
บทที่ 6 

สรุป อภปิรายผล 

การศกึษาดนตรีในพิธีกรรมศพของกลุม่ชาตพินัธุ์ม้ง บ้านสบเป็ด อําเภอทา่วงัผา         

จงัหวดันา่น ผู้ศกึษาได้ทําการศกึษาใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ เป็นการศกึษาเชิงชาตพินัธุ์

วรรณา มุง่เน้นศกึษาทางด้านมานษุยวิทยาการดนตรี โดยได้ดําเนินการศกึษาตามวตัถปุระสงค์

ของการศกึษา ดงัตอ่ไปนี  ้

วตัถปุระสงค์ของการศกึษา 

  1. เพ่ือศกึษาความเป็นมาของดนตรีในพิธีกรรมศพของกลุม่ชาตพินัธุ์ม้ง                  

บ้านสบเป็ด  ต.ผาตอ อ.ทา่วงัผา จ.นา่น 

  2. เพ่ือศกึษาวิเคราะห์เพลงท่ีใช้ในพิธีกรรมศพของกลุม่ชาตพินัธุ์ม้ง บ้านสบเป็ด             
ต.ผาตอ อ.ทา่วงัผา จ.นา่น  

  3. เพ่ือศกึษาบทบาท และหน้าท่ีของดนตรีในพิธีกรรมศพกลุม่ชาตม้ิง บ้านสบเป็ด               
ต.ผาตอ อ.ทา่วงัผา จ.นา่น  
   ผู้ศกึษาได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมลูทัง้ท่ีเป็นเอกสารและข้อมลูภาคสนามทัง้ใน
สว่นท่ีเป็นการสมัภาษณ์ การสงัเกตตามประเดน็ท่ีศกึษา และนํากรอบแนวคดิทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องมา
วิเคราะห์สามารถนํามาสรุปข้อมลูได้ดงันี  ้

6.1 สรุปผลการศึกษา 
 6.1.1 หมูบ้่านสบเป็ด 
  6.1.1.1 สภาพทัว่ไปของบ้านสบเป็ด 

     ประชากรหมูบ้่านสบเป็ดเป็นกลุม่ชาตพินัธุ์ม้งท่ีอพยพมาจากท่ีตา่ง  ๆ เชน่ 
ประเทศจีนตอนลา่ง และประเทศลาว และเขตแดนของประเทศไทยกบัเขมร ชนเผา่ม้งตระกลูแรก  ๆ
ท่ีย้ายมาตัง้ถ่ินฐานในหมูบ้่านสบเป็ด คือ ม้งตระกลูม้งคาน เป็นสว่นมาก และยงัมีตระกลูม้งยา่ง 
ตระกลูม้งวา่ง ตะกลูม้งฒอ่ บางสว่นท่ีย้ายมาด้วยกนักบัชนเผาม้งคาน ชนเผา่ม้งคานเป็นชนเผา
ท่ีมาอยูใ่นหมูบ้่านสบเป็ดเป็นชนเผา่แรกท่ีมีมากท่ีสดุ  ผู้ ท่ีเป็นแกนนําในการอพยพมาตัง้ถ่ินฐานคือ
ผู้ใหญ่บรรพต  ยืนยงกลุ  โดยมีครอบครัวท่ีอพยพมาจํานวน  4-5 ครอบครัว ท่ีอพยพมาในตอนนัน้ 
ได้รับการชว่ยเหลือจากกองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร  หรือ กอ.รมน. 
จงัหวดันา่น ได้สง่ข้าวสาร อาหาร เคร่ืองนุง่หม่ อปุกรณ์ทางการเกษตร เชน่ มีด เมล็ดข้าว เมล็ดพืช
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พนัธุ์ตา่ง ๆ เม่ือได้รับความชว่ยเหลือจากรัฐบาล จนชาวบ้านดําเนินชีวิตอยูไ่ด้ด้วยตนเองจนถึง
ปัจจบุนั 

  6.1.1.2 สภาพพืน้ท่ีตัง้หมูบ้่านสบเป็ด มีลกัษณะภมูิประเทศและสภาพทัว่ไปเป็น
ภเูขาสงูล้อมรอบหมูบ้่าน มีธรรมชาตท่ีิคอ่นข้างอดุมสมบรูณ์ มีแมนํ่า้ไหลผา่นหมูบ้่าน  2 สาย คือ
แมนํ่า้เป็ด และแมนํ่า้ยาว สภาพภมูิอากาศร้อนชืน้ ในชว่งฤดหูนาวอากาศหนาวเย็น  

  6.1.1.3 ลกัษณะบ้านเรือน บ้านของม้งเป็นบ้านชัน้เดียว ปลกูคร่อมบนพืน้ดนิให้
ราบเป็นพืน้ท่ี ใช้ไม้ไผส่บัฝากหรือไม้ไผท่ี่ใช้ขวานถากทําฝาบ้าน มงุหลงัคาด้วยหญ้าคาหรือไม้แป้น
เกล็ด 

  6.1.1.4 การปกครอง มีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ นําชมุชน อยูใ่นการดแูลของการองการ
บริหารสว่นตําบลผาตอ 

  6.1.1.5 การศกึษา มีโรงเรียนบ้านสบเป็ดเป็นโรงเรียนประจําหมูบ้่านเปิดสอน
หลกัสตูรการเรียนการสอนตัง้แตร่ะดบัชัน้ประถมวยั ถึงระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น และมีศนูย์
พฒันาเดก็เล็กบ้านสบเป็ดเปิดสอนหลกัสตูรการศกึษาก่อนวยัเรียนให้กบันกัเรียน 

  6.1.1.6 ศาสนาและความเช่ือ กลุม่ชาตพินัธุ์ม้งมีการนบัถือวิญญาณ วิญญาณท่ี
กลุม่ชาตพินัธุ์ม้งนบัถือมีหลายชนิด มีทัง้ท่ีเป็นศกัดิส์ิทธ์ิเก่ียวกบัธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมและท่ีเป็น
วิญญาณของบรรพบรุุษ บอ่ยครัง้ทีเดียวท่ีมกัใช้คําเรียกสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิท่ีนบัถือวา่ “ผี” เชน่ ผีครู ผียา 
นบัวา่มีบทบาทมากในการบําบดัรักษาผู้ ป่วย ท่ีเช่ือกนัวา่เกิดจากการท่ีขวญัออกจากร่างไป ผีเน้ง
จะชว่ยรักษาผู้ ป่วยโดยผา่นร่างทรงของหมอผีทรง 

  6.1.1.7 ภาษาม้งจดัอยูใ่นสาขาเมีย้ว-เย้าจองตระกลูจีน-ธิเบต และพบวา่มีคําท่ีมา
จากภาษาของชนกลุม่อ่ืนปะปนอยู ่เชน่ ภาษายนูนาน ลาวไทยเหนือ  กะเหร่ียง ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัวา่จะ
ไปตัง้ถ่ินฐานอยูใ่กล้กบัชนกลุม่ใด ภาษาของม้งขาวกบัม้งเขียวมีความ แตกตา่งกนัมากจนพดูกนั
ไมค่อ่ยจะรู้เร่ือง 

  6.1.1.8 การแตง่กาย ปัจจบุนัการแตง่กายของชาวเขา่เผา่ม้งจะแตง่กายตามแบบ
คนไทยพืน้ราบ แตจ่ะมีการสวมชดุประจําเผา่เม่ือมีประเพณีสําคญั เชน่ ประเพณีขึน้ปีใหม ่หรือการ
แตง่กายของคูบ่า่วสาวในพิธีกรรมแตง่งาน ซึง่ชดุประจําเผา่ก็มีความแตกตา่งกนัออกไประหวา่งม้ง
ขาวและม้งเขียว 

  6.1.1.9 สาธารณปูโภคและการคมนาคม มีถนนสายหลกัคือ ทา่วงัผา -เชียงคํา 
ผา่นหมูบ้่าน มีไฟฟ้า ประปาภเูขา และหหอกระจายเสียงของหมูบ้่าน 
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 6.1.2 การศกึษาดนตรีในพิธีกรรมศพของกลุม่ชาตพินัธุ์ม้ง บ้านสบเป็ด อําเภอทา่วงัผา 
จงัหวดันา่น 

6.1.2.1 เคร่ืองดนตรีท่ีใช้ในพิธีกรรมศพ 
    ในการศกึษาครัง้นีพ้บวา่มีเคร่ืองดนตรีในพิธีกรรมศพของกลุม่ชาตพินัธุ์

ม้งมีเคร่ืองดนตรีท่ีใช้ประกอบพิธีกรรมอยู ่2 ชนิดได้แก่ แคน ซึง่ชาวม้งเรียกวา่เฆง่ และกลอง ซึง่
ชาวม้งเรียกวา่จัว๊ะ ซึง่เคร่ืองดนตรีทัง้ 2 ชนิดนีจ้ะบรรเลงตามกระบวนการขัน้ตอนตา่ง ๆ ของการ
ประกอบพิธีกรรมตัง้แตก่ารเร่ิมตายใหม ่จนถึงการฝังร่างของผู้ตาย  โดยมีเคร่ืองดนตรีดงันี ้

   แคนม้ง หรือ เฆง่แคน (Qeej) เป็นภาษาม้ง อา่นวา่ เฆง่ หรือ qeng ซึง่
แปลวา่ แคน หรือ mouth organ เฆง่ หรือแคนเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีทําจากลําไม้ไผ ่และไม้เนือ้แข็ง    
มีปรากฏในเอเชียมากวา่ 3,000 ปีแล้ว แคนม้งหรือเฆง่ประกอบด้วยลําไม้ไผท่ะลปุล้อง 6 อนั คือ 
ซย้งตัว๋จ๋ือ (xyoob tuam tswm) 1 อนั และ ซย้งเฆง่ (xyoob qeej) 5 อนั แตล่ะอนัมีขนาด และ
ความยาวไมเ่ทา่กนักบัลําไม้เนือ้แข็งซึง่มีปากกลมยาว (ก๋างเฆง่ kaav qeej) เป็นไม้แดงหรือ              
ท่ีภาษาม้งเรียกวา่ ดงจือเป๋ (ntoo txwv pem)เม่ือเป่าหรือสดูลมเข้าออก จะให้เสียงไพเราะ
ตอ่เน่ืองกนั ตลอดจนจบตอนของบทเพลงลําไม้ไผ่ แตล่ะอนัมีช่ือเรียกเฉพาะของตวัเอง เชน่ ด๋ีโล้ ด๋ี
จู ่ด๋ีบู ่คนม้งจะใช้แคน (เฆง่) ในพิธีงานศพเป็นหลกั โดยเป็นเคร่ืองนําทางดวงวิญญาณของผู้ตาย
ไปสูป่รโลก หรือแดนของบรรพบรุุษ ฉะนัน้ในธรรมเนียมม้งจงึห้ามมิให้ฝึกเป่าแคนภายในบ้าน             
สว่นใหญ่จะฝึกในท่ี ๆ หา่งไกลจากหมูบ้่านซึง่มกัจะเป็นท่ีพกัพิงตามไร่สวน 

   กลอง หรือ จัว๊ กลอง (nruas) เป็นภาษาม้ง อา่นวา่ จัว๊ะ เป็นเคร่ืองดนตรี

ของม้งท่ีมีลกัษณะเป็นกลองสองหน้า หรือหนึง่หน้าก็ได้ รูปร่างกลมแบน โดยใช้แผน่ผนงัสตัว์สอง

แผน่มาประกอบ เข้ากบัโครงกลองหลอมตวักลอง ทัง้สองด้านริมขอบของแผน่ผนงัทัง้สองแผน่จะ

เจาะรูเป็นคู ่ๆ สําหรับเสียบสลกัไม้เล็ก ๆ เพ่ือใช้เชือกร้อยสลกัไม้ของแผน่ผนงัทัง้สองด้านดงึเข้าหา

กนั ซึง่จะทําให้แผน่ผนงักลองตงึตวัเตม็ท่ี เม่ือตีจะมีเสียงดงักงัวาน และมีไม้ตีกลองหนึง่คู ่หรือสอง

อนัทําจากไม้ด้านหนึง่ จะเอาผ้าพนัไว้สําหรับตีกลอง สว่นด้านท่ีไมมี่ผ้าหอ่ใช้สําหรับจบั กลองม้งจะ

ใช้เม่ือประกอบพิธีงานศพ การปลอ่ยผีหรือปลดปลอ่ยวิญญาณเทา่นัน้ กลองท่ีใช้ในพิธีกรรมศพ

แบง่ออกเป็น 2 ชนิด คือ กลองประจําหมูบ้่าน และ กลองท่ีทําขึน้เฉพาะงานสําหรับหมูบ้่านท่ีไมมี่

กลองประจําหมูบ้่าน 
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6.1.2.2 บทเพลงท่ีใช้ในพิธีกรรมศพในแตข่ัน้ตอนของพิธีกรรม 

   ทํานองของแคนม้งในแตล่ะบทเพลงนัน้ จะเป่าออกมาแทนคําพดูท่ีมี
ความหมายในภาษาม้ง ซึง่บทเพลงท่ีใช้แคนเป่าทัง้หมด 8 เพลงพบในพิธีกรรมศพในหมูบ้่านสบ
เป็ดมีดงัตอ่ไปนี ้

1) เฆง่ตสูา (qeejtusav) เพลงแรกหลงัจากผู้ตายได้สิน้ลมหายใจ 

2)  เฆง่จ้อเจีย (cub cie) เพลงท่ีใช้ในการฆา่สกุรในพิธีกรรม 

3)  เฆง่เจเหนง่ (qeejnceneeg) เพลงเคล่ือนย้ายศพขึน้หิง้  

4)  เฆง่ฉ่าย (qeejtshais) เพลงเรียกดวงวิญญาณ ให้มารับเอาอาหารเช้า 

5)  เฆง่ซู (qeejsu) เพลงเรียกดวงวิญญาณ ให้มารับเอาอาหารกลางวนั 

6)  เฆง่มอ (qeejmo) เพลงเรียกดวงวิญญาณ ให้มารับเอาอาหารเย็น 

7)  เฆง่เลอเดอ๋ (qeejhlawvntaws) เพลงเผากระดาษเงินกระดาษทอง

ให้กบัผู้ตาย 

8)  เฆง่เสอเก๋ (qeejsawvkev) เพลงเคล่ือนย้ายศพออกจากบ้าน 

6.1.3 วิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรีในแตล่ะบทเพลงท่ีใช้ในพิธีกรรมศพใน  การศกึษา

ครัง้นี ้ผู้ศกึษาได้ใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์เพลง นํามาวิเคราะห์ประเดน็ตา่งๆ และสามารถสรุปผลการ

วิเคราะห์ได้ดงันี ้

  6.1.3.1 ระดบัเสียงของทํานองเพลง พบวา่บทเพลงท่ีใช้แคนเป่าทัง้หมด 8 เพลงท่ี
ใช้ในพิธีกรรมศพจะมีการใช้ระดบัเสียงเพียง 5 เสียง ได้แก่ โด เร มี ซอล ลา การใช้ระดบัเสียงใน
ทํานองเพลงเพลงมีการใช้ระดบัเสียง โด เร มี ซอล เป็นเสียงหลกัของทํานองเพลง โดยระดบัเสียง 
ลา เป็นตวัทํานองเสียงประสาน ให้เกิดทํานองท่ีไพเราะและมีความหลากหลายมากยิ่งขึน้ ในการใช้
ระดบัเสียงของเพลงแคนทัง้หมด 8 บทเพลงพบวา่ ทํานองเพลงอยูใ่น บนัไดเสียงโด ทกุบทเพลง 

6.1.3.2 ชว่งเสียงของทํานองเพลงทัง้หมดพบวา่ ชว่งเสียงของทํานองหลกัเพลงอยู่
ระหวา่ง เสียงโด ถึง เสียงซอล 

6.1.3.3 เสียงหลกัของวรรคเพลง เสียงหลกัของวรรคเพลงหรือเสียงลกูตกใช้เสียง 
เร มี และ ซอล เป็นหลกั โดยการจบของทํานองเพลงจบลงท่ีเสียงซอล 
           6.1.3.4 การเคล่ือนท่ีของทํานองเพลงและจงัหวะ การเคล่ือนท่ีเสียงหลกัของวรรค
เพลงหรือเสียงลกูตกสว่นมากพบวา่ใช้เสียง เร มี และ ซอล เป็นหลกั ทํานองเพลงแคนท่ีใช้ใน
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พิธีกรรมมัง้หมดมีลกัษณะท่ีเหมือนกนั คือมีลกัษณะตอ่เน่ือง สม่ําเสมอ ทําให้จงัหวะของทํานอง
เพลงเป็นอตัราจงัหวะปานกลาง เป็นการบรรเลงแบบเร่ือยๆ ลกัษณะทํานองเพลงมีลกัษณะเรียบ
ง่าย  

          6.1.3.5 ลกัษณะของทํานองเพลงท่ีใช้ในพิธีกรรมศพ พบวา่ทกุเพลงจะมีวิธีการ
บรรเลง ลกัษณะของทํานองเพลงเป็นเพลงยาว เพราะบทพดูท่ีใช้เป่าแคนมีหลายบท เป็นเพลง
ทํานองเด่ียว และมีแนวทํานองแบบประสานเสียง และผู้บรรเลงมีการเพิ่มพยางค์เสียงขัน้จาก         
1 คําพดูเป็น 2-3 พยางค์เสียง  

 
6.2 อภปิรายผล 

จากการศกึษาสภาพทัว่ไปในชมุชนชาวเขาเผา่ม้ง บ้านสบเป็ด อําเภอทา่วงัผา จงัหวดั
นา่น พบวา่มีความแตกตา่งจากอดีตมาก เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของสภาพสงัคม การคมนาคม
ท่ีสะดวกขึน้ ทําให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เร่ิมมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดมิ จากสภาพสงัคมท่ี
เปล่ียนแปลงไปนัน้ สง่ผลกระทบไปถึง วฒันธรรม และประเพณีท่ีสําคญัของกลุม่ชาตพินัธ์ม้ง      
อีกด้วย  

จากการศกึษาด้านดนตรีในพิธีกรรมศพของของกลุม่ชาตพินัธุ์ม้งบ้านสบเป็ด               
อําเภอทา่วงัผา จงัหวดันา่น จะพบวา่ด้านดนตรีของกลุม่ชาตพินัธุ์มีการขาดชว่งของการสืบทอด
อยา่งเห็นได้ชดั เน่ืองจากผู้ ท่ีสามารถบรรเลงดนตรีประจําชนเผา่ม้งได้มีจํานวนน้อยมาก เยาวชน
หรือกลุม่คนรุ่นใหมก็่ตา่งหนัไปให้ความสนใจในดนตรีสากล  ทา่มกลางกระแสความเจริญในยคุแหง่
การส่ือสารและเทคโนโลยี แตด่นตรีประจําชนเผา่ก็ยงัมีบทบาทสําคญัอยา่งมากในพิธีกรรมศพ  
ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั เพราะความเช่ือของกลุม่ชาตพินัธุ์ม้ง ท่ีมีในพิธีกรรมศพเช่ือวา่ การตีกลอง 
และเสียงของแคนม้งท่ีเป่าออกมาแทนคําพดูหรือบทสวดนัน้ เป็นการสง่ดวงวิญญาณของผู้ ท่ีตาย
ให้ไปพบกบับรรพบรุุษและสูส่รวงสวรรค์ หากพิธีกรรมศพขาดเสียงของดนตรีทัง้แคนม้งและกลอง  
พิธีกรรมศพนัน้จะไมส่มบรูณ์และไมส่ามารถสง่ดวงวิญญาณของผู้ตายให้ไปสูส่คุตไิด้  ในการ
บรรเลงแคนของชาวม้งบ้านสบเป็ดยงัไมมี่การบนัทกึบทเพลง  หรือการรวบรวมองค์ความรู้ทางด้าน
ดนตรีให้เป็นลายลกัษณ์อกัษร จงึอาจจะทําให้ความรู้ทางดนตรีของกลุม่ชาตพินัธุ์เลือนหายไปใน
สงัคมชาวเขาเผา่ม้งไปกบัความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีแทรกซมึเข้ามาสูช่มุชนบ้านสบเป็ด 
จากผลกระทบดงักลา่วทําให้ผู้คนเร่ิมเปล่ียนแปลงตนเองเพ่ือตอบสนองตอ่คา่นิยมของคนในสงัคม
ปัจจบุนั เยาวชนและกลุม่คนรุ่นใหมย่งัให้ความสําคญัในการฝึกหดัหรือสืบทอดดนตรีของกลุม่ชาติ
พนัธุ์ของตนไมม่ากนกั ทัง้ๆท่ีดนตรีเป็นสิ่งท่ีสําคญัท่ีสดุในการประกอบพิธีกรรมศพของกลุม่ชาติ
พนัธุ์ของตน 
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ถึงแม้ผลกระทบท่ีร้ายแรงของคา่นิยมท่ีเปล่ียนแปลงไปของชาวบ้านสบเป็ดนัน้  สง่ผลถึง
การเปล่ียนแปลงทางด้านวฒันธรรมบางอยา่งอยา่งชดัเจน  แตส่ิ่งท่ีชาวบ้านบ้านสบเป็ดยงัคงยดึถือ
ตามหลกัความเช่ือท่ีสืบทอดกนัมาในเร่ืองของการประกอบพิธีกรรมศพ โดยมีเคร่ืองดนตรีเป็นสิ่งท่ี
สําคญัในการประกอบพิธีกรรมศพ หากแตย่งัขาดการสง่เสริม สนบัสนนุและอนรัุกษ์วฒันธรรม
ประเพณี ความเช่ือ พิธีกรรมของกลุม่ชาตพินัธุ์ จากหนว่ยงานทางภาครัฐ และคนในชมุชน เพ่ือให้
สิ่งเหลา่นีค้งอยูก่บัสงัคมกลุม่ชาตพินัธุ์ม้งบ้านสบเป็ด อําเภอ ทา่วงัผา จงัหวดันา่น ควบคูท่า่มกลาง
การรับเอากระแสความเจริญทางวฒันธรรม เทคโนโลยีของสงัคมภายนอกสืบไป 

 
6.3 ข้อเสนอแนะ 

6.3.1 การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาดนตรีในพิธีกรรมศพของกลุม่ชาตพินัธุ์ม้ง เทา่นัน้ 
ควรทําการศกึษาดนตรีของกลุม่ชาตพินัธุ์ม้งในด้านอ่ืนๆ เพ่ือให้เห็นบทบาทโดยรวมของดนตรีท่ีมี
อิทธิพลตอ่วิถีการดําเนินชีวิตของกลุม่ชาตพินัธ์ม้ง บ้านสบเป็ด อําเภอทา่วงัผา จงัหวดันา่น  

6.3.2 การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาดนตรีในพิธีกรรมศพของกลุม่ชาตพินัธุ์ม้ง               
บ้านสบเป็ด อําเภอทา่วงัผา จงัหวดันา่นเทา่นัน้  ควรทําการศกึษาดนตรีของกลุม่ชาตพินัธุ์ม้ง         
ในหมูบ้่านอ่ืนๆ เพ่ือทําการศกึษาและเปรียบเทียบความแตกตา่งของดนตรีของกลุม่ชาตพินัธุ์ม้ง           
ในแตล่ะพืน้ท่ี  
 6.3.3 ควรทําการศกึษาดนตรีชาวกลุม่ชาตพินัธุ์ อ่ืนๆ ในทางมานษุยวิทยาการดนตรี          
เพ่ือจะได้เห็นภาพรวมทางวฒันธรรมของดนตรีชาวเขา 


