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บทที ่1 

 

บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ   

อาณาจกัรลา้นนา ครอบคลุมพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน มีความเจริญรุ่งเรืองมากในช่วง พุทธศตวรรษท่ี  
20-21 มีอารยธรรมท่ีสะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางการเมือง  เช้ือชาติ ศาสนา ประเพณี  และ
ศิลปวฒันธรรมของกลุ่มชนต่าง ๆ ท่ีประกอบกนัข้ึนเป็นอาณาจกัรลา้นนาโดยมีเมืองเชียงใหม่เป็น
ศูนยก์ลางการปกครอง  ประวติัศาสตร์อนัยาวนานของลา้นนา ไดห้ล่อหลอมใหผู้ค้นในดินแดนแห่งน้ี
มีแบบแผนทางศิลปวฒันธรรมประเพณีต่าง ๆ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์จนไดช่ื้อวา่ ลา้นนาเป็นดินแดนแห่ง
ศิลปวฒันธรรมและประเพณีท่ีมีความงดงาม  แสดงออกถึงเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง ผูค้นท่ีอาศยัอยู่
ในดินแดนลา้นนามีวิถีชีวติและวฒันธรรมท่ีคลา้ยคลึงกนั1 ปัจจุบนัร่องรอยทางศิลปวฒันธรรมลา้นนา
ยงัปรากฏให้เห็นในลักษณะของโบราณสถาน โบราณวตัถุ เป็นหลักฐานส าคญัท่ีแสดงถึงความ
เจริญรุ่งเรืองของลา้นนาในอดีตท่ีมีการสืบทอดต่อกนัมา  ทางสภาพภูมิศาสตร์อาณาจกัรลา้นนามีพื้นท่ี
กวา้งขวางและมีประชากรท่ีหลากหลายชาติพนัธ์ุ ไดแ้ก่ ลวัะ ไทล้ือ ไทเขิน ไทใหญ่ และกลุ่มชาติพนัธ์ุ
ต่าง ๆ มีรูปแบบวิถีการด าเนินชีวิตท่ีผูกพันกับความเช่ือ ความคิด การกระท า ค่านิยม ทัศนคติ 
ศีลธรรม และวิธีการกระท าส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีแบบแผน ตลอดจนถึงการประกอบพิธีกรรมในโอกาสต่าง ๆ 
ท่ีมีคุณค่าในอดีตและยงัคงสืบทอดจนถึงทุกวนัน้ี   

ดนตรีลา้นนาเป็นศิลปวฒันธรรมแขนงหน่ึงท่ีสะทอ้นความเจริญรุ่งเรือง และเป็นโครงสร้างหน่ึงของ
วฒันธรรมล้านนาท่ีมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัผูค้นในแถบน้ี “ดนตรีเป็นหุ้นส่วนของชีวิต  เป็น
หุ้นส่วนในการประกอบอาชีพท ามาหากิน เป็นหุ้นส่วนของพฒันาการสังคม ประวติัศาสตร์และ
โบราณคดี”2 จากท่ีกล่าวมานั้น แสดงใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมดนตรีท่ีมีบทบาทส าคญักบัวถีิการด ารงชีวิต
ของผูค้นท่ีอาศยัอยูใ่นอาณาจกัรลา้นนาอยา่งกวา้งขวาง  

                                                           
1สุรพล  ด าริห์กลุ, ลา้นนา  ส่ิงแวดลอ้ม  สงัคม  และวฒันธรรม. (กรุงเทพฯ:คอมแพคทพ์ร้ินทจ์ ากดั,2542), หนา้ 170 
2สุจิตต ์วงษเ์ทศ, ดนตรีไทยมาจากไหน. (วทิยาลยัดุริยางคศิลป์มหาวทิยาลยัมหิดล,2553), หนา้ 11-12 
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วงป่ีพาทยล์า้นนาเป็นวฒันธรรมดนตรีประเภทหน่ึงท่ีปรากฏในดินแดนลา้นนามาชา้นาน ปรากฏช่ือ
เรียกตามภาษาทอ้งถ่ินวา่ “ป้าดก๊อง” หรือ “วงป้าด” เป็นวงดนตรีท่ีมีความสัมพนัธ์กบัวิถีการด ารงชีวิต 
ประเพณี พิธีกรรม และความเช่ือของชาวลา้นนาดงัจะพบวา่ชาวบา้นน าเอาป้าดก๊องเขา้ไปประโคมแห่
ในกิจกรรมทางพุทธศาสนา  แห่ประโคมพิธีกรรมอนัเน่ืองมาจากความเช่ือในการนบัถือผี คือ พิธีฟ้อน
ผีมด พิธีฟ้อนผีเม็ง และพิธีฟ้อนผีเจา้นาย  และเสียงแห่ประโคมของป้าดก๊องเป็นเสมือนสัญลกัษณ์
ของพิธีศพแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างป้าดก๊องกับโครงสร้างของวฒันธรรมล้านนาท่ี
เช่ือมโยงกนัอยา่งเหนียวแน่น3 

จากการพฒันาของภาครัฐในระยะเวลา 30 ปีท่ีผ่านมาพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่และล าพูนได้เกิดการ
เปล่ียนแปลงสภาพสังคมและเศรษฐกิจอย่างมาก จากนโยบายการพฒันาประเทศของรัฐบาลท่ีมุ่ง
พฒันาเป็นเมืองอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวตามนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวของรัฐบาลในปี พ.ศ. 
2512 ตามแผนนโยบายแห่งชาติฉบบัท่ี 4, 5 และ 6 ระบุว่าจะพฒันาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นศูนยก์ลาง
ธุรกิจการค้า  การบริการ และการท่องเท่ียวของภาคเหนือตอนบน และขยายบทบาทเป็นแหล่ง
อุตสาหกรรม (เชียงใหม่ – ล าพูน) ท่ีส าคญัมากข้ึน  ผลจากการขยายตวัอยา่งมากในภาคอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวและภาคบริการเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวจ านวนมากท่ีเข้ามาชมความงดงามของ
ศิลปวฒันธรรมลา้นนา  ท าให้พื้นท่ีในเขตเมืองเกิดการขยายตวั ส่งผลกระทบต่อการอพยพเขา้อาศยั
ของคนต่างถ่ิน การเส่ือมสลายของสังคมชนบท และการคุกตามจากวฒันธรรมอ่ืน4 ท าให้วฒันธรรม
ลา้นนาเดิมเกิดการเปล่ียนแปลง 

วงป่ีพาทยล์า้นนาก็เป็นโครงสร้างส่วนหน่ึงของวฒันธรรมดนตรีล้านนาท่ีได้รับผลกระทบและเกิด
การเปล่ียนแปลงรูปแบบ ดงัปรากฏวา่ป่ีพาทยล์า้นนาเป็นวงดนตรีท่ีมีอาชีพรับจา้งบรรเลงในงานไหว้
ครูผเีจา้นายโดยเฉพาะหรือเป็นหลกั  วงดนตรีประเภทน้ีมีมากในเขตอ าเภอดอยสะเก็ด สันทราย สารภี 
และมีช่ือเสียงโด่งดังแตกต่างกันรวมทั้ งราคาก็แตกต่างกันด้วย  ข้อท่ีน่าสังเกตก็คือการผสมกัน
ระหว่างของเก่าและของใหม่ไดอ้ย่างไม่ขดัเขิน จะเห็นไดจ้ากเคร่ืองดนตรีท่ีเราอาจถือวา่เป็นของเก่า
ของท้องถ่ิน หรือเป็นของไทย เช่น ระนาด ป่ี แน ส่วนท่ีเป็นของตะวนัตกก็มี กลองชุด กลองท่ีใช้
บรรเลงในวงลาตินอเมริกา กีตาร์ไฟฟ้า ลูกแซ็กและแทมมะลิน เพลงท่ีใชบ้รรเลงก็มีทั้งเพลงพื้นเมือง
เหนือ เพลงไทยเดิม เพลงลูกทุ่ง เพลงลูกกรุง และเพลงสากล เพลงแทบทุกเพลงจะบรรเลงในจงัหวะท่ี
เร็ว และกระแทกกระทั้น หากวงดนตรีเล่นเพลงช้า บรรดาเจา้ทั้งหลายก็จะตะโกนเรียกร้องขอเพลง

                                                           
3พิพฒัน์พงศ์  มาศิริ,  ป้าดก๊อง : วงป่ีพาทยล์า้นนาในบริบทสังคมเชียงใหม่, (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต    
สาขามหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง, 2552), หนา้ 134 
4ธเนศวร์  เจริญเมือง, มาจากลา้นนา, (เชียงใหม่: โรงพิมพม่ิ์งเมือง, 2538), หนา้ 143-158 
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ม่วน ๆ หมายถึง เพลงมนั ๆ ในจงัหวะเร็ว  ๆ5 การปรับเปล่ียนรูปแบบดงักล่าวส่งผลต่อการพฒันาวงป่ี
พาทยล์า้นนาเป็นอยา่งมาก   

ผลจากการเปล่ียนแปลงรูปแบบดงักล่าวท าให้วงป่ีพาทยล์า้นนาในปัจจุบนัมีการปรับเปล่ียนรูปแบบ
เป็น 2 ลกัษณะคือ 1. ป้าดก๊องแบบแห่พื้นเมือง  หรือบางทีเรียกวา่ รูปแบบแห่บะเก่า หมายถึง ป้าดก๊อง
ท่ีมีแต่เฉพาะเคร่ืองดนตรีพื้นบา้นในการผสมวง ไดแ้ก่ แนหนอ้ยแนหลวง ป้าดเอก ป้าดทุม้ ป้าดเหล็ก  
ก๊องวง  กลองเต่งถ้ิง  กลองป่งโป้ง ป้าดก๊องในรูปแบบน้ีเป็นรูปแบบท่ีมีมานานแล้วในอดีต ใช้ใน
พิธีกรรมฟ้อนผีมด  ผีเม็ง  เป็นหลกั  ป้าดก๊องในรูปแบบแห่เมืองน้ีปัจจุบนัเหลืออยูไ่ม่มากและมีการ
ว่าจ้างให้ประโคมน้อยคร้ัง  ในปัจจุบันอยู่ในสภาพเส่ือมสลาย  แบบท่ี  2 คือ ป้าดก๊องแบบ แห่
ประยุกต์  หมายถึง  ป้าดก๊องท่ีมีเคร่ืองดนตรีสากลเขา้มาผสมผสานไดแ้ก่  กีตา้ร์อิเลคโทน กลองชุด 
เป็นตน้ซ่ึงป้าดก๊องในรูปแบบน้ีก าลงัเป็นท่ีนิยมในสังคมชาวเชียงใหม่ปัจจุบนัและสามารถท่ีจะด ารง
อยู่ได้ในสังคมปัจจุบัน ในขณะท่ีป้าดก๊องในรูปแบบดั้ งเดิมก าลังตกอยู่ในสภาพเส่ือมสลาย6 
สอดคล้องกบับทความท่ีกล่าวถึงสภาพของดนตรีในสังคมปัจจุบนัว่า  ดนตรีในปัจจุบนักลายเป็น
สินค้าประเภทหน่ึงท่ีอยู่ในตลาดการแข่งขนั  เป็นการผลิตเพื่อเจาะจงกลุ่มผูบ้ริโภค คุณภาพของ
เสียงเพลงจึงไม่ค่อยสะทอ้นภาพของสุนทรียภาพ  บทค าร้องแต่งข้ึนขาดเน้ือหาสาระ  ยิ่งมีการผลิต
เพื่อการตลาดยิ่งมีความสับสนเพราะผูผ้ลิตจะเนน้รูปร่างหนา้ตาของนกัร้อง  แสดงลีลาเตน้ไปร้องไป
เหมือนการแสดงอยา่งหน่ึง  ผูท่ี้กา้วเขา้มาสู่วงการคร้ังเดียวแลว้ก็จากหายไปเพราะความนิยมเกิดข้ึน
เร็วและส้ินสุดเร็ว  ดนตรีสากลเร่ิมเขา้มาแทนท่ีดนตรีไทยมากข้ึนแมว้า่จะเป็นดนตรีประเภท Classic 
ของเพลงไทย (เดิม) ก็ตาม ยงัมีความสนใจน้อยโอกาสท่ีจะสูญหายเป็นไปไดง่้ายโดยเฉพาะการขาด
แคลนครูดนตรีไทย  ขาดการสนบัสนุนจากผูใ้หญ่ของบา้นเมือง7 

จากสภาพปัญหาและบริบททางสังคมของจงัหวดัเชียงใหม่ในปัจจุบนั ท่ีมีความเจริญทางเทคโนโลยี
และการส่ือสารท่ีกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว ส่งผลต่อวถีิชีวติและความเป็นอยูข่องคนในชุมชนและทอ้งถ่ิน
ท าให้วงป่ีพาทย์ล้านนาท่ีด ารงอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถปรับตวัให้เท่าทันกับบริบทของสังคมท่ี
เปล่ียนไป วงป่ีพาทยล์า้นนาบางคณะยงัคงสืบทอดในรูปแบบดั้งเดิม โดยไม่เปิดรับการพฒันาวงใน
รูปแบบของการประยุกต ์ และบางคณะพบสภาพปัญหาดา้นการบริหารจดัการ ดา้นงบประมาณ ดา้น

                                                           
5ฉลาดชาย  รมิตานนท,์   ผีเจา้นาย, (เชียงใหม่ : โรงพิมพม่ิ์งเมือง, 2545), หนา้ 102-103 
6พิพฒัน์พงศ ์ มาศิริ, ป้าดก๊อง : วงป่ีพาทยล์า้นนาในบริบทสงัคมเชียงใหม่, หนา้ 58. 
7ปรีชา  อุปโยคิน, ดนตรี : พหุมิติแห่งเสียงเพลง, ในดนตรีไทยอุดมศึกษา คร้ังท่ี 35,  (เชียงราย: มหาวิทยาลยัแม่ฟ้า
หลวง, 2550), หนา้ 19-20 
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ก าลงัคน ซ่ึงการท่ีไม่สามารถพฒันาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูฟั้งและผูว้่าจา้ง จึงเป็น
สาเหตุท่ีท าให้ไม่ไดรั้บความนิยม  ส่งผลกระทบต่อปริมาณงานและรายได้ท่ีน้อยลงจนไม่สามารถ
ด ารงอยู่และเส่ียงต่อการล้มเลิกวงไปไม่สามารถสืบทอดวฒันธรรมดนตรีอนัเป็นอตัลักษณ์ทาง
วฒันธรรมลา้นนาต่อไปได ้       

จากสภาพปัญหาของวงป่ีพาทยล์า้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่ในปัจจุบนัเป็นปรากฏการณ์ทางวฒันธรรม
ดนตรีท่ีผูศึ้กษาเห็นควรศึกษาและท าความเขา้ใจในกระบวนการจดัการ เพื่อท่ีจะน าองคค์วามรู้ดงักล่าว
มาประยุกต์ใช้ให้สอดคลอ้งกบัการจดัการอนุรักษ์และพฒันาวงป่ีพาทยล์้านนาให้คงอยู่อย่างมัน่คง  
สามารถน าทุนทางวฒันธรรมมาปรับประยุกต์และพฒันารูปแบบใหม่ สร้างคุณค่า เพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ  ดงันั้นผูศึ้กษาจึงไดก้ าหนดหวัขอ้วิทยานิพนธ์เร่ือง“การจดัการอนุรักษแ์ละพฒันาวงป่ีพาทย์
ล้านนาในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อการสืบทอดอัตลักษณ์ทางวฒันธรรม” เพื่อท าความเข้าใจใน
ปรากฏการณ์ดงักล่าวและท าการวิเคราะห์เพื่อให้ไดอ้งค์ความรู้ท่ีเป็นแนวทางในการบริหารจดัการ
ดนตรีลา้นนาในอนาคต ผ่านการศึกษาวงป่ีพาทยล์า้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่เพื่อเป็นตน้แบบในการ
จดัการพฒันารูปแบบดนตรีล้านนาให้สามารถด ารงอยู่ เป็นมรดกทางวฒันธรรมสืบทอดต่อไปใน
อนาคต 

1.2 วตัถุประสงค์    

 1.2.1  เพื่อศึกษาทบทวนเก่ียวกบัประวติัความเป็นมา องคป์ระกอบ คุณลกัษณะและคุณค่าของ 
       วงป่ีพาทยล์า้นนา 
1.2.2   เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพการณ์และปัญหาของการด าเนินการของวงป่ีพาทยล์า้นนาใน

จงัหวดัเชียงใหม่       
1.2.3  เพื่อเสนอรูปแบบและวิธีการจดัการอนุรักษ์และพัฒนาวงป่ีพาทย์ล้านนาอย่างเป็น

รูปธรรม 

1.3 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจำกกำรศึกษำ 

1.3.1  ท าใหท้ราบถึงเก่ียวกบัประวติัความเป็นมา องคป์ระกอบ คุณลกัษณะ และคุณค่าของวงป่ี
พาทยล์า้นนา       

1.3.2   ท าให้ได้ทราบถึงสภาพการณ์และปัญหาของการด าเนินการของวงป่ีพาทยล์้านนาใน
จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.3.3   ท าใหไ้ดรู้ปแบบและวธีิการจดัการอนุรักษแ์ละพฒันาวงป่ีพาทยล์า้นนาอยา่งเป็นรูปธรรม 
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1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

1.4.1   ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
ขอบเขตเน้ือหาของศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาบริบทเก่ียวกับประวติัความเป็นมา 
องคป์ระกอบ  คุณลกัษณะ  และคุณค่าของวงป่ีพาทยล์า้นนา   ตลอดจนสภาพการณ์และ
ปัญหาของการด าเนินการของวงป่ีพาทยล์า้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อเสนอรูปแบบ
และวธีิการจดัการอนุรักษแ์ละพฒันาวงป่ีพาทยล์า้นนาอยา่งเป็นรูปธรรม 

1.4.2   ขอบเขตของพื้นท่ี       
 การศึกษาคร้ังน้ีมีขอบเขตของพื้นท่ีอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่   

1.5 นิยำมค ำศัพท์ 

วงป่ีพำทย์ล้ำนนำ  หมายถึง  วงดนตรีป่ีพาทยแ์บบภาคเหนือตอนบนมีช่ือเรียกตามภาษาถ่ินต่าง ๆ กนั
ไป เช่น ป้าดก๊อง  วงป้าด  เต่งถ้ิง  ปุ่มผิง้หรือถืดท้ึง  เป็นตน้ 

วงป่ีพำทย์ล้ำนนำที่ได้รับควำมนิยม  หมายถึง  วงป่ีพาทยล์า้นนาท่ีไดผ้า่นการพฒันาจากกระบวนการ
จดัการ ซ่ึงสามารถสนองตอบความตอ้งการและเป็นท่ียอมรับของสังคมในปัจจุบนั 

กำรจัดกำรวงป่ีพำทย์ล้ำนนำ  หมายถึง  การด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงดนตรีป่ีพาทยแ์บบภาคเหนือ
เพื่อการพฒันาและสืบสานศิลปวฒันธรรมล้านนาให้สามารถด ารงอยู่เป็นมรดกทางวฒันธรรมสืบ
ทอดต่อไปในอนาคต       

พิธีกรรม  หมายถึง  การปฏิบติัตามคติความเช่ือของชุมชน ในท่ีน้ีหมายถึงพิธีกรรมทางพุทธศาสนา 
พิธีกรรมความเช่ือเก่ียวกบัผ ีและพิธีกรรมศพ 

บรรเลงประโคม  หมายถึง  การบรรเลงเคร่ืองดนตรีในวงป่ีพาทยล์า้นนา 

1.6 กำรน ำเสนอผลกำรศึกษำ 

บทที ่1 บทน ำ         
น าเสนอความเป็นมาและความส าคญัของการศึกษา วตัถุประสงค์ของการศึกษา  ประโยชน์ท่ีไดรั้บ
การจากการวจิยั ขอบเขตของการศึกษา  และนิยามศพัทท่ี์ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 
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บทที ่2  แนวคิด ทฤษฎ ีและเอกสำรงำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง   
เป็นการศึกษาค้นควา้และน าเสนอสถานภาพความรู้ท่ีเก่ียวกบัประวติัความเป็นมา  องค์ประกอบ  
คุณลกัษณะ  และคุณค่าของวงป่ีพาทยล์า้นนา  รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการศึกษา  ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการอนุรักษแ์ละพฒันาวงป่ีพาทยล์า้นนาใน
จงัหวดัเชียงใหม่เพื่อการสืบทอดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม ตลอดจนแสดงถึงกรอบแนวคิดการศึกษา   

บทที ่3 วธีิด ำเนินกำรศึกษำ        
เป็นการน าเสนอถึงกระบวนการและเทคนิคท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย รูปแบบการศึกษา
ประชากร และกลุ่มตัวอย่างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลวิธีการเก็บ รวบรวมข้อมูล การ
วเิคราะห์และแปลความตลอดจนการน าเสนอผลการศึกษา 

บทที ่4 กำรศึกษำวงป่ีพำทย์ล้ำนนำในจังหวดัเชียงใหม่ 
เป็นการศึกษารายละเอียดของวงป่ีพาทย์พื้นเมืองล้านนาโดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย (Simple 
Random sampling) โดยวธีิจบัสลาก (Lottery) คณะวงป่ีพาทยใ์นจงัหวดัเชียงใหม่จ  านวน 3 คณะศึกษา
ประวติัความเป็นมา องค์ประกอบของเคร่ืองดนตรีรูปแบบการประสมวง เคร่ืองดนตรี รูปแบบและ
เทคนิควิธีการบรรเลงบทเพลงท่ีใช้บรรเลงสมาชิกนักดนตรี ตลอดจนถึงความส าเร็จและปัญหา
อุปสรรคของการด าเนินการของวงป่ีพาทยล์า้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่ 

บทที ่5 กำรจัดกำรอนุรักษ์และพฒันำวงป่ีพำทย์ล้ำนนำเพือ่กำรสืบทอดอตัลกัษณ์ทำงวฒันธรรม 
เป็นการเสนอรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมในการจดัการอนุรักษแ์ละพฒันาวงป่ีพาทยล์า้นนาอยา่ง
เป็นรูปธรรม 

บทที ่ 6 สรุปผลกำรศึกษำ อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ  
สรุปสาระส าคญัของการศึกษาในการท าวทิยานิพนธ์พร้อมทั้งอภิปรายผลการศึกษา และขอ้เสนอแนะ
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในคร้ังต่อไป 

 

 


