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บทน า   
 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ดนตรีเป็นงานทางศลิปะท่ีมนษุย์ได้สร้างสรรค์ขึน้จากความคดิ และจินตนาการ โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือใช้เป็นส่ือสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์กบัมนษุย์ มนษุย์กบัธรรมชาติ และมนษุย์กบัสิ่ง
เหนือธรรมชาตมิาแตโ่บราณ อีกทัง้ถ่ายทอดความรู้สกึนกึคดิตลอดจนอารมณ์ตา่งๆ ให้ผู้ อ่ืนได้
ทราบ จงึพบวา่มีการใช้ดนตรีในสงัคมหลากหลายรูปแบบ ทัง้เป็นดนตรีเพ่ือความบนัเทิง หรือดนตรี
เพ่ือใช้ในการประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือ ดนตรีจงึสามารถบนัดาลให้มนษุย์เกิดความรู้สกึตา่งๆ 
กนั เชน่ ความรู้สกึท่ีออ่นไหว เศร้าสร้อย ร่าเริงแจม่ใส หรือคกึคะนองไปกบัเสียงเพลง นอกจากนี ้
ดนตรียงัชว่ยให้มนษุย์เกิดพลงัในทางสร้างสรรค์ และชว่ยผลกัดนัให้มีมานะท่ีจะตอ่สู้กบัอปุสรรค
หรือปัญหาตา่งๆ ท่ีเข้ามาแผ้วพานในชีวิตได้ 
 ด้วยเหตนีุด้นตรีจงึเป็นสิ่งหนึง่ท่ีแสดงถึงวฒันธรรมบางสว่นของมนษุย์ ดงัจะเห็นได้วา่
มนษุย์แตล่ะชาตมีิเพลงและลกัษณะการขบัร้องเพลงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ประจ าชาตตินทัง้นีเ้พราะ
ดนตรีเกิดจากแรงบนัดาลใจท่ีมนษุย์ได้รับมาจากการด ารงชีวิตในสงัคมของตน การท่ีสงัคมแตล่ะ
สงัคมมีสภาพตา่งกนัท าให้ดนตรีของมนษุย์มีความแตกตา่งกนัไปด้วย สิ่งเหลา่นีจ้งึเป็นวฒันธรรมท่ี
เคล่ือนไหว เปล่ียนแปลงไปตามวิถีชีวิตของมนษุย์แตล่ะยคุสมยั วฒันธรรมดนตรีท่ีหลากหลายใน
สงัคมโลก สะท้อนให้เห็นถึงความแตกตา่งทางวฒันธรรม การเข้าใจถึงคณุคา่และความหมายของ
ดนตรีจงึไมเ่พียงท าให้ได้รับรู้ในสนุทรียะของเสียงดนตรีเทา่นัน้  แตด่นตรียงัชว่ยให้เข้าใจ ถึง
วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ ของเพ่ือนมนษุย์ได้อีกด้วย  
 ม้งเป็นกลุม่ชาตพินัธ์หนึง่ท่ี อพยพเข้าสูป่ระเทศไทยเม่ือประมาณ พ.ศ. 2400 เป็นต้นมา 
ปัจจบุนักลุม่ชาตพินัธุ์ม้งสว่นใหญ่ในประเทศไทย ตัง้ถ่ินฐานอยูต่ามภเูขาสงู หรือท่ีราบเชิงเขาใน
เขตพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงราย พะเยา นา่น เชียงใหม ่แมฮ่อ่งสอน แพร่ ล าปาง ก าแพงเพชร เลย 
พิษณโุลก เพชรบรูณ์ สโุขทยั และตาก วิถีชีวิตความเป็นอยูข่องกลุม่ชาตพินัธุ์ม้งมีหลายสิ่งท่ี
นา่สนใจศกึษาเป็นอยา่งยิ่ง ทัง้ในด้านประเพณีวฒันธรรม ศาสนาและความเช่ือท่ีเก่ียวข้องกบัผี 
โดยเฉพาะดนตรีของกลุม่ชาตพินัธุ์ม้ง ท่ีมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเองท่ีนา่สนใจเป็นอยา่งยิ่ง  
 ดนตรีของ กลุม่ชาตพินัธุ์ม้งมีความเป็นเอกลกัษณ์ในกลุม่ชาตพินัธ์ และมีความผกูพนักบั
วิถีชีวิตของกลุม่ชาตพินัธุ์ม้งเป็นอยา่งมาก ดนตรีมีอิทธิพลตอ่วิถีชีวิตกลุม่ชาตพินัธ์ม้ง ทัง้ในด้าน
ความบนัเทิง และในพิธีกรรมตา่งๆ และงานเฉลิมฉลองในโอกาสตา่งๆ เชน่ งานปีใหมม้่ง พิธีกรรม
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เก่ียวกบัความเช่ือเก่ียวกบัผี  การเกีย้วพาราสีระหวา่งหนุม่สาว การเต้นร า สิ่งตา่งๆ  เหลา่นีล้้วน
แล้วแตน่ าเสียงดนตรีเข้ามามีสว่นร่วม เพลงในพิธีกรรมจงึเป็นสว่นท่ีส าคญัท่ีท าให้เกิดสิ่งตา่งๆ
ขึน้มา เพ่ือให้สอดคล้องกบัพิธีกรรมหรือท าให้พิธีกรรมนัน้ๆเกิดความสมบรูณ์  
 พิธีกรรมศพของกลุม่ชาตพินัธุ์ก็เป็นอีกหนึง่พิธีกรรมหนึง่ท่ีน าเอาดนตรีเข้ามามีสว่นส าคญั
อยา่งยิ่งในการประกอบพิธีกรรมของกลุม่ชาตพินัธุ์ม้ง เพราะชาวม้งเช่ือวา่เสียงของแคนหรือเฆง่              
ท่ีชาวม้งใช้เรียกจะสามารถสง่ดวงวิญญาณของผู้ ท่ีลว่งลบัไปแล้วสูส่รวงสวรรค์ บทเพลงท่ีใช้ใน
พิธีกรรมศพมีหลายเพลงโดยจะเปล่ียนไปตามล าดบัขัน้ตอนในการประกอบพิธีกรรม ซึง่บทเพลง
เหลา่นีจ้ะไมส่ามารถน าไปบรรเลงในท่ีสาธารณะหรือในครัวเรือน ท่ีพกัอาศยัได้ เพราะกลุม่ชาติ
พนัธุ์ม้งเช่ือวา่บทเพลงท่ีเก่ียวของกบัศพจะต้องใช้ในพิธีกรรมศพเทา่นัน้ ถ้าบรรเลงในบ้านหรือท่ีพกั
อาศยัอาจจะเกิดสิ่งท่ีไมดี่ขึน้กบัคนในครอบครัว ฉะนัน้การฝึกซ้อมต้องซ้อมท่ีไร่นาหรือท่ีท่ีไกลจาก
บ้านหรือท่ีพกัอาศยั 
 เคร่ืองดนตรีท่ีใช้ในพิธีกรรมศพมีอยู ่ 2 ชนิดคือ 
  1. แคน(เฆง่) เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองเป่าท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัแคนของ
ภาคอีสาน ใช้ในพิธีกรรมศพและเพ่ือความบนัเทิงก็ได้ ขึน้อยูก่บับทเพลงนัน้ๆ 
  2. กลอง(จัว๊) เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองตีท่ีมีลกัษณะเป็นกลองสองหน้า  หรือ
หนึง่หน้าก็ได้ รูปร่างกลมแบน โดยใช้แผน่ผนงัสตัว์สองแผน่มาประกอบ  ใช้ตีในพิธีกรรมศพเทา่นัน้ 
 โดยเคร่ืองดนตรีทัง้สองนีจ้ะใช้บรรเลงร่วมกนัในการประกอบพิธีกรรมศพทกุขัน้ตอนของ
พิธีกรรมแล้วใช้บทเพลงท่ีตา่งกบัในแตล่ะขัน้ตอน 
 กระบวนการถ่ายถอดวิชาการทางดนตรีของกลุม่ชาตพินัธุ์ม้งไมมี่รูปแบบท่ีชดัเจนแนน่อน 
เป็นลกัษณะการสอนให้กบับตุรหลานท่ีมีความสมัพนัธ์ทางเชือ้สาย อีกทัง้การฝึกปฏิบตัเิคร่ือง
ดนตรียงัถกูจ ากดัในสว่นของสถานท่ีฝึกตามความเช่ือ และในปัจจบุนัสงัคมวฒันธรรมของกลุม่ชาติ
พนัธุ์ม้งได้ถกูอิทธิพลของสงัคมเมืองหรือวฒันธรรมตะวนัตกเข้ามามีบทบาทตอ่วิถีการด าเนินชีวิต
อยา่งมากและเพิ่มขึน้ทกุขณะ ผลกระทบเหลา่นีส้ง่ผลให้เยาวชนรุนใหมเ่ร่ิมละเลยตอ่วฒันธรรมดัง่
เดมิท่ีบรรพบรุุษได้สร้างและสืบทอดกนัมาเป็นเวลาอนัช้านาน แล้วกลบันิยมรับเอาวฒันธรรมใหม่ๆ
จากสงัคมภายนอกเข้าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัเพิ่มมากขึน้ จนท าให้ประเพณีวฒันธรรมอนัดีงาม
คอ่ยๆเส่ือมลง 
 การศกึษาครัง้นีผู้้ศกึษาเลือกศกึษาเก่ียวกบัดนตรีในพิธีกรรมศพ ของกลุม่ชาตพินัธุ์ม้ง                
บ้านสบเป็ด ต.ผาตอ อ.ทา่วงัผา จ.นา่น จงึเป็นการรวบรวมบทเพลงท่ีใช้ในพิธีกรรมศพน ามาศกึษา
รูปแบบการบรรเลงและวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างทางองค์ประกอบทางดนตรี เพ่ือเป็นการอนรัุกษ์
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มิให้วฒันธรรมอนัดีงามของกลุม่ชาตพินัธุ์ม้งถกูเลือนหายไปกบัวฒันธรรมสงัคมภายนอกท่ีเข้ามามี
อิทธิพลในวิถีชีวิตปัจจบุนัของชนเผา่ และเป็นการอนรัุกษ์องค์ความรู้ไว้เพ่ือเผยแพร่วฒันธรรม
ประเพณีให้กบัสงัคมอ่ืนได้รับรู้ เป็นการสืบทอดมรดกทางวฒันธรรมทางดนตรีของกลุม่ชาตพินัธุ์ม้ง
ไว้ตอ่ไป 
  
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.2.1 เพ่ือศกึษาความเป็นมาของดนตรีในพิธีกรรมศพของกลุม่ชาตพินัธุ์ม้ง บ้านสบเป็ด           
ต.ผาตอ อ.ทา่วงัผา จ.นา่น 
 1.2.2 เพ่ือศกึษาวิเคราะห์เพลงท่ีใช้ในพิธีกรรมศพของกลุม่ชาตพินัธุ์ม้ง บ้านสบเป็ด             
ต.ผาตอ อ.ทา่วงัผา จ.นา่น  
 1.2.3 เพ่ือศกึษาบทบาท และหน้าท่ีของดนตรีในพิธีกรรมศพกลุม่ชาตม้ิง บ้านสบเป็ด               
ต.ผาตอ อ.ทา่วงัผา จ.นา่น  
 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 การศกึษารูปแบบการบรรเลงดนตรีและวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างทางองค์ประกอบทาง
ดนตรีเพลงท่ีใช้บรรเลงในพิธีกรรมศพของกลุม่ชาตพินัธุ์ม้ง กรณีศกึษาม้งหมูบ้่านสบเป็ด              
อ.ทา่วงัผา จ.นา่น 
 
1.4 ข้อตกลงเบือ้งต้น  
 การถ่ายถอดบทร้องผู้ศกึษาจะบนัทกึเป็นภาษาไทย ตามการออกเสียงของเจ้าของภาษา 
และแปลความหมายโดยสรุปเพ่ือวิเคราะห์เนือ้ร้อง  
 การบนัทกึโน้ตผู้ศกึษาจะเทียบกบัระบบเสียงไทย และบนัทกึเป็นสญัลกัษณ์ของโน้ต             
ดนตรีไทย 
 
1.5 ข้อจ ากัดของการศึกษา 
 ใช้แนวคดิทฤษฎีดนตรี ศกึษารูปแบบของเพลงและวิเคราะห์ดนตรีท่ีใช้ในพิธีกรรมศพของ
กลุม่ชาตพินัธุ์ม้ง บ้านสบเป็ด ต าบลผาตอ อ าเภอทา่วงัผา จงัหวดันา่น  
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1.6 ค าส าคัญหรือค าจ ากัดความที่ใช้ในการศึกษา 
วิเคราะห์ หมายถึงการแยกแยะทางความคดิ หรือทางวตัถขุองสิ่งใดสิ่งหนึง่หรือเร่ืองใด

เร่ืองหนึง่ เพ่ือให้เห็น องค์ประกอบ เพ่ือศกึษาแตล่ะองค์ประกอบหรือวา่แยกแยะเพ่ือให้เห็นเพ่ือให้
เห็นความสมัพนัธ์ ขององค์ประกอบตา่งๆ ท่ีท าให้เกิดสิ่งนัน้ หรือเร่ืองนัน้ 

องค์ประกอบทางดนตรี หมายถึงสว่นประกอบของดนตรีท่ีเป็นโครงสร้างบทเพลงหรือ           
บทประพนัธ์ ทัง้นีอ้งค์ประกอบทางดนตรีท่ีใช้ในการวิเคราะห์เพลงในพิธีกรรมศพกลุม่ชาตพินัธุ์ม้ง
ประกอบด้วยจงัหวะ,ท านอง, พืน้ผิวของเสียง, สีสนัของเสียง, คีตลกัษณ์ เป็นต้น 

พิธีกรรม หมายถึง พฤตกิรรมท่ีมนษุย์ พึง่ปฏิบตัติอ่ความเช่ือ ทางศาสนาของตนเอง  ไม่
วา่จะเป็นศาสนาใด ๆ ก็ตามตา่งก็มีการปฏิบตัติอ่ศาสนาของตน  ตามความเช่ือและความศรัทธา 
ของตนเองในแตล่ะศาสนา จงึก่อให้เกิดเป็น “พิธีกรรม” ทางศาสนาด้วยความเช่ือและความศรัทธา 

พิธีกรรม คือ การกระท าท่ีคนเราสมมตขิึน้ เป็นขัน้เป็นตอน มีระเบียบวิธี  เพ่ือให้เป็นส่ือ
หรือหนทางท่ีจะน ามาซึง่ความส าเร็จในสิ่งท่ีคาดหวงัไว้ ซึง่ท าให้เกิดความสบายใจ และมีก าลงัใจท่ี
จะด าเนินชีวิตตอ่ไป เชน่ พิธีกรรมทางพระพทุธศาสนา มีพทุธบริษัทเป็นผู้ ร่วมประกอบพิธี โดยแฝง
ปรัชญาธรรมไว้เป็นหลกัการของพิธีกรรมนัน้ด้วย โดยมีจดุมุง่หมายท่ีจะให้คนเข้าใจหลกัธรรมโดย
ไมรู้่ตวั ดงัจะเห็นได้จากพิธีท าบญุงานศพ ก็จะมีหลกัค าสอนในพระพทุธศาสนาเข้ามาเก่ียวข้องอยู่
ตลอดเวลา 

ศพ หมายถึง ซากผี, ร่างคนท่ีตายแล้ว  
ศพ คือ ร่างกายของมนษุย์ท่ีเสียชีวิตแล้ว จะเนา่เป่ือยผผุงัตามกาลเวลาและ

สภาพแวดล้อมของศพ 
การตาย ค าวา่ตายได้แก่ การสิน้ลมหายใจ ร่างกายของคนตาย เรียก  ซากศพ ค าวา่ ศพ  

เป็นค าไทย ภาษาบาลีวา่ ฉว สนัสกฤตวา่ ศว แปลวา่ ศพ  
เพลงพิธีกรรม หมายถึงเพลงท่ีใช้ประกอบในพิธีกรรมตา่งๆ ในพิธีกรรมดงักลา่ว เพลง

ประกอบพิธีจะเป็นสว่นส าคญัยิ่งเพราะได้สรุปจดุประสงค์หรือหลกัการในการท าพิธีนัน้ๆ  ไว้ในบท
ร้อง สว่นดนตรีท่ีบรรเลงประกอบก็ชว่ยให้ผู้ เข้าร่วมในพิธีเกิดอารมณ์คล้อยตาม  

เพลงพิธีกรรมศพ หมายถึงเพลงท่ีใช้ประกอบในพิธีกรรมศพในแตล่ะขัน้ตอนตา่งๆ             
เพ่ืออญัเชิญดวงวิญญาณของผู้ เสียชีวิตสูส่รวงสวรรค์ตามประเพณีความเช่ือ และเพิ่มความขลงั
และความศกัดิส์ิทธ์ิแก่พิธีกรรม 
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1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1.7.1 ได้เห็นและเข้าใจถึงความเป็นมาของดนตรีในพิธีกรรมศพ ตามความเช่ือและ
ประเพณีของกลุม่ชาตพินัธุ์ม้งบ้านสบเป็ด ต.ผาตอ อ.ทา่วงัผา จ.นา่น 
 1.7.2. ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจรูปแบบองค์ประกอบทางดนตรีในพิธีกรรมศพของ
กลุม่ชาตพินัธุ์ม้ง บ้านสบเป็ด ต.ผาตอ อ.ทา่วงัผา จ.นา่น  
 1.7.3. ได้เห็นและเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของดนตรีในพิธีกรรมศพของกลุม่ชาตพินัธุ์ม้ง             
บ้านสบเป็ด ต.ผาตอ อ.ทา่วงัผา จ.นา่น  
 
 


