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วิธีการด าเนินการศึกษา 
 

การศกึษาดนตรีในประเพณีงานศพกลุม่ชาตพินัธุ์ม้ง บ้านสบเป็ด อําเภอทา่วงัผา จงัหวดั
นา่น ผู้ศกึษาใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ และเป็นการศกึษาทางมานษุยวิทยา โดยใช้วิธีการ
สงัเกตการณ์อยา่งมีสว่นร่วม และสมัภาษณ์ ตลอดจนรวบรวมข้อมลูเอกสารท่ีเก่ียวข้อง โดยมีราย
ระเอียดของขัน้ตอนวิธีการศกึษา ดงันี  ้

3.1 การเลือกพืน้ท่ีการศึกษา 
 ผู้ศกึษาเลือกพืน้ท่ีศกึษาแบบเฉพาะเจาะจง โดยเลือกศกึษา ดนตรีในพิธีกรรมศพของกลุม่
ชาตพินัธุ์ม้ง บ้านสบเป็ด อําเภอทา่วงัผา จงัหวดนา่น ในการศกึษาในครัง้นี ้โดยมีเหตผุลดงันี ้ 
  3.1.1 กลุม่ชาตพินัธ์ม้งบ้านสบเป็ด อําเภอทา่วงัผา จงัหวดันา่น ยงัดํารงรักษา
วฒันธรรม ประเพณีของชนเผา่ม้งไว้ได้เป็นอยา่งดี ทา่มกลางอิทธิพลของสงัคมเมืองท่ีเข้ามามี
บทบาทตอ่วิถีชีวิต 
  3.1.2 กลุม่ชาตพินัธ์ม้งบ้านสบเป็ด อําเภอทา่วงัผา จงัหวดันา่น มีการใช้ดนตรีใน
การประกอบพิธีกรรมศพ และเป็นชมุชนท่ียงัไมมี่การศกึษาเก่ียวกบัดนตรีในพิธีกรรมของกลุม่ชาติ
พนัธุ์ม้งมาก่อน 
 3.1.3 ผู้ศกึษาปฏิบตักิารสอนในโรงเรียนบ้านสบเป็ดซึง่เป็นโรงเรียนท่ีมีเขตพืน้ท่ี
บริการคือหมูบ้่านสบเป็ดเพียงหมูบ้่านเดียว และผู้ศกึษาได้มีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆของหมูบ้่าน         
จนเกิดความร่วมมือระหวา่งผู้ศกึษา ผู้ นําชมุชน และคนในชมุชน ซึง่สามารถอํานวยความสะดวกใน
การศกึษาในพืน้ท่ีดงักลา่ว 

3.2 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษา  
 ในการเลือกกลุม่ผู้ให้ข้อมลูหลกั เพ่ือเก็บข้อมลูผู้ศกึษาได้กําหนดกลุม่เป้าหมายท่ีมี
ความสําคญัและมีสว่นเก่ียวข้องโดยตรง ซึง่พิจารณาตามประเดน็การศกึษาดงันี  ้
  3.2.1 ผู้ นําชมุชน  
   ผู้ให้ข้อมลูกลุม่นีเ้ป็นผู้ให้ข้อมลูเก่ียวกบัประวตัคิวามเป็นมาของหมูบ้่าน 
ข้อมลูด้านเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมในหมูบ้่านสบเป็ด ซึง่ประกอบด้วย  

3.2.1.1 นายปราโมทย์ วา่งพิทกัษ์ รองนายกองค์การบริหารสว่นตําบล  
3.2.1.2 นายพรศกัดิ ์แซว่า่ง ผู้ใหญ่บ้าน 
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3.2.1.3 นายลนัไชย ยืนยงกลุ ผู้ชว่ยผู้ใหญ่บ้าน 
3.2.1.4 นายสวิทธ์ิชยั คําวิวฒันาพิบลู ผู้ชว่ยผู้ใหญ่บ้าน 
3.2.1.5 นายเหยง่ สนัตกิารุณย์ ท่ีปรึกษา 
3.2.1.6 นายเชาว์ คีรีสตัยกลุ ท่ีปรึกษา 
3.2.1.7 นายสมพงษ์ ยืนยงกลุ ท่ีปรึกษา 
3.2.1.8 นายชนะ สนัตกิารุณย์ กรรมการ 
3.2.1.9 นายสมชาย แซย่า่ง   กรรมการ 
3.2.1.10 นายไพโรจน์ แสงคํากลุ กรรมการ 
3.2.1.11 นางสจุิตรา แซว่า่ง สมาชิกองค์การบริหารสว่นตําบล  
3.2.1.12 นายภานวุฒัน์ สกลุณฐั สมาชิกองค์การบริหารสว่นตําบล  
3.2.1.13 นายสนัตภิาพ  แซคํา ประธาน อปพร. 
3.2.1.14 นายสวา่ง  แสงคํากลุ  อปพร. 
3.2.1.15 นายหว่ือ  แซย่า่ง อปพร. 
3.2.1.16 นายผ้าน  แซว่า่ง  อปพร. 

  3.2.2 ผู้ นําทางความเช่ือ (คนทรง) 
   เป็นผู้ให้ข้อมลูเก่ียวกบัประเพณีความเช่ือ ของกลุม่ชาตพินัธุ์ม้ง ตลอดถึง
การรักษาโรคโดยใช้พิธีกรรมทางไสยศาสตร์ หรือเรียกวา่การทําผี ซึง่มีผู้ นําทางความเช่ือ ดงันี  ้
   3.2.2.1 นายก่าเน้ง  แซย่า่ง  อาย ุ75 ปี 

3.2.2.2 นายกัง่ตู ่แซย่า่ง  อาย ุ70 ปี 
3.2.2.3 นายจงเจือ้  แซย่า่ง  อาย ุ65 ปี 
3.2.2.4 นายเช่ียหนวัะ แซย่า่ง  อาย ุ77 ปี 

  3.2.3 ผู้บรรเลงดนตรีในพิธีกรรมศพประจําหมูบ้่าน 
   กลุม่นีเ้ป็นผู้ให้ข้อมลูเก่ียวกบัดนตรีของกลุม่ชาตพินัธุ์ม้ง ดนตรีใน
พิธีกรรมศพ ตลอดจนถึงทํานองเนือ้ร้อง และการบรรเลงดนตรีของกลุม่ชาตพินัธุ์ม้ง ซึง่
ประกอบด้วย 

3.2.3.1 นายเปา  เฉลิมบญุฤทธ์ิ  อาย ุ55ปี 
3.2.3.2 นายชนาธิป  สนัตกิารุณย์  อาย ุ22 ปี 
3.2.3.3 นายสชุาต ิ แซย่า่ง   อายุ 53 ปี 
3.2.3.4 นายศภุกฤต  กิตตสิขุประเสริฐ  อาย ุ22 ปี 
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3.2.3.5 นายวัง๋ฉา  แซย่า่ง  อาย ุ45 ปี 
3.2.3.6 นายจวัะฉวั  แซท้่าว  อายุ 46 ปี 

 3.2.4 กลุม่ชาวบ้าน 
  กลุม่นีเ้ป็นผู้ให้ข้อมลูทัว่ไปท่ีเก่ียวข้องกบัประวตัคิวามเป็นมา เศรษฐกิจ 

สงัคมวิถีชีวิต ประเพณีและวฒันธรรม ตลอดจนถึงการปฏิบตัตินในสงัคม และแนวทางปฏิบตัจิารีต
ในกระบวนการขัน้ตอนการประกอบพิธีกรรมศพ  

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บข้อมลูในการศกึษาครัง้นีผู้้ศกึษาได้ใช้การเก็บข้อมลูภาคสนามจากกลุม่ ประชากร
ท่ีศกึษาด้วยการสอบถาม สมัภาษณ์ และสงัเกตการณ์อยา่งมีสว่นร่วมเป็นหลกัสําคญัเพื่อรวบรวม
รายละเอียดตา่งๆ เก่ียวข้องกบัประเดน็การศกึษาในครัง้นี ้เพ่ือให้เป็นการศกึษาเชิงชาตพินัธุ์วรรณา 
มุง่เน้นศกึษาทางด้านมานษุยวิทยาการดนตรี เร่ิมแรกผู้ศกึษาได้สํารวจพืน้ท่ีโดยการเข้าไปมีสว่น
ร่วมในพิธีกรรมตา่งๆของกลุม่ชาตพินัธุ์ม้งหมูบ้่านสบเป็ด และได้พบเห็นวา่กลุม่ชาตพินัธุ์ม้งได้มี
การใช้เคร่ืองดนตรีในการประกอบพิธีกรรมตา่งๆเชน่ พิธีกรรมทําผี พิธีกรรมการรักษาโรคด้วย
กระบวนการทางไสยศาสตร์ และพิธีกรรมศพซึง่เป็นพิธีกรรมท่ีดนตรีเข้ามามีบทบาทอยา่งมากใน
พิธีกรรม เสียงดนตรีเป็นรากฐานท่ีมีผลตอ่วิถีชีวิต ประเพณี ความเช่ือ วฒันธรรมให้ปรากฏอยูใ่น
สงัคมปัจจบุนั ผู้ศกึษาเห็นวา่นา่จะนําสิ่งตา่งในพิธีกรรมท่ีมีความเก่ียวข้องกบัศาสตร์ทางด้านดนตรี 
ตลอดจนข้อมลูตา่งๆ ท่ีนา่สนใจของกลุม่ชาตพินัธุ์ม้งมาศกึษาแล้วนําเสนอสูส่งัคมในรูปแบบของ
งานการศกึษาค้นคว้า  การศกึษาดนตรีของกลุม่ชาตพินัธุ์ในครัง้นีจ้งึเป็นการศกึษาและบนัทกึ
เร่ืองราวกลุม่ชาตพินัธุ์ม้งเพ่ือเป็นการศกึษาแนวทางให้เราสามารถมองเห็นวฒันธรรมด้านดนตรีท่ีมี
ผลตอ่ความเช่ือ และแสดงความเป็นตวัตนผา่นดนตรีให้สงัคมทัว่ไปได้ประจกัษ์ ผู้ศกึษาได้มีโอกาส
ในร่วมพิธีกรรมและเก็บข้อมลูในสว่นของกระบวนการขัน้ตอนพิธีกรรมศพท่ีดนตรีเข้ามามีสว่นร่วม
ในพิธีกรรมเม่ือมีชาวบ้านเสียชีวิตเทา่นัน้ ซึง่ไมไ่ด้เกิดขึน้บอ่ยนกั การเก็บข้อมลูสว่นใหญ่จงึได้จาก
การเข้าร่วมกิจกรรมของชมุชน ทําให้ผู้ศกึษาได้เข้าใจถึงวิถีชีวิตของกลุม่ชาตพินัธุ์ม้ง มีความสนิท
สนมคุ้นเคยระหวา่งผู้ศกึษากบัผู้ นําในชมุชน ตลอดจนถึงชาวบ้านในหมูบ้่านสบเป็ด จงึทําให้การ
เก็บข้อมลูโดยรวมสว่นใหญ่เป็นข้อมลูท่ีถกูต้อง การเข้าร่วมการประกอบพิธีกรรมตา่งๆ เพ่ือศกึษา
และสงัเกต การซกัถามและการสมัภาษณ์เพ่ือทําความเข้าใจโดยกระทําซํา้ๆหลายๆ  ครัง้เพ่ือ
ตรวจสอบข้อมลู  เม่ือได้ข้อมลูท่ีแนน่อนแล้วจงึนําข้อมลูไปวิเคราะห์ได้ถกูต้อง สามารถถ่ายทอด
ข้อมลูท่ีได้จากการศกึษา นํามาบนัทกึรายละเอียดข้อมลูดนตรีในพิธีกรรมศพของกลุม่ชาตพินัธุ์ม้ง
เผยแพร่ให้ผู้ ท่ีสนใจได้มีโอกาสศกึษาตอ่ไป 
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3.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 ผู้ศกึษาใช้วิถีการบนัทกึข้อมลูด้วยการใช้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ชว่ยในการเก็บข้อมลู
ภาคสนาม ได้แก่สมดุบนัทกึข้อมลู แนวคําถาม กล้องถ่ายรูป เคร่ืองบนัทกึภาพและเสียง 
คอมพิวเตอร์เพ่ือการบนัทกึและจดัเก็บข้อมลู เขียนรายงานเพ่ือนําเสนอผลการการศกึษาโดยใช้
โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Power point 

3.5 การเรียบเรียงและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เม่ือผู้ศกึษาได้ข้อมลูเอกสารภาคสนามแล้ว ผู้ศกึษาได้จดัเรียบเรียงข้อมลูเป็นหมวดหมู่
ตามประเดน็ท่ีศกึษาในรูปแบบของงานการศกึษาค้นคว้า โดยแบง่ออกเป็นบทตา่งๆ และนํากรอบ
แนวคดิทฤษฎีดนตรีมาวิเคราะห์ดนตรีในพิธีกรรมศพของกลุม่ชาตพินัธุ์ม้ง บ้านสบเป็ด อําเภอทา่วงั
ผา จงัหวดันา่น วา่มีกระบวนการอยา่งไร และวิเคราะห์องค์ประกอบทางดนตรีของบทเพลงใน
พิธีกรรม ซึง่กระบวนการวิเคราะห์ในการศกึษาครัง้นีคื้อ  
 3.5.1 วิเคราะห์ข้อมลูเอกสารและงานวิจยั 
 3.5.2 วิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ 
 3.5.3 วิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรีในแตล่ะบทเพลงท่ีใช้ในพิธีกรรมศพ  ในการ
การศกึษาครัง้นีผู้้ศกึษาได้ใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์เพลง นํามาวิเคราะห์ประเดน็ตา่งๆดงันี  ้
  3.5.3.1 ระดบัเสียงของทํานองเพลง 
  3.5.3.2 ชว่งเสียงของทํานองเพลง 
  3.5.3.3 เสียงหลกัของวรรคเพลง 
  3.5.3.4 การเคล่ือนท่ีของทํานองเพลงและจงัหวะ 
  3.5.3.5 อารมณ์ของเพลง 
  3.5.3.6 วิธีการบรรเลง 

3.6 สรุปผลการการศึกษาและน าเสนอข้อมูล 
 การศกึษาเร่ืองดนตรีในพิธีกรรมศพของกลุม่ชาตพินัธุ์ม้ง ผู้ศกึษาสรุปผลการศกึษาตาม
วตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ แล้วอภิปรายผล นําผลท่ีได้มาพิจารณาเสนอเป็นประเดน็สําหรับนําไปใช้และ
ศกึษาเพิ่มเตมิ จดัพิมพ์เป็นรูปเลม่ตามระเบียบการของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยันเรศวร และ
นําเสนอผา่นโปรแกรม และ Microsoft Power point ตอ่คณะกรรมการ โดยจดัเรียงเนือ้หาเป็นบท
ดงันี ้
 บทท่ี  1 บทนํา 
 บทท่ี  2 เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
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 บทท่ี  3 วิธีดําเนินการศกึษา 
 บทท่ี 4 ดนตรีในพิธีกรรมศพกลุม่ชาตม้ิงบ้านสบเป็ด 
 บทท่ี 5 การวิเคราะห์เพลงในพิธีกรรม 
 บทท่ี  6 สรุปผลการศกึษาและข้อเสนอแนะ 

3.7 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 
 ผู้ศกึษาใช้ระยะเวลาในการศกึษาเร่ืองดนตรีในพิธีกรรมศพของกลุม่ชาตพินัธุ์ม้ง บ้านสบ
เป็ด อําเภอทา่วงัผา จงัหวดันา่น  เป็นเวลา 1 ปี ตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 

3.8 ข้อจ ากัดในการศึกษา 
 บ้านสบเป็ด หมูท่ี่  6 ตําบลผาตอ อําเภอทา่วงัผา จงัหวดันา่น เป็นหมูบ้่านท่ีมีกลุม่ชาติ
พนัธุ์ม้งอาศยัอยูท่ัง้หมด การส่ือสารการใช้ภาษาในการส่ือสารระหวา่งผู้ศกึษาและชาวบ้านมกัมี  
อปุสรรค์ในการส่ือสาร เน่ืองจากชาวบ้านบ้านสบเป็ดใช้ภาษาม้งในการส่ือสารในชีวิตประจําวนั  จงึ
ทําให้เกิดข้อจํากดัทางภาษา จงึอาศยันายกฤษณะกนัย์  แซย่า่ง นายชนาธิป  แซยา่ง และนายเอก
ราช  แซย่า่งเป็นลา่มชว่ยแปลเม่ือต้องสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูท่ีพดูภาษาไทยไมไ่ด้ และผู้ ท่ีให้ข้อมลูท่ี
พดูภาษาไทยได้บ้าง ต้องใช้เวลาพอสมควรในการส่ือสารและตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู  
 ในการบนัทกึเนือ้ร้องของเพลงท่ีศกึษา การออกเสียงของเจ้าของภาษาบางคําไมส่ามารถ
เขียนเป็นภาษาไทยให้อา่นออกเสียงชดัเจนตามสําเนียงเจ้าของภาษาได้ ซึง่ผู้ศกึษาได้บนัทกึเนือ้
ร้องภาษาม้งออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามหลกัภาษาไทยให้ใกล้เคียงกบัสําเนียงภาษามาก
ท่ีสดุ 
 ในการศกึษาดนตรีในพิธีกรรมศพนัน้ มีความยากลําบากในการเก็บข้อมลูตาม
กระบวนการขัน้ตอนของพิธีกรรมจริง เพราะการตายเป็นสิ่งท่ีคาดเดาไมไ่ด้ และไมไ่ด้มีอยูเ่ป็น
ประจําเหมือนงานประเพณี หรือวนัสําคญัอ่ืนๆ ฉะนัน้การเก็บข้อมลูหรือการสงัเกตการณ์อยา่งมี
สว่นรวมในพิธีกรรมศพจงึเป็นสิ่งท่ีหาโอกาสศกึษาได้ยาก และเม่ือมีโอกาสผู้ศกึษาจะต้องวาง
แผนการเก็บข้อมลูเป็นอยา่งดี เพราะพิธีกรรมศพของกลุม่ชาตพินัธุ์สว่นใหญ่แล้วจะมีเพียง 2-3 วนั
เทา่นัน้  
 


