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บทที ่3 

 

วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 
 

วิทยานิพนธ์เร่ือง “การจดัการอนุรักษ์และพฒันาวงป่ีพาทยล์้านนาเพื่อการสืบทอดอตัลักษณ์ทาง
วฒันธรรมในจงัหวดัเชียงใหม่”  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมา  บริบททางสังคม
วฒันธรรมของวงป่ีพาทยล์า้นนาและศึกษารูปแบบ  วธีิการจดัการ  สภาพปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อการ
ด ารงอยู่ของวงป่ีพาทยล์า้นนา  เสนอรูปแบบและวิธีการจดัการอนุรักษ์และพฒันาวงป่ีพาทยล์า้นนา
เพื่อการสืบทอดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมและให้เป็นตวัอยา่งของการจดัการส าหรับวงป่ีพาทยล์า้นนา
อ่ืน ๆ ต่อไป  มีขั้นตอนและวธีิการศึกษาประกอบดว้ยหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี  

   

3.1     รูปแบบการศึกษา         
3.2     การศึกษาภาคเอกสารทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎี    
3.3     การศึกษาวงป่ีพาทยล์า้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่ 

3.3.1  การศึกษาและส ารวจวงป่ีพาทยล์า้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่ 
3.3.2  การสุ่มตวัอยา่ง (Sampling) วงป่ีพาทยล์า้นนาเพื่อการศึกษาคร้ังน้ี 
3.3.3  การศึกษาตวัอยา่ง (Sample) วงป่ีพาทยล์า้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่ 

3.4     การศึกษาเพื่อหารูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมในจดัการอนุรักษ์และพฒันาวงป่ีพาทย์
ลา้นนาเพื่อการสืบทอดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
3.4.1   การศึกษาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของภาคประชาชน  นกัวชิาการต่อวิธีการ

จัดการอนุรักษ์และพัฒนาวงป่ีพาทย์ล้านนาเพื่อการสืบทอดอัตลักษณ์ทาง
วฒันธรรม 

3.4.2 การศึกษาวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบและวิธีการจดัการอนุรักษ์และพฒันาวงป่ีพาทย ์
ลา้นนาเพื่อการสืบทอดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
ก.  การอนุรักษพ์ฒันาวงป่ีพาทยล์า้นนา 
ข.  การพฒันาวงป่ีพาทยล์า้นนา 

3.5     ตวัแบบ (Model) การจดัการอนุรักษ์และพฒันาวงป่ีพาทย์ล้านนาเพื่อการสืบทอดอตั
ลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
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3.5.1  รูปแบบของวงป่ีพาทยล์า้นนา 
3.5.2   การจดัการอนุรักษว์งป่ีพาทยล์า้นนา 
3.5.3   การจดัการพฒันาวงป่ีพาทยล์า้นนา 
 

ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
3.1  รูปแบบกำรศึกษำ 

เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาบริบทเก่ียวกบัประวติัความเป็นมา  บริบท
ทางสังคมวฒันธรรมของวงป่ีพาทย์ล้านนาและศึกษารูปแบบ วิธีการจดัการสภาพปัญหาท่ีส่งผล
กระทบต่อการด ารงอยู่ของวงป่ีพาทยล์า้นนาเสนอรูปแบบและวิธีการจดัการอนุรักษ์และพฒันาวงป่ี
พาทยล์า้นนาเพื่อการสืบทอดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมและให้เป็นตวัอยา่งของการจดัการส าหรับวงป่ี
พาทยล์้านนาอ่ืน ๆ ต่อไป  มีวิธีการศึกษาในรูปแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary Research) และ
น าเสนอผลการวจิยัในรูปแบบพรรณนา 

 
3.2 กำรศึกษำภำคเอกสำร ทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดทฤษฎ ี     

เป็นขั้นตอนการศึกษาภาคเอกสารเพื่อทบทวนวรรณกรรมและสถานะภาพความรู้ในบริบทท่ีเก่ียวกบั
ประวติัความเป็นมา  องค์ประกอบ  คุณลกัษณะ  คุณค่าของวงป่ีพาทยล์า้นนารวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี โดยท าการศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร ในห้องสมุด
ของสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ  ดว้ยวิธีการสืบคน้ขอ้มูล และเรียบเรียงล าดบัความส าคญัซ่ึงประกอบดว้ย
หวัขอ้ดงัน้ี 

3.2.1   สถานะภาพความรู้ท่ีเก่ียวกบัวงป่ีพาทยล์า้นนา     
1)   ประวติัความเป็นมาของวงป่ีพาทยล์า้นนา     

1.1)   วงป่ีพาทยล์า้นนาจากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์   
1.2)   วงป่ีพาทยล์า้นนาจากต านานพื้นเมืองและวรรณกรรมลา้นนา 
1.3)    อิทธิพลดนตรีราชส านกัสยามท่ีมีต่อวงป่ีพาทยล์า้นนา 

2)   องคป์ระกอบของวงป่ีพาทยล์า้นนา     
2.1)   คุณลกัษณะของเคร่ืองดนตรีในวงป่ีพาทยล์า้นนา 
2.2) การประสมวงป่ีพาทยล์า้นนารูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบประยกุต ์
2.3)   บทเพลงท่ีใชบ้รรเลง     
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3)   คุณค่าและบทบาทหนา้ท่ีของวงป่ีพาทยล์า้นนา    
3.1)  พิธีกรรมทางพุทธศาสนา      
3.2)  พิธีกรรมเก่ียวในพิธีกรรมฟ้อนผ ี     
3.3)  พิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวติ   

3.2.2   แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา   
3.2.3   เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.2.4   กรอบแนวคิดการศึกษา 

ซ่ึงรายละเอียดไดน้ าเสนอในบทท่ี  2 
 

3.3  กำรศึกษำวงป่ีพำทย์ล้ำนนำในจังหวดัเชียงใหม่ 
เป็นขั้นตอนการศึกษาในบริบทท่ีเก่ียวกับประวติัความเป็นมาของวงป่ีพาทย์ล้านนาในจังหวดั
เชียงใหม่ สภาพการณ์และปัญหาของการด าเนินการของวงป่ีพาทยล์้านนาในจงัหวดัเชียงใหม่เป็น
การศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม  ซ่ึงมีขั้นตอนของการศึกษาตามล าดบัดงัน้ี  

3.3.1   กำรศึกษำและส ำรวจวงป่ีพำทย์ล้ำนนำในจังหวัดเชียงใหม่   ในการศึกษาวงป่ีพาทย์
ลา้นนาในคร้ังน้ี  ไดท้  าการส ารวจหารายช่ือวงป่ีพาทยล์า้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้
วธีิการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) จากนกัดนตรีวงป่ีพาทยล์า้นนา
ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 50 คน โดยวิธีการสุ่มตวัอย่าง (Sampling) ซ่ึงเป็นการสุ่ม
ตวัอยา่งสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) เพื่อสอบถามถึงวงป่ีพาทยล์า้นนาวา่มีวง
อะไรบา้งและอยูใ่นเขตพื้นท่ีใดบา้งผลการสัมภาษณ์ไดร้ายช่ือและท่ีตั้งวงป่ีพาทยล์า้นนา
ในจงัหวดัเชียงใหม่จ  านวน 41 วง ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 
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ตำรำงที ่3.1   ช่ือและท่ีตั้งวงป่ีพาทยล์า้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ล ำดับ  ช่ือคณะวงป่ีพำทย์ล้ำนนำ      ทีต่ั้ง 

    1  คณะหวัฝายชา้งคลาน  บา้นเลขท่ี 106 ชุมชนหวัฝาย ต าบลชา้งคลาน  
        อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
    2  คณะรักษศิ์ลป์   บา้นเลขท่ี 59/34  ถนนสุริยวงศ ์ ต าบลหายยา 
       อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
    3  คณะศิษยเ์จา้พอ่สิงห์ด่าน  บา้นเลขท่ี 39  ซอย  8  ถนนโชตนา    
        ต าบลชา้งเผอืก  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
    4  คณะกอ้งฟ้า     บ้านเลขท่ี  5/2 หมู่ ท่ี  4 ต าบลป่าแดด  อ าเภอเมือง
        จงัหวดัเชียงใหม่ 

5     คณะวดัเกาะกลาง      เลขท่ี 67 หมู่ท่ี 8 บา้นเกาะกลาง  ต าบลป่าแดด  
      อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

    6  คณะล่ามชา้งเวยีงพิงค ์  บา้นเลขท่ี 32 ถนนมูลเมือง ซอย 7 ต าบลศรีภูมิ  
        อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
   7  คณะน ้าบ่อเยน็ศิลป์              บ้านเลขท่ี  32/3 หมู่  11 ต าบลป่าแดด  อ าเภอเมือง
         จงัหวดัเชียงใหม่ 
   8  คณะเสน่ห์ลา้นนา    บา้นเลขท่ี 21 หมู่ 2 บา้นป่าข่อยใต ้   
        ต าบลสันผเีส้ือ  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม ่
   9  คณะท่าใหม่อิศิลป์      บา้นเลขท่ี 114/2 หมู่ 5 ต าบลป่าแดด  
        อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

10   คณะมิตรแกว้สหายค า  บา้นดอนชยั  ต าบลป่าแดด  อ าเภอเมือง  
        จงัหวดัเชียงใหม ่

  11   คณะน ้าโจ ้     บา้นเลขท่ี 53/1 หมู่ 6 ต  าบลดอนแกว้   
        อ าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่ 
  12   คณะหนองส่ีแจ่งศิลป์  บา้นเลขท่ี 137 หมู่ 8 ต าบลหนองส่ีแจ่ง  
        อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 

13   คณะป่าบงศิลป์   บ้านเลขท่ี   113 หมู่   4  ต าบลป่าบง  อ าเภอสารภี
        จงัหวดัเชียงใหม่   

  14              คณะสันตน้กอกศิลป์        เลขท่ี 53 หมู่ 3 ต  าบลดอนแกว้ อ าเภอสารภี 
        จงัหวดัเชียงใหม ่
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ตำรำงที ่3.1   (ต่อ) 

ล ำดับ  ช่ือคณะวงป่ีพำทย์ล้ำนนำ      ทีต่ั้ง 

15   คณะเทพประสิทธ์ิศิลป์  บา้นเลขท่ี 1 หมู่ 8 ต าบลบา้นแหวน   
       อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
16  คณะวงัสิงห์ค าใต ้   บ้านน ้ าโท้งหมู่  2 ต าบลสบแม่ข่ า  อ าเภอหางดง 
        จงัหวดัเชียงใหม่ 
17  คณะเทพประสิทธ์ิศิลป์  บา้นเลขท่ี 1 หมู่ 8 ต าบลบา้นแหวน   
        อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
18  คณะวงัสิงห์ค าใต ้    บ้านน ้ าโท้งหมู่  2 ต าบลสบแม่ข่ า  อ าเภอหางดง 
        จงัหวดัเชียงใหม่ 
19  คณะลา้นนาศิลป์   บา้นหนองค า ต าบลสบแม่ข่า  อ าเภอหางดง 
        จงัหวดัเชียงใหม่ 
20  คณะนาคทนัฑ์   บา้นเลขท่ี 100 ซอย 5 บา้นตน้โชค    
        ต าบลหนองตอง  อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
21  คณะดอกรักศิลป์         บา้นเลขท่ี 28 หมู่ 9 ต าบลหนองตอง    
        อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
22  คณะราชพฤกษ ์   บา้นตองกาย ต าบลหนองควาย  อ าเภอหางดง 
        จงัหวดัเชียงใหม ่
23  คณะสกาวใจ     บา้นตน้ง้ิว ต าบลสันผกัหวาน  อ าเภอหางดง  
        จงัหวดัเชียงใหม ่
24  คณะธนรัตน์ศิลป์    บา้นตน้โชค ต าบลยหุวา่ อ าเภอสันป่าตอง   
        จงัหวดัเชียงใหม ่
25  คณะมะกบัตอง   หมู่ท่ี 11 บา้นทุ่งป่าคาเหนือ  ต าบลทุ่งป๊ี  
        อ าเภอแม่วาง  จงัหวดัเชียงใหม่  
26  คณะเทพวรารัตน์    บา้นเลขท่ี 56 หมู่ 8 บา้นป่าบง ต าบลสันกลาง 
         อ าเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
27  คณะลูกเวยีงกาน   บา้นท่ากาน หมู่ 5 ต าบลบา้นกลาง  
        อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
28              รุ่งเพชรบรรเลงศิลป์   บา้นเลขท่ี  5/8 หมู่ท่ี 2 ต าบลบา้นกลาง    
         อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ตำรำงที ่3.1   (ต่อ) 

ล ำดับ  ช่ือคณะวงป่ีพำทย์ล้ำนนำ      ทีต่ั้ง 

29              คณะสามสายศิลป์       บา้นเลขท่ี 236 หมู่ 8 บา้นป่าบง ต าบลสันกลาง  
        อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
30  คณะจ๋อมตองศิลป์         บา้นเลขท่ี 127 หมู่ท่ี 3 ต าบลบา้นหลวง  
       อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
31  คณะบีเอน็บา้นนอ้ย   หมู่ท่ี  11 บา้นนอ้ย ต าบลสันก าแพง  
        อ าเภอสันก าแพง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
32  คณะบวกคา้งศิลป์        บา้นเลขท่ี 34 หมู่ท่ี 1 ต าบลบวกคา้ง  
        อ าเภอสันก าแพง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
33  คณะเพชรรุ่งนาฏราช         บา้นเลขท่ี 14/2 หมู่ท่ี 4 บา้นดงข้ีเหล็ก   
        ต าบลแช่ชา้ง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 
34  คณะเพชรลา้นตอง   บา้นลา้นตอง หมู่ 3 ต าบลหว้ยทราย  
        อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 
35  คณะเพชรพยอม   บา้นเลขท่ี 1 หมู่ 1 ต าบลสันทรายหลวง  
         อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
36  คณะพลงัหนุ่ม   บา้นแม่ยอ่ย  หมู่ 2 ต าบลสันทรายนอ้ย    
        อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
37  คณะขวญัใจแม่หมา้ย  ต าบลเมืองเล็น อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

38              คณะเชียงยนื     บา้นเลขท่ี 54/1หมู่ 2 ต  าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม 
        จงัหวดัเชียงใหม ่    
39               คณะเบิกฟ้าลา้นนา   เลขท่ี 101/104 หมู่ท่ี 1 ต  าบลริมใต ้อ าเภอแม่ริม  
       จงัหวดัเชียงใหม ่
40             คณะฆอ้งแสนเสียง     บา้นเลขท่ี 19 หมู่ท่ี 10 บา้นโฮ่งนอก    
                    ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม  จงัหวดัเชียงใหม่ 
41            คณะเอกลกัษณ์ศิลป์   บา้นเลขท่ี 63/1 ซอย 4 บา้นป่าไผ ่   
        ต าบลเหมืองแกว้ อ าเภอแม่ริม  จงัหวดัเชียงใหม่ 
42  คณะศิษยเ์พชรพยอม  บา้นเลขท่ี 40 หมู่ 8 ต  าบลเหมืองแกว้    
         อ าเภอแม่ริม  จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ตำรำงที ่3.1   (ต่อ) 

ล ำดับ  ช่ือคณะวงป่ีพำทย์ล้ำนนำ      ทีต่ั้ง 

43  คณะเพชรลา้นนาศิลป์   บา้นแม่นาป้าก ต าบลแม่หอพระ อ าเภอแม่แตง 
         จงัหวดัเชียงใหม ่

 
3.3.2   กำรสุ่มตัวอย่ำง (Sampling) วงป่ีพำทย์ล้ำนนำเพือ่กำรศึกษำคร้ังนี ้    

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษามีเป้าหมายท่ีจะศึกษาตวัอย่าง (Sample) วงป่ีพาทย์ล้านนา
จ านวน 3 คณะ  โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่ง (Sampling) วงป่ีพาทยล์า้นนาเพื่อท าการศึกษาคร้ัง
น้ี  ใช้วิธีการสุ่มตวัอยา่งอย่างง่าย (Simple Random Sampling)โดยวิธีจบัสลาก (Lottery) 
วงป่ีพาทย์ล้านนาในจงัหวดัเชียงใหม่จ  านวน 3 คณะ  จากคณะวงป่ีพาทย์ล้านนาใน
จงัหวดัเชียงใหม่ทั้งหมด 41 คณะ  ซ่ึงไดผ้ลการสุ่มตวัอยา่ง (Sampling) วงป่ีพาทยล์า้นนา
เพื่อท าการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
1)   คณะเพชรพยอม 
2)  คณะหนองส่ีแจ่งศิลป์ 
3)  คณะป่าบงศิลป์  

  

3.3.3  กำรศึกษำตัวอย่ำง (Sample) วงป่ีพำทย์ล้ำนนำในจังหวดัเชียงใหม่    

ในขั้นตอนต่อไปน้ีจะเป็นการศึกษาตัวอย่าง (Sample) วงป่ีพาทย์ล้านนาในจังหวดั
เชียงใหม่ จ  านวน 3 คณะ  คือ  คณะเพชรพยอม  คณะหนองส่ีแจ่งศิลป์  คณะป่าบงศิลป์
ในรายละเอียดท่ีเก่ียวกบัประวติัความเป็นมา  องค์ประกอบของวงเคร่ืองดนตรี  รูปแบบ
และเทคนิควิธีการบรรเลง  ตลอดจนบทเพลงท่ีใช้บรรเลงและสมาชิกนักดนตรีซ่ึงเป็น
การศึกษาภาคสนามดว้ยวิธีการสังเกตการณ์  และสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured  
Interview) จากนกัดนตรีป่ีพาทยล์า้นนาของทั้งสามวงนั้น และนกัวชิาการสาขาดนตรีการ
เลือกตวัอย่าง (Sample) ใชว้ิธีการการสุ่มแบบจงใจ (Purposive Sampling) อยา่งไม่จ  ากดั
จ านวนผู้ให้สัมภาษณ์จนได้ข้อมูลครบถ้วน  และเม่ือได้ข้อมูลดังกล่าวมาแล้วได้
ตรวจสอบขอ้มูลจดัระเบียบและท าการวิเคราะห์สภาพการณ์  ปัญหา ความส าเร็จและ
ไดรั้บความนิยมของวงป่ีพาทยล์า้นนาและเรียบเรียงเป็นเร่ืองราวน าเสนอซ่ึงประกอบดว้ย
หวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี 
1)  ประวติัความเป็นมา          
2) องคป์ระกอบของวง        
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3) เคร่ืองดนตรี         
4) รูปแบบและเทคนิควธีิการบรรเลง       
5) บทเพลงท่ีใชบ้รรเลง        
6)  สมาชิกนกัดนตรี   
7)  วเิคราะห์สภาพการณ์ ปัญหา ความส าเร็จและไดรั้บความนิยมของวงป่ีพาทยล์า้นนา 

 ดงัรายละเอียดผลการศึกษาในบทท่ี 4  
 

3.4  กำรศึกษำเพือ่หำรูปแบบและวธีิกำรที่เหมำะสมในจัดกำรอนุรักษ์และพัฒนำวงป่ีพำทย์ล้ำนนำเพื่อ
กำรสืบทอดอตัลกัษณ์ทำงวฒันธรรม 

เป็นขั้นตอนการศึกษาเพื่อหารูปแบบและวธีิการจดัการท่ีเหมาะสมในการจดัการอนุรักษแ์ละพฒันาวง
ป่ีพาทยล์า้นนาเพื่อการสืบทอดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมและใหเ้ป็นตวัอยา่งของการจดัการส าหรับวง
ป่ีพาทยล์า้นนาอ่ืนๆ ต่อไปโดยมีขั้นตอนตามล าดบั  ดงัน้ี 

3.4.1 การศึกษาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของภาคประชาชน นกัวชิาการต่อวธีิการจดัการ
อนุรักษแ์ละพฒันาวงป่ีพาทยล์า้นนาเพื่อการสืบทอดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

เป็นการศึกษาเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากภาคประชาชน นักดนตรีป่ีพาทย์ล้านนา  
นกัวิชาการสาขาดนตรี  ต่อวิธีการจดัการอนุรักษแ์ละพฒันาวงป่ีพาทยล์า้นนาเพื่อการสืบ
ทอดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมเพื่อจะไดค้วามคิดเห็นและขอ้เสนอแนะมาประกอบในการ
วิเคราะห์เพื่อหารูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมในจดัการอนุรักษ์และพฒันาวงป่ีพาทย์
ลา้นนา   ซ่ึงการศึกษาส่วนน้ีผูศึ้กษาใชว้ิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ซ่ึง
เป็นวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสนทนาของผูใ้ห้ขอ้มูล ซ่ึงคือประชาชนหรือผูรั้บ
ริการวงป่ีพาทยล์้านนา นักดนตรีป่ีพาทยล์า้นนา นักวิชาการสาขาดนตรีในพื้นท่ีศึกษา
จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงจะเป็นกลุ่มตวัอย่าง (Sample) ท่ีคดัเลือกดว้ยวิธีการการสุ่มตวัอย่าง
แบบจงใจ (Purposive Sampling) จ  านวน 22 คน ในประเด็นการสนทนาเก่ียวกบัแนวทาง
ท่ีเหมาะสมส าหรับการจดัการอนุรักษ์และพฒันาวงป่ีพาทยล์้านนาเพื่อการสืบทอดอตั
ลกัษณ์ทางวฒันธรรมซ่ึงมีรายช่ือดงัน้ี 
1.  นายสมภพ  เพญ็จนัทร์   หวัหนา้ภาควชิาดนตรีและการแสดง 

       พื้นบา้น  วทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ 



 

54 

2. นายรักเกียรติ  ปัญญายศ  อาจารยภ์าควชิาดนตรีและการแสดง 
      พื้นบา้น  วทิยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ 

3.  นายพิพฒัน์พงศ ์ มาศิริ   อาจารยภ์าควชิาดุริยะศิลป์    
      มหาวทิยาลยัพายพั 

4.  นายอินทรธิมา    นกัดนตรีคณะเพชรพยอม 
5.  นายนิคม  สุคนัธา   นกัดนตรีคณะเพชรพยอม 
6.  นายถนอม  ญาณะ   นกัดนตรีคณะเพชรพยอม    
7.  นายเหลา  ค ามี    นกัดนตรีคณะเพชรพยอม    
8.  นายอารมณ์  เมืองปิง   นกัดนตรีคณะเพชรพยอม   
9. นายบุญธรรม  เรือนรักษเ์หล่า  นกัดนตรีคณะหนองส่ีแจ่งศิลป์ 
10. นายวสันต ์ คุณยศยิง่   นกัดนตรีคณะหนองส่ีแจ่งศิลป์   
11. นายสุพจน์  พรหมวงศ ์      นกัดนตรีคณะหนองส่ีแจ่งศิลป์  
12. นายดวงแกว้  บุญมา   นกัดนตรีคณะหนองส่ีแจ่งศิลป์   
13. นายบุญศรี  โพธิยอด         นกัดนตรีคณะหนองส่ีแจ่งศิลป์  
14. นายเดช  รินค า    นกัดนตรีคณะป่าบงศิลป์  
15. นายเปล่ง  รินค า    นกัดนตรีคณะป่าบงศิลป์    
16. นายสุวทิย ์ ค  าจุกนั             นกัดนตรีคณะป่าบงศิลป์    
17. นายอาทิตย ์ ถาแดง        นกัดนตรีคณะป่าบงศิลป์  
18. นายเสกสรร  ค าแดง   นกัดนตรีคณะป่าบงศิลป์  
19. นายประเสริฐ  โปธิ   เจา้ทรง  บา้นสันทรายมหาวงศ ์
20. นายเทพฤทธ์ิ  ชมพเูสน   เจา้ทรง  บา้นบ่อสร้าง 
21.  นายภูวดล  พรมเพชร   เจา้ทรง  บา้นทา้วบุญเรือง 
22.  นายกฤติภตัร  ใบวฒิุ   เจา้ทรง  บา้นลวงเหนือ   

การสนทนากลุ่มคร้ังท่ี 1 ใช้สถานท่ีบ้านเลขท่ี 44 หมู่  7 ต าบลสันทรายหลวงอ าเภอ       
สันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่  ในการสนทนากลุ่มคร้ังท่ี  2  บา้นเลขท่ี 137  หมู่  8  ต าบล
หนองส่ีแจ่ง  อ าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่  ในการสนทนากลุ่มคร้ังท่ี  3 บา้นเลขท่ี  133 
หมู่  4  ต าบลป่าบง  อ าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่  โดยใช้เวลาสนทนากลุ่มประมาณ 2 
ชัว่โมง และมีผูศึ้กษาท าหน้าท่ีเป็นผูด้  าเนินการสนทนา (Moderator)  ผลการสนทนากลุ่ม
คร้ังน้ี  สรุปไดว้า่ 
1)   ดา้นการอนุรักษว์งป่ีพาทยล์า้นนา 



 

55 

1.1) วงป่ีพาทย์ล้านนาเป็นวงดนตรีพื้นบ้านท่ีใช้บรรเลงประโคมในพิธีกรรม 
ความเช่ือของชาวลา้นนามาตั้งแต่อดีต  ส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงอตัลกัษณ์ของ
วงป่ีพาทย์ล้านนาอย่างชัดเจน คือบทเพลงและเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองท่ีใช้
บรรเลง   

1.2)   ควรมีการจดัท าประวติัความเป็นมาของวงป่ีพาทยล์า้นนา และจดัการสัมมนา
หวัขอ้ “ป่ีพาทยล์า้นนาจากรุ่นสู่รุ่น”   

1.3)  ควรมีการจดัท าบทเรียนขั้นพื้นฐานทุกเคร่ืองมือเป็นลกัษณะแบบรูปเล่มและ
ส่ือวดีิโอ   

1.4)   ควรมีการอนุรักษรู์ปแบบเคร่ืองดนตรีในวงป่ีพาทยล์า้นนา 
2)  ดา้นการพฒันาวงป่ีพาทยล์า้นนา 

2.1)   การพัฒนาวงป่ีพาทย์ล้านนาโดยวิธีการประสมวงระหว่างเคร่ืองดนตรี
พื้นเมืองและเคร่ืองดนตรีสากล ท าให้เกิดรูปแบบการประสมวงใหม่ท่ีเรียกวา่
รูปแบบประยกุต ์  

2.2)  การพฒันาวิธีการบรรเลงเคร่ืองดนตรีโดยการน าหลักและวิธีการทางด้าน
คุณลักษณะและศกัยภาพของเคร่ืองดนตรีแต่ละเคร่ืองมือ เป็นตวัก าหนด
บทบาทหนา้ท่ีและต าแหน่งในการบรรเลง 

2.3)   การพฒันาวงป่ีพาทยล์า้นนา โดยการเรียบเรียงบทเพลงในวงป่ีพาทยล์า้นนา  
พฒันาโดยการน าบทเพลงพื้นเมืองทัว่ไป บทเพลงพื้นเมืองในพิธีกรรมและ
บทเพลงลูกทุ่งน ามา คัฟเวอร์ (Cover)  คือการน ามาใช้บรรเลงใหม่โดย
สามารถเรียบเรียงใหเ้ป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง 

3.4.2 การศึกษาวเิคราะห์เพื่อหารูปแบบและวธีิการจดัการอนุรักษแ์ละพฒันาวงป่ีพาทยล์า้นนา
เพื่อการสืบทอดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

เป็นขั้นตอนของการศึกษาวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมในการอนุรักษ์
และพฒันาวงป่ีพาทยล์า้นนาเพื่อการสืบทอดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมซ่ึงมีขั้นตอนของ
การพิจารณาโดยน าผลการศึกษารวมถึงความคิดเห็นข้อเสนอแนะของนักวิชาการและ
แนวคิดทฤษฏีมาประกอบการพิจารณาซ่ึงผูศึ้กษาไดท้  าการประมวลขอ้มูลดงักล่าวและท า
การวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมในจดัการอนุรักษ์และพฒันาวงป่ี
พาทยล์า้นนาสรุปไดว้า่ รูปแบบของวงป่ีพาทยล์า้นนาท่ีเหมาะสมส าหรับสภาพการณ์ใน
ปัจจุบนัแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ  
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ก. รูปแบบอนุรักษ ์ เป็นการรักษารูปแบบของเคร่ืองดนตรีและลกัษณะของเพลงให้เป็น
แบบดั้งเดิม ทั้งน้ียงัมีกลุ่มผูฟั้งท่ีมีความนิยมในการฟังรูปแบบพื้นเมืองดั้งเดิมและ
เพื่อเป็นการสืบสานต่อไป   

ข. รูปแบบประยุกต ์เพื่อเป็นการสร้างความนิยมให้กบัคนรุ่นใหม่และเพื่อให้วงป่ีพาทย์
ล้านนาสามารถด ารงคงอยู่ และได้รับความนิยมก็ควรจะมีการพัฒนา รูปแบบ
ประยุกต์ พฒันาปรับเปล่ียนเคร่ืองดนตรีโดยการประสมวงโดยเคร่ืองดนตรีสากล  
เพื่อให้สอดคลอ้งกบักาลเวลาและสมยันิยมของกลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นคนวยัหนุ่มสาว  
แต่ตอ้งค านึงถึงการรักษาและสืบทอดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมลา้นนาดว้ย   
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3.5 ตัวแบบ (Model) กำรจัดกำรอนุรักษ์และพัฒนำวงป่ีพำทย์ล้ำนนำเพื่อกำรสืบทอดอัตลักษณ์ทำง
วฒันธรรม 

ในขั้นตอนน้ีเป็นการน าเสนอรูปแบบและวธีิการของการจดัการอนุรักษแ์ละพฒันาวงป่ีพาทยล์า้นนาท่ี
เป็นรูปธรรม ซ่ึงจะเป็นตวัแบบ (Model) ของการจดัการวงป่ีพาทยล์า้นนาเพื่อการสืบทอดอตัลกัษณ์
ทางวฒันธรรมและเพื่อให้เป็นตัวอย่างของการจดัการส าหรับวงป่ีพาทย์ล้านนาอ่ืนๆ ต่อไป ซ่ึง
ประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัน้ี  

3.5.1 รูปแบบของวงป่ีพาทยล์า้นนา 
3.5.2 การจดัการอนุรักษว์งป่ีพาทยล์า้นนา 
3.5.3   การจดัการพฒันาวงป่ีพาทยล์า้นนา 
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