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วิทยานิพนธ์มล่มนี้มีวัตถุประสงค์มพื่อมปรียบมทียบบทมพลงและศึกษาโครงสร้างของมพลง

ดนตรีพิธีกรรม รวมถึงองค์ประกอบและขั้นตอนของพิธีกรรม ฟ้อนผีมด-ผีมมีง พิธีมหยา และโนราโรง
ครูผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีทางด้านมานุษยดุริยางควิทยาโดยการมกีบข้อมูลภาคสนามแบบสังมกตการณ์ และ
มีส่วนร่วมในพิธีกรรม สัมภาษณ์ผู้มช่ียวชาญท่ีมกี่ยวข้องกับพิธีกรรมฟ้อนผีมด-ผีมมีง พิธีมหยาและโนรา        
โรงครู  

ท้ังนี้ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมามปรียบมทียบมพื่อศึกษาความและต่างความมหมือนในส่วนของ
พิธีกรรมท้ังสามดังนี้ ความซับซ้อนของพิธีกรรม ระยะมวลาและผู้มีส่วนร่วมในการประกอบพิธีกรรม 
บทมพลงและมครื่องดนตรีที่ใช้ในพิธีกรรม ความมช่ือมรื่องของดนตรี รูปแบบของการจัดวงดนตรี รวมถึง
วัสดุของการสร้างมครื่องดนตรี ผลการศึกษาพบว่า บทบาททางดนตรีของการประกอบพิธีกรรมฟ้อน 
ผีมด-ผีมมีง พิธีมหยาและโนราโรงครู มีดนตรีมป็นองค์ประกอบหลัก และมป็นส่วนหนึ่งของการประกอบ
พิธีกรรมโดยไม่สามารถน ามครื่องดนตรีออกจากตัวพิธีกรรมได้ ส าหรับบทมพลงในการประกอบ
พิธีกรรมฟ้อนผีมด-ผีมมีง ประกอบด้วย มพลงมอญฟ้อนผี มพลงมก๊าห้ามพลงลูกกุยมวยมพลงลูกกุยช้า พิธี
มหยามป็นมพลงลายผู้ไทน้อย และโนราโรงครูมป็นมพลงมชิด การประกอบพิธีกรรมฟ้อนผีมด-ผีมมีง พิธี
มหยาและโนราโรงครู มีโครงสร้าง ขั้นตอน กระบวนการ ของพิธีกรรมท่ีมหมือนกัน แต่มีความแตกต่าง
ของภาษา ภูมิประมทศ และการด ารงชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ 

จึงกล่าวได้ว่าพิธีกรรมฟ้อนผีมด-ผีมมีง พิธีมหยาและโนราโรงครู มป็นพิธีกรรมท่ีมีการสืบ
ทอดทางอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ของตนมองอย่างชัดมจน และสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิต
กับอ านาจความมช่ือพลังความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมฟ้อนผีมด-ผีมมีง พิธีมหยา และโนราโรงครู 
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WASAN JAKCHAM:A COMPARATIVE STUDY OF MUSICAL FUNCTIONS IN 
FOLKLORE RITES: CASE STUDY OF FON PHEE, YAO AND NORA LONG KRU. THESIS 
ADVISOR: ASST.PROF.KOMTHAM DOMRONGCHAREON. 144 pp. 

Objectives of this ethnomusicology research were to study and compare 
the similarity and difference of music culture that used for accompaniment function 
of three trance rituals found in three regions of Thailand; FonPhee Mod PheeMeng of 
the North, Phiti Yao of the Northeast and Nora Rongkru of the South. Topics of study 
and comparison include: general and specific information of each ritual, timeline and 
holistic duration of ritual, belief and concepts, characteristic of participants, elements 
of music, musical style, system of music found in each ritual.   

Results found that music was always essential function and inseparable 
factor of all ritual making. Each region has created different folk musical elements to 
be appropriately used in each specific ritual. The FonPhee Mod PheeMeng has 
Paatgong melodic percussion ensemble perform a series of traditional folksong 
according to the sequence of ritual such as Mon, Kao-ha, Look kuiwei, Look kui cha. 
Phiti Yao has a Khaen mouth organ and other soft-dynamic instruments to play the 
song Lai Phoothainoi along with the ritual. Nora Rongkru has oboe and rhythmic 
percussions ensemble and used PhlengCherd as an important song. More over, the 
study revealed the changes and continuity of those music cultures. Treatments of 
data gathered from fieldworks were done in relatively comparison degree.  
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งานวิทยานิพนธ์ เรื่อง เปรียบเทียบบทบาททางดนตรีในพิธีกรรมชาวบ้าน กรณีศึกษา 
ฟ้อนผีมด-ผีเม็ง พิธีเหยา และโนราโรงครู ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยค าแนะน า และความกรุณา
ช่วยเหลือของคุณครู ท่ีได้สละเวลาตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จนท าให้วิจัยเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ 
ความดีของงานวิจัยเล่มนี้ ศิษย์ขอนอบน้อมเคารพครู 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณครูอานันท์ นาคคง ท่ีให้ค าแนะน า ช้ีแนวทางในการศึกษา
และวิจัย พร้อมกับการให้ความรู้ แนวคิด และมุมมองต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการวิจัยอย่างดียิ่ง 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณครู ดร.วัฒนะ บุญจับ และ คุณครูผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คมธรรม ด ารงเจริญ กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีกรุณาให้ค าแนะน า ตรวจสอบและแก้ไข 
วิทยานิพนธ์อย่างดี 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณครู ณรงค์ สมิทธิธรรม พร้อมด้วยครอบครัว ท่ีเอื้อเพื่อ
สถานท่ีพัก พร้อมพาหนะในการเดินทาง และกรุณาให้ข้อมูล เอกสาร ต่าง ๆ ด้วยความเมตา และ
ชาวบ้าน บ้านตาค า ต าบลพระบาท อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ท่ีเป็นสถานท่ีในการเก็บข้อมูล
ภาคสนาม คุณครู ปริวรรต ไวสู้ศึก พร้อมด้วยครอบครัว ท่ีเอื้อเฟื้อสถานท่ีพัก พาหนะในการเดินทาง 
อาหาร และกรุณาให้ข้อมูลต่าง ๆ พร้อมด้วยชาวบ้าน บ้านค าพอก ต าบลโนนยาง  อ าเภอหนองสูง 
จังหวัดมุกดาหาร โดยเฉพาะ หมอเหยาเจ้าภาพท่ีให้ความสะดวกผู้วิจัยตลอดงาน และ ทายาทโนรา
เติม เมืองตรัง ท่ีได้อนุญาตในการ ให้ความสะดวกในการเก็บข้อมูลภาคสนาม โนราโรงครู ท่ีวัดโคก
สมานคุณ พระอารามหลวง ต าบลหาใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นิตยา ธัญญพาณิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวุช โกศล คุณครูรัชวิช มุสิการุณ คุณครูโอภาส อิสโม 
คุณครูสุนิษาศิริรักษ์ ให้ค าแนะน าต่างๆในการเขียนงานวิทยานิพนธ์ 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ นักดนตรี ทุกท่าน หมอม้า หมอเหยา โนรา ทุกท่านท่ีให้ข้อมูล
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

นอกจากนี้ ผู้วิ จัยขอบคุณ พี่น้องผอง เพื่ อน กัลยาณมิตร โปรแกรมวิชาดนตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พี่น้องผองเพื่อน กัลยาณมิตร ปริญญาโท คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีให้ความช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน และเป็นก าลังแรงใจ ระหว่างในการท า
วิทยานิพนธ์ เรื่องนี้ 
 สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัว ท่ีคอยสนับสนุน
และเป็นก าลังแรงใจ ในทุก ๆ ด้าน ให้กับผู้วิจัยเสมอมา 
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