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บทคัดย่อภาษาไทย 

ชื่อเรื่อง ดนตรีของชาวเกอฮอลดั ดาลดั ประเทศเวียดนาม 
ผูว้ิจยั ชินพฒัน ์ไทพาณิชย ์
ปรญิญา ศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2562 
อาจารยท่ี์ปรกึษา ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. รุจี ศรีสมบตัิ  
อาจารยท่ี์ปรกึษารว่ม อาจารย ์ดร. สรุศกัดิ ์จ  านงคส์าร  

  
การวิจยัในครัง้นีม้ีจดุมุ่งหมายเพื่อศกึษาดนตรีของชาวเกอฮอลดัรวมไปถึงองคค์วามรูด้า้น

สงัคมและวฒันธรรม ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัชาวเกอฮอลดั โดยใชว้ิธีการศึกษาทางมานษุยดรุยิางควิทยา
เป็นแนวทางการศึกษา ซึ่งเก็บขอ้มลูทัง้หมดจากการส ารวจ สมัภาษณ ์และวิเคราะหข์อ้มลูท่ีไดจ้ากการ
ลงภาคสนามตัง้แต่เดือน มกราคม 2561 จนถึงเดือน มกราคม 2563 โดยมีวตัถปุระสงคค์ือ 1. เพื่อศกึษา
สภาพสงัคมและวฒันธรรมในปัจจบุนัของชาวเกอฮอลดั เมืองดาลดั จงัหวดัเลิมด่ง ประเทศเวียดนาม 2. 
เพื่อศึกษาองคค์วามรูท้างดนตรีของชาวเกอฮอลดั เมืองดาลดั จงัหวดัเลิมด่ง ประเทศเวียดนาม และ 3. 
เพื่อวิเคราะหบ์ทเพลงในวฒันธรรมของชาวเกอฮอลดั เมืองดาลดั จงัหวดัเลิมด่ง ประเทศเวียดนาม  ทัง้นี ้
เมื่อไดศ้ึกษาพบว่าชาวเกอฮอลดัมีวิถีชีวิตและวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ รวมถึงองคค์วามรูด้นตรี เช่น
เครื่องดนตรี วงดนตรี และบทเพลงท่ีมีเอกลกัษณ ์ อีกทัง้ชาวเกอฮอลดัยงัมีบทเพลงมากมายท่ีสะทอ้นให้
เห็นถึงดนตรีในวฒันธรรมท่ีมีความหลากหลายเช่น บทเพลงบรรเลง บทเพลงขบัรอ้งและบทเพลงส าหรบั
พิธีต่างๆ เช่น งานแต่งงาน,งานขึน้ปีใหม่, งานพิธีทางศาสนาและงานศพ ไม่เพียงเท่านีช้าวเกอฮอลัด
ยงัคงอนรุกัษแ์ละรูจ้กัการสืบทอดองคค์วามรูใ้นดา้นต่างๆ ของตนจากรุน่สูรุ่น่มาจนถึงปัจจบุนั ดงันัน้การ
ไดศ้ึกษาดนตรีของชาวเกอฮอลดั เมืองดาลดั  ประเทศเวียดนาม จึงเป็นสิ่งท่ีท าใหเ้ห็นถึงความเขม้แข็ง
ทางวิถีชีวิต ดนตรีและบทเพลงส าคญัในวฒันธรรมท่ีสรา้งความภาคภมูิใจ ในความเป็นชาติพนัธุข์องชาว
เกอฮอลดัเป็นอย่างยิ่ง 

 
ค าส าคญั : เกอฮอลดั 
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This research aims to study the music and culture of the  K’ho Lach Dalat in the 

Socialist Republic of Vietnam using the ethnomusicology method as a way to study, that 
includes methods of surveying, interviewing and analyzing for information from January 2018 
to January 2020.This research consists of three parts. First, the state of society and culture of 
the K’ho Lach Dalat in the Lamdong  province in the Republic of Vietnam. Second, the 
knowledge of K’ho Lach Dalat music and finally, an analysis of the songs in K’ho Lach Dalat 
culture in the Lamdong province in the Socialist Republic of  Vietnam.The results of this study 
showed that the music and culture of  K’ho Lach Dalat are unique; for example, there are 
many songs that reflect their culture and used in many ceremonies such as weddings, new 
year, religious ceremonies and funerals. It is not only a unique kind of music and culture, but 
preservation and inheritance were good. As a result, this study showed the uniqueness and 
the strength of the music and culture of K’ho Lach Dalat in the Socialist Republic of Vietnam. 

 
Keyword : K’ho Lach 
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คอยใหค้วามช่วยเหลือ ดแูล และใหก้ าลงัใจ ในการศกึษาท างานวิจยัจนประสบผลส าเรจ็ 
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บทที ่1 
บทน า 

ภมิูหลัง 
ประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์และไดร้บัอิทธิพลจากประเทศจีนใน

หลายรูปแบบ หรืออาจเรียกไดว้่าเป็นชาติเดียวในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท้ี่เปรียบเสมือนเป็นเขต
วฒันธรรมของจีน(Chang Pao-Min.1997, p. 136) ประเทศเวียดนามนัน้มีลกัษณะพืน้ที่เป็นแนว
ยาวคลา้ยอกัษรตวั S ตัง้อยู่ทางดา้นตะวนัออกของคาบสมทุร  อินโดจีน ซึ่งบรเิวณทิศเหนือติดกบั
ประเทศจีน ทางทิศใตต้ิดกบัอ่าวไทย ทางทิศตะวนัออกติดกบัอ่าวตังเก๋ีย(Gulf of Tonkin)และทิศ
ตะวนัตกติดกับประเทศกัมพูชารวมไปถึงสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยประเทศ
เวียดนามมีประวตัิศาสตรอ์นัยาวนานและมีการสูร้บกบัประเทศมหาอ านาจอยู่หลายครัง้ หากมอง
ยอ้นกลบัไปประมาณปี ค.ศ.939 หลงัจากไดร้บัชยัชนะจากมองโกล(Mongol Empire)ในยทุธนาวี
บักดั่ง ซึ่งถือไดว้่าเป็นยุครุ่งเรืองของจักรพรรดิเวียดนามอย่างมาก  จนกระทั่งฝรั่งเศสไดเ้ขา้มา
รุกรานบรเิวณ ดานงั(Da Nang)ในช่วงกลางของศตวรรษที่ 19 และตกเป็นเมืองขึน้ของฝรั่งเศสแต่
หลังจากนั้นเวียดนามก็พยายามเริ่มกู้ชาติ  ซึ่งอยู่ในช่วงสงครามโลกครัง้ที่  2 โดยโฮจิมินห์ได้
ประกาศสถาปนาสาธารณรฐัประชาธิปไตยเวียดนามในวนัที่ 2 กันยายน ค.ศ.1945 แต่หลงัจาก
นัน้ฝรั่งเศสก็กลบัเขา้มารุกรานเป็นครัง้ที่ 2 กินเวลารว่ม 10 ปี จนเวียดนามสามารถชนะฝรั่งเศสได้
ในยทุธการที่ เดียนเบียนฟ ูหลงัจากนัน้สหรฐัอเมรกิาก็ไดเ้ขา้มายดึเวียดนามอีกครัง้ท าใหเ้วียดนาม
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเทศ จนท าใหเ้กิดสงครามเวียดนามกินระยะเวลารบเกือบ 30 ปี จนในปี 
1975 เวียดนามเหนือไดต้ีกรุงไซ่ง่อนแตก จนรวมประเทศไดส้  าเรจ็ ในปีต่อมาประเทศเวียดนามได้
มีการเปลี่ยนแปลงช่ือทางการให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวจาก “สาธารณรฐัประชาธิปไตย
ประชาชนเวียดนาม” มาเป็น “สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)”
ในวนัที่ 2 กรกฎาคม ค.ศ.1976  (สดุ จอนเจิดสิน. 2544, น. 291) 

ประเทศเวียดนามในปัจจบุนัเป็นประเทศที่ก าลงัมีการเติบโตและพฒันาในทกุๆดา้นไม่ว่า
จะเป็นเศรษฐกิจและความตอ้งการภายในประเทศเพื่อพรอ้มกา้วเขา้สู่โลกแห่งอนาคต แต่ก็เป็น
หนึ่งในไม่ก่ีประเทศ ที่ยังสามารถรกัษาเอกลักษณ์ทางดา้นปรชัญา ศาสนา ภาษา วรรณกรรม 
ดนตรี และการด ารงชีวิตที่เป็นแบบดัง้เดิม (Doan Duc Luu. 2538, p. 85) ประชากรในประเทศ
เวียดนามมีประมาณ 86 ลา้นคน สว่นใหญ่เป็นชาวเวียดนามรองลงมาจะเป็น ชาวมอญ ชาวเขมร
รวมไปถึงชนเผ่าต่างๆ เหตนุีจ้ึงท าใหป้ระเทศเวียดนามมีความหลากหลายทางชาติพนัธุอ์ยู่ไม่นอ้ย 
โดยสามารถจ าแนกเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไดป้ระมาณ 54 กลุ่ม โดยมีกลุ่มชาติพันธุ์ประกอบไปดว้ย
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ชาวกิญ (Kinh) หรือ เหวียด (Viet) เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดแบ่งเป็นรอ้ยละ 90 ที่เหลืออีกรอ้ยละ  
10 เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ เช่น เยา้ (Yao)หรือซาว (Dao), ฮวา (Hoa),เหม่ือง (Muong), หนุ่ง 
(Nung), ไต่(Tay) และไท(Thai) (วิทย์ บัณฑิตกุล.2555, น. 123-130) โดยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ
เหล่านีอ้าศยัอยู่ตามจงัหวดัต่างๆทั่วประเทศ โดยประเทศเวียดนามมีการแบ่งภาคออกเป็น 3 ภาค
คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ้โดยเมืองหลวงในปัจจบุนัคือ กรุงฮานอย(Ha Noi) และแบ่ง
เขตการปกครองออกเป็นระดับจังหวัดและเทียบเท่า โดยมีจังหวัดทั้งหมด 58 จังหวัดและอีก  
5 นครคือกรุงฮานอย (Ha Noi) โฮจิมินห ์ (Ho Chi Minh) ไฮฟอง (Hai Phong)  ดานงั (Da Nang) 
และเกิ่นเทอ (Can Tho) ทัง้หมดรวมกนั 63 จังหวดั จากที่กล่าวมามีจังหวดัที่น่าสนใจคือจงัหวดั 
เลิมด่ง (Lam  Dong) ซึง่เป็นเมืองที่มีความส าคญัมากในการเป็นเมืองท่องเที่ยว 

จงัหวดั เลิมด่ง(Lam Dong) เป็นจงัหวดัที่อยู่ในภมูิภาคที่สงูอยู่ทางตอนใตข้องเวียดนาม 
มีอาณาเขตติดต่อกบัหลายจงัหวดัเช่น ทิศตะวนัออกติดกบัจงัหวดัคั้ญฮหว่า (Khanh Hoa) และ
จังหวัดบิ่ญ ถ่ วน  (Binh Thuan) ทิ ศตะวันตกเฉียงใต้ติ ดกับจังหวัดด่ งนาย  (Dong Nai)  
ทิศตะวนัออกเฉียงใตต้ิดกับจังหวดันิญถ่วน (Ninh Thuan) และทางเหนือติดกับจังหวดัดักหลัก 
(Dak Lak) โดยจังหวัดเลิมด่งเป็นจังหวัดที่ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่หลายแห่งเช่น 
ทะเลสาบเตวี่ยนเลิน(Tuyen Lam Lake),อทุยานแห่งชาติก๊าตเตียน (Cat Tien)และภูเขาลงัเบียง 
(Lang Biang) อีกทั้งในจังหวัดเลิมด่ง (Lam Dong)ยังมีเมืองที่ ได้รับความนิยมมากในหมู่
นักท่องเที่ยวคือเมืองดาลัด (Da Lat) ซึ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่และมีความส าคัญในเชิงการ
ท่องเที่ยวเป็นอย่างดี 

เมืองดาลดั (Da Lat) หรือ ด่าหลตั นัน้ เป็นเมืองที่ตัง้อยู่บนพืน้ที่ราบสูงทางตอนเหนือ
ของ นครโฮจิมินห์หรือทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม โดยเมืองดาลัดนั้นเป็นเมืองหลักใน
จงัหวดัเลิมด่งและเป็นเมืองที่ในสมยัก่อน ชาวบา้นสว่นใหญ่อยู่กนัอย่างสงบ จนกระทั่งชาวฝรั่งเศส
ไดเ้ขา้มาพฒันาใหเ้ป็นเมืองตากอากาศเพราะเมืองดาลดันัน้เป็นเมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอด
ทัง้ปี  อีกทัง้ชาวฝรั่งเศสยงัไดน้  าสิ่งก่อสรา้งที่เป็นเอกลกัษณ์ทางฝ่ังยุโรปมาสรา้งไวท้ี่เมืองดาลดั
มากมายจนถึงปัจจบุนั ซึ่งเมืองดาลดันัน้เกิดขึน้จากค า 2 ค า คือ “ดา”ซึง่แปลวา่แหลง่ก าเนิดแม่น า้
กามลี สว่นค าวา่ “ลดั” คือช่ือที่เรียกชนเผ่าชนเผ่าหนึ่ง โดยชนเผ่าที่หมายถึงนัน้คือชาวเกอฮอ 

ชาวเกอฮอเป็นกลุ่มชาติพันธุท์ี่จัดอยู่ในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก (Austroasiatic 
languages)ในกลุ่มย่อยมอญเขมร (The Mon-Khmer sub-group) ซึ่งอาศัยอยู่ทั่ วไปในแถบ
จังหวัดต่างๆในประเทศเวียดนาม  ได ้แก่ จังหวัดเลิมด่ง  (Lam Dong) ,จังหวัดบิ่ญถ่วน 
(Binh Thuan)  จ ังห ว ัด คั ้ญ ฮหว่า  (Khanh Hoa)  จ ังหว ัดนิญ ถ่วน (Ninh -Thuan)และ



  3 

จังหวัดด่งนาย(Dong Nai) โดยชาวเกอฮอยังแบ่งกลุ่มตนออกเป็น 5 กลุ่มหลักคือเกอฮอ
เซอเร เกอฮอจิล  เกอฮอม่า  เมอนงและเกอฮอลัด โดยชนเผ่าเกอฮอส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืช เลีย้งสัตว์และงานหัตถกรรมต่างๆ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นยังมีชนเผ่าที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์และ
มีจ านวนประชากรมากที่สุดในเมืองดาลัด กลุ่มที่ว่าก็คือ ‘ชาวเกอฮอลัด ’ โดยยังมีวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ เรียบง่ายแต่แฝงด้วยเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมมาจนถึงปัจจุบันอีกทั้งชาว
เกอฮอลัดยังมีดนตรีที ่ แสดงออกถึงตัวตน ความคิด บริบทต่างๆของมนุษย ์ที่มีความ
แตกต่างกันไป เช่น เครื่องดนตรีที่ใช้เพื่อบรรเลงเพื่อความบันเทิง หรือใช้ในงานพิธีต่างๆ
รวมไปถึงบทเพลงที่คอยสร้างความรักความสามัคคีในหมู่พี่น ้อง ระหว่างท างานและใน
กิจกรรมส าคัญของชีวิต ซึ่งบ่งบอกได้ถึงเอกลักษณ์ทางดนตรี ของชาวเกอฮอลัดไว ้เป็น
อย่างดี ทั ้งนี ้ผู ้วิจัยจึงเห็นความส าคัญ ในการศึกษาสภาพสังคมและวัฒนธรรม รวมถึง
ดนตรีของชนชาวเกอฮอลัดในปัจจุบัน โดยจะใช้การศึกษาข้อมูลที่ส  าคัญในเชิงลึกเพื่อ
เป็นหลักฐานและเป็นการสืบทอดความเป็นชาวเกอฮอลัดต่อไป 

ความมุ่งหมายของการศึกษาวิจยั 
1. เพื่อศึกษาสภาพสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันของชาวเกอฮอลัด เมืองดาลัด               

จงัหวดัเลิมด่ง ประเทศเวียดนาม 
2. เพื่อศกึษาองคค์วามรูท้างดนตรีของชาวเกอฮอลดั เมืองดาลดั จงัหวดัเลิมด่ง ประเทศ

เวียดนาม 
3. เพื่อวิเคราะห์บทเพลงในวัฒนธรรมของชาวเกอฮอลัด เมืองดาลัด จังหวัดเลิมด่ง 

ประเทศเวียดนาม 

ความส าคัญของงานวิจัย 
ชาวเกอฮอลดัเป็นกลุ่มชนที่มีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตในปัจจุบนั 

รวมไปถึงบรบิททางดนตรีเช่น เครื่องดนตรี นกัดนตรี และบทเพลง ลว้นแลว้แต่เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึง
ความเข้มแข็งของชาติพันธุ์ของชาวเกอฮอลัดได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการได้ศึกษาองค์ความรูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบัชาวเกอฮอลดัรวมไปถึงบริบทดา้นดนตรี จึงท าใหเ้ห็นถึงการอนรุกัษ์ชาติพนัธุข์องตน
ใหค้งอยู่ถึงปัจจบุนั โดยแบ่งเป็นหวัขอ้ดงันี ้

1. เพื่อใหท้ราบถึงประวตัิความเป็นมาของชาวเกอฮอลดั รวมไปถึงสภาพสงัคมและ
วฒันธรรมในปัจจบุนั  
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2. เพื่อใหท้ราบถึงองคค์วามรูท้ี่เก่ียวขอ้งกับดนตรีของชาวเกอฮอลดั เมืองดาลดั จงั
หวดัเลิมด่ง ประเทศเวียดนาม 

3. เป็นการศึกษาบทเพลงของชาวเกอฮอลดั ในรูปแบบต่างๆรวมไปถึงบทเพลงใน
วฒันธรรมที่ชาวเกอฮอลดัยงัคงใชบ้รรเลงอยู่ในปัจจบุนั 

ขอบเขตของการวิจัย 
ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขอบเขตของการวิจยัดงันี ้ 

1. ขอบเขตของการศึกษาภาคสนาม 
ผู้วิจัยได้เลือกพื ้นที่ ในการศึกษาภาคสนามในอ าเภอลักเดือง เมืองดาลัด  

จงัหวดัเลิมด่ง ประเทศเวียดนาม เท่านัน้ มิไดร้วมไปถึงชาวเกอฮอลดัท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ที่อื่น ๆ โดยมี
เหตผุลดงันี ้

1.1 ชุมชนชาวเกอฮอลดั อ าเภอลกัเดือง เมืองดาลดั จังหวดัเลิมด่ง เป็นชุมชน
ชาวเกอฮอลดัที่ใหญ่ที่สดุในประเทศเวียดนาม ที่ยงัคงรกัษาเอกลกัษณแ์ละสืบทอดวฒันธรรมของ
กลุม่ชาติพนัธุด์ัง้เดิมไวไ้ดอ้ย่างดี 

1.2 ชุมชนชาวเกอฮอลดั อ าเภอลกัเดือง เมืองดาลดั จงัหวดัเลิมด่ง เป็นชุมชนที่
เปรียบเสมือนเป็นศนูยก์ลางของภมูิปัญญาความรูข้องชาวเกอฮอลดั ที่ยงัคงรกัษาเอกลกัษณแ์ละ
สืบทอดวฒันธรรมของกลุม่ชาติพนัธุด์ัง้เดิมไวไ้ดอ้ย่างดี 

2. ขอบเขตของการศึกษาดนตรี 
ผูว้ิจยัจะศกึษาองคค์วามรูท้างดา้นดนตรี และวิเคราะหบ์ทเพลงในวฒันธรรมของ

ชาวเกอฮอลดั  เมืองดาลดั จงัหวดัเลิมด่ง ประเทศเวียดนาม เท่านัน้ มิไดร้วมไปถึงดนตรีของชาว 
เกอฮอลดัท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ที่อื่น ๆ ทัง้ในประเทศเวียดนามและต่างประเทศ  

ข้อตกลงเบือ้งต้น 
 การเขียนภาษาไทยที่มาจากภาษาเกอฮอลดั และภาษาเวียดนามที่ปรากฏในงานวิจยันี ้

ทัง้หมด ผูว้ิจยัไดถ้่ายเสียงดว้ยภาษาไทยให้ใกลเ้คียงกับส าเนียงของภาษาเกอฮอลดั และภาษา
เวียดนามมากที่สดุ โดยมิไดค้  านึงถึงหลกัสทัศาสตรส์ากลแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามการถ่ายเสียง
ภาษาเกอฮอลดั และภาษาเวียดนามดว้ยภาษาไทย อาจมีค าบางค าออกเสียงไม่ตรงกบัการออก
เสียงในภาษาเกอฮอลัด และภาษาเวียดนามอย่างแท้จริง อันเนื่องมาจากความแตกต่างใน
โครงสรา้งของภาษา 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
 1. ดนตรีของชาวเกอฮอลดั หมายถึง รูปแบบทกุๆอย่างที่เก่ียวขอ้งกบัดนตรีที่ปรากฏอยู่ 

ณ ปัจจบุนัไม่วา่จะเป็นเรื่อง เครื่องดนตรี วงดนตรี นกัดนตรี บทเพลง และค ารอ้ง  
2. ชาวเกอฮอลัด หมายถึง ชนเผ่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในเมืองดาลัด  อาศัยอยู่บริเวณ

อ าเภอลกัเดือง จงัหวดัเลิมด่ง ประเทศเวียดนาม  
3. เมืองดาลัด จังหวัดเลิมด่ง หมายถึง เมืองที่ตั้งอยู่ที่ราบสูงทางตอนใตข้องประเทศ

เวียดนาม โดยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความส าคญัที่สดุของจงัหวดัเลิมด่ง และเป็นพืน้ที่ส  าคญัที่มี
ชาวเกอฮอลดัอาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก 
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กรอบแนวความคิด 
 

 

 

 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

     1.ศกึษาสภาพสงัคมและวฒันธรรมในปัจจบุนั

ของชาวเกอฮอลดั เมืองดาลดั จงัหวดัเลิมดง่ 

ประเทศเวียดนาม 

 

       3. เพื่อวิเคราะหบ์ทเพลงในวฒันธรรมของชาว                

เกอฮอลดั เมืองดาลดั จงัหวดัเลิมด่ง ประเทศเวยีดนาม 

 

3.1 บทเพลงบรรเลง     
 อ่อ เนีย้ม 

เด๊ก โก ้
โล ดา 
เป๊ป ตา จนู 
บา จอ 
ทิป แทป แทป 
เลง อาย  
โป เก๊ต  

                      เด ้เลอน  
  3.2 บทเพลงขบัรอ้ง 

โอ มิ  
กา ปิง เอ๋ย 
ลงัเบียง สะนิง 
 จวย เบียบ  
เกลอ เรย  
ยงั เกอเบอ๋ แอ เดอห ์ 
ทมั ป๊าย บั๊ป ยงั 

3.3 บทเพลงส าหรบัพิธีกรรม     
             งานแต่งงาน 

จวย เบียบ  
 เป๊ป ตา จนู  

             งานปีใหม่ 
   บา จอ  

เกลอ เรย  
         งานพิธีทางศาสนา 

ยงั เกอเบอ๋ แอ เดอห ์ 
ทมั ป๊าย บั๊ป ยงั  

        งานศพ 

ทิป แทป แทป 

 

1.1 สภาพสงัคมของชาวเกอฮอลดั 

             วิถีชีวิตของชาวเกอฮอลดั 

              สภาพบา้นเรอืน 

     การศกึษา              
     อาชีพ 

1.2 วฒันธรรมของชาวเกอฮอลดั 

                   ศาสนาและความเช่ือ 

                   พิธีกรรมตา่งๆ 

    ภาษา 

                  การแตง่กาย 

                  อาหาร 
 

ดนตรีของชาวเกอฮอลดั เมืองดาลดั จงัหวดัเลิมด่ง ประเทศเวียดนาม 

 

องคค์วามรูด้นตรขีองชาวเกอฮอลดั เมืองดาลดั จงัหวดัเลิมดง่ ประเทศเวียดนาม 

 

      2. เพื่อศกึษาองคค์วามรูท้างดนตรขีองชาวเกอฮอลดั  

เมืองดาลดั จงัหวดัเลิมด่ง ประเทศเวียดนาม 

 

2.1 เครื่องดนตรี 
              กองโล๊ะ  
              เตอลงึ  

              ชิง  
              กมัปว้ด  
              ซอ กอ  
              เดิงปา้ห ์ 
              กลองปุ๊ ด  
              อะหลบัเมอรโ์อ  

2.2 วงดนตรี 
             วงเตรอ โปล ์
             วงชิง โป 
             วงอะหลบัเมอรโ์อ 

2.3 บทเพลง 

            บทเพลงบรรเลง  
            บทเพลงขบัรอ้ง 
           บทเพลงส าหรบัพิธีกรรม     
2.4 นกัดนตรี 
2.5 การสืบทอดดนตรี 
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บทที ่2 
เอกสาร งานวิจัยและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

การศกึษาดนตรีของชาวเกอฮอลดั เมืองดาลดั จงัหวดัเลิมด่ง ประเทศเวียดนามผูว้ิจยัได้
ศกึษาเอกสาร ต าราวิชาการ งานวิจยัและทฤษฏี โดยจดัขอ้มลูเป็นล าดบัต่อไปนี ้

1. เอกสาร และต าราวิชาการทีเ่กี่ยวข้อง 
1.1 เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัประเทศเวียดนาม 
1.2 เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัเมืองดาลดั 
1.3 เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัชาติพนัธุใ์นเวียดนาม 
1.4 เอกสารเก่ียวขอ้งกบัสงัคมและวฒันธรรมในเวียดนาม 
1.5 เอกสารเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม 

2. แนวคิดทีเ่กี่ยวข้อง และทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 
2.1 แนวความคิดทางด้านมานุษยดุริยางควิทยา (Paradigms of studies on 

Ethnicity) 
2.2 ทฤษฎีวิวฒันาการ (Evolutionary Theory) 
2.3 ทฤษฎีการแพรก่ระจายทางวฒันธรรม (Cultural Diffusion Theory) 
2.4 ทฤษฎีนานาก าเนิด (Polygenesis Theory) 
2.5 ทฤษฎีการวิเคราะหบ์ทเพลง (Theory of Music Analysis)   

3. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
   

 

 

 

 

 

 

 

 



  8 

1. เอกสาร และต าราวิชาการทีเ่กี่ยวขอ้ง 
1.1  เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัประเทศเวียดนาม 

ประเทศเวียดนามนัน้เป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนจาก 10 ประเทศลกัษณะของแผนที่
ประเทศเวียดนามนัน้มีรูปรา่งคลา้ยตวั S ซึ่งมีขนาดใหญ่ทิง้ตวัยาวไปตามแหลมอินโดจีน โดยดา้น
ตะวันออกติดทะเลจีนใต ้มีแนวพรมแดนยาว 3,730 กม. ดา้นเหนือติดจีนยาว 1,150 กม. ดา้น
ตะวนัตกติดลาวยาว 1,650 กม. และติดกบักมัพชูายาว 930 กม. สามในสี่ของพืน้ที่เป็นภเูขา และ
ป่าไม ้เวียดนามมีพืน้ที่ทัง้หมด 372,500 ตร.กม. ครอบคลมุทะเล ไหลท่วีปและหมู่เกาะนบัพนัเกาะ
จากอา่วตงัเก๋ีย จนถึงอา่วไทย ซึง่มีพรมแดนติดกบัประเทศต่างๆดงันี ้

ทิศเหนือ            ติดกบั   จีน ในเขตแควน้ยนูาน กวางสี และกวางตุง้ 
ทิศใต ้               ติดกบั  ทะเลจีนใต ้และอา่วไทย 
ทิศตะวนัตก      ติดกบั  อา่วไทย สปป.ลาว และประเทศกมัพชูา 
ทิศตะวนัออก    ติดกบั  อา่วตงัเก๋ีย ทะเลจีนใต ้

หากจะวดัเสน้ทางจากจดุเหนือสดุไปจนจดุใตส้ดุจะวดัระยะทางได ้1,650 กิโลเมตร 
และมีความกวา้งถึง 600 กิโลเมตร (สุพรรณี ป่ินมณี.  2550, น. 61) และหากจะพูดถึงประเทศ
เวียดนามคงหนีไม่พน้ประวตัิศาสตรอ์นัยาวนาน จากหลกัฐานที่คน้พบในยุคก่อนประวตัิศาสตร ์
เช่น หวักะโหลกมนุษย ์ขวานหิน หลกัฐานดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่ามีมนุษยอ์าศยัตัง้แต่ยุคหินเก่า 
จนพฒันาเครื่องมือเครื่องใชส้ืบทอดต่อกนัมา โดยเริ่มแรกที่รมิปากแม่น า้แดง มนษุยย์คุแรกตัง้ถิ่น
ฐานในถ า้ ตามเชิงเขาหินปูนรอบๆ หรือแมแ้ต่ที่ราบทั่วไป รวมไปถึงในป่าเขา มีการเลีย้งชีพโดย
การล่าสตัวแ์ละสะสมอาหาร จนต่อมาขยายออกมาอยู่ใกลแ้ม่น า้มากขึน้เริ่มมีการเพาะปลกู สรา้ง
บา้นดว้ยไม ้โดยมีการท าบา้นใหใ้ตถุ้นสูงเพื่อป้องกันสัตวร์า้ยต่างๆ ต่อมาเริ่มใชโ้ลหะ โดยพบ
หลักฐานบริเวณที่ราบสูงและสามเหลี่ยมปากแม่น า้แดง วัฒนธรรมยุคนีค้ือวัฒนธรรมดงเซิน 
(Dong Son) ซึ่งเป็นยคุที่มีการคน้พบวตัถสุ  ารดิเป็นจ านวนมาก ทัง้เครื่องงานไม ้งานเกษตร อาวธุ 
เครื่องดนตรี และงานศิลปะ ใน ค.ศ. 1924 สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของวัฒนธรรมด่งเซิน ก็คือ กลอง
โลหะส ารดิ ซึ่งเป็นกลองที่ใชใ้นพิธีขอฝนของสงัคมในยคุนัน้ นอกจากนัน้ยงัพบอปุกรณก์ารเกษตร
ต่างๆที่แสดงใหเ้ห็นถึงการพฒันาการท าเกษตรอีกดว้ย โดยประวตัิของประเทศเวียดนามแต่ก่อน
อยู่ใตก้ารปกครองของจีนเป็นเวลาราว 300 ปีก่อนคริสตกาล เริ่มตน้จากชาวฮั่น(Huns)ซึ่งอยู่
บรเิวณแม่น า้เหลืองไดร้วมประเทศจีนและก าลงัพยายามจะรวมเชือ้ชาติที่อาศยัอยู่ภาคใตข้องจีน
ในปัจจบุนั โดยเริม่แรกจีนไดส้ง่กองทหารเขา้โจมตี  อาณาจกัรนามเหวียด (Nam Viet) ราว 111 ปี
ก่อนครสิตกาลและผนวกพืน้ที่ต่างๆใหเ้ขา้กบัจกัรวรรดิจีนโดยเปลี่ยนชื่อ อาณาจกัรวา่ ยาวจ๋ี(Giao 
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Chi) โดยจีนไดส้ง่ขนุนางมากมายเขา้มาปกครองยาวจี๋และน าแนวคิดของจีนเองมาเผยแพรใ่หเ้กิด
การผสมทางวฒันธรรม แต่คนพืน้เมืองพยายามรกัษาวฒันธรรมเดิมไวจ้ึงมีการก่อกบฏอยู่หลาย
ครัง้ โดยมีครัง้ส  าคัญคือกบฏ  ฮายบ่าจึง(Hai Ba Trung) โดยมีสองพี่น้องตระกูล จึง คือ จึงจั๊ก
(Trung Trac) และ จึงหญิ (Trung Nhi) ที่รวมกนัต่อตา้นจีนแต่ท าไดเ้พียง 3 ปีก็ถกูจีนปราบปราม
ไดส้  าเรจ็ ในสมยัราชวงศส์ยุของจีน ยาวจ๋ียา้ยเมืองหลวงออกไป ต๋งบิ่ญ(Tong Binh)หรอืฮานอยใน
ปัจจุบันซึ่งในปี ค.ศ.618 เศรษฐกิจและวัฒนธรรมจีนพัฒนาไปกว่าก่อนมาก สมัยนีย้าวจ๋ีไม่ได้
เพียงหาอาณานิคมเท่านัน้ แต่ยงัเป็นจุดเริ่มตน้ในการขยายอ านาจไปในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
อีกดว้ย เม่ือถึงปี ค.ศ.679 ราชวงศถ์ังไดก้่อตัง้ส  านักปกครองประเทศราชในภาคใต้-อนัหน าตูรูฟ้ ู
ขึน้ท าใหอ้นันมั(Annam)กลายเป็นช่ือเรียกประเทศไปในที่สดุ ราชวงศถ์งัจึงจดัระบบการปกครอง
ใหค้รอบคลมุและเป็นระเบียบมากยิ่งขึน้ และเป็นช่วงเดียวกบัลทัธิขงจื๊อ ลทัธิเต๋า และศาสนาพทุธ
ไดเ้ผยแพร่ไปทั่วโลก จนกระทั่งปี ค.ศ.874-883 เกิดกบฏหวงเจา้ (Hwang Chao) ในประเทศจีน
ท าใหร้าชส านกัถงัระส ่าระสาย ประกอบกบัปี ค.ศ.905 ขา้หลวงจีนคนสดุทา้ยที่ราชส านกัสง่มายงั
อนันมัถึงแก่กรรม เลยเป็นโอกาสใหช้าวเวียดนามรวมใจปลดแอกจากการปกครองของจีน โดยการ
ต่อสูร้ะหวา่งอนันมักบัจีนอยู่ที่แม่น า้แบ็จดั่ง(Bach Dang) จนในปี ค.ศ.938 เวียดนามไดร้บัชยัชนะ 
และโงเกวี่ยนสถาปนาตนเองเป็นกษัตริยเ์ม่ือปี ค .ศ.939 และตัง้เมืองหลวงขึน้ที่โก่ลวา(Co Loa) 
แต่หลังจากโงเกวี่ยนตายในปี ค.ศ.944 ขุนนาง 12 คนก็ไดแ้บ่งประเทศออกเป็นส่วนๆแต่ยังรบ
กันเอง จนกระทั่ง ค.ศ.967 ดิญโบ่ลีญ้(Dinh Bo Linh)พยายามรวบรวมประเทศทัง้หมด โดยการ
เอาชนะขุนนางทีละคน เม่ือส าเร็จก็ไดต้ัง้ตวัเองเป็นกษัตริยแ์ละเปลี่ยนช่ือประเทศเป็น ด่านโก่เห
วียด(Dai Co Viet)และมีเมืองหลวงชื่อ ฮวาลือ(Hoa Luu)  

แต่หลงัจากนัน้พวกทหารจีนก็ยงัพยายามเขา้มาโจมตีอย่างต่อเนื่อง แต่เวียดนามก็
สามารถจดัการไดแ้ละไดมี้การปกครองแบบกษัตริย ์โดยมีราชวงศต์่างๆ ผลดัเปลี่ยนกนัขึน้ครอง
อ านาจโดยราชวงศแ์รกของเวียดนามคือราชวงศ ์ลี ้(Ly)สถาปนาในปี ค.ศ.1009 โดยต่อมาพระเจา้
ลีถ้๋ายโต่ (Ly Thai To) ไดย้า้ยเมืองหลวงไปยังเมืองทังลอง(Thang Long)หรือฮานอยในปัจจุบนั 
และมีผูส้ืบราชสมบตัิต่อมาคือ ลีแ้ถ๋ญตง(Ly Thanh Tong) และยงัเปลี่ยนช่ือประเทศเป็นด่ายเห
วียด(Dai Viet)ในปี ค.ศ.1225 ราชวงศ์เจิ่น(Tran) เข้ามาสืบอ านาจต่อโดยได้ด าเนินการรวม
ประเทศและสรา้งชาติต่อไป ในปลายครสิตศ์ตวรรษที่ 14 ด่ายเหวียดเจรญิกา้วหนา้เป็นอย่างมาก 
ระหว่างนัน้กองทัพจีนก็ยงัพยายามจะเอาดินแดนคืนแต่ยงัท าไม่ส  าเร็จ และเนื่องดว้ยภัยที่มีอยู่
รอบตวัไม่วา่จะเป็นภยัจากการรุกรานของตา่งชาติ ภยัธรรมชาติ ดงันัน้การปกครองใหไ้ดผ้ลจงึตอ้ง
มีวิธีท าใหป้ระชาชนมีความรบัผิดชอบต่อตวัเอง และสงัคม เช่ือฟังและสวามิภกัดิต์่อกษัตรยิโ์ดยมี
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สิ่งที่ช่วยส่งเสริมการปกครองคือลทัธิขงจื๊อเห็นไดจ้ากหลักฐานต่างๆเช่น วิหารวรรณกรรม(Van 
Mieu) ที่พระเจา้ลี๋แท๋ญตง  (Ly Thanh Tong)ใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1070 ไวใ้ชส้  าหรบับชูา ขงจือ๊  

แต่ปลายครสิตศ์ตวรรษที่ 14 ราชวงศห์มิงไดเ้ขา้มารุกรานด่ายเหวียด และไดท้ าลาย
วฒันธรรมดัง้เดิม เผาต ารา และหนังสือไปมากมาย บังคับใหช้าวเมืองแต่งกายและปฏิบตัิตาม
ขนบประเพณีแบบจีนซึ่งการที่ถกูกดข่ีเช่นนีจ้ึงท าใหเ้กิดกบฏอยู่บ่อยครัง้ จนมีผูน้  าสามญัชนช่ือ เล
เหล่ย(Le Loi) ตัง้ตนเองเป็นกษัตริยโ์ดยใชพ้ระนามว่า พระเจา้บิ่ญดิ่ญเวือง (Binh Dinh Vuong) 
ทรงรวบรวมพลท าการขับไล่ชาวจีนออกไปได ้หลังจากนั้นประเทศก็กลับมาก้าวหนา้ สถาบัน
กษัตรยิก์็เจรญิสงูสดุในสมยัของพระเจา้เลแท๋ญตง(Le Thanh Tong) จงึท าใหเ้วียดนามในขณะนัน้
มีระบบสังคมแบบศักดินา ยึดแนวคิดแบบขงจื๊อ เคารพกษัตริยแ์ละยอมรบัการมีชนชั้นแต่เม่ือ
ระยะเวลาผ่านไป ผูป้กครองแผ่นดินเริ่มมีการทุจริต มีการคดโกง ท าใหป้ระเทศแบ่งออกเป็นสอง
สว่น คือภาคเหนือมีสกลุ จิ่ญ(Trinh) ภาคใต ้อยู่ภายใตอ้ิทธิพลของสกลุ เหวียน (Nguyen) ตอ่มามี
ขบวนการเต็ยเซิน (Tay Son) เขา้มาตีทัง้สองสกลุจนไดร้บัชยัชนะรวมประเทศอีกครัง้ โดยสถาปนา
ราชวงศ ์เล กลบัมาอีกครัง้แต่พระเจา้เลเจียวทง้(Le Chieu Thong)กลบัหกัหลงัไปเขา้พวกกับจีน 
จึงท าใหป้ระชนชนไม่พอใจ เม่ือจีนเขา้มาอีกครัง้ เหวียน- เหวะจึงประกาศตนเองเป็นกษัตรยิใ์ชช่ื้อ
ว่า พระเจ้ากวางจุง(Quang Trung) รวบรวมคนขับไล่จีนโดยรัชสมัยของพระเจ้ากวางจุงมี
ความส าเร็จทางทหาร เศรษฐกิจ และปฏิรูปการศึกษาเป็นอย่างมากแต่ในปี ค.ศ.1792 พระเจา้
กวางจุง สวรรคตผูส้ืบทอดไม่มีความสามารถในการดแูลประเทศ จึงท าให ้เหวียนแอ๋ญ(Nguyen 
Anh)กลับเข้ามาโจนตีเมืองอีกครัง้โดยครัง้นีไ้ด้ขอความช่วยเหลือจากฝรั่งเศสและลงนามใน
สญัญาว่า จะใหค้วามช่วยเหลือฝรั่งเศสทางดา้นการทหารและจะยกเมือง ดานงั(Da Nang) เกาะ
โกนเซิน(Con Son)ใหส้ิทธิต่างๆเช่นทางการคา้และกีดกนัชาวต่างชาติอื่นๆออกไปดว้ย เลยท าใหเ้ห
วียนแอ๋ญไดร้บัชยัชนะประกาศตนใหเ้ป็นกษัตริยญ์าลอง(Gia Long) ทรงสถาปนาราชวงศข์ึน้มา
ใหม่คือราชวงศ์เหวียน(Nguyen) ทรงตั้งเมืองหลวงที่กรุงเว้ (Hue) จัดการปกครองเป็นแบบ
สมบรูณาญาสิทธิราชยแ์ตจ่ากการท าสญัญากบัฝรั่งเศสก็เกิดปัญหามากขึน้เรื่อยๆ โดยไม่สามารถ
ควบคุมการคา้ ปัญหากับคน ชาวนา ชนเผ่าต่างๆ เลยท าใหก้ารปกครองอ่อนแอ ถูกรุกรานจาก
อาณานิคมของฝรั่งเศสในกลางครสิตศ์ตวรรษที่ 19  

หากจะกล่าวถึงการยกทพัของฝรั่งเศส วนัที่ 31 สิงหาคม 1858 เป็นการยกทพัเขา้ตี
เมืองดานัง(Da Nang)เป็นเมืองแรกผนวกกับบริเวณอื่นๆจนครบทั้งประเทศระยะเวลาตั้งแต่ 
ค.ศ.1858-1884 โดยวิธีการท าสนธิสญัญากบักษัตริยแ์ละชนชัน้สงู นอกจากการท าสญัญาและใช้
ก าลัง ฝรั่งเศสยังใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการเข้าปกครอง จนบางครั้งมีการปลุกระดมชาว
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พืน้เมืองที่เป็นคาทอลิกให้ไปรบกับคนเวียดนามเอง แต่ในช่วงปี ค .ศ. 1870 ฝรั่งเศสติดรบกับ
เยอรมนี จึงไม่ค่อยยุ่งเก่ียวกับเวียดนามมากนัก จึงเป็นโอกาสให้ พระเจ้าตึดึ๊ก(Tu Duc)ท า
สนธิสญัญากับฝรั่งเศสใหค้ืนเมืองที่ยึดไปและเวียดนามจะยอมใหฝ้รั่งเศสสร้างป้อมไวท้ี่ฮานอย
และไฮฟอง รวมไปถึงเปิดแม่น า้แดงใหฝ้รั่งเศสไดค้า้ขาย แต่อย่างไรก็ตามฝรั่งเศสก็ละเมิดในปี 
ค.ศ.1870 ฝรั่งเศสไดส้่งกองทพัเขา้ตีเมืองฮานอย และปีต่อมาพระเจา้ตึดึก๊ไดส้ิน้พระชนมจ์ึงท าให้
เกิดการแย่งชิงราชสมบตัิ ฝรั่งเศสเลยถือโอกาสเขา้ตีเมืองดานงัรวมทัง้กรุงเวแ้ละส่งข่าวว่ากองทพั
ฝรั่งเศสยกกองเรือมาประชิดแม่น า้ถ่วนอาน(Thuan An) จึงท าใหเ้วียดนามยอมเสียเอกราชในวนัที่ 
25 สิงหาคม 1883 ภายใตก้ารปกครองของฝรั่งเศส  เวียดนามถูกแบ่งเป็น 3 เขตไดแ้ก่ 1.โคชินจีน
(Cochin china) 2.ตงัเก๋ีย (Tonkin) 3.อนันมั (Annam)โดยแต่ละเขตมีหนา้ที่แตกต่างกนัไป ฝรั่งเศส
จัดใหเ้วียดนามเป็นทัง้แหล่งผลิตและเป็นตลาดเพื่อระบายสินคา้แต่ท าใหค้นมีฐานะยากจนขึน้
อย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ฝรั่งเศสไดพ้ฒันาเสน้ทางคมนาคม ท าใหมี้รถไฟฟ้าเช่ือมต่อระหว่างเมือง มี
การขุดคลอง เพื่อขยายการปลกูขา้วและส่งออก ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกบัสงครามโลกครัง้ที่ 1 อยู่
ในช่วงศตวรรษที่ 20 เวียดนามไดเ้กิดแนวความคิดที่จะปฏิรูปประเทศเพราะเห็นแนวทางจาก
ประเทศญ่ีปุ่ นซึ่งไดร้บชนะรสัเซียชาวเวียดนามจึงมีความหวังว่าญ่ีปุ่ นจะช่วยปลดแอกตนจาก
ฝรั่งเศสจึงส่งคนไปเรียนที่ประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งช่วงสง่ครามโลกครัง้ที่ 1 ฝรั่งเศสไดเ้กณฑค์นเวียดนาม
ไปท าสงครามและตอ้งการเงินสนบัสนนุ ท าใหช้าวเวียดนามเดือดรอ้นเป็นอย่างมาก แต่ก็ท าอะไร
ไม่ได ้ หลงัจากสงครามโลกครัง้ที่ 1 ฝรั่งเศสพยายามเรง่พฒันาและฟ้ืนฟคูวามเสียหาย สง่เสรมิให้
ปลกูยางพารา ท าเหมืองถ่านหิน ตะกั่ว เพื่อส่งออกแต่เม่ือไดก้ าไรก็ส่งกลบัประเทศหมดท าใหค้น
เวียดนามถูกกดข่ีและไม่พอใจ ท าใหเ้ริ่มมีการเคลื่อนไหว เช่นการออกสิ่งพิมพเ์นือ้หาระบุถึงการ
ต่อสูเ้พื่อชาติ นดัหยดุงาน หรือท ารา้ยขา้หลวงฝรั่งเศสและเกิดสมาคมชาตินิยมในที่สดุ 

ก่อนสงครามโลกครัง้ที่ 2 ราวตน้ปี ค.ศ.1939 ญ่ีปุ่ นไดเ้ขา้ยดึเกาะไหหล าและท าทีจะ
ขยายอ านาจเขา้มาในอินโดจีน ท าใหอ้ินโดจีนตื่นตวัจะตอ้งป้องกนัตวัเองและรฐับาลอาณานิคม
คิดจะรวมตงัเก๋ียกบัอนันมัเขา้ไวด้ว้ยกนัและใหก้ษัตรยิป์กครอง แต่กลบัถกูต่อตา้นจนสงครามโลก
ครัง้ที่ 2 (ค.ศ. 1939-1945) ญ่ีปุ่ นยกทัพไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้คณะกรรมการกลางของ
พรรคคอมมิวนิสตม์องสงครามนีเ้ป็นสงครามระหว่างประเทศมหาอ านาจ ดงันัน้จุดมุ่งหมายของ
พรรคคือตอ้งโค่นลม้ลทัธิจักรวรรดินิยม ปลดปล่อยชาติใหเ้ป็นอิสระ รฐับาลอาณานิคมยอมแพ้
ญ่ีปุ่ นทัง้หมด ชาวเวียดนามจงึถือโอกาสปลดอาวธุของกองทพัฝรั่งเศสแต่ประชาชนทั่วอินโดจีนก่อ
กบฏต่อผูป้กครองชาวต่างชาติ และการยินยอมแบบลบัของญ่ีปุ่ น รฐับาลอาณานิคมไดเ้ขา้ปราบ
จลาจลต่างๆอย่างรุนแรงตัง้แต่ ค.ศ. 1941-1945 เวียดนามอยู่ใตอ้าณานิคมของฝรั่งเศส ตอ้งมา
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ถกูญ่ีปุ่ นครอบครองซ า้อีกและทัง้สองประเทศตกลงกนัเพื่อแสวงหาผลประโยชนจ์ากทรพัยากรของ
ประเทศเวียดนามให้มากที่สุด ขณะวันที่  9 ธันวาคม 1941 มีการลงนามสนธิสัญญาป้องกัน
ระหว่างฝรั่งเศสกับญ่ีปุ่ นเพื่อใหท้ัง้สองประเทศไดผ้ลก าไร แต่กลบัปล่อยใหเ้วียดนามอยู่แบบอด
อยาก และยงัถูกสหรฐัอเมริกาทิง้ระเบิดใส่เพื่อขดัขวางการคมนาคมอีก เ ม่ือสงครามโลกครัง้ที่ 2 
ด าเนินจนปี 1945 ญ่ีปุ่ นเริ่มที่จะแพส้งคราม ชาวฝรั่งเศสเริ่มเตรียมรือ้ฟ้ืนการปกครองแบบอาณา
นิคมขึน้มาอีก แต่กองทัพเวียดมินหก์็ตา้นทานไวโ้ดยการปลุกระดมเพื่อก่อการกบฏ ในปี ค .ศ. 
1945 เกิดการปฏิวัติและการต่อสูไ้ปทั่วประเทศเวียดนาม เป็นเวลาเดียวกับสหรฐัอเมริกาไดท้ิง้
ระเบิดที่เมืองฮิโรชิมา เมืองนางาซากิ จึงท าใหญ่ี้ปุ่ นยอมแพส้งคราม หลังจากนั้นเวียดมินหไ์ด้
เตรียมการเพื่อผลประโยชนข์องตนโดยมีการเลือกตัง้คณะกรรมการเพื่อการปลดปล่อยแห่งชาติ
โดยมีโฮจิมินหเ์ป็นผูน้  า โดยเดือนสิงหาคมกองทัพยึดเมืองต่างๆคืนไดอ้ย่างรวดเร็ว ในขณะนั้น
เมืองเวเ้ป็นเมืองหลวงของราชวงศ ์ขณะนั้นมีจักรพรรดิบ่าวด่าย(Bao Dai) ปกครองอยู่ทั้งเป็น
เหมือนรฐับาลหุ่นที่ญ่ีปุ่ นสนบัสนนุดว้ย พวกเวียดมินหไ์ดช้วนใหจ้กัรพรรดิสละราชสมบตัิ ทัง้ชาวเว้
และชาวชนบท จนวนัที่ 23 สิงหาคม 1945 จกัรพรรดิบา่วดา่ยไดส้ละราชสมบตัิเป็นคนธรรมดาโดย
ใชช่ื้อ วิญ้ถวี่(Vinh Thuy) รวมถึงรฐับาลน าโดยนายกรฐัมนตรีเจิ่นจ่องกีม (Tran Trong Kim)ก็จบ
ลงดว้ย โดยถือว่าเป็นการปิดฉากการครอบครองประเทศเวียดนามจากฝรั่งเศสที่ยาวนานมากว่า 
80 ปี หลงัจากประธานาธิบดีโฮจิมินหป์ระกาศเอกราชที่จตัรุสั บาดิ่ญ  วนัที่ 2  กนัยายน 1945 แต่
ถึงอย่างไรสถานการณข์องประเทศก็ไม่ดีขึน้ เนื่องจากปัญหาหลายดา้น  รฐับาลจึงจัดการ ฟ้ืนฟู
และก่อตัง้กระทรวงศกึษาธิการเพื่อสง่เสรมิใหป้ระชาชนรูห้นงัสือมากขึน้ ดว้ยเหตนุีจ้ึงเป็นครัง้แรก
ที่ภาษาเวียดนามเป็นสื่อการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น และในวันที่  8 กันยายน 1945 
ประธานาธิบดีโฮจิมินหไ์ดล้งนามการเลือกตัง้สง่ผลใหร้ฐับาลโฮจิมินหเ์ป็นผูแ้ทนโดยชอบธรรม แต่
หลงัจากนัน้ไม่นาน ฝรั่งเศสไดเ้ขา้โจนตีไซ่ง่อน(Sai Gon)หรือโฮจิมินหซ์ิตี ในปัจจุบนัโดยฝรั่งเศส
ถกูต่อตา้นอย่างหนกั จึงขอก าลงัสนบัสนนุจากองักฤษโดยการเปิดเสน้ทางใหแ้ละช่วยกนับกุไปยงั
สามเหลี่ยมปากแม่น า้โขง ซึง่ที่นี่เป็นศนูยก์ลางการผลิตขา้วและยางพารา ในภาคใต ้ตอ่มาฝรั่งเศส
ยงัไปเจรจากับกลุ่มเจียงไคเช็คโดยขอใหก้องทัพเขา้แทนที่เพื่อแลกกับจะยอมยกเลิกสิทธิสภาพ
นอกอาณาเขตใหแ้ก่จีนใหฐ้านะพิเศษแก่คนจีนสามารถพ านกัในอินโดจีน โดยเหตกุารณด์งักล่าว
ฝรั่งเศสไม่มีการหารือกับเวียดนามเลยแต่รฐับาลเวียดนามก็ด าเนินการต่อสู้โดยพยายามแยก
กองทพัของเจียงไคเช็กออกไป ใหเ้หลือแต่ทหารฝรั่งเศสโดยไดท้ าการเจรจาใหก้องทพัจีนออกไป
และประธานาธิบดีโฮจิมินหไ์ดท้  าสญัญาว่าจะใหก้ารตอ้นรบัฝรั่งเศสอย่างฉันมิตร แต่ดว้ยความที่
ต่างฝ่ายต่างมีเหตผุลของตวัเองจึงท าใหเ้กิดสงครามอินโดจีนครัง้แรกใน ค.ศ.1946-1954 โดยชาว
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เวียดนามทั้งประเทศต่อสูก้ับฝรั่งเศสซึ่งผลของการรบในครัง้แรกคือ การรบที่เดียนเบียนฟูซึ่ง
เวียดนามเป็นฝ่ายชนะโดยการค่อยเป็นค่อยไป เหตกุารณน์ี ้จึงน าไปสู่การตกลงที่เจนีวา เกิดการ
แบ่งพืน้ที่อินโดจีนของฝรั่งเศส เป็นผลใหเ้วียดนามถูกแบ่งเป็น เหนือ กบั ใต ้โดยมีการปกครองที่
แตกต่างกนั เวียดนามเหนือปกครองโดยระบอบสงัคมนิยม และสหรฐัอเมรกิาก็ปกครองเวียดนาม
ใตผ้่านรฐับาลหุ่นเชิดโดยมี ประธานาธิบดีคนแรกคือโงดิ่ญเสี่ยม(Ngo Dinh Diem)โดยเป็นการ
ปกครองท่ีกดข่ีท าใหมี้ความสญูเสียมากมาย 

ซึ่งในเดือนมกราคม ค .ศ .1973 ได้มีการลงนามสนธิสัญญาปารีส บังคับให้
สหรฐัอเมริกา ยอมรบัอิสรภาพ อธิปไตย เอกภาพ ของเขตแดนเวียดนามและยอมรบัการก่อตัง้
รฐับาลชั่วคราวของคณะปฏิวตัิที่น  าโดยโฮจิมินห ์สหรฐัอเมริกาจึงยอมถอนทพัออกไปในวนัที่ 29 
มีนาคม 1973 แต่สองปีต่อมากลบัเกิดการละเมิดสนธิสญัญาปารีส ท าให้กองก าลงัปลดแอกจาก
เวียดนามเหนือกับประชาชนในเวียดนามใตไ้ม่พอใจพากันต่อสูเ้พื่อเอกราช จนทหารเวียดนาม
เหนือเขา้ยึดท าเนียบประธานาธิบดีเวียดนามใตท้ี่เมืองไซ่ง่อนไดแ้ละผูรุ้กรานทัง้หมดก็ถูกขับไล่
ออกไปเม่ือ วนัที่ 30 เมษายน 1975 เวียดนามเหนือและใตร้วมกนัเป็นหนึ่งเดียว ในเชา้ของวนัที่ 1 
พฤษภาคม 1975 นบัเป็นความส าเรจ็สดุทา้ยของพรรคคอมมิวนิสตเ์วียดนามหลงัจากท าสงคราม
และมีประวตัิยาวนานนบั 1000 ปี (วิทย ์บณัฑิตกลุ. 2555, น.16-45) 

1.2  เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับเมืองดาลัด 
ดาลดัหรือด่าหลตั (องักฤษ: Da Lat, Dalat) เป็นเมืองที่ขึน้ช่ือเรื่องความสวยงามจน

ไดช่ื้อว่าเป็นที่พกัตากอากาศบนเนินเขา ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ห่างจากโฮจิมินหป์ระมาณ 5 ชั่วโมงดว้ย
ระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร เป็นเมืองที่ไดช่ื้อว่าเป็นที่โปรดปรานของจกัรพรรดิฝรั่งเศสและ
จกัรพรรดิของเวียดนามแมก้ระทั่งบุคคลชัน้น าของพวกคอมมิวนิสตท์ี่มาเมืองดาลดัเพื่อพักผ่อน
หลังจากท าภารกิจ เมืองดาลัดไดร้บัการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดโดยประเทศฝรั่งเศส  โดยใน
สมัยก่อนมีการส ารวจพืน้ที่โดย นักวิทยาแบคทีเรียชาวฝรั่งเศสและไดมี้การริเริ่มสรา้งโรงแรม รี
สอรท์ โดยรอบเมืองจนขยายออกไปเรื่อยๆ ปัจจุบนัเมืองดาลดัมีประชากรประมาณ 150,000 คน 
โดยเศรษฐกิจสว่นใหญ่ขึน้อยู่กบัการเกษตรและท่องเที่ยวมีอณุหภมูิเฉลี่ยราว 18 องศา เมืองดาลดั
ตั้งอยู่บริเวณที่เรียกว่าCentral Highland หรือที่ราบสูงทางตอนใต้ในเขตจังหวัดเลิมด่ง (Lam 
Dong) รอบเมืองดาลดัยงัลอ้มรอบดว้ยหบุเขาและธรรมชาติท่ีสวยงามจนไดช่ื้อวา่เป็นอญัมณี ของ
ที่ราบสงูเวียดนาม (รุง่โรจน ์จกุมงคล. 2555, น.125) ตวัเมืองดาลดันัน้เป็นเหมือนเมืองในหุบเขา 
จึงท าใหส้ถานที่ต่างๆในดาลดัอยู่กระจดักระจายทั่วไปยกเวน้ใจกลางเมืองโดยสิ่งที่ถือเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวของดาลดัคือ ตลาดดาลดั โดยตวัตลาดนัน้เป็นที่ขายของที่มาจากชาวบา้นและชมุชนชน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
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เผ่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ผลไม ้ดอกไม ้ผกันานาชนิดหรือแมแ้ต่กาแฟของชนเผ่าเกอฮอ ที่มีช่ือเสียง 
สถานที่ที่หนา้สนใจในเมืองดาลดัอีกแห่งคือภเูขาที่มีช่ือว่าลงัเบียง(Lang Biang) ซึ่งอยู่ห่างจากตวั
เมืองดาลดัประมาณ 12 กิโลเมตร ภเูขาลกูนีมี้ความสงูประมาณ 2,150 เมตรและเป็นสว่นหนึ่งของ
เทือกเขาอันนัม (Annamite) เช่ือมต่อจากเทือกเขาฮหว่างเลียน (Hoang Lien) ที่ส  าคัญบริเวณ
รอบๆภเูขานัน้เป็นที่อยู่ของชนเผ่าเกอฮอลดั ซึ่งถือไดว้า่เป็นบรเิวณที่ส  าคญัลอ้มรอบไปดว้ยการท า
ไร่ท านาและสวนกุหลาบหลากหลายพันธุ์ของชาวเกอฮอลัด(ธีรภาพ โลหิตกุล . 2537:128-129) 
จากการลงพืน้ที่ไดพ้บเรื่องเลา่ที่มาของค าว่า ลงัเบียง ซึ่งเกิดจากผูช้ายช่ือลงัและผูห้ญิงช่ือเบียงทัง้
สองพบกนัตรงบริเวณเขาลกูนีโ้ดยผูช้ายไปหาของป่า ผูห้ญิงไปหาผลไม ้หลงัจากที่ทัง้สองพบรกั
กนั อยู่มาวนัหนึง่ลงักบัเบียงไดเ้ขา้ไปหาผลไมบ้นภเูขา บงัเอิญเจอหมาป่าจะเขา้มาท ารา้ยเบียง ลงั
เห็นเขา้จึงตอ้งฆ่าหมาป่าตวันัน้ซึ่งจากความเช่ือที่ว่าการฆ่าหมาป่าเป็นการท าบาปจึงท าใหท้ัง้ ลงั 
และ เบียง จึงต้องจากกันและไม่สามารถจะครองรกักันได้ ทั้งสองเลยฆ่าตัวตายที่ภูเขาลูกนี ้
หลงัจากที่ทัง้สองคนเสียชีวิต ชาวบา้นจึงไดต้ัง้ช่ือภเูขาลกูนีว้่า ลงัเบียง เพื่อเป็นการระลกึถึงความ
รกัของนายลงั กบั นางเบียง (Krajan Plin.2562:สมัภาษณ)์  

1.3 เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับกลุ่มชาตพิันธุใ์นเวียดนาม 
กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีลักษณะเป็นเชือ้ชาติ หรือกลุ่มชนที่เหมือนกันหรือต่างกัน การ

รวมกลุม่ชาติพนัธุน์ัน้ คือการที่มีขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาพดูเดียวกนั รวมถึงสืบเชือ้สายมา
จากบรรพบุรุษเดียวกัน ซึ่งบรรพบุรุษนั้นหมายถึง บรรพบุรุษทางสายเลือด ซึ่งเป็นลกัษณะทาง
กายภาพ ชีวภาพรวมถึง รูปรา่งผิวพรรณเหมือนกนัรวมทัง้บรรพบรุุษทางวฒันธรรมดว้ย ผูท้ี่อยู่ใน
กลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันส่วนใหญ่มักจะมีความรูส้ึกผูกพันกันทางสายเลือด และทางวัฒนธรรม
พรอ้มๆกนัไป นบัเป็นความรูส้ึกผูกพนัที่ช่วยส่งเสริมสรา้งเอกลกัษณข์องบุคคล และชาติพนัธุ ์ให้
เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอนัเดียวกันได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถา้คนกลุ่มนัน้เป็นกลุ่มชาติ
พนัธุเ์ดียวกนั ถือศาสนารว่มกนั ความรูส้กึผกูพนันีอ้าจจะเรียกไดว้่าเป็นความส านึกทางชาติพนัธุ ์
หรือเอกลกัษณท์างชาติพนัธุก์็วา่ได ้(ธนภร เอี่ยมสิน. 2555, น.13-14) ดงันัน้ชาติพนัธุใ์นเวียดนาม
จึงมีมากถึง 54 กลุ่มโดยจ าแนกเป็น 3 ตระกูลภาษาคือ 1.ตระกูลออสโตรเอเชียน(Austro-
Asian)สามารถจ าแนกตามกลุ่มภาษาย่อยไดอ้ีก 5 กลุ่มคือ 1.1กลุ่มViet-Muong แบ่งเป็น 4 กลุ่ม
ชาติพันธุ ์คือ Kinh, Muong, Thoและ Chutต่อมา 1.2 กลุ่ม Mon-Khmer เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดจาก
การจ าแนกของกลุม่ภาษาแบง่ออกเป็น 21 กลุม่ชาติพนัธุ ์คือ Khmer, Ba-na, Xo Dang , Hre , K’ 

Ho , Mnong , X’Tieng , Kho Mu ,Bru , Co Tu , Gie Triêng , Tà oi , Mạ , Co , Cho Ro , Xinh 
Mun , Kháng , Mang , Brau , Ro Mam , O Du     กลุ่มที่ 1.3 คือกลุ่มชาติพันธุ์ย่อยๆแบ่งเป็น
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กลุ่มภาษาตระกูล Tay-Thai ซึ่งในปัจจุบันไดแ้บ่งออกเป็น 8 กลุ่มหลักประกอบไปดว้ย กลุ่มไต
(Tay) กลุ่มไท(Thai) กลุ่มนุง(Nung) กลุ่มสานจาย(San Chay) กลุ่มไส (Giay) กลุ่มลาว (Lao) 
กลุม่ลือ้ (Lu) และกลุม่โบอี (Bo Y) ซึง่ในการแบ่งชาติพนัธุท์ี่กลา่วมานัน้มีการใชก้ารศกึษาทางดา้น
ภาษาศาสตรข์องแต่ละกลุ่มเป็นตัวแยกแยะ(อรรถ นันทจักร. 2550:17-22) กลุ่มต่อมาคือกลุ่มที่ 
1.4 คือกลุ่ม Hmong-Dao มี  3 กลุ่มคือ Hmong,DaoและPa Then กลุ่มสุดท้ายจากตระกูล
ออสโตรเอเชียนคือกลุ่ม Kadai ประกอบไปดว้ย 4 กลุม่คือ La Chi, Co Lao,La Ha และ Pa Then 
ตระกูลภาษาที่  2 คือกลุ่มตระกูลออสโตรนีเชียน(Austronesian)มีกลุ่มภาษาย่อย 1 กลุ่มคือ 
Malayo-Polynesian ประกอบไปดว้ย 5 กลุม่ชาติพนัธุค์ือ Gia Rai,E De ,Cham,Ra Glai,Chu Ru 
และตระกลูสดุทา้ยคือชิโนขทิเบตนั โดยกลุ่มนีจ้ะแบ่งย่อยไดอ้ีก 2 กลุ่มคือ 1.กลุ่ม Han มี 3 กลุ่ม
คือHoa,San Diu,Ngai กลุ่มที่  2 คือกลุ่ม Tibeto-Birman แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มคือ Ha Nhi,Phu 
La,La Hu,Lo Lo,Cong,Sa La (Dang Nghiem Van.1993, p.5) 

1.4 เอกสารเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมในเวียดนาม 
จากค าจ ากัดความของค าว่า วัฒนธรรมในเวียดนาม สามารถให้ค านิยาม

ความหมายของค าว่าวฒันธรรมออกเป็น 2 แบบคือในแบบที่หนึ่งวฒันธรรมในความหมายทั่วไป 
หมายถึงสิ่งที่ดีงาม เป็นความงอกงาม และความเจรญิกา้วหนา้ของมนษุย ์โดยมีการสืบทอด การ
เรียนรู ้หรือการท าตามกนัมาเป็นเวลานาน ซึง่ประกอบดว้ย องคค์วามรู ้ความเช่ือ ศิลปะ ประเพณี 
กฎหมาย มรดกทางสงัคมทัง้ที่เป็นวตัถุ และไม่เป็นวตัถุ ส่วนวฒันธรรมในความหมายที่สองนัน้
เป็นมมุมองในกลุ่มของนกัมานุษยวิทยา และสงัคมวิทยา เม่ือไดค้วามหมายแล้วค าว่าวฒันธรรม
จงึสอดคลอ้งกบัประเทศเวียดนามในหลากปัจจยัเพราะประเทศเวียดนามนัน้ไดร้บัวฒันธรรมตา่งๆ
มาจากนานาประเทศเช่น จีนหรือฝรั่งเศสและไดน้ าสิ่งต่างๆมาปรบัใชใ้หเ้หมาะกบัตน ซึ่งในค าว่า
วฒันธรรมนีย้งัพบว่า หมายถึงการมีกฎเกณฑแ์บบแผนหรือแนวทางในการด าเนินชีวิตที่ รวมทุก
อย่างที่มนุษย์ได้สรา้งขึน้ เพื่อการด าเนินชีวิตร่วมกันในสังคม แสดงให้เห็นถึงลักษณะของ
วฒันธรรม ซึ่งนกัวิชาการไดก้ล่าวถึงลกัษณะของวฒันธรรมว่าวฒันธรรมไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึน้เองตาม
ธรรมชาติ แต่เป็นสิ่งที่สามารถเรียนรูก้นัได ้ซึง่การเรียนรูน้ัน้เกิดจากบคุคลที่มีการติดตอ่สมัพนัธก์นั 
รวมไปถึงวัฒนธรรมที่ เป็นมรดกทางสังคม มีลักษณะเป็นวิถีชีวิตที่ เปลี่ยนแปลงได้ไปตาม
สถานการณท์ี่สอดคลอ้งกบัชาวไทยเชือ้สายเวียดนาม ที่ยงัคงรกัษารูปแบบวฒันธรรมต่างๆไว ้อีก
นัยคือค าว่าวฒันธรรมนั้นยังรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆที่มนุษยท์ าตามร่วมกันและท ากันมาอย่าง
ต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาไดแ้ต่ยังคงมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยังคงเป็น
เหมือนรากฐานแต่ปรบัเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึน้ตามแต่ละสมัย
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(อานนท ์อาภาภิรมณ์.2519, น.106) ซึ่งค าว่าวัฒนธรรมยังคงมีนักวิชาการใหค้ าจ ากัดความที่
หลากหลายโดย อธิบายถึงลกัษณะของวฒันธรรม สรุปไดด้งัตอ่ไปนี ้

1.วัฒนธรรมเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึน้จากการเรียนรู ้ของมนุษยท์ี่รูจ้ักคิด มีการ
เรียนรูจ้ัดระเบียบใหชี้วิตเจริญขึน้ รวมไปถึง การอยู่ดีกินดี ชีวิตที่มีความสุข สะดวกสบาย รูจ้ัก
แกไ้ขปัญหา 

2.วฒันธรรมเป็นมรดกของสงัคม อนัเนื่องมาจากมีการถ่ายทอดการเรียนรูจ้าก
คนรุน่หนึ่งไปสู่อีกรุน่หนึ่ง ทัง้ทางตรงและโดยทางออ้ม โดยไม่ขาดช่วงระยะเวลา และมนุษยไ์ดใ้ช้
ภาษาในการถ่ายทอดวฒันธรรมสืบต่อกนัมาอย่างตอ่เนื่อง 

3.วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิต เป็นแบบแผนของการด าเนินชีวิต ดังมนุษยท์ี่เกิดใน
สงัคมใดก็ย่อมจะเรียนรูแ้ละซมึซบัในวฒันธรรมของสงัคมที่ตนเองอาศยัอยู่ ดงันัน้วฒันธรรมในแต่
ละสงัคมจงึมีความแตกต่างกนัออกไป 

4.วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่คงที่แน่นอน โดยมนุษยน์ั้นไดมี้การคิดคน้ประดิษฐ์สิ่ง
ใหม่ๆอยู่เสมอและยังคงปรบัปรุงของเดิมให้มีความดียิ่งขึน้ไปให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป เพื่อความเหมาะสม ความอยู่รอด (พิศมัย ผลพฤกษ์ไพร. 2542, น.130-131)ใน
ท านองเดียวกันความหมายของค าว่าวฒันธรรม คือระบบสญัลกัษณท์ี่มนษุย์ไดส้รา้งขึน้และไม่ใช่
ระบบที่เกิดขึน้โดยธรรมชาติหรือสัญชาติญาณ ซึ่งแน่นอนว่า วัฒนธรรมคือสิ่งที่มนุษยจ์ะตอ้ง
เรียนรูแ้ละจะตอ้งมีการถ่ายทอดวฒันธรรม การถ่ายทอดวฒันธรรมที่เห็นไดช้ัดเจนที่สดุก็นัน้คือ
การที่พ่อแม่สอนลกูว่าอะไรควรท าและอะไรไม่ควรท า การถ่ายทอดวฒันธรรมก็คือการสอนใหค้น
รุน่หลงัรูถ้ึงรูปแบบสญัลกัษณข์องสงัคมที่ตนอยู่ ซึ่งไดมี้การตกลงกนัว่าจะประกอบดว้ยขอ้ก าหนด
อะไรบา้ง การที่สมาชิกในสงัคมเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ควรจะมีการประพฤติปฏิบตัิแบบใด มีการตกลง
กันแบบใด ขอ้ตกลงก็คือการก าหนดหลกัใหญ่ๆที่ส  าคญัไว ้โดยการถ่ายทอดทางวฒันธรรมก็จะ
ด าเนินไปไดอ้ย่างไม่มีปัญหา นอกจากว่ามนุษยเ์ราจะถ่ายทอดวฒันธรรมจากรุ่นไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง
แลว้นัน้มนุษยอ์าจจะรบัวฒันธรรมบางส่วนมาจากสงัคมขา้งเคียงได ้แต่ทัง้นีย้่อมหมายความว่า 
สว่นของวฒันธรรมที่รบัมานัน้จะตอ้งสอดคลอ้งกบัของเดิมที่มีอยู่และเม่ือสอดคลอ้งกนัก็สามารถ
ปรบัตวัตามกนัไป ในที่สดุก็จะแยกไม่ออกว่า วฒันธรรมใดเป็นของเดิมหรือวฒันธรรมใดไดร้บัมาก
จากสังคมข้างเคียง การรบัวัฒนธรรมของสังคมอื่นมาในระยะแรกอาจเรียกได้ว่าเป็นการยืม
วัฒนธรรม แต่เม่ือนานๆไปเข้า การยืมก็จะกลายเป็นการรับวัฒนธรรมมาแทน โดยการรับ
วฒันธรรมนบัเป็นจดุเริ่มตน้ของการเปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรม  (อมรา พงศาพิชญ์. 2537, น.20-
21) โดยจะเห็นไดช้ดัเจนวา่ค าว่า “วฒันธรรม” มีผูใ้หค้วามหมายไวห้ลากหลายทัง้ยงัเป็นค าที่นิยม
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ใชก้นัอย่างมากในปัจจบุนัทัง้ในกลุม่นกัวิชาการเอง นกัพฒันา และบคุคลทั่วไป ค านีใ้นภาษาไทย
แปลจากค าในภาษาอังกฤษ “Culture” ซึ่งค านี ้ เซอรเ์อดเวิรด์ บี ไทเลอร ์(Tylor. 1871, p.1)  
นักมานุษยวิทยาชาวอังกฤษไดใ้หค้วามหมายของ “Culture” ไวว้่า หมายถึง ผลรวมของระบบ
ความรู ้ความเช่ือ ศิลปะ จรยิธรรม กฎหมาย ประเพณี ตลอดจนความสามารถ และอปุนิสยัต่างๆ 
ซึง่เป็นผลจากการเรียนรูใ้นฐานะที่เป็นสมาชิกของสงัคมสว่นค าว่าวฒันธรรม (นิยพรรณ วรรณศิริ. 
2540, น.47) ไดอ้ธิบายถึงทฤษฏีเขตวฒันธรรม (Culture Areas) และรูปแบบวฒันธรรม(Pettern 
of Culture) ของ Clark Wissler (1921) ไวว้่า การที่เขาเป็นผู้สังเกตรูปแบบวัฒนธรรมของชาว
เอสกิโมและได้ท าการศึกษาวัฒนธรรมทั่ วโลก นั้นพบว่าวัฒนธรรมของทุกๆระบบนั้น มีทั้ง
วัฒนธรรมทางวัตถุและวัฒนธรรมทางจิตใจมีอยู่ทุกสังคมโลก เรียกไดว้่าเป็นระบบวัฒนธรรม
สากล ซึง่มีลายละเอียดต่อไปนี ้

1. ภาษา ทุกสงัคมตอ้งมีภาษาพดู และภาษาเขียน และทุกอย่างที่เก่ียวขอ้ง
กบัภาษา เช่น นิทาน นิยายรวมไปถึงภาษาที่เป็นแบบท่าทาง เป็นตน้ 

2. วฒันธรรมประเภทรูปธรรม (Concrete Culture) เช่นที่เก่ียวขอ้งกบัการกิน 
ที่อยู่อาศยัหรือสิ่งที่เก่ียวขอ้งกบัการเดินทางขนส่ง เสือ้ผา้ ภาชนะของใช ้เครื่องไมเ้ครื่องมือ อาวธุ 
ยทุโธปกรณ ์อาชีพอตุสาหกรรม ฯลฯ 

3. ศิลปะไดแ้ก่ทกุอย่างที่เก่ียวขอ้งกบังานศิลปะเช่นการแกะสลกั ป้ันรูป วาด
รูป วาดเขียน ดนตรี ขบัรอ้ง ฟ้อนร  า การละเลน่พืน้บา้น การละคร และอื่นๆ 

4. ระบบและรูปแบบทางศาสนาไดแ้ก่ พิธีกรรมทางศาสนาที่เก่ียวขอ้งกับ
ความขลงั และศกัดิ์สิทธิอ่ืนๆ รวมไปถึงการรกัษาโรคภยั หรือพิธีกรรมที่เก่ียวกับการเกิดการตาย 
ฯลฯ 

5. ระบบครอบครวั การแต่งกาย เครือญาติ และระบบสงัคมอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง
แบ่งออกไดเ้ป็นการแต่งงาน ครอบครวั การนบัญาติ การสืบทอดกระกลู และการใชศ้พัทเ์รียกเครือ
ญาติ 

6. ระบบเศรษฐกิจและทรพัย์สิน แบ่งออกได้เป็น ทรพัย์สินส่วนรวมและ
ทรพัยส์ินส่วนตวั ทัง้ที่ เป็นสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัย ์กฎเกณฑแ์ละกฎหมาย ตลอดจน
มาตรฐาน การแลกเปลี่ยนและการคา้ ระบบเงินตรา การผลิต การจ าแนกแจกจ่าย และการบรโิภค
สินคา้ ฯลฯ 

7. ระบบการปกครองและรฐับาล อนัได้แก่ ระบบการเมือง ระบบนิติบญัญัติ 
ระบบตลุาการและระบบควบคมุสงัคม (Social Control) อื่นๆทกุประเภท 



  18 

8. การศึกสงครามทัง้สงครามระหว่างคนต่างสงัคม และสงครามที่เกิดในหมู่
เครือญาติหรือสงัคมระหวา่งคนในสงัคมเดียวกนั 

9. กีฬาและการละเล่น (Sports and Games) การออกก าลังกาย และ
นนัทนาการที่เก่ียวขอ้งกบัการนี ้

10. ระบบความรู ้การศึกษา วิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและนิทานปรมัปรา  
(My Technology) ซึง่ใหค้วามรูแ้ก่คนในสงัคมทางออ้ม  

นอกจากนี ้วฒันธรรมเป็นวิถีทางและแบบฉบบัในการด าเนินชีวิตของมนษุยท์ี่ได้
สั่งสมกนัมารวมทัง้ความคิดตา่งๆ ที่คนไดก้ระท า ก าหนด สะสมและรกัษาไวจ้ากรุน่สูรุ่น่ อาจอยู่ใน
รูปแบบของ ความรู ้การปฏิบตัิ และความเช่ือ (กาญจนา แกว้เทพ . 2538, น.81) ในทางเดียวกัน 
วัฒนธรรม คือการปฏิบัติและวิถีชีวิตที่สะท้อนภูมิปัญญาของชุมชนหรือสังคมซึ่งได้มาจาก
ประสบการณจ์รงิที่มีการเลือกสรร กลั่นกรอง ทดลองใช ้และถ่ายทอด ดว้ยการปฏิบตัิสืบต่อกนัมา
หรือที่เรียกว่าภูมิปัญญาดัง้เดิมนั่นเอง (Traditional Knowledge) ซึ่งสอดคลอ้งกบั ที่กล่าวถึงนัก
มานุษยวิทยาว่าไดส้รุปลกัษณะพืน้ฐานส าคญัของวฒันธรรมไว ้6 ประการคือ (ยศ  สนัตสมบตัิ. 
2540, น.11-13) 

1.วฒันธรรมเป็นความคิดรว่มของสมาชิกในสงัคม 
2.วฒันธรรมเป็นสิ่งที่มนษุยต์อ้งเรยีนรู ้
3.วฒันธรรมมีพืน้ฐานมาจากการใชส้ญัลกัษณ ์
4.วฒันธรรมเป็นองคร์วมของความรูแ้ละภมูิปัญญา 
5.วฒันธรรมคือกระบวนการที่มนษุยไ์ดก้ าหนดความหมายใหก้บัสิ่งตา่งๆ 
6.วฒันธรรมเป็นสิ่งที่ไม่หยดุน่ิงแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

จากค ากล่าวเรื่องวฒันธรรมขา้งตน้จึงเป็นสิ่งที่ชีใ้หเ้ห็นความแตกต่างของบุคคล 
กลุ่มคน หรือชุมชนได ้ดงันัน้การศึกษาวฒันธรรมต่างๆจึงช่วยใหเ้ราเขา้ใจสิ่งที่พบเจอ รวมไปถึง
การแปลความหมายของค าวา่วฒันธรรมในเวียดนามที่แสดงใหเ้ห็นจากการเรียนรูว้ฒันธรรมต่างๆ
จากผูอ้ื่นและไดร้บัการถ่ายทอดวัฒนธรรมนั้นมาปรบัเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงใหเ้หมาะสมกับ
ตนเอง อีกทัง้ยงัเป็นการถ่ายทอดในรูปแบบท่ีดีหรือคิดวา่ดีกวา่แบบเดิมที่ตนเป็นอยู่  

1.5 เอกสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
ในปัจจบุนันีเ้ป็นยคุท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซ า้ยงัตอ้งปรบัตวัไปสูโ่ลกในอนาคต 

ค าตอบที่ตามมาคือการตอ้งยอมรบัและปรบัเปลี่ยนในที่นีค้ือ “วฒันธรรม” เช่น การกิน การอยู่ 
การแต่งกาย อาชีพ รวมไปถึงยุคสมัยที่ มีแต่เทคโนโลยี สิ่งเหล่านีล้ ้วนแล้วแต่ส่งผลให้มีการ
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เปลี่ยนแปลงวฒันธรรม การรกัษาไวซ้ึ่งวฒันธรรมจึงท าไดย้าก ขึน้อยู่กบับริบทของชุมชนหรือชน
เผ่านัน้ๆซึ่งประเทศเวียดนามก็เป็นประเทศในแบบเดียวกบัที่ตอ้งเปลี่ยนแปลงตนอยู่ตลอดเวลาใน

ที่นี ้(สมศกัดิ์ ศรีสนัติสขุ. 2536 , น. 28-29) ไดก้ล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม
วา่ ปัจจยัที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม แบง่ไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

1.ปัจจัยภายใน หมายถึง ปัจจัยที่ก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในทางสังคมและ
วฒันธรรม สามารถมองได ้2 ลกัษณะ คือ 

1.1 ปัจจัยที่แสดงออกอย่างเปิดเผยหรือตั้งใจซึ่งท าให้มีการเปลี่ยนแปลง 
(Manifest or Intended) ได้แก่  กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม (Social Movement) การ
ประดิษฐ์  สิ่งใหม่ๆ (Invention) การวางแผนทางสงัคม การกระท าของปัจเจกบุคคลในสงัคม เช่น
ผูน้  า หวัหนา้เผ่า เป็นตน้ 

1.2 ปัจจัยที่ไม่แสดงออกอย่างเปิดเผย ไดแ้ก่ ความตึงเครียดภายในระบบ
สงัคมและการขาดแคลนทรพัยากร ท าใหมี้ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม เป็นตน้ 

2.ปัจจยัภายนอก เป็นปัจจยัที่เกิดขึน้ภายในสงัคม ปัจจยัที่เห็นไดช้ดัเจน คือ 
2.1 การเปลี่ยนแปลงลักษณะประชากร ได้แก่ การย้ายถิ่นของประชากร 

ความแตกต่างขององคป์ระกอบของประชากร เช่น อาย ุเพศ และการศกึษา เป็นตน้ 
2.2 การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอ้มทางธรรมชาติ ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้ม

ธรรมชาติท่ีเปลี่ยนไป เช่น ภมูิอากาศ ทรพัยากรธรรมชาติ แผ่นดินไหว ภเูขาไฟระเบิด เป็นตน้ 
2.3 กลุ่มระบบจากภายนอก ไดแ้ก่ การล่าอาณานิคมและการโจมตีจากชาติ

อื่น 
2.4 การยืมวัฒนธรรม ไดแ้ก่ การแลกเปลี่ยนวฒันธรรมกับชนชาติอื่น หรือ 

ยอมรบัวฒันธรรมอื่นมาใช ้ท าใหมี้ผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม 
การเปลี่ยนแปลงในสงัคมนัน้เป็นสิ่งที่เกิดไดเ้สมอตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นมนุษย์

หรือสตัว ์การเปลี่ยนแปลงนัน้อาจจะมีทัง้สองทางคือการเปลี่ยนแปลงไปในเชิงที่ดีขึน้และอีกใน
หนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงไปในเชิงที่แย่ลง แต่ในการเปลี่ยนแปลงทุกครัง้ ส่วนใหญ่จะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อพฒันาใหต้วัเองดีขึน้ ทนัสมยัขึน้ หรอืตอ้งเปลี่ยนเพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาท่ีอาจจะเกิด
ในอนาคตซึง่ การเปลี่ยนแปลงในอีกนยั หมายถึง สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ถกูแปรสภาพไม่ใหเ้หมือนเดิมเม่ือ
เวลาผ่านไป แต่ยังคงสภาพนั้นอยู่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจึงมีองคป์ระกอบหลัก 3 ประเภทคือ 1.
ความแตกต่าง  2.เวลา  3.สภาพที่คงตัวอยู่ได ้อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงในทางสังคมวิทยาและ
มานษุยวิทยาถือว่าเป็นสิ่งปกติ เพราะการเปลี่ยนแปลงเป็นลกัษณะของสงัคม เพราะสงัคมไม่เคย   
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หยดุนิ่ง สงัคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆ เม่ือสภาพสงัคมเปลี่ยนแปลง วฒันธรรมที่อยู่ในสงัคม
ก็จ าเป็นที่จะตอ้งมีการเปลี่ยนแปลงตามไปดว้ย การเปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรมเกิดขึน้จากการที่
มนษุยด์ิน้รนเพื่อแสวงหาค าตอบสนองต่อความตอ้งการอนัไม่สิน้สดุ ดงันัน้มนษุยจ์ึงมีการทดลอง
คน้หาสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาและผลของการทดลองนี่เองไดก้ลายมาเป็นแบบแผนแห่งพฤติกรรม
หรอืวิถีชีวิตของมนษุยใ์นสงัคม 

การเปลี่ยนแปลงหมายถึงความแตกต่างระหว่างของอย่างเดียวกันที่ เอามา
เปรียบเทียบกันในเวลาที่แตกต่างกันไป รวมถึงกระบวนการความเปลี่ยนแปลงในปรากฏการณ์
ทางสงัคมทัง้ที่วางแผนไวแ้ละไม่ไดว้างแผน ปรากฏการณด์งักลา่ว แยกเป็นองคป์ระกอบย่อยได ้6 
แบบท่ีสมัพนัธก์นัคือ  

1.ก าหนดปรากฏการณท์ี่ก  าลงัเปลี่ยนแปลงไป  
2.ระดบัของการเปลี่ยนแปลง  
3.ระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลง 
4.ทิศทางของการเปลี่ยนแปลง  
5.ขนาดน า้หนกัของการเปลี่ยนแปลง  
6.อตัราการเปลี่ยนแปลง ซึง่การเปลี่ยนแปลงมี 2 ประเภท คือ  

6.1.การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) คือการเปลี่ยนแปลง
โครงสรา้งทางสงัคม ซึง่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในความสมัพนัธต์ัง้แต่ 2 คนขึน้ไป โดยยดึบรรทดั
ฐานทางสงัคมเป็นแนวทางในการปฏิบตัิต่อกนั การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมนัน้จ าเป็นตอ้งมีความ
แตกต่างในรูปแบบความสมัพนัธร์ะหว่างคนที่เขา้มาสมัพนัธก์นั ความแตกต่างในบรบิทของผูเ้ขา้
สมัพนัธ ์และความแตกต่างในเปา้หมายหรือการท าหนา้ที่ของสถาบนัสงัคม   

6.2.การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม (Culture Change) หมายถึง ความ
แตกต่างในระบบวัฒนธรรมหรือการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบย่อยของวัฒนธรรม เช่น การ
เปลี่ยนแปลงในระบบครอบครวัและเครอืญาติ ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองการปกครอง การขดั
เกลาทางสงัคมและการศึกษา ระบบศาสนาและความเช่ือ ระบบการแพทยแ์ละการสาธารณสุข 
ระบบสื่อสาร ศิลปะและนันทนาการ การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมยังมีความแตกต่างใน
องค์ประกอบย่อยของระบบวัฒนธรรม เช่น ความแตกต่างในค่านิยม ความเช่ือ อุดมการณ ์
ประเพณีพิธีกรรมสญัลกัษณ์ สถานภาพและบทบาท โลกทัศน ์รวมทั้งวฒันธรรมทางวตัถุ  เม่ือ
น ามาเปรียบเทียบกนัในเวลาที่แตกต่างกนั ยงัมีการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม สรุปได้
อีก 2 ประเด็นคือ 
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 1.การประดิษฐ์คิดคน้ (Invention) ซึ่งเป็นการสรา้งเทคนิควิทยาใหม่และ
การสรา้งธรรมเนียมประเพณีของระบบความเช่ือใหม่ๆ ดว้ยเทคนิควิทยาหรือธรรมเนียมประเพณี
รวมถึงความเช่ือแบบรูปแบบใหม่นี ้เม่ือมีการยอมรบัอย่างแพร่หลายย่อมถือไดว้่าเป็นแผนการ
ด าเนินชีวิตแบบใหม่ที่เกิดขึน้และถา้แบบแผนนีมี้ความคงทนและยาวนานกว่าหนึ่งชั่วอายคุนก็นบั
ไดว้่ามีการเปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรมที่เกิดขึน้อย่างแทจ้ริงทัง้นีเ้พื่อใหก้ระบวนการถ่ายทอดทาง
วฒันธรรม(Enculturation or Socialization)ไดมี้โอกาสด าเนินตอ่ไปได ้

 2.วัฒนธรรมอาจเปลี่ยนแปลงไป ดว้ยการยืมหรือการลอกเลียนแบบ 
(Cultural Borrowing) การหยิบยืมทางวฒันธรรมหรือการลอกเลียนแบบวิถีการด าเนินชีวิตมาจาก
วฒันธรรมอ่ืน ปรากฏอยู่เสมอในสงัคมมนษุย ์ที่มีการติดต่อกนั ไม่วา่จะเป็นสงัคมตวัเองหรือสงัคม
อื่นๆไม่ว่าจะทางตรงหรือทางออ้ม ยกตวัอย่างเช่นการติดต่อโดยตรงก็คือการที่คนต่างวฒันธรรม
กนัไดมี้โอกาสพบปะสงัสรรคแ์ลกเปลี่ยนความคิดกนั ค่านิยมและพฤติกรรมต่อกนั จึงอาจเป็นไป
ไดห้ลายรูปแบบ เช่น ทตูการเมือง การคา้ การศกึษา รวมไปถึงการเผยแพรศ่าสนา หรือการอพยพ
เขา้มาของคนต่างถิ่น ต่างวฒันธรรม เป็นตน้ การที่คนต่างวฒันธรรมมีโอกาสเห็นแบบอย่างของ
วฒันธรรมอื่นๆที่แตกต่างไปในเวลานานพอสมควร อาจเป็นสาเหตทุี่ท  าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงใน
วฒันธรรมใดวฒันธรรมหนึ่งหรือในบางส่วนของวฒันธรรมก็เป็นได ้(สนิท สมคัรการ . 2545, น.8) 
เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึน้ไดท้ั่วไป นอกจากนีย้ังมีการเปลี่ยนแปลงใน
สถาบนัสงัคมจะเก่ียวขอ้งกบัเรื่องต่างๆอีกเช่น 

1. ความตอ้งการของมนุษย ์ในที่นีค้ือความตอ้งการของสงัคมส่วน
ใหญ่หรอืปัจเจกบคุคล ซึง่อาจมีความตอ้งการพืน้ฐานหรือเป็นความตอ้งการตามธรรมชาต ิ

2. ปัญหาพืน้ฐานของมนุษย ์คือ ปัญหาที่ตอ้งแกไ้ข โดยที่ชีวิตตอ้ง
เป็นสขุ 

3. สิ่งประดิษฐ์ที่มนษุยส์รา้งขึน้เรยีกวา่วฒันธรรมทางวตัถุ 
4. ความช านาญและเทคนิค เป็นวิถีการท าสิ่งต่างๆโดยที่มีความ

ช านาญและเทคนิคต่างๆเหมือนกนั 
5. ทศันคติและค่านิยม โดยถกูถ่ายทอดใหแ้ก่คนในสงัคม สมาชิกใน

สงัคมทีมีทศันคติและค่านิยมเหมือนกนั 
6. แบบแผนของระบบสังคม หรือการจัดระเบียบสังคมเป็นเรื่องที่

ประชาชนแบ่งแยกออกเป็นกลุ่มและล าดบัของตวัเอง เพื่อแกไ้ขปัญหาพืน้ฐานของชีวิต (งามพิศ 
สตัยส์งวน. 2545, น.24) 
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จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรมจึงพอสรุปไดว้่าการเปลี่ยนแปลงทาง
วฒันธรรมรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงในประเทศเวียดนามเป็นสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะ
เป็นสงัคมหรอืวฒันธรรมใดก็ตอ้งปรบัตวั ปรบัเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงใหไ้ปในทางที่ดีขึน้หรือคิดวา่จะ
ดีขึน้ ซึ่งไม่เพียงแต่ตัวของวฒันธรรมของประเทศเวียดนามเท่านัน้ แต่ยงัรวมไปถึงบริบทอื่นๆซึ่ง
อาจเป็นเพราะกาลเวลาที่เป็นท าใหบ้รบิทตา่งๆที่วา่ตอ้งเปลี่ยนแปลงไปอย่างหลกัเลี่ยงไม่ได ้ 

2. แนวคิดทีเ่กี่ยวข้องและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
2.1 แนวความคิดทางด้านมานุษยดุริยางควิทยา (Paradigms of studies on 

Ethnicity) 
แนวคิดที่ว่าดว้ย มานษุยดรุยิางควิทยา (Ethnomusicology) ปัญญา รุง่เรือง.(2546, 

น.11) ได้อธิบายว่า มานุษยดุริยางควิทยาคือความรูท้ี่ เป็นวิชาการหรือการศึกษาหาความรู้
ทางดา้นดนตรีของมนุษย ์ทัง้ดนตรีในเชิงวิทยา มานุษยวิทยาและสงัคมวิทยา โดยมีการศึกษา
เรื่องราวทั้งทางดนตรีและทางวัฒนธรรมของมนุษยค์วบคู่กันไป เช่น เหตุผลที่มนุษยป์ระดิษฐ์
คิดคน้สรา้งเครื่องดนตรีของตนและ คณุลกัษณะเฉพาะของดนตรี การใชด้นตรีในบรบิทของสงัคม 
ในที่นีย้งัรวมไปถึงความหมายของดนตรีที่มีต่อผูค้นในสงัคมนัน้ๆ การด ารงอยู่ ความเปลี่ยนแปลง
และความเสื่อมสลายของดนตรีในสงัคม ดงันัน้วิชามานษุยดรุยิางควิทยาจงึมีแนวทางและระเบียบ
วิธีการศึกษาของตนเองโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นระเบียบวิธีที่เกิดจากการประสมประสานศาสตรส์าขา
ต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งในส่วนของดุริยางคศาสตร์ชาติพันธุ์  (Ethnomusicology) Tokumaru 
Yoshihiko (1996: 25-26) ได้ให้แนวความคิดทางดุริยางศาสตรช์าติพันธุ์ (Ethnomusicology) 
เป็นแนวคิดที่มีการศึกษาดนตรีในมิติวัฒนธรรมและในฐานะที่เป็นวัฒนธรรม (The study of 
music and as culture) ซึ่งหมายความถึงการศึกษาดนตรีในฐานะที่ เป็นส่วนหนึ่งของสังคม
วฒันธรรมและในขณะเดียวกนัก็พิจารณาจากการศึกษาเก่ียวกบัดนตรีดว้ย ซึ่งเกิดชื่อเรียกในช่วง
ปลายศตวรรษที่ 19 ช่ือว่า Comparative Musicology โดยเป็นการศึกษานักดุริยางคศาสตรห์รือ
นกัดนตรีของสงัคมที่อยู่นอกเหนือจากสงัคมตะวนัตก โดยนักมานุษวิทยาเป็น ผูซ้ึ่งท าการศึกษา
เก่ียวกบัสงัคมและวฒันธรรมของกลุ่มคนต่างๆแนวคิดนีจ้ึงแพรห่ลายขึน้ในช่วงปี ค .ศ.1950 และ
ยังประกอบขึน้จากการศึกษาทางดา้นชาติพันธุ์วิทยา(Ethnology)และการศึกษาทางดุริยางค
ศาสตร ์(Musicology) ของ อลัน พี เมอรเ์รียม(Alan P.Merriam) ซึ่งเป็นนักดุริยางคศาสตรช์าติ
พันธุ์อเมริกาผู้สรา้งตัวจ าลองในการวิจัยมีตัวแปร 3 ตัวคือสรา้งมโนคติต่อดนตรี พฤติกรรมที่
เก่ียวขอ้งกบัดนตรีตวัมนัเอง ต่อมาทิมอธิ ไรซ ์(Timothy Rice) ซึ่งเป็นนกัดรุยิางคศาสตรช์าติพนัธุ์
อีกท่านหนึ่ง ไดแ้กจ้ดุอ่อนของตวัจ าลองของเมอรเ์รียมเพิ่มเติมว่า การสรา้งมโนคติต่อดนตรีนัน้ควร
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เติมมมุมองทางประวตัิศาสตรเ์ขา้ไปดว้ย เพื่อใหไ้ดเ้ห็นขอ้มลูไดห้ลากหลายมิติสว่น สกุรี เจรญิสขุ 
(2530, น.38) ไดใ้หค้วามหมายของ ดนตรีชาติพนัธุว์ิทยาว่าเป็นการศกึษาดนตรีใดก็ตามที่รวมทัง้
ดนตรีและองคป์ระกอบทางวฒันธรรมเขา้ไวด้ว้ยกัน โดยการศึกษาดนตรีชาติพันธุ์สามารถแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ 

1. เป็นการศึกษาดนตรีใดๆก็ตามที่นอกเหนือจากดนตรีตะวนัตก (Non-western 
Arts Music) ยงัรวมทัง้ดนตรฝัีงยโุรปโบราณและที่อื่นๆ 

2. เป็นการศกึษาดนตรีทกุรูปแบบในทอ้งถิ่นใดถิ่นหนึ่ง เช่นดนตรีพืน้เมือง ดนตรี
ของชนกลุ่มนอ้ย ดนตรีสมัยนิยม ดนตรีเพื่อการคา้เป็นตน้และยงัสอดคลอ้งกับ ปราณี วงษ์เทศ 
(2525, น.34) ไดใ้หแ้นวคิดไวด้งันี ้

1. ดนตรี และการละเล่นของผู้คนในอดีต มักมีความสัมพันธ์กับพิธีกรรม
ความเช่ือโดยเฉพาะในดา้นความอดุมสมบรูณ ์ความมั่นคง ความปลอดภยัและความสามคัคีของ
ชมุชน 

2. ดนตร ีและการละเลน่มกัสมัพนัธก์บัความเช่ือในพิธีกรรมตา่งๆ โดยเฉพาะ
พิธีกรรมหลงัการเก็บเก่ียวถึงฤดกูาลของการผลิตใหม่ 

3. ดนตรี และการละเล่นมีความสมัพนัธก์บัความเช่ือ และวิถีชีวิต การท ามา
หากินของชมุชน ก่อนที่จะคลี่คลายมาเป็นการแสดงในปัจจบุนั 

4. ผูเ้ล่นมีความเช่ือว่าผูใ้หก้  าเนิดเป็นส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ และผูเ้ล่นมีความเช่ือต่อ
เทวดา ครู ผี อย่างเหนียวแน่น 

5. ประเพณีหลวงมกัมีพฒันาการมาจากประเพณีราษฎร ์แต่ไดร้บัวฒันธรรม
จาก ต่าง ประเทศ มาผสมผสาน ท าให้มีรูปแบบที่ซับซ้อน และมีก าหนดกฎเกณฑ์มากกว่า
ประเพณีราษฎร ์ในที่นีด้นตรจีงึเป็นศิลปะที่มนษุยส์รา้งสรรคข์ึน้เพื่อแสดงออกถึงความคิด อารมณ ์
ความรูส้ึก ความงาม และค่านิยมของมนุษย ์และดนตรีจึงเป็นสิ่งที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงวัฒนธรรม
ต่างๆตามสิ่งที่มนษุยไ์ดเ้รียนรู ้สั่งสมประสบการณม์าตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนัดนตรีของชนเผ่าหนึ่ง
อาจจะคลา้ยคลงึกบัอีกชนเผ่าหนึ่งก็เป็นไดท้ัง้ๆที่อยู่ห่างไกลกนั  

2.2 ทฤษฎีวิวัฒนาการ (Evolutionary Theory) 
ทฤษ ฎีวิวัฒ นาการ (Evolutionism) นิ ยพ รรณ  วรรณศิ ริ . (2550, น . 71-144)  

ไดอ้ธิบายว่าทฤษฎีวิวฒันาการคือทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมหรือพฤติกรรมของมนษุย ์ซึ่งนกั
มานุษยวิทยาโดยทั่วไป ไดค้ิดไวว้่าพฤติกรรมที่มนุษยค์ิดและกลั่นกรองออกมาจากความคิดใน
จิตใจของมนุษยเ์องนัน้มีธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอ้มเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดความคิดในแบบต่างๆ ซึ่ง
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เป็นพฤติกรรมท่ีน ามาตอบสนองความจ าเป็นพืน้ฐานของตวัมนษุยเ์อง อะไรที่มนษุยค์ิดว่าดีก็รบัไป
ใช ้อะไรคิดว่าไม่ดีก็ตดัทิง้ไปและเป็นการลองผิดลองถกูตลอดเวลา เริ่มจากพฤติกรรมขัน้พืน้ฐาน
ที่สดุ ค่อยๆปรบัเปลี่ยนจนดีขึน้ตามล าดบั มาจนถึงพฤติกรรมที่เป็นปัจจุบนัซึ่งถือว่าพฤติกรรมที่
เจรญิงอกงามที่สดุในตอนนี ้พฤติกรรมของมนษุยก์็เป็นไปตามล าดบัขัน้เช่นเดียวกนัหรือจะอาจจะ
เป็นการเริ่มจากแย่ที่สดุหรือ  ไม่ดีที่สดุไปจนถึงดีที่สดุ หรือจากต ่าสดุไปจนถึงสงูสดุ จากหยาบสดุ
ไปจนถึงละเอียดอ่อนที่สดุก็ได ้เม่ือมนุษยค์ิดพฤติกรรมใดขึน้มาจะตอ้งผ่านล าดบัขัน้ตอนนี ้โดย
วฒันธรรมใดๆจะมีวิวฒันาการจากขัน้ตอนดงัที่กลา่วมาขา้งตน้สามารถ เรยีกไดว้่า “Savagery”ซึ่ง
เป็นขั้นต ่าสุด ขึน้มาเป็นขั้นที่  2 ซึ่งเป็นขั้นกลางที่ถือว่าเป็นพฤติกรรมหัวเลีย้วหัวต่อระหว่าง
พฤติกรรมง่ายสดุและพฤติกรรมยากสดุหรือเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีกบัพฤติกรรมที่ดี โดยขัน้กลางนี ้
เรียกว่า “Barbarism” ส่วนขั้นสุดท้ายเป็นขั้นเจริญงอกงามที่สุดแลว้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนมาจนจบ
สดุทา้ยเรยีกวา่ “Civilization”   

2.3 ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม (Cultural Diffusion Theory) 
ทฤษฎีการแพร่กระจาย ( Diffusion ) มิ่ งขวัญ  ชนไพโรจน์ . (2551, น .65-66)  

ได้อธิบายตามหลักการทางวัฒนธรรมคือ ดนตรีของวัฒนธรรมหนึ่งที่อยู่ในที่ต่างๆ แม้ว่าจะ
ห่างไกลกนัแต่ก็ยงัสามารถส่งผลต่อวฒันธรรมอีกที่หนึ่งได ้ดว้ยการติดต่อสมัพนัธก์นัไม่ทางใดก็
ทางหนึ่ง โดย Everett Roger (1995) เป็นบุคคลที่คิดค้นและได้พิสูจน์ทฤษฎีการแพร่กระจาย
นวตักรรม (Diffusion of Innovation Theory) โดยทฤษฎีนีเ้นน้ความเช่ือวา่ การเปลี่ยนแปลงสงัคม
และวฒันธรรมเกิดขึน้จากการแพรก่ระจายของสิ่งใหม่ๆ จากสงัคมหนึ่งไปยงัอีกสงัคมหนึ่งและสงัคม
นั้นรบัเขา้ไปใชส้ิ่งใหม่ๆ นี ้คือ นวัตกรรม ซึ่งเป็นทั้งความรู ้ความคิด เทคนิควิธีการ และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ โดยไดอ้ธิบายทฤษฎีกระบวนการแพรก่ระจายนวตักรรมนีว้่ามีตวัแปรหรือองคป์ระกอบหลกั 
ที่ส  าคญั 4 ประการ (Four main element in the diffusion of innovations) คือ   

1.นวัตกรรม (Innovation) คือส่ิงใหม่ที่จะแพรก่ระจายไปสูส่งัคม โดยนวตักรรมที่จะ
แพรก่ระจายและเป็นที่ยอมรบัของคนในสงัคมนัน้ โดยทั่วไปประกอบดว้ยส่วนส าคญั 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่เป็นความคิดและส่วนที่เป็นวตัถุ นวตักรรมใดจะถกูยอมรบัหรือไม่นัน้ นอกจากจะเก่ียวกบั
ตวัผูร้บั ระบบสงัคม และรบัการสื่อสารแลว้ ตวัของนวตักรรมเองก็มีความส าคญันวตักรรมที่ยอมรบั
ไดง้่ายควรจะตอ้งมีลกัษณะ 5 ประการ โดยนวัตกรรมที่มีลกัษณะตรงกันขา้มกันกับ 5 ประการ 
ต่อไปนีม้กัจะเป็นที่ยอมรบัไดย้าก  
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1.ไดป้ระโยชนม์ากกวา่เดิมที่เขา้มาแทนที่ (Relative Advantage) 
2. มีความสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมในสงัคมที่รบัได ้(Compatibility) 
3. ไม่มีความสลบัซบัซอ้นมากนกั (Complexity) 
4. สามารถแบง่ทดลองครัง้ละนอ้ยได ้(Trialability) 
5. สามารถมองเห็นหรอืเขา้ใจไดง้่าย (Observability) 

2. การสื่อสารโดยผ่านสื่อทางใดทางหนึ่ง (Types of Communication) เพื่อให้
คนในสงัคมไดร้บัรูร้ะบบการสื่อสาร การสื่อสาร คือ การติดต่อระหว่างผูส้ง่ข่าวสารกบัผูร้บัข่าวสาร 
โดยผ่านสื่อหรือตวักลางใดตวักลางหนึ่งที่นวตักรรมนัน้แพรก่ระจายจากแหล่งก าเนิดไปสู่ผูใ้ชห้รือ
ผูร้บันวตักรรม อนัเป็นกระบวนการกระท าระหว่างกนัของมนุษย ์การสื่อสารจึงมีความส าคญัต่อ
การรบันวตักรรมมาก  

3. การเกิดในช่วงเวลาหน่ึง (Time or Rate of Adoption) เพื่อให้คนในสังคมได้
รูจ้กันวตักรรม แนวความคิดใหม่หรือมีการใชป้ระโยชนจ์ากสิ่งที่มีอยู่แลว้มาใชใ้นรูปแบบใหม่ เพื่อ
ท าใหเ้กิดประโยชนท์างเศรษฐกิจและกระบวนการแพรก่ระจายนวตักรรมตอ้งอาศยัระยะเวลาและ
มีล าดับขัน้ตอนเพื่อใหบุ้คคลปรบัตวัและยอมรบันวตักรรมหรือแนวความคิดใหม่ (a given time 
period) 

4. ระบบสังคม (Social System) โดยการแพร่กระจายเขา้สู่สมาชิกของสังคม 
ระบบสงัคมจะมีอิทธิพลต่อการแพรก่ระจายและการรบันวตักรรม กล่าวคือ สงัคมสมยัใหม่ระบบ
ของสังคมจะเอือ้ต่อการรบันวัตกรรม ทั้งความรวดเร็วและปริมาณที่จะรบั (Rate of Adoption) 
เพราะมีบรรทดัฐานและรบัค่านิยมของสงัคมที่สนบัสนนุการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม 
ดงันัน้ เมื่อมีการแพรก่ระจายสิ่งใหม่เขา้มา สงัคมก็จะยอมรบัไดง้่าย สว่นสงัคมโบราณหรือสงัคมที่
ติดยึดกับความเช่ือต่างๆ ซึ่งเป็นสงัคมลา้หลงัจะมีลกัษณะตรงกันขา้มกับสงัคมสมัยใหม่ ความ
รวดเรว็ของการแพรก่ระจายและปริมาณท่ีจะรบันวตักรรมจงึเกิดไดช้า้กวา่และนอ้ยกวา่หรอือาจจะ
ไม่ยอมรบัเลยก็ไดโ้ดยจากการศกึษาคน้พบทฤษฎีการแพรก่ระจายที่คลา้ยกนัคือทฤษฎีของราลฟ์ 
ลินตัน  (Ralph Linton ค .ศ . 1893-1953) นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกัน  โดยทฤษ ฏีนี ้ให้
ความส าคัญโดยการเช่ือว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีสาเหตุมาจากการแพร่กระจายทาง
วฒันธรรม โดยทฤษฎีนีไ้ดใ้หค้วามส าคญัในเรื่องการติดต่อสื่อสารกนัระหว่างสงัคมหนึ่งไปยงัอีก
สงัคมหนึ่งที่มีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม และเม่ือเกิดการแพร่กระจายวัฒนธรรมขึน้ แลว้ 
สงัคมที่เจริญกว่าอาจจะรบัวฒันธรรมจากที่ดอ้ยกว่าก็ไดแ้ละในท านองเดียวกนัสงัคมที่ดอ้ยกว่า
อาจจะไม่รบัวฒันธรรมของสงัคมที่เจรญิกวา่ก็ได ้การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมสว่นใหญ่แลว้เกิดการ
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แพร่กระจายของวฒันธรรมจากภายนอกเขา้มามากกว่าเกิดจากการประดิษฐ์คิดคน้ใหม่ภายใน
สังคม หรือถ้ามีก็มักจะเกิดจากสิ่งใหม่จากภาพนอกเข้ามาผสมผสานกับสิ่งที่ มีอยู่ก่อนแล้ว
กลายเป็นของใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน จะเห็นไดจ้ากสงัคมอเมริกัน ซึ่งมีศกัยภาพในดา้นความคิด
การประดิษฐ์คิดคน้สงู แต่การเปลี่ยนแปลงสงัคมเกิดขึน้ จากการแพร่กระจายถึงรอ้ยละ 90 โดย
สามารถสรุปไดว้่าการแพรก่ระจายทางวฒันธรรมเกิดจากความสมัพนัธเ์ช่ือมโยงกนัระหว่างสงัคม
และการรบัวฒันธรรมซึง่กนัและกนั 

2.4 ทฤษฎีนานาก าเนิด ( Polygenesis Theory) 
ทฤษฎีนานาก าเนิด ( Polygenesis) เสาวลกัษณ ์อนันตศานต.์ (2548, น.225-233) 

ไดใ้หค้วามหมายว่าทฤษฎีนานาก าเนิดหรืออีกช่ือคือพหุก าเนิดโดยแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 1.
วรรณกรรมมขุปาฐะ คือการถ่ายทอดผ่านรุน่หนึ่งสู่รุน่หนึ่งจนแพรห่ลายในสงัคมจนเป็นมรดกทาง
วฒันธรรม เช่นนิทานพืน้บา้น บทเพลงพืน้บา้น 2.วรรณลายลกัษณ์ คือวรรณกรรม นิทาน รวมไป
ถึง ค าสอนที่มีคนที่มีความรูไ้ดบ้นัทึกไว ้หรือใชเ้ป็นบทในการ ขบัรอ้ง ใชอ้่าน รวมไปถึงการแสดง 
วรรณกรรมทอ้งถิ่นและเช่ือมโยงกบัชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสงัคมของทอ้งถิ่นนัน้ ๆ และส่งต่อ
อิทธิพลใหก้บัสงัคมรุน่ต่อ ๆ ไปและยงัรวมไปถึงมนษุยท์ี่อาศยัไม่วา่จะอยู่สว่นใดของโลกที่สามารถ
สรา้งเครื่องดนตรีและคิดดนตรีที่มีความคลา้ยคลงึกบัดนตรีที่อยู่ในทกุสว่นอื่นๆของโลกได ้คือต่าง
คนต่างคิดไม่ไดล้อกเลียนแบบกนัเสมอไป ไม่จ าเป็นตอ้งรู ้ไม่จ าเป็นตอ้งเห็นมาก่อนก็สรา้งขึน้ได ้
เหตุที่เครื่องดนตรีของชนกลุ่มหนึ่งไปเหมือนกับของชนอีกกลุ่มหนึ่งนัน้เป็นเรื่องบงัเอิญเพราะว่า
แหล่งก าเนิดเสียงตามวิธีวิทยาศาสตรน์ัน้มาจากวตัถปุระเภทเดียวกนั คือเกิดจากการสั่นสะเทือน
ของกระแสอากาศ หรือการสั่นสะเทือนของสิ่งที่เป็นเสน้ เป็นสาย การสั่นสะเทือนของวตัถุทึบตนั 
และการสั่นสะเทือนของแผ่นหนงันั่นเอง 

2.5 ทฤษฎีการวิเคราะหบ์ทเพลง (Theory of Music Analysis)  

การวิเคราะหเ์พลงนัน้ มานพ วิสทุธิแพทย ์(ม.ป.ป. : 43) ไดก้ล่าวไวว้่าการวิเคราะห์
บทเพลงสามารถใชข้อ้มลูที่เป็นบรบิทอื่นๆของเพลงมาเป็นสว่นประกอบของการวิเคราะหบ์ทเพลง
ดว้ยได ้เนื่องจากบทเพลงในแต่ละบทเพลงมีความส าคัญที่แตกต่างกันออกไปโดยสามารถแบ่ง
ออกเป็นหวัขอ้ต่างๆดงันี ้

1.ขอ้มลูเบือ้งตน้ของบทเพลง เป็นการศึกษาขอ้มลูของบทเพลงนัน้เพื่อใหท้ราบ
ถึงรายละเอียดของบทเพลง ยกตวัอย่างขอ้มลูเบือ้งตน้ที่ส  าคญั เช่น 

1.1 ประวตัิท่ีมาของบทเพลง 
1.2 ประวตัิผูแ้ต่ง 
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2.โครงสรา้งของบทเพลงที่เป็นขอ้มลูในสว่นขององคป์ระกอบภายนอก เช่นขอ้มลู
ที่สามารถใช้การสังเกต ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เบือ้งต้น โดยสามารถแบ่งรายละเอียดเก่ียวกับ
โครงสรา้งของเพลง เช่น 

2.1 ประเภทของบทเพลง 
2.2 อตัราจงัหวะ 
2.3 จ านวนท่อน 
2.4 หนา้ที่ของบทเพลง 
2.5 ประเภทของวงโอกาสที่บรรเลง 

3.รายละเอียดในการวิ เคราะห์ เป็นการน าทฤษฏีทางดนตรี ตะวันตกมา
ประกอบการวิเคราะหซ์ึง่ประกอบดว้ย 

3.1 บนัไดเสียง 
3.2 เพลงเปลี่ยนบนัไดเสียง 
3.3 วรรคเพลงและลกูตก 
3.4 ลักษณะท านองเพลงลักษณะเด่นของท านอง เช่นท านองทางพืน้และ

ท านองทางกรอ หรือท านองบงัคบัทาง 
3.5 รูปแบบท านอง รูปแบบจงัหวะ  

จากขา้งตน้คมสนัต ์วงคว์รรณ(์2551:13)ไดอ้ธิบายการวิเคราะหบ์ทเพลงสามารถท า
ไดห้ลากหลายมิติทัง้นีย้งัสามารถกล่าวถึงองคป์ระกอบของดนตรีว่าเป็นส่วนที่ส  าคญัพืน้ฐานที่ท  า
ใหเ้กิดเสียงดนตรขีึน้มาไดโ้ดยมีองคป์ระกอบต่างๆ ดงันี ้

1. เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุซึ่งเสียงที่เกิดขึน้นั้นไม่ว่าจะเป็นเสียง
การจราจรบนทอ้งถนน เสียงเด็กหวัเราะ เสียงสนุขัเห่า เสียงฝน ฯลฯ ก็จดัว่าเป็นเสียงทัง้หมดแต่
เสียงที่จดัวา่เป็นเสียงดนตรไีดน้ัน้ ตอ้งมีคณุสมบตัิพืน้ฐานดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ระดับเสียง คือตอ้งมีระดับความสูง-ต ่า ของเสียง ซึ่งขึน้อยู่กับความถ่ี 
ของการสั่นสะเทือน เช่น ถา้การสั่นสะเทือนเรว็ เสียงจะสงูแต่ถา้การสั่นสะเทือนชา้ เสียงจะต ่า 

1.2 ความดงั-ค่อย เป็นองคป์ระกอบที่มีความสัมพนัธก์บัช่วงกวา้งของคลื่น
เสียง ในการสั่นสะเทือนที่ท  าใหเ้กิดเสียงนัน้ ช่วงกวา้งนอ้ยจะเสียงเบาหรอืในทางตรงขา้มช่วงกวา้ง
มากเสียงก็จะดงั 

2. สีสนัหรือคณุภาพของเสียงในที่นีค้ือคณุสมบตัิเฉพาะของเครื่องดนตรีรวมทัง้
เสียงรอ้งของมนุษยด์ว้ย โดยเครื่องดนตรีแต่ละชนิดนั้นมีเสียงที่ใหอ้ารมณค์วามรูส้ึกที่ต่างกนั ซึ่ง
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คุณลักษณะของเสียงนีท้  าใหน้ักดนตรีสามารถเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกับอารมณ์บรรยากาศและ
โอกาสของการบรรเลงได ้

3. จงัหวะ หมายถึง การเคลื่อนที่ของแนวท านองหรอืเสียงในช่วงเวลาหนึ่ง 
4. ตวัโนต้ดนตรีหรือสญัลกัษณท์ี่ใชแ้ทนเสียงดนตรีคือสิ่งที่สามารถบอกหรือสื่อ

ใหน้กัดนตรีทราบถึงความสัน้-ยาวสงู-ต ่า ของระดบัเสียงได ้
5. ท านอง คือเสียงที่ เปล่งออกมาโดยที่ มีความต่อเนื่องกันอย่างเป็นระบบ 

ท านองเปรยีบเสมือนรูปรา่งของบทเพลง ซึง่มีเสียงสงู ต ่า สัน้ยาว ประกอบเขา้ดว้ยกนั 
6. เสียงประสาน หมายถึง องคป์ระกอบของเสียงที่ท  าใหเ้กิดความสมบรูณแ์บบ 

โดยทั่วไปนัน้ท านองเพลงเป็นการด าเนินท านองเป็นเสน้ขนานหรือแนวนอน ส าหรบัเสียงประสาน
เป็นการผสมผสานของเสียงมากกวา่หนึ่งเสียงในแนวตัง้ 

7.ระบบเสียงโทนาลิตี เป็นระบบการประสานเสียงที่มีโครงสรา้งของเสียงตน้ โดย
ปกตินัน้ ท านองเพลงทัง้หลายลว้นแต่สรา้งขึน้ดว้ยเสียงหลกัที่เรียกว่า โทนิค เนื่องจากเพลงจะมี
ความรูส้กึว่าจบไดเ้ม่ือการประสานเสียงจบลงที่คอรด์ที่สรา้งขึน้จากเสียง โทนิค หรือเสียงที่ 1 ของ
บนัไดเสียงนัน้ 

8.รูปพรรณหรือพืน้ผิวเป็นลักษณะของความสมัพันธ์ระหว่างท านองและเสียง
ประสาน 

9.สงัคีตลกัษณ์หรือรูปแบบ หมายถึงโครงสรา้งที่เป็นแบบแผนในการประพันธ์
เพลงซึ่งพบว่าจะมีการก าหนดรูปแบบและการแบ่งสัดส่วนต่างๆอย่างชัดเจน มีการจัดจังหวะ      
หนกั-เบา ประโยคเพลง ประโยคเล็ก-ใหญ่ จดุพกัของเสียงและการจบ เพื่อสรา้งความรูส้กึที่สมดลุ
ให้แก่ผูฟั้งอีกทั้งรงัสิพันธุ์ แข็งขัน(ม.ป.ป.:1)ไดก้ล่าวถึงลักษณะของโน้ตนอกคอรด์ในส่วนของ
ท านองเพลงว่า โนต้นอกคอรด์ที่ใชใ้นการประกอบในการเรียบเรียงเสียงประสานของบทเพลงนัน้ 
สามารถแบง่ออกเป็นลกัษณะตา่งๆไดด้งันี ้

1.ลกัษณะของโนต้ผ่าน (Passing Note) เป็นโนต้นอกคอรด์ที่ปรากฏอยู่ใน
ท านองเพลงทัง้ที่ยงัอยู่บนจังหวะหนัก (Assented Passing Notes ย่อดว้ย AC.P.N) และจังหวะ
เบา(Unaccented Passing Notes ย่อดว้ย UC.P.N) 

2.อ๊อคซิเรียรี่ (Auxiliary Note) หรือโนต้เหลื่อม คือโนต้นอกประสานซึ่งน ามา
แทรกกลางของโนต้ แต่เป็นสว่นหนึ่งของคอรด์ซ า้กนั 2 ตวัมกัจะสงูหรือต ่าจากโนต้ในคอรด์ 

3. อับโปเจียตูร่า (Appoggiatura) โนต้นอกคอรด์ที่อยู่บนจังหวะหนัก เป็น
โนต้นอกคอรด์ท่ีปรากฏขึน้บนท านองเพลง 
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4. อีชาเป (Echappee) คือโนต้นอกคอรด์ท่ีอยู่ห่างออกไป เป็นโนต้นอกคอรด์
ที่หลดุออกไปอีกทัง้ยงัเป็นการเกลาโดยไม่ไดต้ัง้ใจบนท านองของบทเพลง 

จากแนวคิดเรื่องการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของดนตรีนีส้ามารถน าไปวิเคราะห์
เก่ียวกบัลกัษณะของเพลงที่เกิดขึน้ในบรบิทของชนเผ่าเกอฮอลดัไดว้่ามีรูปแบบลกัษณะการด าเนิน
ท านองเป็นอย่างไรซึง่ดนตรีชาวเกอฮอลดันัน้ มีอยู่หลากหลายรูปแบบเช่นการน าเครื่องดนตรตี่างๆ
มาบรรเลงรวมกันหรือบางทีก็น าดนตรีของตวัเองที่มีอยู่แลว้มาแต่งและเรียบเรียงใหม่  โดยใชค้  า
รอ้งหรือท านองเดิม  ดงันัน้การได้น าทฤษฎีต่างๆมาวิเคราะหใ์นบริบทของดนตรีชาวเกอฮอลดัท า
ใหไ้ดรู้ถ้ึงสุนทรียะทางบทเพลง รวมไปถึงเสียงของเครื่องดนตรีและในคราวเดียวกันก็เหมือนได้
เรียนรูส้งัคมและวฒันธรรมของชาวเกอฮอลดัผ่านความเช่ือมโยงกันระหว่างดนตรีกับมนุษยใ์น
คราวเดียว 

3.งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
ธนิน กระแสร(์2555, น.170-176) ไดท้  าการศึกษาการจดัการเรียนการสอนดนตรีที่มีผล

ต่อความส าเร็จ ของสถาบนัดนตรีในสาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนามแบ่งเป็น 2 หวัขอ้คือ 1.การ
จดัการเรียนการสอนของสถาบนัดนตรีในสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม ทัง้ 3 แห่งไดรู้ปแบบจดั
การศึกษามาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบจนถึงปัจจุบนัโดยจดัแบ่งเป็นภาควิชาจากเครื่องดนตรี
ต่างๆหรือประเภทของดนตรีเช่น ดนตรีแจ๊ส ดนตรีวิทยา การควบคุมวงดนตรี หรือแมแ้ต่ดนตรี
พืน้เมืองโดยมีการจดัการศกึษาใน 5 ระดบัไดแ้ก่ ประถม มธัยมศกึษา ปรญิญาตรี ปรญิญาโทและ
ระดบัปริญญาเอกซึ่งสถาบนัดนตรีของเวียดนามมีหนา้ที่ที่ส  าคญั คือ เป็นศนูยก์ลางของการสอน
ดนตรีของชาติ 2.ปัจจยัที่มีผลต่อความส าเรจ็ ในการจดัการเรียนการสอนดนตรีของสถาบนัดนตรี
เวียดนาม สถาบันไดย้ึดแนวทางหลักในการสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ โดยถือว่า
การศึกษาและการอบรมเป็นความจ าเป็นและเป็นสิ่งที่ส  าคัญที่สุดของประเทศ การพัฒนา
การศึกษามีเป้าหมายเพื่อยกระดบัความรูก้ารฝึกอบรมก าลงัคน สติปัญญา ตอ้งเป็นไปเพื่อความ
เป็นเลิศทางวิชาการ และประสิทธิภาพของการจดัการศกึษานอกจากนัน้ยงัไดร้บัแบบอย่างที่ดีจาก
ประธานาธิบดีโฮจิมินห ์ผูน้  าของสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามโดยเปรียบเทียบการควบคุมวง
ดนตรีเหมือนกบัการบรหิารประเทศ ทกุคนจงึตอ้งมีความรบัผิดชอบตอ่หนา้ที่ของตนตามผูค้วบคมุ
วง เพลงที่บรรเลงจึงจะออกมาไพเราะ อีกประการที่ส  าคญัในการพฒันาทางดนตรี คือ ประชาชน
ชาวเวียดนามมีนิสยัที่อดทน ต่อสู่ มุ่งมั่น และช่วยกนัพฒันาประเทศใหท้ดัเทียมกบัประเทศอื่นให้
เรว็ที่สดุ 



  30 

ธนภร เอี่ยมสิน (2555, น.301-314) ไดศ้ึกษาดนตรีในวิถีชีวิตไทด าในเขตเดียนเบียนฟู
สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม พบว่าไทด าเป็นหนึ่งในกลุม่ชาติพนัธุไ์ทที่อาศยัในเขตเดียนเบียน
ฟู โดยเขตเดียนเบียนฟูไดผ้่านภาวะสงครามทั้งจีน ฝรั่งเศส ญ่ีปุ่ น หรือแมแ้ต่สหรฐัอเมริกา มา
จนกระทั่งในที่สุดไดเ้ป็นสาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนามในวันที่ 2 กรกฎาคม ค.ศ. 1976 ดว้ย
ความขัดแย้งทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมที่อยู่ในวิถีชีวิตมาแต่เดิมจึงท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไป ตวัอย่างเช่น พิธีเสนบา้นเสนเมืองที่ปกติจดัขึน้ทกุปีเปลี่ยนไปเป็น 3 ปีครัง้ รวมทัง้
ดนตรีในวิถีชีวิตที่แต่ก่อนมีการน ามาใชจี้บสาวแต่ตอนนีเ้หลือไวเ้พียงความบันเทิงเท่านั้น ส่วน
เครื่องดนตรีที่พบไดแ้ก่ ป่ีปับ(Pi Pap) ปีเลานอ้ย(Pi Lao Noi) ป่ีแสน(Pi Sen) ซึ่งเป็นเครื่องดนตรี
ในตระกูลเสียงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของอากาศ ประเภทลิน้อิสระ ท าจากไมแ้คน ระบบเสียง
เรียงจากสงูไปหาต ่า และป่ีออ้(Pi O) เป็นเครื่องดนตรีในตระกลูเสียงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของ
อากาศ ประเภทลิน้อิสระ ท าจากไมอ้อ้ ระบบเสียงเรียงจากสงูไปหาต ่าเช่นกนั เพลงที่ใชใ้นวิถีชีวิต
ประกอบดว้ยในวยัทารกใชเ้พลงกล่อมลกู ในวยัหนุ่มสาวใชเ้พลงเกีย้วสาว เม่ือเจ็บป่วยใชเ้พลง
ปลงมด เพลงครูบาราย เพลงครูเตียวตวง เพลงครูลัง้ เพลงครูเป่าขวญั เพลงครูหอมขวญั เพลงครู
ขา้มค่าย เพลงครูลงขวง และในโอกาสพิเศษใชเ้พลงจมุเมิง ซึ่งบทบาทหนา้ที่ของดนตรีในสงัคมไท
ด ามีทัง้ดา้นนันทนาการ เกีย้วพาราสี ความเช่ือ และการเช่ือมโยงชาวไทด าใหเ้ป็นหนึ่งเดียว ซึ่ง
ปัจจบุนัการสืบทอดทางวฒันธรรมดนตรีก าลงัจะหมดลง 

ศิริลักษณ์ ตนะวิไซย (2534 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม
วฒันธรรม และเศรษฐกิจ ของภาคเหนือตอนบนกับการด าเนินงานการศึกษานอกระบบ พบว่า
สงัคมและวฒันธรรมและค่านิยมของประชาชนเปลี่ยนแปลงเป็นสงัคมเมืองมากขึน้ ประชาชนเลิก
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หนัมารบัจา้งในโรงงานอตุสาหกรรมและคา้ขาย รายไดข้องประชาชน
เคยขึน้อยู่กับผลผลิตทางการเกษตรเปลี่ยนเป็นรายไดจ้ากการรบัจา้ง ค่านิยมที่มีผลต่ออาชีพ
เปลี่ยนไป ท าใหค้่านิยมที่มีต่อการศกึษาและวฒันธรรมทอ้งถิ่นจงึเปลี่ยนไปเช่นเดียวกนั 

วชัรมณฑ ์คงขุนเทียน(2557, น.14-15) ดนตรีพืน้บา้น เวียดนามมีชนกลุ่มนอ้ยทัง้หมด 
54 กลุม่เกือบทัง้หมดของชนกลุม่นอ้ยจะมีเพลงรอ้ง ฮา้ท ซู(Hat Ru)คือเพลง ส าหรบักลอ่มเด็ก ด่ง 
ซาว(Dong dao)หรือเพลงเด็ก และ ห่อ(Ho)เพลงที่ชาวไร่ชาวนารอ้งขณะท างาน ชนกลุ่มนอ้ยไต 
จะรอ้งเพลงพรอ้มเตน้ไปดว้ย ขณะชนกลุ่มนอ้ยอื่นๆมากมายทางตอนเหนือของเวียดนามจะรอ้ง
เพลงเฉพาะงานศพหรือพิธีกรรม ทางตอนเหนือเวียดนามจะมีเพลงที่รอ้งตอบโต้กันระหว่าง
เด็กชายและเด็กหญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลง จ๋ง เกวิน(Trong quan) และเพลง กวาน เหาะ 
(Quan ho) เป็นเพลงเฉพาะของจังหวดั บั๊ก นิง (Bac Ninh) ทัง้สองเพลงนีเ้ป็นเพลงรกัทัง้คู่ซึ่งจะ
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เป็นความรกัของหมู่คณะและความรกัแบบแข่งขนั ส  าหรบัเพลง จ๋ง เกวิน ตอ้งมีศีตปฏิภาณดา้นกวี
อย่างเดียว แต่เพลง กวาน เหาะ จะเนน้ที่คีตปฏิภาณดา้นดนตรี ซึ่งดนตรีจะเป็นตวับ่งบอกว่าฝ่าย
ใดเป็นผูช้นะ ส่วนนักดนตรีวนิพก เซิ่ม ซวาน(Xam Xoan) จะเดินทางจากหมู่บา้นหนึ่งไปยังอีก
หมู่บา้นหนึ่ง รอ้งเลา่เรื่องบทกวีหรือมหากาพยท์างประวตัิศาสตรท์ี่ตลกขบขนัและบางครัง้ก็จะรอ้ง
เพลงรกัส าหรบัพวกชาวบา้น มีการบนัทกึเพลงพืน้บา้นกวา่ 6,000 เพลงเพื่อเป็นเอกสารส าคญัของ
สถาบนัการคน้ควา้วิจยัเป็นจ านวนมากของเวียดนาม เพลงพืน้บา้นเหลา่นีจ้ะตอ้งมีการศกึษาและ
วิเคราะหต์่อไปเพื่อจะไดน้ าเสนอภาพของบทเพลงดนตรีพืน้บา้นเวียดนามที่ถกูตอ้งมากขึน้ 

ทรงศิริ สาประเสริฐ. (2542, น.84-85) ได้วิจัยลักษณะการถ่ายทอดความรูข้อง ภูมิ
ปัญญาชาวบา้น พบวา่ ภมูิปัญญาชาวบา้นมีวิธีการถ่ายทอดความรูใ้หก้บัผูเ้รียนโดยใชว้ิธีการบอก 
ท าใหด้แูละปฏิบตัิดว้ยตนเอง วิธีการถ่ายทอดความรูท้ี่ใชเ้ป็นประจ าคือ บอกผูเ้รียนเป็นผูถ้าม และ
มีความเห็นวา่วิธีการที่ดีท่ีสดุในการถ่ายทอดความรูใ้หก้บัผูเ้รียนคือ การใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบตัิดว้ย
ตนเอง การไดร้บัการยอมรบั และยกย่องจากสงัคม คือสิ่งที่ภูมิปัญญาชาวบา้นภมูิใจมากที่สดุใน
ชีวิต และเป็นเหตจุูงใจใหภู้มิปัญญาชาวบา้นถ่ายทอดความรูใ้หก้บัผูเ้รียน ส่วนปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง
กบัการถ่ายทอดความรูข้องภมูิปัญญาชาวบา้นคือ แหล่งความรูใ้นการถ่ายทอดมาจากตวัของภมุิ
ปัญญาชาวบา้น เนือ้หาสาระ คือความรูใ้นงาน ลักษณะของคนซึ่งภูมิปัญญาชาวบา้น อยาก
ถ่ายทอดความรูใ้ห ้เป็นบคุคลซึ่งใหค้วามสนใจอยากรู ้มีความอดทน ความตัง้ใจ ความสนใจ และ
ขยนั เม่ือท าการถ่ายทอดความรูใ้หก้บัผูเ้รียนภูมิปัญญาชาวบา้นไม่มีการวางแผนล่วงหนา้ในการ
ถ่ายทอดความรู ้ระยะเวลาในการถ่ายทอดความรูใ้นแต่ละเรื่องไม่เท่ากัน วิธีประเมินผลการ
ถ่ายทอดความรูจ้ะใชก้ารสงัเกต และสื่อในการถ่ายทอดความรูส้กึคือสื่อของจรงิ 

มิ่งขวญั ชนไพโรจน ์(2551, น.98-343) ไดศ้ึกษาแนวทางการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูและพัฒนา
เอกลกัษณ ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของกลุม่ชาติพนัธุก์ลุาในภาคอีสานโดยมีความมุ่งหมายเพื่อ
ศกึษาและหาแนวทางอนรุกัษ ์ฟ้ืนฟ ูและพฒันา เอกลกัษณแ์ละขนบธรรมเนียมประเพณี ของกลุม่
ชาติพันธุ์กุลา ผลการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาวิจัยครั้ งนี ้ ชี ้ให้เห็นว่า เอกลักษณ์และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุ่มชาติพนัธุก์ลุา บางอย่าง และบางหมู่บา้นยงัมีการอนรุกัษ์ ฟ้ืนฟ ู
และพฒันาไดค้ือที่บา้นโดนใหญ่ ที่ยงัคงถือปฏิบตัิอยู่หลายอย่าง ประกอบกบัความสามคัคีพรอ้ม
เพียงของสมาชิกในชุมชน ซึ่งมีความตระหนักถึงความส าคัญของมรดกทางวฒันธรรมของบรรพ
บุรุษของตน ไดมี้การจัดท าแผนในการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู และพฒันาชุมชนของตนเอง โดยการจัดตัง้
เป็นหมู่บา้นวฒันธรรมและหมู่บา้นการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม ตามล าดบั ซึ่งถือเป็นการพฒันาที่
ยั่งยืน 
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ชนญัชิดา ศิรจินัโท (2550) ไดศ้กึษาบทบาทของชนเผ่าไทในเวียดนามในศกึเดียนเบียนฟู
(ค.ศ.1946-1954) ซึง่เป็นงานวิจยัที่เขา้ไปศกึษาเก่ียวกบัการมีสว่นรว่มของชนเผ่าไท เนื่องจากเป็น
บริเวณที่อยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงและการคมนาคมในการขนส่งจึงท าใหมี้ความยากล าบากใน
การใชค้นในท้องถิ่นที่มีความจ าเป็นต่อกองก าลังทั้งฝ่ายฝรั่งเศสและเวียดมินห ์แต่เม่ือสิน้สุด
สงคราม ชนเผ่าไทก็ไดผ้ลกระทบตามมา โดยมีการโยกยา้ยหนีภยัไปยงัดินแดนต่างๆทัง้ในประเทศ
เวียดนามเองและต่างประเทศ สว่นพวกที่ยงัคงตัง้ถิ่นฐานอยู่ที่เดิม ก็ตอ้งไดร้บัการปกครองภายใต้
ระบบสงัคม โดยเป็นการปกครองในแบบรวมอ านาจมาไวท้ี่รฐับาลเวียดนามเพียงอย่างเดียว แทน
การปกครองระบบศกัดินาแบบดัง้เดิม 

ชนนี มุลนี (2556, น. 9-10)เครื่องดนตรีประเภทตีนั้นมีประวัติมายาวนานและเก่าแก่ 
และเป็นหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีมีการคน้พบระนาดหิน ซึ่งน่าจะเป็นตน้แบบของระนาดไม ้ในยคุ
ของปัจจบุนั ระนาดหินนัน้เป็นหลกัฐานทางโบราณคดีที่ส  าคญัที่เห็นไดช้ดัว่า เครื่องดนตรีประเภท
เครื่องตีนัน้มีตน้ก าเนินที่นานแลว้ ระนาดหินดงักล่าวมีอายุประมาณ 3000 ปีลกัษณะเป็น ขวาน
หินยาว พบที่แหล่งโบราณคดีริม ฝ่ังคลอง หมู่  7 ต าบลสระแก้ว อ าเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประเทศไทย ขวานหินนัน้เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งของมนษุยใ์นยคุดึกด าบรรพ ์คือ 
น าหินมากะเทาะใหเ้ป็นแผ่นยาวหรือเป็นแท่งยาว ปลายดา้นหนึ่งแต่งใหเ้ป็นสนัหนา สว่นปลายอีก
ดา้นจะแต่งใหบ้างลงจนเกิดความคม ซึ่งเป็นลกัษณะทั่วไปของขวานหิน แต่มีลกัษณะยาวกว่าจึง
เรียกว่าขวานหินยาวขวานหินยาวบางชิน้ท าจาก หินภูเขาไฟซึ่งมีส่วนผสมของแรโ่ลหะเวลาเคาะ
จะมีเสียงดงักงัวาน และมีระดบัเสียง สงูหรือต ่าแตกต่างกันตามขนาด ความหนาและความบาง 
และดว้ยเหตผุลนี ้นักโบราณคดีจึงเรียกขวานหินยาวว่า ระนาดหิน นอกจากนัน้ยงัพบที่ประเทศ
เวียดนามจ านวน 11 ชิน้ และเม่ือผูมี้ความรูด้า้นดนตรีพืน้เมืองของประเทศอินโดนีเซียไดว้ิเคราะห์
ความถ่ีของเสียงระนาด 10 ชิน้ปรากฏว่ามีระนาดหินจ านวนจ านวน 5 ชิน้มีความถ่ีเสียงเท่ากับ
ความถ่ีของเสียงดนตรี 5 เสียงซึ่งเป็นระดับเสียงงของเครื่องดนตรีโบราณที่ใชก้ันอยู่ในประเทศ
อินโดนีเซีย จึงพอสนัสนันิษฐานไดว้า่ก าเนิดของระนาดหินอาจจะเกิดจากการที่มนษุยน์ าขวานหิน
ธรรมดาซึ่งเป็นอาวุธมาใช้และได้ยินเสียงที่เกิดจากการกระทบกันของเครื่องมือดังกล่าวเป็น
เสียงดนตรทีี่ไพเราะท าใหเ้กิดจินตนาการในการประดิษฐ์เครื่องดนตรขีึน้ 

Meeker(2007) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (Columbia University) ท าวิทยานิพนธ์ระดับ
ปรญิญาเอก (Ph.D.)เรื่องการสืบทอดทางดนตรี ดนตรีพืน้บา้น ดนตรีประยกุต ์และดนตรีสมยันิยม
ในเวียดนามเหนือ(Music transmissions : folk music, Meditation and modernity in northern 
Vietnam) เม่ือปี ค.ศ.2007 โดยเนน้กรณีเพลงพืน้บา้น อนัเป็นที่นิยมแพรห่ลายเพื่อศึกษาว่าเพลง
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พืน้บา้นเหลา่นีมี้การเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเม่ือสภาพสงัคมเปลี่ยนไป พบวา่เพลงพืน้บา้นกลายไป
เป็นเพลงสมยันิยมแพรห่ลายในสื่อต่างๆและรฐัพยายามอนรุกัษข์องเดิมเพ่ือนไม่ใหส้ญูหายไป 

Santos (2009, p.105-142) ได้วิจัยการสืบทอด วิธีการสอนปฏิบัติ และการศึกษา : 
การศึกษาเชิงวิเคราะหเ์ก่ียวกับวฒันธรรมดนตรีดั่งเดิมของเอเชียช่วงยุคหลงัอาณานิคมและยุค
สมัยใหม่  (Transmission, Pedagogy, and Education: A Critical study of Asian Traditional 
Music Cultures in Post Colonial and Post Modern Times in Thailand and Indonesia) 
พบว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงต่อการสืบทอดและวิธีการสอน
ปฏิบตัิทางดนตรีดัง้เดิมของเอเชีย สถาบนัยดุใหม่ มีบทบาทส าคญัในการสืบทอดและวิธีการสอน
ดนตรีแบบดั้งเดิม ซึ่งจะตอ้งเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ซึ่งมีทั้งส่วนที่ไดม้าและส่วนที่
สูญเสียไป ทั้งนีข้ึน้อยู่กับครูรวมไปถึงศิลปินว่าจะรกัษาสมดุลระหว่างของเก่าและของใหม่ได้
เพียงใด 

Wiese (1956:7) ไดท้  าการศึกษาแนวคิดที่เก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรม(Cultural 
Change) โดยสรุปไดว้่า การเปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างที่
เกิดขึน้ในวฒันธรรมทกุแขนงไม่ว่าจะเป็นวฒันธรรมที่เก่ียวกบัวตัถ ุหรือที่ไม่เก่ียวกบัวตัถ ุทัง้ความ
เปลี่ยนแปลงในดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัสิ่งต่างๆ เรื่องราวต่างๆ เนื่องจากวฒันธรรม
เป็นผลผลิตของกิจกรรมระหว่างมนุษย ์ซึ่งการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมทั่วไปซึ่งมาจากสาเหตุ  2 
แบบคือ1.เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ภายในวฒันธรรมโดยมีตวัการส าคญั การประดิษฐ์คิดคน้
(invention)ได้แก่การประดิษฐ์คิดค้นทางวัตถุและการประดิษฐ์คิดค้นทางสังคม เช่นการคิด
กฎหมายหรือขนบธรรมเนียมประเพณีใหม่ 2.เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มาจากภายนอก โดยแบ่งได้
อีก 2 ประเภทคือ การแพรก่ระจาย หมายถึงการท่ีวฒันธรรมจากสงัคมหนึ่งกระจายไปสูส่งัคมอื่นๆ 
อีกแบบคือ การยืมวฒันธรรม คือ การยืมวฒันธรรมอื่นๆเพื่อน ามาปรบัปรุง แกไ้ข เพื่อปรบัใชใ้น
สงัคมของตนเอง 

Kathy(1999) ไดศ้ึกษาเรื่องพิธีกรรม ธรรมเนียมปฏิบตัิ และดนตรี กรณีศึกษาดนตรีใน
พิธีแต่งงานของชาวกมัพชูาในกรุงพนมเปญ โดยเป็นการส ารวจจ านวน และการแสดงดนตรีในพิธี
การแต่งงานของชาวเขมร โดยพิจารณาเรื่องเสียงดนตรี เนือ้รอ้งของบทเพลงและการแสดงของนกั
ดนตรีแต่ละคน โดยจะอธิบายดนตรีเพลงการ ์และนักดนตรีที่มีส่วนท าใหพ้ิธีกรรมการแต่งงาน 
สรุปใจความไดว้่าเพลงที่ใชบ้รรเลงในงานแต่งงานของชาวกัมพูชานัน้รูจ้ักกันในหมู่ชาวเขมรว่า
เพลงการ ์เพลงที่ใชใ้นพิธีแต่งงานจะมีลกัษณะของการผสมวงและบทเพลงที่เป็นหนึ่งเดียวกนัทัง้
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นฐานะที่เป็นชาวเขมร  ชาวกมัพชูาจ านวนมากไดใ้หค้วามสนใจต่อเพลง
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ดัง้เดิมและเพลงการเ์ป็นสิ่งที่จ  าเป็นมากส าหรบังานแต่งงาน แมง้านจะไม่ใหญ่โตแต่อย่างไรก็เป็น
เรื่องแปลก ที่เพลงชนิดนีเ้ป็นที่ยอมรบัของคนจ านวนมากแต่นกัวิชาการเพียงจ านวนนอ้ยเท่านัน้ที่
ท  าการศึกษาเพลงแบบนีใ้นปัจจุบนั การที่บทเพลงถูกมองขา้มอาจพิจารณาไดจ้ากระหว่างชาว
กมัพูชา และบทบาทความส าคญัที่ดูเหมือนจะเป็นการท าเล่นๆในระหว่างพิธีกรรมจึงท าใหเ้พลง
การถ์ูกเพิกเฉยอย่างมาก ในอดีตของนักวิชาการฝรั่งเศสก็ไม่ไดใ้หค้วามหมายต่อพิธีกรรมต่างๆ
โดยเฉพาะไม่ได้อธิบายหรือท าความเข้าใจการท างานของเพลงการว์่ามีหน้าที่อย่างไรในพิธี
แต่งงาน แต่ในความเป็นจริงท าไมเพลงการจ์ึงมีส  าคัญ และกลายเป็นสิ่งที่มีความหมายและถูก
ปฏิบตัิสืบตอ่กนัมาจนปัจจบุนั 

จากการสืบหาขอ้มลูของชนเผ่าเกอฮอลดั พบว่ามีเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งนอ้ย
มากแตย่งัพอมีงานวิจยัที่ใกลเ้คียงเช่นการศกึษาชนเผ่าตา่งๆที่อยู่ทางตอนกลางและตอนเหนือของ
ประเทศเวียดนาม เช่น งานวิจยัที่เก่ียวกบัดนตรีในวิถีชีวิตไทด าในเขตเดียนเบียนฟ ูเวียดนาม หรือ
งานวิจยัที่เก่ียวกบัดนตรชีาติพนัธร์วมไปถึงงานวิจยัที่เก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรม โดย
ขอ้มลูที่กลา่วมาทัง้หมดก็เพียงพอจะเป็นแนวทางในการสืบคน้และวิเคราะหใ์นบรบิทตา่งๆเช่นองค์
ความรูแ้ละการอนรุกัษ ์รวมไปถึงการพฒันาของดนตรีชาวเกอฮอลดั เมืองดาลดั ประเทศเวียดนาม 
ตามจดุประสงคข์องงานวิจยัตอ่ไป  
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

การศึกษาดนตรีของชาวเกอฮอลัด เมืองดาลัด จังหวัดเลิมด่ง ประเทศเวียดนามนั้น 
ผูว้ิจยัมีวิธีการด าเนินงานดว้ยวิธีวิจยัเชิงคณุภาพรวมทัง้การลงพืน้ที่ เพื่อน ามาศึกษาประเด็นตาม
ความมุ่งหมายโดยมีการด าเนินการวิจยัเป็นล าดบั ดงันี ้

การศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาคน้ควา้ และรวบรวมขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาคน้ควา้ขอ้มลูจาก

เอกสารต ารา ที่เก่ียวขอ้ง ส ารวจขอ้มลูเบือ้งตน้ และลงภาคสนามดงัหวัขอ้ต่อไปนี ้
การศึกษาข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาขอ้มูลเอกสาร

จากแหลง่การศกึษาตา่ง ๆ ดงันี ้
1.1 หอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  
1.2 หอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
1.3 หอสมดุดนตร ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั รชักาลที่ 9 
1.4 หอสมดุแห่งชาติ 
1.5 หอสมดุกลางมหาวิทยาลยัดาลดั เมืองดาลดั ประเทศเวียดนาม 
1.6 หอสมดุกลางศนูยม์านษุยวิทยาสิรนิธร 
1.7 พิพิธภณัฑช์าติพนัธุวิทยา ฮานอย ประเทศเวียดนาม  
1.8 สถาบนัดนตรวีิทยา ฮานอย เวียดนาม 

การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามและการส ารวจขอ้มูลเบือ้งต้น  
ผูว้ิจยัไดเ้ขา้ไปส ารวจพืน้ที่โดยใชก้ารลงภาคสนาม และเลือกส ารวจพืน้ที่ชุมชนของชาว      

เกอฮอลดั เมืองดาลดั จงัหวดั เลิมด่ง ประเทศเวียดนาม โดยการส ารวจพืน้ที่ครัง้แรกเริม่เมื่อวนัที่ 7 
กรกฎาคม 2560 โดยผูว้ิจยัไดส้  ารวจพืน้ที่โดยรอบตามค าบอกเล่าของชาวบา้น โดยเริ่มหาขอ้มลู
จากบริเวณที่มีการแสดงดนตรีตาม เวทีต่างๆรอบเมืองดาลดัจนไดพ้บครัง้แรกคือสถานที่แสดง
ดนตรี ม่งเมอฮิว ซึ่งเป็นสถานที่  ที่รวบรวมเครื่องดนตรีของชาวเกอฮอลดัไวห้ลากหลายและนัก
ดนตรี คนแรกที่ผูว้ิจยัไดส้มัภาษณค์ือ นายกา เซิม ซึง่เป็นนกัดนตรีประจ าที่นี่ หลงัจากนัน้ ผูว้ิจยัได้
ศึกษาขอ้มลูเพิ่มจากฐานขอ้มลูในประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงเวียดนามและไดเ้กิด
การส ารวจเป็นครัง้ที่  2 ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 โดยครัง้นีผู้ ้วิจัยได้ท าแผนส ารวจขึน้มาโดยมี
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วัตถุประสงค์คือหมู่บ้านของชนเผ่าเกอฮอลัด จนได้พบชาวเกอฮอลัดบริเวณภูเขาลังเบียง มี
ระยะห่างจากเมืองดาลดัประมาณ 20 กิโลเมตรและมีการเตรยีมการดงัตอ่ไปนี ้

1.การเตรียมการลงภาคสนาม 
ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบการสมัภาษณแ์บบทางการโดยมีแบบสอบถามที่ประเมินจากหวัขอ้

ที่ต้องการ เริ่มจากการสัมภาษณ์ ชาวเกอฮอลัด ถึงเรื่องของวัฒนธรรมเบือ้งต้นและผู้วิจัยได้
จัดล าดบัตามหัวขอ้องคค์วามรูท้างดนตรีและบทเพลงของชาวเกอฮอลดั จากการพบเห็นเครื่อง
ดนตรีในพิธีกรรมต่างๆ รวมไปถึงกิจวตัรประจ า  ในส่วนของบทเพลงส าคญัต่างๆที่ผูว้ิจยัไดน้  ามา
วิเคราะหใ์นส่วนของหวัขอ้ที่สามนัน้ ผูว้ิจยัคดัเลือกจากการไดพ้บเห็นบทเพลงดงักล่าวปรากฏอยู่
ในกิจกรรมและพิธีกรรมของชาวเกอฮอลดัรวมไปถึงการสอบถามและสมัภาษณช์าวเกอฮอลดัถึง
ความเป็นมาของบทเพลงตา่ง ๆ ดงัปรากฏต่อไป  

2. การด าเนินการ 
เม่ือผูว้ิจยัไดร้บัขอ้มลูที่ประเมินแลว้ว่าสิ่งที่เป็นขอ้มลูที่ไดม้านัน้มีความส าคญัตอ่ชาว     

เกอฮอลดัและยงัปรากฏใหเ้ห็นอยู่ในปัจจุบนั รวมไปถึงสิ่งที่ว่านัน้ ผูว้ิจัยยังสามารถจับตอ้งและ
น ามาถ่ายทอดใหค้นทั่วไปรบัรูไ้ด ้โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนดตามความมุ่งหมายแบง่ออกเป็นสามแบบคือ
ในรูปแบบวฒันธรรมทั่วไปที่ใชต้อบโจทยข์อ้ที่ 1. ในเรื่องของสภาพสงัคมและวฒันธรรมของชาว       
เกอฮอลดัในปัจจบุนั เพราะเป็นสิ่งที่มีความส าคญัอนัดบัตน้ๆท่ีผูว้ิจยัมกัพบเสมอว่า ชาวเกอฮอลดั
นัน้เป็นใครมาจากไหน ซึ่งไดแ้บ่งเป็นหวัขอ้ต่างๆเช่นประวตัิ บา้นเรือน ศาสนา การแตง่กาย ภาษา 
การศึกษารวมไปถึงพิธีกรรม โดยการลงพืน้ที่แต่ละครัง้ก็จะน าหวัขอ้ต่างๆไปเก็บขอ้มลูใหมี้ความ
เขม้ขน้ขึน้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการเก็บขอ้มูลขา้งตน้ผูว้ิจัยไม่ไดค้  านึงถึงเรื่องของสัทศาสตรท์าง
ภาษาแต่อย่างใด ในสว่นของหวัขอ้ที่ 2. คือเรื่องขององคค์วามรูท้างดนตรขีองชาวเกอฮอลดั ผูว้ิจยั
ไดแ้บ่งเป็นหวัขอ้ต่างๆเช่นเครื่องดนตรี นกัดนตรี บทเพลง วงดนตรี และการสืบทอด ประเมินจาก
การลงพืน้ที่และปรากฏในขณะลงพืน้ที่ภาคสนาม ในหัวขอ้ที่3 นั้นคือการวิเคราะหบ์ทเพลงใน
วฒันธรรมของชาวเกอฮอลดั โดยผูว้ิจยัจะน าบทเพลงมาวิเคราะหใ์นบรบิทต่างๆเช่น องคป์ระกอบ
ภายนอกไดแ้ก่ ประวตัิความเป็นมาของบทเพลง ความหมายของบทเพลง โครงสรา้งและรูปแบบ 
รวมไปถึงเครื่องดนตรีในบทเพลงนัน้ ในส่วนขององคป์ระกอบภายใน ผูว้ิจยัจะวิเคราะหด์า้นกลุ่ม
เสียง และการด าเนินท านองของบทเพลงเท่านัน้ เพื่อใหเ้กิดองคค์วามรูแ้ละสามารถน าไปต่อยอด
ในรูปแบบตา่งๆตอ่ไป 
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3. การสัมภาษณแ์บบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารสมัภาษณแ์บบไม่เป็นทางการกับชาวเกอฮอลดัที่พบเจอ และใชก้าร

สมัภาษณแ์บบเป็นทางการส าหรบัค าถามที่ตัง้ไวต้ามจดุประสงคก์บันกัดนตรีที่ปรากฏในงานวิจยั
ครัง้นี ้

4. การ Focus Group 
เม่ือลงพืน้ที่และเก็บขอ้มลูจากภาคสนาม ในแตล่ะครัง้ ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการท า Focus 

Group กับนักดนตรีชาวเกอฮอลัด รวมไปถึงผูเ้ช่ียวชาญดา้นสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงองค์
ความรูท้างดนตรีของชาวเกอฮอลดัโดยมีวิธีการสมัภาษณแ์บบมีโครงสรา้ง ไม่มีโครงสรา้ง และการ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น 

5. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  
ผูว้ิจยัไดมี้โอกาสรว่มบรรเลงเพลงต่างๆของชนเผ่าเกอฮอลดัและบรรเลงเครื่องดนตรี

ซอ กอ ที่ไดร้บัการถ่ายทอดการเลน่ดนตรจีากนายปาติง ป๋อห ์ 
6. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  

โดยผูว้ิจยัไดล้งพืน้ที่เก็บขอ้มลู บริเวณหมู่บา้นชนเผ่าเกอฮอลดัและบริเวณโดยรอบ
ภูเขาลงัเบียง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเกอฮอลดั โดยใชก้ารสงัเกตการณ์ จากชาวบา้นหรือนัก
ดนตรีท่ีผูว้ิจยัพบเจอ 

อุปกรณแ์ละเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล  
ผูว้ิจยัเลือกใชเ้ครื่องมือตา่ง ๆ ดงันี ้

1. สมดุบนัทึก ผูว้ิจยัไดใ้ชใ้นการจดบนัทึกเก็บรวบรวมขอ้มลู รวมทัง้สมดุในรูปแบบ
ของดิจิตอล (Application: note ipad) รวมไปถึง Application: Komp เพื่อบันทึกโน้ต ได้อย่าง
รวดเรว็ 

2. เครื่องบนัทึกเสียง (IphoneXs,Gopro hero 7) ผูว้ิจัยใชบ้นัทึกเสียงการรอ้งเพลง 
เครื่องดนตร ีรวมไปถึง การสนทนาตา่ง ๆ และการสมัภาษณ ์

3. กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล  
4. กลอ้งถ่ายวีดีทศัน ์เพื่อใชใ้นการบนัทกึภาพเคลื่อนไหว รวมทัง้พิธีกรรมต่าง ๆ 
5. Tuner ใชเ้พื่อวดัระดบัเสียง (Pitch) ของเครื่องดนตรชีนิดวดัระดบัเสียงได ้
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การศึกษา เรียบเรียง และจัดท าข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดท้  าการจดัท าขอ้มลู โดยน าขอ้มลูมาตรวจสอบและวิเคราะหใ์นทางเอกสารและ

ดนตรดีว้ยวิธีการตา่ง ๆดงัตอ่ไปนี ้

1.เม่ือไดข้อ้มลูจากการลงพืน้ที่ภาคสนามแลว้ ผูว้ิจยัไดน้  าขอ้มลูมาเช่ือมโยงกบัความ
มุ่งหมายในงานวิจยั 

2.น าขอ้มลูทางบทเพลงขบัรอ้งที่ไดจ้ากการบนัทกึเสียงมาถอดเป็นค าพดูและตวัโนต้ 
โดยส่วนของภาษาเกอฮอลดันัน้ผูว้ิจัยไดน้  ามาเขียนและแปลงเป็นภาษาไทย โดยผูมี้ความรูด้า้น
ภาษา ในส่วนของเสียงดนตรีที่ผูว้ิจยัไดจ้ากการบนัทึกเสียงนัน้ ผูว้ิจยัไดน้  ามาถอดเป็นตวัโนต้จาก
เครื่องวดัระดบัเสียง (TUNER) เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูที่ใกลเ้คียงกบัขอ้มลูความจรงิมากที่สดุ 

3. น าขอ้มลูจากแถบบนัทกึเสียง แปลงเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
4. ประมวลขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อเป็นแนวทางในการแกไ้ขปรบัปรุง 
5. รวบรวมข้อมูลสรุปผลในหัวข้อย่อของการศึกษา ควบคู่ไปกับการท า Focus 

Group กลุม่ย่อยและกลุม่ใหญ่ 
6. น าข้อมูลมาตรวจสอบแก้ไข เรียบเรียงเนื ้อหาโดยน ามาเรียบเรียงลักษณะ

พรรณนาบรรยายและ สรุปผลการวิจยั 

วิเคราะหข์้อมูล 
ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหข์อ้มลูตามวตัถปุระสงคข์องงานวิจยั โดยใชข้อ้มลูภาคสนามเป็นขอ้มลู

หลัก และข้อมูลจากเอกสารในลักษณะต่าง ๆ เป็นข้อมูลสนับสนุน โดยมีรายละเอียดในการ
วิเคราะหด์งันี ้

1. การศึกษาสภาพสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันของชาวเกอฮอลัด เมือง
ดาลัด  จังหวัดเลิมด่ง ประเทศเวียดนาม 

1.1 สภาพสังคมของชาวเกอฮอลัด 
1.1.1 วิถีชีวิตของชาวเกอฮอลดั 
1.1.2 สภาพบา้นเรือน 
1.1.3 การศกึษา 
1.1.4 การประกอบอาชีพ 

1.2 วัฒนธรรมของชาวเกอฮอลัด 
1.2.1 ศาสนาและความเช่ือ 
1.2.2 พิธีกรรมต่าง ๆ 
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1.2.3 ภาษา 
1.2.4 การแต่งกาย 
1.2.5 อาหาร                

2. การศึกษาองค์ความรู้ทางดนตรีของชาวเกอฮอลัด เมืองดาลัด จัง
หวัดเลิมด่ง ประเทศเวียดนาม 

2.1 เคร่ืองดนตรี 
2.1.1 กองโล๊ะ  
2.1.2 เตอลงึ  
2.1.3 ชิง  
2.1.4 กมัปว้ด  
2.1.5 ซอ กอ  
2.1.6 เดิงปา้ห ์ 
2.1.7 กลองปุ๊ ด  
2.1.8 อะหลบัเมอรโ์อ  

2.2 วงดนตรี 
2.2.1 วง เตรอ โปล ์
2.2.2 วงชิง โป  
2.2.3 วงอะหลบัเมอรโ์อ  

2.3 บทเพลง 
2.3.1 บทเพลงบรรเลง     

 ออ่ เนีย้ม 
เด๊ก โก ้
โล ดา 
เป๊ป ตา จนู 
บา จอ 
ทิป แทป แทป 
เลง อาย  
โป เก๊ต  
เด ้เลอน    
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 2.3.2 บทเพลงขบัรอ้ง 
 โอ มิ  
 กา ปิง เอย๋ 
 ลงัเบียง สะนิง  
 จวย เบียบ 
 เกลอ เรย 
 ยงั เกอเบอ๋ แอ เดอห ์ 
 เทมั ป๊าย บั๊ป ยงั  

2.3.3 บทเพลงส าหรบัพิธีกรรม     
งานแต่งงาน 

จวย เบียบ  
เป๊ป ตา จนู  

งานปีใหม่ 
บา จอ  
เกลอ เรย  

งานพิธีทางศาสนา 
ยงั เกอเบอ๋ แอ เดอห ์ 
ทมั ป๊าย บั๊ป ยงั  

งานศพ 
ทิป แทป แทป 

2.4 นักดนตรี 
2.4.1 นาย กระจาน ปลิน  
2.4.2 นาง จิล ดาลิน 
2.4.3 นาย ปางติง ป๋อห ์
2.4.4 นาย กระจาน ฮาย  
2.4.5 นาย ดาโกด บรซิ ลิม 
2.4.6 นาย ดา โกด กรวิง 
2.4.7 นาย ดา จดัแบร๊ว 
2.4.8 นาย ดากจุ ควิน 
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2.4.9 นาย ดงั จากลิป 
2.4.10 นาย จิล กวิง 
2.4.11 นายเรอ จ า มารค์ 
2.4.12 นาย กระจาน ดิก     

2.5 การสืบทอดดนตรี 
3. การวิเคราะห์บทเพลงในวัฒนธรรมของชาวเกอฮอลัด เมืองดาลัด จัง

หวัดเลิมด่ง ประเทศเวียดนาม 
3.1 บทเพลงบรรเลง     

3.1.1 ออ่ เนีย้ม 
3.1.2 เด๊ก โก ้
3.1.3 โล ดา 
3.1.4 เป๊ป ตา จนู 
3.1.5 บา จอ 
3.1.6 ทิป แทป แทป 
3.1.7 เลง อาย  
3.1.8 โป เก๊ต  
3.1.9 เด ้เลอน  

3.2 บทเพลงขบัรอ้ง 
3.2.1 โอ มิ  
3.2.2 กา ปิง เอย๋ 
3.2.3 ลงัเบียง สะนิง 
 3.2.4 จวย เบียบ 
3.2.5 เกลอ เรย 
3.2.6 ยงั เกอเบอ๋ แอ เดอห ์
3.2.7 ทมั ป๊าย บั๊ป ยงั 

3.3 บทเพลงส าหรบัพิธีกรรม     
3.3.1 งานแต่งงาน 

 3.3.1.1 จวย เบียบ  
3.3.1.2 เป๊ป ตา จนู  
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3.3.2 งานปีใหม่ 
3.3.2.1 บา จอ  
3.3.2.2 เกลอ เรย  

3.3.3 งานพิธีทางศาสนา 
 3.3.3.1 ยงั เกอเบอ๋ แอ เดอห ์ 
 3.3.3.2 ทมั ป๊าย บั๊ป ยงั  

3.3.4 งานศพ 
3.3.4.1 ทิป แทป แทป 

ผูว้ิจยัไดบ้นัทึกบทเพลงเหล่านีเ้ป็นโนต้ดนตรีสากล เพื่อตอ้งการสื่อใหเ้กิดความ
เขา้ใจในบทเพลงเหลา่นีม้ากที่สดุ โดยการพยายามบนัทกึตามเสียงจรงิที่ปรากฏในบทเพลงเพื่อท า
การวิเคราะห์ต่อไป  ทั้งนี ้ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีและแนวทางในการวิเคราะห์บทเพลงจาก
แหล่งขอ้มลูต่าง ๆ หลายแหล่งขอ้มลู และไดก้ าหนดแนวทางในการวิเคราะหบ์ทเพลงของชาวเก
อฮอลดั โดยค านึงถึงความเหมาะสมและสิ่งที่ปรากฏใหเ้ห็นในบทเพลงเป็นหลกั โดยมีประเด็นใน
การวิเคราะหด์งันี ้

1.องคป์ระกอบภายนอก  
เป็นการวิเคราะหเ์พื่อทราบถึงสาระส าคญัโดยทั่วไปของบทเพลง โดยมี

รายละเอียดดงันี ้ 
1.1 ประวัติความเป็นมาของบทเพลง (Historical background) เพื่อ

อธิบายถึงประวตัิความเป็นมาของบทเพลง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าหรือต านานต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อ
ทราบถึงความเป็นมาของผูป้ระพนัธ ์

1.2 ความหมายของบทเพลง (Meaning) เพื่ออธิบายถึงความหมายของ
บทเพลงในภาพรวม  

 1.3 โครงสรา้งและรูปแบบ (Form & Structure) เพื่ออธิบายถึงโครงสรา้ง
และรูปแบบของบทเพลงในภาพรวม  

 1.4 พืน้ผิวของบทเพลง (Texture)  เพื่ออธิบายถึงลกัษณะรูปพรรณของ
บทเพลงในภาพรวม 

1,5 สื่อสรา้งเสียง (Medium) เพื่ออธิบายถึงแหล่งที่มาของการก าเนิด
เสียงในบทเพลง ไดแ้ก่ การใชเ้ครื่องดนตรตี่าง ๆ มาบรรเลงในบทเพลง 
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2. องคป์ระกอบภายใน  

 เป็นการวิเคราะหเ์พื่อทราบถึงรายละเอียดในเชิงดุริยางคศิลป์ของบท
เพลง โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

2.1 กลุ่มเสียง (Tone set & scales)  เพื่ออธิบายถึงกลุ่มเสียงที่ใชใ้นบท
เพลง รวมไปถึงการจดัเรียงเป็นบนัไดเสียง 

2.2 การด าเนินท านอง (Melodic Contour)  เพื่ออธิบายถึงการด าเนิน
ท านองในลักษณะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การด าเนินท านองในลักษณะเรียงล าดับขัน้ของเสียงใน
ทิศทางขึน้หรือทิศทางลง การด าเนินท านองในลกัษณะขา้มขัน้ในทิศทางขึน้หรือทิศทางลง รวมถึง
การด าเนินท านองในลกัษณะอื่น ๆ   

2.3 จงัหวะของท านอง (Melodic Rhythm) เพื่ออธิบายถึงจงัหวะท านอง
ของในลกัษณะตา่ง ๆ ที่ปรากฏในบทเพลง 

ขั้นน าเสนอขอ้มูล    
ผูว้ิจยัไดน้  าเสนอขอ้มลูเอกสารในลกัษณะรายงานการวิจยัฉบบัสมบรูณ์  โดยเรียบเรียง

และจ าแนกเนือ้หาออกเป็น 5 บท ไดแ้ก่ บทที่ 1 บทน า บทที่ 2 เอกสาร งานวิจัยและทฤษฎีที่
เก่ียวขอ้ง บทที่ 3 วิธีการด าเนินการศึกษาคน้ควา้ บทที่ 4 การวิเคราะหข์อ้มลูและบทที่ 5 การสรุป 
อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ   
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บทที ่4 
การวิเคราะหข้์อมูล 

1.ศึกษาสภาพสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันของชาวเกอฮอลัด เมืองดาลัด จัง
หวัดเลิมด่ง ประเทศเวียดนาม 

        1.1 สภาพสังคมของชาวเกอฮอลัด 
สภาพสงัคมของชาวเกอฮอลัดในปัจจุบันมีความแตกต่างไปจากอดีตอย่าง เห็นไดช้ัด 

โดยในอดีตนัน้ชาวเกอฮอลดัยงัไม่ไดมี้การติดต่อกับบุคคลภายนอกจึงยงัคงยึดถือความเช่ือและ
การปฏิบตัิตามๆกนัมา  แต่ ในช่วงที่ฝรั่งเศสไดเ้ขา้มามีบทบาทและไดใ้ชเ้มืองดาลดัเป็นที่พกัตาก
อากาศนั้น  ฝรั่งเศสไดน้ าความรูแ้ละการใช้ชีวิตในรูปแบบตะวันตกเขา้มาเผยแพร่ ท าให้ชาว
เวียดนามรวมไปถึงชาวเกอฮอลดัเริม่ท าตาม จงึท าใหใ้นปัจจบุนั ไดมี้การผสมผสานรูปแบบวิถีชีวิต
ในแบบดัง้เดิมและแบบสมยัใหม่ในบรบิทตา่งๆของชาวเกอฮอลดัดงัหวัขอ้ที่น่าสนใจต่อไปนี ้

1.1.1 วิถชีีวิตของชาวเกอฮอลัด 
ชาวเกอออลดันัน้เป็นกลุม่ ที่มีจ  านวนประชากรมากที่สดุในเมืองดาลดั จงัหวดัเลิมด่ง 

ประเทศเวียดนาม โดยเป็นกลุ่มชนที่มีประวัติอันยาวนาน แต่ยังคงรกัษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม
ผสมผสานกบัวิถีชีวิตในแบบสมยัใหม่ไดอ้ย่างลงตวั แต่ก่อนชาวเกอฮอลดัเกิดจากกลุ่มชนที่เรียก
ตนเองว่า ชาวหม่า เป็นกลุ่มแรกที่อาศยัอยู่บริเวณภูเขาทาดงักบัภูเขาทาดาในทางตอนเหนือของ
จังหวัดดงน่าย ซึ่งเป็นจังหวดัที่อยู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงใต ้ของประเทศเวียดนามในปัจจุบัน 
จากการลงพืน้ที่ไดค้วามว่าในสมยัก่อนชาวหม่ามีความเช่ือในเทพเจา้ผูส้รา้งสรรพสิ่งของโลก ที่มี
ช่ือเรียกว่า พระนดู จากความเช่ือดงักล่าวท าให้ชาวหม่าในเวลานัน้แยกตวักันออกไปตามความ
เช่ือที่ตนมี ในพืน้ที่ต่างๆ ซึง่ในเวลาตอ่มาไดมี้การเรียกช่ือกลุม่ตามลกัษณะการประกอบอาชีพและ
การตัง้ถิ่นฐานดงันี ้

1.กลุม่ พี ปอนม ใชเ้รียกกลุม่ที่ด  ารงชีวิตอยู่ในป่า เขา้ป่าและลา่สตัว ์
2.กลุม่ พี สเรใชเ้รียกกลุม่ที่ด  ารงชีวิตดว้ยการท านาและปลกูขา้ว 
3.กลุม่ พี โสร ์ใชเ้รียกกลุม่ที่ด  ารงชีวิตดว้ยการเลีย้งสตัวจ์  าพวกหมแูละสนุขั 
4.กลุ่ม พี ตอง ใชเ้รียกกลุ่มที่ด  ารงชีวิตดว้ยการท าไร่และมีเอกลกัษณใ์นการรอ้ง

ร  าท าเพลง 
5.กลุม่ พี ลดั ใชเ้รียกกลุม่ที่ด  ารงชีวิตดว้ยการท านาอยู่บนภเูขา 
6.กลุม่ พี เบิลย ใชเ้รียกกลุม่ที่ด  ารงชีวิตอยู่ในป่าลกึ 
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7.กลุม่ พี เลียง ใชเ้รียกกลุม่ที่ด  ารงชีวิตอยู่ตามลุม่แม่น า้ 
8.กลุม่ พี เตา ใชเ้รียกกลุม่ที่ด  ารงชีวิตดว้ยการท านาอยู่ทางทิศเหนือ 
9.กลุม่ พีเดิม ใชเ้รียกช่ือกลุม่ที่ด  ารงชีวิตดว้ยการท านาอยู่ทางทิศใต ้
10.กลุม่ พี ดีช ์ใชเ้รียกช่ือกลุม่ที่ด  ารงชีวิตแตกต่างจากกลุม่อื่นๆ 

จากกลุ่มต่างๆขา้งตน้ มีกลุ่มที่ออกเดินทางไปยังภูเขา ที่มีความเช่ือว่า พระนดูได้
สรา้งขึน้เป็นที่สดุทา้ย และเป็นสถานที่ ที่จะไดอ้ยู่ใกลช้ิดกบัพระนดมูากที่สดุ กลุม่นัน้คือกลุม่พี ลดั 
โดยค าว่าลดัมีที่มาจากลกัษณะของภูเขาที่มีความแหง้แลง้เหมือนภเูขาหวัโลน้ โดยภาษากลุ่มจะ
เรียกภูเขาลกัษณะนีว้่าลดั ดงันัน้จึงเป็นที่มาของช่ือกลุ่ม  แต่เม่ือเวลาผ่านไป กลุ่มพี ลดัไดมี้การ
ติดต่อกับผูค้นภายนอกมากขึน้จึงเกิดค าเรียกกลุ่มนีข้ึน้ใหม่คือค าว่าเกอฮอโดยค าว่าเกอฮอนั้น
ประกอบไปดว้ยค า สองค าคือค าว่า เกอกับค าว่าฮอซึ่งมีที่มาดังนี ้ค  าว่าเกอนัน้ เปรียบไดก้ับค า
น าหนา้ช่ือของคนในภาษาไทยเช่นค าว่าคุณหรือนาย ส่วนค าว่า ฮอ เกิดขึน้ในช่วงเวลาราว ค.ศ. 
1160 โดยมี เรื่องเล่ าว่า มีพี่ น้องอยู่  2 คน ช่ือ  ฮอ(HO) กับ  ฮี (HE) ในช่ วงนั้นคนพี่ คื อฮอ 
เปรียบเสมือนผูน้  าของคนหม่ากลุม่ พี ลดั ที่คอยดแูลชาวหม่าทกุๆคน สว่นนอ้งชาย นายฮี นัน้เป็น
เสมือนทูต ประจ ากลุ่มซึ่งนายฮีนั้นได้มีหน้าที่ออกไปติดต่อกับคนกลุ่มอื่นหรือชาวต่างชาติ
ตลอดเวลา เมื่อเริม่มีช่ือเสียงเป็นที่รูจ้กัของชาวต่างชาติ ชาวหม่ากลุม่นีจ้งึไดถ้กูเรียกตาม ผูน้  าของ
กลุ่มในเวลานัน้ว่า กลุ่มชนของคนฮอ หลงัจากนัน้จึงเป็นที่รูจ้กักนัต่อมาว่า ชาวฮอ ส่วนค าว่า ลดั 
นัน้ถกูยกมาจากกลุ่มพี ลดัก่อนหนา้ และน ามาต่อทา้ยค าว่าฮอ เป็นชาวฮอลดัหรือชาวเกอฮอลดั
เรื่อยมา  

โดยในปัจจบุนัชาวเกอฮอ ยงัแบ่งตนเองออกเป็น 5 กลุ่มใหญ่คือชาวเกอฮอจิล ,ชาว
เกอฮอสะเร,ชาวเกอฮอหม่าและชาวเกอฮอลดั ทัง้สี่กลุ่มนีย้งัคงอาศยัอยู่ในแถบภเูขาลงัเบียงแต่มี
กลุ่มสดุทา้ยคือ เกอฮอเมอนง ซึ่งอาศยัอยู่แถบจงัหวดัดั๊กลกั โดยกลุ่มเมอนงนีไ้ดแ้ยกออกไปเหตุ
จากความขดัแยง้และแย่งชิงอ านาจกนั เม่ือพ่ายแพจ้ึงไดอ้พยพยา้ยถิ่นฐานไป แต่ชาวเกอฮอทัง้ 5 
กลุม่นี ้มีเพียงชาวเกอฮอลดัท่ียงัคงรกัษาวิถีชีวิตและวฒันธรรมของตน มาจนถึงปัจจบุนั  

1.1.2 สภาพบ้านเรือน 
สภาพบา้นเรือนของชาวเกอฮอลดัจะมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ลกัษณะของบา้น

โดยทั่วไปจะเป็นบา้นชั้นเดียวมีการยกสูงจากพืน้ดินเล็กน้อยหรือ บางหลังก็จะสรา้งให้ติดกับ
พืน้ดินเนื่องมาจากสภาพพืน้ที่มีลักษณะเป็นเนินสูงต ่า ลักษณะของบา้นจึงตอ้งปลูกตามพืน้ที่
สลบักนัไป ส่วนวสัดจุะใชไ้มส้นที่หาไดท้ั่วไปเป็นหลกั หลงัคาทรงจั่วมงุดว้ยสงักะสี และหญา้จาก
ธรรมชาติ จากการศึกษาพบว่าลกัษณะการสรา้งบา้นเรือนในปัจจบุนัยงัคงมีคติความเช่ือ และสืบ
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ทอดรูปแบบมาจากอดีตแต่จะแตกต่างกนับา้งในดา้นของวสัด ุสิ่งแวดลอ้มและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป 
โดยชาวเกอฮอลดัมีเรื่องเลา่ในการสรา้งบา้นคือจะเริม่จากระยะแรกไดอ้าศยัอยู่ในถ า้ และต่อมาได้
มีเทพลักษณะคลา้ยเต่ามาสอนวิธีการสรา้งบ้านให้กับมนุษย ์โดยใช้ไม้ไผ่มาท าเป็นเสาสี่เสา
เหมือนสี่ขาของเต่า และมีหลงัคาทรงโคง้คลา้ยกระดองเต่า และจะตอ้งมีการบูชาไก่และไวนเ์พื่อ
ขออนญุาตพระผูเ้ป็นเจา้ก่อนสรา้งบา้นและก่อนเขา้บา้น อีกทัง้ยงัมีพิธีบชูาเทพเจา้เพื่อใหป้กป้อง
คุม้ครองรกัษาผูอ้ยู่อาศยัโดยบูชาดว้ยหมหูรือควายเท่านัน้แลว้จึงจะค่อยเริ่มสรา้งบา้นโดยชาวเก
อฮอลดัจะมีการเตรียมการอย่างนอ้ย 1 ปีโดยเริม่จากการวางแผนก าหนดขนาดสดัสว่นของบา้นให้
เหมาะสมกับพืน้ที่  และลักษณะการมุงหลังคาโดยรูปแบบของการสรา้งบ้านจะสามารถแบ่ง
ออกเป็น3 รูปแบบย่อยๆคือ 

1.ใชว้สัดุเป็นไม:้ไมไ้ผ่ในอตัราส่วน50:50 ไวส้  าหรบัสรา้งบา้นขนาดใหญ่ คงทน
เคลื่อนยา้ยยาก 

2.ใชว้สัดเุป็นใบไม:้ไม ้40:60ไวส้  าหรบัสรา้งบา้นที่มีขนาดกลาง 
3.ใชว้สัดุเป็นใบไม:้ไม ้20:80 สรา้งบา้นลกัษณะคลา้ยดอกเห็ด เคลื่อนยา้ยง่าย 

สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตการท าไรเ่ลื่อนลอย 
ลักษณะบ้านที่อยู่อาศัยของชาวเกอฮอลัดจะมีรูปแบบผสมผสานสอดคล้องกับ

ลกัษณะดงักล่าวและมีลกัษณะการออกแบบตกแต่งภายในคลา้ยคลงึกบัชนเผ่าเมอนง คือพืน้ที่ 2
ใน 3ของบา้นจะใชว้สัดทุี่หาไดง้่ายจากในป่า แต่ท าใหมี้ความคงทนและสามารถอยู่อาศยัไดน้าน
อย่างนอ้ย 15-20ปี หรือพยายามจะสรา้งใหส้ามารถอยู่ไดน้านอย่างนอ้ยสี่ชั่วอายคุน (ปู่ ย่าตายาย
พอ่แม่ลกูหลาน) โดยชาวเกอฮอลดันัน้มีวิวฒันาการดา้นรูปแบบการสรา้งที่อยู่อาศยัจากอดีตจนถึง
ปัจจบุนัสามารถแบ่งออกได ้4 ระยะดงันี ้

ระยะที่ 1 สภาพที่อยู่อาศยัช่วงเป็นชนเผ่าเรร่อ่น ช่วงนีย้งัเป็นกลุ่มชนที่อาศยัอยู่
ตามป่าเขา และยงัไม่รูจ้กัการเพาะปลกู แต่มีการเลีย้งสตัวเ์พื่อด ารงชีพและการเก็บของป่ากิน อีก
ทัง้ยังไม่มีการแบ่งแยกเป็นกลุ่มย่อยโดยยังเป็นกลุ่มชนขนาดใหญ่ที่เรียกตวัเองว่ากลุ่ม หม่า ซึ่ง
ยงัคงมีวิถีชีวิตแบบคนป่าเรร่อ่นยา้ยถิ่นฐานไปตามแหล่งหากิน และพกัอาศยัตามถ า้ เพิงผา หรือ
ท ากระโจมจากวสัดธุรรมชาติ 

ระยะที่ 2 สภาพที่อยู่อาศยัเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงที่เรียกว่ากลุ่ม หม่าช่วงนี ้
ไดเ้ริ่มมีการแบ่งแยกกลุ่มกันเป็นจิล ,สะเร ,หม่า,ลดัและเมอนง ซึ่งเริ่มมีการเพาะปลกูท านาตาม
เชิงเขา สว่นบนภเูขามีการเลีย้งสตัวเ์พื่อไวก้ิน และใชง้าน มีที่อยู่เป็นหลกัแหลง่ โดยอยู่กนัเป็นกลุม่ 
และมักจะสรา้งที่อยู่อาศัยรวมกันแบบหลายครอบครวั รูปแบบของที่พักอาศยัจึงมีลกัษณะยาว
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ต่อเนื่องกนัไปเป็นรูปสี่เหลี่ยมพืน้ผา้ เรียงต่อกนัยาวไปตามที่ราบเชิงเขา  แต่จะไม่ชอบอยู่บรเิวณที่
ราบตามชายน า้ เนื่องจากกลวัน า้ท่วม โครงสรา้งของตวัเรือนจะใชไ้มไ้ผ่เป็นวสัดหุลกั เสาเป็นไม้
เนือ้แข็ง ฝาผนงัและพืน้จะใชไ้มไ้ผ่ผ่าคลี่เป็นแผ่น หลงัคามงุดว้ยหญา้แฝก หรือใบไม ้ยกพืน้สงูจาก
พืน้ดินเล็กนอ้ยเพื่อไวเ้ลีย้งสตัวเ์ล็ก เช่นหม ูเป็ด ไก่ สนุขั สว่นสตัวใ์หญ่จะเลีย้งไวบ้รเิวณรอบบา้น 
อีกทัง้ยงัมีการสรา้งบา้นแบบหอคอยเป็นที่พกัอาศยัเพื่อดแูลความปลอดภยัจากสตัวป่์า และศตัรู
ดว้ย 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 1 ลกัษณะรูปแบบท่ีอยู่อาศยัของชาวเกอฮอลดัในอดีต                 

  ที่มา: Krajan Plin.(2011 ) 

ระยะที่ 3 สภาพที่อยู่อาศยัในช่วงนีล้กัษณะที่พกัอาศยัจะแยกออกจากกลุ่มเป็น
ครอบครวัเดี่ยว หรือเป็นสกลุเดียวกนั โดยแยกออกมาเป็นหลงัๆและเริม่ยา้ยลงมาสรา้งบา้นอยู่บน
พืน้ที่ราบชายน า้ระหว่างภเูขา เรียนรูก้ารปลกูขา้วบนพืน้ที่ราบที่มีน า้จากกลุม่ชนชาวญวน  รูปแบบ
บา้นเรือนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผา้ หลงัคาทรงจั่วยกพืน้สงูจากพืน้ดินมีบางหลงัที่ยกพืน้สงูมากขึน้เพื่อ
ท ากิจกรรมต่างๆ และไวเ้ลีย้งสตัวเ์ช่น หมู ววั ควาย มา้ วสัดุส่วนใหญ่ยงัคงเป็นไมไ้ผ่ผสมไมส้น 
หลงัคามงุดว้ยหญ้าแฝก หรือสงักะสี ผนังเป็นไมไ้ผ่แบ่งเป็นแผ่น แลว้ค่อยๆพฒันาโครงสรา้งเสา
เป็นไม ้ผนังเป็นไมส้น หลงัคามงุสงักะสี ภายในบา้นจะเป็นพืน้ที่โล่ง ตามแนวยาวของบา้น โดย
ส่วนของพืน้ที่นอนจะเป็น คนที่อาวโุสที่สดุในบา้นจะอยู่ดา้นขวาสดุ ไล่เรียงต่อมาตามล าดบัอายุ 
สว่นของมีค่าจะถกูวางใสใ่นตะกรา้มีฝาปิดวางไวม้มุใดมมุหนึ่งของบา้นไม่มีหอ้งครวั และหอ้งนอน 
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แต่จะมีเตาไฟเรียกว่า เปอ นะฮะ อ๋วยห ์ ซึ่งจะอยู่กลางบา้น ใชส้  าหรบัท าอาหารและท าพิธีกรรม
ต่างๆ ทางฝ่ังซา้ยจะเป็นสว่นที่ใชเ้ก็บฟืนไฟไวใ้ชต้ลอดปีสว่นพืน้ที่ใตห้ลงัคาจะใชป้ระโยชนโ์ดยท า
เป็นชัน้ลอยต ่าลงมาจากข่ือพอพน้ศีรษะโดยใชไ้มไ้ผ่จกัเป็นเสน้แลว้สานใหเ้ป็นแผ่นผืนแขวนเพื่อ
เป็นพืน้ที่ใหว้างสิ่งของไดเ้ช่น กระบงุ ตะกรา้ส าหรบัเก็บขา้ว ขา้วโพด พรกิแหง้ ปลาแหง้ หนงัควาย
แหง้ และเมล็ดพนัธุต์่างๆ 

 

 

ภาพประกอบ 2 ลกัษณะรูปแบบท่ีอยู่อาศยัของชาวเกอฮอลดัในอดีต                               

ที่มา: KrajanPlin.(2011). 

 

ภาพประกอบ 3 ลกัษณะรูปแบบภายในบา้นที่อาศยัของชาวเกอฮอลดั                

ที่มา: นายชินพฒัน ์  ไทพาณิชย ์
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ระยะที่ 4 สภาพที่อยู่อาศยัในแบบปัจจบุนั โดยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตามความ
เจรญิและอิทธิพลของฝรั่งเศส ซึง่หลงัจากฝรั่งเศสเขา้มามีบทบาทต่อประเทศเวียดนามจงึสง่ผลต่อ
วิถีชีวิตของผูค้นในเวียดนามรวมถึงชาวเกอฮอลดัดว้ย ท าใหชี้วิตความเป็นอยู่ตอ้งปรบัเปลี่ยนไป
ตามสิ่งแวดลอ้มทางสงัคมดงันัน้ที่อยู่อาศยัจึงมีรูปแบบที่เปลี่ยนตามไปดว้ย บา้นเรือนต่างๆของ
ชาวเกอฮอลดัในระยะนีจ้งึเป็นบา้นในรูปแบบประยกุตท์ัง้รูปทรงและวสัด ุมีบางครอบครวัที่มีฐานะ
ก็จะสรา้งบา้นในรูปแบบยโุรปหรือบางหลงัก็ยงัรกัษาความเป็นอยู่ในรูปแบบเก่า คือมีลกัษณะเป็น
ปนูและไมส้ลบักนัไป 
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 ลกัษณะรูปแบบท่ีอยู่อาศยัของชาวเกอฮอลดัในปัจจบุนั       

ที่มา: นายชินพฒัน ์ไทพาณิชย ์ 

 

ภาพประกอบ 5 ลกัษณะรูปแบบท่ีอยู่อาศยัของชาวเกอฮอในปัจจบุนั 

ที่มา: นายชินพฒัน ์ไทพาณิชย ์ 
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1.1.3 การศึกษา 
การศึกษาของชาวเกอฮอลัดในปัจจุบันได้รบัการศึกษาอย่างทั่วถึงเนื่องมาจาก

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับเหมือนการศึกษาทั่ วไป  โดยเด็กที่อายุตามเกณฑ์นั้น
ผูป้กครองตอ้งมีหนา้ที่ส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนใกลบ้า้น โดยปัจจุบันชาวเวียดนามไดแ้บ่ง
ลกัษณะของการจดัการศกึษาในระบบและการศกึษานอกระบบ ดงันี ้

การศกึษาในระบบ  
1.เริ่มจากการศึกษาระดับก่อนเขา้ประถมศึกษา (Pre-School Education) 

คือการเลีย้งดเูด็ก ส  าหรบัเด็กที่มีอายตุัง้แต่ 2 ขวบถึง 5 ขวบจะเป็นชัน้อนบุาลส าหรบัเด็กเลก็  
2.ต่อมาไดแ้บ่งการจดัการศกึษา เป็นระบบ 5:4:3:4 กลา่วคือเด็กอายตุัง้แต่ 6 

ขวบตอ้งเขา้เรียนในระดบัประถมศกึษาเป็นเวลา 5 ปีไดแ้ก่เด็กที่มีอายตุัง้แต่ 6 ขวบถึง 10 ขวบเขา้
เรียนชัน้ประถมปีที่1-5 

 2.1 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ คือระดบั6-9 
2.2 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย คือระดบั10-12 

3. การศึกษาด้านเทคนิคและอาชีพ ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับระดับ
มธัยมศกึษาตอนตน้และตอนปลายได ้

4.การศึกษาระดับอุดมศึกษา แบ่งเป็นระดับอนุปริญญา  (Associate 
degree) และระดบัปรญิญาตร ี

5.การศึกษาต่อเนื่ อง เป็นการศึกษาส าหรับประชาชนที่พลาดโอกาส
การศกึษาในระบบสายสามญัและสายอาชีพ 

การศกึษานอกระบบ  
การศกึษานอกระบบนัน้มีไวส้  าหรบันกัเรียนในวยัเรียนแต่ไม่มีโอกาสไดเ้รียน

ในโรงเรียนในระบบ จะสามารถไปเรียนการศึกษานอกระบบในศูนยก์ลางการศึกษาต่อเนื่องใน
ระยะเวลากลางคืนได ้ อีกทั้งยังรวมไปถึงผู้ใชแ้รงงานที่จ  าเป็นจะตอ้งไดร้ีบการศึกษาในเวลา
กลางคืนจนถึงระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายไดเ้ช่นเดียวกนั 

ส าหรบัการศึกษาระดบัสงูของเวียดนามอนัไดแ้ก่การศึกษาระดบัอดุมศึกษา 
ล้วนแล้วแต่มีรากฐานมาจากการศึกษาในระบบของฝรั่งเศส สมัยที่ยังเป็นอาณานิคม โดย
สถาบันการศึกษาขั้นสูงนั้นส่วนใหญ่จะถูกพัฒนา โดยรัฐบาลได้วางนโยบายพัฒนาคุณภาพ
มหาวิทยาลยัโดยใชก้ารควบรวมมหาวิทยาลยัแห่งประเทศใหม้าอยู่ในเครอืของมหาลยัประจ าชาติ 
ซึ่งเป็นที่รูจ้กักนัดีคือ มหาวิทยาลยัแห่งชาติเวียดนาม โดยการศึกษาระดบัสงูของเวียดนามนัน้ มี
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ตัง้แต่ระดับปริญญาตรีที่มีคณะใหผู้ท้ี่สนใจเลือกอยู่มากมาย โดยใชเ้วลาในการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีใชเ้วลา 4 ปี เช่นเดียวกับการศึกษาในระดับปริญญาโทที่มีวิชาจ าเพาะสาขาใหผู้ท้ี่
สนใจเลือก โดยใชร้ะยะเวลาในการศกึษา 2 ปี และสดุทา้ยคือการศกึษาในระดบัปรญิญาเอกโดยมี
ระยะเวลาในการศกึษาทัง้หมด 3 ปีรวมเป็นการศกึษาทัง้หมด 9 ปีเต็ม 

โดยมหาลัยแห่งชาติเวียดนามนั้นถือไดว้่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ทางรฐับาล
ควบคมุคณุภาพการวิจยัใหเ้ทียบเคียงกบัสถาบนันานาชาติไดเ้ป็นอย่างดี และยงัมีการติดต่อกบั
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนที่มีการส่งนักเรียนแลกเปลี่ยน หรือการให้ทุนอีกมากมาย โดย
มหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนามที่มีช่ือเสียงมีอยู่ หลายมหาวิทยาลัย ซึ่งชาวเกฮอลัดที่สนใจ
จะตอ้งไปเรียนที่นครโฮจิมินหห์รือที่ฮานอยเป็นส่วนใหญ่ โดยมีรายช่ือมหาวิทยาลยัที่เปิดสอนใน
ระดบัการศกึษาขัน้สงูครา่วๆดงันี ้ 

1.มหาวิทยาลยัโฮจิมินหซ์ิตี ้(University of Ho Chi Minh City) 
2.มหาวิทยาลัยฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดัก (The Duc Technology 

Training University) 
3.มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีโฮจิมินหซ์ิตี ้(Ho Chi Minh City University of 

Technology) 
 4.มหาวิทยาลัยเกษตรกรรมและการป่าไม้โฮจิมินห์ซิตี ้(Ho Chi Minh 

City University of Agriculture and Sylviculture) 
 5.มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตร ์(University of Economics) 
 6.มหาวิทยาลยัการบญัชีและการเงิน (University of Economics) 
 7.ม ห า วิ ท ย า ลั ย ค รู โฮ จิ มิ น ห์  (Ho Chi Minh City Pedagogical 

University) 
 8.มหาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตรโ์ฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City 

Architecture University) 
 9.มหาลยักฎหมายฮานอย (Law University of Hanoi) 

โดยจากที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเพียงมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ๆเท่านั้น แต่ยังมี
มหาวิทยาลัยอีกเป็นจ านวนมากที่รองรบัการศึกษาในหลักสูตรต่างๆหลากหลายรูปแบบ ซึ่ง
การศึกษาของเวียดนามนั้นจะเป็นแบบ 5-4-3 แตกต่างกับของไทยเป็นแบบ 6-3-3 ที่เป็นเพียง
การศึกษาในระดับสามัญ 12 ปี(General Education) โดยของเวียดนามนั้นจะมีวัตถุประสงคท์ี่
แตกต่างจากประเทศไทยอยู่พอสมควร โดยประเทศเวียดนามนัน้จะใหป้ระชาชนที่มีความสามารถ
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ในการศึกษายังคงมีจิตวิญญาณในความเป็นสงัคมนิยมอยู่และยังตอ้งมีเอกลกัษณ์ประจ าชาติ
ควบคู่กันไป  อีกทั้งรฐับาลยังผลักดันให้มีความสามารถในการศึกษาต่อในดา้นต่างๆรวมไปถึง 
การศกึษาดา้นอาชีพใหท้ดัเทียบกบัประเทศอื่นๆ 

1.1.4 การประกอบอาชีพ  
อาชีพของชาวเกอฮอลดัในอดีตมักจะท านาท าไร่ปลกูขา้วโพด มันเทศ  เผือก และ

เลีย้งสตัวไ์วเ้พื่อเป็นอาหารส่วนพืชผกัสวนครวั และผลไมเ้ช่น พริก มะเขือ พืชสมุนไพร แตงกวา 
กลว้ย มะละกอ ฟักทอง น า้เตา้ ก็จะปลกูไวต้ามรัว้บา้น เพื่อใชร้บัประทานหรือมีไวเ้พื่อแลกเปลี่ยน
กนัโดยไม่มีการซือ้ขาย ส่วนรา้นคา้ตามหมู่บา้น หรือตลาดสดส่วนใหญ่จะเป็นพ่อคา้แม่คา้ที่เป็น
คนญวนมาท าการคา้ขายกับชาวเกอฮอลดัโดยจากการลงพืน้ที่ไดศ้ึกษาพบว่าชาวเกอฮอลดัใน
อดีตจะอยู่อย่างพอเพียง อาศยัธรรมชาติเป็นหลกัในการด ารงชีพ หลงัจากการท าไร่ ท านาเลื่อน
ลอยแลว้จึงค่อยพฒันาการเพาะปลกูพืชผกัสวนครวัไวก้ินเองรวมไปถึงการทอผา้จนถึงในปัจจบุัน 
แต่จะมีชาวเกอฮอลดับางกลุ่มรูจ้กัท าการเกษตรในรูปแบบใหม่ๆ พฒันาเป็นพืชเกษตรกรรมมาก
ขึน้เนื่องจากพืน้ที่ในจังหวัดเลิมด่ง หรือ เมืองดาลัดเป็นพืน้ที่ราบระหว่างภูเขาที่มีความอุดม
สมบรูณ ์เหมาะกบัการเพาะปลกู ซึง่เป็นเมืองที่มีอากาศเย็นตลอดทัง้ปี ดงันัน้พืชผลสว่นใหญ่จะมี
การเจริญเติมโตดี ท าใหมี้ผลผลิตมากสามารถส่งออกไปขายยงัต่างจงัหวดัได ้สรา้งรายไดใ้หช้าว
เกอฮอลัดอีกทางหนึ่ง จึงท าใหช้าวเกอฮอลดัมีอาชีพเพิ่มเติมจากอดีต เช่นการปลูกกาแฟ ดอก
ทานตะวัน ดอกกุหลาบ ดอกอาร์ติโชค และพืชผักผลไม้ตามฤดูกาลโดยเฉพาะ กาแฟ ดอก
ทานตะวนั จะเป็นที่นิยมมากในเมืองหลวงของเวียดนามและยงัมีการสง่ออกมายงัประเทศไทยอีก
ดว้ย 

 

ภาพประกอบ 6 การท าไรด่อกไมบ้นท่ีราบชายเขาของชาวเกอฮอลดัในปัจจบุนั           

ที่มา: นายชินพฒัน ์ไทพาณิชย ์ 
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ภาพประกอบ 7 การบรรจดุอกทานตะวนัเพ่ือสง่ไปยงัเมืองตา่งๆ         

ที่มา: นายชศูกัดิ ์ไทพาณิชย ์ 

จากขา้งตน้อาชีพที่เป็นเหมือนงานหลกัของชาวเกอฮอลดัคือการทอผา้ตัง้แต่อดีต
จนถึงปัจจุบนัคืออาชีพทอผา้ โดยสตรีชาวเกอฮอลดัจะสอดแทรกทัง้อารมณค์วามรูส้ึกและความ
งดงามของธรรมชาติไวใ้นผลงานผา้พืน้เมืองทกุชิน้ ซึง่สว่นมากผูห้ญิงชาวเกอฮอลดัจะถกูสอนเรื่อง
การทอผา้ตัง้แต่ยงัเด็กเม่ือว่างจากการท างานบา้นหรือว่างจากการท าไรท่  านาทกุคนจะตอ้งฝึกทอ
ผา้ใชเ้องถือว่าเป็นลกัษณะเฉพาะของผูห้ญิงชาวเกอฮอลดั โดยอปุกรณแ์ละเครื่องมือที่ชาวเกอฮอ
ลดัใชท้อผา้มีลกัษณะที่เรียบง่าย โดยที่ทอผา้ท าจากไมแ้ละไม่มีขาตัง้ แต่ใชว้ิธีนั่งทอ ท าใหส้ามารถ
เคลื่อนยา้ยไปทอที่ไหนก็ได ้เมื่อไม่ไดใ้ชง้านก็สามารถพบัเก็บไดส้ะดวก  
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ภาพประกอบ 8 การทอผา้อยู่หนา้บา้นของชาวเกอฮอลดั 

 ที่มา: นายชนิพฒัน ์ไทพาณิชย ์

อีกทัง้ชาวเกอฮอลดัในปัจจุบนัยังนิยมเลีย้งสตัวเ์ป็นอาชีพเพราะสามารถน าสตัวท์ี่
เลีย้งไวน้  ามาเพาะพนัธุห์รือแมแ้ต่น ามาประกอบอาหารไดเ้ป็นอย่างดี ส่วนมากแลว้จะเป็นไก่ หม ู
รวมไปถึงสตัวใ์หญ่ที่ใชป้ระกอบอาหารเช่นเนือ้ควายและเนือ้ววั  อีกทัง้ยงัปลกูกาแฟและส่งเมล็ด
กาแฟออกขายรอบเมืองดาลดัและจงัหวดัต่างๆ 
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ภาพประกอบ 9 การเลีย้งสตัวข์องชาวเกอฮอลดั 

  ที่มา: นายชนิพฒัน ์ไทพาณิชย ์

 

ภาพประกอบ 10 อาชีพขายกาแฟพืน้เมือง   

 ที่มา: นายชนิพฒัน ์ไทพาณิชย ์
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        1.2 วัฒนธรรมของชาวเกอฮอลัด 
วฒันธรรมของชาวเกอฮอลดั นัน้ ยงัเป็นสิ่งที่มีความน่าสนใจ โดยจากศึกษาพบว่า ชาว

เกอฮอลัดยังคงมีวัฒนธรรมในแบบดัง้เดิม ที่มีการผสมผสานกับวัฒนธรรมในแบบสมัยใหม่ได้
อย่างลงตัว เช่นศาสนา พิธีกรรม รวมไปถึงที่มาของภาษา , การแต่งกาย และอาหารที่ยังคงสืบ
ทอดกนัมาตัง้แต่บรรพบรุุษ ดงันี ้

1.2.1 ศาสนาและความเชื่อ 
ในอดีตชาวเกอฮอลดัไม่ไดมี้ศาสนาเป็นของตนเอง มีเพียงความเช่ือเรื่องของพระใน

ใจโดยมีช่ือวา่ พระนด ูซึง่ชาวเกอฮอลดัเช่ือวา่ คือเทพที่สรา้งจกัรวาลขึน้มา  โดยมีเรื่องเลา่วา่พระน
ด ูนัน้มีลกูทัง้หมด 12 คน โดยแต่ละคนมีหนา้ที่แตกตา่งกนัดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต่อมาเม่ือเทพนดูไดแ้บ่งหนา้ที่ใหลู้กๆทัง้ 12 ใหดู้แลโลกแต่แลว้ เทพกานากับเทพ
เกอยทุไดต้กหลมุรกักนัและใหก้ าเนิดบตุรอีก 7 คนคือ 

1.เกอเจอลา ดแูลโลกในช่วงเวลาเชา้ถึงกลางวนั 
2.เกองาย ดแูลโลกในช่วงเวลาเชา้ถึงกลางวนั 
3.กามะโห ดแูลโลกในช่วงเวลากลางวนัถึงกลางคืน 

ล าดบั ช่ือ หนา้ที่ 

1 เกอชงุ ดแูลทอ้งฟ้า 
2 เกอ กราง ผูส้รา้งสายฟ้า 

3 เกอ เชียง ดแูลพืน้ดิน 
4 เกอแชต ดแูลพระอาทิตยแ์ละดวงจนัทร ์

5 กานา พระอาทิตย ์
6 เกอแต ดแูลเก่ียวกบัลม 

7 เกอตาง ดแูลเก่ียวกบัการตาย 
8 เกอกละ ดแูลผี 

9 เกอกลาย ดแูลมงักร 
10 กาปิง ดแูลป่า-เขา 

11 กากลอง ดแูลทะเล 
12 เกอยทุ พระจนัทร ์
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4.กามงั ดแูลโลกในช่วงเวลากลางวนัถึงกลางคืน 
5.กาอาง ดแูลโลกในช่วงเวลาเชา้ถึงกลางวนั 
6.กาเดรมิ ดแูลโลกในช่วงเวลาเชา้ถึงกลางวนั 
7.เกอเฮอลิง ดแูลโลกในช่วงเวลากลางวนัถึงกลางคืน 

**หมายเหต ุสามารถทราบถงึเพศชายและเพศหญิงไดจ้ากอกัษรตวั K แทนผูช้าย และ Ka แทน

ผูห้ญิง 

โดยได้แบ่งหน้าที่กันว่า เกอเจอลา, เกองาย, กาอางและกาเดริมเป็นเทพแห่ง
ช่วงเวลาเชา้ถึงกลางวนัสว่น กามะโห, กามงัและ เกอเฮอลิงเป็นเทพแห่งกลางวนัถึงกลางคืนโดยมี
เรื่องเล่าว่าในวันหนึ่งเทพเกองายไดข้อเทพกานา(พระอาทิตย์) ผูเ้ป็นแม่ ลงไปเที่ยวเล่นที่โลก
มนษุย ์ในช่วงเวลานัน้ที่โลกมนษุยไ์ดมี้การจดัเทศกาล ฉลองพระผูเ้ป็นเจา้ มีชาวบา้นมากมายมา
รว่มกนัท ากบัขา้วบชูาสตัวป่์า เกองายไดพ้บกบัผูห้ญิงเธอมีช่ือวา่กาปิง ซึง่มีความงดงามเป็นอย่าง
มาก จงึท าใหเ้กองายตกหลมุรกัและไดใ้ชพ้ลงัวิเศษเพื่อใหมี้ความสมัพนัธก์บันางก่อนจะกลบัไปยงั
จกัรวาลของตน ส่วนกาปิงก็มีความรูส้กึว่านางไดฝั้นว่าพบรกักบัชายผูห้นึ่ง หลงัจากนั้นไดไ้ม่นาน 
กาปิง ก็ไดต้ั้งครรภ์ขึน้ โดยที่นางก็ไม่ทราบว่าใครคือพ่อของทารกในครรภ์ เพราะนางไม่เคยมี
ความสมัพนัธก์บัชายใดมาก่อน นอกจากในความฝันนัน้ เหตกุารณน์ีท้  าใหค้รอบครวัของนางอบั
อายอย่างมาก ต่อมานางก็ไดใ้หก้ าเนิดทารกนอ้ยผูน้ีแ้ละตัง้ช่ือว่า เซอราย  แต่เม่ือเซอรายเติบโต
ขึน้ในโลกมนษุยก์ลบัไดร้บัการดถูกูจากกลุม่ชนในหมู่บา้นวา่เป็นเด็กไม่มีพ่อและถกูกลั่นแกลง้จาก
คนในหมู่บา้นมาตลอด จึงท าใหเ้ซอรายรูส้กึเศรา้เสียใจมาก จึงตดัสินใจถามแม่ว่าพ่อของเขาเป็น
ใครกาปิงจงึตดัสินใจบอกลกูชายของตนวา่ พอ่น่าจะเป็นเทพที่อยู่บนจกัรวาล   

ในวันหนึ่งขณะที่เซอรายก าลังล่าสัตวใ์นป่า ไดพ้บกับเทพข่ีมา้ลงมาเพื่อดูแลมวล
มนุษย ์จึงสอบถามว่าเทพผูน้ี ้ว่าเป็นใคร เทพดงักล่าวแจง้ว่า เธอช่ือกามังจะลงมาตรวจตราโลก
มนษุยใ์นยามค ่าคืน เซอรายจึงถามว่ารูจ้กัพ่อของตนหรือไม่ เม่ือกามงัเห็นจากรูปรา่งลกัษณะของ
เซอรายก็ทราบโดยทนัทีวา่นี่คือบตุรของเกองาย พี่ชายของตนที่จะลงมาโลกมนษุยใ์นช่วงเชา้ จงึได้
บอกกบัเซอรายวา่ ถา้อยากพบพอ่ของตนใหม้าที่แห่งนีอ้ีกทีในเวลาเชา้ โดยในเชา้วนัต่อมาเซอราย 
ก็มารอที่แห่งเดิมและไดพ้บกับชายผูห้นึ่ง ข่ีมา้ขาวลงมาจากทอ้งฟ้า เม่ือชายคนดังกล่าวไดเ้ห็น
เซอรายก็มีความยินดีอย่างยิ่ง และแจง้ว่าตนคือพ่อของ เซอรายและไดเ้ชือ้เชิญให ้ขึน้ไปจกัรวาล
กบัตน พรอ้มทัง้มอบพลงัใหก้บัเซอรายเสมือนเทพอีกองคห์นึ่ง เม่ือเซอรายไดพ้ลงัดงักลา่ว จึงหวน
คิดถงึความโกรธแคน้มนษุยท์ี่เคยดถูกูตนในอดีต จงึไดใ้ชพ้ลงัท าลายตน้ไม ้สตัวป่์าบนภเูขาหวัโลน้
แห่งนัน้จนหมดสิน้ ท าใหม้นษุยท์ี่อาศยัอยู่บรเิวณนีไ้ดร้บัความเดือดรอ้นเป็นอย่างมาก มนษุยจ์งึได้
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จัดพิธีขอขมาเทพเจา้และไดต้ัง้อธิษฐานสญัญาว่าจะอยู่ดูแลที่แห่งนีใ้หด้ีอีกทั้งยังขอขมาต่อสิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ิจากการล่วงเกินต่างๆเซอราย จึงใหอ้ภัยและอนุญาตใหช้าวหม่ากลุ่มนีไ้ดอ้าศัยอยู่มา
จนถึงปัจจบุนั                                           

หลงัจากที่ฝรั่งเศสเขา้มามีบทบาทในวิถีชีวิตของชาวเวียดนามรวมไปถึงชาวเกอฮอ
ลดัความเชื่อเรื่องพระในใจก็เปลี่ยนไป  โดยฝรั่งเศสไดน้ าศาสนาครสิตม์าเผยแพรแ่ละสอดแทรกไป
ในบริบทต่างๆ จึงท าใหช้าวเกอฮอลดัจากราวหา้หม่ืนคน สามหม่ืนคนนับถือศาสนาคริสตน์ิกาย
คาทอลิกและอีกสองหม่ืนคนนบัถือนิกายโปรเตสแตนต ์โดยเฉพาะชาวเกอฮอลดัมกัจะเขา้โบสถ์
ทุกๆวนัหรืออย่างนอ้ยอาทิตยล์ะ 3 วนัโดยแบ่งเป็นช่วงเวลาคือวนัจันทรถ์ึงวนัเสารมี์ 2 ช่วงเวลา 
เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น . ถึง 07.30 น . และเวลา 09.00 น . ถึง 10.00 น . ส่วนวันอาทิตย์มี  3 
ช่วงเวลาคือตอนเชา้เวลา 06.00 น. ถึง 07.30 น. และเวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น.โดยมีตอนบ่าย
เพิ่มอีกหนึ่งรอบคือ เวลา 16.30 น. ถึง 18.00 น.วนัอาทิตยถื์อว่าเป็นวนัที่ส  าคญัมากที่ทุกคนตอ้ง
เขา้โบสถใ์นช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ถา้ขาดเขา้โบสถว์นัอาทิตยจ์ะเป็นบาปตอ้งท าพิธีลา้งบาปกับ
บาทหลวง เม่ือในวันอาทิตย์ที่  7 กรกฎาคม 2562 ได้มีพิธีใหญ่ที่โบสถ์เย๋า ซือ้ ลังเบียง โดยมี
บาทหลวงมาจากประเทศอิตาลีมาท าพิธีสวดขอพรมหาสนิทจากพระเยซูคริสต์ เป็นการประชุม
ใหญ่ของคาทอลิกและเป็นครัง้แรกของชาวเกอฮอลดัที่ไดจ้ดัพิธีนีโ้ดยในพิธีมีดนตรีและการแสดง
ของชาวเกอฮอลดัรว่มในพิธีอย่างยิ่งใหญ่ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 11 พิธีในโบสถ ์เย๋า ซือ้ ลงัเบียง   

ที่มา: นายชินพฒัน ์ไทพาณิชย ์ 
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1.2.2 พธิีกรรมต่างๆ                                                                                                                                            
พิธีกรรมของชาวเกอฮอลดันัน้ เป็นเรื่องเล่าที่มีอยู่จริงโดยผูว้ิจยัไดร้บัขอ้มลูจากนาย

ปางติง ป๋อห ์ที่เคยพบเห็นพิธีกรรมต่างๆเม่ือสมยัยงัเด็ก โดยในปัจจบุนัไม่ค่อยพบพิธีกรรมแบบนี ้
ใหเ้ห็นแลว้ มีเพียงรูปที่สามารถยืนยนัไดว้่าพิธีกรรมต่างๆนัน้เคยมีอยู่และมีความส าคญัและคอย
ยดึเหนี่ยวจิตใจของชาวเกอฮอลดัในอดีตดงันี ้

1.2.2.1 พิธีโจ ้ยาง กวย  
พิธีโจ้ ยาง กวย เป็นความเช่ือที่อยู่ในอาชีพเกษตรกรรมที่ เก่ียวข้องกับการ

เจรญิเติบโตของการเพาะปลกู โดยพิธีโจ ้ยาง กวยคลา้ยกบัพิธีมอบขา้วใหม่จงึเป็นหนึ่งในกิจกรรม
แบบดัง้เดิมของชาวเกอฮอลดั โดยพิธีนีมี้ขึน้เพื่อเตือนใหเ้ห็นคุณค่าของขา้ว ซึ่งจะจัดพิธีบริเวณ
ลานกลางแจง้ที่ติดกบัทุ่งนาของหมู่บา้น จะมีพิธีกรรมเล็กหรือใหญ่ขึน้อยู่กบัจ านวนคนที่เขา้รว่ม 
โดยจะมีการตัง้เสาโทเท็ม(ซ่ึงเป็นเสาท่ีชาวเกอฮอลดัเช่ือวา่จะส่ือถึงพระเจา้) ในพิธีน้ีผูน้ าหมู่บา้นจะ
มีบทบาทหลกัในการเชิญสมาชิกผูส้งูอายุในหมู่บา้นมาประชมุเพื่อหารือเก่ียวกบัการเตรียมความ
พรอ้มและก าหนดงานเพื่อใหแ้น่ใจว่าพิธีดงักล่าวจะสมบูรณถ์ูกตอ้งตามหลกัปฏิบตัิ  ในพิธีกรรม
การบูชาจะประกอบไปดว้ยขา้วหอมมะลิที่เก็บเก่ียวใหม่ ไวน์  หมแูละสตัวป่์าที่ไดจ้ากการล่า ใส่
กระทงวางบน แท่นบูชาหลักขนาดเล็กที่ใตเ้สาโทเท็ม โดยเสาจะไดร้บัการตกแต่งดว้ยลวดลาย
ต่างๆ ซึ่งตามวฒันธรรมของชาวเกอฮอลดัจะใชส้ีขาวเป็นสญัลกัษณข์องโลกฝ่ายวิญญาณติดอยู่
ดา้นบนของเสาและยังมีนกที่ท  าดว้ยไมไ้ผ่แขวนไวแ้ต่ละเสา โดยเช่ือว่านกสามารถบินไปสวรรค์
เพื่อพบกบัพระเจา้และบรรพบรุุษของพวกเขา 

โดยชายชาวเกอฮอลดัจะเป่ากัมป้วดเพื่อเชิญเทพเจา้ จากนัน้ทุกคนจะอ่านค า
อธิษฐานดว้ยกันโดยค าสวดจะกล่าวว่า “ขอให้พระเจา้ให้พืชผลเราเป็นพืชที่ดี เป็นปีที่ดีและมี
อาหารใหเ้หลือส าหรบัปีถัดไป”คนที่เขา้ร่วมพิธีจะฆ่าควายและควายจะถูกฆ่า อย่างรวดเรว็ที่สดุ
เพราะชาวเกอฮอลดัเช่ือว่าควายตายเร็วเท่าไหร่จะท าใหพ้วกเขามีพืชที่ดีและอาหารที่เพียงพอ 
หลงัจากพิธีเสรจ็ทุกคนจะกลบัไปท าพิธีที่บา้นของตนและมกัจะฆ่าไก่เพื่อไหวบ้รรพบุรุษอีกทัง้ยงั
น าเลือดของไก่มาถูที่หน้าผากของสมาชิกในครอบครวัส่วนขนไก่จะเก็บไวท้ี่มุมของบ้านและ
อธิษฐานขอใหโ้ชคดีตลอดปี 
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ภาพประกอบ 12 การท าพิธีโจ ้ยาง กวยของชาวเกอฮอลดัในอดีต    

ที่มา:Viet Nam News.(2014) 

1.2.2.2 พิธีปรา้เบียง 
พิธีปรา้ เบียง เป็นพิธีที่ชาวเกอฮอลดัมกัใชใ้นการขบัไล่โชครา้ย ส าหรบัคนที่คิด

วา่ตวัเองก าลงัจะมีเคราะหห์รือก าลงัเจ็บปวดดว้ยอบุตัิเหต ุโดยชาวเกอฮอลดัจะมีวิธีการน าเป็ดมา
เป็นตวัแทนโดยใชแ้ต่เป็ดเท่านัน้โดยในพิธีการคือน าเป็ดมาตดัท่ีคอและน าเลือดจากคอของเป็ดมา
แตะที่ใบหนา้ของผูท้ี่โชครา้ยและจะมีวิธีการขอขมาและสวดออ้นวอนต่อพระเกอ ตาง ซึ่งเป็นลกู
ของพระนดจูากที่กลา่วไวใ้นขา้งตน้เก่ียวกบัศาสนา โดยคนขอขมาจะเป็นใครก็ไดท้ี่มีอายมุากกว่า
คนที่มีเคราะหอ์าจจะเป็นพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตายาย และหลงัจากท าพิธีเสรจ็แลว้ในสว่นของคอเป็ดที่ถูก
ตดัตอ้งทิง้ไปเหลือแต่ล  าตวัของเป็ดที่สามารถน ามากินต่อไปไดซ้ึ่งสามารถท าไดห้ลายครัง้โดยชาว
เกอฮอลดัจะแบ่งจากการประสบเหตรุา้ยต่างๆโดยแบ่งเป็น 2 แบบคือ 1. การไล่ จะใชเ้ฉพาะเวลา
ชาวเกอฮอลดัเช่ือว่าผูท้ี่โชครา้ยมีคนคอยแช่ง หรือผีเขา้ ซึ่งจะใชค้  าหยาบคายในการขบัไล่สิ่ งนัน้ๆ 
2.การขอ คือการขอขมาต่อสิ่งที่อยู่สงูกว่าตัวเองเช่นขอพระยังดูใหพ้รหรือขอใหห้ายจากโรครา้ย 
โดยในแบบท่ีสองนีจ้ะเป็นการใชค้  าที่สภุาพ 
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ภาพประกอบ 13 การท าพิธีปรา้เบียงของชาวเกอฮอลดัในอดีต  

 ที่มา:Dalat Trip Jsc.(2020) 

1.2.2.3 พิธีกรรมเมอ ตา เชิอต  
เป็นพิธีที่อยู่ในงานศพของชาวเกอฮอลดั ในสมยัก่อนพิธีกรรมนีเ้ม่ือมีคนตายศพ

ที่ตายจะถกูน ามาตัง้ไวก้ลางบา้นโดยใชเ้วลา 3 วนั ซึ่งบา้นของคนที่ตายจะเป็นเจา้ภาพในการลม้
ควายเพื่อเลีย้งคนที่มาเฝ้าศพรวมไปถึงแขกที่จะน าสตัวต์่างๆมาเลีย้งรวมกันในพิธีนีโ้ดยในพิธีจะ
เริม่จากการนั่งคยุกนัโดยสามารถคยุไดท้กุอารมณ ์เช่นตลก ยิม้ หวัเราะ โศกเศรา้ เสียใจไดท้กุเรื่อง
โดยจะมีการน าเครื่องดนตรีต่างๆมาเล่นเพื่อคนที่ตายไปแลว้ไดร้บัความรูส้ึกสนุกหรือเสียใจดว้ย 
และสดุทา้ยก็จะน าโลงศพที่เตรียมไวม้าใส่ศพในพิธีการนีจ้ะใชโ้ลงที่ถกูเตรียมไวน้านแลว้ ซึ่งจะใช้
ตน้ไมใ้หญ่มาขุดตรงกลางตน้ใหส้ามารถใส่ศพไดพ้อดีและพิธีกรรมนีจ้ะมีความเช่ือที่ว่าผูม้าร่วม
งานจะแสดงความสขุเพราะคนที่ตายไปแลว้ชาวเกอฮอลดัจะเช่ือว่าผูน้ัน้จะไปสบายกว่านี ้โดยใน
พิธีนีช้าวเกอฮอลดัจะท ากนัอยู่ 2 แบบคือ 1.ชาวเกอฮอจะคิดถึงคนที่ตายและพูดเรื่องสนุกสนาน
พูดถึงผูต้ายตอนยงัมีชีวิตอยู่ ในแบบที่ 2.จะพูดเรื่องเศรา้ในท านองที่ว่าคนที่ตายจะไม่กลบัมามี
ชีวิตอีกแลว้และขอใหไ้ดเ้จอกนัใหม่ในชาติหนา้ พรอ้มเสียงดนตรีของชาวเกอฮอลดับรรเลงตลอด
พิธี 
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ภาพประกอบ 14 การท าพิธีเมอ ตา เชิอต ของชาวเกอฮอลดัในอดีต                        

ที่มา: KrajanPlin.(2011). 

1.2.2.4 พิธีปะ ที โบ๊ชและพิธีเซียม ซะ  
พิธีปะ ที โบ๊ช และเซียม ซะเป็นพิธีของการต่ออาย ุซึ่งชาวเกอฮอลดัในสมยัก่อน

ถือว่าเป็นพิธีกรรมที่ส  าคญัมาก โดยสามารถแบ่งเป็น 2 แบบคือแบบแรกส าหรบัคนที่ไม่มีชีวิตอยู่
แลว้ที่ชาวเกอฮอลดัเรยีกว่าปะ ที โบ๊ช สว่นแบบที่ 2 ส าหรบัคนที่ยงัมีชีวิตอยู่ก็สามารถท าพิธีฉลอง
อายุไดโ้ดยชาวเกอฮอลัดเรียกว่า เซียม ซะโดยพิธีทั้งสองนีจ้ะเป็นการขอรอ้งต่อพระผูน้ับถือคือ 
พระนดู ส  าหรบัผูท้ี่ตายไปแลว้ลกูหลานก็จะขอใหผู้ต้ายนัน้มีความสขุอยู่บนสวรรคแ์ละคอยช่วย
พระนด ูอีกทัง้ยงัขอพรใหล้กูหลาน ญาติพี่นอ้ง มีแต่ความสขุ แต่ถา้ผูน้ัน้ยงัมีชีวิตอยู่ก็จะขอใหมี้
สขุภาพรา่งกายแข็งแรงและอยู่กบัลกูหลานไปนานๆโดยพิธีนีช้าวเกอฮอลดัจะน าควายมาฆ่าและ
ใชค้วายตวันีท้  าพิธีขอขมา และใหเ้ป็นตวัตายตวัแทน โดยหลงัจากท าพิธีเสรจ็ก็สามารถน าควาย
มาแบ่งกนักินต่อไปได ้ซึ่งญาติพี่นอ้งที่มารว่มพิธีดงักล่าวก็จะน าของต่างๆมารว่มพิธีดว้ยเช่น เงิน
ทอง ไวน ์ผา้หรือเครื่องแตง่ตวั รวมไปถึงเนือ้หมแูละเนือ้ไก่ เพราะเชื่อวา่จะไดพ้รเช่นเดียวกนั 
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ภาพประกอบ 15 การท า พิธีฉลองอายปุะ ที โบ๊ช และเซยีม ซะ ของชาวเกอฮอลดัในอดีต  

  ที่มา: KrajanPlin.(2011). 

1.2.3 ภาษา 
ภาษาของชาวเกอฮอลดัแต่เดิมนัน้ไม่มีภาษาเขียนเป็นของตนเอง มีเพียงภาษาพดูที่

ใชใ้นการติดต่อสื่อสารกันเท่านั้น จนกระทั่งตอ้งเริ่มมีการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนสินคา้
ระหว่างประเทศต่างๆ เหตนุีท้  าใหช้าวเกอฮอลดัไดร้บัอิทธิพลทางภาษาเขียนจากชนชาติต่างๆมา
ดว้ยโดยเริ่มจากเม่ือประมาณ 200 ปีก่อน เชื่อวา่ชาวฮินดีท่ีเคยอาศยัอยู่ในแถบประเทศอินโดนีเชีย
ปัจจบุนั ไดเ้ขา้มาเผยแผ่ศาสนาฮินดีทางตะวนัตกของประเทศเวียดนาม และน าภาษาสนัสกฤตมา
ใชใ้นกลุม่ประเทศที่ไดร้บัอิทธิพลต่างๆ นอกเหนือจากเวียดนามแลว้ ยงัมีกมัพชูา ประเทศไทย เป็น
ตน้ แต่ภาษาดงักลา่วยงัไม่ไดใ้ชอ้ย่างแพรห่ลายในกลุม่ชาวเกอฮอลดัเนื่องจากอยู่ในป่าลกึและยงั
ไม่มีใครเขา้ถึง ซึ่งในช่วงเวลาดงักลา่ว ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามก็ไดมี้การติดต่อสื่อสาร
กบัประเทศจีน จึงท าใหไ้ดร้บัอิทธิพลจากภาษาจีนในช่วงเวลานัน้ แต่ภาษาดงักล่าวก็ยงัเขา้ไม่ถึง
กลุ่มชาวเกอฮอลดัอยู่ดีจนกระทั่งในช่วงประมาณ 100 ปีก่อน ชาวฝรั่งเศสไดเ้ขา้มามีอิทธิพลใน
ประเทศเวียดนาม และไดมี้การเผยแผ่ทัง้ศาสนา และภาษา โดยภาษาเขียนของชาวฝรั่งเศสนัน้ได้
เขา้ถึงกลุ่มชาวเกอฮอลัดผ่านทางนักบวชที่มาเผยแผ่ศาสนา ท าใหช้าวเกอฮอลัดเรียนรูท้ี่จะใช้
ภาษาเขียนแบบฝรั่งเศสมาจนถึงปัจจุบัน แต่ในรูปแบบของภาษาเขียนได้มีการผันเสียงหรือ
วรรณยกุตท์ี่แตกต่างกบัภาษาฝรั่งเศสตน้ฉบบั และภาษาเวียดนาม โดยมีขอ้สนันิษฐานวา่ไดมี้การ
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ผสมผสานทางภาษาจากทัง้ฝรั่งเศสและภาษาจีน น ามาปรบัใช้ใหก้ลายเป็นภาษาเกอฮอลดัใน
ปัจจบุนั โดยผูว้ิจยัไดจ้  าแนกตวัอกัษร ประโยค และค าอา่นต่างๆพอสงัเขปดงัตอ่ไปนี ้

ตารางเปรียบเทียบระหว่างภาษาไทยกบัภาษาเกอฮอลดัท่ีใชเ้รียกญาติ และบุคคลใน
ครอบครัวและค าอ่าน 
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ตารางเปรยีบเทียบระหวา่งภาษาไทยกบัภาษาเกอฮอลดัที่ใชท้ั่วไปและค าอา่น 
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ตารางเปรยีบเทียบจ านวนนบัตวัเลขสากลกบัจ านวนนบัในภาษาเกอฮอลดัและค าอา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**หมายเหต ุภาษาของชาวเกอฮอลดัจากทัง้หมดขา้งตน้นี ้ผูว้ิจยัไม่ไดค้  านงึถึงหลกัสทัศาสตรแ์ต่

อย่างใด 
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1.2.4 การแต่งกาย 
การแต่งกายของชาวเกอฮอลัดนั้นในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต

ค่อนขา้งมากเนื่องจากความเจรญิเขา้มาจงึท าใหช้าวเกอฮอลดั น าการแตง่กายในแบบสมยัใหม่มา
ใช ้แตถ่ึงอย่างไรการแต่งกายของชาวเกอฮอลดัแบบเดิมก็ยงัคงมี  ซึง่เป็นชดุแต่งกายประจ าชนเผ่า
ในโอกาสส าคญัๆต่างๆเช่นงานพิธีกรรม งานปีใหม่ งานแต่งงาน หรือแมแ้ต่การแสดงดนตรี หาก
กลา่วถึงกางแต่งกายในอดีตนัน้มีเรื่องเลา่วา่ผูห้ญิงชาวเกอฮอลดัจะนิยมการทอผา้เองเพื่อใชเ้องใน
ครอบครวั ลกัษณะเป็นเสือ้โคท้เปลือกไม ้ โดยน าเปลือกไมม้าตดัออกเป็นชิน้ๆ ตามความยาวของ
กระโปรงแลว้พบัเป็นสองทบ น าไสด้า้นในออกหลงัจากนัน้จึงน าแผ่นเปลือกไมด้า้นนอกมาท าให้
แหง้ ตดัออกเป็นแผ่นๆดว้ยมีดแลว้มาเย็บใหเ้ขา้ดว้ยกนัเป็น เสือ้หรือกระโปรงก็ได ้ต่อมาไดเ้รียนรู ้
วิธีการทอผ้าจากต้นฝ้าย โดยการน าต้นฝ้ายมาแกะเอาเมล็ดออก และน าไปผึ่งแดดให้แห้ง 
หลงัจากนัน้น าไปบดและยอ้มเป็นสีต่างๆ โดยจะมีการท าใหส้ีติดแน่นยิ่งขึน้โดยการใชร้ากกลว้ย
บางๆเผาและผสมในน า้ สว่นสีจะไดจ้ากธรรมชาติดงันี ้สีครามหรือสีน า้เงินไดม้าจากตน้ตรม สีแดง
ไดจ้ากตน้กอ สีเหลืองไดจ้ากขมิน้และสีฟ้าไดจ้ากขมิน้ผสมกบัใบมะม่วง 

อีกทัง้ผูห้ญิงชาวเกอฮอลดัเม่ือจะเริ่มทอผา้นัน้จะมีกฎอยู่ว่าในช่วงเจ็ดวนัก่อนจะเริ่ม
ยอ้มผา้คือตอ้งหา้มกินเนือ้สตัวแ์ละหา้มแต่งตวัเปลือยเปลา่หลงัจากยอ้มผา้เรียบรอ้ยแลว้ ใหน้  าผา้
มาตากใหแ้หง้จึงค่อยน ามามว้นและใส่ลงไปในกรอบดา้ยเพื่อจะน าไปทอต่อไป ส่วนลวดลายบน
ผา้ทอของชาวเกอฮอลดัสว่นใหญ่จะไดแ้รงบนัดาลใจจากความเช่ือ และความงานจากธรรมชาติที่
อยู่รอบตวัมาเป็นแนวคิดในการออกแบบลวดลาย ฉะนัน้ลวดลายที่ปรากฏจงึมีสญัลกัษณข์องพระ
อาทิตย ์พระจนัทร ์หรือสตัวต์่างๆเช่น เต่า แมลง นก ควาย พืชพรรณไม้ เช่น เมล็ดขา้ว ถั่ว งา  ซึ่ง
ลวดลายเหลา่นีจ้ะแฝงอยู่ตามเสือ้ผา้เครื่องใช ้รวมไปถึงลวดลายบนเครื่องดนตร ีเป็นตน้  

 
ภาพประกอบ 16 ลวดลายจากอดีตทีของชาวเกอฮอที่มีอิทธิพลตอ่ลวดลายในปัจจบุนั 

ที่มา: Linhnganiekdam.(2011)  



  68 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 17 ลวดลายบนผา้ของชาวเกอฮอลดัในปัจจบุนั       

 ที่มา: Linhnganiekdam.(2011)  

 ส่วนการสวมเครื่องแต่งกายจะมีรูปแบบต่างกนัระหว่างหญิงกบัผูช้าย คือผูห้ญิงเก
อฮอลดั จะสวมใส่กระโปรงยาว เสือ้เอวสัน้ส่วนผูช้ายชาวเกอฮอลดัจะสวมใส่เสือ้แขนสัน้ และผา้
คลมุศีรษะ โดยในสว่นผูช้ายจะมีลกัษณะการแต่งกายอยู่ 2 แบบคือส าหรบัคนธรรมดาทั่วไปจะใส่
ชดุที่ เรียกว่าตรอน ซึ่งเป็นลกัษณะผา้ปกติและไม่มีลวดลายส่วนแบบที่สองนัน้จะใชส้  าหรบัผูท้ี่มี
อ  านาจในครอบครวั หรือผูน้  าหมู่บา้น โดยจะมีความแตกต่างคือจะมีลวดลายของการปักบนผา้
จ านวนมากและสีสนัที่มากกวา่ปกติ 

 

ภาพประกอบ 18 การแต่งกายของชาวเกอฮอลดัในงานพิธีกรรม          

ที่มา: นายชินพฒัน ์ไทพาณิชย ์

 

สญัลกัษณ์แทนเต่า(ส่ีเหล่ียม) สตัวใ์นความเช่ือ 

สญัลกัษณ์แทนสตัวปี์กโผบิน เช่น นก ผเีส้ือ ผึ้ง 

และแมลงต่างๆ เป็นความงดงามของธรรมชาติ 

 สญัลกัษณ์แทนขาเต่ามี 4ขาส่ือถึงดิน น ้า ลม ไฟ 

เป็นพลงัของส่ิงมีชีวิต และการงอกงามของพืช 

สญัลกัษณ์แทนพระอาทิตย ์, พระจนัทร์ เทพท่ี 

ชาวเกอฮอเคารพบูชา 

สญัลกัษณ์แทนเมลด็พืชต่างๆ เช่นขา้ว ถัว่ งา 

 

สญัลกัษณ์แทนเมลด็พืชต่างๆ เช่นขา้ว ถัว่ งา 
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1.2.5 อาหาร 
อาหารของชาวเกอฮอลดัในอดีตนัน้ส่วนใหญ่จะไดจ้ากการเก็บของป่าเป็นวตัถุดิบ

หลกัในการน ามาปรุงเป็นอาหาร ซึง่ในอดีตชาวเกอฮอลดัสว่นใหญ่จะใชชี้วิตอยู่ในป่าเป็นเวลานาน
อาหารของชาว  เกอฮอลัดส่วนใหญ่จึงไดจ้ากสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติต่อมาจึงไดมี้การปลูกพืช
พรรณไมด้อกไม ้พืชสมนุไพรต่างๆ และมีการท าไร ่ท านา เลีย้งสตัวต์่างๆเช่น  เป็ด ไก่ หม ูววั ควาย
ไวเ้ป็นอาหารโดยในอดีตยังคงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตในปัจจุบัน โดยชาวเกอฮอลัดส่วนใหญ่จะมี
ความสามารถในการปรุงอาหารและเขา้ใจในการน าวตัถุดิบจากธรรมชาติมาประยุกตใ์ชไ้ดเ้ป็น
อย่างดี ซึ่งอาหารของชาวเกอฮอลดันัน้จะค านึงถึงคุณประโยชนต์่อรา่งกายเป็นหลกั เช่น เม่ือกิน
แลว้ตอ้งมีพลงัในการท างาน ตอ้งช่วยในเรื่องของสุขภาพและตอ้งสามารถรกัษา ถนอมอาหาร
ไม่ใหเ้สียเม่ือน าไปกินในป่าเวลาออกไปท างาน อีกทัง้ยงัตอ้งท าง่ายและสะดวก ชาวเกอฮอลดัจึงมี
ภูมิปัญญาในการท าอาหารและมีวิธีเก็บรกัษาอาหารไดเ้ป็นอย่างดีโดยจากการลงพืน้ที่ผูว้ิจัยได้
พบวา่ชาวเกอฮอลดัยงันิยมท าอาหารท่ีเป็นภมูิปัญญาจากอดีตและยงัคงอนรุกัษค์วามรูเ้หลา่นัน้ไว้
อีกทั้งยังมีวิธีการเก็บรกัษาอาหาร รวมถึงการท าไวนท์ี่ยังคงมีใหเ้ห็นในในปัจจุบันโดยแบ่งเป็น
หวัขอ้ดงันี ้

ประเภทวัสดุอุปกรณท์ีช่าวเกอฮอลัดใช้เก็บรักษาอาหาร 
จากการลงพืน้ที่ไดพ้บเห็นภมูิปัญญาในการเก็บรกัษาอาหารของชาวเกอฮอลดัที่

ใชม้าอย่างยาวนานและยงัคงใชอ้ยู่ในปัจจบุนัคือ เปลิอ และ เล็ง ปอร ์โดยการเก็บรกัษาอาหารนัน้
มีความส าคญัต่อชีวิตของชาวเกอฮออย่างยิ่ง เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นตลอดปีอีกทัง้ชาว
เกอฮอลดัส่วนใหญ่จะออกไปท างานตอนเชา้และกลบักลบัถึงบา้นตอนเย็นถึงมืด ดงันัน้การเก็บ
อาหารใหย้ังคงสภาพไม่เสียและสามารถพกพาไดส้ะดวกจึงถือเป็นเรื่องที่ส  าคัญมากโดยชาวเก
อฮอลดัจะใชอ้ปุกรณ ์คือ 

1. เปลิอ เป็นวสัดทุี่ท  าจากปอตากแหง้น ามาสานใหเ้ป็นรูปทรงกระบอกคลา้ย
กระเป๋าใสข่อง ซึง่สามารถพบัเก็บไดแ้ละเม่ือตอ้งการใชก้็คลายเชือกออกแลว้น าอาหาร หรือสิ่งของ
ใส่ลงไปเพื่อเก็บรกัษาอาหารเม่ือเดินทางไปไรน่า หรือหาของป่า เป็นการถนอมอาหารใหค้งสภาพ
ไม่เสียง่าย 
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ภาพประกอบ 19 เปลิอ ดา้นหนา้ 

ที่มา: นายชินพฒัน ์ไทพาณิชย ์

 

ภาพประกอบ 20 เปลิอ ดา้นใน 

ที่มา: นายชินพฒัน ์ไทพาณิชย ์
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2. เล็ง ปอร ์เป็นวัสดุที่ท  าจากผลน า้เตา้โดยการน าผลน า้เตา้ที่ปลูกไวต้าม
บา้นที่เหลือจากการท าอาหารแลว้น ามาตากใหแ้หง้ ควกัเนือ้ขา้งในออกเพื่อท าความสะอาดแลว้
น าผลน า้เตา้มาตากใหแ้หง้1-2วนัหลงัจากนัน้ก็น ามาบรรจขุา้วตม้หรือน า้รอ้นอีกทัง้ยงัใชเ้ลิง ก่อง 
บอ หรือซางขา้วโพดมาตัดท าเป็นจุกปิดปากน า้เตา้ไวใ้หแ้น่นเพื่อไม่ใหข้า้วตม้ หรือ น า้รอ้นไหล
ออก จากการสอบถามพบวา่หากใสข่า้วตม้ทิง้ไว ้2-3 วนัขา้วตม้ก็ไม่บดูแตจ่ะท าใหเ้กิดจลุินทรยีท์ี่มี
ประโยชนแ์ละมีรสออกเปรีย้วเหมือนโยเกิรต์ ซึ่งชาวเกอฮอลดัเช่ือว่าช่วยในเรื่องการขบัถ่ายไดเ้ป็น
อย่างดี อีกทัง้ยงัช่วยเรื่องการกระหายน า้ไดอ้ีกดว้ย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ภาพประกอบ 22 เลง็ ปอร ์                              
 

ที่มา: นายชินพฒัน ์ไทพาณิชย ์ 

 

 

  

ภาพประกอบ 21 เลง็ ปอรข์ณะใสข่า้วตม้ 
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อาหารหลักของชาวเกอฮอลัด 
1.เปียงปรุง เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่มีลกัษณะคลา้ยกับขา้วหลามของไทย ถือว่า

เป็นอาหารจานหลกัของส ารบักบัขา้วในแต่ละมือ้ของชาวเกอฮอลดั มกันิยมกินกบัไก่ย่างหรือหมู
ย่างและจิม้กบัเครื่องปรุง(ที่มีสว่นประกอบคือถั่วลิสงคั่ว งาขาวคั่วบดละเอียด เกลือ น า้ตาลทราย)
จากการลงพืน้ที่พบว่าเปียงปรุงเป็นอาหารที่มีท ากนัเฉพาะในกลุ่มชาวเกอฮอลดัเท่านัน้ถือว่าเป็น
ภมูิปัญญาที่น่าสนใจคือการใชก้ระบอกไมไ้ผ่ซ  า้ไดห้ลายครัง้มีการน าใบออ้ยที่ปลกูไวต้ามบา้นมา
ห่อหุม้ขา้วเหนียวในกระบอกไมไ้ผ่ เม่ือเผาสกุแลว้จึงดงึใบออ้ยออกมาพรอ้มกบัขา้วเหนียว โดยใบ
ออ้ยจะท าหนา้ที่แทนเยือ้ไมไ้ผ่ท าใหข้า้วเหนียวไม่ติดในกระบอกไมไ้ผ่  ดงันัน้จึงน ากระบอกไมไ้ผ่
กลบัมาใชไ้ดห้ลายครัง้โดยไม่ตอ้งผ่ากระบอกไมไ้ผ่เม่ือเอาขา้วเหนียวออก เพียงใชมื้อดึงปลายใบ
ออ้ยที่ห่อหุม้ออกเท่านัน้ก็จะไดข้า้วเหนียวออกมาพรอ้มกบัมีใบออ้ยหุม้อยู่ ท  าใหข้า้วเหนียวไม่แข็ง
เม่ือโดนอากาศภายนอก จากนัน้จึงหั่นเป็นท่อนๆเก็บไว้รบัประทาน อนัเป็นการถนอมอาหารอีก
ดว้ย 

 

ภาพประกอบ 23 เปียงปรุงที่สกุแลว้ 

ที่มา: นายชินพฒัน ์ไทพาณิชย ์ 
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ภาพประกอบ 24 อธิบายขัน้ตอนการท าเปียงปรุง 

ที่มา: นายชศูกัดิ ์ไทพาณิชย ์วาดภาพ 

2.บาง สราด กา เป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งที่มีความเรียบง่ายที่คลา้ยแกงจืดหน่อไม้
ดองของไทยโดยหาวตัถดุิบไดจ้ากธรรมชาติ ที่มีอยู่ตามวิถีชีวิต เช่นหน่อไมท้ี่ดองไว ้ปลาแหง้ หรือ
ปลาสดที่หามาได ้หม ูหรือไก่ก็ได ้ไม่มีเครื่องปรุง จะใช้เกลือแทน ถือว่าเป็นอาหารจานหลกัของ
ส ารบักบัขา้วในแต่ละมือ้ของชาวเกอฮอลดั  

 
 

ภาพประกอบ 25 บาง สราด กา  

ที่มา: นายชินพฒัน ์ ไทพาณิชย ์ 

 



  74 

3. เบีย๊บเกิลโตเปรนิ ์คืออาหารที่มีลกัษณะคลา้ยกบัแกงเลียงของไทย เป็นการน า
วตัถดุิบที่ไดจ้ากหนงัควายตากแหง้ที่เก็บไวม้าแกงกบัพืชสมนุไพรที่มีอยู่ตามบา้น รสชาติอรอ่ย มี
กลิ่นหอมจากใบพืชสมุนไพร และหนังควายที่อ่อนนุ่ม รบัประทานรอ้นๆกับขา้วสวย ถือว่าเป็น
อาหารจานโปรดของชาวเกอฮอลดั มีสรรพคณุที่มีประโยชนม์ากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 26 เบีย๊บเกิลโตเปรนิ ์          

 ที่มา: นายชนิพฒัน ์ไทพาณิชย ์ 

4. เบ๊ียบ เลิอ ฮา คลา้ยกบัแกงจืดผกัรวมของไทย ซ่ึงเป็นอาหารจานหลกัอีกชนิดท่ี
ชาวเกอฮอลดัมกัจะรบัประทานในช่วงที่ตอ้งการใหร้า่งกายอบอุ่นและยงัไดร้บัโปรตีน วิตามิน และ
ไฟเบอรจ์ากพืชผักต่างๆ เป็นอาหารที่ท  าง่ายและไม่มีเคร่ืองปรุงมากมายมีเพียงผกัพื้นบา้น 2-3 
ชนิดกบัเคร่ืองปรุงใหมี้รสชาติเช่นเกลือ น ้าปลา เท่านั้น 
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ภาพประกอบ 27 เบีย๊บ เลิอ ฮา          

   ที่มา: นายชนิพฒัน ์ไทพาณิชย ์ 

5. เตรอเน่ิม หรือไวนพ์ืน้บา้นนัน้เป็นเครื่องดื่มที่ชาวเกอฮอลดัมีมาตัง้แต่อดีตโดย
มีสตูรการท าที่สืบทอดกนัมายาวนาน ซึ่งจะบรรจอุยู่ในไหโดยมีหลอดยาวๆที่ท  าจากไมไ้ผ่ใชด้ดูได้
ครัง้ละ หลายคนพรอ้มกัน ชาวเกอฮอลัดมีวัฒนธรรมการน าไวนเ์พื่อใชด้ื่มฉลองในงานพิธีตาม
เทศกาลต่างๆเช่นวนัขึน้ปีใหม่ วนัแต่งงาน ฯลฯ หรือใชเ้ป็นเครื่องดื่มเพื่อสงัสรรคร์ะหว่างเพื่อนฝูง 
และตอ้นรบัผูค้นที่มาเยือน 

  

ภาพประกอบ 29 ไหบรรจไุวทท์ี่หมกัเรยีบรอ้ย
แลว้ 

 

ภาพประกอบ 28 ภาพวาดแสดงการวางวสัดกุารหมกั และหลอด
ดูด 
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2.ศึกษาองคค์วามรู้ทางดนตรีของชาวเกอฮอลัด เมืองดาลัด จังหวัดเลิมด่ง ประเทศ
เวียดนาม 

ดนตรีมีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของชาวเกอฮอลดัตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดย
องคค์วามรูด้นตรีของชาวเกอฮอลดัในที่นีห้มายถึง บริบทต่างๆที่เก่ียวขอ้งกับดนตรี ไดแ้ก่เครื่อง
ดนตรี นกัรอ้งนกัดนตรี บทเพลง วงดนตร ีที่แสดงถึงความเป็นเอกลกัษณท์ี่ส  าคญั  

      2.1 เคร่ืองดนตรี 
ชาวเกอฮอลดัยงัคงอนรุกัษเ์ครื่องดนตรีที่แสดงออกถึงเอกลกัษณข์องตนและยงัคงน ามา

บรรเลงในโอกาสต่างๆอยู่ตลอดเวลา  เครื่องดนตรีของชาวเกอฮอลดัในแต่ละชนิดนัน้มีประวตัิและ
มีที่มาที่น่าสนใจ โดยผูว้ิจยัไดร้วบรวมเครื่องดนตรีต่างๆไวด้งันี ้

2.1.1 กองโล๊ะ 
กองโล๊ะ เป็นเครื่องดนตรีที่  ถูกคน้พบในปี ค.ศ.1950 ในช่วงแรก จะมีหินเรียงกัน

จ านวน 5 ถึง 8 กอ้น เรียงจากขนาดใหญ่ไปหาขนาดเล็ก โดยมีเรื่องเล่าว่าในสมยัก่อนชาวประมง
ไดอ้อกไปหาปลาและไดพ้บหินจึงน ามาเคาะเพื่อความบนัเทิงและไดน้ ากลบัมาเพื่อท าเป็นเครื่อง
ดนตรี  ซึ่งจากการลงพืน้ที่โดยรอบในจงัหวดัเลิมด่ง ผูว้ิจยัไดพ้บ กองโล๊ะอยู่หลายแห่ง โดยกระจดั
กระจายอยู่ตามที่ต่างๆแต่มีที่สมบูรณแ์ละสามารถน ามาบรรเลงไดอ้ยู่สองเครื่องเท่านัน้ จากการ
สอบถามนายปางติง ป๋อห ์พบว่าในปัจจุบนัการท ากองโล๊ะ นัน้จะหาหินที่มีความสมบูรณ์มาใช้
ค่อนขา้งยาก เพราะหินที่จะน ามาท ากองโล๊ะไดน้ัน้จะตอ้งทนต่อการตีเป็นอย่างมากเพราะในการ
บรรเลงตอ้งใชก้ารตีตลอดเวลาถา้หินไม่แข็งแกรง่พอ อาจจะแตกหกัไดง้่าย และไม่ไดเ้สียงตามที่
ตอ้งการ โดยชาวเกอฮอลดัจะมีวิธีการคดัเลือกหิน 2 วิธีคือ 

1.ใชห้ินที่เก่าแก่และมีอายจุนมีความแข็งแกรง่มาก 
2. เลือกขนาดหิน ตามความตอ้งการ โดยการเคาะคาดคะเนเสียง 

เม่ือไดห้ินตามที่ตอ้งการแลว้จะใชใ้บซึงก๋อที่มีลกัษณะคลา้ยเถาวลัย ์มาพนักนัและ
น าหินมาวางไวด้า้นบน หรือในปัจจบุนัจะใชเ้ชือกผกูยดึกบัหมดุเหล็กแลว้วางหินทบับนเชือกแทน
เพื่อท าใหห้ินลอยตวั และไม่เคลื่อนที่ง่ายเวลาตี  
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ภาพประกอบ 30 กองโล๊ะ                       

 ที่มา: นายชนิพฒัน ์ไทพาณิชย ์ 

ลักษณะของกองโล๊ะ 
โดยทั่วไปกองโล๊ะของชาวเกอฮอลดัจะประกอบไปดว้ยหินเรียงจากขนาดใหญ่ไป

หาขนาดเลก็จ านวน 13 กอ้น น ามารอ้ยเรียงดว้ยเชือกและจดัวางไปตามความยาวจากกอ้นใหญ่ที่
มีเสียงต ่าไปหากอ้นเลก็ที่มีเสียงสงูดงัภาพ  

ขนาดของกองโล๊ะ  
 

 

ภาพประกอบ 31 ขนาดของกองโล๊ะ  

ที่มา: นายชศูกัดิ ์ ไทพาณิชย ์วาดภาพ 
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วิธีการบรรเลงกองโล๊ะ 
ขัน้ตอนการเล่นกองโล๊ะนัน้ผูบ้รรเลงจะตอ้งจบัไมท้ี่มีลกัษณะคลา้ยคอ้น ดว้ยมือ

ทัง้ 2 ขา้ง ดังภาพ โดยการบรรเลงจะใชว้ิธีการตีลงตรงกลางของหินแต่ละกอ้น เพื่อใหเ้กิดความ
กงัวานของเสียง ซึ่งกองโล๊ะนัน้จะเป็นเครื่องดนตรีที่ใชบ้รรเลงท านองหลกัเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้ผู้
บรรเลง จะตอ้งมีความแม่นย าในต าแหน่งของเสียงต่างๆของกองโล๊ะเป็นอย่างดี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 32 การบรรเลงกองโล๊ะ 
 

ที่มา: นายชศูกัดิ ์ ไทพาณิชย ์วาดภาพ 
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ลักษณะของเสียงทีพ่บ 
ชาวเกอฮอเช่ือว่าเสียงของกองโล๊ะสามารถสื่อสารกับเทพเจา้ได ้อีกทัง้ยังสรา้ง

ความสนกุสนานไดเ้ป็นอย่างดี ลกัษณะเสียงของกอง โล๊ะนัน้จากการเก็บขอ้มลูจะพบว่าประกอบ
ไปดว้ยเสียงหลกั 6 เสียงจ านวน 2 ชดุคือF(1)-G(2)-A(3)-A#(4)-C(5)และE(6)และขึน้เสียงเดิมรวม
ทัง้หมด 13 เสียงโดยผูว้ิจยัใชเ้ครื่องวดัระดบัเสียงไดด้งันี ้

  

 

          

ตัวอย่างท านองทีบ่รรเลงด้วยกอง โล๊ะ 

   

 

 

 

 

  

2.1.2 เตอลึง  
เตอลงึเป็นเครื่องดนตรีที่มีมาชา้นาน โดยมีเรื่องเล่าว่าในฤดทู านาของชาวเกอฮอลดั 

ช่วงเก็บเก่ียว นกต่างๆมกัจะคอยมากินเมล็ดขา้ว จึงหาไมไ้ผ่มาตดัเป็นท่อนแลว้ใชไ้มเ้คาะใหเ้กิด
เสียงดงัเพื่อไลน่ก ต่อมาไดพ้ฒันาเป็นเครื่องดนตรีท่ีมีหลายเสียง ในปัจจบุนัเตอลงึเป็นเครื่องดนตรี
ที่นิยมใชใ้นกิจกรรมต่างๆของชาวเกอฮอลดัเป็นอย่างมาก มกัจะพบเห็นอยู่ในการละเลน่และแสดง
ดนตรีของชาวเกอฮอลัด เพราะเป็นเครื่องดนตรีที่มีช่วงเสียงที่หลากหลายสามารถเล่นเพลงได้
หลายแนวและสามารถเคลื่อนยา้ยไดส้ะดวกดว้ย 

 
 

F3 G3 A3 A#3 C4 E4 F4 G4 A4 A#4 C5 E5 F5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

**หมายเหต ุเรยีงล าดบัเลข 1 เป็นกอ้นใหญ่ไลเ่รียงถึงเลข 13 เป็นกอ้นเล็กสดุและผูว้ิจยัอนโุลมการ

บนัทกึเสียงของเครื่องดนตรชีาวเกอฮอลดัใหใ้กลเ้คียงกบัเสียงท่ีปรากฏมากที่สดุ 
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ภาพประกอบ 33 เตอลงึ                  

ที่มา: นายชินพฒัน ์ไทพาณิชย ์ 

ลักษณะของเตอลึง 
เตอลงึของชาวเกอฮอลดันัน้มีอยู ่2 แบบ โดยมีลกัษณะทั่วไปเหมือนกนัคือการน า

ไมไ้ผ่เป็นท่อนๆ มาตดัสว่นปลายใหแ้หลมเพื่อใหไ้ดเ้สียงตามที่ตอ้งการ เตอลงึโดยทั่วไปจะมีขนาด
ความสงูไลเ่ลียงกนัแต่จะมีความต่างที่ขนาดของลกูในเครื่องนัน้ๆ โดยมีความกวา้ง ความยาวและ
จ านวนลกูที่ต่างกนัและใหเ้สียงที่แตกตา่งกนัดว้ย  เพื่อน าไปใช ้ในการบรรเลงในโอกาสต่างๆ 
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ขนาดของเตอลึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 34 ขนาดของเตอลงึ              

ที่มา:  นายชศูกัดิ ์ ไทพาณิชย ์วาดภาพ 

วิธีการบรรเลงเตอลึง 
การเล่นเตอลึงนัน้ผูเ้ล่นจะตอ้งถือไมท้ี่ใชส้  าหรบัตีดว้ยมือทัง้ 2 ขา้ง ขัน้ตอนแรก

ในการบรรเลงเตอลงึนัน้ ผูเ้ลน่ตอ้งเขา้ใจเสียงพืน้ฐานของเตอลงึเสียก่อน เพราะถือไดว้่าเป็นเครื่อง
ดนตรีที่มีจ  านวนเสียงมากที่สดุในบรรดาเครื่องดนตรีทัง้หมด พอเขา้ใจแลว้จึงตอ้งหดัจบัไมเ้พราะ
ในการเล่นเตอลงึนัน้เวลาตีตอ้งใชห้วัไมก้บัดา้นทา้ยของไมต้ีลงที่ตวัเตอลงึพรอ้มกนัในลกัษณะดงั
ภาพ  
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ภาพประกอบ 35 การจบัไมต้ีเตอลงึ          
 

 ที่มา: นายชศูกัดิ ์ ไทพาณิชย ์วาดภาพ 

ลกัษะของเสียงที่พบ 
จากการลงพืน้ที่พบวา่เสียงของเตอลงึมีอยู่หลกัๆอยู่ 2 แบบโดยผูว้ิจยัใชเ้ครื่องตัง้

เสียงเพื่อหาระดบัเสียงของเตอลึงโดยผูว้ิจัยอนุโลมใหก้ารบันทึกเสียงเตอลึงใกลเ้คียงกับเสียงที่
ปรากฏมากที่สดุ โดยเสียงของเตอลงึจะมีเสียงหลกัทัง้หมด 5 เสียงเรียงตอ่ไป 2-3 ช่วงเสียงดงันี ้

รูปแบบที่ 1   พบในเตอลงึที่มีลกัษณะลกูเล็กและมีช่วงเสียงทัง้หมด 15 เสียง
นบัจากแนวตัง้ โดยเสียงหลกัมีดงันี ้                                                     
 

 

 

 

 

 



  83 

  รูปแบบที่ 2 พบในเตอลงึที่มีลกัษณะลกูใหญ่กว่าแบบที่ 1 ใหเ้สียงที่ทุม้กว่า 
โดยมีช่วงเสียง 10 เสียงนบัจากแนวตัง้ โดยเสียงหลกัดงันี ้
 

 

  

 

 

รูปแบบเสียงของเตอลึงทัง้แบบที่ 1และ แบบที่ 2 เม่ือน าโนต้ขา้งตน้มาเรียง
ต่อกนัใหไ้ดเ้สียงจากเสียงต ่าไปหาเสียงสงู โดยชาวเกอฮอลดัจะนิยมใชท้ัง้ 2 แบบขึน้อยู่กบัรูปแบบ
วงหรือบทบทเพลงในการเลือกเสียงของเตอลงึใหเ้หมาะกบัสถานการณน์ัน้ๆ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 

ที่มา: นายชศูกัดิ ์ ไทพาณิชย ์วาด
ภาพ 

ภาพประกอบ 36 ลกัษณะของเสียงเตอลงึทัง้ 2 แบบ                                   
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ตัวอย่างท านองทีบ่รรเลงด้วยเตอลึง 

 

  

 

 

 

2.1.3 ชิง  
ชิงคือเครื่องดนตรีท่ีถือเป็นเอกลกัษณข์องชาวเกอฮอลดัตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนั โดย

แบ่งออกได2้  แบบ คือประเภทใชมื้อในการบรรเลงและใชไ้มบ้รรเลง โดยชิงที่ใชมื้อบรรเลงนัน้มีช่ือ
เต็มวา่  ชิงเชง สว่นชิงที่ใชไ้มใ้นการบรรเลงมีชื่อเต็มวา่ ชิงโม่ง  โดยชาวเกอฮลดัจะมีเครื่องดนตรีชิง
อย่างใดอย่างหนึ่งเกือบทุกบา้นเพราะในสมัยก่อนนัน้ชิงไม่ไดเ้ป็นแค่เครื่องดนตรีส  าหรบับรรเลง
เท่านัน้แต่ยงัสามารถบ่งบอกสญัญาณเสียงต่างๆในหมู่บา้นเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นงานเทศกาล
ต่างๆรวมไปถึงประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ความสมัพนัธก์ับชีวิตของชาวเก
อฮอลดัเป็นอย่างมาก 

  

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 37 ลกัษณะของชิงเชงและชงิโม่ง                     

   ที่มา: นายชนิพฒัน ์ไทพาณิชย ์ 
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ลักษณะของชิง 
ชิงทัง้ 2 แบบนัน้ท าจากทองเหลือง มีขนาดที่แตกต่างกนัในแต่ละใบโดย ดา้นบน

ของชิงทัง้ 2 จะมีเชือกส าหรบัคลอ้งกบัหวัไหล่เพื่อยึดติดใหค้ลอ้งอยู่ในต าแหน่งพรอ้มเล่นแต่จะมี
ความตา่งกนัตรงที่ชิงเชงจะมีหนา้สมัผสัที่เรียบ แต่ชิง โม่งจะมีปุ่ มนนูตรงกลาง 

ขนาด และเสียงของชิง 
ชิงทัง้ 2 แบบนัน้เม่ือเทียบขนาดในใบต่อใบจะมีขนาดเหมือนกันและมีช่ือเรียก

แบบเดียวกนัทัง้ชิงเชงและชิงโม่ง โดยทัง้ 6 ใบมีช่ือ ขนาดและระดบัเสียงดงันี ้
 

 ช่ือเรียก กวา้ง สงู เสียง 

ใบท่ี 1 ชิง แม (Ceng Me) 42 cm 7.5 cm C 
ใบท่ี 2 ชิง นะฮาย (Ceng Ngoai) 40 cm 7 cm D 
ใบท่ี 3 ชิง นะเนิน (Ceng Ndơn) 37 cm 6.5 cm E 

ใบท่ี 4 ชิง นะเดิล(Ceng Ndol) 35 cm 6 cm F 
ใบท่ี 5 ชิง นะเทอ (Ceng Nthơ) 33 cm 5.5 cm G 

ใบท่ี 6 ชิง นะทิด(Ceng Nthit) 32 cm 5.3 cm A 
 

**หมายเหต ุผูว้ิจยัอนโุลมการบนัทกึเสียงเครื่องดนตรีชิงของชาวเกอฮอลดัใหใ้กลเ้คียงกบัเสียงที่ปรากฏมากที่สดุ

  

วิธีการบรรเลงชิง 
ชาวเกอฮอลดัจะนิยมเลน่ชิงเป็นกลุม่ กลุม่ละ6 คน โดยจะมีวิธีการบรรเลงคือการ

สะพายชิงไวท้ี่ไหล่ขา้งที่ถนดั สว่นมืออีกดา้นจะใชต้ีในลกัษณะก ามือ โดยตีลงบริเวณกลางใบของ
ชิง ในส่วนมืออีกขา้งจะอยู่ในลกัษณะแบมือประคองอยู่ดา้นในของชิง เพื่อไม่ใหต้วัชิงมีการแกว่ง
ไปมา  ส่วนชิงโม่งนัน้ จะใชบ้รรเลงในลกัษณะเดียวกนัแต่จะเปลี่ยนการใชมื้อตีเป็นการใชไ้มต้ีลง
ไปบนชิงโม่ง    
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ภาพประกอบ 38 วิธีจบัและเลน่ชิง                                   

ที่มา: นายชศูกัดิ ์ ไทพาณิชย ์ 

2.1.4 กัมป้วด  
กมัป้วดเป็นเครื่องดนตรีชนิดเป่า ที่ในสมยัก่อนชาวเกอฮอลดัจะใชใ้นการเป่าเพื่อสื่อ

ถึงความรูส้กึภายในจิตใจออกมาเป็นเสียง อีกทัง้ยงัสามารถท าหนา้ที่เพื่อสง่สญัญาณในการบอก
ถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ เกิดขึน้ในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี  ดังนั้นเม่ือชาวเกอฮอลัด ได้ยินเสียง
ของกัมป้วดจะรูไ้ด้ทันทีว่าในขณะนั้นคนที่ก าลังเป่า ต้องการจะสื่ออะไรเช่นความสุข ความ
โศกเศรา้หรอืมีเหตกุารณใ์ดก าลงัเกิดขึน้ ลักษณะของกัมป้วด 

กมัป้วดเป็นเครื่องดนตรีที่ท  าจากวสัดุ 2 ชิน้หลกัคือน า้เตา้ตากแหง้รวมกบัไม่ไผ่ ซึ่ง
เป็นวสัดทุี่หาไดจ้ากธรรมชาติทั่วไป โดยจะน าน า้เตา้มาเจาะรูจ านวน 6 จดุและน าไมไ้ผ่ประกอบ
เขา้กับตัวของน า้เตา้โดยแบ่งเป็น 2 ชุดคือชุดบนมี 4 ชิน้ชุดล่างมี 2 ชิน้ ติดยึดดว้ยรงัมิม้ที่หามา
จากตน้ไมใ้นป่า โดยน ามาบดใหล้ะเอียดและใชไ้ฟลนใหเ้กิดความเหนียวแลว้น ามาติดรอยต่อให้
แน่นกนัลมรั่ว  อีกทัง้ยงัเจาะรูไมไ้ผ่แต่ละอนัในต าแหน่งตา่งๆเพื่อใหไ้ดเ้สียงตามตอ้งการ 
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ภาพประกอบ 39 ลกัษณะของกมัปว้ด                        

ที่มา: นายชินพฒัน ์ ไทพาณิชย ์ 

ขนาดของกัมป้วด 
กมัป้วดจะมีขนาดที่ไม่แน่นอนขึน้อยู่กบัวสัดทุี่หามาไดจ้ากธรรมชาติ โดยชาวเก

อฮอลดัจะใชว้ิธีเลือกขนาดของน า้เตา้และไมไ้ผ่ใหเ้หมาะสมกันแลว้จึงน ามาปรบัแต่งเสียงใหไ้ด้
ตามที่ตอ้งการโดยการตดัไมไ้ผ่แต่ละท่อนใหมี้ความยาวแตกต่างกนัแลว้เจาะรู หาต าแหน่งรู และ
ระยะห่างของรูแต่ละท่อน เพื่อใหเ้กิดเสียงตามที่ตอ้งการ ซึ่งขนาดของกมัป้วดที่พบจะมีขนาดดงั
ตารางตอ่ไปนี ้
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ภาพประกอบ 40 ขนาดของกมัปว้ด  

ที่มา: นายชศูกัดิ ์ ไทพาณิชย ์วาดภาพ 
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วิธีการบรรเลงกัมป้วด 
การบรรเลงกมัป้วดนัน้ตอ้งใชค้วามสมัพนัธร์ะว่างปากกบัมือทัง้ 2 ขา้ง โดยปาก

จะคอยเป่าลมออกสลบักบัการดดูลมเขา้ สว่นมือซา้ยจะคอยประคองกมัปว้ดในสว่นบน อีกทัง้ตอ้ง
ใชน้ิว้ในการเปิดและปิดใหเ้กิดเสียงที่ตอ้งการ ในสว่นมือขวาก็จะประคองส่วนล่างเช่นเดียวกนั ใน
ลกัษณะดงัรูป 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 41 แสดงวิธีจบัและบรรเลงกมัปว้ด  

ที่มา: นายชินพฒัน ์ ไทพาณิชย ์ 

ลักษณะของเสียงทีพ่บ 
กัมป้วดของชาวเกอฮอลัดมีตัวโนต้จ านวน 6 เสียง เสียงละ 1 ท่อนโดยท่อนที่ยาว

ที่สดุแทนเสียง ที่ต  ่าสดุคือเสียง Cไลไ่ปจนเสียงสงูสดุที่เสียง A โดยผูว้ิจยัจะอนโุลมการบนัทกึเสียง
กมัปว้ดใกลเ้คียงกบัเสียงที่ปรากฏมากที่สดุ 

 

ล าดบัจากท่อนยาวสุด
ไปหาท่อนสัน่สุด 

C 
 

D E F G A 
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ตัวอย่างท านองทีบ่รรเลงด้วยกัมป้วด 
 

 

2.1.5 ซอกอ 
ในอดีตชาวเกอฮอลัดมักจะใช้ซอกอตีเพื่อบอกสัญญาณเหตุการณ์ต่างๆภายใน

หมู่บา้น โดยเวลาตีซอกอจะไดเ้สียงที่ดังกังวานไปไกล  แต่เม่ือเวลาผ่านไปซอกอชาวเกอฮอลัด
ไม่ไดมี้หนา้ที่แค่เพียงสื่อสารเหมือนเคยอีกต่อไป แต่ไดน้  าซอกอมาใชใ้นการบรรเลงรว่มกบัเครื่อง
ดนตรีชนิดอื่นๆรวมไปถึงการท าหนา้ที่หลกัคือการควบคมุจงัหวะของวงและเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆ
ดว้ย 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 42 ซอกอ   

ที่มา: นายชินพฒัน ์ ไทพาณิชย ์ 
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ลักษณะของซอกอ 
ลกัษณะของซอกอจะท าจากไมเ้นือ้แข็งที่ชาวเกอฮอลดัน ามาจากป่าลกึ โดยเป็น

ไมซุ้งขนาดใหญ่  น ามาขดุใหต้รงกลางมีลกัษณะกลวงตามขนาดที่ตอ้งการ จากนัน้น าหนงัควาย
มาปิดทัง้ดา้นบนและดา้นล่าง อีกทัง้ยงัยึดหนังใหต้ึงดว้ยไมไ้ผ่เหลาเป็นลิ่มและตอกเขา้กบัตวัซอ
กอใหแ้น่นหนา 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 43 แสดงสว่นประกอบตา่งๆของซอกอ  

ที่มา: นายชศูกัดิ ์ ไทพาณิชย ์วาดภาพ 
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ขนาดของซอกอ 

 

 

ภาพประกอบ 44 แสดงขนาดซอกอและไมท้ี่ใชต้ี  
 

ที่มา: นายชศูกัดิ ์ไทพาณิชย ์วาดภาพ 

 

 

 

 

 



  93 

วิธีการบรรเลงซอกอ 
การเลน่ซอกอนัน้คือการจบัไมแ้ละตีสลบักนัตามจงัหวะที่ตอ้งการ มีดว้ยกนัอยู่ 2

วิธีคือ1.การตีลงไปยงัตรงกลางงของหนงัซอกอ  2.การตีสลบักบัการตีบรเิวณขอบของซอกอ 
 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 45 แสดงวิธีจบัไมแ้ละการเลน่ซอกอ                     

ที่มา: นายชศูกัดิ ์ ไทพาณิชย ์วาดภาพ 

ลักษณะการบรรเลงจังหวะด้วยซอกอ 
ลกัษณะของโนต้ซอกอในการบรรเลง โดยการตีลงบนหนา้กลองกับในลกัษณะ

ของขอบซอกอ 
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2.1.6 เดิงป้าห ์ 
เดิงป้าหเ์ป็นเครื่องดนตรีที่ชาวเกอฮอลดัจะน ามาใชใ้นวงต่างๆของตน โดยเดิง

ปา้หน์ัน้เป็นเครื่องดนตรีท่ีเป็นเหมือนเครื่องที่สามารถสรา้งจงัหวะและใหท้ านองไดใ้นเวลาเดียวกนั 
จึงท าใหเ้ม่ือเวลาน ามาบรรเลงในวงแลว้จะเปรียบเสมือนตวัเช่ือมท านองและจงัหวะใหก้ับเครื่อง
ดนตรีชนิดอื่นๆเป็นอย่างดี  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 46 ลกัษณะของเดิงปา้ห ์               

ที่มา: นายชินพฒัน ์ ไทพาณิชย ์ 
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ลักษณะของเดิงป้าห ์
เดิงป้าหมี์ลกัษณะที่เป็นเอกลกัษณ ์คือการน าท่อนไมไ้ผ่ขนาดต่างๆเสน้ผ่าศนูย์

ประมาณ 5-7 เซนติเมตรมาวางตอ่กนัเป็นแนวตัง้ยดึดว้ยเชือกใหต้ิดกนัไปตามแนวยาวในลกัษณะ
ซอ้นกนั 2 แถวโดยแถวล่างจะมี 13 ชิน้ ส่วนแถวบนจะมี12 ชิน้ โดยความยาวของทุกกระบอกจะ
ไม่เท่ากนัเพราะอยู่ที่การตัง้เสียงใหไ้ดต้ามตอ้งการ  

 

ขนาดของเดิงป้าห ์

 

ภาพประกอบ 47 แสดงขนาดของเดิงปา้ห ์                        

   ที่มา: นายชศูกัดิ ์ ไทพาณิชย ์วาดภาพ 
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วิธีการบรรเลงเดงิป้าห ์
การบรรเลงเดิงป้าหน์ัน้จะใชล้กัษณะการตีลงไปยงัปากของกระบอกดว้ยดา้มไม้

และปลายไมเ้ป็นทรงกลมท าจากยาง เพื่อให้เวลาตีจะสามารถกระทบกบัปากกระบอกและท าให้
เกิดลมและสะทอ้นออกมาเป็นเสียง ระหว่างการบรรเลงจะใชมื้อทัง้สองขา้งตีลงบริเวณส่วนบน
ตัวเครื่อง โดยทั้งสองมือจะท าหนา้ที่สลบักันเช่นมือซา้ยจะตีจังหวะอยู่กับที่ แต่มือขวาจะตีเป็น
ท านอง ดงัรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 48 แสดงวิธีจบัไมแ้ละการเลน่เดิงปา้ห ์                            

ที่มา: นายชินพฒัน ์ ไทพาณิชย ์
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ลักษณะของเสียงทีพ่บ 
 

G# A# C# D# F# G# A# C# D# F# G# A# 

 

ตัวอย่างการบรรเลงเคร่ืองดนตรีเดงิป้าหท์ัง้มือซ้ายและมือขวา 

 

 

 

 

 2.1.7 กลองปุ๊ ด 

กลองปุ๊ ด คือเครื่องดนตรีโบราณที่มีมาชา้นาน โดยในสมยัก่อนนัน้กลองปุ๊ ดจะมี
ไมไ้ผ่เรียงกนัเพียง5 ท่อน ประกอบไปดว้ยโนต้ 5 เสียงคือ A C D F# G และมกัจะเป็นเครื่องดนตรี
ส  าหรบัผูห้ญิง ที่จะน าไปเล่นเวลาเก็บเก่ียวเพราะเช่ือว่าการเล่นกลองปุ๊ ดในระหว่างการเก่ียวขา้ว
จะเป็นการขอใหพ้ระผูน้บัถือคือเกอ เชียง ใหอ้ภยัอีกทัง้ยงัมีความเชื่อวา่เสียงของกลองปุ๊ ดจะสง่ผล
ใหข้า้วที่ปลกูใหม่มีความเจรญิเติบโต มีความแข็งแรงและงอกงามเรว็  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G A B C D E F G A B C D E 

 

บน 

ล่าง 
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ภาพประกอบ 49 ลกัษณะของกลองปุ๊ ด  

ที่มา: นายชินพฒัน ์ ไทพาณิชย ์ 

ลักษณะของกลองปุ๊ ด 
กลองปุ๊ ดท าจากไม่ไผ่โดยน าท่อนไมไ้ผ่ขนาดเสน้ผ่าศนูยป์ระมาณ 5-7 เซนติเมตร

มาวางเรียงกันในแนวนอนเรียงรอ้ยดว้ยเชือกใหต้ิดกัน โดยซอ้นกัน 2 แถวโดยแถวบนจะมี 10 
ชิน้ส่วนแถวล่างจะมี 15 ชิน้ความยาวของแต่ละชิน้จะไม่เท่ากนัโดยจะแบ่งเสียงเป็นกลุ่มดา้นบน
จะมีการแบ่งเสียงเป็น 2 เสียงแลว้ห่างตรงกลางมี 3 เสียงส่วนดา้งล่างเป็นลกัษณะ 15 เสียงเรียง
ต่อกนัดงัภาพ 
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ขนาดของกลองปุ๊ ด 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 50 แสดงขนาดของกลองปุ๊ ด 

ที่มา: นายชศูกัดิ ์ ไทพาณิชย ์วาดภาพ 

วิธีการบรรเลงกลองปุ๊ ด 
กลองปุ๊ ดใชว้ิธีการบรรเลงโดยใชมื้อทั้งสองขา้งปรบมือเขา้หากันเพื่อใหเ้กิดลม

จากปลายนิว้สง่ลมไปยงัปากของกระบอกเพ่ือใหเ้กิดเสียง 

 

 

 

ภาพประกอบ 51 แสดงวิธีการบรเลงกลองปุ๊ ด 

ที่มา: นายชศูกัดิ ์ ไทพาณิชย ์ 
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ลักษณะของเสียงทีพ่บ วัดเสียงจากปากกระบอกด้วยเคร่ืองวัดระดับเสียง 

G# A# C# D# F# G# A# C# D# F# 

 

**หมายเหต ุผูว้ิจยัจะอนโุลมการบนัทกึเสียงกลองปุ๊ ดของชาวเกอฮอลดัโดยใหใ้กลเ้คียงกบัเสียงที่ปรากฏมาก

ที่สดุ 

ตัวอย่างท านองทีบ่รรเลงด้วยกลองปุ๊ด 
 

 

2.1.8 อะหลับเมอรโ์อ  
อะหลับเมอรโ์อเป็นเครื่องดนตรีที่ชาวเกอฮอลัดเป็นผูร้ิเริ่มประดิษฐ์ขึน้เป็นเครื่อง

ดนตรีที่ท  าหนา้ที่เหมือนกับเตอลึงแต่ถูกแบ่งแยกใหมี้ขนาดเล็กมากจนสามารถเคลื่อนยา้ยได้
สะดวก โดยมีลกัษณะดงัภาพ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G A B C D E F G A B C D E F G 

 

 

 

ที่มา: นายชินพฒัน ์ ไทพาณิชย ์ 

 

 

ภาพประกอบ 54 อะหลบัเมอรโ์อแบบท่ี 1 

ภาพประกอบ 52 อะหลบัเมอรโ์อแบบท่ี 2 

 

ภาพประกอบ 53 อะหลบัเมอรโ์อแบบท่ี 3 
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ลักษณะของอะหลับเมอรโ์อ 
อะหลบัเมอรโ์อเป็นเครื่องดนตรีที่ท  าจากไมไ้ผ่ลกัษณะคลา้ยกบัเตอลงึแต่ถกูแบ่ง

ส่วนออกเป็น 3 ส่วน แต่เรียกช่ือทั้งหมดเหมือนกัน โดยทั้ง 3 ส่วนประกอบไปดว้ย ชุดที่ 1จะมี
ลักษณะเหมือนเตอลึงย่อส่วนให้เล็กลงและมีท่อนเสียงจากไม้ไผ่ผูกติดกัน 11 ท่อนใช้ในการ
บรรเลงท านองหลกั ชดุที่ 2 มีท่อนเสียงจากไมไ้ผ่ผกูติดกนั 2 ท่อนและชดุที่ 3 มีท่อนเสียงจากไมไ้ผ่
ผกูติดกนั 3 ท่อน ตามล าดบั แต่ละชดุจะมีหนา้ที่เป็นของตนเองและมกัจะใชใ้นการประสานเสียง
กนั  

ขนาดของอะหลับเมอรโ์อ 

อะหลบัเมอรโ์อทัง้ 3 รูปแบบจะมีขนาดที่แตกตา่งกนัดงัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 55 แสดงขนาดของอะหลบัเมอรโ์อแบบตา่งๆ                                                                       
 

ที่มา: นายชศูกัดิ ์ ไทพาณิชย ์วาดภาพ 
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วิธีการบรรเลงอะหลับเมอรโ์อ 
การบรรเลงอะหลบัเมอรโ์อนัน้ส่วนใหญ่มกัเล่นกนัเริ่มตัง้แต่ 3 คนขึน้ไปจนถึง 6 

คนลกัษณะคลา้ยกบัวงชิงโป ในการบรรเลง ผูเ้ลน่จะใชไ้มต้ีเขา้กบัตวัเครื่องโดยใชมื้อจบัที่ตวัเครื่อง
ดว้ยมือซา้ยและใชไ้มต้ีในมือขวา  โดยแต่ละเครื่องจะแบ่งหนา้ที่กันดงัภาพขา้งล่างคือ(ภาพที่ 1) 
เป็นอะหลบัเมอรโ์อตวัหลกัที่มีจ านวนของเสียงมากท่ีสดุมี 11 เสียงตามดว้ย ตวัรอง(ภาพที่  2)แทน
เครื่องอะหลบัเมอรโ์อที่มี 2 เสียงและตวัสดุทา้ย(ภาพที่ 3)แทนเสียงอะหลบัเมอรโ์อจ านวน 3 เสียง  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 56  (จากภาพที่ 1-3)แสดงวิธีเลน่อะหลบัเมอรโ์อแบบตา่งๆ                                                                   

ที่มา: นายชศูกัดิ ์ ไทพาณิชย ์วาดภาพ 

ลักษณะของเสียงทีพ่บ 
เครื่องดนตรีอะหลับเมอรโ์อมีด้วยกัน 3 ลักษณะคือตัวแรกเป็นลักษณะของ

เตอลึงที่มีขนาดเล็กลงมาแต่ยงัคงเสียงและเอกลกัษณไ์วอ้ยู่ โดยชาวเกอฮอลดัจะใชก้ารตัง้เสียง
จากเตอลงึโดยใหเ้สียงแบ่งเป็น 3ลกัษณะซึง่เครื่องดนตรีอะหลบัเมอรโ์อแมจ้ะมี 3 แบบแต่ทกุแบบ
นัน้ ชาวเกอฮอลดัไม่ไดมี้ช่ือเรียกเจาะจง เพียงแต่ผูว้ิจยัไดต้ัง้ช่ือเป็นเครื่องหลกั  เครื่อง 2 ที่มี 2 ชิน้
และเครื่อง 3 ที่มี 3 ชิน้เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจที่ง่ายขึน้ดงันี ้
**หมายเหตุ ผูว้ิจยัจะอนุโลมการบนัทึกเสียงกลองปุ๊ ดของชาวเกอฮอลดัโดยให้ใกลเ้คียงกบัเสียงท่ีปรากฏมากท่ีสุด 

 
  

ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ภาพที่ 3 
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11 G 
10 F 
9 Eb 
8 D 
7 C 
6 G 
5 F 
4 Eb 
3 D 
2 C 
1 G 

2 G 
1 C 

3 C 
2 D 
1 G 

 

 

 

ภาพที่ 1 

ภาพที่ 2 

 

ภาพที่ 3 

ภาพประกอบ 57  (จากภาพที่ 1-3) แสดงระดบัเสียงของอะหลบัเมอรโ์อแบบตา่งๆ                                                                
 

   ที่มา: นายชศูกัดิ ์ ไทพาณิชย ์วาดภาพ 
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      2.2 วงดนตรี 
ชาวเกอฮอลดัไดน้ าเครื่องดนตรีของตนมา บรรเลงร่วมกันไดอ้ย่างลงตัว  โดยวงดนตรี

ของชาวเกอฮอลดันัน้มีรูปแบบวงอยู่สามแบบหลกั  ขึน้อยู่กบัการน าไปใชใ้นโอกาสตา่งๆ ดงันี ้
2.2.1 วงเตรอ โปล ์ 

วงเตรอ โปล ์มาจากค า 2 ค าคือค าว่า เตรอ ที่แปลว่าเครื่องดนตรี และค าว่า โปล ์
แปลว่ารวมกัน ซึ่งวงเตรอ โปลน์ัน้ เกิดจากการน าเครื่องดนตรี4 ชนิดมาบรรเลงรวมกัน ไดแ้ก่ 1. 
กองโล๊ะท าหนา้ที่ด  าเนินท านองหลกั 2. เตอลึงท าหนา้ที่ด  าเนินท านองรอง 3. เดิงป้าหท์  าหนา้ที่
ประสานท านองและจงัหวะเขา้ดว้ยกัน และ4. ซอกอใชส้รา้งจังหวะใหก้ับวง  โดย ชาวเกอฮอลดั 
มกัจะใชว้ง เตรอ ในการแสดงในพิธีส  าคญัๆและการแสดงในงานทั่วๆไปเพราะ วงเตรอ โปล ์นัน้ 
เป็นวงที่สามารถสรา้งท านองและจงัหวะไดอ้ย่างหลากหลาย  อีกทัง้ยงัเป็นวงที่น  าบทเพลงของชาว
เกอฮอลดัเองรวมถึงบทเพลงในสมยันิยมมาบรรเลงไดอ้ย่างไพเราะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 58 ลกัษณะรูปแบบการประสมวงเตรอ โปล ์                                                                       

 ที่มา: ชินพฒัน ์ไทพาณิชย ์ 
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ภาพประกอบ 59 ลกัษณะรูปแบบการประสมวงเตรอ โปล ์   
 

ที่มา: ชศูกัดิ ์ไทพาณิชย ์วาดภาพ เพ่ือใหเ้ห็นรูปแบบวง 4 ชิน้ไดอ้ย่างชดัเจน 

2.2.2 วงชิง โป  
วงชิง โป  คือวงดนตรีที่เป็นเอกลกัษณ์ของชาวเกอฮอลดั ส่วนมากจะพบในโอกาส

ส าคญัต่างๆ ของชาวเกอฮอลดั เช่นงานแต่งงาน งานศพ หรือพิธีกรรมทางศาสนาและยงัคงมีการ
สืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน วงชิง โปประกอบไปดว้ยค าสองค า คือค าว่าชิง หมายถึงเครื่อง
ดนตรีและค าวา่โปหมายถงึ 6  แปลรวมกนัคือ ชิงทัง้หมด 6  ใบ โดยการบรรเลงจะบรรเลงดว้ยชิง 6 
ใบเท่านั้น ซึ่งในแต่ละใบจะมีหน้าที่ในการสรา้งจังหวะไม่เหมือนกันแต่ยังคงอยู่ในอัตราส่วน
เดียวกนั ดงันี ้ใบหลกัคือชิง แม โดยค าวา่แม นัน้ภาษา      เกอฮอลดัแปลวา่ แม่ ที่เปรียบเสมือนชิง
ใบหลกัของวง เป็นชิงที่ท  าหนา้ที่ยึดจงัหวะหลกัไวก้บักลองซอกอ หรือเรอเลม ส่วนชิงที่ เหลือจะมี
หนา้ที่ตามล าดับ เช่น ชิงนะ ฮาย ชิงนะเดินและชิงนะเดิล จะคอยฟังกันและกัน โดยชิงนะ ฮาย 
จะตอ้งคอยฟังจงัหวะตามชิง แม สว่นชิงนะเดิลกบัชิงนะเดิล จะคอยบรรเลงสลบักนั โดยยดึชิง นะ 
ฮายเป็นหลกั ส่วนชิงนะเทอและชิง นะทิด จะบรรเลงใหส้อดแทรกกบัจงัหวะของชิงนะ เดินและชิง
นะ เดิลไดอ้ย่างลงตวั โดยสิ่งที่จ  าเป็นของวงชิงคือการที่นักดนตรีทุกคนตอ้งคอยฟังกนัและกนัว่า
จงัหวะหลกัอยู่ตรงไหนและจงัหวะของตนที่ก าลงับรรเลงถกูจงัหวะหรือไม่ 
 

 

หมายเลข 1 เตอลงึ 

หมายเลข 2 ซอ กอ 

หมายเลข 3 กอง โล๊ะ 

หมายเลข 4 เดิงปา้ห ์
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ภาพประกอบ 60 ลกัษณะรูปแบบการประสมวงชิง โป                                             

 ที่มา: นายชนิพฒัน ์ไทพาณิชย ์ 

 

 

 

 

 

 



  107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 61 ลกัษณะรูปแบบการเดินขบวนวงชงิ โป        

ที่มา: นายชศูกัดิ ์ไทพาณิชย ์วาดภาพเพ่ือแสดงลกัษณะการบรรเลงของวงชิง โป ใน
ลกัษณะเดินเป็นวงกลม 

วงชิง สามารถเปลี่ยนซอ กอ ที่ใหจ้ังหวะที่ฮึกเหิมเหมาะกับการบรรเลงที่ตอ้งการ
ความสนุกสนาน เป็นเครื่องดนตรีที่มีช่ือว่าเรอ เลม โดยชาวเกอฮอลดัจะน ามาจากปลอกคอของ
สตัวท์ี่ตนเลีย้งไว ้ ซึ่งมีลกัษณะเป็นหนงัและมีระฆงัขนาดเล็กมดัรวมกนัดงัรูป โดยมากจะใชใ้นพิธี
ทางศาสนาที่ไม่ตอ้งการจงัหวะที่เรา้ใจมากนกั วิธีการท าใหเ้กิดเสียงคือการดงึปลายเชือกทัง้ 2 ขา้ง
ในลกัษณะดงึเขา้และดงึออก 

 
 
 
 
 
 

1.ชิงแม  

2.ชิงนะฮาย 

3.ชิงนะเดิน 

4.ชิงนะเดิล 

5.ชิงนะเทอ 

6.ชิงนะทิด 

7.ซอกอ 
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ภาพประกอบ 62 ลกัษณะ ของเรอเลม                        

ที่มา: ชนิพฒัน ์ไทพาณิชย ์

โดยการเดินที่เปลี่ยนจากซอกอที่ตัง้อยู่กบัที่เป็นการเดิมตามเสียงของเรอเลมโดย
จะมีลกัษณะขบวนดงันี ้
 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 63 ลกัษณะรูปแบบการเดินขบวนตามเสียงเรอเลม 

ที่มา: ชนิพฒัน ์ไทพาณิชย ์ 
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ภาพประกอบ 64 ภาพวาดเพื่อสื่อใหเ้ห็นการเดินขบวนในแบบที่ใชเ้รอเลมน า 

ที่มา: ชศูกัดิ ์ไทพาณิชย ์ 

2.2.3 วง อะหลับเมอรโ์อ 
วงอะหลบัเมอรโ์อ เป็นวงที่นิยมมากในปัจจุบนัเพราะ เป็นวงที่ใชว้ิธีการบรรเลงเป็น

วงเหมือนกบัวงชิง โป คือการบรรเลงแบบรกัษาหนา้ที่ของตนไว ้โดยวงอะหลบัเมอรโ์อ จะเลน่ตาม
จงัหวะของซอกอเป็นหลกั ซึ่ง วงอะหลบัเมอรโ์อ จะแบ่งเครื่องดนตรีในลกัษณะต่างๆดงันี ้1.เครื่อง
ท านองหลกั 1 เครื่อง ท าหนา้ที่บรรเลงท านองหลกัและเครื่องท านองรองอีก 2 เครื่อง ไดแ้ก่เครื่อง
ท านองรองที่มี 3 เสียง 1 ตัวและ 2 เสียง อีก 1ตัว ตามล าดับ โดยวงอะหลับเมอรโ์อ นัน้จะนิยม
บรรเลงรวมกนั5 คน คือเครื่องท านองหลกั 1 เครื่อง เครื่องท านองรอง 3 เสียง 1 เครื่องและเครื่อง
ท านองรอง 2 เสียง 2 เครื่อง ทั้ง 4 เครื่องที่ว่านีจ้ะบรรเลงตามจังหวะของซอ กอ จากที่กล่าวไป
ขา้งตน้ วงอะหลับเมอร ์จึงเป็นวงที่สามารถสรา้งความสนุกสนานในการบรรเลงไดเ้ป็นอย่างดี
เพราะมีขนาดเล็กและความสะดวกต่อการเคลื่อนยา้ย  อีกทัง้ในเวลาบรรเลงยงัสามารถท าท่าทาง
ใหเ้ขา้กบัจงัหวะสรา้งความสนกุสนานในโอกาสตา่งๆไดเ้ป็นอย่างดี 
 

 

 

6.ชิง นะทิด   5.ชิง นะเทอ  4.ชิง นะเดิล  3.ชิง นะเดิน   2.ชิง นะฮาย   1.ชิง แม 7.เรอ เลม 
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ภาพประกอบ 65 ลกัษณะรูปแบบการประสมวงอะหลบัเมอรโ์อ                                

ที่มา: ชนิพฒัน ์ไทพาณิชย ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 66 ภาพวาดแสดงใหเ้ห็นถึงการยืนต าแหน่งลกัษณะของวงอะหลบัเมอรโ์อ 

ที่มา: ชศูกัดิ ์ไทพาณิชย ์ 

 

ซอ กอ ท านองหลกั 

ท านอง 3 

ท านอง 2 

ท านอง 2 
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       2.3 บทเพลง 
บทเพลงของชาวเกอฮอลดั เป็นส่ิงที่มีความส าคญัต่อชีวิตของชาวเกอฮอลดัตัง้แต่อดีต

จนถึงปัจจบุนั โดยสามารถแบ่งเป็นรูปแบบตา่งๆเช่นบทเพลงบรรเลง  บทเพลงขบัรอ้งและบทเพลง
ส าหรบัพิธีกรรม โดยมีรายละเอียดตามหวัขอ้ที่กลา่วไป ดงันี ้

2.3.1 บทเพลงบรรเลง     
บทเพลงบรรเลงของชาวเกอฮอลดัคือบทเพลงที่ใชเ้ครื่องดนตรีและวงดนตรีของชาว

เกอฮอลดัมาบรรเลง ในโอกาสตา่งๆ โดยมีบทเพลงที่น่าสนใจดงัตอ่ไปนี ้
ออ่ เนีย้ม  

บทเพลง อ่อ เนีย้มคือบทเพลงที่มีความส าคญัเป็นอย่างมากของชาวเกอฮอ
ลดั  โดยเป็นบทเพลงที่บรรเลงดว้ยวงเตรอ โปล ์ในทกุๆโอกาสที่เป็นงานประเภทรื่นเรงิ และมกัจะ
บรรเลงเพลง ออ่ เนีย้ม เป็นเพลงแรกหรอืเพลงเปิดการแสดงอยู่เสมอ 

เด๊ก โก ้ 
บทเพลงเด๊ก โก ้เป็นบทเพลงที่ใชบ้รรเลงอยู่ในวงอะลบัเมอรโ์อ โดยเป็นบท

เพลงที่น  าท านองจากสมยัอดีต กลบัมาบรรเลงไดอ้ย่างลงตวั 
โล ดา   

บทเพลงโล ดา คือจงัหวะที่ใชใ้นวง ชิงโป เป็นจงัหวะที่ตอ้งบรรเลงดว้ยวงชิง
โป เท่านัน้และถือเป็นจงัหวะที่ส  าคัญส าหรบัผูท้ี่สนใจในการรเิริม่การบรรเลงเครื่องดนตรีชิง เพราะ
เป็นจงัหวะที่สามารถน าไปบรรเลงไดใ้นทกุโอกาสและยงัสามารถเรียนรูจ้ากจงัหวะชิง โป ก่อน จึง
ค่อยต่อยอดไปในจงัหวะตา่งๆตอ่ไป 

เป๊ป ตา จนู  
บทเพลงเป๊ป ตา จูน คือบทเพลงที่มีลกัษณะคลา้ยกับจังหวะโล ดา คือเป็น

จงัหวะที่ใชส้  าหรบัการฝึกฝนส าหรบัผูท้ี่สนใจในการหดับรรเลงเครื่องดนตรีของชาวเกอฮอลดั โดย
จงัหวะเป๊ป ตา จนู จะสามารถบรรเลงดว้ยเครื่องดนตรชีิงในลกัษณะของวงชิง โป หรือเครื่องดนตรี
ประเภทเป่าคือ กมัป้วด ไดอ้ย่างไพเราะและชาวเกอฮอลดัมกัจะใช้จงัหวะเป๊ป ตา จนู มาบรรเลง
ในงานแต่งงานอยู่เสมอ 

บา จอ 
จงัหวะ บา จอ คือจงัหวะที่ชาวเกอฮอลดัใชใ้นการบรรเลงในงานปีใหม่ โดย

เป็นจงัหวะที่มีมาตัง้แต่อดีต โดยชาวเกอฮอลดัจะใชจ้งัหวะบา จอ เป็นสญัญาณในการบอกว่าปี
ใหม่ปีนีก้  าลงัจะมาถึง และยงัคงใชใ้นการเปิดพิธีดงักลา่วจนถึงปัจจบุนั 
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ทิป แทป แทป 
จงัหวะทิป แทป แทป คือจงัหวะที่มีความแตกต่างไปจากจังหวะอื่นๆเพราะ

เป็นจงัหวะที่ชาวเกอฮอลดั จะใชว้งชิงโป น าขบวนในพิธีศพ ใหจ้งัหวะที่ชา้และแสดงออกถึงความ
โศกเศรา้ 

เลง อาย ,  โป เก๊ต,  เด ้เลอน   
บทเพลง เลง อาย ,  โป เก๊ต และ เด ้เลอน เป็นบทเพลงสัน้ๆที่ชาวเกอฮอลดั

มกัใชเ้พื่อฝึกซอ้มในการหดัเครื่องดนตรแีละยงัสามารถน ามาบรรเลงในโอกาสต่างๆไดเ้ป็นอย่างดี 
 2.3.2 บทเพลงขบัรอ้ง 

บทเพลงขบัรอ้งของชาวเกอฮอลดันัน้เกิดจากท านองที่ มีมาตัง้แต่อดีต  จนนายกระ
จาน ปลิน ไดป้ระพนัธเ์นือ้รอ้งขึน้มาเพื่อใหผู้ฟั้งสามารถเขา้ใจถึงบทเพลงนัน้ไดด้ียิ่งขึน้  โดยผูว้ิจยั
ไดแ้บ่งบทเพลงที่ใชใ้นขบัรอ้งและน าเสนอเนือ้รอ้งในบทเพลงต่างๆ ดงันี ้

โอ มิ  
บทเพลงโอ มิ เป็นบทเพลงที่ชาวเกอฮอลัดมักจะใชข้ับรอ้งในโอกาสรื่นเริง 

โดยบทเพลงจะเป็นการกล่าวถึงความสมัพันธ์ระหว่างพี่นอ้งและสามารถสรา้งความสามัคคีใน
ครอบครวัไดเ้ป็นอย่างดี โดยนายกระจาน ปลินไดน้ าสิ่งใกลต้วัมาแต่งเป็นเนือ้เพลง ดงันี ้
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กา ปิง เอย๋ 
บทเพลง กา ปิง เอ๋ย เป็นบทเพลงขบัรอ้ง ที่ชาวเกอฮอลดันิยมมาก เพราะมี

เนือ้เพลงที่เนือ้หาใชส้อนใจหนุ่ม สาวชาวเกอฮอลอลัดไดเ้ป็นอย่างดี  โดยมีเนือ้หาที่สื่อถึง การ
หลบหนีปัญหา ของกา ปิง (จากเรื่องเลา่ทางศาสนา) และท าใหท้างบา้นมีความเป็นห่วง อีกทัง้ยงั
มีท านองที่ไพเราะและสามารถใชบ้รรเลงในโอกาสต่างๆไดเ้ป็นอย่างดี 
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ลงัเบียง สะนิง 
บทเพลงลงัเบียง สะนิง เป็นบทเพลงขบัรอ้งที่บอกถึงแหล่งก าเนิดและความ

เป็นไปของภูเขาลงัเบียงที่เปรียบเสมือนที่ก าเนิดของชาวเกอฮอลดั บทเพลงลงัเบียง สะนิงมีเนือ้
รอ้งที่ถ่ายทอดใหเ้ห็นถึงความแปลเปลี่ยนของภเูขาลงัเบียง แต่เดิมและคอยเตือนสติใหช้าวเกอฮอ
ลดัรกัษาภเูขาแห่งนีไ้ว ้ โดยมีเนือ้รอ้งดงันี ้
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จวย เบียบ  
บทเพลงจวย เบียบ เป็นบทเพลงที่ชาวเกอฮอลดันิยมใชใ้นพิธีแต่งงาน โดย

เป็นเพลงที่มีเนือ้หาสอนใจ ในการบอกถึงความสวยงามของธรรมชาติและคอยเตือนสติในการใช้
ชีวิตคู ่โดยมีเนือ้รอ้งดงันี ้
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เกลอ เรย 
บทเพลงเกลอ เรย เป็นบทเพลงที่ชาวเกอฮอลดันิยมน ามาขบัรอ้งในช่วงพิธี

งานปีใหม่ของทุกปี เพราะเป็นเพลงที่มีน าท านองมาตัง้แต่สมยัอดีต และใส่เนือ้หาที่เก่ียวกบัการ
เก็บขา้วและเฉลิมฉลองในงานปีใหม่ โดยมีเนือ้รอ้งดงันี ้
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ยงั เกอเบอ๋ แอ เดอห ์ 
บทเพลงยงั เกอเบ๋อ แอ เดอห์ เป็นบทเพลงขบัรอ้งที่ใชใ้นพิธีทางศาสนาอยู่

ตลอดเวลา เป็นบทเพลงที่ชาวเกอฮออลดัน ามารอ้งต่อพระผูเ้ป็นเจา้ในงานทางศาสนา โดยมีเนือ้
รอ้งดงันี ้ 
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ทมั ป๊าย บั๊ป ยงั  
บทเพลง ทมั ป๊าย บั๊ป ยงั เป็นอีกบทเพลงทางศาสนาที่มีความส าคญัต่อชาว

เกอฮอลดัเป็นอย่างมาก โดยเป็นบทเพลงที่ใชใ้นการรอ้งต่อพระผูเ้ป็นเจา้ในเวลาเข้าโบสถข์องชาว
เกอฮอลดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  121 

2.3.3 บทเพลงส าหรบัพิธีกรรม     
นอกจากบทเพลงที่ชาวเกอฮอลดัจะใชบ้รรเลงและขบัรอ้งในโอกาสต่างๆแลว้ ชาวเก

อฮอลดัยงัน าบทเพลงต่างๆมาใชใ้นงานพิธีส  าคญัๆของตนเช่น บทเพลงในงานแต่งงาน , บทเพลง
ใน งานปีใหม่, บทเพลงในงานพิธีทางศาสนา หรือแมแ้ต่งานศพ ซึ่งผูว้ิจัยไดพ้บบทเพลงเหล่านี ้
ยงัคงอยู่ในวิถีชีวิตของชาวเกอฮอลดัและยงัถกูน ามาใชใ้นงานพิธีต่างๆอยู่เสมอ ดงันี ้

งานแต่งงาน 
บทเพลงในพิธีงานแต่งงานของชาวเกอฮอลดันัน้ นอกจากจะน าบทเพลงที่ใชใ้น

งานทั่วไปมาบรรเลงรว่มดว้ยแลว้ ยงัมีบทเพลงและจงัหวะของวงชิง โป ที่ถกูน ามาบรรเลงในงาน
ของชาวเกอฮอลดัอยู่ดว้ย ซึ่งในหวัขอ้งานแต่งงานนี ้ผูว้ิจยัไดพ้บบทเพลงจวย เบียบ และจังหวะ 
เป๊ป ตา จนู จนเกิดความสนใจและน ามาวิเคราะหใ์นหวัขอ้ต่างๆดงันี ้

จวย เบียบ  
จากที่กล่าวมาขา้งตน้ บทเพลง จวย เบียบ เป็นบทเพลงที่ใชใ้นการขบัรอ้ง ที่

มีความส าคญัต่องานแต่งงานของชาวเกอฮอลดัตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนั     เพื่มใชต้อนไหน 
เป๊ป ตา จนู  

จงัหวะเป๊ป ตา จนู เป็นจงัหวะที่ชาวเกอฮอลดันิยมเล่นในงานแต่งงานเพราะ
เป็นจังหวะที่มีความสนุกสนาน โดยจะบรรเลงดว้ยวงชิง โปทั้งหมด 6 คน ตัง้แถวจากบา้นฝ่าย
หญิงเพื่อไปหาฝ่ายชาย ดงัภาพ 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: ชนิพฒัน ์ไทพาณิชย ์

 

 

ภาพประกอบ 67 วงชิง โปในพิธีแต่งงาน ของชาวเกอฮอลดั 
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งานปีใหม่ 
งานปีใหม่ของชาวเกอฮอลัด นั้นส่วนใหญ่จะตรงกับอาทิตยท์ี่ 2 ของเดือน

มกราคมเนื่องจากจะรอใหค้นส่วนมากฉลองปีใหม่ตามปกติเสียก่อน โดยในงานปีใหม่ของชาวเก
อฮอลดั จะเป็นการรว่มฉลองโดยการน าสิ่งที่ตนมีมาแลกเปลี่ยนกนัเช่นของกิน โดยน าไก่ หม ูหนงั
ควายและเตรอ เนิ่ม มารว่มฉลองกนัอย่างสนกุสนาน ในงานจะมีการแสดงดนตรีเช่นวงเตรอ โปล์
และวงชิงโป  เพื่อจะให้เสียงเพลงนั้นดังไปถึง   พระนดู และขอให้พระนดูอวยพรในการท า
การเกษตรเจรญิงอกงาม โดยมีจงัหวะและบทเพลงดงันี ้

บา จอ  
เป็นจงัหวะที่ชาวเกอฮอลดันิยมน ามาบรรเลงในวนัขึน้ปีใหม่ โดยจงัหวะ บา 

จอ จะเป็นจงัหวะที่รวมเอาจงัหวะพืน้ฐานเช่น โล ดา มาประสมประสานไดอ้ย่างลงตวัและ มกัจะ
นิยมเลน่ตอนเชา้ก่อนพิธีบญุต่างๆเพ่ือเป็นสญัญานบอกชาวเกอฮอลดัวา่ปีใหม่ก าลงัจะมาถึง 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 68 ขบวนแห่วงชิง โป ในงานปีใหม่ ของชาวเกอฮอลดั                                             

ที่มา: ชนิพฒัน ์ไทพาณิชย ์

ที่มา: KrajanPlin 
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เกลอ เรย  
บทเพลงเกลอ เรย เป็นบทเพลงที่ชาวเกอฮอลดั จะขบัรอ้งในช่วงพิธีในงานปี

ใหม่  โดยจะพรอ้มใจกนัรอ้งเพลงเกลอ เรย เพื่อจะขอพรจากพระนดู ในเรื่องของผลผลิต ในทาง
การเกษตร ใหอ้อกมาเจรญิงอกงามและเก็บเก่ียวไดเ้ป็นจ านวนมาก      

งานพิธีทางศาสนา 
บทเพลงทางศาสนาของชาวเกอฮอลดั เกิดขึน้ในช่วงเปลี่ยนถ่ายการนับถือ

พระ พระนด ูเป็นศาสนาครสิตต์ามฝรั่งเศส แต่นัน้มาชาวเกอฮอลดัก็จะเขา้โบสถใ์นทกุอาทิตยแ์ละ
มีบทเพลงในการรอ้งต่อพระผูน้ับถือ ผสมกับบทสวดต่างๆมากมาย ดังนั้นผูว้ิจัยจึงน าเสนอบท
เพลงในงานพิธีทางศาสนาของชาวเกอฮอลดั ที่มีความส าคัญหลกัๆคือบทเพลงยัง เกอเบ๋อ แอ 
เดอห ์และบทเพลงทมั ป๊าย บั๊ป ยงั  

งานศพ 
งานศพของคนชาวเกอฮอลัดจะเรียกว่า โบด ผ่าน โดยตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจบุนั หลงัจากมีพิธีกรรมเมอ ตา เชิอต ในบริเวณบา้นของผูต้ายเสรจ็สิน้แลว้ ชาวเกอฮอลดัจะ
น าผูท้ี่เสียชีวิตไปยังหลุมฝังดว้ย วงชิง โป ที่จะเดินน าขบวนและจะบรรเลงจังหวะทิป แทป แทป 
เพื่อส่งดวงวิญญาณของผูท้ี่จากไป เปรียบเหมือนเสียงที่น  าทางใหพ้บกบัพระนด ูที่ชาวเกอฮอลดั
นบัถือ  

 

ภาพประกอบ 69 ขบวนวงชิง โป ในพิธีงานศพของชาวเกอฮอลดั                                       

ที่มา: ชนิพฒัน ์ไทพาณิชย ์
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บทเพลงทัง้หมดที่กล่าวมาขา้งตน้เป็นบทเพลงที่ชาวเกอฮอลดัยงัใชบ้รรเลง
ในปัจจุบนั ทัง้บริบทของบทเพลงที่ใชบ้รรเลง ที่สามารถเช่ือมโยงกับทฤษฎีทางมานุษยดุริยางค
วิทยาในบริบทของทฤษฎีการแพร่กระจาย(Cultural Diffusion Theory) ของ Everett Roger โดย
ทฤษฎีนีจ้ะมีตวัแปรถกูแบ่งออกเป็น 4 ประการ(Four main element in diffusion of innovations) 
คือ 1.นวตักรรม 2.การสื่อสาร 3.การเกิดในช่วงเวลา และ 4.ระบบสงัคม ซึ่งจากการศกึษาบทเพลง
ของชาวเกอฮอลดัในบรบิทต่างๆนัน้มีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการแพรก่ระจายในสว่นของขอ้ที่ 1 
ในเรื่องของนวตักรรม(Innovation) ซึ่งตามทฤษฎีไดก้ล่าวถึงการแพรก่ระจายนัน้สามารถแบ่งออก
ไดเ้ป็น 2 ส่วนคือความคิดและวตัถุโดยสามารถท าใหส้งัคมนัน้ๆยอมรบัหรือไม่ก็ได ้แต่ในบริบท
ของบทเพลงนัน้มีความลกึซึง้ไปมากกว่านัน้ เพราะบทเพลงต่างๆไดน้ าเอาความคิดผสมผสานไป
กับวัตถุในที่นีส้ามารถแทนได้ดว้ยการบรรเลงออกมาเป็นเสียงผ่านเครื่องดนตรีแต่ยังคงไวซ้ึ่ง
ความหมาย เช่นบทเพลงบรรเลงของชาวเกอฮอลดันัน้สามารถท าใหผู้ท้ี่ไดร้บัฟังเขา้ถึงและยอมรบั
บทเพลงต่างๆได้เป็นอย่างดี ทั้งนีท้ฤษฎีการแพร่กระจายในหัวข้อ นวัตกรรม( Innovation) ยัง
สามารถแบง่ลกัษณะที่สามารถท าใหส้งัคมยอมรบัไดอ้ีก 5 ประการคือ 

1.ไดป้ระโยชนม์ากกว่าเดิมในการเขา้มาแทนที่ (Relative Advantage) 
นัน้เป็นที่แน่ชดัอยู่แลว้ว่าการน าบทเพลงหรือการค าสอนต่างๆ มาเปรียบเทียบกบัสิ่งที่อยู่รอบตวั 
มกัจะท าใหผู้ท้ี่รบัฟังเขา้ใจสิ่งนัน้มากขึน้อีกทัง้สิ่งที่ผูฟั้งเขา้ใจอยู่แลว้นัน้ถูกน ามาประกอบใหเ้กิด
เป็นท านองและจงัหวะก็จะสามารถสรา้งความเขา้ใจและเขา้ถึงในสิ่งนัน้ๆไดง้่ายกว่าค าสอนหรือ
ค ากล่าวในปกติ เช่นเดียวกบับทเพลงขบัรอ้งที่เป็นบทเพลงที่เนือ้รอ้งถูกแทนที่ความหมายต่างๆ 
หรืออาจเปรียบกับสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติท าให้ผู้ฟังเขา้ถึงสิ่งที่ตอ้งการถ่ายทอดออกมาไดเ้ป็น 
อย่างดี 

2. มีความสอดคลอ้งกับวฒันธรรมในสงัคมที่รบัได ้(Compatibility) บท
เพลงต่างๆ ที่ชาวเกอฮอลดัมกัจะนิยมน ามาบรรเลงในการเริ่มพิธีต่างๆนัน้ ส่วนมากเป็นเพลงที่มี
เนือ้หาที่เขา้ถึงไดก้ับทุกคน และยงัเหมาะสมกับวฒันธรรมในสงัคมของชาวเกอฮอลดัอย่างมาก
เพราะถือเป็นการปลกุเรา้จิตใจและท าใหเ้กิดความรกัความสามคัคี ในหมู่ครอบครวัหรือพ่ีนอ้ง 

3. ไม่มีความสลบัซบัซอ้นมากนัก (Complexity) หากสงัเกตบทเพลงขบั
รอ้ง จะพบว่าเป็นบทเพลงที่ ไม่ มีความซับซ้อนของเนื ้อหาอยู่ เลยแต่ เป็นบทเพลงที่จะพูด
ตรงไปตรงมา และมีการเปรยีบเทียบกบัสิ่งที่อยู่รอบตวัใหเ้กิดความรูส้กึคลอ้ยตามไดเ้ป็นอย่างดี 
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4. สามารถแบ่งทดลองครัง้ละนอ้ยได ้(Trialability) ขึน้ช่ือว่าเป็นบทเพลง 
ก็สามารถน ากลบัมาบรรเลงใหม่ไดเ้รื่อยๆ เช่นเดียวกบับทเพลงที่ชาวเกอฮอลดัมกัน ามาบรรเลงทกุ
ครัง้ที่มีงานส าคญัและตอ้งการความสนกุสนาน 

5. สามารถมองเห็นหรือเข้าใจได้ง่าย (Observability) ในส่วนของข้อ
สดุทา้ยนี ้มีความเช่ือมโยงกบับทเพลงขบัรอ้งเป็นอย่างมาก เพราะเม่ือทราบความหมายของบท
เพลงแลว้ก็จะเขา้ใจบรบิทความเป็นชาว    เกอฮอลดัไดอ้ย่างชดัเจอยิ่งขึน้ เพราะบทเพลงตา่งๆ นัน้
เป็นเพลงที่ชาวเกอฮอลดัน ามาขบัรอ้งอยู่บอ่ยครัง้ ทัง้ในงานพิธีการต่างๆที่เป็นงานรื่นเรงิและแสดง
ใหเ้ห็นวา่บทเพลงตา่งๆมีความส าคญักบัชาวเกอฮอลดัโดยแทจ้รงิ  

อีกทั้งบทเพลงของชาวเกอฮอลัดยังสอดคล้องกับทฤษฎีนานาก าเนิด
(Polygenesis Theory)หรอืพหกุ าเนิดโดยแบง่ไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ  

1 วรรณกรรมมุขปาฐะ โดยเป็นการถ่ายทอดสิ่งต่างๆไปจากรุ่นสู่รุ่นจน
เป็นการแพรห่ลายตอ่ไปเรื่อยๆ ในที่นีถ้า้หากเปรียบบทเพลงของชาวเกอฮอลดัแลว้สว่นมากจะเป็น
บทเพลงเก่าตัง้แต่อดีต ถ่ายทอดท านองมาตัง้แต่สมยัอดีตจากบรรพบรุุษมาจนถึงปัจจบุนั โดยชาว
เกอฮอลดัจะน ามารอ้งและบรรเลงในยามวา่งจากการท างาน  

2 วรรณลายลกัษณ ์โดยเป็นการน า ค าสอนหรือขอ้คิดเตือนใจมาท าเป็น
เนือ้เพลง โดยนายกระจาน ปลิน และไดถู้กถ่ายถอดผ่านการจดบนัทึกเพื่อถ่ายทอดใหค้นรุน่ ใหม่
ต่อยอดต่อไป 

ทัง้นีผู้ว้ิจยัจึงไดศ้ึกษาบทเพลงในบรบิทของการวิเคราะหเ์สียง โดยการบนัทึกโนต้ใน
บทเพลงของชาวเกอฮอลดัในหวัขอ้บทเพลงบรรเลง , บทเพลงขบัรอ้ง และบทเพลงส าหรบัพิธีกรรม 
ในหวัขอ้ที่ 3 เรื่องการวิเคราะหบ์ทเพลงในวฒันธรรมของชาวเกอฮอลดั เมืองดาลดั จงัหวดัเลิมด่ง 
ประเทศเวียดนาม ตอ่ไป   

      2.4 นักดนตรี 
นักดนตรีนั้นเปรียบเสมือนตัวกลางในการถ่ายทอดเสียงของดนตรีผ่านท านองและบท

เพลงใหผู้ค้นไดร้บัฟัง เช่นเดียวกบันกัดนตรีชาวเกอฮอลดัที่คอยบรรเลงดนตรีผ่านบทเพลงของตน 
อีกทัง้ยงัเป็นผูท้ี่มีความรูใ้นดา้นวฒันธรรมและองคค์วามรูท้างดนตรีต่างๆเป็นอย่างดี ดงันัน้ผูว้ิจยั
จงึรวบรวมขอ้มลูนกัดนตรีท่ีเป็นที่รูจ้กัและยงัคงมีบทบาทในดา้นดนตรีของชาวเกอฮอลดัไวด้งันี ้
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ภาพประกอบ 70 นายกระจาน ปลิน  

  ที่มา: นายชนิพฒัน ์ไทพาณิชย ์ 

นายกระจาน ปลิน คือบุคคลที่มีความส าคญัต่อบริบททางดา้นดนตรีของชาวเกอฮอลดั
เป็นอย่างมาก โดยเป็นนกัดนตรีที่มีความสามารถในการแต่งเพลงและสอนดนตรีใหก้บัชาวเกอฮอ
ลดั อีกทัง้ยงัเป็นคนที่เก็บรวบรวมขอ้มลูต่างๆของชาวเกอฮอลดัไวอ้ย่างมากมาย ในปัจจุบนันาย 
กระจาน ปลิน อายุ 59 ปี เกิดในวันที่  17 พฤษภาคม พ.ศ.2503 ปัจจุบันนายกระจาน ปลิน 
ประกอบอาชีพที่หลากหลายไม่วา่จะเป็นนกับรรยายที่เก่ียวขอ้งกบัสภาพสงัคม บรบิททางดา้นการ
ท่องเที่ยว รวมไปถึงวฒันธรรมต่างๆที่เก่ียวขอ้งกับชาวเกอฮอลดั อีกทัง้ยงัมีการแสดงดนตรีตาม
งานส าคญัต่างๆรอบหมู่บา้นและในเมืองดาลดั รวมถึงมีบทบาทต่อนกัท่องเที่ยวและและผูท้ี่สนใจ
ในเรื่องของเครื่องดนตรีเพราะนายกระจาน ปลินเป็นคนที่สามารถเล่นดนตรีของชาวเกอฮอลดัได้
ทุกชนิด และยงัมีความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรีสากลไดอ้ีกดว้ย  ปัจจบุนันายกระจาน 
ปลินยงัคงอาศยัอยู่ในเมืองดาลดัและไดแ้ต่งงานกบันางซารา่ ชิว มีบตุร ธิดาทัง้หมด 4 คน   
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ภาพประกอบ 71 นาง จิล ดาลิน                                                         

 ที่มา: นายชนิพฒัน ์ไทพาณิชย ์ 

นาง จิล ดาลิน เป็นลกูสาวคนโตของนายกระจาน ปลิน เกิดวนัที่20 ตลุาคม พ.ศ. ในอดีต
นางจิล ดาลินไดเ้ขา้มาท างานที่ประเทศไทยเป็นเวลา 9 ปีและมีความสามารถในการใชภ้าษาไทย
ทัง้พดูและเขียนไดเ้ป็นอย่างดี อีกทัง้นางจิล ดาลินยงัมีความสามารถในหลากหลายดา้นไม่ว่าจะ
เป็นการทอผา้ ความรูด้า้นการเกษตรและการท าอาหาร รวมถึงยงัสามารถเล่นดนตรีและรอ้งเพลง
ของชาวเกอฮอลดัไดเ้ป็นอย่างดี ในปัจจุบันนางจิล ดาลิน เป็นเจา้ของรา้นอาหารบอน ลังเบียง 
(Bon Lang Biang)ในเขตเมืองดาลดั ใกลก้บัภเูขาลงัเบียงที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส  าคญัของเมือง
ดาลดั  
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ภาพประกอบ 72 นายปางติง ป๋อห ์

ที่มา: นายชินพฒัน ์ไทพาณิชย ์ 

นาย ปางติง ป๋อห ์เป็นนกัดนตรีที่มีความสามารถเป็นอย่างมาก โดยเป็นนกัดนตรีที่คอย
ถ่ายทอดความรูแ้ละเป็นผูค้วบคุมการแสดงดนตรีใน มงเม๋อฮิว (Mong Mo Hill) ที่เป็นสถานที่
รวบรวมเครื่องดนตรีและเรื่องราวต่างๆของชาวเกอฮอลัดไวม้ากมายท าใหน้ายปางติง ป๋อห ์นัน้มี
ความคุน้เคย และรูจ้กักบันกัดนตรีฝีมือดีของชาวเกอฮอลดัหลายคน ในปัจจบุนันายปางติง ป๋อห ์
อาย ุ49ปี เกิดเม่ือวนัที่16 เมษายน พ.ศ. 2514 อีกทัง้ยงัจบการศึกษาในระดบัปรญิญาตรี เอกการ
ท่องเที่ยว ที่มหาวิทยาลัย HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY และได้เข้ามาท างานใน
ประเทศไทยเป็นระยะเวลา 9 ปีแลว้กลับไปประกอบธุรกิจส่วนตัวพรอ้มกับนางจิล ดาลินผูเ้ป็น
ภรรยาที่รา้นอาหาร บอน ลงัเบียง เมืองดาลดั พรอ้มทัง้มีอาชีพเสรมิคือเป็นนกัดนตรี  
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ภาพประกอบ 73 นายกระจาน ฮาย 

ที่มา: นายชินพฒัน ์ไทพาณิชย ์ 

กระจาน ฮาย คือเปรียบเสมือนนักดนตรียุคแรกๆของชาวเกอฮอลดั โดยปัจจุบนัมีอาย ุ
63 ปี เกิดวนัที่ 21 มกราคม พ.ศ.2500 นายกระจาน ฮาย เป็นผูมี้ความรูด้า้นประวตัิศาสตรแ์ละ
ความเป็นมาของชาวเกฮอลัดเป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถในการใหค้วามรูเ้รื่องราวที่เก่ียวกับ
เครื่องดนตรีต่างๆรวมไปถึงสาธิตการบรรเลงเครื่องดนตรีเช่น ชิงกบั เครื่องดนตรีกมัป๊วดไดอ้ย่าง
ละเอียด ปัจจบุนัไดท้  าอาชีพเสรมิในการรบันกัท่องเที่ยวที่มีความสนใจในเรื่องของเครื่องดนตรีมา
จัดแสดงในบา้นของตนรวมถึงไดถ้่ายถอดความรูใ้นเรื่องราวต่างๆที่เก่ียวกับวฒันธรรมไดอ้ย่าง
น่าสนใจ 
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ภาพประกอบ 74 นายดาโกด บรซิ ลิม 

ที่มา: นายชินพฒัน ์ไทพาณิชย ์ 

นาย ดาโกด บรซิลิม เป็นนอ้งชายของนายปางติง ป๋อห ์ปัจจบุนั อาย ุ39 ปี เกิดในวนัที่17 
พฤษภาคม พ.ศ.2524 โดยนายดาโกดบรซิ ลิม ถือเป็นนกัดนตรีที่มีบทบาทและเก่ียวขอ้งกบัดนตรี
ของชาว    เกอฮอลดัเป็นอย่างมาก เพราะนายดาโกด บรซิลิม มีอาชีพหลกัเป็นผูจ้ดัการนกัดนตรีที่ 
ม่งเม๋อฮิว และเป็นครูสอนนกัดนตรรุีน่ใหม่ๆก่อนจะออกมาท าธุรกิจสว่นตวั แต่ยงัคงวงเวียนอยู่กบั
นกัดนตรีฝีมือดีท่ีสามารถเลน่ดนตรขีองชาวเกอฮอลดัและบทเพลงของชาวเกอฮอลดัได ้ 
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ภาพประกอบ 75 นาย ดาโกด กรวิง 

ที่มา: นายชินพฒัน ์ไทพาณิชย ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

ที่มา: นายชินพฒัน ์ไท
พาณิชย ์ 

 

ภาพประกอบ 76 นาย ดา จดั แบร๊ว 
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นกัดนตรีท่ียงัคงท างานที่มง เม๋อ ฮิว และรว่มบรรเลงวง เตรอ โปล ์ในงานวิจยัครัง้นี ้คือ1.
นาย ดาโกด กรวิง ที่มีความสามารถในการบรรเลงกอง โล๊ะ และบรรเลงเครื่องดนตรสีากล ไดเ้ป็น
อย่างดี 2.นาย ดา คดั แบร๊ว เป็นนกัดนตรีที่เปรียบเสมือนหวัหนา้วงและมีประสบการณท์ างานที่
ม่งเม๋อฮิว นานที่สดุ อีกทัง้ยังมีความช านาญในการบรรเลงเครื่องดนตรีของชาวเกอฮอลดัไม่ว่าจะ
เป็น กองโล๊ะ,เตอลึง,เดิงป๋าห ์และซอกอ รวมถึงยงัเป็นครูที่คอยสอนเด็กรุน่ใหม่ ในการเริ่มหดัการ
เล่นเครื่องดนตรีอีกดว้ย โดยนาย ดาโกด กรวิงเกิดวนัที่ 7 สิงหาคม 2531 อายุ 32 ปี และนายดา 
คดั แบร๊ว เกิดวนัที่ 6 เมษายน พ.ศ.2508 อาย ุ55 ปี  
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 77 นาย ดา กจุ ควิน 

ที่มา: นายชินพฒัน ์ไทพาณิชย ์
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ภาพประกอบ 78 นาย ดงั จา กลิป 

ที่มา: นายชินพฒัน ์ไทพาณิชย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

ที่มา: นายชินพฒัน ์ไทพาณิชย ์

ภาพประกอบ 79 นายจิล กวงิ 
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นักดนตรีในวงเตรอ โปล์ ยังมีอีก 3 คนคือ1.นาย ดา กุจควิน เกิดวันที่  1 มีนาคม 
พ.ศ.2533อายุ 30 ปี 2.นาย ดงั จา กลิป เกิดวนัที่19 กนัยายน พ.ศ.2532 อายุ 31 ปีและ3.นาย จิ
ลกวิง เกิดวนัที่22มีนาคม พ.ศ.2533 อาย ุ30 ปี โดยทัง้ 3 คนรูจ้กักนัเนื่องจากเคยเรียนอยู่โรงเรียน
เดียวกนัและไดช้กัชวนกนัมาท างานเสรมิที่ม่ง เม๋อฮิว อยู่ในปัจจบุนั โดยเป็นนกัดนตรีที่ท  าหนา้ที่ใน
การแสดงบทเพลงที่เก่ียวขอ้งกับชาวเกอฮอลัดรวมไปถึงการแสดงวิถีชีวิตของชาวเกอฮอลดัใน
รูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง 3 คนยังมีความสามารถทัง้เครื่องดนตรีของชาวเกอฮอลดัเอง
และเครื่องดนตรีสากลอีกดว้ย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 80 นาย เรอ จ า มารค์ 

ที่มา: นายชินพฒัน ์ไทพาณิชย ์
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 นาย เรอ จ า มารค์ เป็นผูท้ี่มีความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรีของชาวเก
อฮอลดัและเครื่องดนตรีสากลรวมถึงมีอาชีพในการปรบัแต่งเสียงเครื่องดนตรี ปัจจบุนันาย เรอ จ า 
มารค์เป็นนกัดนตรีของโบสถเ์ย๋า โดยมีต าแหน่งในการบรรเลง เตอลงึ และเป็นผูมี้ความรูเ้รื่องราว
ของบทเพลงบรรเลงและบทเพลงที่ใชใ้นงานพิธีกรรมทางศาสนาเป็นอย่างดี ปัจจบุนันาย เรอ จ า 
มารค์ เกิดวนัที่5 มีนาคม พ.ศ.2532 อาย ุ31ปี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 81 นาย กระจาน ดิก 

ที่มา: นายชินพฒัน ์ไทพาณิชย ์
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นายกระจาน ดิก เป็นนักดนตรีชาวเกอฮอลัด ที่มีความสามารถในการบรรเลงเครื่อง
ดนตรีของชาวเกอฮอลดัเองรวมไปถึงเครื่องดนตรีสากล และยงัเป็นผูแ้ต่งเพลงที่มีความไพเราะไว้
มากมาย อีกทัง้ยงัเป็นนกัดนตรีที่เป็นที่รูจ้กัของคนทั่วไปและผูท้ี่สนใจเรื่องของดนตรเีป็นอย่างมาก 
ปัจจบุนัในกระจาน ดิก อาย ุ58 ปี เกิดวนัที่ 3 เมษายน พ.ศ.2505 ประกอบอาชีพนกัประพนัธเ์พลง
และนกัดนตร ี

      2.5 การสืบทอดดนตรี 
ในปัจจบุนัชาวเกอฮอลดัยงัคงนิยมเล่นดนตรีอยู่ตลอดเวลา โดยสถานที่แสดงดนตรีและ

รวบรวมวฒันธรรมต่างๆที่มีความส าคญัของชาวเกอฮอลดั คือ ม่ง เม๋อ ฮิว( Mong Mo Hill) โดย
เป็นที่ ที่ชาวเกอฮอลดัมกัจะเขา้มาหดัเลน่ดนตรเีป็นจ านวนมาก เพราะเป็นสถานที่ ที่มีการรวบรวม
เครื่องดนตรขีองชาวเกอฮอลดัไวท้ัง้หมด ดงันัน้ในยามวา่งก็จะมีนกัดนตรีชาวเกอฮอลดัเองมาคอย
ใหค้วามรูเ้บือ้งตน้ในการบรรเลงเครื่องดนตรี  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 82 สถานที่แสดงดนตรมี่ง เม๋อ ฮิว  

ที่มา: นายชินพฒัน ์ไทพาณิชย ์ 
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โดยการสืบทอดดนตรีของชาวเกอฮอลดันัน้มีวิธีการอยู่หลากหลาย หนึ่งในนัน้คือการให้
แสดงดนตรีสด ที่ม่ง เม๋อ ฮิว โดยจะเป็นเวทีที่ใหช้าวเกอฮอลดั ที่มีความสามารถในระดบัหนึ่งแลว้ 
ไดล้องแสดงดนตรีบนเวทีใหญ่  โดยจะมีพี่เลีย้งที่คอยใหค้ าแนะน าและใหค้วามรูใ้นการแสดงบน
เวทีอยู่ตลอดเวลา  ซึง่การไดแ้สดงดนตรทีี่ม่ง เม๋อ ฮิวนัน้ ถือว่าเป็นที่ใฝ่ฝันของนกัดนตรชีาวเกอฮอ
ลัดทุกคน จึงท าใหเ้ยาวชนชาวเกอฮอลัดที่มีความชอบในดนตรี จึงพยายามฝึกฝนและบรรเลง
เครื่องดนตรใีนบทเพลงของตนเพื่อใหมี้โอกาสสกัครัง้ในการไปเลน่บนเวที ใหค้นทั่วไปไดร้บัชม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 83 เวทีที่ใชส้  าหรบัจดัแสดงดนตรีของชาวเกอฮอลดั 

ที่มา: นายชินพฒัน ์ไทพาณิชย ์ 
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ไม่เพียงแต่ม่ง เม๋อฮิวเท่านัน้ ที่จะมีนกัดนตรีของชาวเกอฮอลดั มาเรียนรูเ้รื่องดนตรี อีก
สถานที่ส  าคญัคือรา้นอาหารช่ือว่า รา้น บอน ลงัเบียง (Bon Lang Bian) โดยเป็นรา้นอาหารที่ถูก
สรา้งขึน้มาจากชาว เกอฮอลดัคือ นางจิล ดาลิน ซึ่งเป็นบุตรสาวของ นายกระจาน ปลิน โดยทาง
รา้นจะมีการจัดแสดงดนตรี ที่เป็นการแสดงในรูปแบบวัฒนธรรมและการแสดงในรูปแบบของ
ดนตรีในปัจจบุนั เช่นเดียวกบัที่ม่ง เม๋อ ฮิว  โดยรา้น บอน ลงั เบียง ตัง้อยู่ใกลก้บัภเูขาลงัเบียง อยู่
ห่างจากตวัเมืองดาลดัประมาณ 40 กิโลเมตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 84 การแสดงดนตร ีที่รา้น บอน ลงัเบียง 

 ท่ีมา: นายชินพฒัน์ ไทพาณิชย ์ 

 

ที่มา: นายชศูกัดิ ์ไทพาณิชย ์ 

 

 

ภาพประกอบ 84 ผูว้ิจยัไดร้ว่มแสดงและถ่ายภาพกบันกัท่องเที่ยวหลงัการแสดงจบที่รา้น บอน ลงัเบียง 
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การสืบทอดดนตรี ยงัมีในเรื่องของการปรบัเสียงหรือตัง้เสียงเครื่องดนตร ี โดยนาย เรอจ า 
มารค์ เป็นบุคคลที่สามารถถ่ายทอดวิธีการตัง้เสียงของเครื่องดนตรีชาวเกอฮอลดั ทัง้เตอลึง อะ
หลบัเมอร ์โอ และยงั รบัจา้งปรบัตัง้เสียงเครื่องดนตร ีใหก้บัเวทีตา่งๆรอบเมืองดาลดั อีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 85 นายเรอ จ า มารค ์ก าลงัปรบัเสียงเตอลงึ 

ที่มา: ชนิพฒัน ์ไทพาณิชย ์

การสืบทอดดนตรีในรูปแบบสุดทา้ยคือการสืบทอดในรูปแบบของการพัฒนาบทเพลง  
เนื่องจากดนตรขีองชาวเกอฮอลดันัน้ไดถ้กูปรบัเปลี่ยนมาหลายครัง้ เริม่ตัง้แตน่ายกระจาน ปลินได้
น าท านองดนตรีของชาวเกอฮอลดัที่มีแต่ท านอง น ามาใส่เนือ้รอ้งใหมี้ความไพเราะและสามารถ
จดจ าไดง้่ายขึน้ อีกทัง้ยงัน าเครื่องดนตรีสากลมาบรรเลงรว่มดว้ย ท าใหบ้ทเพลงของชาวเกอฮอลดั
มีความรว่มสมยัในปัจจบุนั อีกทัง้ลกูหลานของชาวเกอฮอลดัยงัไดน้  าบทเพลงที่เป็นของชาวเกอฮอ
ลดัมาเรียบเรียงในรูปแบบรว่มสมยัและยงัเผยแพรไ่ปในโลกออนไลนเ์พื่อใหผู้ท้ี่สนใจสามารถรบัฟัง
ไดอ้ย่างกวา้งขวาง 
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ภาพประกอบ 86 ผลงานเพลงจวย เบยีบที่สรา้งรูปแบบของท านองขึน้มาใหม่    

    ที่มา: Krajan Cil .(2018) 

จากรูปดา้นบนคือผลงานเพลงในยดุใหม่ของชาวเกอฮอลดั โดยเป็นการน าท านองเก่ามา
ใสจ่งัหวะและท านองรูปแบบสมยันิยม ผ่านเครื่องดนตรีทางอิเลก็ทรอนิกส ์ไดอ้ย่างลงตวั 

การสืบทอดดนตรีของชาวเกอฮอลดันัน้เป็นสิ่งที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เห็นได้
จากการมีสถานที่ ที่สามารถเป็นที่ฝึกฝนและแสดงดนตรีไปในคราวเดียวกนัทัง้ที่ ม่ง เม๋อ ฮิว และ
รา้นอาหาร บอน ลังเบียง  รวมถึงการเรียนรูเ้รื่องการตั้งเสียงเครื่องดนตรีและการปรบัเปลี่ยน
รูปแบบดนตรีของตนใหเ้ขา้กบัยคุสมยัไดเ้ป็นอย่างดี  ท าใหก้ารสืบทอดดนตรีในรูปแบบตา่งๆจากที่
กลา่วมาขา้งตน้  สง่ผลใหด้นตรีท่ีมีเอกลกัษณข์องชาวเกอฮอลดั ยงัคงด ารงอยู่ต่อไปจากรุน่สูรุ่น่ไม่
มีที่สิน้สดุ 
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3.การวิเคราะหบ์ทเพลงในวัฒนธรรมของชาวเกอฮอลัด เมืองดาลัด  จังหวัดเลิมด่ง 
ประเทศเวียดนาม 

      3.1 บทเพลงบรรเลง     
3.1.1 ออ่ เนีย้ม 

1.องค์ประกอบภายนอก 
ผู้ประพนัธ์ นายกระจาน ปลิน          
บันทึกโน้ตโดย ชินพฒัน์ ไทพาณิชย ์
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1.1 ประวตัิความเป็นมาของบทเพลง (Historical background)  
เพลงอ่อเนีย้มเป็นเพลงที่ชาวเกอฮอลดัจะนิยมบรรเลงอยู่บ่อยครัง้ ไม่ว่าจะเป็นงาน

ส าคญัต่างๆ เช่นงานมงคลสมรส งานปีใหม่ งานเลีย้งเพื่อตอ้นรบัแขกผูม้าเยือน หรือเวลาว่างหลงั
เลิกงาน แต่ก่อนบทเพลงอ่อเนีย้ม เป็นบทเพลงที่ถูกบรรเลงโดยการใชไ้มไ้ผ่ในการท าจงัหวะและ
สรา้งท านองดว้ยเตอลงึ แต่ปัจจบุนัชาวเกอฮอลดันิยมน าบทเพลงออ่ เนีย้ม มาเลน่กบัวงเตลอ โปล ์
เพื่อสรา้งความสนกุสนาน 
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1.2 โครงสรา้งและรูปแบบ (Form & Structure) 
โครงสรา้งของบทเพลงเป็นแบบ เอกบท (Unitary) จ านวน 17 หอ้งและมีความเรว็สั่น

และเรว็( Allegro) 
1.3 พืน้ผิวของบทเพลง (Texture)  

เพลงออ่ เนีย้ม มีลกัษณะพืน้ผิวที่มีแนวท านองเดียว (Monophonic) 
1.4 สื่อสรา้งเสียง (Medium)  

สื่อสรา้งเสียงของเพลงอ่อ เนีย้ม คือวงเตรอ โปล ์โดยมีเครื่องดนตรี 4 ชิน้คือกอง โล๊ะ  
เตอลงึ เดิงป๋าหแ์ละซอ กอ 

2.องคป์ระกอบภายใน  
เป็นการวิเคราะหเ์พื่อทราบถึงรายละเอียดในเชิงดุริยางคศิลป์ของบทเพลง โดยมี

รายละเอียดดงันี ้ 
2.1 กลุม่เสียง (Tone set & scales)   

บทเพลง อ่อ เนี ้ยม ที่บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีทั้ง 4 ชนิดนั้นมีกลุ่มเสียงที่ มี
ความจ าเพาะของแต่ละเครื่องดงันี ้

กอง โล๊ะ ใชเ้สียงหลกัคือ  
 

 
เตอลงึ ใชเ้สียงหลกัคือ  

 

 
เดิงปา้ห ์ใชเ้สียงหลกัคือ  

 

     

2.2 การด าเนินท านอง (Melodic Contour)  
การด าเนินท านองของบทเพลงอ่อ เนีย้ม ผูว้ิจยัขออธิบายในรูปแบบเครื่องดนตรี 

4 ชิน้พรอ้มกันเพื่อใหเ้ห็นถึงการเคลื่อนที่ในแนวท านองในบทเพลงไดช้ัดเจนขึน้ โดยบทเพลงอ่อ 
เนีย้ม สามารถแบง่ประโยคส าคญัตามท านองหลกัไดด้งันี ้
1.ท านองแรกเกิดข้ึนในหอ้งท่ี 1-5 ดงัน้ี 
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ท านองแรกจะเริ่มดว้ยกอง โล๊ะ บรรเลงที่โน้ตหลักในเสียง F ในห้องที่ 1 และ
เตอลงึเริ่มบรรเลงในโนต้เสียงเดียวกนัในหอ้งที่ 2ในเสียง A และ A# ในสว่นของเดิงปา้หแ์ละซอกอ 
ก็เริ่มบรรเลงในหอ้งที่ 2 เช่นเดียวกัน โดยเครื่องดนตรีท านองทัง้ 3 ไดแ้ก่กองโล๊ะ, เตอลึงและเดิง
ปา้ห ์จะใชก้ารด าเนินท านองแบบการเคลื่อนที่ตามล าดบัขัน้(Conjunct Motion) 

2.จากหอ้งที่ 5-9 ดงันี ้
 

 

 

 

 

 

ท านองที่ 2 เกิดในจงัหวะสดุทา้ยของหอ้งที่ 5 โดยกองโล๊ะและเตอลึง จะเป็นเครื่อง
ดนตรีที่บรรเลงท านองรกัษาระดบั และเดิงป้าหจ์ะคอยบรรเลงยึดจงัหวะกบัซอกอ ไว้  โดยท านอง
ในรูปแบบท่ี 2 นีจ้ะมีลกัษณะการเคลื่อนที่ตามล าดบัขัน้เช่นเดียวกนั(Conjunct Motion) 
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3.จากหอ้งที่ 9-13 
 

 

 

 

 

ในท านองที่ 3 เป็นท านองที่กองโล๊ะจะบรรเลงโนต้ที่มีเสียงสงูที่สดุของบทเพลงโดย
ปรากฏอยู่ในหอ้งที่ 10 ในเสียง F และด าเนินท านองต ่าลงในหอ้งถดัไปเช่นเดียวกบัเตอลงึ  ในสว่น
ของเดิงปา้หแ์ละซอกอ ยงัคงรกัษาระดบัเช่นเดิม 

4.จากหอ้งที่14-17 
 

 

 

 

 

 
จากโน้ตขา้งตน้เป็นท านองสุดท้ายของบทเพลงอ่อ เนีย้ม โดยทุกเครื่องดนตรีจะ

เปลี่ยนการบรรเลงของตนเช่นกองโล๊ะและเตอลงึจะเปลี่ยนการเคลื่อนที่ของท านองในลกัษณะซ า้
เสียง(Repetition) ในสว่นของเดิงปา้หแ์ละซอกอ ก็จะใชอ้ตัราสว่นเดียวกนัจนจบเพลง 

2.3 จงัหวะของท านอง (Melodic Rhythm) 
จังหวะของท านองที่มีความน่าสนใจในบทเพลง อ่อ เนีย้ม ผู้วิจัยขอแยกเป็น

จงัหวะหลกัของเครื่องดนตรแีต่ละชนิด ดงันี ้
จงัหวะหลกัของกอง โล๊ะในบทเพลงออ่ เนีย้ม  
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บทเพลงอ่อ เนีย้มในส่วนของเครื่องดนตรีกองโล๊ะจะใชอ้ัตราส่วนโนต้จาก
จงัหวะที่ 4 ในสว่นของเขบ็ต 1 ชัน้วิ่งเขา้หาโนต้เขบ็ต1 ชัน้และ 2 ชัน้ จะจบดว้ยโนต้ตวัด าในจงัหวะ
ที่ 3 และขึน้ใหม่ในลกัษณะเดียวกนั 
  

 

 

 

 

จงัหวะหลกัของเตอลงึในบทเพลงออ่ เนีย้ม  
จังหวะของเตอลึงในบทเพลงอ่อ เนีย้มนั้นมีหลายจังหวะที่น่าสนใจ โดยผูว้ิจัยได้

คดัเลือกจงัหวะที่มีมกัพบบ่อยในบทเพลง แต่มีการปรบัเปลี่ยนบา้งเลก็นอ้ย ซึง่สว่นใหญ่มกับรรเลง
ดว้ยอตัราสว่นเขบ็ต 1 ชัน้และ 2 ชัน้ตามล าดบั 

 

 

 

 

จงัหวะหลกัของเดิงปา้หใ์นบทเพลงออ่ เนีย้ม  
จงัหวะหลกัของเดิงป้าหใ์นบทเพลงอ่อ เนีย้มมกัจะเป็นการบรรเลงแบบเคลื่อนที่โดย

ตลอดเพื่อคอยรกัษาจงัหวะและท านองใหก้บัเครื่องดนตรอีื่นๆ โดยสว่นมากจะใชอ้ตัราสว่นเขบ็ต 2 
ชัน้ดงันี ้
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จังหวะหลักของซอ กอในบทเพลงอ่อ เนีย้ม  
จงัหวะของซอกอ จะเป็นจงัหวะที่ส  าคญัของบทเพลงออ่ เนีย้ม เป็นอย่างมาก โดยใน

ทุกเครื่องจะตอ้งฟังจงัหวะของซอ กออยู่เสมอ ดงันัน้อตัราส่วนของซอ กอ มกัจะเป็นการบรรเลง
ดว้ยจงัหวะเดิมตลอดทัง้บทเพลงดงันี ้

 
 

 

 

 

จากการวิเคราะหบ์ทเพลงอ่อ เนีย้มพบว่าเป็นบทเพลงที่ใชก้ารบรรเลงดว้ยเครื่อง
ดนตรีของชาวเกอฮอลดัไดอ้ย่างไพเราะ และเหมาะอย่างยิ่งในการใชเ้ป็นบทเพลงบรรเลงในโอกาส
ต่างๆ 

3.1.2 เด๊ก โก ้
1.องคป์ระกอบภายนอก 
ผู้ประพันธ ์นาย กระจาน ปลิน       
บันทกึโน้ตโดย ชินพัฒน ์ไทพาณิชย ์
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1.1 ประวตัิความเป็นมาของบทเพลง (Historical background)  
เป็นบทเพลงที่ชาวเกอฮอลดัใชบ้รรเลงเสรมิจากงานพิธีต่างๆ โดยเป็นบทเพลงที่

บรรเลงในลกัษณะชา้ ใชเ้ม่ือตอ้งการเปลี่ยนอารมณใ์นการแสดง 
1.2 โครงสรา้งและรูปแบบ (Form & Structure) 

โครงสร้างของบทเพลงเป็นแบบ เอกบท (Unitary) จ านวน 19 ห้องและมี
ความเรว็ที่ชา้(Adagio) 

1.3 พืน้ผิวของบทเพลง (Texture)  
เพลงเด๊ก โก ้มีลกัษณะพืน้ผิวที่มีแนวท านองเดียว (Monophonic) 

1.4 สื่อสรา้งเสียง (Medium)  
สื่อสรา้งเสียงของเพลงเด๊ก โก คือวงอะหลบัเมอรโ์อ  

2.องคป์ระกอบภายใน  
เป็นการวิเคราะหเ์พื่อทราบถึงรายละเอียดในเชิงดุริยางคศิลป์ของบทเพลง โดยมี

รายละเอียดดงันี ้ 
2.1 กลุม่เสียง (Tone set & scales)   

บทเพลงเด๊ก โก ้ที่บรรเลงโดยวงอะหลบัเอมรโ์อ มีกลุม่เสียงดงันี ้
 

 

  

2.2 การด าเนินท านอง (Melodic Contour)  
บทเพลงเด๊ก โก้ ที่บรรเลงดว้ยวงอะหลับเมอรโ์อ ประกอบไปดว้ยเครื่องดนตรี

ทัง้หมด 5 ชิน้ โดยผูว้ิจยัจะวิเคราะหก์ารด าเนินท านองตามท่อนของบทเพลงดงันี ้
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ท านองที่ 1 จากหอ้งท่ี 1-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท านองแรกจะเป็นการเริ่มโดยซอกอ บรรเลง 2 จังหวะและเครื่องท านองหลักเริ่ม
บรรเลงในจังหวะที่  4 ของห้องที่  1 และด าเนินท านองในลักษณะการเคลื่อนที่แบบล าดับขั้น
(Conjunct Motion) 

 
ท านองที่ 2 จากหอ้งท่ี 9-19 ดงันี ้
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ท านองในแบบที่ 2 เป็นการเริ่มโนต้จากหอ้งที่ 9 ในจงัหวะที่ 4 และด าเนินท านองใน
ลกัษณะการเคลื่อนที่แบบล าดบัขัน้(Conjunct Motion) เช่นกนักบัท านองแรกจนจบเพลง 

2.3 จงัหวะของท านอง (Melodic Rhythm) 
จงักวะของบทเพลงเด๊ก โก ้นัน้มีจงัหวะที่น่าสนใจดงันี ้

รูปแบบที่ 1 เป็นจังหวะที่พบบ่อยในท านองหลกั โดยเป็นการใชจ้ังหวะจาก
หอ้งก่อนหนา้ในอตัราสว่นเขบ็ต 2 ชัน้ ดงันี ้
 

 

 

 

รูปแบบที่ 2 เป็นจงัหวะเครื่องอะหลบัเมอรโ์อในท านองที่ 2-3 โดยจะเป็นการ
บรรเลงจงัหวะดว้ยโนต้ตวัด า เพื่อรกัษาจงัหวะของบทเพลงใหเ้ขา้กบัท านองหลกัและซอกอ ดงันี ้
 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบที่ 3 เป็นรูปแบบของจังหวะซอ กอ ที่มีหน้าที่ในการควบคุมอัตรา
จงัหวะและความเรว็ของบทเพลงเด๊ก โก ้ในอตัราสว่นโนต้ตวัด า ดงันี ้
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จากการวิเคราะหบ์ทเพลงเด๊ก โกท้ี่บรรเลงดว้ยวงอะหลบัเมอรโ์อ ท าใหรู้ว้่าบทเพลง
เด๊ก โก นัน้เป็นบทเพลงที่สามารถถ่ายทอดอารมณข์องบทเพลงผ่านเสียงของวงอะหลบัเมอรโ์อได้
เป็นอย่างดี โดยบทเพลงเด๊ก โก ้นัน้เป็นบทเพลงที่ชาวเกอฮอลดันิยมในการน ามาบรรเลงช่วงก่อน
เริม่แสดงหรือแมแ้ต่ช่วงพกัเพื่อเปลี่ยนอารมณร์ะหวา่งการแสดงอยู่ตลอด 

3.1.3 โล ดา 
1.องคป์ระกอบภายนอก 
ผู้ประพันธ ์บรรพบุรุษชาวเกอฮอลัด 
บันทกึโน้ตโดย นายชินพัฒน ์ไทพาณิชย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 ประวตัิความเป็นมาของบทเพลง (Historical background)  
โล ดา คือช่ือของจังหวะที่เปรียบเสมือนจงัหวะพืน้ฐานของดนตรีชาวเกอฮอลดั 

จงัหวะโล ดา นัน้สามารถน ามาบรรเลงกบัวงชงิ โปของชาวเกอฮอลดัไดแ้ละยงัสามารถน าไปฝึกหดั
ก่อนจะบรรเลงจงัหวะรูปแบบอื่นของชาวเกฮอลดัไดเ้ป็นอย่างดี 
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1.2โครงสรา้งและรูปแบบ (Form & Structure) 
โครงสรา้งของจังหวะโล ดา เป็นแบบ เอกบท (Unitary)จ านวน 4 ห้องและมี

ความเรว็ค่อนขา้งชา้ (Andante) 
1.3 พืน้ผิวของบทเพลง (Texture)  

จงัหวะโล ดา มีลกัษณะพืน้ผิวที่มีแนวท านองหลายแนว(Polyphonic) 
1.4 สื่อสรา้งเสียง (Medium)  

สื่อสรา้งเสียงของจงัหวะโล ดา คือวงชิง โป 
2.องคป์ระกอบภายใน  

เป็นการวิเคราะหเ์พื่อทราบถึงรายละเอียดในเชิงดุริยางคศิลป์ของบทเพลง โดยมี
รายละเอียดดงันี ้ 

2.1 การด าเนินท านอง (Melodic Contour)  
โครงสร้างของจังหวะโล ดานั้นจะแบ่ งจังหวะออกเป็น  6 แบบตาม

องคป์ระกอบของวงชิงโปโดยแต่ละจงัหวะจะมีแนวท านองเป็นของตวัเองและมีล าดบัจงัหวะที่ไม่
เหมือนกนัแต่สามารถบรรเลงรวมกนัไดอ้ย่างลงตวั โดยจะแยกแต่ละจงัหวะมาวิเคราะห ์ดงันี ้

รูปแบบที่ 1 คือแนวท านองหลกัของชิง แม ซึ่งเป็นท านองหลกัของจงัหวะโดย
จะใชโ้นต้ตวัด าในการด าเนินท านองและเป็นชิงที่ก  าหนดอตัราความเรว็ 
 

 

รูปแบบที่ 2 คือแนวท านองของ ชิง นะฮาย หากจะสงัเกตจะพบว่า ในจงัหวะ
แรก แตจ่ะบรรเลงในจงัหวะยกแทน เพราะในสว่นของผูเ้ลน่ชิง นะฮาย จะตอ้งคอยฟังชิงแมไว ้
 

 

รูปแบบที่ 3 คือแนวท านองของชอง นะเดิน โดยจะเป็นชิงที่มีการบรรเลง
ซบัซอ้นยิ่งขึน้โดยในจงัหวะที่ 1 จะบรรเลงในจังหวะยกเช่นเดียวกบัจังหวะที่ 4 แต่จงัหวะที่ 2 จะ
เลน่เขบ็ต 1 ชัน้สลบักบัตวัด า 
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รูปแบบที่ 4 คือแนวท านองของ ชิง นะเดิล โดยเป็นชิงในลกัษณะเดียวกบัชิง
นะเดิน คือในทกุๆจงัหวะจะไม่มีการบรรเลงที่ซ  า้กนั โดยจงัหวะที่ 1 จะเป็นตวัด า ตามดว้ยเขบ็ต 1 
ชัน้และ 2 ชัน้ตามล าดบั 
 

 

รูปแบบที่  5 คือชิง นะเทอ จะเป็นชิงใบเล็กของชาวเกอฮอลัดไว้เพื่อการ
บรรเลงแบบหยอกลอ้กนักบัชิงนะทิด โดยการบรรเลงจะมีการใชจ้งัหวะในอตัราสว่น 3 พยางค ์
 

 

รูปแบบที่  6 คือชิง นะทิด เป็นชิงที่ ใช้คู่กับชิง นะเทอ ซึ่งจะบรรเลงให้
สอดคลอ้งกนั เสมอโดยจะเลน่สลบักนัอย่างลงตวั 
 

 

2.2 จงัหวะของท านอง (Melodic Rhythm) 
จังหวะของโล ดานั้นมีอยู่หลักๆ 2 แบบคือรูปแบบ 1 เกิดในจังหวะที่  1 โดยเป็น

กระสวนจังหวะที่ชิงทุกใบนัน้ตอ้งเริ่มในอตัราส่วนของตวัเองใหแ้ม่นย าที่สุดเพื่อเป็นการยึดแนว
จงัหวะไวต้ลอด  ส่วนในรูปแบบที่ 2 เกิดในหอ้งที่ 2 โดยชิงทุกใบจะตอ้งลองฟังจงัหวะชิง แม อยู่
ตลอด และจะบรรเลงกลบัมายงัหอ้งที่ 1 ต่อไปเรื่อยๆ ดงันี ้
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เม่ือทราบถึงรูปแบบของจังหวะโล ดา แลว้ สิ่งต่อไปคือชิงแม จะคอยนับจังหวะให้
เท่ากบัการบรรเลงของซอ กอ เพื่อใหเ้กิดจงัหวะที่พรอ้มกนักบัชิงใบอื่นๆ ดงันี ้
 

 

 

เม่ือชิง แม เริม่มีการบรรเลงตามซอกอแลว้ในแต่ละชิงจะตอ้งพยายามเขา้จงัหวะที่ 1 
ของตนใหไ้ด ้ โดยมีโนต้ส าคญัของแต่ละชิงในจงัหวะที่ 1 ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 

  

รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 
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จากการวิเคราะหจ์งัหวะโล ดา พบว่าเป็นจงัหวะที่เรียบง่ายและเหมาะเป็นอย่างยิ่งที่
จะน ามาเป็นจังหวะที่ใชฝึ้กและหดับรรเลงเครื่องดนตรีชิง แมจ้งัหวะโล ดา จะเป็นจังหวะที่เรียบ
ง่าย แต่เม่ือบรรเลงดว้ยวงชิงโป แลว้ ท าใหผู้ฟั้งรบัรูท้นัทีว่าจงัหวะโล ดา เป็นจงัหวะที่ไพเราะเป็น
อย่างมาก 

3.1.4 เป๊ป ตา จนู 
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1.องคป์ระกอบภายนอก 
ผู้ประพันธ ์บรรพบุรุษชาวเกอฮอลัด 
บันทกึโน้ตโดย นายชินพัฒน ์ไทพาณิชย ์

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อีกทัง้ยงัมีรูปแบบของบทเพลง เป๊ป ตา จนู ในการบรรเลงของ กมัปว้ด ดงันี ้
 

 

 

1.1 ประวตัิความเป็นมาของบทเพลง (Historical background)  
จังหวะเป๊ป ตา จูน เป็นจังหวะที่ชาวเกอฮอลัดนิยมเล่นเป็นอย่างมาก เพราะ

จงัหวะที่สนกุสนานโดยผูเ้ลน่ชิงโป ทัง้หมด 6 คนจะจดัริว้ขบวนเดินเป็นแถวจากบา้นฝ่ายหญิงเพื่อ
ไปหาฝ่ายชายโดยวงชิงจะเป็นตวัน าขบวนหรือในบางครัง้ชาวเกอฮอลดัก็จะมีเครื่องดนตรีกมั ปว้ด 
เดินน าหนา้เพื่อสรา้งความสนกุสนานแก่ผูร้ว่มพิธีเป็นอย่างดี 
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1.2 ความหมายของบทเพลง (Meaning) 
ชาวเกอฮอลดัเช่ือว่าจงัหวะ เป๊ป ตา จูน จะส่งเสียงไปถึงพระนดเูพื่ออวยพรใหคู้่

บา่วสาวมีความรกัและอยู่ดว้ยกนัไปตลอด 
1.3 โครงสรา้งและรูปแบบ (Form & Structure) 

โครงสรา้งของบทเพลงเป็นแบบ เอกบท (Unitary) จ านวน 4 หอ้งและมีความเรว็
ปานกลาง(Andantino) 

1.4 พืน้ผิวของบทเพลง (Texture)  
จงัหวะ เป๊ป ตา จนู มีลกัษณะพืน้ผิวที่มีแนวท านองหลายแนว(Polyphonic) 

1.5 สื่อสรา้งเสียง (Medium)  
สื่อสรา้งเสียงของจงัหวะเป๊ป ตา จนู คือวงชิง โป หรอื กมั ปว้ด 

2.องคป์ระกอบภายใน  
เป็นการวิเคราะหเ์พื่อทราบถึงรายละเอียดในเชิงดุริยางคศิลป์ของบทเพลง โดยมี

รายละเอียดดงันี ้ 
2.1 การด าเนินท านอง (Melodic Contour)  

โครงสรา้งของจังหวะ เป๊ป ตา จูน นั้นจะแบ่งจังหวะออกเป็น 6 แบบตาม
องคป์ระกอบของวงชิงโปโดยแต่ละจังหวะจะมีแนวท านองเป็นของตัวเองที่มีล  าดับจังหวะที่ไม่
เหมือนกนัแต่สามารถบรรเลงรวมกนัไดอ้ย่างลงตวั โดยจะแยกแต่ละจงัหวะมาวิเคราะห ์ดงันี ้

รูปแบบที่ 1 คือแนวท านองหลกัของชิง แม ซึ่งเป็นท านองหลกัของจงัหวะโดย
จะใชโ้นต้ตวัด าในการด าเนินท านองและเป็นเครื่องที่ก  าหนดอตัราความเรว็ 
 

  

รูปแบบที่ 2 คือแนวท านองของ ชิง นะฮาย หากจะสงัเกตจะพบว่าในจงัหวะ
หลกันีจ้ะไม่มีการบรรเลงในอตัราจงัหวะตก ซึ่งในสว่นของผูเ้ลน่ชิง นะฮาย จะตอ้งคอยฟังชิงแมไว้
เป็นอย่างดี 
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รูปแบบที่  3 คือแนวท านองของชิง นะเดิน โดยจะเป็นชิงที่ มีการบรรเลง
ซบัซอ้นยิ่งขึน้โดยในจงัหวะที่ 1 จะบรรเลงในจงัหวะยกเช่นเดียวกบัจงัหวะที่ 4 แต่จงัหวะที่ 2 และ 
3 จะเลน่เขบ็ต 1 ชัน้สลบักบัตวัด า  

 

 

รูปแบบที่ 4 คือแนวท านองของ ชิง นะเดิล โดยเป็นชิงในลกัษณะเดียวกบัชิง
นะเดิน คือในทกุๆจงัหวะจะไม่มีการบรรเลงที่ซ  า้กนั แต่หากสงัเกตจะพบว่าลกัษณะของจงัหวะชิง 
นะเดิลนัน้จงัใชจ้งัหวะที่ 4 เป็นตวัที่สามารถบอกไดว้่าคนเลน่ยงับรรเลงไดถ้กูตอ้งหรือไม่เม่ือเทียบ
กบัชิง แม โดยจงัหวะที่ 1-2-3-4 จะบรรเลงจงัหวะตกที่ 4 เหมือนกนั 

  

 

 

รูปแบบที่  5 คือชิง นะเทอ จะเป็นชิงใบเล็กของชาวเกอฮอลัดไว้เพื่อการ
บรรเลงแบบหยอกลอ้กนักบัชิงนะทิด โดยการบรรเลงจะเป็นการคงจงัหวะที่ 4 ไวเ้หมือนชิง แมแต่
ในจงัหวะที่เหลือจะเป็นกระสวนจงัหวะที่เลน่ใหส้อดคลอ้งกบัชิง นะทิด 

 
 

 

รูปแบบที่  6 คือชิง นะทิด เป็นชิงที่ ใช้คู่กับชิง นะเทอ ซึ่งจะบรรเลงให้
สอดคลอ้งกนั เสมอโดยจะเลน่สลบักนัทกุๆจงัหวะอย่างลงตวั 
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2.2 จงัหวะของท านอง (Melodic Rhythm) 
จังหวะของเป๊ป ตา จูน มีจังหวะหลกัๆอยู่ 2 แบบคือรูปแบบที่ 1 เกิดในจังหวะที่ 1 

โดยเป็นกระสวนจังหวะที่มีความน่าสนใจตรงที่ชิงทุกใบนั้นตอ้งเริ่มในอัตราส่วนของตัวเองให้
แม่นย าที่สดุเพื่อเป็นการยึดแนวจงัหวะไวต้ลอด ในรูปแบบที่ 2 เกิดในหอ้งที่ 3ที่มีความส าคญัไม่
แพก้นัเพราะเป็นจงัหวะที่สามารถตรวจสอบความถกูตอ้งของจงัหวะของตนอีกครัง้ก่อนเขา้หอ้งที่ 
4 และเริม่ในจงัหวะใหม่ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เม่ือทราบถึงรูปแบบของจงัหวะเป๊ป ตา จนู แลว้ สิ่งต่อไปคือชิงแม จะคอยนบัจงัหวะ
ใหเ้ท่ากบัการบรรเลงของซอ กอ เพื่อใหเ้กิดจงัหวะที่พรอ้มใหช้ิงใบอื่นๆสามารถจบัจงัหวะต่อไปได ้
ดงันี ้
 

 

 

 
 

รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 
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เม่ือชิง แม เริ่มมีการบรรเลงตามซอกอแลว้ในแต่ละชิงตอ้งพยายามเขา้จังหวะที่ 1 
ของตนใหไ้ด ้ โดยมีโนต้ส าคญัของแต่ละชิงในจงัหวะที่ 1 ดงันี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในส่วนของเครื่องดนตรี กัม ป้วดนั้นการเคลื่อนที่ของท านอง เป็นลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบขา้มขัน้(Disjunct Motion) ดงันี ้
 

 

 

ในจงัหวะเป๊ป ตา จนูของกมั ปว้ดนัน้จะเป็นจงัหวะในลกัษณะการใชโ้นต้เขบ็ต 2 ชัน้
สลบักบัเขบ็ต 1 ชัน้และตวัด า 
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จากการวิเคราะหจ์งัหวะเป๊ป ตา จนู เป็นจงัหวะที่เหมาะกบัพิธีแต่งงานเป็นอย่างมาก 
ดว้ยท านองที่สนกุสนานและยงัสามารถท าใหผู้ท้ี่ไดร้บัฟัง คลอ้ยตามจงัหวะของวงชิง โป และ กมั 
ปว้ดไดเ้ป็นอย่างดี 

3.1.5 บา จอ 
1.องคป์ระกอบภายนอก 
ผู้ประพันธ ์บรรพบุรุษชาวเกอฮอลัด 
บันทกึโน้ตโดย ชินพัฒน ์ไทพาณิชย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 ประวตัิความเป็นมาของบทเพลง (Historical background)  
จังหวะบา จอ เป็นจังหวะที่ชาวเกอฮอลัดนิยมน ามาเล่นในวันขีน้ปีใหม่ โดย

จงัหวะที่รวมเอาจงัหวะพืน้ฐานคือจงัหวะโล ดา มาประสมประสานไดอ้ย่างลงตวัและจะใชซ้อ กอ 
ในการตีใหจ้งัหวะ โดยมกัจะนิยมเลน่ตอนเชา้ก่อนพิธีบญุ เพื่อเป็นสญัญานบอกชาวเกอฮอลดัวา่ปี
ใหม่ก าลงัจะมาถึง 

1.2 ความหมายของบทเพลง (Meaning) 
ชาวเกอฮอลดัใชจ้งัหวะบา จอ เพื่อแสดงใหพ้ระนดเูห็นความพรอ้มเพียงของชาว

เกอฮอลดัและขอพรใหผ้ลผลิตที่จะปลกูและเก็บเก่ียวในปีนีผ้่านไปดว้ยดี 
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1.3 โครงสรา้งและรูปแบบ (Form & Structure) 
โครงสรา้งของบทเพลงเป็นแบบ เอกบท (Unitary) จ านวน 4 หอ้งและมีความเรว็

ปานกลาง(Andantino) 
1.4 พืน้ผิวของบทเพลง (Texture)  

จงัหวะ บา จอ มีลกัษณะพืน้ผิวที่มีแนวท านองหลายแนว (Polyphonic) 
1.5 สื่อสรา้งเสียง (Medium)  

สื่อสรา้งเสียงของจงัหวะบา จอ คือวงชิง  โป 
2.องคป์ระกอบภายใน  

เป็นการวิเคราะหเ์พื่อทราบถึงรายละเอียดในเชิงดุริยางคศิลป์ของบทเพลง โดยมี
รายละเอียดดงันี ้ 

2.1 การด าเนินท านอง (Melodic Contour)  
โครงสรา้งของจงัหวะ บา จอจะแบง่จงัหวะออกเป็น 6 แบบตามองคป์ระกอบของ

วงชิงโป โดยแต่ละจังหวะจะมีแนวท านองของตัวเองที่มีล  าดับจังหวะที่ไม่เหมือนกันแต่สามารถ
บรรเลงรวมกนัไดอ้ย่างลงตวั โดยจะแยกแต่ละจงัหวะมาวิเคราะห ์ดงันี ้

โครงสรา้งของจงัหวะ บา จอ นัน้ประกอบไปดว้ยจงัหวะของชิงทัง้หมด 6 ตวัดงันี ้
รูปแบบที่ 1 ชิง แม คือท านองหลกั โดยชิงแมจะบรรเลงท านองเป็นหลกัทั้ง

จงัหวะและความเรว็โดยจะเป็นแนวเดียวที่ใชโ้นต้ตวัด าตลอดแนว 
 

 

รูปแบบที่ 2 ชิง นะฮาย จะบรรเลงในใหส้อดคลอ้งกบั ชิง แม โดยจงับรรเลง
ในจงัหวะยก ดงันี ้
 

 

รูปแบบที่  3 ชิงนะ เดินจะบรรเลงโน้ตตัวแรกแบบเดียวกับ ชิง แม  แต่ใน
จงัหวะที่ 2-3 เลน่ในจงัหวะยกของอตัราเขบ็ต 1 ชัน้ สว่นจงัหวะที่ 4 บรรเลงเป็นเขบ็ต 1 ชัน้ 
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รูปแบบที่ 4 ชิง นะ เดิล เป็นอัตราจังหวะบรรเลงที่มีความซับซอ้นที่สุดใน
จงัหวะบา จอโดยจะเป็นการบรรเลงในจงัหวะยกในอตัราจงัหวะเขบ็ต 2 ชัน้ทัง้สิน้ 
 

 

รูปแบบที่ 5 ชิง นะ เทอ จะมีหนา้ที่บรรเลงใหส้อดคลอ้งกนักบัชิงนะทิด โดย
จะเล่นในจงัหวะยกในจงัหวะที่ 1-2 ส่วนในจงัหวะที่ 3 เป็นการหยดุเล่น 1 จงัหวะและ จงัหวะที่ 4 
เป็นการบรรเลงดว้ยโนต้เขบ็ต 1 ชัน้ 

 

 

รูปแบบที่ 6 ชิง นะทิด จะบรรเลงอตัราจงัหวะคลา้ยกบัชิงนะเทอ แต่เปลี่ยน
จงัหวะสดุทา้ยโดยหยดุบรรเลง 1 จงัหวะ 

 

 

2.2 จงัหวะของท านอง (Melodic Rhythm) 
ในจังหวะหลักของบา จอนั้นเป็นจังหวะที่ มีรูปแบบเดียว โดยบรรเล งวนไป

เหมือนกนัตลอด โดยมีลกัษณะจงัหวะที่ชดัเจนและใหค้วามมั่นคงในอตัราจงัหวะของชิง แม เม่ือ
น าโนต้จงัหวะทัง้ 6 มารวมกนัแลว้พบว่าอตัราจงัหวะแรกมีโนต้ท่ีเลน่ซ า้กนัอยู่ 2 ตวัคือ ชิงแมกบัชิง
นะเดินและมีโนต้ที่ซ  า้กนัในจงัหวะยกอีก 2 ตวัคือชิงนะเทอกบัชิง นะทิด อีกทัง้ยงัสอดแทรกดว้ย
โนต้เขบ็ต 2 ชั้นในอัตราจังหวะของชิง นะฮายกับชิงนะเดิล อีกทั้งยังมีความน่าสนใจในจังหวะ
สดุทา้ย โดยที่มีโนต้บางส่วนสลบักนับรรเลงเช่น ชิง แม ชิงนะเดิน ชิงนะเทอ เล่นจงัหวะตก ชิงนะ
ฮาย กบั ชิงนะเดิล บรรเลงจงัหวะยก แต่ นะทิด จะไม่มีการบรรเลง ตามรูปแบบดา้นลา่ง 
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เม่ือทราบถึงรูปแบบของจงัหวะบา จอ แลว้ สิ่งต่อไปคือชิงแม จะคอยนบัจงัหวะ
ใหเ้ท่ากบัการบรรเลงของซอ กอ เพื่อใหเ้กิดจงัหวะที่พรอ้มกนักบัชิงใบอื่นๆ ดงันี ้
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เม่ือชิง แม เริ่มมีการบรรเลงตามซอกอแล้วในแต่ละเครื่องต้องพยายามเข้า
จงัหวะที่ 1 ของตนใหไ้ด ้ โดยมีโนต้ส าคญัของแต่ละเครื่องในจงัหวะที่ 1 ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการวิเคราะหจ์งัหวะบาจอ จึงพบว่าเป็นจงัหวะที่ชาวเกอฮอลดันิยมใชใ้นงานพิธี
และในช่วงงานปีใหม่ โดยเป็นจังหวะที่มีความเร็วในระดบัปานกลาง โดยชาวเกอฮอลดัมกัจะใช้
จงัหวะบา จออยู่เสมอๆ 
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3.1.6 ทิป แทป แทป 
1.องคป์ระกอบภายนอก 
ผู้ประพันธ ์บรรพบุรุษชาวเกฮอลัด  
บันทกึโน้ตโดย ชินพัฒน ์ไทพาณิชย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.1 ประวตัิความเป็นมาของบทเพลง (Historical background)  

จังหวะทิป แทป แทป ถือว่ามีความส าคัญกับชีวิตของชาวเกอฮอลดัเป็นอย่าง
มาก โดยมีมาตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนั เริม่จากชาวเกอฮอลดัจะใชว้งชิง โป บรรเลงจงัหวะทิป แทป 
แทป หลงัจากมีพิธีกรรมเมอ ตา เชิอต ในบรเิวณบา้นของผูต้ายแลว้ ต่อมาเม่ือมีการยา้ยศพมายงั
จดุท่ีฝัง ชาวเกอฮอลดัจะใชว้ง ชิง โป ในการน าขบวนมาในจงัหวะทิป แทป แทป  

1.2 ความหมายของบทเพลง (Meaning) 
ชาวเกอฮอลดัเช่ือว่าจงัหวะทิป แทป แทป จะส่งดวงวิญญาณของผูต้ายใหไ้ปยงั

สวรรคแ์ละไดพ้บกบัพระนด ูผูท้ี่ชาวเกอฮอลดันบัถือ 
1.3 โครงสรา้งและรูปแบบ (Form & Structure) 

โครงสรา้งของบทเพลงเป็นแบบ เอกบท (Unitary) จ านวน 4 หอ้งและมีความเรว็
ที่ชา้(Adagio) 
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1.4 พืน้ผิวของบทเพลง (Texture)  
จงัหวะทิป แทป แทป มีลกัษณะพืน้ผิวที่มีแนวท านองหลายแนว (Polyphonic) 

1.5 สื่อสรา้งเสียง (Medium)  
สื่อสรา้งเสียงของจงัหวะ ทิป แทป แทป คือวงชิง  โป 

2.องคป์ระกอบภายใน  
เป็นการวิเคราะหเ์พื่อทราบถึงรายละเอียดในเชิงดุริยางคศิลป์ของบทเพลง โดยมี

รายละเอียดดงันี ้ 
2.1 การด าเนินท านอง (Melodic Contour)  

โครงสร้างของจังหวะทิป แทป แทป จะแบ่งจังหวะออกเป็น 6 แบบตาม
องค์ประกอบของวงชิงโปโดยแต่ละจังหวะจะมีแนวท านองของตัวเองที่ มีล  าดับจังหวะที่ไม่
เหมือนกนัแต่สามารถบรรเลงรวมกนัไดอ้ย่างลงตวั โดยจะแยกแต่ละจงัหวะมาวิเคราะห ์ดงันี ้  

แบบท่ี 1 ชิงแม ในจงัหวะทิป แทป แทป นัน้ยงัคงน าท านองและความเรว็ดว้ย
ชิงแม เช่นเดิม โดยนกัดนตรีที่ควบคมุชิง แม ในจงัหวะนีจ้ะเป็นจงัหวะที่ตอ้งใชก้ารบรรเลงแบบชา้ 
ใหเ้หมาะกบัอารมณโ์ศกเศรา้ โดยใชโ้นต้ตวัด า ดงันี ้
 

 

รูปแบบที่ 2 ชิง นะ ฮาย จะมีหนา้ที่ในการบรรเลงใหส้อดคลอ้งกบัชิงแมโดย
จะเป็นการบรรเลงในจงัหวะยกเท่านัน้ ดงันี ้
 

 

รูปแบบที่ 3 ชิง นะเดิน โดยจะเป็นชิงที่มีการบรรเลงในลกัษณะจงัหวะยกของ
ตวัโนต้ก่อนหนา้ในลกัษณะเขบ็ต 1 ชัน้วิ่งเขา้หาตวัด าหรือเขบ็ต 1 ชัน้ ดงันี ้
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รูปแบบที่ 4 ชิง นะเดิลจะมีหนา้ที่เช่นเดียวกบัชิงนะเดินโดยจะบรรเลงโนต้ใน
ลกัษณะที่ไม่ซ  า้กนัเลยในแตล่ะหอ้ง ซึง่ถือวา่ในจงัหวะทิป แทป แทป ชิงนะเดิลท าหนา้ที่ใหท้  านอง
จงัหวะซบัซอ้นที่สดุ ในจงัหวะดงันี ้
 

 

รูปแบบที่ 5 ชิง นะเทอ คือชิงที่จะเล่นสลบักับชิง นะทิดอยู่เสมอ  ซึ่งในหอ้ง
แรกจะปล่อยใหช้ิง นะทิดบรรเลงก่อน แต่ในหอ้งที่ 2 นัน้ชิง นะเทอ จะเล่นโนต้ลกัษณะหนักและ
เบาสลบักนั สว่นในหอ้งที่ 3 จะเลน่เป็นโนต้ในจงัหวะยกเกือบทัง้หมดและจบท่อนดว้ยอตัราจงัหวะ
เขบ็ต 1 ชัน้กบั 2 ชัน้ตามล าดบั 

 

 

รูปแบบท่ี 6 ชิง นะทิด อย่างที่กลา่วไปขา้งตน้วา่ชิงนะทดิ จะบรรเลงในจงัหวะ
แรกสลับกับชิง นะเทอโดยในจังหวะแรกจะเป็นจังหวะยกตามด้วยโน้ตตัวด าในจังหวะที่  2-3 
เช่นเดียวกบัหอ้งที่ 3 และในหอ้งที่ 2-4 โดยจะเลน่แค่ 2 จงัหวะคือจงัหวะแรกเลน่ในจงัหวะยกและ
ตกในจงัหวะที่ 2 
 

 

2.2 จงัหวะของท านอง (Melodic Rhythm) 
โดยสามารถแบง่ได ้2 รูปแบบดงันี ้

รูปแบบที่ 1 เป็นลักษณะจังหวะของหอ้งที่ 1-2 โดยมีการบรรเลงที่ซับซอ้น
ที่สดุอยู่ที่ ชิงทัง้ 4 ใบคือชิง นะเดิน ชิงนะเดิลและชิงนะเทอ ชิงนะทิด โดยทัง้ 4 ใบ จะเสมือนถูก
จับคู่กันโดยสังเกตว่าชิงนะเดิน กับ ชิงนะเดิล มักจะไม่เล่นโน้ตที่ซ  า้กันเพียงแต่จะเล่นจังหวะ
สลบักนัโดยจะเป็นการตรวจสอบจงัหวะที่ถกูตอ้งไดใ้นโนต้ท่ี 2 ในหอ้งที่ 1 และ โนต้ท่ี 4 ในหอ้งที่ 2 
ส่วน ชิงนะเทอกับชิงนะทิดก็เช่นเดียวกันมักจะสลบักันบรรเลง แต่สามารถดูความถูกตอ้งไดใ้น
จงัหวะที่ 4 หอ้งที่ 1 และจงัหวะที่ 1 ในหอ้งที่ 2 
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รูปแบบที่ 2 เป็นกระสวนจงัหวะในหอ้ง 3-4 นัน้ยงัมีความคลา้ยกบัจงัหวะใน
รูปแบบท่อนแรกแตมี่ทิศทางของลกัษณะจงัหวะที่เปลี่ยนไปเช่น ชิงนะเดิลจะมีการสลบัจงัหวะจาก
รูปแบบที่ 1 โดยจะเปลี่ยนไปบรรเลงเป็นจังหวะยกและตัวด าในจังหวะที่ 3  ส่วนชิงนะเทอ จะมี
บทบาทมากขึน้กวา่แบบที่ 1 กลบักนักบัชิงนะทิดที่จะลดบทบาทจากรูปแบบท่ี 1 ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชิง นะทิด 

 

ชิง นะเทอ 

 

ชิงนะเดิล 

 

ชิง นะเดิน 

 

ชิงนะฮาย 

 

ชิงแม 

ชิง นะทิด 

 

ชิง นะเทอ 

 

ชิงนะเดิล 

 

ชิง นะเดิน 

 

ชิงนะฮาย 

 

ชิงแม 
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เม่ือทราบถึงรูปแบบของจงัหวะทิป แทป แทป แลว้ สิ่งต่อไปคือชิงแม จะคอย
นับจังหวะให้เท่ากับการบรรเลงของซอ กอ เพื่อให้เกิดจังหวะที่พรอ้มให้ชิงใบอื่นๆสามารถจับ
จงัหวะตอ่ไปได ้ดงันี ้
 

 

 

 

เม่ือชิง แม เริม่มีการบรรเลงตามซอกอแลว้ในแตล่ะเครื่องจะตอ้งพยายามเขา้
จงัหวะที่ 1 ของตนใหไ้ด ้ โดยมีโนต้ส าคญัของแต่ละเครื่องในจงัหวะที่ 1 ดงันี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการวิเคราะห์จังหวะทิป แทป แทป พบว่าเป็นจังหวะที่แตกต่างจาก
จงัหวะของวงชิงในแบบอื่นๆ เพราะเป็นจงัหวะที่มีความชา้และเม่ือวงชิง โป บรรเลงรว่มกนัแลว้จะ
สื่อถึงความโศกเศรา้ ท าใหช้าวเกอฮอลดัจึงนิยมจงัหวะทิป แทป แทป มาอยู่ในงานศพเสมอ  
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3.1.7 เลง อาย  
1.องคป์ระกอบภายนอก 

 

 

1.1 ประวตัิความเป็นมาของบทเพลง (Historical background)  
ท านอง เลง อาย เป็นท านองที่ชาวเกอฮอลดัมกัใชบ้รรเลงอยู่เป็นประจ า เพราะ

ถือไดว้่าเป็นจงัหวะพืน้ฐาน ที่เหมาะส าหรบัผูเ้ริ่มตน้ในการหดัเลน่ดนตรีก่อนจึงจะน าไปสูบ่ทเพลง
อื่นๆคลา้ยกบัจงัหวะโล ดา  

1.2 ความหมายของบทเพลง (Meaning) 
ท านองเลง อาย นั้นจะสามารถใชบ้รรเลงงานที่เป็นงานมงคลและอวมงคลได ้

ยกตวัอย่างเช่น ถา้น าไปเล่นในงานมงคล  แต่งงาน หรือขึน้ปีใหม่ ชาวเกอฮอลัดมกัใชท้  านอง เลง 
อาย มาบรรเลงดว้ย กลองปุ๊ ด แต่ถา้น าไปบรรเลงในงานศพก็สามารถบรรเลงท านองนีใ้นลกัษณะ
ชา้ลง  ดงันี ้

 

 

 
**หมายเหต ุตวัอย่างดา้นบนเป็นการแสดงลกัษณะของการน าท านองเลง อายมาเรยีบเรยีงให้

เหมาะสมกบัเครื่องดนตรกีลองปุ๊ ดเทา่นัน้ 

1.3 โครงสรา้งและรูปแบบ (Form & Structure) 
โครงสรา้งของบทเพลงเป็นแบบ เอกบท (Unitary)จ านวน 5 หอ้ง 

1,4 พืน้ผิวของบทเพลง (Texture)  
ลกัษณะพืน้ผิวที่มีแนวท านองเดียว (Monophonic) 

1.5 สื่อสรา้งเสียง (Medium)  
สื่อสรา้งเสียงของท านองเลง อาย คือ กลองปุ๊ ด 

2.องคป์ระกอบภายใน  
เป็นการวิเคราะหเ์พื่อทราบถึงรายละเอียดในเชิงดุริยางคศิลป์ของบทเพลง โดยมี

รายละเอียดดงันี ้ 
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2.1 กลุม่เสียง (Tone set & scales)   
 

 

2.2 การด าเนินท านอง (Melodic Contour)  
  

 

การด าเนินท านองของเลง อาย ใช้การเคลื่อนที่แบบตามล าดับขั้น(Conjunct 
Motion) 

2.3 จงัหวะของท านอง (Melodic Rhythm) 
จงัหวะของท านองเลง อาย จะใชโ้นต้ตวัขาวในจงัหวะ 1-2 ในส่วนของจงัหวะที่ 3-4 

จะใชโ้นต้เขบ็ต 1 ดงันี ้
  

 

 

 

 

3.1.8 โป เก๊ต  
1.องคป์ระกอบภายนอก 

 

 

 

1.1 ประวตัิความเป็นมาของบทเพลง (Historical background)  
ท านอง โป เก๊ต เป็นท านองที่มีมาตัง้แต่สมัยอดีต โดยเป็นลกัษณะของท านอง

สั่นๆ โดยชาวเกอฮอลดัมกัจะน ามาบรรเลงในช่วงพกัจากการท างาน 
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1.2 ความหมายของบทเพลง (Meaning) 
ท านองโป เก๊ตเป็นท านองที่ชาวเกอฮอลดัมกั จะนิยมน าไปบรรเลงในโอกาสต่างๆ

หรอืแมแ้ต่จะสอดแทรกท านองโป เก๊ตในบทเพลงต่างๆ ตามความเหมาะสม 
1.3 โครงสรา้งและรูปแบบ (Form & Structure) 

โครงสรา้งของบทเพลงเป็นแบบ เอกบท (Unitary) จ านวน 4 หอ้ง 
1.4 พืน้ผิวของบทเพลง (Texture)  

ลกัษณะพืน้ผิวที่มีแนวท านองเดียว (Monophonic)  
2.องคป์ระกอบภายใน  

เป็นการวิเคราะหเ์พื่อทราบถึงรายละเอียดในเชิงดุริยางคศิลป์ของบทเพลง โดยมี
รายละเอียดดงันี ้ 

2.1 กลุม่เสียง (Tone set & scales)   
 

 

2.2 การด าเนินท านอง (Melodic Contour)  
 

 

การด าเนินท านองของโป เก๊ต นัน้เป็นการเคลื่อนที่ท  านองในแบบขา้มขัน้(Disjunct 
Motion) 

 2.3 จงัหวะของท านอง (Melodic Rhythm) 
จากขา้งตน้ท านองโป เก๊ต มีอตัราจงัหวะในแต่ละหอ้งที่ไม่เหมือนกัน โดยสามารถแบ่ง

ออกเป็น 4 ลกัษณะไดด้งันี ้
รูปแบบท่ี 1 เกิดในหอ้งแรกเป็นการใชอ้ตัราสว่นเขบ็ต 1 ชัน้และตวัขาว 

 

 

รูปแบบที่ 2 เกิดในห้องที่ 2 เป็นการใชอ้ัตราส่วนเขบ็ต 1 ชั้น และเขบ็ต 2 ชั้นและ
จงัหวะที่ 3 ใชต้วัด าและเขบ็ต 1 ชัน้ในจงัหวะที่ 4 
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รูปแบบที่ 3 เกิดในหอ้งที่ 3 เป็นการใชอ้ตัราส่วนเขบ็ต 1 ชัน้ในจังหวะที่1 ตามดว้ย
เขบ็ต 2 ชัน้และตวัด าในจงัหวะที่ 3 และจบดว้ยเขบ็ต 1 ชัน้ในจงัหวะที่ 4 
 

 

รูปแบบที่ 4 เกิดในหอ้งที่ 4 เป็นการใชอ้ตัราสว่นเขบ็ต 1 ชัน้ในจงัหวะที่ 1 และจงัหวะ
ที่ 2 โดยมีสว่นผสมของเขบ็ต 2 ชัน้และตวัขาวในจงัหวะที่ 3 
 

 

3.1.9 เด ้เลอน  
1.องคป์ระกอบภายนอก 

 

 

 

 

1.1 ประวตัิความเป็นมาของบทเพลง (Historical background)  
ท านอง เด ้เลอน จะเป็นท านองที่ชาวเกอฮอลดัใช้ในการรอ้งเพลงแบบ โต ้ตอบ 

กัน หรือรอ้งในท านองเรื่องเล่า ซึ่งเป็นท านองที่สามารถสอดแทรกเนือ้หาหรือดน้เนือ้รอ้งตาม
สถานการณน์ัน้ๆ เช่นงานแต่งงานก็มกัจะรอ้งพรรณนาถึงความเป็นมาของคู่บ่าวสาว หรือบางครัง้
ยงัสามารถเลา่เป็นนิทานหรือค าสอนตา่งๆของชาวเกอฮอลดัได ้

1.2 โครงสรา้งและรูปแบบ (Form & Structure) 
โครงสรา้งของบทเพลงเป็นแบบ เอกบท (Unitary) จ านวน 8 หอ้ง 

1.3 พืน้ผิวของบทเพลง (Texture)  
ลกัษณะพืน้ผิวที่มีแนวท านองเดียว (Monophonic)  

2.องคป์ระกอบภายใน  
เป็นการวิเคราะหเ์พื่อทราบถึงรายละเอียดในเชิงดุริยางคศิลป์ของบทเพลง โดยมี

รายละเอียดดงันี ้ 
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2.1 กลุม่เสียง (Tone set & scales)   
 

 

2.2 การด าเนินท านอง (Melodic Contour)  
 

 

 

    

ลักษณะการด าเนินท านองเด้ เลอน นั้นเป็นการเคลื่อนที่ในแบบตามล าดับขั้น
(Conjunct Motion) 

2.3 จงัหวะของท านอง (Melodic Rhythm) 
ลกัษณะของจงัหวะในท านองเด ้เลอน นัน้สามารถแบ่งได ้3 จงัหวะหลกัคือ 

รูปแบบท่ี 1 ในหอ้งที่ 1-2 ซึง่เป็นช่วงแรกของท านองเป็นการเริม่จงัหวะที่โนต้ตวัที่ 
4 ของหอ้งที่ 1ในอตัราสว่นเขบ็ต 1 ชัน้และเขา้หอ้งที่ 2 ในโนต้ตวัด าและเขบ็ต 1 ชัน้ในจงัหวะที่ 2-
3 และจบดว้ยโนต้ตวัด า 
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รูปแบบที่ 2 เกิดในหอ้งที่ 3 โดยใชโ้นต้ตวัขาวและหยดุในจงัหวะที่ 3 และต่อดว้ย
โนต้เขบ็ต 1 ชัน้ 
 

 

 

 
รูปแบบที่ 3 เกิดในช่วงทา้ยของท านองเป็นจงัหวะในลกัษณะรูปแบบที่2 แตกตา่ง

กนัในจงัหวะที่ 3 จะเป็นการน าโนต้เขบ็ต 1 ชัน้มาแทนและบรรเลงในจงัหวะยก 
 

 

 

 

เม่ือวิเคราะหท์ านองทัง้ 3 ของชาวเกอฮอลดัท าใหท้ราบวา่ ชาวเกอฮอลดันัน้มีบท
เพลงและท านองที่มีความน่าสนใจและสามารถน าบทเพลงหรอืท านองจากที่กลา่วมาในบรบิทของ
บทเพลงบรรเลง มาใชใ้นพิธีกรรมต่างๆหรือแมแ้ต่ยามวา่งจากการท างานไดเ้ป็นอย่างดี อีกทัง้ยงัมี
ท านองและความเร็วที่เหมาะสมกับโอกาสนัน้ๆ อีกทัง้ยงัคงพบเห็นบทเพลงบรรเลงเหล่านีใ้นวิถี
ชีวิตของชาวเกอฮอลดัจนถึงปัจจบุนั 
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      3.2 บทเพลงขับร้อง 
3.2.1 โอ มิ  
1.องคป์ระกอบภายนอก 
ผู้ประพันธ ์นาย กระจาน ปลิน        
บันทกึโน้ตโดย ชินพัฒน ์ไทพาณิชย ์
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1.1 ประวตัิความเป็นมาของบทเพลง (Historical background)  
เพลงโอมิถือไดว้่าเป็นเพลงส าคญัของชาวเกอฮอลดัเป็นอย่างมาก ซึ่งจะพบเห็น

การบรรเลงบทเพลงโอ มิ อยู่ตลอด ทัง้งานประเภทรื่นเริง งานตอ้นรบัญาติพี่นอ้งที่มาเยือน  หรือ
งานเฉลิมฉลองมงคลสมรส หรือแมแ้ต่เวลาว่างเวน้จากการท างาน โดยผูแ้ต่งบทเพลงโอ มิ  คือ
นายกระจาน ปลิน ที่มีแรงบนัดาลใจในการแตง่คือตอ้งการถ่ายทอดบทเพลงใหเ้ด็กๆรุน่หลงัไดเ้ห็น
ถึงความรกัความสามคัคีในชนเผ่าว่าความเป็นพี่นอ้งไม่สามารถตดัขาดกนัได ้ดงันัน้มีอะไรจึงตอ้ง
แบ่งปันกนั เม่ือมีปัญหาอปุสรรคใดใดก็ตอ้งช่วยเหลือเกือ้กลูกนั 

1.2 ความหมายของบทเพลง (Meaning) 
พี่นอ้งรวมกนั เตรียมคิดหาทางออกในการท ามาหากิน ถา้นอ้งเดินทางซา้ย พี่จะ

เดินทางขวาไม่แย่งกนั มีปัญหาอปุสรรคก็ตอ้งอดทนแต่นอ้งสามารถกลบัมารวมกบัพี่ไดเ้ม่ือท าไม่
ไหวเพราะนอ้งกบัพี่รวมกนัเป็นหนึ่งเดียวเหมือนยางกบัลอ้รถ เหมือนตน้ไมก้บัเถาวลัย ์ไมไ้ผ่กบัเย่ือ
ไผ่ท่ีตอ้งเกาะติดกนัแมน้มีลมมาปะทะ ฉะนัน้เราพี่นอ้งจงึจะตอ้งช่วยกนัฟันฝ่าอปุสรรคไปใหถ้ึงฝัน 

1.3 โครงสรา้งและรูปแบบ (Form & Structure) 
โครงสรา้งของบทเพลงเป็นแบบ เอกบท (Unitary)จ านวน 37 หอ้งและมีความเรว็

ปานกลาง(Andante) 
1.4 พืน้ผิวของบทเพลง (Texture)  

เพลงโอ มิ มีลกัษณะพืน้ผิวที่มีแนวท านองเดียว (Monophonic) 
1.5 สื่อสรา้งเสียง (Medium)  

สื่อสรา้งเสียงของบทเพลงโอมิ ในอดีต มีเพียงการน ากองโล๊ะ เตอลึงและซอกอ 
แต่ในปัจจุบนัไดมี้การน าเอาเครื่องดนตรีสากลไม่ว่าจะเป็น กีตา้ร ์เบส กลองชุดและคียบ์อรด์ มา
ผสมความเป็นสมยันิยมไดอ้ย่างลงตวั 

2.องคป์ระกอบภายใน  
เป็นการวิเคราะหเ์พื่อทราบถึงรายละเอียดในเชิงดุริยางคศิลป์ของบทเพลง โดยมี

รายละเอียดดงันี ้ 
     2.1 กลุม่เสียง (Tone set & scales)   
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     2.2 การด าเนินท านอง (Melodic Contour)  
การด าเนินท านองของบทเพลงมีท่อนที่ส  าคญัดงันี ้

ท่อนที่ 1 จากหอ้งที่1-13 เป็นท่อนที่ใชข้ึน้บทเพลงโอมิ มีลกัษณะการด าเนิน
ท านองแบบเคลื่อนที่แบบซ า้เสียง(Repetition) สงัเกตไดจ้ากหอ้งที่ (1-2 3-4 7-8 9-10) โดยมีการ
ขึน้ท านองรอ้งในจังหวะยกในหอ้งแรกโดยใชโ้นต้หลักคือเสียง C# สลับกับเสียง A และเสียง B 
ตามล าดับ ในหอ้งที่ 8 จะเป็นการลดเสียงลงเป็นเสียง B ในท านองจังหวะเดิมเพื่อสรา้งความ
แตกตา่งก่อนจบที่หอ้งที่ 13 เสียง A 

 

 

ท่อนที่ 2 เริ่มจากหอ้งที่ 14-18 เป็นท่อนที่ใชเ้รียนเสียงของเครื่องดนตรี ชิง ใน
สมัยก่อน โดยจะเป็นแนวท านองแบบตามล าดับขั้น(Conjunct Motion) โดยมีการเคลื่อนที่
ตามล าดับจากเสียง C# ในหอ้งที่ 15 ไล่เสียงลงมายังเสียงต ่าที่สุดในหอ้งที่ 16 ก่อนเตรียมขึน้
ท านองในรูปแบบเดิมอีกครัง้ในหอ้งที่ 17-18 

 

 

 

ท่อนที่ 3 จากหอ้งที่ 19-22 เป็นท่อนที่เปรียบเสมือนท่อนบอกเรื่องราวของ
เพลงโอ มิ โดยใชโ้นต้เสียงรองคือเสียง G กบัเสียง E และตามดว้ยเสียงหลกัในเสียง A ก่อนจะลง
ทา้ยประโยคดว้ยการรอ้งในลกัษณะเสริมโดยเป็นค ารอ้งที่ไม่มีความหมายแต่สามารถท าใหผู้ฟั้ง
เกิดความสนใจเป็นอย่างดี 
 

 

 

ท่อนที่ 4 จากหอ้งที่ 23-26 เป็นท่อนที่มีรูปแบบเดียวกบัท่อนที่ 3 ต่างกนัเพียง
ค ารอ้ง 
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ท่อนที่ 5 จากหอ้งที่27-30 ในท่อนนีเ้ป็นท่อนส่วนทา้ยของบทเพลงโดยเป็น
การด าเนินท านองแบบล าดบัขัน้(Conjunct Motion) โดยจะด าเนินดว้ยโนต้เสียง F# สลบักบั E 
 

 

 

ท่อนที่ 6 จากหอ้งที่ 31-34 เป็นท่อนที่มีลกัษณะท านองแบบเดียวกบัท่อนที่ 5 
แต่มีการเปลี่ยนค ารอ้ง ดงันี ้

 

 

  

ท่อนที่ 7 จากหอ้งที่ 35-37 โดยใชโ้น้ตจากห้องที่ 34 ในขั้นคู่ 6 ซึ่งเป็นการ
ด าเนินท านองแบบขา้มขัน้(Disjunct Motion) ก่อนจบดว้ยโนต้เสียงหลกัคือเสียง A 
 

 

 

2.3 จงัหวะของท านอง (Melodic Rhythm) 
ในเพลง โอ มิ มีลกัษณะรูปแบบของจงัหวะที่น่าสนใจอยู่หลายสว่นดงันี ้

ท่อนน าจากหอ้งที่ 1-13 รูปแบบที่ 1 พบว่าไดมี้การใชอ้ตัราส่วนตวัโนต้ตวัด าอยู่
ในจงัหวะหลกัทกุๆหอ้งแต่จะมีการใชโ้นต้เขบ็ต1ชัน้และ 2 ชัน้ตามล าดบั 
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รูปแบบที่ 2 พบในช่วงท่อนที่ 2 โดยใชอ้ตัราจังหวะ เขบ็ต 2 ชัน้ สลบักับจังหวะ
ยกของเขบ็ต 2 ชัน้ 

 

 

 

  

 
รูปแบบที่ 3 พบในท่อนที่ 3 เป็นท่อนที่มีความเขม้ขน้ของท านองรอ้ง โดยจะมี

จังหวะที่มีความถ่ีมากขึน้ โดยจะใชโ้นต้เขบ็ต 1 ชัน้ในจังหวะแรกและตามดว้ยเขบ็ต 2 ชัน้ ส่วน
กระสวนจังหวะ 2 หอ้งสดุทา้ยจะเป็นการลดความถ่ีโดยปรบัมาใชเ้ขบ็ต 1 ชัน้และเขบ็ต 2 ชัน้ใน
จงัหวะยกและจบดว้ยโนต้ตวัด า 

 
    

 

 

  

รูปแบบที่ 4 พบในท่อนที่ 5 เป็นท่อนที่มีการเปลี่ยนอารมณท์างดา้นท านองและ
จงัหวะโดยน าโนต้ตวัด า ,เขบ็ต 1 ชัน้และ 2 ชัน้ มาผสมผสานกนัไดอ้ย่างลงตวั 
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จากการไดศ้ึกษาและวิเคราะหข์อ้มลูเพลงโอ มิ  เป็นเพลงที่มีจงัหวะสนุกสนาน
และ เหมาะเป็นอย่างยิ่งในการน าไปแสดงและใชใ้นพิธีที่มีลกัษณะงานรื่นเรงิ อีกทัง้เป็นบทเพลงที่
มีความลกึซึง้ในเรื่องของท านองและเนือ้รอ้งที่  ไดน้  าเอาความคิดเรื่องความสามคัคีมาผสมผสาน
ไปกบัความเป็นพี่และนอ้ง ผ่านเสียงของเครื่องดนตร ีและจงัหวะของบทเพลงไดเ้ป็นอย่างดี 

3.2.2 กา ปิง เอย๋ 
1.องคป์ระกอบภายนอก 
ผู้ประพันธ ์นาย กระจาน ปลิน              
บันทกึโน้ตโดย ชินพัฒน ์ไทพาณิชย ์
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1.1 ประวตัิความเป็นมาของบทเพลง (Historical background)  
เพลงกาปิง เอ๋ย เป็นเพลงที่ถูกดัดแปลงมาจากเรื่องเล่าเก่ียวกับลูกของพระนด ู

คือเกองายที่ตกหลมุรกักับกาปิง ที่เป็นมนุษยธ์รรมดา และท าใหน้างตัง้ครรภโ์ดยไม่ทราบสาเหต ุ
โดยเป็นเพลงที่นายกระจาน ปลิน แต่งขึน้มาใหม่จากท านองแบบดัง้เดิมโดยถ่ายทอดความเศรา้
ของกาปิง ที่หนีปัญญาไปจากบา้นของตน ผ่านบทเพลงไดเ้ป็นอย่างดี 

1.2 ความหมายของบทเพลง (Meaning) 
น้องเอ๋ย(แทนกา ปิง)เจ้าเกิดมาจากดินแดนที่ราบสูง(ในที่นี ้หมายถึงภูเขา

ลงัเบียง)ในเรื่องเล่าของพวกเรา นอ้งเติบโตมาจากน า้นมของแม่ แต่นอ้งนัน้หนีไป โดยไม่บอกลา
สกัค า  พี่เสียใจ นอ้งเอ๋ย นอ้งเอ๋ย กลบัมาบา้นเราเถอะ เรามีตะเกียงที่ใหค้วามอบอุ่น มีไวนเ์อาไว้
ใหด้ื่มดว้ยกัน คืนนีพ้ี่คิดถึงริมฝีปากของนอ้ง พี่ยังรอคอยนอ้งอยู่ นอ้งเอ๋ย กลับมาบา้นของเรา  
กลบัมาใหค้วามสขุ อย่างที่นอ้งเคยท า 

1.3 โครงสรา้งและรูปแบบ (Form & Structure) 
โครงสร้างของบทเพลงเป็นแบบ เอกบท (Unitary) จ านวน 48 ห้องและมี

ความเรว็ในระดบัชา้ ปานกลาง(Andante moderato) 
1.4 พืน้ผิวของบทเพลง (Texture)  

เพลงกาปิง เอย๋ มีลกัษณะพืน้ผิวที่มีแนวท านองเดียว (Monophonic) 
1.5 สื่อสรา้งเสียง (Medium)  

สื่อสรา้งเสียงของบทเพลงกาปิง เอ๋ย คือเครื่องดนตรีในยุดสมัยใหม่ เช่น กีตา้ร ์
เบส กลอง คียบ์อรด์ และเครื่องดนตรีของชาวเกอฮอลดั คือ เตอลงึ  

2.องคป์ระกอบภายใน  
เป็นการวิเคราะหเ์พื่อทราบถึงรายละเอียดในเชิงดุริยางคศิลป์ของบทเพลง โดยมี

รายละเอียดดงันี ้ 
     2.1 กลุม่เสียง (Tone set & scales)   
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     2.2 การด าเนินท านอง (Melodic Contour)  
บทเพลงกาปิง เอ๋ย เป็นบทเพลงที่มีลกัษณะท านองแบบท่อนเดียว แต่พบแนว

ท านองที่มีความน่าสนใจอยู่ในบทเพลงดงันี ้
รูปแบบท่ี 1 เกิดในช่วงแรกตัง้แต่หอ้งที่ 1-12 

 ในรูปแบบน้ีจะเป็นการเกร่ินน าใหผู้ฟั้งไดรู้้จกักบักาปิง มาเป็นใครมาจากไหน โดยด าเนิน

ท านองในรูปแบบซ ้าเสียง(Repetition)ในช่วงหอ้งท่ี 1-6 ดงัน้ี 

 

 

อีกทัง้ในช่วงหลงัไดเ้ปลี่ยนมาใชท้ านองในรูปแบบขา้มขัน้(Disjunct Motion) ใน
หอ้งที่ 7-10 ดงันี ้
 

 

รูปแบบท่ี 2 พบในหอ้งที่11-23  
 

 

ในรูปแบบนีจ้ะเป็นการใชก้ารด าเนินท านองแบบซ า้เสียง(Repetition) โดยจะ
ใชโ้นต้ในเสียง E ที่เป็นเสียงหลกัของบทเพลงและมีการท าแนวลงมาจนเสียง G ในหอ้งที่ 16 ก่อน
ท าแนวขึน้อีกครัง้ในหอ้งที่ 17-18 ดงันี ้
 

 

 
อีกทัง้ยงัใชท้  านองแบบเดียวกนัในช่วงหลงัจากหอ้งที่19-23 ดงันี ้
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รูปแบบท่ี 3 พบในหอ้ง 24-35 
 

 

ในรูปแบบที่ 3 นี ้เป็นการด าเนินท านองที่ปรบัระดบัเสียงลงมาจากรูปแบบที่ 
2 แต่ยงัคงไวท้ี่เสียงหลกั ซึ่งรูปแบบที่ 3 แบ่งไดเ้ป็น 2 ท่อนโดยมีลกัษณะเสียงเดียวกนัปรบัเปลี่ยน
แค่ค ารอ้งเลก็นอ้ยดงันี ้
  

ท่อนที่ 1 ในหอ้งที่24-29 
 

 

 ท่อนที่ 2 ในหอ้งที่ 30-35 
 

 

รูปแบบท่ี 4 เป็นรูปแบบสดุทา้ยของบทเพลงตัง้แต่หอ้งที่ 36-48 
 

 

 ในรูปแบบที่ 4 เป็นรูปแบบสดุทา้ยที่เปรียบเสมือนการร  ่ารอ้งใหก้าปิงนัน้
กลบัมายงับา้นของตนโดยผูแ้ต่งไดเ้ลือกใชโ้นต้ท่ีมีลกัษณะเสียงที่สงูไวท้า้ยบทเพลงและใชล้กัษณะ
การเคลื่อนท านองในแบบตามขัน้(Conjunct Motion) โดยแบ่งกลุม่เสียงไดด้งันี ้

 กลุม่เสียงที่ 1 ในหอ้งที่ 36-42 
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ในกลุม่เสียงที่ 1 จะเริ่มดว้ยโนต้ B ซึ่งเป็นโนต้เสียงหลกัของบทเพลง ด าเนิน
ท านองในการเคลื่อนที่ท  าแนวท านองลงมาจนเสียง E ในหอ้งที่ 37 และปรบัระดบัเสียงขึน้ไปใน
โนต้ตวัเดิมอีกครัง้ ก่อนท าแนวลงมายงัโนต้เสียง D ในหอ้งที่ 42  

กลุม่เสียงที่ 2 ในหอ้งที่ 43-48 
 

 

 
ในกลุ่มเสียงที่ 2 จะเริ่มดว้ยโนต้ตัว B เช่นเดิมและมีการท าแนวท านองใน

แบบเคลื่อนที่ลงมายงัโนต้เสียง D ในหอ้งที่ 47 ก่อนท าแนวขึน้ไปจบยงัเสียง G ที่เป็นเสียงหลกัใน
ลกัษณะคู ่4 เฟอรเ์ฟค 

 2.3 จงัหวะของท านอง (Melodic Rhythm) 
รูปแบบจังหวะของเพลงกาปิง เอ๋ย มีความน่าสนใจโดยสามารถแบ่งเป็นรูปแบบ

ต่างๆไดด้งันี ้
รูปแบบที่ 1 เป็นรูปแบบของโนต้ตวัด ากบัโนต้เขบ็ต 1 ชัน้ในอตัราส่วน 3 พยางค์

เป็นการดงึค ารอ้งใหมี้ความน่าสนใจไดเ้ป็นอย่างดี 

 

 

 

 

รูปแบบที่ 2 เป็นการใชโ้นต้จังหวะในรูปแบบเขบ็ต 1 ชั้นและ 2 ชั้นในลักษณะ
ดงันี ้
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รูปแบบที่ 3 อยู่ในลักษณะการใชโ้นต้ตัวด าสลับกับโน้ตเขบ็ต 1 ชั้นและ 2 ชั้น 
หรอื ตวัด าสลบักบัเขบ็ต 2 ชัน้และ 1 ชัน้ ตามล าดบั 

 
 

 

 

จากการวิเคราะหบ์ทเพลงกาปิง เอย๋ พบวา่เป็นเพลงที่มีท านองมาตัง้แต่สมยัก่อน 
โดยนาย กระจาน ปลินไดแ้ต่งเนือ้เพลงขึน้มาใหม่ เพื่อสอนใจและคอยเตือนสติชาว เกอฮอลดัใน
เรื่องของการหนีปัญหา และน าเรื่องเลา่ของกา ปิง มาดดัแปลงลงในบทเพลงอย่างลงตวั 

3.2.3 ลงัเบียง สะนิง 
1.องคป์ระกอบภายนอก 
ผู้ประพันธ ์นาย กระจาน ปลิน            
บันทกึโน้ตโดย ชินพัฒน ์ไทพาณิชย ์
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1.1 ประวตัิความเป็นมาของบทเพลง (Historical background)  
บทเพลงลงั เบียง สะนิงเป็นเพลงที่แต่งขึน้เพื่อใหช้าวเกอฮอลดัไดร้ะลกึถึงความ

สวยงามและความอดุมสมบรูณข์องเมืองดาลดัในสมยัก่อน อา้งอิงจากอดีตว่าตัง้แต่ชาวตะวนัตก
ไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อเมืองดาลดั รวมทัง้ชาวต่างชาติและนกัท่องเที่ยวไดม้าท าใหเ้มืองดาลดัและ
ภูเขาลงัเบียงที่เป็นที่อยู่ของชาวเกอฮอลดัมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่แย่ลง จนผิดไปจากแต่ก่อน 
อีกทัง้บทเพลงลงัเบียง สะนิงเป็นเพลงที่ถูกน าท านองในแบบเก่ามาใส่เนือ้ใหม่โดยนายกระจาน 
ปลิน โดยมีแรงบันดาลใจว่าตั้งแต่ตนยังเด็ก บา้นเมืองและความสวยงามของภูเขาลังเบียงได้
เปลี่ยนไป โดยตน ไม่สามารถรกัษาความสวยงามไวไ้ด ้จึงอยากแต่งบทเพลง เพื่ออธิบายสิ่งที่ตน
เคยเห็นผ่านบทเพลงลงัเบียง สะนิง อีกทั่งคาดหวงัใหเ้ป็นบทเพลงที่คอยเตือนใจชาวเกอฮอลดัให้
ช่วยกนัอนรุกัษบ์า้นเมือง และรกัษาธรรมชาติใหย้งัคงสวยงามเหมือนดงัเดิม 

1.2 ความหมายของบทเพลง (Meaning) 
ภูเขาลงัเบียงที่เคยมีช่ือเสียงโด่งดงั ไปทั่วทุกที่แต่ตอนนีห้าแบบนัน้อีกไม่ไดแ้ลว้ 

หรือเราจะไปหาสถานที่แบบที่เหมือนภูเขาลังเบียงไม่มีอีกแลว้  ต่อใหเ้ราอยากไดแ้ค่ไหน เมือง
ดาลดัที่เคยเป็นของพวกเราชาวเกอฮอลดัตัง้แต่แรกตอนนีไ้ม่ใช่แลว้ เราขอรอ้งพระยงัด ูพระผูด้แูล
แม่น า้ รวมไปถึงพระอาทิตย ์ไดโ้ปรดช่วยเหลือ และขอใหพ้วกเราชาวเกอฮอลดั สามารถกา้วเดิน
ต่อไปแมค้วามคิดที่แสนเจ็บปวดยงัอยู่ในตวัเราขอใหพ้ี่นอ้งชาวเกอฮอลดัทัง้หมด จงจ าไวข้อใหช้าว
เกอฮอลดัทกุคนจงระลกึนกึถึงบา้นเมืองของเราไว ้

1.3 โครงสรา้งและรูปแบบ (Form & Structure) 
โครงสรา้งของบทเพลงเป็นแบบ เอกบท (Unitary)จ านวน 16 หอ้งและมีระดับ

ความเรว็คอ่นขา้งชา้ (Adagietto)   
1.4 พืน้ผิวของบทเพลง (Texture)  

เพลงลงัเบียง สะนิงมีลกัษณะพืน้ผิวที่มีแนวท านองเดียว (Monophonic) 
1.5 สื่อสรา้งเสียง (Medium)  

สื่อสรา้งเสียงของบทเพลงลงัเบียง สะนิง ในอดีตมีเพียงท านองจากเตอลึงแต่ใน
ปัจจบุนัไดน้  าเครื่องดนตรีสากลมาผสมผสานดนตรีในสมยันิยมทัง้ กีตา้ร ์เบส กลองชุด คียบ์อรด์ 
แต่ยงัคงเอกลกัษณข์องท านองในแบบเก่าไวเ้ป็นอย่างดี 

2.องคป์ระกอบภายใน  
เป็นการวิเคราะหเ์พื่อทราบถึงรายละเอียดในเชิงดุริยางคศิลป์ของบทเพลง โดยมี

รายละเอียดดงันี ้ 
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     2.1 กลุม่เสียง (Tone set & scales)   
 

 

     2.2 การด าเนินท านอง (Melodic Contour)  
บทเพลงลงัเบียง สะนิงนัน้เป็นบทเพลงที่มีการด าเนินท านองที่น่าสนใจดงันี ้

รูปแบบที่ 1 อยู่ในหอ้งที่ 1-8 
 

 รูปแบบท านองที่  1 นั้นเป็นการรูปแบบที่บอกความเป็นมาของภูเขา
ลงัเบียงโดยอาศยัการด าเนินท านองแบบขา้มขัน้ (Disjunct Motion) ซึ่งพบการกระโดดของเสียง
ตลอดแนวดงันี ้
 

 

รูปแบบตอ่มาเป็นรูปแบบท่ีต่อเน่ืองจากรูปแบบท่ี 1 ในหอ้งที่ 9-16 
 

 

ในรูปแบบที่ 2 นีเ้ป็นท านองที่คาบเก่ียวกบัรูปแบบที่ 1 โดยใชโ้นต้เสียงหลกัในเสียง E 
ด าเนินท านองในลกัษณะตามขัน้(Conjunct Motion) ซึง่อาศยัโนต้เสียง E เป็นหลกัดงันี ้
 

 

อีกทัง้ในรูปแบบที่  2 ยงัมีการใชห้อ้งที่ 16 เป็นหอ้งที่ยอ้นกลบัไปบรรเลงหอ้งที่ 9 
เป็นอนัจบบทเพลง 
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 2.3 จงัหวะของท านอง (Melodic Rhythm) 
บทเพลงลงัเบียง สะนิง นัน้มีจงัหวะที่น่าสนใจดงันี ้

รูปแบบที่ 1 เป็นจงัหวะที่พบในหอ้งแรกของบทเพลงและเป็นกระสวนจังหวะใน
แบบเดียวของบทเพลงนี ้โดยเป็นการใชต้วัด าแทนค ารอ้งว่าลงัเบียง และตามดว้ยโนต้เขบ็ต 2ชัน้
และ 1 ชัน้ตามล าดบัดงันี ้

 

 

 

 

รูปแบบที่ 2 เป็นจงัหวะที่พบมาในช่วงท านองตอนตน้ โดยจะเป็นการน าโนต้ตวั
ขาวในลกัษณะลากเสียงยาว ก่อนจะน าเขบ็ต 1 ชัน้ มาใชเ้พื่อปรบัระดบัท านองดงันี ้
 

 

 

 

รูปแบบที่ 3 เป็นจงัหวะในหอ้งที่ 10 ที่เป็นกระสวนจังหวะที่ไม่ซ  า้กบัหอ้งใดของ
บทเพลงอยู่ในท่อนที่ส  าคญัในช่วงที่ 2 โดยเป็นการใชโ้นต้ในอตัราสว่นเขบ็ต 1 ชัน้ไปหาจงัหวะที่ 2 
ที่เป็นโนต้ตวัด าและตามดว้ยเขบ็ต 2 ชัน้และ 1 ชัน้ตามล าดบั 
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รูปแบบที่ 4 เป็นจังหวะที่เพิ่มสดัส่วนของจังหวะรองใหมี้ความน่าสนใจเพิ่มขึน้ 
โดยในจงัหวะแรกจะใชโ้นต้ตวัขาว ตามดว้ยจงัหวะที่ 3 เป็นการบรรเลงดว้ยโนต้เขบ็ต 1 ชัน้และ2 
ชัน้ตามล าดบั 

  

 

 

 

จากการศึกษาบทเพลงลังเบียง สะนิงพบว่า  เป็นเพลงที่บอกความรูส้ึกถึงความ
เปลี่ยนแปลงไปของภูเขาลงัเบียงไดเ้ป็นอย่างดี โดยในปัจจบุนัภูเขาลงัเบียง นัน้ไดถ้กูท าลายและ
ต่างไปจากอดีตอย่างมากจากการกระท าของมนษุยท์ าใหช้าวเกอฮอลดัรูส้กึไม่สบายใจ  ดงันัน้บท
เพลงนีจ้งึแสดงถึงความรูส้กึผ่านท านองและจงัหวะและใชเ้ตือนใจชาวเกอฮอลดัไดเ้ป็นอย่างดี  
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3.2.4 จวย เบียบ 
1.องคป์ระกอบภายนอก 
ผู้ประพันธ ์นาย กระจาน ปลิน              
บันทกึโน้ตโดย ชินพัฒน ์ไทพาณิชย ์
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1.1 ประวตัิความเป็นมาของบทเพลง (Historical background) 
 เพลง จวย เบียบ เป็นบทเพลงเก่าที่ชาวเกอฮอลัดมักใช้รอ้งและเล่นในงาน

ส าคญัต่างๆมานาน โดยเป็นบทเพลงที่มีท านองไพเราะ จนนายกระจาน ปลิน ไดน้  าท านองที่วา่มา
ใส่เนือ้รอ้งใหมี้ความสอดคลอ้งกัน โดยเลือกแรงบนัดาลใจจากความสวยงามและความสมบูรณ์
ของธรรมชาติ ที่มีอยู่รอบตวั ไม่เพียงแค่นัน้แต่ยงัคงสอดแทรกความหมายของบทเพลงที่แสดงให้
เห็นถึงความเอาใจใส่ในคู่ครองของตนเหมือนกบัการรกัษาธรรมชาติของตนไวอ้ย่างดี จึงท าใหบ้ท
เพลงจวย เบียบ จึงเป็นบทเพลงที่นิยมใชใ้นงานแต่งงาน และยงัเป็นบทเพลงที่ใชเ้ป็นสื่อกลางใน
การแสดงออกถึงความรกั 

1.2 ความหมายของบทเพลง (Meaning) 
มากบัพี่ที่นี่นะนอ้ง ใบไมผ้ลิและดอกใบบวับก มกัออกมาใหเ้ราดอูย่างสวยงาม 

มากบัพี่นะนอ้ง พี่จะพานอ้งไปหาผกัและยอดใบที่เรามีทัง้หมด แต่ถา้นอ้งอยากจะกินปลา  พี่จะ
พานอ้งเอาสวิงไปจบัมนั ถา้นอ้งอยากกินหน่อไม ้พี่จะพานอ้งไปเก็บมาปอก ถา้นอ้งอยากกินน า้พี่
จะพาไปบ่อน า้ แตถ่า้จะรกักนั แค่จบัมือพ่ีไว ้ จบัมือกนัไว ้

1.3 โครงสรา้งและรูปแบบ (Form & Structure) 
โครงสรา้งของบทเพลงเป็นแบบ เอกบท (Unitary)จ านวน 38 หอ้งและมีความเรว็

ที่ค่อนขา้งเรว็(Allegro) 
1.4 พืน้ผิวของบทเพลง (Texture)  

เพลงจวย เบียบ มีลกัษณะพืน้ผิวที่มีแนวท านองเดียว (Monophonic) 
1.5 สื่อสรา้งเสียง (Medium)  

สื่อสรา้งเสียงในบทเพลงจวย เบียบ นัน้แต่ก่อนจะบรรเลงดว้ยเตอลงึ ซอกอ และ
ชิง แต่ในปัจจุบันไดน้ าเครื่องดนตรีสากลมาท าหน้าที่แทน โดยใชค้ียบ์อรด์แทนเสียของเตอลึง 
กลองชดุแทนซอกอ และยงัมีเครื่องดนตรีอื่นๆเช่น กีตา้ร ์และ เบส รว่มดว้ย 

2. องคป์ระกอบภายใน  
เป็นการวิเคราะหเ์พื่อทราบถึงรายละเอียดในเชิงดุริยางคศิลป์ของบทเพลง โดยมี

รายละเอียดดงันี ้ 
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     2.1 กลุม่เสียง (Tone set & scales)   
 

 

 

     2.2 การด าเนินท านอง (Melodic Contour)  
การด าเนินท านองของบทเพลงมีท่อนที่ส  าคญัดงันี ้

รูปแบบท่ี 1 ตัง้แต่หอ้งที่ 1-8 
 

 

รูปแบบที่  1 นั้นจะเริ่มด้วยโน้ตในเสียงหลักคือเสียง A-D แต่ใช้โน้ตรองใน
ลกัษณะโนต้ผ่าน(Passing note) ในเสียง C  และมีการด าเนินท านองในช่วงแรกแบบเคลื่อนที่ขา้ม
ขัน้ (Disjunct Motion) โดยจะมีการเคลื่อนที่จากเสียงหลกัในหอ้งที่ 1 ลงต ่าไปยงัเสียง C ในหอ้งที่ 
4 และเคลื่อนที่สงูขึน้ไปยงัโนต้ A ในหอ้งที่ 8 

รูปแบบท่ี 2 ตัง้แต่หอ้งที่ 9-14 
 

 

 
ในรูปแบบที่ 2 มีลกัษณะการเคลื่อนที่ของท านองเช่นเดียวกบัแบบที่ 1 แต่มีเนือ้

รอ้งที่เปลี่ยนไป 
รูปแบบท่ี 3 ตัง้แต่หอ้งที่ 15-18 

 

 

 
รูปแบบที่ 3 เปรียบไดก้บัท่อนที่เปลี่ยนอารมณข์องบทเพลงจากรูปแบบที่ 1 และ 

รูปแบบท่ี 2 โดยในรูปแบบที่ 3 นีจ้ะเป็นการใชโ้นต้บนจงัหวะเบาของหอ้งที่ 15 ในเสียง A C และ D 
ซึง่ใชเ้สียง C ในลกัษณะโนต้ผ่าน(Passing note) 
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รูปแบบท่ี 4 ตัง้แต่หอ้งที่ 19-22 
 

 

 

 รูปแบบที่ 4 มีลกัษณะการเคลื่อนที่ของท านองแบบเดียวกบัรูปแบบที่ 3 
เพียงแต่มีการลดระดบัเสียงของโนต้ในหอ้งที่ 20-21 ในเสียง B โดยใหมี้ความใกลเ้คียงกับเสียง
รอ้งมากที่สดุ 

รูปแบบท่ี 5 ตัง้แต่หอ้งที่ 23-30 
 

 

 รูปแบบท่ี 5 เป็นการเคลื่อนที่ของท านองที่มีท่อน 2 ท่อนตอ่กนัดงันี ้
ท่อนที่ 1 จากหอ้งที่ 23-26 

 

 

 
ท่อนที่ 2 จากหอ้งที่ 27-30 

 

 

โดยทัง้ 2 ท่อนมีลกัษณะการขึน้ท านองที่เหมือนกนัแตกตา่งกนัที่ ทา้ยท่อนใน
หอ้งที่ 25 กบั 29 

รูปแบบท่ี 6 ตัง้แต่หอ้ที่ 31-38 
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รูปแบบที่ 6 เป็นการด าเนินท านองในลกัษณะขา้มขัน้(Disjunct Motion) ซึ่งเป็น
ท่อนสดุทา้ยของบทเพลง โดยจะมีความแตกต่างจากท่อนอื่นๆทัง้ระดบัเสียงที่สงูขึน้ สลบักบัการ
ลงต ่าตลอดแนวเสียง              

2.3 จงัหวะของท านอง (Melodic Rhythm) 
จงัหวะท านองของเพลงจวย เบียบ นัน้มีจงัหวะที่น่าสนใจดงันี ้

รูปแบบที่ 1 ในบทเพลงจวย เบียบ นั้นเป็นบทเพลงที่อยู่ในอัตราจังหวะ(Time 
signature)2/2 และมกัจะใชจ้งัหวะจากโนต้หอ้งก่อนหนา้ในการขึน้ท านอง ดงัตวัอย่าง 
 

 

 

 

   

รูปแบบที่ 2 ปรากฏในช่วงตน้เพลงโดยใชโ้น้ตตัวขาว ตามดว้ยโน้ตตัวด าและ
เขบ็ต 1 ชัน้ตามล าดบั 
 

 

 

 

 

รูปแบบที่ 3 เป็นจงัหวะที่ปรากฏในช่วงทา้ยบทเพลง โดยเป็นท่อนที่ใชส้  าหรบัใช้
แสดงการรอ้ง โดยเป็นการใชจ้งัหวะโนต้ตวัขาวและตวัด า หรือ ตวัขาวและเขบ็ต 1 ชัน้ 
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จากการวิเคราะหบ์ทเพลงจวย เบียบ ขา้งตน้พบว่าเป็นบทเพลงที่มีท านองและเนือ้
รอ้งที่มีความลงตัวเป็นอย่างมาก ยิ่งไดม้าทราบถึงความหมายของเพลง  ยิ่งท าใหบ้ทเพลงนีมี้
ความน่าสนใจเพิ่มขึน้ โดยบทเพลงจวย เบียบ ที่มีการน าไปใชใ้นพิธีงานแต่งงานเพื่อสรา้งความ
สนกุสนาน และเป็นบทเพลงที่ผูว้ิจยัไดเ้ห็นความเปลี่ยนแปลง โดยชาวเกอฮอลดัจะน าท านองจาก
บทเพลงจวย เบียบ ไปผสมผสานกบัดนตรีสงัเคราะหท์ี่ชาวเกอฮอลดัเองเป็นคนรเิริ่ม ท าใหผู้ว้ิจยั
ไดเ้ห็นวิวฒันาการของบทเพลงชาวเกอฮอลดัและเป็นสิ่งที่สะทอ้นการพฒันาและสืบทอดบทเพลง
ของชาวเกอฮอลดัไดเ้ป็นอย่างดี   

3.2.5 เกลอ เรย 
1.องคป์ระกอบภายนอก 
ผู้ประพันธ ์ นาย กระจาน ปลิน    
บันทกึโน้ตโดย ชินพัฒน ์ไทพาณิชย ์
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1.1 ประวตัิความเป็นมาของบทเพลง (Historical background)  
เพลงเกลอ เรย หรือในความหมายภาษาไทยแปลวา่เพลงขา้วกลบับา้น เป็นเพลง

ที่ในอดีตมกัจะใชใ้นช่วงเวลาเก็บเก่ียว จนต่อมานายกระจาน ปลิน ไดน้  าท านองที่วา่มาพฒันาโดย
ใส่เนือ้รอ้งที่เก่ียวโยงกับบริบททางการเกษตร ใหมี้ความหมายมากขึน้ โดยน าเรื่องใกลต้ัว เช่น 
แม่น า้ อาหาร นก หรือแมแ้ต่พระอาทิตย ์น ามารอ้ยเรียงเป็นเนือ้เพลง ท าใหบ้ทเพลงเกลอ เรย ใน
ปัจจบุนัไดถ้กูน ามาบรรเลงในงานปีใหม่ อย่างตอ่เนื่อง 

1.2 ความหมายของบทเพลง (Meaning) 
ฤดแูลง้ก าลงัจะมาถึงแลว้ลองฟังเสียงนกที่มนัสง่เสียงบอกใหเ้รา 
เอาขา้วที่เราเก็บเก่ียวไวม้าใสถ่งัใหเ้ต็ม 
ใสใ่หเ้ต็มเท่าไหร ่ยิ่งดีเพราะสิ่งนีจ้ะท าใหค้รอบครวัของเรามีแต่ความสขุ 
เม่ือเป็นเช่นนัน้แลว้ สิ่งนีจ้ะท าใหเ้รามีความสขุกบัขา้วที่เราเก็บเก่ียวมาได ้ 
ขอขอบคณุพระนด ูที่คอยมอบขา้วที่อดุมสมบรูณ ์
ขอบคณุพระที่ดแูลแม่น า้ ท าใหเ้รามีน า้ไดด้ื่ม 
ขอบคณุพระอาทิตยท์ี่ใหแ้สงสวา่งแก่เรา 

1.3 โครงสรา้งและรูปแบบ (Form & Structure) 
โครงสรา้งของบทเพลงเป็นแบบ เอกบท (Unitary)จ านวน 19 หอ้งและมีความเรว็

ปานกลาง(Allegro) 
1.4 พืน้ผิวของบทเพลง (Texture)  

เพลงเกลอ เรยมีลกัษณะพืน้ผิวที่มีแนวท านองเดียว (Monophonic) 
1,5 สื่อสรา้งเสียง (Medium)  

สื่อสรา้งเสียงของบทเพลงเกลอ เรย ได้ถูกถ่ายทอดผ่านเครื่องดนตรีในยุด
สมยัใหม่ เช่น กีตา้ร ์เบส กลอง คียบ์อรด์ และเครื่องดนตรีของชาวเกอฮอลดั 

2.องคป์ระกอบภายใน  
เป็นการวิเคราะหเ์พื่อทราบถึงรายละเอียดในเชิงดุริยางคศิลป์ของบทเพลง โดยมี

รายละเอียดดงันี ้ 
     2.1 กลุม่เสียง (Tone set & scales)   
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     2.2 การด าเนินท านอง (Melodic Contour)  
 
 

 
การด าเนินท านองของบทเพลงมีท่อนที่ส  าคญัดงันี ้

รูปแบบท่ี 1 เป็นจากหอ้งที่1-5 
ในรูปแบบที่ 1 นั้นจะเป็นท านองที่ประกอบดว้ยกัน 2 ท านองคือในท านอง

แรกที่หอ้ง 1-3 และ 3-5 โดยมีการเคลื่อนที่ของท านองเหมือนกนัในลกัษณะการเคลื่อนที่ตามขัน้
(Conjunct Motion)ต่างกนัเพียงแคค่ ารอ้งดงันี ้

หอ้งที่ 1-3 
 

 

 
หอ้งที่ 3-5 

 

 

 

รูปแบบท่ี 2 จากหอ้งที่ 5-9 
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รูปแบบที่ 2 เริ่มจากหอ้งที่ 5 ในจังหวะ 3-4 โดยใชก้ระสวนจังหวะเดียวกัน
โดยเริม่จากเสียง E  E  F D และท าการลดเสียงลงคู ่2  ในหอ้งที่ 6 และ 7 ตามล าดบั สว่นในหอ้งที่ 
8 และ 9 นัน้เป็นหอ้งเตรียมในการยอ้นกลบัไปยงัหอ้งที่ 2 ใหม่อีกครัง้ 

รูปแบบท่ี 3 จากหอ้งที่ 10-11 
 

 

 
เม่ือยอ้นกลบัไปหอ้งที่ 2 แลว้ ก็จะกลบัมาบรรเลงหอ้งที่ 7 และเขา้ท านองใน

หอ้งที่ 10-11 ก่อนจะเปลี่ยนอารมณข์องบทเพลงในหอ้งต่อไป 
รูปแบบท่ี 4 จากหอ้งที่ 11-19 

 

 

รูปแบบสดุทา้ยเป็นรูปแบบที่ปรากฏอยู่ในตอนทา้ยของบทเพลง โดยเป็นท านอง
ที่สามารถเปลี่ยนอารมณข์องผูฟั้งไดเ้ป็นอย่างดี โดยจะเป็นท านองที่เคลื่อนที่ในลกัษณะขา้มขัน้ 
(Disjunct Motion) ใหค้วามรูส้กึที่แตกตา่ง และจบโดยโนต้เสียงหลกัอย่างลงตวั 

    2.3 จงัหวะของท านอง (Melodic Rhythm) 
บทเพลงเกลอ เรย มีจงัหวะที่น่าสนใจ ดงันี ้

รูปแบบที่ 1 พบในหอ้งที่ 1-3 เป็นจงัหวะที่มีความถ่ีมากที่สดุในบทเพลง โดย
บทเพลงเกลอ เรย จะใชโ้นต้ในการเริม่ขึน้ท านองจากโนต้หอ้งก่อนหนา้ ดงัตวัอย่าง 
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รูปแบบที่ 2 พบในช่วงกลางบทเพลง โดยจะใชโ้นต้ตัวขาวในการลากเสียง
และต่อดว้ยเขบ็ต 1 ชัน้ดงันี ้
 

 

 

 

 

รูปแบบที่ 3 มีลกัษณะของจงัหวะคลา้ยกบัรูปแบบที่ 2 แต่ต่างออกไปโดยใน
อตัราสว่นในจงัหวะที่ 3-4 จะเป็นการเปลี่ยนเป็นการใชโ้นต้เขบ็ต 1 ชัน้ในจงัหวะยกทัง้คูด่งันี ้

 

 

 

 

 

 

จากการวิเคราะห์เพลงเกลอ เรย  พบว่าเป็นบทเพลงที่มีท านองมาตั้งแต่อดีต 
จากการสอบถามนาย กระจาน ปลิน ไดค้วามวา่ในสมยัก่อนชาวเกอฮอลดัมกัจะบรรเลงเพลงเกลอ 
เรย  ในระหวา่งเก่ียวขา้ว ดว้ยเครื่องดนตรีเตอลงึและชิงอย่างสนกุสนาน  และยงัมีการถ่ายทอดบท
เพลงเกลอ เรย จากรุน่สู่รุน่ จนถึงปัจจุบนั อีกทัง้ชาวเกอฮอลดัยงัมีความเช่ือมาตัง้แต่อดีตว่า เม่ือ
บรรเลงบทเพลงเกลอ เรย แลว้จะท าใหเ้กิดความอดุมสมบรูณข์องขา้วและการเก็บเก่ียว  เหตนุีจ้ึง
ท าใหช้าวเกอฮอลัดจึงนิยมน าบทเพลงเกลอ เรย มาบรรเลงอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งลูกหลานของ
นายกระจาน ปลิน ยงัไดน้  าบทเพลงเกลอ เรยมาพฒันา โดยการน าเครื่องดนตรีสากล มาบรรเลง
รว่มเพื่อสรา้งสีสนั อีกทัง้ยงัน าเนือ้รอ้งที่แต่งโดยนายกระจาน ปลิน มาผนวกเขา้กบัเครื่องดนตรีใน
สมยันิยมไดเ้ป็นอย่างดี 

 

 

 

 

 



  202 

3.2.6 ยงั เกอเบอ๋ แอ เดอห ์
1.องคป์ระกอบภายนอก 
ผู้ประพันธ ์หลุย เกอเซียน 
บันทกึโน้ตโดย ชินพัฒน ์ไทพาณิชย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 ประวตัิความเป็นมาของบทเพลง (Historical background)  
บทเพลงยัง เกอเบ๋อ แอ เดอห์เป็นบทเพลงที่ชาวเกอฮอลัดใช้ในงานศาสนา 

เท่านัน้ และยงัมีบทสวดที่ใชใ้นเวลาเขา้โบสถอ์ยู่ตลอดเวลา โดยในปัจจบุนัชาวเกอฮอลดัที่นบัถือ
ศาสนาครสิตน์ิกายคาทอลิก จะมีบทเพลงที่ใชร้อ้งเพื่อบอกต่อพระผูเ้ป็นเจา้ในพิธีทางศาสนา  จาก
การสอบถาม นาย เรอ จ า มารค์ ไดเ้ล่าให้ฟังว่าเพลงยงั เกอเบ๋อ แอ เดอห ์นัน้มีมานานแลว้ โดย
น่าจะเขา้มาพรอ้มกบัชาวฝรั่งเศสที่น  าศาสนาเขา้มายงัเมืองดาลดัและตัง้แต่ตนจ าความได ้พ่อแม่
ก็หดัใหต้นรอ้งเพลงนี ้ 
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1.2 ความหมายของบทเพลง (Meaning) 
ตัง้แต่อดีตพระเจา้ใหค้วามรกักบัฉนั เป็นแค่ค าเดียวแต่มีความหมายยิ่งใหญ่มาก

ในใจ 
เราจงึตอบแทนโดยการรกัพระเจา้ไปตลอดชีวิต โดยไม่เปลี่ยนแปลง  
ความรกันัน้ไดน้  าพาฉันไปในทุกๆกา้วที่ฉันเลือกไดอ้ย่างสวยงามและฉันเช่ือว่า

มนัจะพาฉนัไปได ้ 
ความรกัของพระเจา้ถูกเติมเต็มในหวัใจของฉัน ความรกัของพระเจา้จะชนะทุก

สิ่งในใจฉนั 
1.3 โครงสรา้งและรูปแบบ (Form & Structure) 

โครงสรา้งของบทเพลงเป็นแบบ เอกบท (Unitary)จ านวน 24 หอ้งและความเร็ว
ของบทเพลงอยู่ในความเรว็ที่ค่อนขา้งชา้(Larghetto)พืน้ผิวของบทเพลง (Texture)  

เพลง ยงั เกอเบ๋อ แอ เดอห์มีลกัษณะพื้นผวิท่ีมีแนวท านองเดียว (Monophonic) 
1.4 สื่อสรา้งเสียง (Medium)  

สื่อสรา้งเสียงของบทเพลง ยงั เกอเบ๋อ แอ เดอห ์คือการใชเ้ครื่องดนตรีเตอลงึกบั
ซอกอ ในการบรรเลงท านองและจงัหวะ 

2.องคป์ระกอบภายใน  
เป็นการวิเคราะหเ์พื่อทราบถึงรายละเอียดในเชิงดุริยางคศิลป์ของบทเพลง โดยมี

รายละเอียดดงันี ้ 
     2.1 กลุม่เสียง (Tone set & scales)   

 

 

     2.2 การด าเนินท านอง (Melodic Contour)  
การด าเนินท านองของบทเพลงมีท่อนที่ส  าคญัดงันี ้

รูปแบบท่ี 1 จากหอ้งที่ 1-8 
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รูปแบบที่ 1 เป็นการด าเนินท านองในลกัษณะขา้มขัน้ (Disjunct Motion) เริ่ม
จากการขึน้ท านองรอ้งในจงัหวะที่ 2 ของหอ้งแรก 
 รูปแบบท่ี 2  จากหอ้งท่ี 9-16 

 

 

รูปแบบท่ี 2 นัน้เป็นท านองที่มีการเริม่ท่อนคลา้ยกบัรูปแบบแรกเพียงแตมี่การ
เปลี่ยนท านองใชช้่วงทา้ยในหอ้งที่ 14-16 เพื่อเตรยีมเปลี่ยนรูปแบบท านองตอ่ไป 

รูปแบบท่ี 3 จากหอ้งที่  17-24 
 

 

รูปแบบที่ 3 เป็นท่อนสดุทา้ยของบทเพลง โดยเป็นท่อนที่มีความน่าสนใจใน
การปรบัเปลี่ยนท านองท่ีไม่เหมือนกบัสองแบบแรก โดยเป็นการเคลื่อนที่ของท านองในแบบขา้มขัน้ 
(Disjunct Motion) เช่นเดียวกนัจนจบท านอง 

     2.3 จงัหวะของท านอง (Melodic Rhythm) 
จงัหวะของบทเพลงยงัเกอเบอ๋ แอ เดอห ์มีจงัหวะที่น่าสนใจดงันี ้

รูปแบบที่ 1 เกิดหอ้งที่ 2 ซึ่งมีจงัหวะที่พบบ่อยครัง้ในบทเพลง ยงั เกอเบ๋อ แอ 
เดอห ์นีโ้ดยใชอ้ตัราสว่นเขบ็ต 1 ชัน้กบั 2 ชัน้ตามล าดบั 
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รูปแบบที่ 2 เกิดในหอ้งที่ 11 โดยเป็นโนต้ที่ผูป้ระพันธ์ใชด้  าเนินท านองต่อ
จากรูปแบบที่ 1 เป็นการเปลี่ยนจากอตัราส่วนโนต้เขบ็ตเป็นโนต้ตวัด าในจงัหวะหนกัและเขบ็ต 1 
ชัน้ในจงัหวะเบา 
 

 

 

 

 

รูปแบบที่  3 เป็นรูปแบบของจังหวะต่อเนื่องจากรูปแบบที่  1-2 โดยเป็น
อตัราส่วนโนต้คลา้ยกบัรูปแบบที่ 2 แต่ในจงัหวะหนกัเปลี่ยนเป็นโนต้ตวัด าประจดุและจงัหวะเบา
บรรเลงแต่โนต้ในจงัหวะยก 
 

 

 

 

 

จากการศกึษาเพลงยงั เกอเบ๋อ แอ เดอหพ์บว่า เป็นเพลงที่มีการถ่ายทอดค ารอ้ง
ที่มาจากค าสอนในเรื่องของศาสนา ในแบบรุน่สู่รุน่ โดยมีการจดบนัทึกค าสอนที่ว่ามาตัง้แต่อดีต 
โดยบทเพลงจะเป็นท านองที่มีความเรียบง่ายและใชอ้ตัราจงัหวะที่ชา้ จึงท าใหบ้ทเพลงยงั เกอเบ๋อ 
แอ เดอห ์มีความส าคญัในพิธีทางศาสนาชาวเกอฮอลดัเป็นอย่างมาก 
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3.2.7 ทมั ป๊าย บั๊ป ยงั 
1.องคป์ระกอบภายนอก 
ผู้ประพันธ ์หลุย เกอเซียน 
บันทกึโน้ตโดย ชินพัฒน ์ไทพาณิชย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 ประวตัิความเป็นมาของบทเพลง (Historical background)  
เพลง ทมั ป๊าย บั๊ป ยงั เป็นอีกเพลงที่ผูว้ิจยัไดพ้บอยู่ในพิธีทางศาสนาของชาวเก

อฮอลดั ที่ใชใ้นพิธีทางศาสนา โดยใชเ้ป็นการรอ้งต่อพระผูเ้ป็นเจา้ไม่ว่าจะเป็นพิธีทางศาสนาที่มี
ความส าคญัๆหรือในเวลาเขา้โบสถท์กุๆสปัดาห ์โดยเพลงทมั ป๊าย บั๊ป ยงั เป็นอีกเพลงที่นาย เรอ 
จ า มารค์ไดเ้ล่าใหฟั้งว่าเป็นเพลงที่มีมานานตัง้แต่ตนยงัจ าความได ้และมกัจะรอ้งต่อกบับทเพลง
ทางศาสนาอื่นๆ 
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1.2 ความหมายของบทเพลง (Meaning) 
พระเจา้ผูย้ิ่งใหญ่ เป็นผูส้รา้งฟ้า ดิน โลกเนรมิต ทกุๆสิ่งทกุๆอย่างใหแ้ก่ฉนั  
ครบทกุสิ่งที่ชีวิตฉนัตอ้งการ 
ขอพระองคท์รงพระเจรญิ 
พระเจา้ผูเ้ป็นทกุสิ่ง มีทัง้ อ  านาจ ปาฏิหารยิ ์และสรา้งค าวา่รกัใหก้บัฉนั 

1.3 โครงสรา้งและรูปแบบ (Form & Structure) 
โครงสรา้งของบทเพลงเป็นแบบ เอกบท (Unitary)จ านวน 16 หอ้งและมีความเรว็

ค่อนขา้งชา้(Larghetto) 
1.4 พืน้ผิวของบทเพลง (Texture)  

เพลง ทมั ป๊าย บั๊ป ยงั มีลกัษณะพืน้ผิวที่มีแนวท านองเดียว (Monophonic) 
1.5 สื่อสรา้งเสียง (Medium)  

สื่อสรา้งเสียงของบทเพลง ทมั ป๊าย บั๊ป ยงั คือการใชเ้ครื่องดนตรีเตอลงึกบัซอกอ 
ในการบรรเลงท านองและจงัหวะ 

2.องคป์ระกอบภายใน  
เป็นการวิเคราะหเ์พื่อทราบถึงรายละเอียดในเชิงดรุยิางคศิลป์ของบทเพลง โดยมี

รายละเอียดดงันี ้ 
     2.1 กลุม่เสียง (Tone set & scales)   

 

     

 2.2 การด าเนินท านอง (Melodic Contour)  
การด าเนินท านองของบทเพลงมีท่อนที่ส  าคญัดงันี ้
รูปแบบท่ี 1 จากหอ้งที่ 1-9 

 

 

ในรูปแบบที่ 1 นัน้จะประกอบไปดว้ยท่อนที่ส  าคัญๆต่างๆ 4 ท่อนโดยมีการ
เคลื่อนท านองแบบซ า้เสียง(Repetition) โดยแบ่งเป็นท่อนจากค ารอ้งดงันี ้
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ท่อนที่ 1 อยู่ในหอ้งที่ 1-3 เป็นการเริ่มท านองรอ้งจากหอ้งหอ้งที่ 1 ในจงัหวะ
ที่ 3-4 
  

 

ท่อนที่ 2 อยู่ในหอ้งที่ 3-5 
 

 

 

ท่อนที่ 3 จากหอ้งที่ 5-7 
 

 

 

ท่อนที่ 4 จากหอ้งที่ 7-9 
 

 

 

รูปแบบท่ี 2 จากหอ้งที่10-16 ดงันี ้
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ในรูปแบบที่ 2 จะมีลกัษณะการด าเนินท านองแบบซ า้เสียงเหมือนในรูปแบบที่ 1 
โดยแบ่งเป็นท่อนไดอ้ีก 3 ท่อนตามค ารอ้งดงันี ้

ท่อนที่ 1  จากหอ้งที่ 10-12 โดยเป็นการเริ่มท่อนดว้ยจังหวะที่ 3-4 และเริ่ม
เป็นเสียงผสานในหอ้งที่ 11 ดงันี ้
 

 

 

 ท่อนที่ 2 จากหอ้งที่ 12-14 
 

 

 

ท่อนที่ 3 จากหอ้งที่ 14-16 โดยเป็นท่อนที่จบเพลง 
 

 

 

     2.3 จงัหวะของท านอง (Melodic Rhythm) 
จงัหวะของเพลงทมั ป๊าย บั๊ป ยงั มีความน่าสนใจอยู่หลายรูปแบบดงันี ้

รูปแบบที่ 1 เกิดในหอ้งที่ 1-3 โดยมีอตัราจงัหวะที่ใชค้ือหยดุใน 2 จงัหวะแรก
ตามดว้ยโนต้ตวัด า 2 ตวัเพื่อน าเสียงเขา้หอ้งถดัไป 
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รูปแบบที่ 2 เป็นจังหวะที่มีลักษณะเหมือนจังหวะในแบบแรก แต่มีความ
แตกตา่งกนัในจงัหวะที่ 3-5 โดยเป็นการเปลี่ยนกลบัมาใชเ้ขบ็ต 1 ชัน้กบัโนต้ตวัด า 
 

 

 

 

 

รูปแบบที่ 3 เป็นท่อนที่จบดว้ยอัตราส่วนของโนต้ตัวกลมเพื่อลากเสียงเขา้
ท่อนตอ่ไป ดงันี ้
 

 

 

  

 

จากการศึกษาเพลงทัม ป๊าย บั๊ป ยัง พบว่า เป็นเพลงที่มีความส าคัญอีกเพลง
หนึ่งในพิธีทางศาสนาของชาวเกอฮอลดั โดยผูว้ิจยัไดมี้โอกาสเขา้ไปสมัผสักบัพิธีการทางศาสนา
และ ไดพ้บกบัเพลงทมั ป๊าย บั๊ป ยงัจงึเกิดความสนใจขึน้ เลยเขา้ไปสอบถามกบันาย เรอ จ า มารค์ 
ที่เป็นนักดนตรีไดค้วามว่าบทเพลงทัม ป๊าย บั๊ป ยัง เป็นบทเพลงที่ชาวเกอฮอลดัมักใชป้ระกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาเช่นเดียวกนักบัเพลงยงั เกอเบ๋อ แอ เดอห ์โดยเป็นบทเพลงที่มีมาตัง้แต่อดีต
เช่นเดียวกนั และไดมี้การน าเครื่องดนตรีต่างๆ เช่นเตอลึงและซอ กอ มาบรรเลง แต่เม่ือเวลาผ่าน
ไปหลงัจากชาวเกอฮอลดัไดร้บัวฒันธรรมจากชาวฝรั่งเศสจึงไดน้  าเครื่องดนตรีสากลเช่น คียบ์อรด์ 
มารว่มบรรเลงดว้ย  อีกทัง้ยงัมีการน าวิธีรอ้งประสานเสียงมาช่วยเพื่อเพิ่มสีสนัใหบ้ทเพลงไดเ้ป็น
อย่างดี 
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      3.3 บทเพลงส าหรับพธิีกรรม     
บทเพลงพิธีกรรมของชาวเกอฮอลดัคือ บทเพลงที่ถกูน ามาบรรเลงและขบัรอ้งในพิธีกรรม

นัน้ๆ โดยบทเพลงที่จะกลา่วต่อไปนีเ้ป็นบทเพลงที่ท  าการวิเคราะหแ์ลว้ในเรื่องของบทเพลงบรรเลง
และบทเพลงขบัรอ้ง ซึ่งผูว้ิจยัไดน้  ามาแยกเป็นหวัขอ้ต่างๆเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจเพิ่มขึน้ ว่าชาวเก
อฮอลดันัน้มีบทเพลงที่ใชใ้นพิธีกรรมเฉพาะของตนดงันี ้

3.3.1 งานแต่งงาน 
บทเพลงที่ใชใ้นงานแต่งงานของชาวเกอฮอลดั ที่นิยมเป็นอย่างมากมีดว้ยกนั 2 บท

เพลงคือบทเพลงจวย เบียบ  ที่ไดท้  าการวิเคราะหไ์ปแลว้ในหัวขอ้บทเพลงขับรอ้ง ซึ่งอยู่ในหนา้ 
192 โดยชาวเกอฮอลดัจะนิยมน ามาบรรเลงในช่วงแรกของงานแต่งงาน  อีกทั้งยงัมีจงัหวะเป๊ป ตา 
จูน  ที่จะน าขบวนจากบา้นเจา้สาวไปยงับา้นของฝ่ายชายและเพลงเป๊ป ตา จูน ก็ไดว้ิเคราะหไ์ป
แลว้เช่นกนัในบทเพลงบรรเลงในหนา้ 156 

3.3.2 งานปีใหม่ 
งานปีใหม่ของชาวเกอฮอลดันัน้มีความสนุกสนาน  โดยชาวเกอฮอลดัจะถือเป็นวนั

ฉลองที่ใหญ่ในรอบปี โดยจะน าอาหารและสิ่งที่ตนมีอยู่มาแบ่งกนั  โดยในพิธีจะมีวงชิงโป บรรเลง
จงัหวะบาจอ ที่ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะหแ์ลว้ในหนา้ที่ 161 อีกทัง้ยงัมีบทเพลงขบัรอ้งคือเพลงเกลอ 
เรย ที่จะถูกบรรเลงในงานปีใหม่อยู่ตลอด ซึ่งเป็นบทเพลงที่มีท านองและจังหวะที่น่าสนใจ โดย
ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะหแ์ลว้ในหนา้ที่ 197 

3.3.3 งานพิธีทางศาสนา 
พิธีทางศาสนาของชาวเกอฮอลดันัน้ ถือว่าเป็นพิธีท่ีมีความศกัดิสิ์ทธ์ิ และชาวเกอฮอ

ลดัทุกคนจะพยายามมาเขา้โบสถอ์ย่างสม ่าเสมอ โดยในเวลาที่อยู่ในโบสถน์ัน้ชาวเกอฮอลดัจะมี
บทเพลงที่ใชข้บัรอ้งอยู่ตลอด โดยผูว้ิจยัไดน้  ามาเสนอในวิจยัเลม่นีด้ว้ยกนั 2 บทเพลงคือ บทเพลง 
ยงั เกอเบอ๋ แอ เดอห ์ในหนา้ 202 และบทเพลงทมั ป๊าย บั๊ป ยงั ในหนา้ 206 

3.3.4 งานศพ 
งานศพของชาวเกอฮอลดันัน้ มีการบรรเลงจงัหวะทิป แทป แทปมาตัง้แต่สมยัอดีต

โดยชาว เกอฮอลดัจะใชว้งชิงโป ในการเดินน าขบวนจากบา้นผู้ตายไปยงัหลมุฝัง โดยเป็นจงัหวะที่
ชา้และมีความโศกเศรา้อยู่ในจงัหวะดงัที่ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหไ์ปแลว้ในหนา้ที่ 166 
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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่องดนตรีของชาวเกอฮอลัด เมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม  เป็นการศึกษา
ดนตรีของชาวเกอฮอลดั รวมถึง ศกึษาสภาพสงัคมและวฒันธรรมในปัจจบุนั โดยมีการด าเนินการ
วิจยัตาม ความมุ่งหมายดงันี ้

ความมุ่งหมายของการศึกษาวิจยั 
1. เพื่อศึกษาสภาพสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันของชาวเกอฮอลัด เมืองดาลัด จัง

หวดัเลิมด่ง ประเทศเวียดนาม 
2. เพื่อศกึษาองคค์วามรูท้างดนตรีของชาวเกอฮอลดั เมืองดาลดั จงัหวดัเลิมด่ง ประเทศ

เวียดนาม 
3. เพื่อวิเคราะห์บทเพลงในวัฒนธรรมของชาวเกอฮอลัด เมืองดาลัด จังหวัดเลิมด่ง 

ประเทศเวียดนาม 

ความส าคัญของงานวิจัย 
ชาวเกอฮอลดัเป็นกลุ่มชนที่มีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตในปัจจุบนั 

รวมไปถึงบรบิททางดนตรีเช่น เครื่องดนตรี นกัดนตรี และบทเพลง ลว้นแลว้แต่เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึง
ความเข้มแข็งของชาติพันธุ์ของชาวเกอฮอลัดได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการได้ศึกษาองค์ความรูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบัชาวเกอฮอลดัรวมไปถึงบริบทดา้นดนตรี จึงท าใหเ้ห็นถึงการอนรุกัษ์ชาติพนัธุข์องตน
ใหค้งอยู่ถึงปัจจบุนั โดยแบ่งเป็นหวัขอ้ดงันี ้

1. เพื่อใหท้ราบถึงประวตัิความเป็นมาของชาวเกอฮอลดั รวมไปถึงสภาพสงัคมและ
วฒันธรรมในปัจจบุนั  

2. เพื่อใหท้ราบถึงองคค์วามรูท้ี่เก่ียวขอ้งกับดนตรีของชาวเกอฮอลดั เมืองดาลดั จงั
หวดัเลิมด่ง ประเทศเวียดนาม 

3. เป็นการศึกษาบทเพลงของชาวเกอฮอลดั ในรูปแบบต่างๆรวมไปถึงบทเพลงใน
วฒันธรรมที่ชาวเกอฮอลดัยงัคงใชบ้รรเลงอยู่ในปัจจบุนั 

วิธีด าเนินงานวิจัย 
ผูว้ิจัยมีวิธีการด าเนินงานดว้ยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพรวมทั้งการลงพืน้ที่ เพื่อน ามาศึกษา

ประเด็นตามความมุ่งหมาย ดงัน้ี 
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การศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาคน้ควา้ และรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ โดยมีการศึกษาคน้ควา้

ขอ้มลูจากเอกสารต ารา ที่เก่ียวขอ้ง ส ารวจขอ้มลูเบือ้งตน้ และลงภาคสนาม  
การเตรียมการลงภาคสนาม 

เม่ือผูว้ิจัยไดรู้ถ้ึงต าแหน่งในการลงพืน้ที่ จึงไดอ้อกแบบการสมัภาษณแ์บบทางการ
โดยมีแบบสอบถามที่ประเมินจากหวัขอ้ตามที่ตอ้งการ 

การด าเนินการ 
ผูว้ิจัยไดว้ิธีการด าเนินการในการเก็บขอ้มลูตามความมุ่งหมายของงานวิจยั โดยใน

แต่ละหวัขอ้นัน้ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการเก็บขอ้มลูจากการสงัเกต สอบถาม และไดมี้การตรวจสอบความ
ถกูตอ้งจากชาวเกอฮอลดัโดยตรงและน าขอ้มลูที่ไดม้าเรยีบเรยีงและด าเนินการวิเคราะหต์่อไป 

การสัมภาษณแ์บบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารสมัภาษณแ์บบไม่เป็นทางการกับชาวเกอฮอลดัที่พบเจอ และใชก้าร

สมัภาษณแ์บบเป็นทางการ ส าหรบัค าถามที่ตัง้ไวต้ามจดุประสงคก์บันกัดนตรีที่ปรากฏในงานวิจยั
ครัง้นี ้

การ Focus Group 
เม่ือลงพืน้ที่และเก็บขอ้มลูจากภาคสนาม ในแตล่ะครัง้ ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการท า Focus 

Group กับนักดนตรีชาวเกอฮอลัด รวมไปถึงผูเ้ช่ียวชาญดา้นสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงองค์
ความรูท้างดนตรขีองชาว     เกอฮอลดัโดยมีวิธีการสมัภาษณแ์บบมีโครงสรา้ง ไม่มีโครงสรา้ง และ
การอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  
ผูว้ิจยัไดมี้โอกาสรว่มบรรเลงเพลงต่างๆของชนเผ่าเกอฮอลดัและบรรเลงเครื่องดนตรี

ซอ กอ ที่ไดร้บัการถ่ายทอดการเลน่ดนตรจีากนายปาติง ป๋อห ์ 
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  

โดยผูว้ิจยัไดล้งพืน้ที่เก็บขอ้มลู บริเวณหมู่บา้นชนเผ่าเกอฮอลดัและบริเวณโดยรอบ
ภูเขาลงัเบียง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเกอฮอลดั โดยใชก้ารสงัเกตการณ์ จากชาวบา้นหรือนัก
ดนตรีท่ีผูว้ิจยัพบเจอ 
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สรุปผลการวจิัย 
ข้อ 1. ผลจากการศึกษาสภาพสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันของชาวเกอฮอลัด 

เมืองดาลัด จังหวัดเลิมด่ง ประเทศเวียดนาม 
1.1 สภาพสังคมของชาวเกอฮอลัด 

 สภาพสงัคมของชาวเกอฮอลดัในปัจจุบนัมีความแตกต่างไปจากอดีตอย่าง เห็นได้
ชัด โดยในอดีตนัน้ชาวเกอฮอลดัยงัไม่ไดมี้การติดต่อกับบุคคลภายนอกจึงยงัคงยึดถือความเช่ือ
และการปฏิบตัิตามๆกนัมา  แต่ ในช่วงที่ฝรั่งเศสไดเ้ขา้มามีบทบาทและไดใ้ชเ้มืองดาลดัเป็นที่พกั
ตากอากาศนัน้  ฝรั่งเศสไดน้ าความรูแ้ละการใชชี้วิตในรูปแบบตะวนัตกเขา้มาเผยแพร ่ท าใหช้าว
เวียดนามรวมไปถึงชาวเกอฮอลดัเริม่ท าตาม จงึท าใหใ้นปัจจบุนั ไดมี้การผสมผสานรูปแบบวิถีชีวิต
ในแบบดัง้เดิมและแบบสมยัใหม่ในบรบิทตา่งๆของชาวเกอฮอลดัดงัหวัขอ้ที่น่าสนใจต่อไปนี ้

1.1.1 วิถชีีวิตของชาวเกอฮอลัด 
ชาวเกอออลัดนั้นเป็นกลุ่ม ที่ มีจ  านวนประชากรมากที่สุดในเมืองดาลัด จัง

หวดัเลิมด่ง ประเทศเวียดนาม โดยเป็นกลุ่มชนที่มีประวตัิอนัยาวนานแต่ยงัคงรกัษาวิถีชีวิตแบบ
ดั้งเดิมผสมผสานกับวิถีชีวิตในแบบสมัยใหม่ไดอ้ย่างลงตัว  โดยในปัจจุบันชาวเกอฮอ ยังแบ่ง
ตนเองออกเป็น 5 กลุ่มใหญ่คือชาวเกอฮอจิล ,ชาวเกอฮอสะเร,ชาวเกอฮอหม่าและชาวเกอฮอลดั 
ทัง้สี่กลุ่มนีย้งัคงอาศยัอยู่ในแถบภเูขาลงัเบียงแต่มีกลุ่มสดุทา้ยคือ เกอฮอเมอนง ซึ่งอาศยัอยู่แถบ
จงัหวดัดั๊กลกั โดยกลุ่มเมอนงนีไ้ดแ้ยกออกไปเหตจุากความขดัแยง้และแย่งชิงอ านาจกนั เม่ือพ่าย
แพจ้งึไดอ้พยพยา้ยถิ่นฐานไป  

1.1.2 สภาพบ้านเรือน 
สภาพบา้นเรือนของชาวเกอฮอลัดจะมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ซึ่งในอดีต

ลกัษณะของบา้นทั่วไปจะเป็นบา้นชัน้เดียว มีการยกสงูจากพืน้ดินเล็กนอ้ย โดยชาวเกอฮอลดัจะมี
การเตรียมการอย่างนอ้ย 1 ปีเริ่มจากการวางแผนก าหนดขนาดสดัส่วนของบา้นใหเ้หมาะสมกับ
พืน้ที่ และลกัษณะการมงุหลงัคาจากการศกึษาพบวา่ลกัษณะบา้นที่อยู่อาศยัของชาวเกอฮอลดัจะ
มีรูปแบบผสมผสาน สามารถแบง่ออกได ้4 ระยะดงันี ้

ระยะที่ 1 สภาพที่อยู่อาศยัช่วงเป็นชนเผ่าเรร่อ่น 

ระยะที่ 2 สภาพที่อยู่อาศยัเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากการแบ่งแยกกลุ่ม  โดยจะ
อยู่อาศัยรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่อยู่กันหลายครอบครวั รูปแบบของที่พักอาศัยจึงมีลักษณะยาว
ต่อเน่ืองกนัไปเป็นรูปสี่เหลี่ยมพืน้ผา้ 

ระยะที่ 3 สภาพที่อยู่อาศยัในช่วงนีล้กัษณะที่พกัอาศยัจะแยกออกจากกลุ่ม
เป็นครอบครวัเดี่ยว 
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ระยะที่ 4 สภาพที่อยู่อาศัยในแบบปัจจุบัน โดยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ความเจรญิและอิทธิพลของฝรั่งเศส 

1.1.3 การศึกษา 
การศึกษาของชาวเกอฮอลดัในปัจจุบนัไดร้บัการศึกษาอย่างทั่วถึงเนื่องมาจาก

พระราชบญัญัติการศกึษาภาคบงัคบัเหมือนการศกึษาทั่วไปโดยเด็กที่อายตุามเกณฑน์ัน้ผูป้กครอง
ตอ้งมีหนา้ที่ส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนใกลบ้า้น โดยปัจจบุนัชาวเวียดนามไดแ้บ่งลกัษณะของ
การจดัการศกึษาไว ้5 แบบคือ 

1. การศกึษาระดบัก่อนเขา้ประถมศกึษา  
2. การศกึษาระดบัประถมศกึษาเป็นการศกึษาภาคบงัคบัรวม 5 ปี 

3. การศึกษาด้านเทคนิคและอาชีพ ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับระดับ
มธัยมศกึษาตอนตน้และตอนปลายได ้

4. การศึกษาระดบัอุดมศึกษา แบ่งเป็นระดบัอนุปริญญา ระดบัปริญญาตรี 
โท และเอก 

5. การศึกษาต่อเนื่อง เป็นการศึกษาส าหรับประชาชนที่พลาดโอกาส
การศกึษาในระบบสายสามญัและสายอาชีพ 

1.1.4 การประกอบอาชีพ 
อาชีพของชาวเกอฮอลดัในอดีตจะท านา ท าไรข่า้วโพด มนัเทศ  เผือก  เลีย้งสตัว์

ไวเ้พื่อเป็นอาหารของครอบครวั การท านา การปลกูพืชผกัสวนครวั เลีย้งสตัว ์ผลไมแ้ละท าไรเ่ลื่อน
ลอย ไวส้  าหรบัเลีย้งชีพอีกทั้งยังปลูกพืชผักสวนครวัไวก้ินเอง รวมไปถึงการทอผา้อีกดว้ย แต่ใน
ปัจจุบนัชาวเกอฮอลดัมีการท าการเกษตรในรูปแบบใหม่ๆโดยพฒันาเป็นพืชเกษตรกรรมมากขึน้
เช่นการปลกุกาแฟ ดอกทานตะวนัดอกกหุลาบและดอกชาอารต์ิโชค  

1.2 วัฒนธรรมของชาวเกอฮอลัด 
วฒันธรรมของชาวเกอฮอลดั นัน้ ยงัเป็นสิ่งที่มีความน่าสนใจ โดยจากศึกษาพบว่า 

ชาวเกอฮอลดัยงัคงมีวฒันธรรมในแบบดัง้เดิม ที่มีการผสมผสานกบัวฒันธรรมในแบบสมยัใหม่ได้
อย่างลงตวั เช่นศาสนา พิธีกรรม รวมไปถึงที่มาของภาษา  การแตง่กาย และอาหารท่ียงัคงสืบทอด
กนัมาตัง้แต่บรรพบรุุษ ดงันี ้   

1.2.1 ศาสนาและความเชื่อ 
สมัยก่อนชาวเกอฮอลัดมีความเช่ือเรื่องพระในใจ หรือที่ชาวเกอฮอลัดเรียกว่า 

พระนด ูโดยเช่ือว่าเป็นพระผูส้รา้งโลก แต่หลงัจากที่ฝรั่งเศสเขา้มามีบทบาทในวิถีชีวิตของชาวเก
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อฮอลดั ก็ไดน้  าศาสนาต่างๆเขา้มาเผยแผ่ใหท้ัง้คนเกอฮอลดัเองและกลุ่มชนต่างๆเปลี่ยนแปลง
ตาม จนปัจจบุนัชาวเกอฮอลดัสว่นใหญ่จะเปลี่ยนการนบัถือเป็นศาสนาครสิต ์นิกายโรมนัคาทอลิก 

1.2.2 พธิีกรรมต่างๆ 
ในส่วนของพิธีกรรมของชาวเกอฮอลัดพบว่าในปัจจุบัน พิธีกรรมต่างๆไดสู้ญ

หายไปกาลเวลาและการเปลี่ยนตามความเช่ือ อีกทัง้ผูรู้ข้ัน้ตอนของพิธีกรรมดงักล่าวมีเหลือนอ้ย
เต็มที จึงยากที่จะท าใหถ้กูตอ้งตามพิธีกรรมดัง้เดิม ดงันัน้ในปัจจบุนัจึงมีเพียงแค่รูปถ่ายจากอดีต
และเรื่องเลา่ที่บอกต่อกนัวา่พิธีกรรมเหลา่นีน้ัน้เคยมีอยู่จรงิ 

1.2.3 ภาษา 
ภาษาของชาวเกอฮอแต่เดิม ไม่มีภาษาเขียนเป็นของตนเอง มีเพียงภาษาพดูที่ใช้

ติดต่อสื่อสารกนัเท่านัน้ จนกระทั่งเริ่มมีการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนสินคา้และขายของ จึงท าให้
ชาวเกอฮอลดัไดร้บัอิทธิพลทางภาษาเขียนมาจากชนชาติต่างๆจนกระทั่งในช่วงประมาณ 100 ปี
ก่อน ชาวฝรั่งเศสเขา้มามีอิทธิพลครอบครองประเทศเวียดนาม จึงไดมี้การเผยแผ่ทัง้ศาสนา และ
ภาษา โดยภาษาเขียนของชาวฝรั่งเศสไดเ้ขา้ถึงกลุ่มชาวเกอฮอลัดผ่านทางนักบวชที่มาเผยแผ่
ศาสนา ท าใหช้าวเกอฮอลดัเรียนรูท้ี่จะใชภ้าษาเขียนแบบฝรั่งเศสมาจนถึงปัจจุบนั แต่ในรูปแบบ
ของภาษาเขียนไดมี้การผันเสียงหรือวรรณยุกตท์ี่แตกต่างกับภาษาฝรั่งเศสตน้ฉบับ และภาษา
เวียดนาม เนื่องจากการผสมผสานทางภาษาจากทัง้ฝรั่งเศส ฮินดี และภาษาจีน ที่ถกูน ามาปรบัใช้
กลายเป็นภาษาเกอฮอลดัในปัจจบุนั  

1.2.4 การแต่งกาย 
เครื่องแต่งกายของชาวเกอฮอลดั เริ่มมาจากที่ผูห้ญิงจะนิยมการทอผา้เพื่อใชใ้น

ครอบครวั โดยการสวมเครื่องแต่งกายจะมีรูปแบบต่างกนัระหว่างหญิงกบัผูช้าย คือผูห้ญิงชาวเก
อฮอลดั จะสวมใส่กระโปรงยาว เสือ้เอวสัน้ ส่วนผูช้ายชาวเกอฮอลดัจะสวมใส่เสือ้แขนสัน้ และผา้
คลมุศีรษะ ซึ่งในสว่นของผูช้ายจะมีลกัษณะการแต่งกายอยู่ 2 แบบคือส าหรบัคนธรรมดาทั่วไปจะ
ใส่ชุดที่ เรียกว่า ตรอน ซึ่งเป็นลกัษณะของผา้ที่ไม่มีลวดลายและแบบที่สองคือจะใชส้  าหรบัผูท้ี่มี
อ  านาจในครอบครวั หรือผูน้  าหมู่บา้น โดยจะมีความแตกต่างคือจะมีลวดลายของการปักบนผา้
จ านวนมากและสีสนัที่มากกวา่ปกติ                 

1.2.5 อาหาร 
อาหารของชาวเกอฮอลัดในอดีตนั้นส่วนใหญ่จะได้จากการเก็บของป่าเป็น

วตัถดุิบหลกัและมีการปลกูพืชพรรณไม ้ดอกไม ้พืชสมนุไพรต่างๆ มีการท าไร ่ท านา เลีย้งสตัว ์เช่น  
เป็ด ไก่ หม ูควาย ไวเ้ป็นอาหารดว้ยโดยอาหารของชาวเกอฮอลดันัน้จะค านึงถึงคณุประโยชนต์่อ
ร่างกาย เช่นใหพ้ลังงาน บ ารุงร่างกายช่วยใหสุ้ขภาพแข็งแรงและตอ้งสามารถเก็บรกัษาถนอม
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อาหารไวไ้ดเ้ม่ือออกไปท างานในป่าเขา อีกทัง้ยงัท าง่ายและสะดวก ดงันัน้ชาวเกอฮอลดัจึงมีภูมิ
ปัญญาในการท าอาหารและวิธีเก็บรกัษาอาหารไวใ้หไ้ดน้านเป็นอย่างดี จากการลงพืน้ที่ผูว้ิจยัได้
พบว่าชาวเกอฮอลัดยังนิยมกินอาหารสืบทอดภูมิปัญญาจากอดีตอยู่และยังคงอนุรกัษ์ความรู้
วิธีการเก็บรกัษาอาหารไดเ้ป็นอย่างดี รวมไปถึงไวนท์ี่ยงัคงมีใหเ้ห็นในวิถีชีวิตและวฒันธรรมของ
ชาวเกอฮอลดัในปัจจบุนั โดยอาหารหลกัของชาวเกอฮอลดัมีดงันี ้

 1. เปียงปรุง เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่มีลกัษณะคลา้ยกบัขา้วหลามของไทย 
 2. บาง สราด กา เป็นอาหารที่มีความเรยีบง่ายที่คลา้ยแกงจืดหน่อไมด้อง 
 3. เบีย๊บเกิลโตเปรนิ ์เป็นอาหารที่มีลกัษณะคลา้ยกบัแกงเรยีงของไทย 
 4. เบีย๊บเลิอ ฮา เป็นอาหารที่มีลกัษณะคลา้ยกบัแกงจืดผกัรวม 
 5. เตรอเนิ่ม เป็นไวนช์นิดหนึ่งของชาวเกอฮอลดั 

ข้อ 2. ผลจากการศึกษาองคค์วามรู้ทางดนตรีของชาวเกอฮอลัด เมืองดาลัด จัง
หวัดเลิมด่ง ประเทศเวียดนาม 

2.1 เคร่ืองดนตรี 
ชาวเกอฮอลดัมีความเชื่อวา่มนษุยต์อ้งอยู่กบัธรรมชาติและตอ้งรูจ้กัการปรบัตวัใหเ้ขา้

กับธรรมชาติจึงจะสามารถน าสิ่งต่างๆจากธรรมชาติมาด ารงชีวิตต่อไปได้ เหตุนีเ้อกลกัษณ์ของ
เครื่องดนตรีชาวเกอฮอลดัจึงมีความสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ โดยชาวเกอฮอลดัไดส้รา้งเครื่องดนตรี
ขึน้มาจากความรู ้และภมูิปัญญาที่มีโดยการหยิบจบัวสัดจุากธรรมชาติที่อยู่รอบตวัไม่วา่จะเป็นหิน 
เหล็ก ไมไ้ผ่ หรือเขาสตัวน์  ามาท าเป็นเครื่องดนตรีต่างๆ อีกทั้งชาวเกอฮอลดัยงัมีความสามารถใน
ดา้นการน าเครื่องดนตรีที่ตนมีอยู่มาบรรเลงใหเ้กิดเสียงที่เป็นเอกลกัษณ์และน ามาใชใ้นโอกาส
ต่างๆไดเ้ป็นอย่างดีเช่น 

2.1.1 กองโล๊ะ 
กอง โล๊ะซึ่งค าว่าโล๊ะหมายถึงหิน เครื่องดนตรีชนิดนีเ้ป็นเครื่องดนตรีที่ถกูคน้พบ

ในปี ค.ศ.1950 ในเวียดนามตอนใตซ้ึ่งแต่ละชุดมีหินเรียงกันจ านวน 5-8 แท่ง แต่ในปัจจุบนั กอง 
โล๊ะของชาวเกอฮอลดัจะประกอบไปดว้ยหินเรียงกนัจากใหญ่ไปเล็กจ านวน 13 กอ้นและเสียงของ
กอง โล๊ะนัน้เกิดจากการการตีดว้ยไม ้โดยชาวเกอฮอลดัเช่ือว่าเครื่องดนตรีชนิดนีส้ามารถสื่อสาร
กบัเทพเจา้ไดอ้ีกทัง้เสียงของกอง โล๊ะยงัสรา้งความสนกุสนานไดเ้ป็นอย่างดี 

2.1.2 เตอลึง 
เตอลงึเป็นเครื่องดนตรีที่มีมาชา้นาน โดยเป็นเครื่องดนตรีที่ไดร้บัความนิยมใชใ้น

กิจกรรมต่างๆของชาวเกอฮอลดัเป็นอย่างมาก มกัจะพบเห็นในการละเลน่และแสดงดนตรขีองชาว
เกอฮอลัด  ซึ่งเตอลึงนั้นเป็นเครื่องดนตรีที่มีช่วงเสียงที่หลากหลายและยังสามารถเล่นเพลงได้
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หลายแนว โดย เตอลงึของชาวเกอฮอลดัมีอยู่ 2 ลกัษณะคือเครื่องที่มีขนาดใหญ่กบัขนาดเล็กโดย
จะขึน้อยู่กับการน าไปเล่นแบบไหนเช่นถา้เล่นวงเล็กจะใชเ้พียงแค่ตัวเดียวแต่ถา้ตอ้งการความ
หลากหลายของเสียงก็สามารถเพิ่มเป็น 2-3 ตวัได ้

2.1.3 ชิง 
ชิงเป็นเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลกัษณ์ของชาวเกอฮอลดัตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

ซึ่งสามารถแบ่งออกได2้ แบบคือประเภทที่ใชมื้อตีและใชไ้มต้ี โดยชิงที่ใชมื้อตีภาษาเกอฮอเรียกว่า 
ชิง เซง ส่วนชิงที่ใชไ้มต้ีเรียกว่าชิง โม่ง โดยชาวเกอฮอลัดจะนิยมเล่นชิงเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 ใบ
เท่านัน้ 

2.1.4 กัมป้วด 
กมัปว้ดเป็นเครื่องดนตรีที่ใชว้ิธีการบรรเลงดว้ยการเป่า ซึ่งในสมยัก่อนชาวเกอฮอ

ลดัจะใชก้ัมป้วดในการสื่อความรูส้ึกภายในจิตใจออกมา  กัมป้วดเป็นเครื่องดนตรีที่เกิดจากภูมิ
ปัญญาของชาว เกอฮอลดัที่ท  าจากวสัด ุ2 ชิน้หลกัคือ น า้เตา้ตากแหง้กบัไมไ้ผ่เป็นวสัดทุี่หาไดจ้าก
ธรรมชาติทั่วไป 

2.1.5 ซอ กอ  
ในอดีตนัน้ชาวเกอฮอลดัจะใชซ้อกอเป็นเครื่องบอกสญัญาณต่างๆในหมู่บา้น แต่

ในปัจจบุนัชาว  เกอฮอลดัไดน้ ามาใชเ้ป็นเครื่องดนตรีท่ีใหจ้งัหวะกบัวงเตรอ โปลแ์ละวงชิง โป  
2.1.6 เดิงป้าห ์

เดิงปา้หเ์ป็นเครื่องดนตรีที่ชาวเกอฮอลดัใชเ้ป็นเครื่องควบคมุท านองใหก้บัเครื่อง
ดนตรีชนิดอื่นๆ โดยเดิงปา้หเ์ป็นเครื่องดนตรีท่ีท าจากไมไ้ผ่คลา้ยกบักลองปุ๊ ด มีขนาดที่หลากหลาย 
ขึน้อยู่กบัไมไ้ผ่ท่ีหามาไดแ้ละการตัง้ระดบัเสียงใหไ้ดต้ามที่ตอ้งการ 

2.1.7 กลองปุ๊ ด 
กลองปุ๊ ด คือเครื่องดนตรีโบราณ  ในสมยัก่อนนัน้ใชไ้มไ้ผ่แค่ 5 ท่อน ประกอบไป

ดว้ยโนต้ 5 เสียง โดยชาวเกอฮอลดัจะน าไปบรรเลงตามที่ต่างๆ แต่ในปัจจบุนักลองปุ๊ ดของชาวเก
อฮอลัดนั้นจะมีจ านวนของเสียงมากขึน้ โดยจะแบ่งเสียงเป็นกลุ่มโดยด้านบนจะมี 10 เสียง
ดา้นลา่งมี 15 เสียง 

2.1.8 อะหลับเมอรโ์อ  
อะหลับเมอรโ์อเป็นเครื่องดนตรีที่ชาวเกอฮอลัด เป็นผู้ริเริ่มน ามาเล่น โดยมี

ลกัษณะเหมือนกบัเตอลงึแตถ่กูพฒันาใหมี้ขนาดที่เลก็กว่าและน ามาแบ่งสว่น เป็น 3 สว่น คือสว่น
ท านองหลัก 1 ส่วน ส่วนท านองรองแบบ 2 ชิน้ 1 ส่วน และ ท านองรองแบบ 3 ชิน้ อีก 1 ส่วน 
ตามล าดบั 
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2.2 วงดนตรี 
ชาวเกอฮอลดัไม่ไดมี้แต่เครื่องดนตรทีี่เป็นเอกลกัษณเ์ท่านัน้แต่ยงัรูจ้กัน าเครื่องดนตรี

ต่างๆมาผสมและบรรเลงรว่มกนัไดอ้ย่างดี โดยผูว้ิจยัไดพ้บการรวมวงเครื่องดนตรีในสถานที่ต่างๆ
รอบเมืองดาลดัโดยการรวมวงนัน้สว่นใหญ่จะเป็นการแสดงใหน้กัท่องเที่ยวไดร้บัชมหรือรวมวงใน
รูปแบบท าพิธีกรรมต่างๆดงันี ้

2.2.1 วงเตรอ โปล ์ 
วงเตรอ โปล ์เป็นรูปแบบวงดนตรีของชาวเกอฮอลดัที่น  าเครื่องดนตรีที่ตนมีมา

ผสมผสานกนั โดยมี เครื่องดนตรีที่ส  าคญัอยู่ 4 ชิน้คือ 1.กองโล๊ะเป็นเครื่องด าเนินท านองหลกั 2.
เตอลงึเป็นเครื่องดนตรีท าหนา้ที่ด  าเนินท านองรอง 3.เดิงป้าหท์  าหนา้ที่ควบคมุท านองและจงัหวะ 
4.ซอกอใชส้รา้งจงัหวะใหก้บัวง 

2.2.2 วงชิง โป  
วงชิง โป ถือไดว้่าเป็นวงดนตรีของชาวเกอฮอลดัที่เป็นเอกลกัษณข์องชาวเกอฮอ

ลดัก็วา่ได ้สว่นมากจะพบในโอกาสตา่งๆ ของชาวเกอฮอลดั เช่นงานแต่งงาน งานศพ หรือพิธีกรรม
ทางศาสนาและยงัคงมีการสืบทอดต่อกนัมาจนถึงปัจจบุนั โดยมีช่ือเรียกและหนา้ที่ดงันี ้ใบหลกัคือ
ชิง แมที่เปรียบเสมือนใบหลกัของวงโดยเป็นชิงที่ท  าหนา้ที่ยึดจงัหวะหลกักบักลองซอกอส่วนชิงที่
เลน่ตามมาคือชิงนะ ฮาย ,ชิงนะเดิน,และชิงนะเดิลโดยชิงทัง้ 3 ใบจะคอยฟังกนัและบรรเลงตามชิง 
แม สว่นชิงนะเทอกบัชิง นะทิดจะบรรเลงสอดแทรกจงัหวะหลกัอย่างลงตวั  

2.2.3 วงอะหลับเมอรโ์อ 
วงอะหลบัเมอรโ์อเป็นวงที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในปัจจบุนั โดยวงอะหลบั

เมอรโ์อนั้นจะใช้วิธีการบรรเลงเหมือนกับวงชิง โป โดยวงอะหลับเมอรโ์อสามารถเล่นเพล งได้
หลากหลายแนวเพราะมีการน าเสียงจากเครื่องดนตรีเตอลึงมาแยกชิน้ใหมี้ความหลากหลายของ
เสียงและการสรา้งท านองผสมกบัจงัหวะของบทเพลงนัน้ๆไดเ้ป็นอย่างดี 

2.3 บทเพลง 
บทเพลงของชาวเกอฮอนัน้ถือไดว้่าเป็นสว่นที่มีความส าคญัในชีวิตของชาวเกอฮอลดั

ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยบทเพลงของชาวเกอฮอสามารถแบ่งเป็นรูปแบบต่างๆเช่นบทเพลง
บรรเลง ที่น  าเครื่องดนตรีของชาวเกอฮอลดัมาบรรเลงไดอ้ย่างไพเราะ รวมไปถึง บทเพลงขบัรอ้งที่มี
การสื่อถึงเนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกบัชีวิตและสิ่งรอบตวัของชาวเกอฮอลดั และบทเพลงส าหรบัพิธีกรรมท่ี
ชาวเกอฮอลดัใชใ้นพิธีกรรมต่างๆ โดยสามารถแบ่งบทเพลงของชาวเกอฮอลดัเป็นหวัขอ้ดงันี ้
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2.3.1 บทเพลงบรรเลง     
โดยเป็นบทเพลงบรรเลงของชาวเกอฮอลดัคือบทเพลงที่น  าเครื่องดนตรีของชาว

เกอฮอลดัมาบรรเลง เช่นวงเตรอ โปล ์วงชิงโป และเครื่องดนตรีต่างๆ  คือ1. บทเพลงอ่อ เนีย้ม 2. 
บทเพลงเด๊ก โก ้3. จงัหวะโล ดา 4. จงัหวะเป๊ป ตา จนู 5. จงัหวะบา จอ 6. จงัหวะทิป แทป แทป 7. 
ท านองเลง อาย 8. ท านองโป เก๊ต และ  9. ท านอง เด ้เลอน  

2.3.2 บทเพลงขับร้อง 
บทเพลงขับรอ้งของชาวเกอฮอลัดนั้นเกิดจากท านองที่มามาตั้งแต่อดีต และ

นายกระจาน ปลิน ไดป้ระพนัธเ์นือ้รอ้งขึน้มาเพื่อใหผู้้ฟังสามารถเขา้ใจถึงบทเพลงนัน้ไดด้ียิ่งขึน้คือ 
1. บทเพลง โอ มิ  2. บทเพลง กา ปิง เอย๋ 3.บทเพลง ลงัเบียง สะนิง  4. บทเพลง จวย เบียบ 5. บท
เพลง เกลอ เรย 6. บทเพลง ยงั เกอเบอ๋ แอ เดอหแ์ละ7. บทเพลง ทมั ป๊าย บั๊ป ยงั 

2.3.3 บทเพลงส าหรับพธิีกรรม     
นอกจากบทเพลงที่ชาวเกอฮอลัดจะใชบ้รรเลงและขับรอ้งในโอกาสต่างๆแลว้ 

ชาวเกอฮอลดัยงัน าบทเพลงต่างๆมาใชใ้นงานพิธีส  าคญัๆของตนเช่น บทเพลงในงานแต่งงาน   บท
เพลงในงานปีใหม่  บทเพลงในงานพิธีทางศาสนา หรือแม้แต่งานศพ ซึ่งผู้วิจัยไดพ้บบทเพลง
เหล่านีย้ังคงอยู่ในวิถีชีวิตของชาวเกอฮอลัดและยังถูกน ามาใช้ในงานพิธีต่างๆอยู่เสมอ  โดย
แบ่งเป็นหวัขอ้คือ  

งานแต่งงาน ประกอบไปดว้ยจงัหวะและบทเพลงคือบทเพลงจวย เบียบ และ
จงัหวะเป๊ป ตา จนู  

งานปีใหม่ ประกอบไปดว้ยจังหวะและบทเพลงคือ จังหวะบา จอ และ บท
เพลงเกลอ เรย   

งานพิธีทางศาสนา ประกอบไปดว้ยบทเพลง ยงั เกอเบ๋อ แอ เดอห ์และบท
เพลง ทมั ป๊าย บั๊ป ยงั  

งานศพ ประกอบไปดว้ยจงัหวะทิป แทป แทป 
2.4 นักดนตรี 

นกัดนตรีนัน้เปรียบเสมือนตวักลางการถ่ายทอดเสียงของดนตรีผ่านท านองและบท
เพลงใหผู้ค้นไดร้บัฟัง ซึ่งงานวิจัยในครัง้นีผู้ว้ิจัยไดรู้จ้ักกับนักดนตรีชาวเกอฮอลัดที่ถือเป็นผูท้ี่มี
ความรูใ้นเรื่องราวต่างๆของตนและเรื่องดนตรีเป็นอย่างดี ดงันัน้จึงรวมเรื่องราวที่น่าสนใจ น ามา
อธิบายตามนกัดนตรีท่ีผูว้ิจยัไดพ้บเจอคือ 1. นาย กระจาน ปลิน  2. นาง จิล ดาลิน 3. นาย ปางติง 
ป๋อห ์4. นาย กระจาน ฮาย  5. นาย ดาโกด บริซ ลิม 6. นาย ดา โกด กรวิง  7. นาย ดา จดัแบร๊ว  
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8. นาย ดากุจ ควิน 9. นาย ดัง จากลิป 10. นาย จิล กวิง 11. นายเรอ จ า มารค์ และ 12. นาย 
กระจาน ดิก      

2.5 การสืบทอดดนตรี 
การสืบทอดดนตรีของชาวเกอฮอลดันัน้เป็นสิ่งที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เห็น

ไดจ้ากการมีสถานที่ ที่สามารถเป็นที่ฝึกฝนและแสดงดนตรีไปในคราวเดียวกันทั้งที่ ม่ง เม๋อ ฮิว 
และรา้นอาหาร บอน ลงัเบียง  รวมถึงการเรียนรูเ้รื่องการตัง้เสียงเครื่องดนตรีและการปรบัเปลี่ยน
รูปแบบดนตรีของตนใหเ้ขา้กบัยคุสมยัไดเ้ป็นอย่างดี  ท าใหก้ารสืบทอดดนตรีในรูปแบบตา่งๆจากที่
กลา่วมาขา้งตน้  สง่ผลใหด้นตรีท่ีมีเอกลกัษณข์องชาวเกอฮอลดั ยงัคงด ารงอยู่ต่อไปจากรุน่สูรุ่น่ไม่
มีที่สิน้สดุ 

ข้อ 3. ผลจากการวิเคราะหบ์ทเพลงในวัฒนธรรมของชาวเกอฮอลัด เมืองดาลัด  
จังหวัดเลิมด่ง ประเทศเวียดนาม 

บทเพลงของชาวเกอฮอลดันัน้สามารถแบ่งเป็นบทเพลงบรรเลง  บทเพลงขบัรอ้ง และ
บทเพลงในพิธีกรรม ตามหวัขอ้ดงันี ้

 3.1 บทเพลงบรรเลง   ประกอบดว้ยเพลง 
3.1.1 ออ่ เนีย้ม 
3.1.2 เด๊ก โก ้
3.1.3 โล ดา 
3.1.4 เป๊ป ตา จนู 
3.1.5 บา จอ 
3.1.6 ทิป แทป แทป 
3.1.7 เลง อาย  
3.1.8 โป เก๊ต  
3.1.9 เด ้เลอน  

ผลจากการวิเคราะห์บทเพลงบรรเลงของ ชาวเกอฮอลัดพบว่า เป็นบทเพลงที่ มี
ท านองแบบท่อนเดียว โดยแต่ละบทเพลงนัน้มีความแตกต่างกันเช่นบทเพลงอ่อ เนีย้มที่บรรเลง
ดว้ยวงเตอ โปลท์ี่สรา้งความสนุกสนานในโอกาสต่างๆรวมไปถึงบทเพลงเด๊ก โกท้ี่ใชว้ง อะหลบั
เมอรโ์อ ในการบรรเลง อีกทัง้ยงัมีบทเพลงบรรเลงดว้ยวงชิง โป เช่น1.จงัหวะ โล ดา 2. จงัหวะเป๊ป 
ตา จนู 3.จงัหวะบา จอ และท านองเลง อาย โป เก๊ต และเด ้ลอน ที่ชาวเกอฮอลดัใชฝึ้กฝนในการ
หดับรรเลงเครื่องดนตร ี
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 3.2 บทเพลงขบัรอ้ง ประกอบดว้ย 
3.2.1 โอ มิ  
3.2.2 กา ปิง เอย๋ 
3.2.3 ลงัเบียง สะนิง 
 3.2.4 จวย เบียบ 
3.2.5 เกลอ เรย 
3.2.6 ยงั เกอเบอ๋ แอ เดอห ์
3.2.7 ทมั ป๊าย บั๊ป ยงั 

ผลจากการวิเคราะหบ์ทเพลงขับรอ้งของชาวเกอฮอลัดพบว่าเป็นบทเพลงที่ชาวเก
อฮอลดัใชใ้นการขบัรอ้งในโอกาสต่างๆอยู่ตลอด  โดยแต่งละบทเพลงนัน้มีเนือ้รอ้งที่ถกูแตง่ขึน้จาก
ชาวเกอฮอลดั เช่นบทเพลง โอ มิ ที่สง่เสรมิความสามคัคีในหมู่พี่นอ้ง หรอืแมแ้ต่อิงจากเรื่องเลา่ของ
ตน เช่นบทเพลงกา ปิง เอ๋ยรวมถึงบทเพลงที่แต่งมากจากสิ่งที่อยู่รอบกาย เช่นบทเพลง ลงั เบียง 
สะนิง และ จวยเบียบ  อีกทัง้มีบทเพลงที่เปรียบเสมือนการขอพร คือบทเพลงเกลอ เรย และบท
เพลงที่ใชส้รรเสรญิพระผูเ้ป็นเจา้คือบทเพลง ยงั เกอเบอ๋ แอ เดอห ์และ บทเพลง ทมั ป๊าย บั๊ป ยงั 

3.3 บทเพลงส าหรบัพิธีกรรม ประกอบดว้ย 
3.3.1 งานแต่งงาน 

 3.3.1.1 จวย เบียบ  
 3.3.1.2 เป๊ป ตา จนู  

3.3.2 งานปีใหม่ 
3.3.2.1 บา จอ  
 3.3.2.2 เกลอ เรย  

3.3.3 งานพิธีทางศาสนา 
3.3.3.1 ยงั เกอเบอ๋ แอ เดอห ์ 
 3.3.3.2 ทมั ป๊าย บั๊ป ยงั  

3.3.4 งานศพ 
 3.3.4.1 ทิป แทป แทป 

ผลจากการวิเคราะหบ์ทเพลงพิธีกรรม พบว่าชาวเกอฮอลดั ไดมี้บทเพลงที่น  าไปใชใ้น
พิธีกรรมของตนไดอ้ย่างลง ตวั โดยแต่ละบทเพลงนัน้มีความเหมาะสมในเรื่องของการขบัรอ้งเช่น
บทเพลงจวยเบียบในงานแต่งงาน บทเพลงเกลอ เรยในงานปีใหม่และบทเพลงที่ใชใ้นพิธีทาง
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ศาสนาเช่น บทเพลงยัง เกอเบ๋อ แอ เดอห ์และบทเพลง ทัม ป๊าย บั๊ป ยัง รวมถึงยั งมีบทเพลง
บรรเลงเช่นจังหวะเป๊ป ตา จูน ในงานแต่งงาน จังหวะบา จอ ในงานปีใหม่และจังหวะทิป แทป 
แทป ในพิธีงานศพ อีกดว้ย 

อภปิรายผลการวิจัย  
จากการศึกษาดนตรีของชาวเกอฮอลดั เมืองดาลดั ประเทศเวียดนาม  พบว่าชาวเกอฮอ

ลดัมีความเป็นชาติพนัธุข์องตวัเอง  จากการศึกษาพบว่าองคค์วามรูท้ัง้หมดของชาวเกอฮอลดั ที่มี
ความเป็นเอกลกัษณต์ัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนั เช่น สภาพสงัคมของชาวเกอฮอลดัที่มีเรื่องเล่าและ
การยา้ยถิ่นฐาน ไปจนถึงการสรา้งบา้นเรือนที่ยงัคงรกัษารูปแบบบา้นในอดีตผสมกบัการประยกุต์
แบบใหม่ตามแบบฝรั่งเศสไดอ้ย่างลงตวั  อีกทัง้ชาวเกอฮอลดัยงัไดร้บัการศกึษาจากรฐับาลของตน
อย่างครบถว้น จึงท าใหช้าวเกอฮอลัดส่วนใหญ่มักส าเร็จการศึกษาแทบทุกคน รวมถึงเรื่องของ
อาชีพ ที่ชาวเกออฮอลดัมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต โดยเริ่มมีการสง่ออก ผกั ผลไมต้่างๆรวมไป
ถึงดอกไม ้ไปยงัเมืองต่างๆและต่างประเทศ  ในทางวฒันธรรมของชาว    เกอฮอลดันัน้ ในอดีตจะ
มีความเช่ือเรื่องของพระนด ูวา่เป็นผูส้รา้งโลกแต่เมื่อเวลาผ่านไป ชาวเกอฮอลดัไดเ้ปลี่ยนมานบัถือ
ศาสนาคริสต ์และเขา้โบสถเ์ป็นประจ าทุกอาทิตย ์ตามอิทธิพลฝรั่งเศส  ส่วนในดา้นภาษาชาวเก
อฮอลัดมีภาษาเป็นของตัวเองที่แสดงถึงความเขม้แข็งทางดา้นวัฒนธรรมไดอ้ย่างดี  ถึงแม้ใน
ปัจจบุนัชาวเกอฮอลดัจะแตง่กายตามสมยันิยม แต่เมื่อมีกิจกรรมหรือพิธีกรรมใดๆ ชาวเกอฮอลดัก็
ยงัคงรกัษาเอกลกัษณก์ารแต่งกายแบบดัง้เดิมไวอ้ยู่ทกุตลอด รวมถึงอาหารในแบบดัง้เดิมที่ยงัคง
น าวตัถดุิบจากธรรมชาติ ที่หาไดร้อบตวั มาเป็นสว่นผสมของอาหารไดเ้ป็นอย่างดี  จากหวัขอ้ต่างๆ
ขา้งตน้พบว่าสภาพสงัคมและวฒันธรรมของชาวเกอฮอลดัยงัสอดคลอ้งกบัอานนท ์อาภาภิรมณ์
(2519 : 106)และสนิท สมคัรการ(2545 : 8) ที่ว่าสงัคมและวฒันธรรมเป็นสิ่งที่แปลเปลี่ยนและไม่
คงที่แน่นอน เพราะสงัคมไม่เคยหยดุนิ่งซึ่ง เป็นธรรมชาติที่สงัคมนัน้ๆจะตอ้งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 

 ในส่วนของการศึกษาองคค์วามรูด้า้นดนตรีของชาวเกอฮอลดันั้นพบว่ามีการอนุรกัษ์
ดนตรีที่เป็นของตนไวอ้ย่างเหนียวแน่น ผ่านการถ่ายทอดในรูปแบบวรรณกรรมมุขปาฐะ และ 
วรรณลายลกัษณ์ ซึ่งสอดคลอ้งกบัเสาวลกัษณ ์อนนัตศานต(์2548, น. 225-233) จากการไดศ้ึกษา
ในพบว่าชาวเกอฮอลดัมี เครื่องดนตรีที่บ่งบอกความเป็นเอกลกัษณแ์ละยงัคงน ามาใชต้ัง้แต่อดีต
จนถึงปัจจบุนั  รวมไปถึงนกัดนตรีชาวเกอฮอลดัเอง ที่ผูว้ิจยัไดพ้บและเป็นที่ประจกัษ์ว่านกัดนตรี
ชาวเกอฮอลดัเป็นผูท้ี่มีความรูแ้ละ มีความรกัในดนตรีและพรอ้มที่จะสืบทอดดนตรีของตนจากรุน่สู่
รุ่นอยู่ตลอด รวมถึงยงัน าเครื่องดนตรีของตนมาบรรเลงรวมกันเป็นวงดนตรีในรูปแบบที่มีความ
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หลากหลายและน าไปใชใ้นสถานการณ์ต่างๆไดเ้ป็นอย่างดี ไม่เพียงแค่นีช้าวเกอฮอลัดยังมีบท
เพลงที่แสดงออกทางความคิดและคติสอนใจ สอดแทรกไวใ้นบทเพลงและยงัสามารถน าไปใชใ้ห้
เหมาะกับพิธีกรรมต่างๆเช่น งานแต่งงาน งานปีใหม่ หรือบทเพลงในงานพิธีทางศาสนาและงาน
ศพของตน 

จากองคค์วามรูท้ัง้หมดของชาวเกอฮอลดั ท าใหผู้ว้ิจยัไดเ้รียนรูว้า่ ชาวเกอฮอลดัเป็นกลุม่
ชาติพนัธุท์ี่ยงัคงรกัษาสภาพสงัคมและวฒันธรรมของตน รวมไปถึงองคค์วามรูท้างดนตรีและบท
เพลงต่างๆที่ถูกน ามาใช้ในวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่ อง  อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู ้กลุ่มชนที่ มี
ความส าคญัของเมืองดาลดัและไดเ้รียนรูก้ารอนุรกัษ์ การผสมผสานสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนไปตามยุค
สมยั ท าใหก้ารท าวิจยัในครัง้นี ้จึงเป็นโอกาสที่ดีของผูว้ิจยั ที่ไดร้วบรวมขอ้มลูที่มีความส าคญัของ
ชาวเกอฮอลดัมาเป็นหลกัฐานเพื่อใหเ้กิดองคค์วามรูใ้นการสืบทอดวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมไปถึง
บรบิทดา้นดนตรีและบทเพลงในวฒันธรรมชาวเกอฮอลดั เมืองดาลดั ประเทศเวียดนามต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

1.ควรจดัใหมี้การสมัมนาวิชาการดนตรีชนเผ่าในเวียดนามเพราะประเทศเวียดนามมี
ความหลายหลายทางชาติพนัธุเ์ป็นอย่างมาก โดยชาวเกอฮอก็เป็นหนึ่งใน54 ชนเผ่าที่น่าสนใจเป็น
อย่างมาก 

2.จดัการแสดงดนตรีของชาวเกอฮอลดั ในบริบทของเครื่องดนตรีของชาวเกอฮอลดั 
รวมไปถึงบทเพลงในวฒันธรรมของชาวเกอฮอลดั เมืองดาลดั ประเทศเวียดนาม 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1.ศกึษาชาวเกอฮอกลุม่อื่นๆในเมืองดาลดั จงัหวดัเลิมด่ง ประเทศเวียดนาม 
2.ศึกษาความแตกต่างของชนเผ่า ผ่านตระกูลทางภาษาออสโตรเอเชียติก 

(Austroasiatic languages)ในกลุ่มของ มอญ -เขมร (The Mon-Kh’Mer group) ในประเทศ
เวียดนาม 

3.น าบทเพลงในงานวิจยัครัง้นีไ้ปตอ่ยอดในรูปแบบดนตรีสรา้งสรรคใ์นสมยันิยม 
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ภาคผนวก ก 

ภาพการลงพืน้ทีภ่าคสนานและศกึษาวัฒนธรรมดนตรีของชาวเกอฮอลัด  
ซ่ึงประกอบไปด้วยรูปภาพเพิม่เตมิดังต่อไปนี ้
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ภาพประกอบการท าการวิเคราะหข์้อมูลของดนตรีในวัฒนธรรมของชาวเกอฮอลัด 
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