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บทที่  2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 
บทน้ีเป็นการศึกษาภาคเอกสารเพื่อทบทวนวรรณกรรม และสถานะภาพที่ความรู้ที่

เก่ียวกับกลองปูจา และการตีกลองปูจาในดินแดนล้านนา หรือภาคเหนือตอนบน รวมทั้งแนวคิด 
ทฤษฎี ตลอดจนเอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงประกอบดว้ยหัวขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 

2.1 ประวตัิความเป็นมา ต านานและพฒันาการของการตีกลองปูจาในดินแดนลา้นนา 
  2.1.1 ต านานของกลองปูจาลา้นนา 
  2.1.2 ประวตัิความเป็นมาของกลองปูจาลา้นนา 
  2.1.3 ลกัษณะของกลองปูจาลา้นนา 
  2.1.4 พฒันาการของการตีกลองปูจาในดินแดนลา้นนา 
  2.1.5 ปัญหาของการตีกลองปูจาในปัจจุบนั 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี 
 2.2.1 แนวคิดการจดัการเรียนรู้ 

2.3 เอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 
 2.3.1 เอกสารและหนงัสือ 
 2.3.2 งานวจิยั 

2.4 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 
ดงัมีรายละเอียดตามล าดบัหวัขอ้ต่อไปน้ี 
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2.1 ประวัติความเป็นมา ต านานและพัฒนาการของการตีกลองปูจาในดินแดนล้านนา 
 

2.1.1 ต านานของกลองปูจาล้านนา 
 

อุดม รุ่งเรืองศรี ไดใ้ห้ความหมายของกลองปูจาไวว้่า “กลองปูจา น1. กลองขนาดใหญ่
หน้าตัดประมาณ 1 เมตร ยาวประมาณ  2.50 เมตร มีกลองขนาดย่อม คือ กลองลูกต็อบ อีก 3 ใบ 
ประกอบอยูด่า้นขา้งในการตีท านองทัว่ไปจงัหวะชา้และท านองสะบดัชยัจะมีฉาบใหญ่และฆอ้งโหม่ง
ประกอบ ถา้ตีท านองล่องน่าน จงัหวะเร็ว จะมีฉาบใหญ่และฆ้องชุด กลองน้ีจะตีในวนัโกน วนัพร 
เพือ่พทุธบูชา และเพื่อเตือนชาวบา้นใหส้ ารวมอยูใ่นคลองธรรม น2. กลองแบบเดียวกบั น1. แต่ใชไ้ม้
แสะ คือไม้กีบเป็นเคร่ืองตีประกอบจงัหวะร่วมกับไม้กลอง ใช้ตีในงานบุญของวดั เช่น งานบุญ
สลากภตั เป็นตน้”1  

 

ในยคุสมเด็จพระเจา้อนนัตยศไดถ้วายการรับเสด็จพระนางจามเทวสู่ีนครเขลางค ์สมเด็จ
พระเจา้อนันตยศ มีพระประสงคจ์ะท าปัจจุสนองพระคุณพระราชมารดาของพระองคจึ์งมีพระราช
โองการตรัสสั่งให้เหล่าบรรดาช่างต่างๆ ซ่ึงล้วนแต่เป็นช่างไมแ้ละช่างวาดเขียนแกะสลกันั้น ให้ท  า
ปราสาทไมอ้อ้เพื่อเป็นที่ส าหรับโสรจสรงสนานแห่งพระราชมารดาของพระองคแ์ละโปรดให้ชาว
เคร่ืองตน้ ตกแต่งเคร่ืองราชูปกรณ์ส าหรับราชาภิเษกแลว้จึงเชิญพระนางเจา้จามเทวีพระราชมารดา
ของพระองคใ์หป้ระทบันั่งเหนือกองแกว้ให้สรงสนานพระเศียรเกลา้ดว้ยน ้ าอนัเจือดว้ยน ้ าส้มส าหรับ
ช าระมลทิน แลว้จึงให้สรงสนานดว้ยน ้ าหอมต่อมาภายหลงั ล าดบัต่อมาไดใ้หพ้ราหมณาจารยถื์อพระ
สุวรรณภิงคารอันเต็มไปด้วยน ้ าเป็นมงคล แล้วให้หลั่งลงเหนือพระเศียรเกล้าของพระนางเจา้แล้ว
ถวายพระพร แล้วมอบถวายสิริราชสมบติัของพระองค์ กระท าราชเทวีภิเษกในขณะนั้นจึงให้เฉลิม
ฉลองดว้ยกลองอุ่นเมือง “พิฆามหาพิชัยเภรี” บนัลือลัน่เอิกเกริกเกริกกอ้ดุจเสียงบนัลือลัน่สนั่นกอ้ง
กระห่ึมแห่งเมฆในทอ้งพระมหาสมุทร2  

 
 

ต่อมาในยคุสมยัพระยาภูแสนชั้นราชนัดดา ก่อตั้งเมืองเชียงแสนวงศเ์งินยางขึ้นแทนที่
พงศาวดารเชียงแสนโยนกนาคพนัธุ์เก่าในสมยัของพระองคก์็ไดพ้บไม้ขอนซุงขนาดใหญ่ไหลตาม
แม่น ้ าของมาติดที่เกาะดอนแท่น ชาวพื้นถ่ินไทยโยนกเชียงแสนถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีในการสร้าง
กลองบูชาประจ าเมือง พระยาแสนภู จึงโปรดให้มีการสร้างกลองบูชา 3 ใบเป็นกลองคู่ต  าแหน่งเมือง

                                                 
1 อุดม  รุ่งเรืองศรี. พจนานุกรมล้านนา ฉบับแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2547 (2547) หนา้ 18. 
2 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 18. 
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เชียงแสน เชียงราย และเชียงใหม่3 
ศกัด์ิ รัตนชยั กล่าววา่ ยคุหอค านครล าปางสร้างต านานวดัศรีลอ้ม และสร้างเจดียว์ดัป่าตนั

กุมเมือง มีบทท านายอนาคตต าแหน่งวดัสะดือเมือง ขยายแผ่ความเจริญรุ่งเรืองของนครหอค า คุม
ปริมณฑลเวียงชัยถึงพระธาตุล าปางหลวง ยคุน้ีมีการสร้างกลองบูชา คู่ต  าแหน่งวดัอนาคตต านาน
สะดือเมือง ที่มีต  านานวา่เป็นกลองที่มียนัตค์าถา ในลูกน ้ าเตา้ที่แขวนซ่อนอยูใ่นเรือนกลอง เม่ือมีการตี
กลองบูชาเม่ือไร เสียงกลองจะช่วยสาธยายมนต ์กงัวานไปถึงดอยขุนตาล นับเป็นกลองคู่ต  านานยคุ
กษตัริยป์ระเทศราชฝ่ายเหนือ4 

 

จากการคน้ควา้จะพบว่า ตน้ก าเนิดของกลองปูจาและกลองสะบดัชัยโบราณมาจากที่
เดียวกัน เน่ืองจากในสมัยก่อนมีกลองชนิดหน่ึงที่ใช้ตีเพื่อการออกศึกเรียกว่ากลองไจยมงคล ซ่ึงมี
ลกัษณะคลา้ยกลองปูจาในปัจจุบนั แต่ลูกตุบอยูท่างขวาใช้ตีในการออกศึกหรือพิธีกรรมที่ส าคญัใน
การออกศึก มีหลายท านอง เช่น ออกศึก ชนะศึก ฝนแสนห่า สุดธรรม เป็นตน้ หลงัจากที่ผา่นการท า
ศึกแลว้จะไม่นิยมน ากลองไวท้ี่บา้นจะน าไปไวท้ี่วดั เพราะหลงัจากผ่านการท าศึกจะมีคราบเลือดและ
ความเช่ือเก่ียวกับผี ต่อมาเม่ือบ้านเมืองผ่านพน้จากการท าศึก กลองชัยมงคลที่อยู่ที่วดัจึงได้มีการ
ดดัแปลงเพื่อใชต้ีบูชาธรรม โดยการยา้ยลูกตุบมาไวท้างซ้าย และใชต้ีเพื่อประกอบการเทศน์หรือวนั
โกนวดัพระ หรือใชตี้เพื่อบอกเหตุการณ์ต่างๆ ในหมู่บา้น และจะมีบางพื้นที่ที่ไดด้ดัแปลงกลองไจยมงคล 
ใหเ้ล็กลงเพือ่สะดวกในการเคล่ือนยา้ย เป็นกลองสะบดัชยัแบบลูกตุบหรือกลองสะบดัชยัโบราณ และ
มีบางพื้นที่ที่ได้ดัดแปลงไปอีกคือตดัลูกตุบออกเป็นกลองสะบัดชัยที่พบเห็นมากในปัจจุบนัใช้ตี
ท  านองชนะศึก คือท านองที่เม่ือท าศึกชนะแลว้ตีกลบัเมืองแสดงความฮึกเหิม ส่วนท านอง ออกศึกนั้น
ค่อนขา้งเร็วใชส้ะบดัชยัแบบลูกตุบตีท าใหเ้กิดความฮึกเหิมก่อนท าศึก5 

 

กลองปูจามีตน้ก าเนิดมาจากทางเหนือ คือ เชียงตุง หรือสิบสองปันนา สังเกตได้จาก
ปัจจุบนัน้ีทางเชียงตุง มีปรากฏอยูแ่ทบจะทุกวดั  ซ่ึงอาจเป็นไปไดท้ี่สมยัที่เจา้กาวิละที่ไปตีเมืองเชียง
ตุงกวาดตอ้นผูค้นลงมาที่ เชียงใหม่ในยุค เก็บผกัใส่ซ่า (ตะกร้า) เก็บขา้ใส่เมือง คงจะมีการน าเอา
วฒันธรรมการตีกลองปูจามาดว้ยค าว่า กลองปูจา  เรียกแตกต่างกันตามพื้นที่ทางเชียงใหม่ ใช้ค  าว่า 
กลองปูจา  แต่ทางล าปางใช้ค  าว่า กลองปูจา  จงัหวดัล าปางเป็นจงัหวดัที่มีกลองปู่ จามากที่สุดใน

                                                 
3 พระนคร  ปรังฤทธ์ิ . กลองในพระไตรปิฎกท่ีปรากฏในลา้นนา .เชียงใหม่ : แมก็ซ์พร้ินต้ิง (มรดกลา้นนา), 

2553 
4 ศกัด์ิ รัตนชัย, 2547. “ประวติัความเป็นมาและพฒันาการของก๋องปู่ จา”. ส านักศิลปะและวฒันธรรม 

มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง  
5 เร่ืองเดียวกนั.  ส านกัศิลปะและวฒันธรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง  
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ภาคเหนือ  แต่ท่านอาจารยบ์ุญส่ง  สิริฤทธิจนัทร์   ครูภูมิปัญญาแห่งชาติ  สาขากลองปูจา ท่านไดใ้หค้  า
จ  ากดัท านองปู่ จาใหม่ว่าเป็นท านอง พุทธปู่ จา ซ่ึงท านองการตีของแต่ละจงัหวดัในภาคเหนือจะไม่
เหมือนกัน คือ ศิษยต่์างครูต่างอาจารยว์ดั  แต่หลกัๆ จะมีด้วยกัน  4  จงัหวดั คือ ทางเชียงใหม่ จะมี
ท านอง เสือขบตุ ๊ สาวหลบัเตอ๊ะ ล่องน่าน และจงัหวะสุดธรรม6 
 

2.1.2 ประวัติความเป็นมาของกลองปูจาล้านนา 
 

ดนตรีล้านนา โดยเฉพาะกลองปูจา (Klong Phu Cha Lanna) เป็นเคร่ืองดนตรีประเภท
เคร่ืองตี ซ่ึงจดัอยูใ่นดนตรีประเภทที่ใชใ้นการประกอบพิธีกรรม ศาสนา ความศรัทธาและความเช่ือ
กลองปูจาล้านนาหรือกลองปูจา เป็นส่ิงที่สร้างขึ้นเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและด้านการ
สงครามตลอดจนพธีิมงคลต่างๆ กลองปูจาถือวา่เป็นกลองมงคลของลา้นนาประเทศ 

 

อนุวตั ปราชญ์เวทย ์และคณะ สรุปว่า “ก๋องปู่ จา”หรือที่เรียกกันในภาษากลางว่า กลอง
บูชาหรือกลองปูจานั้น เป็น 1 ใน 5 กลองในต านานประวติัศาสตร์พื้นบา้นภาคเหนือ เป็นกลอง 2 หน้า 
เป็นกลองหลวง ศกัด์ิสิทธ์ิทางศาสนา กล่องหัวใจกลองลงอกัขระเรียกวา่ ยนัตน์ ้ าเตา้ เป็นกลองชุม (มี
กลองขนาดต่างๆรวมกนั) มีกลองหลวงพร้อมกลองเล็กส าหรับใชไ้ล่เสียงเป็นบริวาร ค  าวา่ กลองบูชา 
ภาษาไทยและอกัขระวิธีเขียนอกัษรธรรมที่ใชอ้ยา่งเดียวกนัแต่อ่านออกเสียงต่างกนัที่ว่า “กลองบูชา 
กบั “ก๋องปู่ จา” กลองปูจา (ก๋องปู่ จา) กล่าวคือ กลองหลวงบูชา ในเรือนกลองมีกล่องเสียง เรือนน ้ าเตา้
จารึกยนัตค์าถาอนัศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นดนตรีชนิดเคร่ืองกระทบประเภทเคร่ืองหนงั ใชตี้บรรเลงดว้ยท่อนไม้
หรือคอ้นไม้7 

 

รัตนา  พรหมพิชยั ไดอ้ธิบายว่า กลองปูจา ( อ่าน “ก๋องปู๋ จา” ) คือ กลองบูชา เดิมเรียกว่า
กลองนันทเภรี เป็นกลองขึ้ นหนังสองหน้าขนาดใหญ่ ตั้ งอยู่กับที่แต่ใช้ตีหน้าเดียว มีหน้ากวา้ง
ประมาณ 30 น้ิวขึ้นไป ปกติจะตั้งไวท้ี่หอกลาง หรือตั้งไวภ้ายในวดัประกอบดว้ยกลองขนาดใหญ่ 1 
ใบ ซ่ึงขนาดหน้ากลองเส้นผ่าศูนยก์ลางประมาณ 1 เมตร ความยาวของตวักลองประมาฯ 1.5 เมตร 
และกลองขนาดเล็กเรียกวา่ “กลองแส” หรือ “ลูกตุบ” อีก 2 – 3 ใบ ซ่ึงมีขนาดลดหลัน่กนั กลองปูจาใช้
ตีเป็นพุทธบูชาในโอกาสเก่ียวกับพิธีกรรมทางพุทธศาสนา เช่น วนัขึ้ นหรือแรม 7 ค  ่า และ 14 ค  ่า 
ระหวา่งเขา้พรรษา ส่วนบางแห่งใชตี้เป็นสญัญาณบอกเวลา เวลาตีกลองปูชาจะใชผู้ตี้ 2 คน คนหน่ึงใช้

                                                 
6 เร่ืองเดียวกนั.  ส านกัศิลปะและวฒันธรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง  
7 อนุวัต   ปราชญ์ เวทย์ และคณะ . 2549. “กลองปู่จ่า: กลองแห่งพระพุทธศาสนาเมืองล้านนา”.                

สภาวฒันธรรมจงัหวดัล าปาง . วารสารวฒันธรรมไทย.2552 : 38-39 
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ไมค้อ้นตี 2 มือ ตีทั้งกลองใหญ่และกลองเล็ก เป็นท านองต่าง ๆ อีกคนหน่ึงใชไ้มแ้สะ (ไมไ้ผ่ผา่ซีกจกั
ปลาย) ตีขดัจงัหวะกลอง ยนืท านองไปตลอด นอกจากน้ีหากเป็นการตีประกวดกัน จะมีคนตีฆ้อง
โหม่ง และฉาบประกอบดว้ย8 

 

ความเป็นมาของกลองปูจา ไม่ได้มาจากต านานโบราณ กลับกลายเป็นการศึกษาและ
คน้หาของนักวิชาการปัจจุบนั จนไดร้ายละเอียดของกลองปูจาว่า ในสมัยโบราณกลองปูจาน้ี จะใช้
งานในยามมีศึกสงครามใชต้ีเพื่อเป็นสัญญาณบอกเหตุและใชเ้ป็นสัญญาณรบหรือเวลามีชยัชนะ เป็น
ตน้หลงัจากนั้นจึงไดน้ ากลองปูจาเขา้มาสู่วดัเพือ่ใชตี้เป็นสญัญาณวา่  พรุ่งน้ีจะเป็นวนัพระ หรือ ตีบอก
เหตุต่าง ๆ จนตีในงานประเพณีที่ส าคญั หรือว่ามีเหตุการณ์ประหลาด เช่น จนัทรคราส สุริยะคราส 
หรือกบกินเดือน เป็นตน้  แต่กลองปูจาน้ีอยูใ่นวดัไม่ไดม้าจากสงครามแต่อยา่งใด9 

 

ปัจจุบนักลองปูจาถูกลดบทบาทลง จากการเคยเป็นกลองส่งสญัญาณต่างๆ โดยมีส่ิงใหม่
เขา้มาแทนที่เช่น หอกระจายข่าว หอระฆัง โทรศพัท์ โทรทศัน์ วิทยชุุมชน เป็นตน้ ดังนั้น จึงมีการ
พยายามพฒันาให้กลองปูจามีบทบาทเพิ่มจากที่เป็นอยู ่จากการเคยเป็นกลองที่ตั้งอยูก่บัที่ก็ถูกท าให ้
เคล่ือนยา้ยน าเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ น าเขา้ขบวนแห่ เป็น กลองเพื่อใชเ้ปิดพิธี เปิดงานต่างๆ ใช้
เป็นเคร่ืองประกอบจงัหวะเพื่อความบนัเทิง และยงัมีการประยุกต์เขา้ประสมวงออร์เคสตา้ ใช้เป็น
เคร่ืองประกอบจงัหวะประสมวงดนตรีพื้นเมือง ใชเ้ป็นเคร่ืองประกอบจงัหวะประสมวงโยธวาทิต
หรือแมแ้ต่การน ากลองปูจามาแข่งขนัอีกดว้ย10 

 
2.1.3 ลักษณะของกลองปูจาล้านนา 
 

กลองปูจา เป็นกลองสองหน้าขนาดใหญ่แขวนหรือวางอยูบ่นหอกลองหรือศาลาตามวดั
ต่างๆ ในเขตภาคเหนือตอนบน กลองที่มีขนาดใหญ่ช่ือว่า “กลองหลวง” หรือบางท้องที่เรียกว่า 
“กลองต้ึง” นอกจากน้ียงัมีกลองขนาดเล็ก จ  านวน 2 - 3 ใบ ผูกไวใ้กล้ๆ  กลองหลวงเพื่อตีสอดแทรก
สลบัเสียงกลองหลวงเรียกวา่ “กลองลูกตุบ๊” 

องคป์ระกอบของ กลองปูจา และเคร่ืองดนตรีที่ใชป้ระกอบในการบรรเลง ดงัน้ี 
1. กลองหลวง ห รือกลองต้ึ ง  1 ใบ  ยาวประม าณ  1.50 - 2.50 เม ตร โดยทั่วไป 

                                                 
8 รัตนา  พรหมพิชยั, กลองสะบัดชัย : สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ (กรุงเทพฯ: มลูนิธิสารานุกรม

วฒันธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย,์ 2542), หนา้ 62 - 63. 
9 เร่ืองเดียวกนั.หนา้ 63 
10 เร่ืองเดียวกนั.หนา้ 63 
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เส้นผ่าศูนยก์ลางหน้ากลองประมาณ 45 – 150 เซนติเมตร ท าจากไม้ประดู่หรือไมส้ัก ภายในแขวน
น ้ าเตา้ลงอกัขระพื้นเมืองเป็นคาถาก ากบัเรียกวา่หวัใจกลอง 

2. กลองลูกตุ๊บ 3 ใบ มีขนาดลดหลัน่ไล่เรียงกนัไป บางที่เรียกวา่ “ก๋องแซะ” อาจท าจาก
ไมป้ระดู่ ไมส้กั หรือไมแ้กว้ เป็นกลองบริวาร หนงัที่ใชข้ึงกลองทั้งหมดใชห้นงั ควายหรือหนงัววั 

3. ฆอ้งขนาดใหญ่ หรือ ฆอ้งอุ่ย และฆอ้งขนาดเล็กหรือฆอ้งโหม่ง  
4. ฉาบ (สวา่) 1 คู่  
5. คนตีกลอง ส่วนใหญ่ใชผู้ตี้ 2 คน ผลดักนัตีคนละเที่ยวสลบักนัไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2.1 กลองปูจา 
(แสดงลกัษณะของกลองปูจาล้านนา ประกอบด้วย กลอง 4 ใบ หมายเลข 1 คือ กลองใบใหญ่  

ท่ีเรียกว่ากลองหลวง หรือกลองตึง้ หมายเลข 2 คือ กลองลกูตุ๊บ (ขนาดใหญ่)  
หมายเลข 3 คือ กลองลกูตุ๊บ (ขนาดกลาง) หมายเลข 4 คือ กลองลกูตุ๊บ (ขนาดเลก็)) 

 
 

 
 

ภาพที่ 2.2 ฆอ้งขนาดใหญ่ หรือ ฆอ้งอุ่ย และฆอ้งขนาดเล็ก 

4 

3 2 

1 
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หรือฆอ้งโหม่ง และไมต้ีฆอ้ง 
 

 
 

ภาพที ่2.3 ฉาบ 
 

อุปกรณ์ที่ใชต้ีกลองปูจามีไมต้ีกลอง นิยมใชต้น้ “ตีนตัง่” ซ่ึงเป็นไมเ้ถามีปุ่ มหรือจะใชไ้ม้
ไผ่เป็นปม ไมม้ะขาม น ามาเหลาเป็นปุ่ มตรงปลายหรือบา้งก็น าเอาผา้มาพนัอยา่งแน่นหนาจนกลมได้
ขนาด ส่วน “ไมแ้ซะ หรือ ไมแ้ส”้ ท าจากไมไ้ผผ่า่เป็นซีกเล็กๆ ขนาดกวา้ง 2 ซม. ยาวประมาณ 50 ซม. 
ใชตี้อีกดา้นหน่ึงของกลอง หรือจะตีดา้นเดียวกนัก็ไดต้ามความถนัด เพือ่บอกจงัหวะ ในขณะเดียวกนั 
กลองลูกตุ๊บ หรือ ก๋องลูกตุ๊บ (กลองเล็ก) ใชมื้อซ้ายตีไล่เสียง และ กลองต้ึง (ก๋องต้ึง) หรือ กลองตา้ง  
(ก๋องต้าง) คือกลองแม่หรือกลองใบใหญ่ใช้มือขวาตี  ให้ส่วนของห้องเพลง มีโน้ตห้องละ 4 ตัว 
เหมือนกบัดนตรีทัว่ไป ฆอ้งโหม่ง (โหยง้) ตีตรงโนต้ตวัที่4 ของหอ้งทุกหอ้ง ร่วมกบัฆอ้งหุ่ย (อุย้) ใชตี้
ตอนสรุป จบเพลง และฉาบใหญ่ (สวา่) ใชตี้ขดัจงัหวะตวัโนต้ตวัที1่ และตวัที่3 ของทุกหอ้งเพลง 

 

รูปแบบการตีกลองปูจา การตีกลองปูจาที่สมบูรณ์แบบ จะตอ้งมีเคร่ืองตีอยา่งอ่ืนประกอบ
คือ ฆอ้งและฉาบ โดยทัว่ไปจะมี 2 รูปแบบ คือ ชุด 4 และชุด 5 

 

ชุด 4 ประกอบดว้ย กลองปูจา, ฆอ้งใหญ่ 1 อนั, ฆอ้งโหม่ง 1 อนัและฉาบ 1 คู ่
ชุด 5 ประกอบดว้ย กลองปูจา, ฆอ้งใหญ่ 1 อนั, ฆอ้งโหม่ง 2 อนัและฉาบ 1 คู ่

 
2.1.4 พัฒนาการของการตีกลองปูจาในดินแดนล้านนา 
 

ในปัจจุบันน้ีกลองปูจาพบมากในเขตเชียงใหม่ล าพูนล าปาง และมากสุดที่ล  าปาง 
เพราะวา่ล าปางเป็นเมืองหนา้ด่านของทางเหนือสมยัก่อน ท านองที่ใชตี้มีหลายท านองแลว้แต่พื้นที่เช่น
ในเชียงใหม่ ก็จะมีท านองที่นิยมบรรเลงกันมากคือ สาวหลับเต๊อะ เสือขบตุ๊ ล่องน่าน สุดธรรม 
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ฝนแสนห่า ส่วนในล าปางก็จะมีมา้ย  า่ไฟ มะนาวล่องของ ไฟไหมป่้าแขม  
รณชิต  แม้นมาลัย สรุปไวว้่า กลองปูจา ในสมัยก่อนเป็นกลองประจ าเมือง เน่ืองจาก

กลองชนิดน้ีใชตี้บอกเหตุ และบอกข่าวต่าง ๆ จึงท าให้ชาวบา้นมีความรู้สึกสบายใจ บา้นเมืองสงบสุข
บางคร้ังจึงเรียกกลองชนิดน้ีวา่ “กลองอุ่นเมือง” ซ่ึงมีช่ือเรียกตามลกัษณะที่เป็นมงคลไดห้ลายช่ือ เช่น 
นทัทเภรี เดชเภรี ชยัยะเภรีและมงัคละเภรี เป็นตน้11  

 

กลองปูจามีการพฒันารูปร่างและลกัษณะการตีของกลองมาอยา่งต่อเน่ือง โดยจากกลอง
ใบใหญ่ใบเดียวที่ใช้ตีเป็นเคร่ืองส่งสัญญาณในการโจมตีศตัรูของกองทัพในเวลาสงคราม ตีส่ง
สัญญาณบอกข่าวแก่ชุมชน ใชเ้ป็นเคร่ืองดนตรีมหรสพ  เป็นเคร่ืองประโคมฉลองชยัชนะและความ
สนุกสนาน วธีิตีหรือจงัหวะการตีเรียกวา่ สะบดัชยั กลองปูจาจึงเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่กลองสะบดัชยั เม่ือ
ไม่มีการรบทพัจบัศึก ก็ไดพ้ฒันาทั้งรูปร่างลกัษณะ จงัหวะการตี และไดน้ ามาอยูก่บัฝ่ายศาสนจกัร ใช้
ในพิธีกรรมทางศาสนาเรียกว่า กลองปูจา ต่อมาได้พฒันาเป็นอีกรูปแบบหน่ึง คือ การตีเพื่อให้เกิด
ความบนัเทิงความสนุกสนาน ตามงานบนัเทิงต่างๆ สามารถพบเห็นไดใ้นขบวนแห่หรืองานแสดง
ศิลปะพื้นบา้นโดยทัว่ไป กลองปูจาใช้ตีไดห้ลายโอกาส ทั้งในพิธีกรรมทางศาสนาและงานต่างของ
ชาวบา้น เช่น 

 

1. ตีเป็นสัญญาณของการท าบุญ จะตีประมาณ 2 - 3 ทุ่มในคืนก่อนวนัพระเพื่อเป็น
สัญญาณเตือนให้ชาวบ้านได้ทราบว่า ว ันรุ่งขึ้ นเป็นวนัพระเพื่อที่สาธุชนจะได้เตรียมตัวหรือ
เตรียมพร้อมในการปฏิบตัิตน ใหง้ดเวน้จากอบายมุข ท าตนเองใหส้ะอาดโดยการถือศีล ท าความดี ละ
เวน้จากความชัว่ ท  าจิตใจใหผ้อ่งใส และเตรียมไปท าบุญที่วดั 

 

การตีกลองปูจานั้นตีเพื่อเป็นพุทธบูชา ในคืนวนัโกนคือวนัขึ้นหรือแรม 7 ค  ่าหรือ 14 ค  ่า 
เป็นการเตือนให้ทราบว่าวนัรุ่งขึ้นจะเป็นวนัพระ ตีในท านองของกลองปูจา มีเคร่ืองประกอบจงัหวะ 
คือ โหน่ง (ฆ้องโหยง้) หุ่ย (ฆ้องหมุ้ย) ฉาบใหญ่  (สว่า) เรียกว่าฆ้องจุม (ชุด) 2 คือ มีฆ้อง 2 ใบ 
ส่วนมากจะเป็นจุม 3-5 บางแห่งเพิ่มเติมจนเป็นถึง 9 ใบ ลีลาจงัหวะหรือท านองในการตี เรียกวา่ระบ า
กลอง ในอาณาจกัรลา้นนาเดิมแต่ละทอ้งถ่ินจะมีเพลงหรือระบ าของตนเอง ที่มีความแตกต่างทั้งการตี
กลองหลวง และลีลาสอดแทรกของลูกตุบ 

 

ในยคุสมัยที่ยงัไม่มีนาฬิกา วิทย ุและโทรทศัน์แพร่หลายอยา่งเช่นในสมยัปัจจุบนั เสียง
กลองจากวดัในยามค ่าคืนจึงเป็นไดท้ั้ง นาฬิกา และความบนัเทิง  ที่สามารถกล่อมชาวบา้นหรือเด็กๆ
                                                 

11 รณชิต แมน้มาลัย, “กลองหลวงล้านนา : ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตและชาติพันธ์ุ”, วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวฒันธรรมศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล, 2536. 
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ใหน้อนหลบัไดอ้ยา่งดี นอกจากน้ียงัเป็นความบนัเทิงส าหรับชายหนุ่มในหมู่บา้น ที่มีรสนิยมทางเพลง
กลอนจะไดม้าชุมนุมฝึกหดัและถ่ายทอดวชิาเพลงกลอนจากผูท้ี่มีฝีมือหรือผูอ้าวโุส 

 

การบรรเลงร่วมวงกลองปูจามีเคร่ืองดนตรีและบรรเลงดงัน้ี 
กลองหลวงและกลองตุบ ส่วนมากใชผู้ตี้ 3 คน  ผลดักนัคนละ 1 เที่ยว 
ฆอ้งใชฆ้อ้งขนาดใหญ่ คือ ฆอ้งอุย้และฆอ้งโหยอ่งเป็นหลกั บางวดัอาจจะมีเพิม่จนถึง 9 ใบ 
สวา่ 1 คู่ อาจจะใชผู้ตี้หลายคนผลดักนัก็ได ้
 

2. ในวนัพระ การตีกลองบูชาเป็นระยะๆ นั้น ชาวบา้นที่ไม่ไดท้  าบุญ หรือฟังเทศน์ เสียง
กลองปูจาจะท าให้ชาวบา้นไดท้ราบถึงกิจกรรมต่างๆ เช่น ทราบว่า การเทศนาธรรมไดจ้บแลว้ หรือ
เวลาท าวตัรเยน็ เป็นตน้ สาธุชนเม่ือไดย้นิเสียงกลองบูชาก็จะยกมือโมทนาสาธุกบันกัศีลนักบุญในวดั
ไปดว้ย 

 

3.ใช้เป็นสัญญาณตีบอกเหตุให้มวลชนในหมู่บา้นได้ทราบ เช่น นัดหมายประชุม นัด
หมายเขา้ขบวนเคล่ือนครัวทาน แจง้เหตุร้าย 

 

4.ใชต้ีเป็นกลองไชย เป็นการฉลองชยั ฉลองความส าเร็จ แสดงความยนิดีเม่ืออาคนัตุกะ
มาเยีย่ม เช่น ขบวนแห่ผา้ป่า ขบวนกฐิน ขบวนครัวทาน หรือตีแสดงความปีติเม่ือพระท่านให้พรเสร็จ
แลว้12 

ปัจจุบนัลกัษณะการตีทั้ง 2 จงัหวะที่กล่าวมา ไดมี้การพฒันา น าลีลาท่าทางของการตบมะ
ผาบ ฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง เขา้มาผสมในการตีกลองปูจา ทั้ง จงัหวะพุทธบูชา และจงัหวะสะบดัชยั (หรือ
สุดธรรม หรือลงธรรม) เช่น การตบมะผาบก่อนการตี การใชลี้ลา ท่าทางการฟ้อนเจิงมาผสมการตีสว่า 
การน าลีลาท่าทางการฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิงมาใส่ท่าใหผู้ตี้กลองปูจา เป็นตน้ 
 

จังหวะการตี 
 

จงัหวะในการตีแบบเดิมที่มีอยูก่บัทีใ่นหอกลองขงวดัมีลกัษณะต่างๆ กนัตามโอกาสดงัน้ี 
ตีเรียกคน เช่น งานประชุมหรืองานส่วนรวมต่างๆที่ตอ้งช่วยกนัท าลกัษณะน้ีจะตีเฉพาะ

กลองใหญ่โดยเร่ิมจงัหวะจากชา้แลว้จากนั้นจึงเร่งความเร็วของการตีขึ้นเร่ือยๆ 
 
 

                                                 
12 รณชิต แมน้มาลัย, “กลองหลวงล้านนา: ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตและชาติพันธ์ุ”, วิทยานิพนธ์

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวฒันธรรมศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล, 2536. 
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ตีบอกเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม ้ไล่ขโมย จะตีเฉพาะกลองใหญ่และมีจงัหวะเร่งเร็วติดๆ 

กนั 
ตีบอกวนัพระ วนัโกน ลกัษณะการตีทั้งกลองใบใหญ่และกลองลูกตุ๊บ มีฉาบและฆ้อง

ประกอบจงัหวะดว้ย จงัหวะหรือท านองในการตีที่เรียกวา่ “ระบ า” มี 3 ท านอง คือ 
 1. พุทธบูชาหรือปูจา (ออกเสียงวา่ ปูจา) มีจงัหวะชา้ ใชฆ้อ้งโหยง้ (โหม่ง) และฆอ้ง

อุย้ (หุย้) ประกอบ 
 2. สะบดัชยั มีจงัหวะปานกลาง ใชฉ้าบ ใชฆ้อ้งโหยง้ (โหม่ง) และฆอ้งอุย้ (หุ่ย) และ

ฆอ้งเล็กประกอบ 
 3. ล่องน่าน มีจงัหวะเร็ว ใชฆ้อ้งเล็กประกอบ 
 

ตีในงานบุญ เช่น งานสลากภตัต ์ลกัษณะน้ีจะตีทั้งกลองใหญ่และกลองลูกตุบ๊ จงัหวะเร่ง
เร็วเสมอตน้เสมอปลาย โดยมีคนใชแ้สไ้มไ้ผท่ี่เรียกวา่ “ไมแ้สะ” ฟาดหนา้กลองให้จงัหวะแต่ไม่มีฉาบ
และฆอ้งประกอบ 

ลกัษณะการตีดงักล่าวทั้งหมดเป็นการตีอยูก่บัที่ภายหลงัเม่ือเขา้ขบวนก็ไดใ้ชจ้งัหวะหรือ
ท านอง “ล่องน่าน” โดยมีไมแ้สะตีประกอบดว้ย ต่อมานิยมใชจ้งัหวะหรือท านอง “สะบดัชยั” ไม่ใชไ้ม้
แสะ 

สืบเน่ืองจากกลองปูจาลา้นนามีความเก่ียวขอ้งกบัศาสนา ยพุนิ  เข็มมุกด ์ไดก้ล่าวไวว้า่ มี
การน ากลองปูจามาประกอบกบัประเพณีตั้งธรรมหลวง เทศน์มหาชาติลา้นนาของวดัโลกโมฬี ต  าบล
ศรีภูมิ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เม่ือวนัที่ 16 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ซ่ึงประเพณีตั้งธรรม
หลวง เทศน์มหาชาติล้านนาเป็นการจรรโลงพุทธศาสนาและสืบสานพุทธประเพณีที่ชาวล้านนา
ปฏิบติัมานาน นบัตั้งแต่พระสิริมงัคลาจารยแ์ต่งเป็นฎีกาแต่งอธิบายความในอรรถกถา มหาเวสสันดร
ชาดก เม่ือ พ.ศ.2060 แสดงว่าชาวลา้นนา นิยมฟังเทศน์เร่ือง เวสสันดรชาดกมาก่อน ดงันั้น ประเพณี
การตั้งธรรมหลวง จึงเป็นงานส าคญัหน่ึงในสังคมชาวลา้นนา ทางวดัได้จดักลองปูจาตั้งธรรมหลวง
ของลา้นนา เป็น กลองที่ทางวดัน ามาใชตี้ประกอบการเทศน์แต่ละกณัฑ ์มีท านองต่างๆ ดงัน้ี  

 

   (1) กณัฑท์ศพร   ท านอง  ชยัยะดิถี 
  (2) กณัฑหิ์มพานต ์  ท านอง  ฟาดแส ้แบบบูชาธรรม 
  (3) กณัฑท์านขนัธ ์  ท านอง  ล่องน่าน 
  (4) กณัฑว์นประเวสน์  ท านอง  มะนาวล่องของ 
  (5) กณัฑชู์ชก   ท านอง  เสือขบตุ ๊
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  (6) กณัฑจุ์ลพน   ท านอง  ฟาดแส ้แบบมา้ย  า่ไฟ 
  (7) กณัฑม์หาพน  ท านอง  ร้ิวใบบง 
  (8) กณัฑก์ุมารหรือกุมารบรรพ ์ ท านอง  น ้ าตกตาด 
  (9) กณัฑม์ทัรี   ท านอง  มะนาวล่องของ 
  (10) กณัฑส์กักบรรพ ์  ท านอง  ชยัยะดิถี 
  (11) กณัฑม์หาราช  ท านอง  ฟาดแสเ้ขา้ฆอ้ง 
  (12) กณัฑฉ์กษตัริย ์  ท านอง  ชยัยะดิถี 
  (13) กณัฑน์ครกณัฑ ์  ท านอง  ชยัยะดิถี ฟาดแสแ้บบบูชาธรรม 
 

ลีลาของจงัหวะหรือท านองในการตีกลองปูจา เรียกแบบชาวเหนือวา่ “ระบ ากลอง” ระบ า
กลองของแต่ละทอ้งถ่ินจะมีความแตกต่างกนัไปทั้งการตีกลองแม่หรือกลองตา้ง และลีลาสอดแทรก
ของกลองลูกตุบ๊ ส่วนสวา่และฆอ้งจะตีเป็นจงัหวะยนืพื้น เพือ่ใหค้นตีกลองไดใ้ส่ลีลาของลูกตุบ๊ ระบ า
กลองบางคร้ังมีการน าเอาค  าต่างๆ มาสร้างเป็นประโยคแทนเสียงกลองเพื่อง่ายแก่การท่องและจดจ า 
ซ่ึงมกัมีช่ือเรียกที่แสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธร์ะหว่างชุมชนกบัวดั หรือระหว่างคนในชุมชนดว้ยกนั 
และอาจแทรกอารมณ์ขนัลงไป เช่น เสือขบตุ๊ (เสือกดัพระ) สาวเก็บผกั สาวหลบัเต๊อะ (สาวเอยหลบั
เสียเถิด) เสือขบจา๊ก (เสือกดัชา้ง) ป้ีหนานเจบ็ต๊อง (พีท่ิดเจบ็ทอ้ง) เป็นตน้ แต่มีอีกหลายชุมชนน าเสียง
ทีไ่ดย้นิจากการตีกลองมาสร้างเป็นระบ าเพือ่ท่องจ า อาทิ เช่น ระบ าต้ึงนัง่13 

 
2.1.5 ปัญหาของการตีกลองปูจาในปัจจุบัน 

 

อดิสร เมืองเกียง กล่าวถึง “สภาพที่ปัญหาการตีกลองปู่ จาของชุมชนบา้นใหม่ อ าเภอวงั
เหนือ จงัหวดัล าปาง” ไวด้งัน้ี 

 

1) ปัญหาการขาดผูถ่้ายทอด 
สภาพที่ปัญหาการถ่ายทอดการตีกลองปู่ จาของชุมชนบา้นใหม่ในปัจจุบนั ได้หายไป

อยา่งส้ินเชิง เน่ืองจากไม่มีการถ่ายทอดกระบวนการตีกลองปู่ จาเหมือนในอดีต พ่อหนานพ่อน้อยที่มี
อยู ่และเป็นกลุ่มที่เคยท าหนา้ที่เป็นผูสื้บทอดและถ่ายทอดกระบวนการตีกลองปู่ จามาตลอด ต่างก็โรย
ราไปตามวยัและสงัขาร และลม้หายตายจากไป ที่มีอยูก่็แก่ชราไปตามวยั ไม่มีเร่ียวแรงหรือพละก าลงั
เหมือนตอนที่เป็นหนุ่มๆ ส่วนพ่อหนานพ่อน้อยที่มีอยูใ่นปัจจุบนั บางคนแมจ้ะเคยผ่านการบวชเรียน

                                                 
13 ยุพิน เข็มมุกด์, “ตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติล้านนา”, เชียงใหม่: บริษัทบีเอสดี การพิมพ์, 2545,        

หนา้ 18 -19. 
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มาก็จริง แต่ก็เป็นการบวชในระยะสั้นๆ เพียงไม่ก่ีวนั ต่างกบัหนานกบัน้อยรุ่นเก่าๆ ที่ผ่านการบวช
เรียนตั้งแต่คร้ังเป็นสามเณร และอยูใ่นช่วงที่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้กลองปู่ จาสืบต่อกันมาอยา่ง
ต่อเน่ืองไม่ขาดสาย จึงท าใหเ้กิดการขาดแคลนมือกลองซ่ึงเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชุมชนบา้นใหม่
อยา่งส้ินเชิง และพบวา่คนที่มีความรู้และสามารถถ่ายทอดกระบวนการตีกลองปู่ จาไดดี้ที่สุดในชุมชน
บา้นใหม่คนสุดทา้ยก็คือ พ่อหนานเสริฐ ติดไชย ซ่ึงเสียชีวิตไปเม่ือเดือนมีนาคม 2555 การตีกลองปู่ จา
สูญหายไป เน่ืองจากพระครูธรรมารักษ ์(อินทร์ อินฺโน) อดีตเจา้อาวาสไดม้รณภาพที่ไป ซ่ึงท่านเป็น
เสมือนผูน้ าหรือหัวใจหลกัและเป็นก าลังส าคญัในการสืบสานมรดกทางวฒันธรรมการตีกลองปู่ จา  
ท  าให้ขาดผูน้ าที่เป็นก าลงัส าคญัในการสืบสานและสืบทอดและถึงแมว้่าในปัจจุบนัวดับา้นใหม่โดย
พระครูวรธรรมานุสิฐ (สมบูรณ์) มีความประสงคจ์ะสืบสานต่อจากท่านพระครูธรรมรักษ์ดงัเช่นใน
อดีต แต่เน่ืองจากท่านไม่มีความรู้ ความสามารถดา้นกลองปู่ จา และขาดผูท้ี่เขา้ใจในการตีกลองปู่ จา  
มาช่วยอนุรักษแ์ละสืบสาน 

 

2) ปัญหาการขาดผูสื้บทอด 
สภาพที่ปัญหาการขาดผูสื้บทอดในการตีกลองปู่ จาของชุมชนบ้านใหม่เป็นปัญหา

สืบเน่ืองจากปัญหาการขาดผูถ่้ายทอด เน่ืองดว้ยกระบวนการถ่ายทอดการตีกลองปู่ จาขาดผูถ่้ายทอด
หลกั ผลกระทบจึงตามมาถึงผูสื้บทอดที่เร่ิมขาดหาย จนถึงขั้นวกิฤตในการขาดผูสื้บทอด โดยส่งผล
กระทบกลุ่มแรกก็คือ กลุ่มพระสงฆ์ และสามเณร ร่วมถึงชาวบา้นและเยาวชนของชุมชนบา้นใหม่ต่าง
ก็ได้รับผลกระทบต่อๆ กันมาในช่วงระยะเวลาประมาณ 20 – 30 ปีที่ผ่านมา ท าให้กระบวนการ
ถ่ายทอดและสืบทอดการตีกลองปู่ จาของชุมชนบา้นใหม่ขาดหายไป กระบวนการถ่ายทอดและสืบ
ทอดกลองปู่ จาจึงหยดุน่ิงในปี พ.ศ. 2544 จงัหวดัล าปางไดรั้บการสนับสนุนจากสมาคมชาวเหนือและ
บริษทัการปิโตเลียมแห่งประเทศไทย จ ากดั มหาชน (ปตท) ชมรมชาวล าปาง สภาวฒันธรรมจงัหวดั
ล าปางไดส่้งเสริมให้มีการเผยแพร่และแข่งขนัการตีกลองปู่ จาระดบัจงัหวดัขึ้น เพื่อใหจ้งัหวดัล าปางมี
เอกลกัษณ์ที่สอดคลอ้งกบัประวติัศาสตร์ลา้นนา ที่เมืองล าปางเป็นตน้ก าเนิดของกษตัริยเ์จา้หวัเมืองเจ็ด
ตนของลา้นนา และเป็นจงัหวดัที่มีกลองปู่ จาที่อยูใ่นสภาพที่ใช้การได้ดีมากที่สุด เป็นจงัหวดัแรกที่
ตอ้งการฟ้ืนฟู “วฒันธรรมลา้นนา” ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว และไดว้ิทยากรหลกัจากจงัหวดั
เชียงใหม่มาให้ความรู้ ดงัเช่น พอ่ครูค  า  กาไวย ์ศิลปินแห่งชาติ พ่อครูมานพ  ยาระณะ ศิลปินแห่งชาติ 
ครูภูมิปัญญาไทย ผูท้รงคุณวุฒิและเช่ียวชาญดา้นกลองปู่ จามาร่วมการฟ้ืนฟูกลองปู่ จาในคร้ังนั้น จาก
การฟ้ืนฟูในคร้ังนั้น ท าใหก้ลองปู่ จาในอ าเภอวงัเหนือกลบัมาอีกคร้ัง พอ่หนาน พอ่นอ้ย ในชุมชนบา้น
ใหม่หลายๆ ท่านไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูต้ีกลองปู่ จา อาทิ พอ่หนานเสริฐ  ติดไชย พอ่นอ้ยเมือง ทะ
นุงศรี พ่อส าเริด  วงศท์าแกว้ โดยการน าของครูบุญส่ง  สิริฤทธิจนัทร์ ไปแข่งขนัการตีกลองปู่ จาระดบั
จงัหวดั แต่เป็นท านองหรือระบ าใหม่ๆ ที่คณะกรรมการฟ้ืนฟูขณะนั้นรวบรวมขึ้นมาใหม่ แต่การฟ้ืนฟู
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ในคร้ังนั้น กลบัไม่ไดส่้งผลต่อการสืบทอดกลองปู่ จาในกลุ่มของพอ่หนาน พอ่นอ้ยในชุมชนบา้นใหม่
เท่าไรมากนัก แต่กลบัมีผลดีต่อการสืบทอดในระดบัโรงเรียนในอ าเภอวงัเหนือ เน่ืองจากนายบุญส่ง 
สิริฤทธิจนัทร์ ซ่ึงท าหนา้ที่เป็นครูสอนดนตรีและนาฏศิลป์ของโรงเรียนวงัเหนือวทิยาซ่ึงเป็นโรงเรียน
ระดับมัธยมปลายของอ าเภอวงัเหนือ ไดค้ิดคน้วิธีการตีกลองกระดาษขึ้นมา และน าเสนอจนไดรั้บ
รางวลัครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่4 สาขาศิลปกรรม ท าใหก้ลองปู่ จาเป็นที่รู้จกัและมีการประกวดแข่งขนัใน
จงัหวดัล าปางอย่างแพร่หลาย ท าให้เยาวชน นักเรียนซ่ึงเป็นลูกหลานของชุมชนบา้นใหม่ที่ศึกษา
ระดบัมธัยมตน้และมธัยมปลายของโรงเรียนวงัเหนือวทิยาไดรั้บการฝึกหดัการตีกลองปู่ จาและไดรั้บ
การคดัเลือกให้เขา้ร่วมการแข่งขนัการตีกลองปู่ จาจนไดรั้บรางวลัมามากมายแต่หลงัจากเยาวชนและ
นักเรียนเหล่านั้นจบการศึกษาระดบัมัธยมตน้ หรือมัธยมปลายแลว้ ต่างก็มุ่งไปศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นในเมืองล าปาง เชียงใหม่ ตามสถาบนัการศึกษาที่สูงขึ้น ในทางกลับกันการสืบทอดในระดับ
ทอ้งถ่ินหรือชุมชนบา้นใหม่กลบัไม่มีความกา้วหนา้เยาวชนและนกัเรียนเหล่านั้นก็ไม่ไดน้ าวชิาความรู้
หรือกระบวนการตีกลองที่ไดรั้บการฝึกฝนมากลบัมาใชใ้นชุมชนบา้นใหม่ของตนเองหรืออาสามาตี
กลองปู่ จาในวนัโกน วนัพระ หรือตีในประเพณีหรือพธีิกรรมทางศาสนา จะมีก็ช่วงมีงานตามประเพณี 
ที่มีการน ากลองปู่ จามาตีโชวเ์ท่านั้น ดงันั้นจึงเท่ากบัว่าชุมชนบา้นใหม่ขาดผูสื้บทอดกระบวนการตี
กลองปู่ จาที่เคยสืบทอดต่อกนัมาชา้นาน เหมือนดงัอดีตที่มีวดับา้นใหม่เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ในการสืบ
ทอดการตีกลองปู่ จาส าหรับชุมชนบา้นใหม่ไดมี้โครงการฟ้ืนฟูการตีกลองปู่ จาขึ้นโดยชาวชุมชนบา้น
ใหม่เม่ือเดือนกรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา ซ่ึงจดัให้มีการฝึกอบรมการตีกลองปู่ จาในช่วงเวลา 19.00 – 
20.00 น. เป็นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ โดยมีการเชิญครูบุญส่ง สิริฤทธิจนัทร์ ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่4 
สาขาศิลปกรรม ของโรงเรียนวงัเหนือวิทยา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
กระทรวงศึกษาธิการมาเป็นวิทยากรอบรมการตีกลองปู่ จาให้กบัตวัแทนชุมชนๆ ละ 5 คน เป็นผูต้ี
กลองปู่ จาของชุมชนบา้นใหม่ พร้อมกับการสร้างความเขา้ใจถึงคุณค่าและความหมาย ร่วมทั้งสร้าง
จิตส านึกและเป้าหมายของการตีกลองปู่ จาเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา และการตีกลองเพื่อ
เป็นพุทธบูชา แลว้น าผลงานการฝึกอบรมในคร้ังนั้น ไปตีกลองปู่ จาในประเพณีตั้งธรรมหลวง เม่ือ
เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 ซ่ึงจดัใหมี้การตีกลองปู่ จารับกณัฑเ์ทศน์ทุกๆ กณัฑ ์หลงัจากพระเทศน์จบ 
หลงัจากนั้นไดม้อบหมายให้ตวัแทนเหล่าน้ีเป็นตวัแทนชุมชนผลดัเปล่ียนกนัตีกลองปู่ จาในวนัโกน 
วนัพระและช่วงเขา้พรรษา งานประเพณี และพิธีกรรมทางพุทธศาสนาของชุมชนบา้นใหม่ที่ผ่านมา
จนถึงปัจจุบนั 

 

3) สภาพที่ปัญหาการดูแลรักษากลองปู่ จาและอุปกรณ์การตีกลองปู่ จาของชุมชนบา้นใหม่ 
สภาพที่ปัญหาการดูแลรักษากลองปู่ จาและอุปกรณ์การตีกลองปู่ จาของชุมชนบา้นใหม่

ในปัจจุบนั เน่ืองจากกลองปู่ จาของชุมชนบา้นใหม่มีการหุ้มกลองคร้ังสุดทา้ยเม่ือปี พ.ศ. 2583 ซ่ึง
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ปัจจุบนัก็มีอายปุระมาณ 73 ปี ดงันั้นสภาพที่ของกลองปู่ จาวดับา้นใหม่ในปัจจุบนั จึงมีสภาพทีด่งัน้ี 
- กลองใหญ่หรือหรือที่เรียกว่ากลองต้ึงหรือกลองตา้ง หนังกลองบวมและหยอ่น ตีแล้ว

เสียงไม่ดงักอ้งกงัวานสลกัก๋อง (หลกัแซ่ก๋อง) หกัจนเกือบหมด 
- กลองลูกตุ๊บ หนังกลองขาด สภาพที่หนังอีกดา้นบวมและหยอ่น ตีแลว้เสียงไม่ดงัสลกั

กลองหกัจนเกือบหมดหนา้กลองลูกตุบ๊ทั้ง 3 ลูก หลบอยูด่า้นใน ไม่ตั้งเสมอกบัหนา้กลองใหญ่เหมือน
กลองป่ จู าทัว่ไป ท าใหมี้ปัญหาในการตี หรือตีแลว้โอกาสที่จะถูกแซ่ก๋องหกัมีสูง 

- ฉาบ (สวา่) แตก ไม่มีฉาบที่ใชเ้ฉพาะในการตีกลองปู่ จา 
- โหม่ง สภาพที่แตกหลายใบ ที่มีอยู่เสียงไม่เข้ากัน ไม่ทราบว่าเป็นโหม่งของดนตรี

อะไรบา้ง 
- ไมตี้โหม่ง ไม่ถูกกบัขนาดของโหม่ง บางคร้ังใชไ้มเ้น้ือแขง็ลว้นๆ 
- ไมตี้กลอง ไม่มีไมตี้ที่ไดข้นาด ใชไ้มตี้ทัว่ไป 
- ไมแ้ซะ ไม่มีไมแ้ซะ ใชต้น้ไผ ่หรือไมไ้ผท่ี่หาไดท้ัว่ไป 
- โรงกลอง เป็นอาคารเปิดดา้นเดียว หลงัคามุ่งกระเบื้องวา่ว เพดานเป็นไมส้กัตีปิ ดตลอด 

ใชเ้ป็นที่จอดรถของวดั และเก็บของ รวมทั้งเคร่ืองดนตรีอ่ืนๆ เช่น กลองต่ึงโน่ง (กลองอืดส้ิง) สภาพที่
หลงัคาร่ัวซึม พื้นสกปรก แสงสวา่งไม่เพยีงพอหากตอ้งตีในเวลากลางคืน 

- ห่วงแขวนตวักลองและหวัใจกลอง อยูใ่นสภาพที่เก่า สนิทขึ้น 
- ก๊างก๋อง ท าจากไม้เน้ือแข็งมี 2 เสา ฝังไวก้ับพื้นคอนกรีตยกระดบัขึ้นมาประมาณ 30 

เซนติเมตร มีคานรองรับตวักลองใหญ่และกลองลูกตุ๊บ และคานส าหรับแขวนห่วงตวักลองและหัวใจ
กลองอยูใ่นสภาพทีเ่ก่า 

 

สภาพที่ปัญหาการดูแล รักษากลองปู่ จาและอุปกรณ์การตีกลองปู่ จาของชุมชนบา้นใหม่
ในปัจจุบนัขาดการดูแลรักษากลองปู่ จาและอุปกรณ์การตีกลองปู่ จาเป็นอยา่งมาก สภาพที่กลองใหญ่
หนังบวมและหมดสภาพที่ ตีแลว้เสียงไม่ออก (เน่ืองจากการขึงหนงักลองปู่ จา ใชว้ิธีขึ้นหนงัดว้ยหลกั
แซ่ก๋อง จึงไม่สามารถดึงหรือเร่งหนังให้ตึงไดเ้หมือนกลองชนิดอ่ืน) กลองลูกตุบ๊สภาพที่หนงัฉีกขาด 
เน่ืองจากการใช้ไม้ตีกลองที่ผิดประเภท ตีแลว้ไม่มีเสียง ฉาบ (สว่า) สภาพที่แตก ตีแล้วไม่ไดเ้สียง 
โหม่งแตก เน่ืองจากใชไ้มตี้ผิดประเภท ไม่มีไมตี้โหม่งที่มีหวัไมพ้นัดว้ยผา้เหมือนทัว่ไป และคุณภาพ
ที่เสียงไม่เขา้กนั ไม่มีการจดัเก็บอุปกรณ์ให้เป็นสัดส่วน ขาดการบ ารุงรักษา ตีแลว้เสร็จต่างคนต่าง
กลบั ไม่ช่วยกนัจดัเก็บอุปกรณ์ใหเ้รียบร้อย 

 

4) สภาพที่ปัญหาดา้นงบประมาณ 
กลองปู่ จาชุมชนบา้นใหม่ อยูใ่นความดูแลของวดับา้นใหม่แต่พบวา่หากอุปกรณ์นั้นช ารุด
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หรือเสียหาย ไม่มีผูรั้บผิดชอบโดยตรง หรือหากตอ้งการซ้ืออุปกรณ์เพิ่มเติม หรือทดแทนของเก่าที่
ช ารุดเสียหายไป กลบัไม่มีงบประมาณที่จดัสรรหรือรองรับไวเ้ป็นสัดส่วน หรือมีกองทุนที่จดัตั้งขึ้นมา
เพื่อจดัการบริหารเก่ียวกลองปู่ จาโดยตรง ทั้ งน้ี พบว่าหน่วยงานหลักๆ ของชุมชนบ้านใหม่ เช่น 
เทศบาลต าบลบา้นใหม่ โรงเรียน และกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มผูสู้งอาย ุเป็นตน้ ซ่ึงที่ผ่านมาการจดัการ
บริหารดา้นน้ีจะใชง้บประมาณของวดับา้นใหม่เป็นหลกั14 

 
2.2 แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาคร้ังนี้  
 

2.2.1 ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้  
 

การเรียนรู้ (Learning) คือ กระบวนการที่ท  าให้คนเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ความคิด คน
สามารถเรียนไดจ้ากการไดย้นิการสัมผสั การอ่าน การใชเ้ทคโนโลย ีการเรียนรู้ของเด็กและผูใ้หญ่จะ
ต่างกนั เด็กจะเรียนรู้ดว้ยการเรียนในหอ้ง การซักถาม ผูใ้หญ่มกัเรียนรู้ดว้ยประสบการณ์ที่มีอยู ่แต่การ
เรียนรู้จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ผูส้อนน าเสนอ โดยการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน 
ผูส้อนจะเป็นผูท้ี่สร้างบรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ ที่จะใหเ้กิดขึ้นเป็นรูปแบบใด
ก็ได้เช่น ความเป็นกนัเอง ความเขม้งวดกวดขนั หรือความไม่มีระเบียบวินัย ส่ิงเหล่าน้ีผูส้อนจะเป็น
ผูส้ร้างเง่ือนไข และสถานการณ์เรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน ดงันั้น ผูส้อนจะตอ้งพิจารณาเลือกรูปแบบการ
สอน รวมทั้งการสร้างปฏิสมัพนัธก์บัผูเ้รียน 

 

ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory) มนุษยส์ามารถรับขอ้มูลโดยผา่นเส้นทางการรับรู้ 3 
ทาง คือ 

1) พฤติกรรมนิยม (Behaviorism) พฤติกรรมนิยมมองผูเ้รียนเหมือนกบั กระดานชนวนที่
วา่งเปล่าผูส้อนเตรียม ประสบการณ์ใหก้บัผูเ้รียน เพือ่สร้างประสบการณ์ใหม่ใหผู้เ้รียน อาจ กระท าซ ้ า
จนกลายเป็นพฤติกรรม ผูเ้รียนท าในส่ิงที่พวกเขาได้รับฟังและจะไม่ท าการคิดริเร่ิมหา หนทางดว้ย
ตนเองต่อการเปล่ียนแปลง หรือพฒันาปรับปรุงเปล่ียนแปลงส่ิง ต่างๆ ใหดี้ขึ้น 

 

2) ปัญญานิยม (Cognitivism) ปัญญานิยมอยู่บนฐานของกระบวนการคิดก่อน แสดง
พฤติกรรม การเปล่ียนแปลง พฤติกรรมที่จะถูกสังเกต ส่ิงเหล่านั้น มันก็เป็นเพียงแต่การบ่งช้ีว่าส่ิงน้ี 

                                                 
14 อดิสร เมืองเกียง, “การจัดการฟ้ืนฟูประเพณีการตีกลองปู่จาในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาของชุมชน

บ้านใหม่ อย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาชน อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง”, วิทยานิพนธ์  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
(การจดัการศิลปะและวฒันธรรม)  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2556, หนา้ 131 - 144. 
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ก าลังด าเนินต่อไปในสมองของผู ้เรียน เท่านั้ น  ทักษะใหม่ๆ ที่จะท า การสะท้อนส่งออกมา 
กระบวนการประมวลผลขอ้มูลสารสนเทศทางปัญญา  

3) การสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยปัญญา (Constructivism) การสร้างสรรค์ความรู้ด้วย
ปัญญาอยูบ่นฐานของ การอา้งอิงหลกัฐานในส่ิงที่พวกเราสร้างขึ้นแสดงให้ปรากฏแก่สายตาของ เรา
ดว้ยตวัของเราเอง และอยูบ่นฐานประสบการณ์ของแต่ละบุคคล องคค์วามรู้จะถูกสร้างขึ้นโดยผูเ้รียน 
และโดยเหตุผลที่ทุกคนต่างมีชุดของประสบการณ์ต่างๆ ของการเรียนรู้จึงมีลกัษณะเฉพาะตน และมี 
ความแตกต่างกนัไปในแต่ละคน 

 

ทั้งสามทฤษฏีต่างมีความส าคญัเท่าเทียมกนั เม่ือไดก้ารตดัสินใจที่จะใชย้ทุธศาสตร์น้ี มี
ส่ิงที่ส าคญัและจ าเป็นที่สุดของชีวติที่ตอ้งพจิารณาทั้งสองระดบั คือ ระดบัองคค์วามรู้ของนกัเรียนของ
ท่าน และระดบัการประมวลผลทางสติปัญญาที่ตอ้งการในผลงานหรือภาระงานแห่งการเรียนรู้ ระดบั
การประมวลผลทางสติปัญญาที่ตอ้งการสร้างผลงาน/ภาระงาน และระดับความช านิช านาญของ
นกัเรียนของเราน้ี การมองหาภาพที่ทางทฤษฎี จะมีความเป็นไปไดท้ี่สนับสนุนการมีความ พยายามที่
จะเรียนรู้ทางยุทธวิธีบางที่ก็มีความซับซ้อนและมีความเล่ือมล ้ ากันอยู่บ้าง และก็มีความจ าเป็น
เหมือนๆ กัน ในการวบรวมยุทธวิธีต่าง ๆ จากความแตกต่างที่เป็นจริง ทางทฤษฎี เม่ือเรามีความ
ตอ้งการ15 
 

การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 

หัวใจส าคญัของการเรียนรู้ที่ดีคือ การไดล้งมือท าเอง ไดส้ัมผสัในส่ิงที่เป็นความสนใจ
ใคร่รู้ ส่ิงน้ีเองที่จะท าให้คนเปิดหัวใจเปิดสมองในการเรียนรู้อยา่งเต็มที่เราเรียกการเรียนรู้น้ีว่า “การ
เรียนรู้จากประสบการณ์” การวางแผนและออกแบบกระบวนการจดัการเรียนรู้ จึงเน้นให้ผูเ้ขา้ร่วมได้
เปิดสมอง เปิดใจที่จะเรียนรู้และลงมือท า ดว้ยการไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์ ไดว้เิคราะห์ทบทวนถึง
ผลที่เกิดจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ดังนั้ นการมีส่วนร่วม จึงเป็นส่ิงส าคัญที่ควรให้ผูเ้ข ้าร่วมได้มี
บทบาทในการมีส่วนร่วม ตั้งแต่ขั้นตอนวางแผน ขั้นตอนด าเนินการ ขั้นตอนติดตามสนับสนุน และ
ประเมินผลเช่นเดียวกับกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงเราได้ถอดตัวแบบ (Model) ของ
กระบวนการพฒันาแบบมีส่วนร่วมน้ีเองมาปรับสร้างเป็นแนวทางการจดัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 
 
 
 
 

                                                 
15 ไตรรงค์ เจนการ. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (กรุงเทพฯ : ส านักวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา, 2556). 



 
 

24 
 

 
 
 

ข้ันตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 

ขั้นที่ 1 ประเมินปัญหาความต้องการของผู้เข้าร่วม 
 

ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนแรกเร่ิมที่ส าคญัของการจดัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมขอ้มูลที่เราได้
จากการประเมินปัญหาความตอ้งการของผูเ้ขา้ร่วมจะเป็นขอ้มูลส าคญัในการใชอ้อกแบบกระบวนการ
ที่เขา้ถึงความสนใจ และลกัษณะการเรียนรู้ของผูเ้ขา้ร่วม ในขั้นน้ีเราจ าเป็นตอ้งด าเนินการเพื่อให้ได้
ขอ้มูลพื้นฐาน (Background) ของผูเ้ขา้ร่วม ประสบการณ์การท างาน ความสนใจ หรือปัญหาและควร
ศึกษาถึงธรรมชาติหรือลักษณะการเรียนรู้ของผู ้เข้าร่วมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาออกแบบ
กระบวนการที่สอดคลอ้งเหมาะสม 

 

ขั้นที่ 2 ก าหนดวัตถุประสงค์ 
 

ในการจดัการเรียนรู้ในแต่ละคร้ังไม่สามารถแกปั้ญหาหรือตอบสนองความตอ้งการทุก
อยา่งของผูเ้ขา้ร่วมได ้การก าหนดความชดัเจนของส่ิงที่ตอ้งการให้เกิดขึ้นในการจดัการเรียนรู้แต่ละ
คร้ังจึงเป็นส่ิงจ าเป็นที่จะช่วยก าหนดขอบเขตของการเรียนรู้คร้ังนั้นๆ ให้สอดคลอ้งกับปัญหาความ
ตอ้งการในส่วนที่ถูกวิเคราะห์ร่วมกันว่าเป็นความจ าเป็นของการจัดการเรียนรู้ว่าตอ้งการให้เกิด
อะไรบา้งในเวลาและเง่ือนไขต่างๆ ที่มีอยู ่

 

ขั้นที่ 3 เลือกก าหนดเนื้อหาและจัดล าดับเนื้อหา 
 

เน้ือหาของการจดัการเรียนรู้จะเลือกและก าหนดขึ้นจากวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้คร้ัง
นั้นๆ ในแต่ละวตัถุประสงคจ์ะน ามาวเิคราะห์ ก าหนดเน้ือหาของการเรียนรู้และมกัไดป้ระเด็นเน้ือหา
หลายประเด็น ซ่ึงควรมีการเลือกก าหนดเน้ือหาที่ส าคญัและจดัเรียงล าดับ ให้สอดคล้องต่อกลุ่ม
ผูเ้ขา้ร่วม ตามเวลาและเง่ือนไขต่างๆ ที่มีอยู ่
 

ขั้นที่ 4 เลือกวิธีการในการจัดการเรียนรู้ 
 

วธีิการจดัการเรียนรู้เป็นส่ิงส าคญัที่จะน าไปสู่ผลการเรียนรู้ที่ดี โดยเฉพาะการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วมที่เน้นการเรียนรู้จากประประสบการณ์ มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ที่ผูจ้ดักระบวนการเรียนรู้ควร
ใหค้วามส าคญัและพจิารณาเลือกวิธีการที่ค  านึงถึงการมีส่วนร่วมและการไดล้งมือท าเองของผูเ้ขา้ร่วม
เป็นส าคญั 
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ขั้นที่ 5 จัดท าโครงการจัดการเรียนรู้ 
 

หลงัจากที่เราไดข้อ้มูลต่างๆ ตามขั้นตอนการวางแผนออกแบบกระบวนการทั้งหมดแลว้ 
ขั้นตอนของการเตรียมการที่ส าคญัคือ การจดัท าเป็นโครงการจดัการเรียนรู้โดยการน าขอ้มูลที่ไดจ้าก
ขน้ตอนที่1 - 4 รวมทั้งแผนงานในช่วงจดักระบวนการและแผนการติดตามสนับสนุนและประเมินผล
หลงักระบวนการ ตลอดจนรายละเอียด งบประมาณที่ตอ้งใชใ้นโครงการ 
 

ขั้นที่ 6 การออกแบบจัดท าหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 

การออกแบบและจดัท าแผนหลกัสูตรกระบวนการจดัการเรียนรู้ (Session Design) เป็น
ขั้นตอนส าคญัที่เปรียบเสมือนเข็มทิศและแผนที่การเดินทางที่จะน าพาการเรียนรู้คร้ังนั้นให้เป็นไป
ตามส่ิงที่ตั้งเป้าหมายไวโ้ดยการออกแบบรายละเอียดของกระบวนการ แต่ละเน้ือหา ใหเ้ห็นถึงขั้นตอน 
วธีิการ เวลา เคร่ืองมือ ส่ือต่างๆ ตลอดจนการแบ่งบทบาทของที่มงาน ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใหผู้เ้ขา้ร่วมไดมี้
ส่วนร่วม 
 

ขั้นที่ 7 จัดกระบวนการเรียนรู้ 
 

ในขั้นตอนน้ีเป็นช่วงที่ตอ้งด าเนินการจดักระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นบทบาทส าคญัของที่
มีผูจ้ดักระบวนการเรียนรู้ที่ตอ้งท างานเป็นที่มาและแบ่งบทบาทต่างๆ ในการจดัการเรียนรู้ 
 

ขั้นที่ 8 - 9 ประเมินผลและติดตามสนับสนุน 
 

ในการจดัการเรียนรู้จะมีการประเมินผลก่อน - ระหว่าง - ส้ินสุด และหลงักระบวนการ
ผา่นไประยะหน่ึงที่ก  าหนดไว ้รวมทั้งเม่ือส้ินสุดกระบวนการเรียนรู้แลว้ ควรมีการติดตามผลและการ
สนบัสนุนใหผู้เ้ขา้ร่วมไดน้ าผลจากการเรียนรู้ไปใชอ้ยา่งต่อเน่ือง16 
 

การเรียนรู้แบบร่วมมือ คือ การเรียนรู้เป็นกลุ่มยอ่ยโดยมีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถ
แตกต่างกันประมาณ 3 - 6 คน ช่วยกนัเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม ซ่ึงมีองคป์ระกอบของการ
เรียน ดงัน้ี 

                                                 
16 วราลกัษณ์  ไชยทพั, การจัดการกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม, (เชียงใหม่ : หจก. เชียงใหม่ บี.เอส. 

การพิมพ,์ 544), หนา้ 34 - 39. 
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1. การพึ่งพากนัทางบวก (positive interdependence) กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือ จะตอ้งมีความ
ตระหนักวา่ สมาชิกกลุ่มทุกคนมีความส าคญั และความส าเร็จของกลุ่มขึ้นกบัสมาชิกทุกคน
ในกลุ่ม ในขณะเดียวกันสมาชิกแต่ละคนจะประสบความส าเร็จได้ก็ต่อเมือกลุ่มประสบ
ความส าเร็จ ความส าเร็จของบุคคลและของกลุ่มขึ้นอยูก่บักนัและกนั 

2. การมีปฏิสมัพนัธ์เก้ือหนุนกนั (face - to - face promotive interaction) การที่สมาชิกในกลุ่มมี
การพึ่งพาช่วยเหลือเก้ือกูลกนั เป็นปัจจยัที่จะส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัและกัน
ในทางที่จะช่วยให้กลุ่มบรรลุเป้าหมาย สมาชิกกลุ่มจะห่วงใย ไวว้างใจ ส่งเสริม และ
ช่วยเหลือกนัและกนัในการท างานต่างๆ ร่วมกนั ส่งผลใหเ้กิดสมัพนัธภาพที่ที่ดีต่อกนั 

3. การก าหนดภาระหนา้ที่และความรับผดิชอบของสมาชิกแต่ละคน (individual accountability) 
สมาชิกในกลุ่มการเรียนรู้ทุกคนจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ และพยายามท างานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ไม่มีใครที่จะได้รับประโยชน์โดยไม่ท าหน้าที่ของตน 
ดงันั้น กลุ่มจึงจ าเป็นตอ้งมีระบบการตรวจสอบผลงาน ทั้งที่เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 

4. การใช้ทักษะระหว่างบุคคลและทักษะกลุ่มย่อย (interpersonal and small group skills) การ
เรียนรู้แบบรวมมือจะประสบความส าเร็จได้ ตอ้งอาศยัทกัษะที่ส าคญัๆ หลายประการ เช่น 
ทกัษะทางสงัคม ทกัษะการปฎิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น ทกัษะการท างานกลุ่ม ทกัษะการส่ือสาร และ
ทกัษะการแกปั้ญหาขดัแยง้ รวมทั้งการเคารพ ยอมรับ และไวว้างใจกนัและกนั ซ่ึงผูส้อนควน
สอนและฝึกใหแ้ก่ผูเ้รียนเพือ่ช่วยใหด้ าเนินงานไปได ้

5. การใช้กระบวนการกลุ่ม (group processing) กลุ่มการเรียน รู้แบบร่วมมือจะต้องมีการ
วเิคราะห์กระบวนการท างานของกลุ่ม เพื่อช่วยใหก้ลุ่มเกิดการเรียนรู้และปรับปรุงการท างาน
ใหดี้ขึ้น 

 

การประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
 

การเรียนรู้แบบร่วมมือ ผูส้อนควรจดัระเบียบขั้นตอนการท างานหรือฝึกฝึกฝนให้ผูเ้รียน
ด าเนินงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ เพื่อช่วยใหง้านเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพที่ กระบวนการที่ใชใ้น
การเรียนรู้แบบร่วมมือมีดงัน้ี 

 

1. ดา้นการวางแผนการจดัการเรียนรู้ ผูส้อนควรมีการวางแผนการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 
1.1) ก าหนดจุดมุ่งหมายของบทเรียนทั้งทางดา้นความรู้และทกัษะกระบวนการต่างๆ 
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1.2) ก าหนดขนาดของกลุ่ม กลุ่มควรมีขนาดเล็ก ประมาณ 3 - 6 คน กลุ่มขนาด 4 คน จะเป็น
ขนาดที่เหมาะที่สุด 

1.3) ก าหนดองคป์ระกอบของกลุ่ม หมายถึง การจดัผูเ้รียนเขา้กลุ่มซ่ึงอาจท าโดยการสุ่ม หรือ
การเลือกให้เหมาะสมกบัวตัถุประสงค ์โดยทัว่ไปกลุ่มจะตอ้งประกอบไปดว้ย สมาชิกที่
คละกนัในดา้นต่างๆ เช่น เพศ ความสามารถ ความถนดั เป็นตน้ 

1.4) ก าหนดบทบาทของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กันอยา่ง
ใกลชิ้ดและมีส่วนในการท างานอยา่งทัว่ถึง ผูส้อนควรมอบหมายบทบาทหน้าที่ในการ
ท างานให้ทุกคน และบทบาทหน้าที่นั้ นๆ จะต้องเป็นส่วนหน่ึงของงานอัน เป็น
จุดมุ่งหมายขอลกลุ่มผูส้อนควรจดับทบาทหน้าที่ของสมาชิกให้อยูใ่นลกัษณะที่จะตอ้ง
พึ่งพาอาศยัและเก้ือกูลกนั บทบาทหน้าที่ในการท างานเพื่อการเรียนรู้มีจ  านวนมาก เช่น 
บทบาทผูน้ ากลุ่ม ผูส้งัเกตการณ์ เลขานุการ ผูเ้สนอผลงาน ผูต้รวจสอบผลงาน เป็นตน้ 

1.5) จดัสถานที่ให้เหมาะสมในการท างานและการมีปฏิสัมพนัธ์กัน ผูส้อนจ าเป็นตอ้งคิด
ออกแบบการจดัห้องเรียนหรือสถานที่ที่จะใช้ในการเรียนรู้ให้เอ้ือและสะดวกต่อการ
ท างานของกลุ่ม 

1.6) จดัสาระ วสัดุ หรืองานที่จะให้ผูเ้รียนท า วเิคราะห์สาระ งาน หรือวสัดุที่จะให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้ และจดัแบ่งสาระหรืองานนั้นในลักษณะที่ให้ผูเ้รียนแต่ละคนมีส่วนในการช่วย
กลุ่มและพึ่งพากนัในการเรียนรู้ 

2. ดา้นการสอน ผูส้อนควรมีการเตรียมกลุ่มเพือ่การเรียนรู้ร่วมกนั ดงัน้ี 
2.1) อธิบายช้ีแจงเก่ียวกบังานของกลุ่ม ผูส้อนควรอธิบายถึงจุดมุ่งหมายของบทเรียน เหตุผล

ในการด าเนินการต่างๆ รายละเอียดของงานและขั้นตอนในการท างาน 
2.2) อธิบายเกณฑ์การประเมินผลงานผูเ้รียนจะตอ้งมีความเขา้ใจ ตรงกนัว่าความส าเร็จของ

งานอยูต่รงไหน งานที่คาดหวงัมีลกัษณะอยา่งไร เกณฑท์ี่จะใชใ้นการวดัความส าเร็จของ
งานคืออะไร 

2.3) อธิบายถึงความส าคญัและวธีิการของการพึ่งพาและเก้ือกูลกนัผูส้อนควรอธิบายกฎเกณฑ ์
ระเบียบ กติกา บทบาทหน้าที่และระบบการให้รางวลัหรือประโยชน์ที่กลุ่มจะไดรั้บใน
การร่วมมือกนัเรียนรู้ 

2.4) อธิบายวธีิการช่วยเหลือกนัระหวา่งกลุ่ม 
2.5) อธิบายถึงความส าคญัและวิธีการในการตรวจสอบ ความรับผดิชอบต่อหน้าที่ที่แต่ละคน

ไดรั้บมอบหมาย เช่น การสุ่มเรียกช่ือผูเ้สนอผลงานการทดสอบ การตรวจสอบผลงาน 
เป็นตน้ 
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2.6) ช้ีแจงพฤติกรรมที่คาดหวงั หากผูส้อนช้ีแจงใหเ้รียนไดรู้้อยา่งชดัเจนวา่ ตอ้งการให้ผูเ้รียน
แสดงพฤติกรรมอะไรบา้ง จะช่วยให้ผูเ้รียนรู้ความคาดหวงัที่มีต่อตนและพยายามจะ
แสดงพฤติกรรมนั้น 

3. ดา้นการควบคุมก ากบัและช่วยเหลือกลุ่ม ผูส้อนควรด าเนินการควบคุมก ากบัและการช่วยเหลือ
กลุ่ม ดงัน้ี 

3.1) ดูแลใหส้มาชิกกลุ่มมีการปรึกษาหารือกนัอยา่งใกลชิ้ด 
3.2) สังเกตการณ์การท างานร่วมกนัของกลุ่ม ตรวจสอบว่าสมาชิกกลุ่มมีความเขา้ใจในงาน

หรือบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือไม่ สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของสมาชิกให้
ขอ้มูลป้อนกลบั ใหแ้รงเสริม และบนัทึกขอ้มูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของกลุ่ม 

3.3) เขา้ไปช่วยเหลือกลุ่มตามความเหมาะสม เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพที่ของงานและการท างาน 
เม่ือพบว่ากลุ่มตอ้งการความช่วยเหลือ ผูส้อนสามารถเขา้ไปช้ีแจง สอนซ ้ า หรือให้ความ
ช่วยเหลืออ่ืนๆ 

3.4) สรุปการเรียนรู้ ผูส้อนควรให้กลุ่มสรุปประเด็นการเรียนรู้ ผูส้อนควรให้กลุ่มสรุป
ประเด็นการเรียนรู้ที่ไดจ้ากการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อช่วยให้การเรียนรู้มีความชัดเจน
ขึ้น 

4. ดา้นการประเมินผลและวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ ผูส้อนควรด าเนินการดา้นการประเมินผล
และวเิคราะห์กระบวนการเรียนรู้ ดงัน้ี 

4.1) การเรียนรู้ ผูส้อนประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนทั้งทางดา้นปริมาณและคุณภาพที่ โดย
ใชว้ธีิการที่หลากหลาย และควรใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการประเมิน 

4.2) วิเคราะห์กระบวนการท างานและกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัผูส้อนควรจดัให้ผูเ้รียนมี
เวลาในการวิเคราะห์การท างานของกลุ่มและพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มมี
โอกาสเรียนรู้ที่จะปรับปรุงส่วนบกพร่องของกลุ่ม17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์, 80 นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ , พิมพ์คร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ : 

บริษทัแดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์เปอเรชัน่ จ  ากดั, 2553), หนา้ 41 - 44. 
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การเรียนรู้การจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ลกัษณะการเรียนรู้ของชาวบา้นที่ก่อใหเ้กิดการพฒันาภูมิปัญญา โดยทัว่ไปมีกระบวนการ

ดงัน้ี  
1. การเรียนรู้ดว้ยการลองผิดลองถูกในบรรพกาลมนุษยเ์รียนรู้ ที่จะด ารงชีวิตและรักษา

เผ่าพันธุ์ของตนให้อยู่รอดด้วยการลองผิดลองถูกในการหาอาหารต่อสู้ กับภัยธรรมชาติ การ
รักษาพยาบาล การต่อสู้แยง่ชิงส่ิงของที่อยู่ระหว่างมนุษยด์้วยกนั และการเผชิญโชคด้วยความเส่ียง
ต่างๆ เม่ือลม้เหลวก็ถึงชีวติดบัหรือบาดเจบ็ แต่ถา้ส าเร็จก็ไดอ้าหารไดส่ิ้งของพน้ภยัอนัตราย ฯลฯ ซ่ึง
จากประสบการณ์ลองผดิลองถูกมนุษยก์็สามารถสะสมความรู้ความเขา้ใจของตนไว ้ แลว้ถ่ายทอดส่ง
ต่อให้ลูกหลานเผา่พนัธุ์ของตน นานๆ เขา้ส่ิงที่ประพฤติปฏิบตัิหรือส่ิงที่หา้มประพฤติ ห้ามปฏิบตัิก็
กลายเป็นจารีตธรรมเนียม หรือขอ้หา้มในวฒันธรรมของมนุษยก์ลุ่มนั้นๆ เม่ือกาลเวลาล่วงไปมนุษย์
อาจจะลืมเหตุผลที่มาของธรรมเนียมปฏิบตัิไปแล้ว รู้แต่ว่าในสังคมของตนตอ้งประพฤติ ปฏิบัติ
เช่นนั้นๆ จึงจะอยูร่อดปลอดภยัหรือแกไ้ข / ป้องกนัปัญหาได ้ซ่ึงความรู้และประสบการณ์ ต่างๆได ้
รับการทดสอบอยูต่ลอดเวลาในการด าเนินชีวติจริง หลายๆ คร้ังพบวา่ภูมิปัญญาที่ใชม้านานถึงภาวะที่
ใชก้ารต่อไปไม่ได ้เพราะเหตุ ปัจจยัและสถานการณ์ เปล่ียนไปจากเดิมมนุษยก์็ตอ้งใชปั้ญญาขบคิด
แกปั้ญหาเอาใหม่ ต่อเม่ือไดรู้้ว่าคิดอยา่งไร ท าอยา่งไรจึงจะแกปั้ญหาได้ ก็จะจดจ าความคิดและวิธี
ปฏิบตัิเช่นนั้นไวใ้ชต่้อไป ถา้ลม้เหลวผดิพลาดก็จดจ าไว ้เป็นขอ้ห้าม ดว้ยกระบวนการลองผิดลองถูก-
ใช้-ทิ้ง-สร้างใหม่ ดังกล่าวมนุษยจึ์งมีภูมิปัญญาสั่งสมไวใ้นการด ารงชีพมากขึ้ นและมีความเส่ียง
นอ้ยลงเป็นล าดบั  

2. การเรียนรู้ด้วยการลงมือกระท าจริงในสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมที่มีอยู่จริง เช่น การ
เดินทางเพาะปลูกพชื สร้างบา้นต่อสูก้บัภยัอนัตราย ดงัเห็นไดจ้ากชาวภาคเหนือเรียนรู้ จากการร่วมกนั
จดัระบบเหมืองฝายเพื่อการกสิกรรมในพื้นที่ ลุ่มน ้ าระหว่างเขา  แล้วค่อยๆพฒันาขึ้ นเป็นระบบ
ความสัมพนัธ์ ในการแบ่งปันน ้ าระหว่างคนที่ตั้งถ่ินฐานอยู่ในลุ่มน ้ าเดียวกันการเรียนรู้และสะสม
ประสบการณ์ต่างๆ ในสถานการณ์จริง ปฏิบตัิจริง แลว้ส่งต่อไปยงัรุ่นลูกรุ่นหลานแบบค่อยเป็นค่อย
ไปจนกลายเป็นแบบธรรมเนียมหรือวถีิปฏิบตัิ  

3. การถ่ายทอดความรู้การเรียนรู้จากการท าจริงปฏิบตัิจริงไดพ้ฒันาต่อมาจนเป็นการส่ง
ต่อ(transmission)  แก่คนรุ่นหลงัดว้ยการสาธิตวิธีการการสั่งสอนดว้ยการบอกเล่า (oral tradition) ใน
รูปแบบของเพลงกล่อมเด็ก ค  าพงัเพย สุภาษิต และการสร้างองค์ความรู้ไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษร 
(literary tradition) ซ่ึงโดยทัว่ไปการถ่ายทอดภูมิปัญญาของชาวบา้นมกัใชว้ิธีการสาธิต และการสอน
ดว้ยวาจา ในกรณีที่เป็นศิลปะวิทยาการระดบัสูงที่มีความซับซ้อนหรือลึกซ้ึงจึงจะใชว้ิธีลายลักษณ์
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อกัษร เช่น ต ารายา ต  าราปลูกบา้น ต าราโหราศาสตร์ ฯลฯ หรือไม่ก็ผูกเป็นวรรณกรรม ค  าสอน ภาษิต 
ต  านาน นิทาน ฯลฯ  ตามแต่สะดวกและเห็นวา่สอดคลอ้งกบัพื้นฐานของชาวบา้น ซ่ึงการถ่ายทอดดว้ย
วธีิการต่างๆ ดงักล่าวไม่มีอะไรตายตวั สามารถปรับเปล่ียนไปตามเหตุ ปัจจยัที่อยูใ่นการรับรู้ ของผูค้น
ผูเ้ป็นเจา้ของวฒันธรรม และในบางกรณีความรู้ที่สัง่สมมาอาจจะถดถอยหรือสูญหายไปก็ได ้ 

4. การเรียนรู้โดยพิธีกรรมในเชิงจิตวิทยาพิธีกรรมมีความศกัด์ิสิทธ์ิมีอ านาจโน้มน้าวให้
คนที่มีส่วนร่วมรับเอาคุณค่าและแบบอยา่งพฤติกรรมที่ตอ้งการเน้นเขา้ไวใ้นตวัเป็นการตอกย  ้าความ
เช่ือกรอบศีลธรรมจรรยาของกลุ่มชน แนวปฏิบตัิที่คาดหวงัโดยไม่ตอ้งใชก้ารจ าแนกแจกแจงเหตุผล
แต่ใชศ้รัทธาความขลงัความศกัด์ิสิทธ์ิของพิธีกรรมในการสร้างกระแสความเช่ือและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ได้ ถึงแม้จะมีภูมิปัญญาความรอบรู้ อยู่เบื้องหลังพิธีกรรม แต่ก็ไม่มีการเน้นย  ้าภูมิปัญญา
เหล่านั้น แต่จะเน้นผลที่เกิดต่อส านึกของผูมี้ส่วนร่วมเป็นส าคญั ดว้ยเหตุดงัน้ี พิธีสืบชะตาแม่น ้ าสืบ
ชะตาเมือง บวชตน้ไม ้บวชป่า พิธีอุปสมบท พธีิบงัสุกุล พธีิสู่ขวญัในโอกาสต่างๆ ฯลฯ จึงเกิดผลทาง
ใจแก่ผูร่้วมในพธีิและมีผลในการวางบรรทดัฐานความประพฤติตลอดจนควบคุมพฤติกรรมของคนใน
สงัคมเป็นอนัมากรวมทั้งตอกย  ้าความส าคญัของคุณค่าทางสงัคมอยา่งมีพลงัดว้ยพิธีกรรมจึงมิใช่เร่ือง
เหลวไหลหรืองมงายแต่เป็นกรรมวิธีในทางวฒันธรรมที่มีผลในการปลูกฝังบ่มเพาะความเช่ือคุณค่า
และแนวทางความประพฤติที่พึงประสงคอ์อกมาโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสังคมประเพณี หรือแม้แต่ใน
สังคมสมัยใหม่ที่นับถือความเป็นเหตุ เป็นผลต่อกันของสรรพส่ิง และให้ความส าคญัต่อขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์พิธีกรรมก็ยงัมีคุณค่าต่อการเรียนรู้ทางจิตวิญญาณอยูน่ั่นเอง เพราะมนุษยก์็ยงัเป็นมนุษยท์ี่
มิได ้อยูภ่ายใตก้ฎเกณฑข์องวทิยาศาสตร์อยา่งเดียว  

5. การเรียนรู้ทางศาสนา ทั้ งในด้านหลักธรรมค าสอนศีลและวตัรปฏิบัติตลอดจน
พธีิกรรมและกิจกรรมทางสังคมที่มีวดัเป็นศูนยก์ลางของชุมชนในเชิงการเรียนรู้ลว้นมีการตอกย  ้าภูมิ
ปัญญาที่เป็นอุดมการณ์แห่งชีวติ ให้กรอบและบรรทดัฐานความประพฤติ และให้ความมัน่คงอบอุ่น
ทางจิตใจเป็นที่ยดึเหน่ียวแก่คนในการเผชิญชีวิตบนความไม่แน่นอนอนัเป็นสัจธรรมของชีวิตอยา่ง
หน่ึง สถาบนัศาสนาจึงมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของคนที่อยู่ร่วมกันเป็นหมู่เหล่าศาสนามีผลต่อการ
พฒันาจิตวิญญาณให้เป็นอิสระจากความทุกข์ยากทั้งหลายศาสนาจึงเป็นหลกัในการหล่อหลอมบ่ม
เพาะทั้งความประพฤต สติปัญญาและอุดมการณ์แห่งชีวิตไปพร้อมๆ กนั ถือไดว้่าเป็นการเรียนรู้ที่มี
ลกัษณะเป็นองคร์วมและมีอิทธิพลต่อชีวติของคนที่นบัถือศาสนานั้นๆ ทั้งโดยตรงและโดยออ้ม อีกทั้ง
เป็นทั้งแก่นและกรอบในกระบวนการขดัเกลาทางสงัคม (Socialization) ดว้ย  
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6. การแลกเปล่ียนความรู้-ประสบการณ์ ระหวา่งคนต่างกลุ่มที่แตกต่างกนั ทั้งในทางชาติ
พนัธุ์ ถ่ินฐาน การท ามาหากิน รวมไปถึงการแลกเปล่ียนกบัคนต่างวฒันธรรม ท าให้กระบวนเรียนรู้
ขยายตวัมี ความคิดใหม่ วิธีการใหม่เขา้มาผสมกลมกลืนกนับา้ง ขดัแยง้กนับา้ง แต่ท าใหเ้กิดการเรียนรู้
ทีห่ลากหลายและกวา้งขวาง ทั้งในดา้นสาระรูปแบบและวิธี การกระบวนการเรียนรู้ของคนในสงัคม
จึงมีพลวตัโลดโผนกวา่เดิม ส่วนหน่ึงไปกบักระแสเทคโนโลย ีขอ้มูลข่าวสารอนัทนัสมยัส่วนหน่ึงไป
กบัโลกกายภาพที่หรือธรรมชาติแวดล้อม และอีกส่วนหน่ึงมุ่งไปทางจิตวิญญาณ ขณะเดียวกันก็มี
เครือข่ายของการขยายตวัการเรียนรู้ทีก่วา้งขวางและหลากหลาย  

7. การผลิตซ ้ าทางวฒันธรรมในการแกปั้ญหาทั้งทางส่ิงแวดลอ้มเศรษฐกิจและทางสังคม
ได ้มีคนเลือกเฟ้นเอาความเช่ือและธรรมเนียมปฏิบตัิที่สืบทอดกนัมาในสังคมประเพณี มาผลิตซ ้ าทาง
วฒันธรรมให้ตอ้งกบัฐานความเช่ือเดิม ขณะเดียวกนัก็แกปั้ญหาบริบทใหม่ไดใ้นระดบัหน่ึง การผลิต
ซ ้ าทางวฒันธรรมจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้อีกลกัษณะหน่ึงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในสังคมไทย ดังจะ
เห็นได้จากการแสวงหาความมั่นคงทางจิตใจในหมู่คนมีอาชีพที่ตอ้งเส่ียงโดยการบูชาทรงเจา้เขา้ผี
อนัมีอยูด่าษด่ืนเพื่อขอลาภผลแกว้ิกฤติการณ์ในชีวติ หรือการรักษาโรคภยัไขเ้จ็บดว้ยการผสมผสาน
การแพทยส์มยัใหม่กบัสมุนไพรและการรักษาทางใจจากหมอเมืองและพระสงฆ์ รวมถึงการใหห้มอดู
ท านายทายทกัโชคชะตาในยามมีทุกขข์าดความมัน่ใจในตวัเอง ซ่ึงไม่เก่ียวกบัการประเมินค่าวา่ถูกผิด
หรือชั่วดีแต่อยา่งใด หากแต่เป็นปรากฏการณ์ที่เห็นได้ทัว่ไปเก่ียวกบัการผลิตซ ้ าทางวฒันธรรมใน
สงัคมไทยที่มีปัญหามีวิกฤติการณ์ท่ามกลางความซับซ้อนทางสังคมเสียยิง่กวา่ในอดีตที่ผ่านมา และ
การผลิตซ ้ าทางวฒันธรรมเป็นกระบวนการเรียนรู้อยา่งหน่ึงที่ยอ่มมีทั้งไดผ้ลและไม่ไดผ้ล สร้างสรรค์
และไม่สร้างสรรค ์

8. การเรียนรู้แบบครูพกัลกัจ าเป็นกระบวนการเรียนรู้อีกวธีิหน่ึงที่มีมาแต่เดิมและจะยงัมี
อยูต่่อไปวิธีน้ีเป็นการเรียนรู้ในท านองแอบเรียนแอบเอาอยา่งแอบลองท าดูตามแบบอยา่งที่เฝ้าสังเกต
อยูเ่งียบๆ แลว้รับเอามาเป็นของตนเองเม่ือท าไดจ้ริงวธีิน้ีดูเผินๆ เป็นเสมือนการลกัขโมยส่ิงที่เป็นภูมิ
ปัญญาของผูอ่ื้นแต่ในความหมายที่เขา้ใจกันหาไดส่ื้อไปในทางชัว่ร้ายไม่เพราะเป็นวิธีธรรมดาวิธี
ธรรมชาติของคนในการเรียนรู้จากผูอ่ื้นในชีวิตจริงของทุกคนจะมีพฤติกรรมครูพกัลกัจ าอยูไ่ม่มากก็
น้อยและถ้ายอมรับนับถือกันว่าวิธีการเรียนรู้ที่ ดูประหน่ึงว่าไม่ส าคัญน้ีมีคุณค่าสูงมีความเป็น
ธรรมชาติในนิสัยมนุษย์และเป็นทางหาความรู้หน่ึงที่ มีประสิทธิภาพที่ก็จะเป็นการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ที่เป็นผลดีอีกทางหน่ึง18 
                                                 

18 สายนัต์ ไพรชาญจิตร์, รายงานการวิจัยกระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ของชุมชนด้านภูมิ
ปัญญาและศิลปวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ : โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข), 2549,   หนา้ 32 - 35. 
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2.3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษาเร่ือง “การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค า จงัหวดั
เชียงใหม่” คร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดศึ้กษาและรวบรวมเอกสาร หนังสือ รวมทั้งงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงหนังสือ
เอกสารและงานวิจยันั้น เก่ียวกบัหลกัการอนุรักษแ์ละการฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรม เก่ียวกับกลุ่มลายค า 
จงัหวดัเชียงใหม่ รวมถึงเก่ียวกบักลองปูจาลา้นนาโดยตรง ผูว้จิยัขอน าเสนอตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 

 

2.3.1 เอกสารและหนังสือ 
 

(1) อรุณี  ตันศิริ หนังสือเร่ือง “วฒันธรรมถ่ิน วฒันธรรมไทย” มีสาระส าคญัที่รวบรวม
และสรุปไวว้า่ เร่ืองวฒันธรรม บ่อเกิดและวิวฒันาการของวฒันธรรมไทย วฒันธรรมการด ารงชีวติทั้ง
ทางจิตใจและทางวตัถุ วฒันธรรมสมยัใหม่ รวมทั้งแนวทางในการอนุรักษว์ฒันธรรมไทย สรุปการ
อนุรักษแ์ละส่งเสริมวฒันธรรมไทยไดว้่า ปัญหาวฒันธรรมไทยในสังคมไทยในยคุโลกาภิวฒัน์ เกิด
จากการพฒันาที่มุ่งเน้นในดา้นเศรษฐกิจมากเกินไป ท าให้สถาบันครอบครัวและชุมชนขาดความ
มัน่คง ละเลยขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมของไทยและน าไปใช้
ในทางที่ไม่ถูกไม่ควร ขาดการปลูกฝังและถ่ายทอดอยา่งเป็นระบบ คนรุ่นใหม่มองขา้มระเบียบวนิยัที่
บรรพบุรุษได้อบรมสั่งสอนไว ้ไม่เอาใจใส่ศิลปะไทย ที่แสดงออกในรูปแบบต่างๆ ทั้งวรรณศิลป์ 
ทศันศิลป์ ไดท้ราบถึงสาระส าคญัที่เป็นแนวทางในการปฏิบติัส่งเสริมวฒันธรรม คือ การอนุรักษแ์ละ
ส่งเสริมจากสถาบนัครอบครัวในการปลูกฝังค่านิยม การรักษาวฒันธรรมไทย, สถาบนัการศึกษาใน
การจกัชดการเรียนการสอนตามหลกัสูตรของสถานศึกษาในทุกระดบัชั้นและภาคประชาชนในการมี
ส่วนร่วมช่วยกนัอนุรักษแ์ละส่งเสริมวฒันธรรมไทยใหย้งัคงอยู่19 

 

(2) จันทร์  แก้วจิโน หนังสือเร่ือง “กลองสะบัดชัย” มีสาระส าคัญที่ได้สรุปเร่ืองราว
เก่ียวกบักลองปูจาลา้นนาวา่ การอนุรักษเ์คร่ืองดนตรีพื้นบา้นลา้นนาหลายชนิดที่ชาวบา้นหรือคนเมือง
ในสมยัโบราณของเชียงใหม่ไดค้ิดคน้และประดิษฐ์ขึ้นเอง ซ่ึงกลองปูจาไดเ้ป็นตน้แบบของการพฒันา
กลองจากกลองปูจาเป็นกลองสะบดัชยั กลองชัยมงคลต่างๆ โดยการย่อส่วนให้มีขนาดเล็กลง คน
ลา้นนาในอดีตตีกลองปูจาเฉพาะในพธีิกรรมทางศาสนา กล่าวไดอี้กวา่กลองปูจาเป็นกลองส าคญัเฉก
เช่นกลองสะบดัชยัโบราณ ซ่ึงกลองสะบดัชยันั้นไดรั้บการถือว่าเป็นของสูง จึงเปล่ียนที่อยูใ่หม่ไปอยู่
กบั “ศาสนจกัร” ศาสนสถานของพุทธศาสนาคือ วดั เม่ือกลองเขา้ไปตั้งอยูใ่นวดั บทบาทของกลองคือ 
ตีเป็นพุทธบูชา จนได้รับการเรียกขานว่า “กลองปูจา” ต่อมามีการน ากลองปูจามาประยุกต์ใช้ใน

                                                 
19 อรุณี  ตนัศิริ, วัฒนธรรมถ่ิน วัฒนธรรมไทย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพว์ฒันาพาณิชย,์ 2549). 



 
 

33 
 

พิธีกรรมส าคญัต่างๆ ถือได้ว่าเป็นเคร่ืองดนตรีที่มีบทบาทในวฒันธรรมการแสดงดนตรีพื้นบ้าน
ลา้นนา ปัจจุบนัมีเพยีงบางกลุ่มคนและบางคนที่ทราบถึงประวติัความเป็นมาของตน้ก าเนิดของกลองปู
จา หากความส านึก รัก และหวงแหน มรดกทางศิลปวฒันธรรมเก่ียวกับการตีกลองปูจาเร่ิมลดลง    
ขาดการอนุรักษ ์ท านุบ ารุงให้คงอยู ่ในอนาคตอาจเป็นไปไดท้ี่ดินแดนลา้นนาจะไม่หลงเหลือมรดก
ทางศิลปวฒันธรรมแขนงน้ีในใหช้นรุ่นหลงัไดรู้้จกั การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจา เป็นส่ิงหน่ึง
ที่เป็นการตระหนักถึงความส าคัญของการตีกลองปูจาล้านนาโดยการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พฒันาและ
รักษาการตีกลองปูจาใหอ้ยูคู่่ดินแดนลา้นนาตลอดไป20 

 

(3) ทองทวี ยศพิมสาร หนังสือ เร่ือง “ฮีตคนเมือง ฉบับสัปป๊ะเร่ืองเมืองล้านนา”            
ในหวัขอ้เร่ือง “ก๋องปูจา” ไดศ้ึกษาประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของกลองปูจาและความส าคญัของกลอง
ปูจา พบว่า ในสมัยก่อน เป็นกลองที่ประจ าอยู่ที่วดัวาอาราม ถูกตั้ งช่ือตามลักษณะการตีกลอง 
เน่ืองจากตีในวนัส าคญัส าหรับชาวพุทธ ตีเพื่อเป็นพุทธบูชา ได้ทราบว่า จงัหวะในการตีกลองปู่ จา       
มีการเรียกขานว่ามี 4 จงัหวะหรือ 4 ท  านอง คือ ท านองเสือขบตุ๊, ท  านองสาวหลบัเต๊อะ, ท  านองล่อง
น่าน และท านองต๊ะต้ึงยา่งหรือต๋ีปูจา รวมทั้งไดท้ราบถึงโอกาสในการตีกลองปูจานั้น ส่วนใหญ่ลว้น
แต่เป็นวนั เวลา ที่เก่ียวกับพุทธศาสนาเพื่อบูชาพระพุทธเจา้ เช่น วนัขึ้นหรือแรม 7 ค ่า และ 14 ค ่า 
ระหวา่งเขา้พรรษา วนัแรม หรือ ขึ้น 8 ค  ่า เป็นตน้ และยงัสามารถใชต้ีในวนัและเวลาที่มีการนัดหมาย 
หรือ เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้น อาทิ จนัทรุปราคา สุริยปุราคา ซ่ึงกลองปูจานับเป็นวตัถุที่มีคุณค่า      
คู่กบัวดัเป็นอนัมากและถือไดว้า่เป็นวตัถุธรรม21 

 

(4) อุดม  รุ่งเรืองศรี : สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เร่ือง “เรือนอนุสารสุนทร” 
ไดส้รุปและให้ความหมายของดนตรีพื้นบา้นลา้นนาว่า หมายถึง การบรรเลงเคร่ืองดนตรีและขบัขาน
ในลา้นนา ซ่ึงมีบทบาทในการประกอบพธีิกรรม ในแง่พธีิกรรมลา้นนา และในการประกอบการแสดง 
และไดท้ราบว่าส าหรับเคร่ืองดนตรีลา้นนาจดัเป็นเคร่ืองดนตรีที่มีลกัษณะเรียบง่ายและประดิษฐข์ึ้น
จากวสัดุในธรรมชาติหรือเคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงตัวผูเ้ล่นเองนอกจากจะมีความสามารถ        
ในการเล่นเคร่ืองดนตรีแล้ว ส่วนใหญ่มักมีความสามารถในการประดิษฐ์เคร่ืองดนตรีเองได้ด้วย     
และเคร่ืองดนตรีลา้นนามีครบทุกประเภทตามวธีิการปฏิบติัที่ท  าใหเ้กิดเสียงดนตรี คือครบทั้ง 

 

                                                 
20 จนัทร์ แกว้จิโน , กลองสะบัดชัย 2. (เชียงใหม่ : วิทยาลยันาฏศิลป์เชียงใหม่, 2545). 
21 ทองทวี ยศพิมสาร, ฮีตคนเมือง ฉบับสัปป๊ะเร่ืองเมืองล้านนา. (ล  าพนู : ณฐัพลการพิมพ ์, 2553). 



 
 

34 
 

4 ประเภท ไดแ้ก่  เคร่ืองดีด  เคร่ืองสี  เคร่ืองตี  และเคร่ืองเป่า  ในขณะเดียวกนั กลองปูจา ก็เป็นหน่ึง
ในเคร่ืองดนตรีที่ไดป้ระดิษฐข์ึ้นดว้ยภูมิปัญญาของคนลา้นนาสมยัก่อนเช่นกนั22

 

 

2.3.2 งานวิจัย 
 

ในส่วนของงานวจิยัที่เก่ียวกบัหลกัการอนุรักษแ์ละการฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรม เก่ียวกบักลุ่ม
ลายค า จงัหวดัเชียงใหม่ รวมถึงเก่ียวกบักลองปูจาลา้นนานั้น มีดงัต่อไปน้ี 

 

(1) ดิษฐ์  โพธิยารมณ์ รายงานการวิจยั เร่ือง “การบริหารจดัการศิลปวฒันธรรมล้านนา
เพือ่การอนุรักษแ์ละสืบทอด โดยการใชโ้ครงการยวุชนศิลปิน” เป็นงานวิจยัเชิงส ารวจ ศึกษาแนวทาง
การบริหารจดัการศิลปวฒันธรรมลา้นนาเพือ่การอนุรักษแ์ละสืบทอด การประเมินผลงานจากการจดั
โครงการยุวศิลปิน ซ่ึงจดัอบรมโครงการยุวศิลปินโดยการให้ความรู้และฝึกทกัษะการปฏิบตัิด้าน
นาฏศิลป์ตามรูปแบบของลา้นนา ดว้ยวิธีการศึกษาปัญหาและความตอ้งการดา้นการอนุรักษแ์ละสืบ
ทอดศิลปวฒันธรรมล้านนา เพื่อหาแนวทางการพฒันาบริหารจดัการศิลปวฒันธรรมล้านนา ผล
การศึกษาพบว่า การเรียนการสอนไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในชุมชน ไม่มีการปรับปรุงหลกัสูตร
การสอนทั้งรูปแบบและวิธีการร าตามแบบนาฏศิลป์ที่ความเขา้ใจแตกต่างกันระหว่างชุมชนและ
วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ และเยาวชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวฒันธรรม
ลา้นนา ในขณะเดียวกนัผลการหาแนวทางการอนุรักษแ์ละสืบสานศิลปวฒันธรรมลา้นนา คือ การจดั
โครงการสอนเพิ่มเติมนอกเวลา ท าเอกสารเผยแพร่ และท าวิจยัเป็นการพฒันาและปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง เพือ่ไม่ใหศิ้ลปวฒันธรรมลา้นนาสูญหายไป23 

 

(2) ลัทธวัฒน์  สอนศรีนุสรณ์ วิทยานิพนธ์เร่ือง “การจดัการความรู้ภูมิปัญญาพื้นบา้น
ล้านนา เร่ือง กลองสะบัดชัย” เป็นการศึกษาเก่ียวกับกลองสะบัดชัย เพื่อศึกษารูปแบบและ
กระบวนการถ่ายทอดความรู้กลองสะบดัชยัจากภูมิปัญญาพื้นบา้นลา้นนาและเพื่อพฒันาระบบการ
จดัการความรู้ภูมิปัญญาพื้นบา้นลา้นนา เร่ือง กลองสะบดัชยั โดยการลงพื้นที่เพือ่ศึกษารูปแบบความรู้
การตีกลองสะบดัและการพฒันาระบบการจดัการความรู้ ผลการศึกษาพบว่า พ่อครูแม่ครูถ่ายทอด
ความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบติัควบคู่กันไป โดยใช้วิธีการสาธิตแล้วให้ลูกศิษยป์ฏิบติัตามจน
ช านาญ จากขอ้จ ากดัน้ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดโมเดลการจดัความรู้และพฒันาระบบการจดัการความรู้เร่ือง 

                                                 
22 อุดม  รุ่งเรืองศรี, เรือนอนุสารสุนทร : สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ  (เล่มท่ี 4) (กรุงเทพฯ :

มลูนิธิ, 2542) หนา้ 2088 - 2100. 
23 ดิษฐ์  โพธิยารมณ์. “การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมล้านนาเพ่ือการอนุรักษ์และสืบทอด โดยการใช้

โครงการยวุชนศิลปิน”. รายงานการวิจยัวิทยาลยันาฏศิลป์เชียงใหม่ , 2550. 
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“กลองสะบดัชัย” ในลกัษณะเวบ็ไซต ์มีการจดัการความรู้ โดยเน้นเวที่แลกเปล่ียนความรู้ และมีการ
ประเมิน ผลการประเมินพบอีกว่า การใช้งานและการจัดการความรู้จากกลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามี
ประสิทธิภาพที่ในระดบัมาก และผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธีการสัมภาษณ์พ่อครูและลูกศิษย ์สรุปไดว้่า ลูกศิษย์
สามารถนความรู้ที่ได้จากระบบไปฝึกปฏิบตัิไดด้้วยตวัเองในระดับหน่ึงและตอ้งให้พ่อครูประเมิน
ความถูกตอ้งอีกคร้ัง24 

 

(3) ธนะรัตน์  อนุกุล วิทยานิพนธ์เร่ือง “กลองสะบัดชัยในสังคมและวัฒนธรรม           
ชาวเชียงใหม่” ศึกษาเก่ียวกบัประวติักลองล้านนา  โดยกล่าวถึงความเป็นมาและลกัษณะเฉพาะทาง
กายภาพที่ของกลองสะบดัชยั  ศึกษาความเช่ือและบทบาทในกลองสะบดัชยั และวเิคราะห์จงัหวะที่ใช้
ในการตีกลองสะบดัชัย ผลการศึกษาพบว่า ประวติัความเป็นมาของกลองสะบดัชัยมีการใช้กลอง
สะบดัชยัมาตั้งแต่สมยัอดีตไม่มีหลกัฐานแน่ชดัวา่มาจากที่ใด แต่พบในบนัทึกตั้งแต่สมยัพระยามงัราย 
ประมาณ พ.ศ. 1800 และมีการสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบนั ช่ือของกลองเรียกแตกต่างตามการ
เปล่ียนแปลงของสงัคมและวฒันธรรม คือ กลองจยั (กลองไจย) กลองปูจา กลองสะบดัชัยโบราณและ
กลองสะบดัชยัประยกุต ์ลกัษณะทางกายภาพที่เป็นกลองขึงหนงัสองหนา้ขนาดใหญ่ มีกลองขนาดเล็ก 
2-3 ลูก อยูด่้านขา้งความเช่ือในกลองสะบดัชัยแบ่งเป็นความเช่ือทางศาสนาเพื่อใช้กลองสะบดัชัย
ส าหรับการบูชาศาสนา ความเช่ือดา้นความศกัด์ิสิทธ์ิของกลองเช่ือว่ากลองสะบดัชยัมีความศกัด์ิสิทธ์ิ
และเป็นของสูง สามารถบนัดาลให้เกิดส่ิงมงคลต่างๆ บทบาทของกลองสะบดัชยัในอดีตใชต้ีเพื่อให้
เกิดความเป็นสิริมงคล แก่นับรบยามมีศึกสงคราม เป็นอาณัติสัญญาณในการท ายทุธวิธีการรบ เป็น
เคร่ืองประโคมฉลองชยัเม่ือเสร็จจากการรบ ต่อมาบา้นเมืองไร้ศึกสงครามกลองสะบดัชยัไดใ้ชตี้เป็น
พุทธบูชา เคร่ืองส่งสัญญาณต่างๆ ในชุมชน ปัจจุบนันิยมใชใ้นการบนัเทิงตามงานบุญของวดั จน
กลายเป็นเป็นการแสดงทางศิลปวฒันธรรมที่แพร่หลายในปัจจุบนั  การวิเคราะห์ลกัษณะทางดนตรี
ดา้นจงัหวะ พบว่า โครงสร้างจงัหวะ แบ่งเป็นลักษณะสองท่อนและลักษณะหลายท่อน, ประโยค
จงัหวะ มีรูปแบบประโยค ตั้งแต่ 4 รูปแบบขึ้นไป จนถึง 8 รูปแบบ  โดยถา้ประโยคจงัหวะยาวรูปแบบ
ประโยคมีนอ้ย ถา้ประโยคจงัหวะสั้น รูปแบบประโยคมีมาก และการแปรจงัหวะ ซ่ึงจงัหวะกลองปูจา
มีการแปรจงัหวะจากกระสวนจงัหวะหลกัมากที่สุด 3 ลกัษณะ จงัหวะกลองสะบดัชยัมีการแปรจงัหวะ
จากกระสวนจงัหวะหลัก 2 - 12 ลักษณะ จงัหวะแสะมีการแปรจงัหวะจากกระสวนจงัหวะหลัก           
4 ลกัษณะ ลกัษณะของการแปรจงัหวะเป็นการแปรโดยเปล่ียนระดบัเสียงโนต้ ความสั้นยาวของโน้ต 

                                                 
24 ลัทธวัฒน์  สอนศรีนุสรณ์. “การจัดการความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา เร่ือง กลองสะบัดชัย”. 

วิทยานิพนธ์  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (สารสนเทศศึกษา)  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2552. 
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ซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกบัจงัหวะการตีกลองปูจา25 
 

(4) สุนันทา  เกตุเหล็ก เป็นการศึกษาคน้ควา้แบบอิสระ เร่ือง “ฟ้อนเชิงดาบอกัขระลา้นนา 
กรณีศึกษาพ่อครูอาทิตย ์ วงคส์ว่าง” มีสาระส าคญัสรุป ได้ว่า ส านักดาบลายค า เป็นส านักดาบที่มี
ช่ือเสียงเก่ียวกับศิลปวฒันธรรมล้านนา โดยส านักดาบลายค า เร่ิมก่อตั้ งเม่ือวนัที่6 พฤษภาคม 
พทุธศกัราช 2535 เป็นหน่ึงในภารกิจของ “กลุ่มลายค า” ซ่ึงไดก่้อตั้งเม่ือ 2 เมษายน พ.ศ. 2535 โดยพ่อ
ไกรศรี  นิมมานเหมินทร์ ปราญช์แห่งล้านนา เป็นผูต้ ั้งช่ือกลุ่มและได้ให้ความหมายว่า “ลายค า” 
ความหมายของกลุ่มลายค า ดงัน้ี ลายศิลป์ ,ลายฟ้อนนาฏลีลา, ลายดนตรี,ลายช่างภูมิปัญญา และลายขบั
ขาน ท าหน้าที่อนุรักษ์และเผยแพร่การแสดงพื้นบา้นและสืบทอดภูมิปัญญาต่างๆ เช่น ฟ้อนดาบ
อกัขระลา้นนา การฟ้อนผางประที่ปแบบไทล้ือ ฟ้อนหางนกยงูไทเขิน ฟ้อนกา้ลายแบบตน้ฉบบั สืบ
สานประเพณีพิธีกรรมการไหวค้รูศิลปะลา้นนาแบบโบราณและการตีกลองปูจาลา้นนาที่ได้รับการ
ถ่ายทอดจากพ่อครูแม่ครูสู่สาธรณชน ซ่ึงพ่อครูที่ถ่ายทอดวชิาความรู้เก่ียวกบัการตีกลองปูจาลา้นนา
แก่กลุ่มลายค า คือ พ่อครูหนานสนิท เชษฐ์บุรี, พ่อครูก าธร ศรีบุรี และพระสังวรญาณประยตุ (เจา้
อาวาส วดัหัวขวั ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ล าพูน) โดยมีอุดมการณ์คือ การสืบสาน สร้างสรรค ์สืบทอด 
ศิลปวฒันธรรมลา้นนา26 

 

(5) อดิสร เมืองเกียง วิทยานิพนธ์ เร่ือง “การจดัการฟ้ืนฟูประเพณีการตีกลองปู่ จาใน
พธีิกรรมทางพระพุทธศาสนาของชุมชนบา้นใหม่ อยา่งมีส่วนร่วมของภาคประชาชน อ าเภอวงัเหนือ 
จงัหวดัล าปาง” ศึกษาเก่ียวกบัประวติัความเป็นมา คุณค่า ความหมาย ท านองเพลง และประเพณีการตี
กลองปู่ จาในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาในดินแดนล้านนา รวมทั้งศึกษาบริบททางสังคมและ
วฒันธรรมของชุมชนบา้นใหม่ ตลอดจนประเพณีการตีกลองปู่ จาและสภาพที่ปัญหาของการตีกลองปู่
จาในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาในชุมชนบา้นใหม่ ต  าบลวงัเหนือ อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล าปาง 
เพือ่เสนอรูปแบบและวธีิการฟ้ืนฟูประเพณีการตีกลองปู่ จาในพธีิกรรมทางพระพทุธศาสนาของชุมชน
บา้นใหม่ อยา่งมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนบา้นใหม่ในอดีตมีประเพณี
การตีกลองปู่ จาในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา แต่ปัจจุบนัพบวา่การตีกลองปู่ จาไดข้าดหายไป เหลือ
เพียงการตีในช่วงเทศกาลและประเพณีส าคญัเท่านั้น จากการศึกษาบริบททางสังคม วฒันธรรมของ
ชุมชนบา้นใหม่ พบวา่ชุมชนบา้นใหม่มีวฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ินที่มีความหลากหลาย ชุมชนให้

                                                 
25 ธนะรัตน์  อนุกุล. “กลองสะบัดชัยในสังคมและวัฒนธรรมชาวเชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์  ศิลปศาสตรมหา

บณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล, 2543. 
26 สุนนัทา เกตุเหล็ก. “ฟ้อนเชิงดาบอักขระล้านนา กรณีศึกษาพ่อครูอาทิตย์  วงค์สว่าง”. การศึกษาคน้ควา้

แบบอิสระ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2553. 
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ความส าคญัและตระหนักถึงคุณค่าของวฒันธรรมและประเพณีที่สืบทอดมาแต่อดีต กิจกรรมทาง
วฒันธรรมและประเพณีล้วนประสบผลส าเร็จ ท าให้ชุมชนที่มีความเข้มแข็งทางวฒันธรรม การ
น าเสนอรูปแบบและวธีิการฟ้ืนฟูการตีกลองปู่ จาในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนานั้น ตอ้งอาศยัการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในชุมชนเป็นส าคญั มีรูปแบบและวิธีการ 2 ประการคือ 1) การฟ้ืนฟู
ประเพณีการตีกลองปู่ จาในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาของภาคประชาชนในชุมชนบา้นใหม่ดว้ย
การด าเนินงานโครงการฟ้ืนฟูประเพณีการตีกลองปู่ จาภายในชุมชน ที่ชุมชนบา้นใหม่ไดด้ าเนินการใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมาอยูแ่ลว้ ดว้ยการฟ้ืนฟูการตีกลองปู่ จาในวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา งานประเพณี
และกิจกรรมส าคญัของชุมชน ดว้ยการฝึกอบรมการตีกลองปู่ จาใหก้บักลุ่มคนรุ่นใหม่ในชุมชน 2) การ
ประสานขอการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ในทอ้งถ่ินเช่นเทศบาลต าบลบา้นใหม่ โรงเรียนชุมชน
บา้นใหม่ และวดับา้นใหม่เพือ่ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในการฟ้ืนฟูการตีกลองปู่ จาต่อไป27 

 

จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งขา้งตน้ ผูศึ้กษาไดน้ ามาศึกษา รวมทั้งน ามา
ประยุกต์และใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางการแก้ปัญหาและแนวทางในการ
อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค า จงัหวดัเชียงใหม่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 อดิสร เมืองเกียง, “การจัดการฟ้ืนฟูประเพณีการตีกลองปู่จาในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาของชุมชน

บ้านใหม่ อย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาชน อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง”, วิทยานิพนธ์  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
(การจดัการศิลปะและวฒันธรรม) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2556. 
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2.4   กรอบแนวคดิการศึกษา 
 
  ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       ข้อมูลภาคเอกสาร  
-ทบทวนวรรณกรรมที่มีเน้ือหาเก่ียวกับ 

ประวัติศาสตร์ สภาพสังคม วัฒนธรรม         
ของเมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากาน ต าบล
บ้าน กลาง อ า เภอสั น ป่ าตอ ง  จังห วัด
เชียงใหม่ 
 

         ข้อมูลภาคสนาม 
- ก า ร สั ง เ ก ต ก า ร ณ์ แ ล ะ ส า ร ว จ 

(Observation) เพ่ือท าการส ารวจและบันทึก
ข้อมูลเก่ียวกับมรดกวัฒนธรรมของเมือง
โบ ร าณ เวี ย งท่ าก าน แล ะส ภ าพ สั งค ม 
วฒันธรรมของชุมชนบ้านท่ากาน ต าบลบา้น
กลาง อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

-การสัมภาษณ์  (Interview) ผู้น าชุมชน             
บ้านท่ากาน นักวิชาการ เพ่ือเก็บข้อมูลของ
โบราณสถานและสภาพสงัคม วฒันธรรมของ
ชุมชนบา้นท่ากาน ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสัน
ป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่    
 

        
 

แนวทางของการจัดการเมอืงประวตัศิาสตร์
เวยีงท่ากานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
และท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 

 


