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 การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาสถานภาพและบทบาทของดนตรีและเครื่องดนตรี
ประกอบการแสดงรําดงของชาวกะเหรี่ยง  และศึกษาวิเคราะหบทเพลงที่ใชประกอบการแสดงรําดง
ของชาวกะเหรี่ยงบานผาปก  ตําบลสวนผึ้ง  อําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 
 การศึกษาครั้งน้ีใชวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยาตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  ใชขอมูลจากการ
สังเกตการณ  การสัมภาษณนักรองนักดนตรีชาวกะเหรี่ยงและผูที่มีประสบการณเกี่ยวกับเพลงประกอบการ
แสดงรําดงของชาวกะเหรี่ยงบานผาปก  โดยกําหนดขอบเขตเฉพาะชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยูในเขต  ตําบล
สวนผึ้ง  อําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 
 ผลการศึกษาพบวาดนตรีประกอบการแสดงรําดงของชาวกะเหรี่ยง  บานผาปก  อําเภอสวนผึ้ง  
จังหวัดราชบุรี  มีเพลงทั้ง 2 เพลง  ไดแก  เพลงนาเดยทาคู  และเพลงไตขวาพาดู  ลาทะนาทาคู  เพลง
เหลานี้มีลักษณะของเพลงพื้นบานโดยทั่วไป  เพลงกะเหรี่ยงมีการสืบทอดกันมาดวยวิธีมุขปาฐะ  ทํานอง
เพลงแตละประเภทมีทํานองหลักเพียงทํานองเดียวขับรองไดหลายเนื้อรอง  สามารถขยายหรือตัดทอน
ทํานองไดตามความยาวของเนื้อรอง  ทั้งทํานองและเนื้อรองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
กับเนื้อรองไมสามารถบอกไดวาทํานองใดคือทํานองที่ถูกตองที่สุด  และไมสามารถบอกไดวาใครเปน
ผูประพันธเพลงขึ้นมาเปนคนแรก  เพลงประกอบการแสดงรําดงของชาวกะเหรี่ยง  บานผาปก  อําเภอสวน
ผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  ใชในการแสดงในงานบันเทิงทั่วไปภายในทองถิ่นและพื้นที่ใกลเคียง  โดยมีลีลาของ
จังหวะและทํานองดําเนินไปอยางเรียบงายสําหรับเคร่ืองดนตรีที่ใชประกอบการขับรองปจจุบันมีเครื่อง
ดนตรีหลักไดแก  นาเดย  ปลุย  ไทโป  ไทจ้ี  หมอง  ขะหลุย  ออรแกนไฟฟา  
 องคประกอบดนตรีของเพลงกะเหรี่ยงมีทํานองที่เรียบงายไมกระโดดมาก  เพลงทุกประเภทใช
จังหวัดปานกลางในอัตราจังหวะ 2 จังหวะเคาะ (Simple Duple Time and Compound Duple Time) ไมมี
การประสานเสียง พ้ืนผิวเปนแบบทํานองเดียวไมมีการประสานเสียง (Monophonic) คีตลักษณ (Form) มัก
ใชแบบเพลงทอนเดียว (Unity Form)  
 ดนตรีประกอบการแสดงรําดงของชาวกะเหรี่ยงมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตเรียบงายตามแบบ
ของชาวชนบทประกอบอาชีพทางการเกษตรเปนอาชีพหลัก  ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม  
ศิลปะการแสดงมีเอกลักษณเปนของตนเอง  ปจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยเปนผลให
ชาวกะเหรี่ยงไดรับเอาความเปลี่ยนแปลงตางๆ  เขามาในวิถีชีวิต  ใหความสนใจตอสิ่งใหมๆ  ตามสภาพ
ความเปนอยูแบบสังคมเมือง  จนกระทั่งชาวกะเหรี่ยงรุนหลัง ๆ  พูดภาษากะเหรี่ยงไมได  ไมชอบแตงกาย
ชุดประจําถิ่น  และไมรูจักเพลงกะเหรี่ยง  นอกจากนี้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม  ก็กําลังจะสูญ
หายไปตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคม 



 การอนุรักษและการสงเสริมการใหความเขาใจเกี่ยวกับความเปนมา  วิธีการบรรเลงและการแสดง
รําดงใหกับชาวกะเหรี่ยงทั้งผูใหญและเยาวชนรุนใหม  อีกทั้งควรมีศึกษาเพลงประกอบการรําดงและ
เผยแพรจากหนวยการที่เกี่ยวของ  เพ่ือเปนการอนุรักษการแสดงรําดงอีกวิธีหน่ึง 
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  The proposes of this research are to study the status and role of the music and 
the music instrument of Ramtong Karen show and to study lyrics and analyze a song used 
in the Ramtong Dance of Karen at Pha Pok , Suanpueng District, Ratchaburi  Province. 
  The research is based on Ethnomusicology principle, compiling and summarizing 
the study grounded on observing data and interview  Karen singers and musicians as well 
as experts about lyrics of Ramtong of Karen at Ban Pha Pok. It’s defined to Karen who 
lives in Suanpueng Subdistrict, Suanpueng District, Ratchaburi Province boundary. 
  From the study it’s found that the Music for Ramtong Dance Of Karen Group at 
Ban Phapok, Suanpueng District, Ratchaburi Province has 2 songs; “Na Deui Ta Koo” and 
Tai Kwa Pa Du La Ta Na Ta Ku”. These songs have a characteristic of general folk song. 
Karen song is inherited by oral method. For the melody, there is only one main melody but 
you can use it to sing in various lyrics which are able to be extended or cut following to the 
length of lyrics. Since the melody and lyrics may be changed following the suitability, it can 
not be only judged that which rhythm is the most correct, also it can not tell who the first 
composer is. This show is able to perform in the general festival locally and neighborhood 
with simply style of rhythm and melody. Music instruments of Ramtong Dance consist of 
“Na Deui, Pee Lui, Tai Poh, Tai Jee, Mong, flute and organ” 
 Due the melody of Karen song has a simply rhythm, all kinds of Karen songs 
usually use “Simple Duple Time and Compound Duple Time” without chorus. It’s called 
monophonic. Also Form is used in term of unity form. 
  The music in Karen Ramtong Dance is harmonized with a simply life style of 
countrymen who are mainly farmers and culture.  This show is such a unique show. In the 
present as the change of society make Karen have to accept the changes into their 
lifestyle. They are interested 

 

 

 



ประกาศคุณูปการ 
  
 ปริญญานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดีเนื่องจากผูวิจัยไดรับคําแนะนํา และไดรับการ
ชวยเหลือจากผูมีพระคุณ   ดังจะกลาวถึงตามลําดับ  และขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ชนิดา ตังเดชะหิรัญ ประธานที่ปรึกษาปริญญานิพนธ  รองศาสตราจารย 
ดร.กาญจนา  อินทรสุนานนท กรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ รองศาสตราจารย  ดร.มานพ       
วิสุทธิแพทย  ประธานสอบปากเปลาปริญญานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมพล งามสุทธิ   
กรรมการสอบปริญญานิพนธ ซึ่งทุกทานไดใหคําปรึกษา  ใหคําแนะนํา  และแกไขขอบกพรองตางๆ 
จนปริญญานิพนธ  มีความสมบูรณถูกตอง 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยสาขาวิชาดุริยางคศาสตรไทย คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒทุกทาน  ที่ไดประสิทธิประสาทประสบการณและความรูใหแกผูวิจัย
จนประสบความสําเร็จ 
 ผูชวยศาสตราจารยอดุลย  วงศแกว  อาจารยราเชนทร  เหมือนชอบ และอาจารยประเสริฐ 
ฉิมทวม ที่ใหกําลังใจ  ใหความรู  และใหคําแนะนําที่มีคุณคาตอผูวิจัย   ตลอดจนครู   อาจารยของ
ผูวิจัยทุกทาน  ที่อบรมสั่งสอน   และใหความรูแกผูวิจัย    จนประสบความสําเร็จการศึกษาในครั้งน้ี    
และขอขอบพระคุณคณาจารยประจําสาขาวิชาดนตรีสากล  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมทุกทาน  
ที่เปนกําลังใจดวยดีตลอดมา   
 ดต. ธีระพงษ  หอมเจริญ  และครอบครัว ผูใหขอมูล  พรอมกับบทเรียนนอกตํารา ที่สะทอน
ใหเห็นวิถีความคิดในแงมุมตางๆ  ตลอดจนใหการสนับสนุนในทุกๆดาน  ตลอดเวลาที่ไดเขาไปเก็บ
ขอมูลในตําบลสวนผึ้ง      กํานันสกล   คุณาพิทักษ  กํานันตําบลสวนผึ้ง ที่ใหการตอนรับและให
ขอมูลเปนอยางดี  คุณลัดดา ชัยนิยม  คุณนิติ ตาไม (คีลา) ตัวแทนชาวกะเหรี่ยงสวนผึ้ง  ที่ยังซึม
ซับวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงสวนผึ้ง ไวในสายเลือด  และพรอมจะถายทอดดวยความเต็มใจและ
ภาคภูมิใจ   
 ประการสําคัญผูวิจัยขอยกยองสดุดีบรรพบุรุษของชาวกะเหรี่ยงสวนผึ้ง   ที่ไดสรางสรรค
วัฒนธรรมดนตรีและบทเพลงที่มีคุณคา  และไดสืบทอดกันมาสูคนรุนหลัง  เปนเหตุใหผูวิจัยมีความ
สนใจที่จะศึกษาวิจัย ทั้งน้ีผูวิจัยรูสึกสํานึกและขอบคุณในน้ําใจไมตรี และอัธยาศัยอันดีของชาวกะเหรี่ยง
และหนวยงานตางๆ ในตําบลสวนผึ้ง  อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี  จนทําใหงานวิจัยนี้บังเกิดผลสําเร็จได 
 สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา  มารดา  ที่ใหชีวิตและไดอบรบสั่งสอนชี้แนะแนวทาง
ในการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง  และใหทุนการศึกษา   ขอบคุณครอบครัวที่คอยเปนแรงบันดาลใจ  และ
สนับสนุนในทุกๆ ดาน  จนผูวิจัยประสบผลสําเร็จในครั้งนี้ 
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บทที่ 1 

บทนํา 

ภูมิหลัง 

 ในโลกยุคปจจุบันที่ความเจริญแพรขยายไปยังแทบจะทุกอณูของแผนดิน เทคโนโลยีใหม

จากโลกตะวันตกกลายเปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิตคนในบางพื้นที่ของประเทศ  จนบางทีทําใหลืมไปวา

มนุษยเรานั้นดํารงเผาพันธอยูไดมาเปนพันเปนหม่ืนปโดยไมตองอาศัยเทคโนโลยีใดๆ  แตมนุษยมี

สิ่งที่สั่งสมตกทอดกันมาจากรุนสูรุน  สิ่งน้ีเจริญงอกงามอยูในจิตใจของมนุษยมานานแสนนาน  นี่ทํา

ใหเผาพันธมนุษยแตกตางจากสัตวชนิดอ่ืน มันคือ “วัฒนธรรม”  ที่อยูคูกับมนุษยเปนแนวคิดเปนวิถี

ชีวิตและความประพฤติ  แตละกลุมชนก็มีแนวทางใหยึดถือปฏิบัติตางกันอันจะเปนตัวแบงแยกให

เห็นลักษณะเฉพาะตัวของกลุมชนนั้นไดอยางชัดเจน 

 ประชากรที่อาศัยอยูในเขตจังหวัดราชบุรีประกอบดวยกลุมชนเชื้อสายตาง เชน ลาว   

ไทยญวน  มอญ  เขมร  กะเหรี่ยง  ซึ่งมีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและเอกลักษณที่

แตกตางกันออกไป  ชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยูใน บานผาปก เขตอําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี เปน

ประชากรกลุมหน่ึงที่มีรูปแบบของวัฒนธรรมประเพณี  เปนเอกลักษณของตนเองที่นาเปน

กรณีศึกษา เปนกลุมชนหนึ่งที่มีอัตลักษณเปนของตัวเองอยางชัดเจน  โดยมีวัฒนธรรมและความ

เชื่อใหยึดถือปฏิบัติสืบทอดตอกันมาอยางยาวนาน 

  กลาวถึงสังคมชาวกะเหรี่ยงวา “สังคมกะเหรี่ยงโดยทั่วไปเปนสังคมที่อยูตามปาเขา

หางไกลจากสิ่งบันเทิงประเภทตางๆ  งานสังคมซึ่งเปนที่คนมารวมตัวกันมากๆ แบบงานวัดของไทย

ก็ไมมี  เพราะกะเหรี่ยงเพ่ิงรับนับถือพุทธศาสนาเพียงบางสวนเทานั้น  และพระธรรมทูตที่ขึ้นไปอยู

บนภูเขานก็ไมไดสรางวัดใหญโตชนิดที่จะมีผาปา  มีกฐินและเปดโอกาศใหมีงานวัดฉลองได  ดังน้ัน

เครื่องบันเทิงของชาวกะเหรี่ยงจึงอยูที่การสนทนาปราศัยกันตอนกลางคืนเวลากลับจากทํางานในไร

แลว  และมารวมวงกันฟงนิทาน  และการพบปะเกี้ยวพาราสีกันตอนกลางคืนในบานของฝายหญิง  

ซึ่งจะทําไดเฉพาะชายหนุมหญิงสาวที่ชอบพอกันจริงๆ เทานั้น  การเกี้ยวพาราสีก็จะใชถอยคํา

เปรียบเทียบที่ไพเราะ  สําหรับการรองเพลงของชาวกะเหรี่ยงเพลงที่ไพเราะหลายแบบหลายทํานอง

จะมารวมกันอยูในพิธีงานศพ  มีทั้งเพลงที่ผูเฒาผูแกรอง  ฝายหญิงรอง  หญิง – ชายรองโตตอบกัน  

ผูใหญรองสอนลูกหลาน และเพลงเกี้ยวพาสีกัน” (สุริยา รัตนกุล.  2524:  80–83) 

 กลาวถึงการพักผอนหยอนใจของชาวกะเรี่ยงในอําเภอสวนผึ้งวา  “การพักผอนหยอนใจ

จะเปนสิ่งที่ควบคูไปกับการทํางาน  เม่ือมการทํางานหนักคนก็จะหากิจกรรมพักผอน  เพ่ือผอน
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คลายความเหนื่อยลาหรือความตรากตรําในการทํางาน  การละเลนในงานประเพณีก็เปนกิจกรรมที่

ชวยใหไดพักผอนหยอนใจ  เชนการละเลนในงานประเพณีกินขาวหอเดือนเกา  การเลนสะบาในงาน

ประเพณีสงกรานตชาวบานและหนุมสาวจะไดรับความสนุกสนานมาก” (โกศล มีคุณ. 2537: 70–71) 

 นอกจากนี้การรองเพลงเกี้ยวกันในงานประเพณีก็เปนการละเลนที่ชวยสรางความบันเทิง

แกผูชมมีการรองเพลงโตตอบกัน โดยขับรองเพลงประกอบแคน และมีนิทานพื้นบาน เพลงกลอมเด็ก  

ซึ่งเปนสิ่งหนึ่งที่สรางความบันเทิงใหแกเยาวชนยามวางในเวลาค่ําคืน  ผูใหญจะเลานิทานโดยมี

เด็กๆ นั่งลอมวงฟงนิทาน  นิทานของกะเหรี่ยงมีจํานวนมาก  และมีเน้ือหาสาระ  คติธรรมที่เปน

ประโยชนตอผูฟง  ซึ่งเด็กๆ จะไดรับความบันเทิงจากนิทานและยังไดรับความอบอุน  ความพึงพอใจ

จากการฟงเพลงกลอมเด็กที่แม  ยาย  หรือผูเลี้ยงเด็กขับรองกลอมใหเด็กๆ นอนอีกดวย 

 สภาพปจจุบันการพักผอนหยอนใจที่เปนการละเลนมีนอยลง  แมแตการละเลนในงาน
ประเพณีหลายอยางก็เลิกไป  การรองเพลงประกอบแคนยังคงมีเหลืออยูบาง   แตมีนอยคนที่จะเลน
และขับรองได  นิทานพื้นบาน  เพลงกลอมลูกนั้นก็เกือบจะสูญหายคนที่เลาเปนรองเปนก็เหลือนอย
และไมคอยมีโอกาศที่จะเลาหรือรองเทาใดนัก  
  "รําดง" เปนการแสดงชนิดหนึ่งของชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยูใน บานผาปก อําเภอสวนผึ้ง  
จังหวัดราชบุรี  "ดง" เปนการออกเสียงตามภาษาไทยชาวกะเหรี่ยงจะออกเสียงวา "โดว" คําวา ดง 
หรือ โดว นี้ คงจะมาจากกลองชนิดหนึ่งในวงดนตรีที่ใช ประกอบการแสดง มีลักษณะเปนกลองสอง
หนาคลายตะโพน เวลาตีจะออกเสียง ดง-ดง  การแสดงรําดง เปนการรองและรําที่ใชเสียงดนตรี
ประกอบในการแสดง ผูแสดงเปนหญิงหรือชายก็ได   โดยทั่วไปนิยมใชผูแสดงหญิงสาวที่ยังไม
แตงงานจํานวน ๑๒-๑๖ คน หรืออาจมากกวา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสถานที่แสดง ซึ่งอาจเปนเวทีในรม หรือ
กลางแจงก็ได การแสดงรําดงเปนการละเลนที่สนุกสนานในงานพิธีสําคัญ ๆ เชน งานบุญขาวใหม 
งานสงกรานต เปนตนชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยูในบานผาปก อําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  แตเดิม
ถิ่นที่อยูอาศัยเปนปาเขา การดํารงชีวิตเปนไปอยางเรียบงาย มีความผูกพันกับธรรมชาติ                 
มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแบบด้ังเดิมของชาวกะเหรี่ยงถายทอดมายังลูกหลาน
เร่ือยมา  ดนตรีของชาวกะเหรี่ยงที่ใชบรรเลงและขับรองกันในกลุมชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยูใน บาน
ผาปก อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีมีเอกลักษณเฉพาะตนที่นาศึกษาถึงความสัมพันธระหวางวิถี
ชีวิต  ความเปนอยูในสังคมกะเหรี่ยง  แตเนื่องดวยสาเหตุจากความเจริญทางดานวัตถุและ
เทคโนโลยีรุกเขาไปยังวิถีชีวิตปจจุบันอยางรวดเร็ว  ประกอบกับลูกหลานชาวกะเหรี่ยงเองก็ยินดีที่
จะรับความเจริญเหลานี้อยางเต็มใจ และพรอมที่จะพัฒนาไปสูสังคมชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงยุค
ใหม  โดยมีโอกาสสูงที่วัฒนธรรมประเพณีเกาๆ รุนพอแม  ปูยา ตายาย จะถูกทอดทิ้งและเลือน
หายไปกับยุคโลกาภิวัฒน  ดวยเหตุนี้จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาคนควาในเรื่อง “ดนตรี
ประกอบการแสดงรําดงของชาวกะเหรี่ยง บานผาปก อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี” เพ่ือเปน
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ประโยชนตอการศึกษาทางดานดนตรี วัฒนธรรมของชนกลุมนอย  และเพ่ือความกวางขวางทาง
การศึกษาในดานมานุษยวิทยาการดนตรีตอไป 
 

ความมุงหมายการศึกษาคนควา 

  1. ศึกษาสถานภาพ บทบาทของดนตรีและเครื่องดนตรีประกอบการแสดงรําดงของ 

ชาวกะเหรี่ยง  หมูบานผาปก หมู 3   ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร ี

  2.  ศึกษาวิเคราะหบทเพลงที่ใชประกอบการแสดงรําดงชาวกะเหรี่ยงบานผาปก หมู 3   

ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

 

ความสําคญัของการศึกษาวิจัย 

  1.  เพ่ือใหทราบถงึองคประกอบของวงดนตรทีี่ใชในการแสดงรําดงของชาวกะเหรี่ยง   

บานผาปก  

  2.  เพ่ือใหทราบความหมายของบทเพลงเนื่องจาก ดนตรีของชาวกะเหรีย่งเปนสื่อในการ

ถายทอดเรื่องราวตางๆ ทั้งดานประวัตศิาสตร  ศาสนา   และชีวิตความเปนอยูประจําวัน  ทําให

ทราบถึงความสําคัญและบทบาทของดนตรีที่มีตอวิถีชวีิตของชาวกะเหรี่ยง 

  3.  เปนการศึกษาเพื่อใหเห็นถึงความสําคัญและความสวยงามของวัฒนธรรมในกลุมชนที่

หางไกลจากสังคมเมือง อันจะนํามาซึ่งแนวรวมในการชวยกันอนุรักษ วัฒนธรรมและวถิีชวีิตด้ังเดิม

ของชาวกะเหรี่ยงเพ่ือเปนมรดกทางวัฒนธรรมสืบไป 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

  1. พ้ืนที่ในการศึกษาครั้งนีผู้วิจัยศึกษาเฉพาะพื้นที่หมูบานชาวกะเหรี่ยงในหมูบานผาปก 

หมู 3 ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร ีเพียงหน่ึงหมูบานเทานั้น 

 2. ศึกษาขอมูลจาก  นักดนตรีชาวกะเหรีย่ง  ผูที่ทําหนาที่ประพันธเพลงและฝกสอนดนตรี  

ภาษา  และวฒันธรรมกะเหรี่ยงในหมูบานผาปก ตลอดจนผูเกี่ยวของกับวัฒนธรรมดนตรีของชาว

กะเหรี่ยงบานผาปก ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร ี
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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ความรูเกี่ยวกับชนเผากะเหรี่ยงและเพลงกะเหรี่ยง เปนสิ่งสําคัญตอการศึกษาในเรื่อง 
ดนตรีของชาว  กะเหรี่ยงบานผาปก อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  ประกอบดวยหัวขอของเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของตอไปน้ี 

 
 2.1 ความเปนมาของชนเผากะเหรี่ยง 

 2.2 กะเหรี่ยงในจังหวัดราชบุรี 

 2.3 ประเภทของเพลงกะเหรี่ยง 

 2.4 เอกสารที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม 

 2.5 ทฤษฎีเกีย่วกับเสียง 
 

2.1 ความเปนมาของชนเผากะเหรี่ยง 

 ขจัดภัย  บุรุษพัฒน (2518:  6)  ชาวเขา เปนชนกลุมนอยพวกหนึ่งที่อาศัยอยูในประเทศ
ไทยมาเปนเวลานาน โดยมากจะมีถิ่นที่อยูบนภูเขาสูง คนพื้นราบจึงเรียกคนจําพวกนี้วา ชาวเขา 
ชาวเขาที่อาศยัอยูในประเทศไทยมี 2 พวก คือ 

    - พวกที่อาศัยอยูในประเทศไทยมากอนชนชาติไทย  
    - พวกที่อพยพเขามาหลังชนชาตไิทย  

 ประเพณีและวัฒนธรรมของชนชาวเขาจะแตกตางกันในแตละเผา แตในภาพรวมแลวจะมี
ความคลายคลึงกันอยูไมนอย เชน ในเร่ืองลัทธิความเชื่อ และการทํามาหากิน ซึ่งชาวเขาสวนมาก
คือกลุมคนเรรอน หาที่ทํากินไปเรื่อย ๆ โดยการตัดไมทําลายปา ปลูกพืชตองหาม คือฝน  ทําไร
เลื่อนลอย  เชน ขาวโพด พอดินจืดก็จะพากันยายไปหาที่ทํากินแหงใหม ทําใหตองสูญเสียทรัพยากร
ปาไมไปเปนจํานวนมาก   นักมานุษยวิทยา ชื่อกอรดอน ยัง แบงชาวเขาในไทยออกเปน 2 กลุม คือ  

 1.  กลุมเอเชียตะวันออก [Austro Asiatic] มีทิศทางการอพยพจากใตขึน้เหนือ และอาศัย
อยูในประเทศไทยกอนชนชาติไทยจะอพยพลงมาตั้งอาณาจักร ไดแก ละวา ขมุ ฮอ ถิ่น และ
ผีตองเหลือง  

    2. กลุมจีน - ทิเบต [Sino-Tebetan Stock] ที่มีทิศทางการอพยพจากเหนือลงมาใต คือ 
อพยพลงมาจากจีน พมา ลาว เขาสูประเทศไทยหลังจากที่ชนชาตไิทยไดตั้งอาณาจักร ขึ้นมาแลว 
และกลุมน้ียังแบงไดเปนกลุมยอยอีก 2 กลุมคือ  
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         2.1  กลุมทิเบต - พมา [Tibeto - Berman] ไดแก เผาอีกอ มูเซอ กะเหรี่ยง  
         2.2  กลุมจีนเดิม [Main Chinese] ไดแก เผาแมว และเยา  

 
  การกระจายตัวของชาวเขาในประเทศไทย 

    1.  ภาคเหนือตอนบน เปนภูมิภาคที่ชาวเขาอาศัยอยูมากที่สุด เพราะมีสภาพอากาศ
หนาวเย็น มีเทือกเขาสลบัซับซอนมากมาย สภาพพื้นดินอุดมสมบูรณสามารถปลกูฝนไดงาย  และ
สะดวกตอการ 
ซื้อขายฝน ไดแกจังหวัดเชยีงใหม เชียงราย แมฮองสอน นาน ลําพูน แพร พะเยา และลําปาง 
   2. ภาคเหนือตอนลาง มีสภาพพื้นที่ภูเขาสลับกับที่ราบไหลเขา สลบัซบัซอน ไดแก
จังหวัด ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ พิษณุโลก และกําแพงเพชร 
   3. ภาคกลางตอนบนและภาคตะวันตก มีชาวเขาอาศัยอยูใน 7 จังหวัด  ไดแกจังหวัด 
กาญจนบุรี อุทัยธานี ราชบรุี เพชรบรุี สพุรรณบุรี ประจวบคีรขีันธ และนครสวรรค  
           “กะเหรี่ยง” เปนนามเรียกกันในภาคกลางของไทย พมาเรียกวา “กะยีน” คนไทยในรัฐฉาน
แหงสหภาพพมาและจังหวัดภาคเหนือของไทย เรียก  “ยาง” สวนพวกที่อยูในภาคกลาง เชน จังหวัด
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ บางทีเรียก  “กะหราง” บุญชวย  ศรีสวัสดิ์ เขียนไวในหนังสือเร่ือง  
“ชาวเขาในไทย” กลาววา “กะเหรี่ยง ถูกจัดอยูในตระกูลธิเบต – พมา (Tibeto burman) นัก
ประวัติศาสตรบางทานสันนิษฐานวา เดิมอยูในดินแดนดานตะวันออกของธิเบตแลวเขามาตั้ง
อาณาจักรอยูในประเทศจีนเม่ือ 733 ปกอนพุทธกาล ชาวจีนเรียกวา ชนชาติโจว ภายหลังถูก
กษัตริยในราชวงศจิ๋นรุกรานเมื่อ พ.ศ. 207 พากันหนีมาอยูตามลําแมน้ําแยงซี เกิดปะทะกับชนชาติ
ไทย จึงถอยรนลงมาอยูตามลําแมน้ําโขงกับแมน้ําสาละวินในเขตประเทศพมา 
 กะเหรี่ยง เคลื่อนยายลงมาอยูตอนใตกอนชนชาติไทย แตภายหลังพวกตระกูลมอญเขมร  

ชนชาตินี้อาศัยอยูทางทิศตะวันออกในเขตสหภาพพมามากกวาอยูในประเทศไทย และมีรัฐของ

ตนเองตางหากถึง 2 รัฐ คือรัฐกะยีนซึ่งเปนดินแดนของกะเหรี่ยงแดงกับรัฐกอดูเล อันเปนถิ่นที่อยู

ของกะเหรี่ยงขาว นอกจากนี้ยังกระจักระจายอยูตามปาตามเนินเขาในรัฐฉาน (รัฐไทยใหญ) กับ

ตอนกลางและตอนใตของรัฐใหญของพมา  กะเหรี่ยงในสหภาพพมามีนามเรียกตางๆ กัน ตลอดจน

ขนบธรรมเนียมการแตงกายชีวิตความเปนอยู เชน พวกแซก กะเหรี่ยงดํา ยินดะแล ยินบอ ปะดอง 

ซาเยียน กะแล โป บวอย ฯลฯ ภาษาที่ใชพูดกันนับวาใกลเคียงกันมากกะเหรี่ยงอาศัยในเขตกอนที่

ไทยเราจะเคลื่อนยายลงมาสูแหลมสุวรรณภูมิ แตเปนจํานวนเล็กนอยและเขามาอยูภายหลังพวก

ละวาหรือลัวะ พวกกะเหรี่ยงเพ่ิงอพยพเขามาอยูในเขตประเทศไทยเปนจํานวนมาก ในสมัยเม่ือพระ

เจาอลองพญา (อองเจยะ) ทําสงครามกับพวกมอญ พวกมอญพายแพถูกกองทัพพมาไลติดตามฆา

ฟนอยางชนิดจะลางผลาญชาติมอญใหสิ้นสูญไปจากโลก ในเวลานั้นพวกกะเหรี่ยงเปนมิตรกับมอญ 
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ไดใหที่พักอาศัยหลบภัยแกพวกมอญ เม่ือพมายกกองทัพติดตามมา พวกกะเหรี่ยงเกรงภัยจึงพากัน

อพยพหลบหนีมาเขาสูเขตไทย กะเหรี่ยงเขามาอีกครั้งหนึ่ง คือ เม่ืออังกฤษยึดพมาเหนือใน พ.ศ. 

2428 จอละผอ หัวหนาชาวกะเหรี่ยงไมยอมออนนอมตออังกฤษ ครั้งอังกฤษสงกองทัพใหญมา

ปราบปรามพวกกะเหรี่ยงจึงพากันเขามาอยูในไทย กะเหรี่ยงในภาคกลางตอนติตอกับพรมแดนพมา

มีอยูมากในจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี  

 ในป พ.ศ.2514 ชารล เคยส ไดรายงานเกี่ยวกับผลการคนควาเรื่องประวัติความเปนมา 

ของกะเหรี่ยงในประเทศไทยวา จากประวัติศาสตรของประเทศพมามีหลักฐานแสดงวา กะเหร่ียงได

อาศัยอยูในบริเวณพรมแดนระหวางไทยและพมา เม่ือประมาณ 600 – 700 ปมาแลว อยางไรก็ดี

จํานวนกะเหรี่ยงในประเทศไทยเพิ่มจํานวนมากขึ้นในตอนปลายของศตวรรษที่18 ในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

 กาญจนา อินทรสุนานนท (2553: 278) สรุปไดวา ชาวกะเหรี่ยงโปในภาคตะวันตกของ
ประเทศไทยเปนกลุมที่อาศัยอยูตามแนวตะเข็บชายแดนของประเทศไทยและประเทศเมียนมารมา
นานแลว และเปนกลุมชาติพันธุที่คอยสอดแนมและปองกันแนวชายแดนไทยจนไดรับความไววางใจ
แตงตั้งใหเปนเจาเมืองสังขละบุรี และเม่ือเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ไดเปนนายอําเภอสังขละบุรี 
และในปจจุบันชาวกะเหรี่ยงโปมีความเปนอยูอยางเรียบงายแบบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีการ
ปลูกขาวไรไวพอกิน ปลูกพริกกะเหรี่ยงขาย เด็กๆ ไดรับการศึกษาจากโรงเรียนที่รัฐจัดให มีสถานี
อนามัย และมีการนับถือศาสนาพุทธ ฤาษี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การไดรับองคความรูดนประวัติศาสตร
ทําใหทราบเรื่องราวในอดีตซึ่งเปนประวัติความเปนมา เปนแนวคิดในดานการจัดเก็บสิ่งของใน
พิพิธภัณฑ เปนแนวทางในการจักพิพิธภัณฑทั้งดานวัฒนธรรมที่เปนวัตถุและไมใชวัตถุเพราได
ทราบบรรทัดฐานทางสังคมในวิถีชีวิตความเปนอยู ทั้งยังแสดงใหเห็นขอมูลเกี่ยวกับกายภาพและ
สิ่งแวดลอมเพ่ือนํามาจัดเก็บและจัดการพิพิธภัณฑทองถิ่นชุมชนกะเหรี่ยงโป  
 

2.2 กะเหรี่ยงในจังหวัดราชบุรี 

 ในพื้นที่จังหวดัราชบุรีมีชาวกะเหรี่ยงอาศยัอยูบริเวณแถบตะวันตกองจังหวัดซึ่งเปน

พรมแดนติดตอกับพมาในพรมแดนติดตอกับประเทศพมาในพื้นที่ 2 อําเภอ คือ 

1. อําเภอสวนผึ้ง  ไดแก  ตาํบลบานบึง ตําบลสวนผึ้ง ตาํบลบานคา และตําบลตะนาวศรี 
2. อําเภอปากทอ  แก ตําบลยางหัก 

 ประชากรชาวกะเหรี่ยงในจังหวัดราชบุรีรวมทั้งสิ้นประมาณ 7,302 คน สวนใหญกะเหรี่ยง

เหลานี้เปนกะเหรี่ยงโปหรือตะเลง เดิมมีหลักแหลงอยูแถบลุมนํ้าอิรวดี เม่ือประมาณ 200 ปเศษ ถูก

พมารุกรานจึงพากันหนีขามเทือกเขาตะนาวศรีเขาชายแดนไทยทางอําเภอสังขละบุรี จังหวัด
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กาญจนบุรี และกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ที่จังหวัดราชบุรี ชาวกะเหรี่ยงตั้งบานเรือนครั้งแรกที่

หนองกะเหรี่ยง (ปจจุบัน คือ หมูบานหนองนกกะเรียน อําเภอจอมบึง) อยูมาระยะหนึ่งถุกคนไทย

รุกรานประกอบกับประสบภัยธรรมชาติแหงแลง น้ําในหนองแหงขอด จึงพากันอพยพพวกหนึ่งแยก

ลงไปทางใตตั้งบานเรือนอยูตามเชิงเขาตนแมน้ําเพชรบุรี  

 กะเหรี่ยงในอําเภอสวนผึ้ง 

  กรมศิลปากร (2534: 195)  กะเหรี่ยงในอําเภอสวนผึ้ง เปนกลุมที่ไดอพยพมาจากบาน

หนองกะเหรี่ยง หรือหนองนกกะเรียน ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีรวมเวลาอพยพ

จากพมามาตั้งถิ่นฐานในอําเภอสวนผึ้ง ประมาณ 200 ป อพยพเขามาอยูในไทยเรื่อยๆ สวนใหญ

อพยพมาเพื่อหาที่ทํากินใหม กลุมนี้จะตั้งบานเรือนสูงกวากลุมเดิม เชน ที่บานหวยนํ้าหนัก บานพุ

ระกํา เปนตน  

1. การตั้งถ่ินฐานที่อยูอาศัย 
        กะเหรี่ยงโปนิยมตั้งถิ่นฐานอาศัยตามพ้ืนราบในหุบเขา หรือระหวางหุบเขาไมนิยม

อยูสูงเกิน 300 เมตร จากระดับนํ้าทะเล ชอบตั้งแหลงเปนชุมชนไมอพยพโยกยายบอยๆ เชน 

ชาวเขาเผาอ่ืน ยกเวนถูกรบกวน หรือเกิดภัยธรรมชาติ กะเหรี่ยงโปจะอยูรวมกันเปนกลุมๆ ละ 10 

กวาหลังคาเรือน 

  2.  ลักษณะบานเรือน 

       บานเดิมของกะเหรี่ยงเดิมเปนกระทอมใตถุนสูง มุงดวยหญาคาหรือใบกะพอ พ้ืนปู

ฟากไมไผ เสาไมปอกเปลือก ฝาไมไผสับฟาก ปดกั้นไวหองหนึ่งสําหรับลูกสาว มีระเบียงตรงดาน

สกัดและมีไมไผทําเปนลูกกรงสําหรับเปนหองรับแขก มุมหนึ่งใชเปนหองครัว โดยตั้งแทนดินทําเตา

กอนเสา 

     ปจจุบันการตัง้บานเรือนของกะเหรี่ยง เปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกจิและความนยิม

ของสังคมบานจึงมักสรางเปนหองแถวบาง เปนอาคารถาวรบาง 

     กรมศิลปากร (2534: 197) กลาววาชาวกะเหรี่ยงโป มีชีวติความเปนอยูสัมพันธกับ

ธรรมชาติ ทําใหพวกเขามนีิสัยรักสงบ เปนนักอนุรักษธรรมชาติ ในบริเวณหมูบานกะเหรี่ยงทกุ

หมูบานจะมีตนไมขนาดใหญ และมีสภาพแวดลอมคลายบานสวนคอื จะปลูกตนมะมวง หมาก กลวย 

ออย สมโอ ฯลฯ สําหรับใชรับประทานในครอบครัวและหมูบาน 

  3.  อาชีพ 
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       โดยทั่วไปชาวกะเหรี่ยงประกอบอาชีพเพาะปลูก ในอดีตทําการเพาะปลูกแบบยายที่ 

(Shifting Cultivation) นัยวาเพื่อเปนการพักดินใหฟนตัว 4 – 10 ป ปลอยใหตนไมวัชพืชเติบโตขึ้น 

คลุมดิน จากนั้นจึงหวนกลบัมาปลูกในพนที่ดินเดิม  

     ปจจุบันกะเหรี่ยงตั้งถิ่นฐานอยางถาวร จึงเปลี่ยนมาทําไรแบบไรหมุนเวียน (Land 

Rotation) พืชที่ปลูกไดแก สับปะรด  ออย  ถั่วลิสง  มันสําปะหลัง นอกจากนั้นก็ทํางานรับจางตาม

แหลงเหมืองแรยามวางผูชายเขาปาลาสัตว หาของปา โดยเฉพาะหาน้ําผึ้ง โดยวิธีการตอกทอยขึ้น

ตนไมที่มีรังผึ้งอยูแลวปนขึ้นไปตามทอยที่ตอกไว ผูหญิงกะเหรี่ยงบางคน บางหมูบานมีการทอผา

และยามขาย 

  4.  การแตงกาย 

      กะเหรี่ยงโป  มีวัฒนธรรมในการแตงกายดั้งเดิม  คือ  ผูชาย  นิยมไวผมยาว  ใชผา

โพกทําเปนยอดแหลมยาวออกมาตรงหนาผากคลายกับงวงชาง  ถาเปนชายหนุมใชผาสีสดๆ  โพก  

เชน  แดง  เขียว  เหลือง  ถาเปนชายสูงอายุ  นิยมโพกดวยผาสีดํา  หรือขาว  สวนผานุง  กะเหรี่ยง

โปนุงผาโจงกระเบน  หรือกางเกงคลายกางเกงจีนสีดํา  สวมเสื้อสีดํามีกระดุมหลายเม็ด 

 ผูหญิง  เด็กหญิงชาวกะเหรี่ยงใสเสื้อสีขาว  คอแหลมเปนรูปตัววี (V) เสื้อยาวคลายชุดเล็ก   

ใสลักษณะนี้จนกระทั่งอายุครบ 15 ปหรือกอนมีประจําเดือน  จึงเปลี่ยนมาใสชุดสําหรับหญิงสาว 

 หญิงสาวชาวกะเหรี่ยงนิยมไวผมยาวหวีแสกกลาง  นุงผาถุง  สวมเสื้อทรงกระบอกคอวีผา

ลึกถึงรองอก  แขนในตัวทั้งเสื้อและผาถุงทอดดวยฝายสีดําปนน้ําตาล  ปกดายสีเปนดอกกลมมีแฉก

เปนแนวขวางบริเวณอก  ชายเสื้อและชายผาถุงบักดวยลูกปด  สวยงาม  ปจจุบันนิยมแตงชุดประจํา

เผาในพิธีสําคัญ ๆ  เทานั้น  จึงพบเห็นกะเหรี่ยงทั้งชายหญิงในปจจุบันแตงกายแบบสมัยสากลนิยม 

  5.  ศาสนา 

      ชาวกะเหรี่ยงด้ังเดิมนับถือผี เชื่อวาผีสามารถทํารายคนใหเกิดภัยพิบัติหรือเจ็บปวยได 

นอกจากนี้ยังเชื่อเร่ืองไสยศาสตร  (Black Magic) เชน การเสกหนัง  เสกตะปูเขาทอง  ปลอยคุณ ฯลฯ  

ปจจุบันกะเหรี่ยงนักถือศาสนาพุทธมากขึ้น  มีบางแหงที่นับถือศาสนาศริสต  เชน  ที่บานหวย

น้ําหนัก  อําเภอสวยผึ้ง กะเหรี่ยงที่นับถือศาสนาคริสตสวนใหญเปนกะเหรี่ยงที่อพยพเขามาใหม 

  6.  ภาษา 

      ภาษาของกะเหรี่ยง จัดอยูในตระกูลภาษาจีน – ธิเบต  คือกลุมกาเร็นสนิคแตบาง

แหงบอกวามีความใกลเคียงภาษากลุมธิเบต – พมา ภาษากะเหรี่ยงสะกอ  และกะเหรี่ยงโปไดรับ
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อิทธิพลในตระกูลมอญ เขมร โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษามอญ  การที่ภาษากะเหรี่ยงมีความแตกตาง

กันเนื่องจากความเปนเผาพันธุที่มีจํานวนมากและแตกตางในดานที่อยูอาศัย 

     สําหรับตัวหนังสือกลาวกันวากะเหรี่ยงไมมีตัวหนังสือเปนของตนเองแตอาศัย

ตัวหนังสือของถิ่นที่เขาไปอยูอาศัยใชเปนภาษาของตนเอง  จึงพบวาตัวหนังสือของกะเหรี่ยงที่ใชอยู

ในประเทศไทยคลายกับตัวหนังสือของพมาและมอญ  อยางไรก็ตามพวกกะเหรี่ยงยังเชื่อวาพวกตน

ยังมีตัวหนังสือเปนของตนเองเพราะสืบเน่ืองมาจากตํานานของชาวกะเหรี่ยงที่เลาสืบตอกันมาวา

พระเจาไดพระราชทานหนังสือที่จารึกบนแผนหนังมาใหกะเหรี่ยงซ่ึงเปนลูกคนโตในพี่นอง 7 คน 

กะเหรี่ยงเปนคนซื่อและขยัน  รับหนังสือมาก็ไมไดสนใจวางไวบนตนไมและทํางานตอไป ฝรั่งซ่ึงเปน

คนสุดทองมาพบเขาจึงจึงลอกใสแผนเงินแผนทองไป  สวนหนังสือในแผนหนังถูกมด  ปลวกกินและ

ไกเขาไปคุยเขี่ย กะเหรี่ยงกลับมาจนเย็นมาเอาหนังสือพบรอยไกเขี่ยเขาใจวาเปนตัวหนังสือจึง

นําไปใช เรียกตัวหนังสือน้ีวา “ไล ชั่งวิ” หมายถึงหนังสือไกเขี่ยดวยเหตุนี้เองกะเหรี่ยงจึงใชกระดูกไก

เสี่ยงทายเพราะเชื่อวาเปนผูใหความรู 

  

2.3  ประเภทของเพลงกะเหรี่ยง 

 ปญญา รุงเรือง (ม.ป.ป.: 8-9) ไดจัดทําเอกสารประกอบการสอนวิชาประวัติดนตรีไทย   

โดยตอนหนึ่งไดกลาวถึงดนตรีพ้ืนเมืองวา ดนตรีพ้ืนเมืองหมายถึง ดนตรีของผูคนในอาณาบริเวณใด

บริเวณหนึ่งในวงกวางไมมีเสนพรมแดนกําหนด และดนตรีชนิดเชนน้ันเปนที่เขาใจ ซาบซ้ึง หมายรู 

และ  รูความหมายซึ่งกันและกันเปนอยางดีระหวางผูคนในวัฒนธรรมนั้นๆ บุคคลอื่นนอกวัฒนธรรม   

แมจะสามารถซาบซึ้งกับดนตรีนั้นได แตก็ในระดับจํากัด ตัวอยางเชน ดนตรีพ้ืนเมืองลานนา เวลาที่ 

ชาวลานนาเปาป ดีดซึง ซอ แมแตสวด และแหลเทศน ชาวลานนาเทานั้นที่ซาบซ้ึงที่สุดโดยไมตองมี 

การแปลความ ตีความหรือขยายความแตประการใด แตถาคนนอกวัฒนธรรมไปฟงก็ตองการ

คําอธิบายอยางมากและถึงแมจะอธิบายอยางละเอียดพิสดารเพียงไร ก็ยังไมเขาใจความหมายที่

แทจริงอยูดี คือยังเขาไมถึงความหมายแทจริงภายในชนิดไมตองอธิบาย และถาคนลานนาไปฟง

หมอลําหมอแคนของชาวอีสานเขา แมวาถอยคําบางคําที่มีความหมายใกลเคียงกันก็ยังตองการ

คําอธิบายอยูดี แตถายิ่งเปนคนที่ตางวัฒนธรรมกันมากๆ เชน ใหชาวอีสานและชาวลานนาไปดูโนรา 

หรือฟงเพลงบอกของชาวทักษิณก็ยิ่งตองแปลความกันมากยิ่งขึ้นเพราะนอกจากดนตรีจะแตกตาง

กันมากแลว ก็ยังมีตัวแปรทางภาษาอีกดวย และถึงจะอธิบายกันเทาไรก็ยังไมเขาใจถึงความหมาย

ภายในอยูดี ดนตรีพ้ืนเมืองเดียวกันก็ใชวาจะเปนแบบเดียวกันไปเสียทั้งเมือง ดนตรีพ้ืนเมืองของแต
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ละทองถิ่นยังมีความแตกตางในระเอียดแลวแตความนิยม การถายทอดและการแสดงออกของผูคน

ในทองถิ่นนั้นๆ เชน ดนตรีพ้ืนเมืองอีสานใต กันตรึมที่บานดงมัน ในจังหวัดสุรินทร ก็ตางไปจากที่

บานโคกตาชัยจังหวัดบุรีรัมย   วงสะลอ-ซึง-ป ซึ่งเปนดนตรีพ้ืนเมืองลานนา ที่บานแมสันปาขาม 

จังหวัดลําพูนก็แตกตางไปจากที่แมริมจังหวัดเชียงใหม ในกรณีเชนนี้คําวา “ดนตรีพ้ืนบาน” ก็นาจะ

นํามาใชเรียกดนตรีประจําทองถิ่นได       

 ในทํานองเดียวกัน  ปยพันธ  แสนทวีสขุ (2541:  8) ไดศึกษารวบรวมเรื่องการสรางขอมูล

ทางดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบานอีสาน โดยกลาวถึงลักษณะของดนตรีพ้ืนบานสรุปเปนหัวขอ

ไดดังนี้ 

 1.  ดนตรีพ้ืนบานคือ เสียงดนตรีที่ถายทอดกันมาโดยการจดจําและโดยวาจา เรียนรูผาน

การฟงมากกวาการอาน เปนสิ่งที่ถายทอดมาจากปากตอปาก ไมมีการจดบันทึกไวเปนลายลกัษณ

อักษร 

 2.  ดนตรีพ้ืนบานเปนสมบัติของกลุมชนชาวบาน ผูคนในสังคมพื้นบานมีสวนรวมในการ

สรางบทเพลง ชาวบานรวมกันขับรองรวมกันเลนดนตรี หรืออยางนอยเคยฟงและรูจัก  เน้ือเพลง 

รูจักทํานองมาแตอดีต ไมสามารถระบุไดวาใครเปนผูกําเนิดโดยชัดเจน 

 3.  ดนตรีพ้ืนบานไมมีเน้ือรองหรือทํานองตายตัว เน้ือรองหรือบทเพลงอาจขยายออกไป      

ไดเร่ือยๆ หรือถูกตัดทอนใหสั้นลงก็ไดตามใจคนรอง ผูเลนดนตรีอาจพลิกแพลงทวงทํานองใหแปลก

ออกไปไดหลายทาง โดยไมมีตัวโนตเพลงกํากับ ตอเม่ือภายหลังจึงไดพัฒนามาสูยุคแหงการกําหนด  

ตัวโนตและจดบันทึกเนื้อรองไวเปนลายลักษณอักษร 

 4.  ดนตรีพ้ืนบานมีความเรียบงาย ทั้งในแงของการแสดงออก การขับรอง ทวงทํานองและ

การใชถอยคํา เชน ไมตองใชอุปกรณมาก ใชสํานวนภาษางายๆ ซ้ําคํา ซ้ําวรรค มีทํานองหลัก

ทํานองเดียว รองหรือเลนดนตรีซ้ําไปซ้ํามาหลายๆเที่ยว 

 5.  ผูเลนดนตรี หรือผูขับรองบทเพลงในสังคมพื้นบานอาจเปนเพียงผูสมัครเลน สามารถ

รองหรือเลนไดยามวางและในโอกาสพิเศษ เชน ในเทศกาลตางๆที่มีผูคนมาพบปะชุมนุมกัน

ประกอบกิจกรรมตางๆมิไดยึดถือเปนอาชีพและอาจเปนอีกประเภทหนึ่งคือผูที่มีความสามารถสูงจน

ไดรับ ยกยองวาเปนศิลปนซ่ึงสามารถเลนดนตรีเปนอาชีพได 

 ไขแสง ศุขะวัฒนะ (2519: 1)  กลาววา ดนตรีเปนศิลปะอยางหนึ่งที่มนุษยไดสรางสรรค
ปรุงแตงขึ้นและไดเปนเพื่อนทางดานจิตใจของมนุษยมาชานานแลว คําถามที่วาศิลปะแขนงนี้เร่ิมตน
ขึ้นเม่ือใดไมมีผูใดสามารถใหคําตอบได แตถาอาศัยหลักฐานและขออางอิงทางวิชามานุษวิทยา 
(Anthropology) แลวก็จะกลาวไดวาดนตรีเกิดขึ้นครั้งแรกคือ “ความหวาดกลัว” ปรากฏการณทาง
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ธรรมชาติไมวาการเกิดกลางวันกลางคืน การผลัดเปลี่ยนของฤดูกาล ฟาแลบ ฟารอง ฝนตก น้ําทวม 
แผนดินไหว ลวนเปนสิ่งที่สรางความประหวั่นพรั่นพรึงและความกังวลใจใหแกมนุษย ในยุคนั้นเปน
อันมาก พวกเขามีความเขาใจวาปรากฏการณตางๆ เหลานี้มีทั้งพระที่ดีและรายอยูในตัว ที่ทําใหเกิด
สิ่งเหลานี้ ไมเพียงแตเทานี้มนุษยยังมีความเชื่อถือวา ความงอกงามของพืชพันธุธัญญาหาร การพน
จากภยันตรายจากสัตวรายตางๆ  การฟนหายจากโรคภัยไขเจ็บ ก็ลวนเปนความกรุณาปรานีที่ไดรับ
จากพระเจาทั้งสิ้น 

 ในทํานองเดียวกัน มนตรี ภูงาม (2530: 7)   กลาวถึงดนตรีวา ดนตรีเปนศิลปะอยางหนึ่ง  
ที่ชวยใหมนุษยมีความสุข   สนุกสนานรื่นเริง ชวยผอนคลายความเครียดไดในบางขณะ มีลักษณะ
คลายโอสถขนานหนึ่งที่สามารถชวยคนไขที่ปวยทางใจใหมีอาการดีขึ้น  การขับรองมีความเกี่ยวของ
กับชีวิตมนุษยตั้งแตเกิดจนกระทั่งตายอาจเกี่ยวของในรูปแบบของการบันเทิงโดยตรง เกี่ยวของโดย
ขนบธรรมเนียมประเพณีและโดยลักษณะอ่ืนๆ ทุกคนยอมรับวาดนตรีเปนสิ่งที่มีประโยชนเปนปจจัย
ที่สําคัญอันหน่ึงที่จะขาดเสียมิได ทวาแตละคนไมสามารถจะตักตวงประโยชนและความสุขนั้นไดไม
เทาเทียมกันซ่ึงขึ้นอยูกับประสบการณของแตละคน  การขับรองมีมาตั้งแตดึกดําบรรพ (Primitive 
Age) สันนิษฐานวาเกิดมาพรอมๆ กับมนุษยที่เร่ิมมีอารยะธรรมและวัฒนธรรมที่สอดคลองกันอยาง
ตอเนื่อง โดยถือวาดนตรีเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมประจําชาติ นักปราชญไดพยายามจะศึกษาหา
หลักฐานเกี่ยวกับตนกําเนิดของดนตรีที่แทจริง แตไมสามารถจะชี้ชัดลงไปไดวาดนตรีมีกําเนิด
อยางไร  จะทําไดเพียงตั้งขอสันนิษฐานเทานั้น  เชน ดนตรีอาจเกิดจากเสียงพูดคุย เกิดจากเลียน
เสียงธรรมชาติหรือจากเสียงสัญญาณตางๆ อยางไรก็ตามก็ไดพบวาดนตรีในสมัยโบราณมีสวน
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของมนุษยมากกวาปจจุบัน  เปนการแสดงออกถึงจิตวิทยา  สังคม  
ศาสนา  การสักการะ บูชา และภาษาในการติดตอ  การสรางเสียงหรือรองรําทําเพลงของคนโบราณ
นั้นประกอบไปดวยความหมายทั้งสิ้น และจะสัมพันธกับความรูสึกนึกคิดเสมอ นอกจากนี้ ปญญา   
รุงเรือง (2541 : 120)ไดกลาวไววา ในการศึกษาเรื่องราวทางดนตรีของมนุษย เราจําเปนจําเปนตอง
มีความรูเรื่อง “ดนตรี” เสียกอนแลวจึงจะเขาใจดานความสัมพันธระหวางดนตรีกับวัฒนธรรม ทั้งน้ี
เปนเพราะวาดนตรีเปนผลิตผลที่มีลักษณะเฉพาะ เปนผลงานของมนุษยที่มีความเปนเอกภาพ ซึ่ง
สามารถดํารงอยูไดก็ตอเม่ือมีการใชดนตรีรวมกันระหวางผูคนในสังคม ไมใชอยูโดดเดี่ยวเฉพาะตัว
ดนตรีเอง ดังน้ันจึงตองมีการศึกษาวิเคราะหกันใน 3 ประเด็นคือ 1)ความคิดรวบยอดทางดนตรี 2)
พฤติกรรมของคนในสังคมที่เกี่ยวของกับดนตรี 3) ตัวดนตรีประเภทของเพลงกะเหรี่ยง  สุริยา รัต
นกุล (2524 : 80-92)  ไดกลาวไวดังนี้สังคมกะเหรี่ยงโดยทั่วไปเปนสังคมที่อยูตามปาตามเขา
โดยทั่วไปเปนสังคมที่อยูตามปาตามเขาหางไกลจากเครื่องบันเทิงชนิดตางๆ  เครื่องบันเทิงของ
กะเหรี่ยงจึงอยูที่การสนทนาปราศรัยกันตอนกลางคืนเวลากลับจากทํางานในไรแลว  และการรวมวง
กันฟงนิทาน  ผูที่เลานิทานเกงก็จะมีผูนิยมชมชอบมากสิ่งที่นิยมชมชื่นของหนุมสาวอยางหนึ่งก็คือ
การพบปะเกี้ยวพาราสีกับหญิงสาวที่ชอบพอกันจริงๆ  เทานั้น  ชายที่แตงงานแลวจะไปพบปะ
สนทนากับหญิงสาวในทํานองนี้ไมไดเลย  ถาใครทําก็จะไดรับความรังเกียจจากสังคมมากไมมีผูคบ
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คาสมาคมดวย  บางครั้งก็ถึงขนาดตองยายบานไมอยูหมูบานอ่ืน  หากชายที่มีภรรยาแลวไปมี
ภรรยาคนใหมอีกในสังคมกะเหรี่ยงถือวาเปนการผิดผีขนาดหนัก  หมอผีจะเปนผูลงโทษใหอุมหมูตัว
โตโปพรอมกับภรรยาคนที่สอง  เดินเวียนรอบหมูบาน 3 รอบ เปนการประจานตนเอง  และผูชายยัง
ตองจายเงินใหหญิงที่ตกเปนภรรยาคนที่สองแลวถูกแยกไมใหอยูกินเปนสามีภรรยากันอีกตอไป  
และหากหญิงมีสามีแลวมีชูจะตองถูกประจานโดยใหหญิงน้ันและชายชูแกเสื้อผาปกปดเฉพาะทอง
ลางนิดเดียวใหสองคนนี้ชวยกันหามหมูตัวใหญขนาด 5 กํามือ (วิธีวัดของกะเหรี่ยงใชวัดความสูง
ของหมู)  ซึ่งถือวาเปนหมูที่มีขนาดใหญมากหามหมูนี้ไปรอบหมูบานสามรอบ  ปากก็รองประจาน
ตนเองวาตนไดทําความผิดเชนนี้ ๆ  เปนการทําไมดีขอใหคนอ่ืนอยาเอาเยี่ยงอยาง  หมอผีจะเดิน
ตามมาขางหลังและเฆี่ยนหญิงชายคูนั้นดวยหวาย  เสร็จแลวก็จะมีการฆาหมูตัวน้ันเลี้ยงผีเจาที่  
เน่ืองจากกะเหรี่ยงถือเร่ืองพรหมจรรยของหญิงเปนเรื่องใหญและการทําผิดเรื่องชูสาวเปนเรื่อง
เสียหายขนาดหนังตองเลี้ยงผี  และทําพิธีมากมาย  ดังน้ันเรื่องการเกี้ยวพาราสีจึงเปนเรื่องของหนุม
สาวโดยเฉพาะ  และจะตองเปนหนุมสาวที่พอใจกันจริง ๆ ดวย  เม่ือหนุมสาวเกี้ยวพาราสีกันจะใช
ถอยคําเปรียบเทียบที่ไพเราะถือกันวาใครพูดเชนน้ันไดก็เปนสิ่งที่ดี  เปนที่นิยมของเพื่อหนุมดวยกัน
ที่จะมาขอฝกหัดดวย 
 กาญจนา อินทรสุนานนท (2553: 279) อัตลักษณในปจจุบันของชุมชนกะเหรี่ยงโป อัต
ลักษณที่พบไดแก การแตงกาย ประเพณีและพิธีกรรม ดนตรีและการแสดงซึ่งในกลุมของอัตลักษณ
ของชาวกะเหรี่ยงโปไดอยางชัดเจนจากลักษณะของเครื่องดนตรี ลักษณะบทเพลง การรองเพลง 
การแสดงทาทางเตนรําประกอบดนตรี ตลอดจนการแตงกายของนักดนตรีและผูแสดง ซึ่งจะใช
บรรเลงและแสดงในประเพณีและพิธีกรรมซึ่งมีตลอดปของชาวกะเหรี่ยงโป 
 ณรงคชัย  ปฏกรัชต  และคนอื่นๆ (2542:  บทคัดยอ) ไดทํางานวิจัยเรื่อง ดนตรีของ ชนเผา
กะเหรี่ยงสะกอในพื้นที่มูเสคี ผลวิจัยพบวา ดนตรีมีบทบาทตอสังคม และวัฒนธรรมชนเผากะเหรี่ยง
สะกอ 2 ลักษณะ คือ ดนตรีตามแบบแผนดั้งเดิม และเพื่อความบันเทิง เครื่องดนตรี  มี 4 ประเภท  
คือ  เครื่องดีด  ไดแก  เตหนา  เครื่องสี  ไดแก  สะลอ  เครื่องตี  ไดแก  กลองกบ  กลองเดอ  และ
โม เครื่องเปา  ไดแก  ขลุยปออู  และแกว  แนวดําเนินทํานองพบการเคลื่อนที่ 3 ลักษณะ  คือ  แบบ
กระโดดขามขั้น แบบเรียงตามลําดับ และแบบซ้ําตัวโนต รูปแบบมีลักษณะทอนเดียว (Strophic 
Form) และแบบสองตอน (Binary Form) พิสัยของทํานองมีระยะไมเกิน 1 ชวงทบเสียง 
 เพลงขับรองของชาวกะเหรีย่งตามที่ สุริยา รัตนกุล (2524: 80–92) ศกึษาไวนั้นพบวามีทั้ง

เพลงที่ผูเฒาผูแกรอง  ฝายหญิงรองหญิงชายรองโตตอบกันและเพลงที่ผูใหญรองสั่งสอนลูกหลาน มี 

6 ประเภท ดังนี้ 

1. เพลงที่รองในงานศพ 
2. เพลงคนเฒาคนแกรองสั่งสอนหนุมสาว 
3. เพลงหนุมสาวแสดงความรกัความคิดถึงกัน 
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4. เพลงเบ็ดเตลด็ที่รองในงานมงคล 
5. เพลงกลอมเด็ก 
6. เพลงที่แตงขึน้ใหม 

 

 เพลงที่รองในงานศพ 

  งานศพเปนงานที่สําคัญที่สุดในชีวิตของชาวกะเหรี่ยง  พ่ีนองเพ่ือนฝูงและคนรูจักแมจะ

ตางหมูบานจะมากันหมด  ถาใครไมไปงานศพก็ถือวาเปนคนใจดําเหลือเกิน  เขาจะเก็บศพวางไว

กลางบาน  บางครั้งก็เอาผาคลุมไวเฉย ๆ บางครั้งก็ใสโลงถาครอบครัวผูตายมีฐานะดีการรองเพลง

ตอนหัวค่ําจะเปนเพลงโศกเศรา ตอนดึกเปนเพลงหนุมสาวโตตอบกันซ่ึงไมเกี่ยวกับความตายเลย  

เพียงแตเนื้อเพลงไมไดเจาะจงที่จะเกี้ยวพาราสีกันอยางออกหนาออกตานอกจากนั้นยังมีเพลง

เบ็ดเตล็ดตาง ๆ  อีกที่นํามาขับรองในงานศพ 

  

 เพลงคนเฒาคนแกรองสั่งสอนหนุมสาว 

  เพลงนี้ไมจําเปนตองรองในงานศพ  แตถาคนเฒาคนแกจะรองเพลงนี้ในงานศพก็ไดจะ

ใชรองในงานอื่น ๆ  ก็ได เชน งานขึ้นบานใหม  งานผูกขอมือผูกขวัญกอนที่จะลงมือทําไรในเดือน

พฤษภาคม  ใจความสําคัญที่รอง เชน สอนใหเด็กหนุมเด็กสาวระมัดระวังตนในการกินอยู  อยากิน

สิ่งของที่เสพติด  เวลาจะกินอะไรควรพิจารณาดวยความระวัง , สอนใหปรึกษาผูใหญกอนเวลาที่จะ

ลงมือทําอะไร  เปนตน  เน้ือเพลงประเภทนี้ยาวมาก  คนเฒาคนแกขับรองสั่งสอนคนหนุมลาวได

เปนชั่วโมง  โดยมีเนื้อเพลงที่แตกตางกันไป 

 

 เพลงหนุมสาวแสดงความรักความคิดถึงกัน 

  เพลงชนิดนี้มีเน้ือเพลงมากมาย  เปนเพลงที่สามารถขับรองเลนๆ  คนเดียวแกเหงา

เวลาที่ทํางานในไรก็ได  ชายหนุมจะรองใหหญิงสาวฟงและหญิงสาวรองโตตอบในเวลาที่สนทนากัน

ในตอนเย็นก็ไดไมถือเปนเพลงตองหาม  ใจความของเพลงชนิดนี้สวนมากแสดงถึงความรักความ

คิดถึงอยากอยูใกลชิดกับคนรักโดยเปรียบเทียบธรรมชาติที่สวยงามโนมนาวใจใหผูฟงมีอารมณ

ละเอียดออนคิดถึงเรื่องความรัก 
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 เพลงเบ็ดเตล็ดที่รองในงานมงคล 

  เปนเพลงที่รองแสดงความราเริงเชนในงานปใหม  เม่ือเก็บเกี่ยวสิ่งของในไรเสร็จแลว  

งานขึ้นบานใหม  หรืองานแตงงาน  เปนตน  งานกินเลี้ยงตอนขึ้นบานใหมมักจะมีผูเฒาผูแกรอง

เพลงชนิดนี้  ใจความสําคัญคือสั่งสอนใหมีความสามัคคีตอกันเพราะจะทําใหมีพลังมีความศักดิ์สิทธิ์

และมีความสุขสวัสดี 

 เพลงกลอมเด็ก 

  เพลงกลอมเด็กเปนเพลงเกาแกของกะเหรี่ยง  กะเหรี่ยงที่เปนคริสเตยีนจะไมกลอมเด็ก

เชนนี้  เด็กหนุมสาวที่มาเรียนสูง ๆ ในเมืองก็ไมมีใครรองได  ดังนั้นจึงคาดวาในที่สุดประเพณนีี้คง

จะสูญไปเชนเดียวกับประเพณีของชาติในอาเซียอาคเนยอีกหลายชาต ิ

 ตามประเพณกีะเหรี่ยงดั้งเดิมรักทะนุถนอมเด็กมาก  และนิยมกลอมลูกใหนอน  ทั้งน้ีไม

เฉพาะมารดาเทานั้น  บิดาหรือญาติทั้งชายและหญิงกจ็ะกลอมเด็กไดและไมถือวาเปนเรื่องอับอาย 

 

 เพลงที่แตงข้ึนใหม 

  เพลงชนิดนี้ใชเน้ือรองภาษาไทยปนกับภาษากะเหรี่ยงสวนมากเนื้อความซ้ํากัน  คือ  

ภาษาไทยก็แปลภาษากะเหรี่ยงวรรคที่เพ่ิงรองผานมา  ภาษากะเหรี่ยงก็แปลเนื้อความภาษาไทย

วรรคที่เพ่ิงรองผานมาทํานองที่ใชเปนทํานองสากล  ซึ่งอาจจะนํามาจากเพลงไทยสากลหรือเพลง

ฝร่ังก็ได  ที่นาสังเกตคือเพลงประเภทนี้ไมมีการเอื้อนเสียง  และนิยมใชเครื่องดนตรีกีตาร  เปน

เครื่องประกอบ  ไมใชเครื่องดนตรีแบบด้ังเดิมของกะเหรี่ยงที่เปนเชนน้ีเพราะเพลงประเภทนี้เพ่ิง

แตงฟงกับเม่ือประมาณสิบปมานี้เอง  ผูแตงก็เปนกะเหรี่ยงที่นับถือศาสนาคริสต  จึงมีความสามารถ

ในการเลนกีตารและรองเพลง   

 

2.4 เอกสารที่เก่ียวกับวัฒนธรรม 

 รัตนา อัตภูมิสุวรรณ (2542:  5-9)  ไดรวบรวมความหมายของคําวาวัฒนธรรม ลักษณะ

ของวัฒนะธรรม ประเภทของวัฒนธรรม ความสัมพันธระหวางมนุษย สังคม และวัฒนธรรม โดย

อางอิงถึง 

  1.  คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ใหความหมายวัฒนธรรมไวตามประกาศสํานัก

นายยกรัฐมนตรีเรื่องใหใชแนวทางในการรักษา สงเสรมิ และพัฒนาวัฒนธรรม พุทธศักราช 2529 วา 
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“วัฒนธรรมเปนวิถีการดําเนนิชีวติของสังคม เปนแบบแผนการประพฤติ ปฏบิัติ และการแสดงออก

ซึ่งความรูสึกนึกคิดในสถานการณตางๆที่สมาชิกในสงัคมเดียวกัน” 

  2. เสฐียรโกเศศ ใหความหมายวาวัฒนธรรมเปนสิ่งที่มนุษยเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรอื

ผลติสรางขึ้นเพื่อความเจริญงอกงามในวิถชีีวติของสวนรวมและสามารถถายทอดกันไดเลยีนแบบกนัได 

 แลวสรุปความหมายของวัฒนธรรมไววา วัฒนธรรมเปนลักษณะเฉพาะของแตละสังคม 

ดังน้ันวัฒนธรรมบางสวนอาจแตกตางกันคลายคลึงกับวัฒนธรรมของสังคมอ่ืนตามแตสภาพภูมิ

ประเทศและประวติศาสตรของแตละสังคม ทั้งวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษยอันเกิดจากความคิด

สรางสรรคของมนุษย แลวไดยึดถือปฏิบัติจากชนรุนหนึ่งมายังชนอีกรุนหนึ่งจนถึงปจจุบัน 

วัฒนธรรมมีลักษณะดังน้ีคือ วัฒนธรรมเปนพฤติกรรมที่ตองเรียนรู วัฒนธรรมเปนมรดกแหงสังคม

โลก วัฒนธรรมเปนวิถีชีวิต วัฒนธรรมเปนสิ่งที่อยูเหนืออินทรีย และประเภทของวัฒนธรรม  รัตนา  

อัตภูมิสุวรรณ อางอิงถึงนักวิชาการ โดยแบงประเภทของวัฒนธรรมออกเปน 4 กลุม ดังนี้ 

  1.  นักสังคมวิทยาสวนใหญแบงวัฒนธรรมออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 

  1.1 วัฒนธรรมที่เกี่ยวของวตัถุ ไดแก สิ่งของหรือวัตถุทีผ่ลติสรางขึ้นมา 

  1.2   วัฒนธรรมที่ไมเกี่ยวของกบัทางวตัถุ ไดแก ภาษา ความคิด คานิยม ประเพณี  

เปนตน 

  2.  นักสังคมวทิยาบางทาน เชนโรเบิรต ไบเออรเสตรท (Robert  Bierstedt) ไดแบง

วัฒนธรรมเปน 3ประเภทคอื 

        2.1   วัฒนธรรมทางดานวัตถ ุ

        2.2   วัฒนธรรมทางดานความคิด 

2.3   วัฒนธรรมทางดานบรรทัดฐาน เชน กฎหมาย กฎระเบียบ ขนบธรรมเนียม

ประเพณี จารีตประเพณี  วถิีประชา และมารยาทสังคม เปนตน 

  3.  พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2548 ไดแบงวัฒนธรรมออกเปน 4 

ประเภทคือ 

  3.1   วัตถุธรรมไดแก การประดิษฐคิดคนสิ่งใหมๆ เชนการสรางสิ่งอํานวยความ

สะดวกในชวีติประจําวัน การสรางเครื่องมือเครื่องใชเปนตน 

  3.2   คติธรรม ไดแก วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักในการดําเนินชีวิต เกี่ยวของกับ

ศีลธรรม ความเชื่อ และคานิยมตางๆ เชน ความซื่อสัตยสุจริต ความขยันหม่ันเพียร ความสุภาพ

ออนโยน   ความสามัคคี ซึ่งเปนคติธรรมชวยสรางเสริม ปรับปรุง พัฒนาทัศนาคติ ความเชื่อ และ

คานิยม แลวนําไปชวยแกปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในสังคมได 
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  3.3   เนติธรรม   เปนวัฒนธรรมที่เกี่ยวระเบียบวินัย กฎเกณฑ และกฎหมายตางๆ 

รวมทั้งประเพณีที่คนสวนใหญถือปฏิบัตสิืบตอกันมาจนเปนแบบอยางเดียวกัน 

  3.4  สหธรรม หมายถึงวัฒนธรรมทางสังคมที่ใชในการติดตอสัมพันธกับคนอื่น เปน

มารยาทที่ควรปฏิบัติ เชน มารยาทในการรับประทานอาหาร มารยาทในการตอยรับแขก มารยาทใน

การแสดงความเคารพทั่วไปและมารยาทสงัคมตางๆ 

 4.  แบงวัฒนธรรมออกตามขนาดของสังคม ซึ่งแบงออกเปน 2ประเภท 

  4.1  วัฒนธรรมหลัก หมายถึง วัฒนธรรมของสังคมใหญ ซึ่งสังคมใหญนั้นจะเปน

สังคมที่ประกอบไปดวยสังคมยอยๆหลายสังคม เชนสังคมไทย มีการสื่อสารโดยใชภาษาไทย  เปน

สื่อกลาง 

  4.2   วัฒนธรรมยอย  หมายถึง  รูปแบบพฤติกรรมของคนกลุมใดกลุมหน่ึงที่มี

ลักษณะเดนเปนเอกลักษณของตนในสังคม ไดแกวัฒนธรรมยอยทางเชื้อชาติ วัฒนธรรมยอยทาง

ชีวิต ความเปนอยู วัฒนธรรมยอยตามทองถิ่น วัฒนธรรมยอยเชิงอาชีพ เปนตน 

 จากความสัมพันธระหวางมนุษย สังคมและวัฒนธรรม จะเห็นไดวามนุษยเปนผูกอตั้งและ

สรางสรรคสังคม ขณะเดียวกันสังคมก็เปนผูใหกําเนิดมนุษยตลอดจนใหการอบรมเรียนรูกฎเกณฑ

ระเบียบสังคมและสามารถถายทอดสิ่งที่เปนมรดกทางสังคมในรูปแบบตางๆทั้งวตัถุสิ่งของ 

สิ่งประดิษฐตางๆ ขนบธรรมเนียมประเพณีและมารยาทในการอยูรวมกัน สรางกฎระเบียบขึ้นภายใน

สังคม จากชนรุนหน่ึงไปสูชนอีกรุนหน่ึงจนกลายเปนวฒันธรรม ดังนั้นมนุษยสังคมและวัฒนธรรมจึง

มีความสัมพันธกันอยางแนบแนนไมอาจแยกออกจากกันได 

 ในลักษณะเดยีวกัน กฤษณา  วงษาสันต และคนอื่นๆ (2542: 88-89) ไดรวบรวมการแบง

ประเภทวัฒนธรรมโดยอางอิงถึงสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ซึ่งแบงวัฒนธรรม

ออกเปน 5 ประเภทดังนี้ 

 1.  ศิลปกรรม (The Arts) ไดแกภาษา วรรณกรรม การละคร นาฏศลิป ดนตรี 

จิตรกรรม สถาปตยกรรม ประติมากรรม และศลิปะการแสดงอื่นๆ ฯลฯ 

 2.  มนุษยศาสตร (Humanities)  ไดแกคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ธรรมเนียม 

ประเพณี กฎหมาย การปกครอง ประวัตศิาสตร โบราณคดี ปรัชญา ศาสนา ฯลฯ 

 3.  การชางฝมือ (Practical Craft) ไดแก  การเย็บปกถกัรอย  การแกะสลัก การทอ  

การจักสาน  การทําเครื่องถม เครื่องเงิน เครื่องทอง ฯลฯ 

 4.  กีฬา นันทนาการ (Sport and Recreation) ไดแก มวยไทย กระบีก่ระบอง ตะกรอ 

การละเลนพ้ืนเมือง ฯลฯ 
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 5.  คหกรรม (Domestic Arts) ไดแก ระเบียบในเร่ืองการกินอยู มารยาทในสังคม   

การแตงกาย การตกแตงเคหะสถาน ฯลฯ 

 แลวสรุปวาวฒันธรรมอาจแบงออกเปนกี่ประเภทและจะแบงโดยใชเกณฑอะไรก็ได  แตสิ่ง

สําคัญอยูที่วา เม่ือแบงแลวเราสามารถนําเอาวัฒนธรรมทั้งหลายที่มีอยูในสังคม จําแนกลงใน

วัฒนธรรมประเภทใดประเภทหนึ่งไดครบถวนไดผลตรงตามวัตถุประสงค ยอมถือไดวาวัฒนธรรม

ถูกแบงออกเปนประเภทตางๆตามจุดประสงคนี้แลว 

 สุกรี  เจรญิสขุ  (2530: 38) ใหความหมายวา ดนตรีชาตพัินธุวทิยา เปนการศึกษาดนตรใีด                     
ก็ตามที่รวมทัง้ดนตรี และ องคประกอบทางวัฒนธรรมเขาไปดวย และ เปนการศึกษาดนตรขีอง ชาติ
พันธุอ่ืน โดยสามารถแบงการศึกษาได 2 ลักษณะ คือ 
   1.  เปนการศึกษาดนตรีใด ๆ ก็ตามที่ไมใชดนตรีตะวันตก (Non-Western Art Music)                
ซึ่งรวมทั้งดนตรียุโรปโบราณ และ ที่อ่ืน ๆ ที่ยังคงเหลอือยู 

  2.  เปนการศึกษาดนตรีทุกรูปแบบในทองถิ่นใดทองถิ่นหน่ึง ดนตรีพ้ืนเมือง ดนตรีของ

ชน กลุมนอย ดนตรีสมัยนิยม ดนตรีเพ่ือการคา ฯลฯ 

 นิรันดร  ภักดี (2542: 10) ใหความหมายวา ดนตรีชาติพันธุวิทยา เปนสาขาหนึ่งของ
ดนตรีวิทยา โดยเนนการศึกษาดนตรีของกลุมชน หรือ ชาติพันธุที่อยูนอกดนตรีตะวันตก ไดแก 
ดนตรีพ้ืนบาน ดนตรีของชนกลุมนอย เปนตน โดยที่การศึกษาเนนการศึกษาดานดนตรีเปนหลัก 
และมีการศึกษาในเรื่องบริบทของดนตรี โดยใชกระบวนการศึกษาทางดนตรีวิทย และทาง
มานุษยวิทยา 

 ดังน้ันจึงกลาวสรุปไดวา มานุษยดนตรีวิทยา (Ethnomusiclogy)ไดวาเปนการศึกษา             
สาขาหนึ่งที่เนนการศึกษาดนตรีของกลุมชน หรือชาติพันธที่อยูนอกดนตรีตะวันตก  ดนตรีชาติพันธุ
วิทยา  เปนการศึกษาดนตรีและบริบทตาง ๆ ที่อยูรอบขาง ไดแก ดนตรีพ้ืนบาน ดนตรีของ ชนกลุม
นอยดนตรีสมัยนิยม รวมทั้งดนตรีด้ังเดิม และเครื่องดนตรีตาง ๆ ทั้งน้ีเนนการศึกษาทางดานดนตรี
เปนหลัก โดยใชกระบวนการศึกษาทางดนตรีวิทยา และมานุษยวิทยา 

 

2.5 ทฤษฎีเก่ียวกับเสยีง 
  พระเจนดุริยางค  (2531: 22-26)  ไดกลาวถึงอคุสติค  (Acoustics)  วาเสียงมีกําเนิดจาก
การสั่นไหวของวัตถุโดยมีอากาศเปนสื่อนํามากระทบโสตประสาท  และอคุสติคเปนวิทยาศาสตรแหง
เสียง  ซึ่งรวมกฎตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการสั่นไหวของวัตถุ  รวมทั้งเหตุที่ทําใหเกิดการสั่นไหวนั้นเสียง
ตองอาศัยอากาศเปนสื่อนําพาไปเปนกระแส  ถาไมมีอากาศก็ไมมีเสียง  แมวาจะมีการสั่นไหวของ
วัตถุก็ตาม  ฉะน้ันเม่ือวัตถุใดถูกกระทําใหมีการสั่นไหวขึ้นมาอากาศที่อยูรอบ ๆ วัตถุนั้นก็จะถูก
กระทบกระเทือนทําใหกระแสขยายตัวออกเปนวงคลื่น 
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  การสั่นไหวของสายกับวัตถุอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะตางกันยอมมีการแตกตางกันตามลักษณะ

ของวัตถุที่ใช  การสั่นไหวของสายถามีการแกวงไปมาชามากทําใหไมเกิดเสียง  แตถาการสั่นไหวมี

กําลังแกวงไปมาอยางเร็วถึง  16  ครั้งตอวินาที  ทําใหเกิดเสียงขึ้น  ถาการสั่นไหวมีการสั่นอยาง

สม่ําเสมอก็เปนเสียงที่ฟงไดสนิท  (Sound)  แตถาการสั่นไหวไมสม่ําเสมอ  คือมากบางนอยบางเปน

เสียงรําคาญหู  (Noise)  อาการของการสั่นไหวนี้ถาสั่นไหวเร็วเสียงนั้นมีระดับเสียงสูง  และวิถีแหง

การเคลื่อนที่ของกระแสเสียงมักเกี่ยวกับลักษณะของอากาศที่แวดลอมอยูรอบ ๆ วัตถุที่สั่นไหวนั้น  

คือ  ถาอากาศรอนกระแสเสียงเคลื่อนที่ไดดีกวาอากาศเย็น 

  ณรุทธ  สุธจิตต  (2535: 17-18)  ไดกลาวถึงเรื่องเสียง  (Sound)  วามีความแตกตางไป

จากเสียงรบกวน  (Noise)  เน่ืองจากการทําใหเกิดเสียง  (Sound)  เปนลักษณะของการสั่นสะเทือน

ของอากาศอยางสม่ําเสมอ  สวนเสียงรบกวน  (Noise)  เกิดจากการสั่นสะเทือนของอากาศที่ไม

สม่ําเสมอเสียงดนตรีที่เกิดจาก  การเปา  การรอง  การดีด  และการสี  เปน  Tone  หรือ  sound  

เพราะการสั่นสะเทือนเปนไปอยางสม่ําเสมอ  และไดกลาวถึงคุณสมบัติของเสียง  4  ประการ  คือ   

   1. ระดับเสียง  (Pitch)  หมายถึง  ความสูงต่ําของเสียงในเชิงกายภาพ  เม่ือความถี่

ของการสั่นสะเทือนเร็วเสยีงสูง  ในทางกลับกันถาความถี่ของการสั่นสะเทือนเชาเสียงต่ํา  โดยหูของ

คนสามารถแยกเสียงไดตั้งแตระดับความเร็ว  20  ครั้งตอวินาที  ถงึ  20,000  ครั้งตอวินาที  เปยโน

มีเสียงที่มีความถี่ตั้งแต  30-4,000  ครั้งตอวินาท ี

   2. ความยาวของเสียง  (Duration)  เสียงดนตรีอาจจะมีความแตกตางกนัในเรื่องของ

ความยาวของเสียง  เชน  เสียงสั้น  หรือเสียงยาวมาก ๆ คุณสมบัตขิอน้ีเปนพ้ืนฐานในเรื่องของ

จังหวะ  (Rhythm)   

   3. ความเขมของเสียง  (Intensity)  เสียงอาจจะมีความแตกตางจากเบาไปดัง  

คุณสมบัตินี้ทาํใหเกิดจังหวะดานดนตรี  คือ  จังหวะเนน  ซึ่งเปนพ้ืนฐานขององคประกอบดนตรีใน

เรื่องเก่ียวกับความดังเบา 

   4. คุณภาพของเสียง (Quality)  คุณภาพของเสียงดนตรีแตละชนิดยอมแตกตางกันไป           

ซึ่งเกิดจากคุณสมบัติทางกายภาพของการสั่นสะเทือน 

  คุณสมบัติทั้ง  4  ประการของเสียง  รวมกันทําใหเกิดเสียงดนตรีที่หลากหลายจนทําให

ดนตรีเปนศลิปะอยางหนึ่ง  โดยสรุปไดวาเสียงดนตรีมีไดตั้งแต  ต่ํา-สูง , สั้น-ยาว , เบา-ดัง  และ

เสียงที่แตกตางกันของเครื่องดนตรีแตละชนิด 

   1) เสียง และระบบสิ่งแวดลอมของเสียง 
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   วาสิษฐ  จรัณยานนท  (2538: 2-3)  ไดกลาวถึง  เสียง  และระบบแวดลอมของเสยีงวา  

ระบบที่ทําใหเกิดเสียงตองมีองคประกอบ  3  ประการ  คือ 

     1. แหลงที่เกิดเสยีง  โดยเสียงตองมีกําเนิด  และไดรับการกระตุนใหเกดิขึ้นดวย

วิธีการอยางใดอยางหนึ่ง 

     2. อากาศ  ซึ่งเปนเครื่องมือในการเผยแพรเสียงจากแหลงทิ่เกิดเสียง  และนอกจาก

อากาศแลว  ยังมีวัสดุอ่ืน ๆ อีกเปนจํานวนมากที่เปนมัชฌิม  (ตัวกลาง, ตัวสื่อ)  ในการเผยแพรดัง

คํากลาว ทีว่า  “การเคลื่อนที่ของเสียงจากตัวกอกําเนดิเสียง  ตองอาศัยตวักลางในการถายโอน

พลังงานการสั่นของตัวกอกาํเนิดเสียงนั้นไปยังที่ตาง ๆ”  (กรมวิชาการ, 2542: 3) 

     3. มีหูฟง หรือ  เครื่องมือรับเสียง 

  จากองคประกอบทั้ง  3  ประการ  ยังมีสิ่งแวดลอมของระบบที่มีบทบาทเปนอยางมาก  

คือ  แหลงเกิดเสียง  อาจจะเปนสายซอ  ลิ้นป  หรือสายเสียงในลําคอ  ที่ถูกกระตุนใหเกิดการ

สั่นสะเทือน  แตพลังงานที่จะทําใหเกิดเสียงมีนอยมาก  จําเปนจะตองสรางสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการ

ขยายเสียง  เชน  สายซอยึดกับกลองซอ  เปนตน  สิ่งแวดลอมน้ีเองทําใหเสียงมีคุณภาพ  และดัง

ขึ้น  ในทางฟสิกสถือวาเครื่องดนตรี  คือ  อุปกรณที่สามารถสรางความสั้นสะเทือนใหเกิดขึ้นแก

บรรยากาศใกลเคียง  ตองมีอุปกรณที่ประกอบดวยตัวสรางความสั่นสะเทือน  ( Vibrator)  และตัว

กําธร  (Resonator)  (วาสิษฐ  จรัณยานนน. 2538: 3; อางอิงจาก Anfilov. 1966: 60)  ซึ่งเครื่อง

ดนตรีสวนใหญ  มีลักษณะทั้งสองประการ  ประกอบอยู   แตเครื่องดนตรีบางอยางมีเพียงตัวสราง

ความสั่นสะเทือนแตอยางเดียว 

  2) ธรรมชาตขิองเสียง 

   ประสิทธิ์  เลียวสิริพงศ  (2533: 57-58)  ไดกลาวถึงธรรมชาติของเสียงวา เสียงเปน

พลังงานที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุกับอากาศ  เสียงที่ดังแตละเสียงมีคุณสมบัติ  4  ประการ             

พรอมกันในทันที  คือ 

     1. ระดับเสียง  (Pitch)  ซึ่งขึ้นกับความถีข่องการสั่นสะเทอืนตอวินาที  

(Frequency)             ซึ่งวัดคาไดโดยมีหนวยวัดเปนเฮิรทซ  (HZ) 

     2. มีความเขมของเสียง  (Density)  ซึ่งขึ้นกับความกวาง  (Amplitude)  ของชวง

การสั่นสะเทือน  สามารถวัดคาไดโดยมีหนวยวัดเปนเดซิเบล  (dB)  ศัพทสามัญทัว่ไปใชคําวา  

Volume  สวนทางดนตรีนิยมใชคําวา ไดนามิค  (Dynamic) 

     3. ระยะเวลา  (Duration)  ซึ่งจะนานมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับธรรมชาติของวตัถุที่

เกิดเสียง  ใชหนวยเวลาเปนหนวยวัด 
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     4. คุณภาพของเสียง  (Timbre)   ซึ่งขึ้นอยูธรรมชาติของวตัถุทีเ่กิดเสียง  ซึ่งทําให

เกิดรูปรางของลําเสียง  (Envelope)  ที่แตกตางกันไปรูปรางของลําเสียงขึ้นกับจุดเริ่มเกิดเสียง  

(Attack) กับระยะเลือนหายของเสียง  (Decay)  ซึ่งจะแตกตางกันเสมอถาวัตถตุางกัน 

  3) หลักการเกิดเสียง 

   การเกิดเสียงของเครื่องดนตรีในทางกายภาพ  หรือ  ฟสิกสนั้น  เสียงดนตรีตองมี

คุณสมบัติที่ประกอบดวย ความถี่ คลื่นเสียง  ความกังวาน ความเขม  ระดับเสียง เสียงโอเวอรโทน              

(Over  Tone)  อันเดอรโทน  (Under  Tone)  และคุณภาพของเสียง  ดวยคุณสมบัติดังกลาวมา

ขางตน   เสียงจึงตองสามารถวัดออกมาเปนหนวยได  นั่นคือ  ตองมีเครื่องมือ  หรือ  อุปกรณ

สําหรับรับฟงเสียงที่มนุษยสรางขึ้น  เสียงที่เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนของวัตถุผานตัวกลาง  เชน  

ของแข็ง  ของเหลว  และอากาศ  (สภาวะที่ไมใชสูญญากาศ)  เชน  เม่ือเราเปลงเสียง  “อา”  แลวใช

มือแตะที่คอ  หรือ  เปลงเสียง  “มี”  แลวบีบจมูก  เราสามารถสัมผัสและรับรูการสั่นสะเทือนนั้นได 

  เสียงของเคร่ืองดนตรีเกิดจากการสั่นของสายที่ขึงตึง  เสียงลมผานทอ  แผนหนังขึงตึง  

และเครื่องกระทบ  ที่ถูกกระตุน  หรือกระทําอยางใดอยางใหมีการสั่นสะเทือน  ทันทีที่ถูกกระตุนให

มีการสั่นสะเทือน  พอที่ใหเราไดยินเสียง 

  เสียงเกิดจากกานสั่นสะเทือนของวัตถุ  โดยผานสื่อกลาง  เชน  ของแข็ง  ของเหลว  

อากาศ  ไปยังหูของผูฟง  หูที่เปดอยูตลอดเวลาสามารถรับฟงเสียงได  1,500  เสียงในเวลาเดียวกัน                   

แตมนุษยก็สามารถเลือกฟงเสียงที่ไพเราะได  เสียงที่ไพเราะนั้นรวมถึงเสียงดนตรีดวยเชนกัน  

ความไพเราะเปนอารมณสุนทรียะที่เปนนามธรรม  ซึ่งไมสามารถจับตองหรือมองเห็นได   หรือวัด

เปนปริมาณไดวาไพเราะรอยละเทาใด  ฉะน้ันเม่ือตองทราบเปนปริมาณจึงตองมองดนตรีดวย

กายภาพของเสียง 

    5)  เสียง  

   เสียงดนตรีมักถูกกลาวถึงวาประกอบดวย ระดับเสียง คุณภาพเสียง ความดังเบา และ
ความสั้นยาวของเสียง องคประกอบเหลานี้มีพ้ืนฐานทางฟสิกส สามารถวัดหนวยออกมาได เสียง
เกิดขึ้นจากระบบสั่นสะเทือนที่สงการสั่นสะเทือน (Vibrations) ผาน มัชฌิม หรือตัวกลาง (Medium)           
เชน  อากาศ  ของเหลว  ของแข็ง ฯลฯ  ในทางดนตรีนั้น ระบบที่ใชมากที่สุดคือ การสั่นสะเทือนของ
สายขึงตึงและอากาศในทอ 
  มนุษยไดยินและรับรูลักษณะของเสียงดวยความทุมแหลมของเสียง (Pitch) และความดัง 
(Loudness) แทนที่จะเปนความถี่ของคลื่นเสียง หูคนโดยปกติไดยินเสียงที่ความถี่ในยาน 20 Hz    
ถึง 20000 Hz และจะตอบสนองไวที่สุดที่ความถี่ประมาณ 3000 Hz แตเครื่องดนตรีทั่วไปมีชวงเสียง



21 

 

ที่มีความถี่แคบกวานี้ เชน เสียงต่ําสุดของคียเปยโนประมาณ 30 Hz เสียงสูงสุดประมาณ 4000 Hz 
(วาสิษฐ  จรัญยานนท 2542:  9)  
  6)  ระดับเสียง 
   ระดับเสียง ถูกกําหนดดวยการสั่นสะเทือนของวัตถุ วัตถุที่สั่นสะเทือนเร็วกวาทําใหเกิด
ระดับเสียงสูงกวาวัตถุที่สั่นสะเทือนชากวาซึ่งใหระดับเสียงต่ํากวา เพราะการสั่นสะเทือนเร็วกวา  ทํา
ใหเกิดจะนวนรอบมากกวานั่นเอง การสั่นสะเทือนหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา ความถี่ (Frequency) 
ความถี่วัดดวยการนับจํานวนครั้งหรือรอบตอ 1 วินาที จํานวนรอบตอ 1 วินาทีสามารถเรียกเปน
หนวยสั้น ๆ วา เฮิรตซ (Hertz หรือยอลงดวย Hz) ดังน้ัน ถากลาว ความถี่ 40 Hz หมายความวา 
เกิดการสั่นสะเทือน 40 รอบตอ 1 วินาที ระดับเสียงที่ 40 Hz จะต่ํากวาระดับเสียงที่ 50 Hz  การ
พิจารณาระดับเสียงตองนับรวมแรงดัน สเปคตรัมและความยาวเสียงรวมดวย มาตรฐานเสียง ไดผล
สรุปลงในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1939 ในการประชุม International Conference  ณ กรุงลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ ฮอลแลนด และอิตาลี การประชุมลงมติรับรองให a1 = 440 Hz 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษาวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง  ดนตรีประกอบการแสดงรําดงของชาวกะเหรี่ยง บานผาปก อําเภอ
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในครั้งน้ี เร่ิมจากการรวบรวมขอมูลจากงานวิจัย เอกสาร ตํารา และบทความ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ   โดยออกปฏิบัติการภาคสนามเพื่อทําการ  รวบรวมขอมูล จากการศึกษาสภาพ
ทั่วไปของบานผาปก อําเภอสวนผึ้ง  คณะวงดนตรี เครื่องดนตรีและนักดนตรีชาวกระเหรี่ยงบานผา
ปกในปจจุบัน และเก็บรวบรวมตัวเพลงที่ไดรับการถายทอดและประพันธขึ้นใหม  องคความรู
ตลอดจนวัฒนธรรม จากนั้นจึงนําเอาขอมูลทั้งหมดที่ไดรวบรวมไวนํามาวิเคราะหเรียบเรียงเปน
รายงานการวิจัยในรูปแบบการบรรยายโดยกําหนด แนวทางและวิธีดําเนินการศึกษาวิจัย โดย
เรียงลําดับขั้นตอนดังนี้ 
 

การกําหนดแหลงขอมูล 

 1. การเลือกพื้นที่ในการศึกษา การศึกษาครั้งน้ี เปนการศึกษาแบบเจาะจง (Purposive 

Selective) ซึ่งผูวิจัยไดเลือกที่จะศึกษา ดนตรีประกอบการแสดงรําดงและวัฒนธรรมดนตรีที่

เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยง บานผาปก อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีโดยออกเก็บขอมูล   

ภาคสนาม เกี่ยวกับองคความรูที่มีบริบทเกี่ยวของกับดนตรีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวของของชาว

กะเหรี่ยงในทองที่ 

 2. การกําหนดประชากรในการศึกษาครั้งน้ี  เปนกลุมชาวกะเหรี่ยง และชาวไทย 

เชื้อสายกะเหรี่ยง ตลอดจนคนไทยที่มีความสัมพันธกับดนตรีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวของโดยผูวิจัย

แบงกลุมประชากร ออกเปน 2 กลุมคือ 

  -   ผูใหขอมูลที่มีบทบาทและทําหนาที่เปนนักดนตรีกะเหรี่ยง ตลอดจนครูผูถายทอด

ดนตรีกะเหรี่ยง ในชุมชนกะเหรี่ยง บานผาปก อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

  -  ผูใหขอมูลในชุมชน โดยกลุมประชากรนี้จะมีความเกี่ยวของกับดนตรีกะเหรี่ยง และ

มีความรูพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม โครงสรางทางสังคม และ วิถีชีวิตของ

คนในชุมชน 
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ขั้นเก็บรวบรวมขอมูล และการบันทึกขอมูล 

 1. การศึกษาขอมูลเอกสาร เปนการศึกษาขอมูลจากเอกสาร งานวิจัย ตํารา และบทความ

ตางๆ โดยมีการจัดแบงขอมูลออกเปน 2 สวน คือ 

- ขอมูลเกี่ยวทีข่องกับสภาพและลกัษณะทัว่ไปของบานผาปก อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร ี
- ขอมูลที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางดนตรี ไดแก ประวัตคิวามเปนมาของการดนตรี 

ลักษณะเครื่องดนตรี วิธีการบรรเลง การประพันธดนตรี การบันทึกโนต 
 2. ขอมูลเอกสารหลักฐาน ที่ผูวิจัยไดรวบรวมเปนขอมูลที่ไดจากเอกสารและสิ่งพิมพ 

ไดแก เอกสาร วารสาร จุลสาร บทความ รายงานการสัมมนา และการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับ

ดนตรีและวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง  ซึ่งไดทําการคนควาจากแหลงขอมูลตางๆ ดังนี้ 

 1.  สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 2.  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 3.  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล 

 4.  หอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร 

 5.  หองสมุดประชาชนจังหวัดราชบุร ี

 6.  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

 

การศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม 

 1. การสังเกตุ (Observation) ผูวิจัยจะใชวิธกีารสังเกต โดยจะสังเกตแบบมีสวนรวม และ 

ไมมีสวนรวม ในกิจกรรมการแสดงรําดงและการเลนดนตรีของชาวกะเหรี่ยง  

 2. การสัมภาษณ (Interview) ผูวิจัยจะทําการสัมภาษณ ผูใหขอมูล โดยจะสรางเครื่องมือ

สํารวจโดยกําหนดคําถามไวลวงหนา ซึ่งคําถามนั้นมีลกัษณะทีต่องการคําตอบ  

ทั้งที่เฉพาะเจาะจง และเปนปลายเปด ในประเด็นสภาพปจจุบันของดนตรีของชาวกะเหรี่ยง 

บานผาปก นกัดนตรี และผูเกี่ยวของในชมุชน  

  3.  การเก็บขอมูล ผูวิจัยจะทําการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยใชเครื่องมือ ใชอุปกรณ

บันทึกเสียง คอมพิวเตอรและซอฟทแวรเพ่ือชวยบันทกึ ในการเก็บรวบรวมขอมูล ในดานตางๆ ดังนี้ 

 - ขอมูลเสียง 

 - ขอมูลสถานที ่

 - ขอมูลภาพ 

 - ขอมูลสารัตถะ       
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การจัดกระทําขอมูล  

 การจัดกระทํากับขอมูล  

 1. นําขอมูลที่ไดจากการคนควารวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของมาจัดลําดับตาม

ความสําคัญของเน้ือหา 

 2. นําขอมูลจากการสัมภาษณถายทอดมาเปนภาษาเขียนและจัดเรียงตามหัวขอของ

เน้ือหา 

 3. ขอมูลจากการบันทึกเสียง  และภาพ จัดทําดวยวธิีถอดความเปนภาษาเขียน โดยให

ขอมูลมีความสัมพันธและสอดคลองกันอยางตอเน่ือง 

 4. นําขอมูลที่ไดมาจากเอกสาร และจากการเก็บขอมูลภาคสนามมาตรวจสอบแกไข

ปรับปรุงแลวเรียบเรียงเนื้อหา โดยจัดลําดับใหสัมพันธกันอยางสอดคลอง 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ไดจัดเรียงหัวขอในการวิจัยเปนลําดบั ดังนี้ 

     1.  วิเคราะหสถานภาพ บทบาทของวงดนตรีที่ใชบรรเลงประกอบการแสดงรําดง 

ของชาวกะเหรี่ยงในบานผาปก อําเภอสวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรีดังนี้ 

      1.1  สถานภาพวงดนตรีกะเหรี่ยง ที่เปนอยูในปจจุบัน 

   1.2 นักดนตรีและเครื่องดนตรี 

   1.3 บทบาทของวงดนตรีกะเหรีย่งในการประกอบการแสดงรําดง 

   1.4 องคความรูที่เกี่ยวของกับบคุคล บทเพลง และวัฒนธรรมดนตรีกะเหรีย่ง 

  2.   รวบรวมบทเพลงและดนตรีกะเหรี่ยง ทีน่ํามาบรรเลงประกอบการแสดงรําดง โดย

จัดทําเปนโนตสากล  

2.1 รวบรวมบทเพลง 
2.2 ศึกษาวิเคราะหบทเพลง 

 

ขั้นสรุปและอภิปรายผล        

  1.  เรียบเรียงจัดทําบทสรุปผลจากการศึกษา และวิเคราะหขอมูล 

  2.  สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลในเชิงพรรณาวิเคราะห 

  3.  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
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บทที่  4 

ดนตรีประกอบการแสดงรําดงของชาวกะเหรี่ยง  
บานผาปก  อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

 
 การคนควาวิจัยทางมานุษยดุริยางควิทยา(Ethnomusicology)ของชาวกะเหรี่ยง บานผาปก  
อําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  เปนการศึกษาเชิงสํารวจสืบคนขอมูลทางดานวัฒนธรรมดนตรี และ
วัฒนธรรมชนเผาควบคูกันไป ซึ่งจําเปนจะตองศึกษาในมุมมองอยางกวางๆ เชน มองวัฒนธรรม
ดนตรีที่เปนดนตรีแบบดั้งเดิม และวัฒนธรรมดนตรีที่เกิดขึ้น  จากการยอมรับเอาวัฒนธรรมของ
สังคมเมือง  ทางดานสังคมของชนเผาไดศึกษาลักษณะของสังคมชนเผาที่มีการสืบทอดมาแตด้ังเดิม 
และมองถึงการเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางสังคมที่พัฒนาขึ้นจากการรับเอาวัฒนธรรมตางๆ  ของ
สังคมเมืองเขามาสูชนเผา อยางไรก็ตาม ความสนใจและเปาหมายสวนใหญมีความเกี่ยวของกับ
วัฒนธรรมดนตรี ในลักษณะดนตรีที่ใชประกอบการแสดงรําดง และบทเพลงที่เกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ 
โดยมีวัฒนธรรมของชนเผาเปนขอบเขตในการอธิบาย 
 หมูบานผาปกเปนหมูบานหมูบานหน่ึงในตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่ง

เปนพ้ืนที่ที่ไมไกลจากกรุงเทพมหานครฯ จึงไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็ว มีหนวยงานราชการตางๆ

เกิดขึ้นหลายแหง มีสถานที่ทองเที่ยวพักผอนเกิดขึ้นเปนจํานวนมากอยางรวดเร็ว  จึงเพรียบพรอม

ไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ มากมาย ทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค สาธารณูปโภค และการ

สาธารณสุข มีการแพรกระจายตัวทางวัฒนธรรมจากสังคมเมืองเขามาสูพ้ืนที่ ทําใหวิถีชีวิตแบบด้ังเดิม 

ของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปสูวิถีชีวิตแบบสังคมเมืองที่มีความเจริญ

ในทุกๆดานอยางหลีกหนีไมได สงผลใหประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อตางๆ ที่เปนของดั้งเดิม

ของชนเผาและปฏิบัติสืบทอดกันมาอยางเครงครัดไดคลี่คลายลงอยางตอเน่ืองตามสภาพเศรษฐกิจ

และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป   

  ดนตรีและบทเพลงของชาวกะเหรี่ยง ยังคงสัมพันธกับวิถีการดําเนินชีวิต และขนบธรรมเนียม 

ประเพณีตางๆของชาวกะเหรี่ยงอยางแนนแฟน  ชาวกะเหรี่ยงใหความสําคัญกับดนตรีมาก  ดังจะ

เห็นไดจากชาวกะเหรี่ยงจะใชดนตรีเพ่ือประกอบพิธีกรรมสําคัญๆ ของตน  และพิธีกรรมทางความ

เชื่อตางๆ  อาจจะกลาวไดวาชาวกะเหรี่ยงเปนผูที่มีดนตรีเปนพื้นฐานของอารมณ ปจจุบันบทเพลง

ของชาวกะเหรี่ยงบานผาปก ยังมีการพัฒนารูปแบบการขับรอง และบทเพลงใหเทียบเทากับดนตรี

ตามสมัยนิยมของคนพื้นราบอีกดวย 
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1. สภาพทั่วไปของชุมชน และวัฒนธรรมดนตรีที่เกียวของกับชาวกะเหรี่ยง 

 ในการสํารวจถึงสภาพทั่วไปของชาวกะเหรี่ยงบานผาปก อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาถึงประวัติความเปนมาของชนเผาควบคูไปดวย โดยการคนควาจาก 

หนังสือ ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในการสํารวจหมูบานในครั้งน้ีผูวิจัยใชวิธีสํารวจโดยการ

สังเกตุ สัมภาษณจากชาวบาน และหนวยงานราชการในพื้นที่ทําใหทราบขอมูลในดานตางๆ

ดังตอไปน้ี 

 

 1.1 ประวัติความเปนมาของชุมชน 

  1.1.1 ประวัตคิวามเปนมาของชาวกะเหรี่ยง  

   จากการศึกษาถึงประวัติความเปนมาของชาวกะเหรี่ยงทําใหไดทราบวากะเหรี่ยง

เปน ชนชาติที่มีประวัติความเปนมาชานาน กะเหรี่ยงในประเทศไทยมีอยูดวยกัน 4 กลุมใหญๆคือ 

กะเหรี่ยงสะกอ(ปะเกอกะญอ)  กะเหรี่ยงโป(โผลว) กะเหรี่ยงคะยา(แบรหรือบเว) และกะเหรี่ยงตองสู

(ตองตู หรือปาโอ)  

   กะเหรี่ยง เปนชาวเขาที่มีจํานวนประชากรมากที่สุดในบรรดาชาวเขาในประเทศไทย  

และเปนกลุมประชากรที่พูดภาษาอื่นที่ไมใชภาษาไทยมากเปนอันดับสอง  รองจากกลุมประชากรที่

พูดภาษาเขมรเหนือ  ในดานภาษาศาสตรภาษาที่ชาวกะเหรี่ยงพูดจัดอยูในกลุม ทิเบต – กะเหรี่ยง  

ซึ่งเปนกลุมสาขายอยของกลุม จีน – ทิเบต (สุริยา รัตนกุล. 2531: 195) 

   กลาวกันวาถิ่นฐานเดิมของชาวกะเหรี่ยงอยูในทิเบตตะวันออก  เขามาตั้งอาณษจักร

อยูในจีนเม่ือ 733 ปกอนพุทธกาลหรือประมาณ 3,238 ปลวงมาแลว  หลังจากที่ถูกจีนรุกรานจึงพา

กันหนีมาอยูบริเวณแมน้ําแยงซีเกียง  ตอมาจึงเกิดปะทะกับชนชาติไทจึงถอยรนมาอยูตามลําน้ําโขง  

และแมน้ําสาละวินในเขตพมา  

   ขจัดภัย บุรุษพัฒน (2518: 73) กลาวถึงกะเหรี่ยงในประเทศไทยวา “กะเหรี่ยงอาศัย

อยูในประเทศไทยกกอนที่ชนชาติไทยจะเคลื่อนยายลงมาสูแหลมสุวรรณภูมิ  แตมีจํานวนเล็กนอย” 

   จันทรบูรณ สุทธิ (2527: 4) ไดอางถึงงานของ Geoge Coedes (1925:  12-13) ซึ่ง

ระบุวากะเหรี่ยงอาศัยอยูในประเทศไทยมาตั้งแตสมัยพระนางจามเทวี เมืองหริกุญไชย  “เพราะ

ปรากฎในเอกสารภาษาบาลีเรื่อง “จามเทวี” ที่มีการกลาวถึงกะเหรี่ยงที่อาศัยอยูรอบๆบริเวณเมือง

เชียงใหมโบราณ  ประมาณพุทธศัตวรรษที่13”   
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   สมภพ ลาชโรจน (2525: 2) กลาวถึงการตั้งถิ่นฐานของชาวกะเหรี่ยงแถบอําเภอแม

สะเรียง โดยเฉพาะที่บานดงหลวง  บานแมจางวา  บริเวณแถบนั้นเปนที่อยูเดิมของพวกลั้วหรอื

ละวามากอนหลายศตวรรษมาแลว  พวกเขาเลาวาเม่ือเขาไดยายเขามาอยูนั้น  พวกลัว้ไดทิ้งพ้ืนที่

ไปแลว 

 การอพยพครั้งสําคัญของกะเรี่ยงเกิดขึ้นในสมัยพระเจาอลองพญา  กษัตริยพมาทํา

สงครามกับพวกมอญ  พวกมอญพายแพถูกทหารพมาฆาฟนลมตายเปนจํานวนมาก  กะเหรี่ยงซึ่ง

เปนมิตรกับมอญไดใหที่หลบภัยแกพวกมอญ  และกะเหรี่ยงเกรงภัยจากพมาจึงอพยพหลบหนีตาม

พวกมอญเขาสูไทยตั้งแตนั้นมา  และไดอพยพเขาสูไทยครั้งใหญอีกครั้งในสมัยที่อังกฤษยึดพมาได  

กะเหรี่ยงไมยอมออนนอมตออังกฤษ จึงถูกปราบปรามจนตองหนีแตกซานเขาสูไทย   จากนั้นตางก็

แยกยายกัน  หาที่ตั้งถิ่นฐานใหมในประเทศไทยโดยแบงเปนสองสาย  สายหนี่งตั้งหลักแหลงอยูทาง

ใต  คือจังหวัดกาญจนบุรี  ประจวบคีรีขันธ  และเพชรบุรี   อีกสายหนึ่งตั้งรกรากอยูทางตะวันตก 

ของแมฮองสอน  ตลอดจากทางเหนือไปทางใต  คือจังหวัดชียงราย เชียงใหม ลําปาง ลําพูน ตาก 

จนถึงจังหวัดกาญจนบุรี  ( สมภพ ลาชโรจน : ม.ป.ป.)  

 ปนแกว  เหลืองอรามศรี (2539) ระบุวาไวในหนา 47 วา “ชาวกะเหรี่ยงที่อพยพขามมาฝง

ไทยนั้น  พวกหนึ่งไดเดินทางไกลไปกับมอญจนถึงจังหวัดสุพรรณบุรี ราชบุรี และอุทัยธานี ขณะที่

กะเหรี่ยงอีกกลุมหน่ีงปกหลักบริเวณปา แถบจังหวัดกาญจนบุรีและตาก”  และในหนา 48 วา “กะเหรี่ยง 

ที่อยูทางภาคตะวันตก ในแถบจังหวัดตาก กาญนบุรี อุทัยธานี ราชบุรี และสุพรรณบุรีนั้น สวนใหญ

เปนชาวโพล ง  หลังจากนั้นก็ มีการอพยพเปนครั้ งคราว  จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว”   

 พลง โพลง หรือ โผลว หรือ ปากะญอโป  คือชื่อที่กะเหรี่ยงโปใชเรียกตัวเอง   

ซึ่งมีความหมายวา  “คน”  ชาวพมาเรียกกะเหรี่ยงมอญ  คนไทยจะคุนเคยกับการเรียก กะเหรีย่ง

แดง หรือ ยางแดง  ตามสีเสื้อผาที่สวมใส 

  1.1.2 ประวัตติําบลสวนผึง้ 
   ตําบลสวนผึ้ง มีอาณาเขตการบริการ การปกครอง แบงออกเปน 2 สวน คือ 
เทศบาลสวนผึ้ง และ อบต.สวนผึ้ง ซึ่งตั้งที่ทําการอยูหมูที่ 2 บานทุงแฝก ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวน
ผึ้ง จังหวัดราชบุรี หางจากที่วาการ อ.สวนผึ้ง ประมาณ 2 กม. ซึ่งยกฐานะของสภาตําบลเปน อบต.
สวนผึ้ง ในวันที่ 30 มีนาคม 2539 แบงการปกครองทั้งหมด 8 หมูบาน ไดแก หมูที่ 1 บานปอ, หมูที่ 
2 บานทุงแฝก, หมูที่ 3 บานผาปก, หมูที่ 5 บานถ้ําหิน, หมูที่ 6 บานหวยคลุม, หมูที่ 7 บานหวย
ผาก, หมูที่ 8 บานตะโกลาง จํานวนหมูบานในเขตการปกครองของ อบต. เต็มทั้งหมูบาน มีทั้งหมด 
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5 หมูบาน ไดแก หมูที่ 3, 5, 6, 7, 8 และจํานวนหมูบานในเขตการปกครองของ เทศบาล และ อบต. 
ไดแก หมูที่ 1, 2, 4  ตําบลสวนผึ้งเปนพ้ืนที่ราบสูงเปนภูเขาสลับกับพ้ืนที่ราบ มีแมน้ําชีไหลผาน ซึ่ง
ไหลมาจากน้ําตกเกาโจน และธารน้ํารอนไหลผาน เปนพ้ืนที่ติดตอกับชายแดนพมา 

  1.1.3 ประวัตบิานผาปก 

   กอนป พ.ศ.2498 ในหมูบานผาปกมีหนาผาอยูแหงหนึ่งซ่ึงหนาผานี้มีถ้ําที่เปนที่อยู
อาศัยของคางคาวลูกหนูเปนจํานวนมาก  และแถบบริเวณนี้เองทําใหนายพรานที่ชื่อนายโลโล  คนพบ
กอนหินที่มีสวนผสมของแรดีบุกอยู  จึงนําความนี้ไปแจงให  นายตั้งเสง  แซตั้ง  ซึ่งเปนผูรับเหมา
ชาวจีน  บริษัท ตั้งเสงฮวด นายตั้งเสงจึงนํากอนหินตัวอยางไปใหกรมทรัพยากรธรณีตรวจสอบ
พบวามีสวนผสมของแรดีบุกอยูมาก  นายตั้งเสงจึงทําเรื่องขออนุมัติทําเหมืองแรดีบุก และตั้งชื่อ
เหมืองวา”ผาปกคางคาว”     แตภายหลังจากนั้นตอมานายตั้งเสงขายกิจการตอใหกับนองสาวชื่อ 
นางวัชรี  พรประภา และเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท  สินแรสยาม  พรอมกับกอตั้งโรงเรียนใหกับหมูบาน
โดยตั้งชื่อเดียวกันกับบริษัท ชื่อโรงเรียน สินแรสยาม และไดมีการเรียกชื่อหมูบานวา  “บานผาปก”   
ตราบจนทุกวันน้ี 
 

1.2  สภาพภูมิประเทศและจํานวนประชากร 
  กลุมแรกที่เขามาตั้งถิ่นฐานที่อยูในหมูบานจะเปนกลุมชนชาติกะเหรี่ยง  และกลุมคน

ไทยโดยสวนมากจะอพยพมาจากหมูบานใกลเคียง เชน บานทุงแฝก บานหวยผาก และบานทุง
ไมแดง สาเหตุที่ทําใหชุมชนหมูบานใกลเคียงยายถิ่นฐานก็เน่ืองมาจากสาเหตุเรื่องการทํามาหากิน 
  สภาพที่ตั้งปจุบัน หมูบานผาปก ตั้งอยูหมูที่ 3 ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัด
ราชบุรี  มีเน้ือที่ 59,000 ไร โดยสภาพรวมของหมูบานสวนใหญเปนภูเขา  และมีที่ราบที่ผาน
ทางการทําแรเปนดินทรายเกือบทั้งหมด  มีขุมเหมืองแรเปนจํานวนมากตามแนวเขาตะนาวศรี 
แหลงน้ําอุดมสมบูรณทั้งปาไมและสัตวปา 
 อาณาเขต 
  ทิศเหนือ ติดตอกับ บานตะโกลาง หมู 8 
  ทิศตะวันออก ติดตอกับ บานหวยคุม หมู 6, บานถ้ําหิน หมู 5 
  ทิศใต  ติดตอกับ บานหวยผาก หมู 7, บานทุแฝก หมู 2 
  ทิศตะวันตก ติดตอกับ สหภาพพมา 
 
 ที่มา : สกล คุณาพิทักษ . ประวตัิหมูบานอําเภอสวนผึ้ง.  2548: 5 
 
  ตําบลสวนผึ้ง เปนตําบลหนึ่งของอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และเปน 1 ใน 4 ตําบล  
ของอําเภอสวนผึ้ง เปนที่ตั้งที่วาการอําเภอสวนผึ้ง เทศบาลตําบล และสวนราชการตางๆ แบงการ
ปกครองเปน 2 หมูบาน โดยแบงเปนเทศบาลตําบล 1 แหง และองคการบริหารสวนตําบลสวนผึ
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 )อบต  (.1 แหง พ้ืนที่ปกครองสวนใหญประกอบไปดวย พ้ืนที่ภูเขาและปาไม ตลอดชายแดนดาน
ตะวันตกติดประเทศพมาโดยเทือกเขาตะนาวศรีเปนแนวกั้น การคมนาคมใชเสนทางราชบุรี-ผาปก 
เปนเสนทางหลัก ประชาชนดั้งเดิมเปนกลุมชนชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยูบนบริเวณที่ราบโดยอาศัยอยู
เปนกลุมเล็ก ๆ ภาษาที่ใชมี 2 ภาษา คือภาษากะเหรี่ยง และภาษาไทยพื้นบาน ตอมาไดมีราษฎร
จากอําเภอใกลเคียงและจังหวัดใกลเคียง อพยพเขามาและอาศัยอยูบริเวณที่ราบเปนสวนใหญ และ
ขยายไปทั่วทั้งตําบลจนเปนที่ปรากฎเห็นในปจจุบัน  
  สภาพพื้นที่ของตําบลสวนผึ้ง เปนลักษณะที่ราบเชิงเขา แถบทางดานทิศตะวันตก  
และทิศเหนือ ดินมีลักษณะดินลูกรัง และมีปนรวมทรายบางเล็กนอยตามที่ราบลุมแหลงนํ้าธรรมชาติ  
มีแหลงน้ําธรรมชาติ จากเทือกเขาตะนาวศรี โดยไหลผานหมู 8 บานตะโกลาง และหมู 5 บานถ้ําหิน 
ลงมาสูแมน้ําลําภาชีในตอนลางที่บริเวณหมู 1,2,4,6 ตามลําดับ สภาพดินทั่วไปเหมาะแกการปลูกไม
ยืนตน หรือไมเศรษฐกิจ ในบริเวณเชิงเขา สวนที่ราบลุมตามแหลงนํ้าเหมาะที่จะปลูกไมผล, พืชไร 
พืชผัก นอกจากนี้ยังมีแหลงนํ้า ซึ่งทางราชการมาทําการขุดไว เพ่ือเก็บไวบริโภค-อุปโภค ไดแก  
อางเก็บน้ําหวยสุด อางเก็บนํ้าบานตะโกลาง ซึ่งเปนอางเก็บน้ําขนาดกลาง ดานการคมนาคม มีถนน
สายหลักไดแก ถนนลาดยางราชบุรี-ผาปก ถนนลาดยางเชื่อมระหวางหมูบานตอหมูบานทุกหมู 
จํานวน 4 สาย และอีก 1 สายยังเปนถนนลูกรัง ที่ตั้งของตําบลสวนผึ้ง อยูริมฝงซายแมน้ําลําภาชี  
อยูทางทิศตะวันตกของ ตําบลปาหวาย และตําบลทาเคย อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

 
อาณาเขตตําบลสวนผึ้ง  
ทิศเหนือ ติดตอกับเขตตําบลปาหวาย และอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี  
ทิศใต ติดตอกับเขตตําบลตะนาวศร ี
ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลทาเคยและตาํบลบานคา อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุร ี 
ทิศตะวันตก ติดตอกับพรมแดนเทือกเขาตะนาวศรีและประเทศพมา 
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ภาพประกอบ 1 แผนที่ดําบลสวนผึ้ง 
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ตาราง 1  ขอมูลทะเบียนราษฏร ต.สวนผึง้ อ.สวนผึ้ง จังหวัดราชบุร ี

 

ตําบลสวนผึ้ง 
จํานวน
บานหลัง 

ประชากร
ชายไทย 

ประชากรชาย
ไมใชสัญชาติไทย 

ประชากร
หญิงไทย 

ประชากรหญิง
ไมใชสัญชาติไทย 

จํานวน
โรงเรียน 

 
จํานวนวัด 

หมู 1 บานบอ 166 80 110 68 67 2 1 

หมู 2 บานทุงแฝก 420 504 81 419 59   

หมู 3 บานผาปก 1,473 894 720 776 679 1  

หมู 4 บานนาขุนแสน 137 160 11 156 9 1 4 

หมู 5 บานทุงหิน 385 354 97 322 105   

หมู 6 บานหวยคลมุ 238 278 54 248 38 1  

หมู 7 บานหวยผาก 926 719 239 709 241 1  

หมู 8 บานตะโกลาง 763 771 418 727 400 1  

หมู 77 ทะเบียนกลาง 1 144  95    

จํานวนรวม 4,509 3,904 1,730 3,520 1,598 7 2 

 

 จํานวนประชากรรวม  10,752 

 ที่มา:  สํานักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครองตรวจสอบแยกเปนพ้ืนที่ ณ .เดือน

มีนาคม 2554 

  
 สําหรับในการออกเลขที่บานใหกับชาวกะเหรี่ยงบานผาปกนั้นทางการจะออกใหเปน 2 
แบบสําหรับบานที่มีตําแหนงที่ตั้งบนเนินเขา  จะเปนเลขที่บาน /ส สวนบานทีต่ั้งอยูในหมูบานทีเ่ปน
ที่ราบ  บานจะมีเลขที่บาน/พ 
 

 ลักษณะการถือครองท่ีดิน 
  ตําบลสวนผึ้งมีพ้ืนที่ทั้งหมด  272,250  ไร 
  พ้ืนที่การเกษตร          21,931  ไร 
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แบงออกเปน 
  พ้ืนที่นา        226 ไร 
  พ้ืนที่ทําไร 10,220 ไร 
  พ้ืนที่ปลูกไมผลไมยืนตน 8,020 ไร 
  อ่ืน ๆ 3,465 ไร 

  
 สภาพการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของอําเภอสวนผึ้ง 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว 181  ครัวเรือน   พ้ืนที่ปลูก  2,000 ไร 
มันสําปะหลัง    218  ครัวเรือน   พ้ืนที่ปลูก  3,500  ไร 
ออย           46  ครัวเรือน   พ้ืนที่ปลูก  1,200  ไร 
สับปะรด           7 ครัวเรือน   พ้ืนที่ปลูก     150  ไร  
ถั่วฝกยาว           7  ครัวเรือน   พ้ืนที่ปลูก       30  ไร 
บวบ           5  ครัวเรือน   พ้ืนที่ปลูก       20  ไร 
มะระจีน            7  ครัวเรือน   พ้ืนที่ปลูก      50  ไร 
มะเขือเปราะ      36  ครัวเรือน   พ้ืนที่ปลูก    230  ไร 
ขนุน       101  ครัวเรือน   พ้ืนที่ปลูก    679  ไร 
มะนาว           10  ครัวเรือน   พ้ืนที่ปลูก    120  ไร 
มะมวง        195  ครัวเรือน   พ้ืนที่ปลูก  1,920  ไร 
สมโอ           26  ครัวเรือน   พ้ืนที่ปลูก    299  ไร 
 
 ทรัพยากรธรรมชาต ิ
   ตําบลสวนผึ้งมีแรธาตุที่สําคัญ คือ แรวุลแฟรม ฟลูออไรท เฟลสปาร ซึ่งแรเหลานี้จะมี
มาตามบริเวณเทือกเขาตะนาวศรีซึ่งอยูในเขต หมู 3 หมู 6 ซึ่งทํารายไดแกอําเภอ และเปนแหลง
ทองเที่ยวชมที่มีอยูในปจจุบันดวยดานปาไม สวนใหญเปนปาโปรง ประกอบไปดวยไมเต็งรัง ไมยาง 
ไมตะเคียน ไมมะคา ไมประดู ไมเบญจพรรณ ไมไผ ไมลวก 
 ดานภูมิอากาศ มีลักษณะอากาศ 3 ฤดู  
  ฤดูรอน ลักษณะทั่วไปรอนแหงแลง ระหวางเดือนมีนาคม-เมษายน 
  ฤดูฝน ลักษณะฝนตกฉกุ ระหวางเดือนกันยายน-ตุลาคม 
  ฤดูหนาว ลักษณะคอนขางหนาว ระหวางเดือนธันวาคม-มกราคม 
  อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งป ประมาณ 33 องศาเซลเซียส 
 
 

 การเลี้ยงสัตว–ประมง 
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สภาพการเลี้ยงสัตวในตําบลสวนผึ้ง การเลี้ยงสัตวหลายชนิด  ไดแก  โค   สุกร  เปด  
ไก การเลี้ยงโค ปจจุบันเกษตรกรไดเลี้ยงและขยายพันธุโดยใชพันธุสงเสริมมากขึ้น การเลี้ยงสุกร    
สวนใหญเปนลักษณะเล็กๆนอยๆภายในครัวเรือนขนาดโรงเรือนปานกลาง  การเลี้ยงเปด,ไก, 
โดยทั่วไปเลี้ยงไวเพ่ือบริโภคในครัวเรือน บางรายก็มีการเลี้ยงเปนการคามีประมาณ 3 ครัวเรือน 
 

 ดานการประมง 
  ปจจุบันมีการเลี้ยงปลาไวเพ่ือบริโภคในครวัเรือน โดยเฉพาะเกษตรทีมี่สระน้ําขนาด
เล็ก พันธุปลาสวนใหญไดการสนับสนุนจากสถานีประมงน้ําจืด จังหวัดราชบุร ี
 

 การพัฒนาทางดานการเกษตร 
  การยอมรับดานความรูดานวิชาการและเทคโนโลยีการพัฒนาของเกษตรกรปจจุบันได

มีการเรียนรูและพัฒนาดานวิชาการ และเทคโนโลยีใหม ๆ  เขามาปรับปรุงโดยภูมิปญญาแบบ
ชาวบานมาประยุกต ในการเพิ่มผลผลิตตอไร การใชสารสมุนไพร การใชปุยชีวภาพตลอดจนการใช
สารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย 

  
1.3 การปกครอง 

  ตําบลสวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี มีการปกครองแบงออกเปน 8 หมูบาน ไดแก หมูที่ 1 
บานปอ, หมูที่ 2 บานทุงแฝก, หมูที่ 3 บานผาปก, หมูที่ 4 บานขุนนาแสน, หมูที่ 5 บานถ้ําหิน, หมู
ที่ 6 บานหวยคลุม, หมูที่ 7 บานหวยผาก, หมูที่ 8 บานตะโกลาง โดยมีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด  
2,139  ครัวเรือน  จํานวนครัวเรือนเกษตรกร 754 ครัวเรือน 

   มีอาณาเขตการบริการ การปกครอง แบงออกเปน 2 สวน คือ เทศบาลสวนผึ้ง และ 

อบต.สวนผึ้ง ซึ่งตั้งที่ทําการอยูหมูที่ 2 บานทุงแฝก ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  โดย

แบงการปกครองรับผิดชอบดังนี้ 

  องคการบริหารตําบลสวนผึ้ง ปกครองและดูแล 5 หมูบานไดแก หมูที่ 3 บานผาปก, 

หมูที่ 5 บานถ้ําหิน, หมูที่ 6 บานหวยคลุม, หมูที่ 7 บานหวยผาก, หมูที่ 8 บานตะโกลางเทศบาล

สวนผึ้งรวมกับอบต. ปกครองและดูแล 3 หมูบานไดแก 1 บานปอ, หมูที่ 2 บานทุงแฝก,  หมูที่ 4 

บานขุนนาแสน 

 หนวยงานและสถานที่ราชการ 
            อ.สวนผึ้งมีสถานที่และหนวยงานที่ใหความสะดวก และบริการประชาชนในอําเภอ 
ไดแก องคการบริหารสวนตําบลสวนผึ้ง 1 แหง เทศบาลตําบล 1 แหง   ซึ่งเปนที่ตั้งของที่วาการ
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อําเภอสวนผึ้งดวย  สถานีนามัย มี 4 แหง โรงเรียนระดับศึกษาตอนตนมีทุกหมูบาน สวนระดับตอน
ปลาย มี 1 แหง 

 
 

ภาพประกอบ 2 ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสวนผึ้ง 

 1.4 การคมนาคม 
     ในปจจุบันการคมนาคมของหมูบาน สามารถเดินทางโดยรถยนตไดอยางสะดวก โดย
ใชเสนทางบนถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 3087 สายราชบุรี – ผาปก มีรถยนตโดยสารประจํา
ทางเปนรถบัส วิ่งรับสงโดยสารจากอําเภอเมืองราชบุรี ผานอําเภอสวนผึ้ง และเขาหมูบานผาปก  
โดยมีระยะทางจากตัวจังหวัดราชบุรี จนถึงหมูบานประมาณ 46 กิโลเมตร   ถนนดังกลาวมีลักษณะ
เปนถนนลาดยาง  นอกจากนี้ก็ยังรถประจําทางจาก หนาอําเภอสวนผึ้งถึงผาปกทุกๆ 30 นาที และ
ระหวางหมูบานจะมี มอเตอรไซดรับจางจากหนาที่วาการ อําเภอสวนผึ้งเขาสูแตละหมูบาน (ตําบล
สวนผึ้ง เสนทางที่ลาดยางมีเฉพาะ หมูที่ 1, 2, 3, 4, 7, 8 แตหมูที่ 5, 6 เปนถนนลูกรังตลอด
เสนทาง) 
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ภาพประกอบ 3 สภาพทางหลวงแผนดินหมายเลข 3087 สายราชบรุี – ผาปก 
 

 
 

ภาพประกอบ 4 ปายบอกทางจากบริเวณหนาที่วาการอําเภอสวนผึ้ง 
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 1.5 การสาธารณูปโภคของหมูบาน 
    จากการสอบถามพูดคุยทําใหทราบวาบานผาปก กอนที่จะไดจัดตั้งเปนหมูบานนั้น 
ชาวบานจะใชไฟแสงสวางจากเทียนและตะเกียงนํ้ามัน พอหลังจากถนนสายราชบุรีผาปก ตัดผาน  
การไฟฟาสวนภูมิภาคสวนผึ้ง ซึ่งตั้งอยูที่ ต.บานคา อ.สวนผึ้ง ก็ไดทําการติดตั้งระบบไฟฟาใหกับ
หมูบาน ทําใหปจจุบันบานผาปกมีไฟฟาใช แตไมครบทุกครัวเรือน ในดานน้ําประปานั้น แตเดิม
ชาวบานจะใชน้ําจากบอบาดาล และตามบอนํ้าธรรมชาติ ลําน้ําทั้งลําภาชี และที่แยกสาขาออกไป 
หวยนํ้าตางๆ และน้ําฝน ชาวกะเหรี่ยงจะนิยมดื่มนํ้าฝนมาก แตก็ไมมีโองหรือภาชนะสําหรับกักเก็บ
น้ําทุกครัวเรือน ตอมาการประปาหมูบานบานหวยนํ้าใส ซึ่งเปนหวยนํ้าขนาดใหญบนเขา ไดทําการ
ติดตั้งระบบน้ําประปาหมูบานใหกับหมูบานผาปกและใกลเคียง  แตเน่ืองจากพื้นที่ตําบลสวนผึ้ง 
  ในปจจุบัน มีรีสอรทและสถานที่ทองเที่ยวมากมาย จึงทําใหปริมาณการใชน้ํามากขึ้นไป
ดวยการประปาจึงไมสามารถสงน้ําใหใชไดอยางพอเพียง ในทุกๆ วันจึงมีเวลาเปดปดน้ําในชวงเวลา
ตั้งแตประมาณสองทุมถึงสามทุม และจะเปดใหใชในอีกครั้งในเวลาใกลรุง  ซึ่งถายิ่งเปนฤดูแลงและมี
นักทองเที่ยวเดินทางมาพักตามรีสอรท อยูจํานวนมาก  ชาวบานจะไมมีน้ําใช  ทางการจึงแกไขโดย
การตั้งถังบรรจุน้ําขนาดใหญตรงศูนยกลางหมูบาน เพ่ือเปนที่รอกักเก็บนํ้าฝน  ซึ่งถาน้ําฝนยังไม
เพียงพอ อบต.สวนผึ้งจะมีหนาที่นําน้ํามาเติมไวใหใชเพ่ืออุปโภคบริโภคภายในหมูบาน  แตก็มี
ชาวบานบางสวนก็ใชวิธีการซื้อนํ้าที่มีจําหนายทั่วไปไวใชในการบริโภคแทนน้ําฝน 
 

 
 

ภาพประกอบ 5 ถังกักเก็บนํ้าที่ราชการนําไปจัดตั้งไวสวนกลางหมูบาน 
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ระบบสาธารณูปโภคทั่วไปในตําบลสวนผึ้ง 
  1. ที่ทําการไปรษณีย   2 แหง 
  2. โทรศัพทสาธารณะครบทุกหมูบาน 
  3. ประปาหมูบาน 14 แหง 
  4. ไฟฟามีครบทุกหมูบานแตยังไมครบทุกหลังคาเรือน 
  5. ฝายน้ําลนขนาดเล็ก 3 แหง 
  6. อางเก็บนํ้า 6 แหง 
  7. บอนํ้าตื้น 74 แหง 
  8. สระน้ําขนาดใหญ ขนาด 5 ไร จํานวน 1 แหง 
 

 
 

ภาพประกอบ 6 ที่ตั้งการไฟฟาสวนภูมิภาค อ.สวนผึ้ง 
 
 1.6 การสาธารณสุข 
    ที่บานผาปกมีสถานพยาบาลที่สําคัญคือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลบานผาปก
ใหบริการทางดานสาธารณสุขแกชาวบานอยางตอเน่ือง เดิมทีได จัดตั้งเปนสถานีอนามัย 
โดยกระทรวงสาธารณสุข มีหนาที่ดูแลสุขภาพอนามัยของชาวบานในบานผาปก และหมูบาน
ใกลเคียง  
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   ปจจุบันเนื่องความเจริญรุงเรืองของสังคมเมืองเขามาสูหมูบาน มีโรงเรียนเกิดขึ้น
เยาวชนไดรับการศึกษา และมีสื่อตางๆมากมาย ทําใหชาวบานเม่ือเกิดเจ็บปวยขึ้นเล็กนอยก็จะไป
ซื้อยามารับประทานเองจากรานขายยาแผนปจจุบันทั่วไป  จากในตัวอําเภอสวนผึ้ง หรือรานคา
ใกลๆ บาน หากมีอาการเจ็บปวยมากซึ่งมีความจําเปนตองพบแพทย ก็จะไปพบหมอที่สถานีอนามัย
เพ่ือทําการรักษา ถาอาการปวยหนักมากๆ ทางสถานีอนามัยก็จะทําการสงตัวไปรักษาที่สถานี
อนามัยในอําเภอ และโรงพยาบาลในจังหวัดตามลําดับตอไป 

 ปญหาตางๆดานสุขภาพที่พบในปจจุบันน้ัน คือ 
- ระบบทางเดินหายใจ 
- โรคมาลาเรีย 

- โรคไขปวดขอยุงลาย 
- ระบบการไหวเวียนของเลือดและหัวใจ 
- ระบบกลามเน้ืออับเสบ 
- ระบบยอยอาหารและเชื้อในชองปาก 
- โรคผิวหนัง 
-  

 
 

ภาพประกอบ 7 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานผาปก 
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ภาพประกอบ 8 แผนผังการดูแลสุขภาพของ โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบลบานผาปก 
 
 1.7 การศึกษา 

  จากการศึกษาที่ไดจากการสัมภาษณ และการรวบรวมขอมูลดานการศึกษาของผูคน 
ในชุมชนผาปก พบวา ผูที่มีอายุตั้งแตประมาณ 40 ปขึ้นไปในหมูบานจะไมไดรับการศึกษาและไม
สามารถอานเขียนภาษาไทยไดเลย แตสามารถพูดและฟงไดบางเปนคําๆ ไป ไมสามารถสื่อสารได
เปนประโยค สวนเด็กเยาวชนและวัยหนุมสาวที่ไดรับการศึกษาภาคบังคับจากโรงเรียนตามนโยบาย
ของรัฐบาลจะสามารถพูด อาน เขียนภาษาไทยได แตจะเร่ิมเขียนภาษากะเหรี่ยงไมได สวนเด็กบาง
คน  ที่ครอบครัวเปนกะเหรี่ยงสามาถพูดไทยไดและใชภาษาไทยในการสื่อสาร ก็จะเร่ิมพูดภาษา
กะเหรี่ยงไมได  ซึ่งบานผาปกมีโรงเรียนเพียงโรงเรียนเดียวที่ใหการศึกษาระดับชั้นกอนประถมศึกษา
และประถมศึกษา  คือ โรงเรียนสินแรสยาม   
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ภาพประกอบ 9  โรงเรียนสินแรสยาม 
 

 ที่ตั้งและประวัติของโรงเรียนสินแรสยาม 

  โรงเรียนสินแรสยาม ตั้งอยูในเขต หมูบาน ส.สุขสันต หมูที่  3 ตําบลสวนผึ้ง อําเภอ

สวนผึ้งจังหวัดราชบุรี อยูในพื้นที่ราชพัสดุทะเบียน   เลขที่  รบ35/31825  ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2525  

เปนโรงเรียนกันดารตามประกาศ ของกระทรวงการคลัง  และเปนโรงเรียนชายแดนที่มีอาณาเขต

ติดตอกับประเทศสหภาพพมา  โรงเรียนตั้งอยูในเขตหมูบานอาสา พัฒนาตนเองหมูบาน อพป. 

ผาปก โดยมีระยะทางหางจากอําเภอ สวนผึ้ง 16   กิโลเมตร   ระยะทางจากโรงเรียนถึงจังหวัด

ราชบุรี ประมาณ 76  กิโลเมตร    โรงเรียนมีอาณาเขตดังนี้  อาณาเขตดังนี้ 

 ทิศเหนือ         จรด    ทางรถยนตสายราชบุรี – บานผาปก 
 ทิศใต             จรด    ภูเขาเขตหมูบานผาปกเกา              
 ทิศตะวันออก   จรด     หมูบานส.สุขสันต             

 ทิศตะวันตก     จรด    หมูบานผาปกใหมและเชื่อมตอสูเทือกเขาตะนาวศร ี ซึ่งกั้นอาณา 
 เขต ระหวางประเทศไทยกบัประเทศพมา 

  โรงเรียนสินแรสยาม  เปดทําการสอนครั้งแรก  เม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2519   

โดยบริษัทสินแรสยามจํากัด เปนผูขอดําเนินการจัดตั้ง โดยเปดเปนโรงเรียนเคลื่อนที่ของโรงเรียน

ชุมชนบานบอ (กรป. กลางอุปถัมภ) ตอมาในปพ.ศ.2520 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 

ไดประกาศใหเปน โรงเรียนประชาบาล สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด และขนานนามวา 
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"โรงเรียนสินแรสยาม" เพ่ือเปนเกียรติแก บริษัทสินแรสยามจํากัด  ผูใหการอุปถัมภอุปการะ 

แกโรงเรียน  โดยจัดหาสถานที่เรียนชั่วคราว วัสดุอุปกรณตางๆและของใชที่จําเปน   ตลอดจน

สวัสดิการเรื่องที่พัก   อาหารและเงินแกครู ที่มาทําการสอนที่นี่ทุกคน   ตอมาทางราชการ ไดจัดสรร

งบประมาณสรางอาคารเรียนถาวรแทนอาคารเรียนชั่วคราว  บริษัทสินแรสยามจึงไดมอบท่ีดิน 

ในเขตสัมปทานของเหมืองแร จํานวน 50 ไรเศษ ใหเปนสถานที่กอสรางอาคารเรียน  

บานพักครู    ตลอดจนอาคาร ประกอบอื่นๆนอกจากนี้ยังบริจาคเงินสมทบการกอสรางอาคารเรียน

ถาวรเปนจํานวนเงิน  50,000 บาท ดวย 

 

ตาราง 2  จํานวนนักเรียน โรงเรียนสินแรสยาม  ปการศึกษา 2553 

 

ขอมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2553 

จํานวนนักเรยีน โรงเรียนสินแรสยาม     ปการศึกษา 2553 

ชั้น ชาย หญิง รวม ครูประจําชั้น 
  ชั้นอนุบาล 1/1 14 9 23 นางสาวเปล โทสะ 

  ชั้นอนุบาล 1/2 14 9 23 นางสาวเปล โทสะ 
  ชั้นอนุบาล 2/1  12 10 22 นางนริศรา   สุวรรณ 
  ชั้นอนุบาล 2/2  13 19 32 นางนริศรา   สุวรรณ 
  ชั้นประถมศกึษาปที ่1/1 15 11 26 นางพจนารถ   สินสุวรรณ 
  ชั้นประถมศกึษาปที ่1/2 13 12 25 นางสาวนงลักษณ   พวงรอด 
  ชั้นประถมศกึษาปที ่2/1  17 13 30 นายโรจน    เนียมทอง 
  ชั้นประถมศกึษาปที ่2/2  16 11 27 นางบุญทรัพย กลิ่นทอง 
  ชั้นประถมศกึษาปที ่3/1  11 15 26 นายภูริวงศ คุมญาติ 
  ชั้นประถมศกึษาปที ่3/2  12 12 24 นางสาวพรนภา อูทอง 
  ชั้นประถมศกึษาปที ่4/1  15 10 25 นายสมพงษ เมฆหมอก 
  ชั้นประถมศกึษาปที ่4/2  12 13 25 ส.ต.อ.ประสิทธิ์ กลิ่นนอย 
  ชั้นประถมศกึษาปที ่5 18 22 40 นางใยยอง พยาเครือ 
  ชั้นประถมศกึษาปที ่6/1 12 13 25 นางพุทธชาติ จอมดวง 
  ชั้นประถมศกึษาปที ่6/2 8 13 22 นางสาวทรงฤดี สะอาด 
รวม 202 192 394  
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   ปจจุบันเด็กๆชาวกะเหรี่ยงบานผาปก นอกจากจะเขาเรียนที่โรงเรียนสินแรสยามแลว 
บางสวนก็ไปเรียนที่โรงเรียนอ่ืนๆ ตามแตฐานะของครอบครัว เชนโรงเรียนในอําเภอสวนผึ้ง  
และโรงเรียนในตัวจังหวัดราชบุรี  หลังจากเด็กๆที่จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 แลว บางสานก็จะเรียน
ตอในระดับมัธยมศึกษาในอําเภอสวนผึ้ง มีบางสวนที่จะเขาไปเรียนตอในตัวจังหวัดราชบุรี และ
จังหวัดอ่ืนๆ 
  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในอําเภอสวนผึ้งที่เด็กๆ ชาวกะเหรี่ยงเขาไปเรียนตอมี1 

โรงเรียนคือ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ซึ่งเปดสอนในระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  

เดิมคณะผูกอตั้งโรงเรียน ประกอบดวย กรรมการสภาตําบลสวนผึ้ง คหบดีและขาราชการประจํากิ่ง

อําเภอสวนผึ้งขณะนั้น เสนอใหใชชื่อวา “โรงเรียนตะนาวศรีรัฐประชาสวรรค” แตภายหลังเปลี่ยนเปน 

“โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา” กระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศจัดตั้งโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ณ วันที่  19 

กรกฎาคมพ .ศ .2519 ปจจุบัน ทําการสอน ตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย

(ม.1-ม.6) รับนักเรียนทั้งชาย - หญิง ประเภทเดินเรียน และจัดที่พักใหนักเรียนบานไกลไดอาศัย 

 

ตาราง 3 รายชื่อและที่อยูของโรงเรียนในอําเภอสวนผึ้ง 
 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาที่
เปดสอน สังกัด หมูที่ ตําบล 

1 รุจิรพัฒน 
กอนประถม,ประถม
,มัธยม สปช. หมูที่ 3 ตะนาวศร ี

2 บานทามะขาม กอนประถม,ประถม สปช. หมูที่ 2 ตะนาวศร ี

3 บานสวนผึ้ง กอนประถม,ประถม สปช. หมูที่ 1 ตะนาวศร ี

4 

บานบอหว ี(กลุมนักขาว
หญิงสอง) กอนประถม,ประถม สปช. หมูที่ 4 ตะนาวศร ี

5 ธรรมศาสตร - จุฬา 2 

กอนประถม,ประถม
,มัธยม สปช. หมูที่ 2 ปาหวาย 

6 

บานหนองหมอขาว)ศิรทิวี
อุปถัมภ) กอนประถม,ประถม สปช. หมูที่ 5 ปาหวาย 

7 บานกลวย กอนประถม,ประถม สปช. หมูที่ 2 ปาหวาย 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาที่
เปดสอน สังกัด หมูที่ ตําบล 

8 บานทุงศาลา กอนประถม,ประถม สปช. หมูที่ 4 

ปา
หวาย 

9 อนุบาลสวนผึง้ กอนประถม,ประถม สปช. หมูที่ 1 

ปา
หวาย 

10 บานหนองขาม กอนประถม,ประถม สปช. หมูที่ 9 

ปา
หวาย 

11 บานมะขามเอน กอนประถม,ประถม สปช. หมูที่ 7 ทาเคย 

12 วัดรางเสนหนครจันทร กอนประถม,ประถม สปช. หมูที่ 3 ทาเคย 

13 วัดเขาไกแจ กอนประถม,ประถม สปช. 
หมูที ่8   

ถนนราชบุร-ีชองลาภ ทาเคย 

14 สมนึกวิทิศวรการ กอนประถม,ประถม สปช. หมูที่ 2 ทาเคย 

15 วัดเขากลิ้ง)รุงเจริญธรรม( กอนประถม,ประถม สปช. หมูที่ 3 ทาเคย 

16 บานชัฎหนองหมี กอนประถม,ประถม สปช. หมูที่ 4 ทาเคย 

17 บานหวยผาก กอนประถม,ประถม สปช. 
หมูที ่7  

 ถนนทุงแฝก-หวยผาก สวนผึ้ง 

18 สินแรสยาม กอนประถม,ประถม สปช. 
หมูที ่3   

ถนนผาปกคางคาว สวนผึ้ง 

19 บานตะโกลาง กอนประถม,ประถม สปช. หมูที่ 8 สวนผึ้ง 

20 ชุมชนบานบอ กอนประถม,ประถม สปช. 

หมูที ่1   

ถนนราชบุร-ีผาปก
คางคาว สวนผึ้ง 

21 

วัดนาขุนแสน)แกละประชา
นุกูล กอนประถม,ประถม สปช. หมูที่ 4 สวนผึ้ง 

22 

ชุมชนบานบอ (สาขาวัง
สมปอย) กอนประถม,ประถม สปช. หมูที่ 6 สวนผึ้ง 

23 สวนผึ้งวทิยา มัธยมศึกษา 
สามัญ
ศึกษา 309 หมูที่ 1 สวนผึ้ง 
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 1.8  การประกอบอาชีพ 
   แตเดิมอาชีพของชาวกะเหรี่ยงบานผาปกคือ อาชีพการทําเกษตรกรรม พืชหลักที่ปลูก
คือ ปลูกขาวโพด มันสําปะหลัง นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตวไดแก หมู เปด ไก วัว ควาย เพ่ือสําหรับ
ขาย และบริโภคเอง และมีอาชีพเสริมโดยการเก็บของปามาขาย ตอมาเมื่อความเปนเมืองเขาไปรุก
ล้ําและกลืนความเปนชนเผาของชาวกะเหรี่ยงไปทุกขณะ พ้ืนที่เพาะปลูกเลี้ยงสัตวที่เคยมีก็ขายให
นายทุนเพียงเพ่ือหวังเงินกอนในชวงแรก เม่ือหมดเงินกอนน้ีไปจากการใชจายอยางฟุมเฟอยตั้งแต
ซื้อโทรศัพท ซื้อมอเตอรไซด ด่ืมเหลา และแทงหวย   ก็หันมาทําอาชีพรับจางทั่วไป ตั้งแต 
เปนลูกจางรายวันของโรงงานที่เขามาตั้งในอําเภอ  รับจางทําสวน รักษาความปลอดภัย และรับจาง
ทั่วไปตามรีสอรทที่มีอยูอยางหนาตา  ชาวบานผาปกและหมูบานใกลเคียงในตําบลสวนผึ้งไมนิยม 
ทํางานหัตถกรรม เพ่ือใชเองหรือขายเปนของที่ระลึก  
 
 1.9 ศาสนาและความเชื่อ 

  ชาวกะเหรี่ยงบานผาปก  และหมูบานอ่ืนๆ ในตําบลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีอยูใกลชิด 
กับธรรมชาติ จึงผูกพันกับธรรมชาติตลอดมา ไมวาจะเปนปาไม ภูเขา สายน้ํา แผนดิน ทําใหเขาใจ
และใหคุณคาตอธรรมชาติดวยการปฏิบัติดี เคารพนับถือตอแมธรณี (ซงทะรี่) แมคงคา (นาทิ้ง)  
และแมโพสพ(ผีบือโย)ทั้งหมดจึงเปนผูมีพระคุณในฐานะผูคุมครองธรรมชาติ และเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มี
อํานาจบารมีเหนือมนุษยที่จะตองเคารพดวยการประกอบพิธีกรรม และขอหามตางๆ มากมาย  
ซึ่งลวนเปนสัญลักษณการของการแสดงออกถึงการ“ขอใช”และขอบคุณ” ธรรมชาติ เพ่ือดํารงไว 
ซึ่งความสัมพันธอันดีงาม 

  ความเชื่อเร่ืองผีนั้น เปนสิ่งนอกเหนือธรรมชาติ คือเอกลักษณด้ังเดิมของกะเหรี่ยง มี
ผลดีตอความเปนอยูโดยรวมของสังคมกะเหรี่ยงจึงเปนพื้นฐานสําคัญของโครงสรางสังคมวิธี การ
ดําเนินชีวิต เปนพ้ืนฐานสําคัญของโครงสรางสังคมวิธีการดําเนินชีวิตเปนบอเกิดของคุณธรรม
นานัปการตลอดจนกอใหเกิดขอหาม จารีตตางๆที่ใชเปนกฎสังคมในการหามประพฤติปฏิบัติตางๆ 
ของชาวกะเหรี่ยงนั้นเชื่อวา ทําอะไรอยูยอมมีผูรูเห็นเสมอ และจะลงโทษผูที่ประพฤติไมดีใหเจ็บปวย 
หรือทําใหเกิดความเสียหายตอพืชผลทางการเกษตรหรือสัตวเลี้ยงของตนได หากกระทําผิด ดวย
เหตุดังนี้ชาวกะเหรี่ยงจึงไมกลากระทําผิดความเชื่อทางดานพิธีกรรมนั้นมักจะมีพิธีเซนไหวตนไม
ใหญประจําหมูบาน และมีพิธีแหหงสขอฝน ซึ่งมีเฉพาะที่บานบอ ตําบลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่ง
คลายกับการแหนางแมวของชาวนาไทย  

     ชาวกะเหรี่ยงบานผาปก ตําบลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในยุคปจจุบันแยกการนับถือ
ศาสนาออกเปน 2 ศาสนาคือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต  ซึ่งนิยมเรียกกันวา กะเหรี่ยงพุทธ และ
กะเหรี่ยงคริสต ชาวบานที่นับถือศาสนาคริสต จะมีการเขาโบสถคริสต ซึ่งกอสรางเปนสถานที่เล็ก
ภายในหมูบาน โดยชาวบานกะเหรี่ยงผาปก จะเขาโบสถกันทุกวันอาทิตย โดยชาวบานในกลุมน้ีก็มี
การปฏิบัตินับถือบรรพบุรุษตามความเชื่อด้ังเดิมอยู สวนกะเหรี่ยงที่นับถือพุทธศาสนา ยังคงสืบทอด
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การนับถือบูชาเซนไหวผีบรรพบุรุษ  เทพเจา  เทวดา   และภูตผีปศาจทั้งหลายตามความเชื่อด้ังเดิม 
โดยภายในบานทุกๆบานของชาวกะเหรี่ยงจะมีห้ิงไวสําหรับกราบไหวเคารพบูชา บางบานจะมี
พระพุทธรูปตั้งอยูดวย บางบานจะมีแครูปภาพของพระพุทธรูป บางบานจะมีรูปของบรรพบุรุษไว
กราบไว  และประกอบพิธีกรรมตางๆ  

 

 

 
 

ภาพประกอบ 10     คริสตจักรผาปก ที่ทําพิธีของกระเหรี่ยงชาวคริสต 
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ภาพประกอบ 11  ห้ิงพระสําหรับไวกราบไหวบูชาของกะเหรี่ยง 
 
  ชาวกะเหรี่ยงบานผาปกที่นับถือศาสนาพุทธนอกจากมีการกราบไหวห้ิงบูชาแลว ก็มีการ

ไปวัดควบคูไปดวย โดยไดสรางวัดและมีการทําบุญตักบาตรตามโอกาสตางๆ ซึ่งชาวกะเหรี่ยงผาปก
จะนิยมไปวัดเปนประจํา 
 
 1.10 ประเพณีและวฒันธรรม 

  1.10.1 ประเพณีรับขวญัวนักินขาวหอ หรือ อ้ังหมี่ถอง 
        ประเพณีเรียกขวัญเดือนเกา   เปนประเพณีด้ังเดิมในชุมชนกะเหรี่ยงสวนผึ้งที่เคย
ปฏิบัติกันมาในอดีต เปนประเพณีที่มีการสืบทอดกันมายาวนาน   
   ตามตํานานชาวกะเหรี่ยงเลาวา  ในสมัยที่คนกะเหรี่ยงอาศัยอยูทางภาคเหนือของ
เมืองจีน ชาวกะเหรี่ยงจึงไดทําพิธีเรียกขวัญในเดือนเกา  เพื่อใหหายจากความทุกขโศกเศรา  โดยมี
จุดประสงคเพื่อใหลูกหลานอยูสุขสบาย  ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ   มีความสุข  ความเจริญ  มีอายุ
ม่ันขวัญยืน  มีความรักสามัคคี  ซึ่งชวงระยะเวลาในการเรียกขวัญคือ  เดือนเกา  ซึ่งเปนเดือนที่คาบ
เกี่ยวระหวางปลายเดือนกรกฏาคม  ตนเดือนสิงหาคม  เปนชวงระยะเวลาที่ฝนตกชุกไดงาย   
คนกะเหรี่ยงเชื่อวา  ความเจ็บปวยเกิดจากการที่คนกะเหรี่ยงไดทําผิดกฎระเบียบ  ขอหามของบรรพ
บุรุษ   หรือถูกผีปา  ผีน้ํา  เจาที่เจาทาง  เจาทาเจาทุง  และวิญญาณเรรอนรบกวน  จึงไดมีประเพณี
ผูกแขนเรียกขวัญเดือนเกาขึ้น   เพ่ือขจัดความเจ็บไขไดปวยของลูกหลาน  ในเดือนเกา  ในชวงวัน
ขึ้น  15  ค่ํา  เดือน  9 
         ความสําคัญของประเพณีเรียกขวัญเดือนเกา   ชาวอําเภอสวนผึ้ง  ถือวาเปน
ประเพณีทองถิ่นที่สําคัญสืบทอดตอกันมา   จึงไดกําหนดจัดประเพณีเรียกขวัญเดือนเกาขึ้น  เพ่ือ
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เปนการอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น  ใหเยาวชนไดศึกษาและมีความภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรมอันดีงามตอไป เดือนเกาหรือเดือนหลาคอก  จึงเชื่อวาเปนเดือนที่ไมดี  เพราะวิญญาณที่
เปนภูตผีปศาจ  จะออกหากิน  และสิ่งที่วิญญาณชั่วจะกิน  คือขวัญ 
 

 
 

  ภาพประกอบ 12 พิธีผูกขอมือประเพณีรับขวญัวันกินขาวหอ 
 
       ดังน้ัน  ประเพณีพิธีกรรมกินขาวหอ  (อ้ังหม่ีถอง)  เพ่ือรับขวัญจึงเกิดขึ้น  และเพื่อให
พิธีกรรมนี้  รับใชสังคมกะเหรี่ยงไดอยางเหมาะสม  แตละหมูบานจึงไดนัดหมายวันจัดไมให
ตรงกัน  เพ่ือจะไดมีโอกาสเยี่ยมญาติยังหมูบานอ่ืน สวนวันไหนก็แลวแตหัวหนาหมูบานหรือเฒาแก 
จะเปนผูกําหนด แตตองทํากันทุกครัวเรือน   สวนใหญจะกําหนดเอาวันพระเปนเณฑคือ แรม  8  ค่ํา
แรม  15 ค่ํา ขึ้น 8 ค่ํา และขึ้น  15  ค่ํา  ปจจุบันมักจะเลือกใหตรงกับวันเสารหรืออาทิตย  เพ่ือให
ลูกหลานที่ไปเรียนหรือไปทํางานที่อ่ืนไดกลับมารวมพิธีดวย 
  1.10.2.พิธียกเสาหงส 

    เสาหงส ชาวกะเหรี่ยงพุทธในสมัยกอนนั้น มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา แต
หาโอกาส เขาศึกษาบทเรียนไดยาก เพราะเปนชาวปาชาวดงไมเหมือนคนไทย หรือคนมอญซึ่งมี
โอกาสเขาศึกษาบทเรียน และ มีความเจริญรุงเรืองในศาสนาชาวกะเหรี่ยงมีความเชื่อวา “หงส” เปน  
นกแหงสวรรคสามารถเปนสื่อนําความดีที่ตนเองทํา และนําความดี ที่ชาวกะเหรี่ยงทําไปบอกกลาว
ใหพระพุทธเจา สามารถไดรับทราบ เพ่ือจะไดนําพระธรรมคําสอนที่บริสุทธิ์มาใหชาวกะเหรี่ยง  
ไดศึกษาและปฏิบัติตอไป ดวยการยึดหลักพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนสรณะสูงสุด จะมีเจดีย
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หรือเสาหลักบานเปนตัวแทนของพระพุทธเจาและมีเสาหงสเคียงคู เพื่อใชทําพิธีประกอบใน 
วันสําคัญทางศาสนา 
    1.11. วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินของกะเหรีย่ง 

    เครื่องมือ และเครื่องใชของชาวกะเหรี่ยง ไดแก ไมไผ หรือหวายสาน เปน
ภาชนะบรรจุสิ่งของแลวสะพายหลัง นับวาเปนเครื่องใชที่สะทอนใหเห็นถึงบรรพบุรุษที่มีถิ่นฐานนั้น
มาจากบนที่ราบสูงมาชานาน และปจจุบันมีการผลิตเครื่องใชเปนอาชีพ คือ การสานเขงดวยไมรวม
ไมไผการละเลนพ้ืนบานทั่วไปจะใชวัสดุที่หาไดในทองถิ่น เชน ไมขาโหยง การกระโดดเชือก ตีวงลอ  
เดินกะลาเปนตน  นอกจากนี้ยังมีชาวกะเหรี่ยงที่อยูมาแตโบราณยังมีการทอผาเพื่อใชเอง แตไมมีให
เห็นมากนัก  สวนในชุมชนผาปก ภูมิปญญาทองถิ่นเหลานี้แทบไมมีเหลือใหเห็นเลย  

 

 
 

ภาพประกอบ 13 ชาวบานกะเหรี่ยงที่กําลังทอผา 
 
  1.12 การบริโภคอาหาร 

   การบริโภคอาหารของชาวกะเหรี่ยงผาปก ต.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีนั้น  แตเดิมนิยม
รับประทานอาหารงายๆ หาไดตามทองถิ่น   โดยจากคนควาขอมูลที่ได  พบบทความดังนี้ สุจริต
ลักษณ ดีผดุง และ สรินยา คําเมือง (2539. หนา 34) ไดกลาวถึงลักษณะอาหารของชนเผากะเหรี่ยง
โปวไววา อาหารหลักที่รับประทานกันเปนประจําของทุกครัวเรือนก็คือขาว สําหรับกับขาว ไดแก 
น้ําพริกและผักตาง ๆ กับขาว ที่มีเน้ือสัตวนั้น  จะไดรับประทานกันตอเม่ือมีการประกอบพิธีกรรม
ตาง ๆ เชน การแตงงาน การเลี้ยงผี ฯลฯ ขาวที่ชาวกะเหรี่ยงรับประทานเปนประจํา คือ ขาวหุง ไม
นิยมขาวเหนียว ขาวจะเปนขาวซอมมือ เม่ือไปคางคืนในหมูบานชาวกะเหรี่ยง ทุกเชามืดจะไดยิน
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เสียงตําขาวจากครกกระเดื่องที่มีกันอยูเกือบทุกครัวเรือน ฝายหญิงจะเปนผูตําขาว หุงขาวแลว
ทํากับขาวประจําวัน 

   ผักตาง ๆ ที่รับประทานกันก็จะเปนผักที่หาไดจากปาตามฤดูกาล เชน เห็ด หนอไม 
ผักกูด ผักหวาน ฯลฯ และผักที่ปลูกเอง เชน ถั่ว ยอดฟกทองออน แตงกวา ฯลฯ แลวนํามาตมหรื
อนึ่ง ชาวกะเหรี่ยงไมนิยมรับประทานผักดิบ สวนพริกที่ใชจะเปนพริกปาที่เผ็ดจัด นอกจากพริกและ
เกลือแลว ชาวกะเหรี่ยงโปวยังนิยมเติมผักที่มีกลิ่นหอมตาง ๆ ลงไปในน้ําพริกอีกดวย ไมวาจะเปน
ใบผักชี ตนผักชี หัวหอม ตนหอม ใบแมงลัก ดอกแมงลัก ตนแมงลัก ฯลฯ 

  สุริยา รัตนกุล และ สมทรง บุรุษพัฒน (2538: 16-18) ไดกลาวถึง อาหารของชนเผา
กะเหรี่ยงสะกอ ไววา 

  1.13.1 อาหารกะเหรี่ยง 
   อาหารในชีวิตประจําวันของชาวกะเหรี่ยง คือ ขาวกับน้ําพริกและเกลือ นิยมบริโภค

อาหารเผ็ดกับขาวแทบทุกชนิดตองใสพริก มีสํานวนกะเหรี่ยงวา “หวิ โดะ แฮ โดะ โดะ” หรือ แฮ 
โดะ โดะ หวิ โดะ โดะ” ซึ่งแปลวา “ยิ่งเผ็ดยิ่งอรอย หรือ ยิ่งอรอยยิ่งเผ็ด” (“หวิ แปลวา “อรอย” “แฮ” 
แปลวา “เผ็ด” และ “โดะ” แปลวา “มาก ๆ”) สวนพืชผักและเนื้อสัตวที่นํามาบริโภค จะขึ้นอยูกับ
ฤดูกาลเปนสวนใหญ เพราะสวนใหญจะไดมาจากการผลิตเอง และจากธรรมชาติรอบขาง 

 1.14 ภาษา 
  จากการศึกษาที่ไดจากการสัมภาษณ และการรวบรวมขอมูลของผูคนในชุมชนผาปก 

พบวา ผูที่มีอายุตั้งแตประมาณ 40 ปขึ้นไปในหมูบานจะใชภาษากะเหรี่ยงในการสื่อสาร ซึ่งบางราย
สามารถพูดภาษากะเหรี่ยงได แตไมสามารถเขียนภาษากะเหรี่ยงได  และไมสามารถอานเขียน
ภาษาไทยไดเลย สวนเด็กเยาวชนและวัยหนุมสาวที่ไดรับการศึกษาภาคบังคับจากโรงเรียนตาม
นโยบายของรัฐบาลจะสามารถพูด อาน เขียนภาษาไทยได แตจะเริ่มเขียนภาษากะเหรี่ยงไมได สวน
เด็กบางคน  ที่ครอบครัวเปนกะเหรี่ยงสามาถพูดไทยไดและใชภาษาไทยในการสื่อสาร ก็จะเริ่มพูด
ภาษากะเหรี่ยงไมไดเชนกัน  และกําลังจะทิ้งภาษาถิ่นเดิมของตนเองไป   ซึ่งในอดีตชาวกะเหรี่ยง 
มีแบบเรียนที่ใชเปนของตนเอง  โดยมีลักษณะคลายกับของประเทศไทย คือเริ่มแตบทเรียนเร่ิมตน
สําหรับปฐมวัยโดยเริ่มสอนพยัญชนะทีละตัว  จากนั้นก็จะเปนคํากลอนงายๆ ใหอาน พรอม 
มีคําสอนใหเขาใจ  ซึ่งผูสอนโดยสวนใหญ  ก็จะเปนผูพอจะมีความรูในหมูบาน  โดยการรวมตัวกัน
เพ่ือใหเด็กในหมูบานไดมีความรู    
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ภาพประกอบ 14 แบบเรียนปฐมวัยของชาวกะเหรี่ยง 
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ภาพประกอบ 15 แบบเรียนปฐมวัยของชาวกะเหรี่ยง 
 

  1.15 การแตงกาย 
  ปจจุบัน ชาวกะเหรี่ยงบานผาปก และหมูบานอ่ืนๆ ในตําบลสวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 

จะนิยมแตงกายชุดสมัยใหม คือ เสื้อยืด กางเกง ดังน้ันเปนการยากที่จะเห็นชาวกะเหรี่ยงแตงชุด
ประจําเผา จะเห็นไดก็เฉพาะในเวลาที่มีงานสําคัญ ๆ หรือทางจังหวัด ทางอําเภอ มีงานประจําปแลว
ขอรองใหชาวกะเหรี่ยงแตงชุดประจําเผาเทานั้น จึงจะเห็นชาวกเหรี่ยงแตงชุดประจําเผาการแตงกาย
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ของชาวกะเหรี่ยงแบงออก ตามเพศ คือการแตงกายของฝายหญิงและการแตงกายของฝายชายโดย
การแตงกายของฝายหญิงน้ัน จะเรียบงาย แบงเปน 2 ชนิด คือ ถาเปนของเด็กจะเปนผาดิบสีขาว 
ทอเปนผืนยาว มีชองสวมทางศีรษะยาวคลุมเขาตลอด แลวปกกุนขอบแขน คอ ชายผาถุงดวยดายสี
แดง อาจใสเม็ดพืชชนิดหนึ่งที่เรียกวา พงซา ที่ชายถุง สวนชุดของหญิงสาวที่อายุเกิน 15 ป ก็คือชุด
ของผูใหญจะมีเสนดายยืนที่ทอดวยดายสีน้ําเงินหรือดํา เปนเสนหลัก สวมไดถึงวัยชรา จะมี 2 ชิ้น 
คือชิ้นที่เปนผาถุง กับชิ้นที่เปนเสื้อ สวนที่เปนเสื้อจะสวมทางศีรษะเหมือนชุดของเด็ก แตจะตางกันที่
มีการปกตัวเสื้อดวยดายสีตาง ๆ มีการเดินเสนดวยดายสี สวนผาถุงจะทอยกลายหลากหลายมี
เอกลักษณเฉพาะของชาวกะเหรี่ยงบริเวณเชิงถุง จะใชวิธีทอจก สวนปลายถุงจะติดเม็ดเงิน ลูกปด 
เปนเม็ดลูกเดือย ภาษากะเหรี่ยง เรียกวา “พงซา” เปนพืชลมลุก ลําตนเหมือนตนขาวทุกเมล็ด จะมี
เกสรตรงกลางถาเกสรหลุดไปก็จะมีรูตรงกลาง นํามารอยรอบชายถุง หรือปกเลื่อมใหสวยงาม สวน
การทําความสะอาดจะไมนิยมซักเพราะเสื้อและผาถุงจะมีการตกแตงดวยลูกปด ถาถูกับแปรงซักผา
แลว อาจทําใหเครื่องประดับหลุดออกก็ได ดังนั้นจึงไมนิยมซักกัน 

 การแตงกายของฝายชายนั้นดูจะยุงยากกวา ฝายหญิง คือจะนุงเปนโจงกระเบน สวนเสื้อ
จะใชเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว สันนิษฐานวา ชาวกะเหรี่ยงไดแบบอยางมาเมื่อครั้งเขาเฝารัชกาลที่ 5 ที่
เสด็จประพาสหัวเมืองตะวันตก เสื้อสีขาวใชแทนเสื้อราชปะแตน สวนโจงกระเบนก็ใชผามวงทั่วไป 
โจงกระเบนนั้นจะมีอยูไมมากนักเทาที่พบเห็น ก็จะมีสีน้ําเงิน สีน้ําตาล สีมวงซ่ึงในปจจุบันจะหาดูได
ยากกวาการแตงกายของฝายหญิงเพราะผานุง เปนผาโจงกระเบนจะหาไดยากกวา และเสื้อของฝาย
หญิง แตก็ยังพอมีใหเห็นอยูบางในงานแตงงานซึ่งจะแตงเต็มยศคือนุงโจงกระเบน เสื้อเชิ้ตสีขาวแขน
ยาวและใชผาพันศีรษะมีลักษณะเปนหงอนบนหนาผาก (ทุไกนุ) ซึ่งจะมีลักษณะคลายนอแรดแตจะ
ทําดวยผาสีตาง ๆ ผาสีเหลานี้เปนผาสีที่ไดมาจากพิธีกรรมตาง ๆ จึงเปนผาสีที่เปนมงคลแกผูสวม
ใส พันรอบศีรษะและทําเปนหนอแรด จะมีลักษณะสวยงามและดูดีมาก สันนิษฐานวาความเชื่อเร่ือง
ผาสีนี้ไดรับเม่ือครั้งรัชกาลที่ 5 เสด็จมาเชนกันโดยไดพระราชทานผาสีใหแกผูนําชุมชน และปฏิบัติ
สืบทอดกันมา เสื้อผาของฝายชายจะซักไดเพราะเปนผาที่ไมคอยมีลวดลายและเครื่องประดับ อะไร 
แนวโนมในอนาคต จะไมพบเห็นชนกะเหรี่ยงรุนหลังแตงชุดประจําเผาอีกเลยก็เปนได เพราะชาว
กะเหรี่ยงรุนหลังจะนิยมแตงชุดตามแบบสมัยใหม เพราะไมเกงกางเกะกะเหมือนชุดประจําเผา และ
ชุดของชาวกะเหรี่ยงอาจจะถูกเก็บเอาไวที่บานเฉย ๆ หรือไมก็อาจถูกเก็บเขาในพิพิธภัณฑเพ่ือ
เอาไวใหชนรุนหลังดู ถามีประเพณีที่สําคัญของชาวกะเหรี่ยงถึงหามาสวมใส  ที่มา: นายสุรเสรษฐ 
บุญเกตุ 
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ภาพประกอบชุดเด็กกะเหรี่ยงอายุไมถึง 15 ป ภาพประกอบหนุมกะเหรี่ยงเส้ือแดงสถานภาพโสด 

  
ภาพประกอบ 16  ชุดแตงกายของผูใหญชาวกะเหรี่ยง 

 

 
 

ภาพประกอบ 17 การปกลวดลายผากะเหรี่ยง 
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 1.16 ลักษณะครอบครัว 
       ลักษณะครอบครัวของชาวกะเหรี่ยงบานผาปก ตําบลสวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี มี 2 

ลักษณะ คือ ลูกและครอบครัวขยาย วึ่งมีลักษณะ คือ ครอบครัวเด่ียวซึ่งประกอบไปดวยพอ แม  
ลูกแลวยังรวมถึงภรรยาและสามีของลูกดวย ครอบครัวจะเริ่มจากการที่สมาชิกในครอบครัวแยกตัว
ออกมาเปนครอบครัวเด่ียวกอน  เม่ือลูกชายแตงงานจะตองนําภรรยามาอยูที่บานตน  และเม่ือมีลูก 
ก็จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นไปอีก  ทําใหครอบครัวเดี่ยวกลายเปนครอบครัวขยาย  สวนมากจะเปนการ
ขยายทางฝายชาย  ทั้งน้ีเพราะตามประเพณีด้ังเดิมแลวเม่ือลูกชายแตงงานจะตองนําภรรยาเขามา
อยูในบาน  แตถาเปนลูกสาวแตงงานจะตองออกจากบานไปอยูที่บานของฝายชาย  ซึ่งเปนประเพณี
ที่คลายกันกับประเพณีของจีน ถาครอบครัวที่มีลูกชายหลายคน  ลูกชายบางคนเมื่อแตงงาน 
และสามารถสรางฐานะของตนเองไดแลว อาจจะแยกครอบครัวมาปลูกบานอยูใกลกับบานของพอแม
ก็ได  การแยกครอบครัวออกมานี้ไดกลายเปนการเกิดของครบครัวเดี่ยวซึ่งจะกลายเปนครอบครัว
ขยายตอไปในอนาคต   แตการจะประกอบพิธีกรรมตางๆจะตองมาทําที่บานใหญ ลักษณะครอบครัว
ของกะเหรี่ยงจะหมุนเวียนเปน   ลักษณะดังกลาวนี้  

   ผูอาวุโสฝายชายจะเปนผูนําครอบครัวและมีอํานาจสูงสุดในบาน ยกเวนเฉพาะในเรื่องงาน
ครัว ซึ่งเปนหนาที่ของฝายหญิง สวนในเรื่องอ่ืน ๆ แลว ผูอาวุโสจะเปนผูตัดสิน แตกอนการตัดสินใจ
มักจะมีการปรึกษาหารือกับสมาชิกในครอบครัวกอน คือบุตรชายคนโต และภรรยา สวนการ
รักษาพยาบาล ดูแลบุตร หรือเจ็บปวยเล็กนอยของสมาชิก สตรีชาวกะเหรี่ยงจะมีความรูเกี่ยวกับ
สมุนไพรมากกวาผูชาย และบางบานจะปลูกสมุนไพรไวใชเอง ผูหญิงชาวกะเหรี่ยงจะทํางานหนัก 
พอมีเวลาวางก็ปกผาสําหรับใชเอง จึงมักจะไมคอยเห็นผูหญิงวางเลย ชาวกะเหรี่ยงใหความนับถือ 
และสืบเชื้อสายทางฝายชาย  ชาวกะเหรี่ยงมีอิสระในการเลือกคูครอง นิยมที่จะแตงงานกับ 
คนในกลุมชาย และหญิงเดียวกัน แตอยูคนละกลุมเครือญาติยอมสามารถแตงงานกันได 
  1.17 ลักษณะบานเรือน 

   บานของชาวกะเหรี่ยงบานผาปก ตําบลสวนผึ้ง จ.ราชบุรี สวนใหญเปนบานชั้นเดียว  
และเปนบานแบบขยาย และจะนิยมสรางบานติดพื้นดิน จะมีเพียงบางบานที่จะยกพื้นบานสูงขึ้น  
แตนิยมสรางแบบงายๆ ไมปราณีต โดยใชไมไผเปนหลัก  ซึ่งในระยะหลังนิยมใชอิฐบล็อคมากอเปน
ที่อยูหรือหองแบบงายๆ เน่ืองจากหาซื้อไดงายและมีราคายอมเยา  บาน 1 หลังจะประกอบดวย 
หอง 1 ถึง 3 หอง ไมพิถีพิถันวัสดุหรือแบบในการกอสราง  หรือบางรายนิยมเชาคนไทยที่นิยมปลูก
เปนหองแถวเล็กๆ แนวละ 3-5 หองไวขาย  โดยมีอัตราคาเชาประมาณเดือนละ 1,000 บาท โดยคน
กะเหรี่ยงกลุมที่ชอบเชาแทนการปลูกสรางเปนของตนเองนั้น  เนื่องจากตองการอยูใกลชุมชน แตไม
มีที่ดิน และมีแนวโนมในการอพยพยายที่อยู คอนขางสูง  เนื่องจากปญหาของการมีบุตรมาก บิดา
มารดาเลนหวยและติดเหลา อาชีพจึงมีไมแนนอน จึงตองเคลื่อนยายที่อยูไปหางานทํายังที่ตางๆ  
อยูตลอดเวลา  
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      บานเรือนของชาวกะเหรี่ยงบานผาปก นิยมอยูกันเปนกลุม ทั้งที่ราบและพื้นที่เนินเขา  
แทบไมเหลือความเชื่อและพิธีกรรมในการปลูกสรางบานเรือน  โดยอาศัยความงายและความ
ทันสมัยในยุคนี้เปนหลัก   
 

 
 

ภาพประกอบ 18 ลักษณะแบบบานบานผาปกที่ใชไมไผเปนหลัก 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 19  ลักษณะแบบบานบานผาปกที่ใชไมไผปลูกผสมกับอิฐบล็อค 
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ภาพประกอบ 20  ลักษณะแบบบานที่ใชอิฐบล็อกเปนหลัก 
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2. ดนตรีของชาวกะเหรี่ยงบานผาปก 
 ประวตัิความเปนมาของดนตรี 
  ชาวกะเหรี่ยงบานผาปกโดยสวนใหญเปนเผาโปที่อพยพหนีภัยจากการสูรบมาจากฝง
พมาเขามาปกหลักในพ้ืนที่นี้ไดไมนาน  จึงทําใหยังคงรักษาอัตลักษณทางชาติพันธุไวไดบาง  แมจะ
ไมไดทั้งหมดแตก็มีความพยายามจากกลุมคนในหมูบานชวยกันรักษาและฟนฟูศิลปะและวัฒนธรรม
อันดีงามของตัวเอง ในสังคมของชาวกะเหรี่ยงน้ันบทเพลงเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของชาวกะเหรี่ยง
อยางมาก ซึ่งจะสัมพันธกับวิถีการดําเนินชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีอยางแนนแฟน  บานผา
ปกนี้มีวัฒนธรรมดานดนตรีเหมือนกันกับหมูบานอ่ืนๆในตําบลสวนผึ้ง เชน บานถ้ําหิน และ บาน
หวยผาก  โดยเกิดจากกลุมคนที่มีความเสียสละในการฝกหัดชาวบานและเยาวชนคนรุนใหมใหเลน
ดนตรีและนาฏศิลปตาง ๆ เชนการรองเพลง การเปาปลุย การตีกลองโดว การเลนออรแกน และการ
แสดงรําดง 
 ดนตรีของหมูบานผาปกนี้ อยูในสังคมกะเหรี่ยงเพ่ือการสรางสรรคความบันเทิงและ
ประกอบพิธีกรรม แตก็ยังมีการแพรกระจายทางวัฒนธรรมดนตรีจากภายนอกกําลังเขามาผสมผสาน
กับวัฒนธรรมดนตรีแบบด้ังเดิมของชาวกะเหรี่ยงทุกขณะตามกระแสสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได  
ดนตรีบทเพลง   และเครื่องดนตรีบางชนิดจึงไดรับวัฒนธรรมมาจากภายนอกอยางเห็นไดชัด 
อยางเชนที่ชัดเจนที่สุดคือ คียบอรดที่ใชอยูในวงที่เลนประกอบการแสดงรําดง  ในโบสถคริสตของ
หมูบานเวลาประกอบพิธี ก็จะใชกีตารเลนรวมกับการรองเพลง 
 ความเชื่อ ความศรัทธา สิ่งแวดลอมรอบๆตัว และวิถีชีวิตน้ันเปนอิทธิพลสําคัญที่ผลักดัน
ใหเกิดแรงบันดาลใจในการสรางสรรคศิลปะของมนุษยไมวาชาติพันธุใดก็ตาม  ลวนมีอัตลักษณที่
สําคัญเปนของตนเอง  เปนแบบฉบับเฉพาะตนเองที่มีการสืบสานตอจากบรรพบุรุษ หรือการเลือก
รับปรับใชจากวัฒนธรรมใกลเคียงจนมาเปนอัตลักษณืที่สําคัญของตนเองในที่สุด  ซึ่งจาก
ประวัติศาสตรชาวกะเหรี่ยงโปมีความสัมพันธกับชนชาติมอญ  และไทยใหญ มีการแลกเปลี่ยน  
ติดตอกัน ฉะน้ันจึงทําใหวัฒนธรรมบางอยางคลายคลึงกัน  รวมถึงดนตรีและการแสดงของชนเผาก็มี
ความใกลเคียงกันมาก จนบางครั้งแมชาวกะเหรี่ยงเองก็ไมสามารถใหคําตอบไดวาการแสดงดนตรี
และละครนั้นที่จริงเปนของชนชาติใดที่เปนผูสราง ซึ่งก็เปนสิ่งที่ตองอาศัยเวลาในการศึกษาตอไป 
 เพลงรองของชาวกะเหรี่ยงโปหรือที่เรียกเปนภาษากะเหรี่ยงวา “ทาคู” เปนสิ่งที่สืบทอด 
มาแตอดีต ทาคูมีเน้ือหาเกี่ยวของกับเร่ืองราวตางๆ ที่เปนทั้งความเชื่อและวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยง 
จากความรูสึกของชาวกะเหรี่ยงเกี่ยวกับดนตรี ชาวกะเหรี่ยงจะมีความภูมิใจกับบทเพลงและดนตรี
ของตนเอง เชนเพลงรองที่มีเน้ือหาตางๆเรียกวา “ทาคู” และเครื่องดนตรีประเภทพิณที่ชาวกะเหรี่ยง
โปเรียกวา “นาเดย” เปนเครื่องดนตรีที่ใชเลนประกอบการรองลํานําหรือทาคู นอกจากนาเดยแลว 
ยังมีเครื่องดนตรีอ่ืนอีกหลายชนิด ทั้งดีด สี ตี เปา ที่ปรากฏอยูในพื้นที่วิจัย     

 2.1 เครื่องดนตรี 
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      เครื่องดนตรีเปนสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณประจําเผาอีกอยางหนึ่งของชาวกะเหรี่ยงทั้งน้ี
เพราะชาวกะเหรี่ยงจะมีความสามารถในการนําเอาวัสดุที่หาไดจากธรรมชาติมาประดิษฐเปน
สวนประกอบตางๆ ในการสรางเครื่องดนตรีเปนของตนเอง  โดยไดถายทอดสืบตอกันมา 
จากบรรพบุรุษ  ทั้งน้ีเครื่องดนตรีที่พบในหมูบานผาปก สามารถแบงแยกประเภทของเครื่องดนตรี
ตามลักษณะของการบรรเลงได 4 ประเภทคือ  เครื่องดนตรีประเภท เครื่องสาย เครื่องเปา เครื่องลิ่ม
นิ้วประเภทคียบอรด และเครื่องตี ประกอบจังหวะ 

ประเภทเครือ่งสาย ในวงรําดงของบานผาปกมีเครื่องสายประเภทเดียว คือ นาเดย 
          นาเดย  เปนเครื่องสายชนิดหนึ่ง รูปรางคลาย พิณพมา นาเดยของบานผาปกมีการ

สรางอยางประณีต ใชไมเน้ือแข็งประเภทไมประดู ทําทัง้ตัวและคอนาเดย มีสายทั้งหมด 9 สาย  
โดยมีการเรียงลําดับสายดังนี้  สายที่ 1(ลางสุด) เสียง B, สาย 2 เสียง A, สาย 3 เสียง G, สาย 4 
เสียง F# สาย 5 เสียง E, สาย 6 เสียง D, สาย 7 เสียง C, สาย 8 เสียง B และสาย 9 เปนเสียง G   

 

 
 

ภาพประกอบ 21 นาเดย 
 

        โอกาสในการบรรเลง 
    เน่ืองจากเปนเครื่องดนตรีทีมี่เสียงไมดังมาก  ไมสามารถนํามาเลนตอนแสดงรําดงได 
จึงมักจะใชเลนกอนที่ทําการแสดงรําดง ในกรณีที่เจาภาพตองการ 
 ประเภทเครื่องเปา  ชาวกะเหรี่ยงมีเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเปาอยู 2 ชนิดคือ  ปลุย 
และขะหลุย เปนเครื่องดนตรีที่ถือวาสําคัญของชาวกะเหรี่ยงบานผาปก เพราะตองใชบรรเลงเปน
หลักในการแสดงรําดง  
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  ปลุย  เปนเครื่องดนตรีที่อยูในตระกูล แอรโรโฟน (Aerophone)  ลักษณะภายนอกมีความ
คลายคลึงกับขลุยของไทยมากแตจะมีขนาดเล็กกวา  อีกทั้งยังมีเสียงที่เล็กและแหลมกวาขลุยไทย  
ปลุยเปนเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งที่ใชในการบรรเลงทํานอง วัสดุที่ใชทําปลุยคือ โลหะประเภททองเหลือง 
หรือใชทอนํ้าPVC ขนาดเสนผานศูนยกลาง1นิ้ว ทําก็ไดแตเสียงไมดีเทากับปลุยทําจากทองเหลือง  
ปลุยมีความยาว 25 เซ็นติเมตร เจาะรู 7 รู หางกัน 2 เซ็นติเมตร แตปดเอาไว 1 รู วัสดุที่บางคลาย
ถุงพลาสติค  

 

 
 

ภาพประกอบ 22 ปลุย 
 
  วิธีการบรรเลง 

  ปลุยทําจากทอทองเหลืองสขนาด2.5จากการสอบถามพูดคุยถึงเรื่องวิธีการจับและการ
เปาปลุยทําใหทราบวา การวางตําแหนงมือและน้ิวบนปลุยน้ันจะใชมือขวาหรือซายอยูตําแหนงบน
หรือลางสลับกันอยางไรก็ได ขึ้นอยูกับความถนัดของผูบรรเลงเอง  แตโดยทั่วไปมักจะนิยมใชมือ
ซายอยูตําแหนงบนและมือขวาอยูตําแหนงลาง โดยมือที่อยูตําแหนงบนจะใชนิ้วชี้วางอยูในตําแหนงรู
ที่ถูกปดไว  นิ้วกลาง  นิ้วนาง นิ้วกอย ปด-เปดรูที่อยูดานหนาของปลุย สวนมือที่อยูตําแหนงลางจะ
ใชนิ้วชี้  นิ้วกลาง  นิ้วนาง ปดอีกสามรูที่เหลือ ตําแหนงของเสียงเม่ือปดหมดจะไดเสียง G และเม่ือ
เปดไลขึ้นมาที่ละรูก็จะไดเสียง A  B  C  D  E และ F แตปลุยของบานผาปกนั้นมีเสียงที่ต่ํากวา
ระดับเสียงมาตรฐานอยูมากแตไมถึง 1 เซมิโทน 

  ผูวิจัยไดทําการศึกษาระบบเสียงของปลุยพบวา ระบบเสียงของปลุยมีลักษณะโดดเดนที่มี
ความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว ลักษณะของเสียงจะแตกตางไปจากเสียงของเครื่องดนตรีอ่ืนๆใน
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ประเภทเดียวกัน ถึงแมวาเสียงของปลุยจะมีเสียงคลายคลึงกันกับเสียงของปคโคโล ปลุยสามารถทํา
เสียงได 1 ชวงทบ (Octave) (+-1)  

 โอกาสที่ในการบรรเลง 
    ปลุยเปนเครื่องดนตรีสําคัญ ใชเลนเปนทาํนองหลัก  ควบคูไปกับเสยีงรองในกรณีที่
ไมไดใชออรแกนเลน โดยเลนโนตเดียวกนักับเสียงรองแตก็มีการเอื้อนของเสียงบางแลวแตผูเลน 

 ขะหลุย คือ เครื่องเปาเขาที่ทําดวยเขาเลียงผาของชาวกะเหรี่ยงบานผาปก เจาะรูที่ตัวเขา

เลียงผา และนําแผนทองเหลืองที่เจาะรูมาปดใหรูตรงกับรูที่เขาเลียงผา เสียงที่ดังเกิดจากลิ้นที่ทํา

ดวยโลหะแผนทองเหลืองเจาะรูที่ตัวแผนทองเหลืองปดใหรูตรงกับรูที่เขาซึ่งเจาะรูไว มีลักษณะ

เชนเดียวกับลิ้นแคน และลิ้นปชอเปาเปนเสียงไดถึง 3 – 4 เสียง 

 

 
 

ภาพประกอบ 23 ขะหลุย 
  

  โอกาสในการบรรเลง 

    กอนการแสดงรําดงทุกครั้ง นายนิติ ตาไม จะเปาขะหลุย เปนเสียงยาว 2-3ครั้ง แลวจึง

เร่ิมทําการแสดง ในความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงเช่ือวาเม่ือเปาขะหลุยนี้แลวถามีเสืออยูใกลๆ แลวได

ยินเสียงจะทําใหเสือกลวไมเขาใกลอีก 

  ประเภทเครื่องลิ่มน้ิว  ในวงดนตรีชาวบาผาปก ใชคียบอรดไฟฟา Casio Tone Bank 

CT670 ชาวกะเหรี่ยงบานผาปกเรียกวา “คียบอรด” เปนเครื่องดนตรีสากลนิยมใชเลนดวยเสียง

ออรแกนเพียงอยางเดียว 
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ภาพประกอบ 24 ออรแกนไฟฟา 

 

  โอกาสในการบรรเลง 

   ใชเลนในแนวทํานองหลักของเพลง โนตเดียวกับเสยีงรอง ไมใชเลนเปนคอรด 

  ประเภทเครือ่งตีประกอบจังหวะ 

   ดง  คือ กลอง มีการเรียกชื่อตางกัน ชาวกะเหรี่ยงบานผาปก เรียกวา “โดว”  รูปแบบ

ของบานผาปกคลายกลอง เบสดรัม ซึ่งเปนกลองของชาวกะเหรี่ยงบานผาปกใชรวมเลนกับดงใบเล็ก 

โดยแขวนขางดงที่คลายกลอง เบสดรัม กะเหรี่ยงออกเสียงวา “โดวกอว” 

 

 
 

ภาพประกอบ 25 ดง 

  โอกาสในการบรรเลง 

   เปนเครื่องประกอบจังหวะที่สําคัญที่สุด และเปนสัญลกัษณของการแสดงรําดง  เพราะ

ตองตีใหจังหวะแกผูที่แสดงรํา   
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   หมอง เปนชื่อเครื่องดนตรีของคนไทยกะเหรี่ยงบานผาปก ออกเสียงเรียกเปนภาษา

กะเหรี่ยงวา “หมอง” ซึ่งลักษณะของหมอง คือ เครื่องดนตรีที่คนไทยเรียกวา  โหมง  ทําดวยโลหะมี

เสนผาศูนยกลางขนาด 30 เซนติเมตร เวลาตีมีเสียงดัง โหมง โหมง 

 

 
 

ภาพประกอบ 26 หมอง 

 
  โอกาสในการบรรเลง 

   ใชเลนกบัเครือ่งประกอบจังหวะอ่ืนๆ มักจะเลนในจังหวะที่เปนจังหวะตก 
  ไทจี้ บานผาปกจะเรียกเครื่องดนตรีชนิดนี้เปนภาษากะเหรี่ยงวา ไทจี้ เครื่องดนตรี

ประเภทนี้ คือ ฉาบของเครื่องดนตรีไทย แตการเลนออกเสียงของชาวกะเหรี่ยงอําเภอสวนผึ้งจะใช
ไมตีที่ฉาบเพียงฝาเดียว ขนาดเสนผาศูนยกลาง 24 เซนติเมตร และใชวิธีการเลนโดยนักดนตรีไทย
กะเหรี่ยงใชเทายึดไทโปที่วางกับพื้นและตีรวมกัน 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 27 ไทจี้ 
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  โอกาสในการบรรเลง 
   ใชเลนกบัเครือ่งประกอบจังหวะอ่ืนๆ มักจะเลนในจังหวะที่เปนจังหวะยก  

  ไทโป คือ กระบอกไมไผขนาดเสนผาศูนยกลาง 5 เซนติเมตร และยาวขนาด  1 ฟุต เจาะ

เปนรูตรงกลางเปนชองสี่เหลี่ยมเล็ก ยาวประมาณ 6 นิ้ว จะใชไมตีกํากับจังหวะ ชาวกะเหรี่ยงเผาโป

บานผาปกเรียกวา “ไทโป” 

 รูปแบบวิธีการเลนไทโปของบานผาปก นักเลนดนตรีจะเลนเครื่องดนตรีอีกชิ้นหนึ่ง คือ

การตีฝาฉาบเลนไปดวยกับกับไทโป เครื่องดนตรีการตีฝาฉาบฝาเดียวซ่ึงชาวกะเหรี่ยงบานผาปก

เรียกวา “ไทจี้” 

 

 
 

ภาพประกอบ 28 ไทโป 
 

 โอกาสในการบรรเลง 
   เปนเครื่องประกอบจังหวะสาํคัญ ใชเคาะใหจงหวะในการแสดงรําดง 
 การผสมวงดนตรี 
    เน่ืองจากเครื่องดนตรีของชาวกะเหรี่ยงมีเพียงไมกี่ชนิด  ดังน้ันการผสมวงดนตรีจึงเปน
ลักษณะของการรวมเอาเครื่องดนตรีทุกชนิดมาบรรเลงรวมกัน  ประกอบไปดวยปลุยหรือออรแกน
ไฟฟา ซึ่งเปนเครื่องดนตรีหลักของวงที่ใชบรรเลงทํานอง  ดง ไทโป ไทจ้ี หมอง เปนเครื่องประกอบ
จังหวะวงดนตรีรําดงของชาวกะเหรี่ยงบานผาปกจะมีเครื่องดนตรีเพียง 4 - 5 ชิ้นเทานั้น   ใชนัก
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ดนตรีที่เปนคนในหมูบานผาปกเอง มีเด็กๆที่เปนนักแสดงรําก็เปนเด็กในหมูบาน มีประมาณ 12 – 
18 คน  
 

 
 

ภาพประกอบ 29 การผสมวงดนตร ี
 
 2.2 นักดนตรี 

    ชื่อ   นายนิติ  ตาไม (เผาโป) 

  เกิดป  พ.ศ. 2499 อายุ  55  ป 

  สัญชาต ิกะเหรี่ยง ศาสนา  พุทธ 

  บานเลขที ่ 104/พิเศษ หมูที่ 3 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 

  ถิ่นกําเนิด เกิดที่ประเทศพมา เมาะตะมะ แถบลุมแมน้ําสาละวิน 

  เขามาอยูในประเทศไทย  พ.ศ. 2525 โดยอาศัยอยู อ.แมสอด จ.ตาก จนถึง พ.ศ. 

2541 รวมเปนระยะเวลา16ป และไดเดินทางมาอาศัยอยูที่บานหวยผาก ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง 

จังหวัดราชบุร ีเม่ือป พ.ศ. 2541 จนถึงปจจุบัน 

 การศึกษา  จบที่โรงเรียนชุมชนเมาะตะมะ ประเทศพมา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรียน

การรํากะเหรี่ยงตั้งแตอายุ 18 ป ครูที่สอนรํากะเหรี่ยงมี 2 คน คือ ครูออนโจะ อายุ 28 ป และครูเอบี่ 

อายุ 25 ป ปจจุบันครูทั้ง 2 คน อยูที่รัฐกะเหรี่ยง เมืองพะอาน ประเทศพมา ในการศึกษารํากะเหรี่ยง

ของนายนิติ ตาไมเม่ืออยูเมืองพมา ชุมชนเมาะตะมะตองมาเรียนที่เมืองพะอาน และไดมีโอกาส

แสดงบนเวทีที่ประเทศพมาหลายครั้ง โดยนายนิติ ตาไมแสดงเปนชาย 

 อาชีพ  ในอดีตขณะอยูทีช่มุชนเมาะตะมะรับจางทอผากะเหรี่ยง ปจจุบันรับจางทัว่ไป  

ชางซอมเครื่องยนต และอุปกรณทั่วไป 
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  ตําแหนงในวง    ดีดนาเดย  ตีดง   

 

 
 

ภาพประกอบ 30 นายนิติ  ตาไม 
 

  ชื่อ   นายปาเปอ (เผาโป) 

  เกิดป  พ.ศ. 2511 อายุ  42  ป 

  สัญชาต ิกะเหรี่ยง ศาสนา  พุทธ 

  บานเลขที ่ 60/พิเศษ หมูที่ 3 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุร ี
  อาชีพ             รับจาง  ทําไร   
  ตําแหนงในวง   เลนออรแกน  เปาปลุย 
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ภาพประกอบ 31 นายปาเปอ 
 
รายชื่อผูเลนดนตรีและผูแสดงในการรําดงของชาวกะเหรี่ยงบานผาปก 
 

1. นางสวรรค  ธรุวงค      รองนํา 
2. นางลัดดา ชัยนิยม      รัองนํา 
3. นายปาเปอ  ไมทราบนามสกุล   เปาปลุย 
4. นายแสน    เทพี       คียบอรด 
5. นางสําลี ไมทราบนามสกุล    ตีหมอง 
6. นายแดง     ไมทราบนามสกุล, นางเอ สุริยา  ตีไทโป,ไทจี ๊

 
 การแสดงรําดง บานผาปก  
   รําดง คือ การรํากะเหรี่ยงที่ชาวกะเหรี่ยงเรียกตามเสียงดงที่ถูกตี ดง หมายถึง  

กลองของชาวกะเหรี่ยงมีหลายรูปแบบ ไดแก กลองเล็ก ซึ่งคลายกลองตะโลดโปด เครื่องดนตรีของ

ภาคเหนือ กลองใหญเหมือนกลองตะโพนของไทย พ้ืนที่พักพิงชั่วคราวบานถ้ําหินใชกลองทัด การ

เรียกรําดงเพราะการรําไดฟงจังหวะของเสียงกลองที่ดัง “ดง ดง ดง” นักวิชาการบางคนเรียกการ

รําดงวา “รําตง” แตคนไทยกะเหรี่ยง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เรียกวา “รําดง” ซึ่งมีการแสดง

เผยแพรใน 3 ชุมชน ดังนี้ 
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 1. รําดง บานผาปก ตําบลสวนผึ้ง 

  2. รําดง บานบอหวี ตําบลตะนาวศร ี

 3. รําดง พ้ืนที่พักพิงชั่วคราวบานถ้ําหิน ตําบลสวนผึ้ง 

 ความเปนมาของรําดงบานผาปก 

   รําดงบานผาปกไดรับการถายทอดจากนายนิติ ตาไม ฝกการรํากะเหรี่ยงชุดรําดงกับ

เยาวชนบานผาปกเมื่อป พ.ศ. 2546 เน่ืองจากไดรับเชิญจากคณะกรรมการหมูบานผาปกประสงคจะ

ใหมีศิลปะการแสดงพื้นบานเปนศิลปวัฒนธรรมไทยกะเหรี่ยงของหมูบานผาปก สามารถเผยแพรใน

งานสําคัญๆ ทั้งของจังหวัด และที่ อ่ืนๆ นอกจากนี้ยังมีความประสงคใหเยาวชนไทยเชื้อสาย

กะเหรี่ยงมีความรักในศิลปวัฒนธรรมของกะเหรี่ยง กอนหนาที่นายนิติ ตาไม จะมาสอนรําดงใหกับ

เยาวชนบานผาปก นายนิติ ตาไม ไดสอนรําดงกับเยาวชนบานหวยผาก หมูที่ 7 ตําบลสวนผึ้ง เม่ือป 

พ.ศ. 2544 มากอนแลว 

 การรํากะเหรี่ยงชุดรําดง ถูกสืบทอดจากนายนิติ ตาไม มีที่มาคือ เม่ือนายนิติ ตาไม อายุ 

18 ป เริ่มเรียนรํากะเหรี่ยงกับครุออนโจะ ซึ่งขณะนั้นอายุได 28 ป และครูเอบีข่ณะนั้นอายุได  25 ป  

ณ รัฐพะอาน ประเทศพมา นายนิติ ตาไม ไดเดินทางไปเรียนรํากะเหรี่ยงกับครูทั้งสองจนเปนที่

ยอมรับของครูผูสอนจนสามารถแสดงบนเวททีี่ประเทศพมาหลายครั้ง รํากะเหรี่ยงที่ นายนิต ิ ตาไม 

แสดงนี้เรียกวา “รําดง” ลักษณะการแสดงจะใชทั้งผูหญิง และผูชายแสดงรวมกัน การเรียนการสอน

รํากะเหรี่ยงชดุรําดง ผูเรียนจะตองสามาระเรียนทารําไดทั้งของชาย และหญิง 

  ความสําคัญของการตั้งคณะทํางานฟนฟู “รํากะเหรี่ยง” เกี่ยวของกับการทํางานฟนฟู 

รํากะเหรี่ยง บานผาปก โดยบานผาปกประสงคใหมีการรํากะเหรี่ยงในหมูบาน ทั้งน้ี มีความเห็นวา

รํากะเหรี่ยงมีความชัดเจนในรูปแบบของศิลปวัฒนธรรมของคนกะเหรี่ยง และในหมูบานมีผูรูจัก ครู

รํากะเหรี่ยงที่อยูในหมูบานหวยผาก อําเภอสวนผึ้ง จึงมีผูรับหนาที่ประสานงานระหวางครูผูสอน

กะเหรี่ยงกับเยาวชนในบานผาปก ระยะแรกการหาทุนเพ่ือการแสดงรํากะเหรี่ยงของบานบอหว ี 
ทุกคนในหมูบานกะเหรี่ยงบานผาปกเสียสละเงินคนละ 30 บาท ซึ่งมีแผนการนํามาใชจายไมพอ 

ในการดําเนินงานรํากะเหรี่ยงได จึงเรี่ยไรเงินอีกครั้งเพ่ิมอีกคนละ 50 บาท ตอมาก็สามารถจัดการ

ฝกซอมและสรางเครื่องดนตรี แสะสามารถจัดแสดงรํากะเหรี่ยงที่ชื่อวา “รําดง” ขึ้นได 

 วิธีการแสดงรําดงบานผาปก 

  เริ่มการแสดงดวย นายนิติ ตาไม เปาเขาเลียงผา ที่เรียกวา “ขะหลุย” แลวตามดวยการ
ตีไทโป (เกราะ) เปนจังหวะ 3 จังหวะ และเสียงโหมงที่เรียกวา “หมอง” ดังเปนจังหวะ 3 ครั้ง ดงจะ
ตีตามเปนจังหวะ แลวตามดวยนักรองรองเพลงไปพรอมกับเครื่องดนตรีทุกชิ้นของวงผสมผสานไป
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เปนจังหวะ และทํานองนําอีกประมาณ 3 วรรคของเนื้อรอง ซึ่งกลาวนําในความหมายที่เปนมงคล
ทั้งผูดู และนักรํา จากนั้นนักรําเดินรําออกมาแสดงการรายรําไปพรอมกับเสียงรอง และจังหวะของ
ดนตรี โดยเฉพาะจังหวะที่นักรําฟงขณะรายรํา คือ เสียงดง หรือเสียงกลอง และจังหวะการตีไทโป 
จบการรําดวยนักรําจะเดินรําเขาแถวสุดทายดวยการเรียงแถวหนากระดาน 3 แถวหันหนาเขาหา
ผูชม ดนตรีจะหยุด และนักรองก็หยุด นักรําจะแสดงทาทําความเคารพแบบกะเหรี่ยง คือ ยกแขน
ทั้งสองขึ้นระดับอกแลวยื่นมือไปขางหนา กิริยามืออยูในลักษณะการตั้งมือ และจบดวยทาไหวพนม
มือแบบไทย ดนตรีจึงเร่ิมบรรเลงพรอมกับนักรองผสมผสานกับดนตรี และนักรําก็เริ่มเดินรําตอ และ
เดินรําเพื่อกลับเขาหลังเวที เปนการจบการแสดง 

 

 
 

ภาพประกอบ 32 คณะรําดงบานผาปก พ.ศ.2549 
 

จากภาพเรียงลําดับจากดานลางซายไปขวา  

1.  ด.ญ.ธารี    จาทอง(นองแพน)   อายุ  10  ป โรงเรียนสินแรสยาม 
2.  ด.ญ.ดรุณี   เทพี (ปะโละว)   อายุ  10  ป โรงเรียนสินแรสยาม 
3.  ด.ญ.ปวีณา  สวงค     อายุ  10  ป โรงเรียนสินแรสยาม 
4.  ด.ญ.วรรณา  จาทอง    อายุ   9   ป โรงเรียนสินแรสยาม 
5.  ด.ญ.ชุติมา  บุระ(แตดแต)   อายุ  10  ป โรงเรียนสินแรสยาม 
6.  ด.ญ.ปาหวาย อาริ     อายุ   9    ป โรงเรียนสินแรสยาม 
7.  ด.ญ.พรพิมล บุญเล็ก    อายุ  10  ป โรงเรียนสินแรสยาม 
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8.  ด.ญ.วันดี  ธุรวงค    อายุ  10  ป โรงเรียนสินแรสยาม 
จากภาพเรียงลําดับจากดานบนซายไปขวา  

9.  ด.ญ.วันเพ็ญ  วารี(จูจู)   อายุ  9  ป   โรงเรียนสินแรสยาม 

10. ด.ญ.สายฝน  วารี(เมอะเมิง)  อายุ  10  ป โรงเรียนสินแรสยาม 

11. ด.ญ.กิ่งแกว  จาทอง   อายุ  10  ป โรงเรียนสินแรสยาม 

12. ด.ญ.บัว   หงษทอง(กุจา)  อายุ   9   ป โรงเรียนสินแรสยาม 

13. ด.ญ.แสงเดือน เทพี(ตินาง)   อายุ   9  ป โรงเรียนสินแรสยาม 

14. ด.ญ.มานะษณ ุ เทพี(กุง)   อายุ  10  ป โรงเรียนสินแรสยาม 

15. ด.ญ.ปทมา  บุญทิน   อายุ  10  ป โรงเรียนสินแรสยาม 

16. ด.ญ.นิศาชล  บุญเล็ก   อายุ  10  ป โรงเรียนสินแรสยาม 

 

 
ภาพประกอบ 33 ด.ญ.วรรณ  จาทอง -ขับรอง   ด.ญ.มานะษณุ  เทพี(กุง) -รํา 
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ภาพประกอบ 34  ด.ญ.คุลาเมิง –รํา     ด.ญ.โบะโบว-รํา 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 35   ด.ญ.เมอะเม๊ิง- รํา ด.ญ.วันดี  ธุระวงค-รํา 
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 การแตงกายของนักดนตรีเมื่อบรรเลงดนตร ี
     การแตงกายของนักดนตรีและนักรําทีบ่านบานผาปกนัน้ จะใหความสําคัญกับชุดแตง
กาย เพราะเปนแสดงออกทางอัตลักษณของตัวเอง โดยนักดนตรี จะแตงชุดกะเหรี่ยง เปนผาทอมือสี
ตางๆ 
 

 
 

ภาพประกอบ 36  การแตงกายของนักดนตร ี
 

  โอกาสในการบรรเลง 

 การรับงานรําดงบานผาปก 

 -  รับงานที่เกี่ยวของกับงานวิจัยของมหาวิทยาลยัตางๆ 

 -  รับงานของผูประกอบการบางครั้งที่มีทวัรมาใชบริการของรีสอรทตางๆ ในอําเภอสวนผึ้ง 

 -  การแสดงครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท 

 -  คารถขึ้นอยูกับระยะทาง จายตามที่เจาของรถคิดคาบริการ 
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3. บทเพลงและการวิเคราะห 

 การวิเคราะหบทเพลงในครั้งน้ี  ผูวิจัยไดทําการบันทึกบทเพลงเปนโนตดนตรีสากล เพ่ือ
เปนสื่อใหเกิดความเขาใจรวมกัน และสามารถใชเปนแนวทางในการศึกษาบทเพลงของชาวกะเหรี่ยง
และเพื่อแสดงใหเห็นรูปธรรมในบทเพลงของชาวกะเหรี่ยงบานผาปกใหมากที่สุด  แตมิได
หมายความวาโนตเพลงเหลานี้จะสามารถถายทอดจิตวิญญาณที่แทจริงของดนตรี  หรือความเปน
ดนตรีของชาวกะเหรี่ยงบานผาปกไดอยางครบถวน   

 เน่ืองจากบทเพลงตางๆของชาวกะเหรี่ยงบานผาปก   มีการถายทอดแบบมุขปาฐะ ซึ่งไม
พบการบันทึกบทเพลงไวเปนลายลักษณอักษร ดังน้ันในการบรรเลงบทเพลงนั้น เพลงเดียวกัน 
อาจจะมีความแตกตางกันในการบรรเลงในแตละครั้ง ในแตละพื้นที่  จากการที่ผูวิจัยไดลงพ้ืนที่เก็บ
ขอมูลในภาคสนามหลายครั้ง ผูวิจัยสังเกตเห็นวาเพลงที่ใชบรรเลงนั้น เพลงเดียวกัน แตบรรเลงตาง
เวลากัน พบวามีทวงทํานองที่แตกตางกันบาง ไมเหมือนกันทุกตัวโนต สัดสวนของจังหวะทํานองก็มี
การเปลี่ยนแปลงไปบาง ดังนั้นตัวโนตตางๆในบทเพลงที่ผูวิจัยนํามาศึกษาในงานวิจัยนี้ เปนเพียงตัว
โนตของบทเพลงที่เกิดขึ้นในชวงเวลาดังกลาวนี้เทานั้น ไมสามารถนําตัวโนตตางๆเหลานี้มาเปน
บรรทัดฐาน ของบทเพลงของชาวกะเหรี่ยงบานผาปกได  แตสามารถใชเปนแนวทางในการศึกษา
บทเพลงของชาวกะเหรี่ยงบานผาปก หรือใชเปนขอมูลอางอิงทางวัฒนธรรมดนตรี ของชาวกะเหรี่ยง
บานผาปกได และใชเพ่ือประโยชนในทางการศึกษาในอนาคตเทานั้น 

 

 เพลงที่1  เพลงนาเดย ทาคู 

 เพลงนาเดยทาคู เปนเพลงที่ใชเพียงเครื่องดนตรีชิ้นเดียวคือนาเดย แตในการแสดงจริงๆ 

อาจมีการใช ไทโป เคาะใหจังหวะดวยก็ได  เพลงนี้ไมไดใชเลนประกอบการแสดงรําดง แตจะใช

แสดงกอนที่จะมีการแสดงรําดง  ซึ่งแลวแตวาเจาของงานตองการหรือไม เน่ืองจากนาเดยเปนเครื่อง

ดนตรีที่เสียงไมคอยดัง เวลานําไปเลนในงานจึงตองใชเครื่องขยายเสียงชวย  ถาเปนงานของ

ชาวบานที่ไมมีเครื่องขยายเสียงก็ไมสามารถใชนาเดยเลนใหคนจํานวนมากในงานฟงได 

 เพลง “นาเดย ทาคู” แปลวาเพลงของนาเดย เปนอีกเพลงหนึ่งที่มีเน้ือหาออกไปในแนว

เรียกรอง และ กระตุนใหคนที่ไดฟงเพลงนี้เห็นความสําคัญของนาเดย และชวยอนุรักษวัฒนธรรม 

ที่สืบทอดตอกันมาตั้งแตรุนปูยาตายาย 

 คําวา “นาเดย” ในภาษากะเหรี่ยงตองออกเสียงวา “นา-เดย” ซึ่งก็แปลวา “เสียงที่ไดยิน 

จากเทวดา” ในเพลงนี้มีเน้ือความตอนหนึ่งในทอนที่5 พูดถึงบุคคลที่ชื่อวา “ตาเดยนาเดย”  

ชาวกะเหรี่ยงเชื่อวาคนแรกที่สรางนาเดยขึ้นก็คือตาเดย เพราะตาเดยผูนี้ไดเคยไดยินเสียงอันแสน
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ไพเราะจากพิณของเทวดา จึงไดคิดสรางขึ้นเลนเองบาง  และก็เปนสิ่งที่ตกทอดมาจนถึงปจจุบันน้ี 

ดังมีใจความในบทเพลงทั้งบทแปลภาษาไทยและภาษากะเหรี่ยงดังนี้ 

 การถือกําเนิดของนาเดยที่ตาเดยนาเดย 

วัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง  คือ นาเดย ถาไมดูแลรักษาก็จะสูญหาย  ชาวกะเหรีย่งอยาไดทอดทิ้ง 

1. ไดโปรดจงฟงทุกคน.... เม่ือดีดนาเดยดังขึ้น  จงฟง   ประวัติและความสําคัญของ
นาเดย 

2. ไดโปรดจงฟงทุกคน.... เพ่ือแรกเร่ิมตนน้ัน  นาเดยนี้  เปนสิ่งที่ปู ยา ตา ยาย   
   บรรพบุรุษไดเก็บรักษาใหเปนมรดกของเรา 

3. ไดโปรดจงฟงทุกคน.... นาเดยนี้มีมานานกาลแลว  นาเดยเปนวฒันธรรมของชาว
กะเหรี่ยง อยางหนึ่ง  จงเคารพรักษาใหดีกันทุกคน 

4. ไดโปรดจงฟงทุกคน.... ตั้งแตสมัย  ปู  ยา ตา  ยาย  เทวดาไดใหนาเดยแกตาเดย
ไวเพ่ือ ตาเดยนาเดยเปนชาวกะเหรี่ยง  เปนผูมีศีล  สมาธิ  และปญญา  เปนผูปกครองเพื่อกะเหรี่ยง 

5. ไดโปรดจงฟงทุกคน.... นาเดยเปนวฒันธรรมที่งดงามของชาวกะเหรี่ยงนั้น  ถือ
กําเนิดในมือของตาเดยนาเดย 

6. ไดโปรดจงฟงทุกคน.... นาเดยนี้ถาไมตองการใหสูญหาย  ตองรวมมือร้ือฟนและ
ฟนฟูกันขึ้นมา  นาเดยเปรียบเสมือนหัวใจของเรา  ชาวกะเหรี่ยงตองดูแลรักษาและสืบทอดกันตอไป 
      แปลเปนภาษาไทยโดย นางลัดดา ชัยนิยม 
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   เพลงนาเดยทาคู แตงทํานองและเนื้อรองโดย นายนิติ  ตาไม (นายคลีา) 

 

 1.รูปแบบ (Form)  

  ลักษณะของบทเพลงเปนบทเพลงที่มีแนวทํานองเดียวแตแบงเปน 7 ทอน บทเพลงมี

ลักษณะการบรรเลงนาเดยเพ่ือสนับสนุนเสียงรองโดยมีการเลนโนตรับจากเสียงรอง หรือเลนคู

ประสานบางในบางจุด จากการสัมภาษณนายนิติ ตาไม ผูเลนและขับรองเพลงนี้ไดความวาถาผูเลน

ตองรองไปดวยจะมีความจําเปนตองเลนนาเดยอยางมีรูปแบบของโนตที่ตายตัวแตถาเลนนาเดย 
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อยางเดียวใหคนอ่ืนรองก็สามารถที่จะเลนโนตอ่ืนๆไดตามที่ผูบรรเลงเห็นสมควรตามความเหมาะสม 

และขึ้นอยูกับความสามารถของผูบรรเลงเปนหลัก บทเพลงมีความยาวของเพลงทัง้หมด 230 หอง

เพลง แบงออกไดเปนทอนตางๆดังนี้ 

 

1. ดนตรีนําเขาเพลง 8 หอง 2. รองเกริ่น 23 หอง 3. ดนตรีนําเขารอง 4 หอง 

4. เน้ือรองทอนที่หนึ่ง 16 หอง 5. นาเดยรับ 10 หอง 6. เน้ือรองทอนที่หนึ่ง 16 หอง 

7. นาเดยรับ 10 หอง 8. เน้ือรองทอนที่หนึ่ง 16 หอง 9. นาเดยรับ 10 หอง 

10. เนื้อรองทอนที่หนึ่ง 16 หอง 11. นาเดยรับ 10 หอง 12. เนื้อรองทอนที่หนึ่ง 16 หอง 

13. นาเดยรับ 10 หอง 14. เน้ือรองทอนที่หนึ่ง 16 หอง 15. นาเดยรับ 10 หอง 

16. เนื้อรองทอนที่หนึ่ง 16 หอง 17.รองประโยคปดทาย 18หอง 18. นาเดยลงจบ 5 หอง 

 

 ในการวิเคราะหเพลงนี้ผูวิจัยขอนําเอาสวนที่แบงเปนทอนตางๆและไมซ้ํากันมากลาวถึง

เทานั้น 

 

สวนที่1ดนตรีนําเขาเพลง 8 หอง 

 

 
 

 

 โนตเพลงของนาเดยน้ันใหสังเกตุวา มีโนตใดอยูต่ําที่สุด โนตตัวน้ันคือโนตจากสายเสนที่ 

9 ของนาเดย โดยใชมือซายดีดใหจังหวะไปในขณะที่มือขวาดีดทํานองของเพลงนั้น จากโนตจะเห็น

วา มีการดีดสายที่ 9 ในเสียงG ตั้งแตแรก ซึ่งใหโทนเสียงต่ํา ฟงดูเปนการเตรียมพรอมที่จะเร่ิมโนต

ตัวอ่ืนๆตอไป ซึ่งโนตตัวอ่ืนๆ ที่ใชมือขวาเลนก็เลนไตระดับขึ้นไปสูงสุดที่โนตตัว B ที่เปนเสียงของ

สายที่1จนถึงจุดสิ้นสุดที่โนต G ของสายที่ 9 

จุดสิ้นสุด 
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สวนที่2 รองเกริ่นนํา 23 หอง 

 

 
 

 

กลุมโนตและบันไดเสียงของเสียงรองในทอนเกริน่ 

เครื่องดนตรีนาเดยของบานผาปกนี้ ใชการเทียบเสียงในบันไดเสียง G Major โดยเรียงลําดับเสยีง

ของสายทั้ง 9 สายดังนี้ 

 สายที่ 1 (ลางสุด)   เสียง B 

 สายที่ 2      เสียง A 

 สายที่ 3      เสียง G 

 สายที่ 4      เสียง F# 

 สายที่ 5      เสียง E 

 สายที่ 6       เสียง D 

 สายที่ 7      เสียง C 

 สายที่ 8      เสียง B 

 สายที่ 9  (บนสุด)   เสียง G 

 ดังนั้นในการในการรองเพลงนี้จึงอยูในบันไดเสียง G Major และมีชวงกวางของระดับเสียง

ไมมากนักโนตเสียงสูงที่สุดในทอนน้ีคือ โนต G อยูในหองที่ 9-10-11 ของเพลงฟงดูเปนการเรียกให

จุดเริ่มตน 

ส้ินสุดทอนเกริ่น 
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เกิดความนาสนใจกอนที่จะนําไปสูเสียง F# ของในหองที่11 สวนโนตเสียงต่ําที่สุดคือเสียง G เชนกัน

ซึ่งเปนเสียงโทนิคของบันไดเสียง การใชอารมณของเสียงถายทอดความหมนของเสียง ทั้งที่เปน

บันไดเสียงเมเจอร ในทอนน้ีมีการแบงกลุมของโนตไวเปนสองกลุมใหญคือสวนที่1ตั้งแตโนต G ใน

หองที่ 9 ถึงโนต D ในหองที่ 25-26 ซึ่งเปนขั้นคูเสียงที่5 ทําใหมีความรูสึกยังไมจบ แลวมีจุดพักตรง

หองที่ 26-27 จึงเริ่มดวยโนตในกลุมที่สองจากหองที่ 27-32 คอยๆสลับโนตแตขั้นคูไมหางมากนัก

ต่ําลงเรื่อยๆ จนนําเขาหาโทนิคในจุดต่ําสุด เปนการคลี่คลายเรื่องในตอนเกริ่นน้ี 

 

สวนที่ 2 ของนาเดย 23 หอง 

 

 
 

 

 ในสวนของนาเดย จุดเริ่มทอนนี้ใชเทคนิคการเลนดวยการดีดสายเร็วๆหรือเรียกวาการท

ริล โดยเริ่มที่โนตเดียวกันกับเสียงรองคือโนต G จากนั้นจึงเร่ิมดีดสายที่ 9 ในเสียง G เพ่ือเลนเปน

เสียงโดรน และเปนการใหจังหวะตัวเองไปดวย  สังเกตุไดวาเสียงโดรนจะเลนในจังหวะตก ในจังหวะ

ที่1เปนสวนใหญ โดยมีทิศทางการเคลื่อนที่ของทํานองเปนดังนี้ 

ส้ินสุดทอนเกริ่น 

จุดเริ่มตน 
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สวนที่3 ดนตรีนําเขาเนื้อรอง 

 

 
 

 ในชวงนี้นาเดยเริ่มตนดวยสายที่ 9 ในเสยีง G และเปนการเริ่มตนเคาะจังหวะในอัตรา

ความเร็วจริงของเพลง สําหรับเพลงนาเดย ทาคู วัดไดที่อัตราความเร็ว 80 BPM ในทอนนี้มีการใช

เทคนิคการดดีของมือขวาทําเสียง “ปรุง” (ดูภาพในวงกลม) โดยดีดสาย 4 เสียง F# และสาย 3 เสียง 

G เกือบจะพรอมกัน ดวย นิ้วโปงและนิว้ชี ้ใหความรูสึกเปนการนับจังหวะ เพราะหลังจังหวะเสียง 

ปรุง ก็จะเปนจังหวะตกในจงัหวะที่1ของหองถัดไป ทําใหงายตอการเขาเพลงของนักรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสียงโดรน โนต G  จากสายที9่ 
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สวนที่4 เน้ือรองทอนที่หนึ่ง 16 หอง 

 

 

 

 
 

 ในสวนของเสยีงรองสามารถแยกออกเปนประโยคได 2 ประโยค ดังนี้ 

  ประโยคที่ 1 มี 9 หอง ตั้งแตหองที่ 37 ถึงหองที่ 45 

  ประโยคที่ 2 มี 13 หอง ตั้งแตหองที่ 49 ถึงหองที่ 52 

 จากประโยคเพลงขางตน เม่ือพิจารณาหลักเสียงหรือโทนิคของทํานองเพลงในแตละ

ประโยคของเพลงนาเดยทาคู วาการเริ่มตน และการจบประโยคในแตละประโยคเพลงที่แสดงใน

วงกลม พบวามีการใชตัวโนตตัวแรกของประโยค เร่ิมตนดวยเสียง G ตัวโนตในตอนจบของประโยค

จะจบดวยเสียงB  และ G ดังน้ี  และในตอนจบของประโยคที่ 1 มีการใชโนตที่เม่ือรวมกับโนตที่ตรง

กับของนาเดย พบวามีโนต B,G,และD ทําเกิดเสียงของคอรด G Major (แสดงในกรอบสี่เหลี่ยม) 

ประโยคที่ 1 

ประโยคที่ 2 
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  ประโยคที่ 1 ขึ้นตนดวยโนต G จบดวยโนต B  

  ประโยคที่ 2 ขึ้นตนดวยโนต F# จบดวยโนต G 

 เม่ือพิจารณาโดยรวมแลวพบวาเพลงนาเดยทาคูนี้มีการใชกลุมของตัวโนต อยูในกลุม

เสียงเดียวกัน แสดงใหเห็นวาทํานองเพลงทั้งสองประโยคมีการใชหลักเสียงโทนิคเดียวกัน ซึ่งบง

บอกใหเห็นวาเพลงนาเดยทาคูนี้ มีความหลายหลายในการในการใชระดับเสียง คือมีการเริ่มตนและ

จบประโยคของเพลงโดยการใชระดับเสียงที่ไมใชเสียงโทนิค ของบันไดเสียง   

 

 2. กลุมตัวโนตและบันไดเสียง  

  เพลงนาเดยทาคู พบตวัโนตที่นํามาใชสรางเปนทํานองเพลงทั้งหมดประกอบไปดวยตวั

โนตดังตอไปน้ี  

 

 
 

 พบวากลุมเสยีงที่ใชในการสรางทํานองเพลงทั้งหมดมี 7 เสียง เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับ

ในบันไดเสียง G Major จากการวิเคราะหสรุปไดวา เพลงนาเดยทาคูนี้ใชกลุมเสียง ในบันไดเสยีง G 

Major  

 

 3. ทํานองเพลง 

  3.1 จังหวะของทํานองเพลง เพลงนาเดยทาคู แบงออกไดเปน 2 ประโยค 

  ทํานองเพลงนาเดยทาคูประโยคที่ 1 เปนดังนี้ 
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จังหวะของทํานองเพลงประโยคที่ 1 เปนดังนี้ 

 
   

  ทํานองเพลงนาเดยทาคูประโยคที่ 2 เปนดังนี้ 

 
  

 

  จังหวะของทํานองเพลงประโยคที่ 2 เปนดังนี้ 

 
 

จากการวิเคราะหจังหวะของทํานองเพลงนาเดยทาคู จะพบวาเพลงนาเดยทาคูจะมีโครงสรางของ 

จังหวะทํานองในแตละประโยคซ้ําๆกันโดยจะใชจังหวะทํานอง แบบนี้เปนหลัก 

 
 

 3.2 ทิศทางการเคลื่อนที่ของทํานอง  

    เพ่ือเปนการแสดงใหเห็นถึงทิศทางการเคลื่อนที่ของทํานองเพลงใหเปนรูปธรรมมาก

ที่สุดผูวิจัยจึงไดทําการแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของทําเพลงในลักษณะของ Piano Roll  โดยใช

หนา Piano Roll ของโปรแกรม Nuendo และผูวิจัยไดแยกแยะออกใหเห็น การเคลื่อนที่ของทํานอง

เพลงตามความสูงต่ําของระดับเสียงและอัตราความสั้นยาวของเสียงตามคาของตัวโนต            

 

ทํานองเพลงนาเดยทาคูประโยคที่ 1 หองเพลงที่ 36 ถึง 45 เปนดังนี้ 
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ลักษณะการเคลื่อนที่ของทาํนองเพลงนาเดยทาคูประโยคที่ 1 เปนดังนี้ 

 
 

 จากภาพ PianoRoll แสดงใหเห็นวาทิศทางการเคลื่อนที่ของทํานองเพลงนาเดยทาคู

ประโยคที่ 1 มีการเคลื่อนที่เปนกลุมโนตในอัตราจังหวะสั้นๆสลับกับอัตราจังหวะยาว และมีทิศ

ทางการเคลื่อนที่ของระดับเสียงในลักษณะกระโดดเปนขั้นคู และทิศทางของเสียงจะเคลื่อนที่ต่ําลง

มาจากเสียง G สูงลงมาเสียง G ต่ํา ซึ่งอยูในชวงของขั้นคู และในตอนทาย 6 พยางคสุดทายโนตได

เคลื่อนขึ้นไปจบประโยคที่ 1 ในเสียง B 

 

ทํานองเพลงนาเดยทาคูประโยคที่ 2 หองเพลงที่ 46 ถึง 52 เปนดังนี้ 

 

 
 

 

 

กษณะการเคลื่อนที่ของทํานองเพลงนาเดยทาคูประโยคที่ 2 เปนดังนี้ 
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 จากภาพ PianoRoll แสดงใหเห็นวาทศิทางการเคลื่อนที่ของทํานองเพลงนาเดยทาคู

ประโยคที่ 2 มีการเคลื่อนที่เปนกลุมโนตในอัตราจังหวะสั้นๆสลับกบัอัตราจังหวะยาว และมีทศิ

ทางการเคลื่อนที่ของระดับเสียงในลักษณะกระโดดเปนขั้นคูไมหางกันมากนักโดยสวนใหญหางแคคู 

2 และคู 3 มากที่สุด และทศิทางของเสียงจะเคลื่อนที่อยูใน 1 ชวงเสยีง  

 สรุปไดวาทศิทางการเคลื่อนที่ของทํานองตามความสูงต่ําของระดับเสียง และอัตราความ

สั้นยาวของเสยีงตามคาของตัวโนตของทาํนองนั้น พบวามีการใชอัตราจังหวะสั้นๆสลับกันและจะมี

การใชอัตราจงัหวะยาวบางโดยเฉพาะในชวงทายของประโยค ซึ่งเปนเอกลักษณของเพลงอยาง

ชัดเจน และจะเคลื่อนที่อยูในชวงเสียงเดียวกันตลอดทัง้เพลง 
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โนตของนาเดย ในชวงของเสียงรอง 

 
 

 ในสวนของนาเดยกลับพบวา โนตที่เลนดวยมือขวาตั้งแตหองที่ 38 เปนโนตเขบ็ต 1 ชั้น

เปนสวนใหญซึ่งการเคลื่อนที่ของโนตสามารถเลนไดถงึคู 10 ตามลกัษณะการวางสายของนาเดย  

แตก็ยังคงมีการเคลื่อนที่สลบัไปมาในระหวางคู 2 และคู 3 เปนสวนใหญ มีชวงที่หางที่สุดคือ ในหอง

ที่ 42 ตอกับ 43 จากโนต B สูง ลงต่ําถึง B ต่ํา (ดูในวงกลม) 

 

โนตของนาเดย ในชวงดนตรีรับระหวางเปลี่ยนทอนเพลง 

 

 

 
 

 ในชวงนี้โนตของนาเดยเปลี่ยนมาใชโนตเขบ็ต 2 ชั้น เน่ืองมาจากผูเลนไมตองรอง จึงมี

อิสระในการบรรเลงมากขึ้น จากการสัมภาษณ นายนิติ ตาไม ผูเลนนาเดย ไดความวาถาผูเลนมี

ชํานาญมากพอ อาจจะมีการเลนที่แตกตางและเลนสัดสวนโนตที่ยากขึ้นก็ได ไมมีการจํากัดแตอยาง
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ใด และตั้งแตหองที่ 59 ถึงหองที่ 63 มี การใชเทคนิคการเลนเสียง “ปรุง” เพ่ือเปนการชวยนับเขาใน

ทอนตอไป (ดูภาพในวงกลม) 

 3.4 ชวงกวางของทํานอง 

  เพลงนาเดยทาคูมีระดับเสียงที่สูงที่สุด คือเสียง B ในตําแหนงเสนที่ 3 และมีระดับเสียง

ที่ต่ําที่สุด คือเสียง G ในตําแหนงใตเสนนอย 2 ของบรรทัด 5 เสน ซึ่งมีระยะหางของเสียงเปนขั้นคู  

10 ดังโนตตอไปน้ี  

 

 
 

 4. กระสวนของจังหวะ  

  เครื่องดนตรีที่บรรเลงประกอบจังหวะของนาเดย ไดแก  ไทโป  ในการบรรเลงนาเดย

นั้น ไมจําเปนตองใชไทโปก็ได เพราะตัวนาเดยทํามาเพื่อเลนคนเดียวอยูแลว แตถาตองใชจริงๆก็จะ

มีกระสวนจังหวะดังนี้ 

 

 
 

เพลงที ่2   เพลงไตขวาพาดู ลาทะนา ทาคู 

(เพลงถวายพระพรวันพระราชสมภพขององคประมุขไทย)  

 เพลงไตขวาพาดู ลาทะนา ทาคู เปนเพลงที่ใชเลนประกอบการแสดง รําดง โดยจะเลน

เพลงนี้กอนที่จะมีการแสดงเพลงรําดงที่เลนเปนหลัก เน้ือหาของเพลงเปนการถวายพระพรในหลวง

ในวโรกาสที่ทรงมีพระชันษาครบ 80 ชันษา เปนที่มีทอนยอยๆภายใน 5 ทอน บรรเลงดวยเครื่อง

ดนตรีหลักๆ อยูสองชนิดคือ ออรแกน หรือ ปลุย ซึ่งจะเลนดวยกันหรือ อยางใดอยางหน่ึงก็ได 

เน่ืองจากทั้งออรแกน และปลุย และนักรองเลนในโนตเดียวกัน(Monophony)ไมมีการเลนเสียง

ประสานใดๆโดยมีบทแปลเปนภาษาไทยและเนื้อรองเปนภาษากะเหรี่ยงดังนี้ 
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วันพระราชสมภพขององคประมุขไทย 

บทเพลงอวยพร 

  1.  พระมหากษัตริยไทย 9 สมัย  ทรงกอบกูชาติ   และปกครองพสกนิกร   ทรงมี

อํานาจและบารมีที่กวางไกล  จึงทําใหพสกนิกรอยูอยางรมเย็นเปนสุข  ทรงชี้ทางสวางไสวและ

ถูกตอง  พสกนิกรทั่วประเทศจึงสรรเสริญและยินดี  ปลาบปลื้มใจอยางยิ่งที่มีพระมหากษัตริยที่มี

ความรู  ความสามารถเปนเลิศ  เราทําไดเพียงแคระลึกถึงพระองค  และกราบไหวพระองคตาม

รูปภาพเทานั้น 

  2.  วันพอของเราคือวันที่ 5 ธันวาคม  ซึ่งพระองคจะมีพระชนมายุครบ  80 พรรษา  

พวกเรารวมทั้งลูกๆ หลานๆ ทุกๆ คนขออธิษฐานและอวยพรใหพระองคทรงมีความสุขทั้งกายและ

ใจ  สุขภาพพลานามัยแข็งแรงตลอดไป 

  3.  หกสิบปที่ทรงครองราชย  พระองคทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดวยความเต็มใจ 

และเต็มความสามารถตามหลักทศพิธราชธรรม  แผนดินไทยจึงมีความสงบสุขเปรียบเสมือนอยูใต

รมไม  ความลําบากยากเข็ญ  หรือความเดือดรอน  ไมเคยไดเขามายางกราย  เปนเพราะพอของเรา

ทรงปฏิบัติหนาที่ดวยความสามารถและความเต็มใจเปนอยางยิ่ง  พระองคทรงอยูในใจของเราทุกคน

เสมอ 

  4.  เม่ือประมุขของไทยทรงเกิดมาบนโลกนั้น  ทุกๆ ชาติพระองคก็จะเปนกษัตริยที่ดี มี

คุณธรรม  ทรงมีศีล  สมาธิ  และปญญา  ทรงตรัสและชี้ทางทุกครั้ง  พระองคทรงมีความสามารถที่

กษัตริยพึงมีถึงสิบแปดแขนง  ซึ่งพระองคทรงเปนกษัตริยที่มีความสามารถ  และปญญาเปนเลิศ  

ทรงคิดและทําสิ่งใด  จะสําเร็จเสมอ 

  5.  แผนดินไทยของเราโชคดีและมีบุญอยางยิ่งที่มีพระมหากษัตริยไทยที่มีความรู  และ

ความสามารถเปนเลิศ  เราทุกๆ คนขอใหพระองคทรงพนจากภยันตรายและสิ่งชั่วรายทั้งปวง  

รวมถึงโรคภัยไขเจ็บทั้ง 96 ชนิด   และขอใหพระองคทรงพนจากทุกข  โรคภัยตางๆ และขอให

พระองคทรงมีความสุข  ความสบายทั้งกายและใจตลอดไปและทุกๆ ชาติไป 

  พวกเราชาวผาปกทุกๆ คนมีความรูไมมากมายนัก  จึงอวยพรใหพระองคไดเพียงเทานี้  

หากมีคําพูดหรือการกระทําที่ไมเหมาะสมประการใด  ของพระองคทรงประทานอภัยมา ณ ที่นี้ดวย 
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 1.รูปแบบ (Form)  

  ลักษณะของบทเพลงเปนบทเพลงรองที่มีแนวทํานองเดียวตลอดแตมีการเปลี่ยนเน้ือ

รอง โดยเมื่อจบเนื้อรองในภาษากะเหรี่ยงแตละทอน  จะใชออรแกนไฟฟาเลนในทํานองเดิมหรือแปร

ทํานองไดบางตามแตนักดนตรีจะสามารถ เพ่ือใหนักรองแปลเน้ือเพลงจากภาษากะเหรี่ยงเปน

ภาษาไทย โดยใชจํานวนหองเพลงในแตละทอนเทากัน คือ14หอง จากนั้นก็จะมีทํานองสั้นๆเขามา

รับโดยเลนเหมือนกันทุกทอนจนจบเพลง  
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 จากโนตเพลงขางตน เม่ือพิจารณาหลักเสียงหรือโทนิคของทํานองเพลง ไตขวาพาดู ลา

ทะนา ทาคู พบวามีการใชตัวโนตตัวแรกของเพลง เริ่มตนดวยเสียง C  และเคลื่อนที่ไปดวยขั้นคูที่ไม

หางมากนักโดยสวนใหญเปนคู 2 และคู 3 ทํานองวิ่งขึ้นลงไปเรื่อยๆทํานองวิ่งขึ้นสูงสุดที่โนต D ใน

หองที่ 1,2,3 และ 8 และวิ่งลงต่ําสุดที่โนต B ในตอนทายของหองที่ 11 

 

 2. กลุมตัวโนตและบันไดเสียง  

  เพลงไตขวาพาดู ลาทะนา ทาคู พบตวัโนตที่นํามาใชสรางเปนทํานองเพลงทั้งหมด

ประกอบไปดวยตวัโนตดังตอไปน้ี  

 

 
 

 พบวากลุมเสียงที่ใชในการสรางทํานองเพลงทั้งหมดมี 7 เสียง คือเสียง  C,D,E,F,G,A,B 

ซึ่งก็คือบันไดเสียง C Major นั่นเอง จากการสัมภาษณ นายนิติ ตาไม ไดความวา  เนื่องจากเพลงนี้

ใชออรแกนไฟฟาบรรเลง ในบันไดเสียง C Major ไมตองเลนคียสีดําที่เปน แฟล็ต – ชารป เลนคียสี

ขาวทําใหงายตอการฝกหัดนักดนตรี 
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 3. ทํานองเพลง 

  3.1 จังหวะของทํานองเพลง เพลงไตขวาพาดู ลาทะนา ทาคู  

 

 
 

จังหวะของทํานองเพลงไตขวาพาดู ลาทะนา ทาคู เปนดังนี้ 

 
 

 จากการวิเคราะหจังหวะของทํานองเพลงไตขวาพาดู ลาทะนา ทาคู จะพบวาเพลงไตขวา

พาดู ลาทะนา ทาคูจะมีโครงสรางของจังหวะทํานองในแตละหองใกลเคียงกัน ในบางจุดที่จังหวะ

ทํานองเหมือนกันบางถาเทียบกันหองตอหองเชนในหองที่ 2 หองที่4 แสดงถึงเพลงไตขวาพาดู ลา

ทะนา ทาคูนี้ไมมีความหลากหลายของจังหวะทํานองในการบรรเลง แตจะเนนความสําคัญที่

ความหมายของตัวเพลงเปนหลัก  ซึ่งเปนเอกลักษณของบทเพลงกะเหรี่ยงบานผาปก  



90 

 

 3.2 ทิศทางการเคลื่อนที่ของทํานอง  

    เพ่ือเปนการแสดงใหเห็นถึงทิศทางการเคลื่อนที่ของทํานองเพลงใหเปนรูปธรรมมาก

ที่สุดผูวิจัยจึงไดทําการแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของทําเพลงในลักษณะของ Piano Roll  โดยใช

หนา Piano Roll ของโปรแกรม Nuendo และผูวิจัยไดแยกแยะออกใหเห็น การเคลื่อนที่ของทํานอง

เพลงตามความสูงต่ําของระดับเสียงและอัตราความสั้นยาวของเสียงตามคาของตัวโนต           

  

 ทํานองเพลงไตขวาพาดู ลาทะนา ทาคูสวนที่ 1 เปนดังนี้ 

 
 

 ลักษณะการเคลื่อนที่ของทาํนองเพลงไตขวาพาดู ลาทะนา ทาคูสวนที่ 1 เปนดังนี้ 

 

 
 

 

 จากภาพ Piano Roll แสดงใหเห็นวาทิศทางการเคลื่อนที่ของทํานองเพลงไตขวาพาดู ลา

ทะนา ทาคู ประโยคที่ 1 มีการเคลื่อนที่เปนกลุมโนตในอัตราจังหวะสั้นๆสลับกับอัตราจังหวะยาว 

และมีทิศทางการเคลื่อนที่ของระดับเสียงในลักษณะกระโดดเปนขั้นคูที่ไมหางกันมากนัก และทิศทาง

ของเสียงจะเคลื่อนที่จากต่ําขึ้นสูงแลวเคลื่อนที่จากสูงลงต่ํา ในชวงทายของประโยคจะลากเสียงยาว

จนจบประโยค ซึ่งอยูในชวงของเสียงใน 1 ชวงเสียง 
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 ทํานองเพลงไตขวาพาดู ลาทะนา ทาคูประโยคที่ 2 เปนดังนี้ 

 
 

 ลักษณะการเคลื่อนที่ทํานองเพลงไตขวาพาดู ลาทะนา ทาคูประโยคที่ 2 เปนดังนี้ 

 

 
 

 จากภาพ Piano Roll แสดงใหเห็นวาทิศทางการเคลื่อนที่ของทํานองเพลงไตขวาพาดู ลา

ทะนา ทาคูสวนที่ 2 มีการเคลื่อนที่เปนกลุมโนตในอัตราจังหวะสั้นๆสลับกับอัตราจังหวะยาว และมี

ทิศทางการเคลื่อนที่ของระดับเสียงในลักษณะกระโดดเปนขั้นคู และทิศทางของเสียงจะเคลื่อนที่จะ

เคลื่อนที่จากต่ําขึ้นสูงแลวเคลื่อนที่จากสูงลงต่ํา ในชวงทายของประโยคจะลากเสียงยาวจนจบ

ประโยค ซึ่งอยูในชวงของเสียงใน 1 ชวงเสียง ซึ่งโดยรวมแลวจะเหมือนประโยคที่ 1  

 

ทํานองเพลงไตขวาพาดู ลาทะนา ทาคู ประโยคที่ 3 เปนดังนี้ 
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ทํานองเพลงไตขวาพาดู ลาทะนา ทาคู ประโยคที่ 3 เปนดังนี้ 

 

 
 

 จากภาพ Piano Roll แสดงใหเห็นวาทิศทางการเคลื่อนที่ของทํานองเพลงไตขวาพาดู ลา

ทะนา ทาคูประโยคที่ 3 มีการเคลื่อนที่เปนกลุมโนตในอัตราจังหวะสั้นบางสลับกับอัตราจังหวะยาว

บาง แตในสวนนี้มีทิศทางการเคลื่อนที่ของระดับเสียงในลักษณะกระโดดเปนขั้นคูที่กวางอยูหลายคู 

โดยหางกันถึงคู 4 และคู 5  แตทิศทางของระดับเสียงจะเคลื่อนที่ขึ้นๆลงๆอยูในชวงกลาง ในชวง

ทายของประโยคจะลากเสียงยาวจนจบประโยค ซึ่งเกือบทั้งหมดอยูในชวงของเสียงใน 1 ชวงเสียงมี

โนต B ในหองที่2เพียงตัวเดียวที่ต่ําที่สุด  

 สรุปไดวาทิศทางการเคลื่อนที่ของทํานองตามความสูงต่ําของระดับเสียง และอัตราความ

สั้นยาวของเสียงตามคาของตัวโนตของทํานองนั้น พบวามีการใชอัตราจังหวะสั้นๆสลับกันและจะมี

การใชอัตราจังหวะยาวบาง แตก็เปนวลีที่ชัดเจน ซึ่งเปนเอกลักษณของเพลงอยางชัดเจน และระดับ

เสียงจะเคลื่อนที่อยูในชวงเสียงเดียวกันตลอดทั้งเพลง 

 3.4 ชวงกวางของทํานอง 

  เพลงไตขวาพาดู ลาทะนา ทาคู มีระดับเสียงที่สูงที่สุด คือเสียง D ในตําแหนงเสนที่ 4 

และมีระดับเสียงที่ต่ําที่สุด คือเสียง B ในตําแหนงใตเสนนอยที่ 1 ของบรรทัด 5 เสน ซึ่งมีระยะหาง

ของเสียงเปนขั้นคู 10 ดังโนตตอไปน้ี  
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 4. กระสวนของจังหวะ  

  เครื่องดนตรีที่บรรเลงประกอบจังหวะดนตรีของชาวกะเหรี่ยง ไดแก  หมอง  ไทจ้ี  ไท

โป โดว และโดวกอว ในการบรรเลง จะบรรเลงไปในทางเดียวกัน โดยมีหมองและไทโปจะเลนใน

จังหวะเดียวกันซ่ึงทั้งหมดจะตองอาศัยทํานองของออรแกนเปนหลักในการบรรเลง  
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
             การศึกษาวิจัยดนตรีประกอบการแสดงรําดงของชาวกะเหรี่ยงบานผาปก อําเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุรี ซึ่งไดดําเนินมาเปนลําดับ  สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
 

ความมุงหมายของการศึกษาวิจัย 

 1.  ศึกษาสถานภาพ บทบาทของดนตรีและเครื่องดนตรีประกอบการแสดงรําดงของ 

ชาวกะเหรี่ยง  บานผาปก  ตําบลสวนผึ้ง  อําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 

 2.  ศึกษาวิเคราะหบทเพลงที่ใชประกอบการแสดงรําดงของชาวกะเหรีย่ง 

บานผาปก  ตาํบลสวนผึ้ง  อําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 

 

ความสําคญัของการวิจัย 

 1. เพ่ือใหทราบถึงองคประกอบของวงดนตรีที่ใชในการแสดงรําดงของชาวกะเหรี่ยงบานผาปก  

  2. เพ่ือใหทราบความหมายของบทเพลงเนื่องจาก ดนตรีของชาวกะเหรี่ยงเปนสื่อในการ

ถายทอดเรื่องราวตางๆ ทั้งดานประวัติศาสตร  ศาสนา   และชีวิตความเปนอยูประจําวัน  ทําใหทราบ

ถึงความสําคัญและบทบาทของดนตรีที่มีตอวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยง 

 3. เปนการศึกษาเพื่อใหเห็นถึงความสําคัญและความสวยงามของวัฒนธรรมในกลุมชนที่

หางไกลจากสังคมเมือง อันจะนํามาซึ่งแนวรวมในการชวยกันอนุรักษ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิม

ของชาวกะเหรี่ยงเพ่ือเปนมรดกทางวัฒนธรรมสืบไป 

 

ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 

  ผูวิจัยเลือกพื้นที่ในการวิจัยครั้งน้ี บานผาปก  ตําบลสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี โดยมุงศึกษา

วงดนตรีและตัวเพลงที่ประกอบการแสดงรําดงของชาวกะเหรี่ยง  ทั้งที่ไดรับการถายทอดมาจากอดีต

และประพันธขึ้นมาใหม 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

  ทําใหเกิดองคความรูในดานดนตรีของชาวชาวกะเหรี่ยง บานผาปก  ตําบลสวนผึ้ง  

จังหวัดราชบุรี และบทบาทของดนตรีที่มีอิทธิพลตอวิถีการดําเนินชีวิต ตามขนบธรรมเนียมประเพณี

ของชาวกะเหรี่ยง รวมถึงดนตรีที่ไดรับอิทธิพลจากภายนอก และสามารถนํารูปแบบของการวิจัยน้ี

ไปเปนแบบแผนของการวิจัยในเรื่องอ่ืนๆได 

 

วิธีดําเนินการศึกษาวิจัย 

              การศึกษาวิจัยในครังน้ีเริ่มจากการรวบรวมขอมูลจากงานวิจัย เอกสาร หนังสือทางวิชาการ  

หนังสืออ่ืนๆ  ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชาวกะเหรี่ยง  และการออกปฏิบัติการภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวม

ขอมูล โดยไดศึกษาสภาพพื้นฐานทั่วไปของชุมชน  จากนั้นจึงไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับดนตรีของ

ชาวกะเหรี่ยงที่ยังคงอยูในสังคม ในวัฒนธรรม  จากน้ันไดนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหเรียบเรียง

เปนรายงานการวิจัยในรูปแบบของการบรรยาย เชิงพรรณา ซึ่งผูวิ จัยไดกําหนดแนวทาง

วิธีดําเนินการคนควาและและวิจัยเปนขั้นตอนตอไปน้ี 

 

การศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูล 

 ขอมูลและแหลงขอมูลแบงออกเปน 2 ระดับ ไดแก ขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทตุิยภูมิ 

1. ขอมูลปฐมภูมิ แยกออกตามเนื้อหา 2 สวน ไดแก ขอมูลเกี่ยวกบัสภาพทั่วไปของ 

ชุมชนและขอมูลทางดานวฒันธรรมดนตรี 

2. ขอมูลทุติยภูมิ ไดแก ขอความหรือเรื่องราวจากบทความ วรรณกรรม งานวิจัย  

วิทยานิพนธ  หนังสือทางวิชาการ และหนังสืออ่ืนๆที่เกี่ยวของ 

 

การวิเคราะหขอมูล 

   ผูวิจัยไดใชขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลภาคสนามเปนขอมูลหลัก และใชขอมูลจาก

เอกสารงานวิจัย หนังสือทางวิชาการ และหนังสืออ่ืนๆที่เกี่ยวของ เปนขอมูลสนับสนุน โดยมี

รายละเอียดของการศึกษาวิจัย เพ่ือที่จะทําการรวบรวมวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

1. สภาพทั่วไปของชุมชน  และวัฒนธรรมดนตรีของชาวกะเหรี่ยง เปนการวิเคราะห 

ขอมูลในลักษณะของการรวบรวมขอมูลความรูในดานตางๆ มาบันทึกเรียบเรียง และจัดลําดับใหมี

ความสัมพันธกัน ทั้งน้ีเพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจถึงสภาพและลักษณะทั่วไปตางๆของชุมชน  
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2. ดนตรีของชาวกะเหรี่ยง เปนการรวบรวมวิเคราะหขอมูลจากการเก็บขอมูลภาคสนาม
เปนหลักไดแก  การพูดคุย สอบถาม สัมภาษณ การบันทึกเสียง การบันทึกภาพ และจากการ

คนควารวบรวมขอมูล โดยจัดลําดับใหมีความสัมพันธกัน   

   ขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการวิเคราะห  รวมถึงประวัตคิวามเปนมาของดนตรี และไดนํามา

เรียบเรียงในรปูแบบของการพรรณนาบรรยายเปนความเรียง และสรปุเปนรายงานการวิจัย 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผูวิจัยไดสรุปผลการศึกษาวิจัยออกเปนสองสวนคือ  สรุปผลการศึกษาสภาพทั่วไปของ

ชุมชน  และวัฒนธรรมดนตรีของชาวกะเหรี่ยง และดนตรีของชาวกะเหรี่ยง โดยสรุปผลการศึกษา

ดังตอไปน้ี 

 1. สภาพทั่วไปของชุมชนและวัฒนธรรมดนตรีที่เกียวของ 

 จากการศึกษาทําใหทราบถึงสภาพทั่วไปของชุมชนในดานตางๆ  สรุปไดดังตอไปน้ี 

  1.1.ประวัติความเปนมาของชนเผา 

   จากการศึกษาถึงประวัติความเปนมาของชาวกะเหรี่ยง  ทําใหไดทราบวากะเหรี่ยง

เปน ชนชาติที่มีประวัติความเปนมาชานาน กะเหรี่ยงในประเทศไทยมีอยูดวยกัน 4 กลุมใหญๆคือ 

กะเหรี่ยงสะกอ(ปะเกอกะญอ)  กะเหรี่ยงโป(โผลว) กะเหรี่ยงคะยา(แบรหรือบเว) และกะเหรี่ยงตองสู

(ตองตู หรือปาโอ) กะเหรี่ยง เปนชาวเขาที่มีจํานวนประชากรมากที่สุดในบรรดาชาวเขาในประเทศไทย  

และเปนกลุมประชากรที่พูดภาษาอื่นที่ไมใชภาษาไทยมากเปนอันดับสอง  รองจากกลุมประชากรที่พูด

ภาษาเขมรเหนือ  ในดานภาษาศาสตรภาษาที่ชาวกะเหรี่ยงพูดจัดอยูในกลุม ทิเบต – กะเหรี่ยงพลง 

โพลง หรือ โผลว หรือ ปากะญอโป  คือชื่อที่กะเหรี่ยงโปใชเรียกตัวเอง  ซึ่งมีความหมายวา  “คน”  

ชาวพมาเรียกกะเหรี่ยงมอญ  คนไทยจะคุนเคยกับการเรียก กะเหรี่ยงแดง หรือ ยางแดง  ตามสี

เสื้อผาที่สวมใส 

  1.2  สภาพภูมิประเทศและจํานวนประชากร 

   กลุมแรกที่เขามาตั้งถิ่นฐานที่อยูในหมูบานจะเปนกลุมชนชาติกะเหรี่ยง  และกลุม

คนไทยโดยสวนมากจะอพยพมาจากหมูบานใกลเคียง เชน บานทุงแฝก บานหวยผาก และบานทุง

ไมแดง สาเหตุที่ทําใหชุมชนหมูบานใกลเคียงยายถิ่นฐานก็เน่ืองมาจากสาเหตุเรื่องการทํามาหากิน 

   สภาพที่ตั้งปจุบัน หมูบานผาปก ตั้งอยูหมูที่ 3 ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัด

ราชบุรี  มีเน้ือที่ 59,000 ไร โดยสภาพรวมของหมูบานสวนใหญเปนภูเขา  และมีที่ราบที่ผาน
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ทางการทําแรเปนดินทรายเกือบทั้งหมด  มีขุมเหมืองแรเปนจํานวนมากตามแนวเขาตะนาวศรี 

แหลงน้ําอุดมสมบูรณทั้งปาไมและสัตวปา 

  

 อาณาเขต 

 ทิศเหนือ     ติดตอกับ บานตะโกลาง หมู 8 

 ทิศตะวันออก   ติดตอกับ บานหวยคุม หมู 6, บานถ้ําหิน หมู 5 

 ทิศใต      ติดตอกับ บานหวยผาก หมู 7, บานทุแฝก หมู 2 

 ทิศตะวันตก    ติดตอกับ สหภาพพมา 

    

 ตําบลสวนผึ้ง เปนตําบลหนึ่งของอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และเปน 1 ใน 4 ตําบล 

ของอําเภอสวนผึ้ง เปนที่ตั้งที่วาการอําเภอสวนผึ้ง เทศบาลตําบล และสวนราชการตาง ๆ แบงการ

ปกครองเปน 2 หมูบาน โดยแบงเปนเทศบาลตําบล 1 แหง และองคการบริหารสวนตําบลสวนผึ้ง

อบต  (.1 แหง พ้ืนที่ปกครองสวนใหญประกอบไปดวย พ้ืนที่ภูเขาและปาไม ตลอดชายแดนดาน

ตะวันตกติดประเทศพมาโดยเทือกเขาตะนาวศรีเปนแนวกั้น การคมนาคมใชเสนทางราชบุรี-ผาปก 

เปนเสนทางหลัก ประชาชนดั้งเดิมเปนกลุมชนชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยูบนบริเวณที่ราบโดยอาศัยอยู

เปนกลุมเล็ก ๆ ภาษาที่ใชมี 2 ภาษา คือภาษากะเหรี่ยง และภาษาไทยพื้นบาน ตอมาไดมีราษฎร

จากอําเภอใกลเคียงและจังหวัดใกลเคียง อพยพเขามาและอาศัยอยูบริเวณที่ราบเปนสวนใหญ และ

ขยายไปทั่วทั้งตําบลจนเปนที่ปรากฎเห็นในปจจุบัน  

 สภาพพื้นที่ของตําบลสวนผึ้ง เปนลักษณะที่ราบเชิงเขา แถบทางดานทิศตะวันตก และทิศ

เหนือ ดินมีลักษณะดินลูกรัง และมีปนรวมทรายบางเล็กนอยตามที่ราบลุมแหลงน้ําธรรมชาติ มีแหลง

น้ําธรรมชาติ จากเทือกเขาตะนาวศรี โดยไหลผานหมู 8 บานตะโกลาง และหมู 5 บานถ้ําหิน ลงมาสู

แมน้ําลําภาชีในตอนลางที่บริเวณหมู 1,2,4,6 ตามลําดับ สภาพดินทั่วไปเหมาะแกการปลูกไมยืนตน 

หรือไมเศรษฐกิจ ในบริเวณเชิงเขา สวนที่ราบลุมตามแหลงนํ้าเหมาะที่จะปลูกไมผล, พืชไร พืชผัก 

นอกจากนี้ยังมีแหลงน้ํา ซึ่งทางราชการมาทําการขุดไว เพ่ือเก็บไวบริโภค-อุปโภค ไดแก อางเก็บน้ํา

หวยสุด อางเก็บน้ําบานตะโกลาง ซึ่งเปนอางเก็บน้ําขนาดกลาง ดานการคมนาคม มีถนนสายหลัก

ไดแก ถนนลาดยางราชบุรี-ผาปก ถนนลาดยางเชื่อมระหวางหมูบานตอหมูบานทุกหมู จํานวน 4 

สาย และอีก 1 สายยังเปนถนนลูกรัง ที่ตั้งของตําบลสวนผึ้ง อยูริมฝงซายแมน้ําลําภาชี อยูทางทิศ

ตะวันตกของ ตําบลปาหวาย และตําบลทาเคย อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
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อาณาเขตตําบลสวนผึ้ง  

ทิศเหนือ ติดตอกับเขตตําบลปาหวาย และอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุร ี 

ทิศใต ติดตอกับเขตตําบลตะนาวศร ี

ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลทาเคยและตาํบลบานคา อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุร ี 

ทิศตะวันตก ติดตอกับพรมแดนเทือกเขาตะนาวศรีและประเทศพมา 

 

   1.3.ประวัติความเปนมาของหมูบาน 

                 กอนป พ.ศ.2498 ในหมูบานผาปกมีหนาผาอยูแหงหนึ่งซ่ึงหนาผานี้มีถ้ําที่เปนที่อยู

อาศัยของคางคาวลูกหนูเปนจํานวนมาก  และแถบบริเวณนี้เองทําใหนายพรานที่ชื่อนายโลโล  

คนพบกอนหินที่มีสวนผสมของแรดีบุกอยู  จึงนําความนี้ไปแจงให  นายตั้งเสง  แซตั้ง  ซึ่งเปน

ผูรับเหมาชาวจีน  บริษัท ตั้งเสงฮวด นายตั้งเสงจึงนํากอนหินตัวอยางไปใหกรมทรัพยากรธรณี

ตรวจสอบพบวามีสวนผสมของแรดีบุกอยูมาก  นายตั้งเสงจึงทําเรื่องขออนุมัติทําเหมืองแรดีบุก    

และตั้งชื่อเหมืองวา”ผาปกคางคาว”     แตภายหลังจากนั้นตอมานายตั้งเสงขายกิจการตอใหกับ

นองสาวชื่อ นางวัชรี  พรประภา และเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท  สินแรสยาม  พรอมกับกอตั้งโรงเรียน

ใหกับหมูบานโดยตั้งชื่อเดียวกันกับบริษัท ชื่อโรงเรียน สินแรสยาม และไดมีการเรียกชื่อหมูบานวา  

“บานผาปก”   ตราบจนทุกวันน้ี 

   1.4.จํานวนประชากร 
                    ปจจุบันหมูบานคลองเตยเปนชุมชนใหญมีจํานวนประชาที่อาศัยในหมูบานจํานวน 

1,473 หลังคาเรือน  รวมประชากรทั้งหมดจํานวน 3,069 คน  เปนชายมีสัญชาติไทยจํานวน 894 

คน ชายไมมีสัญชาติไทยจํานวน 720 คน และหญิงมีสัญชาติไทยจํานวน 776 คน  หญิงไมมีสัญชาติ

ไทยจํานวน 679 คน 

    1.5.การคมนาคม 
        ปจจุบันการการคมนาคมของหมูบานสามารถเดินทางโดยรถยนตไดสะดวก  โดยใช

เสนทางบนถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 3087 สายราชบุรี – ผาปก มีรถยนตโดยสารประจําทาง

เปนรถบัส วิ่งรับสงโดยสารจากอําเภอเมืองราชบุรี ผานอําเภอสวนผึ้ง และเขาหมูบานผาปก  โดยมี

ระยะทางจากตัวจังหวัดราชบุรี จนถึงหมูบานประมาณ 46 กิโลเมตร   ถนนดังกลาวมีลักษณะเปน

ถนนลาดยาง  นอกจากนี้ก็ยังรถประจําทางจาก หนาอําเภอสวนผึ้งถึงผาปกทุกๆ 30 นาที และ

ระหวางหมูบานจะมี มอเตอรไซดรับจางจากหนาที่วาการ อําเภอสวนผึ้งเขาสูแตละหมูบาน 
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    1.6.การสาธารณูปโภค 

                    ปจจุบันบานผาปกมีไฟฟาใช แตไมครบทุกครัวเรือน ในดานน้ําประปานั้น แตเดิม
ชาวบานจะใชน้ําจากบอบาดาล และตามบอนํ้าธรรมชาติ ลําน้ําทั้งลําภาชี และที่แยกสาขาออกไป 
หวยนํ้าตางๆ และน้ําฝน ชาวกะเหรี่ยงจะนิยมดื่มนํ้าฝนมาก แตก็ไมมีโองหรือภาชนะสําหรับกักเก็บ
น้ําทุกครัวเรือน ตอมาการประปาหมูบานบานหวยนํ้าใส ซึ่งเปนหวยนํ้าขนาดใหญบนเขา ไดทําการ
ติดตั้งระบบน้ําประปาหมูบานใหกับหมูบานผาปกและใกลเคียง  แตเนื่องจากพ้ืนที่ตําบลสวนผึ้งใน
ปจจุบัน มีรีสอรทและสถานที่ทองเที่ยวมากมาย จึงทําใหปริมาณการใชน้ํามากขึ้นไปดวย การ
ประปาจึงไมสามารถสงนํ้าใหใชไดอยางพอเพียง ในทุกๆ วันจึงมีเวลาเปดปดน้ําในชวงเวลาตั้งแต
ประมาณสองทุมถึงสามทุม และจะเปดใหใชในอีกครั้งในเวลาใกลรุง  ซึ่งถายิ่งเปนฤดูแลงและมี
นักทองเที่ยวเดินทางมาพักตามรีสอรท อยูจํานวนมาก  ชาวบานจะไมมีน้ําใช  ทางการจึงแกไขโดย
การตั้งถังบรรจุน้ําขนาดใหญตรงศูนยกลางหมูบาน เพ่ือเปนที่รอกักเก็บนํ้าฝน  ซึ่งถาน้ําฝนยังไม
เพียงพอ อบต.สวนผึ้งจะมีหนาที่นําน้ํามาเติมไวใหใชเพ่ืออุปโภคบริโภคภายในหมูบาน  แตก็มี
ชาวบานบางสวนก็ใชวิธีการซื้อนํ้าที่มีจําหนายทั่วไปไวใชในการบริโภคแทนน้ําฝน 

   1.7.การสาธารณสุข 

           ที่บานผาปกมีสถานพยาบาลที่สําคัญคือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลบาน 
ผาปกใหบริการทางดานสาธารณสุขแกชาวบาน   ปญหาสุขภาพที่พบในปจจุบันน้ัน ไดแก ระบบ
ทางเดินหายใจ,โรคมาลาเรีย,โรคไขปวดขอยุงลาย,ระบบการไหวเวียนของเลือดและหัวใจ,ระบบ
กลามเน้ืออับเสบ,ระบบยอยอาหารและเชื้อในชองปาก,โรคผิวหนัง 

    1.8.การศึกษา 

ชาวกะเหรี่ยวบานผาปกที่มีอายุตั้งแตประมาณ 40 ปขึ้นไปในหมูบานจะไมไดรับ 
การศึกษาและไมสามารถอานเขียนภาษาไทยไดเลย แตสามารถพูดและฟงไดบางเปนคําๆ ไป ไม
สามารถสื่อสารไดเปนประโยค สวนเด็กเยาวชนและวัยหนุมสาวที่ไดรับการศึกษาภาคบังคับจาก
โรงเรียนตามนโยบายของรัฐบาลจะสามารถพูด อาน เขียนภาษาไทยได แตจะเร่ิมเขียนภาษา
กะเหรี่ยงไมได สวนเด็กบางคน  ที่ครอบครัวเปนกะเหรี่ยงสามาถพูดไทยไดและใชภาษาไทยในการ
สื่อสาร ก็จะเริ่มพูดภาษากะเหรี่ยงไมได  ซึ่งบานผาปกมีโรงเรียนเพียงโรงเรียนเดียวที่ใหการศึกษา
ระดับชั้นกอนประถมศึกษาและประถมศึกษา  คือ โรงเรียนสินแรสยาม  โดยปการศึกษา 2553 มี
นักเรียนจํานวนทั้งสิน 394 คน 

   1.9.การบริโภคอาหาร 
     การบริโภอาหารในชีวิตประจําวันของชาวกะเหรี่ยง คือ ขาวกับน้ําพริกและเกลือ 

นิยมบริโภคอาหารเผ็ดกับขาวแทบทุกชนิดตองใสพริก มีสํานวนกะเหรี่ยงวา “หวิ โดะ แฮ โดะ โดะ” 
หรือ แฮ โดะ โดะ หวิ โดะ โดะ” ซึ่งแปลวา “ยิ่งเผ็ดยิ่งอรอย หรือ ยิ่งอรอยยิ่งเผ็ด” (“หวิ แปลวา 
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“อรอย” “แฮ” แปลวา “เผ็ด” และ “โดะ” แปลวา “มาก ๆ”) สวนพืชผักและเนื้อสัตวที่นํามาบริโภค จะ
ขึ้นอยูกับฤดูกาลเปนสวนใหญ เพราะสวนใหญจะไดมาจากการผลิตเอง และจากธรรมชาติรอบขาง
เชน  เห็ด สาหรายชฬะโกลู ตะไครน้ํา แมงดา ตัวออนของแมลงปอ และผ้ึง เปนตน  แลวชาว
กะเหรี่ยงไมมีของหวานที่กินหลังอาหาร แตมีขนมที่ทํากินในงานเลี้ยงหรือพิธีกรรม เชน ขาวปุก ซึ่ง
ทํากันในพิธีทําขวัญประจําป (มัดมือปใหม) พิธีขึ้นบานใหม เปนตน ขาวตมมัดทําในพิธี ทําขวัญ
ประจําป พิธีเลี้ยงผีบรรพบุรุษ 

    1.10.ศาสนาและความเชือ่ 
ในปจจุบันชาวกะเหรี่ยงบานผาปก ตําบลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีการนับถือศาสนา 

ออกเปน 2 แบบคือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต  ซึ่งนิยมเรียกกันวา กะเหรี่ยงพุทธ และกะเหรี่ยง

คริสตชาวบานที่นับถือศาสนาคริสต จะมีการเขาโบสถคริสต ซึ่งกอสรางเปนสถานที่เล็กภายใน

หมูบาน โดยชาวบานกะเหรี่ยงผาปก จะเขาโบสถกันทุกวันอาทิตย โดยชาวบานในกลุมน้ีก็มีการ

ปฏิบัตินับถือบรรพบุรุษตามความเชื่อด้ังเดิมอยู สวนกะเหรี่ยงที่นับถือพุทธศาสนา ยังคงสืบทอดการ

นับถือบูชาเซนไหวผีบรรพบุรุษ  เทพเจา  เทวดา  และภูตผีปศาจทั้งหลายตามความเชื่อด้ังเดิม โดย

ภายในบานทุกๆบานของชาวกะเหรี่ยงจะมีห้ิงไวสําหรับกราบไหวเคารพบูชา 

    1.11.การแตงกาย 

                    การแตงกายของชาวกะเหรี่ยงแบงออก ตามเพศ คือการแตงกายของฝายหญิงและ

การแตงกายของฝายชาย โดยการแตงกายของฝายหญิงน้ัน จะเรียบงาย แบงเปน 2 ชนิด คือ ถา

เปนของเด็กจะเปนผาดิบสีขาว ทอเปนผืนยาว มีชองสวมทางศีรษะยาวคลุมเขาตลอด แลวปกกุน

ขอบแขน คอ ชายผาถุงดวยดายสีแดง อาจใสเม็ดพืชชนิดหนึ่งที่เรียกวา พงซา ที่ชายถุง สวนชุด

ของหญิงสาวที่อายุเกิน 15 ป ก็คือชุดของผูใหญจะมีเสนดายยืนที่ทอดวยดายสีน้ําเงินหรือดํา เปน

เสนหลัก สวมไดถึงวัยชรา จะมี 2 ชิ้น คือชิ้นที่เปนผาถุง กับชิ้นที่เปนเสื้อ สวนที่เปนเสื้อจะสวมทาง

ศีรษะเหมือนชุดของเด็ก แตจะตางกันที่มีการปกตัวเสื้อดวยดายสีตาง ๆ มีการเดินเสนดวยดายสี 

สวนผาถุงจะทอยกลายหลากหลายมีเอกลักษณเฉพาะของชาวกะเหรี่ยงบริเวณเชิงถุง จะใชวิธีทอจก 

สวนปลายถุงจะติดเม็ดเงิน ลูกปด เปนเม็ดลูกเดือย ภาษากะเหรี่ยง เรียกวา “พงซา” เปนพืชลมลุก 

ลําตนเหมือนตนขาว ทุกเมล็ดจะมีเกสรตรงกลางถาเกสรหลุดไปก็จะมีรูตรงกลาง นํามารอยรอบชาย

ถุง หรือปกเลื่อมใหสวยงาม สวนการทําความสะอาดจะไมนิยมซักเพราะเสื้อและผาถุงจะมีการ

ตกแตงดวยลูกปด ถาถูกับแปรงซักผาแลว อาจทําใหเครื่องประดับหลุดออกก็ได ดังน้ันจึงไมนิยมซัก

กัน  และการแตงกายของฝายชายนั้นดูจะยุงยากกวา ฝายหญิง คือจะนุงเปนโจงกระเบน สวนเสื้อจะ

ใชเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว 
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   1.12.ภาษา 
ชาวกะเหรี่ยงบานผาปกที่มีอายุตั้งแตประมาณ 40 ปขึ้นไปในหมูบานจะใชภาษา 

กะเหรี่ยงในการสื่อสาร ซึ่งบางรายสามารถพูดภาษากะเหรี่ยงได แตไมสามารถเขียนภาษากะเหรี่ยง
ได  และไมสามารถอานเขียนภาษาไทยไดเลย สวนเด็กเยาวชนและวัยหนุมสาวที่ไดรับการศึกษา
ภาคบังคับจากโรงเรียนตามนโยบายของรัฐบาลจะสามารถพูด อาน เขียนภาษาไทยได แตจะเร่ิม
เขียนภาษากะเหรี่ยงไมได สวนเด็กบางคน  ที่ครอบครัวเปนกะเหรี่ยงสามาถพูดไทยไดและใช
ภาษาไทยในการสื่อสาร ก็จะเร่ิมพูดภาษากะเหรี่ยงไมไดเชนกัน  และกําลังจะทิ้งภาษาถิ่นเดิมของ
ตนเองไป   ซึ่งในอดีตชาวกะเหรี่ยงมีแบบเรียนที่ใชเปนของตนเอง  โดยมีลักษณะคลายกับของ
ประเทศไทย    คือเริ่มแตบทเรียนเร่ิมตนสําหรับปฐมวัยโดยเร่ิมสอนพยัญชนะทีละตัว  จากนั้นก็จะ
เปนคํากลอนงายๆ ใหอาน พรอมมีคําสอนใหเขาใจ  ซึ่งผูสอนโดยสวนใหญ  ก็จะเปนผูพอจะมี
ความรูในหมูบาน  โดยการรวมตัวกันเพื่อใหเด็กในหมูบานไดมีความรู    
             1.13.ลักษณะครอบครัว 
                  ลักษณะครอบครัวของชาวกะเหรี่ยงบานผาปก ตําบลสวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี มี 

2  ลักษณะคือ  ครอบครัวเดี่ยวซึ่งประกอบไปดวยพอ  แม  ลูก  และครอบครัวขยายซึ่งนอกจากจะ

ประกอบไปดวยพ  อ  แม  ลูกแลวยังรวมถึงภรรยาและสามีของลูกดวย ครอบครัวจะเร่ิมจากการที่

สมาชิกในครอบครัวแยกตัวออกมาเปนครอบครัวเดี่ยวกอน  เม่ือลูกชายแตงงานจะตองนําภรรยามา

อยูที่บานตน  และเมื่อมีลูกก็จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นไปอีก  ทําใหครอบครัวเด่ียวกลายเปนครอบครัว

ขยาย  สวนมากจะเปนการขยายทางฝายชาย   ทั้งน้ีเพราะตามประเพณีด้ังเดิมแลวเม่ือลูกชาย

แตงงานจะตองนําภรรยาเขามาอยูในบาน  โดยมีผูอาวุโสฝายชายจะเปนผูนําครอบครัวและมีอํานาจ

สูงสุดในบาน ยกเวนเฉพาะในเรื่องงานครัว ซึ่งเปนหนาที่ของฝายหญิง 

    1.14.ลักษณะบานเรือน 
   บานของชาวกะเหรี่ยงบานผาปก ตําบลสวนผึ้ง จ.ราชบุรี สวนใหญเปนบานชั้นเดียว 

และเปนบานแบบขยาย และจะนิยมสรางบานติดพื้นดิน จะมีเพียงบางบานที่จะยกพื้นบานสูงขึ้น แต
นิยมสรางแบบงายๆ ไมปราณีต โดยใชไมไผเปนหลัก  ปจจุบันบานเรือนของชาวกะเหรี่ยงบานปก 
นิยมอยูกันเปนกลุม ทั้งที่ราบและพื้นที่เนินเขา  แทบไมเหลือความเชื่อและพิธีกรรมในการปลูกสราง
บานเรือน  โดยอาศัยความงายและความทันสมัยในยุคนี้เปนหลัก   

    1.15.การประกอบอาชีพ 

แตเดิมอาชีพของชาวกะเหรี่ยงบานผาปกคือ อาชีพการทําเกษตรกรรม พืชหลักที่ 
ปลูกคือ ปลูกขาวโพด มันสําปะหลัง นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตวไดแก หมู เปด ไก วัว ควาย เพ่ือ
สําหรับขาย และบริโภคเอง และมีอาชีพเสริมโดยการเก็บของปามาขาย ตอมาเมื่อความเปนเมือง
เขาไปลุกล้ําและกลืนความเปนชนเผาของชาวกะเหรี่ยงไปทุกขณะ พ้ืนที่เพาะปลูกเลี้ยงสัตวที่เคยมีก็
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ขายใหนายทุนเพียงเพ่ือหวังเงินกอนในชวงแรก เม่ือหมดเงินกอนน้ีไปจากการใชจายอยางฟุมเฟอย
ตั้งแตซื้อโทรศัพท ซื้อมอเตอรไซด ด่ืมเหลา และแทงหวย   ก็หันมาทําอาชีพรับจางทั่วไป ตั้งแตเปน
ลูกจางรายวันของโรงงานที่เขามาตั้งในอําเภอ  รับจางทําสวน รักษาความปลอดภัย และรับจาง
ทั่วไปตามรีสอรทที่มีอยูอยางหนาตา  ชาวบานผาปกและหมูบานใกลเคียงในตําบลสวนผึ้งไมนิยม 
ทํางานหัตถกรรม เพ่ือใชเองหรือขายเปนของที่ระลึก  
   1.16.ประเพณีและวฒันธรรม 

    ชาวกะเหรี่ยงมีประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบตอกันมาไดแก ประเพณีเรียกขวัญเดือน

เกา หรือพิธีกรรมกินขาวหอ  (อ้ังหม่ีถอง)  เน่ืองจากเดือนเกาหรือเดือนหลาคอก  จึงเชื่อวาเปน

เดือนที่ไมดี  เพราะวิญญาณที่เปนภูตผีปศาจ  จะออกหากิน  และสิ่งที่วิญญาณชั่วจะกิน  คือขวัญ  

ดังน้ันจึงเกิดพิธีกรรมเพื่อรับขวัญขึ้น   พิธีกรรมอีกอยางหนึ่งที่ชาวกะเหร่ียงพุทธไดสืบทอดตอกัน

มาคือ พิธียกเสาหงสชาวกะเหรี่ยงพุทธในสมัยกอนนั้น มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา แตหา

โอกาส เขาศึกษาบทเรียนไดยาก เพราะเปนชาวปาชาวดงไมเหมือนคนไทย หรือคนมอญซึ่งมี

โอกาสเขาศึกษาบทเรียน และ มีความเจริญรุงเรืองในศาสนาชาวกะเหรี่ยงมีความเชื่อวา “หงส” เปน 

นกแหงสวรรคสามารถเปนสื่อนําความดีที่ตนเองทํา และนําความดี ที่ชาวกะเหรี่ยงทําไปบอกกลาว

ใหพระพุทธเจา สามารถไดรับทราบ เพ่ือจะไดนําพระธรรมคําสอนที่บริสุทธิ์มาใหชาวกะเหรี่ยง ได

ศึกษาและปฏิบัติตอไป ดวยการยึดหลักพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนสรณะสูงสุด จะมีเจดีย

หรือเสาหลักบานเปนตัวแทนของพระพุทธเจาและมีเสาหงสเคียงคู เพ่ือใชทําพิธีประกอบในวัน

สําคัญทางศาสนา 

 

 2. วัฒนธรรมดนตรีของชาวกะเหรี่ยงบานผาปก 

                 จากการศึกษาพบวาดนตรีของชาวกะเหรี่ยงเปนดนตรีที่มีเอกลักษณเฉพาะ  ซึ่งไดมี

การสืบทอดตอกันมาชานาน  ไมสามารถยืนยันไดวาเกิดขึ้นในยุคสมัยใด  นอกจากเปนตํานานอัน

เปนความเชื่อที่เลาสืบทอดตอกันมา  โดยมีความเกี่ยวของกับชนชาติพมาและมอญ  ทั้งน้ีเน่ืองจาก

ไดเคยอาศัยอยูในภูมิประเทศเดียวกันมากอน         
   การถายทอดดนตร ี

                เปนวิธีการถายทอดแบบมุขปาฐะ  (Oral  Triadition)  ในสวนของตัวดนตรีโดยไมมี

การบรรทึกเปนลายลักษณอักษรใดๆ  ใชวิธีการจดจํา  แลวมาฝกซอมเอง  แตในสวนของคํารองได

มีการจดทึกโดย นายนิติ  ตาไม  
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   เครื่องดนตร ี

                ชาวกะเหรี่ยงบานผาปกมีเครื่องดนตรีเปนของตนเอง  โดยใชวัสดุที่หาไดจากธรรมชาติ

มาสรางเครื่องดนตรีและสวนประกอบตางๆ  ทั้งน้ีสามารถแบงแยกประเภทเครื่องดนตรีออกไดเปน 

สี่  ประเภทคือ  เครื่องสายไดแก นาเดย เครื่องลิ่มน้ิวไดแก คียบอรดไฟฟา เครื่องเปา  ไดแก  ปลุย  

และเครืองตี  ไดแกดงหรือโดว(กลอง)  หมอง(ฆอง) ไทโป(เกราะ) และไทจี้(ฉาบ)  ปลุยและดงถือ

เปนประเภทเครื่องดนตรีที่สําคัญที่สุด  เพราะเปนเครื่องดนตรีใชบรรเลงประกอบการแสดงรําดง     

  การผสมวงดนตรี 
                  มีลักษณะคือ มีเครื่องดนตรี3 -4 ชนิด  ใชบรรเลงประกอบการแสดงรํา  

  นักดนตร ี

               ปจจุบันมีนักดนตรทีี่เปนผูบรรเลงหลักอยู 2 คน ไดแกนายนิติ ตาไม บรรเลงนาเดยและ

ตีดง นายปาเปอบรรเลงปลุยและออรแกน สวนเครื่องประกอบจังหวะแลวแตโอกาสวาจะมีใครวาง 
   การแตงกายของนักดนตรีเมื่อบรรเลงดนตร ี

               ตามปรกตินักดนตรีจะแตงกายตามแบบคนไทยพื้นราบทั่วไป  แตเม่ือตองการแสดง

ดนตรีประกอบพิธิกรรมจะแตงกายดวยชุดประจําเผากะเหรี่ยงสีตาง 

 โอกาสในการบรรเลง 

              การบรรเลงดนตรีของชาวกะเหรี่ยงบานผาปก จะใชบรรเลงในงานมงคลทั่วไป และจะมี

หนวยงานการศึกษาเชิญไปเลนบาง นอกจากนั้นจะรับงานตามรีสอรทตางในอําเภอสวนผึ้ง                    

 บทเพลงและการวิเคราะห 

              บทเพลงที่ใชบรรเลงประกอบการแสดงรําดงมีทั้งหมด2 เพลง ไดวิเคราะหตาม

องคประกอบของดนตรีที่ปรากฏใหเห็นในบทเพลงทั้งหมดสามารถสรุปไดตามประเด็นดังตอไปน้ี 

                    1.  รูปแบบ (Form)  

ลักษณะของบทเพลงเปนบทเพลงที่มีแนวทํานองเดียวและเปนเพลงที่มีทอนเดียว มีลักษณะการ

ประพันธที่เปดกวาง และใหอิสระในการบรรเลง บทเพลงจึงมีลักษณะการบรรเลงเหมือนเปนการ

บรรเลงทํานองไปเรื่อยๆขึ้นอยูกับขั้นตอนของพิธีกรรม  บทเพลงมีความยืดหยุนไดตามที่ผูบรรเลง

เห็นสมควรและตามความเหมาะสม และขึ้นอยูกับความสามารถของผูบรรเลงเปนหลัก บทเพลงที่

บรรเลงโดยหยัดจะอยูในกลุมเสียงเดียวกัน 
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          2.  กลุมเสียง และบันไดเสียง พบวากลุมเสียงที่ใชในการสรางทํานองเพลงทั้งหมดมี 

7 เสียง อยูในบันไดเสียง G Major ซึ่งเปนโครงสรางระบบเสียงของนาเดย และบันไดเสียง C Major 

ของออรแกนไฟฟา  

       3. ทํานองเพลง (Melody) 

       3.1  จากการวิเคราะหจังหวะของทํานองเพลง พบวาโครงสรางของจังหวะ

ทํานองเหมือนหรือใกลเคียงกันตลอดเพลง 
                        3.2   ทํานองเพลงสวนใหญมีการเคลื่อนที่ ของทํานองเปนขั้นบันได ในขั้นคู 2 

กับคู 3 สลับกับขั้นคูตางๆ  แตจะไมหางมาก จะอยูในชวง คู 4  แตจะมีการกระโดดที่เปนขั้นคูที่

กวางมากๆ เชนคู 5, 6, 7 และขั้นคู 8  อยูบางในบางชวงบทเพลง  

         3.3   ชวงกวางของทํานอง พบวาเพลงมีชวงกวางของทํานอง อยูในชวง ขั้นคู 8 

และขั้นคู 10  

                   4. กระสวนจังหวะ เครื่องดนตรีประกอบจังหวะทั้งหมด ไดแก ดง ไทโป ไทจ้ี และ 

หมอง จะเปนการบรรเลงในแนวทางเดียวกันทุกเพลง 

  จากการศึกษาในบทเพลงสามารถกลาวสรุปไดวา โครงสรางหลักของทํานองประกอบดวย 

กลุมโนตเสียงสั้นและยาวสลับกับกลุมโนตเสียงยาวรวมเปนวลีสั้นๆ สําหรับในเรื่องระบบเสียง ไดทํา

การวัดเสียงเพ่ือทราบถึงลักษณะของบันไดเสียง การวิเคราะหบทเพลงโดยใชหลักองคประกอบของ

ดนตรีสากล มีจุดประสงคเพ่ือที่จะทําใหเกิดความเขาใจในดนตรีชาวกะเหรี่ยงบานผาปก และแสดง

ใหเห็นเปนรูปธรรมมากที่สุด มิไดเปนการเปรียบเทียบในคุณคาของดนตรี เพราะดนตรีหรือ

วัฒนธรรมในแตละทองถิ่นหรือแตละเชื้อชาติจะมีความแตกตางกัน ดนตรีหรือวัฒนธรรมของชนกลุม

ใดก็จะมีคุณคา มีความหมาย หรือมีความสําคัญตอชนกลุมน้ัน สําหรับบทเพลงที่ไดนํามาบันทึกเปน

โนตดนตรีสากล เพียงเพื่อเปนสื่อใหเกิดความเขาใจรวมกัน ซึ่งไมสามารถถายทอดถึงลักษณะของ

เสียงหรือจิตวิญญาณที่แทจริงของดนตรีไดทั้งหมด 

 

อภิปรายผล 

  จากการศึกษาวิจัยเร่ืองดนตรีประกอบการแสดงรําดงของชาวกะเหรี่ยงบานผาปก ตําบล

สวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งการเก็บขอมูลและการ

วิเคราะหขอมูลเปนกระบวนการที่เกี่ยวเน่ืองกัน ผลการวิเคราะหตามความมุงหมายของการวิจัยนั้น

ไดปรากฏชัดเจนแลวตั้งแตในบทที่ 4 ดังนั้นในสวนนี้ผูวิจัยจะไดอภิปรายเพิ่มเติมดังนี้ 
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  ปจจุบันการบรรเลงดนตรีของชาวกะเหรี่ยงบานผาปกแทบจะไมคอยไดพบเห็นกันนัก 

นอกจากนี้แลวการถายทอดดนตรีของชาวกะเหรี่ยงเปนลักษณะวิธีการถายทอดแบบมุขปาฐะ (Oral 

Tradition) มิไดมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษรไวแตอยางใด และจะอยูในวงจํากัด โดยผูที่สนใจจะ

ฝกหัดดนตรีหรือนักดนตรีสวนมากจะมีอายุ 40 ปขึ้นไป สําหรับเด็กหรือคนหนุมสาวไมสนใจที่จะ

ฝกหัดดนตรีแบบดั้งเดิมของตน ซึ่งเปนผลมาจากความเจริญที่เขามาสูหมูบานในรูปของสื่อตาง ๆ 

ไดแก วิทยุ โทรทัศน เปนตน จากการที่หมูบานมีไฟฟาใช ทําใหสามารถหาซื้อเครื่องใชไฟฟา 

โดยเฉพาะเทคโนโลยีใหมๆมาเปนสิ่งอํานวยความสะดวกไดทั้งในดานความบันเทิงหรือดานอ่ืน ๆ 

โดยเด็กหรือคนหนุมสาวชาวกะเหรี่ยงในปจจุบันไดหันมาสนใจดนตรีสมัยนิยมตามแบบของคนไทย

พ้ืนราบมากกวาที่จะเรียน หรือฝกดนตรีของตนเชนกัน และยังเกิดการลอกเลียนแบบและพัฒนา

ดนตรีของตน ใหทันยุคทันสมัยตามสังคมไทยอีกดวย ซึ่งกําลังเปนที่ยอมรับ และนิยมมากขึ้นในกลุม

ของสังคมชาวกะเหรี่ยงทั่วๆไป ดังน้ันหากผูที่ถายทอดดนตรีหรือนักดนตรีของเผาไดเสียชีวิตลงไป 

จึงเปนเรื่องที่นาเปนหวงอยางยิ่งวาอาจจะขาดผูสืบทอด ทําใหในอนาคตดนตรีของชาวกะเหรี่ยง

อาจจะตองสูญสิ้นไปจากหมูบาน  จากการศึกษายังไดทราบอีกวามีหมูบานชาวกะเหรี่ยงอยูมากมาย 

ซึ่งกระจัดกระจายอยูในพื้นที่ของอําเภอสวนผึ้ง แตจะมีนักดนตรีเพียงไมกี่คน หมูบานที่มีนักดนตรี

จะเปนหมูบานที่เปนชุมชนใหญเทานั้น 

  ถึงแมวาผูวิจัยจะไดทําการศึกษาวิจัยดนตรีชาวกะเหรี่ยง ดวยตระหนักถึงความสําคัญและ

คุณคาของดนตรีในวัฒนธรรมที่เปนศิลปะประจําเผา แตยังมีชาวเขาเผาอ่ืนๆที่ไมมีผูทําการ

ศึกษาวิจัยในดานนี้อยางจริงจัง ปจจุบันกระแสวัฒนธรรมของสังคมเมืองไดรุกล้ําเขาไปสูชาวเขาซึ่ง

อาจจะเปนผลทําใหดนตรีหรือศิลปวัฒนธรรมด้ังเดิมสูญสิ้นไป ดังน้ันจึงเห็นสมควรเปนอยางยิ่ง ใน

การที่หนวยงานตลอดจนองคการตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน จะตองรณรงคปลูก

จิตสํานึกแกชาวเขาเพื่อใหเห็นคุณคาในดนตรีและศิลปวัฒนธรรมของตนเอง ตลอดจนสงเสริมให

ดํารงรักษาไว นอกจากนี้จะตองใหการสนับสนุนโครงการวิจัยทางดานดนตรีและศิลปวัฒนธรรมขาว

เขาอยางจริงจัง 
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ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป 

  จากการศึกษาวิจัยในเรื่องดนตรีชาวกะเหรี่ยง   ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป

ดังนี้ 

   1.  เนื่องจากการศึกษาวิจัยดนตรีชาวกะเหรี่ยงในครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยเฉพาะบท

เพลงที่บรรเลงดวยเครื่องดนตรีและบทเพลงขับรองแบบดั้งเดิมเทานั้น แตไมไดศึกษาถึงเทคนิค

วิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรี และเทคนิควิธีการขับรองแตอยางไร ดังน้ันในอนาคตเราอาจจะ

ศึกษาถึงเทคนิควิธีการบรรเลง และสามารถทําการศึกษาวิจัยบทเพลงตามสมัยนิยมที่ไดรับอิทธิพล

จากสังคมไทย และกําลังไดรับความนิยมอยางตอเนื่อง ถาดนตรีของชาวกะเหรียงที่รับอิทธิพลจาก

สังคมไทยไดรับการพัฒนาจนมี ลักษณะเฉพาะเปนของตนเอง และเปนที่ยอมรับอยางแพรหลายใน

สังคมทั่วไปได 

   2.  สามารถทําการศึกษาวิจัยดนตรีชาวเขาเผาอ่ืนๆ หรือดนตรีพ้ืนบานประเภทอื่น ๆ 

ไดในลักษณะและแงมุมเดียวกันนี้ และสามารถนํารูปแบบการวิจัยนี้ ไปพัฒนาปรับปรุงใหดี

ยิ่งๆขึ้นไปอีก 

   3.  สามารถทําการศึกษาวิจัยในเชิงเปรียบเทยีบระหวางดนตรีชาวกะเหรี่ยงกับดนตรี

ชาวเขาเผาอ่ืนๆ หรือดนตรีพ้ืนบานประเภทอื่นๆ  

   4.  แนะนําใหเตรยีมพรอมในเร่ืองของภาษาในการติดตอสือ่สาร จะไดไมเกิดอุปสรรค

ในการถายทอดขอมูล 
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