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บทคัดย่อ
ดนตรีลาวเวียงเป็นอัตลักษณ์ประจำากลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง และเป็นสิ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรม

ประเพณแีละความเช่ือด้ังเดิมตัง้แตอ่ดีตซึง่มคีวามสำาคญัและมบีทบาทในสงัคมกลุ่มชาตพินัธุล์าวเวียง มา
จนถึงปัจจุบัน การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1. เพื่อศึกษาดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง ตำาบล
ดอนคา อำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 2. เพื่อศึกษาการสืบทอดและอนุรักษ์ดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์
ลาวเวียงในตำาบลดอนคา อำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ผลการวจิยัพบวา่ดนตรขีองกลุม่ชาติพันธุล์าวเวียง ตำาบลดอนคา อำาเภออูท่อง จงัหวัดสุพรรณบุร ี
เดิมเป็นดนตรีพื้นบ้านเช่นเดียวกับอีสาน แต่เดิมมีแคนเป็นเครื่องดนตรีหลัก

กลุม่ชาตพัินธุล์าวเวยีงได้สบืทอดดนตรแีละไดร้บัอทิธพิลจากสงัคม วัฒนธรรมภายนอกเขา้มาสู่
ภายใน และไดร้บัค่านยิมจากกลุม่เพ่ือนฝงูของคนรุน่ใหม ่ขาดการสนับสนนุจากองคก์รทอ้งถิน่ บคุลากร
ผู้รู้ได้ลดน้อยลงไป ทำาให้ดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงเริ่มจางหายไปตามกาลเวลา

ด้านพิธีกรรมเป็นพิธีกรรมผีฟ้าเป็นความเชื่อด้านการรักษาโรค คล้ายกับการทรงเจ้าโดยการ
บูชาผีบรรพบุรุษ

การอนรุกัษ์และการสบืทอดดนตรขีองกลุม่ชาตพินัธุล์าวเวยีง ตำาบลดอนคา อำาเภออูท่อง จงัหวดั
สพุรรณบุรี มีการสบืทอดจากรุน่สูรุ่น่โดยผา่นการสอนการบอกตอ่กนัในเครอืญาต ิมกีารแสดงในกจิกรรม
ต่างๆ การเล่นดนตรีในงานต่างๆ และการแสดงโชว์ให้นักท่องเที่ยวได้รับชม 
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Abstract
Music Vieng, Laos, Vientiane, Lao ethnic group identity. And this is something that 

represents the cultural and traditional beliefs from the past, which is very important and plays 
a role in Vientiane, Lao ethnic group. Today This research aims to 1. To study the music of 
ethnic Lao Wiang Thong, Suphan Buri Province Don Kha 2. To study the musical heritage 
and preservation of ethnic groups in Laos Vieng Thong, Suphan Buri Province Don Kha.

The results showed that the music of ethnic Lao Wiang Thong, Suphan Buri Province 
Don Kha. Originally a folk music as well as the East. Originally, Canada is the main instrument.

Vientiane, Laos ethnic group influenced society. And culture outside to inside. The 
group of friends and was popular with the younger generation. Lack of support from local 
organizations People who know less. Make music, ethnic Vieng, Laos began to fade with time.
ceremony, a ritual is believed the disease. Similar to the medium by a worship of ancestors.

Conservation and musical heritage of ethnic groups in Laos Don Kha Vieng Thong, 
Suphan Buri. Are passed down from generation to generation through teaching, saying to 
each other in kinship. There are performances at various events Playing music in various 
applications And shows for visitors to watch.

บทนำา
ในชว่งทีผ่า่นมาจนถงึปจัจบุนัมกีารศกึษา

และได้รับความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
มากขึ้น แต่ที่เป็นข้อสังเกตคือการศึกษาส่วนใหญ่
เปน็การสำารวจเกบ็และรวบรวม ขาดการวเิคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนะธรรม จึงอาจทำาให้
วัฒนธรรมที่ดีงามต่างๆ บางส่วน ไม่ได้เป็นที่รู้จัก
หรือสืบทอด เพื่อเสริมการศึกษาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น เช่น ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี รวมถึง
ศิลปะการแสดง การละเล่นดนตรีที่ยังทรงคุณค่า
และน่าอนุรักษ์ไว้ 

ดนตรีพื้นบ้านเป็นเสียงดนตรีที่ถ่ายทอด
กนัมาทางคำาพูดเนือ้รอ้งภาษาอาจมกีารจดบนัทกึ
ไว้ด้วย เป็นกิจกรรมสร้างความบันเทิงผ่อนคลาย
จากความเหน็ดเหนื่อยหลังการทำางานทำาสวนทำา
ไร่ของชาวบ้านและยังสร้างความสามัคคีในกลุ่ม

ชาติพันธ์ุของท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งสืบทอดกันมาทาง
วัฒนธรรม สู่รุ่นลูกรุ่นหลานและยังเป็นเครื่อง
อนุรักษ์เอกลักษณ์ให้คงอยู่ ดนตรีพื้นบ้านภาค
อีสานเป็นดนตรีที่มีการสืบทอดมานานนับพันปีมี
การนำาเอาธรรมชาติมาสรา้งเสยีงดนตร ีเช่น ไมไ้ผ ่
มกีารเปา่แคนดดีพณิประกอบการขับร้อง ประกอบ
การละเล่นสนกุสนาน ครืน้เครงลง นอกจากนัน้ยงั
มีการนำามาประกอบพิธีกรรมต่างๆ เช่น การเป่า
แคนเพือ่รักษาโรคในรำาผฟีา้อกีดว้ย ตามความเชือ่ 
และทำาสืบทอดกันมาเรื่อยๆ จนเป็นวัฒนธรรม

ดนตรีพื้นบ้านหรือเพลงพื้นบ้านภาษา
อังกฤษใช้คำาว่า folk music หรือ folk song ทั้ง
สองคำานี้ใช้แทนกันได้และคำาว่าเพลงพื้นบ้าน folk 
song เป็นคำาที่ใช้มากกว่าคำาว่าดนตรีพื้นบ้าน 
folk music ซึ่งทั้งนี้นักปราชญ์บางท่านให้เหตุผล
ว่า เนื่องจากดนตรีพื้นบ้านมีกำาเนิดด้วยเพลงขับ
ร้อง ไม่ใช่กำาเนิดด้วยเพลงบรรเลง และบางท่าน



Journal of Education, Mahasarakham University 83 Volume 10 Number 1 January - March 2016

บอกว่าท่ีใช้คำาว่าเพลงพื้นบ้าน folk song แทน
คำาว่าดนตรีพื้นบ้าน folk music เนื่องจากดนตรี
พืน้บา้นประเภทขบัรอ้งมมีากกวา่ประเภทบรรเลง 
การที่จะให้คำาจำากัดความของดนตรีพ้ืนบ้านนั้น
ไม่ใช่ของง่าย แต่ลักษณะของดนตรีพื้นบ้านหรือ
เพลงพื้นบ้านแยกออกได้ดังนี้ คือ ไม่ทราบนามผู้
แต่ง แต่งโดยนักดนตรีที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมใน
การแต่งเพลง มีเนือ้หาเกีย่วกบัชีวติประจำาวนั เปน็
ลักษณะการแสดงออกทางดนตรีของคนส่วนใหญ่
ขับร้องหรือบรรเลง โดยนกัรอ้งหรอืนกัดนตรทีีม่ไิด้
รับการฝึกฝนอบรมทางทฤษฎี เป็นดนตรีที่มีอายุ
เกา่แก่เปน็ดนตรทีีสื่บต่อถา่ยทอดด้วยความทรงจำา 
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามความนิยมของ
ผู้เล่นและผู้ฟ้งและไม่มีใครตัดสินใจได้ว่าทำานอง
ดั้งเดิมที่เป็นต้นตอน้ันเป็นอย่างไร นอกจากน้ัน
ดนตรีพื้นบ้านยังเป็นดนตรีที่แสดงออกเป็นความ
รู้สึกนึกคิดตลอดจนความเช่ือและนิสัย ใจคอของ
ชาวบา้นดนตรพีืน้บา้นจงึสามารถเขาถงึและครอง
ใจได้มากกว่าดนตรีประเภทอื่นๆ เนื้อหาสาระ
ของดนตรีพื้นบ้านนั้นมีทั้งให้ความรู้และบันเทิง ที่
สำาคัญ เป็นต้นว่าความรู้เกี่ยวกับทางโลกและทาง
ธรรม เป็นการสั่งสอนอบรมให้คนประพฤติในสิ่ง
ที่งดงาม (เจริญชัย ชนไพโรจน์, 2526: 10)

ศิลปะการดนตรีของชาวอีสาน ประกอบ
ไปด้วยการขับร้อง การฟ้อนรำาและการบรรเลง 
ดนตรี ในส่วนของการบรรเลงดนตรีพ้ืนบ้าน
อีสาน มีเคร่ืองดนตรีหลายชนดิทีน่า่สนใจด้วย เช่น 
โปงลาง แคน โหวต ซออสีานและพิณ ซึง่เปน็เคร่ือง
ดนตรีของคนในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย เปน็เครือ่งดนตรพ้ืีนบา้นอกีแขนง
หนึ่งที่กำาลังประสบปัญหาและกำาลังจะสูญหายไป 
เนือ่งจากขาดการสบืทอด ด้งน้ันจงึมคีวามจำาเปน็ที่
จะต้องส่งเสริมใหม้กีารจัดการเรยีนการสอนดนตรี
ในโรงเรียน เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยมีความรู้
ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของดนตรีใน

ท้องถิ่น มีความรัก ชื่นชม ซาบซึ้ง หวงแหน ตลอด
จนช่วยกันอนุรักษ์สืบทอดดนตรีพื้นบ้านให้คงอยู่
ต่อไป (ปิยพันธ์ แสนทวีสุข, 2546: 2)

ประเทศไทยมีชนชาติพันธ์ุลาวเข้ามา
อาศัยอยู่เป็นชุมชนตามเชื้อสาย เช่น ลาวโซ่งหรือ
ลาว ทรงดำา ลาวพวน ลาวเวียง และลาวภูครัง 
เป็นต้น ชาวลาวที่อพยพย้ายถ่ินมายังไทยลมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น มีท้ังชาวลาวจากหัวเมือง
ล้านนา หัวเมืองลาวที่ปัจจุบันคือประเทศลาว 
และ บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 
สาเหตขุองการยา้ยถิน่เปน็เพราะผลกระทบจากศกึ
สงคราม ช่วงชิงความมีอำานาจระหว่างไทยกับราช
อาณาจักรเวียงจันทน์ พม่า และญวน ไม่อาจแยก
ให้เห็นชัดเจนว่าเป็นชุมชนลาวพวกไหน จึงเรียก
รวมๆ กันว่า ลาว (บังอร ปียะพันธ์, 2541: 68) 
บรรดาลูกหลานของลาวโซ่ง ลาวเวียง และลาว
พวนทีถ่กูกวาดตอ้นเข้ามาไดก้ลายเปน็คนไทยทาง
ภาคกลางอย่างสมบรูณแ์ลว้ แตก่อ่นนัน้ในทอ้งถิน่
ทีต่อนแรกอพยพเขา้มาตัง้หลกัแหลง่ยงัมกีารรกัษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมของเผ่าพันธุ์ตนไว้

ลาวเวยีง เปน็ชือ่เรยีกกลุม่คนทีม่เีชือ้สาย
ลาวที่อพยพมาจากเมืองเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว แต่บางคนเรียกว่า 
“ลาวตี้”เนื่องจากคนกลุ่มนี้จะมีคำาลงท้ายประโยค
ว่า “ตี้” เสมอ ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีบรรพบุรุษ
เปน็กลุม่ชาวลาวเวยีงทีอ่พยพมาจากประเทศลาว
เวียงจนัทนใ์นสมยักรงุธนบรุแีละรตันโกสนิทรต์อน
ตน้ และในปจัจบุนันีช้าวลาวเวียงกย็งัคงรกัษาและ
อนุรักษ์ความเป็นอัตลักษณ์และดนตรีด้วยการ
สืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
เอาไว้ เช่นการใช้ภาษา การสืบทอดประเพณี
และการละเล่นที่สำาคัญ ดอนคาแต่เดิมอพยพ
มาจากเวียงจันทร์ฝั่งลาว เมื่อครั้งบ้านเมืองเริ่ม
เกิดสงครามจึงได้พากันมาอยู่ที่เมืองสยามที่ชาว
บ้าน เรียกว่า “ขอดดอนคา” ต่อมามีการเรียกชื่อ
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ต่อเติมหรือขาดหายไปบ้างจนในที่สุดก็เหลือแต่
คำาว่า “ดอนคา” ชาวบ้านจึงได้เรียกชื่อดอนคามา
จนถึงทุกวันนี้

การอนุรักษว์ฒันธรรมและดนตรพ้ืีนบา้น 
เริม่ต้นงา่ยๆ โดยการปลกูฝงัถา่ยทอดข้อมลูใหก้บั
เยาวชนคนรุ่นใหม่ มีการรณรงค์ให้มีการแต่งกาย
ชุดประจำาถิ่นอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งวัน เพื่อให้
คนลาวเวียงได้มีโอกาสช่ืนชมและย้อนอดีตของ
ตนเองและมกีารบรรจหุลักสูตรวฒันธรรมลาวเวยีง
ใหเ้ปน็หลกัสตูรทอ้งถิน่ ลกูหลานไดศ้กึษา เริม่ตน้
ที่โรงเรียนสู่ชุมชน จากเด็กส่งผ่านถึงผู้ปกครอง

อย่างไรก็ตามสังคมทุกสังคมต้องมีการ
ติดต่อกันภายนอก การเปลี่ยนแปลงย่อมต้องเกิด
ข้ึน ไม่มีสังคมใดที่สามารถรักษารูปแบบเดิมของ
ขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งตนไว้ได้ตลอดกาล 
การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เว้นแม้แต่ความเชื่อ ซึ่งความ
เชือ่ของคนในสงัคมสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลง
ในโครงสร้างด้านอื่นๆ ของสังคมอย่างยากท่ีจะ
แยกออกจากกนั โดยสงัคมในปจัจบุนั มกีารพัฒนา
และเติบโตไปอย่างรวดเร็ว เกิดการเปลี่ยนแปลง
ต่อสิ่งต่างๆ ในหลายๆ ด้าน (ภัททิยา ยิมเรวัต, 
2540: 5–12) ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะ
ศึกษาถึงวิธีการสืบทอดและอนุรักษ์ดนตรีกลุ่ม
ชาติพันธุ์ลาวเวียง ตำาบลดอนคา อำาเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือจะได้ทราบถึงปัญหา
แนวทาง ที่จะแก้ไขและพัฒนาวิธีการสืบทอดและ
อนุรักษ์ดนตรีวฒันธรรมบา้นดอนคาคงอยู่สบืทอด
ต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์

ลาวเวียง ตำาบลดอนคา อำาเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี

2. เพื่อศึกษาการสืบทอดและอนุรักษ์
ดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงในตำาบลดอนคา 
อำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

คำาถามการวิจัย
1. ดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง 

ตำาบลดอนคา อำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
เป็นอย่างไร

2. การสืบทอดและอนรุกัษด์นตรขีองกลุม่
ชาติพันธ์ุลาวเวียงในตำาบลดอนคา อำาเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี มีวิธีการอย่างไร

ความสำาคัญของการวิจัย
1. ทราบถึงดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์

ลาวเวียง ตำาบลดอนคา อำาเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี

2. ทราบถงึการสบืทอดและอนรุกัษด์นตรี
ของกลุม่ชาตพินัธ์ุลาวเวยีงในตำาบลดอนคา อำาเภอ 
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

วิธีดำาเนินการวิจัย
การทำาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธี

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทำาการ
เก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อศึกษาการสืบทอดและ
อนุรักษ์ดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง ตำาบล
ดอนคา อำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้
กรอบแนวคดิในดา้นตา่งๆ ในการวจัิยครัง้นีจ้ำาเปน็
ตอ้งศกึษาขอ้มลูจากการลงภาคสนาม เพือ่ทำาการ
เก็บและรวบรวมข้อมูลโดยการสำารวจ (Survey) 
การสงัเกต (Observation) และการสมัภาษณ ์(In-
terview) เจาะลกึ จดบนัทกึเสรจ็แลว้จงึนำาขอ้มลูที่
ไดม้าทำาการวเิคราะห ์ซึง่มขีอบเขตและขัน้ตอนวธิี
การดำาเนินการวิจัยดังนี้
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1. ขอบเขตของการวิจัย

1.1 เนื้อหา

1.2 วิธีการวิจัย

1.3 ระยะเวลา

1.4 บริบทพื้นที่ในการวิจัย

1.5 บุคลากรผู้ให้ข้อมูล

2. วิธีการดำาเนินการวิจัย

2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล

2.2 การจัดกระทำาและการวิเคราะห์
ข้อมูล

2.3 การนำาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ศึกษาการสืบทอดและอนุรักษ์ดนตรีของชาว
ลาวเวียง ตำาบลดอนคา อำาเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ผู้วิจัยได้กำาหนดขอบเขตเนื้อของการ
วิจัย ไว้ดังต่อไปนี้

 เนื้อหา

 1.1.1 เพื่อศึกษาดนตรีของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ลาวเวียง ตำาบลดอนคา อำาเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี

 1.1.2 เพื่อศึกษาการสืบทอดและ
อนุรักษ์ดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง ตำาบล
ดอนคา อำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

วิธีการวิจัย

การวิจัยครั้งน้ีใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสาร (Document) เก็บรวบรวม
ขอ้มลูจากภาคสนาม (Field Study) โดยการสำารวจ 
(Survey) การสังเกต (Observation) และการ
สัมภาษณ์ (Interview) และนำาข้อมูลมาวิเคราะห์

ระยะเวลา

การศึกษาการสืบทอดและอนุรักษ์ดนตรี
ของชาวลาวเวียง ตำาบลดอนคา อำาเภออู่ทอง  
จงัหวัดสพุรรณบุรี ในครัง้นี ้เริม่ตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม 
พ.ศ.2556 เป็นต้นไป

พื้นที่ในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำาหนดพื้นที่
การวิจัยการสืบทอดและอนุรักษ์ดนตรีของชาว
ลาวเวียง ตำาบลดอนคา อำาเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่การวิจัย ดังนี้

หมู ่1. บา้นดอนคา ตำาบลดอนคา อำาเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

หมู ่2. บา้นดอนคาหวัตาล ตำาบลดอนคา 
อำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

หมู่ 3. บ้านใหม่ ตำาบลดอนคา อำาเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

หมู่ 4. บ้านสระกร่าง ตำาบลดอนคา 
อำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

หมู่ 5. บ้านทรัพย์พุทอง ตำาบลดอนคา 
อำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

หมู่ 6. บ้านโนนหัวนา ตำาบลดอนคา 
อำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

หมู่ 7. บ้านหนองกุฎีทอง ตำาบลดอนคา 
อำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

หมู่ 8. บ้านหนองมะขอ ตำาบลดอนคา 
อำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

หมู่ 9. บ้านเขากำาแพง ตำาบลดอนคา 
อำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

หมู่ 10. บ้านโนน ตำาบลดอนคา อำาเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

หมู่ 11. บ้านหนองกระโซ่ ตำาบลดอนคา 
อำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
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หมู่ 12. บ้านช้างดำาหัว ตำาบลดอนคา 
อำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

หมู่ 13. บ้านในดง ตำาบลดอนคา อำาเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

หมู่ 14. บ้านโป่งพรานอินทร์ ตำาบลดอน
คา อำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

หมู่ 15. บ้านหนองศรีเทพ ตำาบลดอนคา 
อำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

หมู่ 16. บ้านเขาดีสลัก ตำาบลดอนคา 
อำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

หมู่ 17. บ้านหนองหมู ตำาบลดอนคา 
อำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

หมู่ 18. บ้านหนองทราย ตำาบลดอนคา 
อำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

หมู่ 19. บ้านห้วย ตำาบลดอนคา อำาเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

หมู ่20. บ้านใหมใ่ต้ ตำาบลดอนคา อำาเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

บุคลากรผู้ให้ข้อมูล

การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่ม
บุคลากรผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจงเจาะลึก จาก 20 
หมู่บ้าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บุคลากรผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ บุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถและผู้นำาทางด้านวัฒนธรรม  
ตลอดจนบุคคลโดยทั่วไปเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่
ในเขตบ้านดอนคา บ้านดอนคาหัวตาล บ้านใหม่ 
บ้านสระกร่าง บ้านทรัพย์พุ บ้านโนนหัวนา บ้าน
หนองกฎุทีอ บา้นหนองมะขอ บ้านเขากำาแพง บ้าน
โนน บ้านหนองกระโซ่ บ้านช้างหัวดำา บ้านในดง 
บ้านโป่งพรานอินทร์ บ้านหนองศรีเทพ บ้านเขา
ดีสลัก บ้านหนองหมู บ้านหนองทราย ในตำาบล
ดอนคา อำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยแบ่ง
บุคลากรผู้ให้ข้อมูล ออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่

 1.5.1 กลุ่มผู้รู้ (Key Informants)

 1) นกัปราชญ์ชาวบ้าน จำานวน 3 คน

 2) หัวหน้าวงดนตรี จำานวน 3 คน

 1 .5 .2 กลุ่ม ผู้ปฏิบัติ  (Casua l  
Informants)

 1) นักดนตรีชาย จำานวน 15 คน

 2) นางรำา จำานวน 1 คน

 1.5.3 กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูทัว่ไป (General 
Informants)

 1) ผู้ชม จำานวน 15 คน

 2) ชาวบา้นตำาบลดอนคา จำานวน 20 
คน

	 2.	วิธีการดำาเนินการวิจัย

การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวิ จัยการ
สืบทอดและอนุรักษ์ดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์
ลาวเวียง ตำาบลดอนคา อำาเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
วิจัย ดังนี้

2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

 2 .1 .1 เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ตำารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการ
สืบทอดและอนุรักษ์ดนตรีของกลุ่มชาติลาวเวียง 
สังเกตการณ์มีส่วนร่วมและความพึงพอใจของ
ประชากรในพื้นที่ ศึกษาเอกสารที่เก่ียวกับพื้นที่
ของการทำาวิจัย ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการ สืบทอดและอนุรักษ์ดนตรีของ
กลุม่ชาตพินัธุล์าวเวยีง ตำาบลดอนคา อำาเภออูท่อง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดจนศึกษาเอกสารและ
แนวคิดทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

 1) เอกสารที่ เ ก่ียวกับสังคมและ
วัฒนธรรมอีสาน
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 2) เอกสารที่เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์
ลาวเวียง

 3) เอกสารท่ีเกีย่วกบัการสบืทอดและ
อนุรักษ์

 4) เอกสารที่เกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้าน 

 5) เอกสารทีเ่กีย่วกบับรบิทพ้ืนทีว่จิยั

 6) เอกสารที่เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี

 2.1.2 การเก็บข้อมูลภาคสนาม 
(Field Studies) ผู้วิจัยได้ใช้วิธี สำารวจ (Survey) 
สงัเกต (Observation) และสมัภาษณ ์(Interview) 
เพื่อที่จะได้ซึ่งข้อมูลที่สมบูรณ์ตรงกับข้อเท็จจริง
มากขึ้น ดังนี้

 1) การสำารวจ (Survey) โดยผู้วิจัย
ได้ใช้วิธีการสำารวจข้อมูลเบื้องต้น โดยการใช้แบบ
สำารวจแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการจาก
บุคคลทั่วไปทั้งภายในพื้นที่กำาหนดการวิจัย

 2) การสังเกต (Observation) แบ่ง
ออกเป็นการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
Observation) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non – Participant Observation)

  2.1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  
(Participant Observation) โดยผู้วิจัยได้เข้าไป
ศึกษาพื้นท่ีทำาการวิจัย ร่วมกิจกรรมสืบทอดและ
อนุรักษ์ดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ ลาวเวียง ตำาบล
ดอนคา อำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อ
สังเกต ซักถามข้อมูลต่างๆ 

 2.2) สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non 
– Participant Observation) โดยผู้วิจัยได้สังเกต
การสืบทอดและอนุรักษ์ดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์
ลาวเวียง ตำาบลดอนคา อำาเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ไม่ได้ร่วมลงมือปฏิบัติจริงกับกลุ่ม
อนุรักษ์ดนตรีของกลุ่ม ชาติพันธุ์ลาวเวียงตลอด
จนสังเกตกระบวนการแนวคิดใหม่ 

 3) การสัมภาษณ์ (Interview) แบ่ง
ออกเป็น 2 อย่าง สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Interview) และสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
(Unstructured Interviews)

 3.1) สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Interview) โดยผูว้จิยัสัมภาษณต์ามแนวทางแบบ
สมัภาษณ ์โดยสมัภาษณก์ลุม่ประชากร สมัภาษณ์
ผูม้ส่ีวนเกีย่วขอ้งใน สบืทอดและอนรุกัษ์ดนตรขีอง
กลุม่ชาตพินัธุล์าวเวยีง ตำาบลดอนคา อำาเภออูท่อง 
จังหวัดสุพรรณบุรี

 3.2) สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
(Unstructured Interview) โดยสัมภาษณ์แบบ
เปิดกว้างไม่จำากัดคำาตอบ เพื่อจับประเด็นแล้วนำา
มาตีความโดยใช้ทฤษฎี และ การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (IN – depth Interview) จากผู้นำาทาง
ด้านวัฒนธรรม ประชากรในพื้นที่ เพื่อหาคำาตอบ
ในการสบืทอดและอนรุกัษด์นตรขีองกลุ่มชาตพินัธุ์
ลาวเวียง ตำาบลดอนคา อำาเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี

2.2 การจัดกระทำาและการวิเคราะห์
ข้อมูล

 2.2.1 การจัดทำาข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนิน
การนำาข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาเอกสารและ
ข้อมูลจากภาคสนามโดยแยกตามความมุ่งหมาย
ของการวิจัย มาจัดกระทำาดังต่อไปนี้

 1) นำาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จาก
เอกสารต่างๆ มาศึกษาอย่างละเอียดพร้อมทั้งจัด
ระบบหมวดหมู่ ตามความมุ่งหมายของการวิจัยที่
กำาหนดไว้

 2) ทำาข้อมูลจากภาคสนามที่เก็บ
รวบรวมไดจ้ากการสำารวจเบือ้งตน้ การสงัเกต การ
สมัภาษณ ์ซึง่ไดจ้ดบันทกึไว้และนำาแถบบนัทกึเสยีง
มาถอดความแยกประเภท จัดหมวดหมู่และสรุป
สาระสำาคัญตามประเด็นที่ทำาการศึกษาวิจัย
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 3) นำาข้อมูลทั้งที่เก็บรวบรวมได้จาก
เอกสารและข้อมูลภาคสนามท่ีรวบรวมได้จาก
การสำารวจเบื้องต้น การสังเกต การสัมภาษณ์ มา
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ซึ่งในการตรวจ
สอบความถูกต้องของขอ้มลู ผูว้จิยัใช้วธิตีรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยวิธี Investigator 
Triangulation คือการนำาข้อมูลไปให้ผู้นำาข้อมูล
อ่านหรือกลับไปสอบถามผู้ให้ข้อมูลซ้ำาอีก เพ่ือ
ให้ได้ข้อมูลท่ีตรงกับความเป็นจริง และใช้วิธีการ
ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Methodological 
Triangulation) การพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มา
น้ันถูกต้องหรือไม่ วิธีตรวจสอบคือการสอบถาม
แหล่งข้อมูลแหล่งที่มาพิจารณาในการตรวจสอบ 
ได้แก่ แหล่งเวลา แหล่งสถานที่ และแหล่งบุคคล 
แหล่งเวลา หมายถึงว่า ถ้าข้อมูลต่างเวลากัน จะ
เหมอืนกนัหรอืไม ่แหลง่สถานที ่หมายถงึ ถ้าขอ้มลู
ต่างสถานที่กัน จะเหมือนกันหรือไม่ แหล่งบุคคล 
หมายถึงว่าถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไป ข้อมูล
จะเหมอืนเดมิหรอืไมก่ารตรวจสอบสามเสา้ดา้นผู้
วิจัย (Investigator’s Triangulation) คือการตรวจ
สอบว่าผู้วิจัยแต่ละคนจะได้ข้อมูลต่างกันอย่างไร 
โดยเปลี่ยนผู้สังเกตแทนที่จะใช้ผู้วิจัยคนเดียวกัน
สังเกตโดยตลอด ในกรณีที่ไม่แน่ใจในคุณภาพ
ของผู้รวบรวมข้อมูลภาคสนามการตรวจสอบสาม
เส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือการ
ตรวจสอบว่า ถ้าผู้วิจัยแนวคิดทฤษฎีที่แตกต่าง
ไปจากเดิม จะทำาให้ตีความข้อมูลแต่งต่างกันมาก
น้อยเพียงใดการตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านวิธี
รวบรวมข้อมูล (MethodologicalTriangulation) 
คอืการใชว้ธิเีกบ็รวบรวมข้อมลูตา่งๆ เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลเรื่องเดียวกัน และใช้วิธีการสังเกตควบคู่กับ
การซักถาม พร้อมกันนั้นก็ศึกษาข้อมูลจากแหล่ง
เอกสารประกอบด้วย

 2.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนิน
การวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการ

วจิยั โดยการนำาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเกบ็รวบรวมจาก
เอกสารและข้อมูลภาคสนามที่ได้จากการสังเกต 
สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม มาทำาการวิเคราะห์
โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 1) ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับคืนมา 
และข้อมูลที่สัมภาษณ์จากกลุ่มประชากร

 2) นำาข้อมูลที่ได้มาจัดหมวดหมู่เพื่อ
ให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูล

 3) สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละ
กลุ่มจากเครื่องมือ

 4) นำาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม
แต่ละกลุ่มมาเรียบเรียงตามความมุ่งหมายเชิง
พรรณนา

2.3 การนำาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้นำาเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยเรียบเรียงผลการวิเคราะห์
ข้อมูลตามความมุ่งหมายที่กำาหนดโดยใช้การนำา
เสนอในลักษณะเชิงพรรณนาวิเคราะห์

อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่องการสืบทอดและ

อนุรักษ์ ตำาบลดอนคา อำาเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ผลของการวิจัยอภิปรายผลได้ดังนี้

1. ประวัติของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง 
ตำาบลดอนคา อำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
สังคมของชาวบ้านดอนคามีวัฒนธรรมแบบเดียว 
กับชาวอีสาน ทั้งทางด้านการใช้ภาษาก็พูดภาษา
ลาวหรือภาษาอีสาน พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์
เหมาะกับการทำาการเกษตร ประชากรอยู่กับ
เป็นหมู่บ้านไม่แออัดมากนักดนตรีและศิลปะ
การแสดงด้วยเช่นกันต่างเล่าว่าบรรพบุรุษของ
ลาวเวียงอพยพมาจากเวียงจันทน์ เมื่อประ
มานสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
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เจ้าอยู่หัว ครั้งที่ เจ้าอนุวงศ์เป็นกบฏต่อไทย 
เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ กล่าวไว้ในพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทร์ว่า พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้า
อยู่หัว โปรดให้พระยาราชสุภาวดียกทัพไปตีได้
เมอืงเวยีงจนัทนก์วาดต้อนผูค้นจากเขตเวยีงจันทน์
มาสู่ประเทศไทย และต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยน
หรือได้รับวัฒนธรรมภายนอก 

2. ดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง 
ตำาบลดอนคา อำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
เปน็ดนตรขีองวฒันะธรรมชาวลาวเวยีง ทีแ่สดงถงึ
ความเป็นอัตลักษณ์ทั้งทางดนตรี ที่มีลักษณะเป็น
ดนตรแีบบเดยีวกบัทางภาคอสีานหรือประเทศลาว 
(สุธีร์ ธีระปัญญาพงศ์, 2540: 97) บ้านดอนคา
เป็นตำาบลท่ีอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีซ่ึงอยู่ในภาค
กลาง แต่สังคมของชาวบ้านดอนคามีวัฒนธรรม
แบบเดียวกับชาวอีสาน ทั้งทางด้านการใช้ภาษาก็
พดูภาษาลาวหรือภาษาอสีาน ดนตรขีองชาวลาวม ี
ดี สี ตี เป่า สอดคล้องกับ (ประดิษฐ์ เมฆไชยภักดิ์, 
2545: 8 – 9) เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน เป็น
เครื่องดนตรีที่คิดประดิษฐ์ขึ้นจากมือชาวบ้านโดย 
ใช้วัสดุที่มีในทองถิ่น เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน
ไม่มีความละเอียดประณีตในการทำา เมื่อเปรียบ
เทียบกับเครื่องดนตรีสากล เคร่ืองดนตรีพื้นบ้าน

สามารถแบง่ประเภทออกตามลกัษณะ การบรรเลง
เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

1. เครื่องดนตรีประเภทดีด (Plucked 
string Instruments) 

2. เครือ่งดนตรปีระเภทส ี(Bowed string 
lnstuments) 

3. เครื่องดนตรีประเภทตี (Percussion 
lnstuments) 

4. เครือ่งดนตรีประเภทเปา่ (Wind lntru-
ments)

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการศึกษาดนตรคีรัง้ตอ่ไปควรศกึษา

เปรียบเทียบดนตรีในกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ในชุมชน
ของตนเอง

2. ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบวัฒนธรรม
ดนตรีของลาวเวียงในประเทศอื่นๆ 

3. ควรมกีารศกึษาวจิยัและตอ่ยอดดนตรี
กลุม่ชาตพินัธุล์าวเวยีง ตำาบลดอนคา อำาเภออูท่อง 
จงัหวดัสพุรรณบรุ ีในเรือ่ง เครือ่งดนตร ีวธิกีารเลน่
ดนตรี เป็นต้น
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