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 การศกึษาวงตอยอฮอร์น อําเภอเมือง จงัหวดัแมฮ่่องสอน ผู้วิจยัตัง้จดุมุง่หมายไว้ดงันี ้
 จดุมุง่หมายในการวิจยั 
 1. ศกึษาวงตอยอฮอร์น อ.เมือง จ.แมฮ่่องสอน 
 2. ศกึษาวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการบรรเลงวงตอยอฮอร์น อ.เมือง จ.แมฮ่่องสอน 
 
 การศึกษาวงตอยอฮอร์น อําเภอเมือง จังหวดัแม่ฮ่องสอน ผู้ วิจัยสามารถสรุปข้อมูลตาม 
ความมุง่หมายของการวิจยัได้ดงันี ้
 วงตอยอฮอร์น นัน้เร่ิมมีการบรรเลงตัง้แตย่คุแรกของจงัหวดัแมฮ่่องสอน โดยแบง่เป็นยคุตา่งๆ
ได้ 3 ยคุ คือ 
 1. ยุคการปกครองโดยระบอบเจ้าฟ้า โดยในยุคนีน้ัน้เป็นช่วงแรกของการก่อตัง้ชุมชนใน
จงัหวดัแม่ฮ่องสอนและหวัหน้าชมุชม นัน้ก็ได้รับการแตง่ตัง้เป็นเจ้าฟ้า ปกครองชมุชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน
โดยในยคุแรกนัน้จะไมเ่น้นการรวมวง แตจ่ะเป็นในรูปแบบของการบรรเลงเคร่ืองมือเด่ียว หรืออาจจะมี
กลองประกอบจงัหวะ โดยในสมยันัน้งานท่ีต้องเล่นประจําคือ การบรรเลงในงานเลีย้งหรือการพบปะสงัสรรค์ 
ระหวา่งเจ้าฟ้าและประชาชนชาวแมฮ่่องสอนโดยจะจดัขึน้ทกุ 3-7 วนั 
 2. ยคุหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง จากระบอบเจ้าฟ้าเข้ามาสูร่ะบบของการมีผู้ว่าราชการ
จงัหวดัโดยยคุนีจ้ะตอ่เน่ืองจากยคุแรกมีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัคือ มีการรวมวงกําหนดเคร่ืองดนตรี
ในวงและขยายบทบาทของวง เพ่ือรับใช้กิจกรรมทางสงัคมมากขึน้และมีการเพิ่มเพลงท่ีได้มาจากการ
ติดต่อค้าขายระหว่างคนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน และคนในฝ่ังประเทศพม่า ทําให้มีการเพิ่มบทเพลงใหม่ๆ 
เข้าไปอีก 
 3. ยคุปัจจุบนั  เป็นยคุท่ีวฒันธรรมวงตอยอฮอร์นเกือบจะขาดการสืบทอดในช่วงแรกเน่ืองจาก
ขาดผู้ ท่ีสนใจอย่างจริงจงั และเป็นสาเหตขุองงานวิจยัชิน้นี ้ซึง่จากการท่ีขาดการสืบทอดอย่างตอ่เน่ือง
และการสนบัสนนุจากหน่วยงานภาครัฐ กวา่ท่ีเยาวชนคนรุ่นใหมจ่ะสนใจเข้าไปศกึษาหาความรู้จากครู
ผู้ มีความรู้ก็ได้เสียชีวิตไปหลายท่านแล้ว ในปัจจบุนัเหลือนกัดนตรีท่ีมาจากยคุท่ี2 เพียง3-4 ท่านเท่านัน้
ทําให้สว่นหนึง่ขององค์ความรู้ทางด้านการบรรเลงขาดหายไป 



 บทเพลงท่ีใช้ในการบรรเลงวงตอยอฮอร์นนัน้เป็นเพลงพม่าประยกุต์ หลายบทเพลงมีเนือ้ร้อง
ภาษาพม่าแต่ใน ภายหลงัไม่สามารถหาผู้ ท่ีเข้าใจภาษาพม่ามาเป็นผู้ขบัร้องได้จึงสญูหายไป บทเพลง
ของวงตอยอฮอร์นนัน้ในปัจจบุนัเท่าท่ีทําการสําหรวจเก็บข้อมลูมีทัง้หมด 16 เพลง ซึง่จะแบง่เป็นเพลง
ครู 2 เพลง คือเพลง ตอใหม่จนุ และ เพลง ตอเหม่งจนุ ซึง่เพลงครูนัน้จะเป็นเพลงท่ีใช้บรรเลงก่อนการ
แสดงทกุครัง้ และมีเพลงประกอบการ รําไต อีก 3 เพลง คือ เพลง มวยโลว่โลว่ เพลง จู่จู่มวย และเพลง 
ขะย่านตาลโจ่ง เพลงประกอบการ รําอีกประเภทหนึ่งซึง่มีช่ือว่า รําหม่องสว่ยยี ได้ใช้เพลง หม่องสว่ยยี 
ในการบรรเลงประกอบ 
 วงดนตรีตอยอฮอร์นนัน้ เป็นวงดนตรีของชาวไทย เชือ้สายไทใหญ่ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนซึ่ง
ชาวไทใหญ่นัน้มีความเช่ือ ความศรัทาในพระพทุธศาสนาอย่างแรงกล้าจึงทําให้ประเพณีการบรรเลง
ของวงตอยอฮอร์นจึงมีความเก่ียวพนักับประเพณีทางพทุธศาสนาอย่างเหนียวแน่น โดยชาวไทใหญ่  
จะมีประเพณีเก่ียวกบัพทุธศาสนา อยู่ตลอดทัง้ปีหรือท่ีเรียกกนัว่า ประเพณี 12 เดือน แต่ประเพณีท่ีมี     
วงตอยอฮอร์นเข้าไปเก่ียวข้องนัน้ก็จะเร่ิมจาก ประเพณีการซอมตอ่หลวง หรือวา่การถวายข้าวมธุปยาส โดน
วงดนตรีจะบรรเลงในวิหารหรือในศาลาของวดั ในขณะท่ีศรัทาชาวไทใหญ่มาช่วยกนัเตรียมของถวาย
พระเพ่ือให้ความบนัเทิงโดยจะเวียนไปตามวดัต่างๆ ประเพณีท่ีสองคือ การ ออกพรรษาโดยวงตอยอฮอร์น
จะบรรเลงในช่วงเช้ามืดก่อนพระออกบิฑบาตรเพ่ือเป็นการปลกุศรัทาให้มาเตรียมตวัตกับาตร และจะ
หยดุบรรเลงเม่ือพระเร่ิมออกบิฑบาตร อีกประเพณีท่ีสําคญัของชาวไทใหญ่คือ การบวชส่างลอง หรือ
ปอยสา่งลองโดยวงตอยอฮอร์นจะรับหน้าท่ีแห่ในขบวนของสา่งลอง 
 วงตอยอฮอร์น คือเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของชาวไทใหญ่ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเป็นวฒันธรรม
เฉพาะถ่ินท่ีจะหาชมหาฟังได้เฉพาะในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเท่านัน้  และชาวไทใหญ่ในปัจจบุนัก็ยงัให้
ความสําคญักบัวงตอยอฮอร์นอยู่โดยจะมีการใช้วงตอยอฮอร์นในทุกงานเทศกาลสําคญัแทบจะเรียก 
ได้ว่าเป็นสว่นหนึ่งของวิถีชีวิตก็ว่าได้ ด้วยความสําคญัและความผกูพนันีเ้องทําให้วงดนตรีตอยอฮอร์น
เป็นดัง่ตวัแทนทางวฒันธรรมของชาวไทยเชือ้สายไทใหญ่ในจงัหวดัแมฮ่่องสอน   
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 The study of Tor Yor Horn , Muang District, Mae Hong Son with the objective of 
research as follows:    
 The purpose of research 
 1. To study the Tor Yor Horn Band , Muang District, Mae Hong Son 
 2. To study the culture which associated with Tor Yor Horn Band , Muang District, 
Mae Hong Son 
 
 The study of Tor Yor Horn Band, Muang District, Mae Hong Son, researcher collected  
the data of study as follows:   
 Tor Yor Horn Band has established and performed since the initiative era of Mae 
Hong Son Province.  Mae Hong Son Province has 3 eras including:  
 1.  The era which was ruled by Chao Faa, it was the beginning of the establishment 
of communities within Mae Hong Son province and the community leader (Chao Faa).       
On that time, there was none of Tor Yor Horn Band, it was only solo performer with single 
instrument or it might be only one drum to harmonize the melody. It was performed on the 
meeting between Chao Faa and his people for every 3-7 days.                  
 2.  The era after the change of government from the Prince regime (Chao Faa) to be 
the governors. There was the forming of the Tor Yor Horn Band and expanded the role of the 
band to perform for various social activities. There were many new songs which was written 
from the commercial contacts between people in Mae Hong Son province and Myanmar 
people.   
 3.  Present, there is lack of serious interest and continued support from the government 
that were the reasons for the fading of Tor Yor Horn Band performance.  And the fading of 
Tor Yor Horn Band performance was the main reason for this research. Now there were only 
3-4 Tor Yor Horn Band performers left from second era.               



 Songs performed for Tor Yor Horn Band was Myanmar song. But now Mynmar song 
has been disappeared because there were a few performers who could understand and 
sing Myanmar language. Now there were only 16 songs left and 2 main songs are Tor Mai 
Chun and Tor Meng Chun. These 2 main songs were performed at the starting of Tor Yor 
Horn Band ‘s performance. There are 3 songs for the Tai Dance (Ram Tai) performance 
called  Mauy Low Low , Chu Chu Mauy and Kha Yan Tal Jong. And Ram Mong Suay Yee 
song that used for the Ram Mong Suay Yee performance.  
                   Tor Yor Horn Band was originated by Thai Yai group from Mae Hong Song 
province. They strongly believed and faith in Buddhism that made the performance has 
associated with the Buddhist traditions and ceremonies for all years or 12 months tradition 
such as Som Tor Luang or the ceremony of the Mathupayas rice offering. The band 
performed at temple or temple’s hall. While Thai Yai Buddhist joined to prepare the offerings 
for the entertainment and circulate to the various temples. The second tradition was the end 
of Buddhist Lent day, the band stated to perform on the early morning to invite people for 
offering food to monk. The band stopped to perform until monk started to ask for alms. 
Another tradition was Poi Sang Long ( The ceremony to enter the priesthood) , the band was 
served as the leading band for parade  on the ceremony.  
                Tor Yor Horn Band is the unique identity of Thai Yai group, Mae Hong Son Provice, 
it was the local culture that could be found only at Mae Hong Son province.  At present, Thai 
yai people still focus on Tor Yor Horn Band and the band has been considered as a part of 
their life. We can say that the Tor Yor Horn Band is the cultural representative of Thai Yai 
people within Mae Hong Son Province.  
  

 

 

 
 
 



ประกาศคุณูปการ 
 

       ปริญญานิพนธ์เล่มนีสํ้าเ ร็จได้ด้วยดีเ น่ืองจากผู้ วิจัยได้ รับความกรุณาอย่างยิ่ งจาก             
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา อินทรสุนานนท์ ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และ              
รองศาสตราจารย์ ดร.มานพ  วิสทุธิแพทย์ กรรมการควบคมุวิทยานิพนธ์ ท่ีได้เสียสละเวลาอนัมีค่าให้
คําปรึกษาในทกุขัน้ตอนของการทําวิทยานิพนธ์ ซึง่ทําให้ผู้วิจยัได้รับความรู้และทําให้วิทยานิพนธ์เลม่นี ้
สําเร็จได้ด้วยดี ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุอยา่งสงูมา ณ โอกาสนี ้
          ขอขอบพระคณุนกัดนตรีวงตอยอฮอร์นทุกคน ท่ีได้กรุณาสละเวลามาให้ข้อมลูอนัสําคญัยิ่ง
ตอ่การวิจยัในครัง้นี ้และทําให้งานวิจยัในครัง้นีสํ้าเร็จลงด้วยดี 
          ขอขอบพระคณุครูอาจารย์ทกุท่านท่ีได้สัง่สอน และมอบความรู้ในด้านสาขาวิชาต่างๆ ให้แก่
ผู้วิจยั ซึง่ผู้วิจยัได้พยายามนําความรู้ในทกุสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องมาประยกุต์ใช้ในการทําวิทยานิพนธ์เลม่นี ้
          ท้ายสดุขอขอบพระคณุพ่อ แม่ พ่ี น้อง และเพ่ือนๆ ท่ีคอยให้ทัง้กําลงักายและกําลงัใจท่ีดีเย่ียม 
ตลอดระยะเวลาท่ีศกึษาและทํางานวิจยั 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภมูิหลัง 
 ดนตรีคือการแสดงออกของวัฒนธรรมท่ีบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของกลุ่มชนนัน้ๆ
เสียงดนตรีและเนือ้หาในบทเพลง ก็จะแสดงถึง ความเป็น อยู่ วิธีคิด ขนบธรรมเนียมของกลุ่มชนนัน้
ดนตรีคือเคร่ืองมือติดต่อกับพระเจ้าหรือเทพในบางชนเผ่า เพราะวิถีชิวิตของมนุษย์เรานัน้ผูกพนักับ
เสียงดนตรีมาตัง้แตอ่ดีตไมว่า่จะเป็นคนในเผา่ใดก็ตาม 
 คําวา่ “ดนตรี” พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน หมายถึง เสียงท่ีประกอบกนัเป็นทํานองเพลง 
เคร่ืองบรรเลง ซึง่มีเสียงดงัทําให้รู้สกึเพลดิเพลนิ หรือเกิดอารมณ์รักโศกหรือร่ืนเริง (ราชบณัฑิตยสถาน. 
2525: 293) อารมณ์ท่ีเกิดขึน้ต่างๆ เหล่านี  ้เป็นสิ่งผลักดันให้มนุษย์เกิดการสร้างสรรค์ทางดนตรี
หลากหลายรูปแบบ และเกิดการพฒันาขึน้ทีละน้อยตามสภาพพลงัสงัคมนัน้ วสนัต์ชาย อ่ิมโอษฐ์ ได้
กลา่วถึงความสมัพนัธ์ของดนตรีและมนษุย์ไว้วา่ ดนตรีอยูคู่ก่บัชีวิตของมนษุย์มาตัง้แตส่มยัดกึดําบรรพ์  
การสร้างเสียงดนตรีโดยใช้วสัดงุ่ายๆ ใกล้ๆ ตวั เช่น การผิวปาก การเป่าใบไม้ การเคาะหิน เคาะไม้ 
นบัเป็นสิ่งน่าอศัจรรย์ท่ีแหล่งกําเนิดของเสียงดนตรีมีมาพร้อมกบัมนษุย์ ตัง้แต่เกิดคือร่างกาย (Body)  
เราสามารถสร้างเสียงของดนตรีด้วยการทบุ เคาะ ตบ หรือดีด ให้เป็นจงัหวะต่างๆ ดงันัน้อาจกล่าวได้
ว่า ร่างกายถือเป็นเคร่ืองดนตรีวิเศษมีติดตวัมนษุย์มาตัง้แต่เกิดเคร่ืองดนตรีติดตวัมนษุย์มาชนิดท่ีสอง
คือเสียงร้อง จากนัน้จึงวิวฒันาการมาเป็นการสร้างเคร่ืองดนตรีขึน้  มีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกนั
ออกไป จดัแบง่ออกเป็นหมวดหมู่ ระหว่างเสียงดนตรีเกิดจากเสียงเคร่ืองดนตรี (lnstrumental music) 
ด้วยอาการ ดีด สี ตี เป่า ขยี ้กระทุ้ง และเสียงดนตรีเกิดจากการขบัร้อง  (Vocal music) การศกึษาดนตรี
ในภมูิภาคตา่งๆ จึงมิได้มีความหมายเพียงแคด่นตรีของวฒันธรรมประจําชาตินัน้ๆ เป็นหลกั แตย่งัหมายถึง
ดนตรีและวฒันธรรมของบคุคลกลุม่ใด กลุม่หนึง่ ณ ท่ีใด ท่ีหนึง่โดยเฉพาะ (วสนัต์ชาย อ่ิมโอษฐ์. 2543: 3) 
 ปัญญา  รุ่งเรือง ได้กลา่วถึงการศกึษาวฒันธรรมท้องถ่ินไว้วา่ การศกึษาวฒันธรรมท้องถ่ินนัน้ 
นอกจากการศึกษาด้านวฒันธรรมแล้วยงัมีด้านวฒันธรรมด้านอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างแต่คล้ายคลึงกนั เช่น 
พิธีกรรม และประเพณีต่างๆ ในพิธีกรรม และประเพณีต่างๆ ก็ประกอบไปด้วย บทเพลง พิธีการ และ 
สิ่งประกอบอื่นๆ ที่อยู่ในค่านิยมของกลุ่มนัน้ๆ ซึ่งสามารถเรียนรู้เก่ียวกบัประวตัิศาสตร์คติชาวบ้าน   
คําประพนัธ์ตา่งๆ ภาษาถ่ิน และเร่ืองเก่ียวกบัการดําเนินชีวิตของชาวบ้าน (ปัญญา รุ่งเรือง.  2541: 116) 
ได้สอดคล้องกบั กาญจนา อินทรสนุานนท์ ท่ีได้กลา่วถึงแง่มมุตา่งๆ ของการศกึษาวฒันธรรมท้องถ่ินไว้
วา่ การศกึษาวฒันธรรมท้องถ่ินนัน้ นอจากการศกึษาด้านวฒันธรรมแล้ว ยงัมีด้านวฒันธรรมด้านอ่ืนๆ 
ท่ีแตกตา่ง แตค่ล้ายคลงึกนั เช่น พิธีกรรม และประเพณีตา่งๆ ในพิธีกรรม ประเพณีนีต้า่งก็ประกอบไปด้วย 
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บทเพลง พิธีการ และสิ่งประกอบอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในคา่นิยมของกลุม่นัน้ๆ ซึง่สามารถเรียนรู้เก่ียวกบัประวตัิศาสตร์ 
คติชาวบ้าน คําประพนัธ์ต่างๆ ภาษาถ่ิน และเร่ืองเก่ียวกบัการดําเนินชีวิตของชาวบ้านได้ (กาญจนา  
อินทรสนุานนท์. 2536: 52) 
 ซึง่วฒันธรรมนัน้นอกจากจะดํารงอยู่ด้วยตวัของมนัเองแล้วอาจจะยงัได้รับการถ่ายทอด หรือ
ถ่ายโอนบางสว่นจากวฒันธรรมใกล้เคียงดงัเช่น ปัญญา รุ่งเรือง ได้กลา่วถึงการถ่ายโอนทางวฒันธรรม
ว่า วฒันธรรมนัน้ถ่ายโยงกนัได้ ลอกเลียนแบบกนัได้ และสามารถนํามาดดัแปลงใช้ได้ตามความเหมาะสม
กบัสภาพสงัคมและวฒันธรรมของผู้ดดัแปลงด้วย วฒันธรรมใดท่ีมีความแข็งแกร่งเน่ืองจากสืบเน่ือง
ยาวนานก็จะมีศกัยภาพในการดดัแปลงวฒันธรรมอื่นๆ มาใช้ประโยชน์ในวฒันธรรมของตนเองได้   
โดยไม่มีผลกระทบท่ีจะทําให้วฒันธรรมของตนเองนัน้เสียหายหากแต่จะทําให้วฒันธรรมของตนเอง
เจริญก้าวหน้าและดํารงอยูอ่ยา่งเข้มแข็งขึน้ (ปัญญารุ่งเรือง. 2544: 88) 
 คําวา่ “กลุม่ชาตพินัธุ์” นี ้บางครัง้คนไทยใช้คําว่าเชือ้ชาติในภาษาพดูทัว่ไป คือกลุม่คนท่ีมีจดุ
กําเนิดของบรรพบุรุษร่วมกัน มีขนบธรรมเนียมประเพณีเดียวกันและภาษาเดียวกัน ตลอดจนมี
ความรู้สกึในเผ่าพนัธุ์เดียวกนั ตวัอย่างของกลุ่มชาติพนัธุ์กลุ่มต่างๆ คือ กลุ่มคนจีน กลุ่มคนไทย กลุ่ม
เขมร กลุม่คนลาว กลุม่ชนชาวเขา หรือกลุ่มชนกลุ่มน้อย ปัจจยัสําคญัในการจําแนกกลุม่ชาติพนัธุ์ คือ 
ความสํานึกของคนในกลุ่มนัน้ว่ามีชาติพนัธุ์ใด ปัจจัยทางด้านภาษาอย่างเดียวไม่สามารถกําหนด   
ชาตพินัธุ์ได้ ขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมเป็นตวักําหนดท่ีสําคญักวา่ ดงัท่ี รัชนีกร เศรษโฐ ได้กลา่วถึง
ความสําคญัของดนตรีพืน้เมืองวา่ ดนตรีพืน้เมืองเป็นมรดกทางวฒันธรรมอีกแขนงนงึ ซึง่สะท้อนให้เห็น
ถึงความรู้สกึนกึคดิ นิสยั คา่นิยมตา่งๆ ของคนในแตล่ะท้องถ่ิน เป็นสว่นท่ีบอกถึงแนวทางในการดําเนินชีวิต
และมรดกทางปัญญาอนัเป็นรากฐานของอารยธรรมดัง้เดิม (รัชนีกร เศรษโฐ. 2532: 122) และอธิบาย
เพิ่มเติมถึงเอกลกัษณ์และความสําคญัของการเปลี่ยนแปลง การถ่ายโอนของดนตรีพืน้เมืองโดย 
ประสิทธ์ิ เลียวสิริพงศ์ ความว่า เอกลกัษณ์องดนตรีไม่ได้ขึน้กบัองค์ประกอบของดนตรีเท่านัน้ หากยงั
ขึน้กับองค์ประกอบภายนอกของดนตรี ซึ่งมกัมีความคาดหวงัของสงัคมอีกด้วยหากสถาณภาพของ
สงัคมเปล่ียนแปลงไป ผลผลติของสงัคมก็มกัจะต้องเปล่ียนไปให้รับใช้สงัคมนัน้ๆ (ประสิทธ์ิ เลียวสิริพงศ์. 
2538: 23) นอกจากนีย้งัมีการอธิบายความถึงการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมโดย  มรว คกึฤทธ์ิ ปราโมช  
ได้กลา่วถึงสาเหตแุห่งการเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมวา่เป็นดงัตอ่ไปนี ้
 ภาวะทางเศรษฐกิจท่ีรัดตวั ผู้คนต้องแขง่ขนัการทํามาหาเลีย้งชีพ ความสนใจทางศิลปวฒันธรรม
ลดน้อยลงเน่ืองจากพอ่แมผู่้ปกครองเดก็ต้องทํางานนอกบ้าน ไมมี่เวลาอบรมบตุรหลานรวมทัง้ขาดการ
ถ่ายทอดวิชาความรู้ ศิลปวฒันธรรมท่ีดีงามให้กบับตุรหลานของตน เกิดช่องว่างระหว่างวยัของคนแก่
ซึ่งเป็นผู้ มีความรู้ทางศิลปวฒันธรรมกับเด็กยุคใหม่ท่ีเป็นบุตรหลาน เพราะเด็กยุคใหม่ได้รับอิทธิพล
จากส่ือมวลชนและโรงเรียนไม่ยอมรับสิ่งท่ีปู่ ย่าตายายสัง่สอนถือว่าเป็นสิ่งท่ีล้าสมยัและระบบการศกึษา
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ไม่ได้นําเอาศิลปวฒันธรรมท้องถ่ินมาให้เยาวชนศกึษา ในขณะท่ีชีวิตของเด็กต้องอยู่กบัระบบการศกึษา
เป็นเวลานานอิทธิพลจากสื่อมวลชนท่ีนําเสนอแตศ่ิลปะยคุใหม่ เยาวชนไม่มีโอกาศได้เห็นได้สมัผสักบั
ศลิปวฒันธรรมท้องถ่ิน (คกึฤทธ์ิ ปราโมช. 2535: 1-8) 
 สําหรับภาคเหนือของประเทศไทยนัน้มีความหลากหลายทางเช่ือชาต ิภาษา และวมัฒนธรรม
ท่ีแตกต่างกนัอยู่เป็นจํานวน อนัเน่ืองมาจากความแตกตา่งของประชากร และชนเผ่าต่างๆ ทัง้ท่ีมีอยู่เดิม
และอพยพ หนีภัยสงครามเข้ามามีทัง้ที่นําวัฒนธรรมดัง้เดิมของตนเองเข้ามา หรือว่ามาสร้าง
วฒันธรรมขึน้ใหม่ในประเทศไทย โดยรับอิทธิพลจากวฒันนธรรมจากกลุ่มชนเผ่าใกล้เคียงเป็นต้น 
เหมือนกบัท่ี ยงยทุธ ธีรศิลป์ ได้กล่าวถึงวฒันธรรมมในภาคเหนือว่า วฒันธรรมท้องถ่ินภาคเหนือเป็น
วฒันธรรมท่ีหลากหลาย ซึง่ขึน้อยู่กบัภมูิหลงั และประวตัิความเป็นมาของชมุชนในท้องถ่ินนัน้เป็นสําคญั 
จงึควรพิจารณาวฒันธรรมใน3รูปแบบคือ  
 1. วฒันธรรมดัง้เดิมเป็นวฒันธรรมท่ีชมุชนในท้องถ่ิน ได้ยึดถือปฏิบตัิกนัมาแตเ่ดิมและไม่มีการ
เปล่ียนแปลง 
 2. วฒันธรรมแบบดดัแปลง เป็นวฒันธรรมท่ีได้รับอิทธิพลความปล่ียนแปลงจากวฒันธรรม
อ่ืนๆ จึงได้นํามาดดัแปลงหรือประยกุต์แล้วให้เข้ากบัสภาพเศรษฐกิจและสงัคมเพ่ือประโยชน์แห่งการ
นําไปใช้ในปัจจบุนั 
 3. วฒันธรรมใหม่หรือวฒันธรรมสร้างใหม่ เป็นวฒันธรรมใหม่ท่ีคนในชุมชนนํามา อาจจะ
เป็นวฒันธรรมเลียนแบบหรือคิดประดิษฐ์สร้างขึน้มาภายหลงั แล้วนํามาใช้ให้เป็นวฒันธรรมในสงัคม
ท้องถ่ินนัน้ๆ ซึง่ ธีรยทุธ ยวงศรี  ได้กลา่วว่า ปัจจบุนันกัวิชาการแบง่เขตศิลปวฒันธรรมประเพณีของ
ภาคเหนือออกเป็นพืน้ท่ีใหญ่ๆ ได้แก่ 
  เขตท่ี 1 ประกอบไปด้วยจงัหวดัเชียงใหม ่ลําพนู ลําปาง มีศนูย์กลางอยูท่ี่จงัหวดัเชียงใหม ่
  เขตท่ี 2 ประกอบไปด้วยจงัหวดั น่าน  แพร่  และบางสว่นของจงัหวดัเชียงราย พะเยาและ
อําเภอลบัแล  จงัหวดัอตุรดติถ์  สว่นท่ีใกล้เคียงกบัเชียงใหม ่ลําปาง พะเยา ก็จะมีลกัษณะใกล้เคียงกบัเขตท่ี 1 
  เขตท่ี 3 ได้แก่จงัหวดัแมฮ่่องสอนเพียงจงัหวดัเดียว 
เหตท่ีุแม่ฮ่องสอน ถกูแยกประเภทออกมา เพราะว่าความแตกต่างของวฒันธรรมมีมากมายโดยเกิด
จากหลากหลายปัจจยั ทัง้ปัจจยัเร่ืองความมัน่คง การแสวงหาทรัพยากร การหาถ่ินท่ีอยูใ่หม ่การอพยพ
ย้ายถ่ินทําให้มีการเพิ่ม และลดลง ของประชากรชนเผ่าอย่างตอ่เน่ืองทัง้ยงัได้ก่อกําเนิดวฒันธรรมของ
ตนเอง (ธีรยุทธ  ยวงศรี. 2540: 47) ดงั คํากล่าวถึงจังหวดัแม่ฮ่องสอนของ ปาริชาต เรืองวิเศษ ว่า 
แม่ฮ่องสอนเป็นจงัหวดัที่มีความแตกต่างกนัทางด้านวฒันธรรมมากกว่าในทกุจงัหวดัของภาคเหนือ  
เน่ืองจากกลุม่ชนหลายเผา่พนัธุ์เข้ามาอยูร่่วมกนั  เช่น  ชนพืน้เมือง  ชาวไทใหญ่  ชาวเขาเผา่กระเหล่ียง  
เผ่าลีซอ  เผ่าม้ง  เผ่ามเูซอ  เป็นต้น  ทําให้เกิดความหลากหลายทางด้านวฒันธรรม (ปาริชาต  เรืองวิเศษ. 
2536: 40-41) 
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 ชาวไทใหญ่อพยพจากรัฐฉานเข้ามาตัง้ถ่ินฐานในแมฮ่่องสอนหลายครัง้หลายคราด้วยกนัแบง่
ตามสาเหตท่ีุเข้ามาได้เป็น 3 กลุม่ใหญ่ด้วยกนั 
 1. พวกท่ีเข้ามาหกัร้างถางพงหาท่ีทํากิน คือพวกท่ีเข้ามาอยู่ในพืน้ท่ีก่อนเจ้าแก้วเมืองมาจะ
เข้ามารวบรวมให้เป็นชมุชน  เน่ืองจากอดีตยงัไม่มีการแบง่เส้นเขตแดนท่ีแน่ชดั  การเดินทางไปมาไม่มี
อุปสรรคกัน้ขวาง จึงมีชาวไทใหญ่จากฝ่ังตะวนัตก เช่นจากเมืองหมอกใหม่ แม่แจ๊ะ นํา้มาง เข้ามา
อาศยัอยูใ่นบริเวณนีเ้ป็นจํานวนไมน้่อย 
 2. พวกท่ีหนีศกึสงครามเข้ามา มีทัง้ท่ีหนีจากการสู้รบระหวา่งเมืองไทใหญ่ในรัฐฉานด้วยกนัเอง 
ดงัเช่นในสมยัท่ีชานกะเล อพยพเข้ามา และท่ีเข้ามาในช่วงท่ีองักฤษเข้าโจมตียดึพมา่เป็นอาณานิคม 
 3. พวกสดุท้ายคือพวกคนในปกครองขององักฤษ ท่ีเข้ามาทําไม้ค้าขาย จึงทําให้สภาพสงัคม
ของจงัหวดัแมฮ่่องสอนมีความหลากหลายตามไปด้วยซึง่มีการกลา่งถึงสภาพสงัคมโดยรวมของจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน โดย ประสิทธ์ิ เลียวสิริพงษ์ ว่า สภาพสงัคมของชาวแม่ฮ่องสอนตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนั  
เป็นสงัคมท่ีพึ่งพาอาศยัซึง่กนัและกนั ศิลปวฒันธรรมความเช่ือต่างๆ ได้ถกูถ่ายทอดมาสู่ชนรุ่นหลงัได้
ศกึษาและสืบทอด วิธีการถ่ายทอดจะถ่ายทอดกนัแบบปากตอ่ปากหรือท่ีเรียกว่า “มขุปาฐะ” อย่างไรก็
ตามวิธีการถ่ายทอดกนัด้วยระบบปากต่อปากนัน้ ย่อมมีการทําให้เกิดการแปรเปลี่ยนสถาณะตาม
สภาพแวดล้อม และสงัคมท่ีมีการพฒันาอยู่ตลอดเวลาทําให้เร่ืองราวหรือวิธีการที่ได้รับถ่ายทอดมา
จากคนรุ่นก่อนๆ นัน้ขาดความสมบรูณ์ (ประสทิธ์ิ  เลียวสริิพงษ์. 2533: 1) 
 โดยกลุม่ชนท่ีถือวา่เป็นจํานวนมากของประชากรทัง้หมดในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนนัน้คือชาวไทใหญ่ 
ซึ่งชาวไทใหญ่นัน้มีท่ีมาดงันี ้ชาวไทใหญ่ หรือ ฉาน หรือ ฌาน เป็นกลุ่มชาวไทใหญ่กลุ่มหนึ่งท่ีอยู่ใน
เขตพม่า ตอนใต้ของจีน และภาคเหนือของประเทศไทย บางท่านว่า คําว่า ฉาน คือท่ีมาของคําว่า สยาม 
ในพม่ามีรัฐใหญ่ของชาวไทใหญ่ ช่ือ รัฐฉาน (SHAN STATE) ชาวไทใหญ่ในพม่า บางกลุม่ต้องการอิสระ
จากการปกครองของรัฐบาลพม่า จึงจบัอาวธุขึน้ตอ่สู้ ด้วยความไม่สงบในพม่าทําให้ชาวไทใหญ่อพยพ
เข้ามาสู่ประเทศไทย โดยเฉพาะในระยะหลงัเข้ามาทางอําเภอปางมะผ้า จังหวดัแม่ฮ่องสอน และ
อําเภอฝางจงัหวดัเชียงใหม่ แตรั่ฐยงัไม่มีนโยบายท่ีชดัเจนกบัประชากรเหลา่นี ้ คือไม่มีการกําหนดให้ 
ไทใหญ่กลุ่มนีเ้ป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งในประเทศไทย และไม่ยอมรับให้คนกลุ่มนีเ้ป็นชาวไทใหญ่ 
รวมทัง้ไมย่อมรับวา่ กลุม่ไทใหญ่เป็นผู้ ลีภ้ยัจากรัฐไทใหญ่ ท่ีต้องช่วยเหลือตามหลกัมนษุยธรรม เพ่ือรอ
การสง่กลบัประเทศเม่ือในประเทศมีความปลอดภยั เม่ือรัฐไม่จดัพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราวไว้รองรับท่ีชายแดน 
ทําให้ชาวไทใหญ่จํานวนมากทะลกัเข้าสูต่วัเมืองด้านใน โดยชาวไทใหญ่ท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน
นัน้ได้มีการบนัทึกไว้โดยคณะอนกุรรมการวฒันธรรมจงัหวดัแม่ฮ่องสอน (ม.ป.ป.: 19-20) ว่า นบัเป็น
เวลานานถึง 150 ปีมาแล้วท่ี “ชาวไทใหญ่” ได้เข้ามาอาศยัอยู่ในท้องถ่ินจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จากหลกัฐาน
การบอกเล่าของ “จเร” คือ ผู้ เรียนรู้จากผู้ เฒ่าผู้ แก่ ชาวไทใหญ่จากประวตัิแม่ฮ่องสอนและจาก
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การศกึษาประวตัคิวามเป็นมาของเมือง แมฮ่่องสอนได้บง่บอกให้ทราบวา่ “ชาวไทใหญ่” ท่ีเข้ามาอาศยัอยู่
ในเมืองแม่ฮ่องสอนนัน้เป็นชาวไทใหญ่ที่อพยพมาจากดินแดน ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ประเทศพม่าท่ีเรียกกนัว่า “รัฐฉาน” แถบเมืองหมอกใหม่ เมืองนาย เมืองลานเคอ และเมืองอ่ืนๆ แถบ
ลุม่แมนํ่า้สาละวินเข้ามาอาศยัในจงัหวดัแมฮ่่องสอนเม่ือราว พ.ศ. 2374 ซึง่ตรงกบัสมยัรัชกาลท่ี 3 แห่ง
กรุงรัตนโกสนิทร์ สมยัของพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั 
 ชาวไทใหญ่ได้เข้ามาอาศยัทําไร่ปลกูพืชตามฤดกูาล เม่ือเก็บเก่ียวผลผลิตได้แล้วก็เดินทาง
กลบัเข้าไปในดินแดนรัฐฉานดงัเดิม ทําเช่นนีจ้วบจนราว พ.ศ. 2493 จึงอพยพมาปักหลกัตัง้ถ่ินฐาน ท่ี
บ้านปางหม ู ตําบลปางหม ูอําเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ประกอบอาชีพด้วยการปลกูพืช ทําไร่ ทํานา 
และใน พ.ศ.2393 เมืองเชียงใหม ่สง่เจ้าแก้วเมืองมาให้มาจบัช้างป่าฝึกสอนไปเพ่ือใช้งาน เจ้าแก้วเมือง
มาได้รวบรวมชาวไทใหญ่ท่ียงัอยู่กระจัดกระจายให้มาอาศยัอยู่รวม กันในบริเวณท่ีตัง้เป็นเมือง
แม่ฮ่องสอนปัจจบุนั เม่ือราวปี พ.ศ. 2417 เจ้าเมืองเชียงใหม่เห็นว่าบ้านแม่ฮ่องสอนและบ้านปางหมมีู
คนอาศยัอยู่มากมาย แล้ว สมควรยกฐานะขึน้เป็นเมืองจึงตัง้เป็นเมืองแม่ฮ่องสอนและตัง้ให้ชาวไทใหญ่ 
นามว่า “ชานกะเล” ให้เป็นเจ้าเมืองคนแรกมีบรรดาศกัดิ์เป็นพญาสิงหนาทราชา และมีเจ้าเมืองตอ่มา
อีก 3 คน จนเปล่ียนเป็นระบบการบริหารราชการแผน่ดนิมาเป็นจงัหวดัแมฮ่่องสอน 
 จากระยะเวลาอันยาวนานร้อยกว่าปีท่ีผ่านมา ชาวไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ยัง
ดํารงชีวิตอยู่ โดยยึดเอาวฒันธรรมประเพณี ตลอดจนความเช่ือและวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่าง “ไทใหญ่” 
ตลอดมาและขณะเดียวกนัก็ยงัคงมีความผกูพนัฉันพี่น้องกบัชาวไทใหญ่ท่ีอาศยั อยู่ในรัฐฉานของ
ประเทศพมา่มีการตดิตอ่ค้าขาย ไปมาหาสูเ่ย่ียมเยียนกนัตลอดมาแม้ว่าในบางครัง้จะเกิดเหตกุารณ์ไม่
สงบบ้าง ทางการเมือง ก็ยงัคงมีการติดตอ่กนัอยู่เสมอ เดิมชาวไทใหญ่ได้อาศยัในรัฐฉานประเทศพม่า
และบางส่วนได้อพยพอาศัยอยู่ใน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากการประชุมสัมมนาท่ีบ้านปางหมูเร่ือง          
“ชาวไทใหญ่และวฒันธรรมไทใหญ่” จเรคือผู้ เรียนรู้หลายท่านท่ีได้รับเชิญจากหมู่บ้านต่างๆ ทัง้ใน
จงัหวดัแม่ฮ่องสอนจากเมืองไทใหญ่ชายแดนประเทศพม่า และจากเมืองไทใหญ่ในรัฐฉานต่างก็ให้
คํายืนยนัว่าชาวไทใหญ่นัน้ใช่อ่ืนไกล หากแตเ่ป็นคนไทยเช่นเดียวกบัคนไทยท่ีอาศยัอยู่ทางภาคกลาง
ของประเทศไทยสว่น อีกกลุม่หนึง่ลงไปตามนํา้ “คง” หรือแมนํ่า้สาละวินตัง้หลกัแหลง่อยู ่2 ฝ่ังแมนํ่า้อยู่
ทางทิศ ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศพมา่ แถบรัฐฉานสร้างวฒันธรรมของตนเองขึน้มาใหมมี่ความ
เหมือนหรือคล้ายคลึงกบัศิลปวฒันธรรมพม่า และก็แตกต่างไปจากวฒันธรรมอ่ืนๆ ในภาคเหนือท่ีมี
ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมแบบล้านนาดงัคํากล่าวถึงของ ประสิทธ์ิ เลียวสิริพงษ์ กล่าวว่า คําว่า 
เงีย้ว มีปรากฏขึน้ในทํานอง ซอ ซึง่เป็นเพลงพิน้บ้านเก่าแก่ของล้านนา และเป็นช่ือการฟ้อนลีลาหนึ่งท่ี
แพร่หลาย นอกจากนีย้งัมีการละเล่นอีกหลายประเภทท่ีศิลปินพืน้บ้านล้านนาระบุว่าเป็นของดัง้เดิม
ของชาวไทใหญ่ คือ การเลน่กลองมองเซงิ กลองปู่ เจ และฟ้อนไตเป็นต้น (ประสทิธ์ิ  เลียวสริิพงษ์. 2533: 1) 
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 จากการที่มีโอกาสได้ชม บนัทึกการแสดงสดของ จรัล มโนเพชร ณ ศูนย์วฒันธรรมแห่ง
ประเทศไทยในช่วงหนึ่งของการแสดงได้มีการเชิญวง ตอบยอฮอร์น จากจังหวดัแม่ฮ่องสอนมาร่วม
แสดงด้วย จึงทําให้ผู้ วิจัยเกิดความสนใจในวัฒนธรรมการแสดงของชาวไทยเชือ้สายไทใหญ่ จาก
จงัหวดัแม่ฮ่องสอนจึงเป็นท่ีมาของงานวิจยัในครัง้นี ้จากเอกสารและงานวิชาการต่างๆ ต่างตอกยํา้
ความสมัพนัธ์อนัใกล้ชิดระหวา่งชาวไทใหญ่และชาวไทย สยามประเทศ ว่าเป็นดัง่พ่ีน้องเถือกเขาเหลา่กอ
เดียวกนัแม้จะแตกตา่งกนับ้างในวฒันธรรมบางอยา่งแตส่ายสมัพนัธ์นัน้ยงัคงมีให้สืบเสาะค้นหาได้ดัง่เชน่
ชนชาวไทย เชือ้สาย ไทใหญ่ ในจงัหวดัแมฮ่่องสอนท่ีเป็นชาวไทยในผืนแผน่ดนิไทยแตมี่ธรรมเนียมและ
วฒันธรรมปฎิบตัิแตกต่างไปจากชนชาวไทยภาคกลาง และวฒันธรรมท่ีน่าค้นคว้าและสืบค้นท่ีมา
มากมายทัง้วฒันธรรมท่ีได้รับอิทธิพลจากล้านนา จากวฒันธรรมพม่าจากวฒันธรรมไทใหญ่แตโ่บราณ 
ล้วนหลอมรวมจนเกิดเป็นวฒันธรรมไทใหญ่จงัหวดัแม่ฮ่องสอนที่จะหาท่ีใดเหมือนได้ยากยิ่งจึงเป็น
ท่ีมาของการศกึษาค้นคว้าในครัง้นีเ้พ่ือให้ทราบถึงองค์ความรู้ของชาวไทใหญ่แม่ฮ่องสอนและช่วยกนั
อนรัุกษ์ รักษาวฒันธรรมท่ีดีงามนีไ้ว้สืบไป 
 
จุดมุ่งหมายในการวจิัย 
 1. ศกึษาวงตอยอฮอร์น อ.เมือง จ.แมฮ่่องสอน 
 2. ศกึษาวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการบรรเลงวงตอยอฮอร์น อ.เมือง จ.แมฮ่่องสอน 
 
ความสาํคัญของการศกึษาวจิัย 
 ดนตรีและวัฒนธรรมการแสดงของชาวไทยใหญ่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีเอกลักษณ์และมี
ลกัษณะเฉพาะท่ีเป็นของตนเองโดยเป็นวฒันธรรมท่ีก่อกําเนิดขึน้ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเอง ทัง้ดนตรี
และการฟ้อนรําโดยอิงมาจาก 2 วฒันธรรมท่ีสําคญัคือ ศิลปวฒันธรรมของพม่า รวมกับวฒันธรรม
ดัง้เดิมของชาวไทยใหญ่เอง การศึกษาและวิจัยในตรัง้นีเ้พื่อเป็นการเผยแพร่ และช่วยอนุรักษณ์
การแสดงดนตรีพืน้บ้านแมฮ่่องสอนท่ีซึง่นบัวนัจะหาผู้บรรเลงได้น้อยเตม็ที 
 
ขอบเขตของการศกึษา 
 ศกึษาเฉพาะวงดนตรีตอยอฮอร์น จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ในเขตอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเท่านัน้
ศกึษาวงดนตรีเคร่ืองดนตรี การรวมวง และการบรรเลงรวมไปถึงวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการบรรเลงวง
ตอยอฮอร์น 
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ข้อตกลงเบือ้งต้น 
 1. การศกึษาครัง้นี ้จะศกึษาค้นคว้าจากการบนัทึกเสียงท่ีมีการเกิดขึน้ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน
ระหวา่งปี พ.ศ 2551-2553 เท่านัน้ 
 2. คําศพัท์ภาษาไทยใหญ่ ท่ีใช้ในปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้ได้ใช้ภาษาไทยในการบนัทึก โดยให้
มีคําอา่นใกล้เคียงกบัสําเนียงของภาษาไทยใหญ่มากท่ีสดุ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ดนตรีพืน้บ้านจงัหวดัแม่ฮ่องสอน หมายถึง คณะดนตรีท่ีใช้เคร่ืองดนตรีพม่าและเคร่ืองดนตรี
สากลบรรเลงเพลงพมา่ประยกุต์ และเพลงไต 
 ชาวไทใหญ่  หมายถึง กลุม่ชาตพินัธุ์ชาวไทใหญ่ ท่ีอาศยัอยูน่อกประเทศไทย 
 ชาวไทยใหญ่ หมายถึง กลุ่มชาติพนัธุ์ชาวไทใหญ่ ท่ีอาศยัอยู่ในประเทศไทย รวมถึงลกูหลาน  
ผู้ สืบเชือ้สายของผู้อพยพมายงัเมืองแมฮ่่องสอน ยคุแรก 
 ปอยสา่งลอง  หมายถึง  งานบรรพชาสามเณรของชาวแมฮ่่องสอน 
 ป่ากยา่  หมายถึง  แอคคอเด่ียน 
 ปาตยา  หมายถึง  ระนาดเหลก็ 
 มองแวง  หมายถึง  ฆ้องวง 
 มองถ่าง  หมายถึง  ฆ้องราง 
 ตอยอฮอร์น  หมายถึง  เคร่ืองสี คล้ายไวโอลนิ 
 จี  หมายถึง  เคร่ืองเคาะจงัหวะ 
 จะควิ่น  หมายถึง กลองลกูใหญ่ท่ีสดุในกลองชดุ 5 ใบ 
 ตอยลง  หมายถึง  กลองเลก็4ใบเรียงกนั ในกลองชดุ 5 ใบ 
 ตงจี  ภาษาพมา่ หมายถึง  จงัหวะช้า 
 นะแคตจี  ภาษาพมา่  หมายถึง  จงัหวะปานกลาง 
 ตะแคตจี   ภาษาพมา่  หมายถึง  จงัหวะเร็ว 
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 

 

 
                        
 

วงดนตรี พืน้บ้านแมฮ่อ่งสอน 

ศกึษาวงตอยอฮอร์น ศกึษาวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการ

บรรเลงวงดนตรีพืน้บ้านแมฮ่อ่งสอน 

‐  เคร่ืองดนตรี 

‐  บทเพลง 

‐  วิธีการบรรเลง 

‐ นกัดนตรี 

‐ พิธีกรรม 

‐ การแตง่กาย 

‐ การสืบทอด 

ได้องค์ความรู้เก่ียวกบั วงตอยอฮอร์น อ.เมือง จ.แมฮ่อ่งสอน 

และทราบถึงคณุคา่ของ วงตอยอฮอร์น นี ้



บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
 การวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยนํามาเป็นส่วนประกอบ
แนวทางในการวิจยั   
  1. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัวฒันธรรม 
  2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัดนตรีและเพลงพืน้บ้าน 
  3. เอกสารและงานวิจยัเก่ียวกบัการแสดงของชาวไทยใหญ่ 
 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรม 
 ในการศกึษาวฒันธรรมของกลุ่มชนใดๆ นัน้จําเป็นต้องรู้ความหมายของคําว่า “วฒันธรรม” ก่อน
เพ่ือท่ีจะทราบขอบเขตของคําได้ชดัเจนมากขึน้ โดยมีผู้ ท่ีให้คํานิยามไว้หลากหลาย ดงันี ้
 บุญยงค์  เกศเทศ (2536: 18) คํากล่าวว่า วฒันธรรมหมายถึง การปลกูฝ่ังสิ่งต่างๆ ลงใน
สงัคมมนุษย์และเม่ือปลูกฝ่ังแล้วก็มีการถ่ายทอดต่อไปมนุษย์เราแต่เดิมเกิดมาในสิ่งแวดล้อมตาม
ธรรมชาติท่ีมีอยู่ในโลกเหมือนสตัว์โลกอ่ืนๆ ทัง้หลาย แต่มนุษย์สามารถท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลง
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติทําให้มนษุย์เกิดความรู้ ความคิด ความเช่ือ โดยจําไว้แล้วถ่ายทอดต่อๆ กนัมา 
อนัทําให้เกิดผลทางวตัถ ุอนัเป็นเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เคร่ืองก่อสร้าง และยงัก่อให้เกิดสิ่งปลกูฝ่ังทาง
สติปัญญาอีก เป็นสิ่งที่อํานวยประโยชน์ในการดํารงชีวิตร่วมกนัของมนษุย์ มีขนบธรรมเนียม ศาสนา 
จารีต ประเพณี พิธีกรรม ศลิปกรรม วรรณคดี เป็นต้น 
 พระยาอนุมานราชธน (2525: 103-104) ได้ให้ความหมายของวฒันธรรมว่า สิ่งท่ีมนุษย์
เปล่ียนแปลงและปรับปรุงหรือผลติสร้างขึน้เพ่ือความเจริญงอกงามในวิถีชีวิตของสว่นรวม ถ่ายทอดกนั
และรับอย่างกนั รวมทัง้ผลิตผลของส่วนรวมที่มนุษย์ได้เรียนรู้มาจากคนแต่ก่อน สืบทอดต่อกนัมา
เป็นประเพณี ตลอดจนความรู้สกึความคดิเห็นความประพฤตแิละกิริยาอาการหรือการกระทําใดๆ ของ
มนษุย์ในส่วนรวมลงรูปแบบพิมพ์เดียวกนั และปรากฏออกมาเป็นภาษา ศิลปะ ความเช่ือถือ ระเบียบ
ประเพณี 
 ประเวศ วะสี (2532: 1-22) ได้กลา่วถึงวฒันธรรมในหนงัสือวฒันธรรมกบัการพฒันา สรุปได้
ดงันี ้วฒันธรรมคือพลงัของภูมิปัญญาซึ่งเป็นรากฐานทางสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง ซึ่งได้มาจาก
การคดัสรร กลัน่กรอง ทดลองใช้จากชมุชนและถ่ายทอดด้วยการปฏิบตัิสืบทอดกนัมาเป็นเวลานาน
และเป็นเคร่ืองมือสาคญัท่ีทาให้เกิดความเข้มแข็งและเป็นเอกลกัษณ์ทางสงัคมของชุมชน ซึ่งมี
คณุลกัษณะท่ีสาคญั 8 ประการ ดงันี ้ 



10 
 

   1. มีความหลากหลายกระจายอํานาจ 
   2. กระจายรายได้ และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
   3. สง่เสริมศกัดิศ์รีของชมุชน 
   4. มีความบรูณาการ 
   5. สร้างความประสานสอดคล้อง และความสมดลุย์ 
   6. มีการพฒันาจิตใจ และจิตวญิญาณอนัลกึซึง้ 
 นิยพรรณ วรรณศิริ (2540: 47) ได้กล่าวถึงทฤษฎี เขตวฒันธรรม (Culture Areas) และ
รูปแบบวฒันธรรม (Pattern of culture) ของ (Pattern of culture) ของคาร์ล วิชเลอร์ (Calrk Wissler. 
1921) ไว้ว่า เขาเป็นผู้สงัเกตวฒันธรรมของเอสกิโมและได้ทําการศกึษาวฒันธรรมทัว่โลกและพบว่า
วฒันธรรมทกุระบบ ทัง้วฒันธรรมทางวตัถแุละทางจิตใจนัน้มีใช้อยู่ในทกุสงัคมของโลกเรียกว่าระบบ
วฒันธรรมสากล มีดงัตอ่ไปนี ้
 1. ภาษา ทกุสงัคมต้องมีภาษาพดู และภาษาเขียน และทกุอย่างท่ีเก่ียวข้องกบัภาษา เช่น 
นิทาน นิยาย และภาษา ท่าทาง เป็นต้น 
 2. วฒันธรรมประเภทรูปธรรม (Materiel culture) ท่ีเก่ียวกบัการกินอาหาร ท่ีอยู่อาศยัสิ่งท่ี
เก่ียวข้องกับการเดินทางขนส่ง เสือ้ผ้า ภาชนะของใช้ เคร่ืองไม้เคร่ือง มือ อาวุธยุทโธปกรณ์ อาชีพ 
การอตุสาหกรรม ฯลฯ 
 3. ศลิปะ ได้แก่ทกุอย่างท่ีเก่ียวข้องกบังานศิลปะ เช่น การแกะสลกั ปัน้รูป วาดรูป (สีนํา้, นํา้มนั) 
วาดเขียน ดนตรี ขบัร้อง ฟ้อนรํา การละเลน่พืน้บ้าน การละคร และอ่ืนๆ 
 4. ระบบและรูปแบบของศาสนา ได้แก่ พิธีกรรมทางศาสนาพิธีกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัความขลงั 
และศกัดิส์ทิธ์ิอ่ืนๆ การรักษาโรคภยัไข้เจ็บ เชือ้โรค พิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัการเกิด และตาย 
 5. ระบบครอบครัว การแตง่กาย เครือญาติ และระบบทางสงัคมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องแบง่ออกได้
เป็นการแตง่งาน ครอบครัว การนบัญาต ิการสืบทอดตระกลู และการใช้ศพัท์เรียกเครือญาต ิ
 6. ระบบเศรษฐกิจและทรัพย์สิน แบง่ออกได้เป็น ทรัพย์สินสว่นรวมและทรัพย์สินสว่นตวัทัง้ท่ี
เป็นสงัหาริมทรัพย์ และอสงัหาริมทรัพย์ กฎเกณฑ์และกฎหมาย ตลอดจนมาตรฐานการแลกเปลี่ยน
และการค้า ระบบเงินตรา การผลติ การจําแนก แจกจ่าย และการบริโภคสนิค้า 
 7. ระบบการปกครองและรัฐบาล อนัได้แก่ ระบบการเมือง ระบบนิติบญัญตัิ ระบบตลุาการ 
และระบบควบคมุสงัคม (Social Control) อ่ืนๆ ทกุประเภท 
 8. การศกึสงครามทัง้สงครามระหว่างคนตา่งสงัคม และสงครามท่ีเกิดในหมู่เครือญาติ (Feude) 
หรือสงครามในระหวา่งคนในสงัคมเดียวกนั 
 9. กีฬา และการละเลน่ (Sports and Games) การออกกําลงักาย และนนัทนาการท่ีเก่ียวกบั
การนี ้
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 10. ระบบความรู้ การศกึษา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนิทานปรัมปรา (Mythology) ซึง่ให้
ความรู้แก่คนในสงัคมทางอ้อม 
 ทฤษฎีว่าด้วยศกัยภาพของวิวฒันาการ (Theory of Evolution Potential) เจ้าของทฤษฎี คือ     
เอลมนั อาร์. เซอร์วิส (Elman R. Service) นกัมานษุยวิทยารยคุปัจจบุนั ชาวอเมริกนั 
 ทฤษฎีวา่ด้วยศกัยภาพของวิวฒันาการ มีสาระสาคญั ดงันี ้
 1. กระบวนวิวฒันาการมี 2 ประเภท คือ วิวฒันาการทัว่ไปกบัวิวฒันาการเฉพาะ วิวฒันาการ
ทัว่ไป(General Evolution) เป็นวิวฒันาการทางวฒันธรรมของมนุษย์ มีลกัษณะเช่นเดียวกับ
วิวฒันาการของสิง่มีชีวิตท่ีนกัทฤษฎีวิวฒันาการคนก่อนๆ เสนอไว้ กลา่วคือ วฒันธรรมของมนษุย์เร่ิมต้น
จากวฒันธรรมดัง้เดมิ ยคุก่อนอารยธรรม (Primitive Cultural) มาสูย่คุอารยธรรม (Civilization) และยคุ
ภาวะทนัสมยัในปัจจบุนัตามลาดบั ซึง่เป็นความเจริญก้าวหน้าทางสงัคมโดยทัว่ไป สว่นวิวฒันาการเฉพาะ 
(Specific Evolution) นัน้เป็นวิวฒันาการของสงัคมแต่ละสงัคมและมีส่วนสมัพนัธ์กบัวิวฒันาการ
โดยทัว่ไปในรูปของความสมัพนัธ์ผกผนัท่ีตรงกนัข้ามกนั 
 2. กระบวนวิวฒันาการเฉพาะมี “หลกัการว่าด้วยความอ่ิมตวั” (Principle of Stabilization) 
ซึง่เกิดขึน้ในตอนท้ายของการปรับตวั (Adaptation) เป็นสิ่งจากดัการขยายตวั กล่าวคือ กระบวน
วิวฒันาการเฉพาะเป็นการปรับตวัของระบบให้เข้ากบัภาวะแวดล้อมได้เพิ่มขึน้เร่ือยๆ จนกระทัง่ถึงขัน้
สงูสดุ ไม่สามารถเปล่ียนแปลงไปได้อีกตอ่ไป ดงันัน้ ถ้าหากวฒันธรรมแบบตา่งๆ สามารถปรับตวัเข้า
กบัสภาพแวดล้อมตา่งๆ ได้ดีอยา่งเตม็ท่ีแล้วกระบวนวิวฒันาการก็จะหยดุน่ิง ไมมีการเปล่ียนแปลงใดๆ 
เกิดขึน้อีก แต่ในความเป็นจริงวิวฒันาการทัง้จากอดีตและปัจจบุนัยงัคงเกิดขึน้และคงจะมีต่อไปใน
อนาคต เน่ืองจากการปรับตวัโดยสว่นรวมไมส่ามารถกระทาได้อยา่งสมบรูณ์เตม็ท่ีนัน่เอง 
 3. กระบวนวิวฒันาการมีการครอบงา (Dominance) วฒันธรรมท่ีด้อยกว่า โดยวฒันธรรมท่ี
สงูกวา่ ทําให้วฒันธรรมท่ีด้อยกว่าได้ปรับปรุงวฒันธรรมของตนให้เหมาะสมยิ่งขึน้ แตถ้่าวฒันธรรมนัน้
ออ่นแอมากเกินไปก็จะถกูครอบงาจนสญูสิน้ไป 
 4. วฒันธรรมท่ียงัพฒันาไม่เต็มท่ีจะมีศกัยภาพสงูกว่าวฒันธรรมท่ีพฒันาเต็มท่ีแล้วทิศทาง
ของวิวฒันาการจึงเป็นแบบสลบัไปสลบัมา (Zigzag) มากกว่าที่จะเป็นแบบเส้นตรงสายเดี่ยว 
(Unilinear) ในทิศทางเดียวกนั จะเห็นได้จากการเคลื่อนท่ีย้ายแหล่งอารยธรรมของโลกจากดินแดน
แถบเมโสโปเตเมียไปสูด่ินแดนต่างๆ เช่น บาบิโลเนีย อียิปต์ ในช่วงระยะเวลาต่อมาก็เกิดความ
อ่ิมตวัจึงวิวฒันาการเช่ืองช้าลงวฒันธรรมของกรีกซึ่งด้อยกว่ากลบัมีวิวฒันาการได้เจริญก้าวหน้าสงู
กว่าเม่ือถึงจุดอ่ิมตวัวฒันธรรมของอาณาจกัรโรมนัได้เจริญก้าวหน้าแทนท่ีแล้วสลายตวัลงอีก จนกระทัง่
ปัจจุบันยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือกําลังเป็นบริเวณท่ีมีระดับวิวัฒนาการเจริญก้าวหน้าและ
ทนัสมยัมากท่ีสดุในโลกแต่เม่ือถึงจดุอ่ิมตวัก็จะมีสงัคมอ่ืนเจริญก้าวหน้าแทนท่ีเช่นเดียวกนั กระบวน
วิวฒันาการของแตล่ะสงัคมจงึไมจ่าเป็นต้องเจริญก้าวหน้าตลอดไป 



12 
 
 กาญจนา อินทรสนุานนท์ (2543: 43) ได้กลา่วถึงความเข้มแข็งทางวฒันธรรมไว้ในบทความ
เร่ือง อิหร่าน : ภมูิลกัษณ์ประชาชนและวฒันธรรม ว่าชมุชนท่ีอยู่รวมกนัแตล่ะคนในชมุชนมีจดุหมายใน
ชีวิตที่แตกต่างกนั แต่ทกุคนในชุมชนจะต้องมีอดุมการณ์ร่วมกนัซึ่งเป็นรากแก้วของชมุชนทาให้เกิด
ทฤษฎีขึน้มาอีกทฤษฎีหนึง่ คือ ทฤษฎีรากแก้วทางวฒันธรรม ได้แก่ 
 1. อยูอ่ยา่งไทย 
 2. ใฝ่ใจศกึษา 
 3. เสาะหาความรู้  
 4. เข้าสูค่า่นิยม 
 5. สร้างอดุมการณ์  
 6. ประสานวฒันธรรม 
 7. จดจําประเพณี 
 8. ของดีศาสนา 
 
งานวจิัยที่เก่ียวข้องกับดนตรีและเพลงพืน้บ้าน 
 มนตรี ตราโมท (2518: 35-36) ได้อธิบายความหมายของคําว่า เพลง และองค์ประกอบของ
เพลง สรุปได้ความวา่ ตามหลกัวิชาของคีตศิลป์ สิ่งท่ีสําคญัประกอบขึน้ด้วยเสียงให้เกิดความไพเราะคือ
แสดงความรู้สกึตา่งๆ นัน้  ได้แก่ ลํานําทํานอง และจงัหวะ  ลํานําหมายถึง ความสัน้ยาว เบาดงัของเสียง 
RHYTHM  ทํานองหมายถึงเสียงสงูๆ ต่ําๆ สลบัสบัสนกนัไป และจงัหวะได้แก่ สว่นแบง่ย่อยท่ีเป็นระยะ
สม่ําเสมอ ได้แก่ มาตรา คําว่า “เพลง” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานแปลไว้ว่า ลํานํา 
ทํานอง การขบัร้อง ทํานองดนตรี กระบวนวิธีการ รําดาบรําทวน ช่ือการร้องเพลงแก้กนัมีช่ือตา่งๆ เช่น
เพลงปรบไก่ เพลงฉ่อย เป็นต้น ถ้าจะเลือกอธิบายเฉพาะความหมายท่ีเก่ียวข้องกบัเพลง ก็จะมีแตคํ่าว่า 
ลํานํา ทํานอง คําขบัร้องและช่ือร้องแก้กนั มีช่ือตา่งๆ เท่านัน้ ซึง่คําท่ีขบัร้องก็ดี การร้องแก้กนัก็ดี ย่อมมี
ลํานําและทํานองผสมอยู่แล้ว จึงจะนบัว่าเป็นเพลง ถ้ามีแต่เพียงคําขบัร้องแก้กันโดยไม่มีลํานํา และ
ทํานอง ก็จะเป็นเพลงไปไม่ได้ และยิ่งกว่านัน้ ยงัจะต้องมีจงัหวะเป็นเคร่ืองควบคมุด้วยอีกอย่างหนึ่ง  
จงึจะครบองค์เพลง 
 อเนก นาวิกมลู (2517: 3-120) ได้รวบรวมหนงัสือเก่ียวกบัเพลงพืน้บ้านไว้ในหนงัสือเร่ือง
เพลงนอกศตวรรษ โดยกล่าวถึงเพลงพืน้บ้านในแง่มมุต่างๆ ซึ่งเป็นเพลงท่ีไร้ตํานานหมายความว่าเป็น
เพลงท่ีสืบทอดกนัโดยการจดจําไมมี่การบนัทกึไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพลงพืน้บ้าน มีลกัษณะคล้ายเพลง
ลกูทุ่งอยูห่ลายประการ  อาจกลา่วได้วา่เพลงพืน้บ้านก็คือต้นแบบของเพลงลกูทุ่งนัน้เองนอกจากนีย้งัได้
กลา่วถึงเร่ืองราวตา่งๆ ของเพลงพืน้บ้านอยู่หลายประการ เช่น เพลงพืน้บ้านเป็นเพลงท่ีเกิดในชนบท
การใช้ภาษา และการแสดงออกเร่ืองราวและบรรยากาศของเพลงเป็นไปอยา่งซ่ือๆ ตรงๆ ใช้ถ่อยคําง่ายๆ 
ตรงเป้าหมายทนัที และยงัได้กลา่วถึงเพลงพืน้บ้านในลกัษณะท่ีโดดเดน่วา่ 
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 1. มีความเรียบงา่ยในด้านถ่อยคํา การร้องและการเลน่ 
 2. เน้นความสนกุสนานเป็นหลกั มีการใช้คําสองแง่สองง่ามและเว้นซึง่เร่ืองทกุข์มาก 
 3. การมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันในแต่ละท้องถิ่นก็จะมีรูปแบบคล้ายๆ กันทัง้ในด้าน
เนือ้หาการเรียงลําดบัเร่ืองและด้านถ้อยคํา 
 ในเร่ืองคณุคา่ของเพลงพืน้บ้าน อเนก นาวกิมลู ได้กลา่วไว้หลายด้านด้วยกนัเช่น 
 1. คณุค่าในตวัเอง ซึ่งเป็นผลทางวรรณกรรมได้อย่างหนึ่ง และยงัแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของ
ชาวบ้านได้เดน่ชดัยิ่งขึน้ 
 2. คณุคา่จากสงัคมกลุม่คนท่ีเป็นคนร้องเองก็จะรู้สกึดีใจ ยินดีท่ีงานของเขาได้รับความสนใจ
ซึง่ชาวบ้านเห็นว่ามีค่าเพราะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเขานัน้เองส่วนกลุ่มคนท่ีเป็นผู้ ฟังก็จะได้สอดซึม
ท่วงทํานอง และอารมณ์ได้รับความบนัเทิงเริงใจและอาจได้รับรู้คําสอนสอดแทรกไปโดยไมรู้่ตวั 
 สงดัภเูขาทอง (2532: 23-27) กล่าวถึงแนวทางการศึกษาดนตรีไว้ว่าดนตรีไทยเดิมหรือท่ีเรียกว่า 
Classical กบัดนตรีพืน้เมือง (Folk Song Music) ทัง้ 2 อย่างนัน้มีความสําคญัเท่าๆ กนั โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งดนตรีพืน้เมือง หรือ เพลงพืน้เมือง โดยมีองค์ประกอบทางดนตรีดนตรีใหญ่ 5 ประการ คือ 
 1. เสียง 
 2. ทํานอง 
 3. พืน้ผิว 
 4. คณุภาพของดนตรี 
 5. คีตลกัษณ์ 
 ศีราพร  ฐิตะฐาน (2524: 2) ให้คความหมายเพลงพืน้เมืองว่า คือเพลงท่ีชาวบ้านซึง่สืบทอด
จากปากต่อปากมาชัว่อายคุน และชาวบ้านได้ร้องเล่นกนัในสงัคมอย่างแพร่ หลายเพลงพืน้บ้านเป็น
เพลงท่ีแม่ ใช้ร้องกล่อมลูกบ้าง เด็กร้องเล่นการประกอบการละเล่นบ้าง หรือหนุ่มสาวใช้ร้องเล่น
ในเทศกาลต่างๆ   เพลงพืน้บ้านจงึอยูก่บัการดํารงชีวิตของคนอยา่งใกล้ชิด 
 มนตรี ตราโมท (2524: 2) ให้ความหมายเพลงพืน้บ้าน  หมายถึงเพลงของชาวบ้านในท้องถ่ิน
ต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถ่ินก็ประดิษฐ์แบบแผนการร้องของตนไปตามความนิยมและสําเนียงภาษาท่ีพดูท่ี
เพีย้นแปร่งแตกตา่งกนั เพลงแบบนีม้กันิยมร้องในงานเทศกาล หรือ งานท่ีมีการชมุนมุผู้คนในหมู่บ้าน
มาร่วมร่ืนเริงกนัเป็นครัง้คราว เช่น งานตรุษ ตา่งๆ ขึน้ปีใหม ่ทอดผ้าป่า และในการลงแขกเอาแรงกนัใน
อนัเป็นอาชีพเช่นเก่ียวข้าว นวดข้าว เป็นต้น เพลงท่ีต่างถ่ินต่างก็ประดิษฐทํานองและถ้อยคําไปตาม
ความนิยม และสําเนียงพดูนีแ้ต่ละเมืองแต่ละตําบล ก็ย่อมผิดแปลกแตกต่างกนัไปตามพืน้เมืองและ
ตําบลนัน้ๆ เพลงเหลา่นีไ้ด้ฝ่ังตวัตดิอยูใ่นความทรงจําของชาวเมืองสืบตอ่กนัมาเป็นเวลานาน ตามถ่ินที
อยูน่ัน้เรียกวา่เพลงพืน้บ้าน 
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 เจริญชยั ชนไพโรจน์ (2526: 15) ได้กลา่วถึงแนวคิดทางดนตรีไว้ว่าดนตรีพืน้บ้านกําเนิดจาก
การร้องก่อน “ดนตรีพืน้บ้าน” หรือ “เพลงพืน้บ้าน” นัน้ไม่ใช่ของง่ายแต่เอกลกัษณ์ของดนตรีพืน้บ้าน
แยกเป็นข้อ ตามท่ี Professor Bruno Nettle เขียนในหนงัสือ Folk and Traditional Music of The 
Westen Continents ได้กลา่วไว้วา่ 
 1. ไมท่ราบช่ือผู้แตง่ 
 2. แตง่โดยนกัดนตรีท่ีไมใ่ช่นกัดนตรี หรือนกัดนตรีท่ีไมไ่ด้รับการฝึกฝน (การแตง่) 
 3. มีความเก่ียวข้องกบักิจกรรมในชีวิตประจําวนั 
 4. เป็นลกัษณะของการแสดงออกทางดนตรีของคนสว่นใหญ่ 
 5. ขบัร้องหรือบรรเลงโดยนกัร้องหรือนกัดนตรีท่ีไร้พืน้ฐานทางทฤษฏี 
 6. เป็นดนตรีท่ีมีความเก่าแก่ 
 7. เป็นดนตรีสืบทอดโดยความจําไมมี่การเขียนลงเป็นโน้ตดนตรี 
 8. ต้องมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอตามความยินยอมของผู้ เลน่และผู้ ฟังจนไมอ่าจทราบได้วา่
ต้นตอท่ีแท้จริงเป็นอยา่งไร 
 9. ต้องได้รับการบรรเลงและการยอมรับในหมูข่องนกัดนตรีจงึอยูไ่ด้ 
 ภิญโญ  จิตต์ธรรม (2516: 96) ได้กลา่วเก่ียวกบัเพลงชาวบ้านไว้ว่าเกิดจากประเพณีศาสนา 
หรือวฒันธรรมของชุมชนในถิ่นหรือเขตนัน้ๆ นบัแต่ชุมชนที่ได้รับความเจริญแล้ว และมีลกัษณะ
พิเศษไปตามท้องถ่ินนัน้ เพลงชาวบ้านได้ร้องสืบตอ่กนัมาโดยการจําถ่ายทอดกนัมาทางปากหลายชัว่
อายคุน ต่อมาค่อยมีช่ือเสียงมีแบบสมัพสัคล้องจองท่วงทํานองไปตามแบบภาษาถ่ินนัน้ๆ ในการร้อง
เพ่ือความบันเทิงต่างๆ จะมีจังหวะดนตรีท้องถ่ิน และมีการร้องรําทําเพลงไปด้วยจึงเกิดเป็นระบํา
ชาวบ้านเข้ามาด้วย เพลงชาวบ้านใช้ร้องรําในงานเทศกาลตา่งๆ 
 ปัญญา รุ่งเรือง (ม.ป.ป.: 8-9) ได้จดัทําเอกสารการเรียนการสอนวิชาประวตัศิาสตร์ดนตรีไทย
โดย ตอนหนึ่งได้กล่าวถึงดนตรีพืน้เมืองว่า ดนตรีพืน้เมือง หมายถึง ดนตรีของผู้คนในอาณาบริเวณใด
บริเวณหนึ่งในวงกว้างไม่มีเส้นแบ่งพรมแดนกําหนด และดนตรีชนิดนัน้เป็นท่ีเข้าใจซาบซึง้ และรู้
ความหมายซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีระหว่างผู้คนในวฒันธรรมนัน้ๆ บุคคลอ่ืนนอกวฒันธรรมแม้จะ
ซาบซึง้กบัดนตรีนัน้ได้แตก็่ในระดบัจํากดั ตวัอย่างเช่น ดนตรีพืน้เมืองล้านนา เวลาท่ีชาวล้านนา เป่าป่ี 
ดีดซงึ ซอ แม้แต่สวนมนต์ หรือ แหล่เทศน์ ชาวล้านนาด้วยกนัเองเท่านัน้ท่ีซาบซึง้ถึงท่ีสดุโดยไม่ต้องมี
การแปลความตีความหรือขยายความแต่ประการใดแต่คนนอกวฒันธรรมไปฟังก็ต้องการคําอธิบาย
อย่างมากและถึงแม้จะอธิบายกนัอย่างละเอียดพิสดารเพียงใดก็ยงัไม่เข้าใจความหมายท่ีแท้จริงอยู่ดี
คือยงัเข้าไม่ถึงความหมายแท้จริงภายในชนิดไม่ต้องอธิบายและถ้าคนล้านนาไปฟังหมอลําหมอแคน
ของชาวอิสานเข้าแม้ว่าถ้อยคําบางคํามีความหมายใกล้คียงกันก็ยงัต้องการคําอธิบายอยู่ดีแต่ถ้ายิ่ง
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เป็นคนท่ีต่างวฒันธรรมกนัมากๆ เช่นให้ชาวล้านนาและชาวอีสานไปชมโนราห์หรือฟังเพลงบอกของ
ชาวทักษิณก็ยิ่งต้องแปลความกันมากยิ่งขึน้เพราะนอกจากดนตรีจะแตกต่างกันแล้วก็ยังมีตวัแปล
ทางด้านภาษาอีกด้วยและถึงจะอธิบายกันเท่าไหรก็ยังไม่เข้าใจถึงความหมายภายในอยู่ดีดนตรี
พืน้เมืองเดียวกนัก็ใช่ว่าจะเป็นแบบเดียวกนัไปเสียทัง้เมืองดนตรีพืน้เมืองของแตล่ะท้องถ่ินก็ยงัมีความ
แตกต่างกันในรายละเอียดแล้วแต่ความนิยมในการถ่ายทอด และการแสดงออกของผู้คนในท้องถ่ิน
นัน้ๆ เช่นดนตรีพืน้เมืองอีสานใต้ กนัตรึมท่ีบ้านดงมนัในจงัหวดัสริุนทร์ ก็ต่างไปจากบ้านโคกตาชยัใน
จงัหวดับรีุรัมย์ วง สะล้อ-ซอ-ซงึ-ป่ี ซึง่เป็นดนตรีพืน้เมืองล้านนาที่บ้านแม่สนัป่าขาม จงัหวดัลําพนูก็
ต่างไปจากที่  แม่ริมจังหวดัเชียงใหม่ในกรณีเช่นนีคํ้าว่า “ดนตรีพืน้บ้าน” ก็น่าจะนํามาใช้เรียก
ดนตรีประจําท้องถ่ินได้  เฉลิมศกัดิ์  พิกลุศรี (2538: 88) ได้สรุปลกัษณะดนตรีพืน้บ้านว่าธรรมชาติ
ของเพลงพืน้บ้านนัน้ไมไ่ด้แตกตา่งกบัหุ่นท่ียงัไม่ได้แต่งตวัเป็นหุ่นท่ีมีความสะอาดบริสทุธ์ิ และเป็นจริง
ไม่ได้มีมายาเจือปนศิลปพืน้บ้านท่ีถกูสร้างมาจากสงัคมชาวบ้านจะเป็นผู้บอกให้ทราบฐานะสงัคมใน
ระดบั ชาวบ้าน ด้วยศิลปท่ีเขาแสดงออกมาเราได้เห็นอย่างชดัเจนทําให้เราได้ทราบถึงสิ่งต่างๆ ท่ีแฝง
อยู่ใน ชาวบ้าน ได้มากเช่น กิริยา มรรยาท ภาษา วัฒนธรรม อาชีพ ประวัติศาสตร์ ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ที่ทําให้คนรุ่นหลังได้นําเอาศิลปวฒันธรรมของชาวบ้านมามองลึก
เข้าสู่สงัคมไทยในอดีตได้อย่างชดัเจน เพลงพืน้บ้านจึงเท่ากบัว่าเป็นฝ้ากระจกแก้วใสท่ีมองให้เห็นถึง
สภาพสงัคมไทยในอดีตได้อยา่งชดัเจน 
 สกุรี เจริญสขุ (2538: 41-43) ได้เขียนไว้ในเร่ืองวิเคราะห์เพลงพืน้บ้านสยามว่าลกัษณะท่ี
สําคญัของเพลงพืน้บ้าน ได้แก่ 
 1. เพลงพืน้บ้านเป็นเพลงท่ีมุ่งเพ่ือความสนกุ เพลงพืน้บ้านเป็นผลงานของชาวบ้านท่ีไม่ต้อง
ฝึกฝนเช่ียวชาญ ท่ีปฎิบตักินัอยูเ่พราะความเคยชิน ไมไ่ด้มุง่ความไพเราะหรือความสวยงาม 
 2. เนือ้ร้องของเพลงพืน้บ้าน (TEXT) เก่ียวข้องกบัชีวิต การงาน ความรัก ความสนกุ เฮฮาการ
ด่ืมกินสรรค์สร้าง การเก่ียวพาราสี เป็นต้น ความมีเสนห์ของเพลงพืน้ก็คือการพดูถึงเร่ืองชีวิตตนเองเป็น
การบันทึกประวัติศาสตร์ของชีวิตทําให้ทุกคนในสังคมของหมู่บ้านมีความผูกพันซึ่งกันและกัน
นอกจากนัน้เนือ้ร้องยงัเป็นรากเหง้าของศลิปวฒันธรรมของคนในหมูบ้่าน 
 3. จงัหวะลีลา (Rhythm) มีลีลาจงัหวะไม่คงท่ีแล้วแต่การปรับเปลี่ยนของเนือ้ร้องส่วนมาก
เป็นอตัราจงัหวะธรรมดา 
 4. ทํานองเพลงพืน้บ้าน (Melodic Structure) มีลกัษณะสัน้ๆ ซํา้ๆ วกไปวนมาในเนือ้ร้อง
บรรยายเร่ืองราวโดยเปลี่ยนเนือ้ร้องไปเร่ือยๆ ในลกัษณะร้อยเนือ้ทํานองเดียว 
 5. เสียงประสาน (Harmony) สว่นใหญ่เป็นแนวเดียว (Unison) จะมีเสียงประกอบบ้างเรียกว่า 
ลกูคู ่  
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 6. การใช้เคร่ืองดนตรีประกอบ (Instrumentation) 
 7. วิญญาณของเพลงพืน้บ้านคือ ความมีชีวิตชีวา และความตรงไปตรงมาโดยไมเ่สแสร้งสว่น
ใหญ่เป็นเร่ืองของปฎิภาณกวี หรือ กลอนสด 
 ประสิทธ์ิ  เลียวสิริพงษ์ (2538: 19-23) กล่าวในเจ็ดทศวรรษราชภฏัเชียงใหม่ ว่า ดนตรีท่ี
แพร่หลายในกลุ่มภาษาไท-ลาว ซึง่บางทีหมายความรวมถึงดนตรีท่ีได้รับอิทธิพลจากภาษาอ่ืนด้วย ซึง่
กลุ่มภาษาไทยได้รับมาปรับแปลงเป็นแบบฉบบัของตนจนเป็นท่ียอมรับมานานแล้ว เช่น ดนตรีท่ีมี
อิทธิพลลของมอญซึ่งเป็นเจ้าของถ่ินเดิมส่วนนึง และของพม่าซึ่งเคยมีอํานาจเหนือล้านนาถึงสอง
ศตวรรษเศษ เป็นต้น เอกลกัาณ์ของดนตรีมิได้ขึน้กับองค์ประกอบของดนตรีเท่านัน้ หากยังขึน้กับ
องค์ประกอบภายนอกดนตรี ซึ่งมกัเป็นความคาดหวงัของสงัคมอีกด้วย หากสงัคมเปลี่ยนไป ผลผลิต
ของสงัคมก็มกัจะเปลี่ยนไปให้รับใช้สงัคมนัน้ๆ ได้ 
 สกุญัญา  สขุฉาย (2543: 10) สรุปลกัษณะดนตรีพืน้บ้านไว้ดงันี ้ดนตรีพืน้บ้านคือเสียงดนตรี
ท่ีถ่ายทอดกนัมาตามประเพณี มขุปาฐะ เรียนรู้ผ่านการฟังมากกว่าการอ่าน ดนตรีพืน้บ้านเป็นสมบตัิ
ของชาวบ้านเป็นเพลงที่เกิดจากการสร้างสรรคืใหม่ของกลุ่มหน้าที่ของดนตรีไม่ได้เกิดขึน้เพื่อความ
บนัเทิงเป็นสําคญั แต่เก่ียวเน่ืองกับกิจกรรมอ่ืน เช่น พิธีกรรม การทํางาน การเต้นรํา ฯลฯ ในสงัคม
ชาวบ้านตัง้แต่ดัง้เดิมดนตรีเป็นส่วนประกอบท่ีสําคญั ในพิธีกรรมและพิธีต่างๆ เสมอ ดนตรีพืน้บ้านด้น
ขึน้ฉบัพลนัทนัทีจากปฎิภาณของผู้ เลน่ โดยไมมี่การเขียนโน้ตเพลง ซึง่ตา่งไปจากดนตรีท่ีเลน่เพลงทัว้ไป 
ดนตรีพืน้บ้านสว่นใหญ่เป็นเพลงท่ีร้องเสียงเดียว (Monophony) บ้างก็มีดนตรีตามด้วย เคร่ืองดนตรีท่ี
บรรเลงตามหรือคลอตามไปนีท้างยโุรปแต่เดิมเป็นเครืองดนตรีประเภทเคร่ืองสาย ได้แก่ พิณ (Harp) 
เป็นต้น สว่นของไทยเป็นเคร่ืองดนตรีประกอบจงัหวะ และภาคกลางใช้ฉ่ิง กรับ โทน ภาคใต้ใช้ ทบัโมง
เป็นหลกั ภาคเหนือใช้ป่ีให้เป็นจงัหวะ และภาคอีสานใช้แคนทางด้านทํานอง ดนตรีพืน้บ้านเพลงดียวกนั
อาจมีความแตกตา่งของทํานองไปได้หลายทางไม่สามารถแบง่รูปแบบท่ีเป็นต้นตอและถือเป็นแบบแผน
ได้ เช่น เพลงพวงมาลยัของชาวภาคกลาง  
 
งานวจิัยที่เก่ียวข้องกับชาวไทยใหญ่ 
 งานวิจยัท่ีเก่ียวของกบัวฒันธรรมการแสดงและการละเลน่ของชาวไทยใหญ่นัน้โดยสว่นมาก
จะกลา่วถึงการแสดง จ๊าดไต เป็นหลกัโดยจะยกมาเฉพาะสว่นท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรรมและชนชาตเิท่านัน้ 
 โกศล  ศรีมณี (2540: 58) จากผลงานวิจยัรายงานการรณรงค์สืบสาน วฒันธรรมพืน้บ้าน
กล่าวถึงการแสดงจ๊าดไต (ลิเกไทใหญ่) เป็นการแสดงชุดใหญ่ประกอบด้วยผู้ แสดงทัง้ชายและหญิง
จํานวน 20-50 คนหรือมากกว่านัน้ขึน้อยู่กบัขนาดของคณะจ๊าดไต คณะจ๊าดไตท่ีมีอยู่ในแม่ฮ่องสอนมี
สมาชิกประมาณ 30-50 คน องค์ประกอบของจ๊าดไต คล้ายกับคณะลิเกของภาคกลาง ประกอบด้วย
ชุดนักแสดงดนตรี มีฉาก มีเวที  มีการแตง่กายตามท้องเร่ืองท่ีแสดง การแสดงจะเร่ิมด้วยพิธีไหว้ครู มี
เคร่ืองเซน่ ตามประเพณีไทใหญ่ 
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 เนตรนภา  สงัข์ทอง และคณะ (2543: 49) จากการวิจยัการศึกษาและจดัหมวดหมู่เพลง
พืน้บ้านและการแสดงพืน้บ้านล้านนากล่าวถึงจ๊าดไตว่า จ๊าดไตเป็นการละเล่นประเภทละคร หรือลิเก 
ร้องกลอนเป็นภาษาไทใหญ่ เร่ืองท่ีแสดงมกัจะแสดงเป็นเร่ืองราวจบในตอนเนือ้หาสว่นมากเอามาจาก
ชาดก หรือตํานานทางพทุธศาสนา แต่งกายให้เหมาะสมตามท้องเร่ือง เคร่ืองดนตรีประกอบด้วย ฆ้อง
ต่างๆ รวม 9 ใบ ฉ่ิง ฉาบ กลองสองหน้า ระนาด (ไทใหญ่เรียกปัตตาลา) ไวโอลินฮอร์นติดลําโพง              
ผู้แสดงใช้ผู้แสดงทัง้ชายและหญิง 
 ประสิทธ์ิ  เลียวสิริพงษ์ (2533: 18) จากรายงานการวิจัยเร่ืองดนตรีไทยใหญ่กับประเพณี
และพิธีกรรมท่ีเก่ียวข้องสรุปได้ดังนี  ้ดนตรีไทยใหญ่เน้นลีลาจังหวะและบทบาทในด้านกิจกรรม
เคล่ือนไหวกายประเภทนาฏศลิป์และการละเลน่ตา่งๆ 
 
เอกสารที่เก่ียวข้องกับการแสดงของชาวไทยใหญ่ 
 การแสดงพืน้บ้านทางภาคเหนือ ลกัษณะสําคญัของการแสดงจะมีความสมัพนัธ์กับ พุทธ
ศาสนาและพิธีกรรมต่างๆ การแสดงพืน้บ้านจะมีทัง้แบบเก่าหรือแบบดัง้เดิม และการแสดงท่ีมีการ
ประยกุต์เร่ืองราวเพ่ือให้เข้ากบัสมยัปัจจบุนั 
 ทรงศกัดิ์ ปรางค์วฒันากุล (2437: 97) เขียนบทความเพลงและการละเล่นพืน้บ้านล้านนา:
ความสมัพันธ์กับความเช่ือพิธีกรรมว่า ซอหมายถึงการขับร้องเพลงปฏิพากย์แบบเดียวกับ ลํา ของ
อีสาน ขบั ของไทยลือ้ และลาวโซง่ เฮ็คความ ของชาวไต (ไทยใหญ่ เสนิ ของชาวไทยขืน ไทยเดิม) และ
เพลงโคราชเป็นต้น ซอเก็บนกมีลกัษณะเป็นละครมากกว่าซอชนิดอ่ืนๆ มีบทบาท (Action) ของช่างซอ 
มีฉากและมีการแสดงท่ีสะท้อนถึงความขดัแย้งระหวา่งชาวบ้านกบัเจ้านาย 
 สรุศกัดิ์ ป้อมทองคํา (2536: 22) กลา่วถึงการแสดงจ๊าดไตไว้ในเอกสารดนตีศิลปะการแสดง
การละเลน่ว่า เป็นการแสดงท่ีเป็นเร่ืองราว มีการดําเนินเร่ืองด้วยการร้องเพลง เฮ็คกวาม มีบทเจรจา มีการ
แสดงเป็นฉากเข้ากบัเนือ้เร่ือง เป็นการแสดงไม่มีกฏเกณฑ์อะไรมากนกั มุ่งให้ผู้ชมเกิดความสนุกสนาน 
เพลดิเพลนิได้รับความรู้เร่ืองท่ีแสดง ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัศาสนา วรรณคดี และความเป็นมา
ของคนไทยใหญ่ 
 สจุริต บวัพิมพ์  (2538: 71-72) เขียนในมรดกไทยกลา่วถึง จ๊าดไต ว่าการแสดงพืน้บ้านของ
ชาวไทใหญ่ หรือท่ีเรียกว่าชาวไต จ๊าดไต หรือ ลิเกไทใหญ่ เป็นการดดัแปลงมาจากการเฮ็คความเป็น
การขับร้องชนิดหนึ่งของชาวไต ท่ีบรรยายถึงความรักความห่วงใย ความคิดถึงญาติพ่ีน้อง ท่ีอยู่
ภมูิลําเนาเดิม การแสดงจ๊าดไตนิยมอยู่ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เวทีในการแสดงจะสร้างคล้ายโรงลิเก มี
ดนตรีประกอบการแสดงอยูด้่านหน้า 
                     



บทที่ 3 
วธีิการดาํเนินงานวจิัย 

 
 การศกึษาค้นคว้า วงดนตรีพืน้เมืองจงัหวดัแม่ฮ่องสอน วงตอยอฮอร์ ในครัง้นีเ้ป็นการศกึษาวิจยั
ทางด้านมานุษยดริุยางควิทยาโดยรวบรวมข้อมลูจากงานวิจยั เอกสารตําราวิชาการต่างๆ เอกสาร
สิ่งพิมพ์และข้อมลูท่ีเป็นการบนัทึกเสียงต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และการออกปฏิบตัิภาคสนาม โดยได้ศกึษา
สภาพพืน้ฐานทัว่ไปของชมุชน และดนตรีท่ียงัคงอยู่ในวฒันธรรมปัจจบุนั ด้วยวิธีการสงัเกต การสมัภาษณ์ 
และการบนัทึกเสียง วีดีทศัน์ รวมทัง้ศกึษาจากการแสดงจริงเพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีถกูต้อง จากนัน้นําข้อมลู
ทัง้หมดท่ีได้ รวบรวมไว้นํามาวิเคราะห์ ซึง่ผู้วิจยัได้กําหนดแนวทางและ วิธีการดําเนินการดงันี ้
 1. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 2. การศกึษาข้อมลู 
 3. การวิเคราะห์ข้อมลู 
 4. การสรุปข้อมลู 
 
1. การเกบ็รวมรวมข้อมูล 
 1.1 ข้อมลูเอกสาร 
   ผู้วิจยัได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมลูเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัวงดนตรีพืน้เมือง 
จงัหวดัแมฮ่่อง วงตอยอฮอร์นจากแหลง่ข้อมลูดงันี ้                                      

 สานกัหอสมดุกลางมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

 หอสมดุมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย  

 หอสมดุแห่งชาต ิ 

 ห้องสมดุประชาชนจงัหวดัเชียงราย  

 หอสมดุมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
                  
 1.2 ข้อมลูภาคสนาม 
   การวิจัยในครัง้นีผู้้ วิจัยใช้ข้อมูลที่ได้จากการลงภาคสนาม เป็นหลักโดยในการลง
ภาคสนามได้นําเนินตามขัน้ตอนดงันี ้
   1. การรสมัภาษณ์ โดยสมัภาษณ์จากผู้ รู้ผู้ เช่ียวชาญ ทัง้นกัดนตรีพืน้บ้าน นกัวิชาการ   
ท้องถ่ิน ผู้ รู้ในชมุชน 
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   2. ร่วมสงัเกตกุารณ์ในงานพธีิกรรมตา่งๆท่ีมีการบรรเลงของ วงตอยอฮอร์น 
   3. เคร่ืองมือในการเก็บข้อมลูภาคสนาม ประกอบไปด้วยอปุกรณ์ดงัตอ่ไปนี ้
    -  อปุกรณ์การจดบนัทกึ เพ่ือใช้ในการบนัทกึข้อความท่ีสําคญั 
    -  เคร่ืองบนัทึกเสียง ใช้ในการบนัทึกเสียงการสมัภาษณ์และบนัทึกเสียงการบรรเลง
ดนตรี 
    -  เคร่ืองบนัทึกภาพน่ิง ใช้สําหรับบนัทึกภาพน่ิงของเคร่ืองดนตรี นกัดนตรีตลอด
จนถึงภาพบรรยากาศการบรรเลงและงานพิธีกรรมตา่งๆ 
    -  เคร่ืองบนัทึกภาพเคล่ือนไหว ใช้เพ่ือบนัทึกภาพเคล่ือนไหวของกิจกรรมทางด้าน
บรรเลงดนตรีและ กิจกรรมในงานพิธีกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัวง ตอยอฮอร์น 
 
2. การศกึษาข้อมูล 
 ผู้วิจยัได้ทําการศึกษาข้อมลูเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และข้อมลูภาคสนาม ได้นําข้อมลู
ทัง้หมดท่ีได้มาทําการเรียบเรียงและลําดบัขัน้ตอนดงันี ้
 1. ศกึษาข้อมลูจากเอกสารและงานวชิาการ 
  1.1 ศึกษาประวตัิความเป็นมาของการแสดงพืน้บ้านจังหวดัแม่ฮ่องสอน และการแสดง
ของชาวไทใหญ่ 
  1.2 นําข้อมลูท่ีได้มาทําการเรียบเรียงจดัลําดบัสาระและจดัแบ่งหมวดหมู่เรียบเรียงตาม
ขัน้ตอนให้มีความตอ่เน่ือง 
 2. ศกึษาข้อมลูจากการเก็บข้อมลูภาคสนาม 
  2.1 ประวตัคิวามเป็นมาของการแสดง วงตอยอฮอร์น 
  2.2 ขนบธรรมเนียมในการบรรเลง วงตอยอฮอร์น ลกัษณะบทเพลงท่ีใช้บรรเลงของวง    
ตอยอฮอร์น 
  2.3 เรียบเรียงข้อมลูจากการสมัภาษณ์เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
  2.4 เรียบเรียงข้อมลูภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวในการบรรเลง วงตอยอฮอร์น 
  2.5 เรียบเรียงข้อมลูจากการบนัทกึเสียงบทเพลง และบนัทกึโน้ตในรูปแบบโน้ตสากล 
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3. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมลูจากการวิจยัในครัง้นีเ้ป็นข้อมลูจากการลงภาคสนาม ข้อมลูเอกสารและงานวิจยัเป็นหลกั
โดยมีรายละเอียดของการรวบรวมข้อมลูในการวิจยัดงันี ้
 1. ข้อมลูเก่ียวกบัวงตอฮอร์น 
  1.1 ประวตัขิองวงตอยอฮอร์น 
  1.2 วิธีการบรรเลงของวงตอยอฮอร์น 
  1.3 บทเพลงท่ีใช้บรรเลงในวงตอยอฮอร์น 
  1.4 เคร่ืองดนตรีท่ีใช้ในการบรรเลงของวงตอยอฮอร์น 
  1.5 บนัทกึโน้ตบทเพลงท่ีใช้ในการบรรเลงวงตอยอฮอร์น 
 2. วฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการบรรเลงวงตอยอฮร์น 
  2.1 พิธีกรรมในการบรรเลงวงตอฮอร์น 
  2.2 นกัดนตรีของวงตอยอฮร์น 
  2.3 ลกัษณะการแตง่กายของนกัดนตรี 
  2.4 การสืบทอดและการสืบสานวฒันธรรมการบรรเลงวงตอยอฮอร์น 
 
4. การสรุปข้อมูล 
 ในการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยันําเสนอผลการวิจยัด้วยวิธีพรรณนาด้วยขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
 1. รวบรวมข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาค้นคว้า 
 2. นําเสนอผลงานในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
 3. เรียบเรียงบทสรุปท่ีได้จากการศกึษาค้นคว้า 
 4. อภิปรายผลและเสนอแนะ 
 
 
                              
                                

 



บทที่ 4  
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 วงดนตรีตอยอฮอร์น ในอําเภอเมืองจงัหวดัแม่ฮ่องสอนนัน้นบัได้ว่าเป็นวฒันธรรมท่ีสําคญั
ของชาวไทย เชือ้สายไทใหญ่ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนท่ีได้สืบทอด องค์ความรู้ท่ีมีมาตัง้แต่สมยัเร่ิมมีเจ้าฟ้า
ปกครองเมืองแม่ฮ่องสอน และวฒันธรรมการบรรเลงวงตอยอฮอร์น นัน้ได้เข้าไปมีส่วนสําคญัในพิธีกรรม
ต่างๆ ในชีวิตของชาวแม่ฮ่องสอนอย่างลึกซึง้ ดงัท่ีจะได้นําเสนอข้อมลูจากการลงพืน้ท่ีและการศกึษา 
ของผู้วิจยัให้ทราบดงันี ้ 
 
1. ประวัตขิองวงตอยอฮอร์น 
 วงตอยอฮอร์น นัน้เป็นศิลปะการแสดงท่ีรับอิทธิพลมาจากศิลปะการแสดงของพม่า           
โดยสนันิฐานว่าอาจจะดดัแปลงมาจากการแสดงท่ีเรียกว่า จ๊าดม่าน (สมัภาษณ์ นายประเสริฐ ประดิษย์ 
27 มีนาคม 2553) โดยผู้วิจยัจะขอแบง่ยคุของวงตอยอฮอร์นออกเป็น 3 ยคุดงันี ้
 1. ยคุสมยัการปกครองของเจ้าฟ้า 
 ตามตํานานการก่อตัง้เมืองแม่ฮ่องสอนนัน้เจ้าฟ้าองค์แรกคือ พระยาสิงหนาทราชา หรือช่ือเดิม
คือ ชานกะเล ได้อพยพเข้ามาจากเมืองในรัฐฉานเข้ามาก่อสร้างชมุชนในบริเวณเขตเมืองแม่ฮ่องสอน  
ตอ่มาได้รับการแตง่ตัง้เป็นเจ้าฟ้าไทใหญ่ปกครองเขตเมืองแม่ฮ่องสอน เม่ือได้รับการแตง่ตัง้เป็นเจ้าฟ้า
ก็จดัให้มีการแสดงในวงัเจ้าฟ้าระหว่างการสงัสรรค์ หรือรับประทานอาหารร่วมกนัระหว่างเจ้าฟ้าและ
ชาวบ้านซึ่งการแสดงก็หาได้มีรูปแบบท่ีเป็นแบบแผนอย่างปัจจุบันหากแต่เป็นการเล่นดนตรี
ประกอบการฟ้อนรําแต่ไม่ได้รวมวง เป็นแบบการเล่นเคร่ืองดนตรีชิน้ หรือสองชิน้ ตามความสามารถ
และตามท่ีจะหาคนมาเล่นได้ส่วนนางรําก็จะใช้ลกูหลานคนในเมืองแม่ฮ่องสอนผู้ ใดมีความสามารถก็
จะเชิญมาแสดง ระบบการปกครองในรูปแบบเจ้าฟ้านัน้คาดว่าจะมีความใกล้ชิดกบัประชาชนอย่างมาก
ซึง่คงจะคล้ายกบัรูปแบบการปกครองในระดบัหมู่บ้านของเราท่ีมีกํานัน้ ผู้ ใหญ่บ้าน ซึง่เจ้าฟ้าได้ช่ือว่า
เป็นผู้ปกครองแตค่งจะไม่ได้มีอํานาจหรือมากไปด้วยพิธีรีตรองตามแบบเจ้าเมืองแต่อย่างใด แตรู่ปแบบ
การปกครองน่าจะใกล้เคียงกบัตําแหน่ง กํานนั มากท่ีสดุ และเร่ิมมีการรวมวงในช่วงท้ายของการปกครอง
ในระบบอเจ้าคือในปี พ.ศ. 2485 เป็นต้นไปซึง่ในช่วงท้ายนีเ้องท่ีเป็นจดุกําเนิดของการก่อตัง้วงตอยอฮอร์น
ของจงัหวดัแมฮ่่องสอน 
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 โดยการแสดงในวงัเจ้าฟ้านัน้มีการแสดงสืบทอดต่อกนัมาในช่วงการปกครองของเจ้าฟ้ามา
ทกุองค์ โดยจะเร่ิมห่างหายและซา ลงไปในช่วงท้ายๆของการปกครองของเจ้าฟ้าองค์สดุท้าย คือพญา
ฮ่องสอนบรีุ โดยได้เปล่ียนการปกครองจากระบบเจ้าฟ้าเข้าสู่การปกครองในรูปแบบของ จงัหวดั ในปี 
พ.ศ. 2476 ซึง่ตรงกบัสมยัรัชการท่ี 7 
 โดยในปลายของยคุแรกนัน้นกัดนตรีของวงตอยอฮอร์นท่ีพอมีการพดูถึงนัน้ประกอบไปด้วย
นาย จาย  จนัทรัตน์ เป็นหวัหน้าวงและตี มองแวง และมองถ่าง (คือ ฆ้องรางในแบบพม่า และ ฆ้องวง
ลกัษณะคล้าย ฆ้องวงเลก็) พอ่เฒา่เย็ง วฒันวงศ์ หรือ หม่องปะเย็ง สีตอยอฮร์น ลงุสางโพจ่า เลน่ปากย่า
หรือแอคคอเดียน และกลองแบบพม่า ลงุส่างหลู่  จนัทรบุตร บิดาของนายสางจาย จนัทรบุตร หรือท่ี
ชาวแมฮ่่องสอนเรียก จาย แบนโจ เลน่แบนโจ และพอ่เฒา่ ชาญตา่ โองโกตา บดิาของ พ่อเฒ่าทองคําโองโกตา 
เล่นจี หรือเคร่ืองเคาะจงัหวะ และนางรําท่ีเป็นท่ีจดจําของชาวแม่ฮ่องสอนคือนางออน อินทรนิเวศ์ ซึง่
สืบต่อตําแหน่งนางรํามาจากน้าสาวช่ือ นางส่วยโย๊ะ ซึง่ทําหน้าท่ีนางรําในหอเจ้าฟ้ามาก่อน นางออน 
มีความสามารถในการ ก่าเยง(ก่ามา่น) หรือการฟ้อนมา่น ซึง่ได้รับการถ่ายทอดจากนาง สว่ยโย๊ะ ผู้ เป็น
น้าสาว และต่อมานางออน ได้ถ่ายทอดศิลปะทางด้านการฟ้อนรําให้แก่บุตรสาว คือนางรักทนาคาร 
หรือนงคราญ  อินทรนิเวศน์ ซึ่งต่อมาภมูิปัญาทางด้านการฟ้อนแบบก้าเยง หรือการฟ้อนม่าน ได้เป็นท่ี
รู้จกัในการรําประกอบเพลงและเรียกกนัวา่รําม่องสว่ยยี และกลายมาเป็นศิลปะการแสดงพืน้บ้านท่ีเป็นท่ี
รู้จกัของชาวแมฮ่่องสอนควบคูก่บัการรําไต 
 2. ยคุสมยัหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง 
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 เม่ือเข้าสูย่คุของการเปล่ียนแปลงการปกครองจากเจ้าฟ้าสู ่ระบบของการปกครองในรูปแบบ
จงัหวดัทําให้การแสดงของวงตอยอฮอร์นัน้ขาดการรวมวงท่ีเหนียวแน่นและได้เปลี่ยนบทบาทจากการเลน่
เพ่ือความบนัเทิงในวงัเจ้าฟ้า มาสูช่มุชนมากขึน้หลงัจากท่ีนกัดนตรีในยดุสมยัของเจ้าฟ้าได้ล้มหายตาย
จากไปก็ได้มีนักดนตรีท่ีได้รับการสืบทอดศิลปะการเล่นดนตรีโดยเป็นการสืบทอดกันภายในตระกูล 
และเพิ่มบคุคลากรท่ีมีความสนใจและเป็นนกัดนตรีเข้ามาสมทบอีกจนเกิดการสืบทอดการเลน่วงตอยอฮอร์น
ในยคุท่ีสอง ต่อมาจากยคุแรกโดย นกัดนตรีท่ีเป็นท่ีรู้จกันัน้ประกอบด้วย อาจารย์ เกษม อดุมพานิช 
(ปัจจบุนัเสียชีวิตแล้ว) พอ่เฒา่ทองคํา โองโกตา (ปัจจบุนัเสียชีวิตแล้ว)  นายบญุพบ วฒันวงศ์ บตุรชาย
ของพ่อเฒ่าเย็ง วฒันวงศ นายจาย จนัทรบตุร หรือจาย แบนโจ(ปัจจบุนัเสียชีวิตแล้ว) นายซือ้  ธีรพร 
ไพศาลสุข สตต กรี วนาศิริ(ปัจจุบนัเสียชีวิตแล้ว) นายมานพ ประเสริฐกุล และนายสุนทร ชินวงศ์       
โดยนักดนตรีในชุดนีถื้อว่าเป็นผู้ สืบสานศิลปะพืน้บ้าน ตามเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษอย่างแท้จริง  
โดยการเรียนรู้จากรุ่นสูรุ่่น โดยสว่นใหญ่นกัดนตรีในชดุนีจ้ะรับราชการทํางานกบัทางเทศบาล พอถึงเวลา
ออกงานบ้างก็เรียกวงดนตรีเทศบาลด้วย โดยในยคุนีไ้ด้มีการเพิ่มบทเพลงเข้าไปอีกจํานวนนึง จากการท่ี 
อาจารย์เกษม นัน้เป็นผู้ มีความสามารถทางด้านดนตรีทัง้ดนตรีไทยเดิม ดนตรีล้านนา และมีความสามารถ
พดูและฟังภาษาพมา่ ได้ทําการเพิ่มเพลงท่ีได้มาจากการตดิตอ่กบันกัดนตรีจากพมา่เข้าไปอีกจํานวนหนึง่ 
เน่ืองจากการติดตอ่ค้าขายสว่นใหญ่นัน้จะนําสินค้าเข้ามาจากทางฝ่ังพม่า ทัง้จากเมือง ตองยี และเมือง 
มฑัเลยย์ จงึทําให้มีการนําเข้าบทเพลงบางสว่นมาจากทางพมา่อีกด้วย 
 3. สมยัปัจจบุนั 
 เม่ือนกัดนตรีในรุ่นก่อนนัน้ล่วงลบัถึงแก่กรรมไปเป็นจํานวนมากในปัจจบุนัจึงเหลือนกัดนตรี
รุ่นเก่าท่ีเป็นเสาหลกัเพียงไม่ก่ีคน คือลงุบญุพบ วฒันวงศ์  ลงุซือ้ ธีรพร ไพศาลสขุ โดยเพิ่มลงุสนุทร ชินวงศ์ 
ท่ีกลบัเข้ามาเลน่กบัวงอีกครัง้หลงัจากท่ีได้หยดุพกัเพ่ือทํางานรับราชการและเข้ามาเม่ือหลงัจากเกษียร 
และเมื่อมีนกัดนตรีและเยาวชนท่ีมีความสนใจในดนตรีวงตอยอฮอร์นเข้ามาสมทบอีกจํานวนนึงคือ 
นาย สวุฒัน์ ไม่โรยรส และนาย วรวฒัน์ ไชยเสน โดยคนรุ่นใหม่ท่ีมีความสนใจได้เข้าไปเรียนดนตรี
พืน้บ้านกบัลงุทองคําโองโกตา ก่อนท่ีจะเสียชีวิต ทําให้บทเพลงและการสืบทอดยงัคงมีตอ่ไป โดยลกัษณะ
บทเพลงและการบรรเลงยังคงเอกลักษณ์แบบดัง้เดิม และในตอนนีเ้องท่ีประเพณีต่างๆ ที่เคยใช้
วงตอยอฮอร์น ท่ีเคยหยดุเว้นวรรคไปได้มีการรือ้ฟืน้ขึน้มาอีกครัง้ 
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2. วธีิการบรรเลงวงตอยอฮอร์น 
 แตเ่ดมินัน้วงตอยอฮอร์น นัน้มีการแบง่วิธีการบรรเลงออกเป็น 2 แบบ คือแบบ อะหย่ิงชอและ
แบบ อะหย่ิงจาม โดยความแตกตา่งนัน้มีดงันี ้
 1. แบบ อะหยิงชอ หรือแบบอ่อนหวาน นัน้จะเน้นเคร่ืองสายและบทเพลงท่ีมีความเร็วปานกลาง
ไปจนถึงเพลงช้า ไมเ่น้นความโล้ดโผนโดยเคร่ืองดนตรีประกอบไปด้วย 
  1.1 ตอยอฮอร์น 
  1.2 แบนโจ 
  1.3 แอคคอเดียน 
  1.4 กลองชดุ 5 ใบ 
  1.5 ฉ่ิง และ กรับ 
 โดยลกัษณะการผสมวงแบบนีย้งัคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนัและลกัษณะวงแบบนีย้งัใช้ใน
การบรรเลงประกอบการร่ายรําด้วย 
 1. แบบ อะหย่ิงจาม แบบแข็ง หรือแบบหยาบ (ความหมายตามการสมัภาษณ์ ลุงบุญพบ  
วฒันวงศ์ 6 ตลุาคม 2552 - ผู้วิจยั) โดยการบรรเลงแบบนีจ้ะมีการใช้เคร่ืองดนตรีท่ีแตกตา่งจากแบบแรก 
โดยมีการเพิ่มเคร่ืองดนตรีบางชิน้เข้าไป เคร่ืองดนตรีประกอบด้วย 
  1.1 ตอยอฮอร์น 
  1.2 แบนโจ 
  1.3 ฆ้องราง หรือ มองถ่าง 
  1.4 ปะตะลา่ หรือระนาดเหลก็ 
  1.5 กลองชดุ 5 ใบ 
  1.6 ฉ่ิง กรับ 
 โดยลกัษณะบทเพลงท่ีใช้บรรเลงในวงนี ้จะเป็นในรูปแบบท่ีเรียกวา่ ตะแคตจี หรือบทเพลงเร็วนัน้เอง
ทําให้วงแบบนีม้ีความเร้าใจและสีสนัในการบรรเลงโดยในบางครัง้ก็จะมีการใช้ ป่ีแน แบบพม่าเข้า
มาร่วมด้วย แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า ในปัจจุบนัไม่มีการผสมวงในรูปแบบนีแ้ล้วเนื่องจากไม่มีผู้ ที่จะ
สามารถ เป่าแน และเล่นฆ้องในแบบดัง้เดิมแล้ว ทําให้ขาดการสืบทอดและสญูหายไปในท่ีสดุอีกทัง้ 
นกัดนตรีรุ่นเก่าท่ียงัมีชีวิตอยู่ก็ไม่สามารถเล่นเคร่ืองดนตรีท่ีขาดไป ได้ จึงได้แต่สืบถามเร่ืองราวและ
ลกัษณะการบรรเลงมาเท่านัน้ (แม้ในปัจจุบนัได้มีการพยายามรือ้ฟื้นการบรรเลง ฆ้องรางร่วมกับ      
วงตอยอฮอร์น ขึน้มาแต่ก็จะเป็นเพียงการตีตามโน้ตเท่านัน้ในส่วนของเทคนิค การใช้มือ หรือเทคนิค
การบรรเลงในบทเพลงนัน้ได้ขาดการสืบทอดจงึทําให้สสญูหายไป –  ผู้วิจยั) 
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3. บทเพลงที่ใช้ในการบรรเลงในวงตอยอฮอร์น 
 บทเพลงท่ีใช้ในการบรรเลงนัน้เป็นบทเพลง พม่าท่ีมีการประยกุต์เพ่ือใช้บรรเลงในวงตอยอฮอร์น
โดยบทเพลงท่ีรวบรวมได้มีทัง้หมด 16 เพลง ซึง่ในอดีตบทเพลงจะมีมากกว่านีโ้ดยรายช่ือเพลงทัง้หมดนัน้
ประกอบไปด้วย ชดุเพลง ครู ซึง่จะเลน่เป็นเพลงแรกเพ่ือเป็นการบชูาครู 
 1. เพลง ตอเหย่หวุ่น ซึ่งเพลงนีถื้อเป็นเพลงครูซึ่งจะต้องเล่นก่อนการแสดงทุกครัง้ เพลงนีมี้
ทัง้หมด 4 ท่อนและมีการซํา้ท่อนในตวัเองโดยจะเลน่ท่อนละ สองรอบ 
 2. เพลงตอใหม่จุ่น หรือท่ีนักดนตรีเรียกว่า เพลงครูสอง ซึ่งจะเล่นต่อจากเพลง ต่อเหย่หวุ่น 
เพลงชดุรําไต 
 เพลงชดุนีเ้ป็นเพลงท่ีใช้ประกอบการแสดงรําไต รําไต หรือการฟ้อนไต เป็นศิลปะการร่ายรําท่ี
มีมาตัง้แต่สมยัการก่อตัง้เมืองแม่ฮ่องสอน แต่ได้มีการว่างเว้นไปในช่วงสงครามโลกครัง้ที่สอง หลงั
สงครามยตุิจึงได้มีการรือ้ฟืนขึน้มาใหม่ โดยการฝึกสอนของ พ่อครูแก้ว และแม่ครูละหยิ่น ทองเขียว   
ในการแสดง รําไต ใช้เพลงทัง้หมด 3 เพลงมาบรรเลงต่อเน่ืองกนัประกอบไปด้วย ซึง่จะบรรเลงเป็นชดุ
ประกอบด้วยเพลง สามเพลง คือ 
 1. มวยโลว่โลว่ 
 2. จู่จู่มวย 
 3. ขะยา่นตานโจ่ง 
 
เพลงประกอบการรํา หมอ่งสว่ยยี 
 หม่องส่วยยี เพลงนีใ้ช้บรรเลงประกอบการรํา เรียกว่า รําหม่องส่วยยี หรือฟ้อนม่าน เพลง
หม่องส่วยยีเป็นเพลงท่ีมีความไพเราะ เป็นท่ีช่ืนชอบของชาวพม่า และชาวไตเป็นอย่างยิ่ง ใช้รํา
ประกอบท่ารําตามแบบพมา่ประยกุต์ เป็นท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลายใช้รําแสดงในการต้อนรับอาคนัตกุะ
และแขกบ้านแขกเมืองของ แม่ฮ่องสอน และมกัจะจดัชดุการแสดงคู่กบัรําไต จนศิลปินชาวไทใหญ่นํา
ทํานองเพลง หม่องส่วยยี มาแต่งเนือ้ร้องภาษาไทใหญ่และเรียกช่ือใหม่ว่า เพลง หมอกหอมฮืน นําไป
ร้องตามงานเทศกาลและ ใช้ในการแสดงของคณะจ๊าดไต อยูเ่สมอ 
 
เพลงท่ีใช้บรรเลงทัว่ไป 
 เพลงท่ีใช้บรรเลงในงานทัว่ๆ ไปนัน้สว่นมากจะเป็นเพลงท่ีมีความยาวไมม่ากนกัและใช้วิธีการ
บรรเลงซํา้วนไปเร่ือยๆ โดยในแต่ละเพลงจะเร่ิมจากจงัหวะช้าแล้วค่อยเพิ่มความเร็ว และในบางครัง้
ความเร็วในแตล่ะวรรคอาจจะแตกตา่งกนั แม้จะอยูใ่นท่อนเดียวกนั 
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 1. โกโกนาน 
 2. ตะเวตูเ่มีย้ะ  
 3. ตําหมา่หวะ่ไหน ่
 4. โบว่ออ่องซาน 
 5. ศรีิเกหา หรือ ศริิเคหา ในภาษาไทย เป็นเพลงท่ีมีช่ือเป็นมงคล นิยมเลน่ในงานขึน้บ้านใหม ่
 6. สว่ยจีจัน่หยอ่ง 
 7. สว่ยจีโหยว่ 
 8. เสยะตา่น 
 9. หมอ่งหมอ่ง 
 10. หมอ่งหมา่เป่   เป็นเพลงมงคลนิยมเลน่ในงานบวช 
 บทเพลงท่ีใช้บรรเลงนัน้ในหลายๆ เพลง ไม่ยาวมากนักจึงใช้วิธีการบรรเลงซํา้วนไปเร่ือยๆ    
เม่ือจะหยดุก็จะใช้วิธีกําหนดหยดุกนัเองภายในวง 
 
4. เคร่ืองดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงวงตอยอฮอร์น 
 1. ตอยอฮอร์น เคร่ืองดนตรีตอยอฮอร์น หรือ Violin Horn ในภาษาองักฤษนัน้เป็นสิ่งประดิษฐ
ของนกัออกแบบชาวเยอรมนั Johannes Matthias Augustus Stroh,  ซึง่ออกแบบไว้ตัง้แตปี่ คศ. 1889 
มีลกัษณะการบรรเลง คล้ายไวโอลินแต่มีการเพิ่มลําโพงท่ีมีส่วนเช่ือมต่ออกมาจากหย่องของไวโอลิน
ปกต ิดงัภาพ 
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โดยสว่นท่ีตอ่ออกมาจากหย่องของไวโอลินทําหน้าท่ีคล้ายไมโครโฟนเพ่ือส่งต่อความสัน่สะเทือนไปยงั
สว่นท่ีมีรูปร่างคล้ายกรวยเพ่ือขยายเสียงให้ดงัขึน้อีก เหตผุลท่ีต้องติดตวักระจายเสียงไว้ท่ีหย่องเพราะ
เทคโนโลยีการบันทึกเสียงของตะวันตกในยุคแรกนัน้ยังไม่มีไมค์โครโฟนท่ีมีความสามาถพอท่ีจะ
บนัทึกเสียงให้ครอบคลมุทกุย่านเสียงเม่ือไม่ติดลําโพงเวลาบนัทึกเสียงจึงทําให้เสียงของไวโอลินท่ีได้ยินนัน้
เบามากจึงมีการคิดค้นติดอุปกรณ์ขยายเสียงรูปกรวยเข้าไปเพ่ือเพิ่มความดงัของเสียงไวโอลินและ
ควบคมุทิศทางเสียงให้พุง่ไปยงัด้านหน้าได้ดียิ่งขึน้ 
 ในช่วงก่อนสงครามโลกครัง้ท่ี 2 องักฤษนัน้ปกครองพมา่อยู ่จงึสนันิฐานวา่องักฤษอาจจะเป็น
ผู้ นําเข้ามาเผยแพร่ในพม่าและชนกลุ่มน้อยต่างๆ ก็ได้รับเอาเคร่ืองดนตรีชิน้นีม้าใช้เพ่ือบรรเลงดนตรี
ของตนเองและเม่ือมีการอพยพย้ายถ่ินฐานจากพม่าเข้ามาสู่จงัหวดัแม่ฮ่องสอนก็ได้นําติดตวัมาด้วย 
และใช้เป็นเคร่ืองดนตรีหลกัในการบรรเลงวงตอยอฮอร์น โดยการตัง้เสียงนัน้จะตัง้เสียงตา่งจากไวโอลนิ
โดยตัง้เสียง 
 - สายท่ี 1 ตัง้เป็นเสียง F หรือเสียง  ฟา 
 - สายท่ี 2 ตัง้เป็นเสียง C หรือเสียง  โด 
 - สายท่ี 3 ตัง้เป็นเสียง G หรือเสียง  ซอล 
 - สายท่ี 4 ตัง้เป็นเสียง D หรือเสียง  เร 
ท่าทางในการบรรเลงคล้ายกบั การบรรเลงไวโอลินของทางตะวนัตกโดยใช้มือซ้ายในการจบับริเวณคอ
ของตอยอฮอร์นเพ่ือใช้นิว้ในการกดโน้ต และใช้มือขวาในการถือคนัชกั แตจ่ะไม่นิยมใช้คางหนีบตวัไวโอลิน
แบบตะวนัตกแต่จะใช้ดนัไว้กบัแขนท่อนบนแทน โดยตอยอฮอร์นจะถือเป็นเคร่ืองดนตรีดําเนินทํานอง
หลกัในวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะทา่ทางในการบรรเลง ตอยอฮอร์ 
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 2. แบนโจ เคร่ืองดนตรีชิน้นีจ้ะมีลกัษณะคล้ายกับแบนโจของชาวตะวันตกโดยลําตวัจะมี
ลกัษณะกลมและมีการใช้หนงักลองแต้ก มาขงึบริเวณลําตวั แต่จะมีขนาดท่ีเล็กกว่าแบนโจของตะวนัตก 
เป็นเคร่ืองดีด มี 4 สาย ดงัภาพ 
 

 
 
แบนโจก็เป็นอีกเคร่ืองบรรเลงทํานองในวงท่ีมาน่าจะมีท่ีมาคล้ายกบัตอยอฮอร์น แต่ได้รับการปรับปรุง
ลดขนาดของตวัเคร่ืองดนตรีให้เลก็ลงและมีการผลติคอขึน้มาใหมใ่ห้มีการใสส่ายคล้ายกีตาร์ โดยมีการ
ตัง้สายดงันี ้
 - สายท่ี 1 ตัง้เป็นเสียง C หรือเสียง  โด 
 - สายท่ี 2 ตัง้เป็นเสียง G หรือเสียง  ซอล 
 - สายท่ี 3 ตัง้เป็นเสียง C หรือเสียง  โด 
 - สายท่ี 4 ตัง้เป็นเสียง G หรือเสียง  ซอล 
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ลกัษณะคล้ายกบัการตัง้สายแบบ ซงึ ลกู 4 ของทาง ล้านนา ลกัษณะการบรรเลงแบนโจแบบของไทย
ใหญ่นัน้จะมีความคล้ายกับการบรรเลงกีตาร์โดยจะวางแบนโจไว้บริเวณตกัหรือใส่สายสะพายให้มี
ความสงูอยู่ในระดบัเดียวกบับริเวณท้องชือมือขวาในการดีดมีการใช้ป๊ิคแบบเดียวกบักีตาร์ ใช้มือซ้าย
ในการเลน่โน้ตและนิยมเลน่ทํานองในแนวเมโลดีไ้ม่นิยมบรรเลงในรูปแบบการเลน่คอร์ด แตจ่ะบรรเลง
ไปในแนวเดียวกบั ตอยอฮอร์น ส่วนเทคนิคในการบรรเลงนัน้จะยึดแนวทํานองหลกั และมีการใส่เทคนิด  
ลกูขดัลกูล้อ ตามท่ีตนถนดั โดยไมมี่การกําหนดตายตวัว่าจะเลน่เทคนิคตอนไหนแตจ่ะอาศยัความชํานาญ
ของผู้บรรเลงแทนโดยยดึแนวทํานองหลกัเป็นสําคญั 
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                                              ลกัษณะทา่ทางในการบรรเลง แบนโจ 
 
 3. แอคคอเดียน หรือหีบเพลงชกั  

 
 
เป็นเคร่ืองดนตรีของทางตะวนัตกท่ีชาวไทยใหญ่นํามาใช้บรรเลงร่วมกับวงตอยอฮอร์นโดยจะบรรเลง
ทํานองหนกัและมีการเล่นขัน้คู่หรือกดคอร์ด บางครัง้แต่ก็ยงัยึดแนวทํานองหลกัเป็นสําคญัเป็นเคร่ือง
ดนตรีท่ีไม่ได้มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้เข้ากบัวงดนตรีตอยอฮอร์แตอ่ย่างใดยงัคงรูปแบบดัง้เดิมของ
ตวัมนัเองลกัษณะการเทียบเสียงตรงตามการเทียบเสียงคียบอร์ดของดนตรีตะวนัตก 
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ลกัษณะทา่ทางในการบรรเลง แอคคอเดียน 

 
 4. จี   ฉ่ิง และ กรับ เป็นเคร่ืองประกอบจงัหวะท่ีสําคญัในวงเพราะเป็นเคร่ืองท่ีตีจงัหวะหลกั 
ทกุเคร่ืองต้องคอยฟังจงัหวะจากเคร่ืองดนตรีชิน้นี ้ 
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เคร่ืองดนตรีตามภาพทัง้ 4 ชิน้นัน้ใช้ผู้บรรเลงเพียงคนเดียวคอยตีจงัหวะหลกัของเพลงนกัดนตรีต้อง
คอยฟังจงัหวะจากเคร่ืองตี ไม่เฉพาะนกัดนตรีเท่านัน้แม้แต่นางรําก็ต้องฟังจงัหวะจากเคร่ืองตีจงัหวะ
ด้วย หาได้ฟังแต่ท่วงทํานองเพลงอย่างเดียว โดยในยดุแรกนัน้คนท่ีตีเคร่ืองประกอบจงัหวะ จะเป็นคน
ร้องเพลงด้วย ทําหน้าท่ีคล้ายกบัดนตรีวงพืน้เมืองของพม่า แต่ในปัจจบุนันัน้ไม่ได้ร้องเพลงแล้วคงแต ่ 
ตีจงัหวะอยา่งเดียวเท่านัน้ 
 
 5. กลองชดุ ประกอบไปด้วยกลองทัง้หมด 5 ใบ โดยมีขนาดท่ีตา่งกนั ตามภาพ 

 
 
 โดยกลองลกูท่ีใหญ่ท่ีสดุเรียกว่า จะควิ่น   และลกูเล็ก 4 ลกู เรียกว่า ตอยลงโดยแตเ่ดิมนัน้ใน
สมยัแรกของการบรรเลงวงตอยอฮอร์น นัน้ใช้กลองลูกใหญ่เพียงลกูเดียวในการบรรเลงประกอบวง    
แต่ต่อมาได้มีการเพิ่มกลองลกูเล็กเข้าไปอีก 4 ลกูเพ่ือความเพิ่มความหลากหลายในการบรรเลง โดย
จงัหวะหลกัแตเ่ดมินัน้ใช้เสียง เป๊ แทนเสียงกลองหน้าใหญ่ 
                         เสียง โป้ง แทนเสียงกลองหน้าเลก็ 
โดยหน้าทบัหลกัในทกุเพลงจะตีดงันี ้  
 

- - - เป๊ -โป้ง-โป้ง - - - เป๊ -โป้ง-โป้ง - - - เป๊ -โป้ง-โป้ง 
 

โดยอาจจะมีการเพิ่มลกูเลน่เป็น  
 

-   ป๊ะ  -  เป๊ -   โป้  -  โป้ง -     ป๊ะ    -    เป๊ -     โป้  -  โป้ง 
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เม่ือมีการเพิ่มกลองลกูเล็กทําให้การบรรเลงนัน้มีความหลากหลายขึน้อย่างมากโดยอาจจะมีการเล่น
บรรเลงทํานองสัน้ๆ ล้อกบัทํานองหลกัแตก็่ไมไ่ด้มีการบญัญตั ิการตีหน้าทบัอย่างเป็นทางการโดยเวลา
สอน การตีกลองชดุ ก็จะสอนแตเ่พียงจงัหวะหลกั ดงัท่ีได้กลา่วมา 2 แบบ และในขัน้ท่ีสงูขึน้ไปนัน้จะ
เป็นความสร้างสรรค์สว่นตวัของผู้บรรเลง ในการประยกุต์จงัหวะในการบรรเลงขึน้มา แตอ่ย่างไรก็ตาม
จงัหวะท่ีสร้างสรรค์ขึน้มานัน้จะต้องตรงตามจงัหวะหลกั โดยยดึจงัหวะหลกัอยา่งเคร่งครัด 
 
5. ประเพณีที่เก่ียวข้องกับการบรรเลง 
 งานประเพณีท่ีวงตอยอฮอร์น เข้าไปมีสว่นร่วมนัน้โดยสว่นมากจะเป็นงานท่ีเก่ียวกบัพทุธศาสนา
เน่ืองจากชุมชนชาวไทใหญ่นัน้ให้ความสําคญัในพทุธศาสนาอย่างมากโดยจะมีพิธีกรรมทางศาสนา
ครบทัง้ 12 เดือน หรือท่ีเรียกวา่ ประเพณี 12 เดือน โดยจะมีช่ือเรียกประเพณีตา่งๆ ดงันี ้
 1. ประเพณีเหลนิเจ๋ง (ตรงกบัเดือนธนัวาคม) 
 2. ประเพณีเหลนิก๋ํา (ตรงกบัเดือนมกราคม) 
 3. ประเพณีเหลนิสาม (เดือนสาม ตรงกบัเดือนกมุภาพนัธ์) 
   - ประเพณีปอยหลูข้่าวหยา่กู๊  (ทําบญุข้าวเหนียวแดง) 
   - ประเพณี ปอยก๋องโหล 
 4. ประเพณีเหลนิส่ี (เดือนส่ีตรงกบัเดือนมีนาคม) 
   - ประเพณีปอยสา่งลอง 
 5. เหลนิห้า (เดือนห้า ตรงกบัเดือนเมษายน) 
   - การกัน่ตอ (ขอขมา) บดิามารดา ญาตผิู้ใหญ่และพระสงฆ์ 
   - การซอนนํา้เจ้าพารา (สรงนํา้พระพทุธรูป) 
 6. ประเพณีเหลนิหก (เดือนหก ตรงกบัเดือนพฤษภาคม) 
   - ปอยจ่าต่ี 
 7. ประเพณีเหลนิเจ็ด (เดือนเจ็ด ตรงกบัเดือนมิถนุายน) 
 8. ประเพณีเหลนิแปด เหลนิเก้า และเหลนิสบิ (ตรงกบัเดือน กรกฎาคม สงิหาคมและกนัยายน) 
   - ช่วงเดือน กรกฎาคม สิงหาคมและกนัยายน ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนมีงาน
ประเพณีท่ีเก่ียวข้องกบัพทุธศาสนาหลายงาน เช่น งานเข้าพรรษา งานประเพณีทําบญุสลากภตัร งาน
ประเพณีต่างซอมต่อโหลง ปอยเหลินสิบเอ็ด การตกับาตรเทโว ปอยก๋อยจ๊อด การหลู่เตนเหง และการ
แห่จองพารา 
 ใน 1 ปี จะมีงานบญุเก่ียวกบัพทุธศาสนาตลอด แตก็่ไม่ใช่ทกุงานท่ีจะมีวงตอยอฮอร์นเข้าไป
เก่ียวข้องแต่จะใช้วงบรรเลง ในบางงานเท่านัน้และบางงานนัน้แต่เดิมมีวงตอยอฮอร์นบรรเลง แต่พอ 
ยคุสมยัเปลี่ยนก็หยดุไปและเพิ่งจะมีการรือ้ฟืน้ขึน้มาเม่ือไมก่ี่ปีมานีอ้ยา่งเช่น 
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1. งานประเพณีต่างซอมต่อโหลง (ถวายข้าวมธุปายาส) 
ช่วงเวลาท่ีมีการจดังาน 
  การจดังานจะอยู ่ในช่วงเข้าพรรษา คือช่วงเดือนกรกฎาคม หรือในเดือนกนัยายน และการจดั
งานจะอยูใ่นชว่งของวนัพระ ซึง่จะใช้ระยะเวลาในการจดังานแตล่ะครัง้จํานวน 2 วนั  
 
ขัน้ตอนในการจัดงาน  
  ก่อนมีการจดังานจะมีการเตรียมการหรือมีการออกหมายกําหนดการจดังานตา่งซอมตอ่โหลง 
คือมีการบอกบญุไปยงัคณะศรัทธาญาติโยมท่ีมีจิตศรัทธาได้ร่วมทําบญุถวายข้าว มธุปายาส ซึง่จะ
จดัพิมพ์การ์ดและประกาศเสียงตามสายหรือตามสถานีวิทย ุ (ปัจจบุนั) เพ่ือให้ผู้ มีจิตศรัทธาได้เข้า
ร่วมงานโดยในการจดังานจะจดัให้อยูช่่วงของวนั พระคือเร่ิมก่อนวนัพระ(วนัแตง่ดา) และวนัพระ(วนัถวาย)  
 

 
 
 สําหรับหน้าท่ีของวง ตอยอฮอร์นนัน้จะอยูใ่นวนัแรกของพิธีเม่ือพทุธศนิกชน มาชมุนมุกนัท่ีวดั
เพ่ือร่วมกันทําอาหาร และจดัของเตรียมถวายพระในวนัรุ่งขึน้ วงตอยอฮอร์น ก็จะมาช่วยบรรเลงใน
ระหวา่งการทํางานไปจนถึงประมาณ 4 ทุ่มจงึได้เลกิบรรเลงโดยทางวนัและผู้มาร่วมงานอาจจะรวมเงิน
ใส่ซองให้เพ่ือเป็นสินนํา้ใจให้แก่สมาชิกของวง โดยจะเวียนไปเลน่ตามวดัต่างๆ ท่ีเวียนกนัจดังาน ต่าง
ซอมตอ่หลวง นี ้
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2. ประเพณีปอยส่างลอง  
ช่วงเวลาท่ีมีการจดังาน  

การจดังานปอยสา่งลองจะจดัในช่วงเดือนส่ีถึงต้นเดือนห้า (มีนาคม – เมษายนทกุปี)  

 
 

 ในอดีตท่ีผ่านมา การจดังานปอยสา่งลองใช้เวลานานประมาณ 7-15 วนั ในการจดังานปอย
สา่งลองต้องใช้เงินเป็นจํานวนมากทําให้ผู้ ท่ีมีฐานะยากจนไม ่สามารถจะจดังานปอยสา่งลองได้ สว่นผู้
มีฐานะดีท่ีแตไ่มมี่บตุรชายหรือมีแตบ่ตุรชายไม่ต้องการบวช ทําให้เกิดการเช่ือมโยงช่องว่างระหว่างคน
รวยกบัคนจนขึน้ กลา่วคือผู้ ท่ีมีฐานะยากจนท่ีต้องการให้บตุรชายสา่งลองจะมอบบตุรของตนแก่ผู้  ท่ีมี
ฐานะซึ่งต้องการจดังานปอยส่างลองแต่ไม่มีบตุรชาย การมอบในลกัษณะนี ้ ผู้ ท่ีรับเป็นเจ้าภาพบวช
จะต้องยอมรับหน้าท่ีเป็นบดิามารดาคนท่ีสองของผู้ ท่ี ซึง่ตนรับบวช จะให้ความอปุถมัภ์คํา้จนุในขณะท่ี
บวชและหลงัจากสกึแล้วด้วย บางรายถึงกบัมอบมรดกให้เหมือนกบัเป็นบตุรคนหนึ่งทีเดียว ผู้ ท่ีได้บวช
ลกัษณะนีจ้ะเรียกผู้ ท่ีรับเป็นเจ้าภาพบวชให้ตนว่า “พ่อ – แม่” หรือ “พ่อข่าม แม่ข่าม” คําว่า “ข่าม” 
แปลว่ารับรอง หรือรับภาระอปุถมัภ์ ในอดีต “พ่อข่าม แม่ข่าม” หรือ ผู้ ท่ีรับอปุถมัภ์บรรพชาสามเณรจะ
ได้รับการยกย่องยอมรับนบัถือในสงัคมเป็น อย่างมาก โดยจะได้รับการยกย่องและเรียกคํานําหน้าว่า 
“พ่อส่าง แม่ส่าง” ส่วนผู้ ท่ีรับอุปถมัภ์อุปสมบทพระภิกษุจะได้รับการยกย่องและเรียกคํานําหน้าว่า   
“พอ่จาง แมจ่าง” ผู้ ท่ีผา่นการบรรพชาเป็นสามเณรมาแล้วเม่ือสกึออกมาจะเรียกว่า “สา่ง” สําหรับ ผู้ ท่ี
ผา่นการอปุสมบทเป็นภิกษุ เม่ือสกึออกมาจะเรียกวา่ “ทาก” หรือ “หนาน” นําหน้าช่ือ 
 การต้อนรับแขก ชาวไทใหญ่มีนํา้ใจโอบอ้อมอารียินดีต้อนรับผู้มาเยือนเม่ือมีแขกมาถึงบ้าน  
ก็ต้อนรับขบัสู้อย่างเต็มท่ีทัง้หมากเม่ียง บหุร่ี ข้าวปลาอาหารคาวหวาน ท่ีหลบัท่ีนอน บางทีแขกท่ีมา
ร่วมงานก็อาจนําสิง่ของท่ีใช้ปรุงอาหารหรือเงินหรือสิ่งของอ่ืนๆ มาร่วมทําบญุกบัเจ้าภาพ เจ้าภาพก็จะ
นําของดงักลา่วมาต้อนรับทกุคนไป ช่วงก่อนวนังาน 2-3 วนั ผู้คนจะเร่ิมทยอยมาช่วยกนัทํางานท่ีบ้าน
เจ้าภาพ จดัเตรียมสถานท่ีหงุหาอาหารท่ีหลบัท่ีนอนของสา่งลอง ทําต้นตะเป่สา่ ปุ๊ กข้าวแตก ตกแต่ง
เคร่ืองไทยธรรมและอฐับริขาร ตกตอนกลางคืนในสมยัก่อนไม่มีไฟฟ้าใช้บ้านเจ้าภาพจะมีจะมีตะเกียง
เจ้าพายุจุด ให้ความสว่าง มีการตี “กลองมองเซิง” ซึ่งมีกลองใหญ่ 1 ใบ ฆ้องมีหลายขนาดตัง้แต่
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ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ 5-6 ใบแขวนหรือผกูห้อยกบัเพดาน มีฉาบใหญ่ 1 คู ่ในตอนดกึจะมีการ  
“เฮ็ดกวาม” (การร้องเพลงไทใหญ่) สรรเสริญเจ้าภาพท่ีได้จดังานบุญกุศล และเกีย้วพาราสีกนับ้าง
สลบักนัตลอดทัง้คืน ก่อนจะถึงกําหนดงานหนึง่วนั พ่อแม่เด็กหรือเจ้าภาพก็จะนําเด็กท่ีจะเป็นสา่งลองไป 
โกนผมท่ีวดั พ่อแม่ของเด็กหรือพระผู้ ใหญ่ตดัให้ก่อนแล้วจึงให้ช่างหรือพระเณรโกนให้ เสร็จแล้วนําไป
อาบนํา้เงิน นํา้ทอง นํา้ขมิน้ ส้มป่อย เพ่ือเป็นสิริมงคล แล้วปะแป้งผดัหน้า นุ่งขาวห่มขาวรับศีล 5 จาก
พระสงฆ์ แล้วจึงกลบัมานอนท่ีบ้าน หรือบางทีก็นอนท่ีวดันัน้เลย จนถึงตอนบา่ยหลงัจากพกัผ่อนกนั
อย่างเต็มอ่ิม แล้ว คณะขบวนแห่สา่งลองจะออกไปตามบ้านญาติพ่ีน้อง คนรู้จกัหรือผู้ ท่ีเคารพนบัถือ
ตอ่ไป 
 วนัเย่ียมญาติ หลงัจากนมสัการเจ้าอาวาสและสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิแล้วอลองก็จะไปเย่ียมตาม
บ้าน ญาติ เสมือนเป็นการประพาสต้นของกษัตริย์ เจ้าของบ้านท่ีอลองไปเย่ียมจะถือว่าเป็นโชค เป็น
เกียรติและเป็นบุญท่ีได้มีโอกาสต้อนรับอลอง จะเตรียมอาหารว่างถวายอลองและเลีย้งบริวารด้วย
ความเต็มใจ ญาติผู้ ใหญ่จะผกูข้อมืออวยพรให้พรแก่สา่งลอง การผกูข้อมือสมยัก่อนใช้เหรียญรูปีผกู
กบัด้ายสายสญิจน์ซึง่ปัจจบุนัหายากจงึ ใช้ธนบตัรหรือเหรียญธรรมดาแทน (สว่นใหญ่จะใช้ธนบตัรใบละ 
20 บาท ม้วนกลมผูกด้ายสายสิญจน์) บ้านใดท่ีส่างลองไปเย่ียม เจ้าของบ้านจะให้การต้อนรับเป็น
อย่างดีถือว่าเป็นเกียรติเป็นศรีและเป็นมงคล แก่บ้านนัน้ เจ้าของบ้านจะเตรียมนํา้ส้มนํา้หวานมา
ต้อนรับและจะผกูข้อมือสูข่วญั พร้อมกบัมอบเงินให้ตามแตศ่รัทธาและฐานะ เงินท่ีได้จากการผกูข้อมือ
สู่ขวญัจะมีตะแปท่ีเป็นหวัหน้าเก็บรักษาไว้และจะ นําถวายเม่ือส่างลองได้บรรพชาเป็นสามเณรแล้ว 
การนําส่างล่องไปเย่ียมญาติจะดําเนินไปจนถึงเย็นจนได้เวลาพอสมควร จึงจะกลบัไปพกัผ่อนและ
รับประทานอาหารเย็น ในวนัแรกนี ้ บ้านเจ้าภาพส่างลองทุกบ้านจะมีคนมาช่วยกนัเตรียมอาหารไว้
บริการสา่งลอง ตะแปส่างลอง และผู้มาร่วมงานทกุคนตลอดทัง้วนั แม้กระทัง่กลางคืนก็จะมีผู้คนมา
เย่ียมเจ้าภาพ มาร่วมทําบญุบ้าง มาร่วมงานจะมีจํานวนมากมาย เจ้าภาพจะจดัเตรียมนํา้ด่ืม ขนมนมเนย 
หมากเม่ียงบหุร่ีมาเลีย้งดทูกุคน และมีกลองมองเซิงมาตัง้ไว้ให้บรรเลงกนัเป็นท่ีสนกุสนาน เป็นช่วงๆ 
ไป พอตกดกึก็จะมี “เฮ็ดกวาม” และบรรเลงกลองมองเซงิสลบักนัจนถึงรุ่งเช้า 
 ท่ีบ้านเจ้าภาพ และท่ีวดัในคืนนี ้เจ้ามือ้ (พ่อครัวผู้ประกอบอาหาร) จะต้องทํางานหนกัมาก 
เน่ืองจากวนัพรุ่งนีจ้ะเป็นวนับรรพชาสามเณรจะต้องเลีย้งอาหารทัง้พระสงฆ์ สามเณรทัง้ในวดัท่ีจะ
บรรพชาและท่ีนิมนต์มาร่วมพิธีบรรพชา ตลอดจนผู้คนท่ีมาร่วมงานทัง้หมดซึง่จะมีเป็นจํานวนมาก การ
เตรียมอาหารจะแยกกนัทํา อาหารสําหรับพระสงฆ์สามเณรจะจดัทําเป็นพิเศษซึง่จะมีหลายอย่างทัง้
อาหารคาว หวาน การเตรียมอาหารต้องใช้คนจํานวนมาก เพ่ือเป็นการผ่อนคลายความเหน็ดเหน่ือย
และให้กําลงัใจแก่เจ้ามือ้เจ้าภาพจะ เตรียมกลองมองเซิงไว้ให้เจ้ามือ้ด้วย หากใครว่างจากงานก็จะมา
ร่วมกนับรรเลงเป็นท่ีครืน้เครงจนสว่างกิจกรรมการ บนัเทิงจะมีการบรรเลงเคร่ืองดนตรี คือกลองมองเซิง 
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เป็นเคร่ืองดนตรีมีอปุกรณ์มากกว่ากลองก้นยาว และนิยมจดัไว้ให้บรรเลงกนัท่ีบ้านเจ้าภาพ รวมทัง้
บรรเลง ร่วมขบวนแห่เคร่ืองไทยธรรม ประกอบด้วย กลอง 2 หน้า ขนาดใหญ่กว่ากลองท่ีใช้ตีในโรงลิเก
เล็กน้อย ฆ้องใหญ่ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง ประมาณ 60 เซนติเมตร ฆ้องขนาดกลาง ฆ้องขนาดเล็ก
ประมาณ 6-8 ใบ และ ฉาบใหญ่ ฉ่ิง 
 สําหรับวงตอยอฮอร์นัน้จะบรรเลงท่ีบ้านของสา่งลอง โดยอาจจะมีนางรําด้วย 
 

 
 
 สําหรับการบรรเลงของวงตอยอฮอร์นนัน้ไม่จําเป็นท่ีจะต้องมีทุกบ้านแล้วแต่ ตามกําลงัของ
แต่ละบ้านบางบ้านอาจจะจ้างหรือไม่ ก็ได้เพราะในงานนนีน้อกจากวงตอยอฮอร์นแล้วก็จะมีวงกลอง
มองเซงิอยูแ่ล้วในแตล่ะบ้านของสา่งลอง 
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นางรําประกอบการแสดงของวง ตอยอฮร์น 
 
 

 
 

วงตอยอฮอร์น ขณะบรรเลงในโรงลเิกเลก็ ในบ้านของสา่งลอง 
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แขกท่ีมาในงาน ท่ีบ้านของสา่งลอง 
 

 
 

การผกูข้อมือ สา่งลอง 
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วงดนตรีตอยอฮอร์น บนรถแห่ในงานปอยสา่งลอง 
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นางรําในขบวนแห่ ปอยสา่งลอง 
 

 

 
 

ขบวนแห่สา่งลอง 
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ขบวนกลองมองเซงิ 
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การตกับาตรเทโว  

 1.  สถานท่ีจดังาน 

 วดัพระธาตดุอยกองม ูตําบลจองคํา อําเภอเมือง จงัหวดัแมฮ่่องสอน 

 2.  ประวตั ิ 

 การตกับาตรเทโว หรือเรียกช่ือเต็มตามคําพระว่า "เทโวโรหณะ" แปลว่าการหยัง่ลงจากเทวโลก 

หรือการตกับาตรนีเ้รียกอีกอยา่งหนึง่วา่ "ตกับาตรดาวดงึส์"  

 การตกับาตร สว่นมากในการตกับาตรจะใช้ข้าวสาร อาหารแห้ง เพราะเช่ือว่าการตกับาตรเทโว

เป็นการระลกึถึงวนัท่ีพระพทุธเจ้ากลบัจากการ โปรดพระพทุธมารดาแล้วเสด็จลงมาจากเทวโลกนัน้ 

บางวดัจึงเตรียมการในคฤหัสถ์แต่งตวัเป็นเทวดาบ้าง เป็นพรหมบ้างแล้วอญัเชิญพระพุทธรูปขึน้

ประดิษฐานบนบษุบกท่ีมีล้อเคลื่อน และมีบาตรตัง้อยู่ข้างหน้าพระพทุธรูปใช้คนลากนําหน้าพระสงฆ์ 

พวกทายกทายิกาตัง้แถวเรียงรายคอยใสบ่าตร เป็นการกระทําให้ใกล้กบัความจริงเพ่ือเป็นการระลกึถึง

พระพทุธเจ้า 

 การตกับาตรเทโว “ ตกับาตรเทโวโรหณะ” ของ ชาวแม่ฮ่องสอนจะทําในวนัขึน้ 15 ค่ํา เดือน 11 

ตัง้แตเ่ช้าตรู่ โดยเร่ิมตกับาตรตัง้แตว่ดัพระธาตดุอยกองมลูงมาจนถึงวดัม่วยตอ่ (พระสงฆ์ออกบิณฑบาต

จากบนัไดวดัขัน้แรกจนถึงบนัไดขัน้สดุท้ายของวดั) เปรียบได้กบัการลงมาจากดาวดงึส์ เพราะวดัพระ

ธาตดุอยกองม ูตัง้อยู่บนดอยวดัท่ีเข้าร่วมในการบิณฑบาตมีทัง้หมด 12 วดั คือ วดัพระธาตดุอยกองม ู

วดักํา้ก่อ วดัหวัเวียง วดัมว่ยตอ่ วดัพระนอน วดัดอนเจดีย์ วดัจองกลาง วดัจองคํา วดัปางล้อ วดักลางทุ่ง  

วดัไม้แงะ และวดัผาอา่ง การจดังานจะเร่ิมดําเนินการในเวลาประมาณ 05.00 - 08.30 น. และมีระยะทางใน

การตกับาตร ประมาณ 2 กิโลเมตร  
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 สําหรับวงตอยอฮอร์น นัน้จะเลน่บรรเลงก่อนท่ีพระสงฆ์จะเร่ิมบฑิบาท โดยจะเร่ิมบรรเลง
ตัง้แตต่อน 6.30 น เป้นต้นไป 
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การบรรเลงของวงตอยอฮอร์น 
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ขบวน กงัสดาลนําก่อนพระออกบฑิบาท 

         
 

บรรยากาศขณะ พระออกบฑิบาท 
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6. นักดนตรีของวงตอยอฮอร์น 
1. นาย บญุพบ วฒันวงศ์  (อาย ุ70 ปี)  

 

            
 

ประวัตส่ิวนตวั 
ช่ือ  นายบญุพบ                                    นามสกุล  วฒันวงศ์ 

เคร่ืองดนตรีที่ถนัด     ตอยอฮร์น/ กลองชดุ /เป่าใบไม้ 

วัน/เดอืน/ปี เกิด 10 มกราคม 2483       อายุ  70  ปี 
เชือ้ชาต ิไทย      สัญชาต ิไทย        ศาสนา พทุธ 
อาชีพหลัก รับจ้าง 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี 36 หมู ่8 บ้านไม้แงะ ตําบลปางหม ูอําเภอเมืองแมฮ่่องสอน 
 
 นายบุญพบ วฒันวงศ์ เร่ิมหดัเล่นดนตรีเม่ืออายยุ่าง 14 ปีโดยมีบิดาเป็นผู้สอน โดยเคร่ือง
ดนตรีชิน้แรกท่ีเล่นในวงคือ ฉาบ (แชง) และ ฉ่ิง (จี) ภายหลงัได้เปล่ียนไปเล่นกลอง และตอยอฮอร์น 
โดยทัง้หมดศึกษาจากบิดาและอาศยัความจํา โดยจะมีความชํานาญมากในเร่ืองเคร่ืองจังหวะและ
กลองของไทยใหญ่ทุกชนิด เคยได้รับรางวลัจากการประกวดดนตรีมาแล้วหลายครัง้และยงัเคยได้รับ
คดัเลือกให้รับรางวลั เพชรล้านนาจากมหาวิทยาลยัราชฎทัเชียงใหม่ และยงัได้ทําการเล่นดนตรีหน้า
พระท่ีนัง้เม่ือครัง้ในหลวงเสดจ็เยือน จงัหวดัแมฮ่่องสอน 
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2. นาย สนุธร  ชินวงศ์ (อาย ุ64 ปี) 
            

 
 

ประวัตส่ิวนตวั 
ช่ือ  สนุธร                                         นามสกุล  ชินวงศ์ 
เคร่ืองดนตรีที่ถนัด     แบนโจ  (ป่ินโจ่) 
วัน/เดอืน/ปี เกิด 2 กนัยายน   2498    อายุ  64  ปี 
เชือ้ชาต ิไทย         สัญชาต ิไทย         ศาสนา พทุธ 
อาชีพหลัก สมาชิกสภาเทศบาล 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี 6 ถนนปางล้อนิคม ซอย 4 ตําบลจองคํา อําเภอเมือง จงัหวดัแมฮ่่องสอน 
 
 เร่ิมเลน่ดนตรีเม่ืออาย ุ17 ปี แตไ่ด้ติดตามบิดาท่ีเป็นนกัดนตรีไปกบัวงตอยอฮอร์น ตัง้แตเ่ด็ก
โดยเคร่ืองดนตรีชิน้แรกท่ีเลน่คือ แบนโจ โดยมีบิดา(นาย ตา๋ไทย  ชินวงศ์) เป็นผู้ ชีแ้นะและได้เล่นร่วมกบั
วงจนอายไุด้ 25ปี จงึหยดุเลน่เพ่ือทํางานรับราชการในเทศบาลอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และได้กลบัเข้า
มาเลน่ร่วมกบัวงอีกครัง้หลงัจากเกษียร จากราชการ 
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3. นาย มานพ ประเสริฐกลุ (อาย ุ62 ปี) 
            

 
 

ประวัตส่ิวนตวั 
ช่ือ  นาย มานพ                                    นามสกุล  ประเสริฐกลุ 
เคร่ืองดนตรีที่ถนัด     กลองชดุ (ชดุกลอง ตอยลง) กลองมองเซงิ กลองก้นยาว 
วัน/เดอืน/ปี เกิด 24 มิถนุายน 2492       อาย ุ 62  ปี 
เชือ้ชาต ิไทย      สัญชาต ิไทย        ศาสนา พทุธ 
อาชีพหลัก รับจ้าง 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี 8/3  ถนนศริิมงคล ตําบลจองคํา อําเภอเมือง จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 
 
 เร่ิมเลน่ดนตรีอย่างจริงจงัเม่ืออาย ุ30 ปี ก่อนหน้านัน้ได้ติดตามวงตอยอฮร์นไปทกุครัง้เม่ือมี
การแสดงเพราะบิดาเป็นนกัดนตรีในวงและใช้วิธีการเรียนรู้แบบครูพกัลกัจํา และสอบถามนกัดนตรี        
ในวงและโดยที่พี่ชาย (นาย บุญพบ วฒันวงศ์) ก็เล่นดนตรีในวงจึงได้รับการชีแ้นะอีกทางนึงด้วย      
โดยเคร่ืองดนตรีท่ีหดัชิน้แรกนัน้คือ กลองก้นยาว แล้วจึงเปลี่ยนมาเล่นกลองชุด ให้กบัวงตอยอฮร์น    
ในภายหลงัและในภายหลงัยงัรับเชิญเป็นวิทยากรสอนในโรงเรียนตา่งๆ ในเร่ืองการตีกลองพืน้บ้าน 
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4. นาย ซือ้ ธีรพรไพรศาลสขุ (อาย ุ68 ปี) 
            

 
 

ประวัตส่ิวนตวั 
ช่ือ  นาย ซือ้                                    นามสกุล  ธีรพรไพรศาลสขุ 
เคร่ืองดนตรีที่ถนัด     เคร่ืองเคาะประกอบจงัหวะ ฉ่ิง ฉาบ กรับ 
วัน/เดอืน/ปี เกิด 25 มกราคม 2485       อาย ุ 68  ปี 
เชือ้ชาต ิไทย      สัญชาต ิไทย        ศาสนา พทุธ 
อาชีพหลัก รับจ้าง 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี 64/4  บ้านแมส่ะกึด ตําบลผาบอ่ง  อําเภอเมือง จงัหวดัแมฮ่่องสอน 
 
 หดัเลน่ดนตรีเม่ืออาย ุ15 ปี โดยได้ศกึษาจาก พ่อเฒ่า โกคิดข่ิน นอกจากมีความสามารถเลน่
ดนตรีแล้ว ยงัมีความสามารถประดษิฐชดุสําหรับใช้ในการรํานกรําโต อีกด้วย 
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5. นาย สวุฒัน์  ไมโ่รยรส (อาย ุ26 ปี) 
          

 
 

ประวัตส่ิวนตวั 
ช่ือ  สวุฒัน์                                     นามสกุล  ไมโ่รยรส  
เคร่ืองดนตรีที่ถนัด     แบนโจ  ตอยอฮอร์น 
วัน/เดอืน/ปี เกิด 18 เมษายน  2527    อายุ  26  ปี 
เชือ้ชาต ิไทย      สัญชาต ิไทย        ศาสนา พทุธ 
อาชีพหลัก รับราชการ ครู 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี 16/2  ถนนปางล้อนิคม    ตําบลจองคํา อําเภอเมือง จงัหวดัแมฮ่่องสอน 
 
 ด้วยความท่ีเป็นบุตรของครูสอนดนตรีจึงทําให้เล่นได้ทัง้ดนตรีไทยเดิมและดนตรีพืน้เมือง
ล้านนา และด้วย บิดาก็เป็นหนึ่งในนกัดนตรีวงตอยฮอร์นจึงทําให้เติบโตมากบัวงตอยอฮร์นแต่ก็ไม่ได้
ให้ความสนใจอย่างจริงจงัจนถึงปี 2548 ซึง่เป็นช่วงท่ีเรียนจบจาก วิทยาลยันาฏศิล เชียงใหม่ แล้วได้
กลบัมาทํางานท่ีบ้านเกิด  จึงได้รวมกลุม่กบัเยาวชนท่ีสนใจในดนตรีวงตอยอฮร์น เข้าไปขอศกึษาการเลน่
ดนตรี กบัลงุทองคํา โองโกตา ในช่วงก่อนท่ีจะเสียชีวิต และเป็นกําลงัหลกัของวงตอยอฮร์น ในปัจจบุนั 
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6. นาย วรวฒัน์ ไชยเสน (อาย ุ23 ปี) 
            เคร่ืองดนตรีท่ีถนดั แอคคอเดียน  ตอยอฮอร์น 
 

 
 

ประวัตส่ิวนตวั 
ช่ือ  วรวฒัน์                                     นามสกุล  ไชยเสน 
เคร่ืองดนตรีที่ถนัด     ตอยอฮอร์น  แอคคอเดียน 
วัน/เดอืน/ปี เกิด 7 สงิหาคม 2530    อายุ  23  ปี 
เชือ้ชาต ิไทย      สัญชาต ิไทย        ศาสนา พทุธ 
อาชีพหลัก ครู 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี 2/1  ถนนศริิมงคล ตําบลจองคําอําเภอเมือง จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 
 
 เร่ิมเลน่ดนตรีไทยตัง้แตช่ัน้ประถมศกึษา ปีท่ี 6 โดยเคร่ืองดนตรีชิน้แรกคือ ซอด้วง เร่ิมสนใจ
ดนตรี ตอยอฮร์น เม่ือครัง้เรียนอยู ่ปวส 1 และรวมกลุม่กบัเยาวชนท่ีสนใจเข้าไปขอศกึษาวิธีการบรรเลง
ในรูปแบบวงตอยอฮร์น กบั พ่อเฒ่า ทองคํา โองโกตา เคร่ืองดนตรีในวงตอยอฮร์นชิน้แรกคือ ตอยอฮอร์น 
แล้วจงึเปลี่ยนไปเลน่แอคคอเดียนในภายหลงั 
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7. ลักษณะการแต่งการของนักดนตรี 
 โดยนกัดนตรีชาวไทยใหญ่นัน้จะแตง่กายด้วยชดุพืน้เมืองของชาวไทยใหญ่โดยในรายละเอียดนัน้
จะแตกตา่งจากอดีตบ้างเลก็น้อยและบางอยา่งก็หายไปตามสมยัและกาลเวลา การแตง่กายของชายหนุ่ม
และชายสงูอายนิุยมสวมกางเกง ขาก๊วย หรือ “ก๋นไต” สวมเสือ้ยืดคอกลมหรือเสือ้เชิต้ แล้วสวมทบัด้วย
เสือ้นอกเรียกว่า “เส้อแต้กปุ่ ง” ทรงผมชายจะเกล้ามวยไว้ด้านใดด้านหนึ่ง เคร่ืองประดับนิยมใช้           
“หน่าหล่ีโจ” หรือนาฬิกาใช้แขวนหรือห้อยพกไว้ในกระเป๋าท่ีหน้าอก สําหรับกระดมุ “เส้อแต้กปุ่ ง” ทํา
ด้วยผ้าหรือกระดมุทองคํา สวมสร้อยคอล๊อกเก็ตทองคําเส้นเล็กๆ แขวนนอกคอเสือ้ จะเจาะหขู้างเดียว
เพื่อใส่ตุ้มหหูรือตีทองเป็นแผ่นแล้วม้วนคล้ายตะกรุดยดั ไว้ในรูติ่งห ูสะพายย่ามสะพายดาบ เมื่อไป
ร่วมงานตา่งๆ จะโพกศีรษะด้วยผ้าสีตา่งๆ หากไปร่วมงานในตอนกลางวนัท่ีมีแสงแดดจ้า จะสวมหมวก
ปีกใหญ่ทําจากกาบไม้ไผ่หรือไม้จกัรสาน เรียกว่า “กุ๊บ” สวมรองเท้าแตะคีบหรือรองเท้าหนงั หลงั
สงครามโลกครัง้ที่ 2 การแต่งกายของชาวไทใหญ่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยคุสมยัโดยจะสวม
กางเกงทรง สากล สวมเสือ้เชิต้ สวมหมวกสกัหลาด สะพายย่าม แตไ่ม่สะพายดาบ ทรงผมท่ีเคยเกล้า
มวยถกูยกเลิกไป การใสตุ่้มหก็ูหมดความนิยม การแตง่กายแบบดัง้เดิมจริงๆ นัน้ ปัจจบุนัจะพบเห็นได้
ในงานเทศกาลหรืองานทําบญุต่างๆ หรือตามหมู่บ้านในชนบทเท่านัน้ และมีรายละเอียดเก่ีวกบัการ
แตง่กายของผู้ชายชาวไทใหญ่ ตัง้แตท่รงผม เสือ้ผ้า และเคร่ืองประดบั มีดงันี ้ 
 

 
 

การแต่งกายของผู้ชายชาวไทใหญ่  
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1. ทรงผม  
ทรงมวยเกล้า หมายถงึ ผมซึง่เกล้าเป็นมวยไว้ตรงกลางบนศีรษะมกัพบในเดก็ชายอาย ุ5 - 10 

ปี ปัจจบุนัไมนิ่ยมไว้ทรงมวยเกล้าแล้ว แตนิ่ยมไว้ผมรองทรงเป็นสว่นใหญ่    

 
 

2. เสือ้ผ้าและเคร่ืองประดบั  

 
 2.1) เสอ้แซค หมายถงึ เสือ้คอกลม ผา่หน้า แขนยาว มีกระดมุตดิตลอดแนว ซึง่อาจจะ
เป็นกระดมุธรรมดา กระดมุขอด กระดมุเงิน และกระดมุทอง ก็ได้  
 

 
 2.2) เสอ้แตก้ปุ่ ง หมายถงึ เสือ้ผา่หน้า ลําตวัสัน้ มีกระเป๋าด้านลา่งทัง้สองข้างของชายเสือ้ 
มีไว้สําหรับใสน่าฬิกา สว่นกระดมุของเสือ้นัน้เป็นกระดมุผ้าขอดคล้ายกระดมุเสือ้ของชาวจีน นิยมสวม
ทบัไว้ด้านนอกสดุ 
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 2.3)  ก๋นไต หมายถงึ กางเกงขายาว ปลายกว้าง คล้ายกางเกงขาก๊วย สว่นมากจะมีสีเข้ม
หรือสีคลํา้  
 

 
 2.4) ซ้อกต๋ิน หมายถงึ รองเท้าหุ้มส้น ทัง้แบบผ้าใบและหนงั นิยมใช้เฉพาะผู้ชาย  
 

 
 2.5) สายแอ๋ว หมายถงึ เข็มขดัท่ีทําด้วยหนงัมีหวัเป็นทองเหลืองหรือทองคําสําหรับผู้ชาย 
  

 
 2.6) ข่วย หมายถึง ปลอกมีดท่ีทําด้วยเงิน มกัแขวนประดบัไว้ท่ีเข็มขดั มีดซยุ หมายถึง 
มีดสัน้ทําด้วยเงินมกัใช้เสียบประดบัไว้ท่ีข้างเอว และสามารถใช้งานได้ 
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 2.7) หน่าหลีโ่จ หมายถึง นาฬิกาพก นิยมพกไว้ตรงกระเป๋าเสือ้บริเวณหน้าอกของเสือ้นอก 
ยดึด้วยสายสร้อยเงินหรือทองคําแขวนโชว์ไว้ภายนอก ปัจจบุนันิยมใช้นาฬิกาข้อมือแทน หน่าหล่ีโจ  
 2.8) ผา้ สะโหล่ง หมายถงึ ผ้าถงุจากพมา่ สว่นใหญ่มีลวดลายเป็นรูปตารางขนาดตา่งๆ 
หลากสี ใช้สําหรับผู้ชายเทา่นัน้ 

 
 2.9) ผา้เคนโห หมายถึง ผ้าสําหรับโพกศีรษะ ผู้ชายจะใช้เม่ือมีอาย ุ45 ปี ขึน้ไป  

 
 2.10) จามเคนโห หมายถึง ชายผ้าโพกศีรษะท่ีเหลือจากการโพกแล้วปลอ่ยยาวลงมา หรือ
คล่ีเป็นแผน่ประดบัไว้ข้างศีรษะ 
 แบบลายเสือ้ของชายชาวไทใหญ่มีทัง้หมด 8 ลาย คือ ลายหอยมน ลายหอยแหลม ลายหวัแหลม 
ลายหางแลม ลายเหลิน ลายงอก ลายหอยสองทาบ ลายหอยป่ันมน และลายหอยเป็ง ส่วนลกัษณะ
ของกางเกง เป็น “ก๋นห่งย่ง” หรือ “ก๋นไต” สว่นเข็มขดันิยมใช้ผ้ามดัแทนเข็มขดั สําหรับผ้าโพกหวัจะใช้
ผ้าแตกถุ่น (ผ้าหางกระรอก) นอกจากนีผู้้ชายชาวไทใหญ่นิยมจะพกแลวหรือดาบไว้ท่ีเอว และนิยม
สะพายยา่ม สว่นรองเท้าทําด้วยหนงัควาย หนงัววั และหนงัเก้ง 
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การแต่งกายของสตรีชาวไทยใหญ่ 
 สําหรับการแต่งกายของหญิงชาวไทยใหญ่นัน้จะมีความละเอียดอ่อนและมีรายละเอียดมาก 
และแบง่เป็นช่วงอาย ุชาวไทใหญ่มีศิลปะการแตง่กายท่ีแสดงถึงความมี เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมเป็น
ของตนเองมาช้านาน ชาวไทใหญ่ในแม่ฮ่องสอนก็เช่นกนั มีศิลปะการแต่งกายเป็นของตนเองจะมีข้อ
แตกตา่งในรายละเอียดเล็กน้อยแล้วแต ่ฐานะความเป็นอยู่ เพศ วยั และกาลเทศะการแตง่กาย เช่นใน
วยัเดก็ ทัง้เดก็ผู้หญิงและเดก็ผู้ชายท่ีมีอายเุข้าเกณฑ์ไปโรงเรียนก็จะแตง่เคร่ือง แบบนกัเรียน แตข่ณะท่ี
อยูบ้่าน หรือไปร่วมงานเทศกาลตา่งๆ จะแตง่กายไมแ่ตกตา่งกนัมากนกั คือ เด็กชาย จะสวมกางเกงขาก๊วย
ท่ีเรียกว่า “ก๋นห่งย่ง” หรือ “ก๋นไต” และเสือ้เชิต้ หรือสวมกางเกงขาสัน้ สว่นทรงผมเด็กผู้ชายจะโกนหวั
จนถึงอาย ุ10 ขวบ จากนัน้จะไว้ทรงผมนกัเรียน สว่นเดก็หญิงจะนุ่งผ้าซิ่นและเสือ้ไต ซึง่มกัประดบัด้วย
ลายลกูไม้ สว่นทรงผมจะใช้ทรงผมมวยเกล้าหรือผมทรงหน้าม้า สําหรับรองเท้าของทัง้ผู้หญิงผู้ชายจะ
เป็นรองเท้าคีบหรือรองเท้าแตะ การแตง่กายของผู้หญิงชาวไทใหญ่จะสวมซิ่นหรือ ผ้าถงุสว่นหญิงสาว
มกัจะใสสี่สดใส แมบ้่านหรือคนแก่จะใสสี่เข้มสวมเสือ้ท่ีเรียกว่า “เส้อแซค” ซึง่มีทัง้แขนสัน้และแขนยาว
หลากสี สาบเสือ้ป้ายทบัไปทางด้านขวา ติดกระดมุผ้าหรือกระดมุเงินกระดมุทอง หญิงสาวเกล้าผมมวยตัง้
มี “กุ้ก” และไว้ “สต๊อก” ( หญิงสาวจะไว้สะต้อก ถ้าแตง่งานแล้วจะไม่มีสะต้อก) แม่บ้านหรือคนแก่รวบ
ผมเกล้ามวยเยือ้งไปทางด้านหลงัมีมวยผม อาจจะเสียบดอกไม้ประดบัตามฤดกูาล สวมรองเท้าแตะ
คีบท่ีทําด้วยยางหรือไม้ หุ้มกํามะหย่ี ในเทศกาลท่ีสําคญัตา่งๆ จะสวมเคร่ืองประดบัมากเป็นพิเศษเช่น 
“สร้อยแขน” หรือกําไลเงิน หรือกําไลทอง “เป่ห”ู หรือตุ้มหเูงินตุ้มหทูองคํา สร้อยคอทองคํา และเข็มขดัเงิน
หรือทอง หรือนาค (แหวนโจยหลิ่ม) หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 หญิงไตหนัมาแตง่ตวัตามสมยันิยมชดุไต
ดัง้เดิมพอจะพบเห็นได้ประปรายในผู้สงู อาย ุหรือพบในผู้ ร่วมงานเทศกาลท่ีสําคญัและงานทําบุญ
ตา่งๆ ปัจจบุนันิยมสวมสร้อยทองคํามากกวา่สร้อยเงิน  
 
ลักษณะสาํคัญของการแต่งกายด้วยชุดไตของผู้หญิงชาวไทใหญ่  
 

 
การแต่งกายของหญิงชาวไทใหญ่  
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องค์ประกอบของการแต่งกายด้วยชุดไตของผู้หญิงชาวไทใหญ่  
 1.  เสือ้ไต  
  1.1 เสอ้แซค หมายถึง เสือ้ผู้หญิงอาจจะมีแขนสัน้หรือแขนยาวป้ายสาบเสือ้ทบัไปทาง
ขวามือ โดยใช้กระดมุผ้าสีเงิน หรือสีทอง สอดยดึห่วงกระดมุ  
  1.2 หมากต่อมงึน หมายถึง กระดมุเสือ้โบราณ มีลกัษณะเป็นเม็ดทรงกลมทําด้วยผ้าสีเงิน 
  1.3 หมากต่อมคํา หมายถึง กระดมุโบราณ มีลกัษณะรูปทรงต่างๆ กนั ทําด้วยผ้าสีทอง            
(คณะอนกุรรมการวฒันธรรมจงัหวดัแมฮ่่องสอน. ม.ป.ป.: 34)  

 
 

เสือ้ไตแขนยาวต่อไหล่ เสือ้ไตแขนสัน้ไม่ต่อไหล่ 
 
 
 2. ผ้าซิ่น  
  ผ้าซิน่จะใช้ผ้าท่ีมีลวดลายเป็นสว่นใหญ่ เย็บตะเข็บเดียวเป็นผ้าถงุธรรมดา สมยัก่อนจะใช้
ผ้าเนือ้น่ิมสีดํา ตอ่เอว เรียกวา่ “หวัซิน่” เม่ือนุ่งผ้าก็จะเหน็บชายหวัซิน่ได้แน่น ใช้เข็มขดัเงินคาดทบั ผ้าซิ่น
แตล่ะแบบท่ีหญิงไตนิยมใช้เรียกตา่งๆ กนัไปคือ (สํานกังานวฒันธรรมจงัหวดัแมฮ่่องสอน. 2549: 342)  
  2.1 ซ่ินกอ้ง เป็นผ้าซิน่ทอยกลาย หรือลายดอก  
  2.2 ซ่ินส่วยต่อง เป็นผ้าไหมทําจากเมืองสว่ยตอ่งใกล้ เมืองมณัฑะเลย์  
  2.3 ซ่ินปะล่อง เป็นซิน่ผ้าไหมลายขวาง  
  2.4 ซ่ินหลา้ย เป็นซิน่ผ้าไหมเนือ้ดี  
  2.5 ซ่ินฮายย่า คล้ายๆ ผ้ามดัหม่ี แตจ่ะเป็นลายเลก็ๆ เป็นสว่นใหญ่  
  2.6 ซ่ินถงุจ้าบ เป็นผ้าซิน่ท่ีนําเอาเศษผ้าท่ีเหลือจากชิน้ผ้าถงุอ่ืนๆ สะสมไว้ แล้วนํามาตอ่ๆ 
กนั เป็นซิน่หลายสี หลายลาย หลายตะเข็บ ได้อีก 1 ผืน  
  2.7 ซ่ินปาเต๊ะ เป็นซิน่ท่ีใสก่นัปกต ินิยมใช้กนัทัว่ๆ ไป  
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ผ้าซิ่นหรือผ้าถุงสาํเร็จที่ใช้กันในปัจจุบนั  
 
 3.  ทรงผม แบง่ออกเป็น 6 ทรง ตามวยั ดงันี ้คือ 

 
 
ทรงปกกระหม่อม  
 3.1  ทรงปกกระหม่อม คือ โกนผมรอบศีรษะ เหลือผมเส้นยาวกระจกุเดียวไว้ปกกระหม่อม 
เป็นทรงผมสําหรับเดก็ทารก (สํานกังานวฒันธรรมจงัหวดัแมฮ่่องสอน. 2549: 342-343)  

 
 
 3.2 ทรงหนา้มา้ แบบเดียวกบัทรงนกัเรียน ด้านในโกนผมออกเหลือไว้แตเ่ฉพาะตรงกลาง
ศีรษะ รัศมีประมาณ 4 นิว้ ปลอ่ยยาวลงมาเท่ากบัทรงนกัเรียน ด้านหน้าคลมุหน้าผากไว้เหนือคิว้ เป็น
ทรงผมสําหรับวยัเดก็ (สํานกังานวฒันธรรมจงัหวดัแมฮ่่องสอน. 2549: 342-343)  
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 3.3 ทรงสะต๊อก เป็นทรงผมท่ีไว้ตอ่จากทรง หน้าม้า คือ เม่ือพ้นวยัเด็กเข้าสูว่ยัรุ่น จะปลอ่ย
ผมส่วนท่ีไว้ตรงกลางศีรษะยาวพอท่ีจะเกล้ามวยเกล้าได้ ส่วนท่ีเคยโกนในวยัเด็กก็จะปล่อยให้ยาว 
ด้านหลงัยาวเท่ากบัผมนกัเรียน ด้านข้างหทูัง้สองด้านให้ยาวพอท่ีจะนํามาคล้องห ูแล้วให้ปลายแหลม
ย่ืนออกไปเคลียอยูข้่างแก้มทัง้สองข้าง ไว้ทรงนีจ้นกวา่จะแตง่งาน จงึจะเปลี่ยนทรงผมใหม ่ 

 
 3.4 ทรงมวยเกลา้ป้าด เป็นทรง ผมสําหรับหญิงท่ีผ่านการแตง่งานเป็นแม่บ้านแล้ว ทรงนี ้
จะไว้ผมยาวเสมอกนั ยาวท่ีสดุเท่าท่ีจะยาวได้ นํามาเกล้าตรงก่ึงกลางศีรษะเป็นมวยเกล้าขนาดใหญ่ 
โดยหวีแผข่นานกบัด้านบนของศีรษะให้ขนาดของมวยเกล้าเลก็กวา่ศีรษะเลก็น้อย ใช้ป่ินปักผม หรือหวี
ทองคําเสียบไว้ หากมีผมไม่มาก หรือไม่ยาวพอก็จะใช้ “ผมจ้อง” (ผมท่ีตดัผกูรวมกนัไว้มีขนาดยาว) 
เสริมเป็นมวยเกล้า 

 
 3.5 ทรงมวยเกลา้ขดัแก้ง เป็นทรงผม สําหรับหญิงวยักลางคนถึงวยัสงูอาย ุจะใช้หวีท่ีทํา
จากเขาสตัว์หรือกระดองเต่า ซึง่มีความทนทานไม่หกัง่ายเสียบไว้กบัผมยาวตรงท้ายทอย แล้วใช้ผม
สว่นท่ีอยู่ด้านลา่งพนัรอบหวีหลายๆ ครัง้ จนถึงปลายผม เหน็บไว้ด้านในก็จะเป็นทรงมวยเกล้าขดัแก้ง 
(สํานกังานวฒันธรรมจงัหวดัแมฮ่่องสอน. 2549: 342-343)  
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 3.6 ทรงมวยเกลา้จ๊อก สําหรับวยัสงูอายถุึงวยัชรา เป็นวยัท่ีชอบความเรียบง่าย ประกอบ
กบัมกัจะขีห้ลงขีลื้มจงึไมนิ่ยมใช้เคร่ืองประดบัใดๆ ชอบแบบสบายๆ จึงใช้ปลายผมสอดกบัโคนผมท่ีทํา
เป็นห่วง ดงึให้แน่นแล้วพนัเส้นผมรอบๆ มวยเกล้าสดุท้ายเหน็บชายผมซอ่นไว้ด้านในมวยผม  
 
 4.  เคร่ืองประดบั  
 

 
 
การใส่ป่ินปักผม  
 4.1 เคร่ืองประดบัศีรษะ นิยมใช้หวีทองคํา ป่ินปักผมทองคํา ประดบัอญัมณีทบัทิมและ
ประดบัด้วยดอกไม้ตามฤดกูาล  

 
เป่หตู่องต้อยวัยเดก็ - วัยรุ่น  
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เป่หตู่องต้อยวัยเดก็  เป่หหูน้าก้าดสาํหรับวัยสาว  

  

เป่หหูน้าก้าดสาํหรับวัยผู้ใหญ่  

 

เป่หหูน้าก้าดสาํหรับวัยสูงอายุ  
 4.2 เคร่ืองประดบัหู วยัเดก็ - วยัรุ่น ใช้ตุ้มหพูวงห้อย เรียกว่า “เป่หตูอ่งต้อย” วยัผู้ ใหญ่ ใช้จี ้
หขูนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ เรียกว่า “เป่หหูน้าก้าด” วยัสาว จีมี้ขนาดเล็กใช้พลอยเม็ดเล็กเรียงเป็นวงกลม 
ตรงกลางวงจะเป็นพลอยคดัพิเศษ และวยัสงูอายจีุห้มีูขนาดใหญ่ขึน้ใช้พลอยเม็ดเท่าหวัไม้ขีดเรียงกนั
เป็นวงกลมแบบเดียวกนั มกัจะใช้ทบัทิม เพชรพม่าและไข่มกุ สว่นวยัชรา จะเลิกใช้เคร่ืองประดบัทัง้หมด 
อาจจะมีบ้างเป็นบางคนท่ีใช้เคร่ืองประดบัจนกระทัง่ตาย  
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สร้อยคอ  
   4.3 เคร่ืองประดบัคอ นิยม ใช้สร้อยคอทองคําประดบัอญัมณีจําพวกทบัทิมมากท่ีสดุ 
รองลงมาคือ หน่ีหลา่ หรือพลอยสีฟ้า  

 

 

แหวนโจยหล่ิม  กาํไลทองฝังพลอยพม่า  
 4.4 เคร่ืองประดบัแขน เป็นกําไล ใช้ทองเส้นประกบลอดสานกนัหลายเส้น เช่นแบบหวัตดั
ธรรมดา แบบหวันาค แบบหวัเสือ ซึง่เรียกกนัว่า “แหวนโจยหลิ่ม” (ไต เรียก กําไลว่า แหวน สว่นแหวน 
เรียกว่า มงโคย ) ใช้ทองตีเป็นปล้องต่อ ๆ กนัเป็นวง เรียกว่า “แหวนปล้อง” ตีเป็นท่อนกลม เรียกว่า 
“แหวนก๋ม” ประดบัด้วยอญัมณีเช่น ทบัทิม หน่ีหลา่ นิล หยก มรกต เพชร ฯลฯ ด้านบน ทัง้สองสว่นจะมี
สลกัเสียบตอ่เช่ือมเป็นวง มีลอ็คและสายรัง้ เคร่ืองประดบัแบบนีค้นไตเรียกวา่ “แหวนแสง”  
 
แหวนฝังพลอย    
 4.5 เคร่ืองประดบัน้ิว เป็นแหวนท่ีใช้หวัแหวนจําพวกเดียวกบักําไล  
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 5. ส่วนประกอบอ่ืนๆ ในการแต่งกายของผู้หญิงชาวไทใหญ่  
 

 
 
แค้บติ๋น  
 5.1 แคบ้ต๋ิน หมายถึง รองเท้าแตะคีบ ทําด้วยยางหรือไม้ หุ้มด้วยกํามะหย่ี ใช้ได้ทัง้หญิง
และชาย  

 
 
สายแอ๋ว(เขม็ขัด)   
 5.2 สายแอ๋ว หมายถึง เข็มขดัท่ีทําด้วยทองคํา เงิน หรือนาค เป็นลวดลายหลายรูปแบบ 
อาจเป็นรูปดอกหรือรูปพญานาคก็ได้  
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ตวัอย่างการแต่งกาย  
  

 
การแต่งกายในอดตี    
 
การแต่งกายในปัจจุบันของสตรีชาวไทยใหญ่  
 

 
 
      ปัจจบุนัคา่นิยมได้เปล่ียนแปลงไปมาก ผู้หญิงชาวไทใหญ่ หนัมาใช้เคร่ืองประดบัตามสมยันิยม 
จะพบเห็นการแตง่กายด้วยเคร่ืองประดบัแบบโบราณได้เฉพาะงานเทศกาลท่ีสําคญับางงานเท่านัน้  
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8. การสืบทอดและการสืบสานวัฒนธรรมการบรรเลง วงตอยอฮอร์น 
 การสืบทอดการบรรเลง วงตอยอฮร์นนัน้ในปัจจบุนัเป็นไปด้วยความลําบากเน่ืองจากเยาวชน
มีความสนใจในวฒันธรรมพืน้บ้านน้อย และขาดการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐบาล ใน
อดีตนัน้การสืบทอด การถ่ายทอดวิชาการบรรเลงเคร่ืองดนตรีนัน้จะทํากนัภายในบ้านหรือท่ีพกัอาศยั
เน่ืองจากนกัดนตรีนัน้มกัจะสืบทอดต่อกนัภายในครอบครัว และในสมยัต่อมาก็ได้ย้ายศนูย์กลางการ
เรียนรู้ไปท่ีวดัจองกลางมีการเล่นดนตรี และถ่ายทอดดนตรีในนัน้ ผ่านมาถึงปัจจุบนัศูนย์กลางการ
เรียนรู้ทัง้หมดย้ายไปสู้  สถาณศึกษา แต่การเพิ่มปริมาณนกัดนตรีวงตอยอฮร์นกลบัไม่ได้เพิ่มขึน้เลย 
เน่ืองจากขาดการสนบัสนนุเท่าท่ีควร เลยทําให้ปริมาณนกัดนตรีวงตอยอฮร์นมีน้อยมากเม่ือเทียบกบั
ดนตรีในแนวอ่ืนๆ สถาณการณ์ในปัจจบุนัจึงน่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งเพราะครูรุ่นเก่าท่ีมีก็อายมุากแล้ว 
และไม่มีเยาวชนรุ่นใหม่เข้ามาแทนทีจึงมีความกังวลกันว่าจะสูญหายไปในท่ีสุด หากได้รับการ
สนบัสนนุจากทกุฝ่ายอาจจะช่วยทําให้วงดนตรีตอยอฮอร์นนัน้ยงัมีสืบไปก็ได้ 
 



บทที่ 5 
การสรุปข้อมูล 

 
 การศกึษาวงตอยอฮอร์น อําเภอเมือง จงัหวดัแมฮ่่องสอน สามารถสรุปข้อมลูได้ดงันี ้
 
จุดมุ่งหมายในการวจิัย 
 1. ศกึษาวงตอยอฮอร์น อ.เมือง จ.แมฮ่่องสอน 
 2. ศกึษาวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการบรรเลงวงตอยอฮอร์น อ.เมือง จ.แมฮ่่องสอน 
 
ความสาํคัญของการศกึษาวจิัย 
 ดนตรีและวัฒนธรรมการแสดงของชาวไทยใหญ่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีเอกลักษณ์และมี
ลกัษณะเฉพาะท่ีเป็นของตนเองโดยเป็นวฒันธรรมท่ีก่อกําเนิดขึน้ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเอง ทัง้ดนตรี
และการฟ้อนรําโดยอิงมาจาก 2 วฒันธรรมท่ีสําคญัคือ ศิลปวฒันธรรมของพม่า รวมกับวฒันธรรม
ดัง้เดิมของชาวไทยใหญ่เอง การศึกษาและวิจยัในตรัง้นีเ้พ่ือเป็นการเผยแพร่ และช่วยอนุรักษณ์การ
แสดงดนตรีพืน้บ้านแมฮ่่องสอนท่ีซึง่นบัวนัจะหาผู้บรรเลงได้น้อยเตม็ที 
 
วธีิดาํเนินการวจิัย 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 2. การศกึษาข้อมลู 
 3. การวิเคราะห์ข้อมลู 
 4. การสรุปข้อมลู   
 
สรุปผลการวจิัย 
 การศกึษาวงตอยอฮอร์น อําเภอเมือง จงัหวดัแมฮ่่องสอน ผู้วิจยัสามารถสรุปข้อมลูตามความ
มุง่หมายของการวิจยัได้ดงันี ้
 1. ข้อมลูการศกึษาเก่ียวกบั วง ตอยอฮอร์น อําเภอเมือง จงัหวดัแมฮ่่องสอน 
  1.1 ประวตัขิองวงตอยอฮอร์น อําเภอเมืองจงัหวดัแมฮ่่องสอน 
   วงตอยอฮอร์น นัน้เร่ิมมีการบรรเลงตัง้แตย่คุแรกของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยแบง่เป็น
ยคุต่างได้ 3 ยุค คือ 1.  ยุคการปกครองโดยระบอบเจ้าฟ้า โดยในยคุนีน้ัน้เป็นช่วงแรกของการก่อตัง้
ชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหัวหน้าชุมชม นัน้ก็ได้รับการแต่งตัง้เป็นเจ้าฟ้า ปกครองชุมชนใน
จงัหวดัแมฮ่่องสอนโดยในยคุแรกนัน้จะไมเ่น้นการรวมวง แตจ่ะเป็นในรูปแบบของการบรรเลงเคร่ืองมือ
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เด่ียว หรืออาจจะมีกลองประกอบจงัหวะ โดยในสมยันัน้งานท่ีต้องเล่นประจําคือ การบรรเลงในงานเลีย้ง
หรือการพบปะสงัสรรค์ ระหว่างเจ้าฟ้าและประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนโดยจะจดัขึน้ทกุ 3-7 วนั และใน
บางครัง้อาจจะมีการให้บตุรหลานชาวชมุชน ท่ีมีความสามารถในการร่ายรํา มารําประกอบการแสดง
ดนตรีด้วย 
 2. ยุคหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง จากระบอบเจ้าฟ้าเข้ามาสู่ระบบของการมีผู้ ว่า
ราชการจังหวัดโดยยุคนีจ้ะต่อเน่ืองจากยุคแรกมีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัคือ มีการรวมวงกําหนด
เคร่ืองดนตรีในวงและขยายบทบาทของวง เพ่ือรับใช้กิจกรรมทางสงัคมมากขึน้และมีการเพิ่มเพลงท่ี
ได้มาจากการตดิตอ่ค้าขายระหวา่งคนในจงัหวดัแมฮ่่องสอน และคนในฝ่ังประเทศพมา่ ทําให้มีการเพิ่ม
บทเพลงใหม่ๆ  เข้าไปอีก  
 3. ยุคปัจจุบัน  เป็นยุคที่วัฒนธรรมวงตอยอฮอร์นเกือบจะขาดการสืบทอดในช่วงแรก
เน่ืองจากขาดผู้ ท่ีสนใจอยา่งจริงจงั และเป็นสาเหตขุองงานวิจยัชิน้นี ้ซึง่จากการท่ีขาดการสืบทอดอยา่ง
ตอ่เน่ืองและการสนบัสนนุจากหน่วยงานภาครัฐ กว่าท่ีเยาวชนคนรุ่นใหม่จะสนใจเข้าไปศกึษาหาความรู้
จากครูผู้ มีความรู้ก็ได้เสียชิวิตไปหลายท่านแล้ว ในปัจจบุนัเหลือนกัดนตรีท่ีมาจากยคุท่ี 2 เพียง 3-4 ท่าน
เท่านัน้ทําให้ส่วนหนึ่งขององค์ความรู้ทางด้านการบรรเลงขาดหายไป แตน่บัว่ายงัมีความโชคดีอยู่บ้าง
ในช่วงของหลงัการเปลี่ยนแปลงการปกครอง สมาชิกในวง บางคนที่มีความรู้ความสามารถในทาง
ดนตรีได้ มีการบนัทึกเทปการเลน่ของวงตอยอฮอร์นไว้บ้างในบางโอกาส นัน้จึงถือว่าเป็นหลกัฐานสําคญั
ในการที่จะสืบทอดการบรรเลงแบบดัง้เดิมของววงตอยอฮอร์น แต่ในบางอย่างก็ได้สญูหายไปตาม
กาลเวลา เช่น การใช้ฆ้องแผง หรือท่ีเรียกกนัว่า ม่องถ่าง ในการบรรเลงภายในวง นัน้ปัจจบุนัก็ได้ขาด
การสืบทอด หรือการใช้ ระนาดเหลก็ หรือ ปะตาลา่ ก็เช่นเดียวกนั 
  1.2 วิธีการบรรเลงวงตอยอฮอร์น 
   วงตอยอฮอร์น นัน้แตเ่ดมิมีการแบง่ประเภทการบรรเลงไว้เป็น 2 แบบ คือ 
   1. แบบออ่นหวาน หรือ อะหยิงชอ 
   2. แบบหยาบ (แบบแข็ง) อะหยิงจาม 
  โดยลกัษณะการบรรเลงนัน้จะแตกตา่งกนัท่ีเคร่ืองดนตรีท่ีใช้ในวงทัง้2 จะไม่เหมือนกนัซึง่
ในปัจจุบันการผสมวงในแบบ หยาย หรือ อะหยิงจาม นัน้ไม่นิยมเล่นกันแล้วเน่ืองจากขาดผู้ ท่ีจะ
บรรเลงในเคร่ืองมองแวง และปะตาลา่ 
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  1.3 บทเพลงท่ีใช้ในการบรรเลง 
   บทเพลงท่ีใช้ในการบรรเลงวงตอยอฮอร์นนัน้เป็นเพลงพมา่ประยกุต์ หลายบทเพลงมี
เนือ้ร้องภาษาพม่าแต่ในภายหลงัไม่สามารถหาผู้ ท่ีเข้าใจภาษาพม่ามาเป็นผู้ขบัร้องได้จึงสญูหายไป 
บทเพลงของวงตอยอฮอร์นนัน้ในปัจจุบนัเท่าที่ทําการสําหรวจเก็บข้อมลูมีทัง้หมด 16 เพลง ซึ่งจะ
แบ่งเป็นเพลงครู 2 เพลง คือเพลง ตอใหม่จนุ และ เพลง ตอเหม่งจนุ ซึง่เพลงครูนัน้จะเป็นเพลงท่ีใช้
บรรเลงก่อนการแสดงทุกครัง้ และมีเพลงประกอบการ รําไต อีก 3 เพลง คือ เพลง มวยโล่วโล่ว เพลง   
จู่จู่มวย และเพลง ขะยา่นตาลโจ่ง เพลงประกอบการ รําอีกประเภทหนึ่งซึง่มีช่ือว่า รําหม่องสว่ยยี ได้ใช้
เพลง หม่องส่วยยี ในการบรรเลงประกอบ และอาจจะมีเพลงที่ใช้เฉพาะงาน อีกคือเพลง ศิริเกห่า  
เพลงนีถ้้าเป็นงานขึน้บ้านใหมต้่องเลน่หรือวา่เพลง หมอ่งหมา่เป่ ท่ีจะใช้เลน่ในงานบวช 
  1.4 เคร่ืองดนตรีท่ีใช้ในวงตอยอฮอร์น 
   เคร่ืองดนตรีที่ใช้ในวงนัน้ในยุคแรกนัน้จะเป็นการใช้เคร่ืองดนตรีตะวันตก เช่น
ไวโอลินฮอร์น แบนโจ และ แอคคอเด่ียน ตอ่มาภายหลงัจึงได้มีการผลิตเคร่ืองดนตรีบางอย่างขึน้มาใช้
เองเช่น ไวโอลิน หรือ ตอยอฮอร์น ก็ได้มีการลดขนาดของตวักลอ่งเสียง หรือสว่นท่ีเป็น body ออกไป 
แล้วใช้ลําโพงเป็นตวัขยายเสียงแทนโดยตอ่ลําโพงออกจากหย่อง เพ่ือใช้ลําโพงขยายความสัน่สะเทือน 
และเพ่ือช่วยกระจายเสียง ในส่วนของ แบนโจ นัน้ได้ทําการลดขนาดของช่วงลําตวัลงและทําคอใหม่
คล้ายกบักีตาร์ แต่ในวงตอยอฮร์นัน้จะใช้เพียงสาย 4 สายเท่านัน้ ในส่วนของลําตวันัน้จะใช้หนงัของ
กลองแต้ก มาหุ่มซึง่แบนโจ ของตะวนัตกนัน้จะใช้หนงัหุ้ม นอกจากเคร่ืองดนตรีจากตะวนัตกแล้วยงัมี
เคร่ืองเคาะจงัหวะ ประกอบไปด้วยฉ่ิง กรับแบบพม่า เกราะ รวมถึงกลองชุด 5 ใบ ท่ีเรียกว่ากลองชุด 
ตอยลง อันประกอบไปด้วยกลองใบใหญ่ท่ีสุดเรียกว่า จคิ่น และกลองลูกเล็ก4 ลูกเรียกรวมกันว่า         
ตอยลง และอาจจะมีคนเป่าใบไม้ อีกหนึ่งคน โดยใบไม้ ท่ีนิยมใช้ คือใบลําไยชบุนํา้แล้วเช็ดพอหมาดๆ 
แล้วพบัตามรูปปากแล้วเป่า ให้เกิดเสียงแทนทํานองหรือแทนเสียงร้องของนกัร้อง 
 2. ข้อมลูเก่ียวกบั วฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการบรรเลงวง ตอยอฮอร์น 
  วงดนตรีตอยอฮอร์นนัน้ เป็นวงดนตรีของชาวไทย เชือ้สายไทใหญ่ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ซึง่ชาวไทใหญ่นัน้มีความเช่ือ ความศรัทาในพระพทุธศาสนาอยา่งแรงกล้าจงึทําให้ประเพณีการบรรเลง
ของวงตอยอฮอร์นจงึมีความเก่ียวพนักบัประเพณีทางพทุธศาสนาอย่างเหนียวแน่น โดยชาวไทใหญ่จะ
มีประเพณีเก่ียวกับพุทธศาสนา อยู่ตลอดทัง้ปีหรือท่ีเรียกกันว่า ประเพณี 12 เดือน แต่ประเพณีท่ีมี         
วงตอยอฮอร์นเข้าไปเก่ียวข้องนัน้ก็จะเร่ิมจาก ประเพณีการซอมตอ่หลวง หรือวา่การถวายข้าวมธุปยาส 
โดนวงดนตรีจะบรรเลงในวิหารหรือในศาลาของวดั ในขณะท่ีศรัทาชาวไทใหญ่มาช่วยกันเตรียมของ
ถวายพระเพ่ือให้ความบนัเทิงโดยจะเวียนไปตามวดัต่างๆ ประเพณีท่ีสองคือ การ ออกพรรษาโดยวง 
ตอยอฮอร์นจะบรรเลงในช่วงเช้ามืดก่อนพระออกบิฑบาตรเพ่ือเป็นการปลุกศรัทาให้มาเตรียมตัว             
ตกับาตร และจะหยดุบรรเลงเม่ือพระเร่ิมออกบฑิบาตร 
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อีกประเพณีท่ีสําคญัของชาวไทใหญ่คือ การบวชส่างลอง หรือปอยส่างลองโดยวงตอยอฮอร์นจะรับ
หน้าท่ีแห่ในขบวนของสา่งลอง  
 นกัดนตรีของวงตอยอฮอร์น ในยคุแรกนัน้นกัดนตรีมีทัง้ชาวไทใหญ่ ชาวพม่า และชนเผ่าอ่ืนๆ
ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เหตท่ีุมีหลายเช่ือชาตินัน้เพราะช่วงเร่ิมต้นของจงัหวดัแม่ฮ่องสอนนัน้เป็นช่วง
เดียวกบัท่ีมีการเข้ามาขอสมัปทานทําไม้ของ องักฤษ ท่ีจะมีการว่าจ้างคนงานเข้ามาทําไม้มากมาย ท่ี
เราอาจจะเคยได้ยินวา่คนในปกครองขององักฤษ ก็เหมารวมถึงคนงานธรรมไม้เหลา่นีด้้วยเม่ืออาศยัอยู่
ด้วยกนัจึงมีการถ่ายโอนวฒันธรรมทัง้ทางด้านศิลปและดนตรี การร้องการเต้นการเล่นดนตรีจึงหลอม
รวมเป็นวัฒนธรรมของวงตอยอฮอร์นโดยจะเห็นได้จาก การใช้รูปแบบการและเคร่ืองมือประกอบ
จงัหวะในแบบพม่า และอาจจะเป็นการตีกลองชุดแบบพม่าในลีลา ของชาวไทใหญ่เป็นต้น โดยนัก
ดนตรีในปัจจบุนันีน้บัได้วา่เป็นคนไทย เชือ้สายไทใหญ่ มีนกัดนตรีรุ่นเก่าเหลืออยูใ่นวงคือ 
 1. นาย บญุพบ วฒันวงศ์  (อาย ุ70 ปี) 
 2. นาย สนุธร  ชินวงศ์ (อาย ุ64 ปี)  
 3. นาย มานพ ประเสริฐกลุ (อาย ุ62 ปี)  
 4. นาย ซือ้ ธีรพรไพรศาลสขุ (อาย ุ68 ปี) 
 โดยทัง้ส่ีท่านนีเ้ป็นนกัดนตรีท่ีได้รับการสัง่สอนจากบิดา ของตนเองเพราะต่างเกิดในตระกูล
นกัดนตรีนบัเป็นการถ่ายทอดภมูิปัญญาจากรุ่นสูรุ่่น โดยในอดีตการเรียนการสอนดนตรีไมไ่ด้มีโรงเรียน
ในแบบปัจจบุนั การเรียนการสอนจงึเร่ิมท่ีบ้านจากคนในครอบครัวเป็นสว่นใหญ่ จนมาถึงในอีกยคุนงึท่ี
การเรียนการสอยเร่ิมท่ีวดัโดยในอดีตเม่ือว่างเว้นจากการทํางานหรือก่อนงานสําคญันกัดนตรีจะไป
รวมตวักนับริเวณวดัจองกลอง เพ่ือทําการซ้อมและอาจจะเป็นการพบปะสงัสรรค์ ด่ืมนํา้ร้อนนํา้ชาและ
ตามมาด้วยการเลน่ดนตรี ผู้ ท่ีสนใจก็จะไปชมและเรียนรู้เอาตรงนัน้ จนมาถึงปัจจบุนัการศกึษาย้ายเข้า
ไปรวมใน โรงเรียน ก็มีการเรียนการสอนวงตอยอฮอร์นในสถาณศึกษาบ้างเหมือนกันแต่ไม่จริงจัง
เท่ากบัสมยัอดิตเน่ืองจากเยาวชนขาดการสนใจเพราะสิ่งเร้าท่ีอยู่รอบตวัแต่ก็มีจํานวนนึงท่ีมาเร่ิมหดั
อยา่งจริงจงัแตย่งันบัวา่เป็นจํานวนท่ีน้อยมาก  
 
อภปิรายผล 
 การศกึษาวงตอยอฮอร์น อําเภอเมือง จงัหวดัแมฮ่่องสอน พบวา่การบรรเลงของวงตอยอฮอร์นนัน้ใน
ด้านบทเพลงนัน้ยงัคงใช้บทเพลงดัง้เดิม โดยไม่ทราบช่ือผู้แตง่เป็นบทเพลงพม่าประยกุต์ ซึง่สอดคล้อง
กบังานเขียนของ อเนก นาวิกมลู (2517: 3-120) ได้รวบรวมหนงัสือเก่ียวกบัเพลงพืน้บ้านไว้ในหนงัสือ
เร่ืองเพลงนอกศตวรรษ  โดยกลา่วถึงเพลงพืน้บ้านในแง่มมุตา่งๆ ซึง่เป็นเพลงท่ีไร้ตํานานหมายความว่า
เป็นเพลงท่ีสืบทอดกนัโดยการจดจําไมมี่การบนัทกึไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร  เพลงพืน้บ้านเป็นเพลงท่ีเกิด
ในชนบทการใช้ภาษา และการแสดงออกเร่ืองราวและบรรยากาศของเพลงเป็นไปอย่างซื่อๆ ตรงๆ ใช้
ถ่อยคําง่ายๆ ตรงเป้าหมายทนัที และยงัได้กลา่วถึงเพลงพืน้บ้านในลกัษณะท่ีโดดเดน่วา่ 
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 1. มีความเรียบง่ายในด้านถ่อยคํา การร้องและการเลน่ 
 2. เน้นความสนกุสนานเป็นหลกั มีการใช้คําสองแง่สองง่ามและเว้นซึง่เร่ืองทกุข์มาก 
 3. การมีรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกันในแต่ละท้องถ่ินก็จะมีรูปแบบคล้ายๆ กันทัง้ในด้านเนือ้หา
การเรียงลําดบัเร่ืองและด้านถ้อยคํา และยงัเช่ือมโยงกบังานเขียนของ เจริญชยั ชนไพโรจน์ (2526: 15) 
ได้กล่าวถึงแนวคิดทางดนตรี ซึ่งมีส่วนท่ีกล่าวถึงลกัษณะของเพลงพืน้บ้านท่ีคล้ายกับงานเขียนของ 
อเนก นาวิกมลู ท่ีสอดคล้องตอ่งานวิจยัของวงตอยอฮอร์น โดย ได้กลา่วไว้ว่าดนตรีพืน้บ้านกําเนิดจาก
การร้องก่อน “ดนตรีพืน้บ้าน” หรือ “เพลงพืน้บ้าน” นัน้ไม่ใช่ของง่ายแต่เอกลกัษณ์ของดนตรีพืน้บ้าน
แยกเป็นข้อ ตามท่ี Professor Bruno Nettle เขียน 
 ในหนงัสือ Folk and Traditional Music of The Westen Continents ได้กลา่วไว้วา่ 
 1. ไมท่ราบช่ือผู้แตง่ 
 2. แตง่โดยนกัดนตรีท่ีไมใ่ช่นกัดนตรี หรือนกัดนตรีท่ีไมไ่ด้รับการฝึกฝน(การแตง่) 
 3. มีความเก่ียวข้องกบักิจกรรมในชีวิตประจําวนั 
 4. เป็นลกัษณะของการแสดงออกทางดนตรีของคนสว่นใหญ่ 
 5. ขบัร้องหรือบรรเลงโดยนกัร้องหรือนกัดนตรีท่ีไร้พืน้ฐานทางทฤษฏี 
 6. เป็นดนตรีท่ีมีความเก่าแก่ 
 7. เป็นดนตรีสืบทอดโดยความจําไมมี่การเขียนลงเป็นโน้ตดนตรี 
 8. ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามความยินยอมของผู้ เลน่และผู้ ฟังจนไม่อาจทราบได้ว่า
ต้นตอท่ีแท้จริงเป็นอยา่งไร 
 9. ต้องได้รับการบรรเลงและการยอมรับในหมูข่องนกัดนตรีจงึอยูไ่ด้ 
 ซึ่งในส่วนของความหมายของเพลงพืน้บ้านตามงานวิจยัต่างๆ ก็ยงัมีของ ศีราพร ฐิตะฐาน 
(2524: 2) และของ มนตรี ตราโมท (2524: 2) ท่ีได้กล่าวไว้ในแนวทางเดียวกนัว่า เพลงพืน้บ้าน คือ
เพลงท่ีชาวบ้านซึ่งสืบทอดจากปากต่อปากมาหลายชัว่อายคุนเป็น เพลงของชาวบ้านในท้องถ่ินต่างๆ  
ซึ่งแต่ละท้องถ่ินก็ประดิษฐ์แบบแผนการร้องของตนไปตามความนิยมและสําเนียงภาษาท่ีพดูท่ีเพีย้น
แปร่งแตกตา่งกนั เพลงแบบนีม้กันิยมร้องในงานเทศกาล หรือ งานท่ีมีการชมุนมุผู้คนในหมู่บ้านมาร่วม
ร่ืนเริงกนัเป็นครัง้คราว เช่น งานตรุษ ตา่งๆ ขึน้ปีใหม ่ทอดผ้าป่า และในการลงแขกเอาแรงกนัในอนัเป็น
อาชีพเช่นเก่ียวข้าว นวดข้าว เป็นต้น เพลงท่ีตา่งถ่ินตา่งก็ประดษิฐทํานองและถ้อยคําไปตามความนิยม 
และสําเนียงพดูนีแ้ต่ละเมืองแต่ละตําบล ก็ย่อมผิดแปลกแตกต่างกนัไปตามพืน้เมืองและตําบลนัน้ๆ 
เพลงเหล่านีไ้ด้ฝ่ังตวัติดอยู่ในความทรงจําของชาวเมืองสืบต่อกนัมาเป็นเวลานาน ตามถิ่นทีอยู่นัน้
เรียกวา่เพลงพืน้บ้าน  
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 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยชิน้นีเ้น่ืองจากเพลงท่ีใช้ในวงตอยอฮอร์นยุคแรกนัน้มีเพลงร้อง
ประกอบกับการเล่นดนตรีและการฟ้อนรําโดยท่ีภาษาท่ี ใช้ในการร้องเพลงนัน้มีทัง้ภาษาพม่าและ
ภาษาไทใหญ่โดย เป็นภาษาถ่ินในแถบจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยจะไม่พบภาษาล้านนาหรือภาษา
พืน้เมืองของภาคเหนือ ในวฒันธรรมการบรรเลงวงตอยอฮอร์น แม้ว่าแม่ฮ่องสอนจะเป็นส่วนหนึ่งของ
ล้านนาแต่ก็ไม่ได้รับอิทธิพลของศิลปะ การแสดงของล้านนา กลบักนัศิลปะการแสดงของล้านนากลบั
ได้อิทธิพลจากชาวไทใหญ่ด้วยซํา้ไปจากการแสดงอย่าง การตีกลองปู่ เจ่ซึง่สนันิษฐาน ว่าได้รับอิทธิพล
มาจากการตีกลองของชาวไทใหญ่ 
  ในสว่นของจงัหวะและเคร่ืองดนตรีนัน้ได้มีการดดัแปลงและเพิ่มเติมในสว่นของเคร่ืองหนงั มี
การเพิ่มจํานวนกลองซึง่แตเ่ดมินัน้ใช้กลองใบใหญ่เพียงลกูเดียวแตไ่ด้มาเพิ่มกลองลกูเล็กอีก4ลกู ซึง่ใน
สว่นของจงัหวะของบทเพลงนัน้ มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของบทเพลงในแนวของพม่า เพราะมี
การเปล่ียนความเร็วในแต่ละวรรคเพลงและบรรเลงในลกัษณะท่ีความเร็วไม่เท่ากันแม้จะอยู่ในท่อน
เดียวกัน และมีการซํา้วนในตวัเองในแต่ละท่อน ในกรณีท่ีเพลงนัน้สัน้ ก็จะนิยมเล่นซํา้ทัง้เพลง ซึ่ง
สอดคล้องกบังานเขียนของ 
 สกุรี เจริญสขุ (2538:  41-43) ซึง่ได้เขียนไว้ในเร่ืองวิเคราะห์เพลงพืน้บ้านสยามว่าลกัษณะท่ี
สําคญัของเพลงพืน้บ้าน ได้แก่ 
 1. เพลงพืน้บ้านเป็นเพลงท่ีมุ่งเพ่ือความสนกุ เพลงพืน้บ้านเป็นผลงานของชาวบ้านท่ีไม่ต้อง
ฝึกฝนเช่ียวชาญ ท่ีปฎิบตักินัอยูเ่พราะความเคยชิน ไมไ่ด้มุง่ความไพเราะหรือความสวยงาม 
 2. เนือ้ร้องของเพลงพืน้บ้าน (TEXT) เก่ียวข้องกบัชีวิต การงาน ความรัก ความสนกุ เฮฮาการ
ด่ืมกินสรรค์สร้าง การเก่ียวพาราสี เป็นต้น ความมีเสนห์ของเพลงพืน้ก็คือการพดูถึงเร่ืองชีวิตตนเองเป็น
การบันทึกประวัติศาสตร์ของชีวิตทําให้ทุกคนในสังคมของหมู่บ้านมีความผูกพันซึ่งกันและกัน
นอกจากนัน้เนือ้ร้องยงัเป็นรากเหง้าของศลิปวฒันธรรมของคนในหมูบ้่าน 
 3. จงัหวะลีลา (Rhythm) มีลีลาจงัหวะไมค่งท่ีแล้วแตก่ารปรับเปล่ียนของเนือ้ร้องสว่นมาก
เป็นอตัราจงัหวะธรรมดา 
 4. ทํานองเพลงพืน้บ้าน (Melodic Structure) มีลกัษณะสัน้ๆ ซํา้ๆ วกไปวนมาในเนือ้ร้อง
บรรยายเร่ืองราวโดยเปลี่ยนเนือ้ร้องไปเร่ือยๆ ในลกัษณะร้อยเนือ้ทํานองเดียว 
 5. เสียงประสาน (Harmony) สว่นใหญ่เป็นแนวเดียว (Unison) จะมีเสียงประกอบบ้างเรียกว่า 
ลกูคู ่
 6. การใช้เคร่ืองดนตรีประกอบ (Instrumentation)  
 7. วิญญาณของเพลงพืน้บ้านคือ ความมีชีวิตชีวา และความตรงไปตรงมาโดยไม่เสแสร้ง 
สว่นใหญ่เป็นเร่ืองของปฎิภาณกวี หรือ กลอนสด 
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 และในส่วนของพิธีกรรมนัน้ในปัจจุบนัได้มีการรือ้ฟืน้การบรรเลท่ีเก่ียวข้องกบัประเพณีทาง
พทุธศาสนามากขึน้ ซึง่ในช่วงท่ีผ่านมาอาจจะหยดุบรรเลงไปเน่ืองจากขาดความพร้อมในเร่ืองของวง 
หรืองบประมาณแต่ในปัจจุบนัเป็นท่ีน่าดีใจท่ีหลายๆ ประเพณีการบรรเลงได้กลบัมาใช้วงตอยอฮอร์น
เหมือนดัง่เช่นอดีตเคยทํามา 
 ในด้านของบทเพลงท่ีใช้บรรเลงนัน้ยงัคงยดึการบรรเลงตามแบบดัง่เดิมและไม่มีการเปล่ียนแปลง
ในตวัของบทเพลง หากแต่สิ่งที่ขาดหายไปคือเทคนิคการบรรเลงฆ้องราง และ ระนาดเหล็ก รวมถึง  
เนือ้ร้องท่ีไมมี่การสืบตอ่ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจยั ดนตรีวงดนตรีพืน้เมืองจงัหวดัแม่ฮ่องสอน วงตอยอฮอร์ อําเภอเมือง จงัหวดั
แมฮ่่องสอนผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัตอ่ไปดงันี ้
 1. ในการศึกษาวงตอยอฮอร์น ควรศึกษา วงจ้าดไตควบคู่ไปด้วยเน่ืองจากมีการรับอิทธิพล
มาจากแหลง่เดียวกนัและเป็นวฒันธรรมของชาวไทใหญ่เหมือนกนั 
 2. ในการศกึษาเคร่ืองดนตรีควรจะเน้นทกุเคร่ืองมือและบนัทึกโน้ตและการบรรเลงของแตล่ะ
เคร่ืองดนตรีแยกกนัเพ่ือนํามาเปรียบเทียบในภายหลงั 
 
ประโยชน์จากงานวจิัย 
 ข้อมูลในวิทยานิพนธ์นีเ้ป็นข้อมูลเบือ้งต้นสําหรับหน่วยงานองค์กรหรือผู้ ท่ีสนใจศึกษา
เร่ืองราวเก่ียวกบั วงตอยอฮอร์น และใช้อ้างอิงในในการทําการอนรัุกษ์ และฟืน้ฟวูฒันธรรมการบรรเลง
ของวงตอยอฮอร์น สามารถนําไปใช้ประกอบการเรียนรู้สําหรับผู้ ท่ีสนใจในวฒันธรรมการบรรเลงวง          
ตอยอฮอร์น รวมถึงช่วยเผยแพร่บทเพลงของวงตอยอฮอร์นในรูปแบบของโน้ตสากลท่ีมีความเข้าใจได้ง่าย
ต่อการเรียนรู้ สามารถทําให้การเรียนการสอน ง่ายขึน้จากเดิม จากท่ีต้องใช้ความจําก็จะมีโน้ตท่ีใช้
อ้างอิงทําให้การเรียนการสอนทําได้เร็วขึน้ และยงัลดปัญหาความผิดเพีย้นของตวัโน้ตอนัเกิดจากการ
ถ่ายทอดต่อๆ กนัมาได้ และทําให้บทเพลงท่ีจะถ่ายทอดและเผยแพร่มีความเป็นสากล และสามารถ
บรรเลงร่วมกนัแม้จะมาจากคนละท่ีได้ ในส่วนของนกัดนตรีก็จะได้ประโยชน์จากข้อมลูของนกัดนตรี 
รุ่นเก่าท่ีได้ถ่ายทอด และเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานในอนาคตได้ใช้ฟังเพื่อประกอบความรู้ เน่ืองจาก       
ทุกขัน้ตอนในการทําการวิจัยครัง้นีไ้ด้ทําการบนัทึกเสียง บนัทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ไว้ใน     
ทุกขัน้ตอน ตลอดจนถึงการบนัเสียงการสมัภาษณ์ในทุกครัง้ จึงทําให้สามารถกลบัมาค้นคว้าข้อมูล         
ท่ีต้องการได้ทกุครัง้และความรู้จะไมส่ญูหายไปแม้เวลาจะผา่นไปอีกหลายปี 
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ประวัตคิวามเป็นมาของเมืองแม่ฮ่องสอน  
 แตเ่ดิมนัน้บริเวณท่ีตัง้เมือง แม่ฮ่องสอนปัจจบุนันี ้เป็นเพียงสถานท่ีท่ีมีผู้คนมาปลกูกระท่อม
อาศยัอยู่ บริเวณท่ีราบริมเชิงเขา เป็นทําเลท่ีเหมาะสําหรับการเพาะปลกูมาก ผู้คนท่ีอาศยัตามท่ีราบ
มกัจะเป็นชาวไทใหญ่ สว่นผู้คนท่ีอาศยัอยู่บนดอยมกัจะเป็นกะเหร่ียง ลวัะ และมเูซอ บริเวณนีอ้ยู่ห่าง
จากแม่นํา้คง (แม่นํา้สาละวิน) ประมาณ 40 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดกบัรัฐฉาน ประเทศพม่า 
ตอ่มาเม่ือประมาณ พ.ศ. 2374 สมยัเจ้าหลวงพทุธวงศ์ เป็นพระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ และต้องการ
ช้างป่าไว้ใช้งาน จึงให้เจ้าแก้วเมืองมา ซึง่เป็นญาติพร้อมด้วยกําลงัช้างต่อหมอควาญออกเดินทางไป
สํารวจและไลจ่บัช้าง ป่ามาฝึกใช้งาน เจ้าแก้วเมืองมาจงึยกกระบวนเดนิทางรอนแรมจากเชียงใหมผ่า่น
ไปทางเมืองปาย ใช้เวลาหลายคืนจนบรรลถุึงป่าแห่งหนึ่ง ทางทิศใต้ริมฝ่ังแม่นํา้ปาย เป็นป่าดงว่างเปลา่
และเป็นดินโป่งท่ีมีหมปู่าลงมากินโป่งชุกชุม เจ้าแก้วเมืองมาพิจารณาเห็นว่า ท่ีแถวนีเ้ป็นทําเลท่ีดี 
นํา้ท่าบริบรูณ์สมควรท่ีจะตัง้เป็นหมู่บ้าน จึงหยดุพกัอยู่ ณ ท่ีนี ้ และเรียกผู้คนท่ีตัง้บ้านเรือนอยู่ริมห้วย 
ริมเขาซึง่เป็นชาวไทใหญ่ และกะเหร่ียง (ยางแดง) มาประชมุ ชีแ้จงให้ทราบถึงความคิดท่ีจะตัง้บริเวณ
นีข้ึน้เป็นหมู่บ้าน และบกุเบิกท่ีดินท่ีเป็นไร่นาท่ีทํามาหากินตอ่ไป และเจ้าแก้วเมืองมาแตง่ตัง้ให้ชาวไท
ใหญ่ผู้หนึ่งซึง่เป็นคนเฉลียวฉลาดและมี ความรู้ดีกว่าคนอ่ืนในหมู่บ้าน ช่ือว่า “ พะกาหม่อง ” ให้เป็น “ 
ก๊าง ” (คือตําแหน่งนายบ้านหรือผู้ ใหญ่บ้าน) มีหน้าท่ีคอยควบคมุดแูล และให้คําแนะนําพวกลกูบ้าน
ใน การดําเนินการต่อไป พะกาหม่องได้เป็นผู้ชกัชวนเกลีย้กล่อมพวกท่ีอยู่ใกล้เคียง ให้ย้ายมาอยู่
รวมกนั แล้วตัง้ช่ือหมู่บ้านนัน้ว่า “บ้านโป่งหม”ู โดยถือเอาว่าท่ีโป่งนัน้ มีหมปู่าลงมากินโป่งมากนัน่เอง 
ปัจจบุนัหมู่บ้านนี ้เรียกว่า “บ้านปางหม”ู อยู่ห่างจากท่ีว่าการอําเภอประมาณ 6 กิโลเมตร (สํานกังาน
วฒันธรรมจงัหวดัแมฮ่่องสอน. 2548: 48-49)  
 เม่ือจดัตัง้หมู่บ้านแล้ว เจ้าแก้วเมืองมาก็ยกขบวนออกเดินทางตรวจชายแดน และคล้องช้าง
ป่าตอ่ไป จนถึงลําห้วยแห่งหนึ่ง มีรอยช้างป่าอยู่มากมาย ก็หยดุคล้องช้างป่าได้หลายเชือก แล้วให้ตัง้
คอกสอนช้างในร่องห้วย ริมห้วยนัน้เป็นพืน้ท่ีราบกว้างขวางพืน้ดินดีกว่าบ้านโป่งหมแูละมีชาวไทใหญ่ 
ตัง้กระท่อมอยู่เป็นอนัมาก เจ้าแก้วเมืองมาพิจารณาเห็นว่า เป็นทําเลท่ีเหมาะสมพอท่ีจะตัง้เป็นหมู่บ้าน
อีกแห่งหนึ่ง จึงเรียกชาวไทใหญ่อีกคนหนึ่งซึง่เป็นบตุรเขยของพะกาหม่อง ช่ือ “ แสนโกม ” มาแนะนํา
ชีแ้จงแตง่ตัง้ให้เป็นก๊าง ให้เป็นหวัหน้าเกลีย้กลอ่มผู้คนให้มาอยู่รวมกนั จนกลายเป็นหมู่บ้านใหญ่ เจ้าแก้วเมือง
มาตัง้ช่ือหมู่บ้านนัน้ว่า “ บ้านแม่ร่องสอน ” ตอนหลงัได้เพีย้นมาเป็น “บ้านแม่ฮ่องสอน” โดยอาศยัท่ี
ร่องนํา้นัน้ เป็นคอกท่ีฝึกสอนช้างป่า เม่ือเจ้าแก้วเมืองมาคล้องช้างป่าได้พอสมควรแล้วก็เดินทางกลบั
เมืองเชียงใหม่ แล้วกราบทลูให้พระเจ้ามโหตรประเทศฯ ทราบ (สํานกังานวฒันธรรมจงัหวดัแม่ฮ่องสอน. 
2548: 49) 
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 เม่ือเจ้าแก้วเมืองมากลบันครเชียงใหม่ แล้วพะกาหม่องและแสนโกมบตุรเขยก็ได้พยายาม
ชกัชวนผู้คนท่ีอยู่ใกล้เคียง ให้อพยพครอบครัวมาตัง้บ้านเรือนอยู่ทํามาหากินจนแน่นหนาขึน้เป็น
หมูบ้่านใหญ่ และตอ่มาเห็นวา่บริเวณนัน้มีไม้สกัมาก พะกาหมอ่งและแสนโกม เห็นวา่หากตดัเอาไม้สกั
นัน้ไปขายประเทศพม่าโดยใช้วิธีชกัลากลงลําห้วย แล้วปลอ่ยให้ไหลลงแม่นํา้คง(แม่นํา้สาละวิน) ก็คง
ได้เงินมาช่วยในด้านเศรษฐกิจและการบํารุงบ้านเมือง เม่ือปรึกษาหารือกนัดีแล้วพะกาหม่องและแสน
โกม จึงเดินทางเข้ามาเฝ้าพระเจ้ามโหตรประเทศฯ ท่ีนครเชียงใหม่ กราบทลูขออนญุาตตดัฟันชกัลาก
ไม้ไปขายแล้วจะแบง่เงินคา่ตอบแทนถวายตลอดปี พระเจ้ามโหตรประเทศฯก็ทรงอนญุาต พะกาหม่อง
และแสนโกม จงึทลูลากลบั และเร่ิมลงมือทําไม้ขอนสกัสง่ไปขายท่ีเมืองมะละแหมง่ ประเทศพมา่ได้เงิน
มาก็เก็บแบ่งถวายพระเจ้ามโหตรประเทศทุกปี นอกนัน้ก็ใช้ประโยชน์ส่วนตวัและบํารุงบ้านเมือง 
(สํานกังานวฒันธรรมจงัหวดัแมฮ่่องสอน. 254 8: 4 9) 
 ครัน้ถึงพ.ศ.2397 พระเจ้ามโหตรประเทศฯถึงแก่พิลาลยั เจ้ากาวิโลรสซึง่ดํารงตําแหน่งเจ้าหวั
เมืองแก้วได้เป็นเจ้าผู้ครองนคร เชียงใหม่แทน ทรงนามว่า “ พระเจ้ากาวิโลรสสริุยวงศ์ ” ใน พ.ศ.2399 
พะกาหมอ่ง และแสนโกม ก็ยงัคงทําป่าไม้และสง่เงินไปถวายทกุปี พะกาหม่องกบัแสนโกมจึงมีฐานะดี
ขึน้ และหมู่บ้านโป่งหมแูละบ้านแม่ฮ่องสอนก็เจริญขึน้ตามลําดบั ในครัง้นัน้หวัเมืองไทใหญ่ตามแถบ
ตะวนัตกฝ่ังแม่นํา้คง(แม่นํา้สาละวิน) เกิดการจลาจลเกิดรบราฆ่าฟัน จึงมีชาวไทใหญ่อพยพครอบครัว
เข้ามาอาศยัอยู่ท่ีบ้านปางหมหูรือโป่งหม ู และบ้านแม่ฮ่องสอนมากขึน้ บางพวกก็ลงไปอาศยัอยู่ท่ีบ้าน
ขนุยวม (หมูบ้่านไทใหญ่บนเขา) บางพวกอพยพเลยขึน้ไปทางเหนือ ไปอยูท่ี่เมืองปาย กลุม่พวกไทใหญ่
ท่ีอพยพเข้ามานี ้มีผู้หนึ่งช่ือว่า “ ชานกะเล ” เป็นชาวเมืองจ๋ามกา เป็นคนขยนัขนัแข็งชานกะเลเข้ามา
อาศยัท่ีบ้านปางหม ูและช่วยพะกาหมอ่งทําไม้ด้วยความซ่ือสตัย์ และตัง้ใจทํางานโดยไม่เห็นแก่เหน่ือย
ยาก พะกาหม่องไว้วางใจและรักใคร่มาก ถึงกบัยกลกูสาวช่ือนาง ใส ให้เป็นภรรยา นางใส มีบตุรกบั
ชานกะเลคนหนึง่ช่ือนางคํา (สํานกังานวฒันธรรมจงัหวดัแมฮ่่องสอน. 2548: 49-50) 
 กาลเวลาผา่นไปหมูบ้่านปางหม ูและบ้านแมฮ่่องสอนก็มีผู้คนมาอาศยัหนาแน่นยิ่งขึน้ และใน
ปี พ.ศ.2409 นัน่เอง มีเหตกุารณ์สําคญัท่ีชกันําเอาบุคคลสําคญัของชาวไทใหญ่ให้มาอพยพอยู่ใน 
แม่ฮ่องสอนอีกคือเจ้าฟ้าเมืองนายมีเร่ืองขดัเคืองกบั เจ้าฟ้าโกหล่านเจ้าเมืองหมอกใหม่ จึงได้ยกทพั
มาตีเมืองหมอกใหม่แตก เจ้าฟ้าโกหลา่นเจ้าเมืองหมอกใหม่จึงพาครอบครัวอพยพเข้ามาอาศยัอยู่กบั
แสนโกม ท่ีบ้านแมฮ่่องสอน เจ้าฟ้าโกหลา่นมีภรรยาช่ือ นาง เก๋ียง มีบตุรชายช่ือ เจ้าขนุหลวง มีหลาน 4 
คนเป็นชาย 1 หญิง 3 ชายช่ือ ขนุแจหญิงช่ือ เจ้าหอม เจ้านางน ุเจ้านางเมีย้ะ เม่ือเจ้าฟ้าโกหลา่นมา
อาศยัอยู่ด้วย แสนโกมได้มีหนงัสือทลูให้พระเจ้ากาวิโลรสฯ ทราบพระเจ้ากาวิโลรสฯ จึงรับสัง่ให้สง่ตวั
เข้าเฝ้า แตเ่จ้าฟ้าโกหลา่นป่วย จึงสง่เจ้าขนุหลวงบตุรไปแทน พระเจ้ากาวิโลรส ทรงโปรดเจ้าขนุหลวง
ทรงยกเจ้าอบุลวรรณาผู้ เป็นหลานให้เป็นภรรยาอยูกิ่นด้วย กนัท่ีเชียงใหม ่จนมีบตุรคนหนึ่งช่ือ เจ้าน้อย
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สขุเกษมและอนญุาตให้เจ้าฟ้าโกหลา่นอาศยัอยูใ่นเขตแดนตอ่ไป ตอ่มานางใส ภรรยาของชานกะเลถึง
แก่กรรม เจ้าฟ้าโกหลา่นจึงทรงยกเจ้านางเม๊ียะหลานสาวคนเล็กให้เป็นภรรยาของชานกะเล ชานกะเล
ได้ไปตัง้เมืองอยู่บนภเูขาอีกแห่งหนึ่งทางเหนือต้นแม่นํา้ยวม เรียกว่า เมืองขนุยวม ต่อมาในปี พ.ศ. 
2417 พระเจ้าอินทวิชยานนท์ฯ ทรงแตง่ตัง้ให้ ชานกะเลเป็น “ พญาสิงหนาทราชา ” เป็นพ่อเมืองคน
แรก และยกฐานะหมู่บ้านแม่ฮ่องสอนขึน้เป็นเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นเมืองหน้าดา่นตอ่ไป และยกเมือง
ปาย เมืองขนุยวมเป็นเมืองรอง (สํานกังานวฒันธรรมจงัหวดัแมฮ่่องสอน. 2549: 50) 
 พญาสิงหนาทราชา ได้ปกครองเมืองและพฒันาเมืองแม่ฮ่องสอนให้เจริญขึน้อย่างรวดเร็ว มี
การขดุคเูมืองและสร้างประตเูมืองขึน้อย่างมัน่คง จนถึง พ.ศ. 2427 พญาสิงหนาทราชาได้ถึงแก่กรรม 
เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ได้แต่งตัง้เจ้านางเม๊ียะผู้ เป็นภรรยาของพญาสิงหนาท เป็นเจ้านางเมวดีขึน้
ปกครองแทน ชาวแม่ฮ่องสอนเรียกเจ้านางเมวดีว่า “ เจ้านางเม๊ียะ ” โดยให้ปู่ โทะ (พญาขนัธเสมารา
ชานรัุกษ์) เป็นท่ีปรึกษาราชการแผ่นดิน ตอ่มา พ.ศ. 2434 เจ้านางเม๊ียะถึงแก่กรรม เจ้าอินทวิชยานนท์
ผู้ปกครองนครเชียงใหม่ จึงแต่งตัง้พญาขนัธเสมาราชานรัุกษ์ เป็นพญาพิทกัษ์สยามเขต ให้ปกครอง
เมืองแมฮ่่องสอน จนถึงพ.ศ. 2433 ตรงกบัสมยัรัชกาลท่ี 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระยาศรีสหเทพปลดั
ทลูฉลองกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจราชการพืน้ท่ีหวัเมืองมณฑล ตะวนัตกเฉียงเหนือจึงจดัระบบการ
ปกครองใหม่เป็น รวมเมืองแม่ฮ่องสอน เมืองขนุยวม เมืองปาย และเมืองยวม (แม่สะเรียง) เป็นหน่วย
เดียวกนัเรียกว่า “ บริเวณเชียงใหม่ตะวนัตก ” ตัง้ท่ีว่าการแขวง (เทียบเท่าเมือง) ท่ีเมืองขนุยวม โดย
แต่งตัง้นายโหมดเป็นนายแขวง (แจ้งความเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ลงวนัท่ี 11 กรกฎาคม ร.ศ. 
119) และในปีเดียวกนันีเ้มืองเชียงใหม่ได้แตง่ตัง้ขนุหลูบ่ตุรของพญาพิทกัษ์สยาม เขต เป็นพญาพิศาล
ฮ่องสอนบรีุ พ.ศ. 2446 ได้ย้ายท่ีว่าการแขวงจากเมืองขนุยวม ไปตัง้ท่ีเมืองยวมแล้วเปลี่ยนช่ือเป็น “ 
บริเวณพายพัเหนือ ” จนถึง ปี พ.ศ. 2556 พญาพิทกัษ์สยามเขตถึงแก่กรรม เมืองเชียงใหม่จึงแตง่ตัง้ 
พญาพิศาลฮ่องสอนบรีุขึน้ปกครองเมืองแทน พ.ศ. 2453 รัชกาลท่ี 5 โปรดเกล้าฯ ตัง้เมืองจตัวาขึน้กบั
มณฑลพายพั ย้ายท่ีวา่การแขวงจากเมืองยวมมาตัง้ท่ีแม่ฮ่องสอนให้ช่ือว่า “ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ” แล้ว
โปรดเกล้าฯให้พระศรสุรราช (เปลือ้ง) มาปกครองเมืองแม่ฮ่องสอน ถือว่าเป็นผู้ ว่าราชการจังหวดั
แมฮ่่องสอนคนแรก (สํานกังานวฒันธรรมจงัหวดัแมฮ่่องสอน. 2548: 73) 
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 ประวัตคิวามเป็นมาในการแบ่งป๊อกในเขตตาํบลจองคาํ 
 เขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เดิมมี 2 ตําบลคือ ตําบลจองคําและตําบลหม่วยตอ่ ซึง่ช่วงนัน้
ยงัไมมี่การแตง่ตัง้ชมุชนอยา่งเป็นทางการ มีเพียงปู่ แคน่ ปู่ แก่ เป็นผู้ดแูลในชมุชน เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 
2479 ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาล คือ ถกูยกฐานะมาจากตําบลจองคําและตําบลหม่วยตอ่ ตอ่มา
ประมาณปีพ.ศ. 2537 นายสมเจตน์ วิริยะดํารงค์ ผู้วา่ราชการจงัหวดัแมฮ่่องสอน และ นายอนนัต์ วงศ์วาณิชย์ 
นายกเทศมนตรีฯ ในสมยันัน้ได้จดัแบง่ชมุชนออกเป็น 10 ชมุชน โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้การพฒันา
ชมุชนเป็นไปได้ง่ายขึน้ เน่ืองจากทําให้ชมุชนเล็กลงจากเดิมและได้มี การแต่งตัง้กรรมการชุมชน ทัง้   
10 ชมุชนขึน้ ซึง่ในบางชมุชน มีข้าราชการเป็นประธานและกรรมการชมุชน มีการแตง่ตัง้หวัหน้าสว่น
ราชการตา่งๆ ท่ีมีหน่วยงานตัง้อยูใ่นบริเวณชมุชนท่ีแบง่ใหมเ่ป็นท่ีปรึกษาและรับผิดชอบใน การพฒันา
ชมุชนแตล่ะชมุชน แตพ่บว่าปัญหาอปุสรรคในการดําเนินการ คือชมุชนท่ีมีข้าราชการเป็นประธานไม่
สามารถดําเนินกิจกรรมในการพฒันาชมุชนได้ เน่ืองจากตดิภารกิจงานประจํา ประกอบกบัข้าราชการมี
การโยกย้าย สว่นในชมุชนเองก็พบปัญหาคือจากการแบง่ชมุชนใหมทํ่าให้ความสมัพนัธ์ของสมาชิก ใน
ชมุชนได้ถกูแยกออกจากกนักรรมการชมุชนบางคนยงัไม่ทราบว่าตวัเองก็เป็น กรรมการด้วย และการ
ดําเนินงานของชมุชนในช่วงท่ีผ่านมาพบว่า บางชมุชนไม่มีกรรมการชมุชนเข้าร่วม และบางชมุชน
กรรมการท่ีตัง้ขึน้ไม่มีบทบาทเลย และไม่ได้ดําเนินการพฒันาชุมชน ประกอบกับในช่วงเวลานัน้
เทศบาลก็ไม่ได้ให้การสนบัสนนุการดําเนินงานของชมุชน ทําให้ชมุชนไม่ได้รับการเอาใจใสเ่ท่าท่ีควร 
ในสว่นของชาวบ้านพบว่า สว่นใหญ่ ก็ยงัไม่ทราบว่าตวัเองอยู่ในชมุชนไหน การพฒันาชมุชนจึงได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชนน้อย หรือไมมี่เลย ทําให้การพฒันาชมุชนเมืองแม่ฮ่องสอนได้หยดุชะงกั แต่
ดําเนินกิจกรรมทางด้านศาสนา วฒันธรรมประเพณีชมุชนสามารถดําเนินเป็นไปด้วยดี ตามเครือข่าย
ทางสงัคมเดมิ เน่ืองจากประชาชนยดึตามศรัทธาหวัวดัตามลกัษณะการการแบง่ชมุชนเดมิ 
 ตอ่มากลุม่งานเวชกรรมสงัคมโรงพยาลบาลศรี สงัวาลย์ ร่วมกบัมลูนิธิพฒันาศกัยภาพชมุชน 
และโครงการพฒันาท่ีสงูไทย-เยอรมนั ได้จดัประชมุเชิงปฏิบตัิการการเสริมสร้างความร่วมมือในการ
พฒันาเขตเมืองแมฮ่่องสอนเพ่ือการมีสขุภาพดีถ้วนหน้า ซึง่จดัขึน้จํานวน 3 ครัง้ โดยได้ดําเนินการเชิญ
ตวัแทนจากภาคภาคีตา่งๆ ประกอบด้วย ประชาชน องค์กรพฒันาเอกชน ภาคธุรกิจเอกชน และภาครัฐ
เข้าร่วมประชมุด้วย ในการประชมุครัง้ท่ี 3 (เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2540) ท่ีโรงพยาบาลศรีสงัวาลย์ มี
ข้อสรุปร่วมกนัวา่ ควรมีการทบทวนโครงสร้างขององค์กรชมุชน (ป๊อก) ของตําบลจองคํา และพิจารณา
บทบาทหน้าท่ีขององค์กรชมุชนใหม ่จงึได้มีการนําข้อสรุปจากท่ีประชมุดงักลา่วเรียนปรึกษานายอนนัต์ 
วงศ์วาณิชย์ ซึง่เป็นนายกเทศมนตรีเมืองแมฮ่่องสอนในขณะนัน้ และได้รับข้อเสนอแนะว่า ควรมีพิจารณา
แบ่งป๊อกกนัใหม่ เพ่ือเหมาะสมกบัการเข้าร่วมกิจกรรมทางสงัคมของประชาชน และเพ่ือการพฒันา
ชมุชนเขตเมือง จากนัน้ต่อมา เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลศรีสงัวาลย์ โครงการฟืน้ฟูชีวิต 
และวฒันธรรมจงัหวดัแม่ฮ่องสอน และผู้อาวโุสชมุชน จึงมีการประชมุขึน้ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2540 
ณ ห้องประชมุเทศบาลเมืองแมฮ่่องสอน ท่ีประชมุมีมต ิดงันี ้ 
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 1. ให้มีการจดัแบง่ป๊อกใหม ่โดยยดึหลกัการร่วมกิจกรรมทางสงัคมของชมุชนเพ่ือให้เกิดประโยชน์
ตอ่การพฒันา และการมีส่วนร่วมของชมุชนมากท่ีสดุ โดยได้แบง่ออกเป็น 7 ป๊อก ดงันี ้1) ป๊อกจ่าต่ี  
(ขวัแดง) 2) ป๊อกปางล้อ 3) ป๊อกกาดเก่า 4) ป๊อกกลางเวียง 5) ป๊อกตะวนัออก 6) ป๊อกหนองจองคํา 
(ขวัเผือก) และ7) ป๊อกศาลากลาง (ภาคีสขุภาพชมุชนป๊อกตะวนัออก. 2546: 2 4 -25) โดยได้กําหนด
ขอบเขตของป๊อก ดงันี ้ 
 1)  ป๊อกจ่าต่ี (ดอนเจดีย์) มีอาณาเขตตามรายละเอียดดงันี ้ 
  -  สามแยกร้าน พ.ชยานนท์ ถนนขนุลมุประพาสด้านตะวนัตก ถนนขนุลมประพาสซอย 
1 ทัง้ 2 ฝ่ัง ขวัแดง 2 ถึงห้าแยกจ่าสําเริง ถนนปางล้อนิคม-ส่ีแยกโรงพกัด้านทิศเหนือ-สามแยกลงไป
ทางกองอนามยัฯ และสะพานขวัแดง  
 2)  ป๊อกปางล้อ มีอาณาเขตตามรายละเอียดดงันี ้ 
  -  ถนนขนุลมประพาส ซอย 2 ถึงป่าไม้จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ถนนปางล้อนิคม สามแยก
ทางไปกองอนามยั, ทางด้านตะวนัออก ไปถึงบ้านใหม ่ 
 3)  ป๊อกกาดเก่า มีอาณาเขตตามรายละเอียดดงันี ้ 
  -  ด้านเหนือสะพานนํา้แมฮ่่องสอน, ถนนขนุลมประพาสด้านตะวนัตก-ถนนประชาอทิุศ 
ทัง้ 2 ฝ่ัง และถนนมรรคสนัต ิ 
 4) ป๊อกกลางเวียง มีอาณาเขตตามรายละเอียดดงันี ้ 
  -  ถนนประดิษฐ์จองคํา ทัง้ 2 ฝ่ัง ถนนพาณิชย์วฒันาตัง้แต่สามแยกบ้านพกัอยัการ- 
สามแยกร้าน พ.ชยานนท์ ถนนสิงหนาทบํารุงส่ีแยกไฟแดง-ส่ีแยกบ้านป้าบวั และถนนขนุลมประพาส  
ส่ีแยกไฟแดงด้านเหนือ-ส่ีแยกโรงพกั  
 5) ป๊อกตะวนัออก (หอเจ้าฟ้า) มีอาณาเขตตามรายละเอียดดงันี ้ 
  -  ถนนพาณิชย์วฒันาตัง้แตส่ามแยกบ้านพกัอยัการ- ร้านอาหารตองตงึ ถนนประดิษฐ์
จองคําตัง้แตส่ามแยกบ้านพกัอยัการ-ส่ีแยกชมุสายโทรศพัท์ ถนนสิงหนาทบํารุง 2 ฝ่ัง ตัง้แตส่ี่แยกร้าน
จนัทร์เฟอร์นิเจอร์-สหกรณ์รถ ถนนชํานาญสถิต 2 ฝ่ัง ตัง้แต่บ้านพกัศาล-สามแยกบ้านลงุติยะ และ
ถนนนิเวศพิศาล 2 ฝ่ัง ตัง้แตบ้่านพ่ีตุย๋เย็บผ้า-บ้านพกัสนามบนิ  
 6) ป๊อกหนองจองคํา (ขวัเผือก) มีอาณาเขตตามรายละเอียดดงันี ้ 
  - ถนนอดุมชาวนิเทศ 2 ฝ่ัง ตัง้แต่ส่ีแยกร้านไข่-สามแยกบ้านลงุติยะ ถนนขนุลม
ประพาสด้านฝ่ังตะวนัออกตัง้แตร้่านไข่-สะพานนํา้แม่ฮ่องสอน ถนนชํานาญสถิตย์ตัง้แตส่ามแยกบ้าน
ลงุตยิะ และถนนขวัเผือก-สะพานนํา้แมฮ่่องสอน  
 7) ป๊อกศาลากลาง มีอาณาเขตตามรายละเอียดดงันี ้ 
  - ตัง้แต่สะพานนํา้แม่ฮ่องสอนไปทางใต้ทัง้หมดทั่วถึง (ภาคีสุขภาพชุมชนป๊อก
ตะวนัออก. 2546: 2 3)  
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ต่อมาประมาณ ปี พ.ศ. 2541 คณะทํางานพฒันาเขตเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีตวัแทนจากหน่วยงาน
ราชการ องค์กรพฒันาเอกชน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และชมุชน ซึง่มีอาวโุสจํานวน 6 คน เป็นท่ี
ปรึกษา คณะทํางานได้พิจารณา เร่ืองการแบ่งป๊อกใหม่ เพ่ือความเหมาะสมในการพฒันาเขตเมือง
แม่ฮ่องสอนจึงได้ยบุป๊อกศาลากลางไปรวม กบัป๊อกหนองจองคําให้เป็นป๊อกเดียวกนั ทําให้ในเขต
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนป๊อกทัง้หมด จํานวน 6 ป๊อกตัง้แตน่ัน้มา และให้เทศบาลเป็นประชาสมัพนัธ์
ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทัว่ถึง และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้จดัทําแผนท่ีแบ่งขอบเขตแต่ละ
ป๊อก โดยมีนายทวี ถ่ินวนา เจ้าหน้าท่ีจากโครงการพฒันาท่ีสงูไทย-เยอรมนัเป็นผู้ รับผิดชอบในการ
ประสาน กบัหน่วยงานสํารวจและจดัทําแผนท่ีจนเสร็จเรียบร้อย และนําไปติดไว้ตามท่ีสําคญัในเขต
เทศบาลเมือง เช่น ตามวดัต่างๆ ตลาด สถานีขนส่งรถประจําทาง พร้อมแจกจ่ายแผนท่ีให้แก่ส่วน
ราชการตา่งๆ รวมถึงประชาชนในผู้อาศยัในแต่ละชมุชนป๊อกได้เข้าใจโดยทัว่ถึงนอกจากนี ้ เทศบาล
เมืองแมฮ่่องสอนได้จดัตัง้คณะกรรมการชมุชนใหญ่ ซึง่มาจากการคดัเลือกของประชาชนและสนบัสนนุ
การทํางานพฒันาในเขตเมือง ตัง้แต่นัน้มาจนถึงปัจจุบนัทุกป๊อกจะมีคณะกรรมการของป๊อกใน          
เขตเมือง (ภาคีสขุภาพชมุชนป๊อกตะวนัออก. 2546: 25)  
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