
 
 

 47 

บทที่4 
กลุ่มลายค ากบักจิกรรมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการตีกลองปูจา 
 
บทน้ีเป็นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม ในบริบทที่เก่ียวกบัประวตัิความเป็นมา

ของกลุ่มลายค าและกิจกรรมการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจา ตลอดจนปัญหาของการด าเนินการ
กิจกรรมการอนุรักษก์ารตีกลองปูจาของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึงประกอบดว้ยหัวขอ้ต่างๆ 
ดงัน้ี 

4.1 บริบทของกลุ่มลายค า จงัหวดัเชียงใหม่ 
 4.1.1 ประวตัิความเป็นมาและพฒันาการของกลุ่มลายค าจงัหวดัเชียงใหม่ 

4.1.2 ลกัษณะองคก์รและโครงสร้างของกลุ่มลายค า 
4.1.3 กิจกรรมและบทบาทของกลุ่มลายค า 

4.2 การศึกษากิจกรรมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาล้านนาของกลุ่มลายค า 
เชียงใหม่ 

 4.2.1 เป้าหมายและวตัถุประสงคข์องกิจกรรมการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจา
ลา้นนา 

 4.2.2 กิจกรรมการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค าในช่วงที่
ผา่นมา 

 4.2.3 ตวัอยา่งกิจกรรมอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค า 
(1)  ช่ือกิจกรรม 

  (2)  กลุ่มเครือข่ายหรือบุคลากรที่รับผดิชอบ 
  (3)  กรรมการหรือเจา้หนา้ที่ 
  (4)  วทิยากรหรือผูฝึ้กสอน 
  (5)  สถานที่ด  าเนินการและระยะเวลา 
  (6)  ผูเ้ขา้รับการอบรมหรือถ่ายทอด  และจ านวนคน 

(7)  หลกัสูตรหรือวธีิการการอบรม 
(8)  อุปกรณ์และเคร่ืองมือของการอบรม 
(9)  งบประมาณ 
(10)  หน่วยงานหรือองคก์รสนบัสนุน 
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(11)  ความส าเร็จและปัญหาของการด าเนินกิจกรรมน้ี 
 

ดงัมีรายละเอียดตามล าดบัหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 

4.1 บริบทของกลุ่มลายค า  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

4.1.1 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของกลุ่มลายค าจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ในปีพุทธศกัราช 2534 มีการรวมกลุ่มกนัของนกัศึกษาที่มีใจรักในศิลปวฒันธรรมลา้นนา
รวมถึงมีอุดมการณ์ในการสืบทอดศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นลา้นนา ณ เรือนอนุสารสุนทร วิทยาลยัครู
เชียงใหม่หรือมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ในปัจจุบนั โดยมี รองศาสตราจารยป์รีชา สุทธปรีดา ผูช่้วย
ศาสตราจารยจิ์นตนา มธัยมบุรุษ ผูช่้วยศาสตราจารยล์มูล จนัทร์หอมและอาจารยย์พุนิ เข็มมุกด์ ไดใ้ห้
ความเมตตาสนับสนุนให้มีสถานที่ปฏิบัติงานอยู ่ณ เรือนอนุสารสุนทรได้รับความเมตตาจาก พ่อ
ไกรศรี นิมมานเหมินท ์ปราชญแ์ห่งลา้นนา ตั้งช่ือให้วา่ “กลุ่มลายค า” เพราะลายค าเป็นส่ิงดีงามที่อยู่
ใกลศ้าสนา ซ่ึงเป็นลายที่งดงามมีคุณค่า เปรียบเหมือนลายเสียงแห่งดนตรีลา้นนา ลีลาลายร่ายฟ้อน
และลีลาลายเส้น ลายสลักที่สวยงามและได้ให้ความหมายไว้อีกว่า “กลุ่มลายค า”คือกลุ่มที่จะ
สร้างสรรคแ์ละสืบสานลายศิลป์ลายฟ้อนนาฏลีลาลายดนตรี ลายช่างภูมิปัญญา และลายขบัขานของ
ลา้นนาสืบไป 

 

สุนันทา เกตุเหล็ก อธิบายว่า กลุ่มลายค าเร่ิมก่อตั้งอย่างเป็นทางการเม่ือวนัที่ 2 เมษายน 
2535 ณ เรือนอนุสารสุนทร ที่สถาบนัราชภฏัเชียงใหม่ในปัจจุบนั โดยมีปรัชญาหลกัในการด าเนินงาน 
คือ สืบสานสร้างสรรค ์สืบทอด ศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นลา้นนา และหลกัการถ่ายทอดแบบพีส่อนนอ้ง 
เป็นลกัษณะของการสืบสานแบบรุ่นสู่รุ่นนับตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา โดยมี นายอาทิตย ์ วงคส์ว่าง ที่เป็น
หน่ึงในกลุ่มลายค ารุ่นแรกและผูส้านต่อปณิธานของกลุ่มลายค าจนปัจจุบนั1 

 

กลุ่มลายค า มีท  าหน้าที่อนุรักษแ์ละเผยแพร่การแสดงศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นลา้นนาและ
สืบทอดภูมิปัญญาต่างๆ เช่น ฟ้อนดาบอกัขระลา้นนา การฟ้อนผางประทีปแบบไทล้ือ ฟ้อนหางนกยงู
ไทเขิน ฟ้อนกา้ลายแบบตน้ฉบบั สืบสานประเพณีพิธีกรรมการไหวค้รูศิลปะลา้นนาแบบโบราณและ
การตีกลองปูจาล้านนาที่ได้รับการถ่ายทอดจากพ่อครูแม่ครูสู่สาธรณชน ซ่ึงพ่อครูที่ถ่ายทอดวิชา

                                                 
1สุนันทา เกตุเหล็ก. “ฟ้อนเชิงดาบอักขระล้านนา กรณีศึกษาพ่อครูอาทิตย์  วงค์สว่าง”. การศึกษา

คน้ควา้แบบอิสระศิลปศาสตรมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2553. 
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ความรู้เก่ียวกบัการตีกลองปูจาลา้นนาแก่กลุ่มลายค า คือ พ่อครูหนานสนิทเชษฐบ์ุรีพ่อครูก าธร ศรีบุรี 
และพระสงัวรญาณประยตุ (เจา้อาวาส วดัหวัขวั ต.เวยีงยอง อ.เมือง จ.ล าพนู)2 

 

ส าหรับพฒันาการของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่นั้นกลุ่มลายค า เป็นจุดเร่ิมตน้ที่ของ
รวมกลุ่มของเยาวชน นกัศึกษา และไดมี้เครือข่ายเพิ่มขึ้นหลงัจากที่ตั้งเป็นกลุ่ม ไดมี้การจดัระบบการ
บริหารกลุ่ม มีประธานอยูใ่นวาระ 3 ปี มีเครือข่ายตามที่สมาชิกในแต่ละพื้นที่ได้จดัตั้งกลุ่มขึ้น ใน
ระยะเวลา 21 ปีที่ ผ่ านมา ก ลุ่มลายค าได้มีการพัฒนาการท ากิจกรรมการอนุ รักษ์ สืบทอด
ศิลปวฒันธรรมพื้นบ้านล้านนา โดยมีระบบเครือข่ายพี่สอนน้องตามสายกลุ่มสมาชิกเครือข่ายใน
ปัจจุบนัน้ีกลุ่มลายค าไดมี้สมาชิกเยาวชนเพิ่มขึ้นบางเครือข่ายมีการพฒันาการปฏิบติักิจกรรมเร่ือยๆ
โดยเฉพาะดา้นการอนุรักษสื์บทอดการแสดงดนตรีพื้นบา้นของสมาชิกในชุมชนของตนเช่นดนตรี
ประเภทเคร่ืองตีคือกลองปูจาที่มีอยูใ่นวดัของชุมชนตนเอง 

 

ปณิธาน สืบสาน สร้างสรรค ์สืบทอด ศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นลา้นนา  
 

วสิยัทศัน์  กลุ่มลายค า เป็นจุดเร่ิมตน้ที่รวมกลุ่มของเยาวชน เป็นแหล่งความรู้ สร้าง
เสริม พฒันาองคค์วามรู้เก่ียวกบั ศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นลา้นนา สร้างเยาวชนใหมี้คุณธรรม จริยธรรม 
มุ่งรัก ใฝ่ดี  สืบสาน วฒันธรรม 

 

พนัธกิจ กลุ่มลายค า มุ่งพฒันา สร้างเครือข่ายให้เขม้แข็งเพื่อเป็นศูนยเ์รียนรู้ด้าน
ศิลปวฒันธรรมและสร้างเยาวชนใหเ้ป็นตน้กลา้แห่งศาสตร์ ศิลป์ ลา้นนา โดยยดึหลกัการถ่ายทอดองค์
ความรู้แบบพีส่อนนอ้ง 

 

อตัลกัษณ์ มีความกตญัญู รู้คุณ ต่อครูบาอาจารย ์และผูมี้พระคุณ 
 

เอกลกัษณ์ เป็นแบบอยา่งที่ดีในการสืบสานวฒันธรรม 
 

ประวัติการก่อต้ังกลุ่มลายค า 
 

ปี  2535 กลุ่มลายค าได้รับการสถาปนาและก่อตั้งอยา่งเป็นทางการ ณ เรือนอนุสาร
สุนทร ที่สถาบันราชภัฏ เชียงใหม่ โดยพ่อไกรศรี นิมมานเหมินท์เม่ือวันที่  2 เมษายน 2535                  
มีคณะกรรมการในการบริหารงานกลุ่มอย่างเป็นระบบมาตรฐาน และได้ด าเนินการขับเคล่ือน         
การสืบสาน สืบทอด ศิลปวฒันธรรมลา้นนา  

 

                                                 
2เร่ืองเดียวกนั. หนา้ 13 
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ปี  2536 เร่ิมมีสมาชิกเครือข่ายเพิ่มเขา้มาอย่างเป็นสัดเป็นส่วน และได้ออกไปมี
บทบาทกับสังคม ชุมชน เก่ียวกับด้านการแสดง การจดัขันโตก กิจกรรมเก่ียวกับศิลปวฒันธรรม
ลา้นนา การตดัตุง การตีกลองปูจา ฯลฯ เป็นตน้ 

 

ปี  2537 กลุ่มลายค า ได้น าสมาชิกออกไปเรียนรู้ หาองค์ความรู้ จากพ่อครู แม่ครู
ทางดา้นศาสตร์ ศิลป์ วถีิลา้นนา ตามหมู่บา้น จงัหวดัอ่ืนๆ โดยระดมกนัไปร ่ าเรียนเพื่อน าองคค์วามรู้
มาถ่ายทอดต่อให้กบัรุ่นน้องในกลุ่มต่อไป และทางกลุ่มลายค ายงัไดป้ระสานงานติดต่อพ่อครู แม่ครู 
เพือ่ใหม้าเป็นที่ปรึกษาของกลุ่ม 

 

ปี  2539 เป็นช่วงพฒันากลุ่ม กลุ่มเร่ิมมีรูปลกัษณ์ กรอบการบริหารที่ดีในระดบัหน่ึง 
โดยในปีน้ีกลุ่มลายค า จะเขา้ร่วมกบักิจกรรมเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมทุกดา้น ทุกที่  

 

ปี  2540 ได้ริเร่ิมหาอัตลักษณ์ของกลุ่มลายค า โดยได้มีมติก าหนดว่าเอกลักษณ์        
อัตลักษณ์ของกลุ่มลายค า คือ การตีกลองปูจาการตีกลองสะบดัชัยการฟ้อนดาบเจิงอักขระธรรม
ลา้นนา และ การฟ้อนกา้ลายไตล้ือ สมาชิกลายค าทุกคนจะตอ้งมีความรู้ ความสามารถ ในดา้นใดดา้น
หน่ึงดงักล่าว 

 

ปี  2541 - 2544 เป็นช่วงเปล่ียนแปลงของกลุ่มลายค า กลุ่มลายค าเกิดเครือข่ายจาก
หน่วยงาน และกลุ่มเยาวชนขา้งนอกเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับสมาชิกลายค ารุ่นแรกๆ ได้ออกไป        
ตั้งกลุ่มลายค าในโรงเรียน สถานศึกษา เพิม่ขึ้นอีก จึงท าใหก้ลุ่มลายค าออกสู่ทอ้งถ่ินอยา่งจริงจงั โดยมี
ขอ้ก าหนดในการแต่งตั้งประธาน คือ ถา้ประธานกลุ่มอยูชุ่มชนใด พื้นที่ใด ส านกังานใหญ่ส าหรับการ
ประสาน การท างานของกลุ่มลายค าต้องอยู่ที่นั่น และประกอบกับอาจารยท์ี่ปรึกษา คณาจารยใ์น
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ และพ่อครู แม่ครู ที่ซ่ึงเป็นที่ปรึกษาอาวุโส เห็นชอบในเร่ืองดงักล่าว
ดว้ย ที่ว่า การศึกษา เรียนรู้ทางศิลปวฒันธรรมจ าเป็นตอ้งศึกษาในเขตพื้นที่ชุมชน ถ่ินเกิด ของตน จึง
จะท าใหก้ระบวนการของการเรียนรู้ครบสมบูรณ์อยา่งแทจ้ริง  

 

ปี  2545 - 2557 กลุ่มลายค า ไดรั้บการยอมรับจากสังคม และประสบผลส าเร็จใน
ดา้นการสืบสาน สืบทอด ศิลปวฒันธรรมล้านนา ในเร่ือง การตีกลองปูจาการฟ้อนดาบเจิงอกัขระ
ธรรมลา้นนาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทั้งหลาย อาทิ การตดัตุง การท าโคมลา้นนา การท าเคร่ืองสกัการะลา้น 
หรือ พิธีกรรมการไหวค้รู การสืบชะตา แบบลา้นนา ฯลฯ เป็นตน้ จนทางมหาวิทยาลัย ชมรมต่างๆ 
สถาบนัการศึกษา โรงเรียน หน่วยงานและชุมชน ไดก้ล่าวถึง กลุ่มลายค า เก่ียวกบัการเรียนการสอน
ศาสตร์ ศิลป์ลา้นนาวา่  
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“หากต้องการความรู้ทางด้าน การตีกลองปูจาการฟ้อนดาบเจิงอักขระธรรมล้านนา ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินทั้งหลาย อาทิเช่น การตดัตงุ การท าโคมล้านนา การท าเคร่ืองสักการะล้านนา หรือ พิธี
กรรมการไหว้ครู การสืบชะตา แบบล้านนาต่างๆ ต้องไปหา ไปศึกษา ร ่าเรียน กับทางกลุ่มลายค า 
เท่านั้น” 

 

รางวัลที่ได้รับ 
 

ปี  2551 กลุ่มลายค าไดรั้บรางวลัเหรียญทอง การตีกลองปูจาภาคเหนือ งานแข่งขนั
ทกัษะทางวชิาการ ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง 

ปี  2552 กลุ่มลายค าได้รับรางวลั “กลุ่มเยาวชนที่ สืบสานวฒันธรรมดีเด่น” จาก
ส านกังานปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (ปปส.) 

ปี  2554 กลุ่มลายค าได้รับรางวลั “กลุ่มเยาวชนที่ใช้ภาษาไทยและภาษาท้องถ่ิน
ดีเด่น” จากกระทรวงวฒันธรรม 

  ก ลุ่ ม ล ายค าได้ รับ รางวัล  “ก ลุ่ ม เยาวชน ผู ้ มี ผล งาน ดี เด่ น  โดยใช้
ศิลปวฒันธรรมเป็นแกนน าใหเ้ยาวชนห่างไกลยาเสพติด ระดบัประเทศ” ไดรั้บจาก คุณอภิสิทธ์ิ เวชชา
ชีวะ จากกระทรวงยตุิธรรม 

ปี  2554 – 2555 กลุ่มลายค าได้รับการคดัเลือกให้ไปสอนการตีกลองปูจา 5 อ  าเภอ 
ใน จงัหวดัล าปาง ในโครงการของ ปตท.  

ปี  2556 กลุ่มลายค าไดรั้บรางวลัเหรียญทอง นาฏศิลป์สร้างสรรคโ์ดยใชก้ลองปูจาตี
ประกอบในการแสดง ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 

 
 4.1.2 ลักษณะองค์กรและโครงสร้างของกลุ่มลายค า 

 
ที่ต้ังและคณะกรรมการ 
 

ปัจจุบนักลุ่มลายค า (ส านกังานใหญ่) อยูท่ี่บา้นเลขที่111  หมู่  6  ต าบลหนองจ๊อม  อ าเภอ
สันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  50210มีโครงสร้างการบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการ                
ซ่ึงคณะกรรมการกลุ่มลายค าเชียงใหม่  ประกอบดว้ย 

 

  นางสาวจิราพร  ปิตะกา  ประธานกลุ่มลายค า 
  นางสาวยพุาพรรณ จนัทร์เป็ง รองประธานกลุ่มลายค า 
  นางสาวกรรณิกา  ทาอินทร์ หวัหนา้เครือข่ายอ าเภอดอยสะเก็ด      
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  นายประทีป   มะโนรี  หวัหนา้เครือข่ายอ าเภอแม่แตง           
  นายเอกรินทร์   แสนแกว้ หวัหนา้เครือข่ายอ าเภอเมือง           
  นายปรัชญา   แกว้เทพ  หวัหนา้เครือข่ายอ าเภอสนัทราย 
  นายจตุพร     คงวฒันานนท ์ เลขานุการ 
  นางสาวจุไรรัตน์  ดวงค า  กรรมการ 
  นางสาวนนัทนา  สุภามูล  กรรมการ 
  นายทศพล  ธิเอย้  กรรมการ 
  นางสาวน ้ าเมือง  ทีเงิน  กรรมการ 
 

เครือข่ายของกลุ่มลายค า 
 

ลกัษณะองคก์รของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่มีการสร้างเครือข่าย ซ่ึงแต่ละเครือข่าย
จะมีการจดัระบบการบริหารและจดัการที่คล้ายกัน  ซ่ึงกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ มีเครือข่าย
ทั้งหมด 4 เครือข่าย คือ 

 

1.  กลุ่มลายค า บา้นทุ่งปันแอก ต าบลอินทขิล อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
2.  กลุ่มลายค า บา้นโป่งกุ่ม ต  าบลป่าเม่ียง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
3.  กลุ่มลายค า โรงเรียนชุมชนบา้นบวกครกนอ้ย ต  าบลหนองประทีป อ าเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม่  
4.  กลุ่มลายค า โรงเรียนบา้นออนหลวย อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ภาพที ่4.1 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารจดัการของกลุ่มลายค า จงัหวดัเชียงใหม่ 
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โดยโครงสร้างการบริหารจดัการของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ นั้น จะเห็นไดจ้าก
แผนภูมิดงัต่อไปน้ี 

 
 

 
 

ภาพที่ 4.2 โครงสร้างการบริหารจดัการของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ 
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การบริหารจัดการของกลุ่มลายค า จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นกลุ่มหลกัของกลุ่มลายค าใน
จงัหวดัเชียงใหม่ นั้น ประกอบดว้ย 

 

1) ที่ปรึกษากลุ่มลายค า มีบทบาทด้านการให้ค  าแนะน าทางด้านวิชาการ การพฒันา
กิจกรรมของกลุ่มลายค า ประกอบดว้ย พอ่ครู แม่ครู ผูท้รงคุณวฒิุ และ พระสงฆ ์

 

2) ประธานกลุ่มลายค า มีบทบาทส าคญัในการบริหารจดัการพฒันากิจกรรม การสืบ
สานศิลปวฒันธรรม ตามปรัชญาของกลุ่มลายค าที่วา่ “สืบสาน สร้างสรรค ์สืบทอด”  
หมายถึง การสืบสานศิลปวฒันธรรม สร้างสรรคง์านศิลปวฒันธรรมใหง้อกงาม และ
สืบทอดไวใ้หย้นืยาวตลอดไป 

 

3) รองประธานกลุ่มลายค า มีบทบาทในดา้นช่วยแบ่งเบาภาระงานของประธาน โดย
รับผดิชอบงานบริหารงานกลุ่มช่วยประธาน 

 

4) เลขานุการกลุ่มลายค า มีหนา้ที่ประสานงานสมาชิกและเครือข่าย 
 

5) หัวหน้าเครือข่าย ประกอบดว้ย 4 คน รับผิดชอบคนละพื้นที่อ  าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอดอย
สะเก็ด อ าเภอแม่แตง อ าเภอเมือง และอ าเภอสันทราย มีบทบาทในการวางแผนใน
การบริหารงานและรับมตินโยบายกลุ่ม เพื่อน าองคค์วามรู้ไปสู่สมาชิกในเครือข่าย
ตน เพือ่ปฏิบติัการสืบสานศิลปวฒันธรรมไปในทิศทางเดียวกนั 

 

6) สมาชิกกลุ่มลายค า มีบทบาทในการปฏิบตัิตามหนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมาย เพือ่ใหบ้รรลุ
ตามวตัถุประสงคข์องกลุ่ม 
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ส่วนโครงสร้างการบริหารจดัการในแต่ละเครือข่ายของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ 
นั้น จะเห็นไดจ้ากแผนภูมิดงัต่อไปน้ี 

 
 

 
 

ภาพที่ 4.3 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารจดัการในแต่ละเครือข่าย 
ของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ 
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ภาพที ่4.4 โครงสร้างการบริหารงานของเครือข่ายกลุ่มลายค า อ าเภอดอยสะเก็ด 
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ภาพที ่4.5 โครงสร้างการบริหารงานของเครือข่ายกลุ่มลายค า อ าเภอแม่แตง 
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ภาพที ่4.6 โครงสร้างการบริหารงานของเครือข่ายกลุ่มลายค า อ าเภอเมือง 
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ภาพที ่4.7 โครงสร้างการบริหารงานของเครือข่ายกลุ่มลายค า อ าเภอสนัทราย 
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การบริหารจัดการในแต่ละเครือข่ายของกลุ่มลายค าในจังหวัดเชียงใหม่ประกอบดว้ย 
 

1) หัวหน้าเครือข่ายกลุ่มลายค า  มีบทบาทหน้าที่ส าคญัในการรับนโยบายแผนงานของ
กลุ่มลายค ากลุ่มใหญ่ (หรือประธานกลุ่ม) โดยน าขอ้มูลมาถ่ายทอดและสร้างความ
เขา้ใจเพือ่พฒันาแผนงานการสืบสานศิลปวฒันธรรมไปในทิศทางเดียวกนั 

 

2) รองหัวหน้าเครือข่ายกลุ่มลายค า และเลขานุการ  เป็นผูป้ระสานงานสมาชิกภายใน
เครือข่าย 

 

3) หัวหมวดลายดนตรี  มีบทบาทในการพฒันา การฝึกอบรม การฝึกซอ้ม และการสอน
เทคนิคด้านดนตรี ให้สมาชิกหรือผูสื้บทอดเกิดความช านาญ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความตอ้งการของกลุ่มลายค า 

 

4) หัวหมวดลีลาร่ายฟ้อน  มีบทบาทศึกษาในการพฒันา การฝึกอบรม การฝึกซอ้ม และ
การสอนเทคนิคดา้นการฟ้อนร า และถ่ายทอดสู่สมาชิกรุ่นน้องต่อไป รวมไปถึงการ
จดัหาชุด หรือองคป์ระกอบเสริมที่ใชส้ าหรับการฟ้อนร าเพือ่ความเหมาะสมของการ
แสดงอีกดว้ย 

 

5) หัวหมวดลายศิลป์  สล่า มีบทบาทหนา้ที่เพือ่การออกพื้นที่หาคนในทอ้งถ่ินตน และ
น ามาพฒันาฝีมือดา้นสล่าศิลป์ในเครือข่ายของตน 

 
4.1.3 กิจกรรมและบทบาทของกลุ่มลายค า 
 

กลุ่มลายค ามีบทบาทในการท าหน้าที่เผยแพร่การแสดงศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นล้านนา
และสืบทอดภูมิปัญญาต่างๆ อาทิ ฟ้อนดาบอักขระล้านนา เป็นการฟ้อนดาบที่ใช้ลีลาท่าทางใน
ลกัษณะการวาดลวดลายอกัขระ อกัษรลา้นนาหรือตวัเมือง การฟ้อนผางประทีปแบบไทล้ือ ฟ้อนหาง
นกยูงไทเขิน ฟ้อนก้าลายแบบตน้ฉบบั ซ่ึงเป็นการฟ้อนที่แสดงอัตลักษณ์ของกลุ่มลายค า สืบสาน
ประเพณีพิธีกรรมการไหวค้รูศิลปะลา้นนาแบบโบราณและการตีกลองปูจาลา้นนา รวมไปถึงการสืบ
สานภูมิปัญญาพื้นบา้น อาทิเช่น การตดัตุง การท าเคร่ืองสกัการะลา้นนาต่างๆ เช่น หมากสุ่ม หมากเป็ง
ตน้ดอก ตน้ผึ้ง เคร่ืองประกอบการสืบชะตาซ่ึงเป็นกิจกรรมที่เป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นอีกอยา่งหน่ึงของ
กลุ่มลายค าที่ไดรั้บการถ่ายทอดจากพ่อครูแม่ครู ภายใตแ้นวคิดของกลุ่มลายค าที่ใชห้ลกัการสืบทอด
แบบพี่สอนน้อง รวมทั้งด าเนินการตามอุดมการณ์ คือ สืบสาน สร้างสรรค ์สืบทอดศิลปวฒันธรรม
ลา้นนา 
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อีกทั้ งยงัมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปวฒันธรรมล้านนาโดยใช้แนวทางการด าเนิน
กิจกรรมสร้างแนวปฏิบติั ทางความศรัทธา ความเช่ือ ของคนล้านนามาเป็นแกนหลักในการช่วย
ขบัเคล่ือนกิจกรรมและอุดมการณ์ของกลุ่มโดยจะใชค้วามเช่ือ ความศรัทธาในพิธีกรรมการไหวค้รู
ลา้นนาเป็นจุดแรกในการริเร่ิม ปลูกฝัง สร้างจิตส านึก ให้ผูเ้รียน ผูสื้บสาน รู้กตญัญูต่อผูท้ี่ประสิทธ์ิ
ประศาสตร์วชิาความรู้ให้แก่ตน ท าให้ตนเองเกิดปัญญา อีกทั้งกิจกรรมยงัสร้างปฏิสัมพนัธ์ให้เกิดขึ้น
ภายในกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพ่อครู แม่ครู รวมไปถึงการรู้จกักันระหว่างบุคคลวยั
เดียวกนั ต่างวยั เกิดการสานสมัพนัธ์ค  าวา่ “รุ่นพี่ รุ่นน้อง” ส่งผลใหเ้กิดความเคารพซ่ึงกนัและกนั การ
ให้เกียรติ การวางตัว กาลเทศะ ที่ เกิดขึ้ นโดยมีวฒันธรรมกลุ่มเป็นกรอบบังคับในการพัฒนา 
ปรับเปล่ียน พฤติกรรมใหเ้ป็นไปในทิศทางบวกและดีขึ้น 

 

โดยทาง กลุ่มลายค า จะเน้นท ากิจกรรมทางศิลปวฒันธรรมการแสดงเป็นหลกั กล่าวคือ 
ศิลปะการแสดงดนตรี การตีกลองปูจา การฟ้อนดาบ ฟ้อนกา้ลายไตล้ือ ซ่ึงการแสดงดงัที่ไดก้ล่าวมา
ในขั้นตน้นั้นถือเป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่มเพราะศิลปะการแสดงสามารถบ่งบอกไดถึ้งภูมิปัญญา ความ
เจริญทางอารยธรรมของคนล้านนา ที่มีภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์งานศิลป์ที่มีภูมิความรู้ ที่ ซ่ึง
นอกจากจะไดเ้ห็นออกมาในรูปแบบของการแสดงแลว้ ศิลปะการฟ้อน การตีกลองปูจา ยงัคงเต็มไป
ดว้ยคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามซ่ึงแฝงเอาไวอ้ยา่งมากมาย คุณธรรม จริยธรรมอนัเป็นหนทางของการ
ช้ีน าชีวติใหป้ระสบกบัความส าเร็จ สร้างคุณประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้นในสงัคม 

 

โดยตลอดระยะเวลา 20ปีที่ผ่านมากลุ่มลายค าไดป้ฏิบติัสืบสานสืบทอดปณิธานของกลุ่ม
ในเร่ืองของอุดมการณ์การเป็นผูอ้นุรักษแ์ละเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมลา้นนาเช่นการน าสมาชิกในกลุ่ม
เพื่อสืบสานการตีกลองปูจาสร้างกระบวนการในการเรียนรู้ทั้งยงัเป็นการระดมความพร้อมในการ
ฝึกซ้อมเพื่อถ่ายทอดองคค์วามรู้ที่ไดร้ ่ าเรียนมาจากพ่อครูแม่ครูทางกลุ่มจะน ามาจดัในรูปแบบการ
เรียนการสอนการสืบสานสืบทอดในระบบที่ทางกลุ่มเรียกว่า“ระบบพี่สอนน้อง”ซ่ึงจะท าการสอน
ถ่ายทอดกนัไปเป็นรุ่นๆจากพีสู่่นอ้งส่ิงน้ีนอกจากจะท าไปเพือ่มิใหศิ้ลปะการแสดงลา้นนาห่างหายจาก
เยาวชนและแผ่นดินลา้นนาไปตามกาลเวลาแลว้ยงัเป็นการฝึกฝนป้ันวทิยากรวยัจ๋ิวฝึกฝนผูถ่้ายทอดไป
ในตวัให้เยาวชนเป็นคนกลา้ดีคือกลา้แสดงออกในทางที่ดีกลา้ท  าความดีประพฤติตนในทิศทางที่ดีก่อ
เกิดส่ิงที่ดีจิตอาสาต่อบุคคลรอบขา้งสงัคมชุมชนนอกเหนือจากการถ่ายทอดกนัในระบบ “พีส่อนนอ้ง” 

แลว้ทางกลุ่มลายค ายงัมีการน าการตีกลองปูจาออกไปให้มีบทบาทในรูปแบบของการแสดงในชุมชน
เพือ่เขา้ร่วมพธีิกรรมงานประเพณีวฒันธรรมในชุมชนอาทิเช่นงานสรงน ้ าพระธาตุปอยหลวงขบวนแห่
กฐินผา้ป่าฯลฯการที่กลุ่มลายค าได้น าศิลปะการแสดงออกสู่ชุมชนนั้ นนอกจากจะเป็นการสร้าง
บทบาทเพื่อเผยแพร่การตีกลองปูจาแล้วทางกลุ่มยงัได้เล็งเห็นผลเพื่อที่จะให้สังคมได้เกิดความ
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ตระหนกัและไดเ้ห็นถึงความส าคญังดงามคุณค่าของจารีตประเพณีวฒันธรรมลา้นนาที่มีมาแต่เก่าก่อน 
 

ในระยะเวลา 1 ปี  ก ลุ่มลายค าจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สืบสาน พัฒนา 
ศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นล้านนา ซ่ึงได้ปฏิบติัเช่นน้ีมานานกว่า 20 ปี ท  าให้กลุ่มสามารถน าเยาวชน
ออกมามีบทบาทกับทางสังคม ท าให้สังคมรู้จกักลุ่มลายค ามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแสดง กิจกรรม
ต่างๆ เก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นลา้นนา ซ่ึงนอกจากน้ีทางกลุ่มยงัจะจดักิจกรรมให้ออกมาใน
รูปแบบของการจดัค่าย, การเรียนการสอนที่จดัเป็นกิจกรรมต่อเน่ือง 3 เดือน สอนทุกๆ วนัเสาร์ และ 
อาทิตย ์รวมการสอนทั้งหมด 24 คร้ัง คร้ังละ 3 ชั่วโมงและการจดักิจกรรมเวทีเสวนา ซ่ึงกิจกรรม
ทั้งหมดทางกลุ่มจะจดักิจกรรมในสถานที่ราชการ หน่วยงานเทศบาล และลานวดั ซ่ึงเป็นศูนยร์วมแห่ง
จิตใจของชุมชน กลุ่มจะมีคณะกรรมการในการบริหารซ่ึงจะปรับเปล่ียนโครงสร้างในทุกๆ 3 ปี (ตาม
วาระแห่งการเป็นประธานในแต่ละรุ่น) คณะกรรมการจะมีการบริหาร แบ่งงานในการท าโครงการ 
หรือ กิจกรรม จะมีหนา้ที่ คือ ฝ่ายส ารวจพื้นที่ - สถานที่ในการจดักิจกรรม ฝ่ายติดต่อประสานงานกบั
ทางชุมชน ผูใ้หญ่บา้น ฝ่ายจดัสรรวสัดุ - อุปกรณ์  ติดต่อการอ านวยความสะดวกทางดา้นเคร่ืองเสียง - 
โสตทศันูปกรณ์ต่างๆ ฝ่ายส ารวจจ านวนของผูเ้รียน ผูส้นใจ จดัท าใบสมัครและรับสมัคร ฝ่ายติดต่อ
ประสานงานดา้นอาหาร เคร่ืองด่ืม สวสัดิการ และฝ่ายกระเป๋าพยาบาล - ยารักษาโรคส าหรับการปฐม
พยาบาลเบื้องตน้ โดยแต่ละฝ่ายจะมีหัวหน้าทีมของตนเองเพื่อแกไ้ขปัญหาเร่งด่วนและประสานงาน
ขึ้นตรงกบัประธานกิจกรรมไดโ้ดยตรง โดยในกิจกรรมหน่ึงๆ จะมีกิจกรรมยอ่ยอยูห่ลากหลาย อาทิ 
ในการจดัค่าย - การเรียนการสอนที่เป็นกิจกรรมต่อเน่ือง จะมีกิจกรรมยอ่ยแทรกอยู ่เช่น  

 

1. การฟ้อนดาบเจิงอกัขระธรรมลา้นนา 
2. การฟ้อนผางประทีป 
3. การฟ้อนกา้ลายไตล้ือ (แบบตน้ฉบบั) 
4. การสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
5. การตีกลองปูจา 

  

กิจกรรมค่ายวฒันธรรม พี่ รู้สองน้องรู้หน่ึง รุ่นที่  2 กลุ่มลายค าได้จัด ณ บ้านบัวตอง 
ระหวา่งวนัที่ 24 – 26 เดือนตุลาคม 2556 มีผูเ้ขา้ร่วมคือ เยาวชนเครือข่ายลายค า และ กลุ่มนกัศึกษาจาก
คณะศิลปกรรม เอกการละคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ดัง
ภาพประกอบ 
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ภาพที่ 4.8 กิจกรรมรวมพล ทกัทาย เปิดค่าย 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.9 การเรียนการสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
ท าเคร่ืองสกัการะลา้นนา และตดัตุง 
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ภาพที่ 4.10 การเรียนการฟ้อนกา้ลายไตล้ือแบบตน้ฉบบั 
 

 

 

 
 

ภาพที่ 4.11 การเรียนการฟ้อนดาบ เจิง อกัขระธรรมลา้นนา 
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ภาพที่ 4.12 การเรียนการฟ้อนผางประทีป 

 

 

 
 

ภาพที่ 4.13 การเรียนการตีกลองปูจาลา้นนา 
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ภาพที่ 4.14 กิจกรรมละลายพฤติกรรมก่อนการแสดง 
 

 

 
 

ภาพที่ 4.15 การฟ้อนกา้ลายไตล้ือแบบตน้ฉบบั 
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ภาพที่ 4.16 การท าเคร่ืองสกัการะลา้นนา 
 

 

 

 
 

ภาพที่ 4.17 การฟ้อนผางประทีป 
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ภาพที ่4.18 การฟ้อนดาบเจิงอกัขระธรรมลา้นนา 

 

 

 
 

ภาพที่ 4.19 การตีกลองปูจาลา้นนา 
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โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ และการสืบสานศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นแบ่งเป็น
หวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 

1) ฟ้อนดาบเจิงอักขระธรรมล้านนา  เป็นการฟ้อนดาบที่ใชลี้ลาท่าทางในลกัษณะการ
วาดลวดลายอกัขระอกัษรลา้นนาหรือตวัเมืองการฟ้อนดาบเจิงอกัขระธรรมลา้นนานั้นถือว่าเป็นทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ที่ลึกซ้ึงซ่ึงสืบทอดกนัมาจากรุ่นสู่รุ่นเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงกบัพระพุทธศาสนาบทพระ
คาถาต่างๆถือได้ว่าเป็นเสมือนคุณค่าทางภูมิปัญญาอันล ้ าค่าแขนงหน่ึงในปัจจุบันการแสดง
ศิลปวฒันธรรมโดยส่วนมากเรามกัจะไดส้มัผสักบัการแสดงที่เป็นแม่บทมาตรฐานเห็นไดโ้ดยง่ายและ
ทัว่ไปเช่นการแสดงฟ้อนเล็บฟ้อนสาวไหมการฟ้อนดาบการตีกลองชยัยมงคลการตีกลองปูจาแต่การ
ฟ้อนดาบเจิงอกัขระธรรมลา้นนานั้นน้อยนักที่บุคคลโดยทัว่ไปจะสัมผสัจะไดช้มกนัเน่ืองจากปัจจุบนั
นั้นผูสื้บทอดสืบสานมีจ านวนที่น้อยลงอย่างที่ได้กล่าวไปขา้งตน้ว่าการฟ้อนดาบเจิงอักขระธรรม
ลา้นนาเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ลึกซ้ึงแต่ก็ไม่ไดห้มายความวา่ศาสตร์การแสดงแขนงน้ีจะหายไปตาม
กาลเวลาที่เลยล่วงกลุ่มลายค าน าโดยพ่อครูอาทิตย ์ วงค์สว่างได้ท  าการสืบสานสืบทอดดงัประโยค
ภาคเหนือที่ไดว้า่ไวว้า่  “บะล๊ะเหียก่อยงัฮีตสืบไวเ้หียยงัฮอย”  ไดด้ ารงในอุดมการณ์ที่แน่วแน่สืบทอด
การฟ้อนดาบเจิงอักขระธรรมล้านนาซ่ึงพ่อครูอาทิตย ์ วงค์สว่างได้สืบทอดวิชาการฟ้อนดาบเจิง
อกัขระธรรมลา้นนามาจาก พระอ่ินค า ญาณวโร วดับา้นหลวยและพ่อครูสิงห์แกว้ เรือนวิไล จงัหวดั
ล าพนูในปัจจุบนันั้นคงมีเพยีงฉบบัของพอ่ครูอาทิตย ์ วงคส์วา่ง ส านกัลายค าเพยีงส านกัเดียวเท่านั้น 

ส าหรับการแสดงการฟ้อนดาบเจิงอักขระธรรมล้านนาแม้ว่าจะเป็นศาสตร์และศิลป์ที่
ลึกซ้ึงเพียงใดแต่ทางกลุ่มลายค าสามารถท าให้ศาสตร์วิชาน้ีเป็นส่ิงที่บุคคลผูส้นใจสามารถจบัตอ้ง
สมัผสัเรียนรู้ศึกษาไดอ้ยา่งเตม็ที่ขอแค่ผูเ้รียนมีความตั้งใจขยนัหมัน่เพียรอดทนผลงานของกลุ่มลายค า
ซ่ึงเห็นได้จากการที่ทางกลุ่มลายค าสามารถสร้างผลผลิตในการสืบสานสืบทอดต่อยอดออกมาได้
หลายรุ่นตั้งแต่เด็กเล็กเยาวชนผูใ้หญ่รวมถึงดารานกัแสดงเช่นคุณสจักร กญัปณต คุณรุ่งทิพย ์แกว้ตอ้ม          
คุณลานนา คัมมินส์  และคุณวรนุช วงศ์สวรรค์ นอกจากน้ียงัมีบุคคลอ่ืนๆสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยโรงเรียนต่างๆอีกด้วยส่วนในเร่ืองของการเรียนการสอนการฟ้อนดาบเจิงอักขระธรรม
ลา้นนาทางกลุ่มลายค าก็ยงัคงจดัท าการระบบการสอนในแบบพี่สอนนอ้งจากรุ่นสู่รุ่นเหมือนเดิมทาง
กลุ่มมุ่งพฒันาใหผู้น้ าสมาชิกไดรั้บการสืบสานก่อนเพือ่ที่จะไดน้ าเอาองคค์วามรู้ที่มีไปถ่ายทอดสืบต่อ
ให้เกิดเป็นวงจรลูกโซ่แต่เป็นลูกโซ่ทางวฒันธรรมปลูกฝังจิตส านึกการรักอนุรักษรั์กษาจารีตเก่ารอย
ทางเดิมของตน้เหงา้บรรพบุรุษตนนอกจากน้ีทางกลุ่มลายค ายงัไดน้ าการแสดงดงักล่าวออกสู่ชุมชน
เป็นการกระตุน้ให้ผูเ้รียนให้ได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าความส าคญัความงดงามทางวฒันธรรมท าให้
ผูเ้รียนเกิดความภาคภูมิใจมีความกล้าดีในส่ิงดียงัผลไปถึงผูท้ี่ได้พบเห็นเกิดทศันคติเจตคติที่ดีต่อ
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ศิลปะการแสดงทางวฒันธรรมอนัดีงามส่งผลให้เกิดแรงจูงใจชักจูงลูกหลานแนะน าคนรู้จกัให้หัน
กลบัมาช่วยกนัสืบสานสืบทอดศิลป์อนัทรงคุณค่าของแผน่ดินลา้นนาสืบไป 

 

 
 

ภาพที ่4.20 การแสดงฟ้อนดาบเจิงอกัขระธรรมลา้นนาแบบกลุ่มลายค า 
 

2) การฟ้อนผางประทีปแบบไทลื้อ  เป็นการฟ้อนเพื่อเป็นพุทธบูชาแด่พระเจา้5พระองค์
และบูชาแม่กาเผือกที่เช่ือกันว่าเป็นผูใ้ห้ก าเนิดพระพุทธเจา้ทั้ง 5 พระองค์  ได้แก่  พระกกุสันธะ      
พระโกนาคมนะ   พระกสัสปะ   พระโคตรมะ  และพระศรีอรยะเมตไตร  มีความเช่ือว่าหากผูใ้ดได้
ฟ้อนบูชาดว้ยผางประทีปจะมีความเจริญรุ่งเรืองนิยมฟ้อนบูชาหลงัจากการเทศน์มหาชาติในช่ือกณัฑ ์
“กณัฑอ์านิสงส์บูชาผางประทีป”การฟ้อนผาง จะมีลีลาการฟ้อนที่อ่อนชอ้ยงดงาม ซ่ึงเป็นถ่วงท่า ที่เกิด
ขึ้นมาจากการเกิดความปิติ หรือความยนิดีในการบูชาพระพทุธเจา้ทั้ง 5 พระองค ์
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ภาพที่ 4.21 ลกัษณะการฟ้อนผางประทีปแบบไทล้ือแบบกลุ่มลายค า 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.22 ลกัษณะของประทีป 
 
 

3) ฟ้อนก้าลายแบบต้นฉบับ  เป็นการฟ้อนที่แสดงอตัลกัษณ์ของกลุ่มลายค าจะฟ้อนยาว
แบบไทล้ือฉบบัดั้งเดิมโดยทางกลุ่มลายค าไดรั้บการสอนมาจาก แม่ครูฟองนวล  บา้นต้ือเชียงเจิงแม่
ฟองจนัทร์ แม่แสงเฮือน บา้นป่าเจ เมืองเชียงรุ้ง สิบสองปันนา กลุ่มลายค าไดย้ดึถือวา่ การฟ้อนกา้ลาย
ไตล้ือ เป็นเอกลกัษณ์ สัญลกัษณ์ทางการแสดงศิลปวฒันธรรมของกลุ่ม ฉะนั้น ผูห้ญิงทุกคนที่อยูใ่น
กลุ่มลายค า จะตอ้งฟ้อนกา้ลายไตล้ือเป็น เปรียบเสมือนการแสดงออกทางอตัลกัษณ์ใหแ้ก่ผูไ้ดพ้บเห็น 
ซ่ึงการแสดงการฟ้อนกา้ลายไตล้ือ ของทางกลุ่มลายค าไดรั้บความนิยม และถือว่าประสบความส าเร็จ
ในการถ่ายทอด สืบทอด สืบสานเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากมีผูส้นใจมาก อีกทั้งการฟ้อนกา้ลายไตล้ือเป็น
การแสดงที่สามารถเรียนไดง่้าย มีท่วงท่าการร่ายร าสวยงามในแบบอ่อนหวาน อ่อนชอ้ย เน่ืองจากหาก
มองในสภาพการณ์ปัจจุบนัหากเราเปรียบเทียบการเรียนการสอนศิลปะการแสดงที่ดุดนั หา้วหาญ กบั
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แบบอ่อนหวาน แน่นอนว่าแบบอ่อนหวานมกัจะไดรั้บความนิยมก่อนเสมอด้วยเหตุผลหลากหลาย
ประการดงัที่ไดก้ล่าวไปในขา้งตน้อนัเป็นเหตุผลที่สนับสนุนว่าเหตุใดที่ท  าให้การฟ้อนกา้ลายไตล้ือ
ของทางกลุ่มลายค าถึงถูกเพ่งเล็งและถูกน าเสนอต่อสายตาผูค้น ถูกเทียบเชิญให้ไปช่วยถ่ายทอด หรือ
น าผูเ้รียนมาร ่ าเรียนการฟ้อนก้าลายไตล้ือกับทางกลุ่มลายค าหลายต่อหลายรุ่น ทั้งในเชียงใหม่และ
ต่างจงัหวดั ไม่ว่าจะเป็นชมรมลา้นนา ของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัที่ไดน้ านักศึกษามาสืบทอด
ผา่นไปแลว้ 3 รุ่น ในระยะเวลา 3 ปีที่ผา่นมาคณะศิลปะการละคร มหาวทิยาลยัรังสิตน านกัศึกษามาสืบ
ทอดไปแลว้ 11 รุ่น ระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา และยงัมีโรงเรียน สถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ อีก ที่มาศึกษาดู
งาน มาสมัมา หรือพานกัเรียน นกัศึกษา มาศึกษาเชิงปฏิบตัิ 

 

 
 

ภาพที่ 4.23 การแสดงฟ้อนกา้ลายแบบกลุ่มลายค า 
 

4) การสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน  อาทิเช่น การตดัตุง การท าเคร่ืองสักการะล้านนา
ต่างๆ เช่น หมากสุ่ม หมากเป็ง ตน้ดอก ตน้ผึ้ง เป็นตน้ เคร่ืองประกอบการสืบชะตา โดยทางกลุ่มลาย
ค าไดแ้ยกออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ไดแ้ก่  1) การตดัตุง   2) การท าเคร่ืองสกัการะลา้นนา ประกอบดว้ย 
การฝึกท าหมากสุ่ม หมากเป็ง ตน้ดอก ตน้ผึ้ง เป็นตน้   และ 3) เคร่ืองประกอบพิธีกรรมการสืบชะตา
ลา้นนา ซ่ึงพอ่ครูผูไ้ดป้ระสิทธ์ิศาสตร์วิชาดา้นภูมิปัญญาดงักล่าวให้แก่กลุ่มลายค า คือ พอ่ครูสิงห์แกว้ 
มะโนเพ็ชร ในเร่ืองทางด้านภูมิปัญญาน้ีนับไดว้่าทางกลุ่มลายค าประสบผลส าเร็จมากที่สุด เพราะ
กิจกรรมที่จดัท  านั้ นเป็นกิจกรรมที่ผูร่้วมกิจกรรมสามารถเขา้ร่วมได้ทุกเพศ ทุกวยั ตั้ งแต่เด็กน้อย 
จนถึงคนเฒ่าคนแก่ เป็นกิจกรรมสานสายใยได้อีกประเภทหน่ึง ก่อให้ปฏิสัมพนัธ์อนัดีระหว่างวยัที่
แตกต่างกนัของผูเ้ขา้ร่วม เสมือนหน่ึงกรอบวฒันธรรมกลุ่มที่คอยตีกรอบให้แต่ละวยัสามารถสร้าง
สายใยความผูกพนัต่อกนัได ้โดยมีส่ือน าทางคือ ศิลปวฒันธรรม ที่มีมาแต่นมนาน กลุ่มลายค าสรรค์



 
 

 74 

สร้างสนามแห่งวฒันธรรมเพื่อสืบสานความรัก อนุรักษ ์ความผูกพนั ปฏิสัมพนัธต่์างๆ ให้เกิดขึ้นใน
ทุกสถานที่ ทุกแห่ง ที่ทางกลุ่มลายค าถูกเทียบเชิญให้ไปเป็นวิทยากรในการช่วยสอน ช่วยสานต่อ 
ความรู้ดา้นภูมิปัญญา ในช่วง 8 ปีที่ผา่นมา ทางกลุ่มลายค าไดรั้บการยอมรับจากทั้งในจงัหวดัเชียงใหม่
และต่างจงัหวดั ไม่ว่าจะเป็น จงัหวดัอ านาจเจริญ กรุงเทพมหานคร ฯลฯ ในเชียงใหม่และต่างจงัหวดั
ต่างกล่าวขานเอ่ยนาม ลายค า ให้เล่ืองลือ ในเร่ืองการสืบสาน สืบทอด ศิลปวฒันธรรมล้านนา ทั้ ง
ศิลปะการแสดงดนตรี ความรู้ดา้นภูมิปัญญา การตดัตุง สืบทอดพิธีกรรมการไหวค้รู การสืบชะตา
ลา้นนา การฟ้อนดาบเจิงอกัขระธรรมลา้นนา การฟ้อนกา้ลายไตล้ือ การตีกลองปูจา และอ่ืนๆ เป็นตน้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.24  ตุง 
 

5) การตีกลองปูจาล้านนา  เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองตี ซ่ึงจดัอยูใ่นดนตรีประเภท
ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม ศาสนา ความศรัทธาและความเช่ือทางกลุ่มลายค า โดยพ่อครูอาทิตย ์    
วงค์สว่าง  ได้เห็นถึงความส าคญัของการตีกลองปูจาล้านนา จึงได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนมา
หลายรุ่นดว้ยกนัจนกระทัง่ไดรั้บความนิยมและประสบผลส าเร็จในการสืบทอด 
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ภาพที่ 4.25 การฝึกซอ้มการตีกลองปูจาลา้นนาแบบกลุ่มลายค า 
 

6) การฟ้อนขันดอก  เป็นการฟ้อนเพื่อเป็นพุทธบูชา สมัยก่อนชาวไทล้ือมักจะฟ้อน
ในช่วงเดือนยีเ่ป็ง เช่ือกนัวา่เป็นการฟ้อนตอ้นรับพระเวสสนัดรเขา้สู่เมืองเพราะช่วงนั้นจะมีการเทศน์
มหาชาติเร่ืองพระเวสสันดร  กณัฑพ์ระเวสสันดรเขา้สู่เมือง เป็นการแสดงความปิติยนิดีดว้ยการฟ้อน
ตอ้นรับ โดยใชข้นัดอกสีแดง ที่น ามาจากบา้น ใส่กลีบดอกไมห้อมและดอกไมม้งคล ฟ้อนดว้ยท่วงท่า
และสีหนา้ที่มีความปิติยนิดี อ่ิมเอมและมีความสุข พร้อมทั้งโปรยดอกไมไ้ปดว้ย จะเร่ิมฟ้อน หลงัจาก
ที่พระสงฆส์วดท่อน “ฝนห่าแกว้ ก่อไดต้กลงมาแลว้”พร้อมทั้งพรมน ้ ามนตไ์ปดว้ย ส าหรับกลุ่มลาย
ค า  มีการฟ้อนขนัดอกคร้ังแรก ในงานวนัที่ 12 สิงหาคม ปี พ.ศ. 2536 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ที่ วทิยาลยัครูเชียงใหม่ (มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่) ซ่ึงการฟ้อน
ขนัดอกของกลุ่มลายค าไดรั้บการถ่ายทอด โดย แม่ครูฟองจนัทร์  คณะบุรี บา้นหลวย อ.เมือง จ.ล าพูน 
โดยต่อมา มีการพฒันาการฟ้อนขนัดอก จากรุ่นสู่รุ่น แลกรับปรับเปล่ียนเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั แต่ที่
ปรากฏเด่นชัด ก็เห็นจะมีแม่ครูฟองจนัทร์ คณะบุรี แห่งบา้นหลวย เมืองล าพูน ไดเ้รียบเรียงท่าฟ้อน   
ขนัดอกใหเ้กิดเป็นแม่บท ลายฟ้อนที่สวยงาม และสามารถสืบทอดต่อไดง่้าย 
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ภาพที่ 4.26 การฟ้อนขนัดอกแบบกลุ่มลายค า 
 

7) ฟ้อนหางนกยูงไทเขินการฟ้อนหางนกยงู ทางกลุ่มลายค าไดรั้บการถ่ายทอดมาจาก 
พ่อจายสามตาน เมืองเจียงตุ๋ง (เชียงตุง รัฐฉานปัจจุบนั) ประเทศพม่า การฟ้อนหางนกยงูมีความสง่า
งาม เฉกเช่นนกยงูก าลงัร าแพน ท าให้การแสดงเป็นที่ตอ้งตา ตอ้งใจแกผูรั้บชม ส่งผลให้มีผูค้นสนใจ
เป็นจ านวนมากไม่นอ้ยไปกวา่การฟ้อนกา้ลายไตล้ือ มีผูม้าศึกษา ขอความรู้ ดูงาน สมัมนา มาศึกษาเชิง
ปฏิบัติ  ไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัด อาทิ  ชมรมล้านนา จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยัที่ได้น านักศึกษามาสืบทอดผ่านไปแล้ว 3 รุ่น ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา  คณะศิลปะ      
การละคร มหาวิทยาลยัรังสิตน านักศึกษามาสืบทอดไปแลว้ 11 รุ่น ระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา และยงัมี
โรงเรียน สถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ อีกมากมาย 
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ภาพที ่4.27 การฟ้อนหางนกยงูไทเขินแบบกลุ่มลายค า 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.28 การฟ้อนหางนกยงูไทเขินประยกุตแ์บบกลุ่มลายค า 
 

 

การแสดง 2 อยา่งน้ี กลุ่มมักจะมีกิจกรรมการเรียนการสอน เฉพาะกิจ มักจะไม่ค่อยมี
รวมอยูก่บักิจกรรมก่อนหน้าสักเท่าไหร่นกั และการแสดงของทั้งสองน้ีมกัจะพบเห็นไดใ้นงานมุทิตา
จิต พิธีกรรมการไหวค้รู, งานขนัโตก ฯลฯ เป็นตน้ ผูเ้รียนมีทั้งกลุ่มเยาวชนลายค า และ นักศึกษาจาก
ชมรมศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นลา้นนา จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ดงัภาพประกอบ 
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8) สืบสานประเพณีพิธีกรรมการไหว้ครูศิลปะล้านนาแบบโบราณ  เป็นการไหวค้รู
ศิลปะลา้นนาก๋ินออ้ผญา เร่ิมตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2535 ถึงปัจจุบนั โดยใชส้ถานที่ท  าพิธีกรรมตามเครือข่าย
ลูกศิษยเ์ป็นเจา้ภาพ ดงัจะกล่าวต่อไปน้ี 

 

 2535 – 2537  วดันนัทาราม ต าบลหายยา อ าเภอเมือง เชียงใหม่ 
 2538 – 2539  โรงพยาบาลนครพงิค ์อ าเภอเมือง เชียงใหม่ 
 2540   บา้นสล่าแดง (สมทรัพย ์ ศรีสุวรรณ์) บา้นพมุิก  
    อ าเภอสนัทราย เชียงใหม่ 
 2541 - 2543  เรือนอนุสารสุนทร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 2544 - 2546  โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาลา้นนา 
 2547   บา้นทนัทรายตน้กอก ต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอเมือง เชียงใหม่ 
 2548 - 2550  โรงเรียนวดัหว้ยแกว้ ต  าบลหว้ยแกว้ อ าเภอแม่ออน 

     เชียงใหม่ 
 2551   โรงพยาบาลนครพงิค ์อ าเภอเมือง เชียงใหม่ 
 2552   โรงเรียนสนัทรายวทิยาคม อ าเภอสนัทราย เชียงใหม่ 

  2553   บา้นจอยเฮา้ ต  าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอเมือง เชียงใหม่ 
 2554   โรงเรียนชลประทานผาแตก อ าเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 
 2555 - 2556  สวนรุกขชาติดงเย็น ต  าบลป่าเม้ียน อ าเภอดอยสะเก็ด 

     เชียงใหม่ 
 2557   มหาวทิยาลยัแม่โจ ้อ าเภอสนัทราย เชียงใหม่ 
 

กลุ่มลายค าจะมีการจดัพิธีกรรมการไหวค้รูล้านนาแบบโบราณทุกๆ ปี เป็นการแสดง
ความมีมุทิตาจิต  การร าลึกถึงพระคุณของบูรพคณาจารยผ์ูป้ระศาสตร์วชิาศิลป์ ศาสตรา ลา้นนาใหไ้ด้
ร ่าเรียน เพือ่ใหผู้เ้รียนไดมี้จิตส านึกร าลึกแด่พระคุณของบรมครู พอ่ครู แม่ครู ที่ท่านไดส้อนสัง่ กตญัญู
กตเวทิตา ทุกๆ ปี คณะกรรมการบริหารกลุ่มลายค าปัจจุบันจะเป็นทีมงานหลักในการจดัการพิธี
กรรมการไหวค้รูทั้งหมดและจะมีรุ่นพี่รุ่นก่อนๆ มาช่วยให้ค  าแนะน า มาร่วมพิธี เป็นตน้ อย่างเช่น
ในช่วงปีที่ผ่านมา กลุ่มลายค า ได้จัดพิธีกรรมการไหวค้รูอยู่หลายที่ ทั้ งในจังหวดัเชียงใหม่และ
ต่างจงัหวดั ดงัภาพประกอบ 
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ภาพที่ 4.29 พธีิกรรมการนอ้มไหวส้า วนัตาครู 
 

 
 

ภาพที่ 4.30 การครอบครู วนัตาครู  
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ภาพที่ 4.31 กิจกรรมพธีิไหวค้รู ก๋ินออ้ผญ๋าลา้นนา 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.32 พธีิกรรมการไหวค้รูศิลปะลา้นนาแบบโบราณ 
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4.2 การศึกษากิจกรรมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาล้านนาของกลุ่มลายค า เชียงใหม่ 
 

เป็นการศึกษากิจกรรมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาล้านนาของกลุ่มลายค า 
เชียงใหม่ ผูศึ้กษาใชว้ิธีการสนทนากลุ่มเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลที่ครบถว้นที่สุดกบัคณะกรรมการกลุ่มลายค า 
อนัไดแ้ก่ 

 

  นางสาวจิราพร  ปิตะกา  ประธานกลุ่มลายค า 
  นางสาวยพุาพรรณ จนัทร์เป็ง รองประธานกลุ่มลายค า 
  นางสาวกรรณิกา  ทาอินทร์ หวัหนา้เครือข่ายอ าเภอดอยสะเก็ด      
  นายประทีป   มะโนรี  หวัหนา้เครือข่ายอ าเภอแม่แตง           
  นายเอกรินทร์   แสนแกว้ หวัหนา้เครือข่ายอ าเภอเมือง           
  นายปรัชญา   แกว้เทพ  หวัหนา้เครือข่ายอ าเภอสนัทราย 
  นายจตุพร     คงวฒันานนท ์ เลขานุการ 
  นางสาวจุไรรัตน์  ดวงค า  กรรมการ 
  นางสาวนนัทนา  สุภามูล  กรรมการ 
  นายทศพล  ธิเอย้  กรรมการ 
  นางสาวน ้ าเมือง  ทีเงิน  กรรมการ 
 

โดยรายละเอียดของการสนทนาสามารถสรุปไดเ้ป็นหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 

4.2.1  เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาล้านนาของ
กลุ่มลายค า 

 
ผลจากการสนทนากลุ่มกบัคณะกรรมการกลุ่มลายค าพบว่าเป้าหมายและวตัถุประสงค์

ของกิจกรรมการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค ามีดงัต่อไปน้ี 
 

เป้าหมาย 
1. ด ารง คงศาสตร์ ศิลป์ วถีิลา้นนา ใหค้งอยูสื่บไป  
2. เยาวชนสามารถเป็นแกนน าในการถ่ายทอดองคค์วามรู้ให้กบันอ้งๆ รุ่นหลงัต่อไปได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. เยาวชน ชุมชน สังคม เห็นความส าคญั เห็นถึงคุณค่าของการแสดงศิลป์วิถีล้านนา 
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การตีกลองปูจาลา้นนา และช่วยกนัอนุรักษ ์สืบสาน สนับสนุนให้มีการต่อยอด สืบ
ทอด อยา่งไม่หยดุย ั้ง 

4. เปิดกวา้งใหส้ังคม ชุมชน ไดรั้บรู้วา่กลองปูจาไม่ไดเ้ป็นโบราณสถานแห่งการแสดง
ที่อยูเ่พยีงแต่ในวดัวาอารามเท่านั้น 

 
วัตถุประสงค์ 
1. สืบสาน สืบทอด ศิลปะการแสดงการตีกลองปูจาล้านนาไม่ให้เส่ือมหายไปตาม

กาลเวลา 
2. เพือ่ฝึกฝนใหเ้ยาวชนไดมี้ความสามารถทางดา้นศิลป์ถ่ินเกิด วถีิลา้นนาของตนเอง 
3. สร้างตน้กลา้แห่งความดีเพื่อช่วยสืบสาน ถ่ายทอดองคค์วามรู้ให้กบัเยาวชนรุ่นหลงั

ต่อไป ( สร้างวทิยากรแกนน ารุ่นใหม่ ) 
4. เพื่อให้เยาวชน ชาวบา้น หน่วยงาน ชุมชน หรือผูท้ี่สนใจไดท้ราบถึงประวติั รู้ซ้ึงถึง

คุณค่าของกลองปูจา และการตี ซ่ึงเป็นวฒันธรรมถ่ินเกิดตนเอง 
5. น ากลองปูจาล้านนา ออกมามีบทบาทต่อชุมชน สังคม ให้ได้เห็นได้สัมผสั เพื่อที่

กลองปูจาจะไดไ้ม่กลายเป็นโบราณสถานแห่งการแสดงที่ตอ้งอยูแ่ต่ในวดัอีกต่อไป 
6. สร้าง ปลูกฝัง จิตส านึก ให้เกิดความตระหนัก ความรัก หวงแหน อยากที่จะช่วยกัน

อนุรักษ ์ศาสตร์ ศิลป์ ถ่ินเกิด วถีิลา้นนาดั้งเดิมใหค้งอยูสื่บไป  
 

4.2.2  กิจกรรมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาล้านนาของกลุ่มลายค าในช่วงที่ผ่านมา 
 

ผลจากการสนทนากลุ่มกบัคณะกรรมการกลุ่มลายค าพบวา่กิจกรรมการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู
การตีกลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค าในช่วงที่ผา่นมามีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

การเร่ิมกิจกรรมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาล้านนากลุ่มลายค า 

 

ภายหลังจากการก่องตั้งกลามลายค าในปี 2535 โดย พ่อไกรศรี  นิมมานเหมินทร์ นั้ น   
ทางกลุ่มลายค าได้ด าเนินการสืบฮีต สานฮอย รอยดั้ งเดิมของศิลปวฒันธรรมล้านนาเพื่อด ารงให้
ศิลปวฒันธรรมลา้นนายงัคงยืนหยดัอยูบ่นผืนแผ่นดินล้านนาสืบไปชั่วลูกชั่วหลานหาใช่ปล่อยให้
ศิลปะวิทยาการต่างๆต้องแห้งเหือดไปตามกาลเวลากลุ่มลายค าจึงได้ฟ้ืนฟูสืบสานสืบทอดและ
สร้างสรรคศิ์ลปวฒันธรรมลา้นนาขึ้นมาหลากชนิดหลายแขนงดว้ยกนัอาทิเช่นการฟ้อนกา้ลายไตล้ือ
การฟ้อนดาบเจิงอักขระธรรมล้านนาการฟ้อนหอกการฟ้อนหางนกยูงการฟ้อนผางประทีปการท า
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เคร่ืองสักการะลา้นนาการตดัตุงและส าคญัที่สุดคือการตีกลองปูจากลุ่มลายค าไดด้ ารงคงการสืบสาน
ใหเ้ยาวชนชุมชนสงัคมไดเ้ห็นวา่แทท้ี่จริงแลว้กลองปูจาส าคญัเพยีงใดการตีกลองปูจานั้นก่อให้เกิดผล
อยา่งไรบา้งเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงกบัพระพุทธศาสนาเพยีงใดตลอดระยะเวลา 20ที่ผา่นมากลุ่มลายค าได้
เดินสายตามเส้นทางแห่งอุดมการณ์อันแน่แน่วในการเป็นผูอ้นุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม
ลา้นนาจนสังคมให้การยอมรับทั้งในจงัหวดัเชียงใหม่เองและต่างจงัหวดัต่างก็กล่าวขานเอ่ยนามกลุ่ม
ลายค าว่าเป็นกลุ่มผูอ้นุรักษ์เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมลา้นนาให้คงอยูอ่ยา่งแทจ้ริงโดยทางกลุ่มไม่ได้
จ  ากดัว่าตอ้งเป็นเพศชายเท่านั้นหรือตอ้งเป็นผูใ้หญ่เท่านั้นกลุ่มลายค าพร้อมเปิดโอกาสให้ทุกคนทุก
เพศทุกวยัไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการสืบสานต่อรอยแห่งวฒันธรรมลา้นนาร่วมกนัฝึกฝนเยาวชนให้
เป็นคนกลา้ดีกลา้แสดงออกในทางที่ดีกลา้ท าดีกลา้ที่จะมีจิตอาสาสมคัรต่อบุคคลรอบขา้งชุมชนสงัคม
หล่อหลอมให้สงัคมชุมชนกลายเป็นปึกแผ่นโดยให้ศิลปวฒันธรรมเป็นแกนกลางในการเช่ือมทุกคน
เขา้หากนัเกิดมิตรภาพระหว่างกนับนสนามแห่งการอนุรักษ์บนสายใยแห่งวฒันธรรมลา้นนาอันคง
คุณค่าแห่งความดีงามงดงามเปรียบไดด้ัง่แมงมุมที่ก  าลงัชกัใยท ารังแมน้ว่าจะดูยุง่เหยงิเส้นสายดูเยอะ
ไม่ค่อยเป็นระเบียบในบางขั้นบางตอนบางช่องบางมุมแต่สุดทา้ยเม่ือการชกัใยของแมงมุมเสร็จส้ินก็
ไม่เคยเห็นว่าจะไม่มีผูใ้ดไม่เชยชมความสวยงามแบบศิลป์ที่ใชเ้วลาในการด าเนินการความงดงามเฉก
เช่นกนักลุ่มลายค าไดก้ระท าเช่นนั้นค่อยๆชกัสายใยต่อยอดจากพี่สู่น้องจากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึงสาน
ต่อไปจากกลุ่มเล็กไปหากลุ่มใหญ่จากกลุ่มในชุมชนไปหากลุ่มต่างชุมชนจากอ าเภอหน่ึงไปหาอีก
อ าเภอหน่ึ งจนกระทั่งกลายเป็นจากจังหวัด เชียงใหม่ไปสู่ ต่างจังหวัด  อาทิ  อ านาจเจริญ , 
กรุงเทพมหานคร เป็นตน้ แมว้่าสายใยดงักล่าวจะสวยงามแต่ทางกลุ่มลายค ายงัไม่หยดุที่จะสร้างเสริม
ต่อยอดสายใยแห่งความผกูพนัทางวฒันธรรมลา้นนาลงไปแต่กลบัท าใหเ้พิม่ขึ้นเร่ือยๆ  

 

ลักษณะของการสืบทอดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาล้านนา กลุ่มลายค า 
 

กลุ่มลายค า มีเอกลกัษณ์ในการสืบสาน สืบทอด ศิลปวฒันธรรมลา้นนา โดยการมุ่งเนน้ที่
กลุ่มเยาวชนเป็นแกนหลกั เน่ืองจาก เยาวชนมีมากมาย ตั้งแต่เด็กเล็ก จนถึงวยัหนุ่ม สาว และเยาวชน
เป็นเคร่ืองมือของความดีและความชั่ว ความเส่ือม ได้ดีเช่นกันพอๆ กบัเป็นแกนน าในการสืบสาน
ศิลปวฒันธรรม เยาวชนจะไปทางไหนมากน้อยเพียงใด หาใช่อยูท่ี่ตวัเยาวชนอยา่งเดียว ทางกลุ่มลาย
ค าเห็นวา่ เยาวชนควรไดรั้บโอกาสที่ดีนั้น เขาจะไดก้ลายเป็นตน้กลา้แห่งความดีงาม สืบไปในภายภาค
หนา้ ยงัประโยชน์ให้แก่สังคม ประเทศชาติ ต่อไป ไม่ว่าเยาวชนตน้กลา้แห่งความดี จะเคยท าอะไรผิด
มาก่อนก็ตาม หรือเคยเดินหลงทาง พลาดพลั้ง การให้โอกาสเป็นส่ิงส าคญั เยาวชนจะไม่ไดรั้บโอกาส 
หากเราไม่มอบโอกาส โอกาสที่จะไดล้อง โอกาสที่จะไดก้ระท าความดี โอกาสไดแ้สดงออกในทางที่
ดี โอกาสในการเป็นหน่อเน้ือเช้ือไขในการสร้างสายใยการสืบสาน ลายค า จดัศิลปวฒันธรรมไม่วา่จะ
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เป็น ศิลปะการแสดงดนตรี การตีกลองปูจา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน อาทิ การตดัตุง การท าเคร่ืองสักการะ
ลา้นนา เคร่ืองประกอบพิธีกรรมการสืบชะตาลา้นนา การฟ้อนดาบเจิงอกัขระธรรมลา้นนา และอ่ืนๆ 
อีกมากมาย เป็นตน้ กลุ่มลายค าได้จดัท าส่ิงเหล่าน้ีให้อยู่ในรูปแบบของการเรียนรู้ที่เป็นระบบ ใน
บางคร้ังก็ปรับเปล่ียนบางส่วนของการเรียนการสอนเพื่อให้เหมาะสมกับบางกลุ่ม บางชุมชน การ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้นั้นจะให้แกนน าสมาชิกกลุ่มลายค าไดร้ ่าเรียนศาสตร์วิชาแขนงต่างๆ จากพ่อครู 
แม่ครู จนช านาญแลว้น าองคค์วามรู้นั้น มาถ่ายทอด บอกต่อ สอนสัง่ แนะน า ท  าดว้ยกนั ทางกลุ่มลาย
ค า เรียกระบบน้ีวา่ “พี่สอนน้อง” พีรู้่สอง น้องรู้หน่ึง นอกจากจะไดค้วามรู้แลว้ เยาวชนยงัไดมิ้ตรภาพ
ระหวา่งการเรียนรู้ ประสบการณ์ส าหรับวิทยากรวยัเยาว ์เยาวชนผูก้ลา้ดีทั้งหลายไดส่ิ้งที่มากกวา่ค  าว่า 
ความรู้ ทุกคนไดป้ฏิสมัพนัธร์ะหวา่งกนั บางทีเรียนกบัพอ่ครู แม่ครู หรือสถานที่ในการเรียนอยูใ่น วดั 
เยาวชนผูเ้รียนก็จะไดรู้้จกั กาลเทศะ ไปในตวั ไดฝึ้กการวางตวั ในสถานที่ สถานการณ์ต่างๆ ไดรั้บค า
สอนสัง่จาก ผูห้ลกัผูใ้หญ่ พระ ครู ฝึกให้เป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนอยูใ่นครรลองครอง
ธรรมที่ดีงาม ใหส้มกบัเป็นคนของพทุธศาสนา 

 

หลักการกิจกรรมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาล้านนากลุ่มลายค า 

 

และเม่ือพูดถึงการตีกลองปูจา จะมีท านองในการตีหลากหลายแตกต่างกนัไปตามส านัก 
ตามแนวทางแห่งครูบาอาจารยข์องแต่ละสาย ของแต่ละจงัหวดั แต่การตีกลองปูจาของทางกลุ่มลายค า
ที่ทางกลุ่มได้รับการสอนสั่งมาจาก พ่อครูหนานสนิท เชษฐ์บุรี  พ่อครูก าธร ศรีบุรี  และพระสังวร
ญาณประยตุ3  นั้นจะมีท านองในการบรรเลงในการตีกลองปูจา มีอยูท่ ั้งหมด 10 ท านอง ไดแ้ก่ 

 

1)  ท  านองฟาดแสม้า้ย  า่ไฟ 
2)  ท  านองสาวนอ้ยหลบัเตอ๊ะ 
3)  ท  านองจา๊งนา้ว 
4)  ท  านองเสือขบตุ ๊
5)  ท  านองล่องน่าน 
6)  ท  านองชยัยดิถี 
7)  ท  านองมะนาวล่องของ 
8)  ท  านองล้ิวใบบง 

 
 

                                                 
3พระสังวรญาณประยตุเจา้อาวาส วดัหัวขวั ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ล  าพนู 
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9)  ท  านองปูจาธรรม 
10) ท านองจยัยมงคล (หรือ ท านอง ปูจาป๋ารมีพระเจา้)4 

 

การตีกลองปูจา ทางกลุ่มลายค าจะก าหนดเสมอวา่ ผูท้ี่เร่ิมเรียนกลองปูจานั้นตอ้งเร่ิมเรียน
ที่ท  านองฟาดแส้ม้าย  ่าไฟก่อนเป็นอนัดับแรก เพราะเป็นท านองแม่ ท านองหลัก เป็นสะพานเพื่อให้
ผูเ้รียนสามารถที่จะกา้วเดินขา้มไปเรียนท านองอ่ืนไดง่้ายขึ้น 

 

ท านองการตีทั้งหมด 10 ท านองของการตีกลองปูจา ดงัที่ไดก้ล่าวมาน้ีเป็นท านองที่กลุ่ม
ลายค าใชตี้ ในการแสดงแต่ละคร้ัง หรือการเผยแพร่ แต่ละคราวอาจจะไม่ไดตี้ทุกท านอง ทุกจงัหวะ 
อย่างท านองที่จะได้กล่าวต่อไปน้ีจะเป็นท านองที่ทางกลุ่มลายค าไม่ค่อยจะได้ตีบ่อยนัก อนัได้แก่      
ท  านองจยัยมงคล (ปูจาป๋ารมีพระเจา้)  ท  านองปูจาธรรม  และท านองมะนาวล่องของ  เหตุที่เป็น
ท านองที่กลุ่มลายค าไม่ค่อยไดตี้บ่อย เน่ืองจาก ท านองดงักล่าวเป็นท านองที่ใชตี้เฉพาะในพิธีกรรม
ทางศาสนา งานมงคลที่เก่ียวเน่ืองกบัทางพระพุทธศาสนา เท่านั้น เช่น งานฉลองอุโบสถวิหาร หรือ 
เบิกเนตรพระเจา้ และพิธีกรรมการจดัการงานไหวค้รู ฯลฯ เป็นต้น ส่วนจงัหวะอ่ืนๆ ก็จะมีตีได้
บ่อยคร้ังตามเหตุการณ์ สถานที่ งานที่ไปร่วม หรือ แสดง อยา่งท านองที่มีการใชแ้สดงอยูบ่่อยคร้ังก็จะ
เป็นท านองฟาดแสม้า้ย  ่าไฟ ซ่ึงท านองดงักล่าวสามารถน าการแสดงเขา้แสดงระหวา่งที่มีการตีท านอง
นั้นไดด้ว้ย เช่น การแสดงการฟ้อนดาบ  เจิง  อกัขระธรรมลา้นนา  การฟ้อนหอก  หรือเจิงมือเปล่าวาด
ตวัอกัขระธรรมลา้นนา  เหตุที่สามารถน าการแสดงดงักล่าวมาแสดงระหวา่งที่ก  าลงัตีกลองปูจาท านอง
ฟาดแส้ม้าย  ่าไฟไดน้ั้น  เป็นเพราะการตีกลองปูจาท านองฟาดแส้มา้ย  ่าไฟ มีจงัหวะครึกคร้ืน  เร้าใจ 
สนุกสนาน ท าให้เกิดความฮึกเหิม ต่ืนตาต่ืนใจ ซ่ึงนอกจากท านองฟาดแส้มา้ย  ่าไฟแลว้ก็ยงัมีท  านอง
ล่องน่าน เป็นจงัหวะชา้ๆ หวนให้ผูไ้ดย้นิ ไดช้ม ไดส้ัมผสั ร าลึกถึงความอ่อนไหว เยน็สบาย จงัหวะ
ดงักล่าวตีเพื่อให้ช่างฟ้อนผางประทีป ไดอ้อกมาร่ายร า ลีลา ความอ่อนช้อย อ่อนหวาน งดงาม การ
แสดงลีลาการร่ายร า ใหผ้า่นแสงแห่งเปลวไฟออกมา ชวนใหผู้ไ้ดช้ม ต่างประทบัจิต ประทบัใจ และน่ี
คือส่ิงที่กลุ่มลายค า ท  าให้เห็นถึงการสร้างสรรค ์ท าให้กลองปูจาไม่ไดค้งอยูแ่ต่ในวดัเพียงอยา่งเดียว 
ผูค้นที่สนใจ เยาวชนที่อยากมีส่วนในการช่วยสืบสาน สืบทอด ไดท้ดลองท า ไดอ้อกแสดงให้ชุมชน 
สังคมได้เห็นถึงความสามารถของตน เปิดกวา้งค  าว่า ศิลปวฒันธรรมการแสดงลา้นนา ให้ผูค้นได้มี
โอกาสสัมผสั น่ีคือส่ิงที่กลุ่มลายค า ไดท้  าอยูต่ลอดมา และจะยงัคงท าไปเร่ือยๆ เสมือนปลาที่มนัยงัคง
เพยีรวา่ยน ้ าไปทุกวนัๆ แมว้า่กระแสน ้ าจะแรงเพยีงใด มนัก็ยงัคงวา่ยไปไม่หยดุย ั้ง 

 
 
 

                                                 
4อาทิตย ์วงคส์ว่าง. ศิลป์เสียงกลอง : การตีกลองปู่จา (บูชา). เอกสารประกอบการเผยแพร่ของกลุ่ม

ลายค า เชียงใหม่, 2554. 
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กิจกรรมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาล้านนากลุ่มลายค า 

 

ปัจจุบนักลุ่มลายค าเป็นที่รู้จกัแพร่หลาย ไม่ว่าจะในจงัหวดัเชียงใหม่เองและต่างจงัหวดั 
กลุ่มลายค าในเชียงใหม่มี เครือข่ายอยู่ในหลายอ าเภอ ได้แก่ อ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอแม่แตง         
อ  าเภอเมือง และอ าเภอสันทราย การเรียนการสอน การเผยแพร่ การสืบสาน สานต่อรอยแห่ง
ศิลปวฒันธรรมลา้นนาของกลุ่มลายค านั้น มีทั้งผูส้นใจที่จะมาศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางในการ
พฒันาเยาวชน ชุมชน มาศึกษาหาความรู้ ส่งลูกศิษยม์าสืบทอดศิลปะการแสดงต่างๆ มาสัมมนา        
และศึกษาเชิงปฏิบตัิ  หรือเทียบเชิญให้ไปร่วมงาน ใหไ้ปเป็นวทิยากรเพื่อสอนศิลปวฒันธรรมลา้นนา
ที่ทางกลุ่มลายค าไดสื้บทอดกนัมา กลุ่มคนที่มาเรียนรู้มีทั้งที่มาแบบฉายเด่ียว มาเป็นหมู่คณะ มาใน
นามของสถานศึกษา มาในนามของชมรมของทางมหาวิทยาลยั มาในนามของชุมชน หรือแมก้ระทัง่
มาในนามของหน่วยงานทางราชการ เป็นตน้ อยา่งเช่น ชมรมลา้นนา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ได้มาช่วยสืบทอดเจตนารมณ์ของลายค าไปแล้ว 3 รุ่น ในระยะเวลา 3 ปี คณะศิลปะการละคร          
จากมหาวิทยาลยัรังสิต ก็ไดม้าช่วยสืบทอดเจตนารมณ์ของลายค าไป 11 รุ่น ในระยะเวลา 11 ปี  อีกทั้ง
ยงัมีกลุ่มผูส้นใจที่อยูต่่างจงัหวดัได้เทียบเชิญให้ทางกลุ่มลายค าไปช่วยถ่ายทอดองคค์วามรู้ทางด้าน
ศิลปวฒันธรรมล้านนา อาทิ กลุ่มทางจงัหวดัอ านาจเจริญ กลุ่มทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ    
เป็นตน้ 

 

ก าหนดการถ่ายทอดการตีกลองปูจา กลุ่มลายค า 
 

โดยก าหนดการการถ่ายทอดการตีกลองปูจา กลุ่มลายค าใน 1 ปี กลุ่มลายค าจะจดัการ
เรียนการสอนโดยแบ่งออกเป็น 2 หลกัสูตร คือ หลกัสูตรการเรียนการสอนทั้งแบบบรรยายและปฏิบติั 
และหลกัสูตรออกภาคสนาม แต่ละหลกัสูตรส่วนมากแลว้จะจดัการเรียนการสอนในช่วงที่เยาวชนปิด
เทอมเป็นส่วนใหญ่ ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 4.1 ตารางก าหนดการการถ่ายทอดการตีกลองปูจา  กลุ่มลายค า 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.33 การเตรียมตวัก่อนออกแสดงของกลุ่มลายค า 
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ตารางที่ 4.2 กิจกรรมการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค าในช่วงที่ผา่นมา 
 

วัน / เดือน / ปี กิจกรรม 

 
เสาร์ที่ 4 ถึง อาทิตยท์ี่ 5 
พฤศจิกายน 2543 

 
กลุ่มลายค าได้ท  ากิจกรรมการตีกลองปูจารับส่งธรรมแบบเบา้โบราณ
ล้านนา ณ วดัเชียงมั่น ในงานเทศมหาชาติตั้งธรรมหลวงในวรโรกาส
เฉลิมวนัพระราชสมภพ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
กิจกรรมที่ท  าเป็นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาของกลุ่มลายค า 
ลกัษณะการตีในกิจกรรมดงักล่าวจะตีเพื่อรับธรรมก่อนที่พระสงฆ์จะขึ้น
ธรรมมาส และตีส่งธรรมเม่ือพระสงฆ์กล่าวค าจบค าเทศนาธรรม ซ่ึง
ท านองที่ตีจะมีแตกต่าง เฉพาะ แยกกนัออกไปในแต่กณัฑเ์ทศ 

 
วนัที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 

2545 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุ่มลายค าไดท้  ากิจกรรมการตีกลองปูจารับส่งธรรมงานตั้งธรรมหลวง
เทศน์มหาชาติลา้นนา ณ วดัโลกโมฬี  โดยลกัษณะของการตีนั้นจะตีเพื่อ
รับและส่ง ธรรม คือตีก่อนที่พระจะขึ้นเทศน์บนธรรมมาส และเทศน์
ตอนพระสงฆ์กล่าวจบค าเทศนาธรรม หรือ สุดธรรม ซ่ึงท านองเพลง
ระบ ากลองปูจาส าหรับพิธีการทางศาสนาดังกล่าวน้ี จะมีเพลงจ าเพาะ
เพือ่ใหตี้ดงัน้ี 
- กณัฑท์ศพร        ท  านอง   ชยัยะดิถี 
- กณัฑหิ์มพานต ์   ท  านอง   ฟาดแส ้แบบ บูชาธรรม 
- กณัฑท์านขนัธ ์    ท  านอง   ล่องน่าน 
- กณัฑว์นประเวสน์   ท  านอง   มะนาวล่องของ 
- กณัฑชู์ชก        ท  านอง      เสือขบตุ ๊
- กณัฑจุ์ลพน      ท  านอง      ฟาดแส ้แบบ มา้ย  า่ไฟ 
- กณัฑม์หาพน    ท  านอง      ร้ิวใบบง 
- กณัฑก์ุมารหรือ กุมารบรรพ ์    ท  านอง    น ้ าตกตาด 
- กณัฑม์ทัรี     ท  านอง     มะนาวล่องของ 
- กณัฑส์กักบรรพ ์    ท  านอง   ชยัยะดิถี 
- กณัฑม์หาราช       ท  านอง    ฟาดแสเ้ขา้ฆอ้ง 
- กณัฑฉ์กษตัริย ์      ท  านอง   ชยัยะดิถี 



 
 

 89 

  
 - กัณฑ์นครกัณฑ์      ท  านอง    ชัยยะดิถีและฟาดแส้ แบบ บูชา

ธรรม 
20 ตุลาคม 2546 - การอบรมการเรียนรู้การตีกลองปูจา (แบบฉบับของกลุ่มลายค า) 

ส นั บ ส นุ น ก า ร อ บ ร ม เรี ย น รู้  ให้ กั บ ก ลุ่ ม ผู ้ ม า เรี ย น รู้ จ า ก
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์รังสิต คณะศิลปกรรม เอกศิลปะการละคร 

23  ตุลาคม  2551 - กลุ่มลายค าจะมีการจดักิจกรรมการอบรมใหค้วามรู้แก่เยาวชน บุคคล
ผูส้นใจ ชุมชน หน่วยงานที่สนใจ โดยจะมีการจดัการอบรมทั้งในระยะ
สั้นๆ ออกไปเป็นวทิยากรขา้งนอกและจดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็น
หลักสูตรๆ ในช่วงปิดเทอม โดยในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2556 
มานั้นทางกลุ่มลายค า ได้ใช้ท  านองในการตีระบ าเพลงกลองปูจาไม่ก่ี
ท  านองเพลง เน่ืองจากบางท านองตอ้งใชจ้  าเพาะในพิธีการทางศาสนา
บา้ง พธีิกรรมการไหวค้รูบา้ง เป็นตน้  

26  ตุลาคม  2552 
24  ตุลาคม  2553 
20  ตุลาคม  2555 

22 ตุลาคม  2556 

 
ส าหรับการสอนนั้น เครือข่ายลายค า จะสอนในระบบ พี่สอนน้อง เหมือนกนัทั้งหมด

รวมถึงระยะเวลาที่สอนหากสอนเยาวชนก็จะจดัในช่วงเวลาเดียวกนั เพื่อให้เป็นระบบมาตรฐานการ
เรียนการสอนที่เหมือนกนั ส่วนในเร่ืองสถานที่โดยส่วนมากทางกลุ่มลายค า จะจดัการเรียนการสอน
โดยใชว้ดัเป็นจุดศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้ เพราะทุกชุมชนจะตอ้งมีวดั ฉะนั้น กลุ่มลายค าจะยดึเอา วดั 
เป็นสถานที่ในการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมลา้นนาให้แก่เยาวชนและผูส้นใจ ใหว้ดัไดช่้วยเป็นสะพาน
ใหผู้ค้นไดมี้โอกาสขา้มมาหาศิลปวฒันธรรมลา้นนา และเฉกเช่นเดียวกนัเราก็จะใหศิ้ลปวฒันธรรมได้
เป็นสะพานเพือ่ใหผู้เ้รียนไดข้า้มไปหาคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม พระพทุธศาสนา เหมือนกนั 

 
4.2.3  ตัวอย่างกิจกรรมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาล้านนาของกลุ่มลายค า   

 
(1)  ช่ือกิจกรรม 
 “สานสายใยศิลปวฒันธรรมสร้างพลงัชีวติ” 
 

(2)  กลุ่มเครือข่ายหรือบุคลากรที่รับผิดชอบ 
 กลุ่มลายค าเชียงใหม่ และเครือข่ายกลุ่มลายค าทั้งหมด 
 

ตารางที่ 4.2  (ต่อ) 
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(3)  กรรมการหรือเจ้าหน้าที่  
 นายอาทิตย ์ วงคส์วา่ง ประธานที่ปรึกษากลุ่มลายค า 
 นางสาวญาดา   ฉลูรัตน์  ประธานกลุ่มลายค า 
 นายธีรภทัร   จรรยา  รองประธานกลุ่มลายค า 
 นางสาวรุ่งทิพย ์ แกว้ตอ้ม เลขานุการ 
 นายทศพล วงคเ์ขียว กรรมการ 
 นางสาวกรรณิกา ทาอินทร์ กรรมการ 
 นางสาวนนัทนา สุภามูล  กรรมการ 
 
(4)  วิทยากรหรือผู้ฝึกสอน 
 แกนน าสมาชิกกลุ่มลายค า ที่ไดรั้บองคค์วามรู้จากพ่อครู แม่ครู มาอยา่งช านาญแลว้

เป็นผูส้อนเยาวชนรุ่นนอ้ง 
 
(5)  สถานที่ด าเนินการและระยะเวลา 
 เทศบาลต าบลป่าเม่ียง  ระยะเวลารวมในการจดักิจกรรมทั้งหมดทุกกิจกรรม 1 ปี 
 
(6)  ผู้เข้ารับการอบรมหรือถ่ายทอด และจ านวนคน 
 โดยมีเยาวชนเครือข่ายกลุ่มลายค า  ชุมชน  ชาวบา้น และผูส้นใจ  จ  านวน 80  คนใน

การเขา้ร่วมกิจกรรม 
 
(7)  หลักสูตรหรือวิธีการการอบรม 
 กลุ่มลายค า ได้จดักิจกรรมให้กบัเยาวชน ชุมชน หน่วยงาน และผูส้นใจเขา้ร่วม อยู่

หลายกิจกรรมในช่วง 1 ปี ไดแ้ก่  
 1.กิจกรรมไหวค้รูพื้นบา้นลา้นนาเครือข่ายเยาวชนกลุ่มลายค า เพื่อสืบสานประเพณี

ศิลปะลา้นนา 
 2.กิจกรรมค่ายฮกับา้น ฮกัวฒันธรรมถ่ินเกิด 
 3.กิจกรรมสานสายใยภูมิปัญญาลา้นนา พี่ถ่ายทอดสู่น้อง ต่อยอดวิถีวฒันธรรมและ

องคค์วามรู้ประสบการณ์ศิลปะ เพือ่ใหน้อ้งไดภู้มิรู้เสริมสร้างศกัยภาพตน 
 4.กิจกรรมค่ายสืบสานองคค์วามรู้วถีิภูมิปัญญาลา้นนา 
 5.กิจกรรมลานวดั ลานวฒันธรรรม รักษศ์าสนา รักชีวติ มุ่งสร้างส่ิงดี 
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 6.กิจกรรมเวทีเสวนาและแสดงสานสายใยนวตักรรมแห่งวฒันธรรมลา้นนา 
 
 วิธีการอบรมกลุ่มลายค าจะมีการจดักิจกรรมดงัที่ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในระยะเวลา 1 ปี 

โดยกิจกรรมจะเร่ิมตั้งแต่การจดัพิธีไหวค้รูศาสตร์ ศิลป์ ลา้นนา ก่อนแลว้จึงจะมีกิจกรรมเก่ียวกบัการ
สืบสาน สืบทอด ศิลปวฒันธรรมลา้นนา ตามวิถีถ่ินเกิดของชุมชนตนเอง การเรียนการสอนทางกลุ่ม
ลายค า จะท าระบบการสอนแบบ พี่สอนนอ้ง ซ่ึงวทิยากรแกนน าตอ้งเป็นผูท้ี่ทางกลุ่มไดค้ดักรองแลว้
วา่เป็นผูมี้องคค์วามรู้ ความสามารถที่จะถ่ายทอดไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งกลุ่มลายค ายงัสร้างวทิยากรแกน
น ารุ่นใหม่มาอีกเร่ือยๆ ในทุกๆ คร้ังที่ มีการจัดกิจกรรม เพื่อไม่ให้เยาวชนห่างหายไปไกลจาก
ศิลปวฒันธรรม วิถีถ่ินเกิดของตนเอง การจดัค่ายโดยส่วนใหญ่จะจดัในระยะเวลา 2 วนั 2 คืน ส่วน
กิจกรรมสานสายใยภูมิปัญญาล้านนา และ ลานวดั ลานกิจกรรม จะเป็นกิจกรรมต่อเน่ืองที่ใช้
ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยประมาณใช้เวลาในการอบรม การเรียนการสอนคร้ังละ 3 ชั่วโมง 
ทุกๆ เสาร์ -อาทิตย ์สุดทา้ยเม่ือท ากิจกรรมจนครบจะมีการจดักิจกรรมเวทีเสวนาขึ้นเพื่อสรุปผลของ
กิจกรรม และถ่ายทอดภูมิความรู้ของเยาวชนใหก้บัชุมชน สงัคม กลุ่มเครือข่ายไดเ้ห็นวา่ในระยะเวลา 
1 ปี เราท าอะไรกนัมาบา้ง แลว้จะต่อยอดกิจกรรมในปีถดัไปอยา่งไรซ่ึงสามารถอธิบายได ้ดงัน้ี 

 
1) หลกัสูตรการเรียนการสอนแบบบรรยายและปฏิบตัิ ทางกลุ่มลายค าจะจดัใหมี้การเรียน

การสอนประมาณ 15 – 20  คร้ัง คร้ังละ 3  ชั่วโมงจะจดัท าการเรียนการสอนทุกๆวนัเสาร์–อาทิตย์
ส่วนมากแลว้จะจดัในช่วงปิดเทอมใหญ่ช่วงเดือนมีนาคมถึงตน้เดือนพฤษภาคมและอีกช่วงคือช่วง
เดือนตุลาคมซ่ึงจะเป็นช่วงสั้นๆส่วนมากจะเห็นลายค ารุ่นปิดเทอมใหญ่มาพฒันาการฟ้อนการตีกลอง
ให้สวยงามขึ้นเรียกไดว้า่มาขดัเกลาบา้งก็มาช่วยสอนรุ่นน้องที่มาใหม่มาต่อยอดส่ิงที่เรียนไม่ทนัขาด
หายมาช่วยกันแสดงบทบาทต่อชุมชนสังคม เป็นตน้ การที่กลุ่มลายค าไดจ้ดักิจกรรมช่วงปิดเทอมก็
เพือ่ใหเ้ยาวชนไดใ้ชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ไดค้วามรู้ประสบการณ์ใหม่ๆให้แก่ตนเองเปิดโลกทศัน์
ทางการเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืนๆที่ต่างจากการเรียนรู้ในห้องเรียนเพียงอยา่งเดียวทั้งน้ีการเรียนการสอน
กลุ่มลายค าก็จะมีรุ่นพี่ซ่ึงท าหน้าที่เป็นวิทยากรประจ าในการสอนความรู้แขนงต่างๆอาทิ การตดัตุง
การตีกลองปูจา การฟ้อนดาบเจิงอกัขระธรรมลา้นนา เป็นตน้ ซ่ึงแน่นอนวา่ในคร้ังแรกๆผูเ้รียนจะตอ้ง
นัง่เรียนแบบบรรยายฟังความรู้ทางกลุ่มลายค าจะมีเอกสารหนังสืออุปกรณ์เพือ่อ านวยความสะดวกแก่
ผูเ้รียนตลอดทั้งหลักสูตรของการศึกษาเม่ือศึกษาในแบบบรรยายแล้วผูเ้รียนจึงจะได้ปฏิบัติเป็น
ขั้นตอนต่อไปตามล าดบั 
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2) หลักสูตรออกภาคสนามส าหรับหลกัสูตรน้ีทางกลุ่มลายค าไม่ไดจ้ดัเพื่อสอนแต่การ
เรียนการสอนแบบออกภาคสนามน้ีทางกลุ่มได้จดัให้สอดแทรกเขา้ไปในหลกัสูตรแรกดว้ยเหตุผล
เพราะในการเรียนการสอนการท ากิจกรรมทุกคร้ังของกลุ่มลายค านั้นเม่ือผูเ้รียนท าไดใ้นระดบัปาน
กลางถึงระดบัดีทางกลุ่มจะมีการประสานมีการประชุมเพือ่ที่จะใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสในการแสดงออก
ในส่ิงที่ตนไดเ้รียนมาตลอดช่วงปิดเทอมว่าท าไดดี้เพียงใดให้ผูเ้รียนไดเ้กิดความภาคภูมิใจในส่ิงที่ตน
ไดเ้รียนให้ไดเ้ห็นว่าส่ิงที่ผูเ้รียนสืบสานอยูน่ั้นทรงคุณค่ามากเพียงใดยงัผลให้ผูเ้รียนเกิดจิตส านึกรัก
หวงแหนในศิลปวฒันธรรมล้านนาของบรรพบุรุษตนมากยิง่ขึ้นส าหรับการออกภาคสนามนั้นใน
ระยะเวลา1 ปีผูเ้รียนอาจจะไดอ้อกไปแสดงบ่อยคร้ัง 

 
(8)  อุปกรณ์และเคร่ืองมือของการอบรม 
 ไดรั้บการสนับสนุน อุปกรณ์ การฝึกซ้อม การเรียน การสอน จากเทศบาลต าบลป่า

เม่ียง และอุปกรณ์ส่วนกลางของกลุ่มลายค า จะมี  กลองปูจาดนตรีพื้นเมือง (สะล้อ ซึง ขลุ่ย ฯลฯ)
กระดาษสา โครงไมท้  าโคมลา้นนา และอ่ืนๆ เป็นตน้ 

 
(9) งบประมาณ 
 จ านวน51 ,880บาท  ได้รับการสนับสนุน เงินท ากิจกรรมจากโครงการส่ือ

ศิลปวฒันธรรมเพือ่การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 
(10) หน่วยงานหรือองค์กรสนับสนุน 
 เทศบาลต าบลป่าเม่ียง ใหก้ารสนบัสนุนทางดา้นอุปกรณ์ สถานที่ ต่างๆ โครงการส่ือ

ศิลปวฒันธรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัด
กิจกรรมตลอดทั้งปี 

 
(11) วิเคราะห์ความส าเร็จและปัญหาของการด าเนินกิจกรรมนี้ 
ผลลพัธภ์ายหลงัจากการด าเนินกิจกรรมดงักล่าว กลุ่มลายค าพบวา่ท าใหเ้กิดผลกระทบใน

วงกวา้งหลายมิติทั้งทางดา้นบวกและดา้นลบ ซ่ึงอาจจะประมวลใหเ้ห็นในภาพรวมไดด้งัต่อไปน้ี 

ความส าเร็จที่เห็นไดเ้ด่นชดัจากการด าเนินกิจกรรม เราพบว่าเยาวชนผูเ้ขา้รับการอบรม
เกิดความตระหนักรู้ในคุณค่าของมรดกทางภูมิปัญญาล้านนา มีภูมิความรู้  สามารถถ่ายทอด
กระบวนการเรียนรู้ สู่รุ่นน้องรุ่นถัดไปได้อยา่งมีประสิทธิภาพในระดับหน่ึง และสามารถน าองค์
ความรู้ทกัษะความสามารถของตนเองออกไปมีบทบาททางการแสดงต่อชุมชน สงัคมได ้ซ่ึงประจกัษ์
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ไดใ้นเทศกาลและงานประเพณีต่างๆทั้งในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัใกลเ้คียง  

แต่อย่างไรก็ตามเราพบว่าที่ผ่านมากลุ่มลายค าจะมีความพยายามในการที่จะถ่ายทอด
มรดกทางภูมิปัญญาลา้นนาหลากหลายแขนง อาทิเช่น การตดัตุง การตีกลองปูจา การฟ้อนดาบเจิง
อกัขระธรรมลา้นนา เป็นตน้ ซ่ึงหากมองในดา้นบวกก็เป็นการดีที่ผูเ้รียนสามารถเก็บเก่ียวองคค์วามรู้
ต่างๆได้อย่างหลากหลาย แต่ผลที่เกิดขึ้นในอีกด้านหน่ึงกลับพบว่าผูเ้ขา้รับการอบรมหรือผูเ้รียนมี
ความกังวลที่จะเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ต่างๆที่ทางกลุ่มได้ถ่ายทอดให้ ผลที่ตามมาก็คือผูเ้รียนไม่
สามารถจะเรียนรู้ไดอ้ย่างครบถว้นในรายวิชาที่เปิดทุกแขนง เน่ืองจากระดับทกัษะและความสนใจ
ของผูเ้รียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน หรือในบางกรณีผูเ้รียนบา้งคนมีทกัษะและความสนใจใน
ศาสตร์และศิลป์ทุกแขนงก็ไม่สามารถน าเสนอและถ่ายทอดไดดี้เท่าที่ควร ดว้ยเหตุดงักล่าวทางกลุ่มจึง
มองว่า รูปแบบของการจดักิจกรรมหรือโครงการของกลุ่มลายค าควรที่จะมีการปรับเปล่ียน โดยมุง
เนน้ถ่ายถอดองคค์วามรู้แขนงใดแขนงหน่ึงเป็นเบื้องตน้ก่อน เพื่อที่จะท าใหผ้ลผลิตหรือผูเ้รียนที่ผ่าน
การอบรบสามารถน าเสนอองคค์วามรู้ทกัษะและถ่ายทอดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

และจากการศึกษาพบวา่มรดกทางภูมิปัญญาลา้นนาที่กลุ่มลายค าควรที่จะในความสนใจ
เป็นอนัดบัแรกก็คือ การตีกลองปูจา เน่ืองจากปัจจุบนัพบวา่ องคค์วามรู้เก่ียวกบักลองปูจาในดา้นต่างๆ
ทั้งมิติทางด้านวฒันธรรมความเช่ือและรูปแบบท่วงท านองในการบรรเลงก าลังจะเล่ือนหลายไป 
ขณะเดียวกนัที่ผ่านมากลุ่มลายค าก็พบว่า การตีกลองปูจาแบบลา้นนาที่ทางกลุ่มพยายามสืบสานและ
ถ่ายทอดออกสู่สาธารณชนนั้น สามารถบ่งบอกถึงอตัลกัษณ์ของกลุ่มไดเ้ป็นอยา่งดี ดว้ยเหตุดงักล่าว 
กลุ่มลายค าจึงมีความประสงคท์ี่จะอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนาขึ้น โดยแต่ละกิจกรรมของ
กลุ่มก็มักจะได้รับความร่วมมือและมีส่วนร่วมจากชุมชนด้วยดีเร่ือยมา แต่อย่างไรก็ตามในการ
ด าเนินการกิจกรรมการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค า ก็ยงัประสบกบัปัญหา
ต่างๆอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงปัญหาหลกัๆ ที่พบมีอยู่อยู่สองประเด็นคือ ปัญหาการขาดผูถ่้ายทอดและ
ปัญหาการขาดผู ้สืบทอด ซ่ึงถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลักที่ท  าให้การตีกลองปูจาแบบล้านนาขาด
กระบวนการสืบทอดและมีความเส่ียงอย่างมากที่องค์ความรู้ดา้นการตีกลองปูจาจะสูญหายไปจาก
สงัคม นอกเหนือไปจากนั้น ยงัพบปัญหาปลีกยอ่ยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในด าเนินการกิจกรรมการ
อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงพอจะยกตวัอยา่งให้
เห็นไดด้งัน้ี 

1) วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
 จากการที่กลุ่มลายค าในปัจจุบนัมีสมาชิกที่เป็นผูส้นใจที่จะอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตี

กลองปูจาลา้นนาจ านวนมากขึ้นทุกวนั จึงท าให้จ  านวนกลองที่จะใช้ในการสอนมีจ านวนไม่เพียง
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พอที่จะรองรับใหเ้ท่ากบัจ านวนผูส้นใจได ้โดยปัจจุบนัทางกลุ่มลายค า มีกลองชุดใหญ่เพียง 1 ชุด และ
ชุดเล็กเพยีง 5 ชุดเท่านั้น ปัญหาน้ีจึงเป็นปัญหาส าคญัในการด าเนินการกิจกรรมการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู
การตีกลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

2) การขนย้ายส่ือการเรียนรู้ล าบาก 
 เน่ืองจากลักษณะของกลองปูจาล้านนามีขนาดใหญ่และน ้ าหนักมาก เวลาขนยา้ย

กลองจึงส่งผลให้เกิดความล าบาก จ าเป็นตอ้งใชค้นหลายคนในการขนยา้ย และใชร้ถกระบะในการ
ขนส่ง จึงเป็นปัญหามากเวลาตอ้งขนยา้ยไปในสถานที่ต่างๆ เพื่อน ากลองชุดไปให้ความรู้แก่ผูส้นใจ  
ยงันอกสถานที่ ท  าใหก้ลุ่มผูส้นใจที่ไม่สามารถมาเรียนรู้เร่ืองกลองปูจาในสถานที่ที่ทางกลุ่มจดัไวใ้ห้
ถูกจ ากดัเหลือเพยีงผูท้ี่สามารถมาศึกษาไดย้งักลุ่มเท่านั้น 

 

3) ขาดเวทีการแสดง 
 ถึงแมท้างกลุ่มลายค าในปัจจุบนัจะมีจ านวนสมาชิกผูส้นใจในการเรียนรู้ที่จะอนุรักษ์

และฟ้ืนฟูก่ีตีกลองปูจาเป็นจ านวนมากก็ตาม แต่กลุ่มผูส้นใจเหล่าน้ียงัขาดแรงบนัดาลใจการที่จะศึกษา
และพฒันาฝีมือของตนเอง ทั้งน้ีเน่ืองจากขาดเวทีที่จะแสดงฝีมือ ถึงแมว้่าทางกลุ่มลายค าจะจดัให้มี
การแสดงฝีมือของเหล่าสมาชิกในวนัไหวค้รูของกลุ่มลายค าแล้วก็ตาม แต่ก็ท  าได้เพียงปีละ 1 คร้ัง
เท่านั้น หรือแม้แต่จะเป็นการแสดงที่จดัขึ้นตามเทศกาล ประเพณี ก็หาใช่ว่าวดั หรือสถานที่จดังาน   
ทุกที่จะยนิดีใหท้างกลุ่มลายค านั้นไดแ้สดง ทั้งน้ีเน่ืองจากบางสถานที่มีความชอบส่วนตวัตามกนั 

 

4) ขาดงบประมาณ 
 ถึงแมว้า่ปัจจุบนัทางกลุ่มลายค าจะมีวธีิในการหางบประมาณเพือ่การด ารงอยูข่องทาง

กลุ่มเองแลว้ก็ตาม ทั้งจากการของบประมาณไปทาง สท. เทศบาล หรือแมแ้ต่การขอจากกลุ่มเครือข่าย
สมาชิกของกลุ่มลายค าเอง แต่ทั้งการบ ารุงรักษาวสัดุอุปกรณ์ การจดัซ้ืออุปกรณ์ใหม่ ที่จ  าเป็นตอ้งใช้
เงินจ านวนมาก ก็ยงัไม่มีงบประมาณที่เพียงพอส าหรับการด าเนินการกิจกรรมการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู
การตีกลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ 


