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สรุปผลวจัิย 
  
 ผลของการศึกษาวิจัยเร่ืองดนตรีของชาวมง้ในเขตพื้นที ่ศ ูนยพ์ฒันาโครงการหลวง     
หนองหอย อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่พบวา่การศึกษาและร้ือฟ้ืนองคค์วามรู้ดนตรีของชาวมง้ใน
พื้นท่ีศึกษาผูว้ิจยั เน้นกระบวนการศึกษาดนตรีโดยมีเคร่ืองดนตรี เพลงร้อง พิธีกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
รวมถึงการวิเคราะห์ตวัดนตรีของชาวมง้บา้นหนองหอย ทั้งน้ีประเด็นการร้ือฟ้ืนองคค์วามรู้ดนตรีนั้น
เป็นการร้ือฟ้ืนส่ิงดีงามนั่นคือดนตรี ท่ีก าลงัจะหายไป การสัมภาษณ์นักดนตรีท่ีมีเหลือน้อยลงใน
หมู่บา้นแลว้นั้น ต่างตอบค าถามเป็นเสียงเดียวกนัวา่ ดนตรีทั้ง เค่ง ตร้าบล่าย ตร้าเซเล นั้นไม่มีผูส้นใจ
ท่ีจะสืบทอด อย่างแทจ้ริง การน าเสนอขอ้มูลแก่ชุ่มชนโดยเร่ิมจากน าเขา้สู่ระบบการเรียนการสอน
ดนตรีมง้ เพื่อไม่ใหด้นตรีหายไปจากสังคมมง้บา้นหนองหอย ซ่ึงจะน าไปสู่การปรับประยุกตใ์ชด้นตรี
เพื่อการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  

บทบาทของดนตรีท่ีมีต่อวิถีชีวิตชาวมง้ไม่สามารถระบุไดแ้น่นอนวา่อยู่ในสังคมวฒันธรรม
มง้มานานแค่ไหน ทั้งน้ีเน่ืองจากมง้ไม่มีตวัหนงัสือใช้เป็นของตนเอง จากศึกษาคร้ังน้ีพบว่าดนตรีมี
บทบาทต่อวถีิชีวติแบ่งเป็น 5 ลกัษณะ คือ ดนตรีเพื่อความบนัเทิง เพื่อเก้ียวพาราสีกนัระหวา่งหนุ่มสาว 
เพื่อเป็นการระบายความสุขความทุกขใ์นใจ เพื่อเรียกวิญญาณ และอีกทั้งยงัเป็นการปลูกฝังวฒันธรรม
ของมง้ ดนตรีมีความเก่ียวขอ้งกบัขนบธรรมเนียม ประเพณีอย่างแยกไม่ออก การสอดแทรกขอ้ห้าม 
ขอ้นิยม ขอ้ปฏิบติัต่าง ๆ รวมถึงวรรณกรรมของมง้  
 ลกัษณะกายภาพของเคร่ืองดนตรีของชาวมง้นั้นผลิตจากวสัดุธรรมชาติหาไดต้ามป่าเขา เช่น
ไมไ้ผไ่มต่้าง ๆ และจากทองแดงท่ีจะผลิตเป็นล้ินของแคน เคร่ืองดนตรีเค่ง ตร้าบล่าย และตร้าเซเล จดั
อยู่ในกลุ่มประเภทเคร่ืองเป่า แต่เค่ง และตร้าบล่าย นั้นมีล้ินท าจากโลหะทองแดง ลกัษณะคลา้ยป่ีจุ
มของดนตรีลา้นนา ส่วนจา้ง เซเล เป็นขลุ่ยไมไ้ผท่ี่พบเห็นในภูมิภาคน้ี ระบบเสียงของดนตรีมง้ พบวา่ 
ระบบเสียงเป็นแบบ 5 เสียง บทเพลงต่าง ๆ ของชาวมง้ มีการด าเนินท านองเป็นประโยคไปเร่ือย ๆ     
1 รอบจบแลว้วนต่อไป บทเพลงไม่สามารถระบุเป็นห้องเพลงไดท้ั้งน้ีเน่ืองจากบทเพลงเกิดจากภาษา
กลอน หรืออาจเรียกกลอนเพลง ซ่ึงจะสั้นยาวนั้นแล้วแต่กลอนเพลง จึงท าให้บทเพลงของมง้นั้นมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั การสังเกตท่อนจบของแต่วรรคนั้นเกิดจากการใชเ้สียงสั้น ๆ หรือโนต้สั้น ๆ เป็น
ตวัจบวรรคตอน ทิศทางการเคล่ือนท่ีของแนวท านองกระโดดไปมาระหว่างเสียงต ่าและสูง มีการซ ้ า
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โนต้เสียงหลกั กระสวนจงัหวะส่วนใหญ่ใชโ้น้ตเขบ็ต 1 ชั้นสลบักบัโนต้ท่ีมีเสียงลากยาวเช่นโนต้ตวั
ด าและโนต้ตวัขาว 

การร้ือฟ้ืนความรู้ดนตรีของชาวมง้บา้นหนองหอย โดยชุมชนจดัตั้งชมรมดนตรีมง้ เพื่อให้
ผูส้นใจฝึกฝนในชมรม และจดัวนั เวลา ส าหรับผูมี้ความรู้ดา้นดนตรี ให้ความรู้จดัตั้งคณะกรรมการ
ชมรมดนตรีมง้เพื่อการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ โรงเรียนในชุมชนจดัวิทยากรชุมชนให้ความรู้แก่
เยาวชน โรงเรียนเจา้แม่อุปถมัภ์ 2 ซ่ึงเป็นโรงเรียนในชุมชน ไดป้ระสานงานลุงซวั นทีไพลวลัย ์เป็น
วิทยากรสอนหลักสูตรชุมชน โดยจัดให้มีการเรียนการสอน การสาธิต โดยวิทยากรชุมชนมีครู
ประจ าการสอนดนตรี ให้ความรู้เร่ืองประวติัศาสตรืดนตรีมง้ รวมถึงสร้างชุดแบบฝึกหดัดนตรีมง้แก่
นกัเรียน จดัการแสดงสร้างส านึกความภูมิใจ ชมชมดนตรีมง้บา้นหนองหอยจดัการแสดงวฒันธรรม
ดนตรีมง้ ตามโอกาสต่าง ๆ เช่นงานปีใหม่มง้ งานกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน รวมถึงกิจกรรม
ระดับองค์การบริหารส่วนต าบล และจงัหวดั นอกจากชมรมเป็นผูจ้ดักิจกรรมดังกล่าวแล้ว กลุ่ม
พ่อบา้น แม่บา้นยงัมีส่วนร่วมในการจดักิจจกรรมเพื่อให้เกิดความส านึก และเกิดความภาคภูมิใจใน
วฒันธรรมดนตรีมง้ของเยาวชน 

 การผลิตส่ือการเรียนด้วยวีดิทศัน์เป็นอีกส่วนท่ีจะช่วยให้ชุมชน รวมถึงเยาวชนเกิดความ
น่าสนใจ เข้าใจได้ง่ายข้ึน สามารถน าส่ิงท่ีอยู่ภายนอกห้องเรียนเขา้มาสู่นักเรียนในห้อง สามารถ
เผยแพร่ความรู้ออกไปไดอ้ยา่งกวา้งขวาง การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ดนตรี เพื่อสู่ระบบการเรียน
การสอน โดยใช้มิติทางด้านวฒันธรรมดนตรี พิธีกรรม ประเพณี เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม การส่งเสริมดนตรีมง้เขา้สู่ระบบการเรียนการสอนในระดบัโรงเรียน โดย
มุ่งเนน้ไปยงัหลกัสูตรทอ้งถ่ินของโรงเรียนเจา้แม่หลวงอุปถมัภ ์2 ซ่ึงไดจ้ดัท าหลกัสูตรและแผนการ
สอนร่วมกบัคณะครูของโรงเรียน เน้นให้ผูเ้รียนรู้จกัเคร่ืองดนตรี ประวติัเคร่ืองดนตรี ความหมายบท
เพลง การเก็บรักษาเคร่ืองดนตรี 

การประยุกต์ใช้ดนตรีเพื่อการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมนั้นเป็นการ ส่งเสริมเยาวชนมง้เป็น
แรงผลกัดนั ท าให้เกิดวฒันธรรมดนตรีสู่สายตาของชุมชนอ่ืน โดยวางแผนเผยแพร่และแลกเปล่ียน
วฒันธรรมระหวา่งชุมชนต่างๆ วางแผนประชาสัมพนัธ์วฒันธรรมและกิจกรรมในชุมชนประสานงาน
ส่ือมวลชนในการใหช่้วยเผยแพร่และแลกเปล่ียนวฒันธรรม ตลอดจนท าหนา้ท่ีส่งเสริมประชาชนกลุ่ม
ต่างๆ ภายในชุมชนจดักิจกรรมทางวฒันธรรม ทั้งกิจกรรมตามประเพณีและเทศกาลต่างๆ ให้มีตลอด
ทั้งปี เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนแสดงออกและเผยแพร่วฒันธรรมของตน อ านวยความสะดวกใน
การจดัหา สถานท่ี และช่วยประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่กิจกรรมดงักล่าว การจดัโครงการอนุรักษแ์ละ
ส่งเสริมงานประเพณี ชาวมง้นั้นตอ้งใส่ใจในรายละเอียด มีการเตรียมงาน วางแผนงานก่อนจดังาน 
และตอ้งแฝงองค์ความรู้เก่าแก่ท่ีสืบทอดกนัมาแต่โบราณกาล ให้ร้ือฟ้ืนกลบัมาเติมเต็มงานประเพณี
ต่าง ๆ ใหเ้กิดความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  
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อภิปรายผล 
 ดนตรีมง้มีความเก่ียวขอ้งกบัดนตรีของกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืน ๆ ดงัเช่นเค่ง ของมง้ มีลกัษณะคลา้ย
กบั ฝู่ หลู ของชาวลีซู และคลา้ยกบั น่อของชาวลาหู่ ซ่ึงเป็นแคนเป่าเพื่อใชใ้นบริบทท่ีต่างกนัของแต่ละ
ชาติพนัธ์ุเท่านั้น การท่ีไม่ทราบแน่ชดัในเร่ืองประวติัความเป็นมาเร่ืองดนตรีของชาวมง้นั้น น่าจะเกิด
จากการสืบทอดจากการจดจ า การต่อปากกนัมา การบอกเล่าบอกต่อ การต่อเพลงจากมือต่อมือ จาก
การสอนของผูรู้้ ท่ีควบคู่ไปกบัวฒันธรรม มุขปาฐะ ซ่ึงเป็นการสืบทอดวฒันธรรมพื้นบา้นมาสู่คนรุ่น
หลงั แมแ้ต่คนรุ่นเดียวกนัก็ไม่ไดเ้ป็นคนคิดข้ึน ตอ้งอาศยัการเล่าจากปากสู่ปากคนรุ่นหน่ึงสู่คนรุ่น
หน่ึง โดยปราศจากการจดบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
 บทบาทของดนตรีต่อวิถีชีวิตชาวมง้บา้นหนองหอย เพื่อความบนัเทิง เพื่อเก้ียวพาราสีกัน
ระหวา่งหนุ่มสาว เพื่อเป็นการระบายความสุขความทุกขใ์นใจ เพื่อเรียกวิญญาณ และเป็นการปลูกฝัง
วฒันธรรมของมง้ ดงัท่ีปรานี วงศเ์ทศ1 กล่าวว่า ดนตรีเป็นส่วนประกอบในการละเล่น และให้ความ
บนัเทิง เป็นส่วนประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและพิธีการเก่ียวกบัชีวิต บทเพลงต่าง ๆ ของชาวมง้ท่ี
บรรเลงออกมา และร้องออกมานั้น มีเน้ือหา หรือความหมายสอดแทรกขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ความเช่ือต่าง ๆ เขา้ไว ้ท าให้ดนตรีมง้เป็นส่วนหน่ึงช่วยขดัเกลา ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมในสังคมมง้
ในตวั ดนตรีเป็นส่วนประกอบหน่ึงของบริบทวฒันธรรมของชาวมง้บา้นหนองหอย แต่วฒันธรรมมง้
บา้นหนองหอยจะขาดดนตรีในส่วนงานกิจกรรมชุมชนไปเสียไม่ได ้ เม่ือมีงานเทศกาลปีใหม่ มง้บา้น
หนองหอยต่างพากนัแต่งกายชุดประจ าของตนเอง เพื่อฉลองเทศกาล ดนตรีทั้งเพลงร้องก่ือเช้ีย จะเป็น
ส่วนบนัเทิงส าคญัในงานกกิจกรรมคร้ังน้ี วยัรุ่นท่ีเพิ่งฝึกหัดบทเพลงก็ข้ึนมาแสดงความสามารถบน
เวที ส่วนผูเ้ฒ่า ผูแ้ก่ก็ผลดัเวียนไปร้องเพลงบา้ง และเล่นเคร่ืองดนตรีบา้ง ท าให้บรรยากาศเป็นกนัเอง 
และเป็นงานปีใหม่ท่ีสนุกสนาน อีกประการส าคญัท าให้ชุมชนมีความรักใคร่สามคัคีปรองดอง ดนตรี
มีความเก่ียวข้องกับขนบธรรมเนียม ประเพณีอย่างแยกไม่ออก การสอดแทรกข้อห้าม ข้อนิยม          
ขอ้ปฏิบติัต่าง ๆ รวมถึงวรรณกรรมทางดนตรีของมง้นั้นถือเป็นรูปแบบท่ีเกิดข้ึนในวฒันธรรมแบบ        
มุขปาถะ เป็นวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนกบัหลายชาวในภูมิภาคน้ี ผูมี้ความสามารถเล่นเคร่ืองดนตรีไดจ้ะเป็น
ผูไ้ดรั้บความยกยอ่งจากชาวบา้น เป็นท่ีน่านบัถือของสังคม เน้ือหาของบทเพลงนั้นไดส้อดแทรกการ
สั่งสอนลูกหลาน สอดแทรกความรู้เร่ืองวถีิชิตจากอดีตท่ีผา่นมา  

การปรับประยกุตใ์ชด้นตรีเพื่อน าไปสู่การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมนั้น เป็นแนวทาง
ท่ีผูว้ิจยัไดร่้วมกบัคณะวิจยั และร่วมกบัครูโรงเรียนเจา้แม่อุปถมัภ์ 2 ซ่ึงเป็นโรงเขียนในชุมชนหนอง
หอย จดัท าตวัอยา่งส่ือ แผนการจดัการเรียนรู้ดนตรี เพื่อสู่ระบบการเรียนการสอน โดยใชมิ้ติทางดา้น

                                                           
1 ปรานี วงศเ์ทศ. 2525. พืน้บ้านพืน้เมอืง. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพเ์จา้พระยา. 
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วฒันธรรมดนตรี พิธีกรรม ประเพณี เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม           
การส่งเสริมกิจกรรมดนตรีแก่ชุมชนนั้นถือเป็นกิจกรรมหลกัท่ีชุมชนจะไดมี้ส่วนร่วมในการร้ือฟ้ืน
องคค์วามรู้ดนตรีท่ีก าลงัจะหายไป รวมถึงการส่งเสริมเขา้สู่ระบบการเรียนการสอนในระดบัโรงเรียน 
โดยมุ่งเนน้ไปยงัหลกัสูตรทอ้งถ่ินเพื่อให้เกิดองคค์วามรู้แก่ผูเ้รียนท่ีเป็นชาวมง้ การผลิตส่ือการเรียน
ด้วยวีดิทศัน์ควบคู่กบัหลกัสูตรการเรียน และส่งเสริมเยาวชนมง้ซ่ึงจะเป็นแรงผลกัดัน ท าให้เกิด
วฒันธรรมดนตรีสู่สายตาของชุมชนอ่ืน หรือประชาชนทัว่ไปไดป้ระจกัษเ์ห็นวฒันธรรมอนัสวยงาม
ของดนตรีม้งบ้านหนองหอย ทั้งน้ีหากถ้ามีการจดัโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมงานประเพณี มี
พิพิธภณัฑ์ศูนยป์ระวติัศาสตร์ม้ง และมีห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ชาวมง้ ก็จะเป็นส่วนส่งเสริมองค์
ความร็เร่ืองดนตรีมง้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
ข้อเสนอแนะ 
  การศึกษาวิจยัเร่ือง ดนตรีของชาวมง้ในเขตพื้นที่ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย 
อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ มีประเด็นท่ีน่าศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมดงัน้ี 

1. การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นเพียงการศึกษาดนตรีของชาวมง้ในเขตพื้นท่ีโครงการหลวงหลอง
หอยเท่านั้น ย ั้งมีมง้อ าเภออ่ืน ๆ จงัหวดัอ่ืน ๆ รวมไปถึงมง้ท่ีอยูต่่างประเทศใหศึ้กษา 

2. ควรมีการศึกษาความเช่ือต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอุปกรณ์ หรือช้ินส่วนของเคร่ืองดนตรี ซ่ึงจะท าให้
ช่วยใหเ้ขา้ใจดนตรีมง้มากยิง่ข้ึน 

3. ปัจจุบนัเน่ืองจากมง้อยู่ร่วมกบัสังคมอ่ืนมากข้ึน ดงันั้นการศึกษาจึงควรมีความระมดัระวงั 
เพราะวฒันธรรมบางอยา่งไม่เป็นของมง้จริง อาจไดรั้บมาจากวฒันธรรมอ่ืน 

4. การเขา้ไปศึกษาในพื้นท่ีเก็บขอ้มูล ควรศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้และบองวตัถุประสงคใ์นการเขา้
ไปเก็บขอ้มูล ใหช้าวบา้นเขา้ใจ เพราะเป็นการป้องกนัปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 

5. จากการบนัทึกขอ้มูลภาคสนามวิจยัผูว้ิจยัพบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอายุ  ดงันั้น
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น ส านักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการ
วฒันธรรมประจ าจงัหวดั  องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกหน่วยงานองค์กร และโรงเรียนในเขต
พื้นท่ี ควรเร่งรณรงค ์และส่งเสริมดนตรีของชาวมง้ โดยให้ทุกหน่วยงานมีแผนปฏิบติัการท่ีชดัเจนใน
การพฒันาดนตรีมง้ มีการจดัการอบรม และถ่ายทอดเพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัประโยชน์ และคุณค่าของ
เพลงมง้ ควรใชบ้ทเพลงท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะชุมชนทอ้งถ่ินเพื่อความตระหนกัรักทอ้งถ่ิน  และเป็นการ
พฒันาดา้นอ่ืน ๆ ควบคู่ไปดว้ย 

 




