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บทที่ 5 
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาล้านนาของกลุ่มลายค า 

ในจังหวดัเชียงใหม่ 
 

บทน้ีเป็นการศึกษาเพื่อหารูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลอง
ปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ ให้ประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมาย ซ่ึงประกอบดว้ยหัวขอ้
ดงัต่อไปน้ี 

5.1 การศึกษาเพื่อหารูปแบบและแนวทางการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนา
ของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ 

5.1.1 ปัญหาของการด าเนินการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาล้านนาของกลุ่ม
ลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ 

5.1.2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของภาคประชาชนต่อรูปแบบและแนว
ทางการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ 

5.1.3 แนวคิดหรือทฤษฏีที่เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี 
5.1.4 การศึกษาวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบและแนวทางการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการตี

กลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ 
5.2 แนวทางการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาล้านนาของกลุ่มลายค าในจงัหวดั

เชียงใหม่ 
5.2.1 โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาล้านนาของกลุ่มลายค าในจังหวดั

เชียงใหม่ 
 

ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
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5.1 การศึกษาเพื่อหารูปแบบและแนวทางการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาล้านนาของกลุ่มลายค า
ในจังหวัดเชียงใหม่ 
 

หัวขอ้น้ีเป็นการศึกษาเพื่อหารูปแบบและแนวทางการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจา
ลา้นนาของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่โดยมีขั้นตอนของการศึกษา ดงัน้ี 
 

5.1.1 ปัญหาของการด าเนินการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาล้านนาของกลุ่มลายค าในจังหวัด
เชียงใหม่ 

หวัขอ้น้ีเป็นการสรุปปัญหาด าเนินการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลาย
ค าในจงัหวดัเชียงใหม่การด าเนินการกิจกรรมการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนาของกลุ่ม
ลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ เราพบวา่ที่ผา่นมากลุ่มลายค าจะมีความพยายามในการที่จะถ่ายทอดมรดก
ทางภูมิปัญญาลา้นนาหลากหลายแขนง อาทิเช่น การตดัตุง การตีกลองปูจา การฟ้อนดาบเจิงอกัขระ
ธรรมลา้นนา เป็นตน้ ซ่ึงหากมองในดา้นบวกก็เป็นการดีที่ผูเ้รียนสามารถเก็บเก่ียวองคค์วามรู้ต่างๆได้
อยา่งหลากหลาย แต่ผลที่เกิดขึ้นในอีกดา้นหน่ึงกลบัพบวา่ผูเ้ขา้รับการอบรมหรือผูเ้รียนมีความกงัวลที่
จะเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ต่างๆที่ทางกลุ่มไดถ่้ายทอดให้ ผลที่ตามมาก็คือผูเ้รียนไม่สามารถจะเรียนรู้
ไดอ้ยา่งครบถว้นในรายวชิาที่เปิดทุกแขนง เน่ืองจากระดบัทกัษะและความสนใจของผูเ้รียนแต่ละคน
มีความแตกต่างกนั หรือในบางกรณีผูเ้รียนบา้งคนมีทกัษะและความสนใจในศาสตร์และศิลป์ทุกแขนง
ก็ไม่สามารถน าเสนอและถ่ายทอดไดดี้เท่าที่ควร ดว้ยเหตุดงักล่าวทางกลุ่มจึงมองว่า รูปแบบของการ
จดักิจกรรมหรือโครงการของกลุ่มลายค าควรที่จะมีการปรับเปล่ียน โดยมุงเน้นถ่ายถอดองคค์วามรู้
แขนงใดแขนงหน่ึงเป็นเบื้องต้นก่อน เพื่อที่จะท าให้ผลผลิตหรือผูเ้รียนที่ผ่านการอบรบสามารถ
น าเสนอองคค์วามรู้ทกัษะและถ่ายทอดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

และจากการศึกษาพบวา่มรดกทางภูมิปัญญาลา้นนาที่กลุ่มลายค าควรที่จะในความสนใจเป็น
อนัดบัแรกก็คือ การตีกลองปูจา เน่ืองจากปัจจุบนัพบวา่ องคค์วามรู้เก่ียวกบักลองปูจาในดา้นต่างๆทั้ง
มิติทางด้านวฒันธรรมความเช่ือและรูปแบบท่วงท านองในการบรรเลงก าลังจะเล่ือนหลายไป 
ขณะเดียวกนัที่ผ่านมากลุ่มลายค าก็พบว่า การตีกลองปูจาแบบล้านนาที่ทางกลุ่มพยามสืบสานและ
ถ่ายทอดออกสู่สาธารณชนนั้น สามารถบ่งบอกถึงอตัลกัษณ์ของกลุ่มไดเ้ป็นอยา่งดี ดว้ยเหตุดงักล่าว 
กลุ่มลายค าจึงมีความประสงคท์ี่จะอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนาขึ้น โดยแต่ละกิจกรรมของ
กลุ่มก็มักจะได้รับความร่วมมือและมีส่วนร่วมจากชุมชนด้วยดีเร่ือยมา แต่อย่างไรก็ตามในการ
ด าเนินการกิจกรรมการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค า ก็ยงัประสบกบัปัญหา
ต่างๆอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงปัญหาหลกัๆ ที่พบมีอยู่อยู่สองประเด็นคือ ปัญหาการขาดผูถ่้ายทอดและ
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ปัญหาการขาดผู ้สืบทอด ซ่ึงถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลักที่ท  าให้การตีกลองปูจาแบบล้านนาขาด
กระบวนการสืบทอดและมีความเส่ียงอย่างมากที่องค์ความรู้ดา้นการตีกลองปูจาจะสูญหายไปจาก
สงัคม นอกเหนือไปจากนั้น ยงัพบปัญหาปลีกยอ่ยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในด าเนินการกิจกรรมการ
อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงพอจะยกตวัอยา่งให้
เห็นไดด้งัน้ี 

1) วสัดุอุปกรณ์ไม่เพยีงพอ 
 จากการที่กลุ่มลายค าในปัจจุบนัมีสมาชิกที่เป็นผูส้นใจที่จะอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู

การตีกลองปูจาล้านนาจ านวนมากขึ้ นทุกวนั จึงท าให้จ  านวนกลองที่จะใช้ในการสอนมี
จ านวนไม่เพียงพอที่จะรองรับให้เท่ากับจ านวนผูส้นใจได้ โดยปัจจุบันทางกลุ่มลายค า มี
กลองชุดใหญ่เพียง 1 ชุด และชุดเล็กเพียง 5 ชุดเท่านั้น ปัญหาน้ีจึงเป็นปัญหาส าคญัในการ
ด าเนินการกิจกรรมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค าในจงัหวดั
เชียงใหม่ 

 
2) การขนยา้ยส่ือการเรียนรู้ล าบาก 
 เน่ืองจากลกัษณะของกลองปูจาลา้นนามีขนาดใหญ่และน ้ าหนักมาก เวลา

ขนยา้ยกลองจึงส่งผลให้เกิดความล าบาก จ าเป็นตอ้งใชค้นหลายคนในการขนยา้ย และใชร้ถ
กระบะในการขนส่ง จึงเป็นปัญหามากเวลาตอ้งขนยา้ยไปในสถานที่ต่างๆ เพือ่น ากลองชุดไป
ให้ความรู้แก่ผูส้นใจยงันอกสถานที่ ท  าให้กลุ่มผูส้นใจที่ไม่สามารถมาเรียนรู้เร่ืองกลองปูจา
ในสถานที่ที่ทางกลุ่มจดัไวใ้หถู้กจ ากดัเหลือเพยีงผูท้ี่สามารถมาศึกษาไดย้งักลุ่มเท่านั้น 

 
3) ขาดเวทีการแสดง 

 ถึงแมท้างกลุ่มลายค าในปัจจุบนัจะมีจ านวนสมาชิกผูส้นใจในการเรียนรู้ที่จะอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูก่ีตีกลองปูจาเป็นจ านวนมากก็ตาม แต่กลุ่มผูส้นใจเหล่าน้ียงัขาดแรงบนัดาลใจการที่จะศึกษา
และพฒันาฝีมือของตนเอง ทั้งน้ีเน่ืองจากขาดเวทีที่จะแสดงฝีมือ ถึงแมว้่าทางกลุ่มลายค าจะจดัให้มี
การแสดงฝีมือของเหล่าสมาชิกในวนัไหวค้รูของกลุ่มลายค าแล้วก็ตาม แต่ก็ท  าได้เพียงปีละ 1 คร้ัง
เท่านั้น หรือแมแ้ต่จะเป็นการแสดงที่จดัขึ้นตามเทศกาล ประเพณี ก็หาใช่วา่วดั หรือสถานที่จดังานทุก
ที่จะยนิดีใหท้างกลุ่มลายค านั้นไดแ้สดง ทั้งน้ีเน่ืองจากบางสถานที่มีความชอบส่วนตวัตามกนั 
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5.1.2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของภาคประชาชนต่อรูปแบบและแนวทางการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาล้านนาของกลุ่มลายค าในจังหวัดเชียงใหม่ 

 
หวัขอ้น้ีเป็นการศึกษาและเก็บขอ้มูลของภาคประชาชนและผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการตี

กลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อทราบความคิดเห็นถึงแนวทางในการจดัการ
เพื่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาล้านนาของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ ด้วยวิธีการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ในประเด็นการสนทนาเก่ียวกับแนวทางของการจดัการที่
เหมาะสมของการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็น
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสนทนาของผูใ้หข้อ้มูล 

 

ผูเ้ข้าร่วมสนทนากลุ่ม คือกลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้วิธีการคดัเลือก โดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่าง (Sampling) แบบจงใจ (Purposive Sampling) เพราะต้องการข้อมูลจากผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง
จ านวน 10 คน ประกอบดว้ย ประชาชน พระสงฆ ์นกัวชิาการ ผูน้ าชุมชน เป็นตน้ 

 

ผลการสนทนากลุ่ม สรุปไดว้า่ 
1. การจะด าเนินการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค าในจงัหวดั

เชียงใหม่ให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายได้นั้นการปลูกจิตส านึกและการสืบทอดถือเป็น
หัวใจส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้อนุรักษ์และฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาล้านนาของกลุ่มลายค าเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขึ้น 

 

2. ในการด าเนินงานอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค าในจงัหวดั
เชียงใหม่ เห็นควรประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่ต่างๆ เช่น โรงเรียน เทศบาล วดั เป็น
ตน้ 

3. กิจกรรมและด าเนินงานอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาล้านนาของกลุ่มลายค าใน
จงัหวดัเชียงใหม่ควรมุ่งเน้นไปที่เยาวชนและนักเรียนในสถานศึกษาและที่ส าคญัพระภิกษุสงฆ์ในวดั
ซ่ึงเป็นก าลงัส าคญัในการสืบทอด สร้างส านึกและความตระหนักในคุณค่าของมรดกวฒันธรรม เพื่อ
ความย ัง่ยนืต่อไป 
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5.1.3 แนวคดิหรือทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาคร้ังนี้ 
 

จากความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะตามขอ้ 5.1.2 พบว่ามีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดการ
จดัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ดงันั้นผูศึ้กษาจึงเสนอที่จะใชแ้นวคิดน้ีเป็นกระบวนการที่ใหผู้เ้ขา้ร่วมได้
เปิดสมอง เปิดใจที่จะเรียนรู้และลงมือท า ดว้ยการไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์ ไดว้เิคราะห์ทบทวนถึง
ผลที่เกิดจากประสบการณ์ที่ผ่านมาโดยเน้นการมีส่วนร่วมอยา่งเข็มแข็งของผูเ้ข้าร่วมใช้ความคิด
สร้างสรรค์และความช านาญของวิทยากรแก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้วิทยาการที่ เหมาะสมและ
สนบัสนุนติดตามผลการปฏิบตัิงานของโครงการ 
 

5.1.4 การศึกษาวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบและแนวทางการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการตีกลองปูจา
ล้านนาของกลุ่มลายค าในจังหวัดเชียงใหม่ 

 
ส่วนน้ีเป็นกระบวนการของการศึกษาวิเคราะห์เพื่อสรุปความเห็นและเลือกรูปแบบและ

แนวทางการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาล้านนาของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึงจะมี
กระบวนการของศึกษาและพจิารณา ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

 

1) จากผลการศึกษาในขอ้ 5.1.2 ในตอนที่ผ่านมานั้น ได้ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus 
group discussion) จากประชาชน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ในประเด็นการสนทนาเพื่อหารูปแบบและ
แนวทางการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาล้านนาของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการ
สนทนากลุ่มคร้ังน้ี สรุปได้ว่า การสร้างจิตส านึกและวิธีการการสืบทอดที่จะส่งผ่านไปยงัเยาวชนมี
ความส าคญัอยา่งมากในการที่จะอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค าเชียงใหม่ 
ทั้งน้ีองคก์รที่สนบัสนุนจะเป็นแรงผลกัดนัใหอ้นุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค า
เชียงใหม่ด าเนินการไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

2) ผลจากการศึกษาประวตัิความเป็นมาของกลองปูจาและพฒันาการของการตีกลองปูจา
ในดินแดนลา้นนาหรือภาคเหนือตอนบน และความเป็นมาของกลุ่มลายค าและกิจกรรมการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูการตีกลองปูจา ตลอดจนปัญหาของการด าเนินการกิจกรรมการอนุรักษก์ารตีกลองปูจาของ
กลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ในบทที่ 4 นั้น พบว่ากลองปูจาและพฒันาการของการตีกลองปูจาใน
ดินแดนลา้นนาเป็นมรดกวฒันธรรมที่คงคุณค่ายิง่สมควรแก่การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูมิใหสู้ญหายไป 

 

ดงันั้นในการพิจารณาเสนอแนวทางการด าเนินการกิจกรรมการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตี
กลองปูจาของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่เพือ่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลคร้ังน้ี ผูศึ้กษา
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ได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมส าหรับเสนอแนวทางการด าเนินการ
กิจกรรมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาของกลุ่มลายค าในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ใชรู้ปแบบของการจดัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเยาวชนในการ
ปลูกฝังจิตส านึกเยาวชนให้รักษ์ในความเป็นรากเหงา้ของตนเองซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดการจัด
กระบวนการเรียนรุ้แบบมีส่วนร่วม ดังได้เสนอไวแ้ล้วในบทที่  2 ด้วยเหตุผลและหลักการที่ว่า 
กระบวนการที่มุ่งเน้นกลุ่มเด็กและเยาวชนในการศึกษาและเรียนรู้ประวตัิความเป็นมาของกลองปูจา
ความส าคญัและพฒันาการของการตีกลองปูจาในดินแดนลา้นนารวมถึงกระบวนการสอนเก่ียวกับ
ทกัษะการตีกลองปูจาลา้นนาโดยใช้เทคนิคการสอนจากรุ่นสู่รุ่นแบบพี่สอนน้องแต่มีการประเมิน
ความถูกตอ้งโดยผูรู้้หรือพอ่ครูรวมทั้งสนบัสนุนการประยกุตแ์ละความคิดริเร่ิมสร้างสรรคเ์ก่ียวกบัการ
ตีกลองปูจาล้านนาแต่ยงัคงส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักษาความเป็นตน้ฉบบัของการตีกลองปูจา
แบบฉบบัลายค าใหค้งอยูต่่อไปได ้
 
5.2 แนวทางการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาล้านนาของกลุ่มลายค าในจังหวัดเชียงใหม่ 
 จากการศึกษาวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบและแนวทางการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการตีกลองปูจา
ลา้นนาของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่สามารถก าหนดแนวทาง ได ้2 ประเด็นและควรที่จะ
มีการขบัเคล่ือนไปพร้อมกนัทั้งสองแนวทาง ดงัน้ี 

5.2.1 แนวทางการอนุรักษ์การตีกลองปูจาล้านนาของกลุ่มลายค าในจังหวัดเชียงใหม่ โดย
ความหมายแล้ว การอนุรักษ์ หมายถึง การบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพเดิมหรือสภาพที่น ามาเอ้ือ
ประโยชน์ได ้เพือ่สร้างกระบวนการใหเ้กิดการการอนุรักษก์ารตีกลองปูจาลา้นนาอยา่งมีประสิทธิภาพ
กลุ่มลายค าจึงไดก้  าหนดโครงการเพือ่เป็นแนวทางในการขบัเคล่ือน ดงัน้ี 

 

(1) ช่ือโครงการ  “โครงการสืบสานภูมิปัญญาการตีกลองปูจาแบบลา้นนา” 
 

(2) ลักษณะของโครงการ 
โครงการน้ีเป็นโครงการที่ มุ่งเน้นการอนุรักษ์การตีกลองปูจาล้านนาของกลุ่มลายค า 

จงัหวดัเชียงใหม่ โดยโครงการน้ีจะมีการท ากิจกรรมตลอดทั้งปี โดยกิจกรรมจะมีแตกต่างกนัไป ตาม
งานเทศกาล ประเพณี ต่างๆ ที่มีการจดัขึ้นในชุมชนทอ้งถ่ินและจงัหวดัเชียงใหม่ แต่เร่ิมแรกกิจกรรมที่
ตอ้งด าเนินคือ กิจกรรมพิธีไหวค้รูลา้นนา ก๋ินออ้ผญ๋า ครุปู่ จา วนัตาครูกลองลา้นนา  เพือ่ใหศิ้ษยร์ าลึก
ถึงคุณของบรมครูแห่งศาสตร์ศิลป์กลองลา้นนาที่ตนก าลงัจะเล่าเรียน ศึกษา มีจิตส านึก มีคุณธรรม 
จริยธรรมอนัดี มีความเคารพ รัก ศรัทธา เช่ือมัน่ กิจกรรมต่อจากนั้นจะเป็นกิจกรรมการเรียนการสอน
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การตีกลองปูจาลา้นนาซ่ึงจะเป็นกิจกรรมต่อเน่ือง 3 เดือน สอนทุกๆ วนัเสาร์และอาทิตย ์รวมการสอน
ทั้งหมด 24 คร้ัง คร้ังละ 3 ชัว่โมง เม่ือกิจกรรมการเรียนการสอนเสร็จส้ิน ทางกลุ่มลายค า จะมีการน า
นกัเรียนที่ไดจ้บหลกัสูตรการเรียนการตีกลองปูจา และ เยาวชนกลุ่มลายค าเชียงใหม่ กลุ่มลายค าจะพา
นกัเรียน เยาวชน ใหอ้อกมามีบทบาททางการแสดงการตีกลองปูจาลา้นนาต่อชุมชน แสดงในพธีิกรรม
ทางศาสนาต่างๆ ในงานบุญ งานมงคล ใหมี้ส่วนร่วม จิตอาสาสมคัร กบัสงัคม ฯลฯ เป็นตน้ 

 
(3) วัตถุประสงค์ 

1. เพือ่เป็นการอนุรักษ ์สืบสาน สืบทอด ศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นลา้นนาไม่ใหห่้างหายไป
ตามกาลเวลา ไม่ให้จางหายไปกบัคนรุ่นหลงั ให้เยาวชนไดเ้ป็นเช้ือไฟ เช้ือใหม่ ที่จะคอยจุดประกาย
ใหศิ้ลป์ เสียงแห่งกลองชยั ไดด้งักงัวานตลอดไปในแผน่ดินลา้นนา 

2. น าการแสดงการตีกลองปูจา ให้ออกมามีบทบาทต่อชุมชน สังคมภายนอก ให้ไดเ้ห็น
วา่การตีกลองปูจา ไม่ไดมี้เฉพาะในวดัวาอารามเท่านั้น 

3. เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ ศรัทธา กระตุน้ความกตญัญูกตเวทิตา แก่เยาวชน ผูเ้รียน ผูสื้บ
สาน โดยใช้การตีกลองปูจา ล าน าแห่งเสียงธรรมในการโน้มน าให้เยาวชน มีจิตใจที่อ่อนหาศาสตร์
ศิลป์ลา้นนา 

4. เพือ่ใหผู้เ้รียน ผูสื้บสานมีความภาคภูมิใจ ในความรู้ ความสามารถ ภูมิรู้ ของตนเอง  
5. ฝึกให้ผูเ้รียน เยาวชนมีจิตอาสาสมัคร เป็นคนดี มีความตระหนัก เกิดจิตส านึก เห็น

คุณค่า ความส าคญัของส่ิงที่ตนก าลงัสืบสาน สานต่อฝันแห่งบรรพชน เกิดความรักษ ์หวงแหน ศิลป์ 
วถีิทอ้งถ่ินลา้นนาของตนเอง 

6. ใหเ้ยาวชนใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ ใชแ้รงใหถู้กทาง ใชพ้ลงังานใหถู้กที่ 
 

(4) การบริหารโครงการ 
คณะกรรมการด าเนินโครงการสืบสานภูมปัิญญาการตีกลองปูจาแบบล้านนา 

ของกลุ่มลายค าในจังหวัดเชียงใหม่ 
ท่ีปรึกษา 

นายอาทิตย ์   วงคส์วา่ง 
คณะกรรมการ 

นางสาวจิราพร    ปิตะกา  ประธานกลุ่มลายค า 
นางสาวยพุาพรรณ จนัทร์เป็ง รองประธานกลุ่มลายค า 
นายจตุพร  คงวฒันานนท ์ เลขานุการ 
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นายทศพล  ธิเอย้  กรรมการ 
นายธงชยั  อินชยั  กรรมการ 
นางสาวกรรณิกา ทาอินทร์ กรรมการ 

คณะกรรมการมีหน้าท่ี ดงันี ้
1.ประชุม แบ่งงาน จดัแบ่งภาระหน้าที่ในการจดัการกิจกรรมที่จะท าในโครงการน้ี 

วางแผนด าเนินการ ลงพื้นที่ส ารวจสถานที่ ส ารวจจ านวนของผูเ้รียน จดัสรรงบประมาณเพื่อให้
เพยีงพอ จดัหาอุปกรณ์ โสตทศันูปกรณ์ ใหพ้ร้อมต่อการด าเนินการ 

2.ร่วมกนัประชุมเพือ่คดัเลือก วทิยากร และท าการประสานงานติดต่อ  
3.จดัสรรทีมงานเพื่อลงพื้นที่ส ารวจจ านวนบุคคลที่จะเรียนรู้ เขา้ฝึกอบรม และจดัสรร

ทีมงานส าหรับรับงาน กิจกรรมที่ตอ้งออกไปแสดงขา้งนอกหลงัจากที่จบการเรียนการสอนแลว้ 
4.ประสานงานด้านสถานที่ วิทยากร ประสานงานเร่ืองเอกสารการด าเนินการ เอกสาร

การเรียนการสอน รวมถึงสวสัดิการต่างๆ 
5.ดูแล สนับสนุน แก้ไขปัญหา เพื่อให้วิทยากรและผูเ้รียน เกิดความสะดวกในการท า

กิจกรรมการเรียนการสอน และการแสดงตลอดทั้งปี 
 
(5) กิจกรรมอนุรักษ์การตีกลองปูจาล้านนาของกลุ่มลายค าในจังหวัดเชียงใหม่ 

1. กิจกรรมพธีิไหวค้รูลา้นนา ก๋ินออ้ผญ๋า ครุปู่ จา วนัตาครูกลองลา้นนา  
2. กิจกรรมตีกลองปูจาลา้นนา สืบฮีต สานฮอย รากเหงา้ เบา้โบราณลา้นนา  
3. กิจกรรมน าความรู้ ความสามารถ ออกสู่พื้นที่นอกบา้น นอกลานเรียนรู้ 

 

ซ่ึงแต่ละกิจกรรมจะมีรายละเอียดในการจดั วนั เวลา และสถานที่ ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 5.1 กิจกรรมโครงการอนุรักษก์ารตีกลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 
ล าดับ
ที ่

กจิกรรม วนัทีแ่ละเวลา 
จ านวนคร้ัง /
สถานที่ 

วตัถุประสงค์ของกจิกรรม 

 
1 

 
กิ จ ก ร รม พิ ธี ไห ว้ค รู
ลา้นนา ก๋ินออ้ผญ๋า ครุปู่
จา วนัตาครูกลองลา้นนา 

เดือนมกราคม  
2557 

 
จดักิจกรรมจ านวน 

1 คร้ัง 
 

จดักิจกรรมใน
สถานท่ีราชการ /

โรงเรียนชุมชนบา้น
บวกครกนอ้ย  

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

 
- เพ่ือสร้างความเช่ือมั่น ศรัทธา ให้แก่
ผูเ้รียน ให้เกิดความตระหนักในคุณค่า 
ความส าคญัของสรรพวิชาท่ีตนจะก าลัง
ไดศึ้กษา ร ่ าเรียน  
- ฝึกให้ผู ้เรียนเป็นผูมี้ความอ่อนน้อม 
ถ่อมตน มีความกตญัญูกตเวทิตาต่อบูรพ
คณาจารย ์
- ผูเ้รียนได้ซึมซับ ซึมซาบ สัมผสักับพิธี
กรรมการไหวค้รูลา้นนาแบบเบา้โบราณ 
 

 
2 

 
กิ จก รรม ตีกลอ งปู จ า
ลา้นนา สืบฮีต สานฮอย 
ราก เห ง้า  เบ้ าโบราณ
ลา้นนา 

 

เดือนมีนาคม ถึง 
เดือนพฤษภาคม 

2557 
สอนทุกๆ วนัเสาร์
และวนัอาทิตย ์

09.00 – 12.00 น.  

 
จดักิจกรรมจ านวน 
24  คร้ังคร้ังละ 3 

ชัว่โมง 
จดักิจกรรมใน
สถานท่ีราชการ / 

โรงเรียนชุมชนบวก
ครกนอ้ย  

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
/ บา้นออนหลวย อ.

แม่ออน  
จ.เชียงใหม่ และ 
ลานวดัในชุมชน 

 
- เพ่ือฝึกฝนให้ผูเ้รียน เยาวชนรุ่นใหม่ ให้
ได้มาเป็นหน่อเน้ือ เช้ือไฟ ไฟแห่งการ
สืบสานวฒันธรรมการตีกลองปูจา ไม่ให้
จางหายไปตามกาลเวลา ตามอายขุยัแห่ง
คนรุ่นก่อน 
- ให้ผูเ้รียนไดส้ัมผสั ไดเ้รียนรู้ว่ากลองปู
จา มีความส าคญั มีคุณค่า ต่อพระศาสนา 
ต่อจิตใจของคนสมยัโบราณเพียงใด 
- เพ่ือให้ เยาวชนใช้แรงให้ถูกทาง ใช้
พลงังานให้ถูกท่ี 
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ล าดับ
ที ่

กจิกรรม วนัทีแ่ละเวลา 
จ านวนคร้ัง /
สถานที่ 

วตัถุประสงค์ของกจิกรรม 

 

3 
 

กิ จ ก ร ร ม น า ค ว า ม รู้ 
ความสามารถ ออก สู่
พ้ืนท่ีนอกบา้น นอกลาน
เรียนรู้ 
กิจกรรมน้ีจะเป็นการน า
เย าวชน  ผู ้ เรี ยน  ผู ้สื บ
สาน ออกไปมีบทบาท
ท างก าร แส ด งก าร ตี
กลองปู จาล้านนา ให้
ชุมชน สังคม ไดเ้ห็น ได้
สั มผ ัส  วิ ถี ว ัฒนธรรม
ทอ้งถ่ินโดยกิจกรรมจะ
มีการออกพ้ืนท่ีท าการ
แสดง ดงัน้ี 
- การตีกลองปูจาในวัน
ก่อนถึงวันวิ -สาขบูชา 
บชูาพระศาสนา สืบสาน
วฒันธรรม 
- การตีกลองปจูาในทุกๆ 
ก่อนวนัพระ 
 
 
 
- ก ารตีกลองปู จา แห่
เทียนในวันเข้าพรรษา
และกิจกรรมงานวนัแม่
แห่งชาติ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 พ.ค. 2557 
 
 
 
 
ทุกๆ ก่อนวันพระ
ตั้งแต่เดือน พ.ค. ถึง 
ธ.ค. 2557 

 
12 ก.ค. 2557 /  
12 ส.ค. 2557 

 
 

 

 

พ้ืนท่ี สถานท่ีท่ีไป
แ ส ด ง  เ ช่ น  วั ด 
ชุมชน ฯลฯ เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วดัในชุมชนบวก
ครกนอ้ย – บา้น
ออนหลวย – บา้น
ทุ่งปันแอกและ วดั

โป่งกุ่ม 
วดัในชุมชนบวก
ครกนอ้ย – บา้น
ออนหลวย – บา้น
ทุ่งปันแอก และ วดั

โป่งกุ่ม 
โรงเรียนชุมชนบา้น
บวกครกนอ้ย / 
โรงเรียนบา้น

ออนหลวย / วดัใน
ชุมชน 

 

- หล่อหลอมเยาวชนให้กลายเป็นตน้กลา้
แห่งความดี คนดี กลา้แสดงออกในทางท่ี
ดี 
- ฝึกเยาวชนให้มีจิตอาสาสมคัร มีส่วน
ร่วมกบัชุมชน สังคม ดว้ยใจอาสา 
- ให้ เยาวชนเห็น ถึงความเก่ี ยว เน่ือง
เช่ือมโยง ความส าคญั ระหว่างกลองปจูา 
กบัพระศาสนา และชาวบา้น ชุมชน 
- ฝึกให้เยาวชนมีความรับผิดชอบ บริหาร
เวลาของตนเอง เพ่ือจะไดมี้เวลาออกมา
บริหารสังคม 
- ให้เยาวชน ผูเ้รียน มีความสามคัคี 
- เยาวชน ผูเ้รียน เกิดความภาคภูมิใจ ใน
ภูมิรู้ ความสามารถ ของตนเอง มีความ
เช่ือมัน่ ศรัทธา สามารถน าเอาองคค์วามรู้
ไปสานต่อ ต่อยอด ถ่ายทอดให้แก่ รุ่น
นอ้งรุ่นหลงัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
- สืบฮีต สานฮอย วฒันธรรมการตีกลอง
ปูจ าล้ านนาไม่ ให้ เลื อนหายไปจาก
แผน่ดินลา้นนา  
- น ากลองปูจาออกมามีบทบาทให้สังคม
และผูเ้รียนไดเ้ห็นว่า กลองปูจา สามารถ
สรรค์สร้างให้ออกมามีบทบาททางการ
แสดงนอกวดัวาอารามไดเ้หมือนกนั 
- ฝึกให้ เด็ ก มีประสบการณ์  มีทักษะ 
ความช านาญเปิดโลกทศัน์ในการเรียนรู้
เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 5.1  (ต่อ) 
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ล าดับ
ที ่

กจิกรรม วนัทีแ่ละเวลา 
จ านวนคร้ัง /
สถานที่ 

วตัถุประสงค์ของกจิกรรม 

 - การตีกลองปูจา ในวนั
ออกพรรษา 
 
 
- ก าร ตีกลองปู จ า  ตั้ ง
ธ ร ร ม ห ล ว ง เท ศ น์
มห าชาติล้ านน าและ
กิจกรรมงานวันลอย
กระทง 
 
 
 
 
- ก ารตี กลอ งปู จ า  ใน
กิจกรรมวนัพ่อแห่งชาติ
และงาน ส่ งท้าย ปี เก่ า
ตอ้นรับปีใหม่ 

10 ต.ค. 2557 
 

 
 

เดือนพฤศจิกายน 
2557 

 
 
 
 
 
 
31 ธ.ค. 2557 

บา้นทุ่งปันแอก / 
บา้นออนหลวย และ
วดัโป่งกุ่ม (สว่าง

วารี) 
วดัในชุมชนบวก
ครกนอ้ย – บา้น
ออนหลวย – บา้น
ทุ่งปันแอก และ วดั
โป่งกุ่ม / วดัโลก
โมฬี / วดัเชียงมั้น / 
บา้นออนหลวย / 
บา้นทุ่งปันแอก 
โรงเรียนบา้น

ออนหลวย อ.แม่
ออน จ.เชียงใหม่ / 

ประตูท่าแพ 

 

 
5.2.2  แนวทางการฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาล้านนาของกลุ่มลายค าในจังหวัดเชียงใหม่ การฟ้ืนฟู คือ

การร้ือฟ้ืนส่ิงที่หายไป เลิกไป หรือก าลงัจะเลิก ให้กลบัมาเป็นประโยชน์  การฟ้ืนฟูการตีกลองปูจา
ลา้นนาของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่จึงควรเป็นการร้ือฟ้ืนการตีกลองปูจาลา้นนาให้แข็งแกร่ง
กลบัมาสู่ชุมชนอีกคร้ังตลอดจนมีการสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมใหค้นไดเ้ห็นคุณค่า จากการศึกษาพบวา่
กระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรมการตีกลองปูจาในอดีตจนถึงปัจจุบนัแสดงให้เห็นถึงลักษณะการ
เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะจุดมุ่งหมายหลกัดั้งเดิมของการตีกลองปูจาคือเพื่อใช้
ประกอบพธีิกรรมทางศาสนาและเป็นกระบวนการส่ือสารภายในชุมชนไดสู้ญหายไปแต่ปรากฏวา่การ
ตีกลองปูจาไดส้ร้างคุณค่าดา้นเศรษฐกิจเพิม่เติมขึ้นมา อนัมาจากรายไดจ้ากการแสดงการบรรเลงกลอง
ปูจาในงานทางวฒันธรรมและเทศการต่างๆ ที่สัมพนัธ์กบักิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐ 
ดงันั้นแนวทางที่จะท าใหก้ลองปูจากลบัมาสู่ชุมชนอีกคร้ังก็คือการฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาขึ้นมาใหม่ทั้ง
ในรูปแบบและบริบททางสังคม โดยอาจจะจดัท าโครงการที่มุ่งเน้นการถ่ายถอดการตีกลองปูจาจาก
เครือข่ายกลุ่มลายค าสู่สถาบนัทางศาสนา อาทิเช่น โครงการถวายความรู้การตีกลองปูจาสู่พระภิกษุ
สงฆส์ามเณร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางที่ 5.1  (ต่อ) 



 

 

 106 

 

(1) ช่ือโครงการ “โครงการถวายคืนความรู้การตีกลองปูจาสู่พระภิกษุสงฆส์ามเณร” 
 

(2) ลักษณะของโครงการ 

จากการศึกษาท าให้ทราบถึงสภาพปัญหาของการตีกลองปูจาในปัจจุบนัใน พบว่า มี
ปัญหาหลกัๆอยูส่องประเด็นคือ ปัญหาการขาดผูถ่้ายทอดและปัญหาการขาดผูสื้บทอด ซ่ึงถือไดว้า่เป็น
ปัจจยัหลกัที่ท  าให้การตีกลองปูจาแบบลา้นนาขาดกระบวนการสืบทอดและมีความเส่ียงอยา่งมากที่
องค์ความรู้ดา้นการตีกลองปูจาจะสูญหายไปจากสังคมโครงการถวายคืนความรู้การตีกลองปูจาสู่
พระภิกษุสงฆส์ามเณร จึงเป็นโครงการหน่ึงที่มุ่งหวงัใหเ้กิดกระบวนการฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาขึ้นอยา่ง
ย ัง่ยนื โดยการมองถึงวธีิการถ่ายทอดองคค์วามรู้การตีกลองปูจาในบริทบของสงัคมชาวลา้นนาในอดีต 
ซ่ึงโดยมากจะเกิดขึ้นจากวดัโดยพระสงฆ์ผูมี้องคค์วามรู้ดา้นการตีกลองปูจาจะถ่ายทอดให้พระภิกษุ
สามเณรหรือ ขะโยม (เด็กวดั) ภายในวดัเดียวกนัเป็นหลกั โดยช่วงเวลาของการเรียนรู้ก็คือช่วงเวลา 3 
เดือนระหว่างการจ าพรรษา โดยหน่ึงอาทิตยก์็มกัจะมีการตีกลองปูจาอยา่งน้อยสองวนั  คือ วนัโกน
และวนัพระ แต่ปัจจุบันเรากลับพบว่าพระภิกษุสงฆ์สามเณรตามวดัต่างๆในล้านนาส่วนมากไม่
สามารถตีกลองปูจาได้ และส่งผลให้ไม่สามารถสืบทอดการตีกลองปูจาภายใตบ้ริบทสังคมแบบ
ดงัเดิมไดอี้กต่อไป ดว้ยเหตุดงักล่าวกลุ่มลายค าในฐานะเครือข่ายที่ด าเนินการขบัเคล่ือนการสืบสาน 
สืบทอด ศิลปวฒันธรรมลา้นนา จึงมีปณิธานที่ฟ้ืนฟูองคค์วามรู้กลองปูจาใหก้ลบัคืนสู่สงัคมลา้นนาอีก
คร้ัง โดยมุ่งเน้นถ่ายถอดผา่นทางพระภิกษุสงฆ์สาเณรตามวดัต่างๆเป็นเบื้องตน้ เพื่อที่จะสามารถสร้าง
วถีิการถ่ายถอดองคค์วามรู้ดา้นการตีกลองปูจาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนืสืบไป โดยมีวิธีการ
คือกลุ่มลายค าจะเดินสายเข้าไปตามวดัต่างๆในแต่ละพื้นที่  เพื่อจดักิจกรรมฟ้ืนฟูการตีกลองปูจา
ร่วมกบัพระภิกษุสามเณร ในช่วงวนัดาและวนัศีล (วนัโกน, วนัพระ)ในระหว่างการเขา้พรรษา โดย
ก าหนดช่วงเวลา 3 เดือน เพื่อให้พระภิกษุสามารถตีกลองปูจาได้อย่างถูกตอ้งและสามารถเป็นผู ้
ถ่ายทอดไดอ้ยา่งมีแบบแผน 

 

(3) วัตถุประสงค์ 
1. เพือ่เป็นการฟ้ืนฟูการตีกลองปูจา ใหก้ลบัคืนมามีบทบาทในสงัคมลา้นนาไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
2. เพื่อเกิดการบูรณาการร่วมกนัระหว่างกลุ่มลายค าและพระภิกษุสงฆ์สามเณรในการที่

จะฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาแบบลา้นนาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีแบบแผน 
3. เพื่อสร้างรูปแบบและแนวทางในการฟ้ืนฟูมรดกทางวฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอนั

จะเป็นตน้แบบใหก้บักระบวนการจดัการศิลปวฒันธรรมแขนงอ่ืนๆต่อไป 
(4) การบริหารโครงการ 

คณะกรรมการด าเนินโครงการสืบสานภูมปัิญญาการตีกลองปูจาแบบล้านนา 
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ของกลุ่มลายค าในจังหวัดเชียงใหม่ 
ท่ีปรึกษา 

นายอาทิตย ์   วงคส์วา่ง 
คณะกรรมการ 

นางสาวจิราพร    ปิตะกา  ประธานกลุ่มลายค า 
นางสาวยพุาพรรณ จนัทร์เป็ง รองประธานกลุ่มลายค า 
นายจตุพร  คงวฒันานนท ์ เลขานุการ 
นายทศพล  ธิเอย้  กรรมการ 
นายธงชยั  อินชยั  กรรมการ 
นางสาวกรรณิกา ทาอินทร์ กรรมการ 

คณะกรรมการมีหน้าท่ี ดงันี ้
1.ประชุม แบ่งงาน จดัแบ่งภาระหน้าที่ในการจดัการกิจกรรมที่จะท าในโครงการน้ี 

วางแผนด าเนินการ ลงพื้นที่ส ารวจสถานที่ ส ารวจจ านวนของพระภิกษุสงฆ์สามเณรที่จะเขา้ร่วม
โครงการ จัดสรรงบประมาณเพื่อให้เพียงพอ จัดหาอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ ให้พร้อมต่อการ
ด าเนินการ 

2.ร่วมกนัประชุมเพือ่คดัเลือก วทิยากร และท าการประสานงานติดต่อ  
3.ประสานงานด้านสถานที่ วิทยากร ประสานงานเร่ืองเอกสารการด าเนินการ เอกสาร

การเรียนการสอน รวมถึงสวสัดิการต่างๆ 
4.ดูแล สนับสนุน แกไ้ขปัญหา เพื่อให้วิทยากรและผูเ้ขา้ร่วมโครงการ เกิดความสะดวก

ในการท ากิจกรรมการถ่ายถอดองคค์วามรู้  
 
(5) กิจกรรมฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาล้านนาของกลุ่มลายค าในจังหวัดเชียงใหม่ 

1. กิจกรรม “พทุธศาสนาในลา้นนากบัเสียงกลองปูจาที่แผว่เบา” 
2. กิจกรรม “เอาเสียงกลองปูจา ป๊ิกคืนมาในวนัศิล” 

 

ซ่ึงแต่ละกิจกรรมจะมีรายละเอียดในการจดั วนั เวลา และสถานที่ ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 5.2 กิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ล าดับ
ที ่

กจิกรรม วนัทีแ่ละเวลา 
จ านวนคร้ัง /
สถานที่ 

วตัถุประสงค์ของกจิกรรม 

 
1 

 
กิ จ ก ร ร ม  “ พุ ท ธ
ศาสนาในลา้นนากบั
เสียงกลองปจูาท่ีแผ่ว
เบา” 

เดือนมิถุนายน  
2557 

 
จดักิจกรรมจ านวน 

1 คร้ัง 
 

จดักิจกรรมใน
บริเวณลานวดั
ประจ าชุมชม 

 

 
- เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันในเบ้ืองต้น 
ให้เกิดความตระหนักในคุณค่า ความส าคญั
ของกลองปูจากับสังคมล้านภายใต้บริบท
ทางพุทธศาสนา 
 - เพ่ือเตรียมความพร้อมในการบูรณาการ
ร่วมกนัในการฟ้ืนฟกูารตีกลองปจูา 

 
2 

 
กิจกรรม “เอาเสียง
กลองปูจา ป๊ิกคืนมา
ในวนัศิล” 

 

ระยะเวลา 3 
เดือนในช่วง
เขา้พรรษา
ตั้งแต่เดือน
กรกฏาคม ถึง 
เดือนตุลาคม 

2557 
ด าเนิน

กิจกรรมในทุก
วนัโกนและ
วนัพระวนั 

15.00 – 17.00 
น.  

 
จดักิจกรรมจ านวน 
22  คร้ังคร้ังละ 3 

ชัว่โมง 
จดักิจกรรมใน
บริเวณลานวดั
ประจ าชุมชม 

 
 

 
- เพ่ือถ่ายทอดวฒันธรรมการตีกลองปูจา 
ให้ แ ก่ผู ้เข้า ร่วมโครงการ ให้ ส ามารถ
น าเสนอได้อย่างถูกต้อง และสืบทอดได้
อยา่งมีแบบแผน 
 
- เพ่ือให้ผู ้เข้าร่วมโครงการ ได้เรียนรู้ว่า
กลองปูจา มีความส าคัญ มีคุณค่า ต่อพระ
ศาสนา ต่อจิตใจของคนล้านนาในอดีต
เพียงใด 
 
 
 
 
 

 

 
 


