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บทคัดยอ 
 
งานวิจัยเร่ือง การศึกษาเคร่ืองดนตรีของกลุมชาติพันธุลาหูในเขตพ้ืนที่โครงการหลวงอางขาง อำเภอฝาง จังหวัด
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เครื่องดนตรีของชาวลาหูมีหลายชนิด ไดแก หนอเซะ หนอกูมา และตือ ไมสามารถระบุไดแนนอนวาอยูในสังคม
วัฒนธรรมลาหูมานานมากเทาไร ทั้งน้ีเนื่องจากชาวลาหูไมมีตัวหนังสือเปนของตนเองจึงไมมีการจดบันทึก บทบาทของดนตรี
ลาหูตอสังคมเกี่ยวของกับขนบธรรมเนียมประเพณีอยางแยกไมออก ทั้งนี้ ชาวลาหูมีการสอดแทรกขอปฏิบัติ ขอหาม ขอนิยม 
ไปกับวัฒนธรรมดนตรีของตนเอง 
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ใชประกอบในพิธีตางๆ คือ งานปใหม เตนจะคึ กินขาวใหม ประเพณีเลี้ยงผีเรือน และประเพณีสงเคราะหหมูบาน 
คำสำคัญ: ลาหู อางขาง ดนตรีชาติพันธุวิทยา 

 
 



ABSTRACT 
 
Traditional Musical Instrument of the Lahu in the Angkang Royal Project, Fang District, Chiang Mai 

Province. This qualitative research of Lahu Musical Instruments data collects by using the Ethnomusicology 
research methodology and descriptive analysis presentation. 

Music of the Lahu has many instruments such as, Nor-Ser, Nor-Kuma, and Tue. There is no writing 
or letters in Lahu language, so it is not recording songs. The roles of Lahu music for society are closely 
relationship with customs and practices. Lahu people have the procedure, rules, prohibition, regulation 
practices with music culture. 

Lahu Musical Instruments are mostly made of natural materials deserving from the forest such as 
bamboo, hardwood, and stingless bee, that is the major materials of Lahu musical instruments.  
The instruments are used in many auspicious ceremony such as, New Year Ceremony, Ja-Kue Dance, 
New-Rice celebration, Worship House Spirit (Home-coming ceremony), and Village Merit Making  
Ceremony. 
Keywords: Lahu, Angkang, Ethnomusicology 

 
 

บทนำ 
 
ประเทศไทยมีชนกลุมนอยอาศัยอยูทั่วไปตามภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะแถบภูเขาในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ซึ่งเปน

ที่อาศัยของชนกลุมนอยหลากหลายเชื้อชาติ เชน อาขา เยา และลาหู เปนตน ชาวลาหูอพยพเขามาในประเทศไทย 
ราว 60 กวาปที่ผานมาน้ี การอพยพนั้นเปนไปในรูปแบบคอยๆ อพยพเขามาตั้งถ่ินฐานอยูทางภาคเหนือของไทย บริเวณในเขต
จังหวัดเชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน และตอนใตของจังหวัดตาก ชาวลาหูเปนกลุมชนเผาหนึ่งท่ีมีวัฒนธรรมดนตรีที่เปน
เอกลักษณเฉพาะ ดนตรีของชาวลาหูสามารถแบงแยกเปนประเภทใหญๆ ได 3 ประเภท คือ (1) ดนตรีรองแยกเปนชนิดได คือ 
เพลงรองในพิธีกรรม เพลงกลอมลูก เพลงรองเลน เพลงเกี้ยวพาราสี เพลงรองขณะทำงาน (2) ดนตรีบรรเลงแยกได 
ตามการบรรเลงของแตละเครื่องดนตรี การรวมวงของเครื่องดนตรี และ (3) ดนตรีบรรเลงประกอบรอง ซึ่งมีทั้งใชในพิธีกรรม
สำคัญและใชบรรเลงประกอบการรองเพลงทั่วไป (โครงการพิพิธภัณฑชนเผาออนไลน, ม.ป.ป.) 

ชาวลาหูบานขอบดง สวนใหญเปนลาหูดำและสวนนอยเปนลาหูแดง อพยพโยกยายมาจากพมา ถิ่นฐานที่อยูเดิมอาศัย
บริเวณสันเขาบานหลวง ในงานประเพณีปใหม มีการเตนจะค ึ ไปตามเสียงเครื่องเปานอคะ (แคน) เสียงที่ไดจะไดยินกันท่ัว 
บริเวณเชิงเขาของอำเภออางขาง ตอมาชาวลาหูตองประสบกับโรคระบาด ผูคนลมตายเปนจำนวนมาก ประกอบกับ 
ถูกชาวจีนฮอ วา และไทยใหญรุกราน จึงจำตองถอยรนมาอยูที่บานคุม บริเวณท่ีตั้งสถานีเกษตรหลวงอางขางปจจุบัน ชาวลาหู 
ยังอพยพโยกยายหาถิ่นที่ตั้งใหมอีกจากบริเวณบานคุมปจจุบันไปยังดอยลุจุลุ หรือบานปางเปยงในปจจุบันแตยังถูกรุกราน 
โดยคนพื้นราบ ประกอบกับความเห็นไมตรงกันในกลุม เรื่องการเปนผูนำชนเผา จึงไดแยกออกกันเปน 3 หมูบาน คือ  
หมูบานหนองเตา หมูบานปาคา และหมูบานขอบดง การต้ังถ่ินฐานของลาหูดำบานขอบดง ไดตั้งรกรากกอนการกอต้ัง
โครงการหลวงอางขางประมาณ 15 ป 

ลกัษณะทางภมูศิาสตรเปนภูเขา สงูจากนำ้ทะเล 1,350 เมตร มลีกัษณะเปนดนิปนหนิ มปีาไมและสตัวปา สภาพอากาศ 
ในฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็น มีหมอกปกคลุมและมีฝนตกติดตอกันหลายเดือน หมูบานขอบดงอยูหมูที่ 14 ตำบลมอนปน 
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม (ศูนยขอมูลประเทศไทย, ม.ป.ป.) มีอาณาเขตติดตอดังนี้ 
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• ทิศเหนือติดตอกับหมูบานหนองเตา หมูที่ 12 ตำบลมอนปน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 
• ทิศใตติดกับสถานีเกษตรหลวงอางขางและบานคุม หมูที่ 5 ตำบลแมงอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 
• ทิศตะวันออกติดกับหมูบานปาคา หมูที่ 11 ตำบลมอนปน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 
• ทิศตะวันตกติดกับหมูบานนอแล หมูที่ 14 ตำบลมอนปน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม  
พ้ืนท่ีโครงการหลวงอางขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม มีประชากรลาหูอาศัยอยูจำนวนมาก มีประเพณีและวัฒนธรรม

หลายดาน เชน วัฒนธรรมการแตงกาย การกิน การใชพืชสมุนไพรรักษาโรคภัย และวัฒนธรรมดานดนตรี อันเปนองคความรู
ตั้งแตรุนบรรพบุรุษที่มีความสำคัญตอวิถีชีวิต ความเชื่อ และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวบานลาหูในเขตพื้นที่มานาน 
ดนตรีของชาวลาหูนั้นใชเพื่อประกอบพิธีสำคัญตางๆ ผูวิจัยเห็นความสำคัญของดนตรีลาหูที่ในพื้นท่ีอำเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม จึงทำการศึกษาแบบมีสวนรวม โดยใหชุมชนเลือกสรรดนตรีที่มีบทบาทหนาที่ตอวิถีชีวิต เชน บทเพลง เครื่องดนตรี 
เพลงรอง โดยชุมชนมีสวนรวมในการเลือกสรร นำมาศึกษา รื้อฟนองคความรู ใหถึงแกนแทของดนตรี รวมถึงการปรับ
ประยุกตใชเพื่อนำไปสูการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน และเปนสวนหน่ึงของการสงเสริมฟนฟูศิลปวัฒนธรรม
ที่เปนเอกลักษณของชาวไทยภูเขาเผาลาหู เพื่อเปนสิ่งสืบทอดวัฒนธรรมดนตรี และตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นตอไป 

 
 

วัตถุประสงค 
 
เพื่อศึกษาเครื่องดนตรีของกลุมชาติพันธุลาหูในเขตพื้นที่โครงการหลวงอางขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 
 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
การวิจัยเรื่อง การศึกษาเครื่องดนตรีของกลุมชาติพันธุลาหูในเขตพื้นที่โครงการหลวงอางขาง อำเภอฝาง จังหวัด

เชียงใหมครั้งนี้ เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ ใชระเบียบวิจัยทางดานดนตรีชาติพันธุวิทยา นำเสนอขอมูลเชิงพรรณนาวิเคราะห  
(Descriptive Analysis) ทำการศึกษาคนควาขอมูลเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และเก็บขอมูลภาคสนามเปนหลัก โดยการ
สัมภาษณ สังเกต ตลอดจนเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมตางๆ ดังนี้  

ผูใหขอมูล 
ผูวิจัยทำการสำรวจพ้ืนที่พบวา ในกลุมชาติพันธุลาหูบานขอบดงที่อยูในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการหลวงอางขาง ซึ่งจาก 

การสัมภาษณผูใหญบาน ผูอาวุโสที่ชาวบานใหความนับถือ และนักดนตรีดวยกันเอง มีประชากรที่เปนนักดนตรี 5 คน  
ผูที่สามารถใหขอมูลสำคัญ 10 คน อีกทั้งผูวิจัยไดทำการสัมภาษณขอมูลดานอื่นๆ จากบุคคลอีก 15 คน 

เอกสารและแหลงขอมูล 
ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของจากหองสมุดของสถาบันการศึกษา สวนราชการ และหนวยงาน

ตางๆ คือ 
• สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล 
• หองสมุดพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหิดล 
• หองสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล 
• หองสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม 
• สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
• สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
การวิจัยครั้งนี้ใชการศึกษาจากงานภาคสนามเปนหลัก ผูวิจัยกำหนดเครื่องมือในการเก็บขอมูล ดังนี้ 
• แบบบันทึกขอมูลศิลปน 
• สายวัดใชวัดลักษณะทางกายภาพเคร่ืองดนตรี 
• กลองถายภาพน่ิง 
• กลองถายภาพเคล่ือนไหว 
• เครื่องบันทึกเสียงเอ็มพีสาม 
• เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล 
การรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยเตรียมความพรอมในการทำวิจัย เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับเรื่องราว สถานที่ และสภาพการณของแหลงศึกษา  

โดยวิธีการเขียนโครงการทำงาน แผนการศึกษา ครอบคลุมเนื้อหาท้ังทางดานดนตรี วัฒนธรรม สังคมของชาวลาหู รวมทั้ง
สถานที่ การเดินทาง บุคคลผูใหขอมูล ปญหา และอุปสรรคที่พบ และทำการเก็บขอมูลดวยวิธีการดังนี้ 

1. การสัมภาษณ 
 ผูวิจัยสัมภาษณนักดนตรี 5 คน ซึ่งเปนนักดนตรีอาวุโสของหมูบาน โดยประเด็นการสัมภาษณเปนเรื่องเกี่ยวกับ

เครื่องดนตรี บทเพลง ความหมายบทเพลง การผลิตเครื่องดนตรี การใชเครื่องดนตรีหรือการนำเอาบทเพลงตางๆ ของลาหู 
ในการใชบริบทตางๆ ของชุมชน จากนั้นสัมภาษณผูที่สามารถใหขอมูลสำคัญ 10 คน เชน ผูอาวุโสของหมูบาน พอหลวงบาน 
หมอผี สมาชิกองคการบริหารสวนตำบล นักแสดง ครูโรงเรียนบานขอบดง เปนตน และสัมภาษณขอมูลดานอื่นๆ จากผูให
ขอมูลอีก 15 คน เชน เยาวชนในหมูบาน นักเรียน ชาวสวน แมบาน เปนตน 

2. การสังเกต 
• การสังเกตแบบไมมีสวนรวม ผูวิจัยทำการสังเกตโดยผูถูกสังเกตไมรูตัว เพื่อใหไดขอมูลที่เปนธรรมชาติ  

ตรงไปตรงมา ไมปรุงแตงใดๆ 
• การสังเกตแบบมีสวนรวม ผูวิจัยเขาไปใชชีวิตในชุมชนลาหู เขารวมกิจกรรมตางๆ จัดเวทีชุมชนเพ่ือหาขอมูล

ปญหา สรางความไววางใจกับผูใหขอมลู ในการนี้ยังรวมไปถึงการสัมภาษณ การจดบันทึกขอมูล การถายภาพ การบันทึกเสียง 
เพื่อใหไดขอมูลตรงตามประเด็นที่วางไว 

1) การบันทึกภาพ 
 ผูวิจัยบันทึกภาพที่เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของเคร่ืองดนตรี บริบทท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมลาหู ดนตรี

และการละเลน วิธีการบรรเลง อุปกรณที่ใชบันทึกภาพ ไดแก กลองถายภาพนิ่งแบบดิจิตอล กลองถายภาพเคลื่อนไหว 
2) การบันทึกเสียง 
 ผูวิจัยใชการบันทึกเสียงที่เกี่ยวของกับบทเพลง การบรรเลง การต้ังเสียง ระบบเสียง และบันทึกเสียง

สัมภาษณ อุปกรณที่ใชบันทึกเสียง ไดแก เครื่องบันทึกเสียงเอ็มพีสาม เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล รวมทั้งใชกลองถายภาพ
เคลื่อนไหวในการบันทึกเสียงอีกทางหนึ่ง 

การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยแยกประเด็นการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
• การศึกษาเคร่ืองดนตรีของชาวลาหูในพื้นที่ศึกษา 
• การรื้อฟนความรูดนตรีของชาวลาหูในพื้นที่ศึกษา 
• การปรับประยุกตใชเครื่องดนตรีของชาวลาหู 
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ผลการวิจัย 
 
การศึกษาเคร่ืองดนตรีของชาวลาหูในพืน้ทีศ่กึษา พบวา เคร่ืองดนตรีของชาวลาหูมหีลายชนิด ไดแก หนอเซะ หนอกูมา 

และตือ ไมสามารถระบุไดแนนอนวาอยูในสังคมวัฒนธรรมลาหูมานานมากเทาไร ทั้งนี้เนื่องจากชาวลาหูไมมีตัวหนังสือ 
เปนของตนเอง จึงไมมีการจดบันทึก บทบาทของดนตรีลาหูตอสังคมเก่ียวของกับขนบธรรมเนียมประเพณีอยางแยกไมออก 
ทั้งน้ี ชาวลาหูมีการสอดแทรกขอปฏิบัติ ขอหาม ขอนิยม ไปกับวัฒนธรรมดนตรีของตนเอง 

เครื่องดนตรีของชาวลาหู มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
เครื่องดนตรีหนอเซะ 
หนอเซะ เปนแคนขนาดกลาง เปนเครื่องดนตรีประเภทลม ใชประกอบพิธีกรรม

ตางๆ ของชาวลาหู เครือ่งดนตรชีนดินีเ้ปนเอกลกัษณเฉพาะประจำของลาหู มคีวามสำคัญ
ตอกิจกรรมของชาวลาหูมาก ทั้งนี้ใชบรรเลงประกอบพิธีกรรมตางๆ หลังจากใช 
หนอโกมาบรรเลงเสร็จสิ้นจึงใหหนอเซะใชในชวงเทศกาลปใหมของลาหู กินขาวใหม 
งานทำบุญหรือเลี้ยงผีเรือน และประเพณีสงเคราะหหมูบาน 

ลักษณะทางกายภาพทั่วไปของหนอเซะ 
หนอเซะ เปนเครื่องเปาลมเขาออกเพื่อใหเกิดเสียง ประกอบดวย ไมไผตรง 

ยาวลดหลั่นกันจำนวน 5 ทอเสียง เจาะรูเพื่อกดนิ้วทำใหเกิดเสียงและมีลิ้นอยูภายในทอ 
ความยาวจากฐานถึงทอบนสุดประมาณ 1.15 เมตร สอดเขากับน้ำเตา น้ำเตามีขอตอ
ออกมาใหยาวขึ้นเพ่ือความสะดวกเวลาเตนบรรเลง มีกระบอกครอบแนวตั้งท่ีทอเสียง  
1 อัน เพื่อใหเกิดเสียงดังกังวาน และกระบอกครอบแนวนอนอีกทอหนึ่งใหเสียงดัง
กังวานเชนกัน หนอเซะผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ไดแก ไมไผตง น้ำเตา ขี้ชันโรง และไมไผ
ซูวู ชนิดละเอียด สำหรับทำล้ินของแตละทอทำใหเกิดเสียง เปนภูมิปญญาต้ังแตบรรพบุรุษ 
ท่ีสืบทอดการผลิตและการบรรเลง 

  
ลักษณะกายภาพและระบบเสียงของหนอเซะ ซึ่งเปนชื่อเรียกเสียงของแตละทอเสียง 

ภาพท่ี 1 หนอเซะ 

ภาพที่ 2 ลักษณะกายภาพและระบบเสียงของหนอเซะ 
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การเรียกชื่อทอเสียงตางๆ ของหนอเซะ ซึ่งมีความหมายเปนครอบครัวที่มีแมและลูกๆ มีดังนี้ 
นาเน หรือคนสุดทองและเสียงที่ไดคือ แน แน 
เกเชมา หรือคนที่สอง 
หนอละมา 
กาหอเวง หรือคนแรก มีเสียง กอ กอ 
หนอกูมา หรือแม 
  
ระบบเสียงของหนอเซะ 
ผูวิจัยทำการวัดระบบเสียงโดยการบันทึกเสียงจากการเปาไลเสียงหนอเซะจากเสียงต่ำสุดไปถึงสูงสุด นำเสียงที่ได 

มาประมวลผลดวยโปรแกรมเวฟแลบ ซึ่งเปนโปรแกรมที่ใชสำหรับจัดการเสียง เชน ตัดตอเสียง เพิ่มเสียง ลดเสียง อีกทั้งยังหา
ระดับเสียงเปนคาเซ็นต และนำคาที่ไดมาใชอางอิงทฤษฎีระบบแบงเทาของ อเล็กซานเดอร เจ. เอลลิส (Alexander J. Ellis: 
1885)1 กับแผนภูมิแสดงคาเซ็นต ดังนี้ 

 

ทอเสียง 1 ทอ จะได 1 ตัวโนต นำมาวิเคราะหระบบเสียง และหาคาความถี่ คาเซ็นต คาเบ่ียงเบนจากระบบแบงเทา 
และเสียงใกลเคียงกับโนตสากล โดยสัญลักษณ I คือทอเสียงท่ี 1, II คือทอเสียงที่ 2, III คือ ทอเสียงที่ 3, IV คือทอเสียงที่ 4 
และ V คือทอเสียงที่ 5  

การประมวลผลโดยโปรแกรมเวปแลบ เพื่อหาคาความถี่ คาเซ็นต คาเบ่ียงเบนจากระบบแบงเทา และเสียงใกลเคียงกับ
โนตสากล ดังน้ี 

แผนภูมทิี่ 1 ระบบเสียงแบงเทาของอาเล็กซานเดอร เจ. เอลลิส 

 ผูวิจัยไดนำระดับเสียงของหนอเซะมาเปรียบเทียบกับแผนภูมิระบบเสียงแบงเทาตามที่เปรียบเทียบ ดังนี้  

แผนภูมิที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบระดับเสียงของหนอเซะเม่ือเปรียบเทียบระบบแบงเทา 

ระบบเซนต 

ระดับเสียงหนอเซะ 

1 นักฟสิกสและนักสัทศาสตร ผูคนพบระบบเซนต (The cent system) ซึ่งใชวัดระดับเสียงดนตรี The Cent system ทำใหเกิดแนวคิด 
แบบ Comparative Musicology ปรากฏผลดีเปนรูปธรรมในงานของ Ellis ชื่อ “On the musical scales of various nations” (1885)  
ซึ่ง Ellis ไดใชระบบเซนตในการวัดและวิเคราะหบันไดเสียงของวัฒนธรรมดนตรี (non-Western) ผลงานดังกลาวเปนจุดเริ่มตนท่ีสำคัญ 
เปดโลกทัศนใหกับนักวชิาการดนตรีอื่นไดใชเปนแนวทางในการศึกษาดนตรีวิทยาเชิงเปรียบเทียบในวัฒนธรรมอื่นตอมา 
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ภาพที่ 3 แสดงลำดับเสียงของหนอเซะบนบรรทัด 5 เสน 

I  คือ โนต C4  วัดคาเบี่ยงเบนไดที่  +11 Cents ความถี่เสียงท่ี 139.5 Hz 
II  คือ โนต F4  วัดคาเบี่ยงเบนไดที่  +43 Cents ความถี่เสียงที่ 179 Hz 
III  คือ โนต G4  วัดคาเบี่ยงเบนไดที่  -14 Cents ความถี่เสียงที่ 206 Hz 
IV  คือ โนต B4  วัดคาเบี่ยงเบนไดที่  +29 Cents ความถี่เสียงที่ 251.1 Hz 
V  คือ โนต C5  วัดคาเบี่ยงเบนไดที่  +4 Cents ความถี่เสียงที่ 272.7 Hz 
ผูวิจัยจัดลำดับเสียงของเครื่องดนตรีบนบรรทัด 5 เสน โดยใชระบบบันทึกแบบไมโครโทน เพื่อกำหนดใชเครื่องหมาย

แปลงเสียง (Accidental) ไดดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
ลำดับเสียงของหนอเซะ พบวา มีเสียง 5 เสียง คือ โดยเสียงเหลานี้เปนเสียงที่ไดจากการเปา 

ไลเสียงจากเสียงต่ำไปหาเสียงสูง สามารถวิเคราะหในทางดนตรีไดวา ลำดับเสียงเหลานี้มีความคลายกับรูปของคอรดแบบ  
Dominant 7th นั่นคือ ลำดับเสียงของหนอเซะมีความคลายคลึงกับเสียงในคอรด C# Dominant 7th หรือ C#7 นั่นเอง  
ถึงแมเสียงท่ีไดนั้นจะมี 5 เสียง มีความคลายคลึงบันไดเสียงแบบ 5 เสียง (Pentatonic Scales) ซึ่งไมตรงกับบันไดเสียง 
แบบ 5 เสียง ที่มีโนตตรงกับบันไดเสียงไดอะทอนิกที่ใชกันทั่วไป 

 
เครื่องดนตรีหนอกูมา 
หนอกูมา เปนแคนขนาดใหญ ใชประกอบพิธีกรรมตางๆ ของชาวลาหู 

เคร่ืองดนตรีชนิดนี้เปนเอกลักษณเฉพาะประจำของลาหู ปจจุบันหาดูไดยาก 
ท้ังน้ีเน่ืองจากไมคอยมีผูเช่ียวชาญการบรรเลง หนอกูมามีความสำคัญตอพิธีกรรม
มาก พิธีกรรมท่ีใชหนอกูมาบรรเลงคือ เทศกาลปใหมของลาหู กินขาวใหม 
งานทำบุญหรือเลี้ยงผีเรือน และประเพณีสงเคราะหหมูบาน ชาวลาหูเชื่อวา 
ถาไมมหีนอกูมามาใชบรรเลงก็จะไมสามารถส่ือสารถึงเทพเจาใหรบัรู และจึงจะ 
ใหพร หนอกูมายังใชบรรเลงเพื่อประกอบการเตนจะคึ ซึ่งเปนพิธีบวงสรวง 
แดเทพเจา ในวันพิธีใหไปเปาที่บานปูจารย เพื่อใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรูวาบานนั้น 
มีงาน เสร็จแลวนำหนอกูมามายังลานเตนจะคึ 

ลักษณะทางกายภาพทั่วไปของหนอกูมา  
หนอกูมา เปนแคนขนาดใหญท่ีสุดในบรรดาแคนของลาหู เปนเคร่ืองดนตรี

ประเภทลม เปาลมเขาออกเพ่ือใหเกิดเสียง ประกอบดวยไมไผตรงยาว 
ลดหล่ันกันจำนวน 5 ทอเสียง เจาะรูเพื่อกดน้ิวทำใหเกิดเสียงและมีลิ้น 
อยูภายในทอ ความยาวจากฐานน้ำเตาถึงทอบนสุด 1.15 เมตร สอดเขากับ
น้ำเตา น้ำเตามีขอตอออกมาใหยาวข้ึนเพ่ือความสะดวกเวลาเตนบรรเลง  
มีกระบอกครอบแนวตั้งที่ทอเสียง 1 อัน เพื่อใหเกิดเสียงดังกังวาน และ 
กระบอกครอบแนวนอนอีกทอหนึ่งใหเสียงดังกังวานเชนกัน 

ภาพท่ี 4 หนอกูมา 
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หนอกูมาผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เชน ไมไผตรง น้ำเตา ขี้ชันโรง และไมไผซูวู ชนิดเดียวกับผลิตหนอเซะ แตมี 
ความแตกตางตรงท่ีทอเสียงจะยาวกวาและใหเสียงท่ีต่ำกวาหนอเซะ มีลำโพงท่ีครอบทออยู 3 อัน ลำโพงท่ีครอบทอยาวสุด 
คือ น้ำเตาใหเสียงต่ำสุด 

ระบบเสียงของหนอกูมา 
ผูวิจัยใชกระบวนเดียวกันในการวัดระบบเสียงของเครื่องดนตรีหนอเซะ โดยอางอิงทฤษฎีระบบแบงเทาของ  

อเล็กซานเดอร เจ. เอลลิส ซึ่งแตละทอเสียงของหนอกูมามีเสียงเกิดจากการเปาและดูด การกดบนทอเสียงจะได 1 ตัวโนต 
ดังน้ันคาความถี่ คาเซ็นต คาเบี่ยงเบนจากระบบแบงเทา และเสียงใกลเคียงกับโนตสากล ดังนี้ 

 

ภาพที่ 5 ลักษณะทางกายภาพทั่วไปของหนอกูมา 

แผนภูมิที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบระดับเสียงของหนอกูมาเมื่อเปรียบเทียบระบบแบงเทา 

การประมวลผลโดยโปรแกรมเวปแลปเพื่อหาคาความถี่ คาเซ็นต คาเบี่ยงเบนจากระบบแบงเทา และเสียงใกลเคียงกับ
โนตสากล ดังน้ี 

I  คือ  โนต C3  วัดคาเบี่ยงเบนไดที่  +28 Cents  ความถี่เสียงที่  70.4 Hz 
II  คือ  โนต D3  วัดคาเบี่ยงเบนไดที่  -40 Cents  ความถี่เสียงที่  71.7 Hz 
III  คือ  โนต F3  วัดคาเบี่ยงเบนไดที่  +32 Cents  ความถี่เสียงที่  188.4 Hz 
IV  คือ  โนต C4  วัดคาเบี่ยงเบนไดที่  -34 Cents  ความถี่เสียงที่  143 Hz 
V  คือ  โนต D4  วัดคาเบี่ยงเบนไดที่  -28 Cents  ความถี่เสียงที่  144.5 Hz 
VI  คือ  โนต F4  วัดคาเบี่ยงเบนไดที่  -41 Cents  ความถี่เสียงที่  170.5 Hz 

 

ระบบเซนต 

ระดับเสียงหนอกูมา 
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ผูวิจัยจัดลำดับเสียงของเครื่องดนตรีบนบรรทัด 5 เสน โดยใชระบบบันทึกแบบไมโครโทน เพื่อกำหนดใชเครื่องหมาย
แปลงเสียง (Accidental) ไดดังนี้ 

  
 
 
 
 
 
 
ลำดับเสียงของหนอกูมาจะพบวามีเสียงอยู 6 เสียง คือ โดยเสียงเหลานี้เปนเสียงท่ีได 

จากการเปาไลเสียงจากเสียงต่ำไปหาเสียงสูง สามารถวิเคราะหในทางดนตรีไดวา ลำดับเสียงเหลานี้เปนเสียงท่ีเปนเอกลักษณ
เฉพาะเครื่องดนตรีหนอกูมา สามารถบอกไดวาเปนโหมดเสียงเฉพาะหนอกูมา  

  
เครื่องดนตรีตือ 
ตือ เปนเครื่องดนตรีอีกชนิดหนึ่งที่มีมาตั้งแตสมัยโบราณของกลุมชาติพันธุลาหู เครื่องดนตรีชนิดนี้จัดอยูในกลุมเพ่ือ 

ใหความสนุกสนาน เพื่องานเตนจะคึ เทศกาลปใหม เทศกาลกินขาวใหม ไมสามารถใชแทนพิธีกรรมอ่ืนได ตือจะใชบรรเลง 
งานปใหมหลังพิธีกรรมทุกอยางเสร็จ และหลังการเปาหนอกูมาเสร็จ ประวัติศาสตรของตือนั้นนายจะบู โกศลไพรพนา  
อธิบายไววา “ตือเปนเครื่องดนตรีโบราณ สมัยบรรพบุรุษ สมัยรุนพอก็ยังใช สมัยอยูเมืองจีนก็ใชตือเลนในงานเตนจะค”ึ 

ลักษณะกายภาพทั่วไปของตือ  
ตือ เปนเครื่องดนตรีในกลุมเคร่ืองสาย ผลิตเสียงโดยอาศัยการสั่นสะเทือนของสาย มีลักษณะคลายซึงของชาวลานนา

ทางภาคเหนือของไทย และมีลักษณะใกลเคียงซือบึ หรือซือบือของกลุมชาติพันธุลีซู ตือเปนเคร่ืองดนตรีที่ทำมาจากไม  
สดัสวนไมแนนอน ขนาดแตกตางกนัไปตามความพอใจและความถนดัผูบรรเลง ตอืมสีาย 3 สาย ทำมาจากสายเบรครถจกัรยาน 
ตัวของตือทำจากไมเนื้อแข็งเจาะใหเปนรูเพื่อเปนโพรงเสียงและขึงดวยหนังแลน (ตะกวด) บางครั้งใชหนังวัวแทนได คอของตอื
ทำจากไมเนื้อแข็งตอเขากับตัวตือตอเชื่อมดวยขี้ชันโรง สวนหัวตือ มีลูกบิด 3 อัน เพื่อขึ้นเสียงสูงต่ำของสาย และอีกดานหนึ่ง
ของสายมีสะพานสายรองสาย ตือใชเขาสัตวทำเปนที่ดีด 

 

ภาพที่ 6 แสดงลำดับเสียงของหนอกูมาบนบรรทัด 5 เสน 

ภาพท่ี 8 ลักษณะกายภาพทั่วไปของตือ ภาพที่ 7 ตือ 
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ระบบเสียงของตือ 
ผูวิจัยใชวิธีการเดียวกันในการวัดระบบเสียงของเครื่องดนตรีหนอเซะ หนอกูมา โดยอางอิงทฤษฎีระบบแบงเทาของ  

อาเล็กซานเดอร เจ. เอลลิส โดยการดีดเสียงของตือจากลำดับเสียงต่ำไปหาเสียงสูง ไดดังนี้ 
  

การประมวลผลโดยโปรแกรมเวปแลปเพื่อหาคาความถี่ คาเซ็นต คาเบี่ยงเบนจากระบบแบงเทา และเสียงใกลเคียงกับ
โนตสากล ดังน้ี 

I  คือ โนต F4  วัดคาเบี่ยงเบนไดที่ +35 Cents  ความถี่เสียงที่  356.3 Hz 
II  คือ  โนต A4 วัดคาเบี่ยงเบนไดที่  -14 Cents  ความถี่เสียงที่  429 Hz 
III  คือ  โนต B4  วัดคาเบี่ยงเบนไดที่ -20 Cents  ความถี่เสียงที่  480 Hz 
IV  คือ  โนต C5  วัดคาเบี่ยงเบนไดที่  +23 Cents  ความถี่เสียงที่  530.3 Hz 
V  คือ  โนต E5  วัดคาเบี่ยงเบนไดที่  -21 Cents  ความถี่เสียงที่  651.4 Hz 
ผูวิจัยจัดลำดับเสียงของเครื่องดนตรีบนบรรทัด 5 เสน โดยใชระบบบันทึกแบบไมโครโทน เพื่อกำหนดใชเครื่องหมาย

แปลงเสียง (Accidental) ไดดังนี้ 
  

แผนภูมิที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบระดับเสียงของตือเมื่อเปรียบเทียบระบบแบงเทา 

การอภิปรายผล 
 
การศึกษาเคร่ืองดนตรีของชาวลาหู พบวา เครื่องดนตรีประเภทเคร่ืองเปา คือ หนอเซะ และหนอกูมา สวนเครื่องสาย

คือ ตือ เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเปาจะมีลำดับเสียง 5-6 เสียง หนอเซะและหนอกูมาจะใชในกิจกรรมและพิธีกรรมในชุมชน 
สวนเครื่องสายจะใชในหลังพิธีกรรมและงานรื่นเริงตางๆ มีบันไดเสียงแบบ เพนตาโทนิก  

สังคมวัฒนธรรมลาหูมีดนตรีเปนสวนสำคัญในการประกอบพิธีกรรม วิถีชีวิตชาวลาหูยังคงตองมีดนตรีอยู ดนตรีลาหู 
ยังเกี่ยวของกับวิถีชีวิตอยางแยกไมออก สามารถใชดนตรีเพื่อการผอนคลายจากการทำงานดวยเพลงรองลาหู หรือบทเพลง
จากเครื่องดนตรี ดนตรีในสังคมลาหูยังเชื่อมโยงใหผูคนเขามามีสวนรวม ทำใหเกิดความสามัคคีตามมา อีกทั้งยังชวยขัดเกลา
ลูกหลาน เยาวชนลาหูใหเปนคนดี มีสัมมาคารวะตอผูใหญ หากชาวลาหูไมสืบทอดดนตรีของตนแลวก็จะสงผลกระทบกับ
พิธีกรรมที่สืบทอดกันมาแตครั้งบรรพบุรุษ ดนตรีมีสวนสำคัญในทุกสวนของพิธีกรรม โดยเฉพาะงานใหญของลาหู เชน  

ภาพที่ 9 แสดงลำดับเสียงของตือบนบรรทัด 5 เสน 

ระบบเซนต 

ระดับเสียงตือ 
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งานปใหม งานกินขาวใหม การเตนจะคึ ทำบุญบาน และทำบุญหมูบาน ซึ่งตองมีเครื่องดนตรีหลักคือ หนอกูมา ใชบรรเลง 
เพ่ือสื่อสารกับผีฟาใหรับรูถึงพิธีกรรม อำนวยอวยพรใหงานน้ันๆ มีความราบร่ืน ชาวบานในชุมชนมีแตความสุข นำส่ิงดีๆ  
มาในหมูบาน นอกจากหนอกูมายังมีหนอเซะ และตือที่บรรเลงสรางความบันเทิงใหแกชาวบานผูรวมงาน  

ดนตรลีาหูยงัเปนศนูยรวมความบันเทงิ ทัง้นีเ้กดิจากการท่ีชาวบานเขารวมพธิ ีเชน งานปใหม มกีารเตนจะค ึดนตรจีะเปน
สวนนำพาผูคนเขาเตนรวมกัน สรางความสนุกสนาน และความสามัคคีแกคนในหมูบาน คนที่เหนื่อยจากการเตนรำจะหยุดพัก
นั่งจิบน้ำชา ตั้งวงพูดคุยอยางสนุกสนาน บางก็มีโอกาสไดทดลองฝกเปาหนอ ฝกดีดตือ กลุมเยาวชนมีการจับกลุมเลนประทัด
และพูดคุยในบริเวณลานเตนบาง ดานนอกลานเตนจะคึบาง ซึ่งสอดคลองกับ ปรานี วงศเทศ (2525 และ 2530) กลาววา 
ดนตรีเปนสวนประกอบในการละเลน และใหความบันเทิง เปนสวนประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและพิธีการเกี่ยวกับชีวิต 
บทเพลงตางๆ ของชาวลาหูที่บรรเลงออกมา และรองออกมานั้น มีเนื้อหา หรือความหมายสอดแทรกขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ความเชื่อตางๆ เขาไว ทำใหดนตรีลาหูเปนสวนหนึ่งที่ชวยขัดเกลา สงเสริมศิลปวัฒนธรรมในสังคมลาหูไปในตัว 
ดนตรเีปนสวนประกอบหนึง่ของบรบิทวฒันธรรมของชาวลาหูบานขอบดง ขอปฏบิตัติางๆ รวมถงึวรรณกรรมทางดนตรขีองลาหู
นัน้ถือเปนรูปแบบที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรมแบบ “มุขปาถะ” เปนวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นกับหลายกลุมในภูมิภาคนี้ ผูมีความสามารถ 
เลนเครื่องดนตรีไดจะเปนผูไดรับความยกยองจากชาวบาน เปนที่นานับถือของสังคม เนื้อหาของบทเพลงนั้นไดสอดแทรก 
การสั่งสอนลูกหลาน สอดแทรกความรูเร่ืองวิถีชีวิตจากอดีตที่ผานมา  

ดนตรีของชาวลาหูเปนวัฒนธรรมที่ดีงาม เปนสิ่งที่สรางความสัมพันธภายในชุมชน สังคมวัฒนธรรมทั่วโลกลวนมีเพลง
ของกลุมชาติพันธุ และเพลงลาหูมีบทบาทสำคัญในทุกๆ สังคมมายาวนาน จากการศึกษาวิเคราะหบทเพลงลาหูในสังคมและ
วัฒนธรรมลาหู จากการเก็บขอมูลภาคสนามเปนหลัก และศึกษาจากขอมูลเอกสารตางๆ พบวา มีบทบาทสำคัญหลายประการ 
บทบาทในการใชสรางความสัมพันธระหวางผูคนในชุมชนและตางชุมชน บทเพลงอันเกิดจากการเลนเครื่องดนตรีตางๆ ของ
ชาวลาหูมีความเกาแกที่สุด เปนสิ่งที่สามารถเชื่อมความสัมพันธสำหรับสมาชิกในครอบครัว และสมาชิกของชุมชนใหเขามา 
มีสวนรวมกับกิจกรรมชุมชน การส่ือสารดวยภาษาดนตรีเปนสิ่งท่ีสังคมลาหูยึดถือเปนประเพณีปฏิบัติกันอยางแยกไมออกได
จากสังคม สำหรับผูที่มีหนาที่ที่จะสื่อสารถายทอดบทเพลงไดตองเปนผูที่มีความสามารถ เปนผูทรงความรู หรือผูอาวุโสประจำ
ชุมชน หรืออาจเปนเยาวชนผูใฝเรียนรู จึงจะเปนคนสื่อสารแกชาวบานได ดังที่ ณรงค เส็งประชา (2537: 45) กลาววา  
การขัดเกลาทางสังคมเปนกระบวนการปลูกฝงบรรทัดฐานของกลุมใหเกิดข้ึนในตัวบุคคลซ่ึงเปนสมาชิกของสังคม เพื่อใหอยู
รวมกันและทำงานรวมกับผูอื่นในสังคมไดดวยดี และการขัดเกลาทางสังคมเปนกระบวนการหลอหลอมทางวัฒนธรรม  
ซึ่งบุคคลจะเรียนรูในเร่ืองพ้ืนฐานตางๆ คือ คานิยม ความเช่ือ และพฤติกรรมของสังคม ในทางสังคมวิทยาถือวาบุคคลทุกคน
จะตองผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ตั้งแตแรกเกิดจนตาย ในระยะแรกของชีวิตจะไดรับการอบรมใหเรียนรูเพ่ือความ 
อยูรอด และเรียนรูกฎขอบังคับของสังคม เชน การกินอยู การนอน ฯลฯ บทบาทของดนตรีลาหูก็เชนกันมีสวนชวยขัดเกลา
สังคมความเปนชาวลาหูตั้งแตแรกเกิดจนตาย ความเชื่อ คานิยม วัฒนธรรมท่ีฝงแนนสืบทอดมายาวนาน ทำใหเกิดอัตลักษณ
ลาหูตราบจนทุกวันนี้ 

 
 

ขอเสนอแนะ 
 
การศึกษาเร่ืองเคร่ืองดนตรีของกลุมชาติพันธุลาหูในเขตพ้ืนท่ีโครงการหลวงอางขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม  

มีประเด็นที่นาศึกษาคนควาเพิ่มเติมดังนี้ 
1. การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนเพียงการศึกษาเคร่ืองดนตรีของชาวลาหูในเขตพ้ืนที่โครงการหลวงอางขาง อำเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม ควรทำการศึกษาดนตรีของชาวลาหูในพื้นที่อื่น อำเภออื่น หรือจงัหวัดอื่น รวมไปถึงลาหูที่อยูตางประเทศ 
2. จากการบันทึกขอมูลภาคสนามวิจัยผูวิจัย พบวา ผูใหขอมูลสวนใหญเปนผูสูงอายุ ดังนั้นหนวยงานที่เก่ียวของ เชน 

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมประจำจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ เปนตน ควรเรงรณรงค และสงเสริมดนตรีของชาวลาหู โดยใหทุกหนวยงานมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน
ในการพัฒนาดนตรีลาหู มีการจัดการอบรม และถายทอดเพื่อใหความรูเกี่ยวกับประโยชน และคุณคาของเพลงลาหู ควรใช
บทเพลงท่ีเปนลักษณะเฉพาะ มเีอกลกัษณชมุชนทองถ่ินเพือ่ความตระหนักรกัทองถ่ิน และเปนการพฒันาดานอืน่ๆ ควบคูไปดวย 
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รศ.ดร.พัชรา ตันติประภา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ผศ.ดร.วสันต จอมภักดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

อ.ดร.คณิเทพ ปตุภูมินาค มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รศ.ไพรัช ตระการศิรินนท มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รศ.ศิริพงษ ลดาวัลย ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผศ.ดร.วัชรพงษ ธัชยพงษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ผศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
อ.ดร.วรัทยา แจงกระจาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รศ.อรชร มณีสงฆ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
อ.ดร.สินธุ สโรบล มหาวิทยาลัยแมโจ 

รศ.ดร.นิวุฒิ หวังชัย มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผศ.ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน มหาวิทยาลัยแมโจ 
อ.ดร.พูลพงศ สุขสวาง มหาวิทยาลัยบูรพา 
รศ.ดร.มนตรี แยมกสิกร มหาวิทยาลัยบูรพา 
รศ.ดร.โกสุม สายใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
อ.ดร.กรรณิกา เจิมเทียนชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ทพ.ดร.สุรสิงห วิศรุตรัตน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
ดร.นพ.ชูสิน สีลพัทธกุล โรงพยาบาลสารภี 
ผศ.ดร.บุลรัตน สิทธิพงศ โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ 
อ.ดร.เทิดชาย ชวยบำรุง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ผศ.ดร.วรรณทนี สันติกุล Hong Kong Polytech University 
Professor Andreas Zins Vienna University  
ผศ.ดร.บุษบา สิทธิการ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
รศ.ดร.โกศล มีคุณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
ผศ.ดร.วรรณา ศิลปอาชา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ผศ.ร.ท.หญงิ ดร.เกดิศริ ิเจรญิวศิาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หาดใหญ 
ผศ.ดร.นิเวศน อรุณเบิกฟา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
รศ.ดร.ไพบูลย ศรีชัยสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผศ.ดร.ดนุลดา จามจุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รศ.ดร.พงษแกว อุดมสมุทรหิรัญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผศ.ดร.ศรัณย นักรบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร 

รศ.ดร.สุดารัตน สิทธิสมบัติ มหาวิทยาลัยเนช่ัน 
อ.ดร.วารัชต มัธยมบุรุษ มหาวิทยาลัยพะเยา 

อ.ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี มหาวิทยาลัยพะเยา 
ผศ.ดร.รณิดา ปงเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
รศ.ดร.วรรณวดี มาลำพอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

รศ.สนิท สัตโยภาส มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ผศ.ดร.พวงพยอม ชิดทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ผศ.ดร.กมลณัฏฐ พลวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
อ.ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
อ.ดร.จุไรรัตน จุลจักรวัฒน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
อ.ดร.จิตมิา กตัญู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
อ.ดร.จตุพร เสถียรคง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

รายนามผูทรงคุณวุฒิ 
ÇÒÃÊÒÃÇÔ¨ÑÂÃÒªÀÑ¯àªÕÂ§ãËÁ‹ 
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วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม  
เปนวารสารเพ่ือรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม 

โดยมีเปาหมายและขอบเขต (Aim and Scope) ที่รับตีพิมพบทความที่เปนประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น  
ทางดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และการศึกษา ที่สามารถแสดงไดเปนที่ประจักษวาสามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคม 
ชุมชน และทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรูในปญหา 
และแนวทางแกไขของชุมชน และทองถิ่น โดยมีองคประกอบทางดานงานวิจัยที่บงช้ีสภาพการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ ชุมชน 
และสังคม เปนงานวิจัยที่มีสวนรวมและไดรับการยอมรับของสังคม และงานวิจัยที่ใชองคความรูหรือความเชี่ยวชาญที่ทำใหเกิด
การเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น หรือสามารถคาดการณ ประเมินผลลัพธการเปล่ียนแปลง และเสนอแนวทางการพัฒนาสังคม  
ชุมชน และทองถิ่นใหยั่งยืน 

 
 
รูปแบบของวารสาร 

 
• กำหนดออก ปละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม-มีนาคม ฉบับท่ี 2 เดือนเมษายน-กันยายน 
• บทความท่ีตีพิมพตองผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ บทความละ 2 ทาน 
 

 
รูปแบบการเขียนบทความ/บทความวิจัย 

 
กองบรรณาธิการไดกำหนดระเบียบการสงตนฉบับไวใหผูเขียนยึดเปนแนวทางในการสงตนฉบับสำหรับการตีพิมพลง 

“วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” และกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบตนฉบับกอนการตีพิมพ เพื่อใหวารสารมีคุณภาพ
สามารถนำไปใชอางอิงได โดยวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม ตั้งแตฉบับท่ี 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556-มีนาคม พ.ศ.2557 จะเปน
วารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม โดยการกำหนดเปาหมายและขอบเขต (Aims & Scope) ที่จะตีพิมพบทความท่ีเปน
ประโยชนตอสังคมหรือทองถ่ิน ทางดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตร และการศึกษา ที่สามารถแสดงไดเปนที่ประจักษวา
สามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคมและกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปล่ียนแปลงในความตระหนักและ 
การรับรูในปญหาและแนวทางแกไขของชุมชน โดยเนื้อหาของบทความควรจะนำเสนอใหเห็นถึงประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

• สภาพการณกอนการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น (ในบทนำ ที่มาของปญหา) 
• การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย (มีผูแตงรวมเปนภาคเอกชนหรือตัวแทนชุมชน) 
• กระบวนการท่ีทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้น (วิธีการทดลอง บทสรุปเชิงเสนอแนะ) 
• ความรูหรือความเช่ียวชาญที่ใชในการทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงนั้น (ทฤษฎีและกรอบแนวคิด) 
• การคาดการณสิ่งที่จะตามมาภายหลังจากการเปล่ียนแปลงไดเกิดขึ้นแลว (ขอเสนอแนะหลังบทสรุป) 
• การประเมินผลลัพธการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น (เปน Outcome ของงาน พิจารณาจากการนำไปใชประโยชน  

 และ Citation) 
• แนวทางการติดตามและธำรงรักษาพัฒนาการที่เกิดข้ึนใหคงอยูตอไป (เปน Outcome ของงาน พิจารณาจาก 

 การนำไปใชประโยชน และ Citation) 
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การเตรียมตนฉบับบทความ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
รูปแบบการพิมพ 
1. ตัวอักษร : ใชตัวอักษร Angsana New โดยชื่อบทความใชอักษรตัวหนา ขนาด 20 pt ชื่อผูเขียนและหัวขอหลัก 

ใชอักษรตัวหนา ขนาด 18 pt และเนื้อเรื่องใชอักษรตัวปกติ ขนาด 16 pt 
2. การตั้งคาหนากระดาษ : บนและซาย ขนาด 1.5 นิ้ว ลางและขวา ขนาด 1 นิ้ว 
3. ความยาวของเนื้อหา : ไมเกิน 15 หนา รวมตารางรูปภาพ และเอกสารอางอิง 
4. รูปแบบการใชภาษาอังกฤษในเนื้อเรื่องภาษาไทย : 
 - ชื่อวิทยาศาสตร คำขึ้นตนใหใชอักษรตัวใหญ และใชตัวอักษรเอียง เชน Uglena acus  
 - ชื่อเฉพาะใหขึ้นตนดวยตัวใหญทุกคำ เชน Berdmann, Lemmermann 
 - ภาษาอังกฤษท้ังในและนอกวงเล็บใหใชตัวเล็ก เชน random complete block design 
 - ตัวยอใหใชอักษรตัวใหญทั้งหมด และควรมีคำเต็มบอกไวในการใชครั้งแรก เชน (random complete block  

  design, RCBD) 
 

 
การเรียงลำดับเนื้อหา  

 
1. ชื่อเร่ือง (Title) : ใชทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษเฉพาะตัวอักษรแรกของช่ือเร่ืองเทานั้น 

ที่ใชตัวพิมพใหญ (capital letter) นอกนั้นใชตัวพิมพเล็ก ยกเวนชื่อเฉพาะ 
2. ชื่อผูวิจัย : เฉพาะผูวิจัยหลักใหพิมพดวยตัวหนา โดยระบุสถานที่ทำงานหรือหนวยงานที่สังกัด และอีเมล 
3. บทคัดยอ (Abstract) : (ภาษาไทยกอนและตามดวยภาษาอังกฤษ) เปนการสรุปสาระสำคัญ ประเภทวิจัย 

วัตถุประสงค วิธีดำเนินการวิจัย และสรุปผลการวิจัยท่ีกระชับและชัดเจน ระบุตัวเลขสถิติที่สำคัญ ใชภาษารัดกุมเปนประโยค
สมบูรณและเปนรอยแกว ไมแบงเปนขอๆ โดยบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไมควรเกิน 1 หนากระดาษขนาด A4 
และใหระบุคำสำคัญ (keywords) ไวทายบทคัดยอในแตละภาษา 

4. บทนำ (Introduction) : ใหเขียนอธิบายปญหา วัตถุประสงค และการตรวจสอบเอกสาร 
5. ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) : อธิบายถึงเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทดลองและอธิบายวิธีการศึกษา

ทดลอง 
6. ผลการวิจัย (Results) : การเขียนเสนอผลการศึกษาควรกระชับและแสดงการวิจัยถึงผลท่ีชัดเจน หากมีตาราง 

กราฟ หรือรูปภาพ ใหมีเนื้อหาหรือวิธีการอธิบายประกอบ 
7. การอภิปรายผล (Discussions) : การเขียนอภิปรายผลการศึกษา เปนการช้ีแจงผลการวิจัยวาตรงตาม

วตัถปุระสงค สมมติฐานของการวิจยั สอดคลองหรอืไมสอดคลองกับผลการวจิยัของผูอืน่ทีม่อียูกอนหรอืไม อยางไร ดวยเหตผุลใด 
เปรียบเทียบหรือตีความเพื่อเนนความสำคัญของงานและสรุปใหเขาใจงายที่สุด 

8. บทสรุปหรือขอเสนอแนะ (Conclusion or Suggestions) : ใหเขียนสรุปสาระสำคัญของผลงานวิจัยวาเปนไป
ตามวัตถุประสงคหรือไม โดยเนนถึงปญหาหรือขอโตแยงในสาระสำคัญ ตลอดจนขอเสนอแนะที่เปนประโยชน 

9. กิตติกรรมประกาศ หรือคำขอบคุณ (Acknowledgement) : อาจจะมีหรือไมมีก็ได โดยเปนการแสดง 
ความขอบคณุผูชวยเหลือในงานวิจัยแตไมไดเปนผูรวมในงานวิจัย 
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รูปแบบการเขียนรายการอางอิง 
 
การอางอิงแบบแทรกปนไปกับเนื้อหา : เนื้อหาบทความใชระบบการอางอิงแบบนามป (ชื่อ-นามสกุลของผูแตง,  

ปที่พิมพ) ตัวอยางเชน ....ลมุล รัตตากร (2529) ไดกำหนดคุณสมบัติของ……… 
เอกสารอางอิง : การเขียนเอกสารอางอิงใหเรียงเอกสารท่ีใชอางอิงท้ังหมดตามลำดับอักษรตัวแรกของรายการท่ีอางอิง 

โดยเรียงลำดับแบบพจนานุกรม และใหเรียงภาษาไทยข้ึนกอนภาษาอังกฤษ มีรูปแบบการเขียน ดังนี้ 
1. หนังสือ 

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. สถานที่พิมพ: สำนักพิมพ.  
สลีาภรณ บวัสาย. 2549. เศรษฐกจิพอเพยีง รวมเรยีนรู สานขาย ขยายผล. พมิพครัง้ท่ี 1. กรงุเทพมหานคร: อมรนิทรพริน้ติง้

แอนดพับลิชชิ่ง. 
Courtney, T. K. 1965. Physical Fitness and Dynamic Health. New York: McGrew-Hill Inc. 

2. วารสาร 
ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร (ชื่อเต็มหรือยอก็ได). ปที่ (ฉบับท่ี): เลขหนาเริ่มตน-เลขหนาสิ้นสุด. 
ไพฑูรย สินลารัตน. 2531. การปฏิรูปหลักสูตรมหาวิทยาลัยในประเทศท่ีกำลังพัฒนา. อุดมศึกษา. 13 (34): 14-20. 
Elmastas, M., O. lsildak, I. Turkekal and N. Temar. 2007. Determination of antioxidant activity and antioxidant 

compounds inwild edible mashroom. Food Composition and analysis. 20: 337-345  
3. วิทยานิพนธ 

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ. ระดับวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ คณะ สถาบัน 
การศึกษา. 

ยุรีพรรณ แสนใจยา. 2545. แนวทางการพัฒนาไรชาสุวิฬุห อำเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย เปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร. 
วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  

4. เอกสารวิชาการอื่นๆ 
ชื่อ สกุล ผูเขียนหรือหนวยงาน. ปที่พิมพ. ชื่อเร่ืองหรือชื่อหนังสือ. ประเภทของเอกสาร. สถาบันหรือหนวยงานท่ีจัดพิมพ. 

สถานที่พิมพ.  
คณะกรรมการอำนวยการคัดสรรสุดยอดหน่ึงตำบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย. 2549. คูมือคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ. 

สำนักนายกรัฐมนตรี. กรุงเทพมหานคร. 
5. สื่ออิเล็กทรอนิกส 

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. (ระบบออนไลน). แหลงขอมูล: ชื่อ website (วัน เดือน ป ที่สืบคนขอมูล)  
วิจารย พานิช. 2554. วิชาการรับใชสังคม. (ระบบออนไลน). แหลงขอมูล: http://www.gotoknow.org/posts/440436  

(27 เมษายน 2556) 
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การสงตนฉบับ  
 
1. ผูสงบทความจะตองทำหนังสือนำสง พรอมทั้งระบุชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท และอีเมล โดยทางกองบรรณาธิการ

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหมจะติดตอกลับไป เพื่อแจงผลการพิจารณา 
2. จัดสงตนฉบับที่พิมพตามขอกำหนดของรูปแบบวารสาร จำนวน 3 ชุด พรอมแผน CD บันทึกขอมูล สงดวยตนเอง

หรือทางไปรษณียลงทะเบียนมาที่ 
 กองบรรณาธิการ “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 เลขที่ 202 ถนนชางเผือก ตำบลชางเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300 
 หรือเว็บไซต http://www.research.cmru.ac.th 
 

การประเมินบทความตนฉบับ 
 
ตนฉบับจะตองผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นๆ จำนวน 

2 ทานตอเรื่อง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจะเปนผูสรรหา เพื่อรับการประเมิน กรณีมีการแกไขสถาบันวิจัยและพัฒนา 
จะสงผลการอานประเมินคืนผูเขียนใหเพิ่มเติม แกไข หรือพิมพตนฉบับใหมแลวแตกรณี 

 
...................................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
1. บทความที่ไดรับการตีพิมพใน “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” ถือเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
2. เนื้อหาบทความที่ปรากฏในวารสารเปนความรับผิดชอบของผูเขียน ทั้งนี้ไมรวมความผิดพลาด อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ 
3. ในกรณีเปนบทความที่สงมาจากบุคคลภายนอก จะมีคาใชจายในการดำเนินการประเมิน และกลั่นกรองบทความ  

จำนวน 3,000 บาท 
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