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บทที่ 6 
สรุป อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 
6.1 สรุปผลการศึกษา 
 

ในการศึกษาเร่ือง “การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค าในจงัหวดั
เชียงใหม่” ในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาประวตัิความเป็นมาของกลองปูจาและพฒันาการของ
การตีกลองปูจาในดินแดนล้านนาหรือภาคเหนือตอนบน  รวมทั้งความเป็นมาของกลุ่มลายค าและ
กิจกรรมการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจา ตลอดจนปัญหาของการด าเนินการกิจกรรมการอนุรักษ์
การตีกลองปูจาของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งน้ีเพือ่เสนอแนวทางการด าเนินการกิจกรรมการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซ่ึงขอ้มูลที่รวบรวมและส ารวจได้ทั้งจากเอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ และ
ส ารวจพื้นที่ โดยเก็บขอ้มูลจากประชาชน ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

กลองปูจา (Klong Phu Cha Lanna) เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองตี ซ่ึงจดัอยูใ่นดนตรีที่
ใช้ในพิธีกรรม ศาสนา ความศรัทธาและความเช่ือ ถือว่าเป็นกลองมงคลของล้านนา กลองบูชาหรือ
กลองปูจานั้น เป็น 1 ใน 5 กลองในต านานประวติัศาสตร์พื้นบา้นภาคเหนือ เป็นกลอง 2 หน้า เป็น
กลองหลวง ศกัด์ิสิทธ์ิทางศาสนา กล่องหวัใจกลองลงอกัขระเรียกวา่ ยนัตน์ ้ าเตา้ เป็นกลองชุม (มีกลอง
ขนาดต่างๆรวมกัน) มีกลองหลวงพร้อมกลองเล็กส าหรับใช้ไล่เสียงเป็นบริวาร ค  าว่า กลองบูชา 
ภาษาไทยและอกัขระวิธีเขียนอกัษรธรรมที่ใชอ้ยา่งเดียวกนัแต่อ่านออกเสียงต่างกนัที่ว่า “กลองบูชา 
กบั “ก๋องปู่ จา” กลองปูจา (ก๋องปู่ จา) เป็นดนตรีชนิดเคร่ืองกระทบประเภทเคร่ืองหนงั ใชตี้บรรเลงดว้ย
ท่อนไม ้ ในอดีตกลองปูจาเป็นส่ิงที่มีความส าคญัในประเพณีพธีิกรรมเป็นเคร่ืองมือส่ือสารในสังคม
แบบจารีตลา้นนาใชตี้เพื่อบ่งบอกสัญญาณและกิจกรรมต่างๆในชุมชน แต่ปัจจุบนักลองปูจาถูกลด
บทบาทลง เน่ือจากมีเทคโนโลยกีารส่ือสารรูปแบบใหม่เขา้มาแทนที่เช่น หอกระจายข่าว หอระฆัง 
โทรศพัท ์โทรทศัน์ วทิยชุุมชน เป็นตน้ ดงันั้น จึงมีการพยายามพฒันาใหก้ลองปูจามีบทบาทเพิม่จากที่
เป็นอยู ่จากการเคยเป็นกลองที่ตั้งอยูก่บัที่ก็ถูกท าให้ เคล่ือนยา้ยน าเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ น าเขา้
ขบวนแห่ เป็น กลองเพื่อใชเ้ปิดพธีิ เปิดงานต่างๆ ใชเ้ป็นเคร่ืองประกอบจงัหวะเพื่อความบนัเทิง และ
ยงัมีการประยกุตเ์ขา้ประสมวงออร์เคสตา้ ใชเ้ป็นเคร่ืองประกอบจงัหวะประสมวงดนตรีพื้นเมือง ใช้
เป็นเคร่ืองประกอบจังหวะประสมวงโยธวาทิตหรือแม้แต่การน ากลองปูจามาแข่งขันอีกด้วย
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ในปีพุทธศกัราช 2534 มีการรวมกลุ่มกนัของนกัศึกษาที่มีใจรักในศิลปวฒันธรรมลา้นนา
รวมถึงมีอุดมการณ์ในการสืบทอดศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นลา้นนา เกิดขึ้น ภายใตช่ื้อ “กลุ่มลายค า”
โดยเกิดขึ้นคร้ังแรก  ณ เรือนอนุสารสุนทร วิทยาลยัครูเชียงใหม่ หรือ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
ในปัจจุบัน มี รองศาสตราจารยป์รีชา สุทธปรีดา ผูช่้วยศาสตราจารยจิ์นตนา มัธยมบุรุษ ผูช่้วย
ศาสตราจารยล์มูล จนัทร์หอม และอาจารยย์พุิน เข็มมุกด์ ไดใ้ห้ความเมตตาสนับสนุนให้มีสถานที่
ปฏิบติังานอยู่ ณ เรือนอนุสารสุนทรได้รับความเมตตาจาก พ่อไกรศรี นิมมานเหมินท ์ปราชญ์แห่ง
ลา้นนา ตั้งช่ือให้ว่า “กลุ่มลายค า” โดยกลุ่มดงักล่าวมีพนัธกิจร่วมกนัคือการสร้างสรรค ์และสืบสาน
ลายศิลป์ ลายฟ้อนนาฏลีลา ลายดนตรี ลายช่างภูมิปัญญา และลายขบัขานของลา้นนาให้คงอยูสื่บไป มี
ท  าหน้าที่อนุรักษแ์ละเผยแพร่การแสดงศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นลา้นนาและสืบทอดภูมิปัญญาต่างๆ 
เช่น ฟ้อนดาบอกัขระลา้นนา การฟ้อนผางประทีปแบบไทล้ือ ฟ้อนหางนกยงูไทเขิน ฟ้อนกา้ลายแบบ
ตน้ฉบบั สืบสานประเพณีพธีิกรรมการไหวค้รูศิลปะลา้นนาแบบโบราณและการตีกลองปูจาลา้นนาที่
ไดรั้บการถ่ายทอดจากพอ่ครูแม่ครูสู่สาธารณะชน  

ที่ผ่านมาถึงแม้ว่ากลุ่มลายค าจะมีพนัธกิจในการอนุรักษ์สืบสานมรดกทางวฒันธรรม
ลา้นนาไวด้ว้ยกนัหลากหลายแขนงอาทิเช่น การตดัตุง การตีกลองปูจา การฟ้อนดาบเจิงอกัขระธรรม
ลา้นนา เป็นตน้ แต่อยา่งไรก็ตามกลุ่มลายค ากลบัมองวา่วฒันธรรมและองคค์วามรู้เก่ียวกบัการตีกลอง
ปูจาควรที่จะไดรั้บความสนใจและเอาใจใส่เป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากปัญหาที่กล่าวมาแต่ขา้งตน้แลว้ว่า
กลองปูจาแบบลา้นนาอยูใ่นวิกฤตการณ์ของความสุ่มเส่ียงที่จะเลือนหายไป ดว้ยเหตุดงักล่าวจึงเป็น
ที่มาของการศึกษาในคร้ังน้ี โดยการมุ่งเน้นในการคน้หารูปแบบและแนวทางในการการอนุรักษแ์ละ
ฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค าจงัหวดัเชียงใหม่ ให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ภายใตก้ารมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ผลของการศึกษาสรุปไดว้า่สามารถก าหนดแนวทาง ได ้2 แนวทางหลกัๆและควรที่จะมี
การขบัเคล่ือนไปพร้อมกนัทั้งสองแนวทางภายใตแ้นวคิดการจดัการเรียนรู้ ได้แก่ (1) แนวทางการ
อนุรักษก์ารตีกลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ และ (2) แนวทางการฟ้ืนฟูการตี
กลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งน้ีทั้งสองแนวทางควรตอ้งมีจดัโครงการเพื่อ
สามารถขบัเคล่ือนแนวทางดงักล่าวให้ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงได้แก่โครงการ 
“สืบสานภูมิปัญญาการตีกลองปูจาแบบล้านนา”และโครงการ “ถวายคืนความรู้การตีกลองปูจาสู่
พระภิกษุสงฆส์ามเณร” เป็นตน้ 
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6.2 อภิปรายผล 
การศึกษาเร่ือง “การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค าในจงัหวดั

เชียงใหม่” ผูว้จิยัอภิปรายผลในประเด็นดงัน้ี  
การรักษาความเส่ือมสลายทางศิลปวฒันธรรมลา้นนาให้กลบัคงสภาพเดิมนั้น เป็นเร่ือง

จ าเป็นและเร่งด่วนส าหรับการอนุรักษ ์สืบสานและฟ้ืนฟูใหด้ ารงอยูคู่่สังคมลา้นนา ดว้ยเหตุน้ี เราควร
สร้างการเห็นคุณค่าศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ซ่ึงการทีศ่ิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินจ านวนมากไดเ้ส่ือมสลาย
ไป เน่ืองจากประชาชนในทอ้งถ่ินหรือชุมชนไม่เห็นคุณค่าศิลปวฒันธรรมดงักล่าว รวมถึงการตีกลอง
ปูจาลา้นนานาของกลุ่มลายค า จงัหวดัเชียงใหม่ ดงันั้น ก็ควรให้ความส าคญัในการท าให้ประชาชน
ตระหนกัถึงคุณค่าศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน โดยแบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ  

 

(1) ด้านการปลูกฝังจิตส านึกเยาวชนให้รักษ์ในความเป็นรากเหงา้ของตนเอง แนวทาง
ของกระบวนการที่มุ่งเนน้กลุ่มเด็กและเยาวชนในการศึกษาและเรียนรู้ประวติัความเป็นมาของกลองปู
จา ความส าคญัและพฒันาการของการตีกลองปูจาในดินแดนลา้นนา รวมถึงกระบวนการสอนเก่ียวกบั
ทกัษะการตีกลองปูจาลา้นนา โดยใชเ้ทคนิคการสอนจากรุ่นสู่รุ่น แบบพี่สอนน้อง แต่มีการประเมิน
ความถูกตอ้งโดยผูรู้้หรือพ่อครู รวมทั้งสนับสนุนการประยกุต์และความคิดริเร่ิมสร้างสรรคเ์ก่ียวกับ
การตีกลองปูจาลา้นนา แต่ยงัคงส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชนรักษาความเป็นตน้ฉบบัของการตีกลองปูจา
แบบฉบบัลายค าใหค้งอยู ่โดยมีการขยายวงกวา้งในการใหค้วามรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการตีกลองปู
จาลา้นนาอยา่งต่อเน่ือง 

 

(2) ดา้นการด าเนินการกิจกรรมการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนา การสร้างเวที
และการเผยแพร่การตีกลองปูจาลา้นนาของกลุ่มลายค า จงัหวดัเชียงใหม่ เร่ิมจากการให้ความร่วมมือ
ในกลุ่มลายค า จงัหวดัเชียงใหม่ ขยายกลุ่มลายค าให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเผยแพร่การตีกลอง
ลา้นนาเป็นวงกวา้งมากขึ้น กลุ่มลายค ามีการเขา้ร่วมกบัชุมชนในการเผยแพร่การตีกลองปูจาลา้นนา
และมีการแสดงเพือ่เผยแพร่ศิลปะการตีกลองปูจาอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ ทั้งน้ีควรมีคนในชุมชนไดมี้ส่วน
ร่วมในการเผยแพร่การตีกลองปูจาล้านนาเพื่อกระตุน้ให้ชุมชนเกิดความสนใจ ให้ความส าคญักับ
ศิลปะพื้นบา้นชนิดน้ี รวมทั้งสนบัสนุนกิจกรรมการตีกลองปูจาลา้นนาใหเ้ป็นกิจกรรมที่เป็นส่วนหน่ึง
ของชุมชน และมีการสร้างเวทีในการเผยแพร่ที่ชัดเจนเป็นหลักแหล่ง มีการสานต่อในการฝึกฝน
ปฏิบติั พฒันาฝีมือการตีกลองปูจาลา้นนาอยูเ่สมอ 

 

(3) ด้านแนวทางการด าเนินการกิจกรรมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาของกลุ่ม
ลายค าในจงัหวดัเชียงใหม่เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลุ่มลายค าจะมีบทบาทหนา้ที่ใน
การสนับสนุนการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนาอยา่งชดัเจน รวมถึงกลุ่มลายค าตอ้งเขา้ไป
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เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัความส าคญัของการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนาและทกัษะต่างๆ
มากขึ้นโดย วดั มีบทบาทเป็นศูนยก์ลางและเป็นศูนยร์วมของชุมชนในการช้ีให้ความส าคญักบัการตี
กลองปูจาลา้นนามากขึ้น  และควรมีการบูรณาการในกิจกรรมภายในวดั อาทิ ส่งเสริมกิจกรรมการตี
กลองปูจาลา้นนาในการจดัการเรียนการสอนในหลกัศูนยพ์ระพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์ ใชต้ีในประเพณี
เทศน์มหาชาติ ในขณะเดียวกนั ชุมชน นั้น ควรมีการผนวกการตีกลองปูจาในกิจกรรมของชุมชน อาทิ 
การน ากลองปูจาลา้นนามาประกอบกบัขบวนต่างๆที่เก่ียวขอ้งกบัศาสนา รวมไปถึงงานประเพณีต่างๆ 
เช่น ประเพณียี่เป็ง งานไทล้ือ งานขบวนแห่ที่ส าคัญเก่ียวกับการเฉลิมฉลองราชพิธีต่างๆ แห่
พระพุทธรูปในประเพณีสงกรานต ์เป็นตน้ ทางดา้นสถานศึกษานั้น ควรให้การสนับสนุนให้กลองปู
จามีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีศิลปวฒันธรรมประจ าปี ทางด้านสถานศึกษามีบทบาทในการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมดงักล่าวเช่นกนั 

 

กลุ่มลายค า จงัหวดัเชียงใหม่และทุกภาคส่วนควรมีส่วนร่วมในการจดัการแข่งขนัการตี
กลองปูจาลา้นนาเป็นแนวทางหน่ึง เพื่อเป็นแรงกระตุน้การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาให้มาก
ยิง่ขึ้น เพราะการแข่งขนัการตีกลองปูจาล้านนานั้น ให้ผลประโยชน์ในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการตี
กลองปูจาลา้นนาได ้หลายประการ เป็นการสร้างแรงกระตุน้ให้เยาวชนหันมาสนใจศิลปวฒันธรรม
เกิดความกระตือรือร้นในการฝึกซ้อม ฝีมือของตนเองอีก พร้อมทั้งสามารถสร้างความสามคัคีในหมู่
คณะการจดัการแข่งขนันั้น ซ่ึงสามารถดึงดูดความสนใจไดเ้ป็นวงกวา้งจากการประชาสัมพนัธ์  ที่
ส าคญัที่สุด คือ เป็นการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่การตีกลองปูจาลา้นนาได ้

   

การที่จะท าให้พัฒนาการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาล้านนาที่สามารถน าไป
ปฏิบติัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้น ควรมีการปฏิบติัอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนาอยา่ง
ต่อเน่ือง สม ่ าเสมอ และขยายวงกวา้งในการเผยแพร่ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาล้านนาให้
เพิม่ขึ้นต่อไป 

 
6.3 ข้อเสนอแนะ  
 

(1) กลุ่มลายค า จังหวดัเชียงใหม่และผู ้ที่ เก่ียวข้อง ควรให้การส่งเสริมมีการศึกษา
ศิลปวฒันธรรมและศิลปะการตีกลองปูจาล้านนา โดยการสอดแทรกเน้ือหาและกิจกรรมเชิง
ศิลปวฒันธรรมการตีกลองปูจาลา้นนาลงในหลกัสูตรการเรียนการสอน และใหส้ถานศึกษาในแต่ละ
ชุมชนเป็นแกนหลกัในการจดักิจกรรมต่างๆ ในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมศิลปวฒันธรรม เช่น การเชิญ
ครูภูมิปัญญามาให้ความรู้กบันักเรียน การน าผลงานของศิลปินไปแสดงในสถานศึกษา และการจดั
แหล่งเรียนรู้เชิงวฒันธรรมไวภ้ายในทอ้งถ่ิน 
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(2) ควรส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเก่ียวขอ้ง ให้สนับสนุนและให้ความส าคญั
ในการแสดงและการเผยแพร่ในดา้นศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินมากขึ้น รวมทั้งการตีกลองโบราณลา้นนา 
ศิลปะการแสดงโบราณ เพือ่เป็นการสนบัสนุนผลงานดา้นศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ินต่างๆ 

(3) การผลิตส่ือเพื่อส่งเสริมศิลปวฒันธรรม โดยการสนับสนุนเงินทุนให้กบักลุ่มเยาวชน
และกลุ่มคนที่มีความเก่ียวขอ้งกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรม เพื่อจดัท าส่ือที่มีคุณภาพ
ส าหรับการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมลา้นนา โดยอาจจะมีหลกัเกณ์ใ์นการสนับสนุนที่ชดัเจน รวมทั้ง
อาจจะเป็นรูปแบบการพิจารณาเป็นรายโครงการ และใช้ส่ือที่หลากหลายในการเผยแพร่
ศิลปวฒันธรรมล้านนา รวมทั้งการตีกลองปูจาลา้นนา เช่น ภาพยนตร์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองสั้ น 
ละคร เป็นตน้ 

(4) กลุ่มลายค า มีส่วนร่วมในการสร้างวฒันธรรมที่ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่ดี
เก่ียวกบัการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและการตีกลองปูจาลา้นนาในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

 

การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการตีกลองปูจาลา้นนาตอ้งอาศยักลุ่มคน และคนที่มีใจรักษแ์ละตอ้ง
ชดัเจนในส่ิงที่จะท าการสืบสาน สร้างสรรค ์สืบทอด และเผยแพร่ให้เป็นส่ิงส าคญั ทั้งน้ีเพื่อเป็นการ
อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูศิลปะการตีกลองปูจาลา้นนาใหค้งอยูเ่ป็นอตัลกัษณ์หน่ึงของดินแดนลา้นนาสืบไป 


