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การวิจยัครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาวฒันธรรมและดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ไท

ใหญ่ (ไต) ใน กรุงเทพมหานคร โดยไดใ้ชว้ิธีทางมานุษยดุริยางควิทยาเป็นแนวทางในการศึกษา
โดยมีจุดมุ่ งหมายของการศึกษาคือ  1 ศึกษาวัตนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ไทใหญ่ใน
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ประเพณีและวฒันธรรมต่าง ๆ ของชาวไทย และยงัมีความเชื่อในดา้นของเสียงดนตรีดว้ยโดยดา้น
ดนตรีพบว่ามีความเชื่อกนัว่าเสียงกลองกน้ยาว มองและ เซิงประกอบการร  านกกิ่งกะหล่ากับการ
ร  าโตเป็นเสียงท่ีมีความศักดิ์สิทธิ์เมื่อใครได้ยินแล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง เพราะฉะนั้นวง
ประเภทนีจ้ึงมีออกมาใหเ้ห็นกนับ่อยในทุก ๆ งาน ส่วนดนตรีอีกประเภทของกลุ่มชาติพนัธุไ์ทใหญ่ 
(ไต) ในกรุงเทพมหานครก็คือการแสดงจ๊าดไต โดยจะมีเครื่องดนตรีที่ใชใ้นการบรรเลงคือ ตะยอ
ฮอน ฆอ้ง มองตาล กลอง 6 ปา้ด และ ซี จ๊าดไตนิยมแสดงกนัในงานบญุงานเทศกาลต่าง ๆ 
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The purpose of this research was to study the culture and music of the Tai 

(Dai)  ethnic group in Bangkok, using anthropological methodology as an educational 
guideline. The aims of this study were as follows: (1) to study the culture of Tai (Dai) ethnic 
groups in Bangkok; and (2) to study the music of Tai (Dai) ethnic groups in Bangkok The 
results demonstrated that the culture, traditions, and way of life of the Tai (Dai)  ethnic 
group Tai (Dai)  in Bangkok were still maintained in the same way as Tai (Dai)  ethnic 
groups in other places and similar to Thai traditions and culture and believe in the power 
of music.  In fact, it is believed that the sound of the long drum drums and the dance to 
accompany the dancing of King Kalam, is a sacred sound that provides blessings for 
listeners.  Therefore, this type of band and music can be heard at every event.  Another 
type of Tai (Dai)  ethnic music Tai (Dai)  in Bangkok is the Kad Tai.  The instruments were 
played by Taohon Gong, Tan Tan, Six Drums and Siad Tai.  They are popular in various 
merit-making festivals. 
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บทที1่ 
บทน า 

  
ภูมิหลัง 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประกอบไปดว้ยกลุ่มชาติพนัธุต่์าง ๆ อาศยักระจดักระจายกนั
อยู่มีหลายชนชาติหลายเผ่าพันธุ์ ลว้นแลว้ต่างก็ตอ้งพึ่งพาอาศัยกันในการด ารงชีวิต จึงมีวิถีชีวิต
ขึน้มาเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตนและกลุ่มชนเผ่าพันธุ์นัน้ ๆ ประเพณีพิธีกรรม การประพฤติปฏิบติั 
ธรรมเนียมต่างก็แตกต่างกันออกไป ภาษาการแต่งกายลว้นแลว้มาจากสภาพความเป็นอยู่ทาง
สังคม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ  สิ่งเหล่านี ้ มีผลต่อการเกิดวัฒนธรรมพิธีกรรมรวมไปถึง ดนตรี 
ความเชื่อ และศาสนา ทางตอนเหนือของประเทศไทยมีชนชาติกลุ่มชนหนึ่งอพยพเขา้มาท ามาหา
กินและในปัจจุบนับางครวัเรือนไดเ้ขา้มาอยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นเวลานานนบัไดห้ลายสิบปีเช่น
ชนชาติที่พวกเขาเรียกตวัเองกนัว่าไต (ไทใหญ่)  

ชาวไตคือกลุม่คนไทยบางกลุม่ที่เรียกว่า เงีย้ว แต่เป็นค าที่คนไตไม่ค่อยชอบ เพราะส่อไป
ในท านอง ค่านิยมที่เหลี่ยมล า้ทางสงัคม  หรือบางครัง้ในบางแห่งก็เหมาเรียกคน กุลา หรือ กุหล่า 
โดยเขา้ใจผิด เพราะเป็นค าที่เรียกคนต่องซู ซึ่งเป็นชาติพนัธุห์นึ่งในพม่าที่อาศัยอยู่ใกลช้ิดกับชาว
ไทใหญ่ในรฐัฉาน ประเทศพม่าจนบางครัง้ไทใหญ่ก็พลอยถูกเขา้ใจไปว่าเป็นพวกเดียวกนัซึ่ง เ ป็น
กลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในเขตภาคเหนือของประเทศพม่า ซึ่งติดทางตอนใต้ของ
ประเทศจีน  และภาคเหนือของประเทศไทย โดยนักวิชาการบางท่านลงความเห็นว่า ค าว่าชาน 
หรือ ฉานนัน้  มีที่มาจากค าว่า สยาม นั่นเองและเอกลกัษณท์ี่มีความโดดเด่นของชาวไตคือ นั่น
หมายถึงความศรทัธาอย่างลึกซึง้ต่อพุทธศาสนา โดยเฉพาะในการท าบุญท าทาน จนถึงกับมีค า
กล่าวว่า ”อย่ากินอย่างม่าน (พม่า) อย่าตาน (ท าทาน) อย่างไต”  เพราะคนไตมีความเชื่อในเรื่อง
การท าบุญ การถือศีลและบ าเพ็ญทานบารมี  ผูใ้ดที่ท าบุญใหท้าน ใหก้บัวดักบัพทุธศาสนามาก ก็
จะไดร้บัเกียรติไดร้บัการยกย่องจากสงัคมของคนไต ปัจจุบนัชาวไตที่อาศัยอยู่ในเขตพม่าประสบ
ปัญหาความไม่สงบในบา้นเมืองตนเอง ท าใหช้าวไตบางกลุ่มตอ้งการอิสระจากการปกครองของ
รฐับาลพม่า จึงพยายามที่จะต่อสูเ้พื่อความสงบสขุและความเป็นธรรมใหก้ับกลุ่มชนชาติของตน 
แต่ยังคงมีบางส่วนที่อพยพหลบหนีเขา้มาสู่ประเทศไทย โดยเฉพาะเขา้มาทางอ าเภอปางมะผา้ 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และอ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ แต่เนื่องดว้ยรฐับาลไทยไม่มีนโยบายที่เอือ้ต่อ
การด ารงชีวิตและความเป็นอยู่ ที่ชดัเจนกบักลุม่ชนนี ้ท าใหก้ลุม่ชาวไตรูส้กึถึงความตอ้งการการอยู่
รอดทัง้ในเรื่องความปลอดภยัและที่พกัพิง สง่ผลใหช้าวไตจ านวนมากยา้ยถ่ินทะลกัเขา้สูเ่มืองใหญ่
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ของประเทศไทย อย่างที่เห็น ในปัจจบุนั รวมถึงกรุงเทพมหานครที่เปรียบเสมือนแหลง่รวมชาติพนัธุ์
หลากหลายที่หลั่งไหลเขา้มาเพื่อท ามาหากิน ดงันัน้คนไตจึงอพยพเขา้มากรุงเทพฯ ตัง้แต่ช่วงตน้
สมัยรตันโกสินทร ์โดยมี วัดดอนหรือวัดดอนกุหล่า เป็นศูนยก์ลางที่ส  าคัญของ การตัง้บา้นเรือน
ของชาวไตและมักจะไม่ไกลจากวัด เนื่องจากชาวไตมีความผูกพันกับวัด  เพราะถือว่าเป็นแหล่ง
รวมจิตใจที่ส  าคญั จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เกิดไฟไหมค้รัง้ใหญ่ที่วดัดอนกุหล่า ท าใหก้ลุ่มคน
ไตในกรุงเทพฯ ขาดศนูยร์วมจิตใจไประยะหนึ่ง  และในปี พ.ศ.๒๕๒๐ ชาวไตไดพ้ยายามสรา้งศนูย์
ปฏิบติัธรรมของกลุ่มตนขึน้มาใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ถนนสาธุประดิษฐ์มลูนิธิ
พระธรรมแสง (วดัใหม่) ซอย สาธุประดิษฐ์ 44/1  เพื่อเป็นศนูยก์ลางของชาวไตในกรุงเทพฯ อีกครัง้ 
(ประไพ วิรยิะพนัธุ,์ 2544, น.49-55) 

ในปัจจบุนัไดม้ีกลุ่มชาติพนัธุเ์ขา้มาอยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นเวลานานนบัไดห้ลายสิบปี
เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ที่พวกเขาเรียกตัวเองว่า  ไต  แหล่งการเรียนรูข้องชาวไต มีคณะกรรมการ
ผู้บริหารรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ขึน้ ให้มีการศึกษาเล่าเรียน ด้าน ภาษา ศาสนา 
วฒันธรรม และประเพณีที่ดี เป็นการอนุรกัษ์และส่งเสริมวฒันธรรมของชนชาติของตนเอง  ใหแ้ก่
ประชาชนชาวไต ได้ศึกษาเล่าเรียน ที่ศูนย์การเรียนรู้ หรือแหล่งการเรียนรู้ ของชาวไต มี
คณะกรรมการผูบ้ริหารหลายฝ่ายไดร้วมตัวกันจัดตั้งศูนยก์ารเรียนรูข้ึน้เพื่อเห็นแก่อนาคตของ
ลูกหลานใหม้ีการศึกษาเล่าเรียนกัน ทั้ง ดา้น ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม รวมถึงประเพณีที่ดีไว้ 
เพื่อที่จะรกัษาเป็นการอนรุกัษว์ฒันธรรมของชาติ นอกจากนี ้เพื่อใหป้ระชาชนชาวไตอ่านออกเขียน
ไดเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคค์วามตอ้งการดว้ยความหวงัของชาติไดดี้ มีผลประโยชนต่์อตนเอง และ
บา้นเมืองควบคู่ไป พรอ้มทัง้การเรียนการสอนภาษาไทย ภาษาองักฤษ และวิชาการงานอาชีพการ
ใชค้อมพิวเตอรเ์ป็นหลกั ซึ่งจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตเป็นอย่างมาก ดงันัน้ผูเ้ชี่ยวชาญและผูม้ีความรู้
ความสามารถมองเห็นสภาพปัญหาดังกล่าวจึงเกิดความรูส้ึกนึกคิดก่อตั้งสรา้งศูนยก์ารเรียนรู้
ขึน้มา เพื่อที่จะไดม้ีการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผูย้ากจนบุคคลผูส้นใจเด็กหรือผู้ใหญ่ เพื่อให้มี
การศกึษาเลา่เรียนตามกฎเกณฑใ์นระบบของกระทรวงศกึษาธิการของรฐับาลไทย ใหแ้ก่ประชาชน
ชาวไต ได้ศึกษาเล่าเรียนและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีในสังคมสมัยใหม่สืบไปในอนาคตและอนุรักษ์
วฒันธรรมทางดา้นพทุธศาสนา และทอ้งถิ่น หมายถึง การส่งเสริมสนบัสนุน และอนุรกัษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมของทอ้งถิ่น  เช่น งานบวชลูกแก้วดว้ยประเพณีของชาวไต ศิลปะการฟ้อนสมัยใหม่ 
(กา้ป๋านใหม่) ดนตรีสีตรอ (สีซอ) พรอ้มดว้ยการแสดงร  านกกิงกะหร่าหรือ กา้นก ร  าโต หรือ กา้โต 
กา้ลาย กา้ลายแลว่ (พระเครือหนุ่ม วณฺณสิร,ิ 2556, น.1-4) 
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วฒันธรรมการและบรรเลงดนตรีของชาวไตถือว่าเป็นกลุม่ชาติพนัธุท์ี่มีความส าคญัและมี
ความเก่ียวเนื่องเป็นพี่นอ้งกับชาวไทยมาเป็นเวลานานเช่นวง กลองก้นยาวเป็นเครื่องดนตรีที่มี
บทบาทมากในสงัคมของชาวไตโดยจะน าไปตีในขบวนแห่งานบุญ งานประเพณีต่าง ๆ นอกจากนี ้
ยงัมีการน าไปตีประกอบการแสดงอีกดว้ย ในการน ากลองกน้ยาวไปตีประกอบการร  ากลองกน้ยาว 
การฟ้อนนก การฟ้อนโต การฟ้อนดาบ การฟ้อนเจิง ฟ้อนเชิง หรือการฟ้อนมือ การตีกลองกน้ยาว
นั้น  เป็นกลองที่ชาวไตจะต้องมีติดตัวไปทุกที่ที่ตนไปอาศัยด้วย เป็นกลองที่ถือกันว่ามีความ
ศกัดิ์สิทธิ์มากและสามารถน ามาตีประกอบงานบุญ งานประเพณี รวมไปถึงการแสดงในประเภท
ต่าง ๆ ของชาวไต และยังมีการแสดงแบบวงกลองมองเซิง ลกัษณะเป็นกลองขึน้หน้า 2 หนา้ ตี
ประกอบกับการตีมอง และฉาบค าว่า เซิง หรือ เซิง้ พจนานุกรมภาษาไทใหญ่ – ไทย อธิบายว่า 
“เซิง้ น.1 ชุด ชนิดพวก น. 2 เป็นชุด เป็นคู่” ค าว่า เซิง้ ปรากฏการเรียกเปลี่ยนแปลงไปเป็น เซิง ชื่อ
กลองมองเซิง จึงหมายถึงการตีกลองกับการตีมองที่เป็นชุด ๆ โดยไม่จ ากัดว่าต้องเป็นจ านวน
เท่าใด มีทัง้ยืนตี 1 คนต่อ 1 ใบ กบัตีมองที่แขวนไวบ้นราวหลายๆ ใบ (ข าคม พรประสิทธิ์, 2559, น.
39-49) 

ลวดลายตามร่างกาย เด็กชายเมื่ออายุสิบเอ็ดสิบสองปีจะมีการน าเชิญผูม้ีอาคมมาสกั
ยันตต์ามร่างกาย ดว้ยลวดลายที่นิยมสกัไดแ้ก่ ลายจ าพวกสตัวด์อกไม ้หรืออักขระภาษาไต เพศ
หญิงมกัจะสวมเสือ้แขนกระบอก หรือเสือ้แขนสัน้ นุ่งผา้ถุง ชาวไตที่สิบสองปันนาสวมเสือ้รดัรูปสี
ขาวหรือสีลายดอก นุ่งผา้ถุงสีฉูดฉาด หญิงชาวไตที่เมืองหมาง ก่อนแต่งงานจะสวมเสือ้แบบผ่าอก
รดัรูปแขนสัน้สีอ่อน กางเกงทรงยาวขากวา้ง พบัทบชายพกที่เอวแต่ เมื่อแต่งงานแลว้ก็จะเปลี่ยน
มาสวมเสือ้แขนกระบอกนุ่งผา้ถงุสีด า ดว้ยการแต่งกายที่มีสีสนัฉูดฉาดเป็นเอกลกัษณน์ี่เองชนกลุ่ม
อ่ืนมกัเรียกชาวไตว่า ชาวไตเอวดอกไม ้ไตแขนกระบอก (ฉวีวรรณ ว่องเจริญกุล และ เมชฌ สอด
สอ่งกฤษ, 2556, น.57-62) 

คนไตหรือคนไทใหญ่มีชื่อเรียกตนเองหลาย ๆ ชื่อดว้ยกนั ดงันี ้ ไต๋หย่า ไต่ลือ้ ไตเล่อ ไต
เหนือ ไตน่า ไตเปิง ในสมยัราชวงศจ์ิน้ และ ฮั่น เรียกชนกลุ่มนีว้่า เตียนเย่ว ซ่าน ต่าน เหลียว และ
จิวเหลียว ในสมยัถงัและซ่งเรียกชนกลุม่นีว้่าจินฉ่ือ เฮยฉ่ือ หมางหมาน ป๋ายอี ชื่อป๋ายอีนีบ้างต ารา
เขียนดว้ยตวัอกัษรต่าง ๆ กนัออกเสียงต่างกนัเล็กนอ้ยเช่น  ป่ายอ๋ี ป๋ายอ๋ี โป๋อ๋ี จนถึงสมยัราชวงศช์ิง
เรียกชนกลุม่นีว้่า ป่ายอ๋ี ภายหลงัการปฏิวติัวฒันธรรมรฐับาลจีนเรียกชื่อชนเผ่าไตตามความสมัคร
ใจของชนเผ่าว่าไต่จู๋ หมายถึง กลุ่มชนเผ่าไตนั่นเอง ชีวิตความเป็นอยู่การแต่งกายของชาวไตคือ 
ชายสวมเสือ้ผ่าอกแบบไม่มีปกแขนยาวหรือสัน้ สวมกางเกงขากวา้ง ฤดหูนาวมกัจะคลมุทับกลุ่ม
ชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) และไตโหลง แต่ทัง้หมดพวกเขาเรียกตวัเองว่า ไต กลุ่มชาติพนัธุน์ีอ้าศัยอยู่
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ในรฐัฉานหรือทางภาษาพม่าเรียกว่าชาน ในเขตประเทศพม่าและในบางส่วนยังมีอาศัยอยู่ใน
อินเดียจีนและลาวดว้ยกลุ่มชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต)ในประเทศพม่าเคยเกิดเหตกุารณป์ระสบปัญหา
ความไม่สงบในบา้นเมืองของตนเอง ท าให้กลุ่มชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต)บางส่วนที่ตอ้งการอิสระจาก
การปกครองทางการเมืองของรฐับาลในประเทศพม่า และในบางส่วนของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ 
(ไต) ก็ตอ้งการณท์ี่จะต่อสูเ้พื่อตอ้งการความเป็นธรรมและความสงบสุขใหก้ับกลุ่มชนชาติของตน 
แต่ในกลุ่มชาติพนัธุบ์างส่วนก็ตอ้งการที่จะอพยพหลบหนีหาความสงบสขุใหแ้ก่กลุ่มชาติพนัธุ์ของ
ตนจึงไดเ้ขา้มาสู่ในประเทศไทย โดยเขา้มาทางอ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ และอ าเภอปางมะผา้ 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แต่เนื่องดว้ยไม่ไดร้บัการเอือ้อ านายในการด ารงชีวิตจากทางรฐับาลในประเทศ
ไทยและความเป็นอยู่ ที่ชดัเจนกบักลุ่มชาติพนัธุน์ีช้าวไทใหญ่ (ไต) จึงรูส้กึถึงความตอ้งการที่จะอยู่
รอดทัง้ในเรื่องที่พกัพิงอาศยัและความปลอดภยั จึงไดส้่งผลใหก้บักลุ่มชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) เป็น
จ านวนมากไดย้า้ยถิ่นฐานทะลกัเขา้สู่เมืองใหญ่ต่าง ๆ ในประเทศไทยในปัจจุบนัและรวมถึงทะลกั
เขา้สู่กรุงเทพมหานครดว้ย ซึ่งกรุงเทพมหานครนัน้เปรียบเสมือนสถานที่ ที่รวมชาติพันธุ์หลาย ๆ 
กลุม่ชาติพนัธุเ์ขา้มาเพื่อท ามาหากิน และกลุม่ชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต)) เองก็เช่นเดียวกนัที่อพยพเขา้
มาในกรุงเทพมหานครดว้ยเช่นกัน กลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ (ไต)ไดอ้พยพเขา้มาสู่กรุงเทพมหานคร
ในช่วงสมยัรตันโกสินทรต์อนตน้โดยมีวดัดอนหรือวดัดอนกหุลา่ เป็นศนูยก์ลางที่ส  าคญัของ การตัง้
ถิ่นฐานบา้นเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ (ไต)ในกรุงเทพมหานครในตอนนัน้ กลุ่มชาติพันธุ์ไท
ใหญ่ (ไต)) มกัจะตัง้ถิ่นฐานบา้นเรือนไม่ไกลจากวดันกัเนื่องจากชาวไต(ไทใหญ่) มีความผูกพนักบั
วดัมากและถือว่าวดัเป็นสถานที่ของแหล่งศนูยร์วมรวมจิตใจที่ส  าคญั  จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ 
ไดเ้กิดเหตกุารณไ์ฟไหมค้รัง้ใหญ่ขึน้ที่วดัดอนกุหลา่ กลุ่มชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต)ในกรุงเทพมหานคร
จึงขาดศนูยร์วมทางจิตใจไประยะหนึ่ง ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๐ กลุ่มชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต)หรือชาว
ไตไดช้่วยกนัร่วมสรา้งศนูยป์ฏิบติัธรรมของกลุม่ชาติพนัธุข์องตนขึน้มาใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
เขตยานนาวา ถนนสาธุประดิษฐ์มลูนิธิพระธรรมแสง (วดัใหม่) ซอย สาธุประดิษฐ์ 44/1  เพื่อเป็น
ศูนยก์ลางของกลุ่มชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) ในกรุงเทพมหานครขึน้มาไดอี้กครัง้ และต่อมาไดเ้ริ่มมี
การกอตัง้และเผยแพร่แบบแผนการสอนของโรงเรียนขึน้มาอีก1 ที่ตัง้แต่วนัที่ 11 เดือน 11 ปี 2011  
โดย ครูหนุ่มฮักไตย  เจ็ดจอมจาย โดยใชช้ื่อโรงเรียนว่าตุมตน้ไตย และค าว่า ตุมตน้ไตหมายถึง
ศูนยร์วมแบบแผลเพื่อพัฒนาและอนุรกัษ์ความเป็นไต วันที่เปิดเป็นทางการวันแรกคือวันที่ 13 
กนัยายน 2013 ที่ ซอย นวมินทร ์145 แขวงนวลจนัทร ์เขตบึงกุ่ม โดยมุ่งเนน้ทางดา้นภาษาดนตรี
และวฒันธรรมทัง้หมด ทกุ ๆ แขนงของชาวไต (ไทใหญ่) โดยโรงเรียนตมุตน้ไตยนัน้จะสอนทกุอย่าง
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ที่เป็นวฒันธรรมดัง้เดิมที่สืบต่อกนัมาเพื่อไม่ใหล้กูหลานชาวไต (ไทใหญ่) นัน้ไม่หลงลืมวฒันธรรม
ของตนไป 

จากการที่ไดม้ีโอกาสไดช้มบนัทึกการถ่ายท ารายการพันแสงรุง้ตอนประวัติศาสตรแ์ละ
เอกลักษณ์ไทใหญ่และรายการ I ASEANตอนเที่ยวชุมชนไทใหญ่กลางกรุงเทพฯดังนั้นผูว้ิจัยจึง
ตอ้งการที่จะศกึษาวฒันธรรมดนตรีของกลุม่ชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต)ในกรุงเทพมหานคร เพราะมีการ
ถ่ายทอดและเผยแพรเ่ฉพาะชนกลุม่เล็กศิลปะวฒันธรรมทางดนตรีและประเพณีของชาวไทใหญ่ใน
กรุงเทพมหานครอาจสญูหายไดเ้นื่องดว้ยภาวะทางเศรษฐกิจที่ผูค้นตอ้งแข่งกันท ามาหาเลีย้งชีพ
ความสนใจทางศิลปะวฒันธรรมลดนอ้ยลงเพราะเด็กยุคใหม่ไดร้บัอิทธิพลจากสื่อมวลชนและสื่อ
อินเตอรเ์น็ตเทคโนโลยีต่าง ๆ ในขณะที่ชีวิตของเยาวชนตอ้งอยู่กบัระบบการศึกษาเป็นเวลานาน
อิทธิพลจากสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่น าเสนอแต่ศิลปะยุคใหม่เยาวชนรุ่นหลงัไม่มีโอกาสไดส้มัผสักบั
ศิลปะวัฒนธรรมทอ้งถิ่นไดม้ากนัก ดว้ยเหตุผลดังกล่าวผูว้ิจัยไดส้นใจที่จะท าการเก็บขอ้มูลเพื่อ
เป็นองคค์วามรู ้โดยเลือกศกึษาและรวบรวมขอ้มลูในโรงเรียนตมุตน้ไตย ซอย นวมินทร ์145 ศกึษา
คน้ควา้ขอ้มูลทางดนตรีและวัฒนธรรมที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเผยแพร่แก่ผูท้ี่สนใจศึกษาและเป็นการ
สง่เสรมิและอนลุกัษณด์นตรีและวฒันธรรมของชาวไทใหญ่ใหค้งอยู่สืบต่อไป 

 
จุดมุ่งหมายของการวิจยั 

 1.ศกึษาวฒันธรรมของกลุม่ชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) ในกรุงเทพมหานคร 
 2.ศกึษาดนตรีของกลุม่ชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) ในกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
วฒันธรรมดนตรีของกลุ่มชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) ในกรุงเทพมหานครยงัคงแสดงใหเ้ห็นถึง

วฒันธรรมทางดนตรขีองกลุม่ชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) แบบดัง้เดิม 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
ดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ (ไต) เป็นศิลปะการแสดงพืน้บา้นอย่างหนึ่ง ซึ่งปัจจุบนั

ศิลปะการแสดงดนตรีเป็นไปลกัษณะที่เป็นการสืบทอดโดยภูมิปัญญาชาวบา้นและเป็นลกัษณะ
แบบดั้งเดิมเอกลักษณ์เฉพาะตนปัจจุบัน การสืบทอดวัฒนธรรมทางดนตรีไดล้ดลง รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพ สงัคมในปัจจุบนั ท าใหว้ัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ กลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ 
(ไต) เริ่มเปลี่ยนแปลงและสูญหายไป ผูว้ิจยัไดต้ระหนักถึงความส าคัญของศิลปะวฒันธรรม ของ
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ชาวไทใหญ่ (ไต) จึงสนใจท าการศึกษาขอ้มูลทางดนตรีมาเป็นองคค์วามรู ้โดยเลือกศึกษาและ
รวบรวมขอ้มูลชาวไต ในโรงเรียนตุมตน้ไตย ซอย นวมินทร ์145 แขวงนวลจันทร ์เขตบึงกุ่ม เพื่อ
ศกึษาคน้ควา้ขอ้มลู ทางดา้นดนตรีและวฒันธรรมที่เก่ียวของ เพื่อเผยแพรใ่หแ้ก่ผูท้ี่สนใจศึกษา อีก
ทัง้เพื่อเป็นการสง่เสรมิ และอนรุกัษด์นตรีและวฒันธรรมของชาวไทใหญ่ (ไต) สืบไป 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1.การศกึษาครัง้นีผู้ว้ิจยัศึกษาเฉพาะพืน้ที่กลุ่มชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) ในกรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนตุมตน้ไตย ซอย นวมินทร ์145 แขวงนวลจันทร ์เขตบึงกุ่ม เท่านั้น โดยมีเหตุผลคือว่า
โรงเรียนตมุตน้ไตยนัน้คือศนูยก์ลางการเรียนรูท้างดา้นวฒันธรรมต่าง ๆ ของกลุ่มชาติพนัธุไ์ทใหญ่ 
(ไต)) ในกรุงเทพมหานครและในรฐัฉานอีกดว้ย 

2.ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี ้เป็นการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ทางด้านดนตรี เช่น 
สว่นประกอบของเครื่องดนตรี นกัดนตรี การถ่ายทอดบทเพลง วิธีการบรรเลง โอกาสในการบรรเลง  
ของบทเพลงที่ปรากฏอยู่ในโรงเรียนของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ (ไต) ในกรุงเทพมหานครโรงเรียน 
ตมุตน้ไตย ซอย นวมินทร ์145 แขวงนวลจนัทร ์เขตบงึกุ่ม เท่านัน้  

 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

พิธีกรรม       หมายถึง เรื่องที่มนษุยส์รา้งกิจกรรมขึน้มาร่วมกนัโดยมีความเชื่อยึดถือ สืบ
ต่อกนัมา 

คนไต          หมายถึง ชนกลุม่คนไตหรือที่เรียกว่าไทใหญ่ 
ปอยสา่งลอง  หมายถึง  ปอยคืองานประเพณีต่าง ๆ สา่งลอง คือการบวชเณร   
สะรา่          หมายถึง   อาจารยใ์นภาษาไตหรือไทใหญ่ 
ไตโหลง   หมายถึง  ไทใหญ่โหลงแปลว่าใหญ่ในภาษาไต 
ความโหลงหรือก๊วามโหลง หมายถึง ท านองเพลงพืน้บา้นเก่าโบราณของกลุม่ชาติพนัธุไ์ท

ใหญ่ (ไต) 
ฟ้อนเจิง  หมายถึง  ฟ้อนดาบ ฟ้อนกระบอง หรือการต่อสูด้ว้ยมือเปลา่ 
กิ่งกะหลา่  หมายถึง นกกินรี 
โต  หมายถึง สตัวใ์นป่าหิมพานตท์ี่มีรูปรา้งคลา่ยสิงโตนกและกวางอยู่ในตวัเดียวกนั 
ตมุตน้ไต   หมายถึง   ศนูยร์วมแบบแผลเพื่อพฒันาและอนลุกัษณค์วามเป็นไต 
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ซี 1 หมายถึง ท านองเพลงชา้ในการแสดงจ๊าดไตประกอบการบรรเลงดนตรีและการรอ้ง
เพลงกลอนสดแบบไม่มีรูปแบบที่ตายตวัของกลุม่ชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) 

ซี 2 หมายถึง ท านองเพลงเร็วในการแสดงจ๊าดไตประกอบการบรรเลงดนตรีการฟ้อนร  า
และการรอ้งเพลงกลอนสดแบบไม่มีรูปแบบที่ตายตวัของกลุม่ชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) 

ซี 3 หมายถึง ท่อนเพลงหรือจังหวะเพลงที่มีไว้ลงจบการแสดงจาดไตในจังหวะ ซี 2 
หลงัจากจบเพลงร  าทัง้หมด 2 – 5 เพลงโดยจะใชเ้ครื่องดนตรีในการบรรเลง 2 เครื่องดว้ยกนัไดแ้ก่ 
ซี และกลอง 6 ปา้ด 

กว๊าม หมายถึง ค าว่าเพลงในภาษาไตหรือไทใหญ่ 
คนึใหญ่ใหม่สงู หมายถึง ยิ่งใหญ่สงูขึน้ไปในภาษาไต 
แหลง เข็ว ลอ้ เหลิง หมายถึง สีแดง สีเขียว สีเหลือง มีดวงจนัทรอ์ยู่ตรงกลางนัน้ก็คือ ธง

ชาติไตหรือไทใหญ่นัน้อง 
ต๊างเลา้เมิง้ก๋าง หมายถึง ความสวยงามในโลกนีไ้ม่มีสิ่งใดเทียบเท่าในภาษา ไต หรือไท

ใหญ่ 
ต๊างส ูต๊างเฮา้ หมายถึง ทางเดิดของคณุทางเดินของฉนัในภาษาไตหรือไทใหญ่ 
เมิง้ไต๊ฮางหลี หมายถึง เมืองไตที่สวยงาม 
หนุ่มหน่อ นาส่างต่อ หมายถึง วัยหนุ่มสาวหนา้ตาดูดีดูยังไงก็ไม่เบื่อในภาษาไตหรือไท

ใหญ่ 
ฮั่กอ ่าอ่ิม หมายถึง รกัไม่อ่ิม ไม่เบื่อ 
หนุ่มหน่อ นาสา่งต่อ หมายถึง วยัหนุ่มสาวที่ดยูงัไงก็ไม่น่าเบื่อ 
กากย๊อกแหวน เพ็ดแขน หมายถึง ร  ากระโดด ร  าสะบดัแขน 
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กรอบแนวคิด 
 
 
 
    
 
    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

  

1.ศึกษาวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุไ์ท
ใหญ่ (ไต) ในกรุงเทพมหานคร 

1.1 วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิต
และความเชื่อ 

1 . 1. 1 ด้ า น วั ฒ น ธ ร ร ม
ประเพณี 

1.1.2 ดา้นวิถีชีวิต 
1.1.3 ดา้นความเชื่อ 
 

 

2. ศึกษาดนตรีของกลุ่มชาติพันธุไ์ท
ใหญ่ (ไต)  
ในกรุงเทพมหานคร 
(โรงเรียนตุมต้นไตย) 

2.1 วฒันธรรมทางดนตรี 
2.2 ประวติัโรงเรียนตมุตน้ไตย 
2.3 ประวติัดนตร ี
2.4 สภาพปัจจบุนัของดนตร ี

2.3.1 นกัดนตรี 
2.3.2 เครื่องดนตรี 
2.3.3 วิธีการบรรเลง 
2.3.4 บทเพลงและท านอง 
2.3.5 โอกาสในการแสดง 
2.3.6 การสืบทอด 
 

เป็นการอนุรักษท์างด้านดนตรีและการแสดงทางวัฒนธรรม 
ของชาวไทใหญ่ (ไต) เพ่ือเผยแพร่ให้กับบุคคลทีส่นใจทางด้านดนตรี 

ของกลุ่มชาติพันธุไ์ทใหญ่ (ไต) 

กรอบแนวคิดของวิจัยการศึกษาวัฒนธรรมดนตรีของกลุ่ม
ชาติพันธุไ์ทใหญ ่(ไต) ในกรุงเทพมหานคร 



  
 

บทที ่2 
เอกสารต าราวิชาการและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 
ในปัจจบุนัการศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูเก่ียวกบัดนตรีชนเผ่ามีการเผยแพร ่ในเอกสาร วารสาร 

และหนังสือต่าง ๆ ไวพ้อสมควร แต่ไม่มากนักซึ่งเนือ้หาส่วนใหญ่กล่าวถึง องคป์ระกอบต่าง ๆ 
เก่ียวกับขอ้มูลทางวัฒนธรรมการศึกษาประวัติชุมชนต่าง ๆ พิธีกรรมและความเชื่อ ส่วนในดา้น
การศึกษาดนตรีโดยเฉพาะดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์โดยตรงนัน้มีค่อนขา้งนอ้ย ส าหรบังานวิจัยใน
ครัง้นีย้ังไม่ปรากฏว่ามีงานวิจัยเอกสารหรือต าราที่ไดก้ล่าวถึง ดนตรีของชาวไทใหญ่ ในโรงเรียน 
ตมุตน้ไตย ซอย นวมินทร ์145 แขวงนวลจนัทร ์เขตบงึกุ่ม ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงไดน้ าขอ้มลูจากการศึกษา
คน้ควา้งานวิจัย เอกสาร ต าราทางวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งมาศึกษาเพื่อเป็นพืน้ฐานในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูทางภาคสนาม ในการศกึษาคน้ควา้งานวิจยัในครัง้นี ้แหลง่ขอ้มลู การศกึษาคน้ควา้
ที่น ามาประกอบนับว่ามีความส าคัญต่อการศึกษาคน้ควา้เป็นอย่างยิ่ง  การวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยได้
ศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งโดยน ามาเป็นสว่นประกอบแนวทางในการวิจยัซึ่งแบ่งเนือ้หา
ไวด้งันี ้

1. เอกสารที่เก่ียวขอ้ง 
1.1 เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการศกึษาทางดา้นวฒันธรรม 
1.2 เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการศกึษาทางดา้นดนตรีของกลุม่ชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) 
1.3 เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัดนตรีชาติพนัธุ ์

2. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
2.1 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งทางดา้นดนตรี 
2.2 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งทางดา้นวฒันธรรม 

 
1.เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 

1.1 เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางด้านวัฒนธรรม 
วัฒนธรรม เป็นสิ่งส าคัญที่ต้องกระท าการศึกษาให้ทราบถึงขอบเขตประเพณีความ

เป็นมาที่ชดัเจน เพื่อประโยชนใ์นการศึกษาวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธุ์ต่าง ๆ โดยยึดแนวทฤษฎี
ทางวฒันธรรมที่จะอา้งอิงดงัต่อไปนี ้
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บุญยงค ์เกศเทศ (2536, น.1-18) ไดก้ล่าวถึงความหมายของมานุษยวิทยาไวใ้นหนงัสือ
วัฒนธรรม เผ่าพันธุ์มนุษยว์่า มานุษยวิทยา เป็นศาสตรท์ี่มีการศึกษาเรื่องราวและผลงานของ
มนษุย ์โดยศกึษาถึงความ เป็นมาของมนษุยอ์ย่างไม่จ ากดัเวลาและสถานที่และมีการ ศกึษาถึง 

พฤติกรรมของมนุษยแ์ละผลผลิตที่มนุษย ์สรา้งสรรคข์ึน้ ทัง้นีเ้พื่อที่จะอ านวยประโยชน์
ในการศกึษาเรื่องราวของมนษุยไ์ดอ้ย่างละเอียด ครอบคลมุและมีหลกัฐานสนบัสนุนที่น่าเชื่อถือได้
วฒันธรรมหมายถึง การปลกูฝังสิ่งต่าง ๆ ลงในสงัคมมนษุยแ์ละมีการถ่ายทอดต่อกนัไป มนษุยเ์กิด
มาในสิ่งแวดลอ้มตามแบบธรรมชาติที่มีอยู่ในโลกเหมือนสัตวโ์ลกอ่ืน ๆ นั้น  แต่มนุษยก์็ยังที่จะ
สามารถปรบัปรุง เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอ้มทางธรรมชาตินัน้ ใหเ้กิดประโยชนด์ว้ยความฉลาดของ
มนุษยไ์ดอ้ย่างมากที่สุด กระบวนการปรบัปรุงสิ่งแวดลอ้มทางธรรมชาติ ท าใหม้นุษยเ์กิดความรู ้
ความคิด ความเชื่อ และถ่ายทอดกันต่อ ๆ มากระบวนการเหล่านีท้  าใหเ้กิดผลทางวัตถุอันไดแ้ก่
วัตถุสิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ สิ่งก่อสร้าง และสิ่งปลูกฝังทางสติปัญญา ซึ่งเป็นสิ่งอ านวย
ประโยชนใ์นการด ารงชีวิตร่วมกันของมนุษย ์มีขนบธรรมเนียม ศาสนา จารีต ประเพณี พิธีกรรม 
ศิลปกรรม รวมไปถึงวรรณคดี เป็นตน้ 

บรรเทิง  พาพิจิตร (2549, น.80) ไดก้ลา่วถึงประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถิ่นว่าวฒันธรรม
ทอ้งถิ่น (Regional  Subculture) ในทอ้งถิ่นต่าง ๆ ย่อมมีการปฏิบติัวฒันธรรมที่มีเอกลกัษณเ์ป็น
ของตนเอง เช่น ชาวไทยภาคเหนือ ชาวไทยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ชาวไทยภาคกลาง  ชาวไทย
ภาคใต ้ต่างก็มีการปฏิบติัวฒันธรรมอนัเป็นที่นิยมในทอ้งถิ่นของตนเอง เช่น ท่วงท่า ภาษา การพดู 
การละเลน่ การแต่งกาย และประเพณีต่าง ๆเป็นตน้ 

สุพัตรา สุภาพ (2518, น.68-69) ไดใ้หค้วามหมายของวัฒนธรรมไว ้ดังนี ้วัฒนธรรมมี
ความหมายครอบคลมุถึง ทกุสิ่งทกุอย่างที่แสดงถึงวิถีชีวิตของมนษุยใ์นสงัคม ซึ่งในแต่ละสงัคมจะ
มีวัฒนธรรมเฉพาะของตนที่อาจแตกต่างกนัและเหมือนกันบา้งขึน้อยู่กับทอ้งถิ่น ค่านิยม ความรู ้
ความเชื่อ จารีต ประเพณี ศีลธรรม วิทยาการ กฎหมาย และทกุสิ่งทกุอย่างที่ไดก้ระท า ไดป้ระพฤติ
ปฏิบติัโดยสมาชิกของสงัคมวัฒนธรรมเป็นทัง้ประเพณีที่เป็นวัฒนธรรมวัตถุ และวัฒนธรรมที่ไม่
เก่ียวขอ้งกับวัตถุ ซึ่งองคป์ระกอบของวัฒนธรรมมีทัง้องคว์ัตถุที่มีรูปร่าง ไม่มีรูปร่าง เป็นองคก์าร 
องคพ์ิธีการ องคม์ิติ ซึ่งมีการถ่ายทอดสืบทอดต่อ ๆ กันมานับรุ่นสู่รุ่นลว้นแลว้แต่เป็นมรดกของ
สงัคม 

พระยาอนุมานราชธน (2515, น.103-104) ไดใ้หค้วามหมายของวัฒนธรรมคือ สิ่งที่
มนษุย ์เปลี่ยนแปลงและปรบัปรุงหรือผลิต สรา้งขึน้ เพื่อความเจรญิงอกงามในวิถีชีวิตของสว่นรวม 
ถ่ายทอดกนั และรบัอย่างกนัรวมทัง้ ผลิตผลของส่วนรวมที่มนุษยไ์ดเ้รียนรูม้าจากคนแต่ก่อน สืบ
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ทอดต่อกนัมา เป็นประเพณี ตลอดจนความรูส้กึ ความคิด เห็นความประพฤติ และกิรยิาอาการหรือ
การกระท าใด ๆ  ของ มนุษยใ์นส่วนรวมลงรูปแบบพิมพเ์ดียวกัน และปรากฏออกมาเป็นภาษา
ศิลปะความเชื่อถือระเบียบ ประเพณี  

1.2 เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางด้านดนตรีของกลุ่มชาติพันธุไ์ทใหญ่ 
(ไต) 

การแสดงพืน้บา้นของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ (ไต) มีที่ลักษณะส าคัญ ในการแสดง
มกัจะเก่ียวกบัพทุธศาสนาและพิธีกรรมความเชื่อต่าง ๆ  

ทรงศกัดิ ์ปรางคว์ฒันากลุ (2439, น.97-98) ไดก้ลา่วถึง เพลงและการละเลน่พืน้บา้น
ลา้นนาความสมัพนัธก์บัความเชื่อพิธีกรรมว่า ซอหมายถึงการขบัรอ้งเพลงปฏิพากยแ์บบเดียวกับ 
ล า ของ อีสานขบัของไทลือ้ และลาวโซ่ง เฮ็คความของชาวไต (ไทใหญ่เสนิ ของชาวไทขืนไทเดิม) 
และ เพลงโคราช เป็นตน้  ซอเก็บนกมีลกัษณะเป็นละครมากกว่าซอชนิดอ่ืน ๆ มีบทบาท (Action) 
ของช่างซอ มีฉากและมีการแสดงที่สะทอ้นถึงความขดั แยง้ระหว่างชาวบา้นกบั เจา้นาย  

สุรศักดิ์ ป้อมทองค า (2536, น.22-23) ไดก้ล่าวถึง การแสดงดนตรีในจ๊าดไต เป็น
ศิลปะการแสดง และการละเล่น นีเ้ป็นการแสดงที่เป็นเรื่องราวมีการด าเนินเรื่องดว้ยการรอ้งเพลง
เฮ็คกวามมีบทเจรจามีการ แสดงเป็นฉากเขา้กับ เนือ้เรื่อง เป็นการแสดงไม่มีกฎเกณฑอ์ะไรมากนกั
มุ่ง ใหผู้ช้มเกิดความสนุกสนาน เพลิด เพลิน ไดร้บัความรูเ้รื่องที่แสดง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่
เก่ียวกบั ศาสนา วรรณคดี และความเป็นมา ของกลุม่ชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) 

สุจริต  บวัพิมพ ์(2538, น.71-72) ไดก้ล่าวไวว้่า จ๊าดไต คือการแสดงพืน้ บา้นของ 
ชาวไทใหญ่ หรือที่เรียกว่าชาวไต  จ๊าดไต หรือ ลิเกไทใหญ่ เป็นการดดัแปลงมาจากการเฮ็คความ
เป็น การขับรอ้งชนิดหนึ่งของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ (ไต) ที่บรรยายถึงความรกัและความห่วงใย 
ความคิดถึงญาติพี่นอ้ง ที่อยู่ภูมิล  าเนาเดิมการแสดงจ๊าดไตนิยมอยู่ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมี เวทีใน
การแสดงจะการสรา้งคลา้ยโรงลิเกมี ดนตรีประกอบการแสดงอยู่ดา้นหนา้   

พรพิมล ตรีโชติ (2542, น.55-57) รฐัฉานในอดีตมีชื่อเรียกว่า “ไต”หรือที่เรียกกันว่า
เมืองไต มีประชากรหลายชนชาติและอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เมืองไตเคยมีเอกราชในการ
ปกครองตนเองมาเป็นเวลาหลายพันปีก่อนที่องักฤษจะขยายอิทธิพลเขา้มาถึง ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่า
เมืองไตกบัพม่าในอดีตนัน้จดัเป็นอิสระต่อกนั อาณาเขตของเมืองไตประกอบดว้ยเมืองรวมทัง้หมด 
33 เมือง แต่ละเมืองปกครองด้วยระบบเจ้าฟ้าสืบต่อเนื่องกันมาตั้งแต่อดีต ถึงแม้จะมีเจ้าฟ้า
ปกครองหลายเมืองแต่ทุกเมือง ก็เป็นแผ่นดินชนชาติไตหรือไทใหญ่ศิลปะวฒันธรรมดา้นการแสดง 
ของชาวไทใหญ่ เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเจริญงอกงาม และแสดงออกซึ่งความสวยงามทั้ง
ทางดา้นนาฏศิลป์และดนตรี ศิลปะการแสดงของชาวไทใหญ่มีหลายหลายรูปแบบ อาทิ เช่น กา้น
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แลว (ฟ้อนดาบ) กา้นโต (ฟ้อนโต) จ๊าดไต เฮ็ดกวาม ซึ่งศิลปะการแสดงรูปแบบหนึ่งที่มีความอ่อน
ชอ้ย งดงาม และมีประวติัความเป็นมา รวมทัง้การแสดงที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง คือ การฟ้อนนกกิ่ง
กะหล่าหรือที่ชาวไทใหญ่เรียกว่า “การกา้นนางนก” ถือเป็นศิลปะการแสดงอย่างหนึ่งที่สืบทอดกนั
มาตัง้แต่อดีต เป็นสิ่งแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางวฒันธรรมของชนชาติไทใหญ่ โดยความเชื่อ
ของชาวไทใหญ่ที่มาแต่เดิมนัน้ เชื่อกนัว่า ในอดีตเมื่อพระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรสัรูแ้ลว้ พระองคไ์ด้
เสด็จมาที่สวรรคช์ัน้ดาวดึงสเ์พื่อโปรดพระมารดา และเมื่อพระองคเ์สด็จกลบัสู่โลกมนุษย ์เหล่า
เทพยดาทัง้หลาย รวมถึงมนษุยโ์ลก และสตัวป่์าหิมพานตต่์างพากนัปิติยินดีมารอรบัเสด็จพระพทุธ
องค ์มีการฟ้อนนกกิ่งกะหล่า และฟ้อนโต เพื่อสกัการบูชาพระองค ์ชาวไทใหญ่ไดเ้ห็นลีลาท่าทาง
การฟ้อนร  าอนัสวยงาม จึงไดน้ าการฟ้อนนกกิ่งกะหล่า ฟ้อนโตมาเป็นศิลปะ การแสดงของชนชาติ
ตนเองสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั ซึ่งมกัมีการแสดงฟ้อนนกกิ่งกะหล่าและฟ้อนโตในงานประเพณีที่
ส  าคญั เช่น ประเพณีปอยส่างลอง หรือประเพณีการบวชเณร ประเพณีปีใหม่ไต ประเพณีออกหว่า 
หรือเทศกาลออกพรรษาของชาวไทใหญ่ เป็นตน้ การฟ้อนนกกิ่งกะหล่าถือว่าเป็นศิลปะการร่ายร  า
ที่อ่อนชอ้ย งดงาม แฝงไวด้ว้ยศิลปะการป้องกันตวัที่เขม้แข็ง ผูฟ้้อนจะแสดงท่าทางเลียนแบบนก 
ไม่ว่าจะเป็นท่าทางการเดิน การเตน้ การกระโดด หรือการแผ่ปีก โดยจะร่ายร  าตามจังหวะกลอง 
ฆอ้ง และฉาบ ซึ่งเป็นเคร่ืองดนตรีประกอบการฟ้อนไดอ้ย่างกลมกลืน 

1.3 เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับดนตรีชาติพันธุ ์
เฉลิมพล  งามสทุธิ (2548, น.52-53) ไดก้ล่าวไวว้่า ดนตรี มีความสมัพนัธก์บัมนุษย์

มาตัง้แต่เริ่มมีมนุษยชาติ ไม่ว่าจะเป็นดา้นความบนัเทิงหรือความรื่นรมยท์างสงัคม วัฒนธรรม
และจิตใจ อีกทัง้ยงัเป็นเคร่ืองกล่อมเกลาจิตใจและผ่อนคลายอารมณไ์ดเ้ป็นอย่างดี ซึ่งสอดคลอ้ง
กบั กาญจนา อินทรสนุานนท(2548: 46) ที่ไดก้ล่าวไวว้่า  ดนตรีกบัสขุภาพจิตในหนงัสือดรุิยางค
ศาสตร ์คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ว่าดนตรี เป็นสื่อกลางท าหนา้ที่ให้
จติใจของมนษุยไ์ดม้ีที่พกัพิง และสามารถกล่อมเกลาอารมณม์นษุยไ์ดใ้นหลายรูปแบบ มนษุยท์ุก
ชาติทุกภาษาสามารถเข้าในภาษาดนตรี ได้เหมือนๆ กัน ดนตรีนั้นมีอยู่ในทุก ๆอารมณ์  เช่น 
อารมณร์กั อารมณโ์กรธ อารมณโ์ศกเศรา้อารมณ ์สนกุสนาน ฯลฯ  

ศกัดิ์ชยั  หิรญัรกัษ์ (2536, น.69-70) กล่าวไวว้่าในบทความเรื่อง“ความส าคัญ ของ
ภาษาในการศึกษาดนตรีพืน้บา้นของไทย การศึกษาทางมานุษยวิทยา การดนตรีว่าในการศึกษา 
ดนตรีพื ้นบ้านมักจะพบว่า ภาษามีความสัมพันธ์กับดนตรีอย่างแนบแน่น การที่ดนตรีมี
ความสมัพันธ์กับ ภาษานัน้น่าจะเกิดจากการที่ดนตรีและ ภาษานัน้มีบ่อเกิดจากจุดเดียวกัน คือ
ดนตรีและภาษาต่างก็ถูกสร้างขึน้มาเพื่อใช้ในการสื่อสาร ดนตรีและภาษาเป็นเรื่องของการ
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แสดงออกของความคิดความรูส้ึกของตนเอง ออกมา ซึ่งในเรื่องของการสื่อสารจะพบไดว้่า ภาษา
นัน้เองสามารถจะกระท าไดช้ดัเจนมากกว่า ภาษาสามารถที่จะแสดงออกถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมให้
เป็นรูปธรรม ในขณะที่ดนตรีการแสดงออกสิ่งที่ออกมาเป็น รูปธรรมนัน้ดนตรีไม่สามารถกระท าได้
สมบรูณด์งัเช่นภาษา 

สมยั สทุธิธรรม (2541, น.44-47) ไดก้ลา่วไวว้่า ถึงแมช้ีวิตคนบนดอยของชาวเขาเผ่า
มเูซอ เก่ียวกบัการละเล่นพืน้บา้นและดนตรีไวใ้นหนงัสือชนกลุ่มนอ้ยบนดอยสงู มเูซอ ว่ามเูซอจะ
ใหค้วามส าคัญกับดนตรีและการละเล่นพืน้เมืองในงานเทศกาลต่าง ๆ เช่น งานปีใหม่ และงานที่
เก่ียวกบั การเฉลิมฉลองวนัส าคญัอื่น ๆ ที่นิยมเลน่กนัมาก คือ ลกูข่าง รว่มกบัการขบัรอ้งดนตรีและ
การเตน้ร  า โดยนิยมเล่นกันทัง้เด็กและผูใ้หญ่ ถือเป็นการเฉลิมฉลองอย่างสนุสนานและ บทบาท
ของดนตรีถูกน าไปใช้ในการประกอบพิธีกรรม งานรื่นเริง และใช้เป็นสัญญาณแห่งความรัก 
นอกจากนี ้ดนตรียังใชใ้นงานพิธีศพอีกดว้ย มูเซอกับดนตรีจึงเป็นของคู่กัน เครื่องดนตรีที่ส  าคัญ
ของมเูซอมีดงันี ้

- หน่อ (แคน) ท าดว้ย เตา้แคน กบั เลาแคน 5 เลา ลิน้และที่เป่า มี 3คู่เสียงสา เนียงที่
เป่ามีเสียงทุม้กว่าแคนของอีกอ้ 

- อาถ่า (จ๊องหน่อง) ท าดว้ยไมไ้ผ่ที่ค่อนขา้งแก่ ลกัษณะคลา้ยกบั จ๊องหน่องทางภาค
อีสาน แต่มีขนาดเล็กกว่า และเสียงเบาใช้ในงานรื่นเริงและเกีย้วพาราสีหญิงสาว“ประเสริฐ ชยัพิกุ
สิต” เขียนบทความเพลงและการละเล่นของลีซอ ว่าเพลงรอ้งของชาวลีซอมีหลายประเภทสามารถ 
แบ่งไดต้ามลกัษณะของโอกาส เหตุการณ ์หรือกิจกรรมที่จัด สาหรบัดนตรีของชาวเขาเผ่าลีซอมี
เครื่องดนตรี 3 ชนิด ไดแ้ก่ ซือบึ หรือซือบือ (พิณ) , ฝู่ หล ู(แคนนา้เตา้) หยื่อหล ุ(ขลุ่ย) เครื่องดนตรี
ทัง้ 3 ชนิด ใชเ้ล่นเพื่อเกีย้วพาราสีหรือประกอบการเตน้ราซึ่งการเตน้ราจะขาดดนตรีไม่ได ้เพราะ
เสียงดนตรีจะมีลกัษณะการเป็นผูน้  าจงัหวะในการเตน้ร  าเพลงที่ใชเ้ล่น ของ ซือบึ มีประมาณ 40 
เพลง ฝู่ หล ูหย่ือหล ุประมาณ 10 เพลง 

ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ ์(2538, น.19-23) กล่าวในเจ็ดทศวรรษราชภัฏ เชียงใหม่ ว่า 
ดนตรีที่ แพร่หลายในกลุ่ม ภาษาไท-ลาว ซึ่ง บางทีหมายความรวมถึงดนตรีที่ไดร้บัอิทธิพลจาก
ภาษาอ่ืนดว้ย ซึ่ง กลุ่มภาษาไทยไดร้บัมาปรบัแปลงเป็นแบบฉบบั ของตนจนเป็นที่ยอมรบัมานาน
แลว้ เช่น ดนตรีที่มี อิทธิพลของมอญซึ่งเป็นเจา้ของถิ่นเดิมส่วนนึง และของพม่าซึ่งเคยมีอ านาจ
เหนือลา้นนาถึงสอง ศตวรรษเศษ เป็นตน้ เอกลกัษณข์องดนตรีไม่ไดข้ึน้ กบัองคป์ระกอบของดนตรี
เพียงเท่านัน้ หากแต่ยงัขึน้ กบั องคป์ระกอบภายนอกดนตรี ที่ มกัจะ เป็นความคาดหวงั ของสงัคม
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อีกดว้ย หากสงัคมนัน้มีวิถีที่เปลี่ยนไป ผลผลิต ของสงัคมก็มกั จะเปลี่ยนไปใหร้บัใชส้งัคมนัน้ ๆ ได ้
นั่นเอง 

สุกัญญา  สุจฉายา (2543, น.10-11) สรุปลกัษณะดนตรีพืน้บา้นไวด้ังนี ้ดนตรีพืน้ 
บา้นคือเสียงดนตรี ที่ถ่ายทอดกัน มาตามประเพณี เรียนรูผ้่านการฟังมากกว่าการอ่าน ดนตรีพืน้ 
บา้นซึ่งเป็นสมบติั ของชาวบา้นเป็นเพลงที่เกิดจากการสรา้งสรรคใ์หม่ของกลุ่มหน้าที่ของดนตรี
ไม่ไดเ้กิดขึน้ เพื่อความ บนัเทิงเป็นส าคัญ แต่เก่ียวเนื่องกับกิจกรรมอ่ืน เช่น พิธีกรรม การท างาน 
การเตน้ร  า14 ฯลฯ ในสงัคม ชาวบา้นตัง้แต่ดัง้เดิมดนตรีเป็นส่วนประกอบที่ส  าคญัในพิธีกรรมและ
พิธี  ดนตรีพืน้บา้น ส่วนใหญ่เป็นเพลงที่มีจังหวะการรอ้งเสียงเดียว (Monophony) บา้งก็มีดนตรี
ตามดว้ย เครื่องดนตรีที่บรรเลงตามหรือคลอตามไปนีท้างยุโรปแต่เดิมเป็นเครื่องดนตรีประเภท
เครื่องสาย ไดแ้ก่ พิณ (Harp) เป็นตน้ สว่นของไทยเป็นเครื่องดนตรีประกอบจงัหวะ และภาคกลาง
ใชฉ่ิ้ง กรบั โทน ภาคใตใ้ช ้ทับ โมง เป็นหลกั ภาคเหนือใชป่ี้ใหเ้ป็นจัง หวะและภาคอีสานใชแ้คน
ทางดา้นท า14นองดนตรีพืน้บา้นเพลงเดียวกนั อาจมีความแตกต่างของท า14นองไปไดห้ลายทาง
ไม่สามารถแบ่ง รูปแบบที่เป็นตน้ตอและถือเป็นแบบแผน ได ้เช่น เพลงพวงมาลยั ของชาวภาค
กลาง เป็นตน้ 

 
2.งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

2.1งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องทางด้านดนตรี 
ภัทระ คมข า (2558, น.45-47) ไดท้ างานวิจัยเรื่องวัฒนธรรมการบรรเลงดนตรีไท

ใหญ่ ประเภทเครื่องตีและเครื่องเป่า ในรฐัชาน สาธารณรฐัประเทศพม่า ไวว้่า มองแว็ง เป็นเครื่อง
ดนตรีที่มีลกัษณะคลา้ยกบัฆอ้งวงของไทยแต่วางเรียงเป็นแผง บรรเลงดว้ยการตีสลบัมือซา้ยขวา
และตีพรอ้มกนั 2 มือ ต าแหน่งการวางเครื่องดนตรีจะตัง้วางอยู่ดา้นซา้ยมือของวงจา้ดไต ท าหนา้ที่
เป็นเครื่องดนตรีด าเนินท านอง ปาตยา ลกัษณะทางกายภาพคลา้ยกับระนาดเอกเหล็กของไทย 
วิธีการตีมีรูปแบบเดียวกบัมองแว็ง ตัง้อยู่บรเิวณกลางวงจา้ดไตและอยู่ทางดา้นขวามือของมองแว็ง 
วงจา้ดไตบรรเลงประกอบการแสดงลิเกจา้ดไตปรากฏในงานปอย หรืองานบญุ คณะลิเกจา้ดไตที่มี
ชื่อเสียงมากที่สุดในเมืองสีป่อมี 2 คณะคือ คณะอ๋ายหอมจอมปืน และคณะหมอกก๋อน ไต การ
วิเคราะหบ์ทเพลงทัง้ 5 เพลงไดแ้ก่เพลงขึน้ใหญ่ใหม่สงู เพลงต่างสตู่างเฮา เพลงอ่องหย่าอ่องจอง 
เพลงกวามไตหลงและเพลงกวามล่องคง พบการใชรู้ปแบบจงัหวะ 2 ลกัษณะ รูปแบบท านองจ๊าด
ไตพบการเพิ่มท านองในสว่นทา้ยวรรคเพลง พบการท านองในช่วงทา้ยของแต่ละวรรค สว่นท านอง
เพลงกวามไตหลงและเพลงกวามล่องคง ซึ่งเป็นจงัหวะ จี 1 เป็นการบรรเลงประกอบรอ้งแบบลอย
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จังหวะ ดนตรีจา้ดไตเป็นวัฒนธรรมการบรรเลงที่ส  าคัญของชาวไทใหญ่ โดยมีปรากฏในพื ้นที่
ประเทศไทยแถบจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่เป็นส่วนใหญ่ ดนตรีจ้าดไตเป็นการ
บรรเลงดว้ยเครื่องดนตรีประเภท “เครื่องตี” และ “เครื่องเป่า” เป็นหลกัในการด าเนินท านองของ วง
ดนตรีวงนีน้อกจากบรรเลงเพื่อการขบักลอ่มในงานประเพณี งานบุญต่าง ๆ แลว้ ยงัมีความส าคญั
ในการบรรเลงประกอบการแสดงที่เรียกว่า “ลิเกจา้ดไต” โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อน าเสนอเรื่องราวทัง้
ดา้นชาดกทางพระพุทธศาสนา เรื่องวรรณคดีและเรื่องราวพืน้บา้นที่ผูกขึน้เพื่อเป็นการสั่งสอน
เยาวชนใหเ้ติบโตเป็นคนดีของสงัคม ถือเป็นตวัอย่างที่ดีของชาวไทใหญ่ที่มีต่อสงัคมไทย ดว้ยชาว
ไทใหญ่ที่อพยพมาตัง้ถิ่นฐานอยู่ประเทศไทยไดน้ าวฒันธรรมดา้นนีม้าเผยแพร่อย่างกวา้งขวางใน
ประเทศไทยนั่นเอง และเครื่องดนตรีประเภทด าเนินท านองที่ประกอบในวงดนตรีนีไ้ดแ้ก่ มองแว็ง 
(ฆอ้งแผง) ปาตยา (ระนาดเหล็ก) ตอรอ (ตอยอฮอรน์) ป่ีลม กลอง 1 ชดุ และชดุกากบัจงัหวะไดแ้ก่ 
จี ฮอก แส่ง (ฉ่ิง) ส าหรบัเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีและเครื่องเป่าในวงดนตรีจา้ดไตซึ่งเครื่อง
ดนตรีแต่ละชิน้จะมีลกัษณะเสียง กลวิธีการบรรเลง รูปแบบท านองที่เป็นลกัษณะเฉพาะมีความ 
แตกต่างกันไปจากการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีหรือป่ีพาทยข์องไทยพอสมควร แมว้่า
ลกัษณะทางกายภาพของเครื่องดนตรีจะมีความใกลเ้คียงกนั 

รณชิต แม้นมาลัย (2536, น.55-60) ได้ท างานวิจัยเรื่องกลองหลวงล้านนา ว่า 
ความสมัพนัธร์ะหว่างวิถีชีวิตและชาติพนัธุ ์จากการ ศึกษาพบว่าบทบาทของกลองหลวงที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันได้มีทั้งบทบาทในการบรรเลงและประสมวง บทบาทในการบูชาและบทบาทด้านการ
สื่อสาร บทบาทในการแข่งขนั รวมถึงบทบาทในดา้นการแสดงออก ของความเป็นเอกลกัษณท์าง
วฒันธรรมซึ่ง ในปัจจบุนั กลองหลวงนัน้ ไดก้ลายเป็นเอกลกัษณท์างวฒันธรรมของชาวลา้นนาเชือ้
สายยองบริเวณลุ่มแม่น า้ปิงในจงัหวดัล าพนูและเชียงใหม่ ผูศ้กึษายงักล่าวถึงสถานภาพของกลอง
หลวง ว่าเป็นทัง้เครื่องดนตรีและเครื่องมือในการแข่งขนัต่าง ๆ 

อมัรนิทร ์แรงเพ็ชร (2545, น.54-57) ไดท้ างานวิจยัเรื่องวงป่ีไมแ้มน : ดนตรีในพิธีเสน
ของชาวลาวโซ่ง ในอ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี ผลจากการศึกษาพบว่า วงป่ีไมแ้มน เป็นดนตรี
ใชบ้รรเลงประกอบพิธีเสน ประกอบดว้ยเครื่องดนตรีประเภทเป่าเท่านัน้ ในขณะที่มีการบรรเลงมี
การขับบทสวดของหมอมดควบคู่กันไปดว้ย วงป่ีไมแ้มนนัน้ถูกใชเ้ป็นเครื่องมือสื่อสารกับผีตาม
ความเชื่อ ในพิธีกรรมดงักล่าวนัน้มีบทบาทในการตอบสนองความตอ้งการพืน้ฐานทางดา้นจิตใจ 
และเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังจริยธรรม ในดับสงัคม และยังเป็นสญัลกัษณใ์นการแสดงชนชัน้
ทางสงัคม แถมยงัสง่ผลใหเ้กิดความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัของสงัคม
ลาวโซ่งในการนับถือผี แต่ในปัจจุบันพิธีเสนและวงป่ีไม้แมนนั้นเริ่มไม่ค่อยมีบทบาทมากนัก 
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เนื่องจากได้รับเอาวัฒนธรรมและค่านิยมแบบสมัยใหม่ในปัจจุบันเข้ามาในการด ารงชีวิตใน
ประจ าวันนัน้มากขึน้ และวงป่ีไมแ้มนนัน้เป็นดนตรีส  าหรบัประกอบพิธีกรรมเท่านัน้ ในช่วงเวลา
ปกติจะน ามาใชม้ิได ้ตอ้งใชใ้นพิธีกรรมพิเศษ เช่น นักดนตรีตอ้งมีสถานภาพพิเศษคือ "หมอมด" 
ดงันัน้ จึงเป็นขอ้จ ากดัของการสืบทอด สภาวะการณแ์ละวฒันธรรมอนัลกึลบัดงักลา่ว ซึ่งอาจท าให้
วงป่ีไมแ้มนสญูหายไปจากสงัคมของลาวโซ่งไดใ้นอนาคตอนัใกล ้

สานิตย ์รศัมี (2548, น.60-64) ไดท้ างานวิจัยเรื่องพิธีเสนตัง้บัง้ : กรณีศึกษาดนตรี
และพิธีกรรมของลาวโซ่งหมู่บา้นเกาะแรด จงัหวดันครปฐม ผลการศึกษาพบว่า พิธีเสนตัง้บัง้เป็น
พิธีเซ่นไหวค้รูของหมอเสน นิยมท าในช่วงเดือน 4 เดือน 6 และเดือน 12 ท าไดเ้ฉพาะในบา้นที่มีพ่อ
หรือปู่ เป็นผู้มีเวทมนต์สามารถรักษาไข้ ด้วยเวทย์มนต์ได้ เครื่องดนตรีในพิธีเสนตั้งบั้งที่พบมี
ดว้ยกนัอยู่ 2 สว่นคือเครื่องที่ใชใ้นการด าเนินท านอง ไดแ้ก่ป่ีเสน้สัน้และป่ีเสน้ยาว เครื่องท าจงัหวะ
ไดแ้ก่ กระบอกไผ่ส  าหรบัที่มีไวเ้พื่อกระทุง้ แผ่นกระดานและโอ่ง ตามจงัหวะบทเพลง ที่ใชใ้นพิธีเสน
ตั้งบั้งของลาวโซ่งหมู่บา้นเกาะแรดมีทั้งหมด 3 เพลงไดแ้ก่ เพลงไหวค้รู เป็นเพลงแรกที่จะตอ้ง
บรรเลงและรอ้งก่อนเพื่อบชูาครูและเป็นการบอกกล่าวอญัเชิญสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ ผีบา้นผีเรือนและครูบา
อาจารยเ์พื่อใหม้าเขา้ร่วมพิธี ซึ่งมีลกัษณะที่คลา้ยคลึงกบับทสวดมนต ์เพลงพืน้นัน้  เป็นเพลงที่มี
วตัถุประสงคข์องการจัดพิธีและบอกกล่าวผีในพิธีต่าง ๆ นัน้  ใหม้ารบัของเซ่นไหว ้เป็นเพลงที่ตัด
มาจากเพลงไหวค้รูตอนหนึ่งน ามารอ้งบรรเลงซ า้หลาย ๆ เที่ยว ซึ่ง เพลงเซิง้นัน้ เป็นเพลงจงัหวะที่มี
ความสนุกสนาน  ผสมผสานสลับกับเพลงพืน้ เพื่อใหเ้กิดบรรยากาศที่ดี ลักษณะของเพลงจะ
บรรเลงป่ีเสนคลอไปกบัเสียงรอ้งของหมอพิธี 

ปิยะพงษ์ ยานะวาส (2554, บทคดัย่อ) ไดท้ างานวิจยัเรื่องวงตอยอฮอรน์ัน้เริ่มมีการ
บรรเลงตัง้แต่ยคุแรกของจงัหวดัแม่ฮ่องสอนโดยแบ่งเป็นยคุต่าง ๆ ได ้3 ยคุ คือ 

1. ยุคการปกครองโดยระบอบเจา้ฟ้า โดยในยุคนี ้เป็นช่วงตน้ของการก่อตัง้ ชุมชนใน 
จงัหวดั แม่ฮ่องสอนและหวัหนา้ชุมชนนัน้เอง ก็จะไดร้บัการแต่ง ตัง้ใหเ้ป็นเจา้ฟ้าเพื่อที่จะปกครอง
ชุม ชนในจงั หวดั แม่ฮ่องสอน โดยในยุคตน้นัน้ จะไม่เนน้การรวมวง แต่จะเนน้การจดัเป็นรูปแบบ
ของการบรรเลงเครื่องมือแบบเด่ียว หรืออาจจะมี กลองประกอบจังหวะโดยในสมยันัน้งานที่ตอ้ง
เล่นประจ าคือการบรรเลงในงานเลีย้งหรือการพบปะสงัสรรค ์ระหว่างเจา้ฟ้าและประชาชนชาว
แม่ฮ่องสอนโดยจะจดัขึน้ทกุ  3 – 7 วนั 

2. ยุคหลงัการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบเจา้ฟ้าเขา้มาสู่ ระบบของการมี
ผูว้่าราชการ จงัหวดัโดยยุค นี ้ จึงต่อเนื่องจากยุค ตน้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญั คือ มีการรวม
วงก าหนดเครื่องดนตรี ในวงและขยายบทบาทของวง เพื่อรบัใชก้ิจกรรมทางสงัคมมากขึน้ และมี
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การเพิ่มเพลงที่ได้มาจากการ ติดต่อค้าขายระหว่างคนในจัง หวัด แม่ฮ่องสอน และคนในฝ่ัง
ประเทศพม่า ท าใหไ้ดม้ีการเพิ่มเติมบทเพลงที่แตกต่างกนัและเริ่มความทนัสมยั ใหม่ เขา้ไปอีก 

3. ยุคปัจจุบัน เป็นยุค ที่วัฒนธรรมวงตอยอฮอรน์นั้นแทบจะขาดการสืบทอดใน
ช่วงแรกเนื่องจาก ขาดผูท้ี่สนใจอย่างจริงจงัและเป็นสาเหตขุองงานวิจัยชิน้นีซ้ึ่งจากการที่ข าดการ
สืบทอดอย่างต่อเนื่อง และการสนบั สนนุ จากหน่วยงานภาครฐั กว่า ที่เยาวชนคนรุ่นใหม่จะสนใจ
เขา้ไปศึกษาหาความรูจ้ากครู ผูม้ีความรูก้็ไดเ้สียชีวิตไปหลายท่านแลว้ในปัจจุบนัเหลือนักดนตรี
ที่มาจากยุคที่ 2 เพียง 3 – 4 ท่านเท่านัน้ท าใหส้่วนหนึ่งขององคค์วามรูท้างดา้นการบรรเลงขาด
หายไป 

บทเพลงที่ใช้ในการบรรเลงวงตอยอฮอรน์นั้นเป็นเพลงของพม่าที่ถูกประยุกตม์า
หลาก หลายบทเพลง และมีเนือ้รอ้ง ภาษาพม่า แต่ใน ภายหลงั ไม่สามารถหาผูท้ี่เขา้ใจภาษาพม่า
มาเป็นผูข้ับรอ้งไดจ้ึงสูญ หายไปในที่สุด บทเพลง ของวงตอยอฮอรน์นัน้ ในปัจจุบนัเท่าที่ท าการ
ส ารวจ และเก็บขอ้มล ูมีทัง้ หมด 16 เพลง ซึ่ง จะแบ่ง ประเภทเป็นเพลง ครู 2 เพลงคือเพลงตอใหม่
จนุ และเพลงตอเหม่งจุน ซึ่งเพลงครูนัน้จะเป็นเพลงที่ใชบ้รรเลงก่อนการ แสดงทกุ ครัง้ และมีเพลง
ประกอบการ ร  าไต อีก 3 เพลง คือ เพลง มวยโลว่ โลว่ เพลง จู่จู ม่วย และเพลง ขะย่านตาลโจ่ง 
เพลงประกอบการ ร  าอีกประเภทหนึ่งซึ่ง มีชื่อว่า ร  าหม่องส่วยยี ไดใ้ชเ้พลง หม่องส่วยยี ในการ
บรรเลงประกอบวงดนตรีตอยอฮอรน์นั้น เป็นวงดนตรีของชาวไทย เชือ้ สายไทใหญ่ในจังหวัด
แม่ฮ่องสอนซึ่ง ชาวไทใหญ่นัน้ มีความเชื่อ และความศรทัธาในพระพทุธศาสนาอย่างแรงกลา้จึงท า
ใหป้ระเพณีการบรรเลง ของวงตอยอฮอรน์จึงมีความเก่ียวพันกับประเพณีทางพุทธศาสนาอย่าง
เหนียวแน่น โดยชาวไทใหญ่ จะมีประเพณีเก่ียวกับพุทธศาสนาอยู่ตลอดทั้งปีหรือที่เรียกกันว่า
ประเพณี 12 เดือนแต่ประเพณีที่มี วงตอยอฮอรน์เขา้ไปเก่ียวขอ้งนัน้ ก็จะเริ่มจากประเพณีการซอม
ต่อ หลวงหรือว่า การถวายข้าวมธุปยาสโดน วงดนตรีจะบรรเลงในวิหารหรือในศาลาของวัด 
ในขณะที่ศรทัธาชาวไทใหญ่มาช่วยกัน เตรียมของถวาย พระเพื่อใหค้วามบนัเทิงโดยจะเวียนไป
ตามวัด ต่าง ๆประเพณีที่สองคือการออกพรรษาโดยวงตอยอฮอรน์ จะบรรเลงในช่วงเชา้มืดก่อน
พระออกบิณฑบาตเพื่อเป็นการปลกุ ศรทัธาใหม้าเตรียมตวัตกับาตร และจะหยุด บรรเลงเมื่อพระ
เริ่มออกบิณฑบาต อีกประเพณีที่ส  าคญัของชาวไทใหญ่คือ การบวชสา่งลอง หรือ ปอยสา่งลองโดย
วงตอยอฮอรน์จะรบัหนา้ที่แห่ใ นขบวนของสา่งลอง วงตอยอฮอรน์ คือเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัของชาว
ไทใหญ่ในจังหวัด แม่ฮ่องสอนเป็นวัฒนธรรม เฉพาะถิ่นที่จะหาชมหาฟังได้เฉพาะในจังหวัด
แม่ฮ่องสอนเท่านัน้และชาวไทใหญ่ในปัจจบุนั ก็ยงั ให ้ความส าคญั กบั วง    ตอยอฮอรน์อยู่โดยจะ
มีการใชว้งตอยอฮอรน์ในทุกงานเทศกาลส าคญั แทบจะเรียก ไดว้่าเป็น  ส่วนหนึ่ง ของวิถีชีวิตก็ว่า
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ได้ ด้วยความส าคัญ และความผูก พันนี ้เองท าให้วงดนตรีตอยอฮอร์น เป็นดั่ งตัวแทนทาง
วฒันธรรมของชาวไทยเชือ้สายไทใหญ่ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน   

ข าคม พรประสิทธิ์ (2559, น.40-52) ไดท้ างานวิจยัเรื่องการบรรเลงและการประสม
วง เรื่องวัฒนธรรมการบรรเลงดนตรีไทใหญ่ จังหวัดเชียงรายเรื่องวัฒนธรรมการบรรเลงดนตรีไท
ใหญ่ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน นอกจากนีย้งัมีหนงัสือฟ้อนนกกิ่งกะหลา่ โดย  สา่งค า จางยอด เรื่องฟ้อน
เชิง: อิทธิพลที่มีต่อฟ้อนในลา้นนาโดย สนั่น ธรรมธิ เป็นตน้ การตีกลองกน้ยาวประกอบการฟ้อนโต 
จะเนน้การตีเสียงกดหรือเสียงหยุดในช่วงตน้ของกระสวนแต่ละชุดเป็นส่วนใหญ่ก่อนที่จะน าไปสู่
เสียงที่เป็นลกูตกหรือเสียงสดุทา้ยของกลุม่ท านองที่มกัก าหนดใหเ้ป็นเสียงเปิดหรือเสียง  เป้ิง โดย
จากกระสวนจงัหวะ 34 กระสวน มีการจบดว้ยเสียง เป้ิง 23 กลุ่มท านอง จบดว้ยเสียงปุ๊ บ 8 กลุ่ม
ท านอง และจบดว้ยเสียงปงุ ซึ่งเป็นการใชส้น้มือขวาตีลงกลางหนา้กลองอีก 3 กลุ่มท านอง กลวิธี
การตีกลองที่สอดคลอ้งกบัการขยบัตวัของผูแ้สดง กลา่วคือ เมื่อเป็นการขยบัอวยัวะต่าง ๆ เช่น คอ 
เอว จะตีกดเสียง เมื่อโต ขยบัตวัเดิน หรือโต ยืดตวัขึน้สงู หรือสา่ยหวัแรงๆ จะตีเสียง  เป้ิง หรือเสียง
ดงั เมื่อโต ย่อตวั หรือขย่มตวั จะตีรอจงัหวะ การตีกลองกน้ยาวประกอบการฟ้อนดาบและฟ้อนมือ 
ปรากฏ 3 รูปแบบ รูปแบบแรก การขึน้ตน้การบรรเลง มกัจะเป็นการผสมผสานระหว่างท านองย่อย 
2 วรรค ไดแ้ก่ “---เป้ิง” กับ “/--เป้ิงหงะ/-เป้ิง-เป้ิง/” รูปแบบที่สอง ปรากฏการตีเนน้เสียงเปิด จาก
กระสวนจงัหวะกลอง 31 กระสวนพบการจบวรรคดว้ยเสียง  เป้ิง  หรือเสียงเปิดจ านวน 24 กระสวน 
จบดว้ยเสียงหยดุ หรือเสียง “ปุ๊ บ” จ านวน 7 กระสวน และรูปแบบสดุทา้ยปรากฏ การทอนกระสวน
จงัหวะอย่างเป็นระบบ จากพยางคเ์สียงห่างไปสู่พยางคเ์สียงถ่ี กระสวนจงัหวะมีความสมัพนัธก์นั
ในหอ้งคู่ ตวัอย่างท านองกลองกน้ยาวกับการฟ้อนดาบ บา้นปางริมกรณ ์อ าเภอเมืองโดย (ครูมน 
สมจิตร) การตีกลองกน้ยาวโดยเลือกกระสวนมาจากการตีประกอบ การฟ้อนประเภทต่าง ๆ น ามา
ตีติดต่อกนั ไม่มีขอ้จ ากดัตายตวั อาจกลา่วไดว้่า ไม่ว่าจะเป็นการตีกลองกน้ยาวประกอบการแสดง
ใดมกัจะจบดว้ย “เสียงเป้ิง” เกือบทัง้หมด ซึ่งแตกต่างไปจากพืน้ที่จงัหวดัเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน
ที่จะมีการจบดว้ยการตีหยุดเสียงหรือเสียงปิดทัง้สิน้ ตวัอย่างการตีกลองกน้ยาวกบัการแห่ ณ บา้น
ผาแตก อ าเภอแม่สาย โดย (ครูกล า้ น ามยี่) กลองมองเซิง เป็นกลองขึน้หนา้ 2 หนา้ ตีประกอบกบั
การตีมอง และฉาบค าว่า เซิง หรือ เซิง้ พจนานุกรมภาษาไทใหญ่ – ไทย อธิบายว่า “เซิง้ น.1 ชุด 
ชนิดพวก น. 2 เป็นชดุ เป็นคู่” (สถาบนัภาษา ศิลปะและวฒันธรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่, 
2552: 168) ค าว่า เซิง้ ปรากฏการเรียกเปลี่ยนแปลงไปเป็น เซิง ชื่อกลองมองเซิง จึงหมายถึงการตี
กลองกบัการตีมองที่เป็นชุด ๆ โดยไม่จ ากดัว่าตอ้งเป็นจ านวนเท่าใด มีทัง้ยืนตี 1 คนต่อ 1 ใบ กบัตี
มองที่แขวนไวบ้นราวหลายๆ ใบ  ดนตรีจา้ดไต เป็นการบรรเลงดนตรีประเภทเครื่องด าเนินท านอง
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ประกอบการแสดงลิเกจ๊าดไต มีปรากฏในจังหวัดเชียงราย โดยมีการแสดงที่บา้นสบรวกอ าเภอ
เชียงแสน (ครูติบ๊ สรนนัท)์ อธิบายว่า เครื่องดนตรีที่น ามาประสมวงส าหรบับรรเลงวงจา้ดไตสรุปได้
ว่าการประสมวงดนตรีประกอบดว้ยตอยอฮอรน์ ปาตยากลองสัน้และฮอก  ใบ  

นวลรวี จันทรล์ุน (2548, น.1-2) ไดท้ างานวิจัยเรื่องการฟ้อนนกกิ่งกะหล่า เป็นการ
แสดงที่นิยมใช้ในงานมงคลของชาวไทใหญ่ โดยเฉพาะงานมงคลที่มีความเก่ียวข้องทางดา้น
ศาสนา การฟ้อนนกกิ่งกะหล่าเป็นการแสดงออกถึงความศรทัธา ที่ชาวไตมีต่อพทุธศาสนา เราจะ
พบเห็นการแสดงฟ้อนนกกิ่งกะหล่า ในทุกประเพณีทุกกิจกรรมของชาวไต เช่น วนัเขา้พรรษา วนั
ออกพรรษา งานปีใหม่ งานปอยส่างลอง ซึ่งยังมีการน าการแสดงฟ้อนนกกิ่งกะหล่าไปแสดงใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของสงัคม นอกเหนือจากงานดา้นศาสนา เช่น พิธีเปิดงานส าคญัต่าง ๆ  ในชุมชน
ชาวไต  

ส่างค า จางยอด (2548, น.5-8) ไดท้ างานวิจัยเรื่องการฟ้อนนกกิ่งกะหล่า ถือเป็น
ศิลปะชั้นสูงแขนงหนึ่งของชาวล้านนาที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่อดีต นอกจากจะเป็นศิลปะอัน
น่าชื่นชมแก่คนทั่วไปแลว้ยงับ่งบอกถึงความเจริญ รุ่งเรืองทางวฒันธรรมประเพณี การฟ้อนนกกิ่ง
กะหล่าพบเห็นไดใ้นงานพิธีมงคลต่าง และ ในการฟ้อนที่อ่อนชอ้ยวิจิตรงดงามนัน้ไดแ้ฝงลีลาชัน้
เชิงที่เขม้แข็งของศิลปะการป้องกนัตวัไวอ้ย่างกลมกลืน ผูฟ้้อนจะเลียนแบบกิริยาท่าทาง การเดิน 
การเตน้ การกระโดดของนก และเล่นไปตามจังหวะกลอง ฆอ้ง ฉาบ การฟ้อนนกกิ่งกะหล่า มี 2 
ลกัษณะคือ 

1) การเลน่ตามหลกัที่ถกูตอ้ง การเลน่ตามหลกัที่ถกูตอ้ง อาจไม่สนกุสนานแต่มีความ
งดงามทางศิลปะ 

2) การเลน่ตามความสนกุสนานการเลน่ที่เนน้ความสนกุสนานไม่เครง่ครดัตามหลกัที่
ถกูตอ้งจะท าใหข้าด 

ความงดงาม และสีสนัอันเป็นศิลปะที่ควรคู่แก'การอนุรกัษ์ไวใ้หค้งอยู่สืบไป ดังนัน้
การอนุรกัษ์ศิลปะวัฒนธรรมจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในฐานะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมและรักษา
คุณค่าตลอดจนความงามของนาฏศิลป์ใหด้ ารงอยู่และมีความหมายยิ่งขึน้ ในทางกลบักันหาก
นาฏศิลป์ที่เก่ียวเนื่องกบัศิลปะวฒันธรรมถกูท าลายหรือเสื่อมโทรมลงย่อมสง่ผลกระทบใหค้ณุภาพ
และคณุค่าของศิลปะวฒันธรรมตอ้งดอ้ยลงและหมดความหมายในที่ 

วสนัต ์ปัญญาแกว้ (2550, น.50-52) ไดท้ างานวิจัยเรื่องขบวนการเคลื่อนไหวทาง
วัฒนธรรมผ่าน “โครงการพัฒนา” วัฒนธรรมเพลงไตในสมยัใหม่ ในสิบสองปันนาโดยดา้นที่เนน้
การพิจารณาขบวนการก่อตัวขึน้มาของกลุ่ม เสียงไต เป็นกรณีศึกษา ขบวนการเคลื่อนไหวทาง
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วัฒนธรรมของเพลงไตลือ้สมัยใหม่ ที่แสดงใหเ้ห็นว่า ปฏิบติัการของการเดินทางเคลื่อนที่ ขา้มรฐั
ชาน ไม่ว่าจะเป็น การเดินทางของผูค้น เช่น ที่ผ่าน การคา้ การท่องเที่ยว การเยี่ยมญาติมิตรและ
การศกึษาหาความรูข้องพระ และเณร หรือ การเคลื่อนยา้ยของสิ่งของและสินคา้ทางวฒันธรรม ไม่
ว่าจะเป็น คลื่นวิทยุ เทปคาสเซ็ตส ์ซีดี และ วิดีโอ ซีดี เพลงและภาพยนตร ์คือกลไกที่ส  าคญัอย่าง
ยิ่งต่อขบวนการรือ้ฟ้ืนและสืบทอดทางพระพทุธศาสนาและวฒันธรรมของชาวลือ้ในสิบสองปันนา 
เรื่องราวของ เสียงไต อีกดา้นหนึ่ง ชีใ้หเ้ห็นว่าการเดินทางและเคลื่อนที่ขา้มรฐัชานดงัที่กล่าวมานี ้
คือกระบวนการที่ก่อตัวขึน้เพื่อโตต้อบต่อการปรบัเปลี่ยนเชิงนโยบายของรฐัในเรื่องที่เก่ียวกับการ
ก ากบัและควบคมุรวมถึงการสอดส่องตรวจตราอาณาบรเิวณของชายแดน ในอีกดา้นของ เรื่องต่าง 
ๆ จาก เสียงไตเอง ก็ยงัชีใ้หเ้ห็นว่าปฏิบติัการของการเดินทางเคลื่อนที่ดงักล่าวนัน้ ขณะเดียวกนัก็
ทา้ทายต่อกระบวนการทางอ านาจที่รฐัชานของจีนในยุคใหม่ใชก้ารผนวกรวมและปรบัเปลี่ยนวิถี
ชีวิตและตวัตนทางวฒันธรรมของคนเมืองลือ้มากว่าครึง่ศตวรรษการก่อตวัขึน้มาของ เสียงไตซึ่งจะ
แสดงใหเ้ห็นว่า ภายใตบ้ริบทใหม่ของการพฒันาทัง้ในระดบัชาติ ของจีน และระดบัภูมิภาคลุ่มน า้
โขงตอนบน ยังมี ที่ว่าง  ที่สามารถเปิดโอกาสใหพ้ลเมืองชนชาติส่วนน้อยไดเ้ขา้มา ช่วงชิง เพื่อ
ขบัเคลื่อนและปรบัเปลี่ยนวิถีชีวิตและดา้นทางวฒันธรรม หรือการพฒันาความเป็นทอ้งถิ่นของชาว
ไต 

ประทีป  นักป่ี (2560, บทคัดย่อ) ไดท้ างานวิจัยเรื่อง ฟ้อนนกกิ่งกะหล่า : ครูส่างค า 
จางยอด ว่า ไทใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีถิ่นฐานอยู่ในแถบภาคเหนือของไทย เช่น แม่ฮ่องสอน 
เชียงราย และเชียงใหม่ ชาวไทใหญ่มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในอาณาเขตประเทศต่าง ๆ เช่น อินเดีย พม่า 
จนี และประเทศไทยในปัจจบุนั ชาวไทใหญ่เรียกตนเองว่า ไต  และมีชื่อต่อทา้ยตามดว้ยแหล่งที่อยู่
อาศัย เช่น ไตที่อยู่แถบลุ่มน า้ลือในแควน้สิบสองพนันา เรียกตนเองว่า “ไตลือ้” คนไตที่อพยพมา
จากลุม่น า้ขืนในแควน้เชียงตงุ เรียกตนเองว่า“ไตขืน” หรือไทเขิน เป็นตน้ กลุม่ชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) 
อาศยัอยู่อย่างหนาแน่นในรฐัฉาน ซึ่งมีจ านวนประชากรเป็นที่สองรองจากชาวพม่า   

ประวัติความเป็นมาของการแสดงฟ้อนนกกิ่งกะหล่าของชาวไต ถือเป็นการแสดง
ชัน้สงูของชาวไต ที่เลียนแบบท่าทางการร่ายร  าของกินรีเมื่อครัง้แสดงตอ้นรบัการเสด็จกลบัมาจาก
สวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์ของพระพทุธเจา้ ซึ่งการแสดงฟ้อนนกกิ่งกะหล่า มีตน้ก าเนิดในรฐัฉาน ประเทศ
เมียนมาร ์แลว้ถูกน าพามากับผูอ้พยพถิ่นฐานที่มาตัง้ถิ่นที่อยู่ใหม่ แสดงใหเ้ห็นว่าการฟ้อนนกกิ่ง
กะหล่า ไดม้ีการแพร่กระจายวฒันธรรมจากถิ่นหนึ่งไปยงัถิ่นหนึ่งโดยผ่านบุคคลที่ไดร้บัผลกระทบ
จากปัญหาสังคมและการเมืองในรฐัฉานท าใหต้้องอพยพถิ่นฐานเขา้มาอยู่ในประเทศไทยทาง
ชายแดนไทยด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2529 จากการอพยพถิ่นฐานดังกล่าว 
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ศิลปะการแสดงต่าง ๆ ของชาวไตเขา้มาดว้ยและไดม้ีการจดัแสดงจนเป็นที่รูจ้กั การฟ้อนนกก่ิงกะห
ล่าเป็นการแสดงอย่างหนึ่งที่  ได้น ามาแสดง ซึ่งการแสดงนี ้ยังคงมีประวัติความ เป็นมา และ 
วตัถุประสงคใ์นการแสดง เช่นเดียวกนักบัการแสดงฟ้อนนกกิ่งกะหลา่แต่ดัง้เดิมที่ก าเนิดในรฐัฉาน
ไม่เปลี่ยนแปลง 

2.2 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องทางด้านวัฒนธรรม 
จุไรรตัน ์วรรณศิริ (2552, น.6-25) ไดท้ างานวิจัยเรื่องการด ารงอยู่ของชาติพันธุ์ไต

หย่าในประเทศไทยจังเชียงราย พบว่า ชาวไตหย่า หรือไตเอวลายเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ที่อพยพมา
จากบา้นหย่า ต าบลโมซาเจียง อ าเภอซินผิง มณฑลยูนนานประเทศจีน สู่ประเทศไทยดว้ยเหตผุล
ทางดา้นการเมือง และความเชื่อเป็นหลกั ชาวไตหย่ามีภาษาพดูเป็นของกลุ่มตนเอง อยู่ในตระกูล
ภาษาไท แต่ไม่มีภาษาเขียนเป็นของตนเอง มีอัตลกัษณท์างชาติพันธุ์ที่ชัดเจนซึ่งสะทอ้นออกมา
ผ่านวัฒนธรรมดา้นต่าง ๆ ทั้ง อาหาร ที่อยู่อาศัย การรกัษาโรค การจักรสาน และการแต่งกาย 
นอกจากนีจ้ากข้อมูลเชิงปริมาณพบกว่าชาวไตหย่าส่วนใหญ่ต้องการใหเ้กิดกระบวนการที่จะ
อนุรกัษ์วฒันธรรมไตหย่าไวเ้พื่อลกูหลานมีความภาคภูมิใจในเชือ้สายไตหย่า กระทั่งเกิดชมรมไต
หย่าขึน้เพื่อสืบสานอตัลกัษณไ์ตหย่า 

น าพวัลย ์กิจรกัษ์กุล (2539, น.34-37) ไดท้ างานวิจัยเรื่องการศึกษารูปแบบการตัง้
ถิ่นฐาน ประชากร เศรษฐกิจและวฒันธรรมของลาวโซ่งจงัหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า การ
ตัง้ถิ่นฐานของหมู่บา้นลาวโซ่งในจังหวัดนครปฐมเป็นแบบรวมกลุ่ม (Clustered Settlement) ใน
แนวเหนือใต ้และตัง้อยู่ใกลแ้หล่งน า้ โดยส่วนมากแลว้จะสรา้งบา้นอยู่รวมกนัเป็นกลุ่มหมู่บา้นใน
พืน้ที่ที่น า้ท่วมไม่ถึงในหนา้ฝน ส่วนพืน้ที่น า้จะอยู่รอบนอกหมู่บา้นแต่ก็ยังมีหมู่บา้นลาวโซ่งบาง
หมู่บ้านที่มีลักษณะการตั้งบ้านเรือนแบบกระจายตัว (Dispersed Settlement หรือ Scattered 
Settlement) โดยจะเป็นการสรา้งบา้นเรือนในพืน้ที่การเกษตรของตนเอง ลาวโซ่งที่ตัง้บา้นเรือนใน
ลกัษณะนีม้ักจะประกอบอาชีพท าสวน ท าไร่ ความห่างของบา้นแต่ละหลงัก็ขึน้อยู่กับขนาดที่ดิน
ของแต่ละครอบครวัลกัษณะบา้นเรือนที่เป็นเอกลกัษณข์องบา้นลาวโซ่งในจงัหวดันครปฐมนี ้ได้แก่ 
ฝาบา้นที่ไม่ท าสงูถึงหลงัคา และมีลกัษณเอนออกทางตอนบน ท าใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก และ
บา้นโซ่งแบบดัง้เดิมจะไม่มีหนา้ต่าง ส่วนของหลงัคาที่สงูชนั คลมุตวับา้นทุกดา้นและเลยพืน้ลงมา 
ยอดจั่วทัง้ 2 ดา้น มีไมจ้ริงแกะสลกัเป็นรูปโคง้งอคลา้ยเขากวาง เรียกว่า ขอกุด หอ้งหัวทา้ยบา้น 
คือห้องสกัดทั้ง 2 ห้อง ซึ่งโดยปกติ บ้านแบบดั้งเดิม จะกั้นบ้านบริเวณหัวท้ายด้วยฝาขัดแตะ
ออกเป็น 3 หอ้ง คือ หอ้งบรเิวณหวับา้นหรือนอกชานตอนขึน้มาจากบนัได ใชเ้ป็นที่ส  าหรบัรบัแขกผู้
มาเยือน หอ้งกลางเป็นหอ้งใหญ่ มีครวัไฟและเป็นที่อยู่อาศยั หอ้งทา้ยบา้นเป็นหอ้งทา้ยสดุ เรียกว่า 
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"กว๊าน" ลดพืน้ลงไปเล็กนอ้ย มีลกัษณะโคง้มนทัง้ฝาและหลงัคา เหมือนกระโจม หอ้งนีใ้ชเ้ป็นหอ้งผี
เรือน ส าหรบัฝาและพืน้บา้นเป็นไมเ้นือ้แข็ง บางส่วนที่เป็นหอ้งโถงอาจใชไ้มตี้เป็นตาราง มีช่องลม 
ท าใหอ้ากาศภายในบา้นถ่ายเทไดส้ะดวกและไม่รอ้นอบ 

สุกัญญา จันทะสูน (2538, น.75-77) ไดท้ างานวิจัยเรื่องภูมิปัญญาชาวบา้นและ
กระบวนการถ่ายทอด : การศึกษา ผลการศึกษาพบว่าโครงสรา้งทางสงัคมของลาวโซ่งนัน้มีการ
แบ่งล าดบัชัน้ออกเป็น 2 ชนชัน้คือ 1.ชนชัน้ผูท้า้ว คือ ชนชัน้ที่เกิดในตระกลูของเจา้เป็นความเชื่อที่
ลาวโซ่งนัน้สืบเชือ้สายกนัมา 2.ส่วนคนสามญันัน้คือบุคคลชัน้ผูน้้อย และผูท้า้วปกครองผูน้อ้ยโดย
ความเชือ้เสมือนท่านเจา้เมือง ในสมยัก่อนนัน้เจา้เมืองประกอบพิธีกรรมไดอ้ย่างชดัเจน ครอบครวั
ของลาวโซ่งนัน้จะขยายเป็นครอบครวัใหญ่ ซึ่งคนเฒ่าคนแก่ลกูหลานมกัจะยอมรบั ยัง้มีประเพณี
สืบทอดที่ผูช้ายนัน้ไดร้บัการไวว้างใจมากกว่าผูห้ญิง โดยทั่วไปฝ่ายหญิงนัน้จะตอ้งใชน้ามสกลุของ
ฝ่ายชายเป็นส่วนใหญ่ และมีการนบัถือผีของฝ่ังชายอีกดว้ยเช่นกนั ส่วนยาทที่มาจากการแต่งงาน
นัน้จะถกูนบัยาทดว้ยกนั สะใภน้ัน้จะไดร้บัการยอมรบัใหป้ระกอบพิธีกรรม โดยทั่วไปแต่ฝ่ายเขยนัน้
ไม่ตอ้งประกอบพิธีกรรมในเครือญาติ การจัดล าดับเครือญาติ จะเป็นเครือญาติฝ่ายเดียวโดย
ถือเอาเครือญาติขา้งพ่อเป็นส าคญั  

ปนัดดา ใจเอือ้ (2545, น.51-144) ไดท้ างานวิจัยเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ไวใ้นงานวิจัย
เรื่องการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนรอบบึงบอระเพ็ด ว่า วัฒนธรรมและประเพณี จังหวัด
นครสวรรค์ พบว่า- กลุ่มชาติพันธุ์ไทยอีสาน มีประเพณีที่ส  าคัญและสืบต่อกันมาโดยมากจะ
เก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวิต ไดแ้ก่ การน ากระดง้มาใส่เด็กในยามแรกเกิด ซึ่งจะมีอปุกรณก์รต่าง ๆ 
ดงันีเ้ช่น ดินสอ เข็ม และมีด โดยในหมู่บา้นนัน้ยงัมาความเชื่อเรื่องของปอบจึงมีการฝังรกแลว้เอา
ไมล้อ้มไวใ้ตบ้นัไดเพื่อไม่ใหป้อบมากิน การหมัน้และการแต่งงานนัน้จะคลา้ยกบัชาวไทยภาคกลาง 
แ ล ะ 
หลาย ๆ ประเพณียงัมีความครา้ยกบัคนไทยภาคกลางอีกดว้ย แต่ประเพณีที่เก่ียวกบัความตายใน
บางขัน้ตอนนัน้จะมีการแตกต่างกนัออกไปจากภาคกลาง กลุ่มชาติพนัธุไ์ทอีสารนัน้มีความเชื่อว่า 
การจดุบัง้ไฟขึน้ไปเพื่อไปขอฝนจากพระยาแถน และประเพณีการเลีย้งปู่ ตานัน้ก็คือ เป็นการท าบุญ
อุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ประเพณีบุญข้าวจี่  นั้นคือการท าข้าวจี่ถวาย
พระสงฆ ์และการเขา้วดัฟังเทศนม์หาชาติ เพื่อความเป็นสิริมงคลแด่ขา้วในนาของตน บุญกุม้ขา้ว
ใหญ่ เป็นการท าบุญหลงัเก็บเก่ียวขา้วในนา ประเพณีบุญขา้วประดบัดิน คือ การห่อขา้ว ของคาว
หวาน หมากพล ูแลว้น าไปวางไวต้ามพืน้เพื่อให้แก่ผีบรรพบุรุษ ประเพณีบุญขา้วสาก นัน้ก็คือการ
ท าบญุอทุิศใหแ้ก่ผูท้ี่ตายไปแลว้นัน้เอง พิธีแห่ขา้วพนักอ้นนัน้มีจดุประสงค ์2 ประการคือ เมื่อมีการ
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ประกอบพิธีการท าบญุพระเวศและเมื่อฝนไม่ตกในฤดกูารท านาเพื่อที่จะมีจุดประสงคใ์นการขอฝน
นัน้เอง   

 
กลุ่มชาติพนัธุไ์ทยจีน ประเพณีเก่ียวกับการเกิด จะนิยมใหล้กูหลานคนแรกเป็นชาย

เพราะเชื่อว่าลกูชายจะสืบเชือ้สายสกุล ส่วนลูกสาวเมื่อแต่งงานจะไปใชน้ามสกุลของสามี เมื่อมี
ลกูหลานเกิดในครอบครวัจะท าการไหวอ้าพัว้ในวนัที่ 7 เดือน 7 ของทกุปีเป็นการไหวพ้่อซือ้แม่ซือ้ผู ้
คุม้ครองเด็ก ประเพณีการแต่งงาน จะแต่งคลา้ยกับคนไทยแต่จะมีการไหวบ้รรพบุรุษ ประเพณี
เก่ียวกบัการตาย เมื่อตายจะน าศพไปประกอบพิธีกรรมและจะน าไปฝังเพื่อใหล้กูหลานไดม้าเคารพ
ประเพณีวนัเช็งเม็ง เป็นธรรมเนียมไหวบ้รรพบุรุษที่ฮวงซุย้ในช่วงเดือน 3 ของจีน ประเพณีตรุษจีน 
ถือว่าเป็นวนัที่สมาชิกในครอบครวักลบับา้นมาพบปะเห็นหนา้เห็นตาพรอ้มเพียงกัน ประเพณีวัน
สารทจีน เป็นเทศกาลไหวเ้จา้ประจ าเดือน 7 เทศกาลวนัไหวพ้ระจนัทร ์เทศการถือศีลกินเจและวนั
สิน้ปี ซึ่งเรียกว่าวนัจ่าย ท าความสะอาดบา้น ช าระหนีส้ิน 

ประเพณีเก่ียวกบัการเกิดของเด็กในกลุม่ชาติพนัธุไ์ทยมอญ สมยัก่อนนัน้เมื่อเด็กเกิด
มาจะน าเด็กมาอาบน า้แลว้วางในกระดง้แลว้ยื่นใหห้มอต าแยและหมอต าแยก็ยื่นใหญ้าติของแม่
เด็กแล้วพูดว่า "สามวันเป็นลูกผี สี่วันเป็นลูกคน" ยื่นกลับไปมา 3 รอบโดยจะต้องพูดทุกรอบ 
ประเพณีการแต่งงาน มีความคลา้ยคลึงกับประเพณีการแต่งงานของคนไทยภาคกลาง ประเพณี
เก่ียวกับการตาย สมัยก่อนแยกประเภทของศพไว ้2 ประเภทก็คือ ศพตายไม่ดี จะไม่มีการตัง้ศพ
เพื่อบ าเพ็ญกุศลแต่จะรีบน าศพใส่โลงแลว้ฝังทันที ส่วนศพคนตายดี จะมีการตัง้ศพเพื่อบ าเพ็ญ
กุศล ประเพณีการแข่งขันเรือยาว ประเพณีเทศนม์หาชาติ ประเพณีสงกรานต ์การจับขอ้มือสาว 
การเขา้ผี จะเล่นกนัเฉพาะงานในวัดสงกรานต ์เพราะถือกันว่าผีจะมาเล่นดว้ยในงานนี ้ประเพณี
เลีย้งผีเรือนจะท าต่อเมื่อสามีภรรยามีบตุรแลว้ 2 คนและทกุเดือน 6 จะน าหมอ้ของผีปู่ ย่าตายายมา
ท าพิธี 

  การเกิดของกลุ่มชาติพนัธุไ์ทพวน เมื่อเด็กเกิดมาจะน าเด็กใส่กระดง้ ภายในกระดง้
จะมีหนงัสือ เข็ม มีดและดินสอ ซึ่งจะเหมือนกบัประเพณีของไทยอีสาน ประเพณีการแต่งงานหรือ
กินดองไทพวน จะเริ่มจากการสู่ขอกันก่อนโดยการเรียกการแต่งงานว่า บายศรีสู่ขวัญ แลว้จะท า
การหมัน้เหมือนกบัของไทย ปัจจบุนัการแต่งงานของไทยพวนจะเหมือนกบัการแต่งงานของคนไทย 
ภาคกลางประเพณีเก่ียวกบัการตาย ประเพณีบุญก าฟ้าเป็นประเพณีที่ถือว่าการท าบุญกนัฟ้าเป็น
การป้องกันมิใหฟ้้าผ่าเมื่ออกไปไถนา ประเพณีบุญพระเวส (บุญเดือนสี่)ประเพณีบุญสงกรานต ์
ประเพณีบุญเลีย้งบา้น เป็นงานบุญเลีย้งบา้นหรือเลีย้งปู่ ตา(บรรพบุรุษทัง้ฝ่ายบิดาและมารดา) 
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ประเพณีบุญห่อขา้ว บุญเดือนเกา้เป็นความเชื่อตามฮีตครองที่ตอ้งท าบุญอทุิศผลแรก ไดแ้ก่ เปรต 
อสุรกายเพื่อป้องกันมิใหถู้กผีเหล่านั้นมารบกวนท ารา้ย ประเพณีบุญขา้วสาก บุญเดือนสิบเป็น
ความเชื่อตามฮีตครองที่ตอ้งท าบญุอทุิศผลแรกใหแ้ก่บรรพบรุุษที่ลว่งลบั 

พิธีเสนเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ไททรงด า เป็นการประกอบพิธีเซ่นผีบา้นผีเรือนโดย
หมอเสน พิธีเสนตัง้บัง้หรือว่าเสนมนตน์ัน้ เป็นพิธีกระท าส าหรบับา้นที่มีบรรพบุรุษซึ่งมีเวทยม์นต ์
สามารถรกัษาผูป่้วยดว้ยเวทยม์นต ์และจะท าพิธีการเสนเรือนในช่างเวลาเชา้ ประเพณีงานศพ 
ไทยทรงด าจะใหค้วามส าคญักบัการตายมาก ถึงกบัตอ้งหยดุงานทกุอย่างเพื่อมาช่วยกนัจดังานศพ 
ประเพณีกินดองในงานแต่งเลีย้งเพื่อเป็นการเก่ียวดองเป็นญาติกัน ขั้นตอนการแต่งงานมี 4 
ขัน้ตอนคือ "สอ่ง สู ่สง่และสา" "สอ่ง" เป็นขัน้ตอนการสูข่อ ผูใ้หญ่ฝ่ายชายจะไปสูข่อจากพ่อแม่ฝ่าย
หญิง "สู่" เป็นขัน้ตอนหลงัการหมัน้ซึ่งฝ่ายชายสามารถไปมาหาสู่ฝ่ายหญิงได้ เป็นขัน้ตอนส่งตัว
เจา้สาวใหแ้ก่เจา้บ่าวในพิธีแต่งงานซึ่งจะจดัขึน้ในเดือนคู่ ในกรณีที่พ่อแม่ไม่เรียกสินสอดทองหมัน้ 
ฝ่ายชายนัน้จะตอ้งอาสา รบัใชใ้หแ้ก่พ่อแม่ฝ่ายหญิงเป็นการทดแทน   

จารุวรรณ  พรมวัง (2536, น.145-165) ไดท้ างานวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมบางประการของชาวไทลือ้ ผลการศึกษาพบว่า ไทลือ้มีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่สิบสองปันนา 
ประเทศจีน แต่ไทลือ้ที่อาศยัอยู่ทางภาคเหนือของไทย รวมทัง้ที่บา้นทุ่งมอกอพยพเขา้มาโดยการ
ถูกกวาดตอ้น และการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศจีน ซึ่งเมื่อเขา้มาอยู่ไดน้ ารูปแบบวัฒนธรรม
ประเพณีเข้ามาปฏิบัติท าให้ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไว้ได้ แต่การศึกษาพบว่า
ประเพณีและวัฒนธรรมบางประการของไทลือ้ที่บา้นทุ่งมอกมีการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการ
ขยายตวัของสาธารณูปโภค ท าใหร้บัการเปลี่ยนแปลงไดง้่ายและรวดเร็วขึน้ ทัง้ทางสื่อและผูค้นที่
เขา้มาติดต่อ และการแต่งงาน ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญั โดยวฒันธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือ 
การแต่งกาย และเปลี่ยนแปลงนอ้ยที่สุดคือ ภาษา ส่วนประเพณีเก่ียวกับความเชื่อมีทัง้ที่เปลี่ยน
และคงรูปแบบบางประการไว้ โดยผู้ที่มีการศึกษาสูง อายุน้อย และมีสถานะทางสังคมสูง จะ
ยอมรบัสิ่งใหม่และการเปลี่ยนแปลงไดง้่าย ผู้วิจยัอธิบายว่าดัง้เดิมไทลือ้ตัง้ถิ่นฐานกระจายกันอยู่
ทั่วไปในแคว้นสิบสองปันนาทางตอนใต้ของมณฑลยูนนาน ในประเทศจีน ในอาณาบริเวณ
ประมาณ 25,500 ตารางกิโลเมตร แต่ไดเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอาณาเขต ที่ฝรั่งเศษไดย้ึด
พืน้ที่บางสว่นทางตอนใตไ้ปรวมกบัลาว และองักฤษยดึพืน้ที่ทางตะวนัตกไปรวมกบัพม่า จึงท าใหม้ี
ถิ่นฐานไทลือ้ในลาวและพม่าดว้ย ส าหรบัการตัง้ถิ่นฐานของไทลือ้ทางตอนเหนือของประเทศไทย ก็
สืบเนื่องมาจากหลายเหตุการณ์ดว้ยกัน เช่น ประมาณ พ.ศ. 1839 พระยามังรายไดส้รา้งเมือง
เชียงใหม่ ก็ไดร้วบรวมคนไทกลุ่มต่าง ๆ มาไวร้อบ ๆ เมือง สงครามหลายครัง้ระหว่างลา้นนากับ
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พม่า ก็ท าใหม้ีการกวาดตอ้นคนไท ในเสน้ทางเขา้มาอยู่ในอาณาบริเวณของลา้นนา และเมื่อพระ
ยากาวิละไดต่้อสูใ้หล้า้นนาเป็นอิสระตัง้เมืองเชียงใหม่ได ้(ประมาณ พ.ศ. 2339) ก็ยงัไปกวาดตอ้น
ผูค้นในแควน้สิบสองปันนามาไวใ้นบริเวณเมืองเชียงใหม่อีก และเมื่อเมืองกรุงเทพมีอ านาจเหนือ
ลา้นนา ประมาณสมยัสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ไดใ้หเ้จา้เมืองนครน่าน ไปตีแควน้สิบสองปัน
นากวาดตอ้นไทลือ้มาจากเมืองลา้ เมืองพง และอื่น ๆ มาไวท้ี่เชียงม่วน และเชียงค า (จงัหวดัพะเยา
ในปัจจุบนั) ซึ่งไทลือ้บา้นทุ่งมอกในปัจจุบันก็เป็นเชือ้สายของบรรพบุรุษที่เขา้มาในครัง้หลงันี ้ส่วน
การตัง้ถิ่นฐานของไทลือ้หลงัจากนีจ้ะเกิดจากการอพยพเมื่อประเทศจีนเปลี่ยนระบอบการปกครอง
เป็นแบบคอมมิวนิสตป์ระมาณหลงั พ.ศ. 2492 นอกจากนีจ้ากค าบอกเล่าของผูอ้าวุโสในบา้นทุ่ง
มอก บรรพบรุุษอพยพเขา้มาในการน าของพระยาค าอุ่นตาลจากเมืองลา้ เมืองพง ซึ่งรอบแรกมาตัง้
ถิ่นฐานที่บา้นหนองบวั อ.ท่าวังผา จ.น่าน และเมื่อชุมชนขยายขึน้จึงมีบางส่วนอพยพมาทุ่งมอก 
และมีไทลือ้จาก งาว หว้ยหลวง และเทิง มาสมทบ ซึ่งในตอนแรกเรียกว่า "บา้นทุ่งอะม๊อก" เพราะ
พบอะม๊อก (โลหะชนิดหนึ่ง) ในบริเวณดังกล่าว ซึ่งอดุมสมบูรณด์ว้ยตน้สกั และไมเ้ต็ง รงั จากนัน้
ประมาณ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2520 บา้นทุ่งมอกกลายเป็นหมู่บา้นหนึ่งในเขตการปกครองของ อ. 
เชียงม่วน จ.พะเยาผูว้ิจยักล่าวในงานการศึกษาว่าไทลือ้เป็นกลุ่มชาติพนัธุท์ี่เป็นเอกลกัษณ ์แต่ใน
งานวิจยัไดว้ิเคราะหใ์หเ้ห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรมบางประการของไทลือ้ที่บา้นทุ่งมอก 
โดยเนน้เฉพาะ ประเพณีตานธรรม การส่งเคราะหเ์ฮิน-บา้น-เมือง การแต่งกาย และภาษา ซึ่งเป็น
ประเพณีและวฒันธรรมที่มีอยู่แต่เดิมและปฏิบติัสืบเนื่องกนัมานาน แต่มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
กระบวนการ อาจเนื่องดว้ยสาเหตดุงันี ้คือ ภาวะทางเศรษฐกิจ การคมนาคมที่สะดวก การแพร่เขา้
มาของวฒันธรรมใหม่ สภาพอากาศ ความทนัสมยั รวดเร็ว และสะดวกสบาย ส าหรบัภาษานัน้ยงั
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนกั แต่มีศพัทใ์หม่เกิดขึน้ แต่ก็ยงัมีการเปลี่ยนแปลงบา้ง ดว้ยสาเหตจุาก
การแต่งงานนอกกลุ่มมากขึน้ ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกลุ่มภาษาอ่ืน และการติดต่อค้าขาย 
นอกจากนีส้  าหรบัวัฒนธรรมไทลือ้เล็กน้อยที่แสดงถึงเอกลักษณ์บางอย่างยังปรากฏใหเ้ห็นแต่
บางอย่างไม่เหลือปฏิบติัอีกแลว้ เช่น การสกั ทรงผมชาย การตกแต่งกางเกง การสรา้งบา้นเป็นแนว
ยาว เครื่องโม่ขา้ว การขดุหลมุปลกูพืช เป็นตน้ 



  
 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษาวัฒนธรรมทางดนตรีของชาวไทใหญ่ในกรุงเทพมหานคร โรงเรียนตุมตน้ไตย 

ซอย นวมินทร ์145 แขวงนวลจันทร ์เขตบึงกุ่ม ในครัง้นีเ้ป็นการศึกษาดา้นดนตรีที่ใชบ้รรเลงโดย
รวบรวมขอ้มูลจากงานวิจยั เอกสาร ต าราวิชาการต่าง ๆ เอกสารสิ่งพิมพ ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง และ 
การออกปฏิบติัภาคสนามโดยการศึกษาสภาพพืน้ฐานโดยทั่วไปของชุมชน และดนตรีที่ยังอยู่ใน
วัฒนธรรมปัจจุบันดว้ยวิธีการสังเกต การสัมภาษณ์ และ การบันทึกเสียงรวมทัง้ศึกษาจากการ
แสดงจริงเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูที่ถูกตอ้ง จากนัน้จึงน าขอ้มลูทัง้หมดที่ไดร้วบรวมไวน้ ามาวิเคราะห ์โดย
จัดเรียบเรียงเป็นการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์ ซึ่งผู้ศึกษาได้
ก าหนดแนวทาง วิธีการด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไปนี ้

1.ขัน้ศกึษารวบรวมขอ้มลู 
2.การศกึษาและจดักระท าขอ้มลู 
3.อปุกรณแ์ละเครื่องมือที่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มลู 
4.วิเคราะหข์อ้มลู 
5.การน าเสนอขอ้มลู 
 

1.ขั้นรวบรวมข้อมูลเบือ้งต้น 
1.1 ศกึษารวบรวมขอ้มลูจากเอกสาร 

1.ส านกัหอสมดุกลางมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
2.หอสมดุแห่งชาติ 
3.หอ้งสมดุชมุชนอ าเภอฝางจงัหวดัเชียงใหม่ 
4.หอสมดุมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
5.ศนูยว์ฒันธรรมจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

1.2 ศกึษารวบรวมขอ้มลูจากบคุคล 
ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการรวบรวมและศกึษาขอ้มลูจากการส ารวจพืน้ที่ภาคสนามและสอบถาม

พดูคยุแบบไม่เป็นทางการจากชาวบา้นฝ่ายจิตอาสาตามงานประเพณีต่าง ๆ 
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2.ขั้นด าเนินการศึกษาข้อมูล 
2.1.การศกึษาและรวบรวมขอ้มลูจากภาคสนาม 

- จากการสงัเกต 
- การสงัเกตแบบมีส่วนร่วมผูว้ิจัยจะท าการสงัเกตโดยการใชแ้บบสงัเกตในการ

บนัทกึขอ้มลู 
- การสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วมผูว้ิจยัจะท าการสงัเกตโดยการเก็บบนัทึกขอ้มลูทาง

ภาพถ่ายภาพนิ่งและ VDO ในกิจกรรม และพิธีกรรมทางประเพณีความเชื่อต่าง ๆ ของกลุ่มชาติ
พนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) ในกรุงเทพมหานคร 

2.2 จากการสมัภาษณแ์บบไม่เป็นทางการและเป็นทางการ 
ผูว้ิจยัจะท าการสมัภาษณบ์คุคลดงัต่อไปนี ้

1.สมัภาษณเ์จา้อาวาส วดัใหม่ สาธุประดิษฐ์ ซ.44/1 มลูนิธิพระธรรมแสง 
- พระมาหาญาณิทร ์

2.MR.SAI WIN KYAW  ครูจายวนั เลขานุการโครงการสง่เสริมการเรียนการสอน
เยาวชนไต (ไทใหญ่) ในกรุงเทพมหานคร และเจา้หนา้ที่อาสา ฝ่ายศกึษาทางมลูนิธิพระธรรมแสง 

3.นาย วนัขอบฟ้า (เจา้หนา้ที่อาสาฝ่ายเก็บขอ้มลู) 
4.ครูหนุ่มฮกัไตย  เจ็ดจอมจาย ผูอ้  านวยการโรงเรียนตมุตน้ไตย 
5.ครูทวีศกัดิ์  หน่อค า ครูดนตรีและศิลปะการแสดงพืน้บา้นของชาวไต (ไทใหญ่)

ในกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งบุคคลเหล่านีล้ว้นแลว้เป็นบุคคลขอ้มูลส าคัญ (Key in forment) ในการใหข้อ้มูลใน

การศกึษาวฒันธรรมดนตรีของกลุม่ชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) ในกรุงเทพมหานคร 

3.ขั้นจัดกระท าข้อมูล 
3.1 ขอ้มูลทางเอกสารโดยผูว้ิจัยท าการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาวัฒนธรรมดนตรีของ

กลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ (ไต) ในกรุงเทพมหานครโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลหอสมุด
มหาวิทยาลยัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการศกึษา 
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3.2 ขอ้มูลทางดา้นดนตรีผูว้ิจัยไดท้ าการบนัทึกบทเพลงทัง้หมด 11 ท านองและรูปแบบ
ของจังหวะกลองทัง้หมดในการบรรเลงของบทเพลงต่าง ๆ ดว้ยกันทัง้หมดไดแ้ก่ท านองเพลงดั้ง
ต่อไปนี ้

ท านองเพลงเกริ่นน าเขา้สูบ่ทเพลงโหมโรง 
1.ท านองเพลง ซี 1 
2.ท านองเพลง ซี 2 

บทเพลงโหมโรงทัง้หมด 9 เพลง 12 ท่านเพลง 
1.คนึใหญ่ใหม่สงู  
2.แหมลง เข็ว ลอ้ เหลิง  
3.ต๊างเลา้เมิง้ก๋าง 
4.ต๊างส ูต๊างเฮา้  
5.เมิง้ไต๊ฮางหลี part 1 
6.เมิง้ไต๊ฮางหลี part 2 
7.ฮั่กอ ่าอ่ิม  
8.หนุ่มหน่อ นาสา่งต่อ  
9.กากย๊อกแหวน แพ็ดแขน 

รูปแบบของจงัหวะกลองทัง้หมด 
1.จงัหวะของท านอง ซี 1 หรือเรียกไดอี้กชื่อว่าท านองโยเดีย 
2.จงัหวะที่ 1 ของท านอง ซี 2 
3.จงัหวะที่ 2 ของท านอง ซี 2 
4.จงัหวะที่ 3 ของท านอง ซี 2 
5.จงัหวะที่ 4 ของท านอง ซี 2 
6.จงัหวะที่ 5 ของท านอง ซี 2 
7.จงัหวะที่ 6 ของท านอง ซี 2 
8.จงัหวะที่ 7 ของท านอง ซี 2 
9.จงัหวะที่ 8 ของท านอง ซี 2 
10.จงัหวะที่ 9 ของท านอง ซี 2 
11.จงัหวะที่ 10 ของท านอง ซี 2 
12.จงัหวะที่ 11 ของท านอง ซี 2 
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นอกจากนีผู้ว้ิจยัไดบ้นัทึกท านองเพลงดัง้เดิมที่ไดส้ืบทอดต่อกันมานานมากจนไม่ทราบ
ผูป้ระพันธ์แต่ยังคงมีการสืบทอดต่อกันมาในวัฒนธรรมของชาวไตหรือไทใหญ่ทัง้หมดดว้ยกัน 3 
ท านองเพลงซึ่งท านองเพลงเหลา่นีส้ามาน าไปประยุกตใ์ชร้อ้งหรือบรรเลงเพลงไดใ้นทุกโอกาสโดย
มีรายระเอียดดงันี ้

1.ท านองเพลงตะรอหมากปา้ว 
2.ท านองเพลงหยอบย่อน เพลงอาบน า้ 
3.ท านองเพลงลอ่งคง 

เนื่องจากบทเพลงเหลา่นีล้ว้นแลว้เป็นบทเพลงที่ส  าคญัของกลุม่ชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) ใน
กรุงเทพมหานครทัง้สิน้เนื่องจากเป็นเพลงที่ใชใ้นการแสดงศิลปะพืน้บา้นจ๊าดไต 

แต่เพลงเหล่านีเ้ป็นการถ่ายทอดโดยปากเปล่าหรือมีการบันทึกโน้ตในรูปแบบที่เขา้ใจ
กนัเองในหมู่นกัดนตรีของชาวไตดว้ยกนัเท่านัน้ ผูว้ิจยัจึงไดท้ าการถอดเสียงออกมาและบนัทึกดว้ย
โนต้ดนตรีสากลเพื่อใหส้ามารถสื่อสารและเกิดความเขา้ใจไดม้ากที่สดุ ท าการถอดเสียงจากการ
บนัทกึออกมาใหใ้กลเ้คียงมากท่ีสดุในรูปแบบของโนต้ดนตรีสากล 

 

4.อุปกรณแ์ละเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 
อปุกรณแ์ละเครื่องมือที่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูไดแ้ก่ 

1.เครื่องบนัทกึเสียง 
2.กลอ้งดิจิตอล 
3.กระดาษจดบนัทกึดินสอยางลบ 

 

5.ขั้นน าเสนอข้อมูล 
โดยแบ่งการน าเสนอเป็นบทดงันี ้

1.ศกึษาวฒันธรรมกลุม่ชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) ในกรุงเทพมหานคร 
1.1 วฒันธรรมประเพณีวิถีชีวิตและความเชื่อ 

1.1.1 ดา้นวฒันธรรมประเพณี 
1.1.2 ดา้นวิถีชีวิต 
1.1.3 ดา้นความเชื่อ 

2. ศกึษาดนตรีของกลุม่ชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) ในกรุงเทพมหานคร 
(โรงเรียนตมุตน้ไตย) 
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2.1 วฒันธรรมทางดนตรี 
2.2 ประวติัโรงเรียนตมุตน้ไตย 
2.3 ประวติัดนตร ี
2.4 สภาพปัจจบุนัของดนตรี 

2.3.1 นกัดนตรี 
2.3.2 เครื่องดนตรี 
2.3.3 วิธีการบรรเลง 
2.3.4 บทเพลงและท านอง 
2.3.5 โอกาสในการแสดง 
2.3.6 การสืบทอด 

โดยรวบรวมเป็นรายงานการวิจยัและขอ้มลูสารสนเทศโดยจะแบ่งการน าเสนอขอ้มูลเป็น
บทต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้

บทท่ี 1ภมูิหลงั 
บทท่ี 2 เอกสารต าราวิชาการและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
บทท่ี 3 วิธีด าเนินการวิจยั 
บทท่ี 4 ผลการวิจยั 
บทท่ี 5 สรุปอภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ  



  
 

บทที ่4 
ผลการวจิัย 

 
1.วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุไ์ทใหญ่ (ไต)ในกรุงเทพมหานคร 

1.1 วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตและความเชื่อ 
ประเพณีและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ (ไต) ในกรุงเทพมหานครยังคงด ารง

รกัษาไวไ้ดดี้เฉกเช่น เดียวกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ (ไต) ในสถานที่อ่ืน ๆ ไดเ้ป็นอย่างดีและ ซึ่งมี
ความคลา้ยคลงึกนักบัประเพณีและวฒันธรรมต่าง ๆ ของชาวไทยของเรานีเ้อง ไดแ้ก่ งานประเพณี
วันขึน้ปีใหม่ งานประเพณีตักบาตรพระรอ้ย งานประเพณีวันสงกรานต์ และ งานประเพณีวัน
เขา้พรรษาออกพรรษา โดยผูว้ิจยัจะท าการแบ่งออกเป็น 3 หวัขอ้ดงัต่อไปนี ้

 
1.1.1 ด้านวัฒนธรรมประเพณี 

ประเพณีวันขึน้ปีใหม่ 
วนัขึน้ปีใหม่ของกลุ่มชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) คือวนัที่ตรงกบัวนัขึน้ 1 ค ่า เดือนอา้ยของ

ทกุปี ซึ่งในปีนีจ้ะตรงกบัวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ในงานวนัขึน้ปีใหม่นีจ้ะมีชาวไทใหญ่มารวมตวั
กันเป็นจ านวนมากในวัดไทใหญ่และในชุมชน ในงานนีจ้ะพบเห็นการแสดงตนตรีที่หาดูไดย้าก
แมแ้ต่ในรฐัฉานเองก็ตามเพราะจะมีใหเ้ห็นในเฉาะงานมงคลใหญ่ ๆ ของชาวไทญใหญ่เท่านัน้
ไดแ้ก่การแสดงที่เรียกว่าจ๊าดไต นอกจากการแสดงจ๊าดไตก็ยงัมีการบรรเลงดนตรีที่เรียกว่าวงกลอง 
มอง เซิง ประกอบเขา้กับการร  านกกิ่งกะหล่าและร  าโตอีกดว้ย โดยการแสดงกระร  านกหรือการร  า 
กิ่งกะหล่านัน้จะมีขึน้ในงานมงคลต่าง ๆ ของกลุ่มชาติพันธุไ์ทใหญ่ (ไต) และในทุก ๆ ที่นัน้มักจะ
ตอ้งมีวงกลองมองเซิงและการแสดงการร  านกร  าโตอยู่ดว้ยในทกุ ๆ งานมงคลไม่ว่ากลุม่ชาติพนัธุไ์ท
ใหญ่ (ไต) จะไปอยู่ที่ใดหากมีงานมงคลเกิดขึน้ที่ใดก็มกัจะพบเห็นวงดนตรีแบบนีแ้ละการแสดงร  า
นกร  าโตแบบนีอ้ยู่ดว้ยในทุก ๆ ที่เพราะว่ากลุ่มชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) มีความเชื่อกนัว่าเสียงของวง
กลอง มองเซิง คือเสียงท่ีศักดิ์สิทธิ์และผูใ้ดท่ีไดพ้บเห็นการแสดงการร  านกหรือนกกิ่งกะหล่าและ
การร  าโตผูน้ัน้จะประสบพบแต่ความโชคดีมีชยั 
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ภาพประกอบ 1 พิธีเปิดงานวนัขึน้ปีใหม่ 
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2560 

 
วนัขึน้ 1 ค ่า เดือนอา้ยของทุกปี ซึ่งในปีนีจ้ะตรงกบัวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ในงานวนั

ขึน้ปีใหม่นีจ้ะมีชาวไทใหญ่มารวมตวักนัเป็นจ านวนมากในวดัไทใหญ่ (วดัใหม่) ซอย สาธุประดิษฐ์ 
44/1  และนอกจากนัน้ในกรุงเทพมหานครยงัมีการจดังานปอยปีใหม่ไตดว้ยกนัอี 2 ที่ไดแ้ก่ หมู่บา้น 
ทีเค บางบอน พระราม 2 และวดับึงพระยาสเุรนทรค์ลองสามวาเขตมีนบุรี แต่เราจะพบการแสดง
เหมือนกนัหมดคือการแสดงร  านกร  าโตแลว้หลงัจากนัน้จะมีการแสดงศิลปินวงดงัต่าง ๆ ของชาวไต 
แต่จะมีที่ (วดัใหม่) ซอย สาธุประดิษฐ์นัน้ต่างจากท่ีอ่ืนคือการแสดงจ๊าดไตนัน้เอง 
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ภาพประกอบ 2 วงกลอง มอง เซิง  
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2560 

 
วงดนตรีแบบนีแ้ละการแสดงร  านกร  าโตแบบนีอ้ยู่ดว้ยในทุก ๆ ที่เพราะว่ากลุ่มชาติพันธุ์

ไทใหญ่ (ไต) มีความเชื่อกันว่าเสียงของวงกลอง มองเซิง คือเสียงท่ีศักดิ์สิทธิ์และผูใ้ดท่ีไดพ้บเห็น
การแสดงการร  านกหรือนกก่ิงกะหลา่และการร  าโตผูน้ัน้จะประสบพบแต่ความโชคดีมีชยั 
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ภาพประกอบ 3 การแสดงจ๊าดไต 
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2560 

 
นกัแสดงจ๊าดไตนัน้มีตัง้แต่เด็กและผูใ้หญ่ผูช้ายและผูห้ญิง การแสดงจ๊าดไตในแต่ละครัง้

จะมีรูปแบบอสิระในการแสดงมาก เช่น การรอ้งเด่ียวรอ้งคู่และร  าเด่ียวร  าคู่ร  าหมู่มีและมีการ
สอดแทรกละครและบทละครเขา้ไปในเนือ้เรื่องอยู่ดว้ยด ูๆ ไปแลว้อาจชวนใหคิ้ดถึงลิเกของไทยเรา
แต่การแสดงจ๊าดไตนัน้ไม่ใช่ลิเกกบัเป็นการแสดงโชวศิ์ลปะต่าง ๆ อย่างละนิดอย่างละหน่อย เช่น 
การรอ้งเลน่เตน้ร  าการแสดงละครและการแสดงดนตรีโดยเราจะเห็นไดว้่ามีวิธีการด าเนินเรื่องจะไม่
เป็นเสน้ตรงเหมือนกับลิเกตั้งแต่ตน้จนจบในกาแสดงจ๊าดไตมักจะมุ่งเน้นไปในการแสดงศิลปะ  
ต่าง ๆ อย่างละนิดอย่างละหน่อยมากกว่าแต่พอถึงช่วงเวลานึงเคา้จะหยิบยกเรื่องคณุงามความดี
เขา้มาแสดงสอดแทรกไวอีกดว้ย 
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งานประเพณีตักบาตรพระร้อย 
 

 
 

ภาพประกอบ 4 เป็นภาพถ่ายคานหาบพระพทุธของขบวนน าหนา้พระสงฆ ์
 ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ ์2561 

 
งานตักบาตรพระรอ้ยของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ (ไต) ซึ่งในการลงพืน้ที่ครัง้นีน้ัน้ตรงกับ

วันที่ 11 กุมภาพัน 2561 ณ บริเวณทางเขา้ชุมชนและวัดไทใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ในวันนีไ้ดม้ี
กลุ่มชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) ที่อาศยัอยู่ในทุก ๆ ที่ของกรุงเทพมหานครมารวมตวักนัท าบุญตักบาต
ในงานประเพณีตกับาตพระรอ้ยเต็มสองขา้งถนนหนา้ชมุชนของชาวไทใหญ่โดยจะมีขบวนพานเงิน
พานทองน าหนา้คานแบกหามพระพทุธรูปหลงัจากนัน้จึงตามมาดว้ยพระสงฆ ์ชาวไทใหญ่ที่อาศยั
อยู่ในกรุงเทพมหานครต่างเตรียมขาวสารอาหารแหง้และเงินทองมาท าบุญในงานประเพณีตัก
บาตรพระรอ้ยกนัในวนันี ้
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งานประเพณีวันสงกรานต ์
 

 
 

ภาพประกอบ 5 บรรยากาศในช่วงเชา้ของการท าบญุในงานประเพณีวนัสงกรานต ์ 
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 14 เมษายน 2561 

 
บรรยากาศในช่วงเชา้เต็มไปดว้ยชาวไทใหญ่เป็นจ านวนมากต่างคนก็ต่างหอบหิว้ดอกไม้

บูชาพระและธูปเทียนไวใ้นมือทุกคนต่างม่งหนา้เดินขึน้ชัน้ 2 ของศาลาในชุมชนไทใหญ่เพื่อขึน้ไป
กราบพระสวดมนตแ์ละฟังเทศน์นีคื้อบรรยากาศการท าบุญของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ (ไต) ใน
กรุงเทพมหานคร ชาวไทใหญ่หรือชาวไตที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและในเขตปริมณฑลต่าง
ร วมตั ว กั น เ ดิ นท า งม าที่  ชุ ม ชน วั ด ไ ท ใ ห ญ่ เ นื่ อ ง จ า กที่ นี่ คื อ จุ ด ศู น ย์ ร ว ม ให ญ่ของ 
กลุม่ชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) ที่เขา้มาอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
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ภาพประกอบ 6 การท าขนมขา้วมลูห่อเดือน 5  
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 13 เมษายน 2561 

 
ในวันสงกรานตข์องกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ (ไต) นั้นถึงจะเหมือนกันกับชาวไทของเราก็

ตามแต่ก็มีอย่าหนึ่งที่ไม่เหมือนกันคือชาวไทญใหญ่จะมีการท าขนมข้าวมูลห่อเดือน 5 โดยจะ
ร่วมมือกันท าขึน้ในเฉพาะวันสงกรานตเ์ท่านั้น เพื่อเสมือนแด่การถวายใหพ้ระพุทธเจา้และเพื่อ
ถวายในแด่พระสงฆจ์ากนัน้ก็น าไปมอบใหก้ับญาติผูใ้หญ่หรือผูเ้ฒ่าผูแ้ก่เพื่อขอพรและขอขมาใน
ขณะที่เขา้ไปรดน า้ด าหวัผูใ้หญ่อีกดว้ย 
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ภาพประกอบ 7 ภาพการท าบญุสรงน า้พระ 
 ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 14 เมษายน 2561 

 
การท าบุญสรงน า้พระโดยกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ (ไต) จะท าการต่อท่อน า้ PVC และท า

บนัไดขึน้ไปเพื่อน าน า้ไปเทลงในรางท่อ PVC เพื่อใหน้ า้นัน้ไหลลงไปที่องคพ์ระประจ าวนัทุกองคไ์ด้
พรอ้ม ๆ กันโดยด้านล้างจะมีผู้คนมาช่วยกันลองน า้ใส่ถังเพื่ อให้คนชาวไทใหญ่ตักน ้าได้อย่า
สะดวกสบายในงานประเพณีวนัสงกรานตน์ี ้
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ภาพประกอบ 8 ภาพประกอบการบรรเลงดนตรีของวงกลองมองเซิง 
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 14 เมษายน 2561 

 
ในวันนีม้ีการบรรเลงดนตรีหรือการละเล่นดนตรีพืน้บา้นซึง้กลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ (ไต) 

หรือว่าไตนีถื้อกนัว่าวงกลองมองเซิงนีเ้ป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีความศกัดิส์ิทธิ์มีความเป็นสิรมิงคลซึ่งใน
พิธีมงคลหรือว่าในวันที่เป็นมงคลต่าง ๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ (ไต) นีเ้ราจะพบเห็นวงดนตรี
แบบนีอ้ยู่ในทุก ๆ งานร่วมประกอบการแสดงต่าง ๆ บางก็มีเช่นการร  านกกิ่ งกะหล่าการร  าโตร  า
ดาบร าวงเป็นตน้ นอกจากนัน้กลุ่มชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) ก็ยงัชอบบรรเลงเขาคอ้กบับรรยากาศใน
งานตลอดทัง้วนัไดอี้กดว้ยเพื่อใหเ้สียงเครื่องดนตรีที่เป็นสิรมิงคลนีอ้ยู่กบังานไปทัง้วนัอีกดว้ย 
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ภาพประกอบ 9 พิธีการรดน า้ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่เพื่อเป็นการขอพร  
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 14 เมษายน 2561 

 
ชาวไทใหญ่จะมีการน าขนมขา้วมูลห่อเดือน 5 โดยที่ร่วมกนัท ามือกันขึน้มาในเฉพาะวัน

สงกรานตเ์ท่านัน้เพื่อมอบใหก้บัญาติผูใ้หญ่หรือผูเ้ฒ่าผูแ้ก่เพื่อขอพรและขอขมาในขณะที่เขา้ไปรด
น า้ด าหวัผูใ้หญ่โดยการรดน า้ครงันีน้ัน้จดัอยู่ที่หมู่บา้น ทีเค บางบอน พระราม 
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งานประเพณีวันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา 
 

 
 

ภาพประกอบ 10 บรรยากาศการบรรเลงดนตรีของวงกลองมองเซิงในงานประเพณีวนัเขา้พรรษา 
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2561 

 
วนัเขา้พรรษาของกลุ่มชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) ในกรุงเทพมหานคร นัน้ไม่มีความแตกต่าง

จากของชาวไทยเราเลยในเวลาช่วงเชา้จะเต็มไปดว้ยผูค้นกลุ่มชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) จ านวนมาก
ที่มาร่วมกันท าบุญในวันเขา้พรรษานีซ้ึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ (ไต) นั้นจะใหค้วามส าคัญกับวัน
ส าคัญทางศาสนาเป็นอย่างมากถึงกับว่าถา้งานที่ท าอยู่ในกรุงเทพมหานครนัน้ไม่หยุดกลุ่มชาติ
พนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) ก็จะตอ้งลางานออกมาเพื่อมาท าบุญในวนัเขา้และวนัออกพรรษากนัเลยทีเดียว
เพราะกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ (ไต) นั้นต่างถือกันว่างานยังต้องท าอีกหลายวันแต่วันส าคัญทาง
ศาสนาเช่นเขา้พรรษาและออกพรรษานัน้ในหนึ่งปีนัน้ก็มีแค่ครัง้เดียวจึงจ าเป็นที่จะตอ้งมาท าบุญ
ใหไ้ด ้โดยการบรรเลงดนตรีของที่เราพบเจอในวนัเขา้พรรษานีคื้อวงกลองมองเซิงมาบรรเลงดนตรี
หรือท าการละเล่นดนตรีพืน้บา้นซึง้กลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ (ไต) นีถื้อกันว่าวงกลองมองเซิงนีเ้ป็น
เคร่ืองดนตรีท่ีมีความศักดิ์สิทธิ์มีความเป็นสิริมงคลซึ่งในพิธีมงคลหรือว่าในวันที่เป็นมงคลต่าง ๆ 
ของกลุ่มชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) นีจ้ะพบเห็นวงดนตรีแบบนีอ้ยู่ในทุก ๆ งานมงคลกลุ่มชาติพันธุ์ไท
ใหญ่ (ไต) ต่างรว่มกนับรรเลงเขาคอ้กบับรรยากาศในงานตลอดทัง้วนัเขา้พรรษาเพื่อใหเ้สียงเครื่อง
ดนตรีที่เป็นสิรมิงคลนีอ้ยู่กบังานวนัเขา้พรรษาไปตลอดทัง้วนัอีกดว้ย 
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1.1.2 ด้านวิถีชีวิต 
วิถีชีวิ ติความเป็นอยู่ของชาวไทใหญ่ในกรุงเทพมหานครนั้น มีความเป็นอยู่ เฉก

เช่นเดียวกบัแรงงานจากประเทศพม่าบา้งก็รบัจ่างท างานบา้นก็ท างานโรงงานแต่เรามกัจะสงัเกต
ไดจ้ากการแต่งกายของกลุ่มชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) ที่จะมีความโดดเด่นไม่เหมือนกบักลุม่ชาติอ่ืน ๆ 
โดยเฉาะเสือ้ผา้เครื่องแต่งกายและเครื่องประดบัของกลุ่มชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) นัน้มกัจะมีสีที่โดด
เด่นทัง้ของผูช้ายและของผูห้ญิงบางคนก็โพกผา้ไวบ้นศีรษะมทีัง้ชายและหญิงบางคนก็สะพายย่าม
ไวใ้ชแ้ทนกระเป๋า แต่ในบางส่วนก็จะแต่งกายเป็นแบบชุดสากลทั่วไปแต่เราจะมีจุดสงัเกตไดจ้าก
กระเป๋าย่ามลายเสือ้ที่มกัจะมีภาษาไทใหญ่และธงชาติหรือเสืออยู่ดว้ยเสมอเพราะกลุม่ชาติพนัธุไ์ท
ใหญ่ (ไต) นีถื้อว่าเสือเป็นสตัวท์ี่กลา้หาญและสง่างามส่วนสีของธงชาติจะมีอยู่ดว้ยกนัทัง้หมดสาม
สีคือ แดง เหลือง เขียว สีแดงหมายถึงชาติเลือดเนือ้สีเหลืองหมายถึงศาสนาสีเขียวหมายถึงความ
ร่ม รื่ น และความอุดมสมบู รณ์  ส่ วนอาหารการกิ นของ กลุ่ ม ชา ติพันธุ์ ไ ท ใหญ่  ( ไ ต )  
ในกรุงเทพมหานครนั้นจะมีชาวไทใหญ่บางส่วนที่ติดต่อสั่งซื่ออาหารจากอ าเภอแม่สายจังหวัด
เชียงรายเพื่อน ามาขายใหก้ับกลุ่มชาติพนัธุ์ของตนใหไ้ดร้บัประทานอาหารที่เป็นของประเทศชาติ
ของตนเองเพื่อที่จะไดรู้ส้ึกเหมือนอยู่ในประเทศรฐัฉานตลอดเวลา บา้นเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ไท
ใหญ่ (ไต) ในกรุงเทพมหานครนั้นส่วนใหญ่กลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ (ไต) ในกรุงเทพนั้นมักจะเช่า
บา้นเรือนในกรุงเทพมหานครอยู่กนัมากกว่าบางสว่นก็อยู่กบัวดัหรือบรเิวรใกล ้ๆ วดั 
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ภาพประกอบ 11 ลกัษณะเสือ้ผา้เครื่องแต่งกายของผูห้ญิง  
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 24 ตลุาคม 2561 

 
ลกัษณะเสือ้ผา้เครื่องแต่งกายของผูห้ญิงจะมีสีที่สดใสสวยงามเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะของ

ชาวไต (ไทใหญ่) 
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ภาพประกอบ 12 ลกัษณะเสือ้ผา้เครื่องแต่งกายของผูช้าย 
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 24 ตลุาคม 2561 

 
ลกัษณะเสือ้ผา้เครื่องแต่งกายของผูช้ายไต (ไทใหญ่) ชุดแต่งกายจะมีสีที่สดใสสวยงาม

เป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะของชาวไต (ไทใหญ่) 
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ภาพประกอบ 13 ลกัษณะการแต่กายของกลุม่ชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) ทัง้ชายและหญิง 
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 4 กมุภาพนั 2562 

 
ลกัษณะการแต่กายของกลุ่มชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) ทัง้ชายและหญิงชอบแต่งตวัสบาย ๆ 

ดว้ยชดุผา้ฝ่ายเสือ้แขนยาวผ่าหนา้กางเกงขาก๊วยมาเป็นเวลานานบา้งคนก็นิยมโพกผา้ไวบ้นศีรษะ
ดว้ยซึ่งการโพกผา้นีช้าวไต (ไทใหญ่) นัน้เรียกว่าการเทียนผา้นัน้เอง ผา้ผืนใหญ่สีชมพูหมายถึง
ผูช้ายที่ยงัไม่ไดแ้ต่งงานสีเหลืองคือแต่งงานแลว้ส่วนสีขาวหมายถึงผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ ซึ่งผ้าเทียนศีรษะนี ้
เป็นผา้อเนกประสงคใ์ชห้่มคลุมร่างกายหรือใชป้ระโยชนอ่ื์น ๆ ตามแต่สถานการณส์่วนผูห้ญิงไต 
(ไทใหญ่) มกัจะสวมเสือ้คอกลมแขนยาวตวัอย่างในรูปนีคื้อแบบดัง้เดิมเรียกว่าเสือ้ป๊ัด 
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ภาพประกอบ 14 ลกัษณะอาหารการกิน 
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 24 ตลุาคม 2561 

 
อาหารการกินของกลุ่มชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) ในกรุงเทพมหานครโดยพ่อคา้แม่คา้จะท า

การสั่งมาจากอ าเภอแม่สายจงัหวดัเชียงราย 
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ภาพประกอบ 15 ปากซอยทางเขา้ตลาดชมุชนไทใหญ่ในกรุงเทพมหานคร 
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 24 ตลุาคม 2561 

 
ในยามเชา้และยามเย็นนัน้จะดไูม่ค่อยออกเพราะว่าชาวไทใหญ่นัน้จะปะปนกับผูค้นใน

เวลาที่ตอ้งออกท างานและเลิกงานในกลางใจเมืองของกรุงเทพมหานครแต่พอลองเดินเขา้ไปใน
ซอยจะมีความรูส้กึว่าเรานัน้อยู่แถว ๆ ตลาดแม่สายเลยทีเดียว 
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ภาพประกอบ 16 ภาพบรรยากาศการชือ้ขายเสือ้ผา้ในตลาดชมุชนไทญใหญ่ในกรุงเทพมหานคร 
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 24 ตลุาคม 2561 

 
ชาวไทใหญ่นั้นจะน าเสื ้อผ้ามาจากทางแม่สายหรือมาจากที่  ที่ขาวไทใหญ่อยู่ทาง

ภาคเหนือของประเทศไทยมาจ าหน่ายขายให้กับพี่น้องของตนเองเพื่อท าให้ทุกคนนั้นไม่ได้มี
ความรูส้กึว่าอยู่ไกลบา้นไกลเมืองจากรฐัฉานหรือในที่ต่าง ๆ ที่พวกเขาจากมา 

 
1.1.3 ด้านความเชื่อ 

กลุ่มชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) นัน้มีความเคารพผีบา้นผีเมืองซึ่งมีความเชื่อกนัว่าเป็นผูส้รา้ง
เมือง หากจะตอ้งเดินทางไปไหนมาไหนหรือจะมีพิธีกรรม ต่าง ๆ จะตอ้งมีการกราบไหวผ้ีเจา้เมือง
เพื่อเป็นการบอกกล่าวและใหผ้ีเจา้เมืองคุม้ครองและในวันขึน้ปีใหม่นัน้จะมีการจุดเทียนดว้ยกนั 
12 เล่ม เพื่อเป็นตวัแทน 12 เดือนในรอบ 1 ปี โดยมกัจะจุดไวท้ี่ศาลเจา้เมืองประจ าเมืองตามที่ตน
อยู่ กลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ (ไต) นัน้นับถือศาสนาพุทธโดยสงัเกตไดจ้ากวัดและเจดียท์ี่มีในแต่ละ
เมืองของกลุ่มชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต)นัน้และในแต่ละบา้นนัน้จะมีหิง้พระไวก้ราบไหวบู้ชาโดยจะมี
การเปลี่ยนอาหารคาวหวานที่บูชาพระทุก ๆ วนัเป็นประจ า กลุ่มชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) นัน้มีความ
เคร่งครดัในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากหากบา้นไหนมีลูกชายก็จะตอ้งใหบ้วชเป็นพระภิกษุ
อย่างน้อย 1 รูปโดยเชื่ อกันว่าจะเ ป็นการท าบุญให้กับครอบครัวและเป็นการสืบทอด
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พระพุทธศาสนาดว้ย และความเชื่ออีกอย่างหนึ่งนัน้มีความเชื่อเรื่องเก่ียวกับรอยสักหรือการสัก
ยนัตโ์ดยมีความเชื่อกนัว่าจะสามารถท าใหร้่างกายแข็งแรงหรือในเวลายามออกศึกสงครามอาวุธ
ต่าง ๆ จะไม่สามารถท าอนัตรายได ๆ ใหก้บัผูท้ี่สกัยนัตไ์ดเ้พราะในน า้หมึกที่ใชใ้นการสกัยันตน์ัน้
จะมีตวัยาสมนุไพรผสมไวด้ว้ย แต่เดิมนัน้จะสกัยนัตก์นัทัง้ตวัแต่ในปัจจบุนันีค้นรุน่ใหม่แทบจะไม่มี
ใครนิยมสกัยนัตแ์บบโบราณกนัอีกแลว้ยงัคงเหลือแต่เพียงคนเฒ่าคนแก่ที่มีอายุโดยประมาณ 50 
ปีขึน้ไปที่ยงัหลงเหลือลอยสกัยนัตอ์ยู่ในร่างกาย และ วิถีชีวิตในทกุ ๆ วดัจะมีการเดินทางไปท าบุญ
ตักบาตรและฟังธรรมเทศนารวมทัง้ยังช่วยกันร่วมบริจาคเงินและบูรณะศาสนาสถานต่าง ๆ ของ
ตนอีกดว้ย 
 

2. ดนตรีของกลุ่มชาตพิันธุไ์ทใหญ่ (ไต)ในกรุงเทพมหานคร (โรงเรียนตุมต้น
ไตย) 

2.1 วัฒนธรรมทางดนตรี 
จากการลงพืน้ที่ผูว้ิจยัไดพ้บว่าโรงเรียนตมุตน้ไตยนัน้คือสถานศึกษาที่ท าการฝึกสอน

ดนตรีและศิลปะพืน้บา้นรวมไปถึงภาษาและวัฒนธรรมทั้งหมดของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ (ไต)  
ที่อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครส่วนดนตรีที่ไดพ้บเจอในการเรียนการสอนของโรงเรียนตมุตน้ไตยนี ้
ไดแ้ก่การบรรเลงดนตรีของวงกลองกน้ยาว มอง เซิง และการแสดงการฟ้อนร  าต่าง ๆ ประกอบกับ
วงกลองกน้ยาว มอง และเซิง เช่น การฟ้อนเจิงหรือการฟ้อนเจิงนีคื้อการร  าแสดงศิลปะการต่อสู้
ต่าง ๆ นัน้เอง เช่น ฟ้อนการต่อสูด้ว้ยมือเปล่า ฟ้อนกระบอง ฟ้อนดาบ การร  านกกินรีหรือถูกเรียก
กนัอีกอย่างว่าการร  านกกิ่งกะหล่า การร  าโต และการฟ้อนกลา้ป่านก๋องซึ่งกลา้ป่านก๋องนีคื้อการร  า
วงนัน้เอง นอกจากนัน้ยงัไดพ้บการเรียนการสอนดนตรีและการแสดงศิลปะแบบมหรสพครบเครื่อง
อีกดว้ยนัน้ก็คือการแสดงจ๊าดไต  ซึ่งจ๊าดไตนัน้มีประวติัและความเป็นมาคือ จ๊าดไตนัน้นิยมแสดง
กนัในงานบญุงานเทศกาลต่าง ๆ และไดถ้กูประดิษฐ์คิดคน้ขึน้โดยท่านอาจารยอ์อเจ่ยะเมื่อปี พ.ศ.
2486 พายหลงัจากนัน้ในปีต่อมาก็ไดม้ีการเผยแพร่แสดงไปทั่ว โดยเริ่มต้นจากจุดก าเนิดครัง้แรก 
ณ เมืองสี่ปอ้ซึ่งตัง้อยู่ทางภาคเหนือของประเทศรฐัฉาน จวบจนวนันีไ้ดม้ีการแสดงจ๊าดไตกนัมา 60 
กว่าปีไดแ้ลว้ ท่านอาจารยอ์อเจ่ยะนัน้ไดคิ้ดคน้การแสดงจ๊าดไตโดยการหยิบเอาเครื่องดนตรีของไต
หรือชาวไทใหญ่มาผสมผสานเข้าด้วยกันกับบทเพลงโบราณของชาวไตหรือไทใหญ่แล้วน าขึน้
แสดงบนเวทีโดยวิธีการรอ้งเล่นเตน้ฟ้อน ซึ่งในสมยัปี พ.ศ.2486 ถือกนัว่าเ ป็นเรื่องแปลกใหม่ของ
ชาวไตหรือไทใหญ่กันมากในสมัยนัน้ในปี พ.ศ.2501 ไดเ้กิดเหตุการณส์ูร้บกันระหว่างกองก าลัง
ทหารพม่าและกองก าลังทหารไทใหญ่ ชาวบ้านจ านวนมากได้อพยพหนีภัยสงครามเข้ามาสู่
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ประเทศไทยโดยไดม้ีการอพยพเขา้มาทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายและเชียงใหญ่ โดยมากอง
บญัชาการใหญ่อยู่ที่หมู่บา้นเปียงหลวงอ าเภอเวียงแหงจงัหวดัเชียงใหม่ ในปี พ.ศ.2514 คณะการ
แสดงจ๊าดไตได้เดินทางจากประเทศรัฐฉานเข้าสู่หมู่บ้านเปียงหลวงอ าเภอเวียงแหงจังหวัด
เชียงใหม่ในประเทศไทยครั้งแรกโดยเข้ามาตามค าเชิญของนายพลโมเฮงเพื่อสรา้งขวัญและ
ก าลงัใจใหท้หารและประชาชนชาวไทใหญ่ที่อพยพเขา้มาอยู่ที่หมู่บา้นเปียงหลวงอ าเภอเวียงแหง
จังหวัดเชียงใหม่ จึงไดเ้ป็นตน้ก าเนิดของการแสดงจ๊าดไตในประเทศไทยครัง้ตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา
โดยทางโรงเรียนตุมตน้ไตยนีก้็ไดม้ีการเรียนการสอนดนตรีและการแสดงจ๊าดไตนีอ้ยู่ดว้ยซึ่งบท
เพลงและท านองที่ผูว้ิจยัไดพ้บจากการลงพืน้ที่นัน้ไดแ้ก่ ท านองเพลงหยอบย่อน ท านองเพลงล่อง
คง ท านองตะรอหมากป้าว เพลงเปิดม่าน ท านองเพลง ซี 1 และ ซี 2 และบทเพลงโหมโรงทัง้หมด 
9 เพลง 12 ท่อนเพลง  

 
2.2 ประวัติโรงเรียนตุมต้นไตย 

เริ่มกอตัง้และเผยแพร่แบบแผนการสอนของโรงเรียนตัง้แต่วนัที่ 11 เดือน 11 ปี 2011  
โดย ครูหนุ่มฮกัไตย  เจ็ดจอมจาย (ผูอ้  านวยการโรงเรียนตมุตน้ไตย) ค าว่า ตมุตน้ไตหมายถึงศนูย์
รวมแบบแผลเพื่อพฒันาและอนรุกัษ์ความเป็นไต วนัที่เปิดเป็นทางการวนัแรกคือวนัที่ 13 กนัยายน 
2013 ที่ ซอย นวมินทร ์145 แขวงนวลจันทร ์เขตบึงกุ่ม  โดยมุ่งเน้นทางด้านภาษาดนตรีและ
วฒันธรรมทัง้หมดทุกแขนงของชาวไทใหญ่โดยโรงเรียนตมุตน้ไตนัน้จะท าการสอนทุกอย่างที่เป็น
วฒันธรรมดัง้เดิมของไตหรือกลุม่ชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต)นัน้เองเพื่อไม่ใหล้กูหลานชาวไตหรือไทใหญ่
ไม่หลงลืมวฒันธรรมของตนไป การศึกษาวฒันธรรมทางดนตรีของกลุ่มชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) ใน
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนตมุตน้ไตย ซอย นวมินทร ์145 แขวงนวลจนัทร ์เขตบงึกุ่ม เป็นการศึกษา
ส ารวจและสืบค้นข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมทางดนตรีของกลุ่ม ชาติพันธุ์ ไทใหญ่ (ไต)  
ในกรุงเทพมหานคร ดว้ยการเชื่อมโยงประวัติศาสตร ์ความเชื่อ ประเพณี ลกัษณะของดนตรีของ
กลุ่มชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) ในกรุงเทพมหานคร มีการแพร่กระจายทางดนตรีมาอย่างไร รวมไปถึง
การอนุรกัษ์ของดนตรี เพื่อตอ้งการอธิบายถึงความเขม้แข็งทางวฒันธรรมและดนตรีของกลุ่มชาติ
พนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) ในกรุงเทพมหานคร โรงเรียนตมุตน้ไตย ซอย นวมินทร ์145 แขวงนวลจนัทร ์เขต
บึงกุ่ม นั้นเป็นสถานที่ ที่มีชาวไทใหญ่ไปท าการศึกษาในระบบวิชาทั่วไปแถมยังเป็นสถานที่  
ฝึกสอนวัฒนธรรมประเพณีส าคัญต่าง ๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ (ไต) ในกรุงเทพมหานครมา
เป็นเวลานาน 
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2.3 ประวัติดนตรี 
จากการลงพืน้ที่จากภาคสนาม ณ โรงเรียนตุมต้นไตย ซอย นวมินทร ์145 แขวง

นวลจันทร ์เขตบึงกุ่มผลคือว่ากลุ่มชาติพันธุไ์ทใหญ่ (ไต) ที่นี่ไม่มีวงดนตรีแต่กับเป็นที่ฝึกสอนนกั
ดนตรีและวฒันธรรมต่าง ๆ ในทกุ ๆดา้นของกลุม่ชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) ในกรุงเทพมหานครอีกทัง้ผู ้
ที่เรียนดนตรีในปัจจบุนัเมื่อจบหลกัสตูรจากโรงเรียนตมุตน้ไตย ซอย นวมินทร ์145 แขวงนวลจนัทร ์
เขตบึงกุ่มแลว้ต่างก็กลบัไปเปิดเป็นโรงเรียนตมุตน้ไต 2 ขึน้มาใหม่ ณ รฐัฉานประเทศพม่าอีกดว้ย 
ผูว้ิจยัไดพ้บว่าโรงเรียนตมุตน้ไตยนัน้นอกจากจะเป็นสถานศึกษาที่ท าการฝึกสอนดนตรีและศิลปะ
พืน้บา้นแลว้ยังสอนภาษาและวัฒนธรรมทั้งหมดของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ (ไต) ที่อาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานครส่วนดนตรีที่ไดพ้บเจอในการเรียนการสอนของโรงเรียนตุมตน้ไตยนีไ้ดแ้ก่การ
บรรเลงดนตรีของวงกลองกน้ยาว มอง เซิง และการแสดงการฟ้อนร าต่าง ๆ ประกอบกบัวงกลองกน้
ยาว มอง และเซิง เช่น การฟ้อนเจิงหรือการฟ้อนเจิงนีคื้อการร  าแสดงศิลปะการต่อสูต่้าง ๆ นัน้เอง 
เช่น ฟ้อนการต่อสูด้ว้ยมือเปล่า ฟ้อนกระบอง ฟ้อนดาบ การร  านกกินรีหรือถูก เรียกกนัอีกอย่างว่า
การร  านกกิ่งกะหล่า การร  าโต และการฟ้อนกลา้ป่านก๋องซึ่งกลา้ป่านก๋องนีคื้อการร  าวงนัน้เอง ใน
ทุก ๆ ครัง้ที่ผูว้ิจยัลงพืน้ที่ทางภาคสนามนั้นจะพบว่าเมื่อไรก็ตามที่ชาวไทใหญ่มีงานประเพณีทาง
พุทธศาสนาหรืองานมงคลต่าง ๆ สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ไดคื้อการฟ้อนกิ่งกะหร่าและโต เมื่อเสียงฆอ้ง
เสียงกลองดงัขึน้ นกัแสดงที่ใสช่ดุกิ่งกะหรา่ซึ่งดคูลา้ยนกและนกัแสดงที่ใสชุ่ดโตซึ่งดคูลา้ยกวาง จะ
ออกมาวาดลวดลายการฟ้อนตามแบบฉบับของชาวไทใหญ่ ด้วยท่วงท่าและลีลาที่ เร ้าใจ 
เสียงดนตรีจะสอดรบักับการสะบัดปีกสะบัดมือของนักแสดงกิ่งกะหล่า และการเคลื่อนไหวของ
นักแสดงโตซึ่งดูราวกับสัตว์ที่มีชีวิตจริง ท าให้การแสดงชุดนีน้่าดูน่าชมยิ่งนัก  และค าว่าค าว่า 
กิ่งกะหลา่นัน้มาจากภาษาบาลีว่าหมายถึงกินนรีหรือกินนราซึ่งเป็นสตัวใ์นนิยายประเภทอมนุษยท์ี่
มีหวัเป็นคนมีตวัเป็นนกอาศยัอยู่ในป่าหิมพานต ์ส่วนค าว่า โต นัน้เป็นสตัวใ์นนิยายเหมือนกนั ค า
ว่า "โต” ในพจนานกุรมไทยบอกว่าเป็นค าโบราณหมายถึง "สิงโต” แต่โตที่เป็นการแสดงของชาวไท
ใหญ่นัน้ดยูงัไงก็ไม่เหมือนสิงโตออกไปทางกวางมากกว่า ผูว้ิจยัจึงถามผูรู้ช้าวไทใหญ่ (ครูทวีศักดิ์  
หน่อค า) ท่านบอกว่าเป็นสัตว์ที่ เกิดจากการผสมของสัตว์ ๙ ชนิดซึ่งก็คงเป็นประเภทสัตว ์
ป่าหิมพานตท์ี่ผสมสตัวต์วัโนน้ตวันี ้จนดแูปลก ๆ กิ่งกะหล่าและโตนัน้มีความเชื่อกนัว่ามีมาตัง้แต่
ในเมื่อสมยัพระพทุธองค ์(พระพทุธเจา้) ไดเ้สด็จไปโปรดพระพทุธมารดาที่สวรรคช์ัน้ดสุิตและอยู่จ  า
พรรษาที่นั่น ๑ พรรษา เมื่อออกพรรษาแลว้ พระพทุธองค์ไดเ้สด็จลงจากสวรรคแ์ลว้เหล่าทวยเทพ
และสตัวป่์าหิมพานตต่์างออกมารบัเสด็จกนัพรอ้มหนา้และวนันัน้จึงเป็นวนัที่เกิดปาฏิหาริย ์ที่โลก
ทัง้สาม คือ สวรรค ์มนุษย ์และนรก ต่างมองเห็นกนัไดห้มด หรือที่เราเรียกว่า "วนัพระเจา้เปิดโลก” 



  52 

และสตัวใ์นนิยายทัง้สองนีคื้อกิ่งกะหลา่และโตก็มีมนษุยม์องเห็นว่า ออกมาส าแดงกิรยิาอาการต่าง 
ๆ เป็นการฟ้อนรบัเสด็จดว้ย ชาวไทใหญ่จึงถึงกนัว่าเมื่อไหรท่ี่มีงานมงคลต่าง ๆ จะตอ้งมีการแสดง 
2 อย่างนีใ้หเ้ห็นอยู่ตลอดในทุก ๆ งาน นอกจากนัน้ยงัไดพ้บการเรียนการสอนดนตรีและการแสดง
ศิลปะแบบมหรสพครบเครื่องอีกดว้ยนั้นก็คือการแสดงจ๊าดไต ซึ่งจ๊าดไตนั้นมีประวัติและความ
เป็นมาคือ จ๊าดไตนัน้นิยมแสดงกันในงานบุญงานเทศกาลต่าง ๆ และไดถู้กประดิษฐ์คิดคน้ขึน้โดย
ท่านอาจารยอ์อเจ่ยะเมื่อปี พ.ศ.2486 พายหลงัจากนัน้ในปีต่อมาก็ไดม้ีการเผยแพร่แสดงไปทั่ว 
โดยเริ่มตน้จากจุดก าเนิดครัง้แรก ณ เมืองสี่ป้อซึ่งตัง้อยู่ทางภาคเหนือของประเทศรฐัฉาน จวบจน
วนันีไ้ดม้ีการแสดงจ๊าดไตกันมา 60 กว่าปีไดแ้ลว้ ท่านอาจารยอ์อเจ่ยะนัน้ไดคิ้ดคน้การแสดงจ๊าด
ไตโดยการหยิบเอาเครื่องดนตรีของไตหรือชาวไทใหญ่มาผสมผสานเขา้ดว้ยกนักบับทเพลงโบราณ
ของชาวไตหรือไทใหญ่แลว้น าขึน้แสดงบนเวทีโดยวิธีการรอ้งเล่นเตน้ฟ้อน ซึ่งในสมยัปี พ.ศ.2486 
ถือกันว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่ของชาวไตหรือไทใหญ่กันมากในสมัยนั้นในปี พ.ศ.2501 ได้เกิด
เหตกุารณส์ูร้บกนัระหว่างกองก าลงัทหารพม่าและกองก าลงัทหารไทใหญ่ ชาวบา้นจ านวนมากได้
อพยพหนีภัยสงครามเข้ามาสู่ประเทศไทยโดยได้มีการอพยพเข้ามาทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เชียงรายและเชียงใหญ่ โดยมากองบญัชาการใหญ่อยู่ที่หมู่บา้นเปียงหลวงอ าเภอเวียงแหงจงัหวดั
เชียงใหม่ ในปี พ.ศ.2514 คณะการแสดงจ๊าดไตไดเ้ดินทางจากประเทศรฐัฉานเขา้สู่หมู่บา้นเปียง
หลวงอ าเภอเวียงแหงจงัหวดัเชียงใหม่ในประเทศไทยครัง้แรกโดยเขา้มาตามค าเชิญของนายพลโม
เฮงเพื่อสรา้งขวญัและก าลงัใจใหท้หารและประชาชนชาวไทใหญ่ที่อพยพเขา้มาอยู่ที่หมู่บา้นเปียง
หลวงอ าเภอเวียงแหงจงัหวดัเชียงใหม่ จึงไดเ้ป็นตน้ก าเนิดของการแสดงจ๊าดไตในประเทศไทยครัง้
ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา จนกระทั่งถึงวันที่ 11 เดือน 11 ปี 2011 ไดม้ีการเริ่มกอตั้งและเผยแพร่แบบ
แผนการสอนของโรงเรียนขึน้มา โดย ครูหนุ่มฮักไตย  เจ็ดจอมจาย (ผูอ้  านวยการโรงเรียนตุมตน้
ไตย) ค าว่า ตมุตน้ไตหมายถึงศนูยร์วมแบบแผลเพื่อพฒันาและอนุรกัษ์ความเป็นไต วนัที่เปิดเป็น
ทางการวันแรก คือวันที่  13 กันยายน  2013 ที่  ซอย  นวมินทร์ 145 แขวงนวลจันทร์  
เขตบงึกุ่ม 

 
 
 
 
 



  53 

 3. สภาพปัจจุบันของดนตรี 
สภาพปัจจบุนัของดนตรีคือนกัเรียนของโรงเรียนตมุตน้ไตยที่จะรวมตวักนัมาเรียนทุก ๆ 
วันอาทิตย์โดยแต่ละคนจะต้องเรียนทุกเครื่องดนตรีทุกคนจะสามารถปฏิบัติไดทุ้ก  ๆ 

เครื่องเช่นกันแต่จะมี เครื่องเอกของตนแตกต่างกันออกไป  วัฒนธรรมดนตรีไทใหญ่ใน
กรุงเทพมหานครใน จากการที่ผูว้ิจยัลงพืน้ที่พบเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี ๒ ประเภท ไดแ้ก่ มอง
แว็งหรือเรียกอีกชื่อว่ามองตาล เป็นเครื่องดนตรีที่มีลกัษณะคลา้ยกับฆอ้งวงของไทยแต่วางเรียง
เป็นแผง ประสมอยู่ในวงจา้ดไต ท าหนา้ที่ด  าเนินท านองโดยมีบทบาทส าคัญกบัผูข้บัรอ้งและนางร  า 
และฆอ้ง มีลกัษณะคลา้ยคอกของเปิงมางแต่เปลี่ยนจากกลองไปเป็นฆอ้งทองเหลืองแทน นิยม
น ามาใชใ้นวงจา้ดไตโดยใชบ้รรเลงควบคู่ไปกบัมองแวงหรือมองตาล จงัหวะกลองที่ใชใ้นวงจา้ดไต
เรียกว่า เช่าลงป้ัด มี ๑๒ จงัหวะ แบ่งออกเป็น การบรรเลงดนตรีที่ไม่ประกอบการแสดง การบรรเลง
ประกอบการร่ายร  าและการแสดง วัฒนธรรมการถ่ายทอดดา้นดนตรีพบว่า การถ่ายทอดความรู้
ดา้นดนตรีไทใหญ่เป็นไปอย่างมีการเรียนรูเ้ป็นรูปแบบชดัเจนของการปรบัปรุงบทเพลงต่าง ๆ ให้
เกิดความลงตัวขึ ้นโดยครูทวีศักดิ์  หน่อค า จึงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในแบบของโรงเรียน 
ตมุตน้ไตย 
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3.1 นักดนตรี 
 

 
 

ภาพประกอบ 17 ภาพประกอบนกัดนตรีคนที่ 1  
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 

 
ผูก้่อตัง้และอ านวยการโดยคณุหนุ่มฮกัไตย เจ็ดจอมจาย หรือนายเนตร ์ขจรมรศิลป์ คน

ไทยที่มีชีวิติเรร่อ่นตัง้แต่เด็กจนไดเ้ป็นลกูบญุธรรมของครูสอนดี ชาวไทใหญ่ท่านหนึ่งในอ าเภอเวียง
แหง จ.เชียงใหม่ และเป็นคนที่เคยคลกุคลีอยู่กับชาวไต ไดซ้ึมซบัวฒันธรรมไตมาตัง้แต่ตอนวัยรุ่น
เป็นตน้มาปัจจุบนัอายุ 49 ปี เกิดเมื่อวนัที่ 24 พฤศจิกายน 2514 ประกอบอาชีพผูร้บัเหมาตกแต่ง
บา้นอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
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ภาพประกอบ 18 ภาพประกอบนกัดนตรีคนที่ 2 
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 

 
ชื่อไทยตามบตัรบุคคลพืน้ท่ีสงูชื่อ นายทวีศกัดิ์  หน่อค า (ครู) หรือชื่อไตนรฐัฉานคือ นาย

หน่อค า  สี่ป้อ เกิด ปีจุลศักราช 1328 ปัจจุบนัอายุ 53 ปี พักอยู่จังหวัดปทุมธานี อาชีพ รบัเหมา 
งานสีทกุชนิดสงักดั บรษิัท เรืองวนา คอนสตรคัชั่นจ ากดั เขา้มาอยู่ในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2532 
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ภาพประกอบ 19 ภาพประกอบนกัดนตรีคนที่ 3 
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 

 
ชื่อ นายเมืองคอน อายุ 22 ปี เริ่มเรียนดนตรีครัง้แรกกับบิดาของตนหลงัจากนัน้ไดเ้ดิน

ทางเขา้มาเรียนกบัท่านครูทวีศกัดิ์  หน่อค า ท่ีกรุงเทพ ณ โรงเรียนตมุตน้ไต ซอย นวมินทร ์145 ได ้
2 ปี เครื่องเอกคือตะยอฮอน ปัจจุบนัประกอบอาชีพก่อสรา้ง คณุเมืองคอนนีคื้อนกัเรียนที่ก าลงัจะ
จบหลักสูตรวิชาดนตรีจากโรงเรียนตุมต้นไต ซอย นวมินทร ์145 และยังเป็นผู้ที่จะเป็นครูของ
โรงเรียนตมุตน้ไตสาขาที่ 3 ณ เมืองรฐัฉานประเทศพม่าคนต่อไปอีกดว้ย 

 



  57 

 
 

ภาพประกอบ 20 ภาพประกอบนกัดนตรีคนที่ 4  
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มนีาคม 2562 

 
ชื่อ นายแซ่นคง อาย ุ40 ปี เรียนกบัท่านครูทวีศกัดิ ์ หน่อค า ท่ีกรุงเทพ ณ โรงเรียนตมุตน้

ไต ซอย นวมินทร ์145 เป็นเวลา 1 ปี เครื่องเอกคือ ซี ปัจจุบันอาศัยอยู่ในกรุงเทพและประกอบ
อาชีพช่างเฟอนิเจอร ์
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ภาพประกอบ 21 ภาพประกอบนกัดนตรีคนที่ 5  
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 

 
ชื่อ นายหน่อวัน  เครือค าเฮิง อายุ 25 ปี เรียนกับท่านครูทวีศักดิ์  หน่อค า ท่ีกรุงเทพ ณ 

โรงเรียน    ตมุตน้ไต ซอย นวมินทร ์145 เป็นเวลา 2 ปี เครื่องเอกคือกลอง 6 ปา้ด ปัจจบุนัประกอบ
อาชีพช่างทาสี 

 
3.2 เคร่ืองดนตรี 

จากที่ผูว้ิจัยไดล้งพืน้ที่จากภาคสนามพบว่าเครื่องดนตรีของกลุ่มชาติติพันธ์ไทใหญ่
ในสถานศึกษาของโรงเรียนตน้ตายในกรุงเทพมหานครนั้นพบว่ามีดนตรีในลักษณะรูปแบบวง
ดนตรีดว้ยกนัทัง้หมด 2 ประเภทคือ แบบวงดนตรีจ๊าดไตและแบบวงกลองมองเซิง ดงันัน้ผูว้ิจยัจึง
จะขอแยกกลุ่มและประเภทของเครื่องดนตรีรวมไปถึงการแยกประเภทของวงดนตรีเพื่อใหง้่ายแก่
การศกึษาและคน้ควา้วิจยัดงัต่อไปนี ้
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การประสมวงดนตรีกลุ่มที่ 1 คือกลุ่มของวงจ๊าดไต 
การประสมวงดนตรีกลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มของวงจ๊าดไต ได้แก่ กลอง 6 ป้าดหรือ

เรียกว่ากลอง 6 หนา้ จะใชใ้นการควบคมุจงัหวะของวงจ๊าดไตและมีลกัษณะเสียงของเครื่องดนตรี
ดงันีคื้อ โนต้ตวั โด และ ซอล สลบัสบัเปลี่ยนกนัไปเรื่อย ๆ โดยกลองจะมีทัง้หมด 5 ใบแต่มี 6 หนา้ 
ใบที่ 5 นัน้จะมีดว้ยกนั 2 หนา้เช่นเดียวกบักลองตะโพนนัน้เอง วิธีการเทียบหนงักลอง 6 ปา้ดนัน้จะ
เทียบโดยใช้เครื่องดนตรีที่มีชื่อเรียกว่ามองตาลในการเทียบเสียงโดยเครื่องดนตรีชนิดนี ้จะมี
ลกัษณะและตวัอย่างดงัภาพประกอบดงัต่อไปนี ้

 

 
 

ภาพประกอบ 22 ภาพประกอบเครื่องดนตรีกลุม่ที่ 1 กลอง 6 ป้าด 
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 
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ภาพประกอบ 23 หนา้กองใบที่ 1 มีขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางอยู่ที่ 6 นิว้ 
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 

 

 
 

ภาพประกอบ 24 ดา้นขา้งกลองใบที่ 1 มีขนาดความยาวทัง้หมด 12 นิว้ 
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 
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ภาพประกอบ 25 หนา้กองใบที่ 2 มีขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางอยู่ที่ 7 นิว้ 
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 

 

 
 

ภาพประกอบ 26 ดา้นขา้งกลองใบที่ 2 มีขนาดความยาวทัง้หมด 12 นิว้ 
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 
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ภาพประกอบ 27 หนา้กองใบที่ 3 มีขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางอยู่ที่ 8 นิว้ 
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 

 

 
 

ภาพประกอบ 28 ดา้นขา้งกลองใบที่ 3 มีขนาดความยาวทัง้หมด 12 นิว้ 
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 
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ภาพประกอบ 29 หนา้กองใบที่ 4 มีขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางอยู่ที่ 8.5 นิว้ 
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 

 

 
 

ภาพประกอบ 30 ดา้นขา้งกลองใบที่ 4 มีขนาดความยาวทัง้หมด 13 นิว้ 
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 
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ภาพประกอบ 31 หนา้กองใบที่ 5 มีขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางอยู่ที่ 9 นิว้ 
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 

 

 
 

ภาพประกอบ 32 หนา้กองใบที่ 6 มีขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางอยู่ที่ 12 นิว้ 
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 
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ภาพประกอบ 33 ดา้นขา้งกลองใบที่ 5 และ 6 มีขนาดความยาวทัง้หมด 16 นิว้ 
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 

 
เครื่องดนตรีที่ 2 มีชื่อเรียกว่า ซี โดยจะประกอบไปดว้ยไมเ้คาะจงัหวะฉ่ิงฉาบและกลอง 2 

ใบ ซีมีหน้าที่ควบคุมจังหวะทั้งหมดของวงจ๊าดไต โดยซีนั้นจะบรรเลงควบคู่ไปกับกลอง 6 ป้าด
ตลอดเพลง เพราะฉะนัน้ดนตรีประกอบการแสดงจ๊าดไตจึงไดม้ีท่วงท านองที่เรียกว่า ซี 1 ซี 2 และ 
ซี 3 ตามจงัหวะต่าง ๆ ของเครื่องดนตรีชนิดนี ้และเครื่องดนตรีชนิดนีจ้ะมีลกัษณะและตวัอย่างดงั
ภาพประกอบดงัต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 34 ภาพประกอบเครื่องดนตรีกลุม่ที่ 2 ซี 
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 

 

 
 

ภาพประกอบ 35 ฉาบมีขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางอยู่ที่ 11 นิว้ 
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 
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ภาพประกอบ 36 คอกมีขนาดความยาวอยู่ที่ 13 นิว้ 
 ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 

 

 
 

ภาพประกอบ 37 ฉ่ิงมีขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางอยู่ที่ 3.5 นิว้ 
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 
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ภาพประกอบ 38 ดา้นหนา้กลองใบเล็กมีขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางอยู่ที่ 10 นิว้ 
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 

 

 
 

ภาพประกอบ 39 ดา้นขา้งและความยาวของกลองใบเล็ก 
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 

 
ดา้นขา้งและความยาวของกลองใบเล็กในชุดเครื่องดนตรี ซี ของวงจ๊าดไตนั้นมีขนาด

ความยาวที่ขนาด10 นิว้  
 



  69 

 
 

ภาพประกอบ 40 ดา้นหนา้กลองใบใหญ่มีขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางอยู่ที่ 13 นิว้ 
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัที่ 16 มีนาคม 2562 

 

 
 

ภาพประกอบ 41 ดา้นขา้งและความยาวของกลองใบใหญ่ 
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 

 
ดา้นขา้งและความยาวของกลองใบใหญ่ในชุดเครื่องดนตรี ซี ของวงจ๊าดไตนัน้มีขนาด

ความยาวที่ขนาด 12 นิว้ 
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เครื่องดนตรีที่ 3 และเครื่องที่ 4 นัน้เป็นประเภทเครื่องตีมีดว้ยกนัทัง้หมด 2 เครื่องดว้ยกนั
โดยจะมีชื่อเรียกดังต่อไปนี ้ 1 ฆ้องวงมีลักษณะเป็นคอกเหมือนกับเปิงมางแต่จะแขวนฆ้อง
ทองเหลืองไวใ้นวงแทน เครื่องที่ 2 คือ มองตาลหรือมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามองด ามีลกัษณะเรียง
กนัเป็นแผงแนวตัง้และแนวนอนโดยจะแขวนลกูมองด าหรือมองตาลไวด้า้นในแนวตัง้และแนวนอน
โดยเครื่องดนตรีทั้ง 2 ชนิดนีจ้ะมีหน้าที่ในการบรรเลงท านองลองลงมาจากตะยอฮอนและจะมี
ภาพประกอบดงัต่อไปนี ้
 

 
 

ภาพประกอบ 42 ภาพประกอบเครื่องดนตรทีี่ 3 เครื่องที่ 1 ฆอ้ง 
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บริสทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 

 
ฆ้อง ของวงจ๊าดไตนั้นมีขนาดที่ขนาดความของคอกอยู่ที่  53 นิ ้ว และจะมีลูกฆ้อง

ทองเหลืองแขวนอยู่ทัง้หมด 18 ลกูดว้ยกนั 
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ภาพประกอบ 43 ภาพประกอบเครื่องดนตรีที่ 4 เครื่องที่ 2 มองตาล 
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม  

 
มองตาล ของวงจ๊าดไตนัน้มีขนาดความยาวของคอกอยู่ที่ 47 นิว้ และจะมีลูกมองตาล

แขวนอยู่ทัง้หมด 18 แนวนอนจะแขวนทัง้หมด 15 ลกูและแนวตัง้ทัง้หมด 3 ลกูดว้ยกนั 
 

เครื่องดนตรีที่ 5 นั้นเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายมีชื่อเรียกว่า ตะยอฮอน ซึ่ง 
ตะยอฮอนนีเ้ป็นเครื่องดนตรีที่ใชท้ าหนา้ที่ในการด าเนินท านองหลกัไปควบคู่กบัการรอ้งเล่นเตน้ร  า
ในการประกอบการแสดงจ๊าดไต โดยเครื่องดนตรีชนิดนีจ้ะมีรูปร่างลกัษณะคลา้ยคลึงกับไวโอลิน
แต่จะแตกต่างกันที่ตะยองฮอนนั้นจะมีปากล าโพงฮอรน์ยื่นออกมาในบริเวณล าตัวเพื่อท าการ
ขยายเสียงใหก้บัเครื่องดนตรีชนิดนี ้โดยผูว้ิจยัจะมีภาพตวัอย่างดงัต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 44 ตะยอฮอน 
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 

 
ตะยอฮอน ซึ่งตะยอฮอนนัน้มีความยาวของตวัล าโพงอยู่ที่ 15 นิว้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 45 ความยาวของตะยอฮอน  
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 

 
ความยาวของตะยอฮอน ซึ่งตะยอฮอนนัน้มีความยาวของตวัเครื่องอยู่ที่ 23 นิว้ 
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การประสมวงดนตรีกลุม่ที่ 2  
เครื่องดนตรีกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มของวงกลอง มอง เซิง หรือวงกลองกน้ยาว เป็นเครื่อง

ดนตรีที่มีชื่อเรียกว่า วงกลองกน้ยาวหรือมีชื่อเรียกอีกชื่อว่าวงกลอง มอง เซิง มเีครื่องดนตรีดว้ยกนั
ทัง้หมด 3 เครื่องดนตรีดว้ยกันผูว้ิจัยจะน าเครื่องดนตรีทัง้หมดมารวมอยู่ในกลุ่มเดียวกันโดยจะมี
ชื่อเรียกดงัต่อไปนี ้เครื่องที่ 1 กลองกน้ยาวมีลกัษณะเหมือนกลองยาวของไทยแต่มีขนาดใหญ่กว่า
มาก เครื่องที่ 2 มอง คือเครื่องฆอ้งทองเหลืองทัง้หมด 6 ใบที่น ามาแขวนรวมกันแบ่งออกเป็นขา้ง
ละ 3 ใบ โดยจะเรียงกันตามขนาดเล็กกลางใหญ่เพื่อจะใหม้ีเสียงทุม้กลางแหลมออกมาพรอ้ม ๆ 
กันในขณะที่ท าการบรรเลง เครื่องที่ 3 เซิง ซึ่งเซิงนัน้ก็คือฉาบกลองยาวใบใหญ่นั่นเองและเครื่อง
ดนตรีทัง้ 3 ชนิดนีจ้ะมีภาพประกอบดงัต่อไปนี ้

 

 
 

ภาพประกอบ 46 กลองกน้ยาว  
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 

 
กลองกน้ยาวท าจากไมต้งึ ไมข้นนุ บางก็ ไมส้กั เป็นรูปแบบทรงกระบอกยาว ซึ่งกลองกน้

ยาวนัน้มีขนาดความยาวของกลองอยู่ที่ 85 นิว้ ดว้ยกนั 
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ภาพประกอบ 47 ดา้นหนา้กลองกน้ยาว  
ท่ีมา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 

 
ซึ่งดา้นหนา้ของกลองกน้ยาวนัน้มีขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางอยู่ที่ 15 นิว้ ดว้ยกนั 
 

 
 

ภาพประกอบ 48 ดา้นทา้ยกลองกน้ยาว  
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 

 
ดา้นทา้ยของกลองกน้ยาวนัน้มีขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางอยู่ที่ 14 นิว้ ดว้ยกนั 
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ภาพประกอบ 49 มอง  
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 

 
มอง ซึ่งมองนัน้มีขนาดความยาวของคอกมองอยู่ที่ 51.5 นิว้ ดว้ยกนั 
 

 
 

ภาพประกอบ 50 ฉาบหรือเซิง  
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 

 
ฉาบหรือเซิงนัน้มีขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางอยู่ที่ 12 นิว้ ดว้ยกนั 
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3.3 วิธีการบรรเลง 
วิธีการบรรเลงเคร่ืองดนตรีกลุ่มที ่1 มีชื่อเรียกว่าวงกลอง มอง เซิง 
 

 
 

ภาพประกอบ 51 วิธีการบรรเลงกลองกน้ยาว 
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 

 
การบรรเลงกลองก้นยาวมีดว้ยกันทัง้หมด 7 เสียงดว้ยกัน เสียงที่ 1 เอามือซา้ยกดตรง

กลางแลว้เอามือขวาตีขอบกลองเรียกว่าเสียงเม็ด เสียนีจ้ะเขา้กับเสียงฆอ้งที่เป็นเสียงโนต้ตัว โด 
ซึ่งเวลาตัง้หนงักลองนัน้จะตอ้งใชเ้สียงนีต้ัง้ใหต้รงกบัเสียงฆอ้ง 
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ภาพประกอบ 52 วิธีการบรรเลงกลองกน้ยาว 
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 

 
เสียงที่ 2 เรียกว่าเสียงกลางคือการตีเบา ๆ ตรงกลางหนา้กลอง 

 

 
 

ภาพประกอบ 53 วิธีการบรรเลงกลองกน้ยาว  
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 

 
เสียงที่ 3 เรียกว่าเสียงกลางขาดคือการตีตรงกลางหนา้กลองแลว้เอานิว้อีกขา้งกดเพื่อ

หยดุเสียงลงไป 
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ภาพประกอบ 54 วิธีการบรรเลงกลองกน้ยาว 
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 

 
เสียงที่ 4 เรียกว่าเสียงขาดคือการตีแบบกดลงไปตรงกลางหนา้กลอง 

 

 
 

ภาพประกอบ 55 วิธีการบรรเลงกลองกน้ยาว  
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 

 
เสียงที่ 5 เรียกว่าเสียงทุม้คือการตีแบบก ามือลงไปตรงกลางหนา้กลองซึ่งเสียงนีจ้ะออก

เสียงเดียวกบัเสียงเม็ดซึ่งจะตรงกบัฆอ้งในเสียงโนต้ตวั โด 
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ภาพประกอบ 56  วิธีการบรรเลงกลองกน้ยาว 
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 

 
เสียงที่ 6 เรียกว่าเสียงดงัคือการตีแบบไม่กดลงไปแรง ๆ ตรงขอบของหนา้กลอง 

 

 
 

ภาพประกอบ 57 วิธีการบรรเลงกลองกน้ยาว 
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 

 
เสียงที่ 7 เรียกว่าเสียงดงัขาดคือการตีแบบไม่กดลงไปตรงขอบของหนา้กลองแลว้เอามือ

อีกขา้งกดหยดุเสียงตรงกลาง 
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ภาพประกอบ 58 มองหรือฆอ้ง  
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัที่ 16 มีนาคม 2562 

 
มองหรือฆ้องจะมีวิธีการบรรเลงคือจะมีด้ามไม้จับกดลงเพื่อให้ไม้ของมองนั้นเคราะ

จังหวะไปพรอ้ม ๆ กันจะเป็นการเคราะจังหวะหลกัใหก้ับวงมีความเร็วอยู่ดว้ยกัน 3 ขนาดคือ ชา้ 
ปานกลาง และ เรว็   
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ภาพประกอบ 59 ฉาบ 
 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 
 
วิธีการตีเซิงหรือว่าฉาบจะตีเสียงเบา ๆ วับ ๆ ไปเรื่อย ๆ แต่จะตีเสียงแฉหรือว่าเสียงดัง

พรอ้มกนักบักลองกน้ยาวตอนตีเสียงดงัเครื่องดนตรีทัง้ 3 อย่างนีจ้ะบรรเลงร่วมกนัเรียกว่าวงกลอง
มองเซิง และ จะมีอตัราจงัหวะอยู่ดว้ยกนั 3 ระดบั คือจงัหวะความเรว็แบบชา้ใชใ้นการประกอบกบั
การร  ากลา้ปานก๋องหรือร  าวงกลองกน้ยาว จงัหวะความเร็วปานกลางใชใ้นการประกอบการร  ากิน
รากินรีหรือนกกิ่งกะหล่าและร  าโต กา้นลายและฟ้อนเจิงฟอนดาบ จงัหวะสดุทา้ยแบบเร็วสดุใชใ้น
การร  ากินรากินรีหรือร  านกร  าโตเหมือนกนั 
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วิธีการบรรเลงเคร่ืองดนตรีกลุ่มที ่2 เป็นบรรเลงในรูปแบบการประสมวง
ดนตรีจ๊าดไต 

เริ่มดว้ยวิธีการบรรเลง ซี และกลอง 6 ป้าด มีวิธีการบรรเลงคือการใหจ้งัหวะหลกั
ของวงจ๊าดไตโดยจะมีรูปแบบจงัหวะอยู่ดว้ยกนัทัง้หมดดงันี ้จงัหวะ ซี 1 จงัหวะ ซี 2 โดยจะหวะ ซี 2 
นีจ้ะมีดว้ยกนัทัง้หมด 11 จงัหวะดงัต่อไปนี ้จงัหวะที่ 1 มีชื่อเรียกว่าจงัหวะโยเดียตามมาดว้ยจงัหวะ
ที่ 2,3,4 ส่วนจังหวะที่ 5 นั้นจะถูกแยกออกไปเป็นจังหวะ ซี 3 มีไวบ้รรเลงลงจบท่อนเพลงเพียง
จงัหวะเดียวเท่านัน้ ส่วนจงัหวะที่ 6-11 นัน้คือจงัหวะในท านอง ซี 2 เช่นกนั โดยผู้วิจยัจะมีตวัอย่าง
จงัหวะโนต้ที่ถอดออกมาจากการบนัทึกเสียงจากการลงพืน้ที่ภาคสนามเป็นตัวอย่างใหด้หูลงัจาก
ภาพประกอบตวัอย่างเครื่องดนตรีกลุม่ที่ 2 ที่มีชื่อเรียกว่า ซี และ กลอง 6 ปา้ดดงัต่อไปนี ้

 

 
 

ภาพประกอบ 60 วิธีการบรรเลง  
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 

 
วิธีการบรรเลง ซี ผูว้ิจัยไดเ้ขียนและท าการบันทึกโน้ตสากลโดยใชโ้น้ตจากกุญแจของ

กลองชุดแทนในการบันทึกโน้ตลงในบรรทัด 5 เส้น โดยจะก าหนดเสียงในบรรทัด 5 เส้นไว้
ดงัต่อไปนี ้

โนต้ในช่องที่ 1 ของกญุแจกลองชดุในบรรทดั 5 เสน้จะใชก้บัเสียงฉาบใบใหญ่ 
โนต้ในช่องที่ 2 ของกญุแจกลองชดุในบรรทดั 5 เสน้จะใชก้บัเสียงกลองใบเล็ก 
โนต้ในช่องที่ 3 ของกุญแจกลองชุดในบรรทัด 5 เสน้จะใชก้บัเสียงต๊อกในการเคราะ

ไม ้
โนต้ในช่องที่ 4 ของกญุแจกลองชดุในบรรทดั 5 เสน้จะใชก้บัเสียงฉ่ิง 
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ภาพประกอบ 61 วิธีการกลอง 6 ป้าดหรือกลอง 6 หนา้  
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 

 
วิธีการกลอง 6 ป้าดหรือกลอง 6 หนา้จะมีวิธีการบรรเลงคือการใหจ้งัหวะหลกัควบคู่กัน

ไปกบัเครื่องที่มีชื่อเรียกว่า ซี ของวงจ๊าดไตโดย กลองใบเล็กคือใบที่ 1 หรือหนา้ที่ 1 - 6 คือใบเล็กไป
หาใบใหญ่จะเริ่มดว้ยเสียงโนต้ตวั โด และตวั ซอล สลบักนัไปเรื่อย ๆ จนครบ 6 หนา้ของกลองโดย
ผูว้ิจัยไดท้ าการบันทึกโน้ตสากลโดยใชโ้น้ตจากกุญแจฟาแทนในการบันทึกเสียงโดยจะก าหนด
เสียงในบรรทดั 5 เสน้ไวด้งัต่อไปนี ้

ใบที่ 1 หรือใบเล็กสดุจะใชก้บัโนต้บรรทดัที่ 5 ของกญุแจฟา 
ใบที่ 2 จะใชก้บัโนต้บรรทดัที่ 4 ของกญุแจฟา 
ใบที่ 3 จะใชก้บัโนต้บรรทดัที่ 3 ของกญุแจฟา 
ใบที่ 4 จะใชก้บัโนต้บรรทดัที่ 2 ของกญุแจฟา 
ใบที่ 5 จะใชก้บัโนต้บรรทดัที่ 1 ของกญุแจฟา 
ใบที่ 6 จะใชก้บัโนต้ที่เป็นเสน้นอ้ยใตบ้รรทดัที่ 5 ของกญุแจฟา 
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ตัวอย่างจังหวะของท านอง ซี 1 

 
 
ตัวอย่างจังหวะที ่1 ซี 2 
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ตัวอย่างจังหวะที ่2 ซี 2 
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ตัวอย่างจังหวะที ่3 ซี 2 
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ตัวอย่างจังหวะที ่4 ซี 2 

 
ตัวอย่างจังหวะที ่5 ซี 3 

 
 

 



  88 

ตัวอย่างจังหวะที ่6 ซี 2 

 
 

ตัวอย่างจังหวะที ่7 ซี 2 
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ตัวอย่างจังหวะที ่8 ซี 2 

 
 

ตัวอย่างจังหวะที ่9 ซี 2 
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ตัวอย่างจังหวะที ่10 ซี 2 

 
 

ตัวอย่างจังหวะที ่11 ซี 2 
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เคร่ืองตีเรียกว่า ฆ้อง และ มองด าหรือมองด าน้ันมีอีกชือ้คือมองตาล 
โนต้ดัง้เดิมของกลุ่มชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) นัน้จะโนต้แบบตวัเลขและมีลกัษณะที่ตรง

กบัโนต้ไทยดงัต่อไปนี ้
เลข 0 กบั 7 = โนต้ตวั มี 
เลข 1 กบั 8 = โนต้ตวั เร 
เลข 2 กบั 9 = โนต้ตวั โด 
เลข 3 = โนต้ตวั ที 
เลข 4 = โนต้ตวั ลา 
เลข 5 = โนต้ตวั ซอล 
เลข 6 = โนต้ตวั ฟา 

 

 
 

ภาพประกอบ 62 ฆอ้ง 
ที่มา : ถ่ายภาพโดย นายวิทยา  แกว้บริสทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 

 
ฆอ้งใชใ้นการบรรเลงด าเนินท านองลองลงมาจากเสียงรอ้งและตะยอฮอน 
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ภาพประกอบ 63 มองด าหรือเรียกไดอี้กชื่อว่ามองตาล  
ที่มา : ถ่ายภาพโดย นายวิทยา  แกว้บริสทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 

 
มองด าหรือเรียกไดอี้กชื่อว่ามองตาลใชใ้นการบรรเลงด าเนินท านองลองลงมาจากเสียง

รอ้งและตะยอฮอน 
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วิธีการบรรเลงเคร่ืองดนตรีทีม่ีชื่อเรียกว่า ตะยอฮอน 
ตะยอฮอนใช้ด าเนินท านองหลักไปกับเสียงของคนร้องโดยจะมีรูปแบบการ

บรรเลงคือการตัง้หรือ Intro โดยจะใหท้ านอง ซี 1 เป็นตวัตัง้ไปกลบัเครื่องดนตรีที่เรียกว่าฆอ้งและ
มองตาล ทัง้ 2 กลุ่มเครื่องดนตรีนี ้จากนัน้ตะยอฮอนจะท าหนา้ที่บรรเลงตามคนรอ้งแบบสด ๆ ไป
ตลอดเวลาซึ่งผูบ้รรเลงจะตอ้งมีสมาธิและหูที่ดีเพราะวิธีการบรรเลงในตอนนีไ้ม่มี รูปแบบตายตวั
แน่นอนขึน้อยู่ว่าคนรอ้งจะเล่นหรือรอ้งกลอนสดแบบไหนและยาวเท่าไหร่เมื่อตะยอฮอนนัน้จะตอ้ง
บรรเลงไปในทางเดียวกนัเมื่อจบท่อนนีแ้ลว้ตะยอนฮอนก็จะท าการบรรเลงเก็บท่อนเพลงโดยจะมี
ท านองที่คลา้ยกบัตอนรอ้งอีกครัง้เรียกว่าท่อนเก็บท านองเป็นตน้ 

วิธีการบรรเลงแบบ ซี 2 จะใชใ้นจงัหวะเพลงเร็วไม่มากนกัและจะหนกัไปทางเตน้
และร  าประกอบไปดว้ยเมื่อผูร้อ้งขบัรอ้งจบนกัดนตรีทัง้หมดจะท าการบรรเลงเพลงโหมโรงทัง้หมด 9 
เพลง 12 ท่อนต่อไปกับผูร้อ้งและผู้รอ้งจะเริ่มท าการเตน้หรือร  าไปกับการบรรเลงดนตรีโหมโรง
ทัง้หมด 9 เพลง12 ท่อนจนจบท่อนของเพลง จากนัน้การบรรเลงท านองประกอบเขา้กบัการฟ้อนร  า
ของการแสดงไดแ้กเ้พลงดงัต่อไปนีโ้ดยที่จะเป็นการบรรเลงแบบดนตรีอย่างเดียวไม่มกีารรอ้งเพลงมี
แต่การร  า เพลงที่ 1 คือ ต๊างเลา้เมิง้ก๋าง เพลงที่ 2 คือ ต๊างสู ต๊างเฮา้ เพลงที่ 3 คือ เมิง้ไต๊ฮางหลี
ทัง้หมด 2 Part  เพลงที่ 4 คือ หนุ่มหน่อ นาสา่งต่อ เพลงที่ 5 คือ คนึใหญ่ใหม่สงูท่อนที่ 2 อย่างเดียว 
และลงจบดว้ยท านอง ซี 3 โดยท านองซี 3 นีจ้ะเป็นการบรรเลงเฉพาะเครื่องดนตรีที่มีชื่อเรียกว่า ซี 
กบักลอง 6 ปา้ด เท่านัน้ 
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ภาพประกอบ 64 การบรรเลงตะยอฮอนประกอบการแสดงจ๊าดไตในกรุงเทพมหานคร 
ท่ีมา : ถ่ายภาพโดย นายวิทยา  แกว้บริสทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2560 

 
เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย ไดแ้ก่ ตอยอฮอรน์ ใชใ้นวงจา้ดไต มีวิธีการบรรเลงแบบ 

“ลกัจงัหวะ” เป็นส่วนใหญ่ กลวิธีบรรเลงของตอยอฮอรน์ปรากฏการบรรเลงหลกั ๆ ไดแ้ก่ การขย่ม
นิว้ การสีรูดนิว้ ขยีน้ิว้ และการสีพรมนิว้พรอ้มกบัการสะบดันิว้ ๓ พยางคเ์สียง 
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3.4 บทเพลงและท านอง 
เพลงและท านองมีดว้ยกนัทัง้หมด 2 ประเภทของวงดนตรีคือ 1 ประเภทของท านอง

ในการประกอบการแสดงจ๊าดไตมีดว้ยกนัดงัต่อไปนี ้ท านอง ซี 1 และ ซี 2 ซึ่งท านอง ซี 1 และ ซี 2 
นั้นจะเป็นการบรรเลงดนตรีแบบที่ไม่มีรูปแบบตายตัว และไม่มีโน้ตเพลงบันทึกไวเ้พื่อเป็นการ
ควบคมุท านองอย่างชดัเจนมาก่อน ในท านอง ซี 1 นัน้คือการรอ้งเพลงในรูปแบบเพลงชา้โดยจะมี 
ตะยอฮอนบรรเลงน าขึน้มาให ้1 ท่อนเรียกว่าการตั้งท านอง จากนั้นจะเป็นหน้าที่ของนักร้องที่
จะตอ้งรอ้งรบักลอนสดเป็นภาษาไทใหญ่โดยที่ตะยอฮอนนัน้จะท าหนา้ที่บรรเลงตามนกัรอ้งไม่ว่า
นักรอ้งจะรอ้งกลอนออกมาในทิศทางใดรูปแบบใดท านองใดก็ตามผูท้ี่บรรเลงตะยอฮอนจะต้อง
บรรเลงตามนักรอ้งไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนท านอง ซี 2 นั้นจะท าหน้าที่ด  าเนินท านองโดยมี
รูปแบบลกัษณะที่คลา้ยคลึงกันกับท านอง ซี 1  โดยจะแตกต่างตรงที่ท านอง ซี 2 นัน้จะเป็นเพลง
เร็วและจะมุ่งเน้นไปทางการรอ้งเล่นเต้นร  าครบเครื่องมากกว่าในท านอง ซี 1 โดยจะมีการตั้ง
ท านองการรอ้งรบัและหลงัจากนัน้วงดนตรีจ๊าดไตจะท าการบรรเลงท านองโหมโรงทัง้หมด 9 เพลง 
12 ท่อนเพลงต่อประกอบเขา้กับการฟ้อนร  าและการรอ้งเพลงโหมโรงไดแ้ก่เพลงที่ 1 คือ คึนใหญ่
ใหม่สงู เพลงที่ 2 แหลง เข็ว ลอ้ เหลิง เพลงที่ 3 ต๊างเลา้เมิง้ก๋าง เพลงที่ 4 ต๊างส ูต๊างเฮา้ เพลงที่ 5 
เมิง้ไต๊หา้งหลี part 1 เพลงที่ 6  เมิง้ไต๊หา้งหลี part 2 เพลงที่ 7 หนุ่มหน่อ นาส่างต่อ เพลงที่ 8 ฮั่ก
อ ่าอ่ิม เพลงที่ 9 กากย๊อกแหวน แพ็ดแขน หลงัจากที่ท าการบรรเลงท านองโหมโรงทั้งหมด 9 เพลง 
12 ท่อนเพลงต่อประกอบเขา้กับการฟ้อนร  าและการรอ้งเพลงโหมโรงแลว้ผูร้อ้งนั้นจะท าการร  า
ต่อไปแบบไม่มีการรอ้งเพลงโดยผูบ้รรเลงดนตรีนัน้จะน าเอาเพลงจากในชุดเพลงโหมโรงมาบรรเลง
บางส่วนใหผู้ร้อ้งนัน้ท าการร  าต่อแบบไม่มีการรอ้งไดแ้ก่เพลงดังต่อไปนีเ้พลงที่ 1 คือ ต๊างเลา้เมิง้
ก๋าง เพลงที่ 2 คือ ต๊างส ูต๊างเฮา้ เพลงที่ 3 คือ เมิง้ไต๊ฮางหลีทัง้หมด 2 Part  เพลงที่ 4 คือ หนุ่มหน่อ 
นาสา่งต่อ เพลงที่ 5 คือ คนึใหญ่ใหม่สงูท่อนที่ 2 อย่างเดียว และลงจบดว้ยท านอง ซี 3 โดยท านอง
ซี 3 นีจ้ะเป็นการบรรเลงเฉพาะเครื่องดนตรีที่มีชื่อเรียกว่า ซี กบักลอง 6 ป้าด เท่านัน้ โดยที่ผูว้ิจัย
นัน้จะมีโนต้และเนือ้เพลงตวัอย่างมาจากการลงพืน้ที่ภาคสนามของท านอง ซี 1 ซี 2 และจงัหวะ ซี 
3 โดยถอดแบบมาจากการบนัทึกวีดีโอ และการเปิดการแสดงจ๊าดไตนีจ้ะเริ่มดว้ยเพลงเปิดม่าน
หรือเพลงไหวพ้ระผูว้ิจยัไดท้ าการแปลภาษาและความหมายของเพลงเปิดม่านไวด้งัต่อไปนี ้
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เพลง เปิดม่าน 
(มีทัง้หมด 3 ท่อน) 
เพลงเปิดม่านหรือเพลงไหวพ้ระนีใ้นแต่ละคณะการแสดงจ๊าดไตนัน้จะมีเพลงเปิดม่าน

เป็นแบบของตัวเองแตกต่างกันไป โดยทางโรงเรียนตุมตน้ไตนัน้ไดแ้ต่งขึน้มาเป็นแบบเฉพาะของ
ตวัเองโดยนายปืนแสงมีเนือ้หาดงัต่อไปนี ้

 
ท่อนที่ 1 
 
เนือ้เพลง : อ๊อก่าซ่า อ๊อก่า อ๊อก่าซ่า ก่ารว่า หมบกกมก๊อมโห, 
ค าแปล :  บดันีเ้วลานีข้อโอกาสคารวะกม้หมอบลงกราบ 
เนือ้เพลง : โต๋คาเต๋ไวจู๊ พรา้ ตร๊า สั่งข่าใหญ่ พงุมยาดหวนุก๊ืน, 
ค าแปล : ตวัขา้พเจา้จะขอกราบไหวพ้ระพทุธพระธรรมพระสงฆท์่านผูม้ีบญุอนัยิ่งใหญ่ 
เนือ้เพลง : คาเต๋ไวเจ๋ม สรา่ หม่าต่า ปิต่า ปออีกแม สอนเลง่มา้ใหญ่ ใหนค าวัน้คืน้, 
ค าแปล : ขา้พเจา้จะไหวค้รูบาอาจารยแ์ละบิดามารดาผูท้ี่สอนสั่งมาตัง้แต่เล็กจนโตทุก

วนัทกุคืน 
เนือ้เพลง : ตืน๊วา หวนุมยาดเงา้ เจาตั๊งฮา มา้ธาเซาอยู่ 
ค าแปล : พระคุณของทัง้ 5 นีไ้ดแ้ก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆค์รูบาอาจารยแ์ละบิดา

มารดาใหม้าศกัดิส์ิทธิ์คุม้ครองตวัขา้พเจา้ 
เนือ้เพลง : จ๋อมเกาจิก๊โห จ๋อมเกาจิก๊โห คานอ 
ค าแปล : ใหม้าสถิตอยู่บนเหนือหวัขา้พเจา้ดว้ยเถิด 
 
ท่อนที่ 2 
 
เนือ้เพลง : ก ๊าไน่ คาเต๋ไวเส สูร่ะซดัติ เต่หว่ี จอ้ยนา้ง 
ค าแปล : ขา้พเจา้จะขอไหวถ้ึงเทพีสรุาษฎรส์นัติ  
เนือ้เพลง : ไวป๊าง เตาสูป่่อง ป๊องมนเซอ้โหน, 
ค าแปล : ขออญัเชิญใหแ้ม่นางมาช่วยสรา้งความบนัเทิง  
เนือ้เพลง : โต๋คา ยอ้นไวป๊าง เจาคู ้เจาวา้ เตามา้สู ่กุ๊มจอยหลอมธิง้, 
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ค าแปล : ขออญัเชิญสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ครูบาอาจารยใ์หม้าช่วยปกปักรกัษาคุม้ครอง 
เนือ้เพลง : คาเต๋ ไวเส สรา่ อ๊อเจ่ย่า เต่ตงัแซง้หมู่ ฝงุมกู จ๊ายยิง้, 
ค าแปล : ขอไหวท้่านครูอ๊อเจ่ยะผูก้่อตัง้วงดนตรีทัง้หลายทัง้ชายหญิงขึน้มา 
เนือ้เพลง : กิ๊งไน่ เฮา้คา จุ๊มจา้ดแซง้ นงัแวง้ก่าว 
ค าแปล :  เวลานีพ้วกเราที่มารวมวง 
เนือ้เพลง : ยอ้นไลกั๊ดเหยน ยอ้นลอดเภเขน คานอ. 
ค าแปล : ขอใหท้่านมาช่วยปกปักรกัษาใหร้าบรื่นปลอดภยัดว้ยเถิด 
 
ท่อนที่ 3 
 
เนือ้เพลง : เอ๋าเจ๋ม ขนุผี ขนุสาง อิน๊พน้ 
ค าแปล : ขอเชิญเหลา่เทวดาพระพรหมพระอินทร ์
เนือ้เพลง : ขนุฝน ขุนลม้ ฮมป๊า เจาเป่ิงนั่มง ่าหลิน 
ค าแปล : เทวดาเจา้ฝนเจา้ลมรวมถึงเทวดาเจา้ที่เจา้ทาง 
เนือ้เพลง : กึก๊ฮมป๊า เจาวาน เจาเมิง้ อุบ้เติง้ เป่ิงหลินไต๊ 
ค าแปล : เทวดาผูป้กปักรกัษาแผ่นดินของเมืองไต 
เนือ้เพลง : ใฮอั๋น จ๊อมแกดเฮ่ ห่มกงั เจ๊อลองเภห้รา่น ก๊างลองหายไว ้
ค าแปล : ขอใหม้าปกปักรกัษาคุม้ภยัจากภยนัตรายต่าง ๆ ใหพ้ินาศลงไป 
เนือ้เพลง : จ๊ายแลยิง้ มกูแซง้ นงัแวง้ก่าว 
ค าแปล : นกัดนตรีทัง้ชายและหญิงขอพรจากท่าน 
เนือ้เพลง : ซูล้องพอ้นหลี ซูล้องพอ้นหลี คานอ. (ปืนแสง) 
ค าแปล : และขอความเป็นสิรมิงคลดว้ยเถิด 
(ปืนแสง) หมายถึงชื่อหรือนามปากกาของผูแ้ต่ง 
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จากการบรรเลงโนต้ตวัอย่างดา้นบนนัน้ลกัษณะการบรรเลงจะไม่มีรูปแบบที่ตายตัวโดย
บรรเลงจบท่อนนีแ้ลว้นักรอ้งจะท าการรอ้งเพลงเป็นกลอนสดไปเรื่อย ๆ โดยที่จะมีตะยอฮอนนั้น
บรรเลงตามไปดว้ยเมื่อจบแลว้ดนตรีทัง้วงนัน้จะบรรเลงรบัอีกทีเรียกกนัว่าการเก็บท่อนหลงัจากนัน้
จะเริ่มบรรเลงท่องตัง้ของท่อน ซี 2 ต่อตามโนต้ตวัอย่าดา้นลา้ง 



  99 

 
จากการบรรเลงโน้ตตัวอย่างในจังหวะ ซี 2 นั้นลักษณะการบรรเลงจะไม่มีรูปแบบที่

ตายตัวเช่นเดียวกับท่อน ซี 1 แต่การบรรเลงในท่อนนีเ้ป็นจังหวะเร็วปานกลางโดยนักรอ้งจะรอ้ง
กลอนสดไปและร  าไปเรื่อย ๆ เมื่อรอ้งกลอนสดจบท่อนนีแ้ลว้นักรอ้งและนกัดนตรีจะเริ่มเพลงโหม
โรงทัง้หมด 9 เพลง 12 ท่อน เพลง ต่อเลยตามโนต้และเนือ้เพลงในตวัอย่าดา้นลา่ง 
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เพลงที ่1 คึนใหญ่ใหม่สูง  
ท่อนที่ 1 
เนือ้เพลง: คนึใหญ่ ใหม่สงู เฮิง้ไวเ้มิง้ไต๊ เกาฮา้ยหอ, 
ค าแปล: ขอให้เมืองไตทั้ง 9 เมืองและเมืองเชียงตุงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง

ยิ่งใหญ่ขึน้ไป 
เนือ้เพลง: หมอ ฮู่จั๊ก ฮั่กป๊ืน แหมด เขต๊ม, 
ค าแปล: ใหเ้ป็นที่รูจ้กัประวติัศาสตรข์องบา้นเมือง 
เนือ้เพลง: หว่ายต่ืนเผ่ง กั๋นตา้, พ่อมลกู ยกูสึง่ฟ่า หอยอด จิก๊จี ้คือ้ป่าย หมวยลม้, 
ค าแปล: ขอใหทุ้กคนจงร่วมดว้ยช่วยกันยกย่องเชิดชูบา้นเมืองของเราใหสู้งส่งพรุ่งสูง

เสียดฟ้า 
เนือ้เพลง: จ๊ม ฮั่กใหญ่ ใผ่หลีมงุ ซุดสนั,  หลีมงุ ซุดสนั คาหนอ, 
ค าแปล: ขอให้ทุกคนมีแต่ความรื่นเริงสุขสันต์ร่วมกันต้อนรับความยิ่งใหญ่ของชาติ

บา้นเมืองดว้ยเถิด 
ท่อนที่ 2 
เนือ้เพลง: ยั่กมงุ ธง้แจ่น แผ่นเสอ โฮดลา้ย  
ค าแปล: รว่มกนัเคารพธงชาติไตที่มีเสือเป็นสญัลกัษณใ์นยามเมื่อมองเห็นธงเรียงกันเป็น

แนว 
เนือ้เพลง: สึง่ไต๊ ไลป๊ัก ไม่ลกั ตงัแพ็ด หว่ายต๋า มงุโต๊ยหนั, 
ค าแปล: อย่างไมห้ลกัของบา้นเมือง 
เนือ้เพลง: มัน้ ปอเสอ ปา้ยลา้ย ก่ายก๋อนกิ๋ม, 
ค าแปล: ใหเ้ห็นสญัลกัษณค์วามยิ่งใหญ่เหมือนกบัเสือ 
เนือ้เพลง: เสอใหญ่ ใสม่ิงหน่าม ฟึกปืดกี มีตี้ เซา้อยู่ จ ๋าฮิม้, 
ค าแปล: สญัลกัษณค์วามเป็นเสือของชาวไตนัน้ดนู่าเกรงขามยิ่งใหญ่ 
เนือ้เพลง: มัน้จอย ป๊กต่ืน สอนลกูไต๊ เกาฮา้ยใหม่ ใสจ่ืด คืน้หลี ใสจืน คืน้หลี คานอ. 
ค าแปล: สญัลกัษณเ์ครื่องหมายของธงชาติไตนัน้จงช่วยใหล้กูหลานต่ืนตวัดว้ยเถิด 
ท่อนที่ 3 
เนือ้เพลง: เฮาไน่ เคาเป๋น ไต๊แข่น ใจ๋แก่น ซือโย ้ โนก โต๊ กย่อ หมอมน ฮา้มขี, 
ค าแปล: พวกเรานีต่้างเป็นคนไตที่มีความเก่งกาจจิตใจเขม้แข็งและซื่อสตัยม์ีการร  านกล า

โตไม่มีหมองหม่น 
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เนือ้เพลง: หลีเต ้หลีเต ้กั๊มไน่ ไต๊ไล คืน้จืน มืน้ป่าง ต๋าไว,้ 
ค าแปล: ดีที่สดุถา้ใหเ้มืองไตกลบัมาสว่างสด 
เนือ้เพลง: พ่อมลกู จุ๊กแสน่ เสอแข่น เจอ้ตืน๊ ซ  ่าคืน้ อดึ ฮึด ฮ่อง จอดโต เมิง้ไต๊, 
ค าแปล: ลกุขึน้พรอ้มกนัไวล้ายชาติเสือใหเ้ป็นเสือค ารามบอกความยิ่งใหญ่ทั่วเมืองไต 

      เนือ้เพลง: ไฟ้เฮอ ถ่องใส่ ป๋ันใฮ เคอ้ใหญ่ ไต๊ไล กั๊ดเหยน,  ไต๊ไล กั๊ดเหยน คาหนอ. 
               ค าแปล: แสงไฟสว่างสอ่งใหม้องเห็นถึงความเจรญิรุง่เรืองทั่วแผ่นดินไตเถิด
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เพลงที ่2 แหลง เข็ว ล้อ เหลิง 
ท่อนที่ 4 
เนือ้เพลง: แหลง เข็ว ลอ้ เหลิง สามเงา้ ไต๊เฮา้ ยกูป๊ก คนึใน ้ป๋าง, 
ค าแปล:แดงเขียวเหลือง 3 เฉดสียกขึน้สงูในสนาม 
เนือ้เพลง: เหลนหลง่ วง้ใหญ่ ใสเผิก ไว่ใน ้ก๋าง, 
ค าแปล: มีดวงจนัทรด์วงใหญ่อยู่กึ่งกลาง 
เนือ้เพลง: หางเตน คอ้นฮอน ในห้มอก หมวยลม, 
ค าแปล: โบกสะบดัพดัปลิวไสวกลางสายลมของผืนฟ้า 
เนือ้เพลง: ไต๊ใหญ่ ใจ๋อ  ่า ไวต้  ่า อน ก๊นอุ่น พึง้พืด กั๋นจ๊ม, 
 ค าแปล: ไตใหญ่เป็นคนที่ไม่ไดม้ีจิตใจอ่อนแอ 
เนือ้เพลง: ลม้ พั่ดคือ้ ซือธง้ หย่อน 
ค าแปล: สายลมพดัปลายธงหย่อนลงมา 
เนือ้เพลง: สามตอน คอ้นหนึง สามตอน คอ้นหนึง คาหนอ, 
ค าแปล: 3 สีของธงไตไหลลงรวมกนั 
ท่อนที่ 5 
เนือ้เพลง: ไน่เย่า เคาเป๋น ธง้หลี เจ๊อไต๊ ไคเ้สอ เคอ้ลู ้ก ูคา้วหึง, 
ค าแปล: นี่คือธงที่ดีของชาวไตสืบทอดกนัมานาน 
เนือ้เพลง: ขึง ยงูเอ๋า เลิดฮดั กัด้ต๊อน อ ่าวอ้น เปิน เส คา้, 
ค าแปล: มีความเก่งกาจกลา้หาญไม่เกรงกลวัผูใ้ด 
เนือ้เพลง: ลกู เอ๋าไน่ กว่านา ฮู่กา ตั๊กใหม่ สงูคนึ ต๊อนมา้, 
ค าแปล: จากนีแ้ละภายภาคหนา้จะมีความเจรญิยิ่งขึน้ไป 
เนือ้เพลง: พา้ฮู่ ไต๊ไน่ ตั๊กไลมี ้งญ่าน ใหญ่ใหม่ คึดก้าบ คึดป๋าน, คึดก้าบ คึดป๋าน คา

หนอ. 
ค าแปล: ยงัไงคนไตก็ตอ้งมีวิชาความรูท้นัยคุทนัสมยั 
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เพลงที ่3 ต๊างเล้าเมิง้ก๋าง 
ท่อนที่ 6 
เนือ้เพลง: ต๊างเลา้ เมิง้ก๋าง เมิง้ก๊น ไน่ ซุดตี สนู่อง เป๋นจมุ จิก๊จ๋อม, 
ค าแปล: ความสวยความงามในโลกนีไ้ม่มีสิ่งใดเทียบเท่านอ้งนาง 
เนือ้เพลง: บ่าว บ่าว อ่อนจ๊าย ปีเฮา้ ทานาง ใปเ้หล ่มงุ โต๊ยหลอม, 
ค าแปล: ผูช้ายทัง้หลายต่างแอบชื่นชม 
เนือ้เพลง: ถ่างส ูน่องเป๋น หน่อหลี่ หนุ่มใหม่ อ่อนนาง ซาง หลอยงืน้. 
ค าแปล: นอ้งนางนีเ้หมือนนางฟ้าที่มาจากดอยเงินหใ์นป่าหิมพานต ์
เนือ้เพลง: ลงแหล ่เก แม น ่า สี่ ต่า หนอง ยงึ ตงึ วนึ 
ค าแปล: ลงเลน่น า้ชุ่มฉ ่าเย็นใจ 
เนือ้เพลง: คนึ ปอ้ก ตาง ฮอด ปอ้ก สื่อ โต่ง หลิน ตอน เมือง จึง คง ก๋าง 
ค าแปล: นางกินรีลงมาเลน่น า้เยี่ยมเยียนเมืองมนษุย ์
เนือ้เพลง: โต่ง หลิน ตอน เมือง จึง คง ก๋าง คาหนอ 
ค าแปล: มาเยี่ยมเยียนเมืองมนษุย ์
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เพลงที ่4 ต๊างสู ต๊างเฮ้า 
ท่อนที่ 7 
เนือ้เพลง: ต๊างส ูต๊างเฮา้ ฮอ้มเป๊า เซนต๊าง เหลว, 
ค าแปล: เดินของคณุทางเดินของฉนัรว่มกนัเป็นทางเดียวกนัไป 
เนือ้เพลง: แผวฮอด ถึงตี ซุดขอบ กั่มผ่า ป๊ังลู ่ก๋อยลา้ย, 
ค าแปล: สดุขอบจกัรวาลจนโลกแตกสลาย 
เนือ้เพลง: ลองฮั่ก ลองฮั่ก อ่อนส ูแล เฮา้ไน่ อย่าใฮ มัน้วา้ย, 
ค าแปล: ความรกัของเธอกบัฉนัจะไม่มีวนัศนูยส์ลาย 
เนือ้เพลง: อ ่าผาด อ ่าหยาน เย่า เฮา้ส,ู อ ่าผาด อ ่าหยาน เย่า เฮา้ส ูแตห้นอ. 
ค าแปล: เราทัง้สองจะไม่มีวนัจากกนัไปไหน 
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เพลงที ่5 เมิง้ไตห๊้างหลี part 1 
ท่อนที่ 8 
เนือ้เพลง: เมิง้หลอย ไต๊เซา้ เมิง้เฮา้ มนเซอ้สา่ เหยนใจ๋, 
ค าแปล: ป่าเขาเมืองดอยนัน้คือถิ่นที่คนไตอยู่เป็นเมืองที่มีแต่ความสขุกายสบายใจ 
เนือ้เพลง: หว่ายหลอม มงุโต๊ย โตงนา้ หนั่งงา้ย ป้ืนหลินค า้, 
ค าแปล: มองไปทางไหนเห็นแต่ทุ่งดินที่เป็นทอง 
เนือ้เพลง: ก๊นต่างยาน มา้ฮอด ป๊อเป่น ยอ้ยอง กั๋นอ๊าม, 
ค าแปล: คนต่างบา้นต่างเมืองต่างชื่นชมเป็นเสียงเดียวกนั 
เนือ้เพลง: จา๊ม มงุโต๊ย น า้คง้ผ่าน 
ค าแปล: มองไปก็จะเห็นแม่น า้สาละวิน 
เนือ้เพลง: ลดัเกเมิง้หลอย  ลดัเกเมิง้หลอย  แตห้นอ. 
ค าแปล: ไหลตามเทือกเขา ไหลตามเทือกเขา 
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เพลงที ่6 เมิง้ไตห๊้างหลี part 2 
ท่อนที่ 9 
เนือ้เพลง: เมิง้หลอย ไต๊เซา้ ตีเฮา้ซาง มีป่้าตึง๊ ไม่ซกัใหญ่ 
ค าแปล: เมืองที่คนไตสรา้งอยู่นัน้มีไมต้งึไมส้กัใหญ่ 
เนือ้เพลง: เซอ้มน สามคา้ว  เซอ้มน สามคา้ว, 
ค าแปล: มีความสขุสนกุสนานตลอดทัง้ 3 ฤดกูาล (ซ า้) 
เนือ้เพลง: หว่ายสี่ผ่าย  หว่ายสี่ผ่าย  มีไ้ฮนา้ คบัคา้งแจ่น 
ค าแปล: มองไปทางไหน 4 ทิศก็เห็นแต่ทอ้งทุ่งนากวา้งใหญ่ 
เนือ้เพลง: โต๊ยมงุ เซอ้หน่า  โต๊นต๊าบ หลอยยา้ว, 
ค าแปล: รอบสนัเขาเนินยาวของนาขัน้บนัได 
เนือ้เพลง: คา้ว โนกมอ้ ตอ้งลอ้สอ่ 
ค าแปล: ยามเดือน 5 เดือน 6 นกตอ้งลอ้สง่เสียง 
เนือ้เพลง: ขนัฮ่อน กว๊ามหมอ ขนัฮ่อน กว๊ามหมอ แตห้นอ.  (ปืนแสง) 
ค าแปล: ขบัขานเป็นเสียงเพลง ขบัขานเป็นเสียงเพลง  
(ปืนแสง) หมายถึงชื่อหรือนามปากกาของผูแ้ต่ง 
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เพลงที ่7 หนุ่มหน่อ นาส่างต่อ 
ท่อนที่ 10 
เนือ้เพลง: หนุ่มหน่อ นาสา่งต่อ, หนุ่มหน่อ ฮางเลา้ เน่อเงา้ หนั่งเหลินโมน้, 
ค าแปล: วยัหนุ่มสาวหนา้ตาดีดยูงัไงก็ไม่เบื่อ ผิวสวยงามดั่งเดือนเพ็ญ  
เนือ้เพลง: ใผกว่า โฮบต่อ ป่อหนั กอนอ้ ลั่กขี เยิงงา้ย มกูไฟ้ หบุใจ๋ งะรา้ยโซน้, 
ค าแปล: เป็นที่ชื่นชอบของผูค้นที่พบเห็น เหมือนถกูไฟลนจนทนไม่ไหว 
เนือ้เพลง: โนน้เน่อ ขาวฮางเลา้ ใคเซา้อบู กว๊ามตัก้ โต๊ยหล,ู กว๊สมตัก้ โต๊ยหล ูคาหนอ 
ค าแปล: สวยงามมีน า้มีนวลจนอยากเขา้ไปทกั อยากเขา้ไปทกั 



  118 



  119 

เพลงที ่8 ฮ่ักอ ่าอิ่ม 
 
ท่อนที่ 11 
เนือ้เพลง: ใหม่ต่าเส ่ใหม่ต่าเส ่อ ่าเก่ ฮั่กส ูไน่นอ้, 
ค าแปล: สดใหม่ตลอด สดใหม่ตลอด ความรกัที่มีใหก้บันอ้ง 
เนือ้เพลง: เมอใหลลา เต๋ไล เป๋นปอสา่ง แมจ๊างอ่อน นอ้งโก เก๋าคน้, 
ค าแปล: เมื่อไหรเ่ราจะไดอ้ยู่ดว้ยกนัจนลกูมีหลานบวชเรียนรว่มชายคาเดียวกนั 
เนือ้เพลง: โนน้นู่เลา้ ปีเฮา้ฮั่ก อ ่าอ่ิม งิน้ใค นอ้นจ ๋า, จ๊ามใค นอ้งจ ๋า แตห้นอ. 
ค าแปล: นวยนอ้งคนสวยท่ีรกัไม่รูจ้กัอ่ิมพี่อยากจะนอนเคียงขา้งนอ้งเอย 
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เพลงที ่9 กากย๊อกแหวน แพ็ดแขน 
 
ท่อนที่ 12 
เนือ้เพลง : ปอ้ต่อย ปา้ดมอ้ง ไห่ก๋อง จ๊าม, 
ค าแปล : ตีต่อยจงัหวะดนตรีฆอ้งใหใ้หเ้รา้ใจ 
เนือ้เพลง : ปอ้ต่อย ปา้ดมอ้ง ไห่ก๋อง ฮ่าม กย๊าม, 
ค าแปล : ลองตีต่อยจงัหวะดนตรีฆอ้งใหใ้หเ้รา้ใจสิ 
เนือ้เพลง : ยา้มไน่ จ๊ายสา่ง เต๋กา กย๊อกแหวน เต๋กา แพ็ดแขน คาออ. 
ค าแปล : ยามนีจ้ะเตน้ร  าโบกสะบดัแลว้เอย 
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นอกจากนัน้ผูว้ิจัยยังพบท านองเพลงสัน้ ๆ ดว้ยการอีก 3 ท านองซึ่งเป็นท านองเพลงที่

ก าลงัจะสญูหายไปจากกลุ่มชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) เป็นท านองเพลงเศรา้ไดแ้ก่ท านองเพลง ตะรอ
หมากปา้ว ท านองเพลง หยอบย่อน และ ท านองลอ่งคง โดยที่ท านองหยอบย่อนนัน้เมื่อบรรเลงจบ
จะบรรเลงต่อดว้ยท านองล่องคงทนัทีเหมือนเป็นเพลงเดียวกนั และผูว้ิจยัไดท้ าการบนัทึกโนต้จาก
การลงพืน้ที่ภาคสนามไวจ้ากการอนัวีดีโอและโนต้เก่าของโรงเรียนตมุตน้ไตดนัต่อไปนี ้
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ท านองเพลงตะรอหมากป้าวนั้นคือท านองเพลงที่ก าลังจะสูญหายไปและเป็นท านอง

เพลงของการสีซอกะลามะพรา้วในปัจจุบันเครื่องดนตรีชนิดนีไ้ม่มีใหเ้ห็นแลว้ในกลุ่มชาติพันธุ์ 
ไทใหญ่ (ไต) โดยท านองตะรอหมากป้าวนั้นจะใชเ้พลงอะไรมารอ้งก็ไดจ้ะเป็นเพลงโหมโรงใน
จงัหวะ ซี 2 ก็ยงัไดช้าวไตหรือไทใหญ่มนัจะน ามารอ้งเล่นเวลาว่าง ๆ หรือตอนเดินเขา้ป่าไปเจอสิ่ง
ต่าง ๆ ก็รอ้งออกมาเป็นบทเพลงโดยที่มีซอเป็นเครื่องดนตรีเพียง 1 ชิน้และเป็นตัวบงัคับท านอง
ของเพลงตะรอหมากปา้ว 
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ท านองเพลงหยอบย่อน 
เนือ้เพลง : เกหม่องลอ่งลงโองวืนไหลถิบพาง 
ค าแปล : แควน า้ไหลลงตามแนวเทือกเขา 
เนือ้เพลง : ป๋าหม่นป๋าหว่าป๋าก่อส่อกนัขึน้จอมน า้พองฮอ้งเกไหลผั่งกวา้ง ปอสน้ซินสาน

เสเ่ส ่
ค าแปล : ฝูงปลาหม่นปลาหว่าปลาก่อทัง้หลายต่างว่ายทวนน า้ขึน้ไปตามล าคลองสวน

กนัไปสวนกนัมาเต็มไปหมดตลอดเวลา 
เนือ้เพลง : กนอาบน า้จอมตาปากอ้โอยหน าอ ่าเก่ ยามนาวนัจา้ยเจินจ าสุค่  ่า 
ค าแปล : เมื่อถึงเวลาบ่ายคลอ้ยไปถึงยามเย็นผูค้นต่างชวนกันไปอาบน า้ตามแม่น า้ล  า

คลองเป็นกลุม่เป็นกอ้น 
เนือ้เพลง : ตากหายอองแงแลม่ิด๊โต๋หว่ายค่อม ตบห่นปันโอนจ่องจ่อง 
ค าแปล : ว่ายน า้กรรเชียงบิดตวัไปมาในน า้กนัไปอย่างสนกุสนาน 
เนือ้เพลง : ป๋าจาดผาดผงุโพ่งพายลุม่ลายตาแอ่วหย่อง เขาปายแม๊บซ่อนในหินเงิบปึง 
ค าแปล : ปลาจาดแยกออกจากฝงูหนีไปซ่อนตวัอยู่ในโพรงหิน 
เนือ้เพลง : โต๋เขตเต็ดแม๊บแปบ้โซงมงุมืนตาผ่ายหนึ่ง โก๋เป้ินมาเตอ้ญาโหเขตอ่อน 
ค าแปล : ฝงูกบฝงูเขียดก็ต่างพาลกูไปแอบผูค้นกนัตามซอกหิน 
เนือ้เพลง : ป๋าเย็นป่ินหางพางจีเขา้ในลิ๋นป่อยหว่อน นอนมอยลั๊บตาถ่อมเปิน 
ค าแปล : ปลาไหลก็กลวัผูค้นจึงไปซ่อนตวัอยู่ใตดิ้นแลว้คอยแอบฟังเสียง 
เนือ้เพลง : ถึงหมอกสายสอ่งลกูวนัจอบจนัสวยหลิ่งเปิน ลงลบัตนสนัป่าแปก 
ค าแปล : อาบน า้กนัจนถึงยามเย็นจนตะวนัลบัแนวป่าตน้สนลงไป 
 
( เพลงตบทา้ย ท านองลอ่งคง) 
 
เนือ้เพลง : นกเก่ียวหุน้ส่อนันปันกันข่ามแขกก าไน่เฮาก่อหลีนุงซุบเสิอ้โคเย่าคืนปอกหา

เฮิน 
ค าแปล : นกเอีย้งที่มองดผููค้นเลน่น า้ก็ต่างตะโกนสง่เสียงกนัว่าถึงเวลานอนแลว้ 
เนือ้เพลง : จายสาม จายลน กนหงาน จมุ เฮายาง คาวป่อยตีนเจินยิ๊บขอ้มือกนัอุ่บม่น โข

โหน้ป๊ันจ่อง โขโหน้ป๊ัน...จ่อง 
ค าแปล :  นายสามและนายลนพวกหนุ่ม ๆ ก็ต่างพาพวกพอ้งกนัจงูมือเดินกลบับา้น 
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ท านองเพลงหยอบย่อนและท านองเพลงล่องคงนั้น 2 เพลง นีจ้ะบรรเลงต่อกันโดยที่

ท านองเพลงทัง้ 2 ท านองนีจ้ะมีเนือ้หาไปในทางเดียวกันคืออย่างเช่นตัวอย่างค าแปลดา้นลา้งใน
เพลงอาบน า้นีจ้ะพดูถึงธรรมชาติสิ่งแวดลอ้มและสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน า้และรอบ ๆ ขา้งในเวลาที่ผูค้น
ชักชวนกันไปอาบน า้เล่นน า้ตามล าคลองเพื่อบ่งบอกวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในชนบทและความสุข
สนกุสนานของผูค้นตัง้แต่เวลาบ่ายจนไปถึงเย็นแลว้พากนัเดินกลบับา้น 

 
3.5 โอกาสในการแสดง 

โอกาสในการแสดงสว่นใหญ่จะมาจากเครือข่ายทางการศึกษาเชิญไปออกงานต่าง ๆ
ทางดา้นศิลปะและวฒันธรรม งานวนัขึน้ปีใหม่ของกลุ่มชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) ในกรุงเทพมหานคร 
งานเฉลิมฉลองต่าง ๆ หรืองานวนัส าเรจ็การศกึษาของกลุม่ชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) ที่เขา้มาศกึษาใน
ประเทศไทยและกรุงเทพมหานครและงานวันส าคัญทางศาสนาเช่น เขา้พรรษา ออกพรรษา วัน
สงกรานต ์ วฒันธรรมดนตรีไทใหญ่ในดา้นการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทกลองกน้ยาว กลองมอง
เซิง เครื่องสาย เครื่องตี ศึกษาความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมการถ่ายทอดดนตรี รวมทั้งศึกษา
สญัลกัษณแ์ละความหมายของเครื่องดนตรีไทใหญ่ การศึกษาวฒันธรรมดนตรีไทใหญ่ในดา้นการ
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บรรเลงเครื่องดนตรีประเภทกลองกน้ยาว กลองมองเซิง และเครื่องสาย พบว่า การตีกลองกน้ยาว
นัน้ มีการตีลกัจงัหวะระหว่างกลองกน้ยาวกบัมอง วิธีการตีกลองมักตีดว้ยเสียงเป้ิงหรือการตีเปิด
มือใหเ้กิดเสียงดังเป็นส่วนใหญ่ ท านองกลองกน้ยาวตีประกอบการฟ้อนโตพบลักษณะการทอน
ท านองกลอง ส่วนการตีประกอบการร  ากลา้ป่านก๋องนิยมซอยพยางค์ถ่ีและมีการทอนท านอง 
เครื่องดนตรีประเภทกลองมองเซิงนัน้มีใหพ้บเห็นในงานวิจัยครัง้นีใ้นทุก ๆ งานและเครื่องดนตรี
ประเภทเครื่องสาย ไดแ้ก่ ตอยอฮอรน์ ใชใ้นวงจา้ดไต มีกลวิธีการบรรเลงของตอยอฮอรน์ปรากฏ
การบรรเลงหลกั ๆ ไดแ้ก่ การขย่มนิว้ การสีรูดนิว้ ขยีน้ิว้ และการสีพรมนิว้พรอ้มกบัการสะบดันิว้ ๓ 
พยางค์เสียง การสีขยีน้ิว้มักท าเพื่อเป็นการเน้นเสียงลูกตกเสียงใดเสียงหนึ่ง และมักจะขยีใ้น
ท านองขึน้ต้นก่อนท านองร้องเป็นส่วนใหญ่ ผลการศึกษาพบเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี ๒ 
ประเภท ไดแ้ก่ มองแว็งหรือมองตาล เป็นเครื่องดนตรีที่มีลกัษณะคลา้ยกบัฆอ้งวงของไทยแต่วาง
เรียงเป็นแผง ประสมอยู่ในวงจา้ดไต ท าหนา้ที่ด  าเนินท านองโดยมีบทบาทส าคัญกับผูข้บัรอ้งและ
นางร  า จังหวะกลองที่ใชใ้นวงจา้ดไตเรียกว่า เช่าลงป้ัด มี ๑๒ จังหวะ แบ่งออกเป็น การบรรเลง
ดนตรีที่ไม่ประกอบการแสดง การบรรเลงประกอบการร่ายร  าและการแสดง และการบรรเลงเมื่อ
เปิดม่านเพื่อเตรียมการแสดง ดา้นพิธีกรรมและความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกับวัฒนธรรมการถ่ายทอด
ดา้นดนตรีพบว่า การถ่ายทอดความรูด้า้นดนตรีไทใหญ่เป็นไปอย่างมีการเรียนรูแ้บบแผนรูปแบบ
ชดัเจน วงกลองกน้ยาวส่วนใหญ่ไม่ประกอบพิธีไหวค้รู แต่ส าหรบัคณะวงแบบจ๊าดไตนัน้ยึดถือใน
การไหวค้รู ณ เวทีการแสดง  

 



  142 

 
 

ภาพประกอบ 79 ภาพบรรยากาศการแสดงจ๊าดไตในกรุงเทพมหานคร 
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2560 

 
จากภาพคือการร  าในการแสดงจ๊าดไตมีการพนมมือประกอบกับการรอ้งเพลงไปดว้ยใน

ระหว่างท าการแสดงในวนัขึน้ปีใหม่ไต 
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ภาพประกอบ 80 ภาพบรรยากาศการบรรเลงดนตรีที่มีชื่อเรียกว่าวงกลอง มอง เซิง ประกอบกบั 

การแสดงการร  ากลา้ป่านก๋องหรือกลา้ป่านก๋องก็คือการร  าวงนัน้เอง 
 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี วนัที่ 25 พฤษภาคม 2562 
 
การแสดงการร  ากลา้ป่านก๋องนัน้ก็คือการร  าวงนัน้เองซึง้การแสดงในครัง้นีน้ัน้คืองานรบั

มอบปรญิญาบตัร ณ มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
 



  144 

 
 

ภาพประกอบ 81 การแสดงการร  านกกิ่งกะหลา่ 
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2562 

 
การแสดงการร  านกกิ่งกะหล่านัน้ชาวไทใหญ่หรือว่าชาวไตนัน้มีความเชื่อกนัว่าผูใ้ดที่ได้

พบเห็นนัน้จะมีแต่ความสขุและความโชคดีไปตลอดทัง้ปีเพราะฉะนัน้เราจึงเห็นการแสดงแบบนีใ้น
ทกุ ๆ งานมงคลของชาวไต 
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ภาพประกอบ 82 ภาพบรรยากาศการบรรเลงดนตรี ประกอบกบัการแสดงการร  าโต 
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2562 

 
นอกจากการแสดงการร  านกก่ิงกะหล่านัน้แลว้ชาวไทใหญ่หรือว่าชาวไตนัน้มีความเชื่อกนั

ว่าผูใ้ดที่ไดพ้บเห็นการแสดงการร  าโตนัน้จะมีแต่ความสขุและความโชคดีไปตลอดทัง้ปีเช่นเดียวกบั
การร  านกกิ่งกะหล่าดว้ยเช่นกันเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นการแสดงแบบทั้ง 2 แบบนีใ้นทุก ๆ งาน
มงคลของชาวไต 
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ภาพประกอบ 83 การฟ้อนเจิงแบบที่ 1 
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัที่ 14 เมษายน 2561 

 
บรรยากาศการฟ้อนเจิงหรือการฟ้อนเจิงนีก้็คือการร  าศิลปะการต่อสู้ของชาวไทใหญ่ใน

งานประเพณีวนัสงกรานตโ์ดยเป็นการต่อสูแ้บบมือเปล่า 
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ภาพประกอบ 84 การฟ้อนเจิงแบบที่ 2  
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัที่ 14 เมษายน 2561 

 
ภาพการแสดงการฟ้อนเจิงหรือการฟ้อนเจิงนีก้็คือการร  าศิลปะการต่อสู้ของชาวไทใหญ่

โดยเป็นการต่อสูแ้บบกระบอง 
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ภาพประกอบ 85 การฟ้อนเจิงแบบที่ 3  
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัที่ 14 เมษายน 2561 

 
ภาพการแสดงการฟ้อนเจิงหรือการฟ้อนเจิงนีก้็คือการร  าศิลปะการต่อสูข้องชาวไทใหญ่

โดยเป็นการต่อสูแ้บบดาบ 
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3.6 การสืบทอด 
วิธีการสืบทอดแต่ก่อนดัง้เดิมนัน้ไม่เคยมาโรงเรียนมาก่อนการสืบทอดต่อจากกันนัน้

เริ่มมาจากท่านครูสร่าออเจ่ยะโดยเป็นผู้คิดคน้ผูแ้รกการน าเอาท านองมาจากความโหลงหรือ
ท านองเพลงพืน้บา้นดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ (ไต) แลว้มาก าหนดท านองโดยน าเครื่อง
ดนตรีที่เรียกว่าตะยอฮอนซึ่งถูกดดัแปลงมาจากไวโอลินใหม้ีหนา้ที่ด  าเนินท านองหลกัและฆอ้งนัน้
เป็นเครื่องด าเนินท านองลองลงมาส่วนครูที่ไดเ้ขา้มาอยู่และสอนวฒันธรรมทางดนตรีในประเทศ
ไทย ณ ปัจจุบนัคือผูท้ี่ไดร้บัการถ่ายทอดเป็นรุ่นที่ 3 หรือว่า 3 ช่วงอายุคนมาแลว้ก็คือเรียกว่าเป็น
นกัเรียนรุน่หลานแลว้ไดแ้ก่ท่านครูทวีศกัดิ ์ หน่อค า ซึ่งท่านครูทวีศกัดิ ์ หน่อค านีไ้ดร้บัการถ่ายทอด
โดยตรงจากท่านครูขุนจ่ามวิน  หนองเอ่ิง เป็นผูช้  านานดา้นดนตรีจ๊าดไตของเมืองสี่ป้อและเป็นผูท้ี่
ไดร้บัการถ่ายทอดโดยตรงจากท่านครูออเจ่ยะเพียงผูเ้ดียวเท่านัน้ ส่วนท่านครูทวีศกัดิ์  หน่อค านัน้
ก็เป็นผูท้ี่ไดร้บัการถ่ายทอดจากท่านครูขนุจ่ามวิน  หนองเอ่ิงผูน้ีเ้พียงผูเ้ดียวดว้ยเช่นกนั ปัจจบุนัครู
ทวีศกัดิ์  หน่อค าไดเ้ขา้มาอยู่อาศยัในเขตรงัสิตภาคกลางของประเทศไทยในจงัหวัดของปทุมธานี
และไดท้ าการสอนดนตรีของไตหรือชาวไทใหญ่ทุก ๆ ดา้นไม่ว่าจะเป็นการบรรเลงกลองก้นยาว
ประกอบการร  าต่าง ๆ และการแสดงจ๊าดไตร่วมถึงดนตรีทัง้หมดของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ (ไต)  
อยู่ที่โรงเรียนตมุตน้ไตย ซอย นวมินทร ์145 แห่งนีเ้องโดยทางโรงเรียนแห่งนีจ้ะมุ่งเนน้ที่ผูเ้รียนที่มา
เรียนเป็นหลกัในการสืบทอดวฒันธรรมและยงัมีผูท้ี่จบหลกัสตูรจาก โรงเรียนตมุตน้ไตย ซอย นวมิ
นทร ์145 แลว้กลบัไปเปิดโรงเรียนตมุตน้ไตย 2 ที่เมืองสี่ปอ้  ณ รฐัฉานอีกดว้ยเพื่อเป็นการเผยแพร่
วัฒนธรรมใหย้ังคงอยู่สืบไปโดยผู้วิจัยจะมีการอธิบายเก่ียวกับการสืบทอดทางดา้นวัฒนธรรม
ดนตรขีองสายครูทวีศกัดิ ์ หน่อค า หรือโรงเรียนตมุตน้ไต เป็นรุน่ต่อรุน่ตามภาพประกอบดงัต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 86 ท่านสะรา่ออเจ่ยะ  
ที่มา: ถ่ายภาพโดย ทวีศกัดิ ์ หน่อค า เมื่อวนัที่ 22 มีนาคม 2562 

 
ท่านสะร่าออเจ่ยะหรือท่านครูออเจ่ยะ สี่ป้อ คือผูท้ี่คิดคน้ก่อตัง้ จ๊าดไตขึน้มาเป็นคนแรก

ในรฐัฉานสมยัเจา้ฟ้าจ่าแสง องคส์ดุแห่งเมืองสี่ปอ้ เมื่อ 75 ปีที่แลว้ 



  151 

 
 

ภาพประกอบ 87 ท่านครูขนุจ่ามวิน  หนองเอ่ิง  
ที่มา: ถ่ายภาพโดย ทวีศกัดิ ์ หน่อค าเมื่อวนัที่ 22 มีนาคม 2562 

 
ท่านครูขุนจ่ามวิน  หนองเอ่ิงเป็นผูช้  านานดา้นดนตรีจ๊าดไตของเมืองสี่ป้อและเป็นครู

ดนตรีรุน่ที่ 2 ที่สืบทอดต่อจากท่านสรา่หรือท่านครูออเจ่ยะ 
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ภาพประกอบ 88 ท่านครูขนุหน่อค า  สี่ปอ้หรืออีกชื่อนึงคือท่านครูทวีศกัดิ ์ หน่อค า  
ที่มา: ถ่ายภาพโดย ทวีศกัดิ ์ หน่อค า เมื่อวนัที่ 22 มีนาคม 2562 

 
ท่านครูขนุหน่อค า  สี่ปอ้หรืออีกชื่อนึงคือท่านครูทวีศกัดิ ์ หน่อค า เป็นครูดนตรีรุ่นที่ 3 สืบ

ทอดต่อมาจากท่านครูขุนจ่ามวิน  หนองเอ่ิง ซึ่งเป็นผูช้  านานดา้นดนตรีจ๊าดไตของเมืองสี่ป้อซึ่งเป็น
ผูส้ืบทอดโดยตรงจากท่านครูออเจ่ยะ 
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ภาพประกอบ 89 ท่านครูแสงสอ่ง  ปนุค าเมือง 
ที่มา: ถ่ายภาพโดย ทวีศกัดิ ์ หน่อค า เมื่อวนัที่ 22 มีนาคม 2562 

 
ท่านครูแสงส่อง  ปุนค าเมืองเป็นครูดนตรีรุ่นที่ 4 สืบทอดต่อท่านครูทวีศักดิ์  หน่อค า 

ปัจจบุนัไดเ้สียชีวิตลงแลว้เมื่อตน้ปี พ.ศ.2563 นีเ้อง 
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ภาพประกอบ 90 ท่านครูเมืองคอน 
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 

 
ท่านครูเมืองคอนเป็นครูดนตรีรุ่นที่ 4 สืบทอดต่อท่านครูทวีศักดิ์  หน่อค า ปัจจุบันได้

ส  าเร็จหลักสูตรการศึกษาจากที่โรงเรียนมต้นไต  ณ ซอย นวมินทร ์145 และปัจจุบันได้ด ารง
ต าแหนง่เป็นครูผูส้อนดนตรีของโรงเรียนตมุตน้ไตย 2 ณ เมืองสี่ปอ้ 
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ภาพประกอบ 91 ท่านครูแซ่นคง  
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 

 
ท่านครูแซ่นคงอายุ 40 ปี เป็นครูสอนวิชาคอมพิวเตอรแ์ละวฒันธรรมแถมยงัเป็นครูดนตรี

รุ่นที่ 4 ที่สืบทอดต่อท่านครูทวีศกัดิ์  หน่อค า ปัจจุบนัสอนวิชาคอมพิวเตอรแ์ละวฒันธรรมและเป็น
ผูช้่วยใหแ้ก่ครูทวีศกัดิ ์ หน่อค า อยู่ที่โรงเรียนมตน้ไต 1 ณ ซอย นวมินทร ์145 อีกดว้ย 
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ภาพประกอบ 92 นายหน่อวนั  เครือค าเฮิง 
ที่มา: ถ่ายภาพโดย วิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 

 
นายหน่อวนั  เครือค าเฮิงอายุ 25 ปี เป็นครูดนตรีรุ่นที่ 4 สืบทอดต่อท่านครูทวีศกัดิ์  หน่อ

ค า ปัจจบุนัยงัศกึษาอยู่ที่โรงเรียนมตน้ไต 1 ณ ซอย นวมินทร ์145  
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ท่านครูออเจ่ยะ 

 

 
ท่านครูขนุจ่ามวิน  หนองเอ่ิง 

 

 
ท่านครูทวีศีกดิ์  หน่อค า 

 
 
 
 
 

                     
       
        ครูแสง่สอ่ง  ปนุค าเมือง          ครูเมืองคอน           ครูแซ่นคง       ครูหน่อวนั  เครือค าเฮิง 
 



  
 

บทที ่5  
สรุป อภปิรายและข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาวัฒนธรรมทางดนตรีของชาวไทใหญ่ในกรุงเทพมหานคร โรงเรียนตุมตน้

ไตย ซอย นวมินทร ์145  ซึ่งไดด้  าเนินการมาเป็นล าดบัขัน้ตอนที่สามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี ้
 

สรุปผลการวิจัย  
1.ศึกษาวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุไ์ทใหญ่ (ไต) ในกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มชาติพนัธุไ์ทใหญ่หรือที่เรียกกนัอีกชื่อว่าไต และไตโหลง แต่ทัง้หมดพวกเขาเรียก

ตวัเองว่า ไต กลุ่มชาติพนัธุน์ีอ้าศยัอยู่ในรฐัฉานหรือทางภาษาพม่าเรียกว่าค าว่าฉานว่าชานในเขต
ประเทศพม่าและในบางส่วนยังมีอาศัยอยู่ในอินเดียจีนและลาวดว้ยกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ (ไต)  
ในประเทศพม่าเคยเกิดเหตุการณป์ระสบปัญหาความไม่สงบในบา้นเมืองของตนเอง ท าใหก้ลุ่ม
ชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) บางสว่นที่ตอ้งการอิสระจากการปกครองทางการเมืองของรฐับาลในประเทศ
พม่า และในบางส่วนของกลุ่มชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) ก็ตอ้งการณท์ี่จะต่อสูเ้พื่อตอ้งการความเป็น
ธรรมและความสงบสุขให้กับกลุ่มชนชาติของตน แต่ในกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ (ไต)บางส่วนก็
ตอ้งการที่จะอพยพหลบหนีหาความสงบสขุใหแ้ก่กลุ่มชาติพนัธุข์องตนจึงไดเ้ขา้มาสูใ่นประเทศไทย 
โดยเขา้มาทางอ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ และอ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แต่เนื่องดว้ย
ไม่ไดร้บัการเอือ้อ านายในการด ารงชีวิตจากทางรฐับาลในประเทศไทยและความเป็นอยู่ ที่ชัดเจน
กับกลุ่มชาติพันธุ์นี ้ชาวไทใหญ่จึงรูส้ึกถึงความตอ้งการที่จะอยู่รอดทัง้ในเรื่องที่พักพิงอาศัยและ
ความปลอดภยั จึงไดส้่งผลใหก้บักลุ่มชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) เป็นจ านวนมากไดย้า้ยถิ่นฐานทะลกั
เขา้สู่เมืองใหญ่ต่าง ๆ ในประเทศไทยในปัจจุบนัและรวมถึงไดท้ะลกัเขา้สู่กรุงเทพมหานครดว้ย ซึ่ง
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร นั้ น เ ป รี ย บ เ ส มื อ น ส ถ า น ที่  ที่ ร ว ม ช า ติ พั น ธุ์ ห ล า ย  ๆ  
กลุม่ชาติพนัธุท์ี่เขา้มาเพื่อท ามาหากินและกลุม่ชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) ก็เช่นเดียวกนัที่อพยพเขา้มา
ในกรุงเทพมหานครดว้ยเช่นกนั กลุ่มชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) นัน้ไดอ้พยพเขา้มาสู่กรุงเทพมหานคร
ในช่วงสมยัรตันโกสินทรต์อนตน้ โดยมี วดัดอนหรือวดัดอนกุหล่า เป็นศนูยก์ลางที่ส  าคญัของ การ
ตัง้ถิ่นถานบา้นเรือนของกลุ่มชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) ในกรุงเทพมหานครกลุ่มชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต)
มกัจะตัง้ถิ่นถานบา้นเรือนไม่ไกลจากวดั เนื่องจากชาวไทใหญ่มีความผูกพนักบัวดัมาก และถือว่า
วดัเป็นสถานที่ของแหล่งศนูยร์วมรวมจิตใจที่ส  าคญั จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ไดเ้กิดเหตกุารณ์
ไฟไหมค้รัง้ใหญ่ขึน้ที่วดัดอนกุหล่า กลุ่มชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) ในกรุงเทพมหานครจึงขาดศนูยร์วม
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ทางจิตใจไประยะหนึ่ง ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๐ กลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ (ไต) หรือชาวไตไดช้่วยกัน
ร่วมสรา้งศูนยป์ฏิบัติธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ของตนขึน้มาใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตยาน
นาวา ถนนสาธุประดิษฐ์มลูนิธิพระธรรมแสง (วดัใหม่) ซอย สาธุประดิษฐ์ 44/1  เพื่อเป็นศนูยก์ลาง
ของกลุม่ชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) ในกรุงเทพมหานครขึน้มาไดอี้กครัง้ จากนัน้ต่อมาไดม้ีเริ่มกอตัง้และ
เผยแพร่แบบแผนการสอนของโรงเรียนขึน้มาอีก 1 ที่มีชื่อเรียกว่าโรงเรียนตมุตน้ไตยตัง้แต่วนัที่ 11 
เดือน 11 ปี 2011  โดย ครูหนุ่มฮักไตย  เจ็ดจอมจาย (ผูอ้  านวยการโรงเรียนตุมตน้ไตย) ค าว่า ตุ
มตน้ไตยหมายถึงศนูยร์วมแบบแผลเพื่อพฒันาและอนุรกัษ์ความเป็นไตและวันที่เปิดเป็นทางการ
วนัแรกคือวนัที่ 13 กนัยายน 2013 ที่ ซอย  

นวมินทร ์145 โดยมุ่งเน้นทางดา้นภาษาดนตรีและวัฒนธรรมทั้งหมดทุก ๆ แขนง
เนื่องจากวัฒนธรรมบางอย่างไม่สามารถท าการเรียนการสอนไดท้ี่มูลนิธิพระธรรมแสง (วัดใหม่) 
ซอย สาธุประดิษฐ์ 44/1  เช่นดนตรีและการรอ้งร  าต่าง ๆ เนือ้งดว้ยสถานที่อนัขับแคบและยังเป็น
สถานที่ปฏิบติัธรรมอีกทัง้ครูผูส้อนบางท่านก็ยงัเป็นพระสงฆอี์กดว้ยจึงไม่สามารถท าการเรียนการ
สอนไดอ้ย่างเต็มที่และทางครูหนุ่มฮักไตย  เจ็ดจอมจาย (ผูอ้  านวยการโรงเรียนตุมตน้ไตย) ได้
เล็งเห็นถึงปัญหานีจ้ึงไดท้ าการเชิญครูทวีศกัดิ์  หน่อค า (ครูดนตรีและศิลปะการแสดงพืน้บา้นของ
ชาวไทใหญ่) เป็นผูท้ี่สืบทอดรุ่นที่ 3 จากท่านครูออเจ่ยะมาประจ าหลักสูตรการสอนดนตรีและ
ศิลปะการแสดงพืน้บา้นของกลุ่มชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต)ในกรุงเทพมหานครและทางภาคกลางของ
ประเทศไทย ณ สถานที่โรงเรียนตุมตน้ไตย ซอย นวมินทร ์145 โดยทางดา้นวัฒนธรรมทัง้หมด 
ทุก ๆ แขนงของกลุ่มชาติพันธุไ์ทใหญ่ (ไต)ทางโรงเรียนตุมตน้ไตยนีจ้ะท าการสอนทุกอย่างที่เป็น
วฒันธรรมดัง้เดิมของกลุ่มชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) ในกรุงเทพมหานครเพื่อไม่ใหล้กูหลานชาวไตหรือ
ไทใหญ่นัน้หลงลืมวฒันธรรมของตน 

2.ศึกษาดนตรีของกลุ่มชาติพันธุไ์ทใหญ่ (ไต) ในกรุงเทพมหานคร 
องคค์วามรูท้างดนตรีพืน้บา้นของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ (ไต) ในกรุงเทพมหานครมี

ประวัติความเป็นมาของดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ (ไต) ในกรุงเทพมหานครนัน้มีที่มาเริ่มจาก
ประวติัและความเป็นมาของศิลปะการแสดงจ๊าดไต ซึ่งจะนิยมแสดงกันในงานบญุงานเทศกาลต่าง 
ๆ และไดถู้กประดิษฐ์คิดคน้ขึน้โดยพ่อเฒ่าออเจ่ยะหรือท่านครูออเจ่ยะเมื่อปี พ.ศ.2486 โดยการ
น าเอาท านองมาจากความโหลงหรือความโหลงนัน้ก็คือท านองพืน้บา้นดัง้เดิมของกลุม่ชาติพนัธุไ์ท
ใหญ่ (ไต) และพายหลงัจากนัน้ในปีต่อมาก็ไดม้ีการเผยแพร่ออกแสดงไปทั่ว โดยเริ่มตนจากจุด
ก าเนิดครั้งแรก ณ เมืองสี่ป้อซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศรัฐฉานจวบจนวันนีไ้ด้มีการ
แสดงจ๊าดไตกนัมา 60 - 70 กว่าปีไดแ้ลว้ พ่อเฒ่าหรือท่านครูออเจ่ยะไดคิ้ดคน้การแสดงจ๊าดไตโดย
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การหยิบเอาเครื่องดนตรีของไตหรือชาวไทใหญ่มาผสมผสานเข้าดว้ยกันกับบทเพลงโบราณที่
เรียกว่าความโหลงของชาวไตหรือไทใหญ่แลว้น ามาขึน้แสดงบนเวทีโดยวิธีการรอ้งเล่นเตน้ฟ้อน ซึ่ง
ในสมัยนั้นในปี พ.ศ.2486 ถือกันว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่ของชาวไตหรือไทใหญ่กันมากและในปี 
พ.ศ.2501 ได้เกิดเหตุการณ์สู้รบกันระหว่างกองก าลังทหารพม่าและกองก าลังทหารไทใหญ่
ชาวบา้นจ านวนมากไดอ้พยพหนีภัยสงครามเขา้มาสู่ประเทศไทยโดยไดม้ีการอพยพเขา้มาทาง
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายและเชียงใหม่ โดยมาที่กองบัญชาการใหญ่อยู่ที่หมู่บา้นเปียงหลวง
อ าเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ.2514 และคณะการแสดงจ๊าดไตนั้นไดเ้ดินทางจาก
ประเทศรฐัฉานเขา้สู่หมู่บา้นเปียงหลวงอ าเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ในประเทศไทยครัง้แรก
แบบที่มีการบนัทึกอย่างชดัเจนโดยเขา้มาตามค าเชิญของนายพลโมเฮงเพื่อสรา้งขวญัและก าลงัใจ
ใหท้หารและประชาชนชาวไทใหญ่ที่อพยพเขา้มาอยู่ที่หมู่บา้นเปียงหลวงอ าเภอเวียงแหงจังหวดั
เชียงใหม่ จึงไดเ้ป็นตน้ก าเนิดของการแสดงจ๊าดไตในประเทศไทยตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา ต่อมากลุ่ม
ชาติไทใหญ่ไดเ้ริ่มทยอยเข้าสู่เมืองต่าง ๆ ของประเทศไทยจนได้เข้ามาถึงกรุงเทพมหานครใน
ปัจจุบนั และมูลนิธิพระธรรมแสง (วัดใหม่) ซอย สาธุประดิษฐ์ 44/1  นัน้เป็นศูนยก์ลางของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทใหญ่ (ไต) ในกรุงเทพมหานครที่แรกและยังเป็นที่เดียวที่ทุกคนจะมารวมตัวกันในวนั
ส าคญัต่าง ๆ โดยเฉาะวนัส าคญัทางศาสนาและต่อมาไดม้ีการก่อตัง้โรงเรียนขึน้มาใหม่อีก 1 ที่มี
ชื่อว่าโรงเรียนตุมต้นไตยตั้งแต่วันที่ 11 เดือน 11 ปี 2011  โดย ครูหนุ่มฮักไตย  เจ็ดจอมจาย 
(ผูอ้  านวยการโรงเรียนตมุตน้ไตย) โดยค าว่า ตมุตน้ไตยหมายถึงศนูยร์วมแบบแผลเพื่อพฒันาและ
อนุรกัษ์ความเป็นไต และวนัที่เปิดเป็นทางการวนัแรกคือวนัที่ 13 กนัยายน 2013 ที่ ซอย นวมินทร ์
145 โดยมุ่งเน้นทางด้านภาษาดนตรีและวัฒนธรรมทั้งหมดทุก ๆ แขนงเนื่องจากวัฒนธรรม
บางอย่างไม่สามารถท าการเรียนการสอนไดท้ี่มูลนิธิพระธรรมแสง (วัดใหม่) ซอย สาธุประดิษฐ์ 
44/1  เช่นดนตรีและการรอ้งร  าต่าง ๆ เนือ้งดว้ยสถานที่อนัคบัแคบและยงัเป็นสถานปฏิบติัธรรมอีก
ทัง้ครูผูส้อนบางท่านก็ยงัเป็นพระสงฆอี์กดว้ยจึงไม่สามารถท าการเรียนการสอนไดอ้ย่างเต็มที่และ
ทางครูหนุ่มฮักไตย  เจ็ดจอมจาย (ผู้อ  านวยการโรงเรียนตุมต้นไตย) ได้เล็งเห็นถึงปัญหานี ้ 
จึงได้ท าการเชิญครูทวีศักดิ์  หน่อค า (ครูดนตรีและศิลปะการแสดงพืน้บ้านของชาวไทใหญ่)  
มาประจ าหลกัสูตรการสอนดนตรีและศิลปะการแสดงพืน้บา้นของกลุ่มชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) ใน
กรุงเทพมหานครและทางภาคกลางของประเทศไทย ณ สถานที่โรงเรียนตมุตน้ไตย ซอย นวมินทร ์
145 เพื่อเป็นการอนรุกัษด์นตรีและศิลปะการแสดงพืน้บา้นและวฒันธรรมต่าง ๆ ของกลุม่ชาติพนัธุ์
ไทใหญ่ (ไต) ใหย้งัคงอยู่ต่อไปสืบไป 

 



  145 

นกัดนตรี 
 
คนที่ 1 ผูก้่อตัง้และอ านวยการโดยคุณหนุ่มฮักไตย เจ็ดจอมจาย หรือนายเนตร ์ขจรมร

ศิลป์ คนไทยที่มีชีวิติเร่ร่อนตัง้แต่เด็กจนไดเ้ป็นลูกบุญธรรมของครูสอนดี ชาวไทใหญ่ท่านหนึ่งใน
อ าเภอเวียงแหง จ.เชียงใหม่ และเป็นคนที่เคยคลกุคลีอยู่กบัชาวไต ไดซ้มึซบัวฒันธรรมไตมาตัง้แต่
ตอนวัยรุ่นเป็นต้นมาปัจจุบันอายุ 49 ปี เกิดเมื่อวันที่  24 พฤศจิกายน 2514 ประกอบอาชีพ
ผูร้บัเหมาตกแต่งบา้นอยู่ในกรุงเทพมหานคร 

 
คนที่ 2 ชื่อไทยตามบตัรบุคคลพืน้ท่ีสงูชื่อ นายทวีศกัดิ์  หน่อค า (ครู) หรือชื่อไตในรฐัฉาน

คือ นายหน่อค า  สี่ป้อ เกิด ปีจุลศักราช 1328 ปัจจุบันอายุ 53 ปี พักอยู่จังหวัดปทุมธานี อาชีพ 
รบัเหมา งานสีทุกชนิดสงักัด บริษัท เรืองวนา คอนสตรคัชั่นจ ากัด เขา้มาอยู่ในประเทศไทยเมื่อปี 
พ.ศ.2532 

 
คนที่ 3 ชื่อ คณุเมืองคอน อาย ุ22 ปี เริ่มเรียนดนตรีครัง้แรกกบับิดาของตนหลงัจากนัน้ได้

เดินทางเขา้มาเรียนกับท่านครูทวีศักดิ์  หน่อค า ท่ีกรุงเทพ ณ โรงเรียนตุมตน้ไตย ซอย นวมินทร ์
145 ได ้2 ปี เครื่องเอกคือตะยอฮอน ปัจจุบนัประกอบอาชีพก่อสรา้ง คณุเมืองคอนนีคื้อนกัเรียนที่
ก าลงัจะจบหลกัสตูรวิชาดนตรีจากโรงเรียนตมุตน้ไตย ซอย นวมินทร ์145 และยงัเป็นผูท้ี่จะเป็นครู
ของโรงเรียนตมุตน้ไตยสาขาที่ 3 ณ เมืองรฐัฉานประเทศพม่าคนต่อไปอีกดว้ย 

 
คนที่ 4 ชื่อ คณุแซ่นคง อาย ุ40 ปี เรียนกบัท่านครูทวีศกัดิ ์ หน่อค า ท่ีกรุงเทพ ณ โรงเรียน

ตุมตน้ไตย ซอย นวมินทร ์145 เป็นเวลา 1 ปี เครื่องเอกคือ ซี ปัจจุบันอาศัยอยู่ในกรุงเทพและ
ประกอบอาชีพช่างเฟอนิเจอร ์

 
คนที่ 5 ชื่อ คุณหน่อวัน  เครือค าเฮิง อายุ 25 ปี เรียนกับท่านครูทวีศักดิ์  หน่อค า ท่ี

กรุงเทพ ณ โรงเรียนตมุตน้ไต ซอย นวมินทร ์145 เป็นเวลา 2 ปี เครื่องเอกคือกลอง 6 ปา้ด ปัจจบุนั
ประกอบอาชีพช่างทาสี 
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เครื่องดนตรีของกลุม่ชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) ในกรุงเทพมหานครนัน้มีดัง้ต่อไปนี ้
1.กลอง 6 ปา้ด 
2.ซ ี
3.ฆอ้งทองเหลือง 
4.มองตาลหรือมองด า 
5.ตะยอฮอน 
6.กลองกน้ยาว 
7.มอง 
8.เชิง 

บทเพลงและท านองขอกลุม่ชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) ในกรุงเทพมหานครนี ้ครูทวีศกัดิ ์ หน่อ
ค า ไดม้ีการแกไ้ขป้รบัปรุงขึน้มาใหม่จากท่านครูออเจ่ยะจึงกายมาเป็นรูปแบบเฉพาะของกลุ่มชาติ
พนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) ในกรุงเทพมหานครในแบบทางเพลงของครูทวีศกัดิ์  หน่อค า โดยเพลงต่าง ๆ ที่
รวบรวมไดน้ัน้จะมีดงัต่อไปนี ้

เริ่มการแสดงเริ่มดว้ยเพลง 
เพลงเปิดม่าน กว๊ามหรือว่าปืดพากงั 
ต่อดว้ยการแสดงเพลงรอ้งกลอนดว้ยท านองเพลง 

ท านองซี 1 
ท านองซี 2 

และตามมาดว้ยบทเพลงในชดุเพลงโหมโรงทัง้หมด 9 เพลง 12 ท่อนเพลงไดแ้ก่  
เพลงที่ 1 คนึใหญ่ใหม่สงู  
เพลงที่ 2  แหมลง เข็ว ลอ้ เหลิง  
เพลงที่ 3 ต๊างเลา้เมิง้ก๋าง 
เพลงที่ 4 ต๊างส ูต๊างเฮา้  
เพลงที่ 5 เมิง้ไต๊ฮางหลี part 1 
เพลงที่ 6 เมิง้ไต๊ฮางหลี part 2 
เพลงที่ 7 หนุ่มหน่อ นาสา่งต่อ 
เพลงที่ 8 ฮั่กอ ่าอ่ิม 
เพลงที่ 9 กากย๊อกแหวน แพ็ดแขน 

และลงจบดว้ยจงัหวะที่ 5 ในท านองซี 3 ของเครื่องประกอบจงัหวะเท่านัน้ 
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ส่วนท านองเพลงดั่งทั้ง 3 ท านองนีช้าวไตในอดีดนั้นนิยมน ามารอ้งเล่นหรือสีซอเปล่า
ใบไมเ้ลน่ในยามว่างเพื่อเป็นการผ่อนคลายปัจจบุนันัน้หาฟังกนัไดย้ากมากแลว้ 

ท านองเพลงหยอบย่อน 
ท านองเพลงลอ่งคง 
ท านองเพลงตะรอหมากปา้ว 
 

อภปิรายผล 
จากการศึกษาวฒันธรรมดนตรีของกลุ่มชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต)ในกรุงเทพมหานครพบว่า

ลักษณะของสังคมนั้นเป็นแบบเรียบง่ายมีความช่วยเหลือ เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและมิได้มีการ
แบ่งแยกระหว่างคนไทยและกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ (ไต) ในการลงพืน้ที่ภาคสนามเลยแมแ้ต่นอ้ย
และหลกัการเรียนการสอนทางดว้ยวฒันธรรมทางดนตรีและศิลปะการแสดงพืน้บา้นของโรงเรียน  
ตมุตน้ไตยในกรุงเทพมหานครนัน้เป็นที่ยอมรบักนัในกลุม่ของชาติพนัธุไ์ตในที่อ่ืน ๆ และในรฐัฉาน
จนตอ้งมีการเปิดโรงเรียนตุมตน้ไตยสาขาที่ 2 เกินขึน้ในรฐัฉานและกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ (ไต) 
ในกรุงเทพมหานครนั้นยังสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยตรงที่ว่าวัฒนธรรมดนตรีของ 
กลุ่มชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) ในกรุงเทพมหานครยงัคงแสดงใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมทางดนตรีของกลุ่ม
ชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) แบบดัง้เดิมอยู่และเป็นที่ยอมรบักบักลุม่ชาวไตในที่อ่ืน ๆ ดว้ยเช่นเดียวกนั 

ดนตรีจ๊าดไตเป็นการบรรเลงดว้ยเครื่องดนตรีประเภท “เครื่องตี” และ “เครื่องสี” เป็นหลกั
ในการด าเนินท านองของ วงดนตรีวงนีน้อกจากบรรเลงเพื่อการขบักล่อมในงานประเพณี งานบุญ
ต่าง ๆ แลว้ ยงัมีความส าคญัในการบรรเลงประกอบการแสดงที่เรียกว่าจ๊าดไตโดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อน าเสนอเรื่องราวทั้งดา้นชาดกทางพระพทุธศาสนา เรื่องวรรณคดีและเรื่องราวพืน้บา้นที่ผกูขึน้
เพื่อเป็นการสั่งสอนเยาวชนใหเ้ติบโตเป็นคนดีของสงัคม ถือเป็นตวัอย่างที่ดีของชาวไทใหญ่ ดว้ย
ชาวไทใหญ่ที่อพยพมาตัง้ถิ่นฐานอยู่ประเทศไทยไดน้ าวฒันธรรมดา้นนีม้าเผยแพร่อย่างกวา้งขวาง
ในประเทศไทย และเครื่องดนตรีประเภทด าเนินท านองที่ประกอบในวงดนตรีนีไ้ดแ้ก่ มองแว็งหรือ
ฆอ้ง มองตาล และตะยอฮอน กลอง 6 ปา้ดและ ซ ีทัง้ชดุ ส าหรบัเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีในวง
ดนตรีจ๊าดไตซึ่งเครื่องดนตรีแต่ละชิน้จะมีลกัษณะเสียง กลวิธีการบรรเลง รูปแบบท านองที่เป็น
ลกัษณะเฉพาะมีความ แตกต่างกันไปจากที่ ภัทระ คมข า (2558, น.45-47) กล่าวไวใ้นงานวิจัย
เรื่องวฒันธรรมการบรรเลงดนตรีไทใหญ่ ประเภทเครื่องตีและเครื่องเป่า ในรฐัชาน ว่าเครื่องดนตรี
ประเภทเครื่องตีและเครื่องเป่า เป็นหลักในการด าเนินท านองของ วงดนตรีจ๊าดไตส่วนของใน
กรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนตมุตน้ไตยนัน้เป็นเครื่องตีและเครื่องสีเป็นหลกัในการด าเนินท านอง
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ของวงดนตรีจ๊าดไต ไทใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีถิ่นฐานอยู่ในแถบภาคเหนือของไทย เช่น 
แม่ฮ่องสอน เชียงราย และเชียงใหม่ ชาวไทใหญ่มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในอาณาเขตประเทศต่าง ๆ เช่น 
อินเดีย พม่า จีน และประเทศไทยในปัจจุบนั ชาวไทใหญ่เรียกตนเองว่า ไต  และมีชื่อต่อทา้ยตาม
ดว้ยแหล่งที่อยู่อาศยั เช่น ไตตามดว้ยที่อยู่แถบลุ่มน า้ลือในแควน้สิบสองปันนา เรียกตนเองว่า “ไต
ลือ้” คนไตที่อพยพมาจากลุม่น า้ขืนในแควน้เชียงตงุหรือเมืองหอ เรียกตนเองว่า“ไตขืน” หรือไทเขิน 
กลุ่มชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) อาศยัอยู่อย่างหนาแน่นในรฐัฉาน ซึ่งมีจ านวนประชากรเป็นที่สองรอง
จากชาวพม่าเลย การแสดงฟ้อนนกกิ่งกะหล่าของชาวไต ถือเป็นการแสดงชั้นสูงของชาวไต ที่
เลียนแบบท่าทางการร่ายร  าของกินรีเมื่อครัง้แสดงตอ้นรบัการเสด็จกลบัมาจากสวรรคช์ัน้ดาวดึงส ์
ของพระพทุธเจา้ ซึ่งการแสดงฟ้อนนกกิ่งกะหล่า มีตน้ก าเนิดในรฐัฉาน ประเทศเมียนมาร ์แลว้ถูก
น าพามากับผูอ้พยพถิ่นฐานที่มาตัง้ถิ่นที่อยู่ใหม่ แสดงใหเ้ห็นว่าการฟ้อนนกกิ่งกะหล่า ไดม้ีการ
แพร่กระจายวฒันธรรมจากถ่ินหนึ่งไปยงัถิ่นหนึ่งโดยผ่านบุคคลที่ไดร้บัผลกระทบจากปัญหาสงัคม
และการเมืองในรฐัฉานท าใหต้อ้งอพยพถิ่นฐานเขา้มาอยู่ในประเทศไทยทางชายแดนไทยดา้น
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2529 สอดคล้องกับประทีป  นักป่ี (2560, บทคัดย่อ) ได้ท า
งานวิจยัเรื่อง ฟ้อนนกก่ิงกะหลา่ : ครูสา่งค า จางยอด ซึ่งกลา่วถึงการอพยพถิ่นฐาน ศิลปะการแสดง
ต่าง ๆ ของชาวไตเขา้มาดว้ยและไดม้ีการจัดแสดงจนเป็นที่รูจ้ัก การฟ้อนนกกิ่งกะหล่าเป็นการ
แสดงอย่างหนึ่งที่ ไดน้ ามาแสดง ซึ่งการแสดงนีย้ังคงมีประวัติความเป็นมา และ วัตถุประสงคใ์น
การแสดง เช่นเดียวกนักบัการแสดงฟ้อนนกก่ิงกะหล่าแต่ดัง้เดิมที่ก าเนิดในรฐัฉานไม่เปลี่ยนแปลง 
 

ข้อเสนอแนะ 
ส่งเสริมใหม้ีการเก็บรวบรวมและศึกษาขอ้มลูทางดา้นดนตรีและศิลปะการแสดงพืน้บา้น

และจากการลงพืน้ที่ศึกษาวัฒนธรรมดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ (ไต) ในกรุงเทพมหานคร
ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี ้

1.ศึกษาเรื่องความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมและการแพร่กระทางวัฒนธรรมของ
โรงเรียนตมุตน้ไตในแต่ละสาขา 

2.ศกึษารูปแบบทางประเพณีงานปอยส่างลองปะจ าปีที่จงัหวดัแม่ฮ่องสอนในรูปแบบ
ทางวฒันธรรมและดนตรีทัง้หมดในงาน 

3.ศึกษาขัน้ตอนพิธีกรรมและประวติัความเป็นมาร่วมไปถึงการแสดงศิลปะพืน้บา้น
ต่าง ๆ ในงานวนัชาติของกลุม่ชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) มีดว้ยกนัทัง้หมดที่สถานที่คือ 

3.1ดอยไตแลง 
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3.2ดอยก่อวนั 
3.3ดอยก่ิวลม 

4.ศกึษางานดนตรีในประเพณีขึน้ปีใหม่ของกลุม่ชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต) ในรฐัฉาน 
5.ศึกษางานประเพณีการจดัเทศกาลดนตรีในวนัสงกรานตข์องกลุ่มชาติพนัธุไ์ทใหญ่ 

(ไต) ใน 12 ปันนา 
6.ศึกษาวิถีชีวิตการบริหารจัดการและงานแสดงต่าง ๆ ในรอบปีพรอ้งวิเคราะหเ์พลง

ในรูปแบบวงสตรงิสากลของกลุม่ชาติพนัธุไ์ทใหญ่ (ไต)ที่เขา้มาอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
7.ศกึษารูปแบบการบริหารจดัการค่ายเพลงสากลและการตลาดของกลุม่ชาติพันธุไ์ท

ใหญ่ (ไต) ในรฐัฉาน 
 



  
 
บรรณานุกรม 
 

บรรณานุกรม 
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ประมวลภาพจากภาคสนาม 
 

 
 

ภาพประกอบ 93 ภาพบรรยากาศรมิถนนปากซอยทางเขา้ชมุชนวดัไทใหญ่ในกรุงเทพมหานคร 
ที่มา : ถ่ายภาพโดย นายวิทยา  แกว้บริสทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2560 

 

 
 

ภาพประกอบ 94 ภาพบรรยากาศในซอยทางเขา้ชมุชนวดัไทใหญ่ในกรุงเทพมหานคร 
ท่ีมา : ถ่ายภาพโดย นายวิทยา  แกว้บริสทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2560 
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ภาพประกอบ 95 ภาพการลงพืน้ที่จากโรงเรียนตมุตน้ไตย ซอย นวมินทร ์145 
ที่มา : ถ่ายภาพโดย นายวิทยา  แกว้บริสทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 

 

 
 

ภาพประกอบ 96 ภาพจากหอ้งซอ้มดนตรีของโรงเรียนตมุตน้ไตย ซอย นวมินทร ์145    
ที่มา : ถ่ายภาพโดย นายวิทยา  แกว้บริสทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 
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ภาพประกอบ 97 ภาพครูหนุ่มฮกัไตย  เจ็ดจอมจาย (ผูอ้  านวยการโรงเรียนตมุตน้ไตย)  
ที่มา : ถ่ายภาพโดย นางสาวนฤมล  เจรญิพรสกลุ เมื่อวนัที่ 16 มีนาคม 2562 

 

 
 

ภาพประกอบ 98 ภาพครูทวีศกัดิ ์ หน่อค า หลงัจากการสมัภาษณ ์
ที่มา : ถ่ายภาพโดย นางสาวนฤมล  เจรญิพรสกลุ เมื่อวนัที่ 16 มีนาคม 2562 
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ภาพประกอบ 99 ภาพครูทวีศกัดิ ์ หน่อค า ก าลงัอธิบายเก่ียวกบัชดุต่าง ๆ ที่ใชใ้นการแสดง 
ที่มา : ถ่ายภาพโดย นายวิทยา  แกว้บริสทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 

 

 
 

ภาพประกอบ 100 ภาพภาพพืน้ที่หนา้หอ้งซอ้มโรงเรียน 
ที่มา : ถ่ายภาพโดย นายวิทยา  แกว้บริสทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 

  



  158 

 
 

ภาพประกอบ 101 สถานที่หอ้งเรียนภาษาและวฒันธรรมต่าง ๆ ของไทใหญ่ 
ในโรงเรียนตมุตน้ไตย  

ที่มา : ถ่ายภาพโดย นายวิทยา  แกว้บริสทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 
 

 
 

ภาพประกอบ 102 ภาพรวมจากการลงพืน้ที่ของโรงเรียนตมุตน้ไตย ซอย นวมินทร ์145    
ที่มา : ถ่ายภาพโดย นายวิทยา  แกว้บริสทุธิ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก   ข 
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ประมวลภาพจากโน้ตและเอกสารเพลง 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายวิทยา  แกว้บรสิทุธิ์ 
วัน เดือน ปี เกิด 26 มกราคม 2530 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร BANGKOK 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2549 จบชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนวดัพลมานีย ์ 

พ.ศ.2550 จบชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา
พฒันาการสวุินทวงศ ์ 
 
พ.ศ.2553 จบชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 จากโรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา
พฒันาการสวุินทวงศ ์ 
 
พ.ศ.2557 จบการศึกษาระดบัปรญิญาตรีที่มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทร
เกษม  
พ.ศ.2562 จบการศึกษาระดบัปรญิญาโทท่ีมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 118 ถ.หลวงแพ่ง ซ.หลวงแพ่ง 2 แขวงทบัยาว เขตลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร 10520   
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