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บทที ่6 

 

สรุปผลการศึกษา  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาการจดัการอนุรักษแ์ละพฒันาวงป่ีพาทยล์า้นนาเพื่อการสืบทอดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม
ในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงผูศึ้กษาไดค้น้ควา้ทั้งภาคเอกสาร และภาคสนามโดยไดส้อบถามจากประชาชน
หรือผูรั้บริการวงป่ีพาทยล์า้นนา นกัดนตรีป่ีพาทยล์า้นนา นกัวิชาการสาขาดนตรีในพื้นท่ีศึกษาจงัหวดั
เชียงใหม่เพื่อเป็นขอ้มูลในการศึกษา ผูศึ้กษามีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงบริบทเก่ียวกบัประวติัความ
เป็นมา องค์ประกอบ คุณลกัษณะ และคุณค่าของวงป่ีพาทยล์า้นนาตลอดจนสภาพการณ์และปัญหา
ของการด าเนินการของวงป่ีพาทยล์้านนาในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อเสนอรูปแบบและวิธีการจดัการ
อนุรักษแ์ละพฒันาวงป่ีพาทยล์า้นนาเพื่อการสืบทอดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมและให้เป็นตวัอยา่งของ
การจดัการส าหรับวงป่ีพาทยล์า้นนาอ่ืนๆ ต่อไป  ซ่ึงมีผลการศึกษาโดยสรุปดงัต่อไปน้ี 
 
6.1  สรุปผลการศึกษา   

วฒันธรรมดนตรีในดินแดนล้านนา ปรากฏในหลักฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีแสดงถึง
พฒันาการของดนตรีท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผูค้นท่ีอาศยัอยูใ่นดินแดนลา้นนาในอดีต จากต านานจามเทวี
วงศ ์ ซ่ึงฤๅษีวาสุเทพเป็นผูส้ร้างเมืองหริภุญชยัข้ึนในปี พ.ศ. 1310 และอญัเชิญพระนางจามเทว ีซ่ึงเป็น
พระราชธิดาของกษตัริยเ์มืองละโวข้ึ้นไปครองเมืองหริภุญชยั  การเสด็จมาของพระนางจามเทวีในคร้ัง
นั้นไดนิ้มนตพ์ระภิกษุ  นกัปราชญ์และช่างแขนงต่าง ๆ ตามเสด็จมาดว้ย  จึงท าให้กลุ่มคนท่ีอาศยัอยู่
ในเมืองหริภุญชัย  ประกอบไปดว้ยชาติพนัธ์ุผสม  คือ ชาวเม็งหรือมอญ ชาวลวัะ  ซ่ึงเป็นกลุ่มชาติ
พนัธ์ุเดิมในพื้นท่ี  นอกจากน้ียงัมีชาวละโว ้ ซ่ึงเช่ือกนัวา่เป็นมอญท่ีติดตามพระนางจามเทวีในการมา
ครองเมืองหริภุญชยั  ต่อมา  คร้ังรัชสมยัพญาเมง็รายเขา้ครอบครองเมืองหริภุญชยั ไดท้รงน าผูค้นและ
ช่างฝีมือจากเมืองพุกามมาไวใ้นเชียงใหม่เป็นจ านวนมาก1   จากปรากฏการณ์อนัเน่ืองมาจากการแผ่
ขยายอ านาจทางการเมือง  นับตั้งแต่สมยัพระนางจามเทวีจวบจนถึงสมยัพญาเม็งราย  สะทอ้นท าให้
เห็นถึงการอพยพหลัง่ไหลของกลุ่มชาติพนัธ์ุต่าง ๆ เขา้มาในพื้นท่ีเชียงใหม่-ล าพูน  ท าให้กลุ่มคน

                                                                        
1อุดม  รุ่งเรืองศรี, วรรณกรรมลา้นนา, (กรุงเทพฯ : ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั, 2546), หนา้  2 
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เหล่านั้นน าเอาวฒันธรรมดนตรีของตนเข้ามาใช้ในวิถีการด าเนินชีวิตทั้งในรูปแบบดนตรีราชพิธี  
ประเพณี พิธีกรรม และการด าเนินชีวติ       

ป่ีพาทยล์า้นนา มีช่ือเรียกตามภาษาทอ้งถ่ินภาคเหนือว่า “ป้าดก๊อง” หรือ “วงป้าด”  หมายถึง  
เคร่ืองดนตรีสองชนิด คือ “ระนาดและฆ้อง” ซ่ึงปรากฏหลักฐานทางประวติัศาสตร์จากต านาน
พื้นเมืองและวรรณกรรมลา้นนา อาทิ  ต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ฉบบัวดัพระงามเชียงใหม่ พ.ศ. 2404 
ผกูท่ี  8 วรรณกรรมพุทธศาสนาหรือชาดกลา้นนา เร่ือง “มหาเวสสันดรชาดก”  วรรณกรรมนอกนิบาต
ลา้นนา เร่ือง “อุสสาบารสชาดก”  วรรณกรรมค าโคลง เร่ือง “หงส์ผาค า”  วรรณกรรมบทคร่าวซอ  
เร่ือง “หงส์หิน”  วรรณกรรมค าคร่าว เร่ือง “ก ่ากาด า”  วรรณกรรมค าคร่าว  เร่ือง “บวัระวงศ์หงส์
อ ามาตย”์  วรรณกรรมค าคร่าว  เร่ือง “ชิวหาล้ินค า”  และวรรณกรรมค าคร่าวส่ีบทหรือคร่าวร ่ านางชม  
ลว้นกล่าวถึงดนตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงป่ีพาทยล์า้นนาทั้งส้ิน  สะทอ้นถึงการด ารงอยูข่องดนตรีท่ีเรียกวา่ป่ี
พาทยล์า้นนาในดินแดนลา้นนามาช้านาน และมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัวิถีการด ารงชีวิต ประเพณี 
พิธีกรรมความเช่ือของผูค้นในดินแดนล้านนา ต่อมาได้มีพฒันาการและน ามาปรับใช้กับวิถีการ
ด ารงชีวติจนเป็นวฒันธรรมทอ้งถ่ินอยา่งแพร่หลาย 

ดา้นความสัมพนัธ์ของดนตรีพื้นบา้นลา้นนากบัดนตรีราชส านกัสยาม  ปรากฏในช่วงสมยั
พระราชชายาเจา้ดารารัศมี  ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รัชกาลท่ี 5 แห่งรัชวงศ์จกัรี  
ทรงเขา้รับราชการฝ่ายในเป็นเจา้จอม ณ พระราชวงัหลวง กรุงเทพฯ เม่ือปี พ.ศ. 2429  คร้ังประทบัอยู่
ต  าหนกัทรงเรียนดนตรีไทยภาคกลาง  ทรงดนตรีไดห้ลายอยา่งทั้งซอดว้ง  ซออูแ้ละจะเข ้ หลงัจากการ
เสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  พระราชชายาเจา้ดารารัศมีไดเ้สด็จนิวติั
กลบันครเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2457  ทรงโปรดให้น าความรู้ทางดนตรีไทยมาเผยแพร่ถ่ายทอดให้แก่
ชาวเชียงใหม่  โปรดให้หาครูดนตรีไทยมาสอนมโหรีป่ีพาทยป์ระจ าคุม้หลวงเชียงใหม่  เช่น  ครูฉัตร  
สุนทรวาทิน  ครูช่อ  สุนทรวาทิน  และครูรอด  อกัษรทบั  เป็นตน้ ท าให้ดนตรีไทยจากราชส านัก
สยามเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายในสังคมเมืองเชียงใหม่  ทั้งน้ีพระองคก์็มิไดท้รงละเลยดนตรีและนาฏศิลป์
พื้นเมืองลา้นนา  ทรงน ารูปแบบการเรียนการสอนดนตรีไทยมาปรับปรุงผสมผสานดนตรีไทยและ
ดนตรีพื้นเมือง อาทิ วงป้าด-ฆอ้ง หรือเต่งถ้ิง วงสะล้อซึง-ป่ีจุม และวงต่ึงโนง ใช้ประกอบการฟ้อน
เมือง(ฟ้อนเล็บ) พระองคไ์ดท้รงอนุรักษแ์ละส่งเสริม  เป็นการผสมผสานดนตรีไทยกบัดนตรีพื้นเมือง
ไดอ้ยา่งกลมกลืน 

อิทธิพลดนตรีราชส านกัสยามถูกถ่ายทอดผา่นคุม้หลวงเชียงใหม่ และเผยแพร่สู่สังคมเมือง
เชียงใหม่และลา้นนา  ส่งผลต่อการพฒันารูปแบบของดนตรีลา้นนา  เกิดการปรับเปล่ียนโดยเฉพาะวง
ป่ีพาทยล์า้นนาท่ีไดรั้บอิทธิพลทั้งรูปแบบขององคป์ระกอบของเคร่ืองดนตรี  การประสมวง  และบท
เพลงท่ีใชบ้รรเลงจนเป็นกลายเป็นรูปแบบท่ีสืบทอดกนัมาจนถึงปัจจุบนั 
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 องคป์ระกอบของเคร่ืองดนตรีในวงป่ีพาทยล์า้นนา ประกอบดว้ย  แนหน้อย  แนหลวง ป้าด
เอก  ป้าดทุม้  ป้าดเหล็ก  ก๊องวง  กลองเต่งถ้ิง  กลองป่งโป้ง  ส้ิง (ฉ่ิง) และสว่า (ฉาบ)  ลกัษณะการ
บรรเลงเร่ิมมีการประสมวงเกิดข้ึนประมาณในปี พ.ศ. 2530  เป็นต้นมา  โดยมีรูปแบบท่ีเรียกว่า 
“รูปแบบดั้งเดิม” หรือ “แบบบ่ะเก่า”  เป็นการประสมวงโดยใช้เคร่ืองดนตรีพื้นเมืองทั้งหมด ไดแ้ก่  
แนหน้อย  แนหลวง ป้าดเอก ป้าดทุ้ม ป้าดก๊อง  ป้าดเหล็ก กลองเต่งถ้ิง  กลองป่งโป้ง  ส้ิง (ฉ่ิง) 
และสวา่ (ฉาบ)  และรูปแบบท่ีเรียกวา่ “รูปแบบประยกุต”์ เป็นการประสมวงโดยน าเคร่ืองดนตรีสากล
เขา้ร่วมบรรเลงกบัเคร่ืองดนตรีพื้นเมือง ไดแ้ก่ กีตาร์ไฟฟ้า กีตาร์เบส คียบ์อร์ด กลองชุด  เคร่ืองดนตรี
ประกอบจงัหวะ รวมทั้งอุปกรณ์เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง (Mixer) แอมป์  และล าโพงขยายเสียง2 

การประสมวงป่ีพาทยล์า้นนารูปแบบประยุกต์น้ี ได้มีการจดัต าแหน่งของเคร่ืองดนตรีอย่าง
ชัดเจน โดยจดัวางต าแหน่งเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองไวด้้านหน้าของวง โดยเรียกช่ือกลุ่มเคร่ืองดนตรี
พื้นเมืองทั้งหมดวา่  “เคร่ืองหน้า” และวางต าแหน่งเคร่ืองดนตรีสากลไวด้า้นหลงัของวง เรียกช่ือกลุ่ม
เคร่ืองดนตรีสากลทั้งหมดวา่  “เคร่ืองหลงั”   
 ดา้นบทเพลงท่ีใชบ้รรเลง มีทั้งบทเพลงดั้งเดิมหรือเพลงพื้นบา้น เช่น เพลงแหยง่หลวง แหย่ง
นอ้ย ปราสาทไหว ล่องแม่ปิง และเพลงลาว เช่น ลาวกระแซ ลาวดวงเดือน ลาวเส่ียงเทียน หรือเพลง
อตัราสองชั้นของภาคกลาง อาทิ สร้อยสนตดั และมอญดูดวง เป็นตน้ โดยบรรเลงให้เหมาะสมกบั
บริบทของงานนั้นๆ เช่น งานศพก็จะเล่นเพลงพื้นเมือง เพลงท่ีออกท านองโศกเศร้า เช่น เพลงธรณี
กนัแสง พม่าแปลง ส่วนงานบุญก็จะบรรเลงบทเพลงพื้นเมือง เพลงส าเนียงลาว ซ่ึงเป็นเพลงในจงัหวะ
อตัราสองชั้น ทั้งน้ีในการบรรเลงประกอบพิธีกรรมการฟ้อนผีมด ผีเม็ง หรือผีเจา้นายนั้น วงป่ีพาทย์
ลา้นนาก็จะมีเพลงพิเศษใชบ้รรเลงเป็นการเฉพาะ เช่น เพลงห้อย เพลงพื้นเมืองและเพลงประเภทต่าง 
ๆ ซ่ึงเป็นเพลงในอตัราจงัหวะสองชั้น เพลงขมุกินน ้ ามะพร้าวหรือเพลงผีมดกินน ้ ามะพร้าว เพลงร า
มวย (แขกวรเชฏฐ์ 2 ชั้น) เพลงมวย (แขกวรเชฏฐ์ชั้นเดียว) เพลงฟ้อนผีมด ปัจจุบนัพบว่ามีบทเพลง
ต่าง ๆ ท่ีใช้บรรเลงประโคมในวงป่ีพาทย์ล้านนา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 1. เพลง
พื้นเมืองทัว่ปส าหรับบรรเลงโดยทัว่ไป ได้แก่ เพลงล่องแม่ปิง เพลงสร้อยเวียงพิงค์  เพลงกุหลาบ
เชียงใหม่  เพลงฤาษีหลงถ ้า  เพลงอ่ือ  เพลงพม่า เพลงพื้นเมืองในลกัษณะน้ีนิยมใชแ้ห่ประโคมในวง
ป้าดก๊องทั้งในรูปแบบแห่พื้นเมือง และแห่ประยุกต์ เพลงพื้นเมืองในพิธีกรรม หมายถึง บทเพลง
พื้นเมืองท่ีใชแ้ห่ประโคมเฉพาะในขั้นตอนของพิธีกรรมเท่านั้น ไดแ้ก่ เพลงผีมดห้อยผา้ เพลงผีมดกิน
น ้ ามะพร้าว เพลงมวย เพลงฉัตร 2. เพลงไทยเดิม ไดแ้ก่ เพลงลาวดวงเดือน เพลงลาวเส่ียงเทียน เพลง
มอญดูดาว เพลงแขกมอญบางขุนพรหม และ 3. เพลงลูกทุ่ง (Country Music) เป็นเพลงชาวบา้นสมยั

                                                                        
2พิพฒัน์พงศ ์ มาศิริ, ป้าดก๊อง : วงป่ีพาทยล์า้นนาในบริบทสงัคมเชียงใหม่, หนา้ 68-71 
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พฒันาเป็นบทเพลงท่ีเกิดข้ึนจากการผสมผสานระหวา่งหลายวฒันธรรมและมีดดัแปลงให้เหมาะสม
กบัสมยันิยม 

 ดา้นคุณค่าและบทบาทหนา้ท่ีของวงป่ีพาทยล์า้นนา วงป่ีพาทยล์้านนาใช้บรรเลงประโคมทั้ง
ในงานมงคล และงานอวมงคล ซ่ึงแบ่งเป็นรูปแบบได ้3 รูปแบบ คือ 1. งานประเพณี และพิธีกรรมทาง
พุทธศาสนา  ได้แก่   ประเพณี งานปอย  งานฉลอง งานสมโภช งานท าบุญ อุทิศส่วนกุศล                   
งานปอยหลวง  งานปอยล้อ  และพิธีกรรมทางพุทธศาสนาได้แก่ การตั้ งธรรมหลวง เป็นต้น                
2. พิธีกรรมฟ้อนผี เป็นประเพณีการเซ่นสังเวยผีบรรพบุรุษของชาวลา้นนาซ่ึงนบัถือและปฏิบติักนัมา
แต่โบราณ  ประเภทของผีประกอบดว้ย ผีมด  ผีเม็ง และผีมดซอนเม็ง  อนัเป็นผีบรรพบุรุษท่ีลูกหลาน
ไดส้ร้างห้ิงบูชาไวใ้นบา้น  ส่วนผเีจา้บา้น  ผเีจา้นาย  และผเีมือง  ถือวา่เป็นตระกลูผท่ีีคอยปกปักรักษา
ชุมชนและสังคม ซ่ึงในพิธีกรรมของแต่ละตระกูลผีมีความซบัซ้อนและแตกต่างกนั  การฟ้อนผีจะจดั
ข้ึนทุกปีในช่วงระยะเวลาออกพรรษาโดยเฉพาะช่วง 9  เดือน โดยจะมีขั้นตอนพิธีการต่างๆ ตาม
ประเพณีตลอดทั้งวนั ทั้งน้ีวงป่ีพาทยล์า้นนามีบทบาทในการขบัเคล่ือนให้พิธีกรรมฟ้อนผีเกิดความ
สมบูรณ์  โดยการบรรเลงประโคมบทเพลงท่ีมีความหมายและเช่ือมโยงกบักิจกรรมขั้นตอนพิธีกรรม
ฟ้อนผี  3. พิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิต  เช่น  พิธีกรรมงานศพของชาวพุทธล้านนา เป็น
พิธีกรรมท่ีผสมผสานกนัทั้งความเช่ือทางดา้นพระพุทธศาสนา  พราหมณ์  ผี  และไสยศาสตร์เขา้มา
เก่ียวขอ้ง  ผสมผสานจนกลายเป็นประเพณีท่ียึดถือเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยดีงามในสังคมล้านนา  
ชาวลา้นนาถือวา่การตายของคนใดคนหน่ึงในชุมชน  ถือเป็นเร่ืองใหญ่ท่ีทุกคนตอ้งมีส่วนรับผิดชอบ
ช่วยเหลือในการจดัพิธีกรรมให้เรียบร้อยไม่ว่างานศพนั้นจะเป็นงานศพของใคร  เจา้นาย พระภิกษุ
สงฆ์ หรือชาวบา้นสามญัธรรมดา ในพิธีศพของชาวลา้นนานั้นจะมีพิธีกรรม ได้แก่  การเทศน์  การ
ทานขนัขา้ว การทานโลง  ทานปราสาท  รวมถึงการบรรเลงประโคมของวงป่ีพาทยล์า้นนา  เพื่อช่วย
คลายความโศกเศร้าของเจา้ภาพ  และเป็นการให้เกียรติแก่ผูเ้สียชีวิต  เพื่อเป็นการส่งดวงวิญญาณให้
ไปสู่สุคติ   

 
  2.  จากการศึกษาและส ารวจวงป่ีพาทยล์า้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่  มีวงป่ีพาทยล์า้นนาทั้งหมด
ถึง 41 วง ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีได้ท าการคดัเลือกตวัอย่างจ านวน 3 วง  ไดแ้ก่  คณะเพชรพยอม  คณะ
หนองส่ีแจงศิลป์ และคณะป่าบงศิลป์ ประวติัความเป็นมาพบวา่วงป่ีพาทยล์า้นนาทั้งสามวง  เร่ิมก่อตั้ง
ข้ึนในช่วงระยะเวลาท่ีใกลเ้คียงกนัคือระหว่างปี พ.ศ. 2516-2525  คือวงเพชรพยอม  ก่อตั้งในปี พ.ศ. 
2516  วงหนองส่ีแจงศิลป์ในปี พ.ศ. 2520 และวงป่าบงศิลป์ในปี พ.ศ.  2525 ลกัษณะการเร่ิมก่อตวัวง  
เร่ิมจากสมาชิกไม่ก่ีคนรวมตวักนั  เป็นคนในชุมชนเดียวกนั   มีพื้นฐานในการเล่นดนตรีพื้นเมืองมา
ก่อนเหมือนกนั  เป็นลกัษณะการรวมตวักนัตามบริบทและสภาพแวดลอ้มในสังคมเมืองเชียงใหม่ใน
ขณะนั้น  มีฝึกฝน  พฒันารูปแบบวง  รูปแบบการบรรเลง  ศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามอธัยาศยั  โดย
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การเรียนรู้จากประสบการณ์ในการบรรเลงร่วมกนั  การด าเนินชีวิตในแต่ละวนั และเป็นการเรียนรู้
ตามความสนใจของกลุ่มเป็นหลกั ไม่มีระบบหรือระเบียบตายตวั หากปรับเปล่ียนไปตามความสนใจ
ของบุคคลและสมาชิกในกลุ่มเป็นส าคญั  โดยเร่ิมพื้นฐานจากการบรรเลงประโคมในรูปแบบพื้นเมือง  
งานประเพณี  งานพิธีกรรมฟ้อนผี งานปอย และงานศพ ในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียง  และเร่ิม
ปรับเปล่ียนเป็นรูปแบบการประสมวงในระยะเวลาท่ีใกลเ้คียงกนัคือ  ในระหวา่งปี พ.ศ. 2532 – 2534  
เป็นรูปแบบการบรรเลงแบบประยุกตโ์ดยการน าเคร่ืองดนตรีสากลเขา้มาประสมวง  มีการพฒันาวง
ตลอดเวลา  จนไดรั้บช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมของชุมชนและสังคมในจงัหวดัเชียงใหม่มาถึงปัจจุบนั 

ดา้นองค์ประกอบของวงป่ีพาทยล์า้นนาทั้งสามวง  มีเคร่ืองดนตรีพื้นบา้นเป็นองค์ประกอบ
หลกัของวงป่ีพาทยล์า้นนารวมถึงดนตรีสากลและเคร่ืองประกอบจงัหวะดงัน้ี 

เคร่ืองดนตรีพืน้บ้านองค์ประกอบหลกั 
ล าดับ คณะเพชรพยอม คณะหนองส่ีแจ่งศิลป์ คณะป่าบงศิลป์ 
1. ป้าดเอก ป้าดเอก ป้าดเอก 
2. ป้าดทุม้ ป้าดทุม้ ป้าดทุม้ 
3. ป้าดเหล็ก - ป้าดเหล็ก 
4. ก๊องวง ก๊องวง ก๊องวง 
5. กลองโป่งป้ง กลองโป่งป้ง กลองโป่งป้ง 
6. กลองเต่งถ้ิง กลองเต่งถ้ิง กลองเต่งถ้ิง 
7. แนหนอ้ย แนหนอ้ย แนหนอ้ย 
8. แนหลวง แนหลวง แนหลวง 
9 ฉ่ิง ฉ่ิง ฉ่ิง 
10. ฉาบ ฉาบ ฉาบ 

เคร่ืองดนตรีสากล 
11. กลองชุด กลองชุดไฟฟ้า กลองชุด 
12. กลองบองโก กลองคองกา, 

กลองบองโก 
กลองกลองคองกา 

 
13. กีตาร์ไฟฟ้า กีตาร์ไฟฟ้า กีตาร์ไฟฟ้า 
14. กีตาร์เบส กีตาร์เบส กีตาร์เบส 
15. คียบ์อร์ดไฟฟ้า คียบ์อร์ดไฟฟ้า คียบ์อร์ดไฟฟ้า 
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 ด้านรูปแบบการประสมวงป่ีพาทย์ล้านนา   มีการจดัวางต าแหน่งเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองท่ี
คล้ายกัน  ในต าแหน่งด้านหน้าของวง  โดยก าหนดต าแหน่งตามเทคนิควิธีการบรรเลงของเคร่ือง
ดนตรีคือ เคร่ืองดนตรีท่ีสามารถท าเสียงสูง-ต ่ าได้หลายเสียง  เช่น แนหน้อย  และป้าดเอก ถูก
ก าหนดให้รับหนา้ท่ีเป็นผูน้ าในการบรรเลงในรูปแบบดนตรีพื้นเมือง  ส่วนคียบ์อร์ดจะถูกก าหนดให้
รับหนา้ท่ีเป็นผูน้ าในการบรรเลงในรูปแบบประยกุต ์ ส่วนเคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ ท่ีสามารถท าเสียงสูง-ต ่า
ไดไ้ม่ก่ีเสียง เช่น  ป้าดทุม้  ป้าดเหล็ก  ก๊องวง  แนหลวง  กีตาร์ไฟฟ้า  กีตาร์เบส  หรือเป็นเคร่ืองก ากบั
จงัหวะหรือประกอบจงัหวะ  เช่น  กลองป่งโป้ง กลองเต่งถ้ิง ส้ิง (ฉ่ิง) สวา่ (ฉาบ) กลองชุด  และกลอง
บองโก  ก็จะก าหนดต าแหน่งตามศกัยภาพความสามารถในการบรรเลงภายในวง  ส่วนอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
เช่น เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง (Mixer) จะอยู่ในต าแหน่งดา้นหลงัวงท าหน้าท่ีควบคุมเสียงและขยาย
เสียงไปยงัชุดล าโพงท่ีอยู่บริเวณด้านขา้งของวง  การเทียบเสียงในอดีตใช้วิธีการเทียบเสียงเคร่ือง
ดนตรีพื้นเมือง  โดยใชเ้สียงของแนหนอ้ยเป็นเสียงมาตรฐานในการเทียบเสียงเคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ ในวง 
ซ่ึงเป็นวิธีการเทียบเสียงท่ีเป็นเอกลักษณ์ของวงป่ีพาทยล์้านนามาแต่ดั้ งเดิม  จากการปรับเปล่ียน
รูปแบบพื้นเมืองมาเป็นการบรรเลงในรูปแบบประยุกต์  ท าให้เคร่ืองดนตรีสากลเขา้มามีบทบาทใน
การบรรเลงมากข้ึน  ส่งผลถึงระบบเสียงของดนตรีพื้นเมืองและดนตรีสากลท่ีมีความแตกต่างกนั เม่ือ
น ามาบรรเลงร่วมกนัท าให้เสียงท่ีไม่กลมกลืนกนั  กล่าวคือ ระบบเสียงของดนตรีไทยแบ่ง 1 ทบเสียง 
(Octave) ออกเป็น 7 เสียง ท่ีมีความถ่ีห่างเท่าๆกนัเป็นเสียงเต็ม (Whole Tone) ส่วนดนตรีสากลแบ่ง 1 
ทบเสียงออกเป็น 7 เสียงเช่นเดียวกนั แต่มีความถ่ีห่างไม่เท่ากนัทั้งหมด คือ จะมีเสียงเต็มอยู่  5 เสียง 
และมีคร่ึงเสียง (Semi Tone) อยู่ 2 เสียง เม่ือบนัไดเสียงเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองและเคร่ืองดนตรีสากลมี
โครงสร้างท่ีไม่ตรงกนั  จึงส่งผลให้เกิดเสียงเพี้ยนเม่ือน ามาบรรเลงร่วมกนั  จึงเกิดการพฒันาโดยน า
กลุ่มเคร่ืองดนตรีท่ีด าเนินท านองมาท าการเทียบเสียงโดยใช้บนัไดเสียงสากล (Scale)  จากคียบ์อร์ด
เป็นมาตรฐานในการเทียบเสียง  โดยวิธีการเฉพาะของเคร่ืองดนตรีแต่ละประเภท ได้แก่  ป้าดเอก   
ป้าดทุม้ ใชว้ิธีการถากใตผ้ืนลูกระนาด ป้าดเหล็ก ใชว้ิธีการเจียใตผ้ืนลูกระนาด และก๊องวง ใชว้ิธีการ
ถ่วงดว้ยชนัหรือยางมะตอยใตลู้กก๊อง  เพื่อให้ไดเ้สียงทุม้ต ่าหรือเสียงท่ีสูงข้ึน  ส่วนแนหนอ้ย  และแน
หลวง  จะใชว้ิธีการปรับแต่งท่อแน (หล่ีแน) โดยวิธีการตดัให้สั้นหรือเพิ่มความยาวของท่อแน  ท าให้
สามารถปรับระดบัเสียงของแนได ้  ดว้ยเทคนิคดงักล่าวจึงท าให้เคร่ืองดนตรีพื้นเมืองสามารถปรับ
ระดบัเสียงให้มีความถ่ีเสียงท่ีใกล้เคียงกบัเสียงดนตรีสากล  ท าให้มีเสียงท่ีมีความกลมกลืนไพเราะ
ชวนฟังขณะบรรเลงร่วมกนั 

รูปแบบและเทคนิควิธีการบรรเลง  ทั้งสามวงมีเทคนิคและวิธีการบรรเลงท่ีคลา้ยกนัคือ  การ
ใช้กระสวนจงัหวะ (Rhythmic Pattern) ซ่ึงเป็นรูปแบบของจงัหวะท่ีถูกก าหนดข้ึนมา เพื่อใช้บรรเลง
ประกอบบทเพลง เช่น  จงัหวะร าวง (Rumwong) จงัหวะชะชะช่า (Cha - Cha - Cha) น าบทเพลง
ประเภทต่าง ๆ ท่ีไดรั้บความนิยมมาท าใหม่หรือสร้างสรรค์จงัหวะใหม่ท่ีเรียกวา่คฟัเวอร์ (Cover) ท า
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ให้บทเพลงท่ีคุน้เคยมีความน่าสนใจมากข้ึน  เทคนิคอตัราจงัหวะ (Tempo)  วางรูปแบบการบรรเลง
โดยใชอ้ตัราความชา้-เร็วจงัหวะอยา่งเป็นขั้นตอนโดยเร่ิมจากการบรรเลงในบทเพลงท่ีมีจงัหวะชา้และ
ค่อย ๆ เพิ่มแนวจงัหวะใหเ้ร็วข้ึน  

บทเพลงท่ีใชบ้รรเลง มีวธีิการในการคดัเลือกบทเพลงท่ีน ามาใชบ้รรเลง โดยแบ่งกลุ่มตาม
รูปแบบของบทเพลง  ไดแ้ก่ บทเพลงพื้นเมืองทัว่ไป  บทเพลงพื้นเมืองในพิธีกรรมฟ้อนผ ีภายหลงัได้
ท าการพฒันาเป็นรูปแบบประยกุต ์ ท าใหส้ามารถน าบทเพลงรูปแบบใหม่ๆ เขา้มาผสมผสานไดห้ลาย
แนวเพลง เช่น บทเพลงลูกทุ่งเก่า บทเพลงลูกทุ่งใหม่ บทเพลงส าเนียงภาษา (แขก) และบทเพลง
ส าเนียงอีสาน ทั้งน้ีจะคดัเลือกบทเพลงท่ีไดรั้บความนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัโดยน ามาเรียบเรียง 
(Arrange) ทั้งท านองเพลงและรูปแบบจงัหวะ   
  สมาชิกภายในวงป่ีพาทยล์้านนาทั้งสามวงมีจ านวนเท่า ๆ  กนั  เน่ืองจากมีเคร่ืองดนตรีเป็น
ตวัก าหนดจ านวนสมาชิกในวงตามเคร่ืองดนตรี  โดยมากแลว้จะเร่ิมท่ี  9 คน เป็นหลกั  และปรับมา
เป็น 13 คน  ตามการปรับเปล่ียนรูปแบบการบรรเลงประยุกต์  และบางคร้ังก็ตอ้งปรับเปล่ียนไปตาม
สภาพการณ์ในกรณีนกัดนตรีไม่ครบ  ซ่ึงนกัดนตรีภายในวงก็สามารถทดแทนและสลบัไปบรรเลง
เคร่ืองอ่ืนไดด้ว้ย  นกัดนตรีมีทั้งเยาวชนและวยักลางคนซ่ึงมีความสามารถในการเล่นเคร่ืองดนตรีได้
หลายเคร่ืองมือ  รูปแบบการจดัการนกัดนตรีเป็นลกัษณะการจดัการในรูปแบบอาวุโส  หวัหน้าวงจะ
ดูแลสมาชิกแบบพี่น้อง  คอยบอกกล่าวตกัเตือน  และน าในวิธีการบรรเลง นกัดนตรีตอ้งมีไหวพริบ
ตอ้งสังเกตกลุ่มผูฟั้งวา่อยู่ในวยัไหน ถา้เป็นผูสู้งอายุก็จะเล่นเพลงพื้นเมืองหรือเพลงลูกทุ่งเก่า ๆ หาก
เป็นงานแห่ในพิธีกรรมฟ้อนผี  นกัดนตรีจะตอ้งรู้แนวทางในการบรรเลงหรือบทเพลงท่ีจะบรรเลงว่า
ควรจะใชบ้ทเพลงแบบใดท่ีจะท าใหเ้จา้ทรงเกิดประทบัใจ  เพื่อท่ีจะสามารถบรรเลงเพลงให้เหมาะสม
และตอบสนองความตอ้งการของกบักลุ่มผูฟั้ง  ทั้งน้ีตอ้งติดตามบทเพลงท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมโดยตลอด  
เพราะหากมีการร้องขอให้เล่นก็สามารถบรรเลงตามความต้องการของกลุ่มผูฟั้งได้  ซ่ึงเป็นหัวใจ
ส าคญัเพราะนอกจากจะไดรั้บความช่ืนชมจากเจา้ภาพหรือผูฟั้งแลว้  ยงัท าใหมี้การวา่จา้งให้ไปบรรเลง
ประโคมอยา่งต่อเน่ือง   

ดา้นความส าเร็จ  วงป่ีพาทยล์า้นนาทั้งสามวง  ต่างก็ประสบผลส าเร็จและไดรั้บความนิยมจาก
ผูฟั้ง  เจา้ทรง หรือเจา้ภาพท่ีวา่จา้งให้ไปบรรเลงในงานประเพณี งานปอย งานสมโภชต่าง ๆ รวมถึง
งานศพ และพิธีกรรมฟ้อนผี  โดยอาศยัเทคนิคการบรรเลงและเรียนรู้กระบวนการและประสบการณ์
ในการบรรเลงเพื่อตอบสนองความตอ้งการผูฟั้งและผูช้มเป็นหลกั  โดยเฉพาะในพิธีกรรมฟ้อนผ ี ท่ีวง
ป่ีพาทยล์า้นนาทั้งสามวง  สามารถบรรเลงเอาใจเจา้ทรงจนมีระบบการผกูขาดวา่หากมีพิธีกรรมฟ้อนผี
เม่ือไร  จะตอ้งเป็นวงป่ีพาทยล์้านนาวงน้ีเท่านั้น  จึงท าให้ทั้ งสามวงได้รับความนิยมมากท่ีสุดใน
ปัจจุบนั 
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ส่วนสภาพปัญหาพบวา่ทั้งสามวงต่างประสบปัญหาท่ีคลา้ย ๆ กนั  คือ  ปัญหาเน่ืองจากสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนัท าให้บริบททางสังคมของจงัหวดัเชียงใหม่เปล่ียนแปลง  การขยายตวั
จากสังคมเมืองสู่นอกเมืองอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผูค้นตลอดถึง
ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปะและวฒันธรรมเชียงใหม่รวมถึงวฒันธรรมวงดนตรีป่ีพาทยล์า้นนา
ซ่ึงตอ้งปรับตวัให้สามารถอยูร่อดในสภาวะการเปล่ียนแปลงทางสังคม วงป่ีพาทยล์า้นนาบางคณะยงัมี
รูปแบบดั้งเดิม ไม่เปิดรับการพฒันาวงในรูปแบบของการประยุกต์  ขาดการจดัการองค์ความรู้และ
พฒันาในส่วนของการประสมวง  เทคนิคและบทเพลงท่ีใชใ้นการบรรเลง  เม่ือไม่สามารถพฒันาเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูฟั้งและผูว้า่จา้ง  จึงเป็นสาเหตุท าให้ไม่ไดรั้บความนิยม  ส่งผลต่อ
ปริมาณงานและรายไดท่ี้นอ้ยลง  จนไม่สามารถด ารงอยูแ่ละเส่ียงต่อการลม้เลิกวงไป  

อีกประการหน่ึงและประเด็นส าคญัคือ  การสืบทอดองค์ความรู้ดา้นการบรรเลงวงป่ีพาทย์
ลา้นนา  นบัไดว้่าเป็นศาสตร์แขนงหน่ึงท่ีตอ้งอาศยัความอดทน  ใจรัก ประสบการณ์  การเรียนรู้และ
พฒันาอยูต่ลอดเวลา  เพื่อไม่ให้เกิดการล่มสลายของวงดนตรีประเภทน้ี  อีกทั้งการขาดผูสื้บทอดจาก
เยาวชนรุ่นใหม่ หรือผูท่ี้สนใจอยา่งแทจ้ริง  ยงัจ  ากดัอยูใ่นวงแคบๆ  รวมทั้งยงัไม่มีหลกัสูตรการเรียน
การสอนในสถาบนัการศึกษา หรือหน่วยงาน หรือองค์กรใด ๆ  ท่ีวางระบบ  แบบแผนการสืบทอด
องค์ความรู้ด้านการบรรเลงวงป่ีพาทย์ล้านนา  แม้กระทั้ งวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  ซ่ึงเป็น
สถาบนัการศึกษาท่ีจดัการเรียนการสอนในองค์ความรู้เร่ืองดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านล้านนา
โดยเฉพาะก็ยงัไม่มีหลกัสูตรวงป่ีพาทยล์า้นนา  รวมทั้งสาขาวชิาดนตรีและศิลปะการแสดง (สาขาวชิา
ดุริยางคไ์ทย) คณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ก็เช่นเดียวกนั  ทั้งน้ี
นกัเรียน  นักศึกษา หรือเยาวชนคนรุ่นใหม่ท่ีสนใจในการบรรเลงวงป่ีพาทยล์้านนาเพื่อสืบทอดอตั
ลกัษณ์ทางวฒันธรรมต่างก็ด้ินร้นศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  และอาศยัการเรียนรู้สะสมประสบการณ์
จากวงป่ีพาทยล์า้นนาจากภายนอกสถาบนัหรือตามวงป่ีพาทยล์า้นนาท่ีมีอยูใ่นเชียงใหม่แทบทั้งส้ิน       

การน าเสนอรูปแบบและวธีิการจดัการอนุรักษแ์ละพฒันาวงป่ีพาทยล์า้นนาคร้ังน้ี  ผูศึ้กษาก็ได้
เสนอเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบอนุรักษ์  เป็นการรักษารูปแบบของเคร่ืองดนตรีและลกัษณะของ
เพลงให้ เป็นแบบดั้ งเดิม  ควรจะมีองค์ประกอบของเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองดั้ งเดิมให้ครบตาม
องคป์ระกอบของวง  รวมถึงบทบาทหนา้ท่ี  และวิธีการบรรเลงของเคร่ืองดนตรี  เพราะยงัมีกลุ่มผูฟั้ง
ท่ียงันิยมฟังในรูปแบบดงักล่าว  และเพื่อเป็นการสืบทอดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมต่อไป  2) เพื่อให้วง
ป่ีพาทยล์า้นนาสามารถด ารงคงอยูแ่ละไดรั้บความนิยม ก็ควรจะมีการประยกุตโ์ดยการน าเคร่ืองดนตรี
สากลเขา้ร่วมประสมวง  การปรับระดบัเสียงเคร่ืองดนตรีในวงป่ีพาทยล์้านนา   ประเภทเคร่ืองเป่า  
ไดแ้ก่ แนหนอ้ย  แนหลวง โดยวธีิการปรับความสั้น-ยาวของท่อแน (หล่ีแน) หากตอ้งการระดบัเสียงท่ี
สูงข้ึนให้ตดัท่อแนให้สั้ นลงและตอ้งการระดบัเสียงท่ีต ่าลงให้เพิ่มความยาวของท่อแนเคร่ืองตี  ไดแ้ก่  
ป้าดเอก  ป้าดทุม้ โดยวิธีการถากใตลู้กป้าดหากตอ้งการระดบัเสียงสูงให้ถากบริเวณปลายของลูกป้าด
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ทั้งสองดา้นหรือตอ้งการใหร้ะดบัเสียงท่ีต ่าลงใหถ้ากบริเวณกลางลูกป้าด  เคร่ืองตีท่ีท าดว้ยโลหะไดแ้ก่ 
ก๊องวงโดยวธีิการถ่วงดว้ยชนัหรือยางมะตอยใตลู้กก๊องวง หากตอ้งการระดบัเสียงสูงให้ลดจ านวนชนั
หรือยางมะตอยบริเวณใตปุ่้มของลูกก๊องและหากตอ้งการให้ระดบัเสียงต ่าลงให้เพิ่มจ านวนชนัหรือ
ยางมะตอยบริเวณใตปุ่้มปลายของลูกก๊อง  เคร่ืองท่ีท าด้วยโลหะ ได้แก่  ป้าดเหล็ก  โดยวิธีการเจีย  
หรือใชค้อ้นทุบใตลู้กป้าดเหล็ก ซ่ึงหากตอ้งการเสียงสูงให้เจียหรือใชค้อ้นทุบบริเวณปลายของลูกป้าด
เหล็กทั้งสองดา้น  หรือตอ้งการให้เสียงต ่าลงให้เจีย  หรือใช้คอ้นทุบบริเวณกลางลูกป้าดเหล็ก  โดย
คงไวซ่ึ้งรูปแบบเคร่ืองดนตรีและส าเนียงเสียงทางดนตรีท่ีเป็นอตัลกัษณ์ทางดนตรีการล้านนา  การ
พฒันาการเรียบเรียงบทเพลง (Arrange)  เป็นวิธีการสร้างสรรคใ์ห้มีความแปลกใหม่และทนัสมยั โดย
การน าบทเพลงท่ีเคยได้รับความนิยมในอดีตและบทเพลงท่ีก าลังได้รับความนิยมในปัจจุบนั  มา
บรรเลงท่ีเรียกว่า คฟัเวอร์ (Cover) โดยบรรเลงให้เหมือนเพลงตน้ฉบบัเดิม  หรือบรรเลงให้แตกต่าง
จากเพลงตน้ฉบบั  การพฒันาบทเพลงลูกทุ่งเก่าและบทเพลงลูกทุ่งใหม่ บทเพลงส าเนียงภาษา  รวมถึง
แผนภูมิ (Chart) การจัดวางเคร่ืองดนตรีของวงป่ีพาทย์ล้านนาท่ีเหมาะสมต่อการพัฒนารูปแบบ
ประยกุต ์ เพื่อใหว้งป่ีพาทยล์า้นนาสามารถด ารงคงอยูแ่ละไดรั้บความนิยม สอดคลอ้งกบักาลเวลาและ
สมยันิยมของกลุ่มเป้าหมาย  โดยค านึงถึงการรักษาและสืบทอดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมลา้นนา ทั้งน้ี
การจดัวางต าแหน่งของเคร่ืองดนตรีเป็นไปตามคุณลกัษณะและศกัยภาพของเคร่ืองดนตรี 

6.2  อภิปรายผล    
จากการศึกษาการจดัการอนุรักษ์และพฒันาวงป่ีพาทยล์า้นนาเพื่อการสืบทอดอตัลกัษณ์ทาง

วฒันธรรมในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงผูศึ้กษาได้คน้ควา้ทั้งภาคเอกสาร และภาคสนาม โดยไดส้อบถาม
จากประชาชนหรือผูรั้บริการวงป่ีพาทยล์้านนา นักดนตรีป่ีพาทยล์้านนา นักวิชาการสาขาดนตรีใน
พื้นท่ีศึกษาจงัหวดัเชียงใหม่  เพื่อเป็นขอ้มูลในการศึกษา  เพื่อศึกษาถึงบริบทเก่ียวกบัประวติัความ
เป็นมา องค์ประกอบ คุณลกัษณะ และคุณค่าของวงป่ีพาทยล์า้นนาตลอดจนสภาพการณ์และปัญหา
ของการด าเนินการของวงป่ีพาทยล์้านนาในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อเสนอรูปแบบและวิธีการจดัการ
อนุรักษ์และพฒันาวงป่ีพาทยล์้านนาเพื่อการสืบทอดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม  สามารถอธิบายผล
การศึกษาไดว้า่  การศึกษาหรือการจดัการดนตรี  จ  าเป็นตอ้งศึกษาประวติัศาสตร์  ความเป็นมาทั้งตวั
นกัดนตรี  เคร่ืองดนตรี  และความเป็นมาของสังคมและวฒันธรรมในบริบทในทอ้งถ่ินนั้นๆ ก่อนเป็น
ส าคญั  ดงันั้นวฒันธรรมดนตรีในดินแดนลา้นนา  แสดงถึงพฒันาการของดนตรีท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ผูค้นท่ีอาศัยอยู่ในดินแดนล้านนามาตั้ งแต่สมัยหริภุญชัยรุ่งเรือง  จากกลุ่มคนท่ีอาศัยอยู่ในเมือง        
หริภุญชยัขณะนั้น  ต่างประกอบไปดว้ยชาติพนัธ์ุผสม  มีทั้งเม็งหรือมอญ ชาวลวัะ  ซ่ึงเป็นกลุ่มชาติ
พนัธ์ุเดิมในพื้นท่ี  หรือแมแ้ต่คร้ังรัชสมยัพญามงัรายเขา้ครอบครองเมืองหริภุญชยั ไดท้รงน าผูค้นและ
ช่างฝีมือจากเมืองพุกามมาไวใ้นเชียงใหม่เป็นจ านวนมาก  เกิดการอพยพหลัง่ไหลของกลุ่มชาติพนัธ์ุ     
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ต่าง ๆ เขา้มาในพื้นท่ีเชียงใหม่-ล าพนู  กลุ่มคนเหล่านั้นต่างน าเอาวฒันธรรมดนตรีของตนเขา้มาใช้ใน
วิถีการด าเนินชีวิตทั้ งในรูปแบบดนตรีราชพิธี  ประเพณี พิธีกรรม และการด าเนินชีวิต  ดังนั้ น            
วงป่ีพาทยล์้านนา หรือเรียกตามภาษาท้องถ่ินภาคเหนือว่า “ป้าดก๊อง” หรือ “วงป้าด”  ซ่ึงปรากฏ
หลักฐานทางประวติัศาสตร์จากต านานพื้นเมืองและวรรณกรรมล้านนามากมาย  จวบจนเข้าสู่
ความสัมพนัธ์ของดนตรีพื้นบา้นลา้นนากบัดนตรีราชส านกัสยาม  ในช่วงสมยัพระราชชายาเจา้ดารา
รัศมี  เกิดการผสมผสานระหว่างดนตรีไทยจากราชส านักสยามและดนตรีพื้นบ้านล้านนา  ทั้ งน้ีก็
รวมถึงวงป้าด-ฆอ้ง หรือเต่งถ้ิง ดว้ยเช่นกนั  ซ่ึงก็เป็นการผสมผสานดนตรีไทยกบัดนตรีพื้นเมืองได้
อย่างกลมกลืน  ด้านองค์ประกอบของเคร่ืองดนตรีในวงป่ีพาทยล์้านนา ท่ีประกอบด้วย แนหน้อย    
แนหลวง ป้าดเอก  ป้าดทุม้  ป้าดเหล็ก  ก๊องวง  กลองเต่งถ้ิง  กลองป่งโป้ง  ส้ิง (ฉ่ิง) และสวา่ (ฉาบ)  
ต่างสะทอ้นและแสดงความเป็นอตัลกัษณ์ของดนตรีลา้นนาอยา่งชดัเจน  ทั้งลกัษณะการบรรเลง  การ
ประสมวง  บทเพลงท่ีใช้บรรเลง  ส าเนียงและท่วงท านองจงัหวะ  ถูกถ่ายทอดและส่งผา่นการด าเนิน
ชีวิต  วฒันธรรม  ขนบธรรมเนียบ  ประเพณี  ความเช่ือ  พิธีกรรม  ทั้งน้ีดว้ยเหตุของการเปล่ียนแปลง
ทางสังคม  เศรษฐกิจและความทนัสมยัของเทคโนโลยีในปัจจุบนั  ท าให้วงป่ีพาทยล์า้นนาจ าเป็นตอ้ง
ปรับตวัคร้ังยิ่งใหญ่อีกรอบในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2532-2534  เพื่อให้เขา้กบัสภาพเศรษฐกิจและการ
ไหลบ่าของกระแสวฒันธรรมทางดนตรีและสภาพของสังคมเมือง  ความบนัเทิงต่าง ๆ  ท่ีหลากหลาย
เขา้ถึงง่าย  ดงันั้น  เพื่อความอยูร่อดของตวันกัดนตรีเอง  พฤติกรรมและความตอ้งการของผูฟั้ง  ผูช้ม 
รวมทั้งรูปแบบของวฒันธรรม  ประเพณี  พิธีกรรม  ความเช่ือ และความตอ้งการของเจา้ทรงต่างก็
ปรับเปล่ียนไปเช่นกัน  ท าให้วงป่ีพาทย์ล้านนาต้องปรับประยุกต์น าเอาเคร่ืองดนตรีสากลเข้ามา
ประสมวง  แต่ทั้งน้ีก็ยงัคงความเป็นอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมลา้นนาไดอ้ยา่งชดัเจน วธีิการบรรเลงของ
เคร่ืองดนตรีพื้นเมืองก็ยงัคงไวซ่ึ้งรูปแบบและวิธีการบรรเลงแบบดั้ งเดิม  การปรับแต่งเสียงและ
ประยุกต์เคร่ืองดนตรี  โดยน าเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองมาท าการปรับระดับเสียงให้มีความถ่ีเสียงท่ี
ใกลเ้คียงกบัดนตรีสากล ท าให้คุณภาพเสียงของเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองมีความกลมกลืนกบัเคร่ืองดนตรี
สากลมากยิง่ข้ึน  การบรรเลงท่ียงัคงไวซ่ึ้งบทเพลงพื้นเมือง บทเพลงลูกทุ่งเก่า บทเพลงลูกทุ่งใหม่ และ
บทเพลงส าเนียงภาษา  เป็นวิธีการท่ีเกิดจากอิทธิพลแนวคิดจากวฒันธรรมดนตรีต่างชาติท่ีก่อให้เกิด
ปรากฏการณ์ใหม่ทางดนตรีต่อยอดองคค์วามรู้ท่ีมีอยูด่ ั้งเดิม  นบัไดว้า่วงป่ีพาทยล์า้นนาเป็นมรดกภูมิ
ปัญญาทางวฒันธรรม  ท่ีสะทอ้นให้เห็นว่าดนตรีเป็นส่ือกลางท่ีค่อยเช่ือมโยงและผูกพนักบัวิถีชีวิต  
ประเพณี  พิธีกรรม  และความเช่ือของชาวล้านนามาทุกยุคทุกสมยั  ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดทาง
มานุษยดนตรีวิทยา (Ethnomusicology)  ท่ีกล่าวว่า  การศึกษาดนตรีท่ีก าลงัด าเนินอยูใ่นปัจจุบนัของ
สังคมใดสังคมหน่ึง โดยศึกษาตวัดนตรี สังคม และวฒันธรรม โดยศึกษาคีตกวี นักดนตรี ผลงาน 
แนวคิดทางดนตรีของผูค้น การสร้างเคร่ืองดนตรี รูปแบบของดนตรี บทเพลง การขบัร้อง การบรรเลง 
บทบาทหนา้ท่ี และการใชด้นตรีในโอกาสต่าง ๆ การด ารงอยูแ่ละการเปล่ียนแปลงของดนตรีในสังคม 
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างดนตรีกับสังคม และวฒันธรรมของมนุษย์ในท้องถ่ินต่างๆ เป็น
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การศึกษาดนตรีท่ีไม่ตายตวั และไม่มีวนัจบส้ิน เน่ืองจากดนตรีมีการเปล่ียนแปลงไปตามสังคมอยู่
เสมอ  การศึกษาของมานุษยดนตรีวิทยา โดยมากเป็นการศึกษาดนตรีท่ีมีการสืบทอดแบบมุขปาฐะ 
การท างานจึงเป็นการวิจยัภาคสนาม โดยการหาขอ้เท็จจริงจากแหล่งต่าง ๆ ท่ีปรากฏในขณะนั้น โดย
ไม่จ  ากดัเวลา สถานท่ี และประเภทของดนตรี  เพราะดุริยางคศาสตร์ชาติพนัธ์ุ (Ethnomusicology)  มี
ความผูกพนักันอย่างใกล้ชิดอย่างแยกกันไม่ออกกบัมานุษยวิทยา (Anthropology) ศิลปวฒันธรรม
เก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมของมนุษย ์และมนุษยเ์องเป็นผูใ้ห้คุณค่าของศิลปวฒันธรรมนั้น ๆ เม่ือไม่มี
คุณค่าวฒันธรรมนั้นก็จะจางหายไปจากสังคม รวมถึงมีการปรับตวัให้เขา้กบัยุคสมยั เพื่อการด ารงอยู่
ของตนเองไดต่้อไปซ่ึงดนตรีถือเป็นหน่ึงในวฒันธรรมของมวลมนุษยชาติท่ีสามารถเปล่ียนแปลงไป
ตามกาลเวลาได้อย่างไม่หยุดน่ิงตราบใดท่ีวฒันธรรมยงัคงด าเนินอยู่  ซ่ึงพร้อมเสมอส าหรับการ
เปล่ียนแปลง  และมีมนุษยเ์ป็นผูคิ้ดสร้างสรรค์ดนตรีข้ึน  เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง  
และสังคมรวมทั้งผลกระทบทางวฒันธรรมของมนุษยท่ี์มีผลต่อดนตรี 

การปรับเปล่ียนของวงป่ีพาทยล์า้นนาแบบดั้งเดิม  มาเป็นวงป่ีพาทยแ์บบประยกุต ์ ก็ไม่ต่างไป
จากวฒันธรรมอ่ืน ๆ ทั่วโลก หรือแม้แต่ดนตรีไทยภาคกลาง  นั่นคือมีความหลากหลายและ
เคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  เพราะวฒันธรรมเก่ียวโยงอยู่กบัปัจจยัอ่ืน ๆ  อีกหลายประการ  
โดยเฉพาะในเร่ืองของเศรษฐกิจและการเมือง  ท่ีลว้นแลว้แต่เต็มไปดว้ยความเปล่ียนแปลงไม่หยุดน่ิง     
ส าหรับวงป่ีพาทยล์า้นนาแลว้  เพื่อความอยูร่อดของตวันกัดนตรีเอง  พฤติกรรมและความตอ้งการของ
ผูฟั้ง  ผูช้ม รวมทั้งรูปแบบของวฒันธรรม  ประเพณี  พิธีกรรม  ความเช่ือ และความตอ้งการของเจา้
ทรงท่ีต่างก็ปรับเปล่ียนไป  จึงเป็นเหตุผลหลกัท่ีวงป่ีพาทย์ล้านนาต้องปรับเปล่ียนไปตามปัจจยัท่ี
เกิดข้ึนทั้งจากภายนอกและภายในของตวัมนัเอง  ดงันั้นวงป่ีพาทยล์า้นนาจึงตอ้งปรับเปล่ียนเพื่อใหเ้ขา้
กับยุคสมัย  มุ่งเน้นความพึงพอใจให้กับผูช้ม  ผู ้ฟัง  ผู ้ว่าจ้าง และบรรดาเจ้าทรงเป็นหลัก และ
สนองตอบต่อส่ิงจูงใจ  อนัไดแ้ก่  เงินทองท่ีไดรั้บจากค่าจา้ง  ความสุขท่ีไดร่้วมบรรเลงดนตรีท่ีตนเอง
ปรารถนา เพื่อด ารงไวซ่ึ้งอุดมการณ์และอุดมคติของตนเองและกลุ่มไดต้ั้งไวร่้วมกนั  นั้นคือ การได้
เป็นส่วนหน่ึงในการท านุบ ารุง  รักษา  สืบสาน และเผยแพร่วฒันธรรมดนตรีลา้นนาใหค้งไวก้บัชุมชน 
และสังคมล้านนาท่ีทุกคนภาคภูมิใจ3 ซ่ึงในขณะเดียวกนัส่ิงท่ีซ่อนเร้นอยู่เบ้ืองหลงัของการเป็นนัก
ดนตรีป่ีพาทยล์า้นนาก็คือ  การไดมี้ส่วนในการสร้างสรรค์นวตักรรมทางดนตรี  สร้างความบนัเทิง  
การไดรั้บการยอมรับจากชุมชนและสังคม การได้เป็นส่วนหน่ึงของพิธีกรรมตามความเช่ือศรัทธาท่ี
ตนเองเช่ือถือ  ก่อให้เกิดความผูกพนั  ความพึงพอใจ  ได้รับการยกย่องและมีเกียรติในชุมชนและ

                                                                        
3 สมัภาษณ์นายวสนัต ์ คุณยศยิง่, นกัดนตรีวงป่ีพาทยล์า้นนาคณะหนองส่ีแจ่งศิลป์, 22 เมษายน 2556. 
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สังคม  ก่อใหเ้กิดเกียรติและศกัด์ิศรี  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ4 ท่ีกล่าววา่ส่ิงท่ีจูง
ใจท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือกระตุ้นให้บุคคลเกิดความพึงพอใจนั้นมี 4  อย่างคือ  1) ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวตัถุ 
(Material  Inducement) ไดแ้ก่  เงินส่ิงของ  หรือสภาวะทางกายท่ีให้แก่ผูป้ระกอบกิจกรรมต่าง ๆ  2) 
สภาพทางกายท่ีพึงปรารถนา (Desirable Physical Condition) คือส่ิงแวดลอ้มในการประกอบกิจกรรม
ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัอย่างหน่ึงอนัก่อให้เกิดความสุขทางกาย  3)   ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (Ideal 
Benefaction) หมายถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีสนองความต้องการของบุคคล  4)  ผลประโยชน์ทางสังคม 
(Association Attractiveness) คือความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับผูร่้วมกิจกรรม  อันจะท าให้เกิดความ
ผกูพนั  ความพึงพอใจ  และสภาพการอยูร่่วมกนัอนัเป็นความพึงพอใจของบุคคลในดา้นสังคม  หรือ
ความมัน่คงในสังคม  ซ่ึงจะท าให้รู้สึกมีหลกัประกนัและมีความมัน่คงในการประกอบกิจกรรม  และ
ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ 5 (Maslow’s theory motivation)  ซ่ึงทฤษฎีของมาสโลว์  ได้จดัล าดับ
ความต้องการตามความส าคญัของมนุษยคื์อ  1) ความต้องการทางกาย (Physiological Needs) เป็น
ความตอ้งการพื้นฐาน คือ อาหาร ท่ีพกั อากาศ ยารักษาโรค  2) ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety 
Needs) เป็นความตอ้งการท่ีเหนือกว่าความตอ้งการเพื่อความอยู่รอด เป็นความตอ้งการในดา้นความ
ปลอดภยัจากอนัตราย  3)  ความตอ้งการทางสังคม (Social Needs) เป็นการตอ้งการการยอมรับจาก
เพื่อน  4)  ความต้องการการยกย่อง (Esteem  Needs) เป็นความต้องการการยกย่องส่วนตวั  ความ     
นบัถือและสถานะทางสังคม  5)  ความตอ้งการใหต้นประสบความส าเร็จ (Self – Actualization needs) 
เป็นความตอ้งการสูงสุดของแต่ละบุคคล ความตอ้งการท าทุกส่ิงทุกอย่างไดส้ าเร็จบุคคลพยายามท่ี
สร้างความพึงพอใจให้กบัความตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกก่อนเม่ือความตอ้งการนั้นไดรั้บ
ความพึงพอใจความตอ้งการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตวักระตุน้ให้บุคคลพยายามสร้างความพึงพอใจ
ใหก้บัความตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุดล าดบัต่อไป 

ดังนั้ น  การจัดการอนุรักษ์และพัฒนาวงป่ีพาทย์ล้านนา เพื่อการสืบทอดอัตลักษณ์ทาง
วฒันธรรม  จึงเป็นการจดัการในรูปแบบอนุรักษ์  เพื่อเป็นการรักษารูปแบบของเคร่ืองดนตรีและ
ลกัษณะของเพลงให้เป็นแบบดั้งเดิม  เพราะยงัมีกลุ่มผูฟั้งท่ียงันิยมฟังในรูปแบบดงักล่าวและเพื่อเป็น
การสืบทอดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมต่อไป  ขณะเดียวกนัเพื่อให้วงป่ีพาทยล์า้นนาสามารถด ารงคงอยู่
และไดรั้บความนิยม ก็ควรจะมีการประยุกตโ์ดยการน าเคร่ืองดนตรีสากลเขา้ร่วมประสมวงโดยคงไว้
ซ่ึงรูปแบบเคร่ืองดนตรีและส าเนียงเสียงทางดนตรีท่ีเป็นอัตลักษณ์ทางดนตรีการล้านนา   ซ่ึง
                                                                        
4 สุเทพ  พานิชพนัธ์ุ, ความพึงพอใจของเกษตรกรในการเขา้ร่วมโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิต
การเกษตรจงัหวดัอบุลราชธานี,  (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิตสาขาส่งเสริมการเกษตรมหาวทิยาลยัแม่โจ,้ 
2541), หนา้ 5 
5 Maslow, Abrtam  Harlod. Motivation  and  Personality. 2 ed . New  York :Heper  and  Row, 1970 , 69-80 
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สอดคล้องกับแนวคิดด้านการอนุรักษ์พฒันาศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย 6  ท่ีกล่าวว่า  การ
อนุรักษ์วฒันธรรมไทยต้องอาศัยความร่วมมือกันของคนในชุมชนและสังคมซ่ึงมีวิธีการดังน้ี              
1)  ศึกษา คน้ควา้ และการวิจยัวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมทอ้งถ่ินทั้งท่ีมีการรวบรวมไวแ้ลว้และยงั
ไม่ไดศึ้กษา เพื่อทราบความหมายและความส าคญัของวฒันธรรมในฐานะท่ีเป็นมรดกของไทยอยา่ง
ถ่องแท้  ซ่ึงความรู้ดังกล่าวถือเป็นรากฐานของการด าเนินชีวิต เพื่อให้เห็นคุณค่า ท าให้เกิดการ
ยอมรับ และน าไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม  2)  ส่งเสริมให้ทุกคนเห็นคุณค่า  ร่วมกันรักษา
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชาติและของทอ้งถ่ินเพื่อสร้างความเขา้ใจและมัน่ใจแก่ประชาชนในการ
ปรับเปล่ียนและตอบสนองกระแสวฒันธรรมอ่ืน ๆ อย่างเหมาะสม  3) รณรงค์ให้ประชาชนและ
ภาคเอกชน ตระหนกัในความส าคญัของวฒันธรรมวา่เป็นเร่ืองท่ีทุกคนตอ้งให้การรับผิดชอบร่วมกนั
ในการส่งเสริมสนบัสนุน ประสานงานการบริการความรู้  วิชาการและทุนทรัพยส์ าหรับจดักิจกรรม
ทางวฒันธรรม  4) ส่งเสริมและแลกเปล่ียนวฒันธรรมภายในประเทศและระหวา่งประเทศโดยการใช้
ศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นส่ือสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างกนั  เลือกสรรภูมิปัญญาท่ีก าลงัสูญหาย  หรือท่ี
สูญหายไปแลว้  มาท าให้มีคุณค่าและมีความส าคญัต่อการด าเนินชีวิตในทอ้งถ่ิน  โดยเฉพาะพื้นฐาน
ทางจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยม สนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่และแลกเปล่ียนภูมิปัญญาและ
วฒันธรรมอย่างกวา้งขวางโดยให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถ่ินต่าง ๆ ด้วยส่ือและวิธีการต่าง ๆ       
5)  สร้างทัศนคติ ความรู้ และความเข้าใจว่าทุกคนมีหน้าท่ีเสริมสร้าง ฟ้ืนฟู และ การดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและทางวฒันธรรมท่ีเป็นสมบติัของชาติ   และมีผลโดยตรงของความ
เป็นอยู่ของทุกคน โดยการน าภูมิปัญญาท่ีผ่านมาเลือกสรรกลัน่กรองดว้ยเหตุและผลอย่างรอบคอบ
และรอบด้าน  แล้วไปถ่ายทอดให้คนในสังคมได้รับ รู้  เกิดความเข้าใจ  ตระหนักในคุณค่า
คุณประโยชน์และปฏิบติัไดอ้ย่างเหมาะสม โดยผ่านสถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษาและการจดั
กิจกรรมทางวฒันธรรมต่าง ๆ  6) จัดท าระบบเครือข่ายสารสนเทศทางด้านวฒันธรรมเพื่อเป็น
ศูนยก์ลางเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลงานเพื่อให้ประชาชนเข้าใจ สามารถเลือกสรร ตดัสินใจและ
ปรับเปล่ียนให้ เหมาะสมกับการด าเนินชีวิตทั้ งน้ี ส่ือมวลชนควรมีบทบาทในการส่งเสริมและ
สนบัสนุนงานดา้นวฒันธรรมมากยิ่งข้ึนดว้ย  และ 7) เสริมสร้างปราชญ์ทอ้งถ่ินโดยการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพฒันาศกัยภาพของชาวบ้านผูด้  าเนินงานให้มีโอกาสแสดงศกัยภาพด้านภูมิปัญญา 
ความรู้ความสามารถอยา่งเตม็ท่ีมีการยกยอ่งประกาศเกียรติคุณในลกัษณะต่าง ๆ 
 
 

                                                                        
6 วชิยั  ภู่โยธินและคณะ, หนา้ท่ีพลเมืองวฒันธรรมและการด าเนินชีวติในสงัคม, (กรุงเทพ :อกัษรเจริญทศัน์, 2551) 
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6.3  ข้อเสนอแนะ 

6.3.1  ขอ้เสนอแนะจากการวจิยัคร้ังน้ี 
1) จากการศึกษาจากสภาพปัญหา รูปแบบและวิธีการจดัการอนุรักษ์  เพื่อการสืบ

ทอดอตัลักษณ์ทางวฒันธรรมวงป่ีพาทย์ล้านนา ผูว้ิจยัเสนอให้คงไวซ่ึ้งความเป็นเอกลักษณ์ ใน
รูปลกัษณะเดิม ผสมผสานกบัยุคสมยัใหม่ ให้ความรู้แก่เยาวชน และประชาชนผูท่ี้สนใจได้เรียนรู้      
วงป่ีพาทยล์า้นนา พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 

2) การพฒันาวงป่ีพาทย์ล้านนานั้น  เห็นควรปรับรูปแบบการบรรเลงวงป่ีพาทย์
ลา้นนาเป็นแบบประยุกต ์ดว้ยการผสมวงโดยการน าเคร่ืองดนตรีสากลเขา้มาร่วมบรรเลง  เพื่อให้เขา้
กบัยุคสมยัท่ีเปล่ียนไป เป็นท่ียอมรับของสังคม  และเป็นตวัอย่างของการจดัการส าหรับวงป่ีพาทย์
ล้านนาอ่ืน ๆ  ทั้ งน้ีต้องไม่เลยกรอบและรูปแบบดั้ งเดิมของวงป่ีพาทย์ล้านนาเป็นประเด็นหลัก  
โดยเฉพาะการคงไวซ่ึ้งโทนเสียงเคร่ืองดนตรีพื้นบา้นลา้นนา  ตอ้งไม่ถูกกลืนหรือปรับเปล่ียนจนไม่
เห็นความเป็นตวัตนของดนตรีพื้นบา้นลา้นนา 

3)  การแกไ้ขสภาพปัญหาการขาดแคลนผูสื้บวงป่ีพาทยล์้านนาให้เป็นระบบ  และ
สร้างความย ัง่ยืนกบัวงป่ีพาทยล์า้นนา  ควรมีการจดัการหรือเปิดบา้นของวงป่ีพาทยล์า้นนาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชน  เปิดโอกาสให้เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนทัว่ไปไดเ้ขา้ไปสัมผสั  
เรียนรู้องค์ความรู้ดา้นกระบวนการบรรเลงในรูปแบบดั้งเดิม  รายละเอียดขั้นตอนในพิธีกรรมจากผู ้
อาวุโสของคณะ ซ่ึงเป็นอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของวงป่ีพาทยล์า้นนาท่ีแทจ้ริง หรือจดัเป็นแหล่ง
เรียนรู้ดา้นป่ีพาทยล์า้นนาตามอธัยาศยั  และขอรับการสนบัสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

4)  ควรจดัให้มีการเรียนการสอนประวติัความเป็นมา  องค์ประกอบ  คุณลกัษณะ  
คุณค่าของวงป่ีพาทยล์้านนา  รูปแบบการประสมวง  เทคนิควิธีการบรรเลง  บทเพลงท่ีใช้บรรเลง   
“ดนตรีป่ีพาทยล์า้นนา”  ในหลกัสูตรการเรียนการสอนในรายวิชาดนตรีพื้นบา้นลา้นนา  โดยเฉพาะ
วิทยาลัยนาฏ ศิลปเชียงใหม่   ซ่ึ ง เป็นสถาบันหลักในการสืบทอด  อนุ รักษ์  และท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมดา้นดนตรี  และมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  หรือสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา
ทัว่ภาคเหนือ ( 8 จงัหวดัในภาคเหนือตอนบน)  เพื่อสร้างมาตรฐานกระบวนการการบรรเลงท่ีถูกตอ้ง
ตามหลกัวงป่ีพาทยล์า้นนา  และเพื่ออนุรักษ ์ สืบสาน เผยแพร่ศิลปะแขนงน้ีใหย้ ัง่ยนืต่อไป     

          

 


