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บทคดัย่อ 
วิทยานิพนธ์เร่ือง  “การจดัการอนุรักษ์และพฒันาวงป่ีพาทย์ล้านนาในจงัหวดัเชียงใหม่เพื่อ

การสืบทอดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมา องค์ประกอบ 
คุณลกัษณะ  และคุณค่าของวงป่ีพาทยล์า้นนา  รวมทั้งศึกษาสภาพการณ์และวิเคราะห์ปัญหาของการ
ด าเนินการของวงป่ีพาทยล์้านนาในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อน าเสนอเป็นตวัอย่างรูปแบบและวิธีการ
จดัการอนุรักษ์และพฒันาวงป่ีพาทยล์้านนาเพื่อการสืบทอดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม ส าหรับวงป่ี
พาทยล์า้นนาอ่ืนๆ ท าการศึกษาโดยวิธีการเก็บขอ้มูลภาคเอกสารและภาคสนาม  ใช้วิธีการสัมภาษณ์
แบบไม่มีโครงสร้าง และแนวความคิดทางมานุษยดนตรีวทิยา ผลการศึกษาพบวา่  วงป่ีพาทยล์า้นนามี
ช่ือเรียกตามภาษาทอ้งถ่ินภาคเหนือว่า “ป้าดก๊อง” หรือ “วงป้าด”หมายถึงเคร่ืองดนตรีสองชนิด คือ  
“ระนาดและฆอ้ง”  ซ่ึงปรากฏหลกัฐานทางประวติัศาสตร์อนัแสดงถึงการด ารงอยูใ่นดินแดนลา้นนา
มาชา้นาน  และมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัวิถีการด ารงชีวติ ประเพณี พิธีกรรมความเช่ือของผูค้นใน
ดินแดนลา้นนา องคป์ระกอบและคุณลกัษณะของวงป่ีพาทยล์า้นนามีรูปแบบการประสมวงของเคร่ือง
ดนตรีท่ีมีมาแต่ดัง่เดิม  ต่อมามีพฒันาการโดยการประสมวงรูปแบบวงดนตรีไทยภาคกลาง  ซ่ึงเป็นผล
มาจากอิทธิพลดนตรีจากราชส านกัสยามผา่นคุม้หลวงเชียงใหม่และเขา้สู่สังคมชุมชนเชียงใหม่จนเป็น
รูปแบบท่ีสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั แต่เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนัท าให้บริบททาง
สังคมของจงัหวดัเชียงใหม่เปล่ียนแปลง  การขยายตวัจากสังคมเมืองสู่นอกเมืองอยา่งรวดเร็ว  ส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผูค้นตลอดถึงขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปะและวฒันธรรม
เชียงใหม่รวมถึงวฒันธรรมวงดนตรีป่ีพาทยล์้านนาจึงตอ้งปรับตวัให้สามารถอยู่รอดในสภาวะการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม วงป่ีพาทยล์้านนาบางคณะยงัมีรูปแบบดั้ งเดิม ไม่เปิดรับการพฒันาวงใน
รูปแบบของการประยุกต์  ขาดการจดัการองค์ความรู้และพฒันาในส่วนของการประสมวง  เทคนิค
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และบทเพลงท่ีใชใ้นการบรรเลง  เม่ือไม่สามารถพฒันาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูฟั้งและ
ผูว้่าจา้ง  จึงเป็นสาเหตุท าให้ไม่ได้รับความนิยม  ส่งผลต่อปริมาณงานและรายได้ท่ีน้อยลง  จนไม่
สามารถด ารงอยูแ่ละเส่ียงต่อการลม้เลิกวงไป  ผูว้จิยัจึงน าเสนอรูปแบบและวิธีการจดัการอนุรักษแ์ละ
พฒันาวงป่ีพาทยล์า้นนาเพื่อการสืบทอดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม  เป็น 2 ส่วน คือ การจดัการอนุรักษ์
วงป่ีพาทย์ล้านนาโดยใช้เคร่ืองดนตรีพื้นเมืองในวงป่ีพาทย์ล้านนาทุกเคร่ืองมือ  รวมถึงบทเพลง
พื้นเมืองทัว่ไปและบทเพลงพื้นเมืองท่ีใช้ประกอบพิธีกรรม  เพื่อคงส าเนียงเสียงทางดนตรีท่ีเป็นอตั
ลกัษณ์ทางวฒันธรรมลา้นนา และการจดัการพฒันาวงป่ีพาทยล์า้นนาโดยน าเคร่ืองดนตรีสากลเขา้ร่วม
ประยุกต ์มีการจดัวางองคป์ระกอบของเคร่ืองดนตรีตามคุณลกัษณะและศกัยภาพของเคร่ืองดนตรีนั้น 
ๆ พฒันาทางเทคนิคการบรรเลง  การเรียบเรียงบทเพลงและก าหนดบทเพลงท่ีใชใ้นการบรรเลงใหร่้วม
สมยัมากข้ึน 
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ABSTRACT 
This thesis is study about the conservation and  developing management for  inheritance  cultural 
indentity  of  Lanna Pi Phat  ensemble  in  Chiang Mai province. The aims of this study are 
historical study, factor, quality and worthy of Lanna Pi Phat ensemble as well as situation and 
problem in case selected ensembles. These are for the other Lanna Pi Phat ensembles to know how 
to develop themselves. The research analyzes through a qualitative approach, as well as, 
unstructured interviewing and ethnomusicological approach. The study revealed that: Lanna Pi Phat 
is called in local northern language that “Pad Kong” or “Wong Pad” which are two instruments such 
as gamelan and gong. Pad Kong was an ancient Lanna musical instrument which related to Lanna 
history according to the historically inscribed evidence, Chiang Mai local legend, culture, belief and 
ritual. There is original constituent of instrument and characterization. The development of Thai 
instrument from central of Siam; the king’s household, effects to ensemble form through the 
residence of prince in the north of Thailand (KumLaung) nowadays. Since the prosperity and 
economic growth, the expansion from central to suburb, make the way of life in Chiangmai changes 
which effect to customs, traditions, arts and cultures including Lanna Pi Phat ensembles adjustment. 
Some ensembles are preservative and unacceptable development of applying contemporary, lack of 
knowledge organization, mixing instruments, technique and music presentation. Since there is no 
development for responding to any listeners and employers, it may not favor, effect to quantity of 
employment and decrease income. So these ensembles cannot stand and chance going out of 
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business. Researcher offers format and the management of Lanna Pi Phat ensembles conservation 
and development for cultural identity following into 2 parts. First is for the conservation of Lanna Pi 
Phat ensembles by original music instruments remaining and also local music that means to identity 
sound of Lanna music. Second is for the development of Lanna Pi Phat ensembles, which adaptation 
of music presentation such as setting of ensemble, style of performance, musical style and tuning 
systems, to be contemporary.  

 


