
 

 39 

บทที่ 3 
วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

 
 การศึกษาคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง  “การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลาย
ค า จงัหวดัเชียงใหม่”  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาประวตัิความเป็นมาของกลองปูจา พฒันาการของการตี
กลองปูจา รวมทั้งศึกษาความเป็นมาของกลุ่มลายค า กิจกรรมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการตีกลองปูจา 
ตลอดจนปัญหาของการด าเนินการกิจกรรมการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาของกลุ่มลายค าใน
จงัหวดัเชียงใหม่ และเพื่อเสนอแนวทางการด าเนินการกิจกรรมการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจา
ของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีขั้นตอนและ  วธีิการศึกษา  
ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ  ดงัน้ี 

3.1 รูปแบบการวจิยั  

3.2 การศึกษาภาคเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดทฤษฎี 

3.3 การศึกษาความเป็นมาของกลุ่มลายค าและกิจกรรมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการตี     
กลองปูจา ตลอดจนปัญหาของการด าเนินการกิจกรรมการอนุรักษก์ารตีกลองปูจาของกลุ่มลายค าใน
จงัหวดัเชียงใหม่ 

3.4 ศึกษาเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค า 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

3.4.1 ปัญหาของการด าเนินการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนาของกลุ่ม
ลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่  

3.4.2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของภาคประชาชนต่อรูปแบบและแนว
ทางการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ 

3.4.3 แนวคิดหรือทฤษฏีที่เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี 
3.4.4 การศึกษาวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบและแนวทางการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการตี

กลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ 

3.5 แนวทางในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาล้านนาของกลุ่มลายค า จงัหวดั
เชียงใหม่ 
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 3.5.1 โครงการ อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค าในจงัหวดั
เชียงใหม่ 

 
ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
3.1 รูปแบบกำรวิจัย  
 

การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง  “การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาล้านนาของกลุ่มลายค า 
จงัหวดัเชียงใหม่”  มีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาประวตัิความเป็นมาของกลองปูจาและพฒันาการของการ
ตีกลองปู่ จาในดินแดนลา้นนาหรือภาคเหนือตอนบน รวมทั้งศึกษาความเป็นมาของกลุ่มลายค า และ
กิจกรรมการอนุรักษ์การตีกลองปูจา ตลอดจนปัญหาของการด าเนินการกิจกรรมการอนุรักษก์ารตี
กลองปูจาของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อเสนอแนวทางการด าเนินการกิจกรรมการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาของกลุ่มลายค าในจังหวดัเชียงใหม่ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล             
มีลกัษณะเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยใชว้ิธีการศึกษาในรูปแบบสหวิทยาการ 
( Interdisciplinary research) และน าเสนอผลการวจิยัในรูปแบบพรรณนา (Descriptive Research) 

 
3.2 กำรศึกษำภำคเอกสำร  ทบทวนวรรณกรรม  และแนวคดิทฤษฎี  
 

เป็นขั้นตอนแรกของการศึกษา เพื่อศึกษาภาคเอกสาร ทบทวนวรรณกรรมและความรู้
เร่ืองราวที่เก่ียวกบัสถานภาพความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ความเป็นมาของกลองปูจาและความส าคญั
ของกลองปูจา  รวมทั้งแนวคิดและทฤษฏี  ตลอดจนเอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง  โดยไดเ้ก็บขอ้มูล
จาก  ต  ารา  หนังสือ  เอกสารงานวิจยั  และส่ิงพิมพ์จากสถาบันการศึกษา  ห้องสมุด  เอกสารของ
หน่วยงานราชการและองคก์รที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ หอสมุดมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ห้องสมุดคณะวิจิตร
ศิลป์  ตลอดจนเอกสารงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี  น าขอ้มูลมาจดัระเบียบ  เรียบเรียงล าดบั
ความส าคญั และน าเสนอ  ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัน้ี 

(1) ประวตัิความเป็นมา ต านานและพฒันาการของการตีกลองปูจาในดินแดนลา้นนา 
  (1.1) ต านานของกลองปูจาลา้นนา 
  (1.2) ประวตัิความเป็นมาของกลองปูจาลา้นนา 
  (1.3) ลกัษณะของกลองปูจาลา้นนา 
  (1.4) พฒันาการของการตีกลองปูจาในดินแดนลา้นนา 
  (1.5) ปัญหาของการตีกลองปูจาในปัจจุบนั 
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(2) แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี 
 (2.1) แนวคิดการจดัการเรียนรู้ 

(3) เอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 
 (3.1) เอกสารและหนงัสือ 
 (3.2) งานวจิยั 

ดงัรายละเอียดที่ไดน้ าเสนอไวใ้นบทที่ 2   
 
3.3 กำรศึกษำกลุ่มลำยค ำกับกิจกรรมกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูกำรตีกลองปูจำของกลุ่มลำยค ำ

ในจังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นขั้นตอนที่สองของการศึกษา เป็นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม ในบริบทที่

เก่ียวกับประวติัความเป็นมาของกลุ่มลายค าและกิจกรรมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการตีกลองปูจา 
ตลอดจนปัญหาของการด าเนินการกิจกรรมการอนุรักษ์การตีกลองปูจาของกลุ่มลายค าในจงัหวดั
เชียงใหม่   ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนการศึกษาดงัน้ี 

3.3.1  กำรศึกษำบริบทของกลุ่มลำยค ำ จังหวัดเชียงใหม่ 
 ท าการศึกษาประวตัิความเป็นมาและพฒันาการของกลุ่มลายค าจงัหวดัเชียงใหม่  

ลกัษณะองคก์รและโครงสร้างของกลุ่มลายค า  ตลอดจนกิจกรรมและบทบาทของกลุ่มลายค า  ดว้ย
วิธีการสังเกตการณ์  และการสัมภาษณ์แบบไม่ มีโครงสร้าง  (Unstructured  Interview)  จาก
คณะกรรมการของกลุ่มลายค า จงัหวดัเชียงใหม่และผูเ้ก่ียวขอ้ง  ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่ง (Sampling) เลือกผู ้
สัมภาษณ์แบบเจาะใจ (Purposive Sampling)  ไม่จ ากัดจ านวนผูใ้ห้สัมภาษณ์  จนได้ขอ้มูลครบถ้วน  
เพื่อให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของกลุ่มลายค าและกิจกรรมการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตี
กลองปูจา ตลอดจนปัญหาของการด าเนินการกิจกรรมการอนุรักษก์ารตีกลองปูจาของกลุ่มลายค าใน
จงัหวดัเชียงใหม่  ซ่ึงผูใ้หส้มัภาษณ์ในการศึกษาคร้ังน้ี  ประกอบดว้ย 

(1)  กลุ่มสมาชิกเครือข่ายลายค าระดับแกนน าและหัวหน้าเครือข่าย(ดงัมีรายช่ือ
ปรากฏในบทที่ 4) และกลุ่มเยาวชนลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 40 คน ในอ าเภอดอยสะเก็ด 
อ าเภอสนัทราย อ าเภอเมือง และอ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

(2)  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ประสิทธิ เลียวสิริพงษ์   อาจารยพ์ิเศษ สาขาวิชาดนตรี 
มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ และมหาวทิยาลยัราชภฎัล าปาง 

(3)  อาจารย ์ดร. ธนพชัร  นุชสาระ อาจารยป์ระจ า สาขาวิชา ดนตรี มหาวทิยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม่ราชภฎัเชียงใหม่ 
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3.3.2  กำรศึกษำกิจกรรมกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูกำรตีกลองปูจำล้ำนนำของกลุ่มลำยค ำ 

เชียงใหม่ 
เป็นการศึกษากิจกรรมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาล้านนาของกลุ่มลายค า 

เชียงใหม่  เพือ่ใหไ้ดร้ายละเอียดของการด าเนินการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนา  ตลอดจน
ความส าเร็จและปัญหาของการด าเนินกิจกรรมน้ี  แต่เน่ืองจากไม่มีเอกสารขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งชดัเจน  
ดงันั้นผูศึ้กษาใชว้ธีิการสมัภาษณ์คณะกรรมการกลุ่มลายค า และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบั
เร่ืองดงักล่าวน้ี   ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่ง (Sampling) เลือกผูส้ัมภาษณ์แบบเจาะใจ (Purposive Sampling) 
ไม่จ ากดัจ านวนผูใ้หส้มัภาษณ์ จนไดข้อ้มูลครบถว้น ซ่ึงผูใ้หส้มัภาษณ์ในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 

นางสาวจิราพร  ปิตะกา  ประธานกลุ่มลายค า 
  นางสาวยพุาพรรณ จนัทร์เป็ง รองประธานกลุ่มลายค า 
  นางสาวกรรณิกา  ทาอินทร์ หวัหนา้เครือข่ายอ าเภอดอยสะเก็ด      
  นายประทีป   มะโนรี  หวัหนา้เครือข่ายอ าเภอแม่แตง           
  นายเอกรินทร์   แสนแกว้ หวัหนา้เครือข่ายอ าเภอเมือง           
  นายปรัชญา   แกว้เทพ  หวัหนา้เครือข่ายอ าเภอสนัทราย 

 
เม่ือได้ขอ้มูลดงักล่าวมาแล้ว  ได้ตรวจสอบขอ้มูล  จดัระเบียบ  และเรียบเรียงน าเสนอ

ขอ้มูลและท าการวเิคราะห์ความส าเร็จและปัญหาของการด าเนินกิจกรรม  ไดน้ าเสนอรายละเอียดผล
การศึกษาไวใ้นบทที่ 4   ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

(1) การศึกษาบริบทของกลุ่มลายค า จงัหวดัเชียงใหม่ 
 (1.1) ประวตัิความเป็นมาและพฒันาการของกลุ่มลายค า จงัหวดัเชียงใหม่ 

(1.2) ลกัษณะองคก์รและโครงสร้างของกลุ่มลายค า 
(1.3) กิจกรรมและบทบาทของกลุ่มลายค า 

(2) การศึกษากิจกรรมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาล้านนาของกลุ่มลายค า 
เชียงใหม่ 

 (2.1) เป้าหมายและวตัถุประสงคข์องกิจกรรมการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจา
ลา้นนา 

 (2.2) กิจกรรมการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค าในช่วงที่
ผา่นมา 

 (2.3) ตวัอยา่งกิจกรรมอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค า 
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(2.3.1)  ช่ือกิจกรรม 
  (2.3.2)  กลุ่มเครือข่ายหรือบุคลากรที่รับผดิชอบ 
  (2.3.3)  กรรมการหรือเจา้หนา้ที่ 
  (2.3.4)  วทิยากรหรือผูฝึ้กสอน 
  (2.3.5)  สถานที่ด าเนินการและระยะเวลา 
  (2.3.6)  ผูเ้ขา้รับการอบรมหรือถ่ายทอด  และจ านวนคน 

(2.3.7)  หลกัสูตรหรือวธีิการการอบรม 
(2.3.8)  อุปกรณ์และเคร่ืองมือของการอบรม 
(2.3.9)  งบประมาณ 
(2.3.10)  หน่วยงานหรือองคก์รสนบัสนุน 
(2.3.11)  วเิคราะห์ความส าเร็จและปัญหาของการด าเนินกิจกรรมน้ี 

 ดงัรายละเอียดที่ไดน้ าเสนอไวใ้นบทที่ 4 
 
3.4 ศึกษำเพื่อหำแนวทำงในกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูกำรตีกลองปูจำล้ำนนำของกลุ่มลำยค ำ 

จังหวัดเชียงใหม่ 
 

เป็นขั้นตอนการศึกษาเพือ่หาแนวทางในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนาของ
กลุ่มลายค า จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีขั้นตอนของการศึกษา ดงัน้ี 

 
 3.4.1 ปัญหำของกำรด ำเนินกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูกำรตีกลองปูจำล้ำนนำของกลุ่มลำยค ำ

ในจังหวัดเชียงใหม่  
 

 หวัขอ้น้ีเป็นการสรุปปัญหาการด าเนินการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนา
ของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ เพือ่เป็นการปูพื้นฐานใหเ้ห็นถึงสภาพปัญหาของกลุ่มลายค าที่ไม่
สามารถตอบโจทยใ์หเ้กิดกระบวนการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนาไดอ้ยา่งสมัฤทธ์ิผล  

 
 

 3.4.2 กำรศึกษำควำมคดิเห็นและข้อเสนอแนะของภำคประชำชนต่อรูปแบบและแนว
ทำงกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูกำรตีกลองปูจำล้ำนนำของกลุ่มลำยค ำในจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 หัวขอ้น้ีเป็นการศึกษาและเก็บขอ้มูลของภาคประชาชนและผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับ
การตีกลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อทราบความคิดเห็นทศันคติถึงแนวทาง
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ในการจดัการเพื่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาล้านนาของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่  
ดว้ยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ในประเด็นการสนทนาเก่ียวกบัแนวทางของการ
จดัการที่เหมาะสมของการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ซ่ึงเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม   ซ่ึงผูเ้ข ้าร่วมสนทนากลุ่ม คือกลุ่มตัวอย่าง 
(Sample) ที่ใชว้ิธีการคดัเลือก โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่ง (Sampling) แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จ านวน 10 คน ประกอบดว้ย ประชาชน พระสงฆ ์นกัวชิาการ ผูน้ าชุมชน ประกอบดว้ย 
  (1) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ประสิทธิ เลียวสิริพงษ ์      
อาจารยพ์เิศษ สาขาวชิาดนตรี มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ และมหาวทิยาลยัราชภฎัล าปาง 
  (2) ผูช่้วยศาสตราจารย ์รณชิต  แมน้มาลยั  
อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาดนตรี มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
  (3) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ธนพชร  นุชสาระ  
อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาดนตรี มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
  (4) อาจารยพ์รสวรรค ์จนัทร์ทะวงค ์
อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาดนตรี มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
  (5) อาจารยจ์นัทร์แกว้ จิโน 
อาจารยว์ทิยาลยันาฏศิลป์เชียงใหม่ กรมศิลปากร 
  (6) อาจารยม์งคล เชียงชาลี 
อาจารยว์ทิยาลยันาฏศิลป์เชียงใหม่ กรมศิลปากร 
  (7) อาจารยบ์ุญส่ง สิริฤทธิจนัทร์ 
อาจารยโ์รงเรียนวงัเหนือวทิยา อ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล าปาง 
  (8) พระนคร  ปรังฤทธ์ิ 
วดัป่าเสา้นอ้ย  อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่ 
  (9) นางสาวจิราพร    ปิตะกา   
ประธานกลุ่มลายค าจงัหวดัเชียงใหม่ 
  (10) นายประทีป   มะโนรี 
หวัหนา้เครือข่ายกลุ่มลายค า อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

กิจกรรมการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อระดมความคิดเห็นในคร้ังน้ี    
จดัขึ้น เม่ือ วนั เสาร์ ที่ 1 กุมภาพนัธ ์2556  ใชส้ถานที่สนทนา ณ ส านักงานใหญ่กลุ่มลายค า เลขที่ 111  
หมู่  6  ต  าบลหนองจ๊อม  อ าเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่  ใช้เวลาในการสนทนากลุ่มประมาณ         
3 ชัว่โมง โดยมีผูศึ้กษาท าหน้าที่เป็นผูด้  าเนินการสนทนา (Moderator)  โดยมุ่งประเด็นการสนทนาไป
ที่แนวทางในการจดัการเพื่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค าในจงัหวดั
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เชียงใหม่  ซ่ึงการสนทนากลุ่มคร้ังน้ี ได้ขอ้สรุปว่ารูปแบบและแนวทางของกลุ่มลายค าในการที่จะ
สามารถคงการธ ารงอยูข่องการตีกลองปูจาแบบลา้นนา ไดน้ั้นตอ้งเร่ิมจากการสร้างความตระหนกัรู้ใน
คุณค่าของการตีกลองปูจาซ่ึงมรดกทางภูมิปัญญาอันล ้ าค่าของลา้นนา เพื่อปลูกสร้างจิตส านึกที่จะ
เรียนรู้และสืบสานส่งผ่านไปยงัเยาวชนและบุคลากรที่เก่ียวเน่ืองไดแ้ก่ กลุ่มพระภิกษุสงฆ์สามเณร 
เป็นเบื้องตน้ ดงัรายละเอียดที่ไดน้ าเสนอไวใ้นบทที่ 5 

 
  3.4.3 แนวคดิหรือทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำคร้ังนี้ 
 

  เป็นการเช่ือมโยงแนวคิดทฤษฏีที่ไดน้ าเสนอไวใ้นบทที่ 2 ให้มีความสอดคลอ้งกับ 
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของภาคประชาชนต่อรูปแบบและแนวทางการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตี
กลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ที่ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหัวขอ้ 3.4.2 จากการศึกษา
พบว่าสามารถเช่ือมโยงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการจดัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ดงัปรากฏรายละเอียด
ผลการศึกษาในบทที่ 5 

 

  3.4.4 กำรศึกษำวิเครำะห์เพื่อหำรูปแบบและแนวทำงกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูกำรตีกลอง
ปูจำล้ำนนำของกลุ่มลำยค ำในจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 เป็นการศึกษาวเิคราะห์เพื่อสรุปความเห็นและเลือกรูปแบบและแนวทางการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงจะมีกระบวนการของศึกษา
และพจิารณา ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

1) จากผลการศึกษาในขอ้ 3.4.2 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของภาคประชาชนต่อ
รูปแบบและแนวทางการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ในตอนที่ผ่านมานั้น โดยใชว้ิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) จากประชาชน และผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง ในประเด็นการสนทนาเพื่อหารูปแบบและแนวทางการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจา
ลา้นนาของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่  ผลการสนทนากลุ่มคร้ังน้ี สรุปไดว้่า การสร้างจิตส านึก
และวิธีการการสืบทอดที่จะส่งผ่านไปยงัเยาวชนและบุคลากรที่เก่ียวเน่ืองไดแ้ก่ กลุ่มพระภิกษุสงฆ์
สามเณร มีความส าคญัอยา่งมากในการที่จะอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค า
เชียงใหม่ ทั้งน้ี องคก์รที่สนับสนุนอาทิเช่น วดั สถาบนัการศึกษา หน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จะ
เป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิดกระบวนการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค าเชียงใหม่
ด าเนินการไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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2) ผลจากการศึกษาประวตัิความเป็นมาของกลองปูจาและพฒันาการของการตีกลองปูจา
ในดินแดนลา้นนาหรือภาคเหนือตอนบน และความเป็นมาของกลุ่มลายค าและกิจกรรมการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูการตีกลองปูจา ตลอดจนปัญหาของการด าเนินการกิจกรรมการอนุรักษก์ารตีกลองปูจาของ
กลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ ในบทที่ 4 นั้น พบว่า กลองปูจาและพฒันาการของการตีกลองปูจาใน
ดินแดนล้านนา เป็นมรดกวฒันธรรมที่คงคุณค่ายิง่สมควรแก่การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูมิให้สูญหายไป 
ร่วม ดงัรายละเอียดผลการศึกษาในบทที่ 5 

 
3.5 แนวทำงในกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูกำรตีกลองปูจำล้ำนนำของกลุ่มลำยค ำ จังหวัด

เชียงใหม่ 
เป็นขั้นตอนสุดทา้ย ซ่ึงเป็นการน าเสนอแนวทางในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจา

ล้านนาของกลุ่มลายค า จังหวดัเชียงใหม่ และเพื่อให้ด าเนินการของกลุ่มลายค าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงไดร่้วมกนัก าหนดแนวทางไว ้2 ประเด็น คือ  

(1)   แนวทางการอนุรักษก์ารตีกลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่  
(2)   แนวทางการฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ดงัรายละเอียดที่ไดเ้สนอไวใ้นบทที่ 5 
 


