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บทคัดย่อ 
 วิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา ความส าคัญ
และพัฒนาการของการแสดง Qeej ของชนเผ่าม้ง  เฉพาะที่มีปรากฏและสืบ
ทอดกันมาในอ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ผู้วิจัยใช้วิธีด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ
ภายใต้แนวคิดชาติพันธุ์วรรณนา (Ethnography research) โดยการศึกษาและ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยและเอกสารที่เก่ียวข้อง การศึกษาภาคสนาม   
 ผลการวิจัยพบว่า การแสดง Qeej ไม่ทราบประวัติความเป็นมาที่
แน่นอน อย่างไรก็ตาม การแสดง Qeej มีบทบาทส าคัญมากในพิธีกรรมของ           
ชนเผ่าม้ง พัฒนาการของการแสดง Qeej มี 3 ยุค ได้แก่ 1) การแสดง Qeej 
ยุคแรกในพบพระ (พ.ศ.2516-2529) พบว่า การแสดง Qeej มีแทรกอยู่ใน
ชีวิตประจ าวันของชนเผ่าม้ง นับเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชนเผ่าม้งอย่างแท้จริง  
2) การแสดง Qeej ยุคกลางในพบพระ (พ.ศ.2530-2547) พบว่า ความทันสมัยเริ่ม
เข้าสู่ชุมชน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากที่สุดต่อการแสดง Qeej ของ
ชนเผ่าม้ง 3) การแสดง Qeej ยุคสมัยใหม่ในพบพระ (พ.ศ.2548-ปัจจุบัน) 
  

                                                           
1
 พนักงานส านักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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พบว่า การแสดง Qeej ในชีวิตประจ าวันหายไปโดยสิ้นเชิง เหลือเฉพาะการแสดงใน
งานพิธีกรรมและการแสดงในงานประเพณีปีใหม่ โดยรูปแบบของการแสดง
เปลี่ยนเป็นการโชว์ที่แบ่งส่วน คนดูและผู้แสดงออกจากกันอย่างชัดเจน  
 ผลการวิจัยชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นว่า การแสดง Qeej มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะเกิดกับการแสดง Qeej เพื่อความบันเทิงมากที่สุด ในขณะที่   
การแสดง Qeej ในพิธีกรรมยังคงสามารถรักษาความเป็นวัฒนธรรมของพิธีกรรม 
ความเชื่อต่าง ๆ และขั้นตอนในการปฏิบัติไว้อย่างเคร่งครัด 

 
ค าส าคัญ:  Qeej/ การเปลี่ยนแปลงการแสดง Qeej 
  

Abstract 
This research aimed to study the history, the development, and the 
importance of Hmong’s Qeej Performance as shown and be inherited 
in Phopphra District, Tak Province. This research was qualitative and 
ethnography research. Data collection was done by studying involved 
research and documents and fieldwork study. The results revealed 
that Qeej does not know the exact history. Regardless, the Hmong’s 
Qeej performance has a very important role in the rituals of the 
Hmong tribe. Also, It found that the performance has three eras of 
development. The first era was the early age in Phopphra (B.E. 1973-
1986) that Qeej performance was in Hmong’s daily life and was 
actual Hmong’s folkway. The second era was the middle age in 
Phopphra (B.E. 1987-2004) that the modernization approached the 
community, and it affected the change of Hmong’s Qeej 
performance. Also, the last era was the modern age in Phopphra (B.E. 
2005- Current) that daily Qeej performance was disappeared 
completely, and the remain performances were ritual performance 
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and new year traditional performance. The change of pattern of the 
performance has separated the audiences and the performers.  
This research reflected that Qeej performance always changed, 
especially the joyful Qeej performance, while the ritual Qeej 
performance still is a ritual culture that all beliefs and methods were 
carried on strictly. 
 

Keywords: Qeej/ the change of Qeej 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ชนเผ่าม้งเป็นสาขาหนึง่ของชนชาตจิีน  มีภูมิล าเนาเดิมอยู่ในมณฑลไกวเจา 
มณฑลฮูนาน และอพยพเข้าไปอยู่ในมณฑลกวางสีและมณฑลยูนนานกว่า 500 
ปีมาแล้ว  เล่ากันว่าชนเผ่าม้งอาศัยอยู่บนเขาทางทิศใต้ของมองโกเลีย  และ
เคลื่อนย้ายเข้ามายังแผ่นดินตอนกลางของประเทศจีนมีอาณาจักรและกษัตริย์
ปกครองเป็นของตนเอง  ชาวจีนเคยเรียกว่าชนชาติฮั่น (บุญช่วย ศรีสวัสดิ์, 2545, 
หน้า 420 - 421) 
 ในดินแดนล้านนาหรือภาคเหนือของประเทศไทย ชนเผ่าม้งเริ่มอพยพ
เข้ามาตั้งหลักแหล่งระหว่างช่วงต่อคริสต์ศักราช 1800 และ1900 โดยในบันทึก
ของชาวตะวันตก พบว่า มีชนเผ่าม้งตั้งหมู่บ้านอยู่ในจังหวัดตากก่อนหน้าปี ค.ศ.1929  
(ประสิทธ์  ลีปรีชา, 2548, หน้า 7) ปัจจุบันมีชนเผ่าม้งค้าขายและศึกษาอยู่ใน
ตัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศไทย เช่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สระบุรี ลพบุรี 
ฉะเชิงเทรา นครปฐม จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น  
(พรเทพ เฮง, 2562, ออนไลน์) ชนเผ่าม้งยังคงมีวิถีการด าเนินชีวิตแบบดั้งเดิม 
และยังคงอนุรักษ์รูปแบบทางวัฒนธรรมทั้งประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ได้อยา่ง
สมบูรณ์แบบ เช่น ภาษาถิ่น อาหาร การแต่งกาย การประกอบอาชีพ (ที่ว่าการ
อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก, 2558, ออนไลน์) นอกจากนี้ชนเผ่าม้งยังมีการแสดงที่
นับว่ามีบทบาทส าคัญในสังคมวัฒนธรรมชนเผ่าม้ง ท าหน้าที่ในการน าทางดวง
วิญญาณผู้เสียชีวิตให้เดินทางกลับไปหาบรรพชนเผ่าม้งที่อยู่อีกภพหนึ่ง อีกทั้ง
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ให้ความบันเทิงแก่ชุมชนในพื้นที่ การแสดงที่ส าคัญของชนเผ่าม้งที่มีมาแต่
โบราณและยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน คือ การแสดง Qeej  
 เมื่อสังคมไทยมีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้น เช่น  การพัฒนาในด้านเทคโนโลยี
การติดต่อสื่อสาร การคมนาคมและความเจริญด้านอื่น ๆ ส่งผลให้การแสดง Qeej 
ของชนเผ่าม้งที่เคยเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นดั้งเดิมเริ่มจางหายไป เด็ก เยาวชน
และประชาชนบางส่วน  ไม่ให้ความส าคัญและไม่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอด  
ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมพื้นบ้านของชนเผ่าม้ง  อีกทั้งผู้ที่มีความรู้ะ
มีทักษะในการแสดงดังกล่าวก็เริ่มมีอายุมากขึ้น  จึงมีแนวโน้มอย่างยิ่งที่การแสดงนี้  
จะค่อย ๆ เลือนหายไปจากชุมชนอย่างน่าเสียดายในวันหนึ่ง ดังนั้น ผู้วิจัยได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญ จึงสนใจที่จะศึกษาประวัติความเป็นมา ความส าคัญและ
พัฒนาการของการแสดง Qeej การศึกษาในครั้งนี้ จะสามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะการแสดงของชนเผ่าม้งไว้ให้เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชนเผ่าสืบไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ในการศึกษาเรื่องการแสดง Qeej (เฆ่ง) จากอดีตสู่ปัจจุบัน: กรณีศึกษา
ชนเผ่าม้งในอ าเภอพบพระ  จังหวัดตาก ในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ คือ 
 1.ศึกษาประวัติความเป็นมา ความส าคัญ ของการแสดง Qeej 
 2. ศึกษาพัฒนาการของการแสดง Qeej ของชนเผ่าม้ง เฉพาะที่มี
ปรากฏและสบืทอดกันมาในอ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 
 
ข้อค าถามวิจัย  
 1. การแสดง Qeej ของชนเผ่าม้งมีความเป็นมาและมีบทบาทส าคัญใน
วิถีชีวิตของ ชนเผ่าม้ง อย่างไร 

2. การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมและวัฒนธรรมของชนเผ่าม้งส่งผลต่อการ
แสดง Qeej อย่างไร 
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แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  
      การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าแนวคิดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมวัฒนธรรม มาใช้ในการศึกษาโดยมีเนื้อหากล่าวไว้ มีดังนี้ 

1.ทฤษฎีโครงสร้าง – หน้าที่นิยม 
อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์ (2558, ออนไลน์) เสนอทฤษฎีหน้าทีน่ิยม

อย่างเป็นสากลว่า วัฒนธรรมตอบสนองความต้องการจ าเป็นของปัจเจกบุคคล 3 
ด้าน คือ  

1) ความจ าเปน็พื้นฐานเพื่อการด ารงชีวิตอยู่ เชน่ อาหาร ที่อยูอ่าศัย
และเครื่องใช้ในการด ารงชีวติทีจ่ าเป็น  
      2) ความต้องการด้านสังคมและจิตใจ เพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานที่ให้
ร่างกายได้รบัความจ าเป็นพื้นฐานได้ เชน่ การแบ่งงานกันท า การแจกจ่าย
อาหาร การผลิตสนิค้าและการควบคุม                   

3) ความต้องการเพื่อความมั่นคงทางจิตใจ เชน่ ความสงบทางใจ 
ความกลมกลืนทางสังคม และการมีระบบสังคมที่ตอบสนองได้ เช่น ความรู้ 
กฎหมาย ศิลปะ วฒันธรรม เปน็ต้น ทัง้นี้หนา้ที่ของวัฒนธรรมเป็นหลักการ
ส าคัญในการใช้วิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งจะน าไปสู่การศึกษาระบบ
วัฒนธรรมทั้งหมด 
 2.แนวคิดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม 
 สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2534, หน้า 79-81)  ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 
  1) สังคมชนบทได้มีการติดต่อกับสังคมเมือง การพึ่งพาอาศัยภายใน
สังคมชนบทน้อยลง ระบบครอบครัวและเครือญาติ ซึ่งเดิมเคยเป็นหน่วยทาง
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมได้เปลี่ยนบทบาทไป ทั้งนี้เนื่องจากหน่วยต่าง ๆ 
ของรัฐได้เข้ามาท าหน้าที่เหล่านั้นแทน ระบบครอบครัวและเครือญาติได้ท า
หน้าที่น้อยลง เช่น หน่วยที่รัฐพาเข้ามา ได้แก่ โรงเรียนให้การศึกษาแก่บุตรหลาน 
ธนาคารหรือสหกรณ์ให้ชาวบ้านกู้ยืมเงินแทนที่จะไปกู้ญาติพี่น้อง เป็นต้น 
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  2) ประชากรมีจ านวนเพิ่มขึ้น และทรัพยากรเริ่มจ ากัดลง ท าให้
ชาวบ้านต้องออกไปท างานติดต่อกับภายนอกชุมชน จ าเป็นต้องหารายได้จาก
แหล่งอื่น ๆ 
 3) การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมของสังคมเมืองเข้าไปในสังคม
ชนบท เร่ืองของการยอมรับค่านิยม ปัจเจกบุคคลนิยม ความเชื่อม่ันในตนเอง ที่
ได้ประสบความส าเร็จในชีวิตการงาน และจากการยอมรับความทันสมัย     
ย่อมท าให้ค่านิยมในสังคมชนบทที่ยกย่องบูชาบรรพบุรุษ ความมีเกียรติ ความ
ภูมิใจในเผ่าพันธุ์ การชื่อฟังผู้อาวุโสกว่า การยึดมั่นในความเชื่อประเพณีและ
พิธีกรรมต่าง ๆ เปลี่ยนไปจากเดิม 
  4) หน่วยงานของภาครัฐได้เข้าไปมีบทบาทในสังคมชนบทมากข้ึน เช่น 
โรงเรียน สังคมยอมรับเป็นค่านิยมทางสังคมที่ยกย่องการศึกษา ต้องการให้บุตร
หลานเป็นเจ้านายคน การประกอบอาชีพเกษตรกรรมล าบาก มีผลท าให้
นักเรียนได้เรียนต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น โอกาสที่ผู้ที่ได้รับการศึกษาสูงขึ้น
นั้นจะกลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมเหมือนกับบิดามารดาน้อยลง 
 5) การแพร่กระจายวัฒนธรรมในด้านการแพร่ความเจริญ ทางด้าน
การน าวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจากสังคมเมืองไปสู่สังคมชนบท เมื่อ
ชาวบ้านยอมรับความเจริญแล้ว ย่อมจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบ
พฤติกรรมการรักษาและป้องกันการเจ็บป่วยในสังคม 
  6) ประสบการณ์ของการท างาน หรือการท่องเที่ยวของปัจเจกบุคคล
ได้พบเห็นวัฒนธรรม ของสังคมเมือง ซึ่งจะท าให้ได้ประสบการณ์ชีวิตจาก
วัฒนธรรมนั้น ทั้งในด้านวัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ ผลของการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นเป็นเรื่องของการใช้ภาษาการแต่งกายตามแบบสังคมเมือง 
 7) ความเจริญในด้านสื่อสารมวลชน ได้แพร่กระจายจากสังคมเมือง
ไปสู่สังคมชนบทเป็นอย่างมาก ย่อมจะเห็นได้ว่าเป็นสื่อที่น าวัฒนธรรมของ
สังคมเมืองไปสู่สังคมชนบทเป็นอย่างมาก ท าให้ประชาชนได้ยอมรับวัฒนธรรม
ของสังคมเมืองต่าง ๆ มาประพฤติปฏิบัติทั้งในด้านวัตถุและจิตใจ กิจกรรมการ
พักผ่อนหย่อนใจมากกว่าแต่ก่อน  
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วิธีด าเนินการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยเรื่องการแสดง Qeej จากอดีตสู่ปัจจุบัน: กรณีศึกษาชนเผ่าม้ง
ในอ าเภอพบพระ  จังหวัดตาก ผู้วิจัยใช้วิธีด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพภายใต้แนวคิด
ชาติพันธุ์วรรณนา (Ethnography research) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
 1. ประชากร 
  1.1 ผู้มีความรู้เกี่ยวกับการแสดง Qeej ในชุมชนและนักวิชาการ จ านวน 3 คน  
  1.2 ผู้น าท้องถิ่น จ านวน 6 คน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
   2.1 แบบสัมภาษณ์ โดยมีการนดัหมายและเตรียมค าถามไว้ล่วงหน้า 
   2.2 แบบสังเกตการณ์ ใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มสี่วนร่วม เพื่อรวบรวม
ข้อมูลการแสดง Qeej ในปัจจบุนั  
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 3.1 การศึกษาจากเอกสาร เริ่มจากการจดัระเบียบข้อมลูทีไ่ด้จากเอกสารที่
เก่ียวข้องทั้งหมดตรวจสอบความถูกต้อง โดยพิจารณาจากเอกสารหลาย ๆ แห่ง
เพื่อหาความถูกต้องของข้อมูล 
 3.2 น าข้อมูลทีไ่ด้จากการบนัทึกเสียง การบนัทึกภาพ และการจดบนัทึก
ข้อมูล การสัมภาษณ์มาถอดเทป และผูว้ิจัยท าหน้าทีต่รวจสอบข้อมูลอีกคร้ัง 
 3.3 การสัมภาษณ์และการสงัเกตการณ์ ผู้วิจัยใช้หลักการตรวจสอบจาก
เรื่องเดียวกันจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งมาวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อหาความเปน็มาของ
การแสดง Qeej ความเป็นมาของชนเผา่ม้งในอ าเภอพบพระ ความส าคัญของ
การแสดง Qeej และพฒันาการของการแสดง Qeej โดยเริ่มตัง้แตท่ี่ชนเผา่มง้ย้าย
เข้ามาอยู่ในอ าเภอพบพระ จังหวัดตาก จนถึงปัจจุบัน (2562) ในประเด็นต่อไปนี้ 
  3.3.1 ความเป็นมาของการแสดง Qeej และความเป็นมาของชนเผ่าม้ง
ในอ าเภอพบพระ  จังหวัดตาก 
            3.3.2 ความส าคัญของการแสดง Qeej ในพิธีกรรม งานรื่นเริง และใน
วิถีชีวิตของชนเผา่ม้ง   
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   3.3.3 พัฒนาการของการแสดง Qeej โดยเร่ิมตั้งแต่ที่ชนเผ่าม้งย้าย
เข้ามาอยู่ในพบพระ จนถึงในปัจจุบัน (พ.ศ.2516-ปัจจุบนั) 
 
ผลการวิจัย 
 1.ประวัติความเป็นมาของการแสดง Qeej  
 การแสดง Qeej ก าหนดขึ้นมาอย่างไรยังหาข้อสรุปไม่ได้ เนื่องจากเรื่องราว
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการแสดง Qeej ได้รับการบอกเล่าต่อ ๆ กันมารุ่นแล้วรุ่นเล่า  เมื่อ
กาลเวลาผ่านไปเร่ืองราว ก็กลายเป็นต านาน นิทาน บางครั้งมีการเติมแต่งให้มี
อิทธิปาฏิหาริย์ต่าง ๆ มากมาย นักแสดง Qeej ในปัจจุบันกล่าวเพียงว่าได้รับ
การสืบทอดมาจากปู่ ย่า ตา ยาย และบรรพบุรุษของชนเผ่าม้ง อย่างไรก็ตามจากการ
บอกเล่ากันมาและสิ่งที่ปรากฏในปัจจุบันพบว่าชนเผ่าม้งใช้การแสดง Qeej ประกอบ
พิธีกรรมเป็นหลัก และ ถูกน ามาใช้แสดงในงานรื่นเริงด้วย เช่น งานประเพณีปีใหม่  
งานแต่งงาน  งานต้อนรับแขกส าคัญของหมู่บ้าน  เพื่อให้เกิดความบันเทิงในชุมชน 
 การแสดง Qeej ในอ าเภอพบพระ จังหวัดตาก มี 2 ประเภท ได้แก่ 
การแสดง Qeej ในพิธีกรรมและการแสดง Qeej รื่นเริง ดังนี้ 

       1. การแสดง Qeej ในพิธีกรรม เป็นการแสดงที่ เกี่ยวข้องกับ
ผู้เสียชีวิต โดยจะแสดงเฉพาะช่วงพิธีส าคัญ มีพิธีหลายขั้นตอน ชนเผ่าม้งเชื่อว่า
สามารถสื่อสารกับผู้เสียชีวิตได้ แบ่งออกได้ 3 แบบ ได้แก่ 1) การแสดงเฆ่งค้างเก 
“Qeej Qaab Ke” (Qeej ในพิธีศพ) 2) การแสดงเฆ่งพลี “Qeej Phlig” (Qeejในพิธี
ปล่อยวิญญาณ) และ 3) การแสดงญู่ดลั้ง “Qeej Nyuj Daab” (Qeej ในพิธีท าบุญ
ให้วิญญาณผู้ที่เสียชีวิตไปนานแล้ว) 

      2. การแสดง Qeej รื่นเริง ภาษาชนเผ่าม้งเรียกว่า เฆ่งหล่าซ้าน (Qeej 
Laam Xaab) หมายถึง การแสดงที่ใช้เพื่อความบันเทิง รวมถึงการแสดงเล่นในยาม
ว่าง และยังสามารถน ามาแสดงในพิธีกรรมเพื่อให้งานดูครึกครื้นและเป็นการ
สร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้มาร่วมงาน โดยจะแสดงเฉพาะช่วงระหว่างรอพิธี
ส าคัญ พบในพิธีศพและในพิธีปล่อยวิญาณ การแสดง Qeej รื่นเริงสามารถแสดง
ได้ในหลายโอกาส เช่น งานประเพณีปีใหม่ การแสดงต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง                  
การแสดง Qeej รื่นเริงในวิถีชีวิต การแสดง Qeej รื่นเริงในงานอวมงคล 
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2. ความส าคัญของการแสดงQeej 
 การแสดง Qeej มีบทบาทส าคญัในวิถีชีวิตของชนเผ่าม้งมาตั้งแต่อดีต 
ใช้แสดงประกอบในพิธีกรรม เชื่อว่าเสียง Qeej สามารถสื่อสารกับผู้เสียชีวิตได้  
สามารถน าทางดวงวิญญาณของผูเ้สียชีวติไปหาบรรพบุรษุได้  นอกจากนี้ยงัสามารถ
น ามาแสดงเพื่อนันทนาการได้ บทบาทความส าคัญของการแสดง Qeej มีดังนี้ 
 2.1 ความส าคัญของการแสดง Qeej ในพิธีกรรม 
  การแสดง Qeej เปรียบเหมือนเป็นสัญญาลักษณ์แทนสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ในการประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวกับผู้เสียชีวิต บทบาทความส าคัญของ 
Qeej ในพิธีกรรม มีดังนี้ 
    1) การแสดงเฆ่งค้างเก “Qeej Qaab Ke” (Qeej ในพิธีศพ) Qeej 
มีบทบาทส าคัญมากทีสุ่ด เชื่อว่า Qeej สามารถสือ่สารกับคนผู้เสยีชวีิตได้ เสียงเพลง
ที่แว่วมาอย่างโหยหวน แสดงความสูญเสีย ที่สลับซับซ้อนนั้นเป็นสื่อกลางในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เสียชีวิตกับลูกหลานที่ยังมีชีวิตอยู่ เสียงที่แว่วออกมาล้วน
มีความหมายสอดแทรกบอกเลา่เรื่องราวต่าง ๆ  ให้กับดวงวิญญาณได้รับรู้ การแสดง 
Qeej ในพิธีศพโดยมีขั้นตอนตั้งแต่เป่า Qeej เพื่อเป็นการบอกให้ผู้เสียชีวิตรู้ว่าเขา
เสียชีวิตแล้ว การบอกผู้เสียชีวิตให้ทราบว่าจะเดินทางไปพบวิญญาณบรรพบุรุษต่าง 
ๆ ได้ที่ไหน  วิธีเดินข้ามน้ าข้ามภูเขาต้องท าอย่างไร ในระหว่างทางหากพบศัตรู
จะต่อสู้อย่างไร นอกจากนี้ยังเป็นการเรียกให้ผู้เสยีชีวิตได้ทานข้าวเช้า ทานข้าวเที่ยง 
ทานข้าวเย็น ให้ผู้เสียชีวิตรับรู้สิ่งต่าง ๆ ที่ลูกหลานต้องการมอบให้  ให้ผู้เสียชีวิตมี
ความสุขในภพต่อไป  ดังนั้นหากงานศพใดไม่มีการแสดง Qeej งานศพนั้นจะไม่
สามารถด าเนินการไปได้และดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตไม่สามารถไปสู่สุคติได้   
    2) การแสดงเฆ่งพลี “Qeej Phlig” (Qeej ในพิธีปล่อยวิญญาณ              
พิธีปล่อยวิญญาณ ชนเผ่าม้ง เรียกว่า พิธีจอพลี (Tso Phlig) เป็นพิธีที่จัดขึ้นเพื่อ
ส่งดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตให้ไปเกิดใหม่ โดยจะจัดขึ้นหลังจากพิธีศพผ่านไป โดย
ทิ้งช่วงประมาณ 11-13 วัน ในบางตระกูลมีการแสดง Qeej แต่ในบางตระกูลไม่มี
การแสดง Qeej ส าหรับการแสดง Qeej ในพิธีปล่อยวิญญาณ เป็นการแสดงเพื่อ
ส่งดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตไปเกิดใหม่ 
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  3) การแสดงญู่ดลั้ง “Qeej Nyuj Daab” (Qeejในพิธีท าบุญให้วิญญาณ    
ผู้ที่เสียชีวิตไปนานแลว้) พิธีท าบุญให้วิญญาณผู้เสียชวีิตไปนานแล้ว ชนเผ่าม้งเรียกว่า 
อัวญู่ดลั้ง  (Ua Nyuj Taab) เป็นพิธีที่ลูกหลานท าบุญฆ่าวัวเพื่อเซ่นไหว้ดวงวิญญาณ
ผู้เสียชีวิต ให้ผู้เสียชีวิตได้น าไปเป็นอาหารในภพภูมิที่ผู้เสียชีวิตอยู่และให้ผู้เสียชีวิต
มีการกินอยู่ที่ดี การแสดง Qeej เริ่มตั้ งแต่การแสดงเพื่อเชิญดวงวิญญาณ
ผู้เสียชีวิตให้มาร่วมพิธี แสดงเพื่อน าวัวไปเซ่นไหว้ดวงวิญญาณผู้เสียชีวิต และแสดง
เพื่อส่งดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตให้กลับไปยังที่พ านักอาศัยของตัวเอง หากไม่มีการแสดง 
Qeej การท าบุญให้วิญญาณผู้เสียชีวิตนั้นจะไม่สามารถด าเนินการได้  
     2.2 ความส าคัญของการแสดง Qeej รื่นเริง 
           1) การแสดง Qeej ในประเพณีปีใหม่ เป็นการแสดงเพื่ออวย
พรให้ทุกคนมีความสุขสมหวังในวันขึ้นปีใหม่ โดยจะแสดงในพิธีเจ้เช้ เจ้โชงหรือ
พิธีไหว้เจ้าที่เจ้าทางในงานประเพณีปีใหม่ม้ง ซึ่งจะท าพิธีกันตั้งแต่เช้าในวันแรก
ของงานประเพณีปีใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงเพื่อให้ความบันเทิงในงาน
ประเพณีปีใหม่อีกด้วย 

         2) การแสดง Qeej ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง เป็นการแสดง
เพื่อต้อนรับบุคคลส าคัญหรือแขกบ้านแขกเมืองที่เข้ามาเยี่ยมต าบล โดยเนื้อหาของ
เพลงเป็นการทักทายกันยินดีที่ได้รู้จักกันสร้างความสัมพันธ์กันอันดีระหว่างผู้มา
เยือนกับเจ้าบ้านและอวยพรให้มีความสุขความเจริญมีสุขภาพที่แข็งแรง 
         3) การแสดง Qeej ในวิถีชีวิต การแสดง Qeej นอกจากเป็นที่รู้จัก
ในแง่ของการแสดงในพิธีกรรมและเป็นการแสดงที่ให้ความบันเทิงในสังคมของ          
ชนเผ่าม้งแล้ว ยังมีบทบาทส าคัญในวิถีชีวิตของชนเผ่าม้ง ดังนี้ 
            - การเกี้ยวพาราสี เป็นการเป่า Qeej เพื่อแสดงความสามารถ
ของตนให้ผู้หญิงได้รับรู้และให้สนใจผู้เป่า ในสมัยก่อนผู้ชายวัยรุ่นนิยมแสดงกันมาก 
ชายใดสามารถเป่าเพลงได้ไพเราะน่าฟังและเต้นเก่งถือว่าเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์เป็น  
ที่ชื่นชอบของผู้หญิงและมักไปแสดงให้ผู้หญิงได้ชื่นชม  เพื่อเป็นการดึงดูดความ
สนใจและสร้างความพึงพอใจระหว่างหนุ่มสาว   
         - เครื่องสั่งสอนคน เพลง Qeej เปรียบเหมือนเครื่องมือในการสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่บรรพบุรุษของชนเผ่าม้งได้คิดไว้และสืบทอดกันมา 
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มีเนื้อหาที่สอดแทรกการสั่งสอนอบรมทั้งที่สั่งสอนอย่างตรงไปตรงมาและการให้แง่
คิดจากสุภาษิตค าคมตลอดเนื้อหาที่มุ่งให้คนในชุมชนมองเห็นความศักดิ์สิทธ์ และ
ความน่าสะพรึงกลัวของผีบรรพบุรุษ จนกลายเป็นเครื่องมือในการควบคุมความ
ประพฤติของคนในชุมชน ค าพร่ าสอนให้ชนเผ่าม้งมีความนับถือผีบรรพบุรุษ 
นับถือญาติผู้ใหญ่ เคารพผู้อาวุโส ซึ่งชนเผ่าม้งสามารถเข้าใจและซาบซึ้งได้เป็นอย่างดี   
         - เป็นเครื่องบันเทิงในวาระพิเศษ  เป็นการแสดงเพื่อความสนุกสนาน
ในยามว่าง  แสดงเพื่อเป็นการผ่อนคลาย แสดงเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันและกันใน
เร่ืองเทคนิควิธีการต่าง ๆ ของการแสดง  โดยเนื้อหาของเพลงจะมีความหมาย
แตกต่างออกไป เช่น เป็นการทักทายกัน ชื่นชมยินดีที่ได้รู้จักกัน สร้างความสัมพันธ์
กันอันดีระหว่างกัน และอวยพรให้มีความสุขความเจริญมีสุขภาพที่แข็งแรง การ
ถามสาระทุกข์สุขดิบ การต้อนรับด้วยความเต็มใจเป็นการให้เกียรติแก่แขกที่มา
เยือน เป็นต้น 
        4) การแสดง Qeej ในงานอวมงคล การแสดง Qeej รื่นเริงยังมี
บทบาทส าคัญในพิธีกรรม พบในพิธีศพและในพิธีปล่อยวิญญาณ แสดงเพื่อมิให้
บรรยากาศภายในงานเงียบและเป็นการสร้างความครึกครื้นภายในงาน เนื่องจากใน
อดีตชนเผ่าม้งอาศัยอยู่แต่ในป่าและบนยอดเขาสูง ท าให้บรรยายในงานศพ
โดยเฉพาะช่วงกลางคืนนั้นเงียบ จึงมีการน าการแสดง Qeej รื่นเริงมาใช้ในการ
สร้างความครึกครื้นในงาน ชนเผ่าม้งจึงยึดถือปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบัน 

3. พัฒนาการของการแสดง Qeej  
   จากการศึกษาพบว่าการแสดงQeej ของชนเผ่าม้งได้มีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปตามระยะเวลาและบริบททางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมวัฒนธรรม และแบ่งพัฒนาการ
ของการแสดง Qeej ออกเป็น 3 ยุค โดยจ าแนกตามการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมจาก
ปัจจัยภายนอก คือการเข้ามาแทรกแซงของภาครัฐ ได้แก่ 3.1) การแสดง Qeej 
ยุคแรกในพบพระ (พ.ศ.2516-2529)  เป็นยุคที่หน่วยงานภาครัฐยังไม่เข้ามามีบทบาท
ในสังคมชนเผ่าม้ง  ซึ่งชนเผ่าม้งยังคงมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม มีการท าไร่และเลี้ยงสัตว์
เพื่อยังชีพ  3.2 ) การแสดง Qeej ยุคกลางในพบพระ (พ.ศ.2530-2547)  เป็นยุคที่
หน่วยงานภาครัฐได้ย้ายชนเผ่าม้งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและเขต
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รักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางรวมถึงบริเวณใกล้เคียงให้อยู่ร่วมกับชาวไทยพื้นที่ราบในเขต
อ าเภอพบพระ  จังหวัดตาก มีการจัดพื้นที่ให้ชนเผ่าม้งอยู่รวมกันเป็นชุมชนหมู่บ้าน 
มีการจัดสรรสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น การประกอบอาชีพเสริม การศึกษา ไฟฟ้า             
การสาธารณสุข และมีถนนติดต่อถึงกัน  3.3) การแสดง Qeej ยุคสมัยใหม่ในพบพระ 
(พ.ศ.2548-ปัจจุบัน)  เป็นยุคที่มีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้าสู่สังคมชนเผ่าม้ง 
เร่ิมมีการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่ ท าให้วิถีชีวิตชนเผ่าม้งเปลี่ยนแปลงไป 
สามารถติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกได้อย่างสะดวก และรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว 
 2.1 การแสดง Qeej ยุคแรกในพบพระ (พ.ศ.2516-2529)  
 การแสดง Qeej ถูกน ามาใช้ในอ าเภอพบพระครั้งแรก โดยเข้ามาพร้อมกับ
ชนเผ่าม้งที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในปี พ.ศ.2516 โดยย้ายมาจากจังหวัดเชียงราย
เข้าสู่อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และย้ายมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่หมู่บ้านป่าคา  อ าเภอ
พบพระ จังหวัดตาก ซึ่งภายหลังมีชนเผ่าม้งในบริเวณใกล้เคียงได้ย้ายมาตั้งถิ่นฐานใน
อ าเภอพบพระอย่างต่อเนื่อง แต่ก็เป็นเพียงกลุ่มเล็ก ๆ การใช้ชีวิตและการท ากิจกรรม
ในยามว่างจึงมักให้ความสนใจในเครื่องดนตรีของชนเผ่าม้ง 
 การแสดง Qeej มีแทรกอยู่ในวิถีชีวิตของชนเผ่าม้งอย่างแท้จริง  พบทั้งใน
พิธีกรรม และงานประเพณีปีใหม่ หรือแม้แต่เป็นเครื่องบันเทิงในยามว่างของคนใน
ชุมชน รวมถึงการเกี้ยวพาราสีระหว่างหนุ่มสาว และยังน ามาเป่าในขณะเดินทาง
ไปท าไร่หรือไปมาหาสู่กัน ท าให้ได้ยินได้เห็นและซึมซับได้ง่าย ลักษณะทางสังคม
และวิถีชีวิตกับการแสดง Qeej ของชนเผ่าม้งในยุคแรกจึงค่อนข้างมีความสัมพันธ์
แทบจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวัน โดยจะมีการถ่ายทอดจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ไปสู่
รุ่นลูกได้อย่างง่ายและเป็นระเบียบแบบแผน การแสดง Qeej ในยุคนี้จึงค่อนข้างมี
ระเบียบแบบแผน สามารถคงรักษาความเป็นวัฒนธรรมของพิธีกรรม ความเชื่อต่าง 
ๆ และขั้นตอนในการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน  
 2.2 การแสดง Qeej ยุคกลางในพบพระ (พ.ศ.2530-2547)  
 ในยุคกลาง เป็นยุคที่ทางราชการได้ย้ายชนเผ่าม้งที่อยู่ในเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าทุง่ใหญ่นเรศวรและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางรวมถึงบริเวณใกล้เคียง
ให้อยู่ร่วมกับชาวไทยพื้นที่ราบในเขตอ าเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยให้ไปอยู่ใน
บริเวณข้างทางหลวงหมาย 1090 สายแม่สอด-อุ้มผางในระหว่างปี พ.ศ. 2530 – 2538 
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ส่งผลให้ประชากรชนเผ่าม้งในอ าเภอพบพระมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ภายในระยะเวลาไม่กี่ปี  
 ชนเผ่าม้งมีจ านวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ความทันสมัยเริ่มเข้าสู่ชุมชน            
ชนเผ่าม้งเริ่มรับวัฒนธรรมสงัคมเมืองสว่นหนึ่งในการด าเนินชีวิต ส่งผลให้รูปแบบการ
แสดงบางสิ่งบางอย่างเริ่มจางหายไป เช่น การเกี้ยวพาราสีระหว่างหนุ่มสาวได้รับความ
นิยมลดลง มีการเลิกเป่าเพลง Qeej ในขณะเดินทางไปท าไร่หรือไปมาสู่กัน  เพราะ
การเดินทางมีความสะดวกสบายขึ้น การเป่า Qeej ในยามว่าง พบน้อยลง เพราะวัยรุ่น
ต้องเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชนเผ่าม้งมีการแต่งกายแบบสังคมเมืองมากขึ้น 
เพราะการได้ออกไปศึกษานอกพื้นที่ตลอดมีร้านค้าที่น าสินค้าเครื่องแต่งกายของ  
คนเมืองเข้ามาจ าหน่ายในชุมชน อัตราการแต่งกายตามสังคมเมืองจึงมีมากขึ้น
เรื่อย ๆ ตามยุคสมัย นอกจากนี้วัสดุในการสร้างเครื่อง Qeej หายากขึ้น มีการเปลี่ยน
วัสดุจากเดิมที่ใช้ไม้ไผ่และไม้เนื้อแข็งมาเป็นวัสดุจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น 
ท่อพีวีซี แต่ขณะเดียวกับบทบาทการแสดง Qeej ในพิธีกรรมก็ยังมีความส าคัญมาก  
 2.3 การแสดง Qeej ยุคสมัยใหม่ในพบพระ (พ.ศ.2548-ปัจจุบัน)  
 สภาพสังคมชนเผ่าม้งในอ าเภอพบพระ ในยุคสมัยใหม่ครบถ้วนทั้งถนน  
การไฟฟ้า การประปา  โทรคมนาคม  และการไปรษณีย์  ส่งผลให้ชนเผ่าม้งมีวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่สะดวกสบายเทียบเท่ากับคนเมือง  สามารถเดินทางติดต่อสื่อสารกับโลก
ภายนอกและสามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วเท่าเทียมกับชุนชนอื่นในทุกพื้นที่
ของประเทศ 

ชนเผ่าม้งส่งบุตรหลานไปเรียนหนังสือในเมือง นิยมออกไปหางานท า
ตามเมืองใหญ่ ๆ วัฒนธรรมการเกี้ยวพาราสี  มีการพูดคุยกันผ่านโทรศัพท์มือถือ 
การเป่า Qeej ในแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมของชนเผ่าม้งไม่พบในอ าเภอพบพระแล้ว 
เพราะต่างก็ไปให้ความสนใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่มากกว่า มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการแต่งกายในวิถีชีวิตประจ าวันเป็นแบบคนเมือง นอกจากนี้การแสดง
Qeej รื่นเริงในกิจกรรมความบันเทิงเปลี่ยนไปจากอดีตมาก คือมีการน าท่าเต้น
ของการแสดง Qeej รื่นเริงไปเต้นประกอบเพลงม้งแนวดนตรีตะวันตก ซึ่งนิยม
น าไปเต้นในกิจกรรมการแสดงบนเวทีและการแสดงพิธีเปิดงานประเพณีปีใหม่
มากที่สุด  นอกจากนี้การแสดง Qeej ยังใช้วิธีการเปิดเพลงผา่นเครื่องขยายเสยีงและ
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ให้ผู้แสดงเต้นท่าทางประกอบโดยไม่ต้องเป่าเพลงเอง ขณะเดียวกันยังมีการน า Qeej
ไปบรรเลงประกอบเพลงในภาษาม้งแนวดนตรีตะวันตกอีกด้วย อย่างไรก็ตามการแสดง
Qeej ก็ยังคงมีบทบาทส าคัญต่อชนเผ่าม้งเป็นอย่างมากโดยเฉพาะ การแสดงใน
พิธีกรรมและงานประเพณีปีใหม่ 
 สรุปได้ว่า การแสดง Qeej เกี่ยวข้องวิถีชีวิตชนเผ่าม้งตั้งแต่เกิดจน
ตาย ชนเผ่าม้งใช้ประกอบในพิธีกรรมที่เกี่ยวกับผู้เสียชีวิต  อีกทั้งยังเป็นเครื่อง
นันทนาการสร้างความบันเทิงให้คนในชุมชน ในปัจจุบันวัฒนธรรมจากสังคมเมือง
หลั่งไหลเข้าสู่สังคมชนเผ่าม้งอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยการกระตุ้นจากการสื่อสาร
จากคนนอกพื้นที่ การออกไปหางานท า การออกไปศึกษานอกพื้นที่ ท าให้เกิด                
การรับรู้และรับเอาวัฒนธรรมต่างถิ่นมาใช้กับวัฒนธรรมดั้งเดิม ถึงแม้ชนเผ่าม้ง
จะมีวิถีชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้น แต่สิ่งที่แลกกับความสะดวกสบายคือ การ
ขาดหายไปของวัฒนธรรมการแสดง Qeej ในวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม   
 
อภิปรายผล 
 ในการศึกษาประวัติความเป็นมา ความส าคัญ และ พัฒนาการของ
การแสดง Qeej ของชนเผ่าม้งในอ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ในคร้ังนี้ ผู้วิจัยพบ
ประเด็นน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 การแสดง Qeej ของชนเผ่าม้งในอ าเภอพบพระ จังหวัดตาก มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ยุคแรกมาจนยุคสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงนี้
สังเกตได้ว่า  มีสาเหตุมาจากบริบทสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
วัฒนธรรมสังคมเมืองเข้ามามีอิทธิพลต่อชนเผ่าม้ง  จึงส่งผลให้การแสดง Qeej 
ที่เป็นการแสดงในแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมของชนเผ่าม้งเปลี่ยนแปลงไป การแสดง 
Qeej มีการปรับตัวไปตามยุคสมัยโดยรับเอาลักษณะวิถีชีวิตของคนเมืองมาใช้
อย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนักแสดง  แต่สิ่งที่ยังด ารงอยู่ใน
การแสดง Qeej ที่เห็นชัดเจนคือการแสดง Qeej ในแง่ของพิธีกรรม เพลง 
เครื่องดนตรี  ท่าเต้น  สถานที่ในการแสดงที่อดีตมีการปฏิบัติอย่างไรก็ยังปฏิบัติ
เช่นเดิม ยังสามารถคงรักษาความเป็นวัฒนธรรมของพิธีกรรม ความเชื่อต่าง ๆ 
ในเร่ืองของจิตวิญญาณและขั้นตอนในการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน  
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 ดังนั้นจะเห็นได้วา่ การแสดง Qeej จะยังด ารงอยู่ในทุกยุคทุกสมัย  
เพียงแต่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการแสดงไปตามบรบิทสภาพสังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป จากข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
ทางสงัคมวัฒนธรรม ที่กลา่วว่า สงัคมวฒันธรรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
โดยการแสดง Qeej สอดคล้องในประเด็นตา่ง ๆ ต่อไปนี้ 
 ประเด็นข้อที่ 1 กล่าวว่า สังคมชนบทได้มีการติดต่อกับสังคมเมือง 
ระบบครอบครัวและเครือญาติซึ่งเดิมเคยเป็นหน่วยทางเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรมได้เปลี่ยนบทบาทไป หน่วยงานของภาครัฐได้เข้ามาท าหน้าที่
เหล่านั้นแทน เช่น โรงเรียนให้การศึกษาแก่บุตรหลาน  จะเห็นได้ว่าพอสังคม
ชนเผ่าม้งมีการติดต่อกับคนเมืองมากขึ้น เด็กเริ่มเข้าโรงเรียน ส่งผลให้ความ
สนใจในการเรียนการแสดง Qeej ลดลง  
  ประเด็นข้อที่ 5 กล่าวว่า การแพร่กระจายวัฒนธรรมในด้านความ
เจริญ ทางด้านการน าวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจากสังคมเมืองไปสู่สังคม
ชนบท จะเห็นได้ว่าการแสดง Qeej ในวิถีชีวิตของชนเผ่าม้งมีการเปลี่ยนแปลง
ไปซึ่งต่างไปจากในอดีตอย่างสิ้นเชิง  โดยมีผลมาจากความทันสมัยทางเทคโนโลยีที่
เข้ามามีบทบาทในสังคม ที่เห็นได้ชัดเจนคือ การเกี้ยวพาราสี  ซึ่งในอดีตชนเผ่าม้ง
ใช้การแสดง Qeej การเกี้ยวพาราสีหนุ่มสาว แต่ในยุคสมัยใหม่มีการพูดคุยกับ
ผ่านทาง โทรศัพท์มือถือ แม้แต่กิจกรรมในยามว่างที่ในอดีตชนเผ่าม้งมักน า 
Qeej มาเป่าเล่น แต่ยุคสมัยใหม่ชนเผ่าม้งรุ่นใหม่นิยมเปิดเพลงชนเผ่าม้งฟังซึ่ง
ล้วนเป็นเพลงภาษาชนเผ่าม้งในแนวดนตรีตะวันตกทั้งสิ้น   
 ประเด็นข้อที่ 6 กล่าวว่า ประสบการณ์ของการท างาน หรือการท่องเที่ยว
ของปัจเจกบุคคลได้พบเห็นวัฒนธรรมของสังคมเมือง ผลของการเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้นเป็นเร่ืองของการใช้ภาษาการแต่งกายตามแบบสังคมเมือง จะเห็นได้
ว่าชนเผ่าม้งมีการปรับเปลี่ยนรปูแบบการแต่งกาย ทีส่ะดวกสบายตามแบบ
สังคมเมือง เพื่อให้เหมาะกับสภาพภูมิอากาศที่เปลีย่นแปลงไป  
 อย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังด ารงอยู่ในการแสดง Qeej ที่เห็นชัดเจนคือการ
แสดง Qeej ในแง่ของพิธีกรรม ที่อดีตมีการปฏิบัติอย่างไรก็ยังปฏิบัติเช่นเดิม 
ยังสามารถคงรักษาความเป็นวัฒนธรรมของพิธีกรรม ความเชื่อต่าง ๆ ในเรื่อง
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ของจิตวิญญาณและขั้นตอนในการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของบุญลอย จันทร์ทอง (2546) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองดนตรีชาวเขาเผ่าม้ง  หมู่บ้าน
สบเบ็ด อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน พบว่า ชนเผ่าม้งยังคงรักษาความเป็นวัฒนธรรม
ของพิธีกรรมที่เก่ียวข้องกับงานศพ  ความเชื่อถือต่าง ๆ ในเรื่องของจิตวิญญาณ  
และขั้นตอนในการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนและให้ความส าคัญกับพิธีเป็นอย่างมาก                        
โดยชนเผ่าม้งถือว่าดนตรีกับพิธีกรรมเป็นสิ่งคู่กันอย่างแยกไม่ออก ดนตรีและ
พิธีกรรมถือว่ามีความส าคัญที่สุดของชนเผ่าม้ง 
 ดังนั้นผู้วิจัยสรุปได้ว่า กระแสสังคมเมืองและสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่มี
อิทธิพลต่อวัฒนธรรมการแสดง Qeej เป็นอย่างมาก แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรม
ที่อ่อนจะถูกปรับตัวภายใต้สภาวะทางสังคมในปัจจุบันและวัฒนธรรมที่แข็งจะ
ยังคงด ารงอยู่  แม้การแสดง Qeej ถูกลดความส าคัญลงในหลายกิจกรรม แต่ก็
ยังคงเป็นการแสดงที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก  เป็นสัญลักษณ์แทนสถาน
ศักดิ์สิทธิ์ในการประกอบพิธีกรรม  เป็นสื่อกลางระหว่างผู้มีชีวิตและผู้เสียชีวิต  
ซึ่งยังคงดังขึ้นในวิถีชีวิตชนเผ่าม้งท่ามกลางบริบทของสังคม และวัฒนธรรมที่
ขับเคลื่อนอยู่อย่างสม่ าเสมอตลอดเวลา   
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากงานวจิัย 
 การแสดง Qeej ที่อยู่ในพิธีธรรมจะยังอยู่คู่กับชนเผ่าม้งชั่วกัปกัลป์ 
เนื่องจากชนเผ่าม้งต้องใช้แสดงเพื่อส่งดวงวิญญาณผู้เสียชีวิต แต่ขณะเดียวกัน
การแสดง Qeej รื่นเริงมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ การแสดง Qeej จะยังอยู่
กับงานรื่นเริงได้ควรมีขนบการแสดงที่เป็นแบบแผนชัดเจนไว้ด้วย  
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท างานวิจัยต่อไป 
 ผู้วิจัยให้มีการศึกษาวิจัยในเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับการแสดง Qeej 
เนื่องจากการแสดง Qeej มีรูปแบบการแสดงที่ตายตัวอยู่ หากน ามาท าเป็นการ
แสดงสร้างสรรค์จะมีความน่าสนใจส าหรับคนเมืองและถือเป็นการเผยแพร่
วัฒนธรรมชนเผ่าม้งได้อีกทางหนึ่ง 
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