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บทที่  1 
บทน ำ 

 
1.1 ที่มำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

ศิลปวฒันธรรมเป็นส่ิงที่เกิดจากการสร้างสรรค ์สั่งสมและสืบทอดมาเป็นเวลายาวนาน 
การตีกลองลา้นนาถือไดว้่าเป็นมรดกอนัมีคุณค่ายิง่ เป็นเอกลกัษณ์ส าคญัที่แสดงถึงความเป็นลา้นนา
ของชาวลา้นนาไดอ้ยา่งน่าภาคภูมิใจ ดินแดนลา้นนา คือ บริเวณที่ตั้งอยูใ่นดินแดน 8 จงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบนของไทย ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน ซ่ึงมี
ศิลปวฒันธรรมเป็นของตนเอง แสดงถึงภูมิปัญญา ความมีอารยธรรมความเจริญ 1 เห็นได้จาก
ประวติัศาสตร์ ศิลปะและวฒันธรรมที่มีความโดดเด่นมาถึงปัจจุบนั  

 

นอกจากการตีกลองสะบดัชยัที่เป็นศิลปะการตีกลองซ่ึงไดน้ าช่ือเสียงทางดา้นวฒันธรรม
พื้นบา้นสู่ดินแดนลา้นนา เคร่ืองดนตรีประเภทตีที่โดดเด่น มีประวติัศาสตร์และเป็นอตัลกัษณ์อีกหน่ึง
อยา่งของชาวลา้นนามายาวนาน คือ กลองปูจาลา้นนา หรือ กลองบูชาลา้นนา ที่ถือวา่เป็นแม่แบบของ
กลองชัยมงคล กลองสะบดั2 เป็นกลองที่มีมาแต่โบราณมีบทบาทในดา้นศาสนา รวมทั้งบทบาทใน
ดา้นการสงครามเป็นเคร่ืองส่งสัญญาณและแจง้ข่าวสาร เดิมเรียกวา่ “กลองนันทเภรี”3 มีลกัษณะเป็น
กลองขึ้นหนังสองหน้าขนาดใหญ่ แต่ใชตี้หน้าเดียว มีลูกตุ๊บ 3 ใบเป็นองคป์ระกอบ ในการตี กลองจะ
ตั้งอยูก่ ับที่ จะตีประกอบกับเคร่ืองดนตรีอ่ืน เช่น ฆ้องอุ่ย ฆอ้งโหยง้ สว่า ไม้คอ้น และไม้แซะ เป็น
กลองตน้แบบที่ต่อมามีการพฒันาไปเป็นกลองสะบดัชยัโดยยอ่ส่วนใหมี้ขนาดเล็กลง4 การตีกลองปูจา
ลา้นนาเป็นศิลปะพื้นบา้นอยา่งหน่ึง มีจงัหวะกลองหรือท่วงท านองที่เรียกว่า “ระบ า” ทั้งชา้และเร็ว5 
ทั้งน้ียงัมีบทบาทในวฒันธรรมการแสดงดนตรีพื้นบา้นลา้นนา และมีการประยกุตใ์ชจ้งัหวะกลองปู่ จา

                                                             
1 ธเนศวร์  เจริญเมือง, มาจากล้านนา (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพผ์ูจ้ดัการ, 2536). 
2 ประสิทธ์ิ  เลียวสิริพงษ,์ “การส่ือสารส่วนบุคคล” (2 พฤษภาคม 2548). 
3 รัตนา  พรหมพิชยั, กลองสะบัดชัย : สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ (กรุงเทพฯ : มลูนิธิสารานุกรม

วฒันธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย,์ 2542), หนา้ 62 - 63. 
4 จนัทร์ แกว้จิโน, กลองสะบัดชัย 2 (เชียงใหม่ : วิทยาลยันาฏศิลป์เชียงใหม่, 2545). 
5 สนั่น ธรรมธิ, กลองสะบัดชัย: สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ  (กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรม

วฒันธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย,์ 2542) หนา้ 78 - 82. 
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กบัลีลาท่าทางการฟ้อนร า โดยมีท่าทางการฟ้อนมาจากศิลปะการต่อสู้ เป็นการแสดงศิลปวฒันธรรม
อีกหน่ึงบทบาทของกลองปูจาดว้ยเช่นกนั  

 

เคร่ืองดนตรีพื้นบา้นล้านนาที่เป็นที่รู้จกักนัโดยทัว่ไปมีหลายชนิด ส่วนใหญ่เป็นเคร่ือง
ดนตรีขนาดเล็ก พกพาสะดวก ยกเวน้กลองบางชนิดที่มีขนาดใหญ่ สามารถชมการบรรเลงและการ
แสดงทัว่ไปตามงานบุญและงานแสดงศิลปวฒันธรรมต่างๆ แต่เคร่ืองดนตรีล้านนาที่เป็นประดิษฐ
กรรมจากภูมิปัญญาของบรรพชนลา้นนาโดยแทมี้เพียง 7 ชนิด ไดแ้ก่ ซึง สะลอ้ ป่ี ขลุ่ย ต่ิง เป๊ียะ และ 
กลอง6 ซ่ึงเสียงเคร่ืองดนตรีล้านนาแทบทุกเสียงได้สะทอ้นภาพธรรมชาติที่เป็นป่าเขาสายน ้ าอยา่ง
ตรงไปตรงมาอีกทั้งยงัเล่าวถีิชีวติที่เคล่ือนชา้น่าสบายไดอ้ยา่งดีเยีย่ม รวมทั้งเคร่ืองดนตรีประเภทกลอง 
อาทิเช่น กลองปูเจ กลองสะบดัชยั กลองมองเซิง กลองปูจา เป็นคลา้ยดัง่เสียงเตน้ของหัวใจและชีพจร
ของชาวล้านนา7 ดนตรีพื้นบา้นล้านนาได้รับอิทธิพลจากราชส านักฯ และภาคกลาง เม่ือพ.ศ.2436 
ลา้นนาไดผ้นวกเขา้เป็นส่วนหน่ึงของประเทศสยาม ส่งผลให้การเล่นดนตรีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงเช่นน้ีจึงท าใหค้นลา้นนาทัว่ไปเกิดความสบัสนเก่ียวกบัเคร่ืองดนตรีลา้นนาใน
ดา้น “ปฏิบตัิการ” และ “วชิาการ” แต่ศิลปะเหล่าน้ียงัไม่ไดรั้บการรวบรวมไวอ้ยา่งเป็นระบบ เน่ืองจาก
เป็นการใช้และน าไปแสดงเพียงบางโอกาสตามความตอ้งการของสังคมหรือสถาบนัต่างๆ เท่านั้ น 
ดงันั้น ต่อมาจึงมีการรณรงคใ์ห้เกิดความตระหนัก รัก หวงแหนและช่วยกนัฟ้ืนฟูดนตรีพื้นบา้นของ
ดินแดนล้านนาขึ้นใหม่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไวใ้ห้คนรุ่นหลงัได้รู้จกัต่อไป8 แมว้่าจะมีแนวทางการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูเก่ียวกับการเล่นเคร่ืองดนตรีพื้นบา้นล้านนา ทั้งภาพรวมและเฉพาะประเภทหรือ
เฉพาะแต่ละชนิด เช่น สะลอ้ ซึง กลองสะบดัชยั เป็นตน้ แต่ส่วนใหญ่ไม่ไดร้ะบุเจาะจงเพือ่หาแนวทาง
จากวิธีการเล่นและการเผยแพร่เชิงอนุรักษ์เฉพาะกลุ่มผูเ้ผยแพร่ รวมทั้งแนวทางในการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค า จงัหวดัเชียงใหม่ดว้ย 

 

กลองปูจา เป็นเคร่ืองดนตรีที่เป็นเอกลกัษณ์ของดินแดนลา้นนาหรือภาคเหนือตอนบน
ชนิดหน่ึงที่มีคุณค่าและความส าคญัเป็นที่รู้จกัอยูคู่่สงัคมลา้นนามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัที่ควรค่าแก่
การสืบทอด แมว้า่ในสงัคมลา้นนาปัจจุบนัยงัคงมีการสืบสานการตีกลองปู่ จาลา้นนาอยูบ่า้ง แต่การสืบ
ทอดวฒันธรรมที่ผ่านมานั้น สามารถสังเกตได้ว่าไม่ค่อยได้รับความนิยมและให้ความส าคญัการตี
กลองปูจาล้านนา ทั้งที่นับวนัยิ่งจะสูญหาญไป ซ่ึงเกิดจากปัญหาของการด าเนินการกิจกรรมการ

                                                             
6 มานพ  ยาระณะ,ครูภูมิปัญญารุ่นท่ี 3 . ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(การแสดงพ้ืนบา้น-ช่างฟ้อน) 

พ.ศ. 2548 . สัมภาษณ์ . 28 กนัยายน 2554 
7 ไพโรจน์ สาดีรัตน์, ร้อยเร่ืองล้านนา (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ ์เอชเอ็ม พบัลิชช่ิง, 2549). 
8 ธีรยทุธ ยวงศรี, การดนตรี การขับ การฟ้อน ล้านนา. (เชียงใหม่ : ม่ิงเมืองนวรัตน์, 2540). 
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อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาที่ขาดความเด่นชดัและความต่อเน่ืองในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตี
กลองปูจาลา้นนา 

 

“กลุ่มลายค า” เป็นกลุ่มเยาวชนและผูท้ี่มีอุดมการณ์ในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมลา้นนา 
ก่อตั้งเม่ือพุทธศกัราช 2535 โดยพอ่ไกรศรี  นิมมานเหมินทร์9 ท าหนา้ที่อนุรักษแ์ละเผยแพร่การแสดง
พื้นบา้นและสืบทอดภูมิปัญญาต่างๆ เช่น ฟ้อนดาบอักขระลา้นนา การฟ้อนผางประทีปแบบไทล้ือ 
ฟ้อนหางนกยงูไทเขิน ฟ้อนกา้ลายแบบตน้ฉบบั สืบสานประเพณีพิธีกรรมการไหวค้รูศิลปะลา้นนา
แบบโบราณและการตีกลองปูจาลา้นนาที่ไดรั้บการถ่ายทอดจากพ่อครูแม่ครูสู่สาธรณชน ซ่ึงพอ่ครูที่
ถ่ายทอดวิชาความรู้เก่ียวกับการตีกลองปูจาล้านนาแก่กลุ่มลายค า คือ พ่อครูหนานสนิท เชษฐ์บุรี,    
พอ่ครูก าธร ศรีบุรี และพระสงัวรญาณประยตุ (เจา้อาวาส วดัหวัขวั ต.เวยีงยอง อ.เมือง จ.ล าพนู) 
 

กลุ่มลายค าเป็นองค์กรที่ ได้ รับการสนับสนุนในการด า เนิน กิจกรรม เก่ี ยวกับ
ศิลปวฒันธรรม จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องคก์รสร้างเสริม
สุขภาพรูปแบบใหม่ เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ กลุ่มลายค า มีกิจกรรมหรือ
หลกัสูตรในการสอนการตีกลองปูจา คือ วิธีการตีกลองปูจาที่ถูกตอ้ง ลีลาการตีกลองปูจาและการตี
กลองปูจาในจงัหวะพื้นฐาน ท านองเพลงม้าย  ่าไฟและท านองน ้ าตกตาด สถานที่ท  ากิจกรรมการ
อนุรักษศ์ิลปวฒันธรรมลา้นนา เป็นพื้นที่ในจงัหวดัเชียงใหม่ที่มีเครือข่ายของกลุ่มลายค า คือ กลุ่มลาย
ค าลุ่มน ้ าแม่ลายบา้นโป่งกุ่ม ต  าบลป่าเม่ียง อ าเภอดอยสะเก็ด, กลุ่มลายค าชุมชนบา้นบวกครกน้อย 
อ าเภอเมือง, กลุ่มลายค าแม่คาวชุมชนหนองป่าคร่ัง อ าเภอเมืองและกลุ่มทุ่งปันแอกป่าจ่ีวงัแดง อ าเภอ
แม่แตง กลุ่มลายค าไดสื้บสานสร้างสรรคสื์บทอดศิลปวฒันธรรมขา้งตน้ มานับเวลากว่า 20 ปี ศิลปะ
การตีกลองปูจาลา้นนาเป็นศิลปวฒันธรรม ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์เด่นของกลุ่มลายค าและเป็นแบบฉบบั
ลายค าที่กลุ่มลายค าไดรั้บการถ่ายทอดมาจากพอ่ครูและมีการด าเนินกิจกรรมการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการ
ตีกลองปูจา อย่างไรก็ตาม ยงัคงมีปัญหาของการจดัระบบการถ่ายทอด ซ่ึงอาจจะส่งผลท าให้การ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาที่ขาดความต่อเน่ืองของกิจกรรม และขาดการสานต่ออุดมการณ์การ
อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาของกลุ่มลายค าที่สืบทอดกนัมาตลอดระยะเวลา 20 ปี  

 

จากการศึกษาขอ้มูลและปัญหาของการด าเนินการกิจกรรมการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตี
กลองปูจาที่ขาดความเด่นชดัความต่อเน่ืองและการจดัระบบการถ่ายทอดในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตี
กลองปูจาลา้นนาในกลุ่มลายค า ดงันั้น จึงเกิดการศึกษาคร้ังน้ีในหัวขอ้ “การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตี
กลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค า จงัหวดัเชียงใหม่” ผูศึ้กษาคาดวา่ผลการศึกษาที่จะไดรั้บจะท าให้ผูท้ี่
                                                             

9 สุนนัทา เกตุเหล็ก, “ฟ้อนเชิงดาบอักขระล้านนา กรณีศึกษาพ่อครูอาทิตย์  วงค์สว่าง”, การศึกษาคน้ควา้
แบบอิสระ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2553. 
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สนใจในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนา ทราบถึงประวตัิความเป็นมาของกลองปูจาและ
พฒันาการของการตีกลองปูจาในดินแดนลา้นนาหรือภาคเหนือตอนบน รวมทั้งศึกษาความเป็นมาของ
กลุ่มลายค า และกิจกรรมการอนุรักษ์การตีกลองปูจาสร้างความเขม้แข็งแก่การตีกลองปูจาเพื่อเป็น
แบบอย่างที่สมบรูณ์ในการการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาล้านนา ตลอดจนปัญหาของการ
ด าเนินการกิจกรรมการอนุรักษ์การตีกลองปูจาของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อเสนอแนว
ทางการด าเนินการกิจกรรมการอนุรักษฟ้ื์นฟูการตีกลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดว้ยความตระหนักถึงคุณค่าความส าคญัของการอนุรักษแ์ละ
ฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนาที่ควรค่าแก่การคงอยูคู่่ดินแดนลา้นนาสืบไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 

1.2.1 เพื่อศึกษาประวตัิความเป็นมาของกลองปูจาและพฒันาการของการตีกลองปูจาใน
ดินแดนลา้นนาหรือภาคเหนือตอนบน 

1.2.2 เพือ่ศึกษาความเป็นมาของกลุ่มลายค าและกิจกรรมการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลอง
ปูจา ตลอดจนปัญหาของการด าเนินการกิจกรรมการอนุรักษก์ารตีกลองปูจาของกลุ่มลายค าในจงัหวดั
เชียงใหม่ 

1.2.3 เพือ่เสนอแนวทางการด าเนินการกิจกรรมการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาของ
กลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ เพือ่ใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1.3.1 ท าใหท้ราบประวตัิความเป็นมาของกลองปูจาและพฒันาการของการตีกลองปูจาใน
ดินแดนลา้นนาหรือภาคเหนือตอนบน 

 

1.3.2 ท าให้ทราบความเป็นมาของกลุ่มลายค าและเรียนรู้การจดัการกิจกรรมการอนุรักษ์
การตีกลองปูจา ตลอดจนทราบปัญหาของการด าเนินการกิจกรรมการอนุรักษก์ารตีกลองปูจาของกลุ่ม
ลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

1.3.3 สามารถน าขอ้มูลไปประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปู
จาลา้นนาเพือ่ใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

1.4.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 

เป็นการศึกษาประวตัิความเป็นมาของกลองปูจาและพฒันาการของการตีกลองปู่ จาใน
ดินแดนล้านนาหรือภาคเหนือตอนบน รวมทั้งศึกษาความเป็นมาของกลุ่มลายค า และกิจกรรมการ
อนุรักษก์ารตีกลองปูจา ตลอดจนปัญหาของการด าเนินการกิจกรรมการอนุรักษก์ารตีกลองปูจาของ
กลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ เพือ่เสนอแนวทางการด าเนินการกิจกรรมการอนุรักษฟ้ื์นฟูการตีกลอง
ปูจาของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ ใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

1.4.2 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 
 

พื้นที่ในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

1.5 นิยำมศัพท์ 
 

1.5 .1  กลุ่ มล ำยค ำ  หมายถึ ง ก ลุ่ม เยาวชนและผู ้ที่ มี อุ ดมการณ์ ในการอ นุ รักษ์
ศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นล้านนา ก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2535 โดยการรวมตวัของนักศึกษาและเจา้หน้าที่
วิทยาลัยครูเชียงใหม่ในขณะนั้ น ท าหน้าที่อนุรักษ์และเผยแพร่การแสดงพื้นบ้านและสืบทอดภูมิ
ปัญญาต่างๆ 

 

1.5.2 กำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟู หมายถึง การบ ารุงรักษาส่ิงที่ดีงามไวแ้ละการร้ือฟ้ืนส่ิงที่ดี
งามที่หายไป เลิกไป หรือก าลงัจะเลิก ใหก้ลบัมาเป็นประโยชน์  

 

1.5.3 พ่อครู หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถดา้นศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นลา้นนา
และเป็นผูถ่้ายทอด ความรู้ ความสามารถดา้นศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นลา้นนา 

 

1.5.4 กลองปูจำ หมายถึง กลองเป็นชุด ประกอบด้วยกลองขนาดใหญ่ 1 ใบ และกลอง
ขนาดเล็กหรือ กลองลูกตุ๊บ อีกจ านวน  2-3 ใบ ติดอยูข่า้งๆ ตวักลองท าดว้ยไมเ้น้ือแข็ง เจาะกลางให้
กลวง ขึงดว้ยหนังทั้งสองขา้ง ขนาดของกลองขึ้นอยูก่บัไมท้ี่น ามาท ากลองมีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง
ตั้งแต่ 30 น้ิวขึ้นไป สูงประมาณ 1.50 - 2 เมตร อ่านและเขียนไดห้ลายแบบ เช่น กลองปูจา (ก๋องปูจา) 
ในขณะเดียวกัน ภาษาถ่ินค าเมืองในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เป็น เคร่ืองดนตรีที่มี
ลกัษณะเป็นกลองกระทบ ที่ขึงดว้ยเยือ่อ่าน เช่น หนังสตัว ์เป็นตน้ ในงานวิจยัคร้ังน้ีจะเขียนและออก
เสียง เป็น กลองบูชา (กลองปูจา) ซ่ึงเป็นส าเนียงไทล้ือ 
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1.5.5 ลูกตุ๊บ หมายถึง กลองใบเล็ก ที่แขวนไวข้า้งกลองปูจา หุ้มด้วยหนังทั้ งสองหน้า
ขนาดลดหลัน่กนั มีจ  านวน 2-3 ใบ 

1.5.6 ไม้แซะ หมายถึง ไม่ไผ่ที่ผ่าปลายด้านหน่ึงออกเป็นซ่ีๆ ปลายอีกด้านเป็นที่จับ
ส าหรับตีกลองปูจา 

 

1.5.7 ไม้ค้อน หมายถึง ไมตี้ที่ใชผ้า้พนัเป็นหัวคอ้นรูปวงกลม ขนาดลดหลัน่ไปตามขนาด
ของไมท้ี่ใชต้ีกลองปูจา 

 

1.5.8 สว่ำ หมายถึง ฉาบใหญ่ มีเสน้ผา่ศูนยก์ลางตั้งแต่ 10 น้ิวขึ้นไป 
 

1.5.9 ฆ้องโหย้ง หมายถึง ฆอ้งขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลางตั้งแต่ 16-18 น้ิว 
 

1.5.10 ฆ้องอุ่ย หมายถึง ฆอ้งขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลางตั้งแต่ 20-25 น้ิว 
 
1.6 กำรเสนอผลกำรศึกษำ 

 
บทที่ 1 บทน ำ  
เป็นบทที่น าเสนอให้เห็นความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา วตัถุประสงคข์องการ

วจิยั  ประโยชน์ที่ไดค้าดวา่จะไดรั้บ ขอบเขตของงานวจิยั  และนิยามค าศพัทท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการวจิยั 
 
บทที่ 2 แนวคดิ ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เป็นบทที่เสนอการศึกษาภาคเอกสารเพื่อทบทวนสถานภาพความรู้ของเร่ืองราวหรือ

วรรณกรรมที่เก่ียวกบัการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค า  จงัหวดัเชียงใหม่ 
และแนวคิดทฤษฎี ตลอดจนเอกสาร หนงัสือ และงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี 

 
บทที่ 3 วิธีด ำเนินกำรวิจัย  
เป็นบทที่น าเสนอถึง กระบวนการและวิธีการที่ท  าวิจยัคร้ังน้ี ประกอบด้วยรูปแบบการ

วิจยั ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือในการวิจยั การด าเนินการ วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล การ
วเิคราะห์ขอ้มูลตลอดจนการน าเสนอผลการวจิยั  

 
บทที่ 4 กลุ่มลำยค ำกับกิจกรรมกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูกำรตีกลองปูจำ 
เป็นการศึกษาความเป็นมาของกลุ่มลายค าและกิจกรรมการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปู
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จา ตลอดจนปัญหาของการด าเนินการกิจกรรมการอนุรักษก์ารตีกลองปูจาของกลุ่มลายค าในจงัหวดั
เชียงใหม่ 

 
บทที่ 5 แนวทำงกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูกำรตีกลองปูจำล้ำนนำของกลุ่มลำยค ำในจังหวัด

เชียงใหม่ 
เป็นผลการวิเคราะห์การเก็บขอ้มูลเพื่อให้ไดแ้นวทางการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปู

จาล้านนาของกลุ่มลายค าในจังหวดัเชียงใหม่ จากประชากรและกลุ่มตวัอย่าง และเพื่อให้ทราบ
ขอ้เสนอแนวทางการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาล้านนาแล้วน ามาสรุป เสนอแนะวิธีการที่
สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์และสภาพปัญหาของการด าเนินกิจกรรมการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปู
จาของกลุ่มลายค า รวมทั้งรวบรวมผลการศึกษาเป็นขอ้เสนอช้ีน าแนวทางการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตี
กลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ ตลอดจนการน าเสนอผลการศึกษา 

 
บทที่ 6 สรุปผลกำรศึกษำ อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 
ในบทน้ี เป็นการน าเสนอสรุปสาระส าคญัของการศึกษาคร้ังน้ี อภิปรายผลการศึกษา และ

ขอ้เสนอแนะต่างๆ 


