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บทที ่2 

 

แนวคดิ  ทฤษฎ ี และเอกสารงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
 

การศึกษาในบทน้ีเป็นการศึกษาภาคเอกสารเพื่อทบทวนวรรณกรรมและสถานะภาพความรู้ในบริบทท่ี
เก่ียวกบัประวติัความเป็นมา  องค์ประกอบ  คุณลกัษณะ  คุณค่าของวงป่ีพาทยล์า้นนารวมทั้งแนวคิด 
ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี  ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

2.1  สถานะภาพความรู้ท่ีเก่ียวกบัวงป่ีพาทยล์า้นนา    
2.1.1  ประวติัความเป็นมาของวงป่ีพาทยล์า้นนา     

1)  วงป่ีพาทยล์า้นนาจากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์   
2)  วงป่ีพาทยล์า้นนาจากต านานพื้นเมืองและวรรณกรรมลา้นนา 
3)   อิทธิพลดนตรีราชส านกัสยามท่ีมีต่อวงป่ีพาทยล์า้นนา 

2.1.2   องคป์ระกอบของวงป่ีพาทยล์า้นนา     
1)  องคป์ระกอบ  คุณลกัษณะของเคร่ืองดนตรีในวงป่ีพาทยล์า้นนา 
2)  การประสมวงป่ีพาทยล์า้นนารูปแบบพื้นเมือง และรูปแบบประยกุต ์  
3)  บทเพลงท่ีใชบ้รรเลง     

2.1.3   คุณค่าและบทบาทหนา้ท่ีของวงป่ีพาทยล์า้นนา    
1)  ประเพณีและพิธีกรรมทางพุทธศาสนา      
2)  พิธีกรรมฟ้อนผ ี     
3)  พิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวติ      

2.2  แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 

2.3  เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง        
2.3.1  งานวจิยั          
2.3.2  เอกสารและหนงัสือ 

2.4  กรอบแนวคิดการศึกษา 

ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
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2.1  สถานะภาพความรู้ทีเ่กีย่วกบัวงป่ีพาทย์ล้านนา      

2.1.1   ประวตัิความเป็นมาของวงป่ีพาทย์ล้านนา    
วฒันธรรมดนตรีในดินแดนลา้นนา จากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีแสดงถึงพฒันาการ
ของดนตรีท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผูค้นท่ีอาศยัอยู่ในดินแดนแถบน้ีไดก้ล่าวถึงต านานจาม
เทววีงศซ่ึ์งบนัทึกไวว้า่ฤๅษีวาสุเทพเป็นผูส้ร้างเมืองหริภุญชยัข้ึนในปีพ.ศ. 1310 ต่อมาได้
อญัเชิญพระนางจามเทวี ซ่ึงเป็นพระราชธิดาของกษตัริยเ์มืองละโวข้ึ้นไปครองเมืองหริ
ภุญชยั  การเสด็จมาของพระนางจามเทวใีนคร้ังน้ีไดนิ้มนตพ์ระภิกษุ  นกัปราชญแ์ละช่าง
แขนงต่าง ๆ ตามเสด็จมาดว้ยจึงท าให้กลุ่มคนท่ีอาศยัอยู่ในเมืองหริภุญชยัประกอบไป
ด้วยชาติพันธ์ุผสมคือ ชาวเม็งหรือมอญ ชาวลัวะซ่ึงเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุเดิมในพื้นท่ี  
นอกจากน้ียงัมีชาวละโวซ่ึ้งเช่ือกนัวา่เป็นมอญท่ีติดตามพระนางจามเทวีในการมาครอง
เมืองหริภุญชยั  ต่อมาคร้ังรัชสมยัพญามงัรายเขา้ครอบครองเมืองหริภุญชยัและสร้างเวยีง
กุมกามข้ึนเม่ือ  พ.ศ. 1829 และไดย้กทพัไปถึงเมืองพุกามเม่ือ พ.ศ. 1833 ในคร้ังน้ีไดท้รง
น าผูค้นและช่างฝีมือมาไวใ้นเชียงใหม่เป็นจ านวนมาก1 จากปรากฏการณ์อนัเน่ืองมาจาก
การแผ่ขยายอ านาจทางการเมืองนับตั้งแต่สมยัพระนางจามเทวีจวบจนถึงสมยัพญาเม็ง
รายสะท้อนท าให้เห็นถึงการอพยพหลัง่ไหลของกลุ่มชาติพนัธ์ุต่าง ๆ เขา้มาในพื้นท่ี
เชียงใหม่-ล าพูน  จึงเป็นไปไดว้า่กลุ่มคนเหล่าน้ีไดน้ าเอาวฒันธรรมดนตรีของตนเขา้มา
ใช้ในวิถีการด าเนินชีวิตทั้ งในรูปแบบดนตรีราชพิธีหรือดนตรีพิธีกรรม  และได้มี
พัฒนาการและน ามาปรับใช้กับวิถีการด ารงชีวิตจนเป็นวฒันธรรมท้องถ่ินอย่าง
แพร่หลาย 

จากสภาพภูมิศาสตร์ของอาณาจกัรล้านนาท่ีเต็มไปด้วยป่าไมแ้ละภูเขาสูง ส่ิงเหล่าน้ีมี
อิทธิพลต่อวิถีการด าเนินชีวิตโดยแสดงออกในรูปแบบคติความเช่ือ เช่น การนบัถือส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิทั้ งหลายทั้ งเทวดา  ผีสาง  อารักษ์  และฤาษี ซ่ึงเป็นผูน้ าทางวฒันธรรมใน
ต านาน 2 ปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ก่อให้ เกิดรูปแบบวัฒนธรรมทางดนตรีท่ี เป็น
องค์ประกอบหน่ึงในการเช่ือมโยงให้ประเพณี พิธีกรรมความเช่ือมีความศกัด์ิสิทธ์ิวง
ป้าดก๊องหรือวงป่ีพาทยล์า้นนาเป็นวงดนตรีท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีในการบรรเลงประโคมใน
ประเพณี พิธีกรรมความเช่ือของชาวล้านนามาตั้งแต่อดีต  ทั้งน้ีจากการศึกษาเอกสาร

                                                           
1อุดม  รุ่งเรืองศรี, วรรณกรรมลา้นนา, (กรุงเทพฯ : ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั, 2546), หนา้  2 
2รัตนพร  เศรษฐกลุ  และคณะ, ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจวฒันธรรมแอ่งเชียงใหม่-ล าพนู, (เชียงใหม่ : ซิลคเ์วอร์ม,  
2552),  หนา้ 1 
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งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงป่ีพาทยล์า้นนาพบวา่ไดมี้การศึกษาคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งกบัวงป่ีพาทยล์า้นนาในรูปแบบต่าง ๆ  ผูศึ้กษาไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลท่ี
เป็นประเด็นส าคัญทางด้านประวติัศาสตร์ ต านานพื้นเมือง วรรณกรรมล้านนา การ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากอิทธิพลของดนตรีจากวฒันธรรมอ่ืนรวมถึงขอ้สมมุติฐานของ
นักวิชาการทางดุริยางคศาสตร์ สังคมศาสตร์ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับวงป่ีพาทยล์้านนา  
สรุปไดด้งัต่อไปน้ี  

1)  วงป่ีพาทย์ล้านนาจากหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์   
วงป่ีพาทยล์้านนาจากหลกัศิลาจารึกวดัพระยืน ต าบลเวียงยอง อ าเภอเมือง จงัหวดั
ล าพนู เป็นจารึกท่ีบนัทึกเร่ืองพระสุมนเถระสร้างเสริมพระอฏัฐารสยนื  เม่ือ จ.ศ. 732 
(พ.ศ. 1913) เป็นจารึกหริภุญชัยท่ีใช้อกัษรมอญโบราณ ความในจารึกด้านท่ี 1 ได้
กล่าวถึง พระสุมนเถระเดินทางข้ึนมาสู่ลา้นนา  ซ่ึงพระเจา้กือนาหรือเจา้ทา้วสองแสน
นาธรรมิกราช  ทรงให้ราชบุรุษไปอาราธนาพระเถระจากสุโขทัย ข้ึนมาเผยแพร่
พระพุทธศาสนายงัลา้นนา  ทรงจดัพิธีตอ้นรับพระสุมนเถระอย่างมโหฬาร และได้
นิมนต์ท่านไปสถิตพ านักอยู่ท่ีวดัพระยืน ในนครหริภุญไชยหรือจงัหวดัล าพูนใน
ปัจจุบันดังความจารึกท่ีว่า“...วนัท่านเจ้าจกัเถิง วนันั้น ตนท่านพระยาธรรมิกราช
บริพาร  ดว้ยฝูงโยธา  มหาชนพลลูกเจา้ลูกขุนมนตรีทั้งหลาย ยายกนั ให้ถือกระทง
ขา้วตอก  ดอกไม ้ ไต ้เทียน ตีพาทย ์ ดงัพิณฆอ้งกลอง  ป่ีสรไน  พิสเนญชยั  ทะเทียด  
กาหล  แตรสังข ์มรทงค์  ดงเดือด  เสียงเลิศเสียงกอ้ง อีกทั้งคนโห่อ้ือดาสะทา้น  ทัว่
ทั้งนครหริภุญไชยแล...”3 จากความจารึกวดัพระยืนดา้นท่ี 1 ปรากฏช่ือเคร่ืองดนตรี
หลายชนิดรวมถึงเคร่ืองดนตรีท่ีมีช่ือว่า “พาทย”์ และ “ฆ้อง” ซ่ึงเม่ือออกเสียงตาม
ส าเนียงภาษาลา้นนาจะเรียกว่า “ป้าดก๊อง”  อนัเป็นภาษาท่ีผูค้นในทอ้งถ่ินภาคเหนือ
ใชเ้รียกวงป่ีพาทยล์า้นนา   

ทั้ งน้ีได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ทัศนะเก่ียวกับวงป่ีพาทย์ล้านนาไวห้ลาย
ประการ  ไดแ้ก่  วงป่ีพาทยล์า้นนาน่าจะไดรั้บอิทธิพลจากชาวมอญเก่าในนครหริภุญ
ไชยและรับอิทธิพลรูปแบบการประสมวงป่ีพาทยเ์คร่ืองห้าจากสุโขทยั4 พาทยฆ์อ้งท่ี
ปรากฏในหลกัศิลาจารึกวดัพระยนืหมายถึง “ฆอ้ง” และ“ฆอ้งวง” เป็นลกัษณะเคร่ือง
ดนตรีท่ีใชป้ระโคมแห่ในพิธีกรรมต่าง ๆ ของชนชั้นสูงต่อมามีการแพร่ออกสู่สังคม

                                                           
3กรมศิลปากร, ศิลาจารึกในพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ หริภุญไชย, (กรุงเทพมหานคร: รุ่งศิลป์, 2522), หนา้ 79 
4ธีรยทุธ  ยวงศรี, การดนตรี การขบั การฟ้อน ลา้นนาเชียงใหม่, (เชียงใหม่ : ตรัสวนิ, 2540), หนา้2-3 
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ชาวบา้นทัว่ไป  ซ่ึงวฒันธรรมฆ้องเป็นวฒันธรรมท่ีแพร่หลายในแถบสุวรรณภูมิ5   
ค  าวา่  “พาทย”์ น่าจะหมายถึงระนาด  เพราะวฒันธรรมมอญนั้นมีระนาดเล่นมานาน
แลว้ “วงเต่งถ้ิง” ท่ีใช้กลอง “เต่งถ้ิง” หรือ “ปุ่มผิ้ง” เป็นเคร่ืองจงัหวะหลกัซ่ึงเป็นวง
ดนตรีท่ีพบไดต้ามวดัทัว่ทั้งภาคเหนือ6 

2)  วงป่ีพาทย์ล้านนาจากต านานพืน้เมืองและวรรณกรรมล้านนา 
วงป่ีพาทยล์้านนาท่ีปรากฏหลักฐานในต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ฉบบัวดัพระงาม
เชียงใหม่ พ.ศ. 2404 ผกูท่ี  8ไดก้ล่าวถึงงานมหรสพเฉลิมฉลองท่ีพระเจา้กาวลิะไดจ้ดั
ข้ึน  หลงัจากท่ีพระองคไ์ดท้รงขบัไล่พม่าไปพน้จากดินแดนลา้นนาไดส้ าเร็จ ซ่ึงตรง
กับ พ.ศ. 2339  ปรากฏข้อความท่ีจารึก  ดังความว่า “...สนุกสุขสานต์ กินทานเห
ล้นมโหสรพ พอยลาม  ช้อย  ซอ  ส่ีบทกันโลง  ดีด สี ตีเป่า ขบัฟ้อนต่าง ๆ เสียง         
ภิภาดคอ้ง กลอง ขลุ่ย แน แตรเหิน แคน คอ้ย ต่ิง ธะลอ้ซอสีซอ เพียะ พิณ ปัณเฑาะว ์
หอยสังข ์เป็นอนัสนัน่นนัเนือง  อุกขะหลุกชู่ฅ ่าเชา้ บ่หม่นหมองเส้าในสาสนา...”7 

วงป่ีพาทยล์า้นนาจากวรรณกรรมพุทธศาสนาหรือชาดกลา้นนา เร่ือง “มหาเวสสันดร
ชาดก” เรียกตามลา้นนาอีกอยา่งว่า  เวสสันตรชาดก  ส านวนฉบบัไม้ไผ่แจเ้รียวแดง 
พรรณนาถึงตอนท่ีพระเวสสันดรเห็นนางมทัรีสลบ  ทรงคิดวา่นางส้ินพระชนม ์ และ
หากนางส้ินพระชนม์แล้วจะทรงจดัเมรุและงานพระศพอย่างไรความว่า“...เพื่อจกั
ส่งสการนางแก้วพี่ทุกด้าวท่ีแจจน ยงัคนทงัหลายจกัห้ือมาม่วนเหล้นชักเชือกเต้น   
หกคะโดงฝงูคนถงพี่ถือพาทยค์อ้ง เสียงต่ืนตอ้งสระพวนไพสรไนเสียงสั่นสระหนัน่
ดว้ยเบงทราจากบัดว้ยเสียงปล่ีนนัทุกท่ีอือทือ...”8  

วงป่ีพาทยล์้านนาจากวรรณกรรมนอกนิบาตล้านนา เร่ือง “อุสสาบารสชาดก” เป็น
วรรณกรรมท่ีได้รับความนิยมมาตั้ งแต่สมัยพระเจ้ากือนา  ประมาณ พ.ศ. 1900 
พรรณนาถึงตอนท่ีพระอินทร์และเทพบริวารทรงชา้งเอราวณัไปสวนนนัทวนั ความ
วา่“...อนัว่าวณัณะรังสีเคร่ืองประดบัแห่งเทวดาทงัหลายก็รุ่งเรืองไพทัว่เมืองตาวติง
สาทงัมวลเสียงตุริยนนตรี  ทิพทงัหลาย คือวา่  คอ้ง  กลอง พาทยปั์ณเฑาะว ์หอยสังข ์ 

                                                           
5สุจิตต ์ วงษเ์ทศ, ร้องร าท าเพลง : ดนตรีนาฏศิลป์ชาวสยาม, (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพม์ติชน, 2542), หนา้ 168-169 
6ปัญญา  รุ่งเรือง, ประวติัการดนตรีไทย, (กรุงเทพมหานคร:ไทยวฒันพานิช จ ากดั, 2546), หนา้ 50 
7ต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่ฉบบั 700 ปี, (เชียงใหม่ : ศูนยว์ฒันธรรมจงัหวดัเชียงใหม่และศูนยศิ์ลปวฒันธรรมสถาบนั
ราชภฏัเชียงใหม่, 2538), หนา้ 145 
8อุดม  รุ่งเรืองศรี,  วรรณกรรมลา้นนา,  2546, หนา้ 211 
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ป่ี  แตรเหิน สระไน แส่งเบงทราแลเสียงขบัทิพแห่งเทวดาเทวบุตรก็เป็นอนัม่วน
เพราะสนุกถูกเน้ือเพิงใจมากนกัแล..."9      
วงป่ีพาทยล์้านนาจากวรรณกรรมค าโคลง เร่ือง “หงส์ผาค า” เป็นโคลงท่ีปรากฏใน
รูปแบบคร่าวซอ  ธรรมคร่าวหรือส านวนเทศน์  เป็นชาดกท่ีได้เค้ามาจากเร่ือง     
“สักกทีปนี” มีใจความพรรณนาเร่ืองสวรรค์  ผูแ้ต่งคือพระญาโลมวิสัย  พ.ศ. 2396  
ข้ึนสองค ่าเดือนสาม ในบทท่ี 561 ความว่า “...มหรสพตลบทัง่ทิ้งธานีสงเสพตนเทวี
แม่เจา้กลองคอ้งพาทยเ์ภรีตี อุ่น งนัเอ่เปนพอยลามคระคร้ืนตราบข้ึนเจด็วนั....”10 

วงป่ีพาทยล์้านนาจากวรรณกรรมบทคร่าวซอ  เร่ือง “หงส์หิน” มีเน้ือคล้ายคลึงกบั
โคลงหงส์ผาค า  แต่เป็นการแต่งในรูปแบบคร่าวซอของเจา้สุริยวงศ์  พรรณนาถึง
ตอนท่ีจดังานฉลองเพื่อล่อให้โพธิสัตยไ์ปให้พระเจา้ย่าดูตวั  ความว่า“...พวกมนตรี  
เภรีพาทยค์อ้งสัพพะเคร่ืองเหลน้นานาตั้งแต่วนันั้น  บ่ห้ือห่างตามโนห์ราละครฟ้อน
เตน้ยิง้ซอวอน  ตามจกัแต่งเหลน้ยีเ่กนนัโห่ร้อง...”11  

วงป่ีพาทยล์า้นนาจากวรรณกรรมค าคร่าว เร่ือง “ก ่ากาด า”ความว่า“...ทั้งมโหรี ตบตี
ค ่าเชา้พิณพาทยเ์หลน้เพลงแนคอยฌ็งม่านฟ้อน เพิ้อเวอ้แปแหว ม่วนนกัแคบ่ใช่ของ
เหลน้โรงหุ่นโรงหนงั  คนนนัต่ืนเตน้แกรวงดงัม่วนล ้า...”12    

วงป่ีพาทยล์า้นนาจากวรรณกรรมค าคร่าว  เร่ือง “บวัระวงศห์งส์อ ามาตย”์ความวา่“...
ห้ือป่าวเกณฑ์กนั  ช่างซอช่างช้อยมีทงัขลุ่ยแกว้แกรวงทงัซึงธะลอ้  พิณพาทยเ์หลน้
โขนฉายหนงัหุ่นยนตเ์ล่นกลแบบห้อทั้งคอ้งแลกลอง  เหลน้ลวงหลายขอ้ทงัถัว่โปงา
แก่วภา้ย...”13    

วงป่ีพาทยล์า้นนาจากวรรณกรรมค าคร่าว  เร่ือง “ชิวหาล้ินค า”ความวา่“...พาทยค์อ้ง
กลองวง  มองเซิงทะทุม้ ตบต่อยเหลน้เปนค าแกรวงเป่านบั  ม่วนทนัไดก้นัเพียะพิณ
ลือนนัคอ้ยแคนป่ีแต.้..”14        

                                                           
9อุดม  รุ่งเรืองศรี,  วรรณกรรมลา้นนา,  2546, หนา้  249 
10เร่ืองเดียวกนั, หนา้  481 
11สนัน่  ธรรมธิ, นาฏดุริยการลา้นนา, (เชียงใหม่:สุเทพการพิมพ,์ 2550), หนา้  2 
12เร่ืองเดียวกนั, หนา้  3 
13เร่ืองเดียวกนั, หนา้  3 
14เร่ืองเดียวกนั, หนา้  3 
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วงป่ีพาทยล์า้นนาจากวรรณกรรมค าคร่าวส่ีบทหรือคร่าวร ่ านางชมเป็นวรรณกรรมท่ี
พรรณนาถึงความรักความหลงั  ผูแ้ต่งคือพระญาพรหมโวหาร  ประมาณ พ.ศ. 2370 – 
2380 ความว่า“...หัวใจยิง  เหมือนพิณพาทยค์อ้งภิภาดแก้วเภรีคนนอกเน้ือ ชามเช่ือ
ลองตีเสียงวอนดี บ่ธนน่ิงไดม้างืดหวัใจ  แม่แพรจีนใตเ้ปนฉนัใดไพดั้งน้ี...”15 

        
 3)  อทิธิพลดนตรีราชส านักสยามทีม่ีต่อวงป่ีพาทย์ล้านนา    

    ความสัมพนัธ์ของดนตรีราชส านกัสยามท่ีเขา้มามีบทบาทต่อคุม้หลวงเชียงใหม่นั้น 
   อยู่ในช่วงสมัยพระราชชายาเจ้าดารารัศมี  ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 แห่งรัชวงศ์จักรี  ทรงเข้ารับราชการฝ่ายในเป็นเจ้าจอม ณ 
พระราชวงัหลวง  กรุงเทพฯ เม่ือปี พ.ศ. 2429  คร้ังประทบัอยูต่  าหนกัทรงเรียนดนตรี
ไทยภาคกลาง  ทรงดนตรีไดห้ลายอยา่งทั้งซอดว้ง  ซออูแ้ละจะเข ้ นอกจากจะทรง
ดนตรีไดเ้ป็นอย่างดีแลว้ทรงสอนพระญาติดว้ยพระองค์เอง  และสนบัสนุนให้เรียน
ดนตรีไทยภายหลงับุคคลท่ีทรงสนบัสนุนนั้นต่างก็ไดรั้บการยกยอ่งนบัถือวา่เป็นผูท่ี้
มีความสามารถทางดา้นดนตรีหลงัการการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว  ไดเ้สด็จนิวติักลบันครเชียงใหม่ในปีพ.ศ. 2457 ทรงโปรดให้
น าความรู้ทางดนตรีไทยมาเผยแพร่ถ่ายทอดให้แก่ชาวเชียงใหม่  โปรดให้หาครู
ดนตรีไทยมาสอนมโหรีป่ีพาทยป์ระจ าคุ้มหลวงเชียงใหม่  เช่น  ครูฉัตร  สุนทร
วาทิน  ครูช่อ  สุนทรวาทินและครูรอด  อกัษรทบั  เป็นตน้  ปรากฏการณ์ดงักล่าวท า
ให้ดนตรีไทยจากราชส านกัสยามเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายในสังคมเมืองเชียงใหม่  ทั้งน้ี
พระองค์ก็มิไดท้รงละเลยดนตรีและนาฏศิลป์พื้นเมืองลา้นนา  ทรงน ารูปแบบการ
เรียนการสอนดนตรีไทยมาปรับปรุงผสมผสานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง  อาทิ  
วงป้าด-ฆอ้ง หรือเต่งถ้ิง วงสะลอ้ซึง-ป่ีจุม และวงต่ึงโนงใช้ประกอบการฟ้อนเมือง
(ฟ้อนเล็บ) พระองค์ได้ทรงอนุรักษ์และส่งเสริม  เป็นการผสมผสานดนตรีไทยกบั
ดนตรีพื้นเมืองไดอ้ยา่งกลมกลืน16      
อิทธิพลดนตรีราชส านกัสยามถูกถ่ายทอดผา่นคุม้หลวงเชียงใหม่ และเผยแพร่สู่สังคม
เมืองเชียงใหม่และลา้นนา  ส่งผลต่อการพฒันารูปแบบของดนตรีลา้นนาโดยเฉพาะวง
ป่ีพาทยล์า้นนา เช่น วงป่ีพาทยล์า้นนาคณะหัวฝายสามคัคี (ชา้งคลาน) เป็นวงป่ีพาทย์

                                                           
15อุดม  รุ่งเรืองศรี, วรรณกรรมลา้นนา, 2546, หนา้ 544 
16ประไพพกัตร์  ค  าเกิด และณรงคศ์กัด์ิ  คา้นธรรม, ดนตรีไทยอุดมศึกษาคร้ังท่ี 26, (กรุงเทพฯ: อมรรินทร์พร้ินติ้ง, 
2538), หนา้ 81-83 



 
 

 13 

ล้านนาท่ีก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2516 ระยะแรกมีนายก๋องค า ไชยยา หัวหน้าวงป่ีพาทย์
ลา้นนาคณะวงัสิงห์ค าใตแ้ละเจา้สุนทร ณ เชียงใหม่  ครูดนตรีท่ีไดรั้บการสืบทอดมา
จากคุม้หลวงเชียงใหม่ไดเ้ขา้มาช่วยฝึกหดัและปรับวง  ทั้งน้ีรูปแบบของบทเพลงท่ีใช้
บรรเลงส่วนใหญ่จะเป็นบทเพลงพื้นเมืองทัว่ ๆ ไปและบทเพลงในพิธีกรรมฟ้อนผีซ่ึง
มีจ านวนเพลงไม่มากนกั  เจา้สุนทร  ณ เชียงใหม่ จึงไดถ่้ายทอดรูปแบบของบทเพลง
ไทยภาคกลางท่ีมีส านวนเพลงใกลเ้คียงกบัส าเนียงเพลงลา้นนาไวห้ลายบทเพลง  จาก
การถ่ายทอดรูปแบบดงักล่าวท าให้วงป่ีพาทยล์า้นนาคณะหัวฝายสามคัคี(ช้างคลาน) 
สามารถสืบทอดรูปแบบของบทเพลงตลอดถึงวิธีการบรรเลงจากเจ้าสุนทร ณ 
เชียงใหม่ มาจนถึงปัจจุบนั17 จากปรากฏการณ์ดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์
ของดนตรีราชส านกัสยามท่ีเขา้มามีบทบาทในคุม้หลวงเชียงใหม่และถูกไดเ้ผยแพร่สู่
ชุมชนเชียงใหม่  ส่งผลให้เกิดการปรับเปล่ียนโดยเฉพาะวงป่ีพาทยล์้านนาท่ีได้รับ
อิทธิพลทั้งรูปแบบขององคป์ระกอบของเคร่ืองดนตรีการประสมวง  และบทเพลงท่ี
ใชบ้รรเลงจนเป็นกลายเป็นรูปแบบท่ีสืบทอดกนัมาจนถึงปัจจุบนั 

  2.1.2   องค์ประกอบของวงป่ีพาทย์ล้านนา      
การศึกษาในส่วนน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัองค์ประกอบคุณลกัษณะการประสมวง และ
บทเพลงท่ีใชบ้รรเลงดงัรายละเอียดต่อไปน้ี     

   1)  องค์ประกอบ  คุณลกัษณะของเคร่ืองดนตรีในวงป่ีพาทย์ล้านนา   
เคร่ืองดนตรีท่ีใช้ในการประสมวงในวงป่ีพาทยล์้านนาในปัจจุบนัแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม ไดแ้ก่  เคร่ืองดนตรีพื้นเมืองและเคร่ืองดนตรีสากล  เคร่ืองดนตรีพื้นเมืองในวง
ป่ีพาทยล์า้นนาส่วนใหญ่ผลิตจากวสัดุธรรมชาติท่ีหาไดง่้ายในทอ้งถ่ินซ่ึงนกัดนตรี
บางคนสามารถประดิษฐ์เคร่ืองดนตรีข้ึนใช้เองหรือมีช่างท าเคร่ืองดนตรี (สล่า)ใน
ทอ้งถ่ินท่ีมีฝีมือสามารถผลิตเคร่ืองดนตรีไวจ้  าหน่ายประกอบไปดว้ย แนหน้อย แน
หลวง ป้าดเอก ป้าดทุ้ม ป้าดเหล็ก กลองเต่งถ้ิง กลองป่งโป้ง และส้ิง (ฉ่ิง) ยกเวน้
เฉพาะก๊องวงและสวา่ (ฉาบ) ซ่ึงไม่สามารถผลิตข้ึนใชเ้องตอ้งน าเขา้มาจากประเทศ
พม่า (เมียนมาร์) ซ่ึงการศึกษาในส่วนน้ีผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษารูปร่าง ลกัษณะ  ขนาด
และส่วนประกอบของเคร่ืองดนตรีในวงป่ีพาทยล์า้นนาดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

                                                           
17สมัภาษณ์ประสิทธ์ิ  โกกะธรรม, หวัหนา้วงป่ีพาทยล์า้นนาคณะหวัฝายชา้งคลาน,  3 กรกฎาคม 2556 
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ภาพที ่2.1 แนหนอ้ยและแนหลวง 

1.1)  แนหรือป่ีแน   เป็น เค ร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองเป่ าก าเนิดเสียงโดยการ
สั่นสะเทือนของอากาศ (Aerophones)18 ซ่ึงพบหลกัฐานท่ีเก่าแก่ท่ีสุดคือหลัก
ศิลาจารึกวดัพระยืน  จงัหวดัล าพูน ไดพ้บจารึกอกัษรค าวา่ป่ีสรไนอาจส่ือความ
หมายถึงแนในปัจจุบนั19 ค  าว่า “แน” เป็นสรรพนามท่ีใชเ้รียกต่อมาในภายหลงั  
ซ่ึงเป็นเคร่ืองดนตรีในตระกูลป่ีมีมานานไม่ต ่ากวา่ 2,000 ปี  เคร่ืองดนตรีตระกูล
ป่ีในลกัษณะเดียวกนัน้ีกระจายไปตามประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชีย  เช่น ป่ีไฉน 
(Shanai) ของอินเดีย ป่ีชวา (Java)  ป่ีของธิเบต (Shawm)  ทั้ งน้ีไม่มีหลักฐาน
ยืนยนัว่าป่ีในกลุ่มใดเกิดก่อนหรือเกิดหลงัซ่ึงต่างก็ไดรั้บอิทธิพลซ่ึงกนัและกนั 
“แน” ในภาษาล้านนาเข้าใจว่าเรียกตามชาวพม่าซ่ึงเคยมีอ านาจในล้านนาอยู่
นานถึง 2 ศตวรรษ  ลกัษณะแนของพม่ามีขนาดรูปร่างใกล้เคียงกบัแนหน้อย
ของล้านนา  ส่วนแนใหญ่ (แนหลวง) เขา้ใจว่าชาวล้านนาได้รับแบบอย่างมา

                                                           
18นิรุตร์  แกว้หลา้,  ฝู่ หลูแลแลดนตรีชาวไทยภูเขาเผ่าลีซูในพ้ืนท่ีจงัหวดัเชียงราย,  (งานวิจยัส านกังานคณะกรรมการ
วฒันธรรมแห่งชาติ,  2550), หนา้  13-14 
19เอกชัย  นาดี, ลักษณะกายภาพและระบบเสียงของแนในพ้ืนท่ีจังหวดัเชียงใหม่, (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร 

มหาบณัฑิต สาขาดนตรีวทิยา มหาวทิยาลยัมหิดล, 2545), หนา้ 43 
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จากป่ีมอญ20 ปัจจุบนัแนของลา้นนานั้นมีเพียง 2 ชนิด คือ “แนหลวง” และ “แน
หนอ้ย”21  มีส่วนประกอบท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี   

1.1.1)    เลาแน คือส่วนประกอบท่ีเป็นล าตวัของแนท าจากไมเ้น้ือแข็ง เช่นไม้
เกล็ด (ชิงชนั) หรือไมป้ระดู่น ามากลึงให้มีรูปทรงกระบอก  ภายในเจาะ
กลวงเป็นท่อจากโคนท่อท่ีมีขนาดรูท่ีเล็กขยายออกไปปลายท่อ ขนาด
ของปลายท่อส่วนบนแนหน้อย มีเส้นผ่านนศูนย์กลางประมาณ 1 
เซนติเมตร  ขนาดของปลายท่อส่วนล่างมีขนาดเส้นผ่านศูนยป์ระมาณ  
1.8 เซนติเมตรยาวประมาณ  35 เซนติเมตร  ส่วนแนหลวงขนาดของ
ปลายท่อส่วนบนมีเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 1 เซนติเมตร ขนาดของ
ปลายท่อส่วนล่างมีขนาดเส้นผ่านศูนย์ประมาณ 2 เซนติเมตร ยาว
ประมาณ 50 เซนติเมตร   

1.1.2)    ล้ินแน คือ  ส่วนท่ีให้ก าเนิดเสียงแน ท าจากใบตาลท่ีไม่แก่หรืออ่อน
จนเกินไป  น ามาตม้กบัน ้ าซาวขา้วมะขามสุกและเกลือเสร็จแลว้น ามา
ผึ่งให้แห้ง  ขดเป็นม้วนน าไปแขวนลมควนัไวเ้หนือเตาไฟ  เพื่อให้
ใบตาลเกิดความทนทานไม่อ่อนตวัง่าย  เม่ือผ่านกรรมวิธีดงักล่าวแลว้
สามารถน ามาตดัเป็นล้ินแน โดยการน าใบตาลมาพบัซ้อนกนั 2 ชั้นตดั
เป็นรูปทรงกรวยผูกดว้ยเชือกบริเวณโคนล้ิน  น ามาสวมเขา้กบัหล่ีแน
ตดัแต่งให้ได้เสียงท่ีตอ้งการ  ล้ินแนท าหน้าท่ีเป็นตวัก าเนิดเสียง  เม่ือ
เป่าลมผ่านล้ินแนจะเกิดการสั่นสะเทือนท าให้เกิดเสียงส่งผ่านไปยงั  
หล่ีแนและเลาแน  บงัคบัเสียงโดยการใชป้ลายน้ิวปิด-เปิด 

1.1.3)    ถะแหว หรือกระบงัลม คือ  ส่วนท่ีเป็นแผ่นลกัษณะกลมแบนท าจาก
แผ่นทองเหลือง กะลามะพร้าวหรือแผ่นพลาสติกน ามาตดัข้ึนรูปเป็น
วงกลม ถะแหวแนหน้อยเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 เซนติเมตร 
ส่วนแนหลวงเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ  6 เซนติเมตร แลว้เจาะรูตรง
กลางเพื่อน าไปสวมเขา้กับท่อแน ถะแหวท าหน้าท่ีประคองริมฝีปาก

                                                           
20นิรันดร์  ภกัดี,  วงต่ึงโนง : กรณีศึกษาในพ้ืนท่ีจงัหวดัเชียงใหม่และล าพูน, (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต

สาขาดนตรีวทิยา, มหาวทิยาลยัมหิดล, 2544), หนา้ 133 
21สนัน่  ธรรมธิ, นาฏดุริยการลา้นนา, หนา้  58 
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ขณะเป่าไม่ให้ลมร่ัวขณะเป่าและช่วยคลายการเกร็งของริมฝีปาก
ในขณะเป่าแน       

1.1.4)   หล่ีแน หรือท่อแนคือ ส่วนประกอบท่ีมีลกัษณะเป็นท่อขนาดเล็กท าจาก
แผ่นทองเหลืองมามว้นเช่ือม (บดักรี) ด้วยโลหะท่ีมีจุดหลอมเหลวต ่า
(ตะกัว่) ให้ได้รูปทรงกรวย  ใช้สวมเช่ือมต่อระหว่างเลาแนกบัล้ินแน
โดยปลายท่อด้านท่ีสวมกับล้ินแนหน้อยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 0.4 เซนติเมตร ส่วนโคนท่อท่ีสวมเขา้กบัเลาแนมีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.7 เซนติเมตร  ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร
ส่วนหล่ีหรือท่อของแนหลวงปลายท่อมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ  0.5 เซนติเมตร ส่วนโคนมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 
0.8 เซนติเมตร  ยาวประมาณ  9 เซนติเมตรน าท่อท่ีสมบูรณ์แลว้มาพนั
ดว้ยเส้นดา้ยโดยรอบให้สามารถสวมเขา้กบัเลาแนได ้ หล่ีแนท าหน้าท่ี
ในการส่งผา่นเสียงท่ีเกิดจากการสั่นสะเทือนล้ินแนไปยงัเลาแน  

1.1.5)   ตะหวา  คือ ส่วนท่ีมีลักษณะเป็นรูปกรวยคล้ายกระบอกขยายเสียง
(ล าโพง) ท าจากแผ่นทองเหลืองตะหวาแนหน้อยเส้นผ่านศูนยก์ลาง 7
เซนติเมตร ยาว  9-10 เซนติเมตร ส่วนตะหวาแนหลวงเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง  12 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร  ร้อยเชือกผูกแบบหลวม 
ๆ กบัลูกหมากล่างของเลาแน  ตะหวาท าหน้าท่ีเป็นล าโพงขยายเสียง
และช่วยในการปรับเสียงสูง-ต ่า ไม่ใหเ้พี้ยน  

1.1.6)   รูนับ หรือฮูนับ คือ ส่วนท่ีเป็นรูด้านข้างเลาแนมีจ านวน 7 รู รูนับมี
หนา้ท่ีบงัคบัเสียงสูงต ่าในการบรรเลงโดยใชน้ิ้วส าหรับการปิด – เปิด 

 

1.1.7)   สายร้ัง  คือ  สายท่ีใช้คล้องระหว่างเลาแนกบัตะหวา เป็นการผูกแบบ
หลวม ๆ  ซ่ึงมีผลต่อเสียงของแนท่ีออกมา  เพราะสามารถเป็นตวัปรับ
เสียงไดโ้ดยการขยบัสายข้ึน-ลงเพื่อใหไ้ดเ้สียงท่ีตอ้งการ  

บทบาทหน้าท่ีของแนหนอ้ยในวงป่ีพาทยล์า้นนา  แนหน้อยเป็นเคร่ือง
ดนตรีท่ีมีเสียงค่อนขา้งดงั  มีเทคนิคกลเม็ดต่างๆ ท่ีหลากหลายสามารถ
บรรเลงเพื่อส่ือถึงอารมณ์ท่ีสนุกสนานหรือโศกเศร้าสอดแทรกไปใน
ท่วงท านองของบทเพลง  ดว้ยคุณลกัษณะและศกัยภาพในการบรรเลงท่ี
มากกวา่เคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ จึงถูกให้รับหน้าท่ีเป็นผูน้ าการบรรเลงในวง
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ป่ีพาทย์ล้านนา  ส่วนแนหลวงเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีเสียงทุ้มต ่ า ใช้
บรรเลงสอดประสานไปกับแนหน้อยสร้างความสมดุลและความ
กลมกลืนของเสียงขณะบรรเลง22  นิยมบรรเลงท านองแบบเรียบ ๆ ห่าง 
ๆ หรือท่ีเรียกวา่ “เป่าเลอเสียง” (เป่าเสียงเดียวยาวๆ) มกัไม่บรรเลงโลด
โผนหรือใชก้ลเมด็มากนกั    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.2 ป้าดเอกหรือระนาดเอก 

1.2)    ป้าดเอก หรือระนาดเอกเป็นเคร่ืองดนตรีประเภทตี  มีแหล่งก าเนิดเสียงจาก
การตีกระทบกนัของวตัถุ (Idiophones)23 ป้าดเอกมีรูปร่างคลา้ยกบัระนาดเอก
ของดนตรีไทยภาคกลาง24 มีส่วนประกอบท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี   

 1.2.1)   ลูกป้าด คือ ส่วนท่ีมีลกัษณะเป็นแท่งไมเ้รียงกนั  ท าจากไมเ้น้ือแข็ง
เช่น ไมเ้กล็ดหรือไมชิ้งชนั  น ามาเหลาข้ึนรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ดา้นบนมี
ลกัษณะโคง้นูนส่วนดา้นใตแ้บนเรียบเจาะรูบริเวณปลายลูกทั้งสอง
ดา้น ๆ ละ 2 รู ใช้เชือกร้อยส าหรับขึงผืนบนฮางป้าดลูกป้าดแต่ละลูก

                                                           
22สมัภาษณ์ชาตรี  โกกะธรรม, หวัหนา้วงป่ีพาทยล์า้นนาคณะหวัฝายชา้งคลาน,  3 กรกฎาคม 2556 
23นิรุตร์  แกว้หลา้, ฝู่ หลูแลแลดนตรีชาวไทยภูเขาเผา่ลีซูในพ้ืนท่ีจงัหวดัเชียงราย, หนา้  13-14 
24สนัน่  ธรรมธิ, นาฏดุริยการลา้นนา, หนา้  59-61 
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มีความสั้นยาวแตกต่างกนั  เป็นลกัษณะของการจดัเรียงล าดบัเสียง คือ 
ลูกป้าดท่ีมีขนาดสั้นสุดอยู่ทางดา้นขวามือให้เสียงสูง เรียงตามล าดบั
มาทางดา้นซ้ายมือลูกป้าดจะมีขนาดท่ียาวข้ึนให้เสียงทุม้ต ่า ลูกป้าด
ทั้งหมดจะมีตั้งแต่ประมาณ 20-22 ลูก  การปรับเทียบเสียงลูกป้าดโดย
ใช้วิธีการควา้นหรือถากใตลู้กป้าดโดยจะใชร้ะดบัเสียงของแนหนอ้ย
เป็นเกณฑใ์นการเทียบเสียง      

1.2.2)   ฮางป้าด หรือรางป้าด คือ ส่วนท่ีเป็นฐานใชแ้ขวนผืนป้าดฮางป้าดนิยม
ท าดว้ยไมส้ัก ไมข้นุนหรือไมจ้ามจุรี  มีรูปร่างลกัษณะคลา้ยเรือแต่มี
ฐานตรงกลาง  นิยมแกะสลกัลวดลายแบบลา้นนาหรือช่ือคณะ  ฮาง
ป้าดมีขนาดความกว้างประมาณ 40 เซนติเมตร และความยาว
ประมาณ 150 เซนติเมตร  ฮางป้าดท าหน้าท่ีเป็นกล่องขยายเสียงเม่ือ
เกิดการกระทบระหวา่งคอ้นตีกบัลูกป้าดขณะท าการบรรเลง   

1.2.3)   คอ้นตี  คือ  ส่วนท่ีใชตี้ลงบนลูกป้าด  มีส่วนประกอบ 2 ส่วนคือ ส่วน
ท่ีเป็น “ด้ามจับ” ท าจากไม้ไผ่น ามาเหลาให้มีลักษณะกลมยาว
ประมาณ 30 เซนติเมตร และส่วนท่ีเป็น “หัวไม”้ นิยมท าจากไมเ้น้ือ
แขง็น ามาตดัให้เป็นรูปวงกลมหนาประมาณ 2.5 เซนติเมตร เจาะรูตรง
กลางเสียบกบัดา้มจบั 

บทบาทหน้าท่ีของป้าดเอกในวงป่ีพาทยล์า้นนา  เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมี
เสียงดังเจิดจ้า รวมถึงมีเทคนิคการบรรเลงท่ีมีความหลากหลาย
สอดแทรกกล เม็ดและ ลีลาไปตามท่ วงท านองของบท เพลง 
คุณลกัษณะดงักล่าวจึงถูกจดัให้ท าหน้าท่ีเป็นผูน้ าในการบรรเลงใน
ล าดบัท่ีสองรองจากแนหนอ้ย หรือสลบักนัในการน าข้ึนบทเพลงท่ีใช้
ในการบรรเลง    
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ภาพที ่2.3 ป้าดทุม้หรือระนาดทุม้ 

1.3)    ป้าดทุ้ม หรือระนาดทุม้  เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทตี มีแหล่งก าเนิดเสียงจาก
การตีกระทบกนัของวตัถุ (Idiophones)25 มีลกัษณะคลา้ยระนาดทุม้ของดนตรี
ไทยภาคกลางทุกประการ26 มีส่วนประกอบท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

1.3.1)   ลูกป้าด คือ ส่วนท่ีมีลกัษณะเป็นแท่งไมเ้รียงกนั  ลูกป้าดท าจากไมเ้น้ือ
แข็ง  เช่น ไมเ้กล็ด (ชิงชนั) น ามาเหลาข้ึนรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ดา้นบนมี
ลกัษณะโคง้นูนส่วนดา้นใตแ้บนเรียบเจาะรูบริเวณปลายลูกทั้งสอง
ดา้น ๆ ละ 2 รู ใชเ้ชือกร้อยส าหรับขึงผืนบนฮางป้าดลูกป้าดแต่ละลูก
มีความสั้นยาวแตกต่างกนั  เป็นลกัษณะของการจดัเรียงล าดบัเสียง คือ 
ลูกป้าดท่ีมีขนาดสั้นสุดอยู่ทางดา้นขวามือให้เสียงสูง เรียงตามล าดบั
มาทางดา้นซ้ายมือลูกป้าดจะมีขนาดท่ียาวข้ึนให้เสียงทุม้ต ่า ลูกป้าด
ทั้งหมดจะมีตั้งแต่ประมาณ 16-18  ลูก  การปรับเทียบเสียงลูกป้าดใช้
วิธีการควา้นหรือถากใตลู้กป้าด  เทียบเสียงโดยใชร้ะดบัเสียงของแน
หนอ้ยเป็นเกณฑ ์     

                                                           
25 นิรุตร์  แกว้หลา้, ฝู่ หลูแลแลดนตรีชาวไทยภูเขาเผา่ลีซูในพ้ืนท่ีจงัหวดัเชียงราย, หนา้  13-14 
26 สนัน่  ธรรมธิ, นาฏดุริยการลา้นนา, หนา้  59-61 



 
 

 20 

1.3.2)   ฮางป้าด หรือรางป้าด คือ  วสัดุท่ีเป็นฐานใชแ้ขวนผนืป้าดฮางป้าดนิยม
ท าดว้ยไมส้ัก ไมข้นุนหรือไมจ้ามจุรี  มีรูปร่างลกัษณะคลา้ยเรือมีขา 4 
ขา  นิยมแกะสลักลวดลายแบบล้านนาหรือช่ือคณะ  มีขนาดความ
กวา้งประมาณ 40 เซนติเมตร และความยาวประมาณ 117 เซนติเมตร
ฮางป้าดท าหนา้ท่ีเป็นกล่องขยายเสียงเม่ือเกิดการกระทบระหวา่งคอ้น
ตีกบัลูกป้าดขณะท าการบรรเลง   

1.3.3)   คอ้นตี  คือ  ส่วนท่ีใชตี้ลงบนลูกป้าด  มีส่วนประกอบ 2 ส่วนคือ ส่วน
ท่ีเป็น “ด้ามจับ” ท าจากไม้ไผ่ น ามาเหลาให้มีลักษณะกลมยาว
ประมาณ 30 เซนติเมตร และส่วนท่ีเป็น “หัวไม”้ นิยมท าจากไมเ้น้ือ
แขง็น ามาตดัให้เป็นรูปวงกลมหนาประมาณ 2.5 เซนติเมตร เจาะรูตรง
กลางเสียบกบัดา้มจบั 

บทบาทหน้าท่ีของป้าดทุม้ในวงป่ีพาทยล์า้นนา  เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมี
เสียงทุม้ต ่า ด าเนินท านองสอดแทรกไปตามท่วงท านองของบทเพลง  
ประสานกบัเสียงป้าดเอก  ท าให้เกิดความสมดุลและความกลมกลืน
ของเสียงในขณะบรรเลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 2.4  ป้าดเหล็กหรือระนาดเหล็ก 
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1.4)    ป้าดเหล็กหรือระนาดเหล็ก  เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทตี  มีแหล่งก าเนิดเสียง
จากการตีกระทบกันของวตัถุ (Idiophones)27 มีลักษณะเหมือนระนาดเหล็ก
ของดนตรีไทยภาคกลาง28  มีส่วนประกอบท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี  

1.4.1)    ลูกป้าด คือ ส่วนท่ีเป็นผืนไมเ้รียงกนัร้อยดว้ยเชือกแขวนบนฮางป้าด
ลูกป้าดท าจากเหล็กท่ีหุ้มล้อเกวียน  น ามาดดัให้ตรงแล้วตดัเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผา้ เจาะรูบริเวณปลายลูกทั้งสองดา้น ๆ ละ 2 รู ร้อยเชือก
ส าหรับแขวนบนฮางป้าดลูกป้าดแต่ละลูกมีความสั้นยาวแตกต่างกนั  
เป็นลกัษณะของการจดัเรียงล าดบัเสียง คือ ลูกป้าดท่ีมีขนาดสั้นสุดอยู่
ทางดา้นขวามือให้เสียงสูง เรียงตามล าดบัมาทางดา้นซ้ายมือลูกป้าด
จะมีขนาดท่ียาวข้ึนใหเ้สียงทุม้ต ่า ลูกป้าดทั้งหมดจะมีตั้งแต่ 16-18 ลูก  
การปรับเทียบเสียงลูกป้าดใช้วิธีการตีหรือเจียใตลู้กป้าด เทียบเสียง
โดยใชเ้สียงแนหนอ้ยเป็นเสียงเกณฑ ์     

1.4.2)    ฮางป้าด หรือรางป้าด คือ ส่วนท่ีเป็นฐานใช้แขวนผืนป้าดฮางป้าด
นิยมท าดว้ยไมส้ัก ไมข้นุนหรือไมจ้ามจุรี  มีรูปร่างลกัษณะคลา้ยเรือมี
ฐานตรงกลาง  นิยมแกะสลักลวดลายแบบล้านนาหรือช่ือคณะ มี
ขนาดความกวา้งประมาณ 40 เซนติเมตร และความยาวประมาณ 95 
เซนติเมตรฮางป้าดท าหนา้ท่ีเป็นกล่องขยายเสียงขณะท าการบรรเลง   

1.4.3)    คอ้นตี  คือ  ส่วนท่ีใชตี้ลงบนลูกป้าด  มีส่วนประกอบ 2 ส่วนคือ ส่วน
ท่ีเป็น “ด้ามจับ” ท าจากไม้ไผ่ น ามาเหลาให้มีลักษณะกลมยาว
ประมาณ 30 เซนติเมตร และส่วนท่ีเป็น “หัวไม”้ นิยมท าจากไมเ้น้ือ
แขง็น ามาตดัให้เป็นรูปวงกลมหนาประมาณ 2.5 เซนติเมตร เจาะรูตรง
กลางเสียบกบัดา้มจบั 

บทบาทหน้าท่ีของป้าดเหล็กในวงป่ีพาทยล์า้นนา  เป็นเคร่ืองดนตรีท่ี
มีเสียงแหลมสูง  คุณลักษณะของเสียงท่ีดังกังวานยาวนาน นิยม
บรรเลงแบบพื้น ๆ เรียบ ๆ สอดประสานในท่วงท านองของบทเพลง   

 

                                                           
27 นิรุตร์  แกว้หลา้, ฝู่ หลูแลแลดนตรีชาวไทยภูเขาเผา่ลีซูในพ้ืนท่ีจงัหวดัเชียงราย, หนา้  13-14 
28 สนัน่  ธรรมธิ, นาฏดุริยการลา้นนา, หนา้  59-61 
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ภาพที ่2.5  ก๊องวงหรือฆอ้งวง 

1.5)    ก๊องวงหรือฆอ้งวง  เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทตี  มีแหล่งก าเนิดเสียงจากการตี
กระทบกนัของวตัถุ (Idiophones)29 ป้าดก๊องของลา้นนามีลกัษณะแตกต่างจาก
ฆอ้งวงของดนตรีไทยภาคกลางคือ ฉัตรลูกฆอ้งของดนตรีไทยภาคกลางจะ
เป็นแนวตั้งตรงแต่ฉัตรของลูกก๊องลา้นนาจะงุม้เขา้30 มีส่วนประกอบท่ีส าคญั
ดงัต่อไปน้ี 

1.5.1)   ลูกก๊อง คือ ส่วนท่ีท าจากโลหะสัมฤทธ์ิด้วยการหล่อหรือตี ข้ึน
รูปลกัษณะคลา้ยถว้ยมีปุ่มนูนตรงกลาง  เจาะรูดา้นขา้งของลูกทั้งสอง
ดา้น ๆ ละ 2 รู ร้อยเชือกส าหรับแขวนบนฮางป้าด  ลูกก๊องแต่ละลูกมี
ขนาดเล็กและใหญ่แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นลกัษณะของการจดัเรียงล าดบั
เสียง คือ ลูกก๊องท่ี มีขนาดเล็กสุดอยู่ทางด้านขวามือมีเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางประมาณ 15 เซนติเมตร หนาประมาณ 0.3 เซนติเมตรให้เสียง
สูง  เรียงตามล าดบัมาทางดา้นซา้ยมือลูกก๊องท่ีมีขนาดใหญ่สุดมีเส้นผา่น
ศูนยก์ลางประมาณ 25 เซนติเมตร หนาประมาณ 0.5 เซนติเมตรให้เสียง
ทุม้ต ่า ลูกป้าดทั้งหมดจะมีตั้งแต่ 16 ลูก  การปรับเทียบเสียงลูกป้าดใช้
วิธีการติดถ่วงเสียงดว้ยข้ีจ่า ซ่ึงท าจากข้ีหยา้ (น ้ ามนัจากตน้ไม)้ หรือ จืน 

                                                           
29 นิรุตร์  แกว้หลา้, ฝู่ หลูแลแลดนตรีชาวไทยภูเขาเผา่ลีซูในพ้ืนท่ีจงัหวดัเชียงราย, หนา้  13-14 
30 สนัน่  ธรรมธิ, นาฏดุริยการลา้นนา, หนา้  59-61 
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(ตะกัว่) ใตลู้กก๊อง  ในการเทียบเสียงจะใชเ้สียงแนหนอ้ยเป็นหลกัในการ
เทียบ        

1.5.2)   วงก๊อง คือ ส่วนท่ีเป็นโครงท าจากหวายโป่งน ามาดัดและขดเป็น
วงกลมเส้นรอบวงประมาณ 350 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 140 เซนติเมตร วงก๊องท าหน้าท่ีเป็นโครงโดยมีเชือกหรือ
หนงัววัยดึกบัลูกก๊อง  

 

1.5.3)   คอ้นก๊อง คือ  วสัดุท่ีใช้ตีลงบนลูกก๊อง  มีส่วนประกอบ 2 ส่วนคือ 
ส่วนท่ีเป็น “ด้ามจบั” ท าจากไมไ้ผ่ น ามาเหลาให้มีลกัษณะกลมยาว  
และส่วนท่ีเป็น “หัวไม”้นิยมจบัท าจากวสัดุท่ีมีความยืดหยุ่นไม่แข็ง
มากนัก เช่น ยางรถ หนงัสัตว ์ น ามาตดัให้เป็นรูปวงกลมเจาะรูเสียบ
กบัดา้มจบั 

บทบาทหน้าท่ีของก๊องวงในวงป่ีพาทยล์า้นนา  เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมี
เสียงแหลมสูงและเสียงทุม้ต ่าดงักอ้งกงัวาน  นิยมด าเนินท านองแบบ
เรียบๆ ห่างๆ ไปตามท่วงท านองของบทเพลง  ประสานไปกบัเสียง
ป้าดเหล็ก ท่ี เป็นกลุ่มเสียงโลหะ ท าให้ เกิดมิ ติของเสียงท่ีสอด
ประสานกนั  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.6 กลองเต่งถ้ิง 
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1.6)    กลองเต่งถ้ิง  เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทตีมีแหล่งก าเนิดเสียงสั่นสะเทือนท่ีเกิด
ของแผ่นหนัง (Membranophones)31 มีลักษณะคล้ายตะโพนมอญมีเสียงดัง
กงัวานใชตี้เพื่อควบคุมจงัหวะในวงป่ีพาทยล์า้นนา 32  มีส่วนประกอบท่ีส าคญั
ดงัต่อไปน้ี 

1.6.1)    ไหกลอง  คือ  ส่วนท่ีเป็นตวักลองท าจากไม้เน้ือแข็ง น ามากลึงให้มี
รูปร่างคลา้ยโอ่งน ้ าป่องกลาง  ดา้นในล าตวักลองควา้นให้กลวงทะลุ
ถึงกนั  ไหกลองท าหนา้ท่ีเป็นกล่องขยายเสียง    

1.6.2)    หน้ากลอง  คือ  ส่วนท่ีเป็นแผ่นหนังใช้หุ้มกลองทั้ง 2 ด้าน  ท าจาก
หนังววัขึงให้ตึงด้วยเชือกหรือหนงัทั้งสองดา้น  กลองเต่งถ้ิงมีขนาด
ของหน้ากลองท่ีแตกต่างกนั หน้าเล็ก เรียกว่า “หน้าเต่ง” มีขนาดเส้น
ผ่านศูนยก์ลางประมาณ 35 เซนติเมตร ส่วนหน้าใหญ่เรียกว่า “หน้า
ถ้ิง”  มีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางประมาณ  45 เซนติเมตร  ด้วยเสียง
ของกลองท่ีดงั “เต่ง” และ “ถ้ิง”  จึง เป็นท่ีมาของช่ือกลองชนิดน้ี  ดว้ย
เสียงของกลองท่ีดงั “เต่ง” และ “ถ้ิง” จึงเป็นท่ีมาของช่ือกลองน้ี   

1.6.3)    จ่ากลอง  คือ วสัดุท่ีใช้ติดถ่วงหน้ากลอง  ท าจากข้ีเถ้าแก่นไมล้ าไย
หรือข้ีเถ้าโคนทางมะพร้าวน าร่อนให้ละเอียดบดกบัขนมจีนจนเป็น
เน้ือเดียวกนั หรือใชก้ลว้ยตากบดจนละเอียดสามารถใชท้ดแทนกนัได ้ 
จ่ากลองมีหนา้ท่ีในการปรับแต่งเสียงกลองใหไ้ดเ้สียงตามตอ้งการ 

บทบาทหน้าท่ีของกลองเต่งถ้ิงในวงป่ีพาทยล์า้นนา  นอกจากจะเป็น
เคร่ืองดนตรีท่ีท าหน้าท่ีควบคุมจงัหวะในการบรรเลงแลว้  เสียงของ
กลองเต่งถ้ิงมีส่วนส าคญัในการช่วยสนบัสนุนหรือกระตุน้เร่งเร้าให้
บทเพลงเกิดความสนุกสนานครึกคร้ืน  ซ่ึงในการบรรเลงจะตีสอด
ประสานไปกบักลองป่งโป้งท าให้เกิดมิติของเสียงของกลองทั้งสอง
ชนิด 

 
 
 

                                                           
31 นิรุตร์  แกว้หลา้, ฝู่ หลูแลแลดนตรีชาวไทยภูเขาเผา่ลีซูในพ้ืนท่ีจงัหวดัเชียงราย, หนา้  13-14 
32 สนัน่  ธรรมธิ, นาฏดุริยการลา้นนา, หนา้  59-61 
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ภาพที ่2.7 กลองป่งโป้ง 

1.7)    กลองป่งโป้งเป็นเคร่ืองดนตรีประเภทตีมีแหล่งก าเนิดเสียงสั่นสะเทือนท่ีเกิด
ของแผ่นหนงั (Membranophones)33 มีลกัษณะคล้ายตะโพนไทยแต่มีขนาดท่ี
เล็กกวา่  มีส่วนประกอบท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

1.7.1)    ไหกลอง คือ ส่วนท่ีเป็นตวักลองท าจากไม้เน้ือแข็ง น ามากลึงให้มี
รูปร่างคลา้ยโอ่งน ้ าป่องกลาง ดา้นในล าตวักลองควา้นให้กลวงทะลุ
ถึงกนั ไหกลองท าหนา้ท่ีเป็นกล่องขยายเสียง  

1.7.2)    หนา้กลอง คือ ส่วนท่ีเป็นแผน่หนงัใชหุ้ม้กลองทั้ง 2 ดา้น  ท าจากหนงั
ววัขึงให้ตึงดว้ยเชือกหรือหนังทั้งสองด้าน กลองป่งโป้งมีขนาดของ
หน้ากลองท่ีแตกต่างกนั หน้าใหญ่เรียกวา่ “หน้าป่ง”มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 25 เซนติเมตร หน้าเล็กเรียกว่า “หน้าโป้ง” มี
ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางประมาณ 20 เซนติเมตร  ดว้ยเสียงของกลอง
ท่ีดงั “ป่ง” และ “โป้ง” จึงเป็นท่ีมาของช่ือกลองชนิดน้ี  34 
บทบาทหน้าท่ีของกลองป่งโป้งในวงป่ีพาทย์ล้านนา  เป็นเคร่ือง
ดนตรีท่ีท าหนา้ท่ีควบคุมจงัหวะในการบรรเลง ใช้ตีสอดประสานไป
กบักลองเต่งถ้ิง 

                                                           
33 นิรุตร์  แกว้หลา้, ฝู่ หลูแลแลดนตรีชาวไทยภูเขาเผา่ลีซูในพ้ืนท่ีจงัหวดัเชียงราย, หนา้  13-14 
34 สนัน่  ธรรมธิ, นาฏดุริยการลา้นนา, หนา้  59-61 
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ภาพที ่2.8  ส้ิง (ฉ่ิง) 

1.8)    ส้ิง (ฉ่ิง) เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทตีมีแหล่งก าเนิดเสียงจากการตีกระทบกนั
ของวตัถุ (Idiophones)35 เป็นเคร่ืองตีประกอบจงัหวะในวงป่ีพาทยล์้านนา มี
รูปร่างเป็นแผ่นกลมคล้ายถ้วย  มีปุ่มนูนข้ึนตรงกลาง เจาะรูตรงกลางปุ่มไว้
ร้อยเชือก มีเส้นผ่านศูนยก์ลางประมาณ 9 เซนติเมตร  มีความหนาประมาณ 2 
มิลลิเมตร ท าดว้ยโลหะส าริด (ทองแดงผสมดีบุก)  

 
 

 
 
 
 
      
 
 

ภาพที ่2.9 สวา่ (ฉาบ) 

                                                           
35 นิรุตร์  แกว้หลา้, ฝู่ หลูแลแลดนตรีชาวไทยภูเขาเผา่ลีซูในพ้ืนท่ีจงัหวดัเชียงราย, หนา้  13-14 
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1.9)    สวา่ (ฉาบ)  เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทตีมีแหล่งก าเนิดเสียงจากการตีกระทบกนั
ของวตัถุ (Idiophones)36 เป็นเคร่ืองตีประกอบจังหวะในวงป่ีพาทย์ล้านนา  
รูปร่างเป็นแผ่นกลมคลา้ยจาน แต่มีปุ่มนูนตรงกลางเจาะรูร้อยเชือกหรือเส้น
หนงัส าหรับ ลกัษณะของฉาบลา้นนาเป็นฉาบจะมีขนาดกลาง มีขนาดเส้นผา่น
ศูนยก์ลางประมาณ 25 เซนติเมตรหนาประมาณ  2 มิลลิเมตร ท าด้วยโลหะ
ส าริด (ทองแดงผสมดีบุก) ใชตี้สอดแทรกประกอบจงัหวะในบทเพลง37  

 1.2)  เคร่ืองดนตรีสากลในวงป่ีพาทย์ล้านนา    
วงป่ีพาทยล์้านนาส่วนใหญ่ในปัจจุบนัมีการปรับเปล่ียนรูปแบบ โดยการน าเอา
เคร่ืองดนตรีสากลต่าง ๆ เข้ามาประสมภายในวง ได้แก่ กีตาร์ไฟฟ้า กีตาร์เบส     
อิเลทโทน  กลองชุด  และเคร่ืองดนตรีประกอบจังหวะอ่ืน ๆ ซ่ึงบางคณะไดน้ าเอา
เคร่ืองเป่าสากล เช่น ทรัมเป็ต  แซคโซโฟนเขา้มาผสมผสานด้วย38 การน าเคร่ือง
ดนตรีสากลเข้ามาประสมวงดังกล่าวเรียกว่า  วงแห่ประยุกต์  ถือได้ว่าเป็น
นวตักรรมของดนตรีพื้นเมืองเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มใหว้งป่ีพาทยล์า้นนา  และเป็น
การสร้างสีสันทางดา้นดนตรีใหมี้ความสมบูรณ์มากข้ึน39 

2)  การประสมวงป่ีพาทย์ล้านนา      
จากการศึกษาวงป่ีพาทยพ์ื้นเมืองล้านนาในจงัหวดัเชียงใหม่ได้มีการเปล่ียนแปลง
รูปแบบช่วงปี พ.ศ. 2530 ได้มีผูน้  าเอาบทเพลงลูกทุ่งมาบรรเลงร่วมกับวงป่ีพาทย์
ลา้นนา (วงเต่งถ้ิง)  ซ่ึงคณะวงัสิงห์ค าใต ้ อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่  ไดบ้รรเลง
ออกอากาศ ณ สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทยจงัหวดัเชียงใหม่ โดยให้เสียง
แนหน้อยแทนเสียงคนร้องและเคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ บรรเลงเป็นท านอง ปรากฏว่า
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ภายหลังวงป่ีพาทยล์้านนาคณะกู่ เสือ  คณะศรีโพ
ธาราม  คณะหนองแฝกและคณะกู่แดงไดเ้ลียนแบบบา้ง  และไดน้ าเอาเคร่ืองดนตรี
สากลเขา้มาบรรเลงผสม เช่น กลองชุด เบส และกีตาร์  ปัจจุบนัการบรรเลงประโคมป่ี

                                                           
36 นิรุตร์ แกว้หลา้, ฝู่ หลูแลแลดนตรีชาวไทยภูเขาเผา่ลีซูในพ้ืนท่ีจงัหวดัเชียงราย, หนา้  13-14 
37 สนัน่  ธรรมธิ, นาฏดุริยการลา้นนา, หนา้  59-61 
38พิพฒัน์พงศ์  มาศิริ, ป้าดก๊อง : วงป่ีพาทยล์า้นนาในบริบทสังคมเชียงใหม่,  (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวชิาวฒันธรรมศึกษา  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง, 2552), หนา้ 66 
39ธนพชร  นุตสาระ, การบริหารจดัการวงป้าดฆอ้งในวฒันธรรมเชียงใหม่,  (เชียงใหม่ : สถาบนัวจิยัและพฒันา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่, 2555), หนา้47 
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พาทยล์า้นนามีสองลกัษณะ คือ  การบรรเลงแบบโบราณและแบบร่วมสมยั ในการ
บรรเลงแบบโบราณใช้เคร่ืองดนตรีแบบดั้งเดิม  ส่วนแบบสมยัใหม่ใช้เคร่ืองดนตรี
สากลมาผสมและเพลงร่วมสมยัท่ีคนนิยม  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัรสนิยมและความประสงค์
ของเจา้ภาพท่ีวา่จา้ง  แมใ้นงานศพยงัมีการบรรเลงแบบสมยัใหม่ดว้ยจงัหวะท่ีเร้าใจ 
เพื่อผ่อนคลายความโศกเศร้าของเจา้ภาพ40 ซ่ึงมีรูปแบบการประสมวงอยู ่2 รูปแบบ 
ดงัต่อไปน้ี  

2.1)    รูปแบบท่ี 1 เรียกวา่  “รูปแบบดั้งเดิม” หรือ  “แบบบ่ะเก่า”  เป็นการประสมวง
โดยใชเ้คร่ืองดนตรีพื้นเมืองทั้งหมด ไดแ้ก่  แนหนอ้ย  แนหลวง ป้าดเอก ป้าด
ทุม้ ป้าดก๊อง  ป้าดเหล็ก  กลองเต่งถ้ิง  กลองป่งโป้ง  ส้ิง (ฉ่ิง) และสวา่ (ฉาบ)  
การประสมวงรูปแบบน้ีเป็นแบบแผนท่ีสืบทอดกนัมาและปรากฏโดยทัว่ไป 
วงป่ีพาทยล์้านนารูปแบบดั้ งเดิมบางคณะอาจมีการสับเปล่ียนต าแหน่งของ
เคร่ืองดนตรีบา้ง  แต่ยงัคงรูปแบบเคร่ืองดนตรีโดยรวมไว ้

2.2)    รูปแบบท่ี 2  เรียกว่า  “รูปแบบประยุกต์” เป็นการประสมวงโดยน าเคร่ือง
ดนตรีสากลเข้าร่วมบรรเลงกับเคร่ืองดนตรีพื้นเมือง ซ่ึงมีเคร่ืองดังต่อไปน้ี   
กีตาร์ไฟฟ้า กีตาร์เบส คียบ์อร์ด กลองชุด  เคร่ืองดนตรีประกอบจงัหวะ เช่น 
แทมบูริน คาเบล  และลูกแซก41 

การประสมวงป่ีพาทย์ล้านนารูปแบบประยุกต์น้ี ได้มีการจดัต าแหน่งของ
เคร่ืองดนตรีอย่างชดัเจน โดยมีวิธีการจดัวางต าแหน่งเคร่ืองดนตรีไว ้2 กลุ่ม
ไดแ้ก่ พื้นเมืองจะจดัวางต าแหน่งไวด้้านหน้าของวง โดยเรียกช่ือกลุ่มเคร่ือง
ดนตรีพื้นเมืองทั้งหมดวา่  “เคร่ืองหน้า” และจดัวางต าแหน่งของเคร่ืองดนตรี
สากลไวด้้านหลงัของวง เรียกช่ือกลุ่มเคร่ืองดนตรีสากลทั้งหมดว่า  “เคร่ือง
หลงั”  ปัจจุบนัวงป่ีพาทยล์า้นนารูปแบบประยุกตเ์ป็นท่ีนิยม  และมีการพฒันา
รูปแบบวงรวมถึงเคร่ืองดนตรีเป็นระยะ ๆ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บับริบทของสังคมและ
การเมือง  ปัจจุบนัพบวา่วงป่ีพาทยล์า้นนามี 3 รูปแบบ ดว้ยกนัคือ  
3.2.1)  วงป้าดฆอ้งแบบดั้งเดิม (สมยัพระราชชายาเจา้ดารารัศมี)  
3.2.2)  วงป้าดฆอ้งท่ีเปล่ียนรูปลกัษณ์ของเคร่ืองดนตรีภายนอก  

                                                           
40สนัน่  ธรรมธิ, นาฏดุริยการลา้นนา, หนา้  65 
41พิพฒัน์พงศ ์ มาศิริ, ป้าดก๊อง : วงป่ีพาทยล์า้นนาในบริบทสงัคมเชียงใหม่, หนา้ 68-71 
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3.2.3)  วงป้าดฆอ้งท่ีน าเคร่ืองดนตรีตะวนัตกผสมในวง42 

3)     บทเพลงทีใ่ช้บรรเลง       
รูปแบบการบรรเลงประโคมของวงป่ีพาทยล์้านนาสมยัก่อนบทเพลงท่ีใช้บรรเลง 
ไดแ้ก่ เพลงแหยง่หลวง แหยง่นอ้ย ปราสาทไหว ล่องแม่ปิง และเพลงลาว เช่น ลาว
กระแซ ลาวดวงเดือน ลาวเส่ียงเทียน หรือเพลงอตัราสองชั้นของภาคกลางท่ีพอจะ
จดจ าเอามาเล่นได้ อาทิ สร้อยสนตัด และมอญดูดวง เป็นต้น โดยบรรเลงให้
เหมาะสมกับงานนั้น กล่าวคือในงานศพจะเล่นเพลงพื้นเมือง หรือเพลงท่ีออก
ท านองเศร้าสลด เช่น เพลงธรณีกนัแสง  เพลงพม่าแปลง ส่วนงานบุญต่าง ๆ จะเล่น
เพลงพื้นเมือง เพลงลาว ซ่ึงเป็นเพลงในจงัหวะอตัราสองชั้น ทั้งน้ีในการบรรเลง
ประกอบการฟ้อนผีมด ผีเม็ง หรือผีเจา้นายนั้น วงป่ีพาทยล์า้นนา (วงกลองเต่งถ้ิง) 
จะมีเพลงพิเศษใชบ้รรเลงเป็นการเฉพาะดงัต่อไปน้ี 

3.1)   เพลงห้อย บรรเลงขณะท่ีเจา้ภาพก าลงัจะ “ห้อยผา้” หรือไปโหนผา้ท่ีโยงจาก 
ข่ือของปะร าพิธีเพื่อใหผ้เีขา้สิงหรือเขา้ทรง     

3.2)   เพลงพื้นเมืองและเพลงประเภทลาวต่าง ๆ ซ่ึงเป็นเพลงในจงัหวะอตัราสองชั้น
ใชบ้รรเลง ขณะท่ีผูเ้ขา้ทรงออกฟ้อนนอกปะร าพิธี    

3.3)   เพลงขมุกินน ้ ามะพร้าว บรรเลงขณะท่ีผูเ้ข้าทรงก าลงัด่ืมน ้ ามะพร้าวตามพิธี 
(บางต าราวา่เพลงผมีดกินน ้ามะพร้าว)  

3.4)  เพลงร ามวย (แขกบรเทศ 2 ชั้น) และเพลงมวย  บรรเลงขณะท่ีผูเ้ขา้ทรงร าหอก
หรือร าดาบ43  

3.5)   เพลงฟ้อนผีมด บรรเลงทัว่ไปขณะท่ีมีการฟ้อนผมีดทั้งน้ีในการชกมวยหรือการ
ฟ้อนในลีลาของการต่อสู้นั้น วงกลองเต่งถ้ิงจะบรรเลง โดยใชเ้พลงร ามวยและ
เพลงมวย 

3.6) ปัจจุบันพบว่าบทเพลงต่าง ๆ ท่ีใช้บรรเลงประโคมในวงป่ีพาทย์ล้านนา
ปัจจุบนัแบ่งออกเป็น 3 ประเภทประกอบดว้ย 

                                                           
42ธนพชร  นุตสาระ, การบริหารจดัการวงป้าดฆอ้งในวฒันธรรมเชียงใหม่, หนา้ 37 
43สนัน่  ธรรมธิ, นาฏดุริยการลา้นนา, หนา้64 
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3.6.1)   เพลงพื้นเมืองส าหรับบรรเลงโดยทัว่ไป ได้แก่ เพลงล่องแม่ปิง เพลง
สร้อยเวียงพิงค์  เพลงกุหลาบเชียงใหม่ เพลงฤาษีหลงถ ้ า เพลงอ่ือ 
เพลงพม่า เป็นตน้ เพลงพื้นเมืองในลกัษณะน้ีนิยมใช้แห่ประโคมใน
ป้าดก๊องทั้งในรูปแบบแห่พื้นเมือง และแห่ประยุกต์เพลงพื้นเมืองใน
พิธีกรรม หมายถึง บทเพลงพื้นเมืองท่ีใช้แห่ประโคมเฉพาะใน
ขั้นตอนของพิธีกรรมเท่านั้น ไดแ้ก่ เพลงผมีดห้อยผา้ เพลงผีมดกินน ้ า
มะพร้าว เพลงมวย เพลงฉตัร เป็นตน้  

3.6.2)   เพลงไทยเดิม หมายถึง บทเพลงท่ีมีถ่ินก าเนิดในแถบภาคกลางของ
ไทย เพลงไทยเดิมไดเ้ขา้มามีบทบาทในป้าดก๊อง  ในช่วงท่ีสยามเขา้
มามีอิทธิพลในลา้นนา เพลงไทยเดิมท่ีนิยมน ามาบรรเลงในป้าดก๊อง
เชียงใหม่ มกัจะเป็นเพลงบรรเลงท านองสั้ น ๆ ได้แก่ เพลงลาวดวง
เดือน เพลงลาวเส่ียงเทียน เพลงมอญดูดาว เพลงแขกมอญบางขุน
พรหม เป็นตน้   

3.6.3)   เพลงลูกทุ่ง (Country Music) เป็นเพลงชาวบ้านสมัยพฒันาเป็นบท
เพลงท่ีเกิดข้ึนจากการผสมผสานระหว่างหลายวฒันธรรมและมี
ดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัสมยันิยม44 

3.6.4)   คุณค่าและบทบาทหนา้ท่ีของวงป่ีพาทยล์า้นนา  
 วงป่ีพาทย์ล้านนาใช้บรรเลงประโคมทั้ งในงานมงคล และงาน

อวมงคล ซ่ึงแบ่งเป็นรูปแบบได้ 3 รูปแบบ คือ พิธีกรรมทางพุทธ
ศาสนา  พิธีกรรมฟ้อนผี  และพิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิต
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 

 2.1.3   คุณค่าและบทบาทหน้าทีข่องวงป่ีพาทย์ล้านนา      
วงป่ีพาทยล์้านนาใช้บรรเลงประโคมทั้ งในงานมงคล และงานอวมงคล ซ่ึงแบ่งเป็น
รูปแบบได ้3 รูปแบบ คือ ประเพณีและพิธีกรรมทางพุทธศาสนา  พิธีกรรมฟ้อนผี  และ
พิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวติซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี   
 
 

                                                           
44พิพฒัน์พงศ ์ มาศิริ,  ป้าดก๊อง: วงป่ีพาทยล์า้นนาในบริบทสงัคมเชียงใหม่, หนา้  72 
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 1)  วงป่ีพาทย์ล้านนาในประเพณแีละพธีิกรรมทางพุทธศาสนา 

 1.1)  ประเพณีงานปอย  หมายถึงงานฉลอง งานสมโภชงานท าบุญอุทิศซ่ึงจ าแนกแยก
   ออกไปอีกตามขนาดและความส าคญัของงานเพื่อให้เหมาะสมงานปอยลา้นนา
   นั้นแบ่งได ้4 ประเภทไดแ้ก่ ปอยน้อย  งานปอยหลวง  งานปอยขา้วสังข์  และ
   งานปอยล้อ  ซ่ึงในบรรดาประเพณีงานปอยทั้งหมดจะมีงานปอย 2 รูปแบบ
   เท่านั้น ท่ีนิยมใชว้งป่ีพาทยล์า้นนาในการบรรเลงประโคม ไดแ้ก่ 

  1.1.1)  งานปอยหลวงคืองานสมโภชใหญ่หรือการฉลองถาวรวตัถุประจ า
    หมู่บา้น เช่น โบสถ์วิหารกุฏิสงฆ์เจดียเ์ป็นตน้เป็นงานมหกรรมท่ีใช้
     เวลาหลายวนัมีประชาชนและหัววดั ต่าง ๆ (มาจากวดัอ่ืน ๆ) มาร่วม
     เป็นจ านวนมากจึงเรียกวา่ปอยหลวงหรืองานใหญ่45 ในงานปอย 
     หลวงน้ีจะพบว่ามีการน าดนตรีพื้นเมืองเข้ามาแห่ประโคม ได้แก่ 
     กลองต่ึงโนง  กลองมองเซิง  กลองปู่ เจ่  กลองซ้ิงหมองและป้าดก๊อง 
     เป็นการบรรเลงประโคมเพื่อต้อนรับคณะสงฆ์  และคณะศรัทธาท่ี
    เป็นชาวบา้นจากชุมชนใกล้เคียงท่ีน าเอาปัจจยัต่าง ๆ มาร่วมในงาน
    ฉลอง46 
 1.1.2)   งานปอยล้อคืองานศพพระสงฆ์ท่ีเป็นพระเถระผูใ้หญ่เป็นท่ีเคารพ
  สักการะหรือเป็นเจา้บา้นเจา้ผูค้รองนครเม่ือตายลงประชาชนญาติมิตร
  จะจดังานศพให้ใหญ่โตจดัท าปราสาทใส่ศพเป็นยอดจตุรมุขสวยงาม
  มากศพผูต้ายท่ีไดใ้ส่ปราสาทถือวา่เป็นเกียรติยศอย่างยิ่ง47 วงป่ีพาทย์
  ล้านนามีหน้าท่ีบทบาทในการขับกล่อมผูค้นท่ีมาร่วมงานในการ
  บรรเลงประโคมของวงป่ีพาทยล์า้นนานั้นกลายเป็นสัญลกัษณ์ของพิธี
  ศพ  ซ่ึงมีการปฏิบติัสืบทอดกนัมาหลายชัว่อายคุน) 
 1.1.3)  พิธีอบรมสมโภชพระเจา้  เรียกอีกอยา่งวา่  การบวชพระเจา้ หรือไขตา
  พระเจา้ คือ การท าพิธีพุทธาภิเษกเบิกพระเนตรพระพุทธรูป จะเป็น
  การอบรมสมโภชพุทธรูปสร้างเสร็จแล้วหรืออาจมีการน าพุทธรูป

                                                           
45พระมหาวรีชน  อคฺคธมฺโมมณี, คุณค่าประเพณีปอยลอ้ลา้นนา : กรณีศึกษาพระครูการุณยธรรมนิวาส (หลวงปู่       
หลวงกตปุญโญ),  (วทิยานิพนธ์พทุธศาสตรมหาบณัฑิตสาขาพระพทุธศาสนา, มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยั, 2554), หนา้ 34 
46พิพฒัน์พงศ ์ มาศิริ,  ป้าดก๊อง : วงป่ีพาทยล์า้นนาในบริบทสงัคมเชียงใหม่, หนา้  92 
47พระมหาวรีชน  อคฺคธมฺโมมณี, คุณค่าประเพณีปอยลอ้ลา้นนา : กรณีศึกษาพระครูการุณยธรรมนิวาส (หลวงปู่      
หลวงกตปุญโญ), หนา้ 34-35 
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   เก่ามาท าพิธีใหม่ก็ได ้ การอบรมสมโภชจะเร่ิมตั้งแต่  2  ทุ่มเป็นตน้
   ไปล าดบัแรก พระสงฆ์ท่ีเป็นหัวหน้าของคณะสงฆ์ท่ีมาสวดจะท า
   พิธีข้ึนขนัตั้งหรือโยงขนัครู  และเร่ิมสวดพระสูตรต่าง ๆ ซ่ึงปรากฏ
   ในบทสวดมนต์เจ็ดต านานหรือสิบสองต านานจนครบหมด ทั้งน้ี
   การสวดตั้งลาจะเสร็จประมาณตี  1 หรือตี  2  ของวนัต่อมาจากนั้น
   ก็ต่อดว้ยสูตรเบิกจนกระทัง่ใกลส้วา่ง  การสูตรเบิกน้ีจะเป็นการสูตร
   เร่ืองราวเก่ียวกับการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มี   4  
   วาระและสวดกนัจนสวา่ง ในระหวา่งการสวดนั้นวงป่ีพาทยล์า้นนา
   ก็จะแห่สลบักบัการสวดไปจนกวา่จะถึงเวลาประมาณตี  2  จากนั้นก็
   จะท าพิธีกวนขา้วมธุปายาสการกวนขา้ว มธุปายาส จะใช้เวลาใน
   การกวนประมาณ  1 ชั่วโมง วงป่ีพาทยล์า้นนาก็จะแห่ประโคมไป
   ตลอด จนถึงเวลาประมาณ  05.00 นาฬิกา ในช่วงเวลาน้ีจะเร่ิมพิธี
   ถวายขา้วมธุปายาส พอถวายขา้ว มธุปายาสเสร็จก็จะแห่ปิดท้าย
   จนถึงเวลาประมาณ 06.00 นาฬิกา ถือเป็นอนัเสร็จพิธี48       

 1.2)  วงป่ีพาทย์ล้านนาในพธีิกรรมฟ้อนผี   
 พิธีกรรมฟ้อนผี  เป็นประเพณีการเซ่นสังเวยผีบรรพบุรุษของชาวลา้นนาซ่ึง
 นับถือและปฏิบติักันมาแต่โบราณ  ประเภทของผีประกอบด้วยผีมด  ผีเม็ง
 และผีมดซอนเม็ง อนัเป็นผีบรรพบุรุษท่ีลูกหลานได้สร้างห้ิงบูชาไวใ้นบา้น
 ส่วนผ ี เจา้บา้น  ผเีจา้นาย  และผเีมือง  ถือวา่เป็นตระกูลผท่ีีคอยปกปักรักษา
 ชุมชนและสังคม ซ่ึงในพิธีกรรมของแต่ละตระกูลผีมีความซับซ้อนและ
 แตกต่างกัน 49  การฟ้อนผีจะจัดข้ึนทุกปีในช่วงระยะเวลาออกพรรษา
 โดยเฉพาะช่วง 9  เดือน เหนือ50 โดยจะมีขั้นตอนพิธีการต่างๆ ตามประเพณี
 ตลอดทั้งวนั ทั้งน้ีวงป่ี พาทยล์้านนามีบทบาทในการขบัเคล่ือนให้พิธีกรรม
 ฟ้อนผเีกิดความสมบูรณ์  โดยการบรรเลงประโคมบทเพลงท่ีมีความหมายและ
 เช่ือมโยงกบักิจกรรมขั้นตอนพิธีกรรมฟ้อนผ ี  
 

                                                           
48สมัภาษณ์ชาตรี  โกกะธรรม, หวัหนา้วงป่ีพาทยล์า้นนาคณะหวัฝายชา้งคลาน, 3 กรกฎาคม 2556 
49มาณพ  มานะแซม,  การศึกษาเชิงปรัชญาเร่ือง  คติความเช่ือเร่ืองการฟ้อนผีในภาคเหนือ, วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตร 
มหาบณัฑิตสาขาวชิาปรัชญา, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2541), หนา้ 4 
50พิพฒัน์พงศ ์ มาศิริ,  ป้าดก๊อง : วงป่ีพาทยล์า้นนาในบริบทสงัคมเชียงใหม่, หนา้  96 
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 1.3)    วงป่ีพาทย์ล้านนาในพธีิกรรมศพ    
 พิธีกรรมงานศพของชาวพุทธลา้นนา เป็นพิธีกรรมท่ีผสมผสานกนัทั้งความ
 เช่ือทางด้านพระพุทธศาสนาพราหมณ์ผีและไสยศาสตร์เขา้มาเก่ียวขอ้งและ
 ผสมผสานจนกลายเป็นประเพณีท่ียึดถือเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยดีงามใน
 สังคมลา้นนาชาวลา้นนาถือวา่การตายของคนใดคนหน่ึงในชุมชน ถือเป็นเร่ือง
 ใหญ่ท่ีทุกคนตอ้งมีส่วนรับผิดชอบช่วยเหลือในการจดัพิธีกรรมให้เรียบร้อย
 ไม่ว่างานศพนั้นจะเป็นงานศพของใครเจา้นาย พระภิกษุสงฆ์หรือชาวบ้าน
 สามญัธรรมดา51 ในพิธีศพของชาวลา้นนานั้นจะมีพิธีกรรม ไดแ้ก่ การเทศน์ 
 การทานขนัขา้ว การทานโลง ทานปราสาท  รวมถึงการบรรเลงประโคมของ
 วงป่ีพาทยล์้านนาเพื่อช่วยคลายความโศกเศร้าของเจ้าภาพและเป็นการให้
 เกียรติแก่ผู ้เสียชีวิต  เพื่อเป็นการส่งดวงวิญญาณให้ไปสู่สุคติ52 การแห่
 ประโคมในพิธีศพจะแห่ในคืนสุดทา้ยก่อนวนัฌาปนกิจ และวนัฌาปนกิจ 
 
  จากขอ้มูลหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ทางโบราณคดีท่ีได้จารึกเร่ืองราววงป่ี
 พาทย์ล้านนา ตลอดถึงต านานพื้นเมือง  วรรณกรรมพื้นเมืองล้านนา  และ
 ขอ้มูลจากการสันนิษฐานจากนกัวชิาการท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้นั้น  พอท่ีจะสรุป
 ไดถึ้งความเป็นมาของวงป่ีพาทยล์า้นนาท่ีมีประวติัความเป็นมาท่ียาวนาน  มี
 ความสอดคลอ้งเช่ือมโยงกบัวถีิการด าเนินชีวติของผูค้นในดินแดนลา้นนา   

 
 
 
 
 
 

                                                           
51พระอธิการพิพฒัน์พงษ ์ ฐานวฑฺุโฒ,  ศึกษาความเปล่ียนแปลงการจดังานศพของชาวพทุธ 
: กรณีศึกษาบา้นหมุน้  ต าบลนาปรัง  อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา,  (วทิยานิพนธ์พทุธศาสตรมหาบณัฑิต                        
สาขาพระพทุธศาสนา, มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2554), หนา้ 17 
52พระมหาจรัญ  จิตฺตส วโร, การศึกษาแนวคิดความเช่ือเชิงวฒันธรรมในการสร้างปราสาทศพ 
ของชาวพทุธลา้นนา,  (วทิยานิพนธ์พทุธศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาพระพทุธศาสนา, มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยั, 2553), หนา้ 49-51 
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2.2   แนวคิดและทฤษฏีทีเ่กีย่วข้องการศึกษา 

2.2.1   แนวคิดดา้นการอนุรักษพ์ฒันาศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย   
การอนุรักษว์ฒันธรรมไทยตอ้งอาศยัความร่วมมือกนัของคนในชุมชนและสังคมซ่ึงมี
วธีิการดงัน้ี  

1)     ศึกษา ค้นควา้ และการวิจัยวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมท้องถ่ินทั้ งท่ีมีการ
รวบรวมไวแ้ล้วและยงัไม่ได้ศึกษา เพื่อทราบความหมายและความส าคัญของ
วฒันธรรมในฐานะท่ีเป็นมรดกของไทยอย่างถ่องแท้  ซ่ึงความรู้ดงักล่าวถือเป็น
รากฐานของการด าเนินชีวิต เพื่อให้เห็นคุณค่า ท าให้เกิดการยอมรับ และน าไปใช้
ประโยชน์อยา่งเหมาะสม ต่อไป     

2)    ส่งเสริมให้ทุกคนเห็นคุณค่า  ร่วมกนัรักษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชาติและ
ของทอ้งถ่ินเพื่อสร้างความเขา้ใจและมัน่ใจแก่ประชาชนในการปรับเปล่ียนและ
ตอบสนองกระแสวฒันธรรมอ่ืน ๆ อยา่งเหมาะสม  

3)    รณรงคใ์ห้ประชาชนและภาคเอกชน ตระหนกัในความส าคญัของวฒันธรรมวา่เป็น
เร่ืองท่ีทุกคนตอ้งให้การรับผิดชอบร่วมกนัในการส่งเสริมสนบัสนุน ประสานงาน
การบริการความรู้  วชิาการและทุนทรัพยส์ าหรับจดักิจกรรมทางวฒันธรรม 

4)    ส่งเสริมและแลกเปล่ียนวฒันธรรมภายในประเทศและระหวา่งประเทศโดยการใช้
ศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นส่ือสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัเลือกสรรภูมิปัญญาท่ีก าลงั
สูญหายหรือท่ีสูญหายไปแลว้มาท าให้มีคุณค่าและมีความส าคญัต่อการด าเนินชีวิต
ในทอ้งถ่ินโดยเฉพาะพื้นฐานทางจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยม สนบัสนุนให้เกิด
การเผยแพร่และแลกเปล่ียนภูมิปัญญาและวฒันธรรมอย่างกวา้งขวางโดยให้มีการ
เผยแพร่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินต่าง ๆ ดว้ยส่ือและวธีิการต่าง ๆ  

5)    สร้างทศันคติ ความรู้ และความเขา้ใจว่าทุกคนมีหน้าท่ีเสริมสร้าง ฟ้ืนฟู และ การ
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและทางวฒันธรรมท่ีเป็นสมบัติของ
ชาติ  และมีผลโดยตรงของความเป็นอยู่ของทุกคนโดยการน าภูมิปัญญาท่ีผ่านมา
เลือกสรรกลัน่กรองดว้ยเหตุและผลอยา่งรอบคอบและรอบดา้นแลว้ไปถ่ายทอดให้
คนในสังคมไดรั้บรู้เกิดความเขา้ใจตระหนกัในคุณค่าคุณประโยชน์และปฏิบติัได้
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อย่างเหมาะสม โดยผ่านสถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษาและการจดักิจกรรม
ทางวฒันธรรมต่าง ๆ   

6)     จดัท าระบบเครือข่ายสารสนเทศทางด้านวฒันธรรมเพื่อเป็นศูนยก์ลางเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ผลงานเพื่อให้ประชาชนเข้าใจ  สามารถเลือกสรร ตดัสินใจและ
ปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบัการด าเนินชีวิตทั้งน้ีส่ือมวลชนควรมีบทบาทในการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนงานดา้นวฒันธรรมมากยิง่ข้ึนดว้ย 

7)     เสริมสร้างปราชญ์ทอ้งถ่ินโดยการส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพของ
ชาวบา้นผูด้  าเนินงานใหมี้โอกาสแสดงศกัยภาพดา้นภูมิปัญญา ความรู้ความสามารถ
อยา่งเตม็ท่ีมีการยกยอ่งประกาศเกียรติคุณในลกัษณะต่าง ๆ53 

  2.2.2   ความหมาย แนวคิด และทฤษฏีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

1)  แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจกล่าววา่ส่ิงท่ีจูงใจท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือกระตุน้ใหบุ้คคล 
 เกิดความพึงพอใจนั้นมี 4 อยา่งคือ 

1.1)   ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวตัถุ (Material  Inducement) ได้แก่เงินส่ิงของหรือสภาวะทาง
กายท่ีใหแ้ก่ผูป้ระกอบกิจกรรมต่าง ๆ  

1.2)   สภาพทางกายท่ีพึงปรารถนา (Desirable Physical Condition) คือส่ิงแวดล้อม
ในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคัญอย่างหน่ึงอันก่อให้เกิด
ความสุขทางกาย   

1.3)   ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (Ideal Benefaction) หมายถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีสนองความ
ตอ้งการของบุคคล      

1.4)   ผลประโยชน์ทางสังคม  (Association Attractiveness) คือความสัมพนัธ์ฉันท์
มิตรกบัผูร่้วมกิจกรรมอนัจะท าให้เกิดความผูกพนัความพึงพอใจและสภาพ
การอยู่ร่วมกนัอนัเป็นความพึงพอใจของบุคคลในดา้นสังคมหรือความมัน่คง
ในสังคมซ่ึงจะท าให้รู้สึกมีหลักประกันและมีความมัน่คงในการประกอบ
กิจกรรม54 

                                                           
53วชิยั  ภู่โยธิน  และคณะ, หนา้ท่ีพลเมืองวฒันธรรมและการด าเนินชีวติในสงัคม, (กรุงเทพ :อกัษรเจริญทศัน์, 2551) 
54สุเทพ พานิชพันธ์ุ, ความพึงพอใจของเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิต
การเกษตรจงัหวดัอุบลราชธานี,  (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิตสาขาส่งเสริมการเกษตรมหาวทิยาลยัแม่โจ,้ 
2541), หนา้ 5 
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2)    ปัจจยัหรือองคป์ระกอบท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือช้ีบ่งถึงปัญหาท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจใน
การท างานนั้นมี 3 ประการคือ       

2.1)   ปัจจยัดา้นบุคคล (Personal Factors) หมายถึงคุณลกัษณะส่วนตวัของบุคคลท่ี
เก่ียวข้องกับงานได้แก่ประสบการณ์ในการท างานเพศจ านวนสมาชิกใน
ความรับผิดชอบอายุเวลาในการท างานการศึกษาเงินเดือนความสนใจเป็น
ตน้       

2.2)   ปัจจัยด้านงาน  (Factor in the job) ได้แก่ลักษณะงานทักษะในการท างาน
ฐานะทางวิชาชีพขนาดของหน่วยงานความห่างไกลของบา้นและท่ีท างาน
สภาพทางภูมิศาสตร์ เป็นตน้ 

2.3)   ปัจจัยด้านการจัดการ  (Factors Controllable by Management) ได้แก่ความ
มัน่คงในงานรายรับผลประโยชน์โอกาสกา้วหนา้อ านาจตามต าแหน่งหนา้ท่ี
สภาพการท างานเพื่อนร่วมงานความรับผิดชอบการส่ือสารกบัผูบ้งัคบับญัชา
ความศรัทธาในตวัผูบ้ริหารการนิเทศงานเป็นตน้55 

3)  ทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
Kotler and Armstrong รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิด ข้ึนต้องมี ส่ิ งจูงใจ 
(Motive) หรือแรงขบัดนั (Drive) เป็นความตอ้งการท่ีกดดนัจนมากพอท่ีจะจูงใจให้
บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง  ซ่ึงความตอ้งการของ
แต่ละคนไม่เหมือนกัน  ความต้องการบางอย่างเป็นความต้องการทางชีววิทยา 
(Biological) เกิดข้ึนจากสภาวะตึงเครียด เช่น ความหิวกระหายหรือความล าบาก
บางอย่างเป็นความตอ้งการทางจิตวิทยา (Psychological) เกิดจากความตอ้งการการ
ยอม รับ  (Recognition) การยกย่อ ง (Esteem) ห รือการ เป็ น เจ้าของท รัพ ย์สิ น 
(Belonging) ความต้องการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลกระท าใน
ช่วงเวลานั้นความตอ้งการกลายเป็นส่ิงจูงใจเม่ือไดรั้บการกระตุน้อยา่งเพียงพอจนเกิด
ความตึงเครียดโดยทฤษฎีท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอบัรา
ฮมั มาสโลวแ์ละทฤษฎีของซิกมนัดฟ์รอยด์56  
 

                                                           
55ปรียากร  วงศอ์นุตรโรจน์, จิตวทิยาการบริหารงานบุคคล,  (กรุงเทพฯ : สหมิตรออฟเซท,2535), หนา้ 145-152 
56Kotler, Philip and Gary Armstrong.(2002). Principles of Marketing. 9th ed. New Jersey : Prentice-Hall, Inc 
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 3.1)   ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์(Maslow’s theory motivation)   
บราฮมั  มาสโลว์ (A.H.Maslow) ค้นหาวิธีท่ีจะอธิบายว่าท าไมคนจึงถูก
ผลกัดนัโดยความตอ้งการบางอยา่ง ณ เวลาหน่ึงท าไมคนหน่ึงจึงทุ่มเทเวลา
และพลงังานอย่างมากเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความปลอดภยัของตนเองแต่อีกคน
หน่ึงกลบัท าส่ิงเหล่านั้นเพื่อให้ไดรั้บการยกยอ่งนบัถือจากผูอ่ื้น ค าตอบของ
มาสโลว ์คือความตอ้งการของมนุษยจ์ะถูกเรียงตามล าดบัจากส่ิงท่ีกดดนั
มากท่ีสุดไปถึงน้อยท่ีสุดทฤษฎีของมาสโลวไ์ดจ้ดัล าดบัความตอ้งการตาม
ความส าคญั คือ 

3.1.1) ความต้องการทางกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการ
พื้นฐาน คือ อาหาร ท่ีพกั อากาศ ยารักษาโรค    

3.1.2) ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) เป็นความต้องการท่ี
เหนือกว่าความตอ้งการเพื่อความอยู่รอด เป็นความตอ้งการในด้าน
ความปลอดภยัจากอนัตราย    

3.1.3)   ความตอ้งการทางสังคม (Social Needs) เป็นการตอ้งการการยอมรับ
จากเพื่อน  

3.1.4)   ความตอ้งการการยกย่อง (Esteem  Needs) เป็นความตอ้งการการยก
ยอ่งส่วนตวัความนบัถือและสถานะทางสังคม    

3.1.5)   ความตอ้งการให้ตนประสบความส าเร็จ (Self – Actualization needs) 
เป็นความตอ้งการสูงสุดของแต่ละบุคคล ความตอ้งการท าทุกส่ิงทุก
อย่างได้ส าเร็จบุคคลพยายามท่ีสร้างความพึงพอใจให้กับความ
ตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกก่อนเม่ือความตอ้งการนั้นไดรั้บ
ความพึงพอใจความต้องการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตวักระตุ้นให้
บุคคลพยายามสร้างความพึงพอใจให้กบัความตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุด
ล าดบัต่อไปตวัอยา่ง เช่น คนท่ีอดอยาก (ความตอ้งการทางกาย) จะไม่
สนใจต่องานศิลปะช้ินล่าสุด (ความตอ้งการสูงสุด) หรือไม่ตอ้งการ
ยกย่องจากผู ้อ่ืนหรือไม่ต้องการแม้แต่อากาศท่ีบริสุทธ์ิ  (ความ
ปลอดภยั) แต่เม่ือความตอ้งการแต่ละขั้นไดรั้บความพึงพอใจแลว้ก็จะ
มีความตอ้งการในขั้นล าดบัต่อไป57  

  
                                                           
57 Maslow, Abrtam  Harlod. Motivation  and  Personality. 2 ed . New  York :Heper  and  Row, 1970 , 69-80 
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3.2)   ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด ์

ซิกมันด์ฟรอยด์ (S. M. Freud) กล่าวว่าความต้องการทางร่างกายเป็นความ
ตอ้งการตามธรรมชาติของคน  ซ่ึงคนทดัเทียมกบัสัตวป์ระเภทอ่ืน ๆ ความ
ตอ้งการเป็นพลงัชีวิต  ท าให้คนแสวงหาความสุขความพอใจจากส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกาย (Zone) ท่ีแตกต่างไปตามวยั  พฒันาไปเป็นตามขั้นตอนตามล าดบั
เร่ิมตน้จากแรกเกิดจนส้ินสุดในวยัรุ่น  พฒันาการน้ีเรียกว่า “ Psychhosexual 
developmental stage”58  

ขณะท่ี ชาริณี  เดชจินดาไดเ้สนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไวว้า่บุคคล
พอใจจะกระท าส่ิงใด ๆ ท่ีให้มีความสุขและจะหลีกเล่ียงไม่กระท าในส่ิงท่ีเขา
จะไดรั้บความทุกขห์รือความยากล าบากโดยอาจแบ่งประเภทความพอใจกรณี
น้ีได ้3 ประเภท คือ 
3.2.1)    ความพอใจด้านจิตวิทยา (Psychological Hedonism) เป็นทรรศนะ

ของความพึงพอใจวา่มนุษยโ์ดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุข
ส่วนตวัหรือหลีกเล่ียงจากความทุกขใ์ด ๆ  

3.2.2)   ความพอใจเก่ียวกับตนเอง (Egoistic Hedonism) เป็นทรรศนะของ
ความพอใจวา่มนุษยจ์ะพยายามแสวงหาความสุขส่วนตวัแต่ไม่จ  าเป็น
วา่การแสวงหาความสุขตอ้งเป็นธรรมชาติของมนุษยเ์สมอไป  

3.2.3)   ความพอใจเก่ียวกับจริยธรรม (Ethical Hedonism) ทรรศนะน้ีถือว่า
มนุษยแ์สวงหาความสุขเพื่อผลประโยชน์ของมวลมนุษยห์รือสังคมท่ี
ตนเป็นสมาชิกอยูแ่ละเป็นผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ผูห้น่ึงดว้ย59 

2.2.3   ความหมายและแนวคิดทางมานุษยดนตรีวทิยา (Ethnomusicology) 

1)   ความหมายของมานุษยดนตรีวทิยา (Ethnomusicology) 

                                                           
58 จิราภา  เตง็ไตรรัตน์และคณะ, จิตวทิยาทัว่ไป, ( ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2550), หนา้  326 
59ชรินี  เดชจินดา, ความพึงพอใจของผูป้ระกอบการต่อศูนยก์ าจดักากอุตสาหกรรม  แขวงแสมดา  เขตบางขุนเทียน

จงัหวดักรุงเทพมหานคร, (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลยัมหิดล, 2535), หน้า

121 
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มานุษยดนตรีวิทยาเป็นการศึกษาดนตรีท่ีก าลงัด าเนินอยู่ในปัจจุบนั ของสังคมใด
สังคมหน่ึง โดยศึกษาตวัดนตรี สังคม และวฒันธรรม โดยศึกษาคีตกวี นักดนตรี 
ผลงาน แนวคิดทางดนตรีของผูค้น การสร้างเคร่ืองดนตรี รูปแบบของดนตรี บท
เพลง การขบัร้อง การบรรเลง บทบาทหน้าท่ี และการใช้ดนตรีในโอกาสต่าง ๆ การ
ด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของดนตรีในสังคม การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ดนตรีกบัสังคม และวฒันธรรมของมนุษยใ์นทอ้งถ่ินต่างๆ เป็นการศึกษาดนตรีท่ีไม่
ตายตัว และไม่มีวนัจบส้ิน เน่ืองจากดนตรีมีการเปล่ียนแปลงไปตามสังคมอยู่
เสมอ  การศึกษาของมานุษยดนตรีวิทยา โดยมากเป็นการศึกษาดนตรีท่ีมีการสืบทอด
แบบมุขปาฐะ การท างานจึงเป็นการวิจยัภาคสนาม โดยการหาขอ้เท็จจริงจากแหล่ง
ต่าง ๆ ท่ีปรากฏในขณะนั้น โดยไม่จ  ากดัเวลา สถานท่ี และประเภทของดนตรี  

Ethnomusicology : ดุริยางคศาสตร์ชาติพนัธ์ุ หมายถึง การศึกษาดนตรีใด ๆ ก็ตามท่ี
รวมทั้งดนตรีและองค์ประกอบทางวฒันธรรมเขา้ไปด้วย เป็นการศึกษาดนตรีของ
กลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืน ๆ ซ่ึงปัจจุบนัแบ่งการศึกษาออกเป็น 2  ลกัษณะดว้ยกนัคือ  

1.1)   เป็นการศึกษาดนตรีใดๆก็ตามท่ีไม่ใช่ดนตรีตะวนัตก  (Non-Western Art  
Music) ซ่ึงรวมทั้งดนตรียโุรปโบราณและท่ีอ่ืน ๆ ท่ียงัคงเหลืออยู ่   

1.2) เป็นการศึกษาดนตรีทุกรูปแบบในทอ้งถ่ินในทอ้งถ่ินหน่ึงดนตรีพื้นเมืองดนตรี
ของชนกลุ่มนอ้ยดนตรีสมยันิยมดนตรีเพื่อการคา้ ฯลฯ 

ดุริยางคศาสตร์ชาติพนัธ์ุ มีความผกูพนักนัอยา่งใกลชิ้ดอยา่งแยกกนัไม่ออกกบั
มานุษยวิทยา (Anthropology) ศิลปวฒันธรรมเก่ียวข้องกับวฒันธรรมของ
มนุษย ์ และมนุษยเ์องเป็นผูใ้ห้คุณค่าของศิลปวฒันธรรมนั้น ๆ เม่ือไม่มีคุณค่า
ว ัฒนธรรมนั้ น ก็ จะจางห ายไปจากสั งคม  ดังนั้ นความ มี คุณ ค่ าของ
ศิลปวฒันธรรมจึงอยู่ท่ีความมีชีวิตอยู่  ความมีชีวิตคือ  การด าเนินชีวิตท่ีเร่ิม
จากส่ิงท่ีอยู่ใกล้ตวั การปรับตวัให้เขา้กบัสังคม (Socialization) และการอยู่ท่ี
ร่วมกนัในสังคม ดนตรีเก่ียวขอ้งกบัชีวติมนุษยต์ั้งแต่เกิดจนตายทั้งส่วนตวัและ
ส่วนรวมไม่วา่จะเป็นเพลงกล่อมเด็ก เพลงสอนเด็ก  เพลงเก๊ียว  เพลงแต่งงาน  
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เพลงสงกรานต์  เพลงเก่ียวขา้ว  เพลงเรือ  เพลงแหล่ ในทุก ๆ กิจกรรมของ
สังคมมีดนตรีเขา้ไปเก่ียวขอ้งในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง60  

2)  แนวคิดของนกัมานุษยดนตรีวทิยา 
มานุษยดุริยางควิทยาเป็นการศึกษาดนตรีท่ีก าลงัด าเนินไปในปัจจุบนัมีอยู่ปัจจุบนั 
โดยศึกษาตวัดนตรีเองแนวคิดทางดนตรีของผูค้นในการสร้างดนตรีการใชด้นตรีการ
ด ารงอยูแ่ละการเปล่ียนแปลงของดนตรีในทอ้งถ่ินต่าง ๆ ในแง่ของวธีิการศึกษาจะมุ่ง
ศึกษาภาคสนามเป็นส าคญั ซ่ึงเป็นการศึกษาท่ีไม่ตายตวัและไม่มีวนัจบส้ินเน่ืองจาก
ดนตรีมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ โดยสรุปการศึกษาทางมานุษยดุริยางควทิยาไวด้งัน้ี 

2.1)   มุ่งศึกษาเร่ืองราวทางดนตรีของมนุษยอ์ย่างลึกซ้ึงทั้งในดา้นตวัตนตรีเองและ
ดา้นวฒันธรรม 

2.2)   เป็นการศึกษาดนตรีท่ียงัมีชีวติอยูใ่นภาพรวมของธรรมชาติการสร้างสรรคข์อง
มนุษยชาติ (ซ่ึงโดยมากมกัจะเป็นแบบมุขปาฐะ)   

2.3)   เป็นการอธิบายขอ้เท็จจริงทางดนตรีในแง่ของเน้ือหาทางสังคมและวฒันธรรม
ทั้งวฒันธรรมเด่ียวและวฒันธรรมท่ีประสมประสานกนัระหว่างมนุษยก์ลุ่ม
ต่าง ๆ  

2.4)   มุ่งศึกษาภาคสนามโดยการหาขอ้เท็จจริงจากแหล่งต่าง ๆ ไม่จ  ากดั (รวมทั้ง
เอกสาร) ท่ีปรากฏอยูใ่นขณะนั้น61   

สรุปไดว้า่มานุษยดุริยางควิทยา (Ethnomusicology) เป็นการศึกษาทางดนตรีท่ี
มีอยูใ่นสังคม ซ่ึงดนตรีถือเป็นหน่ึงในวฒันธรรมของมวลมนุษยชาติท่ีสามารถ
เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาได้อย่างไม่หยุดน่ิงตราบใดท่ีวฒันธรรมยงัคง
ด าเนินอยู่ซ่ึงพร้อมเสมอส าหรับการเปล่ียนแปลงและมีมนุษย์เป็นผู ้คิด
สร้างสรรค์ดนตรีข้ึนเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองและสังคม 
รวมทั้งผลกระทบทางวฒันธรรมของมนุษยท่ี์มีผลต่อดนตรี 

 

                                                           
60สุกรี  เจริญสุข, ดุริยางคศาสตร์ชาติพนัธ์ุ,  (วารสารถนนดนตรี.  ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 12  (ตุลาคม 2430), 2530),หนา้ 38-41 
61ปัญญา  รุ่งเรือง,  หลกัมานุษยดุริยางควทิยา  (เอกสารการสอนมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2546), หนา้ 11 
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2.3  เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง        

 2.3.1 งานวจัิย 

ณรงค์  สมิทธิธรรม ไดศึ้กษาเร่ือง  วงตกเส้ง : ดนตรีแห่ในวิถีชีวิตของชาวล าปาง สรุป
เน้ือหาวา่   วงป่ีพาทยล์า้นนาเป็นวงดนตรีแห่ชนิดหน่ึงของชาวบา้นในจงัหวดัล าปางท่ี
เรียกวา่ “วงพาทย”์  หรือ “วงป้าดก๊อง” วา่ มีลกัษณะคลา้ยกบัวงป่ีเคร่ืองคู่ของภาคกลาง
และมีเคร่ืองดนตรีมอญผสมอยู ่ ดว้ยวงพาทยข์องชาวล าปางนั้นประกอบดว้ย ระนาดเอก  
ระนาดทุ้ม  ฆ้องวงใหญ่  แนหน้อยแนหลวง  ตะโพนมอญ  กลองรับหรือกลองตัด 
ส้ิงสว่า  หรือ  ฉาบใหญ่ วงพาทยข์องล าปางแต่เดิมนั้นไม่มีระนาดผสมอยู่ดังเช่นใน
ปัจจุบนั เพิ่งจะมีการน าเขา้มาผสมในวงพาทยใ์นสมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสองท่ีผา่นมาน้ี
เอง  ปัจจุบนับางทอ้งถ่ินนิยมน าเอาเคร่ืองดนตรีตะวนัตก เช่น  กีตาร์คียบ์อร์ด  กลองชุด  
และเคร่ืองเสียงเข้ามาผสมในวงพาทย์ เพื่อสร้างสีสันในการบรรเลงให้หลากหลาย
ออกไป  ส่วนมากวงดนตรีแบบน้ีจะเป็นท่ีนิยมตามชนบท  ตามชานเมืองใช้บรรเลงทั้ง
งานมงคลและอวมงคล62 

ปานจรี  ดีอนันต์ลาภ  ได้ศึกษาเร่ือง  การสืบทอดวงป้าดในอ าเภอเมืองจงัหวดัล าปาง  
สรุปผลการศึกษาไดว้่า  การสืบทอดวงป้าดเมืองส่วนใหญ่  เป็นการสืบทอดจากบรรพ
บุรุษ  แสดงให้เห็นวา่ครอบครัวยงัเป็นพื้นฐานส าคญัในการปลูกฝังต่างๆ ให้กบัสมาชิก  
ส่ิงแวดลอ้มในครอบครัวจะเป็นตวัสร้างลกัษณะนิสัย  ความชอบ  และความคุน้เคยได้
เป็นอย่างดี  ถึงแมว้่าสมาชิกจะไม่ได้รับการสืบทอดโดยตรงจากการท่ีได้สัมผสักบัวง
ป้าดเมืองตลอดทั้ งชีวิต  ท าให้เกิดการซึมซับด้านบทเพลง  วฒันธรรม  อย่างน้อยก็
สามารถถ่ายทอดใหค้นรุ่นหลงัไดท้ราบวา่  วงป้าดมีลกัษณะอยา่งไร63 

พิพัฒน์พงศ์ มาศิริ ไดศึ้กษาเร่ือง  ป้าดก๊อง: วงป่ีพาทยล์า้นนาในบริบทสังคมเชียงใหม่
ปัจจุบนั  สรุปผลการศึกษาไดว้่า  ป้าดก๊อง  เป็นวงดนตรีพื้นเมืองท่ีมีลกัษณะของวงป่ี
พาทยท่ี์เกิดจากการผสมผสานทางวฒันธรรมระหวา่งรูปแบบของดนตรีไทยและดนตรี

                                                           
62ณรงค ์ สมิทธิธรรม, วงตกเสง้:ดนตรีแห่ในวถีิชีวติของชาวล าปาง, วทิยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา
บณัฑิต  สาขาวฒันธรรมศึกษา, ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวฒันธรรมศึกษา. มหาวทิยาลยัมหิดล, 
2541)  
63ปานจรี  ดีอนนัตล์าภ,  การสืบทอดวงป้าดในอ าเภอเมือง  จงัหวดัล าปาง,  ( วทิยานิพนธ์ ศป.ม. (มานุษยดุริยางค

วทิยา),  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2549), หนา้ 91 
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ลา้นนาผา่นนกระบวนการขดัเกลาจากสถาบนัทางสังคมต่างๆ ไดแ้ก่ คุม้เจา้หรือวงั วดั 
และชุมชนท่ีป้าดก๊องถูกน าเขา้ไปมีความสัมพนัธ์ในโครงสร้างเหล่านั้น  จนกระทั่ง
ปรากฏรูปแบบของป้าดก๊องท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์และมีความเป็นดนตรีล้านนาใน
ลกัษณะของเคร่ืองดนตรี  บทเพลง และรูปแบบการผสมวง  ส าหรับการศึกษาเก่ียวกบั
บทบาทและความสัมพนัธ์ของป้าดก๊องในสังคมชาวบา้นเชียงใหม่นั้นพบวา่ป้าดก๊องเป็น
วงดนตรีท่ีมีความผูกพนักับวิถีการด ารงชีวิตของชาวบ้านดังปรากฏการณ์ท่ีชาวบ้าน
น าเอาป้าดก๊องเข้าไปแห่ประโคมในกิจกรรมทางประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ ได้แก่ 
พิธีกรรมทางพุทธศาสนา  พิธีกรรมฟ้อนผี  และพิธีกรรมในการด ารงชีวติการผสมผสาน
ดนตรีสมยัใหม่หรือรูปแบบประยุกต์  เป็นการปรับตวัของดนตรีพื้นเมืองเพื่อสามารถ
ด ารงอยูใ่นสภาวะการเปล่ียนแปลงทางสังคมเชียงใหม่ปัจจุบนั64  

  2.3.2  เอกสารและหนังสือ 

ฉลาดชาย รมิตานนท์   ได้เขียนในหนังสือ “ผีเจ้านาย” สรุปเน้ือหาว่า  “วงป่ีพาทย์
พื้น เมืองล้านนา”  เป็นวงดนตรีท่ี มีอาชีพรับจ้างบรรเลงในงานไหว้ครูผีเจ้านาย
โดยเฉพาะหรือเป็นหลกั  วงดนตรีประเภทน้ีมีมากในเขตอ าเภอดอยสะเก็ด สันทราย 
สารภี และมีช่ือเสียงโด่งดงัแตกต่างกนัรวมทั้งราคาก็แตกต่างกนัดว้ยขอ้ท่ีน่าสังเกตก็คือ
การผสมกนัระหวา่งของเก่าและของใหม่ไดอ้ยา่งไม่ขดัเขิน  จะเห็นไดจ้ากเคร่ืองดนตรีท่ี
เราอาจถือวา่เป็นของเก่าของทอ้งถ่ิน หรือเป็นของไทย เช่น ระนาด ป่ีแน ส่วนท่ีเป็นของ
ตะวนัตกก็มี กลองชุด กลองท่ีใช้บรรเลงในวงลาตินอเมริกา กีตาร์ไฟฟ้า ลูกแซ็กและ  
แทมบูลิน เพลงท่ีใชบ้รรเลงก็มีทั้งเพลงพื้นเมืองเหนือ เพลงไทยเดิม เพลงลูกทุ่ง เพลงลูก
กรุง และเพลงสากล เพลงแทบทุกเพลงจะบรรเลงในจงัหวะท่ีเร็ว และกระแทกกระทั้น 
หากวงดนตรีเล่นเพลงช้า บรรดาเจ้าทั้ งหลายก็จะตะโกนเรียกร้องขอเพลงม่วน ๆ 
หมายถึง เพลงมนั ๆ ในจงัหวะเร็ว ๆ65        

ธีรยุทธ  ยวงศรี ไดเ้ขียนในหนงัสือ “การดนตรี การขบั การฟ้อน ลา้นนา” สรุปเน้ือหาวา่
ดนตรีของชาวหริภุญไชยในระยะแรก น่าจะเป็น “วงพาทยฆ์อ้ง” หรือ ป้าดฆอ้ง ในภาษา
ถ่ินลา้นนา ดงัมีปรากฏในศิลาจารึกบางแห่งชดัเจน นอกจากนั้นยงัมีเคร่ืองดนตรีบางช้ิน
ท่ี ใช้ผสมวงฯ บรรเลงมาจน ถึงทุกว ัน น้ีอย่างน้อย  2 ชนิด  ได้แก่  ป่ี มอญ  และ              

                                                           
64พิพฒัน์พงศ ์ มาศิริ, ป้าดก๊อง : วงป่ีพาทยล์า้นนาในบริบทสงัคมเชียงใหม่, หนา้  4-5 
65ฉลาดชาย  รมิตานนท,์ ผีเจา้นาย.  (เชียงใหม่: โรงพิมพม่ิ์งเมือง, 2545)  
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กลองเต่งถ้ิง วงพาทย-์ฆอ้ง หรือวงป้าด-ก๊อง ไม่มี ระนาดเอกและระนาดทุม้ ซ่ึงตรงกบั
การผสมวงป่ีพาทยเ์คร่ือง 5 อยา่งเบาในสมยัสุโขทยัและอยุธยาตอนตน้ของภาคกลาง ดงั
เอกสารทางวชิาการท่ีปรากฏอยูใ่นปัจจุบนั ส่วนระนาดเอกไม ้และระนาดทุม้ไม ้ท่ีเขา้มา
ผสมวงอยู่ด้วยขณะน้ี น่าจะเกิดในช่วงพุทธศกัราช 2306-2413 สมยัพระเจา้กาวิโรรส     
สุริยวงษ์ เจา้ผูค้รองนครเชียงใหม่องค์ท่ี 6 พระองค์เคยศึกษาท่ีกรุงเทพฯ เป็นเวลานาน
พอสมควรก่อนท่ีจะกลบัมาครองนครเชียงใหม่ ดงัมีหลกัฐานชดัเจนวา่เป็นผูน้ าครูดนตรี 
(ป่ีพาทย)์ ช่ือ นายเพิ่ม ชาวนครไชยศรี สามีกบันางจาด ภรรยา มาสอน (ร า) ละครในคุม้
ดว้ย ซ่ึงบรรดาศิษยข์องครูทั้งสองน้ี ได้กลายเป็นก าลงัส าคญัในการถ่ายทอดวิชาของ
พระราชชายา เจา้ดารารัศมี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 5  
แห่งราชวงศจ์กัรี66  

สน่ัน  ธรรมธิ  หนงัสือ  ดนตรีไทยอุดมศึกษา คร้ังท่ี 17 สรุปเน้ือหาวา่วงป่ีพาทยพ์ื้นเมือง
ล้านนาเป็นวงดนตรีประเภทป่ีพาทย ์เคร่ืองดนตรีทุกช้ินมีเสียงดงัมาก ประกอบด้วย
เคร่ืองเป่าและเคร่ืองตี เคร่ืองเป่าเป็นเคร่ืองเป่าท่ีเรียกว่า “แน” มี 2 เลา ด้วยกนั คือแน
หนอ้ย (ขนาดเล็ก) และแนหลวง (ขนาดใหญ่) ส่วนเคร่ืองตีไดแ้ก่ ระนาดเอก ระนาดทุม้ 
(เรียก-ป้าดไม)้ ระนาดเอกเหล็ก (เรียก-ป้าดเหล็ก) ฆอ้งวงใหญ่ (เรียก-ป้าดก๊อง) ฉ่ิง ฉาบ
ขนาดกลาง (เรียก-สว่า) กลองสองหน้า (เรียกกลองป่งโป้ง) กลองใหญ่คล้ายตะโพน
มอญ (เรียกกลองเต่งถ้ิง) ช่ือวง “เต่งถ้ิง” ไดจ้ากเสียงกลองใหญ่ท่ีดงั “เต่ง-ถ้ิง” โอกาสท่ี
บรรเลง    มีหลายโอกาสไดแ้ก่งานบุญของวดั แห่ขบวน งานศพ งานฟ้อนผี นอกจากน้ี
ยงัใช้ประกอบการบรรเลงชกมวย การฟ้อนเชิง ฟ้อนดาบ และฟ้อนม่านมุย้เชียงตาอีก
ดว้ย  จะเห็นไดว้า่ ค  าวา่ “ป้าด” นั้นน่าจะเพี้ยนมาจากค าวา่ “พาทย”์ หรือ “ภิภาด” วงป้าด
ประกอบดว้ยเคร่ืองดนตรี คือ แนหน้อย แนหลวง ป้าดเอก ป้าดทุม้ ป้าดเหล็ก ป้าดก๊อง 
กลองเต่งถ้ิง กลองป่งโป้งและสวา่ นิยมใชใ้นการแห่ประโคมในพิธีกรรมต่าง ๆ ของชาว
ลา้นนา67   

 

  
                                                           
66ธีรยทุธ  ยวงศรี,  การดนตรี การขบั การฟ้อน ลา้นนา, (เชียงใหม่: ส านกัพิมพต์รัสวนิ.ดนตรีไทยอุดมศึกษา          
คร้ังท่ี 26, เชียงใหม่: เฮทกรุ๊ป, 2540) 
67สนัน่  ธรรมธิ,  ลกัษณะดนตรีพ้ืนบา้นลา้นนา : บทบาทหนา้ท่ีแฝงเร้น. ในดนตรีไทยอุดมศึกษา คร้ังท่ี 17 (เชียงใหม่ 
: โรงพิมพช์า้งเผือก,  2538) 
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2.4  กรอบแนวคิดการศึกษา         

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  เป็นการศึกษารูปแบบการจดัการวงป่ีพาทยล์้านนาในจงัหวดัเชียงใหม่  เป็น
การศึกษาเน้ือหาและเป้าหมายของการศึกษาไปพร้อม ๆ  กนั โดยผูศึ้กษามีความเช่ือวา่  การจดัการวง
ป่ีพาทยล์า้นนาท่ีมีอยู่แลว้  มีระบบการจดัการทางเศรษฐกิจดว้ยตวัเองมีความสัมพนัธ์กบัโครงสร้าง
ทางสังคม  ประเพณี  และศิลปวฒันธรรมอนัเป็นการอนุรักษ์และพฒันาวงป่ีพาทย์ลา้นนาเพื่อการสืบ
ทอดอตัลักษณ์ทางวฒันธรรมในจงัหวดัเชียงใหม่  แนวคิดท่ีใช้ในการอธิบายในการศึกษาคร้ังน้ี          
ผูศึ้กษาไดใ้ชแ้นวคิดดา้นการอนุรักษ ์ พฒันา  ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย  แนวคิดและทฤษฏีท่ี
เก่ียวกบัความพึงพอใจ  และแนวคิดทางมานุษยดนตรีวทิยา  มาใชใ้นการวเิคราะห์และอธิบาย       
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กรอบแนวคิดการศึกษา 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที ่ 2.1  กรอบแนวคิดการศึกษา 

บริบทวงป่ีพาทย์ล้านนา 

ชุมชนและสังคมในจังหวดัเชียงใหม่ 

 

การจัดการวงป่ีพาทย์ล้านนา 

- องค์ประกอบของวงป่ีพาทย์

ลา้นนา 

- การประสมวงป่ีพาทยล์า้นนา 

รูปแบบพื้นเมือง และรูปแบบ

ประยกุต ์

- คุณค่าและบทบาทหน้าท่ีของ

วงป่ีพาทยล์า้นนา   

- เทคนิคการบรรเลง 

- บทเพลงท่ีใชบ้รรเลง 
 

สภาพการณ์และปัญหาของการ

ด าเนินการของวงป่ีพาทย์ล้านนาใน

จังหวดัเชียงใหม่  

-  ส ารวจวงป่ีพาทย์ล้านนาในเขต

จงัหวดัเชียงใหม่ 

-  คดัเลือกตวัอยา่ง (Sampling) วงป่ี

พาทยล์า้นนาท่ีท าการศึกษา 

- การศึกษาตวัอย่าง (Sample) วงป่ี

พาทย์ล้านนาในจงัหวดัเชียงใหม่

คณะเพชรพยอม คณะหนองส่ี

แจงศิลป์ และคณะป่าบงศิลป์  

- วิ เคราะห์สภาพการณ์   ปัญหา 

ความส าเร็จของวงป่ีพาทยล์า้นนา 
 

วิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบและ
วธีิการจัดการอนุรักษ์และพัฒนาวงป่ี
พาทย์ล้านนาเพื่ อการสืบทอดอัต
ลกัษณ์ทางวฒันธรรม  

  
   

รูปแบบและวิธีการจัดการอนุรักษ์
และพัฒนาวงป่ีพาทย์ล้านนาเพื่อ
ก าร สื บ ท อด อั ต ลั ก ษ ณ์ ท าง
วฒันธรรม   

  


