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ภาคผนวก  ก  

 
กลุ่มตวัอย่างวงป่ีพาทย์พืน้เมืองล้านนาในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 
 ในส่วนภาคผนวก  ก  น้ี จะเป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกลุ่มตวัอยา่งวงป่ีพาทยพ์ื้นเมือง
ลา้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่จ  านวน 3 คณะ  จากคณะวงป่ีพาทย์พื้นเมืองลา้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่
ทั้งหมด 41 คณะ  ไดแ้ก่วงป่ีพาทยพ์ื้นเมืองลา้นนาคณะเพชรพยอม  คณะหนองส่ีแจ่งศิลป์  คณะป่าบง
ศิลป์  ในรายละเอียดท่ีเก่ียวกบัประวติัความเป็นมา  องค์ประกอบของวง  เคร่ืองดนตรี  รูปแบบและ
เทคนิควิธีการบรรเลง  ตลอดจนบทเพลงท่ีใช้บรรเลงและประวติัส่วนตวัของสมาชิกจากนกัดนตรีป่ี
พาทยล์า้นนาทั้ง 3 คณะซ่ึงมีรายช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่ียนิดีเปิดเผยนาม ดงัน้ี 
 

1) นกัดนตรีวงป่ีพาทยพ์ื้นเมืองลา้นนาคณะเพชรพยอม  
นายอินทร  ธิมา        
นายนิคม    สุคนัธา        

นายประจวบ    วงัศรี          
นายประยงค ์   ล าดวน        

นายถนอม    ญาณะ        

นายเหลา    ค ามี        

นายศกัดา   กนัทา        
นายอารมณ์    เมืองปิง        

นายวฒันา    ครวรรณ       
นายดวงเดช    ไคร้มูล          
นายจตุรงค ์   นาวงศ ์        
นายบุญถึง    แผลงฤทธ์ิ       
นายวฒิุภทัร  เกตพฒันผล  
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2)    นกัดนตรีวงป่ีพาทยพ์ื้นเมืองลา้นนาคณะหนองส่ีแจ่งศิลป์      
 นายบุญธรรม    เรือนรักษเ์หล่า        

นายวสันต ์   คุณยศยิง่        
นายสุพจน์    พรหมวงศ ์            
นายอุทยั    เทวนิ         
นายดวงแกว้    บุญมา         
นายบุญศรี    โพธิยอด                
นายศรชยั    วงศว์ริาช               
นายยทุธ  ต่ออุ่น                      
นายประดิษฐ ์   ผดุง                  
นายศราวธุ  คุณยศยิง่               
นายเฉลิมพล    ชยัวฒิุ                

นายณฐัพล    บุญยนื           
 

3)   นกัดนตรีวงป่ีพาทยพ์ื้นเมืองลา้นนาคณะป่าบงศิลป์     
  นายเดช    รินค า           

นายนภดล    ตุย้ยวง          
นายเปล่ง    รินค า           
นายสุวทิย ์  ค าจุกนั                   
นายอาทิตย ์   ถาแดง              
นายเจริญ   อินตะ๊วฒันะ          

นายสรวฒิุ    ไชยระวงั         
นายอดิศกัด์ิ   อินตายวง           
นายสุพฒัน์  เป็งค า          

นายเสกสรร    ค าแดง                 
นายวรีพงศ ์   พรมจกัรแกว้ 
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ภาคผนวก  ข 

 

รายช่ือกลุ่มตวัอย่างภาคประชาชน นักดนตรีป่ีพาทย์พืน้เมืองล้านนา       
นักวชิาการสาขาดนตรี 

 
  ในส่วนภาคผนวก  ข  น้ี จะเป็นการรวบรวมความคิดเห็นจากภาคประชาชน  นกัดนตรีป่ีพาทย์
พื้นเมืองล้านนา  นักวิชาการสาขาดนตรี  ต่อวิธีการจดัการอนุรักษ์และพฒันาวงป่ีพาทย์พื้นเมือง
ลา้นนาเพื่อการสืบทอดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมเพื่อจะไดค้วามคิดเห็นและขอ้เสนอแนะมาประกอบ
ในการวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบและวธีิการท่ีเหมาะสมในจดัการอนุรักษแ์ละพฒันาวงป่ีพาทยพ์ื้นเมือง
ลา้นนา   ซ่ึงการศึกษาส่วนน้ีผูศึ้กษาใชว้ิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  ซ่ึงเป็นวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนาของผูใ้ห้ข้อมูล  ซ่ึงคือประชาชนหรือผูรั้บบริการวงป่ีพาทย์
พื้นเมืองล้านนา  นักดนตรีป่ีพาทยพ์ื้นเมืองล้านนา  นักวิชาการสาขาดนตรีในพื้นท่ีศึกษาจงัหวดั
เชียงใหม่  ซ่ึงจะเป็นกลุ่มตวัอยา่ง (Sample) ท่ีคดัเลือกดว้ยวิธีการการสุ่มตวัอยา่งแบบจงใจ (Purposive 
Sampling)ในประเด็นการสนทนาเก่ียวกบัแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับการจดัการอนุรักษแ์ละพฒันาวง
ป่ีพาทยพ์ื้นเมืองลา้นนาเพื่อการสืบทอดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

 
-   นายสมภพ  เพญ็จนัทร์  หวัหนา้ภาควชิาดนตรีและการแสดง   

        พื้นบา้น  วทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ 
-  นายรักเกียรติ  ปัญญายศ อาจารยภ์าควชิาดนตรีและการแสดง   

        พื้นบา้น  วทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ 
-   นายพิพฒัน์พงศ ์ มาศิริ  อาจารยภ์าควชิาดุริยะศิลป์      

        มหาวทิยาลยัพายพั 
- นายอินทรธิมา   นกัดนตรีคณะเพชรพยอม 
-   นายนิคม  สุคนัธา  นกัดนตรีคณะเพชรพยอม 
-   นายประจวบ  วงัศรี  นกัดนตรีคณะเพชรพยอม 
-   นายประยงค ์ ล าดวน  นกัดนตรีคณะเพชรพยอม 
-   นายถนอม  ญาณะ  นกัดนตรีคณะเพชรพยอม    
-   นายเหลา  ค ามี   นกัดนตรีคณะเพชรพยอม    
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-   นายศกัดา  กนัทา  นกัดนตรีคณะเพชรพยอม    
-   นายอารมณ์  เมืองปิง  นกัดนตรีคณะเพชรพยอม   
-   นายบุญธรรม  เรือนรักษเ์หล่า นกัดนตรีคณะหนองส่ีแจ่งศิลป์ 
-   นายวสันต ์ คุณยศยิง่  นกัดนตรีคณะหนองส่ีแจ่งศิลป์  
-    นายสุพจน์  พรหมวงศ ์     นกัดนตรีคณะหนองส่ีแจ่งศิลป์  
-   นายอุทยั  เทวนิ   นกัดนตรีคณะหนองส่ีแจ่งศิลป์  
-   นายดวงแกว้  บุญมา  นกัดนตรีคณะหนองส่ีแจ่งศิลป์   
-   นายบุญศรี  โพธิยอด        นกัดนตรีคณะหนองส่ีแจ่งศิลป์  
-   นายศรชยั  วงศว์ริาช        นกัดนตรีคณะหนองส่ีแจ่งศิลป์   
-   นายยทุธ  ต่ออุ่น               นกัดนตรีคณะหนองส่ีแจ่งศิลป์   
-   นายเดช  รินค า    นกัดนตรีคณะป่าบงศิลป์  
-   นายนภดล  ตุย้ยวง  นกัดนตรีคณะป่าบงศิลป์  
-   นายเปล่ง  รินค า   นกัดนตรีคณะป่าบงศิลป์   
-   นายสุวทิย ์ ค  าจุกนั            นกัดนตรีคณะป่าบงศิลป์    
-   นายอาทิตย ์ ถาแดง       นกัดนตรีคณะป่าบงศิลป์  
-   นายเจริญ  อินตะ๊วฒันะ นกัดนตรีคณะป่าบงศิลป์  
-   นายสรวฒิุ  ไชยระวงั  นกัดนตรีคณะป่าบงศิลป์  
-   นายอดิศกัด์ิ  อินตายวง   นกัดนตรีคณะป่าบงศิลป์  
-   นายประเสริฐ  โปธิ  เจา้ทรง  บา้นสันทรายมหาวงศ ์
-   นายเทพฤทธ์ิ  ชมพเูสน  เจา้ทรง  บา้นบ่อสร้าง 
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ภาคผนวก ค 

 

 
 

แบบสัมภาษณ์ 
เร่ือง การจัดการอนุรักษ์และพฒันาวงป่ีพาทย์พืน้เมอืงล้านนาในจังหวดัเชียงใหม่ 

เพือ่การสืบทอดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
 

แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นขอ้มูลในการศึกษาเร่ือง “การจดัการอนุรักษแ์ละพฒันา
วงป่ีพาทยพ์ื้นเมืองลา้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่เพื่อการสืบทอดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม” ซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงของการศึกษาตาม หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการศิลปะและวฒันธรรม 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
ตอนที ่1 : ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
 

1. ช่ือ/นามสกุล...........................................................................................................................  

2. ภูมิล าเนา................................................................................................................................. 

3. อาย.ุ......................................................................................................................................... 

4. การศึกษา................................................................................................................................ 

5. การประกอบอาชีพ.................................................................................................................. 
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ตอนที่ 2  : แบบสัมภาษณ์ (นกัดนตรีป่ีพาทยพ์ื้นเมืองลา้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่) เก่ียวกบัวงป่ีพาทย์
พื้นเมืองลา้นนาจงัหวดัเชียงใหม่ในปัจจุบนั 
 

1) ท่านรู้จกัวงป่ีพาทยพ์ื้นเมืองลา้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่คณะใดบา้ง 

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  
 

2) ระบุท่ีตั้งของคณะป่ีพาทยพ์ื้นเมืองลา้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีท่านรู้จกั 

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  
 

3) วงป่ีพาทยพ์ื้นเมืองลา้นนาปัจจุบนัแตกต่างจากสมยัก่อนมากนอ้ยเพียงใด 

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  
 

4) ปัจจุบนังานมีจ านวนเพิ่มข้ึนหรือลดลงอยา่งไร 

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  
 

5) มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบของงานในปัจจุบนัหรือไม่ 

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  
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6) ท่านมีทศันะคติอยา่งไรกบัวงป่ีพาทยพ์ื้นเมืองลา้นนารูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบประยกุต ์

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  
 
7)  แนวทางใดท่ีจะเพิ่มคุณค่า  และท าใหไ้ดรั้บความนิยมมากข้ึน 

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  
 
8)   ตอ้งการใหมี้การช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืนๆ หรือไม่   

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  
 

ตอนที ่3 : ขอ้เสนอแนะ 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

 
 

ลงช่ือ.........................................................  ผูส้ัมภาษณ์ 
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ภาคผนวก  ง 
 

 
แบบสัมภาษณ์ 

เร่ือง การจัดการอนุรักษ์และพฒันาวงป่ีพาทย์พืน้เมอืงล้านนาในจังหวดัเชียงใหม่ 
เพือ่การสืบทอดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

 
 

แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลในการท าศึกษาเร่ือง “การจดัการอนุรักษ์และ
พฒันาวงป่ีพาทยพ์ื้นเมืองลา้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่เพื่อการสืบทอดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม” ซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของการศึกษาตาม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะและ
วฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
ตอนที ่1 : ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
 

1. ช่ือ/นามสกุล...........................................................................................................................  

2. ภูมิล าเนา................................................................................................................................. 

3. อาย.ุ......................................................................................................................................... 

4. การศึกษา................................................................................................................................ 

5. การประกอบอาชีพ.................................................................................................................. 
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ตอนที ่2 : แบบสัมภาษณ์ (นกัดนตรีในวงป่ีพาทยพ์ื้นเมืองลา้นนาท่ีถูกคดัเลือกทั้ง 3 คณะ)  
 

1) ประวติัความเป็นมา  องค์ประกอบ  ลกัษณะของวงป่ีพาทยพ์ื้นเมืองลา้นนาในคณะของ
ท่านเป็นอยา่งไร 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
 

2) เคร่ืองดนตรีในวงป่ีพาทยพ์ื้นเมืองลา้นนาในคณะของท่านมีอะไรบา้ง  มีบทบาทหน้าท่ี

เป็นอยา่งไร 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 
 

3) รูปแบบและเทคนิควธีิการบรรเลงเป็นอยา่งไร   

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 



 

 163 

 
 
 

4) บทเพลงท่ีใชบ้รรเลงมีเทคนิควธีิการอยา่งไร  

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 
 

5) สมาชิกนกัดนตรีมีความสามารถดา้นใดบา้ง 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 

 
ตอนที ่3 : ขอ้เสนอแนะ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 
 
 

ลงช่ือ......................................................... ผูส้ัมภาษณ์ 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

 
ช่ือ-นามสกุล  นายสรายธุ  รอบรู้ 

วนั เดือน ปี เกดิ  18  มีนาคม พ.ศ. 2520 

ประวตัิการศึกษา - ส าเร็จการศึกษาระดบัอนุปริญญา (นาฏศิลป์ชั้นสูง-เคร่ืองสายไทย) 
   จากวทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่ ปีการศึกษา 2539  

 - ส าเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต (นาฏศิลป์และดุริยางค)์              
   สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคลปทุมธานี  ปีการศึกษา  2541 

ประวตัิการท างาน วทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่  สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ กระทรวงวฒันธรรม
อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

 

 


