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บทคดัย่อ 
 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมาของกลองปูจา
และพฒันาการของการตีกลองปูจาในดินแดนล้านนาหรือภาคเหนือตอนบน   2) เพื่อศึกษาความ
เป็นมาของกลุ่มลายค าและกิจกรรมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการตีกลองปูจา ตลอดจนปัญหาของการ
ด าเนินการกิจกรรมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ และ       
3) เพื่อเสนอแนวทางการด าเนินการกิจกรรมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาของกลุ่มลายค าใน
จงัหวดัเชียงใหม่เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 

งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ  โดยการศึกษาจากทั้ งภาคเอกสารและภาคสนาม        
ใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลได้แก่  การส ารวจทางกายภาพ สังเกตการณ์ จากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
โดยการใช้แบบสอบถามแบบเขียนตอบและการสัมภาษณ์  โดยใช้การสัมภาษณ์  กลุ่มผู ้รู้ ท่ี มี
ประสบการณ์เก่ียวกบักลองปูจาลา้นนา กลุ่มสมาชิกเครือข่ายลายค าระดบัแกนน าและหวัหนา้เครือข่าย 
และกลุ่มเยาวชนลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 40 คน ในอ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอสันทราย อ าเภอ
เมือง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบัประวติัความเป็นมา ความส าคญั รูปแบบ 
วธีิการด าเนินกิจกรรมของการตีกลองปูจาและปัญหาของการด าเนินการกิจกรรมการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู
การตีกลองปูจาของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ น ามาวเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลแบบพรรณนา 

 

ผลการวิจยัพบวา่  กลองปูจา เป็นเคร่ืองดนตรีชนิดเคร่ืองกระทบประเภทเคร่ืองหนงั ซ่ึง

จดัอยูใ่นดนตรีท่ีใชใ้นพิธีกรรม ศาสนา ความศรัทธาและความเช่ือ ถือว่าเป็นกลองมงคลของลา้นนา 

จดัเป็น 1 ใน 5 กลองในต านานประวติัศาสตร์พื้นบ้านภาคเหนือ ส่วนกลุ่มลายค านั้น เกิดข้ึนในปี
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พุทธศักราช 2534 จากการรวมกลุ่มกันของนักศึกษาท่ีมีใจรักในศิลปวฒันธรรมล้านนา ณ เรือน        

อนุสารสุนทร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่   โดยมี  รองศาสตราจารย์ป รีชา   สุทธปรีดา                  

ผูช่้วยศาสตราจารย์จินตนา  มธัยมบุรุษ   ผูช่้วยศาสตราจารย์ลมูล  จนัทร์หอม  และอาจารย์ยุพิน       

เข็มมุกด์  ได้ให้ความเมตตาสนับสนุนให้มีสถานท่ีปฏิบติังานอยู่ ณ เรือนอนุสารสุนทรไดรั้บความ

เมตตาจาก พ่อไกรศรี  นิมมานเหมินท์ ปราชญ์แห่งล้านนา  ตั้ งช่ือให้ว่า “กลุ่มลายค า” โดยกลุ่ม

ดงักล่าวมีพนัธกิจร่วมกนัคือการสร้างสรรค์  และสืบสานลายศิลป์  ลายฟ้อนนาฏลีลา  ลายดนตรี     

ลายช่างภูมิปัญญา  และลายขบัขานของลา้นนาให้คงอยู่สืบไป มีท าหน้าท่ีอนุรักษ์และเผยแพร่การ

แสดงศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นล้านนาและสืบทอดภูมิปัญญาต่างๆ โดยเฉพาะการตีกลองปูจาแบบ

ลา้นนา และพบวา่รูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมส าหรับการทางการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจา

ลา้นนาของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่  สรุปไดว้่าสามารถก าหนดแนวทาง ได ้2 แนวทางหลกัๆ

และควรท่ีจะมีการขบัเคล่ือนไปพร้อมกันทั้ งสองแนวทางภายใต้แนวคิดการจดัการเรียนรู้ ได้แก่        

(1) แนวทางการอนุรักษ์การตีกลองปูจาล้านนาของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ และ (2) แนว

ทางการฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งน้ีทั้งสองแนวทางควรตอ้ง

มีจดัโครงการเพื่อสามารถขบัเคล่ือนแนวทางดงักล่าวให้ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ซ่ึง

ได้แก่โครงการ “สืบสานภูมิปัญญาการตีกลองปูจาแบบล้านนา”  และโครงการ “ถวายคืนความรู้     

การตีกลองปูจาสู่พระภิกษุสงฆส์ามเณร” เป็นตน้  
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ABSTRACT 
 

The purposes of this study were 1) To explore Puja drum history and development of the 
use of Puja drum in Lanna or upper north 2) To investigate Lai Kham Group’s background and their 
Puja drum maintenance and restoration activities including the problems of activities in Chiang Mai 
and 3) To suggest efficient and successful methods on Puja drum maintenance and restoration 
activities in Chiang Mai. 

 

The study was a qualitative research. Documentary and observatory research were 
conducted. The research tools were survey, observe from those who involved, open end 
questionnaires and interview. The interview was done on 40 people of the following; experts who 
had experienced on Puja drum, mainstays and leader of Lai Kham network and Lai Kham youth 
group. They were from Doi Saket, San Sai, Mueang and Mae Taeng district in Chiang Mai. These 
tools were used to gather history, importance, styles, activity process and problems of activities.   
The data were descriptively analyzed and synthesized. 

 

The results of the study found that Puja drum is an instrument used by striking on its 
surface. It is classified as an instrument used in ceremony, religion, faith and belief. Puja is 
considered to be Lanna’s auspicious drum and is one of five drums in northern folk history. As for 
Lai Kham group, in 1991, students who were fond of Lanna’s art and culture formed a group at 
Ruan Anusarn Sunthorn in Chiang Mai Rajabhat University. Associate Professor Preecha 
Suddhapreeda, Assistant Professor Jintana Madhyompurush, Assistant Professor Lamoon Janhom
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and Professor Yupin Khemmook were kindheartedly supported the group to have their meeting 
point at Ruan Anusarn Sunthorn. Also, Lanna guru Kraisri Nimmanaheminda was kindly named   
the group “Lai Kham”. The group was meant to create and inherit Lanna art, dance, music, folk 
wisdom and singing. Moreover, they aimed to maintain, spread Lanna art and culture and inherit 
folk wisdoms especially Puja Lanna drum performance. To conclude, there are 2 main suitable 
methods to maintain and restore Puja Lanna drum performance of Lai  Kham group which are                     
(1) Maintenance method and (2) Restoration method. These two methods should be working 
accordingly under learning management concept. Moreover, there should be projects to support 
these methods to be effective. For example, the projects are “Puja Lanna Drum Performance 
Conservation Project” and “Returning Puja Drum Performance Knowledge to Monk and Novice”.  

 


