนมง้ในหมู่บา้นอ่ืน ๆ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ
ท่ีเก่ียวขอ้งเช่นกระทรวงวฒันธรรมจงัหวดั องค์การบริหารส่วนต าบลแม่แรม ทั้งน้ีเพื่อเป็นการสร้าง
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมดนตรีมง้บา้นหนองหอย 

2. ชุมชนบา้นหนองหอยจดัคณะท างานดา้นวฒันธรรม ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่นศูนยว์ฒันธรรมจงัหวดั ศูนยเ์ครือข่ายมง้ ร่วมวางแผนอนุรักษว์ฒันธรรมดนตรีมง้ในหมู่บา้นหนอง
หอย ส่งเสริมการจดักิจกรรมวฒันธรรมดนตรีตามประเพณีตามปฏิทินเทศกาลของชาวมง้ ส่งเสริมใช้
คนในชุมชนหนองหอยร่วมกนัคน้หาวฒันธรรมท่ีสูญหายหรือเส่ือมสลายลงไปเพื่อคดัสรรฟ้ืนฟูให้
เกิดเป็นเอกลกัษณ์ภายในชุมชน 
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3. จดัให้มีคณะท างานด้านการถ่ายทอดวฒันธรรมดนตรีเพื่อเผยแพร่ แลกเปล่ียน และ
ส่งเสริมกิจกรรมทางวฒันธรรมดนตรีมง้ บุคคลเหล่าน้ีอนัไดแ้ก่ศิลปินมง้ท่ีมีความสามารถทั้งหลาย 
เพื่อท าหนา้ท่ีถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนหนองหอย ทั้งยงัตอ้งวางแผนการถ่ายทอดดนตรีมง้แก่เยาวชน 
และประชาชนในชุมชน ให้เกิดความตระหนกัในคุณค่าของดนตรีมง้ เกิดความเขา้ใจมีส่วนร่วมใน
วฒันธรรมดนตรีร่วมกนั คณะท างานยงัตอ้งประสานงานกบัเครือข่ายของโรงเรียนอนัไดแ้ก่โรงเรียน
เจา้แม่อุปถมัภ ์2 ซ่ึงเป็นโรงเรียนในชุมชนหนองหอย เพื่อถ่ายทอกองคค์วามรู้ดา้นดนตรีมง้แก่เยาวชน
ในโรงเรียน และวางแผนและแลกเปล่ียนวฒันธรรมดนตรีระหว่างชุมชนหนองหอยกบัชุมชนอ่ืน ๆ 
วางแผนประชาวมัพนัธ์วฒันธรรมดนตรี ประสานงานส่ือมวลชนในการให้ช่วยเผยแพร่วนัธนธรรม ให้
ตลอดทั้งปี 

4. คณะกรรมการดา้นการส่งเสริมวฒันธรรมดนตรีมง้บา้นหนองหอยควรด าเนินการด้าน
ส่งเสริม ฟ้ืนฟู พฒันาศกัยภาพของคนในชุมชน พฒันาความรู้ความสามมารถของชุมชนหนองหอย
อยา่งเตม็ท่ี จดัใหมี้การยกยอ่งเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่ผูมี้ส่วนร่วมในงานดา้นดนตรี 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่4.21   บรรยากาศการโยนลูกช่วงงานปีใหม่ 2554 

ทีม่า : ผู้วจัิย 
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ภาพที ่4.22 การแสดงเป่าเค่งบนเวทีแสดงงานปีใหม่ 2554 
ทีม่า : ผู้วจัิย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2 ส่งเสริมเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนในระดับโรงเรียน โดยมุ่งเน้นไปยงัหลกัสูตรท้องถิ่น 

 
นายสิทธิศกัด์ิ  สุวรรณโชติ25 ให้นโยบายเก่ียวกบัการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินไวว้า่ “หลกัสูตร

ทอ้งถ่ินนั้นมีความส าคญัมากข้ึนทุกวนั โรงเรียนเจา้แม่อุปถมัภ์ 2 มีความยินดีท่ีจะไดจ้ดัท าหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน โดยเร่ิมแรกนั้นจะให้หลกัสูตรดนตรีทอ้งถ่ินหรือดนตรีมง้ เขา้มาสอดแทรกกับหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 จดัอยูใ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ”  

                                                           
25  สมัภาษณ์นายสิทธิศกัด์ิ สุวรรณโชติ. ผูอ้  านวยการโรงเรียนเจา้แม่อุปถมัภ ์2 ,วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2554. 

 

 

ภาพที ่4.23 นักร้องกื่อเช้ียร้องเพลงในงานปีใหม่  ปี 2553 
ทีม่า : ผู้วจัิย 
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ประเด็นส าคญัของกลุ่มสาระดนตรี คือ มีความรู้ความเขา้ใจองค์ประกอบดนตรี แสดงออก
ทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่าของดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกทางดนตรี
อยา่งอิสระ ช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรี ประวติัศาสตร์
และวฒันธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและ
สากล ร้องเพลงและเล่นดนตรีในรูปแบบต่างๆ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเสียงดนตรี  แสดง
ความรู้สึกท่ีมีต่อดนตรีในเชิงสุนทรียะ เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรีกบัประเพณีวฒันธรรม และ
เหตุการณ์ในประวติัศาสตร์  

การส่งเสริมวฒันธรรมดนตรีเขา้สู่ระบบการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกให้อยู่ในหลกัสูตร
ท้องถ่ิน นั้นนักวิจยัได้ศึกษาองค์ความรู้ด้านดนตรีต่าง ๆ เช่น ลักษณะทางกายภาพเคร่ืองดนตรี 
องคป์ระกอบของดนตรีต่าง ๆ เช่น เค่ง ตร้าเซเล  ตร้าบล่าย เพลงร้องก่ือเช้ีย จากการศึกษาพบวา่เคร่ือง
ดนตรีเค่ง (แคน) นั้นมีความซบัซ้อนของดนตรีมาก ดงัท่ี นายหรือ  เตชะเลิศพนา26 กล่าววา่ “..การฝึก
เล่นเค่งนั้นใชเ้วลาฝึกนานมาก บางคนใชเ้วลาฝึก 3-5 ปี บางคนมีความตั้งใจก็ใชเ้วลานอ้ยลงประมาณ 
1-2 ปี” อีกทั้งเค่งมีราคาค่อนขา้งสูง ประมาณ 3,000 บาท – 8,000 บาท ใครท่ีจะฝึกหดัเล่นจึงตอ้งมี
งบประมาณจดัซ้ือ 

จากการประชุมเชิงปฏิบติัการ : การน าผลงานวิจยัไปใชก้บัหลกัสูตรประถมศึกษา27 นกัวิจยั

ชุดโครงการหลวง : การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมบนพื้นท่ีสูง คณะนกัวิจยัไดน้ าผลของการวิจยั จ  านวน 

9 โครงการยอ่ยมาใชใ้นการเรียนการสอน โดยบรรจุเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรสถานศึกษาส่วนของ

หลกัสูตรทอ้งถ่ินของโรงเรียนเจา้แม่หลวงอุปถมัภ ์2 ซ่ึงไดจ้ดัท าหลกัสูตรและแผนการสอนร่วมกบั

คณะครูของโรงเรียน โดยท่ีนกัวิจยัโครงการดนตรีของชาวมง้ในเขตพื้นท่ีศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง

หนองหอย ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัอาจารยว์ชิรพนัธ์ 

วิวฒันเจริญ28 ได้กรอบของการสร้างน างานวิจยัมาใช้ร่วมกบัหลกัสูตร ซ่ึงจะได้น าผลงานวิจยัมา

สอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ดงัน้ี 

สาระท่ี 2 ในมาตรฐานท่ี ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วพิากษว์จิารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยุกตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั และสาระท่ี 2 ในมาตรฐานท่ี ศ 2.2 เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรี ประวติัศาสตร์
                                                           
26 สมัภาษณ์นายหรือ  เตชะเลิศพนา . วนัท่ี 28 มกราคม 2553 . 
27 ประชุมปฏิบติัการ, การน าผลงานวจิยัไปใชก้บัหลกัสูตรประถมศึกษา ณ โรงเรียนเจา้แม่อุปถมัภ ์2 ต าบลแม่แรม 
อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ . วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2554 
28 สมัภาษณ์นายวชิรพนัธ์ ววิฒันเจริญ . ครูช านาญการพิเศษ สอนวชิาในกลุ่มสาระดนตรี. วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2554. 
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และวฒันธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและ
สากล ร้องเพลงและเล่นดนตรีในรูปแบบต่างๆ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเสียงดนตรี  แสดง
ความรู้สึกท่ีมีต่อดนตรีในเชิงสุนทรียะ เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรีกบัประเพณีวฒันธรรม และ
เหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ โดยมีตวัช้ีวดั และสาระการเรียนรู้แกนกลางส าหรับช่วงชั้นประถม    
ศึกษาท่ี 6 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่5.1 สาระที ่2 ในมาตรฐานที ่ศ 2.1  

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.6 1. บรรยายเพลงท่ีฟัง โดยอาศยั

องคป์ระกอบทางดนตรี (มง้) และศพัท์
สังคีต 

 องคป์ระกอบทางดนตรี (มง้) และศพัท์
สังคีต 

 2. จ าแนกประเภทและบทบาทหนา้ท่ี 
เคร่ืองดนตรีไทยและเคร่ืองดนตรีท่ีมาจาก
วฒันธรรมต่าง (รวมถึงวฒันธรรม
ดนตรีมง้) 

 เคร่ืองดนตรีไทยแต่ละภาค 
 บทบาทและหนา้ท่ีของเคร่ืองดนตรี 
 ประเภทของเคร่ืองดนตรีสากล 
 ประเภทของเคร่ืองดนตรีของชาวมง้ 

 3. บรรยายความรู้สึกท่ีมีต่อดนตรี 
 

 การบรรยายความรู้สึกและแสดง
ความคิดเห็นท่ีมีต่อบทเพลง 
- เน้ือหาในบทเพลง 
- องคป์ระกอบในบทเพลง 
- คุณภาพเสียงในบทเพลง 

4. แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัท านอง

จงัหวะการประสานเสียง และคุณภาพเสียง

ของเพลงท่ีฟัง 

ม.1 1. อ่าน เขียน ร้องโนต้ไทย และโนต้สากล 
(อ่าน เขียน ร้องโนต้สากลท านองเพลง
ร้องก่ือเช๊ีย) 

 เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทาง
ดนตรี 
- โนต้สากล ในกุญแจซอล

และฟาในบนัใดเสียง C Major 
- โนต้สากลบทเพลงมง้ในโหมด

เสียงแบบมง้ ( Mode) 
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ตารางที ่5.2 สาระที ่2 ในมาตรฐานที ่ศ 2.2  

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.6 1. อธิบายเร่ืองราวของดนตรีไทยใน

ประวติัศาสตร์ 
(อธิบายเร่ืองราวของดนตรีมง้ใน
ประวติัศาสตร์) 

 ดนตรีไทยในประวติัศาสตร์ (ดนตรีมง้
ในประวติัศาสตร์) 

- ดนตรีในเหตุการณ์ส าคญัทาง
ประวติัศาสตร์ 

- ดนตรีในยคุสมยัต่าง ๆ 
- อิทธิพลของวฒันธรรมท่ีมีต่อ

ดนตรี 

2. จ  าแนกดนตรีท่ีมาจากยคุสมยัท่ีต่างกนั 
(จ าแนกดนตรีท่ีมาจากยคุสมยัของมง้) 

3. อธิบายอิทธิพลของวฒันธรรมต่อดนตรี

ในทอ้งถ่ิน 

ม.1 1.อธิบายบทบาทความสัมพนัธ์และอิทธิพล

ของดนตรีท่ีมีต่อสังคมไทย (อธิบาย

บทบาทความสัมพนัธ์และอิทธิพลของ

ดนตรีมง้ท่ีมีต่อสังคมชาวมง้ในชุมชน) 

 บทบาทและอิทธิพลของดนตรี 
- บทบาทดนตรีในสังคม ใน

ชุมชน 
- อิทธิพลของดนตรีในสังคม 

และในชุมชน 
2. ระบุความหลากหลายขององคป์ระกอบ

ดนตรีในวฒันธรรมต่างกนั 

 
จากแผนการจดัการเรียนรู้น้ี เม่ือนกัเรียนเรียนจบชั้นประถมศึกษาท่ี 6 แลว้ ผูเ้รียนรู้และเขา้ใจ

เก่ียวกบัเสียงดนตรี เสียงร้อง เคร่ืองดนตรี และบทบาทหน้าท่ี รู้ถึงการเคล่ือนท่ีข้ึน ลง ของท านอง
เพลง องคป์ระกอบของดนตรี ศพัทส์ังคีตในบทเพลง ประโยคและอารมณ์ของบทเพลงท่ีฟัง ร้องเพลง
บรรเลงเคร่ืองดนตรี ดน้สดอยา่งง่าย ใชแ้ละเก็บรักษาเคร่ืองดนตรีอยา่งถูกวิธี อ่านเขียนโนต้ไทย และ
โนต้สากลในรูปแบบต่าง ๆ (โนต้บนัทึกแบบสากลในโหมดของมง้) รู้ลกัษณะของผูจ้ะเล่นดนตรีไดดี้ 
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกของบทเพลงท่ีฟัง สามารถใชด้นตรี
ประกอบกิจกรรมทางนาฏศิลป์และการเล่าเร่ือง  
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ทั้งน้ีเป็นการสอดแทรกเน้ือหาดนตรีม้งเขา้กับเน้ือหาแกนกลางของกลุ่มสาระดนตรีและ

ศิลปะ นอกจากส่ือวีดิทศัน์เพื่อการเรียนการสอนแล้วนั้น นักวิจยัเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ กลุ่ม
สาระดนตรีและศิลปะ โดยแผนการเรียนรู้คือช่วงชั้ นประถมศึกษาท่ี 6 ปละมัธยมศึกษาปีท่ี 1      
(ศึกษาเพิ่มเติมจากภาคผนวก)  

 
4.2.3 ผลติส่ือการเรียนวดีิทศัน์ควบคู่กบัการเรียนการสอน 
การส่งเสริมดนตรีท้องถ่ินในหลักสูตรดนตรีนั้นโดยสรุปเพื่อให้ผูเ้รียนรู้จกัเคร่ืองดนตรี 

ประวติัเคร่ืองดนตรี ความหมายบทเพลง การเก็บรักษาเคร่ืองดนตรี ผูว้ิจยัผลิตส่ือวีดิทศัน์29 เพื่อการ
เรียนการสอนชุดเคร่ืองดนตรีของชาวมง้ท่ีไดบ้นัทึกวีดิโอ บนัทึกเสียง ตลอดการท าวิจยั น ามาลงเสียง
บรรยาย ตดัต่อให้มีเน้ือหาเขา้ใจง่าย มีเน้ือหาโดยรวมคือเคร่ืองดนตรีเค่ง ตร้าเซเล  และเพลงร้องหรือ
ชาวมง้เรียกอีกอยา่งวา่ “ซอมง้”30 

ดงัท่ี นภาภรณ์  อจัฉริยะกุล และพิไลพรรณ  ปุกหุต31 ไดเ้สนอคุณค่า และคุณประโยชน์ของ
ส่ือดา้นการเรียนการสอนโดยสรุปไวว้า่ ในบรรดาส่ือการสอนท่ีไดน้ าไปใช้เป็นเคร่ืองช่วยการเรียน
การสอนนั้น ส่ือวีดิทศัน์เป็นส่ือหน่ึงท่ีเขา้มามีบทบาท และอิทธิพลต่อการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
คุณสมบติัของวดีิทศัน์เอ้ืออ านวยใหเ้กิดประโยชน์ในการศึกษาหลายประการ  คือ 

1) สามารถน าส่ิงท่ีอยูภ่ายนอกหอ้งเรียนเขา้มาสู่นกัเรียนในหอ้งได ้   
2) สามารถใชเ้ทคนิคในการถ่ายท าเพื่อให้นกัเรียนไดเ้ห็นส่ิงท่ีเล็กมาก ๆ ไดอ้ย่างชดัเจนดว้ย

ตาเปล่า   ทั้งน้ีก็ดว้ยวธีิการถ่ายท า คือ การจบัภาพระยะใกล ้(Close up) (Extreme Close up) หรือให้ได้
เห็นภาพแบบกวา้งไกล ( Long  shot   and  Wide  angle)  

                                                           
29 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ. 2525  ไดบ้ญัญติัศพัท์เรียกวิดีโอวา่  “วีดิทศัน์”  ซ่ึงค าวา่  วิดี   มาจากค า
ภาษาบาลีวา่  “วิติ”   ซ่ึงหมายถึง  แสง   และออกเสียงคลา้ยศพัท์เดิมคือ วิดีโอ ในภาษาองักฤษ แต่หลายแห่งใชค้  า
เรียกท่ีแตกต่างกนัไป  บางแห่งจึงใชค้  าวา่  แถบวิดีทศัน์บา้ง บางแห่งจึงใชค้  าวา่  ภาพทศัน์บา้ง บางแห่งจึงใชค้  าว่า  
แถบบนัทึกภาพบา้ง เทปโทรทศัน์บา้ง หรือเรียกทบัศพัท์วา่  วิดีโอเทปบา้ง ดงันั้น ค  าวา่  วิดีทศัน์  หรือภาพทศัน์  ก็
คือ วิดีโอ(Video) และค าวา่ แถบวิดีทศัน์ แถบบนัทึกภาพ เทปโทรทศัน์ หรือเทปภาพทศัน์ หรือเทปวิดีทศัน์ ก็คือ  
วดีิโอเทป (Video  tape) มีความหมายอยา่งเดียวกนันัน่เอง 
30 สมัภาษณ์นายสุรินทร์ นทีไพรวลัย ์ ,พอ่หลวงบา้น, 28 มกราคม 2553. 
31 นภาภรณ์  อจัฉริยะกลุ และพิไลพรรณ  ปุกหุต. 2542.  เอกสารการสอนชุดวชิา  ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัภาพนิ่ง

และภาพยนตร์   หน่วยที ่ 14. มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. หนา้ 1059 – 1060. 
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3) สามารถใชเ้ทคนิคการถ่ายท าใหน้กัเรียนเห็น และเกิดความเขา้ใจในกระบวนการบางอยา่ง
ซ่ึงมนุษยเ์ราไม่สามารถเห็นไดต้ามปกติ  เช่น  เทคนิคการถ่ายท าภาพอนิเมชัน่ (Animation) ช่วยท าให้
ส่ิงท่ีไม่มีชีวติเคล่ือนไหวไดเ้หมือนกบัส่ิงมีชีวติ 

4) สามารถใชเ้ทคนิคการซ้อนภาพ (Superimposition)  จากแหล่งสัญญาณภาพ  2  แหล่งให้
ปรากฏอยูใ่นจอไดใ้นเวลาเดียวกนั     

5) สามารถเสนอภาพ และเสียงจากส่ืออ่ืน ๆ ท่ีใชก้นัในสถานการณ์การเรียนการสอนไดเ้กือบ   
ทุกชนิด   ซ่ึงท าใหร้ายการสอนนั้นน่าสนใจ และชวนใหน่้าติดตามมากข้ึน 

 6) สามารถตดัต่อแกไ้ข หรือเพิ่มเติมเน้ือหาให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ   ท าให้การเรียนการสอนเกิด
ประโยชน์ตรงกบัความตอ้งการของผูส้อน  โดยไม่ส้ินเปลืองเวลา และค่าใชจ่้ายมากข้ึน 

7) สามารถเผยแพร่ความรู้ออกไปไดอ้ยา่งกวา้งขวาง   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการบนัทึกภาพมีขนาด
เล็ก  จึงสามารถน าไปถ่ายท ารายการไดส้ะดวก   สามารถบนัทึกเหตุการณ์ หรือเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนได้
ในทนัที และเก็บไวส้อนต่อไปไดไ้ม่จ  ากดัเวลา และสถานท่ี     และเม่ือสอบไปแลว้จะน ามาสอนอีกก่ี
คร้ังก็ได ้

8) วดิีทศัน์ เอ้ืออ านวยใหก้ารเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได ้ เพราะสามารถดูซ ้ าได้
หลายคร้ังจนกวา่จะเขา้ใจหรือจดจ าได ้   

 
การผลิตส่ือวีดิทศัน์ดนตรีมง้นั้นผูว้ิจยัไดม้าจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม มีการถ่าย

วีดีโอ บนัทึกเสียงอย่างมีคุณภาพโดยใช้ไมโครโฟน บนัทึกเสียงลงในโปรแกรมบนัทึกเสียง คูเบส5 
(Cubase5)32 จากนั้นน าเสียงท่ีบนัทึกมาจดัการปรับแต่งความสมบูรณ์ของเสียง เช่นปรับย่านความถ่ี
เสียงทุม้ แหลมให้เหมาะสม และน าเสียงมาจดัเรียงกบัวีดีโอท่ีถ่ายท า ตดัต่อโดยใชโ้ปรแกรม เวกสั 7 
(Vegas 7)33 จากนั้นผลิตตน้ฉบบัส่ือวดิีทศัน์ในรูปแบบดีวดีี เพื่อคุณภาพของภาพและเสียง 

 

                                                           
32  โปรแกรมบนัทึกเสียงและผลิตงานดา้นดนตรี โดยบริษทั Steinberg. 
33  โปรแกรมตดัต่อภาพยนตร์ โดยบริษทั Sony Creative Software. 
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แม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ คร้ังน้ีผูว้ิจยัรวบรวมศึกษา วิเคราะห์ องคค์วามรู้ดา้นดนตรี ของ

ชาวมง้ และการจดัท าตวัอย่างส่ือ แผนการจดัการเรียนรู้ดนตรี เพื่อสู่ระบบการเรียนการสอน โดยใช้

มิติทางด้านวฒันธรรมดนตรี พิธีกรรม ประเพณี เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรม 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีพบวา่พื้นท่ีศึกษามีนกัดนตรีท่ีมีความสามารถ มีทกัษะดา้นดนตรี เช่นนกั

ดนตรีเค่ง ตร้าบล่าย ตร้าเซเล  เพลงร้องก่ือเช้ีย นอ้ยลง ทั้งน้ีนายชวั  นทีไพรวลัย ์34 เล่าวา่ “...ปัจจุบนั

วยัรุ่นให้ความสนใจดนตรีสากล หรือดนตรีฝร่ังเยอะข้ึน ไม่สนใจเล่นเคร่ืองดนตรีของมง้ แต่ก็เคยมี

คนสนใจมาเรียนเป่าเค่ง แต่การฝึกเป่าเค่งตอ้งใชเ้วลาฝึกนานมาก บางคนอาจใชเ้วลา 1-3 ปี ท าให้เลิก

กลางคนัก็มี” ความเห็นของนายชวั  นทีไพรวลัยต์รงกบันายหรือ  เตชะเลิศพนา35 ท่ีวา่ “...วยัรุ่นสมยัน้ี

สนใจแต่ดนตรีสากล ไม่มีความอดทนท่ีจะเรียนรู้ดนตรีของมง้ ซ่ึงสมยัก่อนตอ้งฝึกจากการจ า หรือ

บอกต่อ ๆ กนั ใช้เวลาว่างจากการงานในการฝึก” สอดคล้องกบัพ่อหลวงสุรินทร์ นทีไพรวลัย์36  ท่ี

                                                           
34  สมัภาษณ์นายชวั  นทีไพรวลัย ์,นกัดนตรีเป่าเค่ง และเป็นหมอพิธีกรรมของหมู่บา้น, 10 พฤศจิกายน 2553. 
35 สมัภาษณ์นายหรือ  เตชะเลิศพนา, นกัดนตรีเป่าเค่ง และตร้า ,15 มกราคม 2554. 
36 สมัภาษณ์พอ่หลวงสุรินทร์ นทีไพรวลัย,์ พอ่หลวงหมู่บา้นหนองหอยเก่า, 20 สิงหาคม 2553. 

 

ภาพที ่4.24  การถ่ายวดีีโอ และบันทกึเสียง 
ทีม่า : ผู้วจัิย 
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กล่าววา่ “การฝึกเป่าเค่งไดต้ั้งมีความพยายามท่ีสูงมาก และใชเ้วลามุ่งมัน่เป็นอยา่งมาก เพื่อท่ีจะจดจ า

ท านองบทเพลงและลีลาท่าทาง ดงันั้นการท่ีจะส่งเสริมใหค้นเล่นเค่งเป็นนั้นตอ้งเป็นคนท่ีตั้งใจจริง” 

 จากบทสัมภาษณ์ดงักล่าว แสดงให้เห็นว่า ดนตรีของชาวมง้ทั้งเพลงร้อง และการบรรเลง

เคร่ืองดนตรี ไม่ไดรั้บความสืบทอดจากคนรุ่นใหม่มากเท่าท่ีควร ทั้งน้ีเกิดจากกระแสนิยมจากดนตรี

จากภายนอก เช่นดนตรีสากล รวมถึงส่ือต่าง ๆ ท่ีเขา้มามีบทบาทต่อวิถีชีวิต ทั้งโทรทศัน์และวิทย ุ      

การเผยแพร่ดนตรีในรูปแบบหลากหลาย การไดเ้ขา้ไปพบปะสังคมเมือง การส่งลูกหลานเขา้ศึกษา 

การคา้ขาย แลกเปล่ียน เขา้สู่ระบบทุนนิยม ท าให้รับวฒันธรรมเมืองเขา้ผสมผสาน ดงัเห็นไดช้ดัคือ 

การผลิตผลงานในรูปแบบวงดนตรีสากล เพื่อส่งขายตลาด ทั้งอเมริกา และในไทย  

นายราชวตัร โพธิสารัตน์37 เจา้ของห้องบนัทึกเสียง ผูผ้ลิตผลงานเพลงให้ชาวมง้หลากหลาย

อลับั้ม ให้ความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองดนตรีท่ีชาวมง้มุ่งผลิตเพื่อขายวา่ “ชาวมง้ส่วนใหญ่ท่ีผลิตเพลงแบบ

วงสากลนั้นจะมีนายทุนสนบัสนุนเร่ืองงบประมาณ เม่ือไดง้บประมาณแลว้ก็เร่ิมแต่งเพลง หานกัร้อง 

หรืออาจร้องเอง เพลงส่วนใหญ่จะเป็นแนวลูกทุ่ง เพื่อชีวิต สตริง แต่บางชุดก็จะมีทั้งลูกทุ่งผสมสตริง

บา้ง อลับั้มหน่ึงมีประมาณ 10 – 12 เพลง เม่ือสู่การแต่งเพลงเสร็จก็เขา้สู่การท าดนตรีหรือป้อนเสียง

เคร่ืองดนตรี ปรับแต่งบทเพลงให้เขา้กบัท านองท่ีแต่ง จากนั้นก็ท ามาสเตอร์38 เพื่อส่งขาย นายทุนท่ี

สนบัสนุนก็เร่ิมวางแผงเทป หรือจดัการแสดงคอนเสิร์ต ส่วนงานท่ีมีส่วนมากนั้นมกัส่งขายท่ีอเมริกา

ซ่ึงเป็นตลาดค่อนข้างใหญ่ มง้ท่ีนั่นมีความทนัสมยัด้านเทคโนโลยี งานเพลงม้งท่ีเคยผลิตออกมา

มากกวา่ 30 ชุด” 

จากบทสัมภาษณ์นายราชวตัร โพธิสารัตน์ ท าให้เห็นว่า สังคมมง้เร่ิมมีการสรรค์สร้างบท
เพลงสมยันิยมม้ง39 เพื่อเสนอแนวทางการผสมผสานระหว่างค าร้องของม้งกับดนตรีสากลอนัมี
ท่วงท านองและลีลาแบบสากล โดยกลุ่มผูฟั้งส่วนใหญ่นั้นมาจากวยัรุ่นมีเขา้มาศึกษาในเมือง และกลุ่ม
ท่ีเขา้มาท างานในเมือง ซ่ึงคนมง้เหล่านน้ีไดมี้การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรมเมืองท่ีมีดนตรีสากลเขา้มา
มีบทบาทอยูแ่ลว้ ดงันั้นเม่ือมีการผลิตงานเพลงสมยันิยมมง้ข้ึนมาจ านวนมาก ก็แสดงให้เห็นวา่ชาวมง้
เร่ิมใหค้วามสนใจดนตรีแบบใหม่ ท่ีไม่ใช่วฒันธรรมดนตรีดั้งเดิม อีกทางหน่ึงท่ีคอยส่งเสริมให้ดนตรี
สมยันิยมมง้เพิ่มมากข้ึนก็คือชาวมง้ท่ีอาศยัอยูส่หรัฐอเมริกา ซ่ึงเยาวชนมง้สหรัฐอเมริกาทุกคนไดรั้บ

                                                           
37 สมัภาษณ์นายราชวตัร โพธิสารัตน์,หอ้งบนัทึกเสียงไมคส์ตูดิโอ, วนัท่ี 3 มิถุนายน 2554. 
38  การผลิตงานดนตรีเป็นอนัดบัสุดทา้ยคือการท ามาสเตอร์เพ่ือส่งโรงป๊ัมแผน่ชีดี 
39 เพลงสมยันิยมมง้ หมายถึงเพลงท่ีมีเน้ือร้องเป็นภาษามง้แต่มีลีลาการขบัร้องและมีการบรรเลงดนตรีสากล เช่น 
กลองชุด กีตาร์ เบส คียบ์อร์ด ประกอบ 
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การศึกษาไดรั้บสวสัดิการต่าง ๆ จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอยา่งทัว่ถึง ซ่ึงเยาวชน มง้บางคนท่ีเติบโตท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ไดถู้กความเจริญทางดา้นเทคโนโลยีหล่อหลอมขดัเกลา จนบางคนไม่รู้จกั
ประเพณีอนัดีงามของตวัเอง ไวซ่ึ้งความดั้งเดิมของประเพณีเหล่านั้น และภาพเหล่าน้ีคือ ความส าเร็จ
ของเยาวชนมง้ในประเทศสหรัฐอเมริกาในด้านการบงัเทิง ตลอดจนมีการจัดประกวด แข่งขนัร้อง
เพลงม้งเกิดข้ึน และได้มีนักร้องเยาวชนมง้สหรัฐอเมริกามากมาย ดารานักแสดงชาย-หญิงมง้ ซ่ึง
เยาวชนเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่ไดรั้บการศึกษาทั้งส้ิน ความเจริญทางวฒันธรรมทางตะวนัตก ปัจจุบนัน้ี    
ม้งท่ีอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้เปล่ียนวิถีชีวิตเพื่อให้สอดคล้องกับชาวอเมริกาท่ีนั่น และ
วฒันธรรมตะวนัตกก็ไดเ้ขา้มาหล่อหลอมเยาวชนมง้เหล่าน้ี จนพวกเขาไม่สามารถท่ีจะยึดติดอยู่กบั
วฒันธรรมมง้เดิม ๆ ไดอี้กแลว้ เยาวชนเหล่าน้ีไดต้กเป็นทาสของวฒันธรรมตะวนัตกอยา่งบา้คลัง่ ชุบ
ชีวติเยาวชนมง้เหล่าน้ีข้ึนมาใหม่ ในแบบฉบบัท่ีแตกต่าง 
 

สรุปเร่ืองการร้ือฟ้ืนความรู้ดนตรีของชาวม้งในพืน้ทีศึ่กษา 

การจดัตั้งชมรมดนตรีมง้ในชุมชน ชุมชนจดัตั้งชมรมดนตรีมง้ ทั้งน้ีดนตรีมง้ประกอบไปดว้ย 
เพลงร้อง เพลงจากเคร่ืองดนตรี เช่น เค่ง ตลา้บล่าย ตลา้เซเล คณะผูว้จิยัมอบเค่งจ านวน 2 ตวั รวมเค่ง 2 
ตวัของชุมชน เพื่อให้ผูส้นใจฝึกฝนในชมรม และจดัวนั เวลา ส าหรับผูมี้ความรู้ดา้นดนตรี ให้ความรู้
จดัตั้งคณะกรรมการชมรมดนตรีมง้เพื่อการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ โรงเรียนในชุมชนจดัวิทยากร
ชุมชนใหค้วามรู้แก่เยาวชน โรงเรียนเจา้แม่อุปถมัภ ์2 ซ่ึงเป็นโรงเรียนในชุมชน ไดป้ระสานงานลุงซวั 
นทีไพลวลัย ์เป็นวิทยากรสอนหลกัสูตรชุมชน โดยจดัให้มีการเรียนการสอน การสาธิต โดยวิทยากร
ชุมชนมีครูประจ าการสอนดนตรี ให้ความรู้เร่ืองประวติัศาสตรืดนตรีมง้ รวมถึงสร้างชุดแบบฝึกหัด
ดนตรีมง้แก่นกัเรียน 
 จดัการแสดงสร้างส านึกความภูมิใจ ชมชมดนตรีมง้บา้นหนองหอยจดัการแสดงวฒันธรรม
ดนตรีมง้ ตามโอกาสต่าง ๆ เช่นงานปีใหม่มง้ งานกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน รวมถึงกิจกรรม
ระดับองค์การบริหารส่วนต าบล และจงัหวดั นอกจากชมรมเป็นผูจ้ดักิจกรรมดังกล่าวแล้ว กลุ่ม
พ่อบา้น แม่บา้นยงัมีส่วนร่วมในการจดักิจจกรรมเพื่อให้เกิดความส านึก และเกิดความภาคภูมิใจใน
วฒันธรรมดนตรีมง้ของเยาวชน 
 การผลิตส่ือการเรียนด้วยวีดิทศัน์เป็นอีกส่วนท่ีจะช่วยให้ชุมชน รวมถึงเยาวชนเกิดความ
น่าสนใจ เขา้ใจไดง่้ายข้ึน สามารถน าส่ิงท่ีอยู่ภายนอกห้องเรียนเขา้มาสู่นกัเรียนในห้อง สามารถใช้
เทคนิคในการถ่ายท าเพื่อให้นกัเรียนไดเ้ห็นส่ิงท่ีเล็กมาก ๆ ไดอ้ย่างชดัเจนดว้ยตาเปล่าสามารถเสนอ
ภาพ และเสียงจากส่ืออ่ืน ๆ ท่ีใชก้นัในสถานการณ์การเรียนการสอนไดเ้กือบ ทุกชนิด อีกทั้ง สามารถ
เผยแพร่ความรู้ออกไปไดอ้ยา่งกวา้งขวาง  
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4.3 การปรับประยุกต์ใช้เพือ่น าไปสู่การพฒันาการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 
 

วตัถุประสงค์การปรับประยุกต์ใช้เพือ่น าไปสู่การพฒันาการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 
4.3.1 ส่งเสริมเยาวชนมง้เรียนดนตรีเพื่อเป็นแรงผลกัดนั น าวฒันธรรมดนตรีมง้ออกไปสู่

สายตาของชุมชนอ่ืน หรือประชาชนทัว่ไป 
4.3.2 จดัโครงการอนุรักษแ์ละส่งเสริมงานประเพณี 
4.3.3 ศูนยป์ระวติัศาสตร์มง้ 
4.3.4 หอ้งสมุดเพื่อการเรียนรู้ชาวมง้ 

 

4.3.1 ส่งเสริมเยาวชนม้งเป็นแรงผลักดัน ท าให้เกิดวัฒนธรรมดนตรีสู่สายตาของชุมชนอื่น หรือ
ประชาชนทัว่ไป 

การส่งเสริมเยาวชนมง้จะเป็นแรงผลกัดนั ท าให้เกิดวฒันธรรมดนตรีสู่สายตาของชุมชนอ่ืน 
หรือประชาชนทัว่ไป โดยวางแผนเผยแพร่และแลกเปล่ียน วฒันธรรมระหวา่งชุมชนต่างๆ วางแผน
ประชาสัมพนัธ์วฒันธรรมและกิจกรรมในชุมชน ประสานงานส่ือมวลชนในการให้ช่วยเผยแพร่และ
แลกเปล่ียนวฒันธรรม ตลอดจนท าหนา้ท่ีส่งเสริม ประชาชน กลุ่มต่างๆ ภายในชุมชนจดักิจกรรมทาง
วฒันธรรม ทั้งกิจกรรมตามประเพณีและเทศกาลต่างๆ ให้มีตลอดทั้งปี เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนแสดงออกและเผยแพร่วฒันธรรมของตน อ านวยความสะดวกในการจดัหา สถานท่ี และช่วย
ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่กิจกรรมดงักล่าว 

 
4.3.2  จัดโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมงานประเพณ ี

     การจดัโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมงานประเพณีนั้น ชาวมง้ในพื้นท่ีศึกษามีประเพณี 
พิธีกรรมท่ีสืบทอดกนัมาโดยตลอด อย่างเช่นปีใหม่มง้ท่ีจดัข้ึนทุก ๆ ปี เป็นการรวมกลุ่ม รวมความ
สามคัคีของพี้นอ้งชาวมง้จากในหมู่บา้นเองเพื่อจดัเตรียมงานข้ึนมา และเพื่อพี่น้อง ญาติมิตรจากต่าง
หมู่บา้นเขา้มาร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี ซ่ึงถือว่าเป็นเร่ืองดีงามท่ีปฏิบติักนัอยูแ่ลว้ แต่ส่ิงหน่ึงท่ี
เร่ิมขาดหายไปคือระเบียบปฏิบติัท่ีตดัทอนขั้นตอนใหส้ั้นลง และขาดความเขม้ขน้ และถูกดดัแปลงไป
ดงัท่ีบรรณาธิการจากเวป็ไซด์ www.hmongasia.com40 กล่าวถึงวฒันธรรมมง้ว่า “...ในอดีตระเบียบ
ปฏิบติั  ในพิธีกรรมต่างๆ  จะเป็นไปอยา่งเคร่งครัด  ดว้ยเพราะมีผูเ้ฒ่าผูแ้ก่สมยันั้นคอยดูแล  และหวง
แหนต่อส่ิงท่ีบรรพบุรุษถือปฏิบติักนัมา แต่ปัจุบนัพิธีกรรมหลายอย่างไม่ได้มีความเขม้ขน้ในทาง

                                                           
40 ขอ้มูลจาก http://hmongasia.com, (ออนไลน์), สืบคน้เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2554 
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ปฏิบติัอีกต่อไป  เพราะขั้นตอนหลายอยา่งถูกตดัทิ้งไป  พิธีกรรมหลายอยา่งถูกดดัแปลง (เช่น ส่ิงของ
ท่ีใชใ้นพิธี) จนสุดทา้ยอาจเหลือไวแ้ค่  พิธีกรรมแต่เพียงพอสังเขป)41 

ดงันั้นการจดัโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมงานประเพณี ชาวมง้นั้นตอ้งใส่ใจในรายละเอียด  
มีการเตรียมงาน วางแผนงานก่อนจดังาน และตอ้งแฝงองค์ความรู้เก่าแก่ท่ีสืบทอดกนัมาแต่โบราณ
กาล ให้ร้ือฟ้ืนกลบัมาเติมเต็มงานประเพณีต่าง ๆ ให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ทั้งน้ีชุมชนมง้อนัไดแ้ก่ 
คณะกรรมการหมู่บา้น ผูใ้หญ่บา้น รวมถึงโรงเรียนในพื้นท่ีควรเป็นตวักลางเพื่อประสานงานระดบั
ชุมชน ใหเ้กิดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีท่ีชดัเจน 
 

4.3.3 พพิธิภัณฑ์ศูนย์ประวตัิศาสตร์ม้ง 
พิพิธภณัฑ์ศูนยป์ระวติัศาสตร์มง้ มีจุดมุ่งเนน้คือการจดันิทรรศการเก่ียวกบัประวติัศาสตร์มง้ 

และวฒันธรรมมง้ และยงัเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัมง้ เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษอ์นัดีงาม
ไม่เลือนหายไป เป็นการสร้างองคค์วามรู้ความเขา้ใจอย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุด มีการจดัการดา้นการ
ให้บริการ การตอ้งรับผูเ้ขา้ชม การน าเสนอขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและทนัสมยัตลอดเวลา และมีบุคลากรท่ีมี
ความรู้น าเสนอขอ้มูลประวติัศาสตร์ และประเพณีมง้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
 เป้าหมายหลกัของผูใ้ชบ้ริการคือประชนชนทัว่ไป นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ 
นกัเรียน นกัศึกษา รวมถึงนกัวิชาการ นกัประวติัศาสตร์ พิพิธภณัฑ์ศูนยป์ระวติัศาสตร์มง้ ควรตอ้งมี
ส่วนจดัแสดง ส่วนบริการความรู้ ส่วนสนบัสนุน ส่วนจอดรถ ส่วนสาธารณะ ซ่ึงการจดัพิพิธภณัฑ์
แล้วชุมชนควรมีการจดัการแสดงวฒันธรรม  เช่นการบรรเลงดนตรี การร้องเพลงซอมง้ การโยน      
ลูกช่วง การเยบ็ผา้เป็นผลิตภณัฑ์ชุมชน และเพิ่มรายไดแ้ก่คนในชุมชน พิพิธภณัฑ์ศูนยป์ระวติัศาสตร์     
มง้ ถือเป็นประโยชน์อยา่งสูงส าหรับการส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื 
 

4.3.4 ห้องสมุดเพือ่การเรียนรู้ชาวม้ง 
การจดัให้มีห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ของชาวมง้ เป็นการรวบรวมองค์ความรู้เก่ียวกบัมง้ เช่น 

ประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม งานประเพณี การละเล่น ค าสอน รวมถึงส่ือวีดิทศัน์ต่าง ๆ  จะเป็น

แหล่งศึกษาส าหรับพี่น้องชาวมง้เอง รวมถึงนักเรียน นักศึกษา นักประวติัศาสตร์ อีกทั้งยงัเป็นการ

ทบทวนประวติัศาสตร์มง้ ทบทวนศิลปวฒันธรรมไม่ใหห้ายไปจากชุมชน  
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การปรับประยุกตใ์ชเ้พื่อน าไปสู่การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมนั้น ตอ้งเกิดจากความ
ร่วมมือของชุมชน อันได้แก่ชาวบ้านหนองหอย ผูใ้หญ่บ้าน โรงเรียนในท้องท่ี โครงการหลวง 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล อ าเภอ จงัหวดั และท่ีส าคญัศิลปิน นกัดนตรี นกัร้องของบา้นหนองหอยท่ี
ตอ้งมีจิตอาสาเขา้มาร่วมถ่ายทอดบทเพลง เทคนิคการบรรเลง รวมถึงแนวคิดองค์ความรู้สู่เยาวชน
ผูส้นใจต่อไป และอีกทั้งจะเป็นการช่วยส่งเสริมศิลปะวฒันธรรมน าไปสู่การพฒันาการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมในเร่ืองดนตรีมง้ต่อไป 




