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บทที ่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม สารสนเทศทีเ่กีย่วข้อง 

 
การวิจยัเร่ือง ดนตรีของชาวมง้ในเขตพื้นที่ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย อ าเภอ

แม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ คร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดร้วบรวมแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัและเอกสารจากแหล่งขอ้มูล
ต่าง ๆ พร้อมทั้งเอกสารเพื่อเป็นแนวทางในการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.2 สารัตถะท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.3 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 
การศึกษาวิจยัดนตรีของชาวมง้ในเขตพื้นที่โครงการหลวงหนองหอย อ า เภอแม่ริม 

จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการศึกษาทางดา้นดนตรีชาติพนัธ์ุวิทยา ผูว้ิจยัได้น าเอาแนวคิดและทฤษฎี      
ดา้นการเคราะห์ดนตรี มาใช้ในการวิเคราะห์บทเพลง แนวคิดและทฤษฏีทางดนตรี ชาติพนัธ์ุวิทยา
(Ethnomusicology) มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาบทบาทบทเพลงต่อสังคมวฒันธรรมชาวม้ง 
รายละเอียดของแนวคิดและทฤษฏีท่ีใชใ้นการวจิยั มีดงัน้ี 

2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีการศึกษาทางดนตรีชาติพนัธ์ุวทิยา 
2.1.2 ทฤษฎีหนา้ท่ีนิยม (Functionalism) 
2.1.3 แนวคิดดา้นคติชนวทิยา (Folklore) 
2.1.4 แนวคิดดา้นการศึกษาองคป์ระกอบดนตรี 
2.1.5 แนวคิดและทฤษฎีในการแบ่งหมวดหมู่เคร่ืองดนตรี 
2.1.6 ทฤษฎีเก่ียวกบัระบบเสียง 
 

2.1.1  แนวคิดและทฤษฎกีารศึกษาทางดนตรีชาติพนัธ์ุวทิยา 
 ดนตรีชาติพนัธ์ุวิทยา ได้แนวคิดมาจากสาขา มานุษยวิทยา (Anthropology) ซ่ึงเป็นวิชาท่ี
ศึกษาเก่ียวกับเผ่าพนัธ์ุของมนุษย์ และดนตรีชาติพนัธ์ุวิทยา ยงัจัดเป็นการศึกษาพฤติกรรมจาก         
การเรียนรู้และผลท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ของมนุษย ์หรือศึกษาวฒันธรรมของสังคมต่าง ๆ ทัว่โลก 
โดยจดัอยูใ่นสาขา มานุษยวทิยาวฒันธรรม  
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งามพิศ  สัตย์สงวน 1 แบ่งสาขาของมานุษยวิทยาวฒันธรรมออกเป็น 3 สาขาย่อย คือ              
1. ชาติพนัธ์ุวรรณนา(Ethnography)เป็นการเขียน การพรรณนาถึงวถีิชีวติ ขนบธรรมเนียม 

ประเพณีหรือวฒันธรรมท่ีเฉพาะของสังคมใดสังคมหน่ึง เพื่อใหรู้้จกัวฒันธรรมนั้น ๆ ไดอ้ยา่งลึกซ้ึง  
             2. มานุษยวิทยาสังคม (Social Anthropology) เน้นศึกษาโครงสร้างทางสังคม(Social 
structure) และการมีหนา้ท่ี (Function)โดยศึกษาเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนหรือสังคม
ต่าง ๆ 
 3. ชาติพนัธ์ุวิทยา (Ethnology) เป็นการศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างกนั
ของวฒันธรรมต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นโลกปัจจุบนั โดยมีมโนภาพส าคญัคือ “วฒันธรรม”เป็นกรอบแนวคิด
ส าคญัท่ีสุด ใชร้ะเบียบวิธีการเปรียบเทียบ (Comparative method) เพื่อเสาะแสวงหาความสม ่าเสมอ 
หากระบวนการ  ท่ีวฒันธรรมเปล่ียนแปลงไป หรือกระบวนการต่อเน่ืองของวฒันธรรมในทุกสังคม
ทุกเวลาและสถานท่ีในโลกน้ี 
 

 หนงัสือ The New Grove Dictionary of Music and Musician2  ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ 
Ethnomusicology ไวว้า่ เป็นวิชาท่ีว่าดว้ยการศึกษาดนตรีท่ีเป็นอยู่ของกลุ่มวฒันธรรมมุขปาฐะท่ีอยู่
นอกระบบดนตรีทางตะวนัตก แบ่งลกัษณะของการศึกษา 2 ลกัษณะ คือ ศึกษาดนตรีของกลุ่มชนท่ีไม่
มีภาษาเขียน (หรือดนตรีของชนเผ่า) และศึกษาดนตรีท่ีมีการถ่ายทอดแบบมุขปาฐะ (Orally 
Transmitted) ของกลุ่มวฒันธรรมชั้นสูง ซ่ึงไดแ้ก่ ราชส านกั พระ และ ชนชั้นสูงในสังคม รวมทั้ง 
ดนตรีพื้นเมืองต่าง ๆ   
 

นกัดนตรีวทิยาและนกัดนตรีชาติพนัธ์ุวทิยา ใหค้วามหมายและกรอบของการศึกษาทางดนตรี    
ชาติพนัธ์ุวทิยา ไว ้ดงัน้ี 

 

 Bruno Nettl 3 กล่าวว่า การวิจยัทางดนตรีชาติพนัธ์ุวิทยา ท างานอยู่ 2 อย่าง คือ การออก
ภาคสนาม ไดแ้ก่ การเก็บขอ้มูลปฐมภูมิและการหาประสบการณ์ตรง และงานจากโต๊ะท างาน ไดแ้ก่ 
การบนัทึกโน้ต การเรียบเรียงขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล และ การสรุปผลการศึกษา ในสถานการณ์
ของงานสนามนั้น มีการผสมผสานงานวิจยัและส่ิงแวดลอ้มทางวฒันธรรม ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งใช้
วิธีการทางวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ควบคู่กนัไป ผลและเป้าหมายของงานสนามมิใช่เพียงเพื่อ
                                                           
1 งามพิศ  สตัยส์งวน. 2543. หลกัมานุษยวทิยาวฒันธรรม . กรุงเทพฯ : รามาการพิมพ.์ หนา้ 13. 
2 Stanley, Sadie. 2001. The New Grove Dictionary of Music and Musicians. New York : W.W. Norton & 
Company, Inc. p. 275. 
3 Nettl, Bruno.1972. Music in Primitive CultureLondon. Oxford University Press. p.18. 
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ได้มาซ่ึงขอ้มูลท่ีบนัทึกไวใ้นรูปแบบต่าง ๆ เท่านั้น แต่ตอ้งค านึงถึงประสิทธิภาพของผูท้  าการวิจยั
ภาคสนามและความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมดนตรีในทอ้งถ่ินท่ีศึกษาดว้ย 

Merriam4 ให้ความหมายว่า ดนตรีชาติพนัธ์ุวิทยา เป็นการศึกษาดนตรีในวฒันธรรม ซ่ึงเป็น
การรวบรวม และ ศึกษาในแง่ของพฤติกรรมของมนุษย ์โดยการรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ทั้งตวัดนตรี 
และ บริบททางดนตรี 

Jaap Kunt5 กล่าววา่ ส่ิงท่ีตอ้งศึกษาในทางดนตรีชาติพนัธ์ุวิทยา คือ ดนตรีดั้งเดิมและเคร่ือง
ดนตรีของวฒันธรรมทุกระดบัชั้นของมนุษยชาติ รวมทั้งดนตรีพื้นบา้นและดนตรีทุกอย่างท่ีอยู่นอก
ระบบดนตรีตะวนัตก  

Mantle Hood6 ให้ความหมายวา่ วิชาดนตรีชาติพนัธ์ุวิทยา เป็นสาขาวิชาทางการศึกษา ท่ีมี
จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา และส ารวจดนตรีในทางกายภาพทางจิตศาสตร์ (Psychophysiology)               
ทางสุนทรียะ และ ปรากฏการณ์ทางวฒันธรรม โดยเนน้การศึกษาดา้นดนตรีเป็นหลกั  

สุกรี  เจริญสุข7 ใหค้วามหมายวา่ ดนตรีชาติพนัธ์ุวทิยา เป็นการศึกษาดนตรีใด ก็ตามท่ีรวมทั้ง
ดนตรี และ องค์ประกอบทางวฒันธรรมเขา้ไปดว้ย และ เป็นการศึกษาดนตรีของ ชาติพนัธ์ุอ่ืน โดย
สามารถแบ่งการศึกษาได ้2 ลกัษณะ คือ 

 

1. เป็นการศึกษาดนตรีใด ๆ ก็ตามท่ีไม่ใช่ดนตรีตะวนัตก (Non-Western Art Music)           
ซ่ึงรวมทั้งดนตรียโุรปโบราณ และ ท่ีอ่ืน ๆ ท่ียงัคงเหลืออยู ่

2. เป็นการศึกษาดนตรีทุกรูปแบบในท้องถ่ินใดทอ้งถ่ินหน่ึง ดนตรีพื้นเมือง ดนตรีของชน 
กลุ่มนอ้ย ดนตรีสมยันิยม ดนตรีเพื่อการคา้ ฯลฯ   
 นิรันดร์ ภกัดี8 ใหค้วามหมายวา่ ดนตรีชาติพนัธ์ุวิทยา เป็นสาขาหน่ึงของดนตรีวิทยา โดยเนน้
การศึกษาดนตรีของกลุ่มชน หรือ ชาติพนัธ์ุท่ีอยูน่อกดนตรีตะวนัตก ไดแ้ก่ ดนตรีพื้นบา้น ดนตรีของ
ชนกลุ่มนอ้ย เป็นตน้ โดยท่ีการศึกษาเนน้การศึกษาดา้นดนตรีเป็นหลกั และมีการศึกษาในเร่ืองบริบท
ของดนตรี โดยใชก้ระบวนการศึกษาทางดนตรีวทิยา และทางมานุษยวทิยา 

                                                           

 4 Merriam Alan P. 1964., Anthropology of music. Chicago: University Press. p.3. 
5 Jaap Kunst. 1959.  Ethnomusicology, Ethnomusicology: a study of its nature, its problems, methods and 
representative personalities to which is added a bibliography. University of California. p1. 
6 Hood, Mantle. 1971.  The Ethnomusicologist. New York: Mcgraw-Hill. 
7 สุกรี  เจริญสุข. 2530. ดุริยางคศาสตร์ชาตพินัธ์ุ. ถนนดนตรี.กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัมหิดล. หนา้ 38. 
8 นิรันดร์  ภกัดี. 2544. วงตึง่โนง: กรณศึีกษาในพืน้ทีจ่งัหวดัเชียงใหม่ และล าพูน. วทิยานิพนธ์ ศิลปะศาสตร  
มหาบณัฑิตสาขาวชิาดนตรี บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล. หนา้ 15. 
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ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่การศึกษาดา้น ดนตรีชาติพนัธ์ุวทิยา  เป็นการศึกษาดนตรีและบริบท ต่าง ๆ 
ท่ีอยูร่อบขา้ง ทั้งน้ีเนน้การศึกษาทางดา้นดนตรีเป็นหลกั ดนตรีท่ีศึกษาตอ้งไม่ใช่ดนตรีแบบแผนของ
ทางตะวนัตก (Non-Western Art Music) นัน่คือการศึกษาดนตรีทุกรูปแบบในทอ้งถ่ิน ดนตรีพื้นเมือง 
ดนตรีชนเผา่ ดนตรีของชนกลุ่มนอ้ย ดนตรีสมยันิยม ดนตรีเพื่อการคา้ รวมทั้งดนตรีดั้งเดิม และเคร่ือง
ดนตรีต่าง ๆ  

 

2.1.2 ทฤษฎีหน้าทีนิ่ยม (Functionalism) 

 Bronislaw Malinowski9 กล่าวถึงทฤษฏีหน้าท่ีนิยมวา่ ทฤษฏีหนา้ท่ีนิยมใช้ในการอธิบาย
วฒันธรรม ในแง่ของการรวมความสัมพนัธ์ดา้นต่าง ๆ ไวด้ว้ยกนั เช่น ความตอ้งการ อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั 
ตลอดจนความสัมพนัธ์กับผูอ่ื้นในสังคมโดยแบ่งความต้องการพื้นฐานของมนุษย์และหน้าท่ีท่ี
ตอบสนองความตอ้งการดงัน้ี 

1. ความตอ้งการพลงังานในการเจริญเติบโต (Metabolism) ความตอ้งการพลงังานในการ
เจริญเติบโต ท าใหเ้กิดหนา้ท่ีในการจดัหาอาหาร 

2. ความตอ้งการในการสืบพนัธ์ุ (Reproduction) ความตอ้งการในการสืบพนัธ์ุท าให้เกิดหนา้ท่ี
ดา้นความสัมพนัธ์ทางสายเลือด 

3. ความตอ้งการความสะดวกสบายทางกาย (Bodily Comforts) ความต้องการความ
สะดวกสบายทางกาย ท าใหเ้กิดหนา้ท่ีในการหาท่ีพกัอาศยั 

4. ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety) ความตอ้งการความปลอดภยั ท าให้เกิดหนา้ท่ีในการ
ป้องกนัภยั 

5. ความตอ้งการการเคล่ือนไหว (Movement) ความตอ้งการการเคล่ือนไหว ท าให้เกิดหนา้ท่ี
ในการจดัหากิจกรรมต่างๆ 

6. ความตอ้งการการพฒันา (Growth) ความตอ้งการการพฒันา ท าให้เกิดหน้าท่ีในการ
ฝึกอบรม เรียนรู้ 

7. ความตอ้งการการมีสุขภาพดี (Health) ความตอ้งการการมีสุขภาพดี ท าให้เกิดหน้าท่ี                 
ดา้นสุขอนามยั 

                                                           
9 Bronislaw Malinowski. 2001. Sex and repression in savage society  อา้งถึงใน อ่างทอง  จรูญสกลุวงศ.์ 2549. 
หนา้ 15. 
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ปรานี วงษเ์ทศ10  ไดก้ล่าวถึงความเช่ือเก่ียวกบัทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมน้ีวา่ ศิลปะการดนตรีนั้นก็
เหมือนกบังานศิลปะสาขาอ่ืน ๆ ซ่ึงถือเป็นการแสดงออกของสังคม ไม่สามารถอยูอ่ยา่งโดดเด่ียวได ้  
เพื่อรับใชเ้หตุผลและความตอ้งการทางดา้นจิตใจของคนในสังคม และยงักล่าวไวว้า่บทบาทของดนตรี  
ในสังคมคือ 

1. ประกอบการแสดงนาฏศิลป์ การละเล่นต่าง ๆ และใหค้วามบนัเทิง 
2.  ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
3. ประกอบพิธีกรรมเก่ียวกบัชีวติ 

จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ท าใหส้รุปไดว้า่ ศิลปะการดนตรีเป็นเหมือนวฒันธรรมอยา่ง อ่ืน ๆ 
ท่ีเป็นผลิตผลมาจากความตอ้งการเบ้ืองตน้ของมนุษย ์ โดยเฉพาะความตอ้งการความสงบทางจิตใจ
และความกลมกลืนทางสังคมวฒันธรรม วฒันธรรมมีหนา้ท่ีทั้งทางตรงและทางออ้มต่อสังคมมนุษย ์

Alan Lomax11 เสนอแนวคิดเร่ืองศิลปะกับภาพสะท้อนของวัฒนธรรมในหนังสือ              
Folk Song Style and Culture วา่ รูปแบบของเพลงพื้นบา้นมีความสัมพนัธ์กบัสังคมและวฒันธรรม กบั
ปัจจยั 6 ประการ คือ 

1. ระดบัของการผลิต  ลกัษณะของสังคมเป็นสังคมเกษตรกรรม หรือ สังคม  อุตสาหกรรม  
ซ่ึงมีผลต่อการผลิตงานเพลงของศิลปิน 

2. สถานะทางการเมือง ลักษณะของการเมืองการปกครองในสังคม  ส่งผลกระทบ              
ต่อทศันคติในการผลิตงานเพลง 

3. การจดัแบ่งระบบชนชั้น  เพลงสะทอ้นใหเ้ห็นลกัษณะของระบบชนชั้นในสังคม 

4. ความเคร่งครัดทางพฤติกรรมทางเพศ  ลักษณะของความเหล่ือมล ้ าทางเพศท่ีปรากฏ   

อยา่งเด่นชดัในสังคม 

5. ความสมดุลของการจัดแบ่งงานตามเพศ  บทบาทและหน้าท่ีของบุรุษและสตรีท่ีสังคม
เป็นตวัก าหนดกรอบใหส้มาชิกปฏิบติัตาม 

6. การรวมตวัทางสังคม  เป็นการมองสังคมในภาพรวมทั้งหมด  โครงสร้างของสังคม
ประกอบดว้ยส่วนยอ่ยๆ ซ่ึงเพลงมีบทบาทในการสะทอ้นภาพของส่วนยอ่ยในสังคม สะทอ้นภาพรวม
ของสังคมไดอ้ยา่งชดัเจน     

 
 

                                                           
10 ปรานี วงษเ์ทศ. 2525.  พืน้บ้านพืน้เมอืง. กรุงเทพฯ: เจา้พระยา. หนา้ 34-38. 
11 Alan Lomax . 1968. Folk Song Style and Culture.  อา้งถึงใน พจี บ ารุงสุข. 2543. หนา้ 14. 
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Radcliffe-Brown12 เปรียบเทียบสังคมคลา้ยกบัส่ิงมีชีวิตท่ีระบบต่าง ๆ ต่างก็มีหน้าท่ีของ
ตนเอง เปรียบเสมือนร่างกายของคนเรา อวยัวะทุกส่วน ลว้นมีความส าคญัและมีหนา้ท่ีของตนเอง ซ่ึง
เปรียบไดก้บัระบบทางสังคม หากระบบใดระบบหน่ึงหยุดท าหน้าท่ี ก็จะท าให้ระบบอ่ืนๆ ติดขดั     
ไปดว้ย ระบบทางสังคม เช่น ระบบครอบครัว เศรษฐกิจ ศาสนา การเมือง เป็นตน้  ระบบวฒันธรรมท่ี
เกิดข้ึนในสังคมนั้นไดรั้บการสร้างข้ึนอยา่ง   มีระบบเพื่อท าหนา้ท่ีในการตอบสนองความตอ้งการของ
สมาชิกในสังคม ทั้งน้ีเพื่อรักษาความสมดุลและความสัมพนัธ์ทางสังคมของสมาชิก 
 Merriam13  ไดอ้ธิบายเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของเพลงวา่ บทบาทหนา้ท่ีประการแรกของเพลง
ท่ีมีต่อสังคม คือ เป็นส่ิงท่ีช่วยให้เกิดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของคนในสังคม บทบาทหนา้ท่ี
ประการท่ีสอง คือเป็นส่ิงท่ีช่วยผอ่นคลายความตึงเครียดทางดา้นจิตใจแก่สมาชิกในสังคม  
 สุมามาลย ์ เรืองเดช14 สรุปหนา้ท่ีของเพลงพื้นบา้น ชาวบา้นใชก้ารเล่นเพลง เพื่อการพกัผอ่น
คลายความเหน็ดเหน่ือยจากการท างานประจ าวนัท่ีท าอยูต่ลอดเวลา อนัก่อให้เกิดผลดี การงานก็ไดผ้ล 
ผูท้  ากิจการงานนั้น ๆ ไดค้ลายจากความเหน็ดเหน่ือยอีกทั้งยงัสร้าง  ความสามคัคีแก่ชุมชน 

ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ15 กล่าวถึงความส าคญัของการละเล่นในการศึกษาวฒันธรรมว่า 
การศึกษาและวิเคราะห์วฒันธรรมความสัมพนัธ์ระหว่างการละเล่นกบัค่านิยมเป็นประเด็นท่ีไดรั้บ
ความนิยมมากท่ีสุด เน่ืองจากค่านิยมของคนในสังคมเป็นส่ิงท่ีศึกษาไดย้าก และมีความส าคญัต่อการ
เขา้ใจพฤติกรรมของคนในสังคม  การละเล่นอาจสะทอ้นให้เห็นค่านิยมท่ีอยูใ่นใจของคนในสังคมได ้ 
ดงันั้นการวิเคราะห์การละเล่น จึงมิใช่จะรู้เก่ียวกบัการละเล่นเท่านั้นแต่เป็นการเขา้ใจถึงหัวใจของ
วฒันธรรมนั้นอีกดว้ย ประเด็นในการศึกษาการละเล่น สามารถศึกษาได ้4 ประเด็น คือ 1) การละเล่น
ในฐานะเป็นกระจกเงาสะท้อนค่านิยม   และทัศนคติในวฒันธรรมและเป็นกลไกการเรียนรู้               
2)  การละเล่นและการควบคุมทางสังคม  3)  การละเล่นและปัญหาทางจิตและสังคมใน                
วฒันธรรมต่าง ๆ 4) การละเล่นกบัศาสนา 

                                                           
12 Radcliffe  Brown. 1965 .Structure and Function in Primitive Society: Essays and Addresses. อา้งถึงใน              
ยศ สนัติสมบติั. 2540. หนา้ 29. 
13 Merriam Alan P. 1964., Anthropology of Music. Chicago: University Press. p.209. 
14 สุมามาลย ์ เรืองเดช. 2535.  เพลงพืน้เมอืงจากพนมทวน. กรุงเทพฯ :  คุรุสภา. หนา้  85. 
15 ฉววีรรณ ประจวบเหมาะ. ม.ป.ท. ความส าคญัของการเล่น (play) . ในวารสารสงัคมวทิยาและมนุษยวทิยา.         
หนา้ 7. 
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ประไพศรี สงวนวงศ์16 กล่าวโดยสรุปเร่ืองดนตรีพื้นบ้านของชาวเขา ว่าดนตรีพื้นบ้านมี

บทบาทส าคญัในการส่ือสารระหวา่งส่ิงท่ีไม่มีตวัตนคือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือ และส่ิงท่ีมีตวัตนคือ
มนุษย์และมนุษย์ด้วยกันเองโดยเน้ือหาสาระของแต่ละเผ่ามีความแตกต่างกันออกไปทั้ ง น้ี
วตัถุประสงค์เพื่อแสดงความเคารพ เพื่อบอกกล่าว เพื่อแสดงความรู้สึก อารมณ์ การถ่ายทอดจารีต
ประเพณี ขั้นตอนการด าเนินชีวิต การท ามาหากิน ทุกอย่างรวมไว้ในเพลง จนอาจเรียกได้ว่า           
“บทเพลงแห่งชีวติ”  

 
2.1.3 แนวคิดด้านคติชนวทิยา (Folklore) 
เรณู อรรฐาเมศร์17 ไดก้ล่าวถึงแนวคิดดา้นคติชนวิทยาวา่ เป็นงานเก่ียวกบัวฒันธรรมมนุษย ์

ศึกษาเรียนรู้ไดจ้ากมรดกทางวฒันธรรมท่ีสืบทอดกนัมา อนัสะทอ้นให้เห็นวิถีชีวิต อตัลกัษณ์ของชน
ชาติและการตระหนักในคุณค่าของคติชนวิทยาของตน ก่อให้เกิดความภูมิใจต่อการมีพื้นท่ีทาง
วฒันธรรมและการด ารงอยูข่องชาติพนัธ์ุ  

ผ่องพนัธ์ุ มณีรัตน์18 ได้สรุปความหมายของคติชนวิทยาว่า ความเป็นไปของชาวบา้น หรือ
แบบอย่างการด าเนินชีวิตของชาวบา้น ส่วนวฒันธรรมในความหมายของมนุษยวิทยา หมายถึงแบบ
แผนการด าเนินชีวติทั้งมวลของแต่ละสังคม แต่อยา่งไรก็ตามรายละเอียดของขอบข่าย และความหมาย
ของคติชนวทิยาท่ีเขา้ใจกนัมา มกัจะหมายถึงวฒันธรรมส่วนหน่ึง มิใช่วฒันธรรมทั้งมวลของชุมชนใน
บางกลุ่ม บางช่วงสมยั  

 
2.1.4 แนวคิดด้านการศึกษาองค์ประกอบดนตรีและวเิคราะห์ดนตรีชาติพนัธ์ุวทิยา 
ดนตรีเป็นส่วนหน่ึงในสังคมวฒันธรรมสอดแทรกดว้ยความคิดความเช่ือ ขนบธรรมเนียม

ดนตรีของสังคมนั้น ๆแนวคิดการศึกษาองคป์ระกอบดนตรีจะช่วยใหส้ามารถศึกษาดนตรีได้
ครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 

                                                           
16 ประไพศรี  สงวนวงศ.์ 2532.  นาฏดุริยางคศิลปะของชาวในภาคเหนือ. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร. หนา้ 233. 
17 เรณู อรรฐาเมศร์. 2549. เอกสารประกอบการสอนรายวชิาคตชิน. คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์มหาวทิยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม่. หนา้  1. 
18 ผอ่งพนัธ์ุ มณีรัตน์ . 2525. อา้งถึงใน เรณู อรรฐาเมศร์. 2549. หนา้ 2. 
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ประสิทธ์ิ เลียวสิริพงศ์ 19 ไดแ้บ่งองค์ประกอบของดนตรีส าหรับการวิเคราะห์ทางดนตรี     
ชาติพนัธ์ุวทิยา ไวด้งัน้ี 

1. ท านอง ท านองของบทเพลงเป็นตวัช้ีความเป็นสัญชาติของดนตรี ซ่ึงรวมไปถึงบนัไดเสียง       
แนวการด าเนินท านองและพิสัยของท านองดว้ย 

2. ลีลาและจงัหวะ ซ่ึงเป็นตวัท าให้เกิดความรู้สึกและอารมณ์ควบคู่และสอดคลอ้งไปกบัแนว         
ท านองหลกั 

3. เสียง ความแตกต่างของเสียงดนตรีโดยมากข้ึนอยูก่บัผูบ้รรเลงหรือขบัร้องเป็นหลกั 
4. พื้นผวิ ดนตรีบางชนิดเล่นเป็นเสียงเดียวกนัแต่บางกลุ่มอาจเล่นใหมี้เสียงประสานดว้ย 
จากการทบทวนแนวคิดในการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบดนตรี ผูว้ิจยัได้น าแนวคิดท่ีจะ

ประยุกตใ์ชใ้นการศึกษาดนตรีของชาวมง้ โดยแบ่งเป็นประเด็น โครงสร้างทางดนตรี ความสัมพนัธ์
ระหวา่งเน้ือร้องกบัแนวท านอง และความหมายของบทเพลง 

อนรรฆ  จรัณยานนท ์20  ไดอ้ธิบายการวเิคราะห์ในทางดนตรีชาติพนัธ์ุวทิยา อยูห่ลายประเด็น 
คือ 

1) Traditional Method & Traditional Analysis เป็นการวิเคราะห์ตวัดนตรีไปตามปกติ 
(Normal way Analysis) ซ่ึงเป็นการหาลกัษณะของดนตรี ไม่พดูถึงเร่ืองวญิญาญ จิตใจ แรงบนัดาลใจ 

2) Structuralize Analysis เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาโครงสร้างทางดนตรี หรืออาจเรียกว่า 
Reductioanist Analysis  

3) Thematic Development Analysis หรือ Thematic Process เป็นการวิเคราะห์ในแง่ของ 
Figure (กลุ่มโนต้ท่ีพฒันาในดา้นของ Rhythmic) ซ่ึงเป็นการมองลึกลงไปในดา้นจิตใจ มองเห็นถึง
รสนิยม 

4) Distributional Analysis เป็นการวิเคราะห์ท่ีสามารถจ าแนกกลุ่มเสียงของ Figure หรือ 
Motif ออกมา เพื่อดูพฤติกรรมการสร้างดนตรี ซ่ึงในทางดนตรีชาติพนัธ์ุวิทยา จะใชค้  าวา่ Figure ซ่ึงมี
ความหมายวา่ กลุ่มโนต้เล็ก ๆ จนถึงในรูปวลีหน่ึงได ้ 

 

                                                           
19 ประสิทธ์ิ  เลียวสิริพงศ.์ 2533. สวนศาสตร์ของเคร่ืองดนตรีโดยสังเขป. เอกสารประกอบการสมัมนาวชิาการเร่ือง
ภูมิปัญญาชาวบา้นลา้นนา.  วทิยาลยัครูเชียงใหม่. 
20 อนรรฆ  จรัณยานนท ์. 2548 . เอกสารประกอบการสอนวชิาการวเิคราะห์ดนตรีสากล. วทิยาลยัดุริยางคศิลป์
มหาวทิยาลยัมหิดล. หนา้ 56. 
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ดงันั้นการวิเคราะห์ดนตรีมง้จึงไดน้ าองค์ความรู้เหล่าน้ีเป็นแนวทางในการศึกษา โดยปรับ
เน้ือหาประเด็นทางการศึกษาตามลกัษณะของดนตรีท่ีศึกษา ดงัน้ี 

1) รูปแบบโครงสร้าง  
 1.1) ท่อนเพลง  

1.2) วลีเพลง  
 1.3)  ส่วนยอ่ยของท านอง  
 1.4) การจบวรรค  
2) ลกัษณะของท านอง 

2.1) โครงสร้างแนวท านอง  
 - ช่วงเสียง  
 - ระดบัเสียง 
 - การเคล่ือนท่ีของระดบัเสียง  
 -  ขั้นคู่เสียง 
 - กลุ่มเสียง  
2.2) โครงสร้างของจงัหวะ  
 - อตัราจงัหวะ  
 - อตัราความเร็ว 
 -  กระสวนจงัหวะ   

 

3) การวเิคราะห์ระบบเสียงเคร่ืองดนตรี  
การวิเคราะห์ระดบัเสียงเคร่ืองดนตรีนั้นไดน้ าหลกัวิชาสวนศาสตร์ของเคร่ืองดนตรีเพื่อเป็น

แนวทางในการวิเคราะห์ระบบเสียงเคร่ืองดนตรี โดยการเกิดเสียงของเคร่ืองดนตรีนั้นมาจากความ
สั่นสะเทือนแก่บรรยากาศใกลเ้คียง เป็นอุปกรณ์ท่ีประกอบดว้ย ตวัสร้างความสั่นสะเทือน (Vibrato) 
และตวัท าเสียงกงัวาน (Resonator)  

Anfilov21 ไดเ้สนอประเด็นการสร้างความสั่นสะเทือน (Vibrator) ประกอบดว้ยแหล่งท่ีเกิด
และวธีิการกระตุน้การสั่นสะเทือน ของลกัษณะเคร่ืองดนตรี กล่าวโดยสรุปดงัน้ี 

1. เคร่ืองเป่า  เป็นการเป่ากระตุน้เขา้ไปในเคร่ืองดนตรีท าให้อากาศภายในเคร่ืองสั่นสะเทือน  
ถา้การกระตุน้ยงัคงเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  การสั่นสะเทือนยงัคงมีอยู ่ เสียงยงัคงดงัต่อเน่ืองอยู ่ เม่ือหยุด
การกระตุ้น หรือหยุดเป่า  การสลายตัวเกิดข้ึนในทันที  เสียงหายไป  ต่างกับเคร่ืองสายท่ีสลาย        

                                                           
21 G. Anfilov. 1966.  Physics and Music. p. 60 อา้งใน วาสิษฐ ์จรัณยานนท ์2538. หนา้ 29. 
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ตวัอยา่งชา้ ๆ เช่น เสียงจากล้ินป่ี ล้ินป่ีเป็นแผน่โลหะ พลาสติก ไมไ้ผ ่หรือใบตาล  เม่ือเป่าลมเขา้สู่ล้ิน
ป่ี  ล้ินป่ีเปิดปิดสลบักนัตามความดนัอากาศของปลายทั้งสองดา้น เม่ือล้ินเปิดอากาศส่วนหน่ึงถูกดนั
เขา้สู่ท่ออากาศ  ซ่ึงกระตุน้ใหอ้ากาศสั่นสะเทือน 

2. เคร่ืองหนัง  ได้แก่ กลองทุกชนิด การสั่นสะเทือนของแผ่นบาง  ซ่ึงอาจเป็นหนัง หรือ
พลาสติก  มีลกัษณะคลา้ยเคร่ืองสาย และท่อลม คือ มีการสั่นสะเทือนของโอเวอร์โทนทุกตวัพร้อม ๆ 
กนั ข้ึนอยูท่ี่วา่กระตุน้หรือตีท่ีใด ถา้ตีกลองตรงกลาง ไดเ้สียงพื้นฐานเป็นหลกั โอเวอร์โทนอ่ืน ๆ ขาด
หายไป  ถา้ตอ้งการกระตุน้ฮาร์โมนิกจ านวนมาก ตอ้งตีระหวา่งกลางหนา้กลองกบัขอบกลอง ยิ่งใกล้
ขอบเท่าใดยิง่ดี และท าให้การสลายตวัชา้ลง ท าให้ไดเ้สียงกลองท่ีมีคุณภาพ ไมตี้กลอง ถา้เป็นไมแ้ข็ง  
ไดเ้สียงกลองท่ีแขง็ มีโอเวอร์โทนระดบัสูงมาก ถา้ไมก้ลองหุม้ดว้ยก ามะหยี ่เสียงทุม้ ไพเราะ 

3. เคร่ืองตี หรือเคร่ืองเคาะ ไดแ้ก่ ระนาดไทย ระนาดฝร่ัง ฆอ้ง การสั่นสะเทือนของเคร่ือง
เหล่าน้ี เป็นการสั่นสะเทือนของวตัถุทั้งกอ้น หรือทั้งหมด หัวของไมท่ี้ใช้ตีอาจใช้หัวไมโ้ลหะหรือ
พลาสติกท่ีหุม้ดว้ยหวัก ามะหยีก่็ได ้ไมตี้แต่ละแบบใหคุ้ณสมบติัของเสียงท่ีแตกต่างกนั 
 
 จากทฤษฎีทางสวนศาสตร์ดงักล่าว ท าให้รู้ถึงลกัษณะของการเกิดเสียงต่าง ๆ ของเคร่ือง
ดนตรี ซ่ึงการเกิดคุณภาพเสียง (Tone Quality) ของเคร่ืองดนตรีจึงอยูภ่ายใต ้วสัดุต่าง ๆ ท่ีมีรูปร่าง 
ขนาด ทั้งท่ีมีลกัษณะท่ีเป็นกล่อง ท่อ สาย แผน่ไม ้แผน่หนงั ฯลฯ เพื่อให้ไดน้ ้ าเสียงท่ีแตกต่าง อนัเป็น
ลกัษณะของแต่ละเคร่ืองดนตรี  

Halen Myer22 กล่าวถึงทฤษฎีการวดัระดบัเสียงในระบบแบ่งเท่า (Equal temperament) ของ 
Alexander J. Ellisไวว้า่ ความถ่ีของกายภาพเสียงนั้นสามารถวดัได ้ โดยใชกื้ารค านวณหาค่าความถ่ี
เสียงเป็นเซ็นต ์(Cent) ซ่ึงเสียงถูกแบ่งออกเป็น 12 คร่ึงเสียง (12 Semitone) ใน 1 ช่วงเสียง (1 Octave) 
ค่าของเซนตถู์กก าหนดให ้ 1 เซนตเ์ท่ากบั 1/100 คร่ึงเสียง ฉะนั้นใน 1 ช่วงเสียงเท่ากบั 1200 เซนต ์
ดงัน้ี

 
ภาพที ่2.1 แสดงระบบแบ่งเท่า 

                                                           
22 Myers, Helen . 1992. Ethnomusicology An Introduction. New York : W.W.Norton &  Company : Inc.Center. 
p.  34. 
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2.1.5 แนวคิดและทฤษฎใีนการแบ่งหมวดหมู่เคร่ืองดนตรี 
  
 Curt Sachs และ Eric M. Von Hornbostel23 เสนอแนวทางการจดัหมวดหมู่เคร่ืองดนตรีท่ีเรียก
กนัวา่ ระบบ Hornbostel & Sachs โดยแบ่งเคร่ืองดนตรีออกเป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี 
 

1. เคร่ืองสาย (Chordophones) เคร่ืองดนตรีในตระกูลน้ีผลิตเสียงโดยอาศยัการสั่นสะเทือน
ของสายเป็นแหล่งก าเนิดเสียง วธีิการผลิตเสียงท าไดใ้นหลายลกัษณะ เช่น วธีิดีดดว้ยไม ้หรือ น้ิว วิธีสี
ดว้ยคนัชกั วธีิตี เป็นตน้ 

2. เคร่ืองลม (Aerophones) เคร่ืองดนตรีท่ีผลิตเสียงโดยอาศยัการสั่นสะเทือนของอากาศ หรือ 
ลม เป็นหลกัส าคญั กระแสลมถูกบงัคบัให้พุ่งไปปะทะ หรือ ผา่นส่ิงอ่ืน (ล้ิน หรือ ปาก) แลว้เกิดเสียง
ข้ึน ในขณะท่ีมีล าท่อท่ีมีรูปร่างลกัษณะท่ีแตกต่างกนัท าหน้าท่ีเป็นตวัก าธร และ เปล่ียนแปลงระดบั
ความสูง - ต ่า ของเสียง 

3. เคร่ืองเคาะประเภทท่อน - แท่ง (Idiophones) ลกัษณะท่ีส าคญัของเคร่ืองดนตรีประเภทน้ี
เป็นวตัถุตนัทึบ คุณภาพของเสียงเกิดจากการตี หรือ กระทบของวตัถุท่ีมีคุณลกัษณะท่ีต่างกนั เช่น 
โลหะ ไม ้เป็นตน้ 

4. เคร่ืองหนงั (Membranophones) เคร่ืองดนตรีประเภทน้ี เกิดเสียงจากการสั่นสะเทือนของ
หนงั โดยมีหุ่นกลองท าหนา้ท่ีเป็นตวัก าธร หรือ ขยายเสียง 

5. เคร่ืองไฟฟ้า และ เคร่ืองกล (Electronophones) เคร่ืองดนตรีในตระกูลน้ีผลิตเสียงโดยอาศยั
การสั่นสะเทือนของเคร่ืองกล และ เคร่ืองไฟฟ้า เคร่ืองดนตรีกลุ่มน้ีไม่มีกล่องเสียง (Soundboard) เช่น 
ออร์แกน เปียโนไฟฟ้า กีตาร์ไฟฟ้า เป็นตน้  
 
 
 
 
 
 

                                                           
23 Curt Sachs. 1940. The History of Musical Instruments. New York : W.W. Norton & company, inc. p.  445-
467. 
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ประสิทธ์ิ เลียวสิริพงศ์24 กล่าวถึงเคร่ืองลม หมายถึง เคร่ืองดนตรีท่ีผลิตเสียงข้ึน โดยอาศยัการ
สั่นสะเทือนของอากาศ หรือลมเป็นส าคญั ซ่ึงกระแสลมนั้น จะถูกบงัคบัให้พุ่งไปปะทะ หรือผา่นส่ิง
อ่ืน (ล้ินหรือปาก) แลว้เกิดเสียงข้ึน ในขณะท่ีล าท่อท่ีมีรูปร่าง ลกัษณะท่ีแตกต่างกนั   ท าหนา้ท่ีเป็นตวั
ก าธร และเปล่ียนระดบัความสูง - ต ่าของเสียง การเกิดเสียงของเคร่ืองเป่า มี 5 วธีิ ไดแ้ก่ 
 1. ลมปะทะขอบหรือคม เคร่ืองเป่าประเภทน้ี ลมจะถูกบงัคบัให้พุ่งปะทะมุมหรือคมท่ีแหลม 
ซ่ึงวางขวางทางลมอยู่ เช่น ลมในการเป่าขลุ่ย จะปะทะหรือกระทบกบัปากนกแก้วท าให้เกิดเสียง
ข้ึนมา เช่นเดียวกบัโหวดของอีสาน จะกระทบกบัขอบดา้นในของหลอดไมไ้ผ ่เป็นตน้ 
 2.  ลมปะทะกบัล้ินเด่ียว เคร่ืองเป่าประเภทน้ี   มีล้ินบาง ๆ ผนึกขวางช่องทางแคบ ๆ ซ่ึงลมจะ
ถูกบงัคบัให้พุ่งเขา้ไป เสียงท่ีเกิดข้ึนจะเขา้ไปในล าท่อ ซ่ึงยาวหรือสั้นเพื่อเปล่ียนระดบัเสียง ไดโ้ดย
การปิดเปิดรูท่ีเจาะไวบ้นท่อลมนั้น เช่น แซกโซโฟน  
 3. ลมปะทะล้ินคู่ เคร่ืองเป่าประเภทน้ี ช่องทางลมท่ีเขา้สู่ท่อลมจะถูกขนาบดว้ยวตัถุบาง ๆ      
คู่หน่ึง เรียกวา่ ล้ินคู่ โดยปกติใชใ้บไมต้ระกูลปาล์ม เช่น ใบตาล เสียงท่ีเกิดจากลมปะทะเขา้ไป ในท่อ
ลมจะถูกเปล่ียนระดบัเสียงให้สูง หรือต ่าดว้ยการปิดเปิดรูท่ีเจาะไวบ้นท่อลมนั้น เช่น ลมในการเป่า
ป่ีแนจะปะทะกบัล้ินป่ีแน เป็นตน้ 
 4.  ลมสะบดัอิสระ เคร่ืองเป่าประเภทน้ี ล้ินมีลกัษณะเป็นรูปตวั V แคบยาว เม่ือลมมาปะทะ
จะสะบดัล้ินใหก้ระพือเขา้ออก ท าใหเ้กิดช่องใหล้มเขา้ไปสู่ท่อลมได ้เช่น ลมในการเป่าป่ีจุม 

5. ลมถูกอดัจากริมฝีปาก เขา้ไปในก าพวดรูปถว้ย ซ่ึงมีท่อเล็ก ๆ ต่อไปยงัท่อลมหลกัท่ีเป็นตวั
ก าธร และเปล่ียนระดบัเสียง การเปล่ียนระดบัท าได้โดยการเปล่ียนความยาวของท่อลูกสูบเปล่ียน
ทางเดินลม หรือดว้ยท่อท่ีสวมอีกชั้นหน่ึงซ่ึงเล่ือนเขา้เล่ือนออกได ้

 

2.1.6 ทฤษฎีเกีย่วกบัระบบเสียง 
  

1) เสียง  
เสียงดนตรีมกัถูกกล่าวถึงวา่ประกอบดว้ย ระดบัเสียง คุณภาพเสียง ความดงัเบา และความสั้น

ยาวของเสียง องคป์ระกอบเหลา้น้ีมีพื้นฐานทางฟิสิกส์ สามารถวดัหน่วยออกมาได ้เสียงเกิดข้ึนจาก
ระบบสั่นสะเทือนท่ีส่งการสั่นสะเทือน (Vibrations) ผา่น มชัฌิม หรือตวักลาง (Medium) เช่นอากาศ 

                                                           
24 ประสิทธ์ิ  เลียวสิริพงศ.์ 2533. สวนศาสตร์ของเคร่ืองดนตรีโดยสังเขป. เอกสารประกอบการสมัมนาวชิาการเร่ือง
ภูมิ ปัญญาชาวบา้นลา้นนา. วทิยาลยัครูเชียงใหม่. หนา้ 5. 
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ของเหลว ของแข็ง ฯลฯ ในทางดนตรีนั้น ระบบท่ีใช้มากท่ีสุดคือ การสั่นสะเทือนของสายขึงตึงและ
อากาศในท่อ 
 มนุษยไ์ด้ยินและรับรู้ลกัษณะของเสียงดว้ยความทุม้แหลมของเสียง (Pitch) และความดงั
(Loudness) แทนท่ีจะเป็นความถ่ีของคล่ืนเสียง หูคนโดยปกติไดย้ินเสียงท่ีความถ่ีในย่าน 20 Hz ถึง
20000 Hz และจะตอบสนองไวท่ีสุดท่ีความถ่ีประมาณ 3000 Hz แต่เคร่ืองดนตรีทัว่ไปมีช่วงเสียงท่ีมี
ความถ่ีแคบกวา่น้ี เช่น เสียงต ่าสุดของคียเ์ปียโนประมาณ 30 Hz เสียงสูงสุดประมาณ 4000 Hz25  
 
 2) ระดับเสียง 
  
 ระดบัเสียง ถูกก าหนดดว้ยการสั่นสะเทือนของวตัถุ วตัถุท่ีสั่นสะเทือนเร็วกวา่ท าให้เกิดระดบั
เสียงสูงกวา่วตัถุท่ีสั่นสะเทือนชา้กวา่ซ่ึงให้ระดบัเสียงต ่ากว่า เพราะการสั่นสะเทือนเร็วกวา่ท าให้เกิด

จ านวนรอบมากกว่านั่นเอง การสั่นสะเทือนหรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ความถ่ี (Frequency) 
ความถ่ีวดัดว้ยการนบัจ านวนคร้ังหรือรอบต่อ 1 วินาที จ  านวนรอบต่อ 1 วินาทีสามารถเรียกเป็น
หน่วยสั้น ๆ วา่ เฮิร์ตซ์ (Hertz หรือยอ่ลงดว้ย Hz) ดงันั้น ถา้กล่าว ความถ่ี 40 Hz หมายความวา่ เกิดการ
สั่นสะเทือน 40 รอบต่อ 1 วินาที ระดบัเสียงท่ี 40 Hz จะต ่ากวา่ระดบัเสียงท่ี 50 Hz การพิจารณาระดบั
เสียงตอ้งนบัรวมแรงดนัสเปคตรัมและความยาวเสียงร่วมดว้ย มาตรฐานเสียงไดผ้ลสรุปลงในเดือน
พฤษภาคม ค.ศ. 1939 ในการประชุม International Conference ณ กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ 
ฮอลแลนด ์และอิตาลี การประชุมลงมติรับรองให ้a1 = 440 Hz 
  
 วาสิษฐ์  จรัญยานนท ์(2538: 15) กล่าวถึงระดบัเสียงวา่ หมายถึง คุณลกัษณะของเสียงท่ีบอก
ให้ทราบว่าเสียงนั้น “สูง” หรือ “ต ่า” หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงว่า เป็นคุณสมบติัทางจิตวิสัยของเสียงซ่ึง
ก าหนดต าแหน่งในบนัไดเสียงของมนั ระดบัเสียงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัความถ่ี ระดบัเสียงต ่าสุด ท่ีใช้
ในการดนตรีคือเสียงดบัเบิลเบสและเบสทูบา (30-40 Hz) ส่วนเสียงท่ีต ่าท่ีสุดของล่ิมน้ิวเปียโน คือ 
AAA (27.5 Hz) และเสียงท่ีสูงท่ีสุดของเปียโนปัจจุบนัคือ c5 (4,180 Hz โดยประมาณ) ในระบบแบ่ง
เท่าปัจจุบนัก าหนดให ้a1 = 440 Hz 
 จากน้ี จะไดค้วามถ่ีของเสียง a ในระดบัต่าง ๆ ดงัน้ี 
  

  AAA  =  27.5 Hz 
  AA = 55 Hz 
                                                           
25 วาสิษฐ ์จรัณยานนท ์. 2542. สวนฯ เล่มน้อย:ธรรมชาตขิองดนตรี. กรุงเทพ ฯ : หนา้ 9. 



ดนตรีของชาวมง้ในเขตพ้ืนท่ีศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย 18 
 

 

   

  A = 110 Hz 
  a = 220 Hz 
  a1 = 440 Hz 
  a2 = 880 Hz 
  a3 = 1,760 Hz 
  a4 = 3,520 Hz 
 

จากหลกัการดงักล่าวท าไดท้ราบถึงระดบัเสียงต่าง ๆ ซ่ึงเสียงท่ีตรงกบัค่าความถ่ีท่ี 440 Hz นั้น
ใชส้ัญลกัษณ์ a1  

 

 

2.1.7 แนวคิดด้านการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 
1) ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 
ฟิซานและแมนสเฟลด26 กล่าววา่ การท่ีเราสนใจเร่ืองการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมนั้น มาจาก

ความตอ้งการท่ีจะศึกษาเรียนรู้วฒันธรรมชนชาติ และการด ารงชีวิตท่ีแตกต่างออกไปจากท่ีอยูอ่าศยั
เดิม ทั้งน้ีเกิดจากสัญชาตญาณของความอยากรู้อยากเห็นในตวัของเราเอง 

พะยอม  รรมบุตร27 ใหค้วามหมายวา่ การท่องเท่ียวซ่ึงให้ความส าคญักบัวฒันธรรมของแหล่ง
ท่องเท่ียวและสถานท่ีเป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทางท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวจะสนใจวิถีชีวิต 
มรดกทางวฒันธรรม ศิลปะ อุตสาหกรรม และกิจกรรมนนัทนาการของชุมชนทอ้งถ่ิน นกัท่องเท่ียวจะ
มาเยี่ยมชมและศึกษาแหล่งประวติัศาสตร์ ศิลปะ มหกรรมและงานแสดงสินคา้หตัถกรรม พิพิธภณัฑ์
ทุกประเภท ศิลปะการแสดงและทศันศิลป์ ตลอดจนแหล่งมรดก  ต่าง ๆ 

ราณี อสิชัยกุล28 ไดใ้ห้ความหมายการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมว่า การท่องเท่ียวเพื่อชมหรือ
สัมผสัศิลปะวฒันธรรมแขนงต่าง ๆ ได้แก่ สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ปะติมากรรม ภาษาและ
วรรณกรรม หตัถกรรม นาฏศิลป์และดนตรี รวมทั้งเทศกาลประเพณี 

                                                           
26 Pizan, A. & Mansfeld. 1999. Y. Consumer : Behavior in Travel and Tourism. Oxford : The 
Haworth Press. p. 69. 
27 พยอม ธรรมบุตร . 2548. เอกสารประกอบการเรียนการสอนเร่ืองหลกัการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์. สถาบนัพฒันาการ
ท่องเท่ียวเพ่ืออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. หนา้ 1. 
28 ราณี อิสิชยักลุ . 2546. การท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมในเอกสารการสอนชุดวชิาประสบการณ์วชิาชีพ 
การจดัการการท่องเทีย่ว Professional experience in tourism management. มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
หนา้ 83. 
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รสิกา องักูร 29 ให้ค  าจ  ากดัความว่า การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน วา่เป็น
การท่องเท่ียวท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัวิถีชีวิต และความงดงามทางศิลปวฒันธรรมไทย ท่ีมีความวิจิตร
อลงัการ และแตกต่างจากชาติอ่ืน เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมในหมู่นกัท่องเท่ียว 

 
2) ประโยชน์ของการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 
ชนญั วงษว์ภิาค30 ไดก้ล่าวถึง ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

ดงัน้ี 
2.1) ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ผลการด าเนินการท่องเท่ียวท่ีผา่นมาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ

พฒันาเศรษฐกิจของชาติเป็นอย่างมาก น าเงินตราเขา้ประเทศมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัรายได้ท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศท่ีไดรั้บจากหน่วยงานต่างๆ ปัจจุบนัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดว้างแผน
พฒันาแหล่งท่องเท่ียวในภูมิภาคต่างๆ เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
โดยเฉพาะการเดินทางของนกัท่องเท่ียวชาวไทย และจะมีการประชาสัมพนัธ์ไปสู่นกัท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน 

2.2) ประโยชน์ทางสังคมและวฒันธรรม การท่องเท่ียวจะช่วยเผยแพร่เอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน
ใหเ้ป็นท่ีรู้จกักวา้งขวางข้ึนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การท่ีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติกบัผูค้น
ในทอ้งถ่ินไดมี้โอกาสรู้จกักนันั้น ผลก็คือ เกิดความสามคัคีสมานฉันท์ของคนในชาติ และการ
ท่องเท่ียวระหว่างประเทศก็ช่วยเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีท่ีจะน าไปสู่ความเป็นเพื่อนร่วมโลกและ
เกิดสันติภาพข้ึนแก่โลก 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
29 รสิกา องักรู. 2549. การพฒันาศักยภาพการท่องเทีย่วเชิงศิลปวฒันธรรมและภูมปัิญญาท้องถิ่น. วารสาร 
การวจิยั มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. หนา้ 80. 
30 ชนญั วงษว์ภิาค. 2545. ประโยชน์ของการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม.  เอกสารการสอนชุดวชิา 
ประสบการณ์วชิาชีพการจดัการการท่องเท่ียว. มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. หนา้ 271. 
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3) การท่องเทีย่วโดยชุมชน 
3.1) ความหมายของการท่องเทีย่วโดยชุมชน 
รชพร จนัทร์สวา่ง 31 ไดใ้ห้ความหมายของการท่องเท่ียวโดยชุมชนวา่ หมายถึง การท่องเท่ียว

ในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะเป็นชุมชน พื้นฐานส าคญั คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการ
ท่องเท่ียวของพื้นท่ี การท่องเท่ียวชุมชนมีส่วนช่วยกระตุน้เศรษฐกิจของทอ้งถ่ินดว้ยการสร้างงานและ
กระจายรายได ้ขณะเดียวกนัก็ช่วยในการอนุรักษว์ฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี 

ม่ิงสรรพ ์ ขาวสอาด 32 กล่าววา่ การท่องเท่ียวโดยชุมชนคือ การท่องเท่ียวท่ีมีชุมชนเป็น
องค์ประกอบส าคญัทั้งในด้านการด าเนินการการบริหารจดัการ การตดัสินใจ และการจดัการ
ผลประโยชน์ โดยอาศยัปัจจยัเก้ือหนุนจากส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ ประเพณีวฒันธรรม และ
กิจกรรมท่ีชุมชนจดัข้ึน 

เทิดชาย ช่วยบ ารุง 33 ไดใ้ห้ความหมายของการท่องเท่ียวโดยชุมชนว่า การท่องเท่ียวโดย
ชุมชน หมายถึงการท่องเท่ียวท่ีเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ 
วฒันธรรม และสถานท่ีใหด้ ารงอยู ่โดยผนวกการท่องเท่ียวไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ 
ระบบนิเวศในชุมชน หรืออาจกล่าวไดว้า่การท่องเท่ียวชุมชนเป็นการท่องเท่ียวท่ีไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม ไม่รบกวนหรือท าลายทรัพยากรธรรมชาติ วฒันธรรมและสถานท่ี 

 
3.2) ลกัษณะส าคัญของการท่องเทีย่วโดยชุมชน 
พจนา สวนศรี34 กล่าวว่าส่ิงส าคญัของการท่องเท่ียวโดยชุมชนคือ ผลจากการด าเนินการ

ท่องเท่ียว ก่อให้เกิดผลประโยชน์ตามมาทั้งทางตรงและทางออ้ม นัน่คือ ทางตรง ก่อให้เกิดการสร้าง
งาน สร้างรายได้กบัคนในชุมชน ในทางอ้อม ก่อให้เกิดการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างย ัง่ยืน                
คงเอกลกัษณ์และวฒันธรรมของทอ้งถ่ินและก่อใหเ้กิดการพฒันาสาธารณประโยชน์ของชุมชน 

                                                           
31 รชพร จนัทร์สวา่ง. 2546. เอกสารชุดฝึกอบรมทางไกลหลกัสูตรการจดัการการท่องเทีย่วชุมชนอย่าง 
ยัง่ยนื. มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. หนา้ 24. 
32 ม่ิงสรรพ ์ขาวสะอาด. 2548. การพฒันาการท่องเทีย่วเชิงบูรณาการทีย่ัง่ยนืในลุ่มแม่น า้โขง.  
สถาบนัวจิยัสงัคม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. หนา้ 90. 
33 เทิดชาย ช่วยบ ารุง. 2550. การท่องเทีย่วโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จุดเร่ิมต้นของการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
ใน การประชุมเทศกาลการท่องเทีย่วไทยม . การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. หนา้ 110. 
34 พจนา สวนศรี. 2546. คู่มอืการจดัการท่องเทีย่วโดยชุมชน: Community Based Tourism Handbook . กรุงเทพฯ : 
มายด ์กราฟิค. หนา้ 24. 
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เทิดชาย ช่วยบ ารุง 35 กล่าววา่ลกัษณะการท่องเท่ียวโดยชุมชนนั้นเป็นกิจกรรมการท่องเท่ียว
ขนาดเล็กท่ีให้ความส าคญัต่อการมีส่วนร่วมของผูค้นในทอ้งถ่ินในฐานะเจา้ของชุมชน มีการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรมและสถานท่ีในพื้นท่ี ส่ิงปลูกสร้างตอ้งยึดถือสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินเป็นพื้นฐาน 
และการท่องเท่ียวโดยชุมชนนั้นตอ้งท าใหส่ิ้งสามญัธรรมดาเป็นส่ิงท่ีพิเศษส าหรับนกัท่องเท่ียว 

 
3.3) คุณสมบัติทีส่ าคัญของการท่องเทีย่วโดยชุมชน 
คุณสมบติัท่ีส าคญัของการท่องเท่ียวโดยชุมชนจะค านึงถึงผลประโยชน์และส่ิงท่ีชุมชนจะ 

ไดรั้บในฐานะท่ีเป็นเจา้ของทรัพยากรท่องเท่ียว เป็นผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียจากการพฒันาการท่องเท่ียว 
เทิดชาย ช่วยบ ารุง ไดก้ล่าวถึงคุณสมบติัท่ีส าคญัของการท่องเท่ียวโดยชุมชนไวด้งัน้ี 
1. ตอ้งเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีผลก าไรตอบแทนมายงัสมาชิกของชุมชนในฐานะของการเป็น 

เจา้บา้นท่ีเปิดโอกาสใหน้กัท่องเท่ียวเขา้มาท่องเท่ียวในชุมชน ซ่ึงการแบ่งปันผลประโยชน์ไม่ตอ้งผา่น 
นายหนา้อนัเป็นการจดัสรรรายไดท้างตรงใหแ้ก่คนในชุมชน 

2. ตอ้งเป็นการท่องเท่ียวท่ีชุมชนไดรั้บผลประโยชน์โดยรวมอยา่งแทจ้ริง การสร้าง 
สาธารณูปโภค และการยกระดบัความเป็นอยูท่ี่มุ่งสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกใหแ้ก่สมาชิกในชุมชน 

3. ตอ้งเป็นการท่องเท่ียวท่ีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางดา้นสังคมและวฒันธรรมในชุมชน
เน่ืองจากความพยายามน าวทิยาการสมยัใหม่แบบตะวนัตก เขา้มาสู่ชุมชนเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ 
นกัท่องเท่ียว พร้อมทั้งตอ้งมีการสร้างส านึกร่วมกบัชุมชนใหมี้ความรู้สึกผกูพนักบัชุมชนของตนเอง 

4. ต้องเป็นการท่องเท่ียวเพื่อสร้างจิตส านึกในการเคารพและช่วยรักษาส่ิงแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ สังคม ตลอดจนวฒันธรรมในชุมชนใหเ้กิดกบันกัท่องเท่ียว 

5. ตอ้งเป็นการท่องเท่ียวท่ีสร้างจิตส านึกให้นกัท่องเท่ียวมีความเคารพในวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
ไม่มองวา่ใครเจริญหรือดอ้ยกวา่ และท่ีส าคญั การท่องเท่ียวโดยชุมชนตอ้งก่อให้เกิดการเรียนรู้เกิดสติ 
เกิดปัญญา ทั้งผูเ้ท่ียวและผูต้อ้นรับ 
 
 
 
 
 
 
                                                           
35 เทิดชาย ช่วยบ ารุง. 2550. การท่องเทีย่วโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จุดเร่ิมต้นของการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
ใน การประชุมเทศกาลการท่องเทีย่วไทยม . การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. หนา้ 110. 
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2.2 สารัตถะทีเ่กีย่วข้อง 
ผูว้จิยัไดศึ้กษารวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัดงัน้ี 

 2.2.1 ชาวม้ง 
2.2.1.1 ประวตัิความเป็นมา 
ความเป็นมาของชาวมง้ ไม่มีหลกัฐานท่ีบ่งช้ีไดแ้น่ชดัวา่มากจากท่ีใด ทั้งน้ีเน่ืองจาก

ชาวมง้ไม่มีตวัหนงัสือ จึงไม่มีการจดบนัทึก เอกสารจากแหล่งต่าง ๆ ก่อให้เกิดความสับสน เน่ืองจาก
ค าท่ีใชเ้รียกชาวมง้ ท่ีนกัวิชาการเช่ือวา่เป็นค าท่ีใชเ้รียกมง้ มีหลากหลาย เช่น แมว้ เม่ียน เป็นตน้ ซ่ึง
ปัจจุบนัก็ยงัเกิดความสับสน จึงไม่สามารถสรุปประวติัความเป็นมาไดแ้น่นอน เป็นเพียงนิทานบอก
เล่า ต่อ ๆ กนัมาวา่ ถ่ินก าเนิดชาวมง้มาจากดินแดนท่ีมีอากาศหนาวเยน็ ปกคลุมดว้ยหิมะ ซ่ึงเช่ือกนัวา่
เป็นดินแดนทางตอนเหนือของประเทศจีนเม่ือถูกรุกรานจึงถอยร่อนลงมายงัดินแดนประเทศ
มองโกเลีย ต่อมายงัตอนเหนือของจีนแถบลุ่มแม่แยงซีเกียง และแม่น ้ าเหลือง และเคล่ือนยา้ยลงมาสู่
คาบสมุทรอินโดจีน 

ดังท่ีบาทหลวงชาวฝร่ังเศษช่ือ เอ็ฟเอ็ม ซาวีนา ( F.M. Savina) เขียนหนังสือ
ประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมง้ ทั้งน้ีเขาไม่ได้เรียกชาวมง้ว่า “มง้” แต่เรียกว่า “เหมียว” ซาวีน่าให้
ความรู้กล่าวโดยสรุป วา่คนเหมียวไดถู้กกล่าวถึงเม่ือประมาณ 2,700 ปี ก่อนคริสตกาล ในสมยันั้นคน
เหมียวอยู่กนัอย่างปรองดอง เม่ือถึงเวลาหน่ึงพวกเหมียวเร่ิมวิตกกงัวลท่ีชาวจีนเพิ่มจ านวนประชากร
มากข้ึน และขยายอาณาเขตอย่างรวดเร็ว ในท่ีสุดก็รุกรานคนเหมียว จีนรวมตวักนัภายใตก้ารน าของ
ฮวนหยวน ยกทพัโจมตีชาวเหมียว เป็นฝ่ายชนะเหมียวซ่ึงมี เซอโหยว่ เป็นผูน้ าจากการชนะศึกคร้ังนั้น 
ฮวนหยวนไดเ้ป็นพระจกัรพรรดิ ไดรั้บการขนานนามใหม่วา่ หวงต้ีหรือ จกัรพรรดิเหลือง หลงัจากนั้น
ชาวจนักบัชาวเหมียวก็รบกนัอยูเ่ร่ือย ๆ แถบลุ่มแม่น ้าเหลืองและลุ่มแม่น ้าหวย 
 ตามบนัทึกประวติัศาสตร์จีน กล่าวไวว้่า พวกเหมียวถูกเนรเทศไปตามส่วนโค้งของแม่
น ้าเหลือง ลงไปถึงมลฑลเฉินซี และกานซูในปัจจุบนั และอพยพจากท่ีราบลุ่มแม่น ้ าหวยขา้มแม่น ้ าน ้ า
เงิน มุ่งสู่ทะเลสาบตงติงและทะเลสาบโปหยาง ร่อนแร่ไปมณฑลหูเป่ย เกียงซี และหูหนานในปัจจุบนั 
เรียบเลาะไปเร่ืองมาจนจรดทิวเขาซ่ึงเป็นเขตแบ่งแยกระหวา่งท่ีราบลุ่มแม่น ้ าน ้ าเงินจากส่วนท่ีอยูท่าง
ตะวนัตก แลว้พวกเขาก็อาศยัจนมลฑลรายรอบจนถึงมลฑลกีซู ท่ีซ่ึงจีนไม่เคยรุกรานและเป็นท่ีซ่ึง
พวกเขาอาศยัอยูจ่นถึงปัจจุบนั36  

ประมาณกลางศควรรศท่ี 19 ความสัมพนัธ์ระหวา่งจีนกบัมง้เร่ือมเส่ือมถอยลงเร่ือย ๆ  การท่ี
ชาวจีนข่มเหงชาวมง้ รังแกชาวมง้โดยตลอดท าให้เกิดกลุ่มกบฎอย่างต่อเน่ือง ท าให้ชาวมง้ส่วนหน่ึง
อพยพมาทางใต ้ขา้มจากเขตภาคใตข้องจีนเขา้สู่ประเทศเวยีตนาม ลาว และประเทศไทยในท่ีสุด 
                                                           
36 F.M. Savina . อา้งใน ยทุธพงษ ์สืบศกัด์ิวงศ,์ ความคดิทางปรัชญาในภาษิตม้ง. 2546. หนา้ 7-8. 
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2.2.1.2 การเข้ามาในประเทศไทย 
ช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ชาวมง้บางส่วน ถูกส่งไปอยูต่่างประเทศ เช่น ฝร่ังเศส 

แคนาดา สหรัฐอเมริกา เป็นตน้ ส าหรับประเทศไทยชาวมง้เร่ิมเคล่ือนยา้ยเขา้มาเม่ือประมาณ 200 กวา่
ปีมาแลว้ ราวปี พ.ศ. 2387-2417 โดยเขา้สู่ประเทศไทย 4 ทางดว้ยกนัคือ  

1) บริเวณไชยบุรีของประเทศลาวเขา้สู่ อ าเภอปัว อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน 
2) บริเวณแขวงเมืองไซหรือแขวงอุดมชยัของประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว 

(สปป.ลาว)  เขา้สู่เขต อ าเภอเชียงของ อ าเภอเทิง อ าเภอเชียงค า จงัหวดัเชียงราย 
3) บริเวณภูคา-นาแหว้และด่านซา้ย จงัหวดัเลย 
4) บริเวณสามเหล่ียมทองค า อ าเภอเชียงแสน เขา้สู่ดอยอ่างข่าง อ าเภอฝาง จงัหวดั

เชียงใหม ่
         ปัจจุบนัพบถ่ินท่ีอยูข่องชาวมง้กระจายอยูใ่นเขต 14 จงัหวดัภาคเหนือของไทย ไดแ้ก่ 
จงัหวดัเชียงราย จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัพะเยา จงัหวดัน่าน จงัหวดัแพร่ จงัหวดัล าปาง จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน จงัหวดัตาก จงัหวดัก าแพงเพชร จงัหวดัสุโขทยั จงัหวดัพิษณุโลก จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
จงัหวดัเลย และจงัหวดัสระบุรี 
 

2.2.1.3 ชาวม้งในประเทศไทย 

ปัจจุบนัชาวมง้ในประเทศไทยสามารถแบ่งตามลกัษณะการแต่งกาย ภาษา ไดเ้ป็น
สองกลุ่มใหญ่ ๆ คือ มง้ขาว และมง้เขียว และกลุ่มเล็ก ๆ อีก 1 กลุ่ม ลกัษณะการแต่งกายของแต่ละ
กลุ่มมีดงัต่อไปน้ี 

1) มง้ขาว(Hmoob dawb) 
              ทั้งผูช้ายและผูห้ญิงสวมกางเกงเหมือนกางเกงจีน ผูห้ญิงมีผา้ท่ีเรียกว่า เซ๋ (Sev) มี

ลกัษณะเป็นผา้บางหอ้ยลงมาทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงั ส่วนผูช้ายมี ซี (Siv ) เป็นผา้ผืนยาวมดัรอบเอว 
ปล่อยชายห้อยมาดา้นหนา้ ผูห้ญิงมีผา้ยาวสีด าพนัรอบศีรษะ เส้ือทั้งชายและหญิง ผา่อกตลอดแต่เส้ือ
ผูห้ญิงมีดา้ชอ อยูด่า้นหลงั ส่วนผูช้ายไม่มี ในโอกาสพิเศษเช่น เทศกาลข้ึนปีใหม่ โดยใส่กระโปรงท า
จากใยกญัชา สีขาวลว้น 

2) มง้เขียว (Hmoob ntsuab) 
             ผูห้ญิงใส่กระโปรงสีด า สีเขียว หรือสีน ้ าเงิน ส่วนผูช้ายใส่กางเกงเป้ายาวกวา่กางเกง

มง้ขาว ขากางเกงเล็กกวา่และมีการประดบัลวดลาย ใชซี้ (Siv) กวา้งกวา่ ชายผา้ตดัเฉียงเวลาห้อยลงมา
ปลายจะเฉียงเขา้หากนั เซ๋ (Sev) ของมง้เขียวกวา้งกวา่ของมง้ขาว ปรกติไม่มีผา้พนัรอบศีรษะเหมือน
มง้ขาว 
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3) มง้กัว่ บา๊ (Hmoob quas npab) 
                          ทั้งผูช้ายและผูห้ญิงแต่งตวัเหมือนมง้ขาว ต่างกนัตรงแขนเส้ือผูห้ญิงท่ีประดบัลวดลาย
คาดเป็นวงรอบแขนเส้ือทั้งสองขา้งตั้งแต่แขนจนถึงขอ้มือ เป็นชั้น ๆ ปัจจุบนัชุดมง้กัว่บ๊าเปล่ียนแปลง
กลมกลืนกบัมง้ขาวและ   มง้เขียวจนยากท่ีจะแยกออกจากกนัได ้

 
2.2.3.4 ลกัษณะทางสังคม 

              สังคมชาวมง้เป็นสังคมท่ีผูช้ายเป็นผูท่ี้มีบทบาทมากกวา่ผูห้ญิง ทั้งในแง่การปกครอง 
การประกอบพิธีการต่าง ๆ ตลอดจนการสืบวงศต์ระกูล ทั้งน้ีเพราะชาวมง้แต่ละกลุ่มมีความสัมพนัธ์
กนัตามตระกูลหรือแซ่ นอกจากเป็นการแบ่งกลุ่มให้เห็นถึงความแตกต่างแล้ว ยงัเป็นตวัก าหนด
แนวทางในการปฏิบติัของลูกหลานอีกดว้ย ชาวมง้ยึดสายตระกูลของบิดาหรือผูช้ายเป็นหลกั ลูกชาย
เป็นผูสื้บตระกลู ส่วนลูกสาวเม่ือแต่งงานตอ้งเปล่ียนนามสกุลตามสามี  

ปัจจุบนัมง้ในประเทศไทยประกอบดว้ย 15 ตระกลู ดงัน้ี 37 
1) แซ่ลี เรียกวา่ มง้ลี หรือมง้จาย 
2) แซ่วา่ง เรียกวา่ มง้วา่ หรือมง้วา่ง 
3) แซ่ฟ้า เรียกวา่ มง้ฟ่า หรือมง้ฟ้าง 
4) แซ่ยา่ง เรียกวา่ มง้ยา่ หรือมง้ยา่ง 
5) แซ่โซง้ เรียกวา่ มง้โซ่ง หรือมง้เมาะ 
6) แซ่มวั เรียกวา่ มง้มวั หรือมง้หยา่ 
7) แซ่หาร เรียกวา่ มง้ห่า หรือมง้ต่า 
8) แซ่วื้อ เรียกวา่ มง้วื้อ 
9) แซ่เทา้(ท่อ) เรียกวา่ มง้ท่อ หรือมง้ดู๊ 
10) แซ่เลา้(โล่, ก่ือ) เรียกวา่ มง้เล่า หรือมง้กือ 
11) แซ่จาง เรียกวา่ มง้จาง 
12) แซ่จ๋าว เรียกวา่ มง้ปลวั 
13) แซ่เหอ (เฮอ้) เรียกวา่ มง้เฮอ้ หรือ มง้กลัว่ 
14) แซ่กง เรียกวา่ มง้กง 
15)แซ่เสเรียกวา่ มง้เส่ หรือ มง้เส

                                                           
37อ่างทอง จรูญสกลุวงศ.์ 2549. ตร้าบล่าย ในสังคมวฒันธรรมชนเผ่าม้งจงัหวดัเชียงใหม่. วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวชิาดนตรี บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล. 
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    ความสัมพนัธ์ทางแซ่ตระกูลท่ีกล่าวมา แซ่ไม่ไดเ้ป็นตวัแบ่งแยกมง้เขียวหรือมง้ขาว กล่าวคือทั้งมง้
เขียวและม้งขาวอาจแซ่เหมือนกนัก็ได้ ในขณะเดียวกันแซ่เหมือนกันก็มีความแตกต่างกันออกไปใน
รายละเอียดย่อยอีกเช่นกนั ซ่ึงรายละเอียดย่อยเหล่าน้ีมีผลต่อพิธีกรรม ความเช่ือของแต่ละกลุ่มตั้งแต่เกิด
จนถึงตาย อาจกล่าวไดว้่า ชนมง้มีระเบียบสังคมท่ีอยู่ภายใตก้ฎเกณฑ์ของความเป็นเครือญาติ เร่ิมตั้งแต่
ครอบครัว สายตระกูลและแซ่ตระกูล โดยมีความสัมพนัธ์ทางการแต่งงานเป็นเคร่ืองเช่ือมโยง                     
แซ่ตระกลูต่าง ๆ 
 

2.2.1.5 ความเช่ือ 
ชาวมง้มีความเช่ือในส่ิงต่าง ๆวา่ลว้นมีผีหรือวิญญาณอยูใ่นนั้น เช่น ผีท่ีอยูต่ามล าน ้ าตน้ไม ้

ไร่ นา บ้านเรือน อ านาจลึกลับเหล่านั้นสามารถดลบันดาลความทุกข์สุขต่อความเป็นอยู่ของตนได ้
นอกจากน้ียงัเช่ือเร่ืองการเกิดใหม่ แต่จะเกิดเป็นอะไรนั้นข้ึนอยูก่บัความผิด ความดี ท่ีท าไวต้อนยงัมีชีวิตอยู ่
ส่ิงต่าง ๆ ท่ีมง้นบัถือพอสรุปไดด้งัน้ี 

1)  เทพผูมี้อ านาจในการสร้าง (Yawm saub) 
2)  เทพผูมี้อ านาจท าลาย (Yawm txwg nyoog) 
3)  หมอผีและผทีัว่ไป (Txiv neeb) 
4)  ผบีรรพบุรุษ (Puj yawm txwv koob) 
5)  ผบีา้นผเีรือน (Dab khua hauv vaj tse) ประกอบดว้ย 

- ซ่ือก๊ะ(Xwm kab) - เสาเอก(Ncej dab) 
- ผเีตาไฟใหญ่(Dab qhov txog)  
- ผเีตาไฟเล็ก((Dab qhov cub) 
- ผปีระตู((Dab qhov rooj) 

ในแต่ละปีหัวหน้าครอบครัวหรือหมอผีตอ้งสังเวยผีต่าง ๆ เหล่าน้ีอย่างน้อยปีละคร้ัง 
ปัจจุบนัสังคมมง้มีการติดต่อกบัสังคมภายนอก ส่งอิทธิพลใหค้วามเช่ือบางอยา่งของมง้สูญหายไป แมช้าวมง้        
ส่วนใหญ่ยงันบัถือความเช่ือต่าง ๆ ดั้งเดิม แต่มีบางส่วนท่ีเปล่ียนความเช่ือไปนบัถือศาสนา อ่ืน ๆเช่น ศาสนา
พุทธ ศาสนาคริสต ์
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2.2.1.6 ประเพณี 

1) ประเพณีเก่ียวกบัการเกิด 

ในอดีตมง้ใหก้ าเนิดบุตรเองตามบา้น โดยมีหมอต าแยคอยช่วย เม่ือคลอดบุตรแลว้หากเป็น
เด็กผูช้ายจะน ารกไปฝ่ังไวท่ี้เสาเอกของบา้นเม่ือเติบโตจะไดสื้บสกุล หากเป็นลูกสาวจ าน าไปฝังใตห้้องนอน
ท่ีเสาเตียง ในการฝังหากตอ้งการให้ลูกคนถดัไปเป็นเพศชายให้ฝังคว  ่า  หากตอ้งการให้เป็นหญิงให้ฝังหงาย 
เม่ือให้ก าเนิดบุตรีแลว้จะมีพิธีอยูไ่ฟ เม่ืออายุครบ 3 วนั จะมีการเรียกขวญั เพื่อตั้งช่ือให้เด็ก นอกจากน้ีเด็ก
บางคนอาจตอ้งท าพิธีต่อสะพานเพื่อรับขวญัมาหา 

2) ประเพณีปีใหม่ 

เทศกาลฉลองปีใหม่มง้หรือท่ีมง้เรียกกนัวา่“น่อเป๊โจ่”(Noj peb caug) ถือเป็นเทศกาลหน่ึง
ในรอบปี โดยปรกติจะจดัข้ึนระหวา่งเดือน ธนัวาคม-มกราคม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขา้งข้ึนขา้งแรมและความเห็น
ร่วมกนัของคนในหมู่บา้นดว้ย กล่าวคือปีใหม่จะเร่ิมท าพิธีส่งทา้ยปีเก่าตอนเยน็ของวนัแรม 15 ค ่า วนัรุ่งข้ึนก็
จะเป็นวนัปีใหม ่(ข้ึน 1 ค ่า) มง้ใหค้วามส าคญักบัปีใหม่มาก ทั้งน้ีเพราะเป็นช่วงท่ีวา่งเวน้จากการท าไร่ ท านา 
สังคมสมยัก่อนการคมนาคมไม่สะดวก การเดินทางไปท่ีต่างถ่ินตอ้งใชเ้วลานาน ปีใหม่มง้จึงเป็นโอกาสดีท่ี
จะได้ไปพบปะกบัคนต่างหมู่บา้น เป็นโอกาสท่ีเครือญาติจะได้มาพบปะสังสรรค์ แลกเปล่ียนความรู้
ประสบการณ์ในรอบปีท่ีผา่นมา พร้อมทั้งมีการขบัร้อง เล่นเคร่ืองดนตรีต่าง ๆ อยา่งสนุกสนาน และยงัเป็น
วนัท่ีจะเร่ิมท าส่ิงใหม่ ๆ แมปั้จจุบนัสังคมจะเปล่ียนแปลงไป เทคโนโลยี การคมนาคมสะดวกมากข้ึน       
การประกอบอาชีพข้ึนอยูก่บัระบบทุนนิยม ปีใหม่มย้งัไดเ้ห็นการขบัร้องบทเพลง การเล่นเคร่ืองดนตรีต่าง ๆ 

ก่อนวนัปีใหม่มีการเตรียมอาหาร เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มเพื่อเตรียมรับวนัปีใหม่มีการปัดเป่าส่ิง
รังควานต่างๆ ตลอดจนการเรียกขวญัพืชพนัธ์ุต่าง ๆ เม่ือผา่นช่วงเท่ียงคืน มีการยิงปืนเพื่อตอ้นรับปีใหม่      
วนัแรกของวนัปีใหม่มีการเล้ียงอาหารบรรพบุรุษและเรียกขวญัให้กบัสมาชิกในครอบครัว    เทศกาลปีใหม่
เป็นช่วงท่ีลูกหลานจะไดมี้โอกาสไปไหวสุ้สานบรรพชน ไดไ้ปเยี่ยมญาติพี่นอ้งท่ีอยูห่่างไกลนอกจากน้ียงัมี
กิจกรรมสนุกสนานต่าง ๆ เช่น การลูกช่วง การละเล่นเคร่ืองดนตรีต่าง ๆ 

3) ประเพณีการแต่งงาน 

ประเพณีการแต่งงาน เม่ือฝ่ายชายและฝ่ายหญิงตกลงท่ีจะใช้ชีวิตร่วมกนั ฝ่ายชายตอ้งหา   
เถา้แก่หรือพอ่ส่ือไปสู่ขอ หรือไปขอหมั้นไวก่้อนก็ได ้บางกรณีอาจเป็นการหมั้นตั้งแต่ยงัเด็ก เม่ือท าการสู่ขอ
เสร็จแลว้ หาฤกษเ์พื่อจดัพิธีแต่งงาน พอ่แม่ฝ่ายชายตอ้งเตรียมอาหาร เงินสินสอด ไปท าพิธียงับา้นพ่อแม่ฝ่าย
หญิง ในบางคร้ังหากฝ่ายชายยงัขดัขอ้งเร่ืองสินสอดก็อาจจดังานเพียงเล็กน้อยเพื่อเจรจา และท าพิธีเพื่อ
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เปล่ียนผีบา้นผีเรือนฝ่ายหญิงไปรับผีของฝ่ายชายเท่านั้น ค่อยท าพิธีแต่งงานจริง ๆในโอกาสต่อไป ปัจจุบนั
เน่ืองดว้ยความเช่ือ ค่านิยมและระบบเศรษฐกิจ ท าให้พิธีแต่งงาน อาจมีความแตกต่างในแต่ละพื้นท่ีออกไป
บา้งเล็กนอ้ย 

4) ประเพณีการตาย 

เม่ือทราบวา่มีคนไม่สบาย ญาติพี่นอ้งจะมาร่วมดูแล เม่ือส้ินลมหายใจ มีการยิงปืนเพื่อส่ง
สัญญาณวา่มีคนเสียชีวิตในหมู่บา้น จดัเตรียมก าลงัคนและอุปกรณ์ท่ีจะใชใ้นพิธีต่าง ๆ ปรึกษาหารือเร่ือง
ระยะเวลาในการจดัพิธีศพ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับก าลังทรัพย์และจ านวนลูกหลานก่อนน าศพไปฝังหน่ึงวนั               
มีพิธี คัวจือ (Qhua txws) เป็นวนัท่ีญาติมิตรจากต่างถ่ินมาร่วมกนั อยา่งพร้อมเพรียง ตอนเยน็มีการสวด                 
จีไซ๋ (Txib xaib) มีลกัษณะเป็นค าสอนเป็นคติเตือนใจ และอวยพรส าหรับลูกหลาน วนัรุ่งข้ึนตอนบ่าย ๆ    
ถึงน าศพไปฝัง หลุมศพของแต่ละตระกูลมีความแตกต่างกนัออกไป เช่นท าหลุมแบบมง้ แบบจีน แบบลอ้ม
ร้ัว แบบไม่ลอ้มร้ัว เป็นตน้ 

2.2.1.7 ชาวม้งในจังหวดัเชียงใหม่ 

เชียงใหม่เป็นจังหวดัท่ีมีประวติัความเป็นมายาวนาน มีพื้นท่ีทั้ งหมด 20,107,057                
ตารางกิโลเมตร ซ่ึงนบัวา่ มีพื้นท่ีมากท่ีสุด ในประเทศ พื้นท่ีติดต่อกบัจงัหวดัเชียงใหม่ มีดงัน้ี 

ทิศเหนือ ติดต่อกบั พม่า 
ทิศใต ้ติดต่อกบั จงัหวดัล าพูน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และ จงัหวดัตาก 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั จงัหวดัเชียงรายและจงัหวดัล าปาง 
จงัหวดัเชียงใหม่แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 23 อ าเภอ กบั 1 ก่ิงอ าเภอ คือ อ าเภอเมือง           

อ าเภอหางดง อ าเภอแม่แตง อ าเภอสารภี อ าเภอสันก าแพง อ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอเชียงดาว อ าเภอสันทราย 
อ าเภอฝาง อ าเภอฮอด อ าเภอก๋อย อ าเภอพร้าว อ าเภอแม่ริม อ าเภอสะเมิง อ าเภอจอมทองอ าเภอแม่แจ่ม 
อ าเภอสันป่าตอง อ าเภอแม่อาย อ าเภอดอยเต่า อ าเภอเวียงแหง อ าเภอไชยปราการ อ าเภอแม่วาง อ าเภอดอย
หล่อ และ ก่ิงอ าเภอแม่ออน  

สภาพภูมิประเทศประกอบดว้ยเทือกเขาท่ีสลบัซับซ้อน  มีชนเผา่ต่าง ๆ กระจดักระจายอยูท่ ัว่ไป    
ชนเผา่ท่ีพบมากในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ไดแ้ก่ ปกาเกอะญอ หรือ กะเหร่ียง ลีซู หรือ ลีซอ และ แมว้ หรือ มง้ 
ทั้ ง น้ีชาวม้งในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาวม้ง ท่ี เคล่ือนย้ายเข้า สู่ประเทศไทยบริเวณ      
สามเหล่ียมทองค า อ าเภอเชียงแสน เขา้สู่ดอยอ่างข่าง อ าเภอฝาง ก่อนจะกระจายอยู่ตามอ าเภอต่าง ๆ          
ของจงัหวดัเชียงใหม ่
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จ านวนหมู่บา้นมง้ท่ีกระจายอยูต่ามอ าเภอต่าง ๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่มีดงัน้ี 38 

อ าเภอเมือง 2 หมู่บา้น 
อ าเภอแม่ริม 5 หมู่บา้น 
อ าเภอพร้าว 1 หมู่บา้น 
อ าเภอแม่แจ่ม 15 หมู่บา้น 
อ าเภอแม่แตง 3 หมู่บา้น 
อ าเภอจอมทอง 5 หมู่บา้น 
อ าเภอสะเมิง 3 หมู่บา้น 
อ าเภอแม่วาง 7 หมู่บา้น 
อ าเภอหางดง 5 หมู่บา้น 
อ าเภออมก๋อย 3 หมู่บา้น 
อ าเภอฮอด 2 หมู่บา้น 
อ าเภอเชียงดาว 2 หมู่บา้น 

 

2.2.1.8 ดนตรีม้ง 

ดนตรีเป็นศิลปะท่ีฝังแน่นอยูใ่นวิถีชีวิตของชาวมง้ตั้งแต่อดีตอนัยาวนานมาจนถึงปัจจุบนั      
แมใ้นปัจจุบนัมง้จะไดรั้บอิทธิพลและกระแสวฒันธรรมจากสังคมภายนอก แต่ดนตรีมง้ก็ยงัสามารถคงความ
เป็นเอกลกัษณ์อยูไ่ด ้ดนตรีมง้มีความหลากหลายทั้งดา้นเคร่ืองดนตรีและการขบัร้อง สรุปไดด้งัน้ี 

1) ชั้วโบลง 
ชั้วโบลงหรือการเป่าใบไม ้ โดยการใชริ้มฝีปากหนีบใบไม้ แลว้เป่าให้เกิดเสียง การเป่า

ใบไมไ้ม่มีบทเพลงเฉพาะ ข้ึนอยู่กบัความสามารถของผูเ้ป่าเป็นส าคญั การเป่าน้ีนอกจากเป่าเพื่อความ
สนุกสนาน ระบายความทุกขสุ์ขในใจแลว้ ยงัใชเ้ป่าส่ือสารโตต้อบกนั แต่การเป่ามีขอ้ก าหนดไม่ให้เป่านาน 
ทั้งน้ีเช่ือวา่การเป่าสามารถใชเ้รียกผสีางนางไมไ้ด ้
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 อ่างทอง จรูญสกลุวงศ.์ 2549. ตร้าบล่าย ในสังคมวฒันธรรมชนเผ่าม้งจงัหวดัเชียงใหม่. วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวชิาดนตรี บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล. 
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2) ตร้า 
ตร้าเป็นการเรียกเคร่ืองดนตรีท่ีมีลกัษณะคลา้ยขลุ่ย เม่ือมง้เขียนเป็นภาษาไทย นิยมใชค้  าวา่ 

ขลุ่ย แทนทั้งหมด ทั้งท่ีความจริงมีหลายชนิด แตกต่างกนัออกไปเล็กน้อย โดยทัว่ไปขลุ่ย ท าจากไมไ้ผ ่     
ยาวประมาณ 1 ฟุต เจาะรูแตกต่างกนัออกไปตามชนิดของขลุ่ย ใชเ้ป่าเพื่อความสนุกสนาน โตต้อบระหวา่ง   
หนุ่มสาว หรือแทนความรู้สึกของสภาพจิตใจของผูน้ั้น 

3) จาง 
เป็นเคร่ืองดนตรีคู่กายคู่ใจ ของหนุ่มสาวมง้ มีลกัษณะคลา้ยกบัจ๊ิงหน่องท่ีพบในวฒันธรรม

อ่ืน ๆ ท าจากทองเหลือง ใชเ้ป่าเพื่อบรรยายความรู้สึกในใจ โตต้อบกนัระหว่างหมุ่มสาวสามารถเป่าได้
หลากหลายรูปแบบ เน้ือหาของจ่างนั้นมีหลากหลายเร่ืองราว แลว้แต่วา่จะเป่าพูดถึงเร่ืองอะไร อาจจะเป็น
เน้ือหาท่ีคิดเองท าเองก็ได ้ แต่ตอ้งเป็นไปตามหลกัการเน้ือหาท่ีเป่า หรือจะเป็นเร่ืองราวท่ีพรรณนาให้เห็น
ภาพความสวยงามของสาว เม่ือเทียบกบัดอกไมใ้บหญา้ 

4) เค่ง 
เค่งหรือ แคนมง้ เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีท่อท าจากล าไมไ้ผ ่6 ล า ภายในบรรจุล้ินเสียบเขา้กบั

ตวัเค่งซ่ึงท าจากไมเ้น้ือแขง็ เค่งถือไดว้า่เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีเก่าแก่ท่ีสุดชนิดหน่ึง มง้จะใชเ้ค่งเป่าในพิธีงานศพ
เป็นหลกั มีความเช่ือวา่เป็นเคร่ืองน าทางดวงวิญญาณของผูต้ายไปสู่ปรโลก หรือแดนของบรรพบุรุษ ฉะนั้น
ในธรรมเนียมมง้จึงหา้มมิใหฝึ้กเป่าแคนภายในบา้น ส่วนใหญ่จะฝึกในท่ีห่างไกลจากหมู่บา้นซ่ึงมกัจะเป็นท่ี
พกัพิงตามไร่สวน 

5) ตรัว 
ตรัวเป็นเคร่ืองดนตรีของ มง้ท่ีมีลกัษณะเป็นกลองสองหนา้ หรือหน่ึงหนา้ก็ไดท้  าจากไม้

โดยใชแ้ผน่หนงัสัตวส์องแผน่มาประกอบเขา้กบัโครงตวักลองทั้งสองดา้น ริมขอบของแผน่ผนงัทั้งสองแผน่ 
เจาะรูเป็นคู่ ๆ ส าหรับเสียบสลกัไมเ้ล็ก ๆ เพื่อใชเ้ชือกร้อยสลกัไมข้องแผน่ผนงัทั้งสองดา้นดึงเขา้หากนั    
หากท าเป็นกลองหนา้เดียวก็ใชห้นงัแผน่เดียว ส่วนกลองอีกหนา้หน่ึงก็ใชไ้มม้ายึดประกบเท่านั้น ไมตี้กลอง
ท าจากไม ้

6) ตร้าเฉีย 
เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสี มีลกัษณะคลา้ยสะลอ้ทางภาคเหนือ มีขนาดเล็กใหญ่

แตกต่างกนัออกไป กะโหลกท าจากผลน ้ าเตา้แห้ง น าใยกญัชงมาป่ันเป็นเส้นขดัดว้ยข้ีผึ้งขึงแทนเส้นลวด
จ านวนสองสาย ยึดด้วยลูกบิด คนัชักท าจากไมห้รือไม่ไผ่ สายคนัชักท าจากใยกญัชงขดัข้ีผึ้ งเช่นกนั              
ใชบ้รรเลงเด่ียวและโตต้อบระหวา่งกนัได ้
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7) ตร้าบล่าย 
ตร้า-บล่ายเป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองเป่ามีล้ิน ท าจากไมไ้ผ ่มีความแตกต่างกนัไปตาม

ขนาดและระดบัเสียง ช่องใส่ล้ินจะอยูด่า้นบนถดัจากขอ้ไมไ้ผ ่ แผ่นล้ินท าจากทองเหลืองทองแดงและเงิน 
เป็นรูปตวั V รูเพื่อเปล่ียนระดบัเสียงของตร้า-บล่ายมี 6-7 รู มีรูน้ิวหวัแม่มือ ดา้นปลายของเลาตร้า-บล่ายมี
ล าโพงท าจากผลน ้ าเตา้แห้งเคร่ืองเป่าในลกัษณะน้ีสามารถพบเห็นไดใ้นวฒันธรรมอ่ืน ๆ อีก เช่น ป่ีจุม             
ในวฒันธรรมลา้นนา ป่ีโจรง และป่ีเญ็นในวฒันธรรมอีสานใต้ เป็นตน้ ทั้งดา้นการเจาะรู การติดล้ิน        
วธีิการเป่า ล้ิน มีลกัษณะคลา้ย ๆ กนั มีความต่างในรายละเอียดบา้งเล็กนอ้ย 

 
2.2.3  ชาวม้งในเขตพืน้ที่ศูนย์พฒันาโครงการหลวงหนองหอย ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม  
          จังหวดัเชียงใหม่ 
การศึกษาวจิยัเร่ือง ดนตรีของชาวมง้ในเขตพื้นท่ีศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย ต าบลแม่แรม 

อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ คร้ังน้ีผูว้ิจยั ศึกษาภูมิหลงัของชาวมง้ในเขตพื้นท่ีบริเวณศูนยพ์ฒันาโครงการ
หลวงหนองหอย ทั้งน้ีเน่ืองจากมีชาวมง้อาศยัอยู ่3 หมู่บา้น คือ บา้นหนองหอยเก่า บา้นหนองหอยใหม่ และ
บา้นแม่ขิ  

ประวตัิความเป็นมา  

ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย ก่อตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2527 ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ 
เป็นเขตพื้นท่ีลุ่มน ้าชั้น 1 เป็นแหล่งก าเนิดล าธาร ปัญหาชาวเขาไดท้  าลายป่าเพื่อเปิดท่ีดินท ากินปลูกฝ่ิน ท าไร่
เล่ือนลอย จึงตั้งเป็นศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอยข้ึน เพื่อส่งเสริมและพฒันาอาชีพดา้นเกษตรโดย
แนะน าการปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ๆ ทดแทนการปลูกฝ่ินและท าไร่เล่ือนลอย สามารถยกระดบัความเป็นอยู่
ของชาวเขาใหดี้ข้ึน มีหมู่บา้นในความรับผดิชอบ 5 หมู่บา้น เป็นชาวพื้นเมือง และชาวเขาเผา่ต่างๆ ไดแ้ก่ มง้ 
ลีซอ  

      ภูมิประเทศ สูงจากน ้าทะเลปานกลาง 580-1,460 เมตร พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง  

ก าเนิดโครงการหลวง39  

                                                           
39  ชูสิทธ์ิ  ชูชาติ. 2553. โครงการหลวง พระราชกรณยีกจินวมินทร์มหาราชาเพือ่ปวงประชาราษฎร์. เชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ.์ หนา้ 36. 
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 ในปี พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้ ง 
“โครงการหลวงพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขา” เพื่อช่วยประสานงานกบัหน่วยราชการต่าง ๆ และในปี 
พ.ศ. 2523 เปล่ียนช่ือให้เหมาะสมเป็น “โครงการหลวง”  ในระหวา่ง พ.ศ. 2510 – 2529 หรือในระยะของ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 2 ถึงฉบบัท่ี 5 ประเทศไทยประสบปัญหาเก่ียวกบัการก าเนิด
ของโครงการหลวงและการปฏิบติังานของโรงการหลวงหลายประการทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ การ
คมนาคม สังคมวฒันธรรม และการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  

 
การเมือง    

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2485 มีกลุ่มจดัตั้งพรรคคอมมิวนิสตอ์ยา่งลบั ๆ  ด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองและเพิ่มมากข้ึน 
เม่ือประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเปล่ียนแปลงสู่ระบบการปกครองและเศรษฐกิจภายใตก้ารน าของพรรค
คอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศจีนเพียงพรรคการเมืองเดียวใน พ.ศ. 2492 จนกระทัง่ พ.ศ. 2508 เกิดการประทะกนั
คร้ังแรกระหวา่งเจา้หนา้ท่ีรัฐของไทยกยักบัพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยท่ีจงัหวดันครพนม จากนั้น
ไดเ้กิดลุกลามสู่ภูมิภาคอ่ืน ๆ อนัไดแ้ก่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต ้และภาคกลาง  
 กระบวนการปราบปรามต่อสู้ระหวา่ง รัฐบาลไทยและพรรคคอมมิวนิสตไ์ทย ด าเนินไปอยา่งเขม้ขน้
ระหวา่ง พ.ศ. 2510 – 2523 แลว้ค่อยสลายตวัอยา่งชา้ ๆ และต่อเน่ือง ทั้งน้ีเน่ือจากการล่มสลายของสหภาพ
โซเวียตรัสเซีย และนโยบาย 65/25 ของรัฐบาลไทย ประกาศให้สมาชิกพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย
เขา้มอบตวักบัทางการ 
 ในระยะแรกของการก่อตั้งโครงการหลวง (พ.ศ. 2512- พ.ศ. 2525) หลายพื้นท่ีของโครงการหลวง 
เช่น อ าเภอแม่วาง อ าเภอพร้าว อ าเภอเชียงดาว อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ อ าเภอเวียงแก่น อ าเภอเชียงแสน 
อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พื้นท่ีเหล่าน้ีอยูใ่นเขตอิทธิพลของการ
ก่อการร้ายคอมมิวนิสต ์และมีการปะทะดว้ยกองก าลงัติดอาวธุระหวา่งเจา้หนา้ท่ีบา้นเมืองกบัผูก่้อการร้าย 
 
 เศรษฐกจิ 
 จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2520 – 2524) เนน้การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และการกระจายรายได ้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2525 -2529) เนน้ความเสมอ
ภาคทางเศรษฐกิจและแกปั้ญหาความยากจน เพื่อลดช่องวา่งระหวา่งคนจนกบัคนรวย เมืองกบัชนบทให้มาก
ยิง่ข้ึน แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 6 (พ.ศ. 2530 -2534)ยงัคงเนน้การกระจายรายได ้การ
กระจายความเจริญไปสู่ชนบท การน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใชใ้นการพฒันาประเทศ แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 7 (พ.ศ. 2535 -2539) ยงัคงเนน้การขยายตวัทางเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ือง
ควบคู่กบัการกระจายรายไดแ้ละการกระจายการพฒันาสู่ภูมิภาคและชนบท  
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 เห็นไดว้า่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 ถึง ฉบบัท่ี 8 มุ่งให้ประเทศพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง ให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชีย หรือ “เสือตวัท่ี 5” แต่ก็จบลงด้วยการพงัทลายของ
ระบบเศรษฐกิจไทยหรือ “ฟองสะบู่แตก” ในปี พ.ศ. 2539 และ พ.ศ. 2540 จากนั้นประเทศไทยไดน้ าหลกั
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพฒันาประเทศควบคู่กบัการพฒันาเศรษฐกิจกระแสหลกัเพื่อต่อสู้แข่งขบักบั
ต่างประเทศ ตั้งแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) จนถึงปัจจุบนัคือ 
ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) 
 
 การคมนาคม 
 ในปี พ.ศ. 2457 รัฐบาลสร้างทางรถไฟหลวงจากกรุงเทพฯ ถึงสถานีเด่นชยั จงัหวดัแพร่ในปี พ.ศ. 
2457 ถึงสถานีนครล าปาง พ.ศ. 2459 และถึงสถานีนครเชียงใหม่ พ.ศ. 2464  นบัตั้งแต่ พ.ศ. 2457 รัฐบาลได้
สร้างทางเกวียน (ต่อมาเป็นทางรถยนต์) เช่ือมระหว่างจงัหวดั ล าปาง พะเยา และเชียงราย ปรับปรุงถนน
เชียงใหม่ – ล าพูน สร้างทางเกวียนเช่ือมต่อระหวา่งจงัหวดัแพร่กบัจงัหวดัน่าน นากจากน้ีรัฐบาลมีนโยบาย
ใหห้วัเมืองต่าง ๆ จดัส้รางถนน 3 ประเภทอนัไดแ้ก่ 40ทางต่าง 41ทางเกวยีน 42ถนน   
 
 การก าเนิดของโครงการหลวงบนดอยสูง ตามกระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัว พระราชทานแก่ฝ่าละอองธุลีพระบาท ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เม่ือวนัท่ี       
10 มกราคม 2517 ถึงเหตุผลท่ีช่วยเหลือชาวเขาไวด้งัน้ี 
 “เร่ืองท่ีจะช่วยชาวเขา และโครงการชาวเขานั้น มีประโยชน์โดยตรงกบัชาวเขา เพื่อส่งเสริมและ
สนบัสนุนให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน สามารถเพาะปลูกส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และเป็นรายไดก้บัเขาเอง 
จุดประสงค์อย่างหน่ึงคือมนุษยธรรม หมายถึงให้ผูท่ี้อยู่ในถ่ินทุรกนัดาร สามารถมีความรู้พยุงตวั มีความ
เจริญได ้อีกอย่างหน่ึงเป็นเร่ืองท่ีช่วยในทางท่ีทุกคนเห็นว่าควรจะช่วย เพราะปัญหาใหญ่คือปัญหายาเร่ือง
เสพติด ถา้ช่วยชาวเขาปลูกพืชท่ีเป็นประโยชน์บา้ง เขาจะเลิกปลูกยาเสพติด คือ ฝ่ิน ท าให้นโยบายการระงบั
การปราบปรามปลูกฝ่ิน และการคา้ฝ่ินไดผ้ลดี อนัน้ีเป็นผลอย่างหน่ึง อีกอย่างหน่ึงคือชาวเขาตามท่ีรู้ เป็น
ผูท้  าการเพาะปลูกโดยวิธีท่ีจะท าให้บา้นเมืองของเราสู่หายนะ ไดท่ี้ถางป่าโดยวิธีท่ีไม่ถูกตอ้ง ถา้พวกเราทุก
คนไม่ช่วยเขา ก็เท่ากบัช่วยบา้นเมืองให้มีความดีอยู่ดี กินดี และปลอดภยัไดอี้กทัว่ประเทศ ถา้สามารถท า

                                                           
40 หมายถึง ทางววัต่าง ทางมา้จ่าง สร้างในเขตภูเขา 
41 สร้างในเขตท่ีราบ 
42 สร้างในเขตเมือง 
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โครงการน้ีไดส้ าเร็จ ให้ชาวเขาอยู่เป็นหลกัแหล่ง และสนบัสนุนนโยบายจะรักษาป่าไม ้รักษาดินให้เป็น
ประโยชน์ต่อไปและย ัง่ยนืมาก”43 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยเก่ียวกบัทุกข์ สุข ของไพร่ฟ้าขา้แผ่นดิน ประกอบกับ
บริบททางการเมืองมีผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสต ์การปกครงแบบเผด็จการ การพฒันาประเทศท่ีเนน้โครงสร้าง
ทางสังคมเมืองเป็นหลกั ชุมชนชนบทประสบปัญหาความยากจน ขาดการคมนาคม สาธารณูปโภคท่ีดี 
 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวและสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ไดเ้สด็จพระราชด าเนิน
เยี่ยมเยียนราษฎรทุกภาคของประเทศไทย ตั้งแต่เร่ิมตน้แผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2504-
2509) ทรงด าเนินพระราชกรณียกิจอย่างหนกั อย่างเขม้ขน้ทุกนานาพนัธกิจ ทั้งในชนบททุรกนัดาร ไม่มี
ถนน น ้าประปา สุขอนามยั และสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ บางคร้ังดอ้งเดินดว้ยพระบาทข้ึนภูเขา ลงห้วย หรือทรง
มา้ต่าง ดว้ยความห่วงใยประชาชนท าให้เกิดโครงการต่าง ๆ ดงัเช่นโครงการตามพระราชประสงคโ์ครงการ
ในพระบรมราชานุเคราะห์ โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ และ โครงการหลวง 
  
        กจิกรรมท่องเทีย่ว  

       แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาติ 

- เส้นทางชมธรรมชาติดอยม่อนล่อง เป็นจุดชมวิวบนหนา้ผา 1,460 เมตร มองเห็นทิวทศัน์ได้
กวา้ง ชมพรรณไมแ้ละดอกไมป่้าหลากหลาย ฤดูหนาวเป็นจุดชมทะเลหมอกท่ีสวยงาม  

- ม่อนแจ่ม สถานท่ีพกัแห่งใหม่ของโครงการหลวง ในรูปแบบเต็นท ์สามารถมองเห็นเมืองฝาง 
และอ าเภอแม่แตงไดอ้ยา่งชดัเจนในยามค ่าคืน  

 

 
                                                           
43 กระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั พระราชทานแก่ฝ่าละอองธุลีพระบาท ณ คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2517  
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     ภาพที ่2.2 ภาพการท าแปลงผกั    ภาพที ่2.3 รูปแบบเต็นท์ทีม่่อนแจ่ม 
      ภาพจาก โครงการหลวง: การท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกจิพอเพยีงบนยอดดอย 365 วัน 

   

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
- แปลงผกัและงานวจิยัผกัเมืองหนาว เช่น อาติโช๊ค 
- แปลงสมุนไพร เลมอนทาร์ม มิ้น คาร์โมมายด ์โรสแมร่ี  
- ไมผ้ล เช่น พลมั องุ่นไร้เมล็ด สตรอเบอร่ี  
- แปลงผกัไฮโดรโพนิค เป็นเทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน เช่น โอค้ลีฟแดง และผกั

ตระกลูสลดั มะเขือเทศดอยค า  
    การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม  
               ประเพณีปีใหม่มง้ ช่วงเดือนธันวาคม–มกราคม จะมีการฉลองกนัทั้งหมู่บา้น แต่งกายชุด

ประจ าเผา่สวยงาม มีการประกวดธิดาดอย การแข่งขนัลอ้เล่ือนไม ้กิจกรรมบนัเทิง การเล่นดนตรีของชาวเขา 
การแสดงชาวเขา เช่น เป่าแคนมง้ โยนลูกช่วง ร าพดั เป็นตน้  
                สถานที่ท่องเทีย่วใกล้เคียง 
     - บา้นมง้ผานกกก มีพิพิธภณัฑ์ชาวเขาและร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก ระยะทางห่างจากศูนย ์12 กิโลเมตร 
     - สวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิตต์ิ เป็นสถานท่ีรวบรวมพรรณไมน้านาชนิด ทั้งพรรณไมห้า
ยาก เส้นทางก่อนถึงศูนย ์4 กิโลเมตร 
     - ปางชา้งแม่สา มีการแสดงของชา้ง และข่ีชา้ง ระยะทางก่อนถึงศูนย ์6 กิโลเมตร 

          ฤดูกาลท่องเทีย่ว สามารถเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี แต่ช่วงท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมท่ีสุดคือฤดูหนาว 

          บริการทีพ่กั 
      ในศูนยมี์บริการบา้นพกัรองรับนกัท่องเท่ียว บริการเช่าเตน็ทแ์ละถุงนอน มีพื้นท่ีส าหรับกางเตน็ท ์ 
      - บา้นพกันกัท่องเท่ียว รองรับนกัท่องเท่ียวได ้15 คน  
      - บา้นพกัเอเฟรม 2 หลงั รองรับนกัท่องเท่ียวได ้5 คน  
      กรณีมาเป็นหมู่คณะตอ้งการใหท้ าอาหารกรุณา ส ารองอาหารล่วงหนา้ 3-5 วนั ก่อนการเขา้พกั  

      บริการน าเทีย่ว  
      มีไกดท์อ้งถ่ิน และมคัคุเทศกน์อ้ยของหมู่บา้นชาวเขาบริการน าเยีย่มชมวถีิชีวติชาวเขา  
      ของที่ระลกึ  
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       มีร้านขายผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาล และในศูนยมี์ชาสมุนไพรสด และผลผลิตทางการเกษตร
จ าหน่าย  

 

 
ภาพที ่2.4 แสดงเส้นทางไปโครงการหลวงหนองหอย 

ทีม่า : โครงการหลวง: การท่องเทีย่วในมิติเศรษฐกจิพอเพยีงบนยอดดอย 365 วัน 
 
 
 
 
ภูมิหลงัศูนย์พฒันาโครงการหลวงหนองหอย 
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 ศูนย์พฒันาโครงการหลวงหนองหอย ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2527 พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      
ได้เสด็จเยี่ยมเยียนราษฏรบ้านหนองหอย ตั้ งแต่ พ.ศ. 2509 ทรงมีหระราชด ารัสให้หน่วยงานราชการ
ช่วยเหลือราษฎร (ชาวมง้) โดยลดการปลูกฝิน และท าไร่หมุนเวยีน ตั้งแต่ พ.ศ. 2512  ลักษณะภูมิประเทศ
ประกอบไปดว้ย ภูเขา ระบบนิเวศป่าในอดีตมีความสมบูรณ์ ปัจจุบนัเปล่ียนเป็นแปลงปลูกพืชผกักลางแจง้ 
และในโรงเรียนของชาวบา้น พื้นท่ีมีความสูงจากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง ตั้งแต่ 950-1,450 เมตร อุณหภูมิ
เฉล่ีย 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต ่าสุด 0 องศาเซลเซียส บางปีติดลบ ปริมาณน ้ าฝน 1,416.8 มิลลิเมตรต่อปี 
ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมง้ มากท่ีสุด นอกจากนั้นคือ จีนฮ่อ ลีซู ลวัะ และคนเมือง 
 ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย มีจุดเด่นในการส่งเสริมการปลูกพืชผกั เพราะสอดคลอ้งกบั
วฒันธรรมมง้และพื้นท่ีราบตามหุบเขา ไหล่เขา และเนินเขา มีการปลูกพืชผกัถึง 50 ชนิด เช่น ผกักาดหอม
ห่อ ผกักาดหางหงษ์ ผกักาดขาวปลี ปวยเหล็ง กพหล ่าปลี ฯลฯ เป็นการปลูกในระบบ GAP (Good 
Agricultural Practice) และบบผกัอินทรีย ์
 ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย มีบา้นพกั ลางกางเตน็ท ์และจดัเตรียมอาหารบริการ
นกัท่องเท่ียว อีกทั้งสามารถเดินทางเขา้ไปอยา่งสดวกสบาย 
 
การเดินทาง  
 การเดินทางไปศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย ใชเ้ส้นทางหมายเลข 107 ถนนเชียงใหม่ – ฝาง 
ถึงกิโลเมตรท่ี 17 แยกเขา้สู่ถนนหมายเลข 1096 แม่ริม – สะเมิง ถึงกิโลเมตรท่ี 15 เล้ียวขวาเขา้สู่ศูนยพ์ฒันา
โครงการหลวงหนองหอย ระยะทาง 6 กิโลเมตร เส้นทางลาดยางข้ึนลงตามเนินเขา 44 
 
 
 

                                                           
44 ชูสิทธ์ิ  ชูชาติ. 2553. โครงการหลวง: การท่องเทีย่วในมติเิศรษฐกจิพอเพยีงบนยอดดอย 365 วนั. เชียงใหมา : 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่. 



ดนตรีของชาวมง้ในเขตพ้ืนท่ีศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย 36 
 

 

   

 
ภาพที ่ 2.5 พืน้ที่ท าวจัิยบริเวณโครงการหลวง 45 

ทีม่า : http://maps.google.co.th 
                                                           
45  http://maps.google.co.th (ออนไลน์) (เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2554) 

โครงการหลวงหอย 

ร.ร. เจา้แม่อุปถมัภ ์2 

ท่ีท าการผูใ้หญ่บา้น 
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ความเป็นมาของชาวม้งในเขตพืน้ทีโ่ครงการหลวงหนองหอย 
 หมู่บา้นหนองหอยเก่าตั้งอยู ่ต  าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ห่างจากตวัเมืองเชียงใหม่ 
36 กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมง้ นอกจากนั้นเป็นคนเมือง จีนฮ่อ และลีซู มีจ านวน130 ครัวเรือน 
170 ครอบครัว และมีประชากร 1037 คน46 ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธควบคู่กบันบัถือผี บางส่วนนบัถือ
ศาสนาคริสต์ควบคู่กบันบัถือผี  จากประวติัศาสตร์ชาวมง้เล่าโดยพ่อหลวง สุรินทร์  นทีไพรวลัย ์กล่าวว่า 
ชาวมง้ท่ีหมู่บา้นหนองหอยมาจากการอพยพจากอพเภอสะเมิงประมาณปี พุทธศกัราช 2515 ก่อตั้งข้ึนเป็น
หมู่บา้นเรียกวา่บา้นหนองหอย47 โดยกลุ่มแรกท่ีเขา้มาจดัการเก่ียวกบัหมู่บา้นเร่ิมจากตระกูลแซ่ยา่ง เป็นกลุ่ม
แรกท่ีเขา้มาอาศยั และตระกลูแซ่ซง้ และแซ่หางก็ตามเขา้มาและแยกยา้ยอยูบ่า้นหนองหอยใหม่ 

ชาวมง้ในบริเวณพื้นท่ีโครงการ มีเหตุผลหลายประการท่ีสร้างบา้นเรือนข้ึน ดงัเช่น สมยัอดีตมีการ
ท าศึกสงครามเพื่อการมีถ่ินฐาน ดงันั้นการเลือกแหล่งท่ีมีจุดยุทธศาสตร์ท่ีดี ท่ีบนดอยสูง มีอาหารเพียงพอ 
ทั้งผูบุ้กรุกยงัตีแตกได้ยาก พื้นท่ีสูงของภูเขาในการเลือกฐานท่ีอยู่อาศยั ความสูงช่วยในการมองเห็น             
รู้ข่าวสาร ไดเ้ปรียบศตัรู อีกทั้งความสูงของภูเขามีอากาศหนาเยน็เหมาะแก่การเพาะปลูก สามารถให้พืชผลท่ี
งดงาม ชาวมง้ถือหลกัการสร้างบา้นเรือนวา่ 
       1. พื้นท่ีท่ีจะตั้งหมู่บา้นจะตอ้งไม่เคยเป็นท่ีตั้งของหมู่บา้นใดมาก่อน เพราะถา้หากท่ีดินและ
บริเวณนั้นอยูดี่ท  ามาหากินดี แลว้ไฉนคนเดิมจึงอพยพยา้ยไปเสีย 
    2. ตูเชง-ตูชี ซ่ึงพ  านกัอยูต่ามยอดเขาสูงหมู่บา้นท่ีจะเป็นท่ี ๆ มีภูเขาลอ้มรอบทุกดา้นแลว้จะไดรั้บ
ความคุม้ครองจากผป่ีา  
    3. อาศยัส่วนต่างลมพาย ุทั้งในฤดูฝนและฤดูหนาวอนัรุนแรง 
    4. ควรจะเป็นพื้นท่ีท่ีตั้งอยูบ่นสันเขา ท่ีตั้งอยูร่ะหวา่งภูเขา3-4 ลูก และเพื่อท่ีจะไดไ้ม่อยูห่่างจาก
ตน้น ้าล าธารมากจนเกินไป  
     5. โดยรอบหมู่บา้นจะตอ้งมีท่ีราบ เพื่อทุกครอบครัวจะไดมี้ท่ีท ากิน  
     6. หวัหนา้หมู่บา้นจะเป็นผูท่ี้ตดัสินใจพิจารณาตดัสินเอาเอง วา่พื้นท่ีท่ีตนอยูน่ั้นอยูใ่นลกัษณะท่ีดี 
แต่เหตุไฉนจึงหลงหูหลงตาเผา่อ่ืนไป  

 

 

 

 

                                                           
46 สมัภาษณ์ พอ่หลวงสุรินทร์ นทีไพรวลัย ์บา้นหนองหอย , พฤษภาคม 2553. 
47 ปัจจุบนัแยกออกเป็น 2 หมู่บา้น คือ หนองหอยเก่า และหนองหอยใหม่ 
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ลกัษณะทัว่ไปของชุมชน 
ท าเลทีต่ั้งและขนาด 

 ชุมชนหนองหอยตั้งยู่บนยอดดอยสูงเหนือระดบัน ้ าทะเลประมาณ 1,200 เมตร อากาศในช่วงฤดู
หนาวจะหนาวจดั  ในฤดูร้อนอากาศจะเยน็สบายสถาน  ท่ีตั้งของหมู่บา้นอยูเ่ลยโครงการหลวงหนองหอยข้ึน
ไปประมาณ 1-4 กิโลเมตร 

ลกัษณะทางกายภาพ 
 การตั้งหมู่บา้นจะสร้างบา้นเรือนให้อยู่บนสันเขาตามแนวนอนท่ีทาบสันเขาไปตลอดทั้งแนวเขา 
ส่วนในพื้นท่ีท่ีมีความลาดลงจะใช้ท าการเกษตรกรรม ชุมชนหนองหอยมีการสร้างบา้นเรือนทอดยาวตาม
สันเขา มีการกระจุกตวัของบา้นเป็นกลุ่มเล็ก ๆ โดยมีการจดัหาช่วงพื้นท่ีท่ีเป็นท่ีราบหรือช่วงพื้นท่ีท่ีพอจะ
สร้างบา้นได ้และมีการสร้างบา้นท่ีกระจายตวัออกเป็นกลุ่มๆ ตามความสูงต ่าของภูมิประเทศ 
 ส าหรับภูมิประเทศของชุมชน จะมีสภาพของพื้นท่ีเป็นภูเขาสูง พื้นท่ีของหมู่บา้นจะตั้งอยูต่ามแนว
เทือกเขาถนนธงชยั หมู่บา้นหนองหอยอยูห่่างจากจงัหวดัเชียงใหม่เป็นระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร และ
เป็นหมู่บา้นท่ีมีรูปร่างคลา้ยกบัตวัหนอนซ่ึงมีอาณาเขต ดงัน้ี 
 ทิศเหนือ ติดต่อ โป่งไคร้ 
 ทิศใต ้ ติดต่อ แม่จิ, ปางไฮ 
 ทิศตะวนัตก ติดต่อ แม่ปง, บางบอ้ 

ทิศตะวนัออก ติดต่อ โป่งแยง 
 

เส้นทางคมนาคม 
 จากเส้นทางสายเชียงใหม่ – สะเมิง อนัเป็นทางหลวงหมายเลข 107 เม่ือเดินทางผ่านอ าเภอแม่ริม   
จะมีเส้นทางแยกดา้นซา้ยมือซ่ึงเป็นเส้นทางออกไปสู่อ าเภอสะเมิง และเม่ือออกเดินทางบนเส้นทางดงักล่าว
ไปประมาณ 15 กิโลเมตร จะมีทางแยกเล้ียงขวาโดยสามารถสังเกตดูไดท่ี้ป้ายโครงการหลวงหนองหอยตรง
ปากทางเขา้ ถนนท่ีเขา้สู่ชุมชนเป็นถนนคอนกรีต  ซ่ึงเส้นทางค่อนขา้งสะดวก เส้นทางการเดินทางจะเป็น
ทางลาดชนัข้ึนเขาโดยตลอด ก่อนท่ีจะถึงชุมชนจะผา่นโครงการหลวงหนองหอยก่อน เน่ืองจากมีโครงการ
หลวงตั้งอยูก่่อนถึงหมู่บา้น จึงท าให้เส้นทางในการคมนาคมสู่หมู่บา้นมีความสะดวกสบายกวา่แต่ก่อนเป็น
อยา่งมาก 

การเดินทางเขา้สู่ชุมชนหนองหอย   หากตอ้งการความสะดวกควรใชร้ถขนาดเล็ก  เช่น   รถกระบะ 
หรือ รถมอเตอร์ไซค ์ 
 
 



ดนตรีของชาวมง้ในเขตพ้ืนท่ีศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย 39 
 

 

   

ลกัษณะภูมิอากาศ 
 สภาพภูมิอากาศของชุมชนหนองหอยจะมีลกัษณะของภูมิอากาศท่ีใกลเ้คียงกนัตลอดทั้งปี เน่ืองจาก
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงพื้นท่ีส่วนใหญ่ใชท้  าการเกษตร ดงันั้นภูมิอากาศโดยรวมจะคลา้ยคลึงกนั 
ภูมิอากาศในแต่ละฤดูเป็นดงัน้ี 
 ฤดูร้อน  สภาพภูมิอากาศจะอยูท่ี่ 30 องศาเซลเซียสท่ีเป็นความร้อนสูงสุด 

ฤดูฝน  สภาพภูมิอากาศจะมีฝนตกชุกมาก 
ฤดูหนาว สภาพภูมิอากาศจะมีอากาศหนาวจดัทุกปี 
 
การปกครอง 

 ชุมชนหนองหอย มีผูใ้หญ่บา้นเป็นผูป้กครองสูงสุดภายในหมู่บา้นตามกฎระเบียบของทางราชการ 
ในขณะเดียวกัน ก็มีการปกครองโดยระบบผูอ้าวุโสประจ าหมู่บ้าน เป็นผูท่ี้ชาวบ้าน รวมถึงผูใ้หญ่บา้น       
ใหค้วามเคารพนบัถือ และยกยอ่งใหเ้ป็นปราชญช์าวบา้น 
 ชุมชนหนองหอย มีการเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่แรม สามารถลงสมคัรรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่แรม ประชากรส่วนใหญ่ของชุมชนมีบตัรประชาชน สามารถ
เลือกตั้งผูน้  าทอ้งถ่ินไดต้ามปกติ 
 

เศรษฐกจิ 
 อาชีพหลกัภายในชุมชนหนองหอย  คือ  การท าการเกษตรกรรมโดยการปลูกผกั  เช่น   ผกัสลดั 
กะหล ่า แครอท และท่ีมีการปลูกเพิ่มเติมในขณะน้ี คือ ชาขียว 
 ลกัษณะของการท าเกษตรจะท าในแบบขั้นบนัได เน่ืองจากพื้นท่ีของชาวมง้เป็นพื้นท่ีสูง และมกัจะ
ท าการเกษตรในช่วงฤดูฝน กบัช่วงฤดูหนาวเท่านั้น ส่วนในฤดูร้อนชาวบา้นมกัพากนัออกไปหาพื้นท่ีเพื่อท า
การเกษตรใหม่  เน่ืองจากมีปัญหาเก่ียวกบัการขาดแคลนแหล่งน ้านัน่เอง 

ภายในชุมชนมีร้านคา้ขายของช าและร้านอาหารขนาดเล็ก เช่น ร้านก๋วยเต๋ียว เป็นตน้ 
ภายในชุมชนมีป้ัมน ้ ามนัเพื่อให้บริการเติมน ้ ามนัส าหรับมอเตอร์ไซคแ์ละรถกระบะส าหรับขนยา้ย

ถ่ายเทพืชผลทางการเกษตร ซ่ึงรายได้โดยเฉล่ียของชาวมง้ในแต่ละครัวเรือนท่ีได้จากการท าการเกษตร
ประมาณครัวเรือนละ 70,000 บาท ต่อปี 
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หน่วยงานภายในหมู่บ้าน 
ในชุมชนหนองหอยมีหน่วยงานต่างๆ ภายในหมู่บา้นอยูห่ลายหน่วยงาน ซ่ึงหน่วยงานเหล่าน้ีจดัตั้ง

ข้ึนเพื่อใหบ้ริการแก่ประชากรชาวมง้ เช่น 
ศูนยเ์ด็กเล็ก  
ศูนยป์ระสานงานป้องกนัยาเสพติด 
ศูนยร์าษฎร์รักษาความปลอดภยั 
ศูนยส์าธารณสุขมูลฐาน 

 สถานท่ีอ่านหนงัสือประจ าหมู่บา้น  
 
2.4 สารสนเทศทีเ่กีย่วข้อง 

ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้บทวนเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

ณรงคช์ยั ปิฎกรัชต ์และคณะ48  ไดศึ้กษาเร่ือง เค่งและเพลงในพิธี ตจอ พล่ี หรือการพิธีเชิญวิญญาณ
และส่งวญิญาณไปสู่ปรโลกวา่ใชเ้คร่ืองดนตรี 2 ชนิดคือ เค่ง และกลอง เค่ง  ใชส่ื้อสารกบัวญิญาณส่วนกลอง
ใชเ้ชิญวญิญาณ 

ปรารถนา มงคลธวชั49 ไดศึ้กษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมและการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมของ
ชาวมง้ บา้นห้วยน ้ าไซ จงัหวดัพิษณุโลก พบวา่ ปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อการรักษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม
ไดแ้ก่ ผูน้ าทางการเมือง ผูน้ าทางศาสนา ผูน้ าทางการศึกษา ผูน้ าทางเศรษฐกิจ ผูน้ าทางศิลปะและ
นนัทนาการ และการเพิ่มประชากร ส่วนปัจจยัภายนอกไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียว และหน่วยงานของราชการ 

มนตรา พงษนิ์ล50 ไดศึ้กษาพหุลกัษณ์ของส านึกชาติพนัธ์ุ กรณีมง้ภูสวย มีใจความสรุปไดว้า่ ชาวมง้
มีการปรับใชส้ัญลกัษณ์ดั้งเดิมและรับเอาสัญลกัษณ์ทางวฒันธรรมใหม่ ๆ เป็นการปรับกลไกรักษาอ านาจ
และผลประโยชน์ของชาติพนัธ์ุ มีการปรับพิธีกรรมเพื่อแสดงศกัยภาพในการเขา้ถึงทรัพยากรทางสังคมและ
การปกครองของไทยในระดบัหน่ึง เพื่อใหเ้กิดการยอมรับและปฏิบติัตามในลุ่มชาติพนัธ์ุ 

                                                           
48 ณรงคช์ยั  ปิฎกรัชต ์และคณะ.2542.  รายงานการวจิยัเร่ือง เค่งและพธีิตฺจอผลี ่ของชนเผ่าม้ง. วทิยาลยัดุริยางคศิลป์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล.  บทคดัยอ่. 
49ปรารถนา มงคลธวชั. 2541. เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมและการเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรมของชาวเขาเผ่าม้งบ้านห้วยน า้
ไซ อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก.  วทิยานิพนธ์ .สถาบนัวทิยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัม.  บทคดัยอ่. 
50 มนตรา พงษนิ์ล. 2541. พหุลกัษณ์ของส านึกทางชาตพินัธ์ุ : ม้งภูสวยกบัการจดัระเบียบทางเศรษฐกจิและการเมอืง. 
วทิยานิพนธ์ ,บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  บทคดัยอ่. 
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วสันตช์าย อ่ิมโอษฐ์51 ไดศึ้กษาเค่ง: เคร่ืองดนตรีของชนเผา่มง้ พบวา่ เค่ง เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมง้เช่ือ
วา่สามารถส่ือสารกบัวญิญาณ ใชเ้ป่าในพิธีซ้ือ พิธีตจอผล่ี นอกจากน้ียงัใชเ้ป่าเพื่อความบนัเทิง อีกดว้ย 

เวียงมาลา วางมัว 52 ได้ศึกษาผลกระทบของโครงการพัฒนาจุดสุมเมืองหนองแฮดต่อการ
เปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมของชาวมง้ แขวงเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) มีใจความสรุปไดว้า่ วฒันธรรมในหมู่บา้นแก่วประตูเกิดการเปล่ียนแปลงเน่ืองมาจากโครงการ
สร้างพื้นฐานและการส่งเสริมการเกษตร ท่ีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจดัให้ นอกจากน้ีการขดัเกลา
โดยส่ือ มีผลต่อการเปล่ียนแปลงระบบสังคมและวฒันธรรม 

อ่างทอง จรูญสกุลวงศ์ 53 ไดศึ้กษา ตร้าบล่าย ในสังคมวฒันธรรมชนเผา่มง้จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ 
ตร้าบล่ายเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีอยูใ่นสังคมวฒันธรรมดนตรีมง้มายาวนาน ประกอบเขา้กบัความเช่ือ ศาสนา
ของมง้อยา่งลงตวั เขา้มามีบทบาทในวิถีชีวิตมง้ดา้นความบนัเทิง การเรียกวิญญาณ การเก้ียวพาราสีระหวา่ง
หนุ่มสาว และเป็นส่ือในการถ่ายทอดศิลปวฒันธรรม ผูท่ี้สามารถบรรเลงตร้าบล่ายไดจ้ะเป็นท่ีเคารพนบัถือ
ในสังคม 

จากงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่วฒันธรรมดนตรีของมง้มีความเก่ียวขอ้งกบั วิถีชีวิต 
ความเช่ือ ดนตรีมีบทบาทดา้นพิธีกรรมและบนัเทิง ตามแต่บริบททางวฒันธรรมท่ีสืบทอดมายาวนาน จาก
รุ่นพรรพบุรุษสู่รุ่นลูกหลาน 
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