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บทที ่4 

 

การศึกษาวงป่ีพาทย์ล้านนาในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

บทน้ีเป็นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม ในบริบทท่ีเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของวงป่ี
พาทยล์า้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่  สภาพการณ์และปัญหาของการด าเนินการของวงป่ีพาทยล์า้นนาใน
จงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึงจะประกอบดว้ยหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี      

  4.1     การศึกษาและส ารวจวงป่ีพาทยล์า้นนาในเขตจงัหวดัเชียงใหม่    

  4.2     การคดัเลือกตวัอยา่ง (Sampling) วงป่ีพาทยล์า้นนาท่ีท าการศึกษาคร้ังน้ี   

  4.3     การศึกษาตวัอยา่ง (Sample) วงป่ีพาทยล์า้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่  
   4.3.1   วงป่ีพาทยล์า้นนาคณะเพชรพยอม    
   4.3.2   วงป่ีพาทยล์า้นนาคณะหนองส่ีแจงศิลป์      
   4.3.3   วงป่ีพาทยล์า้นนาคณะป่าบงศิลป์      
  4.4     วเิคราะห์สภาพการณ์  ปัญหา ความส าเร็จของวงป่ีพาทยล์า้นนา 

  ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี         

4.1  การศึกษาและส ารวจวงป่ีพาทย์ล้านนาในจังหวดัเชียงใหม่     

ในการศึกษาวงป่ีพาทย์ล้านนาในคร้ังน้ี  ได้ท  าการส ารวจหารายช่ือวงป่ีพาทย์ล้านนาในจงัหวดั
เชียงใหม่ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) จากนักดนตรีวงป่ี
พาทยล์า้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 50 คน เพื่อสอบถามถึงวงป่ีพาทยล์้านนาว่ามีวงอะไรบา้ง
และอยูใ่นเขตพื้นท่ีใดบา้ง ซ่ึงผลการส ารวจพบวา่ในจงัหวดัเชียงใหม่มีวงป่ีพาทยล์า้นนาดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่ 4.1   ช่ือและท่ีตั้งวงป่ีพาทยล์า้นนาในจงัหวดัเชียงใหม ่

ล าดับ  ช่ือคณะวงป่ีพาทย์ล้านนา    ทีต่ั้ง 

1  คณะหวัฝายชา้งคลาน  บา้นเลขท่ี 106 ชุมชนหวัฝาย ต าบลชา้งคลาน  
        อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
2  คณะรักษศิ์ลป์   บา้นเลขท่ี 59/34  ถนนสุริยะวงศ ์ ต าบลหายยา 
        อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
3  คณะศิษยเ์จา้พอ่สิงห์ด่าน  บา้นเลขท่ี 39 ซอย  8  ถนนโชตนา    
        ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
4  คณะกอ้งฟ้า     บา้นเลขท่ี 5/2 หมู่ท่ี 4 ต าบลป่าแดด อ าเภอเมือง 
        จงัหวดัเชียงใหม่ 
5   คณะวดัเกาะกลาง       เลขท่ี 67 หมู่ท่ี 8 บา้นเกาะกลาง ต าบลป่าแดด 
        อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
6   คณะล่ามชา้งเวยีงพิงค ์  บา้นเลขท่ี 32 ถนนมูลเมือง ซอย 7 ต าบลศรีภูมิ  
        อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
7   คณะน ้าบ่อเยน็ศิลป์              บ้านเลขท่ี  32/3  หมู่  11 ต าบลป่าแดด  อ าเภอเมือง
        จงัหวดัเชียงใหม่ 
8                  คณะเสน่ห์ลา้นนา    บา้นเลขท่ี  21 หมู่ 2 บา้นป่าข่อยใต ้   
        ต าบลสันผเีส้ือ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
9     คณะท่าใหม่อิศิลป์      บา้นเลขท่ี 114/2 หมู่ 5 ต าบลป่าแดด  
        อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
10  คณะมิตรแกว้สหายค า  บา้นดอนชยั  ต าบลป่าแดด  อ าเภอเมือง  
        จงัหวดัเชียงใหม่ 
11  คณะน ้าโจ ้     บา้นเลขท่ี  53/1  หมู่  6 ต าบลดอนแกว้   
        อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
12  คณะหนองส่ีแจ่งศิลป์  บา้นเลขท่ี 137  หมู่  8  ต  าบลหนองส่ีแจ่ง  
        อ าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่ 
13  คณะป่าบงศิลป์   บา้นเลขท่ี 113 หมู ่4 ต าบลป่าบง อ าเภอสารภี 
        จงัหวดัเชียงใหม่ 
14   คณะสันตน้กอกศิลป์        เลขท่ี 53 หมู่ 3  ต  าบลดอนแกว้  อ าเภอสารภี 
         จงัหวดัเชียงใหม่ 



  

 59 

ตารางที ่ 4.1  (ต่อ) 

ล าดับ  ช่ือคณะวงป่ีพาทย์ล้านนา      ทีต่ั้ง 

15   คณะเทพประสิทธ์ิศิลป์  บา้นเลขท่ี 1 หมู่ 8 ต าบลบา้นแหวน   
        อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม ่
16  คณะวงัสิงห์ค าใต ้    บ้านน ้ าโท้งหมู่  2 ต าบลสบแม่ข่ า  อ าเภอหางดง 
        จงัหวดัเชียงใหม่ 
17  คณะลา้นนาศิลป์   บา้นหนองค า  ต าบลสบแม่ข่า  อ าเภอหางดง 
        จงัหวดัเชียงใหม่ 
18  คณะนาคทนัฑ ์   บา้นเลขท่ี 100 ซอย  5  บา้นตน้โชค    
        ต าบลหนองตอง  อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
19  คณะดอกรักศิลป์         บา้นเลขท่ี  28 หมู่ 9 ต าบลหนองตอง    
        อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม ่
20  คณะราชพฤกษ ์   บา้นตองกาย ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง 
        จงัหวดัเชียงใหม่ 
21  คณะสกาวใจ     บา้นตน้ง้ิว ต าบลสันผกัหวาน อ าเภอหางดง  
        จงัหวดัเชียงใหม่ 
22  คณะธนรัตน์ศิลป์    บา้นตน้โชค  ต าบลยหุวา่  อ าเภอสันป่าตอง   
        จงัหวดัเชียงใหม่ 
23  คณะมะกบัตอง   หมู่ท่ี  11  บา้นทุ่งป่าคาเหนือ ต าบลทุ่งป๊ี  
        อ าเภอแม่วาง  จงัหวดัเชียงใหม่  
24  คณะเทพวรารัตน์    บ้านเลขท่ี  56  หมู่   8  บ้านป่าบง  ต าบลสันกลาง
        อ าเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
25  คณะลูกเวยีงกาน   บา้นท่ากาน หมู่ 5  ต าบลบา้นกลาง  
        อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
26  รุ่งเพชรบรรเลงศิลป์    บา้นเลขท่ี  5/8 หมู่ท่ี  2  ต าบลบา้นกลาง   
        อ าเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
27  คณะสามสายศิลป์       บ้านเลขท่ี  236  หมู่   8  บ้านป่าบง  ต าบลสันกลาง 
        อ าเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ตารางที ่ 4.1  (ต่อ) 
ล าดับ  ช่ือคณะป่ีพาทย์ล้านนา      ทีต่ั้ง 
28  คณะจ๋อมตองศิลป์         บา้นเลขท่ี 127 หมู่ท่ี 3 ต าบลบา้นหลวง  
        อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
29  คณะบีเอน็บา้นนอ้ย    หมู่ท่ี  11 บา้นนอ้ย ต าบลสันก าแพง  
        อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 
30  คณะบวกคา้งศิลป์        บา้นเลขท่ี  34  หมู่ท่ี  1 ต าบลบวกคา้ง  
        อ าเภอสันก าแพง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
31  คณะเพชรรุ่งนาฏราช         บา้นเลขท่ี  14/2  หมู่ท่ี  4 บา้นดงข้ีเหล็ก   
        ต าบลแช่ชา้ง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 
32  คณะเพชรลา้นตอง    บา้นลา้นตอง  หมู่ 3 ต าบลหว้ยทราย  
        อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 
33  คณะเพชรพยอม   บา้นเลขท่ี  1  หมู่  1 ต าบลสันทรายหลวง 
        อ าเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม ่
34  คณะพลงัหนุ่ม   บา้นแม่ยอ่ย  หมู่  2  ต าบลสันทรายนอ้ย   
        อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
35  คณะขวญัใจแม่หมา้ย  ต าบลเมืองเล็น  อ าเภอสันทราย   จงัหวดัเชียงใหม่   
36  คณะเชียงยนื     บา้นเลขท่ี 54/1 หมู่ 2 ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม 
        จงัหวดัเชียงใหม่  
37  คณะเบิกฟ้าลา้นนา    เลขท่ี  101/104  หมู่ ท่ี  1 ต าบลริมใต้  อ าเภอแม่ ริม  
        จงัหวดัเชียงใหม่ 
38  คณะฆอ้งแสนเสียง     บา้นเลขท่ี 19  หมู่ท่ี  10 บา้นโฮ่งนอก    
        ต าบลแม่แรม  อ าเภอแม่ริม  จงัหวดัเชียงใหม ่
39  คณะเอกลกัษณ์ศิลป์    บา้นเลขท่ี 63/1 ซอย 4 บา้นป่าไผ ่   
        ต าบลเหมืองแกว้  อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
40  คณะศิษยเ์พชรพยอม  บา้นเลขท่ี  40  หมู่ 8  ต  าบลเหมืองแกว้    
        อ าเภอแม่ริม  จงัหวดัเชียงใหม ่
41  คณะเพชรลา้นนาศิลป์  บ้านแม่นาป้าก  ต าบลแม่หอพระ  อ าเภอแม่แตง
        จงัหวดัเชียงใหม่ 
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4.2  การสุ่มตัวอย่าง (Sampling) วงป่ีพาทย์ล้านนาเพือ่การศึกษาคร้ังนี้   

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษามีเป้าหมายท่ีจะศึกษาตวัอย่าง (Sample) วงป่ีพาทยล์้านนาจ านวน 3 คณะ  
โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่ง (Sampling) วงป่ีพาทยล์า้นนาเพื่อท าการศึกษาคร้ังน้ีใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งอยา่ง
ง่าย (Simple Random Sampling)โดยวิธีจบัสลาก (Lottery) คณะวงป่ีพาทยใ์นจงัหวดัเชียงใหม่จ  านวน  
3  คณะ  จากคณะวงป่ีพาทย์ล้านนาในจงัหวดัเชียงใหม่ทั้ งหมด 41 คณะ ซ่ึงได้ผลการสุ่มตวัอย่าง 
(Sampling) วงป่ีพาทยล์า้นนาเพื่อท าการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

1)   คณะเพชรพยอม 
2)   คณะหนองส่ีแจ่งศิลป์ 
3)   คณะป่าบงศิลป์  

4.3  การศึกษาตัวอย่าง (Sample) วงป่ีพาทย์ล้านนาในจังหวดัเชียงใหม่     

ในขั้นตอนต่อไปน้ีจะเป็นการศึกษาในรายละเอียดของตวัอยา่ง (Sample) วงป่ีพาทยล์า้นนาในจงัหวดั
เชียงใหม่ จ  านวน 3 คณะ  คือ  คณะเพชรพยอม คณะหนองส่ีแจ่งศิลป์  คณะป่าบงศิลป์  ดังมี
รายละเอียดของผลการศึกษาตามล าดบัดงัน้ี       

4.3.1  วงป่ีพาทยล์า้นนาคณะเพชรพยอม  

 1)  ประวติัความเป็นมา        

คณะเพชรพยอมก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2516 เร่ิมแรกมีสมาชิกในวงจ านวน 9 คนโดยมี
นายอินทรธิมา  นายเหลา  ค  ามี และนายนิคม  สุคนัธา ได้รวบรวมนกัดนตรีในชุมชน
บา้นทุ่งยาว หมู่ 7 ต  าบลสันทรายหลวง  อ าเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึงส่วน
ใหญ่มีพื้นเพเป็นคนในอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่เป็นหลกัและมีพื้นฐานใน
การเล่นดนตรีพื้นเมืองมาก่อนแลว้กระทัง่มาพบกบัวงป่ีพาทยล์า้นนาจากอ าเภอสารภี
ท่ีเขา้มาบรรเลงประโคมในชุมชนบา้นทุ่งยาว  ท าให้นายอินทรธิมาและสมาชิกนัก
ดนตรีเกิดความสนใจท่ีจะก่อตั้งวงป่ีพาทยล์า้นนาข้ึนจึงไดร่้วมหุ้นสมาชิกนกัดนตรี
ในคณะคนละ 250 บาท จดัซ้ือเคร่ืองดนตรีพื้นเมือง(เคร่ืองหน้า)มาฝึกซ้อมโดยนาย
อินทรธิมา  และนายเหลา  ค ามี  ไดเ้ดินทางไปซ้ือเคร่ืองดนตรีมาจากวดับา้นอายสัน
ตน้เปา  อ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชียงใหม่  ไดเ้คร่ืองดนตรีมาเบ้ืองตน้ คือ ป้าดเอก
ก๊องวงและกลองเต่งถ้ิงและจดัหาเคร่ืองดนตรีเพิ่มเติมจนครบวง  ท าการฝึกซ้อมและ
ออกรับงานบรรเลงประโคมในงานประเพณีพิธีกรรมต่าง ๆ ในชุมชนและนอกชุมชน  
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โดยใช้ช่ือว่า “คณะเพชรพยอม”  เป็นช่ือคณะจนถึงปัจจุบัน นายอินทรธิมา  ได้
กล่าวถึงท่ีมาของช่ือคณะเพชรพยอมวา่  “ตนเองและนายบุญศรี  อินสม ไดพ้บกบัวง
ดนตรีพื้นเมืองซึงสะล้อคณะหน่ึงในจงัหวดัเชียงรายมีช่ือคณะว่าคณะเพชรพะเยา 
โดยช่ือของวงดนตรีคณะน้ีเป็นแรงบนัดาลใจในการตั้งช่ือคณะเป็นอย่างมาก  จึง
กลบัมาปรึกษากบัสมาชิกมีมติตกลงให้ตั้งช่ือว่า  คณะเพชรพยอมบา้นทุ่งยาวหรือ  
“คณะเพชรพยอม”  การบรรเลงประโคมในสมยันั้นเป็นรูปแบบพื้นเมือง  งานท่ีรับ
การว่าจา้งจะเป็นงานพิธีกรรมฟ้อนผี  งานปอยและงานศพซ่ึงเป็นงานประเพณีใน
ทอ้งถ่ินต่อมาในปีพ.ศ. 2534 คณะกู่เสือซ่ึงเป็นวงป่ีพาทยล์า้นนาจากอ าเภอสารภีได้
เขา้มาบรรเลงประโคมในชุมชนบา้นทุ่งยาวการบรรเลงในคร้ังนั้นไดน้ าเอากลองแต๊
กกลองทอมซ่ึงเป็นเคร่ืองดนตรีสากลเขา้มาร่วมบรรเลงประโคมท าใหน้ายอินทรธิมา 
และสมาชิกในวงเกิดความสนใจเห็นวา่เป็นวิธีการพฒันาวงป่ีพาทยล์า้นนาท่ีมีความ
น่าสนใจมีความทนัสมยัจึงไดท้  าการซ้ือเคร่ืองดนตรีสากลมาเพิ่มเติม  ออกรับงานใน
รูปแบบแห่ประยกุตจ์นเป็นท่ียอมรับของกลุ่มผูฟั้งและกลุ่มเจา้ทรงเร่ือยมา  

ปัจจุบนัเคร่ืองดนตรีและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคณะเพชรพยอมส่วนใหญ่ได้รับการ
สนับสนุนจากเจา้ทรงหลายท่าน  อนัไดแ้ก่ เจา้ปู่ กุมารทองสนับสนุนเงินกองกลาง 
จ านวน 300,000  บาท  เจา้ปู่ เมืองสาตรได้สนับสนุนเคร่ืองดนตรีก๊องวงจ านวน 2 วง  
เจา้หล้ากุมารทองไดส้นับสนุนกลองชุด  กีตาร์ไฟฟ้าและแอมป์ขยายเสียง  เจา้พ่อ
สามกะตึกสนบัสนุนคียบ์อร์ด  เจา้พ่อพญาผ่าประตูโขงสนับสนุนแอมป์ขยายเสียง  
และเจา้พ่อหลกัแดนไดส้นบัสนุนกีตาร์ไฟฟ้าและแอมป์ขยายเสียง ซ่ึงเจา้ทรงมกัจะ
เรียกคณะเพชรพยอมว่า  “ลูกเล้ียงเอ้ียงค า”  อนัเปรียบเสมือนผูใ้ห้การดูแลอุปการะ
คณะเพชรพยอมประดุจลูกหากคณะเพชรพยอมตอ้งการเคร่ืองดนตรีหรืออุปกรณ์ใน
คณะเพิ่มเติม  ก็จะไดรั้บการสนบัสนุนจากเจา้ทรงตลอดมา (นายอินทรธิมา, 2556 : 
สัมภาษณ์)    

2)  องคป์ระกอบของวงป่ีพาทยล์า้นนาคณะเพชรพยอม   
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ตารางที ่4.2  เคร่ืองดนตรีและอุปกรณ์คณะเพชรพยอม 
ล าดับ เคร่ืองดนตรีพืน้เมือง (เคร่ืองหน้า) จ านวน 

   6 
   7 
   8 
   9 
  10 

  กลองเต่งถ้ิง 
  แนหนอ้ย 
  แนหลวง 
  ส้ิง (ฉ่ิง) 
  สวา่ (ฉาบ) 

1  ลูก 
1  เลา 
1  เลา 
1  คู่ 
1  คู่ 

  11 
  12 
  13 
  14 
  15 

  กลองชุด       
  กลองบองโก        
  กีตาร์ไฟฟ้าพร้อมตูแ้อมป์ 

กีตาร์เบสพร้อมตูแ้อมป์  
 คียบ์อร์ดไฟฟ้า                  

1  ชุด 
1  ชุด 
1  ชุด 
1  ชุด 
3  ตวั 

 อุปกรณ์และระบบเสียง  
  16 
  17 
  18 
  19 

  ไมคโ์ครโฟน 
  เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง (Mixer) 
  เคร่ืองขยายเสียง (Power-Amplifier)  
  ชุดล าโพง สูง กลาง ต ่า 

10  ตวั 
1  ชุด 
1  ชุด 
2  ชุด 

 ยานพาหนะ  
  20  รถบรรทุก  6  ลอ้  1  คนั 

 
 
 
 
 
 

   1 
   2 
   3 
   4 
   5 

  ป้าดเอก 
  ป้าดทุม้ 
  ป้าดเหล็ก   
  ก๊องวง 
  กลองป่งโป้ง 

1  ราง 
1  ราง 
1  ราง 
1  วง 
1  ลูก 
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แผนภูมิที ่ 4.1 รูปแบบการประสมวงป่ีพาทยล์า้นนาคณะเพชรพยอม 
 

รูปแบบการประสมวงป่ีพาทยล์้านนาคณะเพชรพยอมมีการจดัวางต าแหน่งเคร่ือง
ดนตรีพื้นเมืองในต าแหน่งดา้นหน้าของวง  โดยก าหนดต าแหน่งตามเทคนิควิธีการ
บรรเลงของเคร่ืองดนตรีคือ เคร่ืองดนตรีท่ีสามารถท าเสียงสูง-ต ่าไดห้ลายเสียงเช่น 
แนหน้อย  และป้าดเอก ถูกก าหนดให้รับหน้าท่ีเป็นผูน้ าในการบรรเลงในรูปแบบ
ดนตรีพื้นเมืองส่วนคียบ์อร์ดจะถูกก าหนดให้รับหน้าท่ีเป็นผูน้ าในการบรรเลงใน
รูปแบบประยุกต์  ส่วนเคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ ท่ีสามารถท าเสียงสูง-ต ่าไดไ้ม่ก่ีเสียง เช่น  
ป้าดทุ้ม ป้าดเหล็ก ก๊องวง แนหลวง กีตาร์ไฟฟ้า กีตาร์เบส  หรือเป็นเคร่ืองก ากับ
จงัหวะหรือประกอบจงัหวะเช่น กลองป่งโป้ง กลองเต่งถ้ิง ส้ิง (ฉ่ิง) สวา่ (ฉาบ) กลอง
ชุด  และกลองบองโกก็จะก าหนดต าแหน่งตามศกัยภาพความสามารถในการบรรเลง
ภายในวง  ส่วนอุปกรณ์ อ่ืน ๆ เช่น เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง (Mixer) จะอยู่ใน
ต าแหน่งดา้นหลงัวงท าหนา้ท่ีควบคุมเสียงและขยายเสียงไปยงัชุดล าโพงท่ีอยูบ่ริเวณ
ดา้นขา้งของวง 

3)  เคร่ืองดนตรี         

เคร่ืองดนตรีของคณะเพชรพยอม  ผูศึ้กษาพบว่ามีเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองได้แก่  ป้าด
เอก  ป้าดทุ้ม ป้าดเหล็ก ก๊องวง กลองป่งโป้ง กลองเต่งถ้ิง แนหน้อย แนหลวง ส้ิง 
(ฉ่ิง) และสวา่ (ฉาบ) ในอดีตวธีิการเทียบเสียงเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองจะใชเ้สียงของแน
หน้อยเป็นเสียงมาตรฐานในการเทียบเสียงเคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ ในวง ซ่ึงเป็นวิธีการ
เทียบเสียงท่ีเป็นเอกลักษณ์ของวงป่ีพาทยล์้านนามาแต่ดั้ งเดิมจากการปรับเปล่ียน

ล าโพง 

 

ป้าดทุม้ ป้าดเอก ป้าดเหล็ก กลองเต่งถ้ิง ล าโพง 

 ดา้นหนา้วงดนตรี 
 

ส้ิง 

 

กีตาร์ไฟฟ้า กีตาร์เบส 

กลองบองโก  สวา่ กลองชุด 

 
คียบ์อร์ด แนหนอ้ย 

เคร่ืองผสม

สญัญาณเสียง 

ก๊องวง 

แนหลวง กลองป่งโป้ง 
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รูปแบบพื้นเมืองมาเป็นการบรรเลงในรูปแบบประยุกต ์ ท าให้เคร่ืองดนตรีสากลเขา้
มามีบทบาทในการบรรเลงมากข้ึน  ส่งผลถึงระบบเสียงของดนตรีพื้นเมืองและดนตรี
สากลท่ีมีความแตกต่างกัน เม่ือน ามาบรรเลงร่วมกันท าให้เสียงท่ีไม่กลมกลืนกัน  
กล่าวคือ ระบบเสียงของดนตรีไทยแบ่ง 1 ทบเสียง (Octave) ออกเป็น 7 เสียง ท่ีมี
ความถ่ีห่างเท่าๆกันเป็นเสียงเต็ม (Whole Tone) ส่วนดนตรีสากลแบ่ง 1ทบเสียง
ออกเป็น 7 เสียงเช่นเดียวกนั แต่มีความถ่ีห่างไม่เท่ากนัทั้งหมด คือ จะมีเสียงเต็มอยู ่ 
5เสียง และมีคร่ึงเสียง (Semi Tone) อยู่ 2 เสียง1 เม่ือบนัไดเสียงเคร่ืองดนตรีพื้นเมือง
และเคร่ืองดนตรีสากลมีโครงสร้างท่ีไม่ตรงกนั  จึงส่งผลให้เกิดเสียงเพี้ยนเม่ือน ามา
บรรเลงร่วมกนั  จากสภาพปัญหาดงักล่าวจึงท าให้เกิดการพฒันาดนตรีพื้นเมืองโดย
น ากลุ่มเคร่ืองดนตรีท่ีด าเนินท านองไดม้าท าการเทียบเสียงโดยใช้บนัไดเสียงสากล 
(Scale)  จากคียบ์อร์ดเป็นมาตรฐานในการเทียบเสียงโดยวิธีการเฉพาะของเคร่ือง
ดนตรีแต่ละประเภท ได้แก่  ป้าดเอก ป้าดทุ้ม ป้าดเหล็ก และก๊องวง ใช้วิธีการติด
ตะกัว่ใตลู้กป้าดเพื่อใหไ้ดเ้สียงทุม้ต ่า หรือใชมี้ดถากหรือเจียใตผ้นืป้าดเพื่อใหไ้ดเ้สียง
ท่ีสูงข้ึน  ส่วนแนหน้อยและแนหลวงจะใช้วิธีการปรับแต่งท่อแน (หล่ีแน) โดย
วธีิการตดัให้สั้นหรือเพิ่มความยาวของท่อแน  ท าให้สามารถปรับระดบัเสียงของแน
ได ้  ดว้ยเทคนิคดงักล่าวจึงท าให้เคร่ืองดนตรีพื้นเมืองมีความถ่ีเสียงท่ีใกล้เคียงกบั
เสียงดนตรีสากล  ท าใหมี้เสียงท่ีมีความกลมกลืนไพเราะชวนฟังขณะบรรเลงร่วมกนั 

4)  รูปแบบและเทคนิควธีิการบรรเลง       

งานท่ีคณะเพชรพยอมไดรั้บการว่าจา้งในปัจจุบนัมากท่ีสุดคือ งานบรรเลงประโคม
ในพิธีกรรมฟ้อนผี  รูปแบบการบรรเลงจึงตอ้งเน้นรูปแบบการสร้างความบนัเทิง
สนุกสนานครึกคร้ืนเช้ือเชิญให้กลุ่มเจา้ทรงออกมาร่ายร ารวมถึงกลุ่มผูฟั้งท่ีเขา้มา
ร่วมงานในพิธีกรรม  ทั้งน้ีคณะเพชรพยอมได้ก าหนดแนวทางในการบรรเลงซ่ึงมี
รูปแบบและเทคนิควธีิการบรรเลงดงัน้ี    

4.1) เทคนิคกระสวนจงัหวะ (Rhythmic Pattern) ซ่ึงเป็นรูปแบบของจงัหวะท่ีถูก
ก าหนดข้ึนมา เพื่อใช้บรรเลงประกอบบทเพลง เช่น จงัหวะร าวง (Rumwong) 
จงัหวะชะชะช่า (Cha - Cha - Cha) ทั้งน้ีคณะเพชรพยอมไดน้ าบทเพลงประเภท

                                                           
1 สนัทดั ตณัฑนนัทน์,  บนัทึกเพลงไทยเป็นโนต้สากลอยา่งไร, ใน สมชาย รัศมี(บรรณาธิการ), ครูดนตรีของแผน่ดิน 
(หนา้ 1-108), กรุงเทพฯ : สถาบนัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา, 2542) 
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ต่าง ๆ ท่ีไดรั้บความนิยมมาท าใหม่หรือสร้างสรรคจ์งัหวะใหมท่ี่เรียกวา่คฟัเวอร์ 
(Cover) ท าใหบ้ทเพลงท่ีคุน้เคยมีความน่าสนใจมากข้ึน   

4.2)  เทคนิคอตัราจงัหวะ (Tempo) คณะเพชรพยอมไดว้างรูปแบบการบรรเลงโดยใช้
อตัราความชา้-เร็วจงัหวะอยา่งเป็นขั้นตอนโดยเร่ิมจากการบรรเลงในบทเพลงท่ี
มีจงัหวะชา้และค่อย ๆ เพิ่มแนวจงัหวะให้เร็วข้ึน แบบเป็น 4 รูปแบบดงัต่อไปน้ี 

ช่วงท่ี 1 เป็นช่วงเร่ิมตน้ของพิธีกรรมฟ้อนผ ี ซ่ึงในพิธีกรรมจะเร่ิมมีการประทบั
ทรงของเจา้ทรงท่ีมีต่อมา้ข่ี (ร่างทรง) จะบรรเลงประโคมในบทเพลงพื้นเมืองท่ี
มีอตัราจงัหวะชา้เช่น เพลงแหยง่ (ปราสาทไหว) และเม่ือร่างทรงมีอากปักิริยาท่ี
แสดงถึงการประทับทรงเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว การบรรเลงก็จะเปล่ียนอัตรา
จงัหวะใหเ้ร็วยิ่งข้ึนเพื่อเร่งเร้าใหเ้จา้ทรงออกมาร่ายร า  จะใชบ้ทเพลงมวย  เพลง
ผมีดหอ้ยผา้หรือเพลงลงข่วง โดยจะใชเ้คร่ืองดนตรีพื้นเมืองบรรเลงประโคม 

ช่วงท่ี 2 เม่ือสังเกตวา่เจา้ทรงออกมาร่ายร าบริเวณปะร าพิธีจนเต็มพื้นท่ีแลว้ก็จะ
เขา้สู่การบรรเลงรูปแบบประยุกต์ โดยใช้เคร่ืองดนตรีพื้นเมืองบรรเลงร่วมกบั
เคร่ืองดนตรีสากลโดยเปล่ียนรูปแบบบทเพลงและอตัราจงัหวะเป็นจงัหวะบีกิน
(Begin) เช่นเพลงนิราญเวียงพิงค์ เพลงกุหลาบเชียงใหม่ ทั้งน้ีบทเพลงสามารถ
น ามาใชไ้ดต้ามความเหมาะสม     

ช่วงท่ี 3 บทเพลงและจงัหวะจะมีความกระชบัข้ึนเพื่อสร้างสีสันของบทเพลงให้
มีความคึกคกั โดยเปล่ียนรูปแบบบทเพลงและอตัราจงัหวะในรูปแบบจงัหวะ  
ร าวง (Rumwong)  เช่นเพลงตาลีกีปัส เพลงมอญล าปาง เพลงลูกกุยเวย้ (มวย
แบบล าปาง) หรือเพลงแหล่ ทั้ งน้ีบทเพลงสามารถน ามาใช้ได้ตามความ
เหมาะสม 

ช่วงท่ี  4  บทเพลงและจงัหวะจะมีความกระชบัมากท่ีสุด  แต่จะตอ้งไม่เร็วจน
เจา้ทรงไม่สามารถร่ายร าได้โดยเปล่ียนรูปแบบบทเพลงและอตัราจงัหวะใน
รูปแบบจงัหวะชะชะช่า (Cha - Cha - Cha)  เช่น  เพลงจ ่าม  ่า  เพลงซอเง้ียวเพลง
ซอละม้าย ทั้ งน้ีการบรรเลงจะยึดเอาแนวจงัหวะชะชะช่า (Cha - Cha - Cha) 
เป็นหลัก  ซ่ึงในการบรรเลงบางยกจะมีรูปแบบลีลาจงัหวะท่ีเพิ่มเข้ามา  เช่น  
จงัหวะกลองยาวหรือโห่กลองยาวและจบการบรรเลงโดยการบรรเลงท านอง
โดยย  ้าจงัหวะพร้อมทั้งทอดจงัหวะให้ช้าลงอย่างพร้อมเพรียงกนัเป็นสัญญาณ
ใหท้ราบวา่การบรรเลงในรอบน้ีไดส้ิ้นสุดลง   
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5) บทเพลงท่ีใชบ้รรเลง        

คณะเพชรพยอมมีวธีิการในการคดัเลือกบทเพลงท่ีน ามาใชบ้รรเลง โดยแบ่งกลุ่มตาม
รูปแบบของบทเพลงไดแ้ก่ บทเพลงพื้นเมืองทัว่ไปบทเพลงพื้นเมืองในพิธีกรรมฟ้อน
ผ ีภายหลงัไดท้  าการพฒันาเป็นรูปแบบประยุกต์ ท าให้สามารถน าบทเพลงรูปแบบ
ใหม่ ๆ เขา้มาผสมผสานได้หลายแนวเพลง เช่น บทเพลงลูกทุ่งเก่า บทเพลงลูกทุ่ง
ใหม่ บทเพลงส าเนียงภาษา (แขก) และบทเพลงส าเนียงอีสาน ทั้งน้ีจะคดัเลือกบท
เพลงท่ีได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัโดยน ามาเรียบเรียง (Arrange) ทั้ ง
ท านองเพลงและรูปแบบจงัหวะผูศึ้กษาพบวา่การบรรเลงประโคมในพิธีกรรมฟ้อนผี
คณะเพชรพยอมไดเ้รียบเรียงบทเพลงท่ีใช้ในการบรรเลงตามช่วงเวลาโดยแบ่งการ
บรรเลงออกเป็นยกดงัตารางต่อไปน้ี  

ตารางที ่ 4.3 เวลาบรรเลงและบทเพลงท่ีใชบ้รรเลงของคณะเพชรพยอม 
เวลาบรรเลง บทเพลงทีใ่ช้บรรเลง 

ยกท่ี 1 
เวลา 08.00 - 09.10 น. 

- บรรเลงบทเพลงพื้นเมือง ได้แก่เพลงฟายครู (ไหวค้รู) เพลงมวย  
เพลงผมีดหอ้ยผา้ เพลงก๋าย (บรรเลงรูปแบบประยกุต)์ เพลงมอญเชียง
แสน  เพลงปราสาทไหว เพลงสร้อยเวยีงพิงค ์และเพลงลุกทุ่งรุ่นเก่า  

ยกท่ี  2 
เวลา  09.30 - 10.40 น. 

- บรรเลงบทเพลงพื้นเมืองและเพลงลูกทุ่งสมยัก่อนไดแ้ก่ เพลงล่อง
แม่ปิง เพลงฤาษีหลงถ ้า เพลงซอพม่า เพลงขาดเงินขาดรัก เพลงปูไข่
ไก่หลง และเพลงซอเง้ียว       

ยกท่ี  3 
เวลา  11.00 - 12.00 น. 

- บรรเลงบทเพลงพิธีกรรม ได้แก่ เพลงปราสาทไหว เพลงมอญ
ล าปาง  มอญเก๊าหา้  เพลงจอ๊ยบอ๊ย  เพลงผมีดหอ้ยผา้  และเพลงมวย 

ยกท่ี  4 
เวลา  13.00 -  13.50 น. 

- บรรเลงบทเพลงพิธีกรรมได้แก่ เพลงผีมด  เพลงลงข่วง  เพลงส่าง
เมือง  เพลงปราสาทไหว  เพลงป๊าวปันล า  เพลงแม่โขง-แม่ปิง  เพลง
ตะลีกีปัส   

ยกท่ี  5 
เวลา  14.10 - 15.00 น. 

-  บรรเลงบทเพลงพื้นเมือง และเพลงลูกทุ่งสมยัก่อน   ไดแ้ก่ เ พ ล ง
คิดถึงพี่ไหม  เพลงหงษปี์กหกั  เพลงครูล าดวล  เพลงคิดถึงทุ่งลุยลาย  
เพลงเมียไม่มา เมียไม่มี เพลงกาคาบพริก เพลงฮกักนับ่ได้กา เพลง
สาวร าวง  และเพลงร้ัวทะเล   

ยกท่ี  6 
เวลา  15.15 -  16.00 น. 

- บรรเลงในบทเพลงพิธีกรรม  ไดแ้ก่  เพลงปราสาทไหว  เพลงมอญ
ล าปาง  เพลงมอญเก๊าหา้ เพลงผีมด เพลงลงข่วง  เพลงเจา้ภาพจงเจริญ  
เพลงก่อนจะลา  เพลงมหาชยั  และจบดว้ยเพลงสรรเสริญพระบารมี  
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ในการเรียบเรียงบทเพลงในการบรรเลงของคณะเพชรพยอมจะไม่มีรูปแบบตายตวั  
ทั้ งน้ีจะใช้การสังเกตพฤติกรรมของเจ้าทรงหรือกลุ่มผูฟั้งในช่วงเวลานั้น ๆ เป็น
แนวทางในการเรียบเรียงบทเพลง เพื่อให้บทเพลงมีความเหมาะสมกลมกลืนกับ
บริบทและสถานการณ์ในแต่ละช่วงของพิธีกรรมตอบสนองความตอ้งการของกลุ่ม
ผูฟั้งไดอ้ยา่งหลากหลาย 

6)  สมาชิกนกัดนตรี 

คณะเพชรพยอม มีสมาชิกนักดนตรีตั้ งแต่เร่ิมก่อตั้ งจ  านวน 9 คนในปี พ.ศ. 2516 
ต่อมาไดพ้ฒันาและปรับเปล่ียนรูปแบบมาเป็นรูปแบบประยุกต์เม่ือประมาณปี พ.ศ. 
2534  ปัจจุบันมีสมาชิกในวงทั้ งส้ิน 13 คน ทั้ งน้ีในการบรรเลงแต่ละงานจะใช้
จ  านวนสมาชิกนักดนตรีไม่เท่ากัน นายอินทร ธิมา กล่าวว่า “หากมีงานบรรเลง
ประโคมในวนัเสาร์และวนัอาทิตยจ์ะมีนายวุฒิภทัร เกตพฒันผล และนายจตุรงค ์ นา
วงศ์  ซ่ึงเป็นเยาวชนในหมู่บ้านเข้ามาช่วยเป่าแนหน้อย  เน่ืองจากวนัจนัทร์ถึงวนั
อาทิตยจ์ะมีงานประจ าจึงไม่สามารถเขา้ร่วมบรรเลงประโคมไดอ้ย่างต่อเน่ือง  และ
หากมีงานบรรเลงประโคมในช่วงวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ก็จะเป็นหนา้ท่ีของนายอารมณ์ 
เมืองปิง เป็นผูบ้รรเลงแนหนอ้ยประจ าคณะเพชรพยอม ส่วนเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองอ่ืน 
ๆ นักดนตรีสามารถเปล่ียนทดแทนกนับรรเลงได ้ส่วนเคร่ืองดนตรีสากลนกัดนตรี
จะรับหนา้ท่ีเฉพาะตามเคร่ืองดนตรีของตนเอง”2 

                                                           
2สมัภาษณ์อินทร  ธิมา ,หวัหนา้วงป่ีพาทยล์า้นนาคณะเพชรพยอม,  1 พฤษภาคม 2556. 



 

69 

 

ตารางที ่4.4 จ านวนสมาชิกนกัดนตรีในคณะเพชรพยอม 

ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล /อายุ / ทีอ่ยู่ วุฒิการศึกษาและการศึกษาดนตรี 
ต าแหน่งเคร่ืองดนตรีหลกั 
และเคร่ืองดนตรีอืน่ ๆ 

หน้าที่และทกัษะเฉพาะตัว 

1 นายอินทร  ธิมา อาย ุ70 ปี                      
บา้นเลขท่ี1 หมู่ 1                 
ต าบลสันทรายหลวง                 
อ าเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่ 

-  ประถมศึกษาปีท่ี4                              
-  ศึกษาดนตรีดว้ยตนเอง 

-  เคร่ืองดนตรีหลกั  ไดแ้ก่  ป้าดฆอ้ง 
-  เคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ป้าดทุม้ 
 

-  ควบคุมวง 
 

2 นายนิคม  สุคนัธา  อาย ุ 60  ปี                      
บา้นเลขท่ี  44  หมู่  7             
ต าบลสันทรายหลวง                
อ  าเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่ 

-  ประถมศึกษาปีท่ี4 
-  ศึกษาดนตรีดว้ยตนเอง 

-  เคร่ืองดนตรีหลกั ไดแ้ก่ กลองเต่งถ้ิง 
-  เคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ ไดแ้ก่  กลองชุด
ส้ิง(ฉ่ิง)  และสวา่ (ฉาบ) 
 

-  ควบคุมวง 
-  ควบคุมระบบ เสียง             
- โฆษก 
-  ขนยา้ยและติดตั้งอุปกรณ์ 

3 
 
 

นายประจวบ  วงัศรี  อาย ุ 53  ปี                               
บา้นเลขท่ี 265  หมู่  2                 
ต าบลสันทรายนอ้ย                  
อ าเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่ 

- ประถมศึกษาปีท่ี  4                         
- ศึกษาดนตรีดว้ยตนเอง 

-  เคร่ืองดนตรีหลกั  ไดแ้ก่  คียบ์อร์ด 
-  เคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ป้าดเอก 
 

-  ขนยา้ยและติดตั้งอุปกรณ์ 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 

ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล /อายุ / ทีอ่ยู่ วุฒิการศึกษาและการศึกษาดนตรี 
ต าแหน่งเคร่ืองดนตรีหลกั 
และเคร่ืองดนตรีอืน่ ๆ 

หน้าที่และทกัษะเฉพาะตัว 

4 นายประยงค ์ ล าดวน  อาย ุ 46 ปี                               
บา้นเลขท่ี  47/1       ต าบล
หนองจ๊อม  อ าเภอสันทราย  
จงัหวดัเชียงใหม่ 

-  ประถมศึกษาปีท่ี 6 
-  ศึกษาดนตรีดว้ยตนเอง 

-  เคร่ืองดนตรีหลกั  ไดแ้ก่  กลองชุด 
- เคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ กลองเต่งถ้ิง 
 
 

-  ขนยา้ยและติดตั้งอุปกรณ์ 

5 นายถนอม  ญาณะ  อาย ุ 60 ปี  
บา้นเลขท่ี  110  ต าบลบา้นเลน               
อ  าเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่ 

-  ประถมศึกษาปีท่ี 4 
-  ศึกษาดนตรีดว้ยตนเอง 

- เคร่ืองดนตรีหลกั  ไดแ้ก่ป้าดเอก 
- เคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ ไดแ้ก่  ฆอ้งวง
และคียบ์อร์ด 

-  ขนยา้ยและติดตั้งอุปกรณ์ 

6 นายเหลา  ค ามี  อาย ุ 78 ปี 
บา้นเลขท่ี  31  ต าบลสันทราย              
อ  าเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่ 

-  ประถมศึกษาปีท่ี 4                          
-  ศึกษาดนตรีดว้ยตนเอง 

- เคร่ืองดนตรีหลกั  ไดแ้ก่  ป้าดเหล็ก 
- เคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ กลองเต่งถ้ิง 

-  ขนยา้ยและติดตั้งอุปกรณ์ 

7 นายศกัดา  กนัทา  อาย ุ 58  ปี                   
บา้นเลขท่ี  59  ต าบลสันทราย              
อ าเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่ 

-  มศ. 8 
-  ศึกษาดนตรีดว้ยตนเอง 

-  เคร่ืองดนตรีหลกั  ไดแ้ก่กีตา้ร์เบส 
-  เคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ ไดแ้ก่  กีตา้ร์ และ
กลองชุด 

-  ขนยา้ยและติดตั้งอุปกรณ์ 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 

ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล /อายุ / ทีอ่ยู่ วุฒิการศึกษาและการศึกษาดนตรี 
ต าแหน่งเคร่ืองดนตรีหลกั 
และเคร่ืองดนตรีอืน่ ๆ 

หน้าที่และทกัษะเฉพาะตัว 

8 นายอารมณ์  เมืองปิง                
อาย ุ 54  ปี  บา้นเลขท่ี  7                  
ต าบลหนองจอ๊ม อ าเภอสันทราย                         
จงัหวดัเชียงใหม่ 

-  ประถมศึกษาปีท่ี 4 
-  ศึกษาจากพอ่ครูสนัน่  
คณะหนองไคร้ 

-  เคร่ืองดนตรีหลกั  ไดแ้ก่  แนหนอ้ย 
-  เคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ ไดแ้ก่  ก๊องวง 

-  ขนยา้ยและติดตั้งอุปกรณ์ 

9 นายวฒันา  ครวรรณ  อาย ุ  54 ปี                           
บา้นเลขท่ี  58  ต าบลดอนแกว้              
อ  าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่ 

-  ปวส. 2 
-  ศึกษาดนตรีดว้ยตนเอง 

-  เคร่ืองดนตรีหลกั  ไดแ้ก่ กีตา้ร์ไฟฟ้า 
-  เคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ป้าดทุม้  
ป้าดเหล็ก  กลองเต่งถ้ิงและสวา่(ฉาบ)  

-  ขนยา้ยและติดตั้งอุปกรณ์ 

10 นายดวงเดช  ไคร้มูล อาย ุ 57 ปี                  
บา้นเลขท่ี  79/1                    
ต าบลสันทรายหลวง            
อ  าเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่ 

-  ประถมศึกษาปีท่ี 4 
-  ศึกษาดนตรีดว้ยตนเอง 

-  เคร่ืองดนตรีหลกั  ไดแ้ก่  คียบ์อร์ด 
-  เคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆไดแ้ก่- 
 

-  ขนยา้ยและติดตั้งอุปกรณ์ 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 

ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล /อายุ / ทีอ่ยู่ วุฒิการศึกษาและการศึกษาดนตรี 
ต าแหน่งเคร่ืองดนตรีหลกั 
และเคร่ืองดนตรีอืน่ ๆ 

หน้าที่และทกัษะเฉพาะตัว 

11 นายจตุรงค ์ นาวงศ ์ อาย ุ 21 ปี                  
บา้นเลขท่ี  27  หมู่  1                 
ต าบลสันป่าเปา อ าเภอสันทราย                      
จงัหวดัเชียงใหม่ 

-  ปวส.2 
-  ศึกษาดนตรีจากนายเสน่ห์          
(ไม่ทราบนามสกุล) 

-  เคร่ืองดนตรีหลกั ไดแ้ก่  แนหนอ้ย 
-  เคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ แนหลวง  
และป้าดทุม้  
 

-  ขนยา้ยและติดตั้งอุปกรณ์ 

12 นายบุญถึง แผลงฤทธ์ิ อาย ุ55 ปี                  
บา้นเลขท่ี  97  ต าบลหนองจ๊อม                            
อ  าเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่ 

-  ประถมศึกษาปีท่ี 4 
-  ศึกษาดนตรีดว้ยตนเอง 

-  เคร่ืองดนตรีหลกั  ไดแ้ก่ป้าดเอก   
-  เคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ ไดแ้ก่  กลองชุด 

-  ขบัรถ 
-  ขนยา้ยและติดตั้งอุปกรณ์ 

13 นายวฒิุภทัร เกตพฒันผล        
อาย ุ 30  ปี  บา้นเลขท่ี 162  หมู่  
1  ต าบลสันทรายหลวง                      
อ  าเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่ 

-  ปริญญาตรีมหาวทิยาลยัแม่โจ ้
-  ศึกษาดนตรีจากนายฐาปุระ บุญระ-
หงส์ 

- เคร่ืองดนตรีหลกั  ไดแ้ก่  แนหนอ้ย 
- เคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ ไดแ้ก่  ป้าดทุม้   

-  ขนยา้ยและติดตั้งอุปกรณ์ 
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7)  วเิคราะห์ความส าเร็จและปัญหาของคณะเพชรพยอม 

7.1)  องค์ประกอบของวงด้านความส าเร็จผูศึ้กษา พบว่าคณะเพชรพยอมมีวิธีการ
ประสมวงระหว่างเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองและเคร่ืองดนตรีสากลได้อย่าง
เหมาะสม โดยแบ่งบทบาทหน้าท่ีของเคร่ืองดนตรีตามคุณลักษณะและ
ศกัยภาพของเคร่ืองดนตรีไวด้งัต่อไปน้ี 
7.1.1) เคร่ืองดนตรีพื้นเมืองประสมวงโดยแบ่งเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีเป็นกลุ่ม

ผูน้ า ได้แก่  แนหน้อยและป้าดเอก มีเทคนิควิธีการในการบรรเลงท่ี
ซับซ้อนและมีเสียงท่ีดงักว่าเคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ สามารถควบคุมการ
บรรเลงของเคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ จึงวางต าแหน่งการบรรเลงบริเวณ
ดา้นหนา้และกลางวง         
  

7.1.2)  เคร่ืองดนตรีพื้นเมืองกลุ่มผูต้าม  ได้แก่  ป้าดทุ้ม ป้าดเหล็ก ก๊องวง
กลองป่งโป้ง กลองเต่งถ้ิง  แนหน้อย แนหลวง ส้ิง (ฉ่ิง) และสว่า 
(ฉาบ) มีเทคนิควิธีการบรรเลงท่ีไม่ซับซ้อน และจะบรรเลงคลอ้ยตาม
กลุ่มผูน้ าจึงวางต าแหน่งโดยรอบของเคร่ืองดนตรีท่ีเป็นกลุ่มผูน้ า เพื่อ
รับสัญญาณการบรรเลงได้อยา่งทัว่ถึงทั้งวงท าให้การบรรเลงของวงมี
ความคล่องตวัมากข้ึน  

7.1.3) กลุ่มเคร่ืองดนตรีสากลประสมวงโดยให้อยู่ในต าแหน่งดา้นหลงัของ
เคร่ืองดนตรีพื้นเมืองทั้ งหมดแบ่งเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีเป็นกลุ่มผูน้ า  
ได้แ ก่  คี ย์บอร์ด  (Keyboard) และกีตาร์ไฟ ฟ้ า (Electric Guitar) มี
เทคนิคและวิธีการบรรเลงท่ีซบัซ้อนเพราะเป็นเทคโนโลยีท่ีเป็นระบบ
เสียงสังเคราะห์สามารถสร้างเสียงดนตรีได้หลากหลายจึงจดัต าแหน่ง
บรรเลงบริเวณกลางวง เพื่อควบคุมการบรรเลงของเคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ 
ในรูปแบบประยกุตไ์ดท้ัว่ถึง   

7.1.4)  กลุ่มผูบ้รรเลงสนับสนุน ได้แก่  กีตาร์เบส (Bass Guitar) กลองชุด
(Drum Set) และกลองบองโก (Bongos) เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีท าหน้าท่ี
ก ากับและจงัหวะท าให้เสียงดนตรีมีความหนักแน่นในการบรรเลง
รูปแบบประยุกต์ทั้งน้ีกลุ่มเคร่ืองดนตรีสากลสามารถสร้างสรรค์แนว
ดนตรีใหม่ ๆ ท าให้ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูฟั้งในปัจจุบนั
ได ้
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7.2)  เคร่ืองดนตรีท่ีใช้บรรเลง ด้านความส าเร็จผูศึ้กษา พบว่า คณะเพชรพยอม
สามารถอนุรักษ์เคร่ืองดนตรีพื้นเมืองทุกเคร่ืองมือและพฒันาเคร่ืองดนตรี
พื้นเมืองใช้เทคนิคการเทียบเสียงเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองให้มีความถ่ีเสียงท่ี
ใกลเ้คียงกบัเสียงเคร่ืองดนตรีสากล  จึงท าให้เสียงของเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองมี
ความกลมกลืนกับเคร่ืองดนตรีสากล สามารถบรรเลงบทเพลงในรูปแบบ
ประยกุตแ์ละสร้างสรรคบ์ทเพลงไดห้ลากหลายรูปแบบ    
ดา้นสภาพปัญหาผูศึ้กษาพบวา่จากการน าเคร่ืองดนตรีสากลเขา้ร่วมประสมวง  
ท าให้เคร่ืองดนตรีสากลบางเคร่ืองมือเขา้มามีบทบาทแทรกแซงเคร่ืองดนตรี
พื้นเมืองเช่น  การน ากลองบองโกมาใช้บรรเลงทดแทนกลองป่งโป้ง  ส่วน
กลองป่งโป้งถูกเปล่ียนบทบาทหนา้ท่ีโดยน ามาเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีใชบู้ชาแทน
การใช้ตีบรรเลง  ท าให้รูปแบบการประสมวงแบบพื้นเมืองไม่ถูกตอ้ง  และ
เส่ียงต่อการสูญหายไดใ้นอนาคต    

7.3) เทคนิควิธีการบรรเลงด้านความส าเร็จผูศึ้กษาพบว่าคณะเพชรพยอมได้น า
เทคนิคท่ีท าให้การบรรเลงมีความน่าสนใจประกอบด้วย เทคนิคกระสวน
จงัหวะ (Rhythmic Pattern) ซ่ึงเป็นรูปแบบของจงัหวะท่ีถูกก าหนดข้ึนมา เพื่อ
ใช้บรรเลงประกอบบทเพลง เช่นจงัหวะร าวง (Rumwong) จงัหวะชะชะช่า
(Cha - Cha - Cha) ทั้งน้ีคณะเพชรพยอมไดน้ าบทเพลงประเภทต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ
ความนิยมมาท าใหม่หรือสร้างสรรคจ์งัหวะใหม่ท่ีเรียกวา่  คฟัเวอร์ (Cover) ท า
ให้บทเพลงท่ีคุ้นเคยมีความน่าสนใจมากข้ึนรวมถึงเทคนิคอัตราจังหวะ
(Tempo)  คณะเพชรพยอมไดว้างรูปแบบการบรรเลงโดยใชอ้ตัราความชา้-เร็ว
จงัหวะอยา่งเป็นขั้นตอน โดยเร่ิมจากการบรรเลงในบทเพลงท่ีมีจงัหวะชา้และ
ค่อย ๆ เพิ่มแนวจงัหวะใหเ้ร็วข้ึน   

7.4)  บทเพลงท่ีใชบ้รรเลง  ดา้นความส าเร็จผูศึ้กษาพบวา่คณะเพชรพยอมไดพ้ฒันา
ในการคดัเลือกบทเพลงให้ตรงกบัความนิยมของกลุ่มผูฟั้งแต่ละช่วงวยัเช่น  
บทเพลงลูกทุ่งเก่าเน้นกลุ่มผูฟั้งท่ีเป็นผูสู้งอายุ บทเพลงลูกทุ่งใหม่เน้นกลุ่ม
ผูฟั้งท่ีเป็นพ่อบ้านแม่บ้านหรือกลุ่มวยัท างาน บทเพลงส าเนียงภาษาเช่น 
ส าเนียงแขกเน้นกลุ่มผูฟั้งท่ีเป็นเจา้ทรงสายเทพเจา้ (ฮินดู) หรือผีเจา้นายน า
ผลงานเพลงท่ีเป็นส าเนียงต่างวฒันธรรมมาร่วมบรรเลง  เช่น  บทเพลงส าเนียง
อีสานและร าวงกลองยาวซ่ึงเป็นการสร้างสรรคบ์ทเพลงใหมี้ความหลากหลาย
โดยเน้นจงัหวะท่ีกระชบัสนุกสนาน เป็นเทคนิคท่ีคณะเพชรพยอมน ามาปรับ
ใชจ้นไดรั้บความนิยม     
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สภาพปัญหาบทเพลงท่ีใช้บรรเลงผู ้ศึกษาพบว่าบทเพลงท่ีใช้บรรเลงใน
ปัจจุบนัของคณะเพชรพยอมมุ่งเนน้ไปในรูปแบบประยุกตเ์ป็นส่วนใหญ่  รวม
ไปถึงการน าเอาบทเพลงพื้นเมืองและบทเพลงในพิธีกรรมเขา้มาใชบ้รรเลงใน
รูปแบบประยกุต ์เช่นเพลงมวย เพลงปราสาทไหว แมว้า่จะเป็นการสร้างสรรค์
บทเพลงใหมี้ความแปลกใหม่  แต่ก็มีส่วนท าให้สูญเสียรูปแบบของบทเพลงท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ของวงป่ีพาทยล์า้นนาได ้  

4.3.2  วงป่ีพาทยล์า้นนาคณะหนองส่ีแจ่งศิลป์ 

1)   ประวติัความเป็นมา คณะหนองส่ีแจงศิลป์ ก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2520  เร่ิมแรกมี
สมาชิกในวงจ านวน 9 คน  โดยมีนายบุญธรรม  เรือนรักษเ์หล่าเป็นหวัหนา้คณะได้
กล่าวว่า  “ก่อนท่ีจะเป็นคณะหนองส่ีแจ่งศิลป์นั้น  นายบุญธรรมเป็นนกัดนตรีวงป่ี
พาทยล์า้นนา  คณะกู่แดงซ่ึงอยูใ่นชุมชนบา้นกู่แดงอ าเภอสารภีจงัหวดัเชียงใหม่  ใน
วยัเด็กได้รับการถ่ายทอดความรู้ดา้นดนตรีพื้นบา้นจากพ่อค า เรือนรักเหล่าผูเ้ป็น
บิดาจนมีความรู้พอสมควร  เวลาต่อมาพ่อค าได้พามาเรียนเป่าแนกบัพ่อต๋า  วงศ ์     
ผูก่้อตั้ งคณะกู่แดงจนมีความช านาญและประสบการณ์ในการบรรเลงจนเป็นท่ี
ไวว้างใจให้เป่าแนแทนพ่อต๋า  พรหมวงศ ์ จากความสนใจและตั้งใจศึกษาดนตรีท า
ให้สามารถบรรเลงเคร่ืองดนตรีทดแทนนักดนตรีในคณะกู่แดงได้ทุกเคร่ืองมือ”  
ภายหลงัจากการแต่งงานนายบุญธรรมไดย้า้ยภูมิล าเนามาอาศยัในชุมชนบา้นหนอง
ส่ีแจ่ง   ดว้ยการท่ีเป็นนกัดนตรีบรรเลงประโคมในวงป่ีพาทยล์า้นนามาโดยตลอด  
ท าให้นายบุญธรรมคิดท่ีจะก่อตั้งวงป่ีพาทยล์า้นนาข้ึนอีกคร้ัง  จึงไดน้ าเคร่ืองดนตรี
บางส่วนจากคณะกู่แดงมาฝึกสอนและถ่ายทอดความรู้ให้กบัชาวบา้นในชุมชนบา้น
หนองส่ีแจ่ง  ซ่ึงก็มีสมาชิกนกัดนตรีท่ีมีพื้นฐานอยู่บา้งแลว้  มารวมตวัและท าการ
ฝึกซ้อมจนมีความช านาญสามารถรับงานประเพณีพิธีกรรมต่าง ๆ โดยตั้งช่ือคณะวา่  
“คณะหนองส่ีแจ่งศิลป์” งานท่ีไดรั้บการวา่จา้งจะเป็นงานพิธีกรรมฟ้อนผี  งานปอย
และงานศพซ่ึงก็ไดรั้บความนิยมเร่ือยมา      

รูปแบบของคณะหนองส่ีแจ่งศิลป์นายบุญธรรม เรือนรักษเ์หล่า กล่าววา่  “นบัตั้งแต่
เร่ิมก่อตั้งคณะหนองส่ีแจ่งศิลป์การบรรเลงประโคมจะเป็นรูปแบบพื้นเมืองมาโดย
ตลอด  กระทัง่ปี พ.ศ. 2532 เป็นตน้มา  บทเพลงลูกทุ่งและเคร่ืองดนตรีสากลเร่ิมเขา้
มามีบทบาทต่อผูฟั้งและนกัดนตรีพื้นบา้นมากข้ึน  ท าให้วงป่ีพาทยล์า้นนาในพื้นท่ี
อ าเภอสารภีหลายคณะน าเอาเคร่ืองดนตรีสากลและเคร่ืองเสียงเขา้มาร่วมผสมในวง  
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และค่อย  ๆ ปรับเปล่ียนจนเป็นรูปแบบประยกุตจ์นถึงทุกวนัน้ี  ซ่ึงวธีิการประสมวง
รูปแบบประยุกตด์งักล่าวไดรั้บความสนใจและความนิยมเป็นอย่างมาก  ท าให้เกิด
การแข่งขนัในการพฒันาวงป่ีพาทยล์า้นนา โดยแต่ละคณะไดเ้พิ่มเคร่ืองดนตรีสากล
และเคร่ืองเสียงเพื่อพฒันาคณะของตน  ขณะเดียวกันนายบุญธรรมก็ได้ท าการ
ปรับเปล่ียนและพฒันาคณะหนองส่ีแจ่งศิลป์ โดยการจดัซ้ือเคร่ืองดนตรีสากล
พร้อมทั้งอุปกรณ์เคร่ืองเสียงเขา้ผสมในวง รวมถึงเพิ่มสมาชิกนักดนตรีสากลซ่ึง
ปัจจุบนัมีนกัดนตรีในคณะทั้งหมด  13  คน งบประมาณในการซ้ือเคร่ืองดนตรีและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ นายบุญธรรมจะเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือทั้งหมด3 

2)   องคป์ระกอบของวงป่ีพาทยล์า้นนาคณะหนองส่ีแจ่งศิลป์ 

ตารางที่ 4.5 เคร่ืองดนตรีและอุปกรณ์คณะหนองส่ีแจ่งศิลป์ 

ล าดับ เคร่ืองดนตรีพืน้เมือง (เคร่ืองหน้า) จ านวน 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

   ป้าดเอก   
   ป้าดทุม้      
   ก๊องวง   
   กลองป่งโป้ง 
   กลองเต่งถ้ิง 
   แนหนอ้ย 
   แนหลวง               

1  ราง 
1  ราง 
1  วง 
1  ลูก 
1  ลูก 
1  เลา 
1  เลา 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

   ส้ิง (ฉ่ิง) 
                               สวา่ (ฉาบ) 
                               กลองชุดไฟฟ้า       
   กลองคองกา, กลองบองโก        
   กีตาร์ไฟฟ้า, ตูแ้อมป์ 
   กีตาร์เบส, ตูแ้อมป์ 
   คียบ์อร์ดไฟฟ้า                  

1  คู่ 
1  คู่ 
1  ชุด 
1  ชุด 
1  ชุด 
1  ชุด 
2  ตวั 

 
 
 

                                                           
3สมัภาษณ์บุญธรรม  เรือนรักษเ์หล่า, หวัหนา้วงป่ีพาทยล์า้นนาคณะหนองส่ีแจ่งศิลป์,  22 เมษายน 2556. 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ) 
ล าดับ เคร่ืองดนตรีสากล (เคร่ืองหลัง) จ านวน 
 อุปกรณ์และระบบเสียง  

15 
16 
17 
18 
19 

   ไมคโ์ครโฟน 
   เคร่ืองปรับแต่งเสียง(Driverrack) 
   เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง (Mixer) 
   เคร่ืองขยายเสียง (Power-Amplifier) 
   ชุดล าโพง สูง กลาง ต ่า 

10  ตวั 
1  ชุด 
1  ชุด 
4 ตวั 
2  ชุด 

 ยานพาหนะ  
20    รถบรรทุก  6  ลอ้ 1  คนั 

   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่4.2 รูปแบบการประสมวงป่ีพาทยล์า้นนาคณะหนองส่ีแจ่งศิลป์ 

รูปแบบการประสมวงป่ีพาทยล์า้นนาคณะหนองส่ีแจ่งศิลป์  มีการจดัวางต าแหน่ง
เคร่ืองดนตรีพื้นเมืองในบริเวณด้านหน้าของวง โดยก าหนดต าแหน่งตามเทคนิค
วิธีการบรรเลงของเคร่ืองดนตรี คือ เคร่ืองดนตรีท่ีสามารถท าเสียงสูง-ต ่าไดห้ลาย
เสียงเป็นเคร่ืองท าท านอง  เช่น แนหนอ้ย  และป้าดเอก ถูกก าหนดให้รับหนา้ท่ีเป็น
ผูน้ าในการบรรเลงในรูปแบบพื้นเมือง  ส่วนคียบ์อร์ดจะถูกก าหนดให้รับหนา้ท่ีเป็น

แอมป์กีตาร์ 

ล าโพง 

ล าโพง 

 

สวา่ ส้ิง 

 

แอมป์เบส 

ป้าดเหล็ก

ป้าดเหล็ก 

กีตาร์ไฟฟ้า

กลองเต่งถ้ิ

งกลองเต่ง

ถ้ิง 

กีตาร์เบส

ล าโพง 

ล าโพง 

 

กลองชุด 

ดา้นหนา้

วงดนตรี

ดา้นหนา้

วงดนตรี 

เคร่ืองผสม

สัญญาณเสียง กลองคองกา,

กลองบองโก 

ป้าดทุม้กีตาร์

เบสกีตาร์

เบส 

แนหลวง

กลองคองโก 

กลองบองโก  

แนหนอ้ย คียบ์อร์ด

กลองชุด 

กลองชุด 

 

ก๊องวง 

ล าโพง 

ป้าด

ฆอ้ง

ป้าด

ฆอ้ง 

ล าโพง 

แนนห

ลวง 

ป้าดเอก กลองเต่งถ้ิง 

ดา้นหนา้วงดนตรี 
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ผูน้ าในการบรรเลงในรูปแบบประยุกต์  ส่วนเคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ ท่ีสามารถท าเสียง
สูง-ต ่าได้ไม่ก่ีเสียง เช่น  ป้าดทุม้ป้าดเหล็กก๊องวง  แนหลวงกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์เบส  
หรือเป็นเคร่ืองก ากบัจงัหวะหรือประกอบจงัหวะ เช่น  กลองป่งโป้ง กลองเต่งถ้ิง 
ส้ิง(ฉ่ิง) สวา่ (ฉาบ) กลองชุด  กลองคองกาและกลองบองโก  ก็จะก าหนดต าแหน่ง
ตามศกัยภาพความสามารถในการบรรเลงภายในวง  ส่วนอุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น เคร่ือง
ผสมสัญญาณเสียง (Mixer) จะอยูใ่นต าแหน่งดา้นหลงัวง ท าหนา้ท่ีควบคุมเสียงและ
ขยายเสียงไปยงัชุดล าโพงท่ีอยูบ่ริเวณดา้นขา้งของวง 

3)   เคร่ืองดนตรี 
เคร่ืองดนตรีของคณะหนองส่ีแจ่งศิลป์  ผูศึ้กษาพบว่ามีเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองไดแ้ก่  
ป้าดเอก ป้าดทุม้ ป้าดเหล็ก ก๊องวง กลองป่งโป้ง กลองเต่งถ้ิง แนหน้อย แนหลวง 
ส้ิง (ฉ่ิง) และสว่า (ฉาบ)  และเคร่ืองดนตรีสากล กีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์เบสกลองชุด 
กลองคองกาและกลองบองโก ซ่ึงมีการพฒันาระบบเสียงเคร่ืองดนตรีดงัต่อไปน้ี
      

3.1)  การเทียบเสียงเคร่ืองดนตรี เคร่ืองดนตรีพื้นเมืองของคณะหนองส่ีแจ่งศิลป์  
จะใช้เสียงเคร่ืองดนตรีสากลเป็นมาตรฐานในการเทียบเสียง โดยน าเคร่ือง
ดนตรีพื้นเมืองท่ีสามารถด าเนินท านองไดม้าท าการเทียบให้มีความถ่ีเสียงท่ี
ใกลเ้คียงกบับนัไดเสียงสากล (Scale) โดยใช้เสียงของคียบ์อร์ดเป็นหลกัใน
การเทียบเสียง  เช่น  การเทียบเสียงแนหนอ้ย  จะใชคี้ย ์E หรือเสียงมี  ในการ
เทียบเสียงเสียงน้ิวควบของหนอ้ยแน (ปิดหมดทุกน้ิว) และใชคี้ย ์A หรือเสียง
ลา ในการเทียบเสียงน้ิวลูกตั้งของแนหนอ้ย (ปิดเฉพาะ 4 รูจากดา้นบนเลาแนลง
มา) การเทียบเสียงดงักล่าวน้ีสามารถรักษารูปแบบและแนวทางการบรรเลงของ
แนหน้อยไดเ้ป็นอยา่งมาก รวมถึงเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ป้าดเอก  
ป้าดทุม้ ป้าดเหล็ก ก๊องวง  ก็ใชว้ธีิการเทียบเสียงโดยการติดตะกัว่หรือถากใต้
ลูกป้าดให้ได้เสียงท่ีต้องการ ทั้ งน้ีนายบุญธรรมจะเป็นผูเ้ทียบเสียงเคร่ือง
ดนตรีพื้นเมืองทั้งหมด  ซ่ึงหากละเลยในคุณภาพของเสียงจะส่งผลให้บท
เพลงท่ีบรรเลงขาดความไพเราะน่าฟัง อนัเน่ืองมาจากเสียงของเคร่ืองดนตรี
ไม่ตรงกนัหรือเสียงเพี้ยน        

3.2) เทคนิคการผสมเสียงเคร่ืองดนตรีสากล คณะหนองส่ีแจ่งศิลป์จะมีเสียง
คียบ์อร์ดท่ีเป็นเอกลกัษณ์ท าให้กลุ่มผูฟั้งหรือนกัดนตรีคณะอ่ืน ๆ จดจ าไดดี้  
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เป็นการใชเ้ทคนิคผสมเสียงสังเคราะห์ของคียบ์อร์ด  ท่ีเรียกวา่ ซินธิไซเซอร์ 
(Synthesizer)  เป็นการปรับแต่งผสมเสียงดว้ยอิเล็ทโทรนิคเพื่อใหไ้ดเ้สียงท่ีมี
ความแปลกใหม่ ท าให้ไดคุ้ณลกัษณะของเสียงท่ีนกัดนตรีตอ้งการ สอดคลอ้ง
กับบริบทของพิธีกรรมฟ้อนผีท่ีต้องการให้เกิดความศกัด์ิสิทธ์ิ และความ
ศรัทธาจากผูค้นในชุมชนและสังคม4     
    

นอกจากการพัฒนาเค ร่ืองดนตรีพื้ น เมืองแล้วคณะหนองส่ีแจ่งศิลป์ย ังให้
ความส าคญักบัเคร่ืองดนตรีสากลและระบบเสียง  นายวสันต ์ คุณยศยิง่ หวัหนา้นกั
ดนตรี  กล่าวว่า  “ปัจจุบันเทคโนโลยีเคร่ืองเสียงได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในการ
ด าเนินชีวิตมากข้ึน เช่น ระบบเสียงในรูปแบบ (Home Theater) โฮมเธียเตอร์ เป็น
ระบบท่ีใช้สร้างความบนัเทิงในบา้นโดยเน้นคุณภาพของภาพและเสียง จึงท าให้
กลุ่มผูฟั้งคุน้เคยกบัระบบเทคโนโลยีดงักล่าว ฉะนั้นคณะหนองส่ีแจ่งศิลป์จึงตอ้ง
พฒันาระบบเสียงให้ทนัสมยักบัการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความตอ้งการ
ของกลุ่มผูฟั้งอยูเ่สมอ”5 

4)   รูปแบบและเทคนิควธีิการบรรเลง      

ปัจจุบนัคณะหนองส่ีแจ่งศิลป์รับวา่จา้งเพียงอยา่งเดียวคือ งานบรรเลงประโคมใน
พิธีกรรมฟ้อนผี การบรรเลงจึงเป็นการเน้นการสร้างความบันเทิงสนุกสนาน
ครึกคร้ืน เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเจ้าทรงออกมาร่ายร าในพิธีกรรมรวมถึงกลุ่มผูฟั้ง
ทั่วไปท่ีเข้ามาร่วมในงาน ทั้ งน้ีคณะหนองส่ีแจ่งศิลป์มีการจัดการรูปแบบและ
เทคนิควธีิการบรรเลงดงัน้ี   

4.1)  เทคนิคกระสวนจังหวะ (Rhythm Pattern) เป็นรูปแบบของจังหวะท่ีถูก
ก าหนดข้ึนมา เพื่อใช้บรรเลงประกอบบทเพลง เช่น จงัหวะบีกิน (Begin) 
จงัหวะร าวง (Rumwong) โดยจะใช้จงัหวะท่ีเหมาะสมกับบทเพลงในการ
บรรเลงแต่ละยก ท าใหก้ารบรรเลงมีหลากหลายจงัหวะ   

4.2)  เทคนิคอตัราความชา้เร็ว (Tempo)  คณะหนองส่ีแจ่งศิลป์ไดส้ร้างรูปแบบการ
บรรเลงให้มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของคณะโดยเร่ิมจากจงัหวะช้าก่อน

                                                           
4สมัภาษณ์นายวทิวสั  ไวโย, นกัดนตรีวงป่ีพาทยล์า้นนาคณะสนัตน้กอก, 23 เมษายน 2556. 
5สมัภาษณ์นายวสนัต ์ คุณยศยิง่, นกัดนตรีวงป่ีพาทยล์า้นนาคณะหนองส่ีแจ่งศิลป์, 22 เมษายน 2556. 
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และค่อย ๆ เร่งจงัหวะให้เร็วข้ึนตามล าดับโดยการบรรเลง 1 ยกแบ่งอตัรา
จงัหวะดงัต่อไปน้ี 
ช่วงท่ี  1 เร่ิมจากบทเพลงท่ีมีจงัหวะชา้ เป็นช่วงเร่ิมตน้ของพิธีกรรมจะใชบ้ท
เพลงท่ีมีความสอดคลอ้งกบัพิธีกรรม เช่น เพลงแหย่ง (ปราสาทไหว) เพลง
มวย และเพลงผีมดห้อยผา้ ทั้งน้ีจะใช้เคร่ืองดนตรีพื้นเมืองบรรเลงประโคม
เป็นหลกั       

ช่วงท่ี 2 เปล่ียนรูปแบบของกระสวนจังหวะ และความช้า-เร็วของอัตรา
จงัหวะและใช้บทเพลงท่ีมีจงัหวะกระชับข้ึนหรือเทียบเท่ากบัจงัหวะบีกิน 
(Begin)     

ช่วงท่ี 3 เปล่ียนรูปแบบของกระสวนจังหวะและความช้า-เร็วของอัตรา
จงัหวะ และใช้บทเพลงท่ีมีจงัหวะกระชับข้ึนหรือเทียบเท่ากบัจงัหวะร าวง 
(Rumwong)  

ช่วงท่ี 4 เปล่ียนรูปแบบของกระสวนจังหวะและความช้า-เร็วของอัตรา
จงัหวะ และใช้บทเพลงท่ีมีจงัหวะกระชับข้ึนหรือเทียบเท่ากับจงัหวะชะ
ชะช่า (Cha - Cha - Cha) และในการแห่ประโคมแต่ละยกผูน้ าวงจะตอ้งคอย
สังเกตวา่ในแต่ละช่วงสามารถดึงดูดให้เจา้ทรงออกมาฟ้อนไดม้ากหรือน้อย
หากไม่มีการตอบสนองจากเจา้ทรงแสดงวา่การแห่ประโคมไม่ถูกใจ ผูน้ าวง
จะตอ้งปรับเปล่ียนบทเพลงและจงัหวะให้สามารถตอบสนองกลุ่มผูฟั้งได้
ทนัที”6 

5)  บทเพลงท่ีใชบ้รรเลง        

คณะหนองส่ีแจ่งศิลป์ได้มีการเรียบเรียงบทเพลง โดยคดัเลือกบทเพลงพื้นเมือง   
บทเพลงท่ีใช้บรรเลงในพิธีกรรม และบทเพลงท่ีไดรั้บความนิยมตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนัมาเรียบเรียงและน ามาบรรเลงเป็นเพลงชุด โดยแบ่งตามช่วงเวลาดงัต่อไปน้ี
  

 

                                                           
6สมัภาษณ์นายวสนัต ์ คุณยศยิง่,นกัดนตรีวงป่ีพาทยล์า้นนาคณะหนองส่ีแจ่งศิลป์, 22 เมษายน 2556. 
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ตารางที ่4.6 เวลาและบทเพลงท่ีใชบ้รรเลงของคณะหนองส่ีแจ่งศิลป์ 

เวลาบรรเลง บทเพลงทีใ่ช้บรรเลง 
ยกท่ี  1 

เวลา 08.00 - 09.10 น. 
-  บรรเลงบทเพลงพื้นเมือง ไดแ้ก่ เพลงฟายครู  เพลงมวย  เพลงผีมด
ห้อยผา้  เพลงแป๊ะ (บรรเลงรูปแบบประยุกต)์ เพลงแหยง่หลวง เพลง
แหยง่ก๋าย เพลงปราสาทไหว  เพลงมอญร าดาบ  เพลงแขกมอญ เพลง
ฤาษีหลงถ ้า  และเพลงสร้อยเวยีงพิงค ์  

ยกท่ี  2 
เวลา  09.30 - 10.40 น. 

-  บรรเลงบทเพลงท่ีมีความกระชบัมากข้ึน  เช่น จงัหวะร าวง  จงัหวะ
ชะชะช่าในบทเพลงพื้นเมืองและเพลงลูกทุ่งสมยัก่อน ได้แก่ เพลง
สร้อยเวียงพิงค์ เพลงล่องแม่ปิง เพลงเทพีเชียงใหม่ เพลงซอพม่า  
เพลงหยิกแกมหยอก  เพลงขาดเงินขาดรัก  เพลงสิบหม่ืน  เพลงปูไข่
ไก่หลง เพลงข่ีเก๋งอย่าลืมเกวียน เพลงซอเง้ียว และเพลงนอนฟัง
เคร่ืองไฟ    

ยกท่ี  3                          
เวลา  11.00 - 12.00 น. 

-  บรรเลงในบทเพลงพิธีกรรม  ไดแ้ก่  เพลงปราสาทไหว  เพลงมอญ
ล าปาง  มอญเก๊าหา้  เพลงมอญโยน  เพลงจ๊อยบ๊อย  เพลงแป๊ะ  เพลงผี
มดหอ้ยผา้  และเพลงมวย      

ยกท่ี  4 
เวลา  13.00 -  13.50 น. 

- บรรเลงในบทเพลงพิธีกรรมเพลงมวย  ได้แก่ เพลงผีมด  เพลงลง
ข่วง  เพลงสั่งเมือง  เพลงปราสาทไหว  เพลงป๊าวปันล า  เพลงแม่โขง-
แม่ปิง  เพลงตะลีกีปัส  เพลงลาวดวงเดือน  เพลงลาวแพนน้อย  และ
เพลงลาวล าปาง  

ยกท่ี  5 
เวลา  14.10 - 15.00 น. 

- บรรเลงบทเพลงท่ีมีจงัหวะมากข้ึน  เช่น จงัหวะร าวง  จงัหวะชะ
ชะช่าในบทเพลงพื้นเมืองและเพลงลูกทุ่งสมยัก่อน ไดแ้ก่  เพลงคิดถึง
พี่ไหม  เพลงหงษปี์กหกั  เพลงครูล าดวล เพลงคิดถึงทุ่งลุยลาย  เพลง
เมียไม่มา เมียไม่มี  เพลงกาคาบพริก  เพลงฮกักนับ่ไดก้า  เพลงสาว  
ร าวง  และเพลงร้ัวทะเล  

ยกท่ี  6 
เวลา  15.15 -  16.00 น. 

- บรรเลงในบทเพลงพิธีกรรม  ได้แก่  เพลงปราสาทไหว  เพลงฟ้า
หลวง  เพลงมอญล าปาง  เพลงมอญเก๊าห้า  เพลงฮ่มฟ้าบารมี  เพลงผี
มด  เพลงลงข่วง  เพลงเจา้ภาพจงเจริญ  เพลงก่อนจะลา  เพลงมหาชยั  
และเพลงสรรเสริญพระบารมี 
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บทเพลงท่ีใชบ้รรเลงประโคมในแต่ละงานของคณะหนองส่ีแจ่งศิลป์  จะไม่ก าหนด
บทเพลงท่ีจะบรรเลงแต่จะสังเกตสถานการณ์ สภาพแวดล้อมและบริบทใน
พิธีกรรมในช่วงวา่ควรจะใชบ้ทเพลงแบบไหนท่ีมีความเหมาะสม     

6)   สมาชิกนกัดนตรี 

คณะหนองส่ีแจ่งศิลป์เร่ิมก่อตั้งมีสมาชิกจ านวน 9 คนจากปี พ.ศ. 2520 ได้พฒันา
และปรับปรุงรูปแบบวงจากวงป่ีพาทยล์า้นนาแบบพื้นเมืองมาเป็นรูปแบบประยุกต์
ประมาณปี พ.ศ.2532  ปัจจุบนัมีสมาชิกในวงทั้งส้ิน  13  คน  ทั้งน้ีในการบรรเลงแต่
ละงานจะใช้จ  านวนนักดนตรีไม่เท่ากัน นายบุญธรรม เรือนรักษ์เหล่า กล่าวว่า  
“หากมีงานบรรเลงประโคมในวนัเสาร์และวนัอาทิตยจ์ะมีนายฉตัรชยั  สุทธกุลเขา้
มาช่วยเป่าแนหน้อยเป็นคร้ังคราว ทั้งน้ีเน่ืองจากก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัอุดมศึกษา
จึงไม่สามารถร่วมงานบรรเลงประโคมได้อย่างต่อเน่ือง และหากมีงานบรรเลง
ประโคมในช่วงวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์จะเป็นหน้าท่ีของนายสุพจน์  พรหมวงศ์  เป็น   
ผูบ้รรเลงแนหนอ้ยประจ าคณะหนองส่ีแจ่งศิลป์ ส่วนเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองอ่ืน ๆ นกั
ดนตรีสามารถสับเปล่ียนกันบรรเลงได้ ส่วนเคร่ืองดนตรีสากลนักดนตรีจะรับ
หน้าท่ีเฉพาะตามเคร่ืองดนตรีของตนเอง”  ทั้งน้ีค่าตอบแทนเป็นไปตามท่ีนายบุญ
ธรรม  เรือนรักษ์เหล่าได้ตกลงกนัไว ้ ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อนักดนตรีในคณะแต่
อยา่งใด 

ผูศึ้กษาพบว่ารูปแบบการจดัการนกัดนตรีคณะหนองส่ีแจ่งศิลป์เป็นการจดัการใน
รูปแบบอาวุโสโดยมีนายบุญธรรม เรือนรักษ์เหล่า ซ่ึงเป็นหัวหน้าคณะและเป็นท่ี
ความเคารพของนกัดนตรีในคณะทุกคน ทั้งน้ียงัเป็นผูป้ระกอบพิธีไหวค้รูของคณะ
หนองส่ีแจ่งศิลป์ท่ีจดัข้ึนในเดือนเมษายนของทุกปี นายบุญธรรม เรือนรักษ์เหล่า  
กล่าววา่ “สมาชิกนกัดนตรีคณะหนองส่ีแจ่งศิลป์ในปัจจุบนัมาจากภายนอกชุมชน
บา้นหนองส่ีแจ่งเป็นส่วนใหญ่ โดยตนเองจะเป็นผูค้วบคุมดูแลคดัเลือกนักดนตรี
เขา้ร่วมวง สมาชิกนกัดนตรีในปัจจุบนัมีทั้งผูสู้งอายุและเยาวชนบรรเลงร่วมกนั  นกั
ดนตรีท่ีสูงอายุจะบรรเลงได้เฉพาะเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองเพียงอย่างเดียวส่วนนัก
ดนตรีท่ีเป็นเยาวชนจะสามารถบรรเลงไดท้ั้งเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองและเคร่ืองดนตรี
สากลสลบักัน” ท าให้คณะหนองส่ีแจ่งศิลป์มีนักดนตรีท่ีสามารถทดแทนกันได ้ 
ส่วนการเดินทางนายบุญธรรมจะใหน้กัดนตรีทุกคนมารวมตวักนัท่ีบา้นของตนและ
เดินทางไปพร้อมกนัทั้งหมด 
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ตารางที ่4.7 จ  านวนสมาชิกนกัดนตรีในคณะหนองส่ีแจ่งศิลป์ 

ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล /อายุ / ทีอ่ยู่ วุฒิการศึกษาและการศึกษาดนตรี 
ต าแหน่งเคร่ืองดนตรีหลกั 
และเคร่ืองดนตรีอืน่ ๆ 

หน้าที่และทกัษะเฉพาะตัว 

1 นายบุญธรรม  เรือนรักษเ์หล่า
อาย ุ 67 ปี บา้นเลขท่ี 137   หมู่  8 
ต าบลหนองส่ีแจ่ง                    
อ  าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

- ประถมศึกษาปีท่ี 4 
-  ศึกษาดนตรีจาก นายต๋า  พรหมวงศ์ 

-  เคร่ืองดนตรีหลกั  ไดแ้ก่  แนหนอ้ย 
-  เคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆไดแ้ก่  เคร่ือง
ดนตรีพื้นเมืองทั้งหมด 
 

-  เจา้ของคณะ 
 

2 นายวสันต ์ คุณยศยิง่ อาย ุ35 ปี                               
บา้นเลขท่ี  4  หมู่  3                  
ต  าบลหนองผึ้ง  อ าเภอสารภี                      
จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

-  ปริญญาตรี 
-  ศึกษาดนตรีจากโรงเรียนสารภี
วทิยาคม 

-  เคร่ืองดนตรีหลกั  ไดแ้ก่  คียบ์อร์ด
ไฟฟ้า 
-  เคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆไดแ้ก่  ป้าดเอก 
 

-  หวัหนา้วง 
-  ควบคุมระบบเสียง 

3 นายสุพจน์  พรหมวงศ ์    
อาย ุ56 ปี  บา้นเลขท่ี 22  หมู่  7  
ต าบลหนองแฝก                             
อ  าเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่ 

-  ประถมศึกษาปีท่ี 4 
-  ศึกษาดนตรีดว้ยตนเอง 

-  เคร่ืองดนตรีหลกั  ไดแ้ก่  แนหนอ้ย 
-  เคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ ไดแ้ก่  แนหลวง 
 

-  ติดตั้งอุปกรณ์และขนของ
ข้ึนรถ-ลงรถ 
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ตารางที ่4.7 (ต่อ) 

ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล /อายุ / ทีอ่ยู่ วุฒิการศึกษาและการศึกษาดนตรี 
ต าแหน่งเคร่ืองดนตรีหลกั 
และเคร่ืองดนตรีอืน่ ๆ 

หน้าที่และทกัษะเฉพาะตัว 

4 นายอุทยั  เทวนิ  อาย ุ 32 ปี                                          
บา้นเลขท่ี  5/1 หมู่ 3                 
ต  าบลหนองผึ้ง  อ าเภอสารภี                      
จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

-  ปวส. 
-  ศึกษาดนตรีดว้ยตนเอง 

-  เคร่ืองดนตรีหลกั  ไดแ้ก่  แนหลวง 
-  เคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ  ไดแ้ก่  กลองชุด
และเคร่ืองประกอบจงัหวะ 
 

-  โฆษก 
-  ขบัร้องเพลง 
-  ติดตั้งอุปกรณ์และขนของ
ข้ึนรถ-ลงรถ 

5 นายฉตัรชยั  สุทธกุล อาย ุ 19 ปี 
บา้นเลขท่ี  97/3 หมู่  6                 
ต าบลป่าสัก  อ าเภอเมือง                      
จงัหวดัล าพนู 
 

-  มธัยมศึกษาปีท่ี 6                              
-  ศึกษาดนตรีจากวทิยาลยันาฏศิลป 
   เชียงใหม่ 

-  เคร่ืองดนตรีหลกั  ไดแ้ก่  ป้าดเอก 
-  เคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆไดแ้ก่  แนหนอ้ย
แนหลวง ป้าดทุม้ และกลองเต่งถ้ิง 

-  ติดตั้งอุปกรณ์และขนของ
ข้ึนรถ-ลงรถ 

6 นายดวงแกว้  บุญมา  อาย ุ62 ปี 
บา้นเลขท่ี  18 หมู่  8                 
ต าบลหนองแฝก  อ าเภอสารภี                      
จงัหวดัเชียงใหม่ 

-  ประถมศึกษาปีท่ี 4 
-  ศึกษาดนตรีดว้ยตนเอง 

-  เคร่ืองดนตรีหลกั ไดแ้ก่ กลองเต่งถ้ิง 
-  เคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ ไดแ้ก่  ป้าดทุม้ 
ส้ิง (ฉ้ิง) และสวา่ (ฉาบ) 

-  ติดตั้งอุปกรณ์และขนของ
ข้ึนรถ-ลงรถ 
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ตารางที ่4.7 (ต่อ) 

ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล /อายุ / ทีอ่ยู่ วุฒิการศึกษาและการศึกษาดนตรี 
ต าแหน่งเคร่ืองดนตรีหลกั 
และเคร่ืองดนตรีอืน่ ๆ 

หน้าที่และทกัษะเฉพาะตัว 

7 นายบุญศรี  โพธิยอด อาย ุ 54 ปี                 
บา้นเลขท่ี 123 หมู่ 7                
ต าบลหนองแฝก  อ าเภอสารภี                      
จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

-  ประถมศึกษาปีท่ี 4 
-  ศึกษาดนตรีดว้ยตนเอง 

-  เคร่ืองดนตรีหลกั ไดแ้ก่  ก๊องวง 
-  เคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ  - 
 

- ติดตั้งอุปกรณ์และขนของ
ข้ึนรถ-ลงรถ 

8 นายศรชยั  วงศว์ริาช อาย ุ 40 ปี                  
บา้นเลขท่ี  149/1 หมู่  13                 
ต าบลบา้นแม  อ าเภอสันป่าตอง                      
จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

-  ประถมศึกษาปีท่ี 6 
- ศึกษาดนตรีดว้ยตนเอง 

-  เคร่ืองดนตรีหลกั ไดแ้ก่  กีตา้ร์ไฟฟ้า 
- เคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ  - 
 

- ติดตั้งอุปกรณ์และขนของ
ข้ึนรถ-ลงรถ 

9 นายยทุธ  ต่ออุ่น  อาย ุ 42 ปี                  
บา้นเลขท่ี  125 หมู่  1                 
ต  าบลยางเน้ิง  อ าเภอสารภี                      
จงัหวดัเชียงใหม่ 

-  ประถมศึกษาปีท่ี 6 
-  ศึกษาดนตรีดว้ยตนเอง 

-  เคร่ืองดนตรีหลกั ไดแ้ก่  กีตาร์เบส 
-  เคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ    - 
 

- ติดตั้งอุปกรณ์และขนของ
ข้ึนรถ-ลงรถ 
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ตารางที ่4.7 (ต่อ) 

ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล /อายุ / ทีอ่ยู่ วุฒิการศึกษาและการศึกษาดนตรี 
ต าแหน่งเคร่ืองดนตรีหลกั 
และเคร่ืองดนตรีอืน่ ๆ 

หน้าที่และทกัษะเฉพาะตัว 

10 นายประดิษฐ ์ ผดุง  อาย ุ 32 ปี                  
บา้นเลขท่ี  166 หมู่   1                 
ต าบลหนองแฝก  อ าเภอสารภี                      
จงัหวดัเชียงใหม่ 

- ปวช. 
-  ศึกษาดนตรีจากนายวเิทพ  กนัธิมา 

-  เคร่ืองดนตรีหลกั ไดแ้ก่ กลองชุด 
-  เคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ป้าดทุม้
และกลองเต่งถ้ิง 

-  ติดตั้งอุปกรณ์และขนของ
ข้ึนรถ-ลงรถ 

11 นายศราวธุ  คุณยศยิง่ อาย ุ 25 ปี                  
บา้นเลขท่ี  4 หมู่  3                 
ต  าบลหนองผึ้ง  อ าเภอสารภี                      
จงัหวดัเชียงใหม่ 

- ปวช.                                                 
-  ศึกษาดนตรีดว้ยตนเอง 

-  เคร่ืองดนตรีหลกั ไดแ้ก่ ป้าดทุม้ 
-  เคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆไดแ้ก่  ส้ิง (ฉ่ิง)
และสวา่ (ฉาบ) 

-  ติดตั้งอุปกรณ์และขนของ
ข้ึนรถ-ลงรถ 

12 นายเฉลิมพล  ชยัวฒิุ                
อาย ุ 23 ปี บา้นเลขท่ี  90 หมู่  2
ต าบลอินทขิล                            
อ  าเภอแม่แตง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

-  ปวช. 
-  ศึกษาดนตรีดว้ยตนเอง 

-  เคร่ืองดนตรีหลกั ไดแ้ก่ กลองบอง
โก และกลองคองกา 
-  เคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ ไดแ้ก่  ส้ิง (ฉ่ิง)
และสวา่  (ฉาบ) 

-  ติดตั้งอุปกรณ์และขนของ
ข้ึนรถ-ลงรถ- นกัร้อง 
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ตารางที ่4.7 (ต่อ) 

ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล /อายุ / ทีอ่ยู่ วุฒิการศึกษาและการศึกษาดนตรี 
ต าแหน่งเคร่ืองดนตรีหลกั 
และเคร่ืองดนตรีอืน่ ๆ 

หน้าที่และทกัษะเฉพาะตัว 

13 นายณฐัพล  บุญยนื  อาย ุ 21 ปี                  
บา้นเลขท่ี  38 หมู่   7                 
ต าบลหนองแฝก  อ าเภอสารภี                      
จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

-  มธัยมศึกษาปีท่ี 3 
-  ศึกษาดนตรีจากนายบุญธรรม เรือน 
  รักษเ์หล่า 

-  เคร่ืองดนตรีหลกั ไดแ้ก่  กลองชุด 
-  เคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ส้ิง (ฉ่ิง)
และสวา่ (ฉาบ) 

-  ติดตั้งอุปกรณ์และขนของ
ข้ึนรถ-ลงรถ 
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7)   วเิคราะห์ความส าเร็จและปัญหาของคณะหนองส่ีแจ่งศิลป์ 
7.1)  องคป์ระกอบของวง ดา้นความส าเร็จผูศึ้กษาพบวา่คณะหนองส่ีแจ่งศิลป์มีการ

จดัการองค์ประกอบของวงระหว่างเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองและเคร่ืองดนตรี
สากลได้อย่างเหมาะสมโดยแบ่งบทบาทหน้าท่ีของเคร่ืองดนตรีตาม
คุณลกัษณะและศกัยภาพของเคร่ืองดนตรีไดแ้ก่ เคร่ืองดนตรีพื้นเมือง  ประสม
วงโดยแบ่งเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีเป็นกลุ่มผูน้ า  ประกอบดว้ย แนหนอ้ย  และป้าด
เอก มีเทคนิควิธีการในการบรรเลงท่ีซบัซ้อนและมีเสียงท่ีดงักว่าเคร่ืองดนตรี
อ่ืน ๆ สามารถควบคุมการบรรเลงของเคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ  จึงวางต าแหน่งการ
บรรเลงบริเวณด้านหน้าและกลางวง  กลุ่มท่ี 2 ได้แก่  เคร่ืองดนตรีพื้นเมือง
กลุ่มผูต้าม ประกอบดว้ย ป้าดทุม้  ป้าดเหล็ก  ก๊องวง  กลองป่งโป้ง  กลองเต่ง
ถ้ิงแนหน้อย แนหลวง ส้ิง (ฉ่ิง) และสวา่ (ฉาบ)  มีเทคนิควิธีการบรรเลงท่ีไม่
ซบัซ้อน และจะบรรเลงคลอ้ยตามกลุ่มผูน้ าจึงวางต าแหน่งโดยรอบของเคร่ือง
ดนตรีท่ีเป็นกลุ่มผูน้ า เพื่อรับสัญญาณการบรรเลงไดอ้ย่างทัว่ถึงทั้งวง  ท าให้
การบรรเลงของวงมีความคล่องตวัมากข้ึน 

กลุ่มท่ี 3 ได้แก่ กลุ่มเคร่ืองดนตรีสากล ประสมวงโดยให้อยู่ในต าแหน่ง
ด้านหลังของเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองทั้งหมด แบ่งเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีเป็นกลุ่ม
ผูน้ า ไดแ้ก่ คียบ์อร์ด (Keyboard) และกีตาร์ไฟฟ้า (Electric Guitar) มีเทคนิค
และวิธีการบรรเลงท่ีซับซ้อน เป็นเทคโนโลยีท่ี เป็นระบบเสียงสังเคราะห์
สามารถสร้างเสียงดนตรีไดห้ลากหลาย จึงจดัต าแหน่งบรรเลงบริเวณกลางวง 
เพื่อควบคุมการบรรเลงของเคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ ในรูปแบบประยุกต์ได้ทัว่ถึง 
กลุ่มท่ี 4 ไดแ้ก่ กลุ่มผูบ้รรเลงสนบัสนุน ไดแ้ก่ กีตาร์เบส (Bass Guitar) กลอง
ชุด (Drum Set) กลองคองกา (Conga) และกลองบองโก (Bongos) เป็นเคร่ือง
ดนตรีท่ีท าหน้าท่ีก ากบัและจงัหวะท าให้เสียงดนตรีมีความหนักแน่นในการ
บรรเลงรูปแบบประยุกต ์ ทั้งน้ีกลุ่มเคร่ืองดนตรีสากลสามารถสร้างสรรคแ์นว
ดนตรีใหม่ ๆ ท าใหต้อบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูฟั้งในปัจจุบนัได ้
  

7.2)  เคร่ืองดนตรีท่ีใช้บรรเลง ดา้นความส าเร็จผูศึ้กษาพบวา่คณะหนองส่ีแจ่งศิลป์
ได้น าเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองมาใช้บรรเลงเกือบทุกเคร่ืองมือ และพฒันาเคร่ือง
ดนตรีพื้นเมืองโดยปรับเทียบเสียงให้มีใกลเ้คียงกบัเสียงเคร่ืองดนตรีสากล  ท า
ให้คุณภาพของเสียงของเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองและเคร่ืองดนตรีสากลมีความ
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กลมกลืน ช่วยให้สามารถสร้างสรรคบ์ทเพลงเพื่อให้เป็นท่ีนิยมของกลุ่มผูฟั้ง
ไดห้ลากหลายรูปแบบ      

สภาพปัญหาของเคร่ืองดนตรีท่ีใชบ้รรเลง  ผูศึ้กษาพบวา่คณะหนองส่ีแจ่งศิลป์
ไม่ไดน้ าป้าดเหล็กและกลองป่งโป้งเขา้ร่วมบรรเลงเพราะจ านวนนกัดนตรีไม่
เพียงพอจึงไม่น ามาบรรเลง  ท าให้องค์ประกอบของเคร่ืองดนตรีในวงขาด
หายไปซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการอนุรักษ์และสืบสานในอนาคตได ้ และใน
การประสมรูปแบบประยุกต์ท าให้ เค ร่ืองดนตรีสากลเข้ามามีบทบาท
แทรกแซงเคร่ืองดนตรีพื้นเมือง เช่น  การน ากลองบองโกมาใช้ตีแทนท่ีกลอง
ป่งโป้ง  โดยท่ีกลองป่งโป้งถูกเปล่ียนบทบาทหน้าท่ีเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีตั้งไว้
บูชาภายในวง  ท าให้การประสมเคร่ืองดนตรีในวงรูปแบบพื้นเมืองขาด
หายไป         

7.3) เทคนิควธีิการบรรเลง ดา้นความส าเร็จผูศึ้กษาพบวา่คณะหนองส่ีแจ่งศิลป์  ได้
น าเทคนิคท่ีท าใหก้ารบรรเลงมีความน่าสนใจประกอบดว้ย   
7.3.1) เทคนิคกระสวนจงัหวะ (Rhythm Pattern) เป็นรูปแบบของจงัหวะท่ี

ถูกก าหนดข้ึนมา เพื่อใช้บรรเลงประกอบบทเพลง เช่น จงัหวะบีกิน
(Begin) จงัหวะร าวง (Rumwong) โดยใช้จังหวะท่ีเหมาะสมกับบท
เพลงในการบรรเลงแต่ละยก ท าให้การบรรเลงมีหลากหลายใน
รูปแบบของจงัหวะ         

7.3.2) เทคนิคอัตราความช้าเร็ว (Tempo) คณะหนองส่ีแจ่งศิลป์ได้สร้าง
รูปแบบการบรรเลงให้มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของคณะโดยเร่ิม
จากจงัหวะช้าก่อนและค่อย ๆ เร่งจงัหวะให้เร็วข้ึนตามล าดบั เทคนิค
ทั้ง 2  รูปแบบ  ท าให้บทเพลงมีความน่าใจไม่น่าเบ่ือ บรรเลงอย่างมี
ระบบเป็นขั้นตอน       

7.4)  บทเพลงท่ีใชบ้รรเลง  ดา้นความส าเร็จผูศึ้กษาพบวา่นกัดนตรีในคณะหนองส่ี
แจ่งศิลป์ไดมี้การคดัเลือกบทเพลงท่ีใชบ้รรเลง  โดยการสังเกตวา่กลุ่มผูฟั้งอยู่
ในช่วงวยัใด  เช่น  กลุ่มผูฟั้งท่ีเป็นกลุ่มเจ้าทรงซ่ึงจะมีรสนิยมในการฟังท่ี
แตกต่างกนัไปตามยุคสมยั  เช่น เจา้ทรงท่ีอยู่ในช่วงก่อน พ.ศ. 2540 จะเป็น
กลุ่มเจา้ทรงท่ีเป็นสตรีสูงอายุ  จะนิยมบทเพลงพื้นเมือง  บทเพลงในพิธีกรรม
และเพลงลูกทุ่งเก่า กลุ่มเจา้ทรงท่ีเป็นกลุ่มเพศท่ีสามจะนิยมบทเพลงลูกทุ่ง
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ใหม่  ปัจจุบนักลุ่มเจา้ทรงเป็นตระกูลผีเจา้นายหรือกลุ่มเทพเจา้ จะนิยมบท
เพลงท่ีเป็นส าเนียงแขก  ฉะนั้นการท่ีจะให้ได้รับความนิยมจะต้องมีความ
เขา้ใจในเร่ืองอายุและเพศของกลุ่มผูฟั้ง   เพื่อท่ีจะสามารถใช้บทเพลงท่ีสร้าง
ความพึงพอใจกบักลุ่มผูฟั้ง  จึงจะเป็นท่ียอมรับและไดรั้บความนิยม 

  4.3.3   วงป่ีพาทยล์า้นนาคณะป่าบงศิลป์ 

1)   ประวติัความเป็นมา  
  คณะป่าบงศิลป์  ก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2525 เร่ิมแรกมีสมาชิกในวงจ านวน 9 คน  โดย

มีนายเดช  รินค าและนายหม่ืน  ไชยเดช  ร่วมกนัก่อตั้งคณะซ่ึงแต่เดิมใชช่ื้อวา่  คณะ
ป่าบงศรีค าชมพู  ซ่ึงเป็นช่ือของสองหมู่บ้านท่ีอยู่ใกล้เคียงกันคือหมู่บ้านป่าบง
หลวงและหมู่บ้านศรีค าชมพู  จากการรวบรวมนักดนตรีซ่ึงส่วนใหญ่เป็นคนใน
ชุมชนบา้นป่าบงหลวง นกัดนตรีแต่ละคนมีพื้นฐานทางดา้นดนตรีพื้นเมืองซึงสะลอ้
อยูก่่อนแลว้  จึงสามารถพฒันาในการเล่นเคร่ืองดนตรีในวงป่ีพาทยล์า้นนาไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว  เคร่ืองดนตรีในวงป่ีพาทยล์า้นนาท่ีใชใ้นการฝึกซ้อมนายหม่ืนไดย้ืมมาจาก
วดัศรีค าชมพู  ประกอบดว้ยป้าดเอก  ป้าดทุม้  ป้าดเหล็กและก๊องวง  น ามาฝึกซ้อม
ท่ีวดัป่าบงหลวงและบา้นของนายเดช  และจากการฝึกซอ้มท าใหน้กัดนตรีในคณะมี
ความช านาญมากข้ึน  จึงเร่ิมรับงานซ่ึงงานท่ีรับแห่ประโคมในช่วงแรกคืองานศพ
ของคนในชุมชน  ต่อมาจึงรับงานในพิธีกรรมฟ้อนผีและงานปอยหลวง  เม่ือเร่ิมมี
งานว่าจา้งเขา้มามากข้ึนท าให้มีรายไดเ้พิ่มข้ึน  นายเดชจึงไดร่้วมหุ้นกบัสมาชิกใน
คณะซ้ือเคร่ืองดนตรีวงป่ีพาทยล์า้นนาใหม่ทั้งหมดและน าเคร่ืองดนตรีท่ียืมมาคืนวดั
ศรีค าชมพู  พร้อมกับตั้งช่ือคณะใหม่ว่า “คณะป่าบงศิลป์” ตามช่ือของหมู่บ้าน  
ช่วงเวลาต่อมาวงป่ีพาทยล์า้นนาในเขตอ าเภอสารภีหลายคณะไดมี้การปรับเปล่ียน
รูปแบบมาเป็นการแห่ประยุกต ์เช่น คณะกู่เสือสามคัคี  คณะศิษยเ์จด็สี  คณะหนอง
ป่าแซะศิลป์และคณะหนองแฝก  ท าให้เกิดการแข่งขนัในการพฒันารูปแบบให้มี
ความทนัสมยัและให้เป็นท่ีนิยมของกลุ่มผูฟั้ง  ขณะเดียวกนัคณะป่าบงศิลป์ก็ได้
พฒันารูปแบบโดยนายเดชและสมาชิกนกัดนตรีไดร่้วมหุน้ซ้ือเคร่ืองดนตรีสากลเขา้
มาผสมในคณะ  ท าให้คณะป่าบงศิลป์เร่ิมมีช่ือเสียงในเวลาต่อมา  ภายหลงัสมาชิก
นกัดนตรีบางคนตอ้งการท่ีจะหยุดพกั  นายเดชจึงท าการซ้ือหุ้นเคร่ืองดนตรีจากนกั
ดนตรีในคณะท าให้เคร่ืองดนตรีทุกช้ินเป็นของนายเดชทั้งหมด  พร้อมกนันั้นไดซ้ื้อ
อุปกรณ์เคร่ืองเสียง  รถบรรทุกและเพิ่มนกัดนตรีสากล  ซ่ึงปัจจุบนัมีจ านวนสมาชิก
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ในคณะทั้งหมด 11  คน ท าให้มีความพร้อมในการรับงานบรรเลงประโคมในงาน
ต่าง ๆ ทั้งงานประเพณีและพิธีกรรม7 

2)   องคป์ระกอบของวงป่ีพาทยล์า้นนาคณะป่าบงศิลป์    

ตารางที่ 4.8 เคร่ืองดนตรีและอุปกรณ์คณะป่าบงศิลป์ 
ล าดับ เคร่ืองดนตรีพืน้เมือง (เคร่ืองหน้า) จ านวน 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

   ป้าดเอก 
   ป้าดทุม้ 
   ป้าดเหล็ก   
   ก๊องวง 
   กลองป่งโป้ง 
   กลองเต่งถ้ิง 
   แนหนอ้ย 
   แนหลวง 
   ส้ิง (ฉ่ิง) 
   สวา่ (ฉาบ) 

1  ราง 
1  ราง 
1  ราง 
1  วง 
1  ลูก 
1  ลูก 
1  เลา 
1  เลา 
1  คู่ 
1  คู่ 

                                                           
7สมัภาษณ์เดช  รินค า, หวัหนา้คณะวงป่ีพาทยล์า้นนาคณะป่าบงศิลป์, 13 กรกฎาคม 2556. 

11 
12 
13 
14 
15 

   กลองชุด       
   กลองคองกา       
   กีตาร์ไฟฟ้าพร้อมตูแ้อมป์ 

กีตาร์เบสพร้อมตูแ้อมป์  
 คียบ์อร์ดไฟฟ้า                  

1  ชุด 
1  ชุด 
1  ชุด 
1  ชุด 
3  ตวั 

 อุปกรณ์และระบบเสียง  
16 
17 
18 
19 

   ไมคโ์ครโฟน 
   เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง (Mixer) 
   เคร่ืองขยายเสียง (Power-Amplifier)  

 ชุดล าโพง สูง กลาง ต ่า 

10  ตวั 
1  ชุด 
1  ชุด 
2  ชุด 

 ยานพาหนะ  
20 รถบรรทุก  6  ลอ้ 1  คนั 
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แผนภูมิที ่4.3 รูปแบบการประสมวงป่ีพาทยล์า้นนาคณะป่าบงศิลป์  

รูปแบบการประสมวงป่ีพาทยล์า้นนาคณะป่าบงศิลป์  มีการจดัวางต าแหน่งเคร่ือง
ดนตรีพื้นเมืองบริเวณดา้นหนา้ของวง ชุดล าโพงอยูบ่ริเวณดา้นขา้งคณะทั้งซา้ยและ
ขวา ทั้งน้ีจะให้ความส าคญักบักลองเต่งถ้ิงโดยจะวางต าแหน่งไวด้า้นหน้าของวง 
ซ่ึงจะพบวา่ก่อนการฟ้อนของเจา้ทรงบริเวณข่วง (ปะร าพิธี) เจา้ทรงส่วนใหญ่จะเขา้
มากราบไหวก้ลองเต่งถ้ิงพร้อมกบัน าพวงมาลยัดอกไมม้าวางบูชาบนกลอง ซ่ึงเช่ือ
วา่กลองเต่งถ้ิงเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีเปรียบเสมือนครูในวงป่ีพาทยล์า้นนา   

3)   เคร่ืองดนตรี          
  การพฒันาเคร่ืองดนตรีคณะป่าบงศิลป์ พบวา่เคร่ืองดนตรีพื้นเมือง(เคร่ืองหนา้) ไดมี้

การเทียบเสียงให้มีความใกล้เคียงกับบันไดเสียงสากล (Scale) ท าให้สามารถ
บรรเลงร่วมกบัเคร่ืองดนตรีสากลไดอ้ยา่งกลมกลืน  นายอาทิตย ์  ถาแดง กล่าวถึง
วิธีการเทียบเสียงเคร่ืองดนตรีในวงว่า  “การเทียบเสียงเคร่ืองดนตรีในคณะป่าบง
ศิลป์ จะใชเ้สียงคียบ์อร์ดเป็นหลกัในการเทียบเสียงเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองท่ีสามารถ
ท าท านองได ้ ประกอบดว้ย  ป้าดเอก  ป้าดทุม้  ป้าดเหล็ก  ก๊องวง  แนหนอ้ยและแน
หลวง”8  

                                                           
88สมัภาษณ์อาทิตย ์  ถาแดง, นกัดนตรีวงป่ีพาทยล์า้นนาคณะป่าบงศิลป์, 13 กรกฎาคม 2556. 
 

สวา่ 

แอมป์กีตาร์ 

 

แอมป์เบส 

 

เคร่ืองผสม

สัญญาณเสียง 

กลองคองกา  กีตาร์ไฟฟ้า 
กลองชุด 

 

กีตาร์เบส 

คียบ์อร์ด   ก๊องวง แนหลวง แนหนอ้ย หางเคร่ือง 
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4)   รูปแบบและเทคนิควธีิการบรรเลง        
  ผูศึ้กษาพบว่ารูปแบบและเทคนิควิธีการบรรเลงของคณะป่าบงศิลป์ใช้เทคนิค

วธีิการบรรเลง ประกอบดว้ย         
4.1) เทคนิคการคฟัเวอร์ (Cover) เพลงเป็นการน าเพลงต้นฉบับมาบรรเลงใหม่  

โดยบรรเลงให้เหมือนเพลงตน้ฉบบัหรือแตกต่างจากเพลงตน้ฉบบัเดิมก็ได ้ มี
วิธีการเรียบเรียงเสียงประสาน (Harmony)โดยใช้เคร่ืองดนตรีพื้นเมืองท า
หนา้ท่ีบรรเลงในรูปแบบลกัษณะค าร้อง (Lyric) หรือบรรเลงท านอง (Melody) 
ซ่ึงวิธีดงักล่าวเป็นเอกลกัษณ์ของเคร่ืองดนตรีพื้นเมือง  ส่วนเคร่ืองดนตรีสากล
ท าหน้าท่ีบรรเลงท านอง (Melody) และประสานเสียงคอร์ด(Chord) ท าให้บท
เพลงท่ีคุน้เคยมีความน่าสนใจมากข้ึน        

4.2) การคดัเลือกกลุ่มบันไดเสียงสากลหรือเสียงคอร์ด (Chord) ในการบรรเลง
รูปแบบประยุกต์เน่ืองจากโครงสร้างของเสียงเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองมีขอบเขต
เสียงท่ีจ ากดัไม่สามารถบรรเลงได้เฉพาะหลากหลายเช่นเคร่ืองดนตรีสากล 
คณะป่าบงศิลป์ไดมี้การคดัเลือกกลุ่มบนัไดเสียงสากลหรือเสียงคอร์ด (Chord) 
ท่ีมีความเหมาะสมและเอ้ือประโยชน์ต่อการบรรเลงเคร่ืองดนตรีพื้นเมือง  
ประกอบดว้ย  คีย ์G   คีย ์A  และคีย ์D  ส่งผลให้เคร่ืองดนตรีพื้นเมืองสามารถ
บรรเลงไดไ้พเราะ ส่วนการบรรเลงของเคร่ืองดนตรีสากลจะท าหน้าท่ีในการ
บรรเลงประสานเสียงใหแ้ก่เคร่ืองดนตรีพื้นเมืองในรูปแบบประยกุตเ์ท่านั้น” 

5)   บทเพลงท่ีใชบ้รรเลง      
คณะป่าบงศิลป์มีวธีิการในการคดัเลือกบทเพลงท่ีน ามาใชบ้รรเลง โดยแบ่งกลุ่มตาม
รูปแบบของบทเพลง ไดแ้ก่ บทเพลงพื้นเมืองทัว่ไปบทเพลงในพิธีกรรมฟ้อนผี บท
เพลงในพิธีศพ ภายหลงัจากการพฒันาเป็นวงรูปแบบประยกุต ์ท าใหส้ามารถน าบท
เพลงรูปแบบใหม่ ๆ เขา้มาผสมผสานไดม้ากยิง่ข้ึน เช่น  บทเพลงลูกทุ่งเก่า บทเพลง
ลูกทุ่งใหม่  ทั้งน้ีจะคดัเลือกบทเพลงท่ีไดรั้บความนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ใน
การบรรเลงยงัคงรักษารูปแบบการบรรเลงบทเพลงให้เหมือนเพลงต้นฉบบัมาก
ท่ีสุด ซ่ึงในการบรรเลงแต่ละช่วงเวลาผูน้ าวงจะตอ้งสังเกตกลุ่มผูฟั้งวา่อยูใ่นวยัไหน 
เช่น ช่วงค ่าก่อนและหลังพิธีทางศาสนาผูฟั้งส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ในวนักลางคน
จนถึงวยัสูงอาย ุ ดงันั้นจะตอ้งจดัวางบทเพลงท่ีไดรั้บความนิยมในช่วงวยันั้น ๆ เช่น  
บทเพลงน ้ าคา้งเดือนหกของสุรพล  สมบติัเจริญ  บทเพลงนิราศเวียงพิงค์ของทูล  
ทองใจ  บทเพลงน ้าตาลกอ้นแกว้ของกา้น  แกว้สุพรรณ  และบทเพลงรถด่วนขบวน
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สุดทา้ยของผอ่งศรี  วรนุช  นอกจากจะท าให้เกิดความประทบัใจเม่ือไดฟั้งแลว้  ยงั
สามารถดึงกลุ่มฟังให้อยูเ่ป็นก าลงัใจใหแ้ก่เจา้ภาพในงาน  เม่ือเขา้สู้ช่วงเวลาดึกกลุ่ม
ผูฟั้งจะเป็นกลุ่มพ่อบ้านแม่บา้นท่ีคอยตระเตรียมอาหารในวนัรุ่งข้ึน  ก็จะใช้บท
เพลงลูกทุ่งใหม่  เช่น  บทเพลงยาใจคนจนของไมค ์ ภิรมยพ์ร  หรือบทเพลงคาถา
มหานิยมของยอดรัก  สลกัใจ  ทั้งน้ีหากสามารถเล่นบทเพลงตามค าร้องขอจากกลุ่ม
ผูฟั้งได ้ ก็จะสามารถไดค้่าตอบแทนเพิ่มข้ึน      

ในการรับงานของคณะป่าบงศิลป์ในปัจจุบนัได้มีการจดัให้มีการเต้นหางเคร่ือง
(แนวตลก)  โดยให้นกัดนตรีในคณะเป็นผูแ้สดงแต่งตวัแต่งหน้าให้ดูตลก  เม่ือท า
การบรรเลงประโคมก็จะออกมาเตน้บริเวณดา้นหนา้วง สร้างความตลกขบขนัใหแ้ก่
ผูพ้บเห็น นายเดช  รินค า  กล่าวว่า  “การน าเอาการเตน้หางเคร่ือง (แนวตลก) เขา้
ร่วมแสดงในการบรรเลงประโคมเป็นการสร้างความแปลกใหม่และดึงดูดทั้งผูฟั้ง
และผูช้ม โดยมีทศันะคติท่ีว่าจะท าอย่างไรให้กลุ่มผูฟั้งหันมาชมการบรรเลงและ
การแสดงของคณะให้มากข้ึน  ซ่ึงวิธีการน้ีท าให้เป็นท่ีจดจ าของผูค้นท่ีเข้ามา
ร่วมงาน  ทั้งน้ีก่อนการแสดงนายเดชจะพูดคุยกบัเจา้ภาพก่อนว่าจะมีรูปแบบการ
แสดงลักษณะดังกล่าว เพราะบางท้องถ่ินไม่นิยมการเต้นหางเคร่ือง (แนวตลก)  
เพราะเป็นการแสดงท่ีไม่เหมาะสมในงานอวมงคล นอกจากนั้นในบางทอ้งถ่ินก็จะ
มีการร้องขอให้คณะป่าบงศิลป์เปล่ียนแปลงรูปแบบการบรรเลงมาเป็นลกัษณะ
บรรเลงประกอบการขบัร้องในบทเพลงลูกทุ่งเก่าหรือบทเพลงลูกทุ่งใหม่   โดยใชผู้ ้
ขบัร้องเป็นนักดนตรีภายในคณะเปล่ียนกันออกมาขบัร้อง  งานท่ี การบรรเลง
ประโคมในพิธีศพของป่าบงศิลป์ในปัจจุบนั  ไดแ้บ่งเวลาในการบรรเลงออกเป็น  2 
เวลา  คือ บรรเลงประโคมในคืนก่อนวนัฌาปนกิจคิดเป็น 1  เวลา  มีรายละเอียดดงั
ตารางต่อไปน้ี  
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ตารางที ่4.9 เวลาและบทเพลงท่ีใชบ้รรเลงของคณะป่าบงศิลป์ 

เวลาบรรเลง พธีิการและบทเพลงทีใ่ช้บรรเลง 
เวลา  16.00-17.00 น. - หลังจากติดตั้ งเคร่ืองดนตรีและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในบริเวณงาน

เรียบร้อยแลว้  นายเดช  รินค า  ก็จะท าพิธียกขนัตั้ง(ขนับูชาครู) ซ่ึง
ทางเจ้าภาพจะเป็นผูจ้ ัดเตรียม หลังจากนั้ นก็จะบรรเลงเพลงใน
รูปแบบพื้นเมือง ได้แก่    เพลงปราสาทไหว  เพลงล่องแม่ ปิง       
เพลงสร้อยเวยีงพิงค ์ เพลงฤาษีหลงถ ้า   

เวลา  17.40-20.00 น. -  บรรเลงประโคมเพลงพื้ น เมือง  ได้แก่   เพลงธรณีกันแสง         
เพลงดาวทอง  เพลงพญาโศก 

เวลา  20.00 -  21.00 น. พิธีกรรมทางศาสนา 
เวลา 21.00-22.30 น. -  หลงัจากเสร็จส้ินพิธีกรรมทางศาสนา  ก็จะเร่ิมบรรเลงประโคม

เพลงพื้นเมือง ไดแ้ก่  เพลงปราสาทไหว  เพลงมวย   
-  เขา้สู่การบรรเลงรูปแบบประยุกต ์ ทั้งน้ีจะมีหางเคร่ือง (แนวตลก) 
ซ่ึงเป็นนกัดนตรีในวงออกมาแสดงดา้นหนา้วง   
-  บทเพลงท่ีใชบ้รรเลงประโคมจะเป็นเพลงลูกทุ่งท่ีไดรั้บความนิยม  
ได้แก่  เพลงขอบคุณแฟนเพลง  เพลงคาถามหานิยม  เพลงนิราญ
เวียงพิงค์  เพลงรักคุณเท่าฟ้า  เพลงสุดทา้ยท่ีกรุงเทพ  เพลงแอบรัก
แม่หมา้ย  เพลงสาวสวนแตง  เพลงเป็นโสดท าไม เพลงมอง เพลงชุม
ทางเขาชุมทอง  เพลงครูล าดวน  เพลงหนุ่มวยัทอง  เพลงคุณไม่รัก
ท าไมไม่บอก  เพลงรักสาวลูกสอง  เพลงร าวงไทใหญ่  เพลงอยาก
เจอคนจริงใจ  เพลงสอนหนูหน่อย  เพลงชมทุ่ง  เพลงรักจางท่ีบาง
ปะกง                                   

เวลา 23.00-24.00 น. - การบรรเลงในช่วงน้ีเจ้าภาพจะร้องขอให้เปล่ียนรูปแบบการ
บรรเลงเป็นการขบัร้องเพลงแทน บทเพลงท่ีท าการบรรเลงจะเป็น
เพลงลูกทุ่งท่ีได้รับความนิยม ไดแ้ก่ เพลงรักมาห้าปี เพลงผูห้ญิงน้ี
เขา้ใจยาก  เพลงตู้ทองเคร่ืองท่ี  เพลงแม่  เพลงแม่สาย เพลงเดือน
เพญ็  เพลงก่อนจะลา  และเพลงสรรเสริญพระบารมี 
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ตารางที ่ 4.9 (ต่อ) 

ช่วงเวลาที ่2  บรรเลงประโคมในวนัฌาปนกจิคิดเป็นอกี 1 เวลา  ดังตารางต่อไปนี้ 
เวลา  06.00-07.00 น. - บทเพลงท่ีใช้บรรเลงประโคมจะเป็นเพลงพื้นเมือง ได้แก่  เพลง

ปราสาทไหว  เพลงผมีดหอ้ยผา้  เพลงยวนยา่เหล่  
เวลา  07.30-09.50 น. - บรรเลงรูปแบบประยกุต ์ไดแ้ก่ เพลงฉนัทนาท่ีรัก  เพลงไปทัว่แควน้

แดนอีสาน  เพลงสามสิบยงัแจ๋ว เพลงรักนอ้งพร เพลงเจา้ภาพจงเจริญ  
เพลงคาถามหานิยม  เพลงแอบรักแม่หม้าย  เพลงแม่กาคาบพริก  
เพลงชมทุ่ง   

เวลา  10.00 -  11.30 น. พิธีกรรมทางศาสนา 
เวลา  12.45-14.00 น. - บรรเลงรูปแบบประยุกต์  ไดแ้ก่  เพลงนิราญเวียงพิงค์ เพลงรักคุณ

เท่าฟ้า  เพลงสุดทา้ยท่ีกรุงเทพ  เพลงแอบรักแม่หมา้ย  เพลงสาวสวน
แตง  เพลงเป็นโสดท าไม  เพลงมอง  เพลงชุมทางเขาชุมทอง เพลงครู
ล าดวน  เพลงหนุ่มวยัทอง  เพลงคุณไม่รักท าไมไม่บอก  เพลงรักสาว
ลูกสอง  เพลงร าวงไทใหญ่  เพลงอยากเจอคนจริงใจ  

เวลา  14.00-  15.00 น. - เตรียมอุปกรณ์เคร่ืองเฉพาะเคร่ืองพื้นเมืองข้ึนรถบรรทุก บรรเลง
ประโคมจากบา้นเจา้ภาพไปสุสาน  ทั้งน้ีเม่ือถึงสุสานแลว้ก็จะบรรเลง
โคมในบทเพลงท่ีเศร้าโศก เช่น เพลงธรณีกรรแสง เพลงดาวทอง  
กระทัง่เขา้สู่ช่วงพิธีฌาปนกิจประชุมเพลิงก็จะบรรเลงประโคมเพลง
มวย  และจบดว้ยเพลงปราสาทไหว 

6)    สมาชิกนกัดนตรี 

คณะป่าบงศิลป์เร่ิมก่อตั้งมีสมาชิกจ านวน 9 คนจากปี พ.ศ. 2525 ได้พฒันาและ
ปรับเปล่ียนรูปแบบมาเป็นรูปแบบประยกุตท์  าให้มีสมาชิกเพิ่มข้ึน ปัจจุบนัมีสมาชิก
ในวงทั้งส้ิน  11  คน  ทั้งน้ีในการบรรเลงแต่ละงานจะใชจ้  านวนนกัดนตรีไม่เท่ากนั 
นายเดช  รินค า กล่าวว่า  “นกัดนตรีคณะป่าบงศิลป์มีความสามารถในการบรรเลง
ทั้งเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองและเคร่ืองดนตรีสากล เช่น นักดนตรีท่ีบรรเลงป้าดทุ้ม
สามารถเป่าแนหลวงและสลบัไปเล่นกีตาร์เบส คนเป่าแนหน้อยสามารถบรรเลง
ป้าดเหล็ก ส่วนค่าตอบแทนเป็นไปตามท่ีนายเดช  รินค า ได้ตกลงกันไวซ่ึ้งไม่มี
ผลกระทบต่อนกัดนตรีในคณะแต่อยา่งใด     
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ผูศึ้กษาพบวา่สมาชิกนกัดนตรีคณะป่าบงศิลป์ในปัจจุบนัส่วนใหญ่มาจากภายนอก
ชุมชนบา้นป่าบงหลวง  นกัดนตรีมีทั้งเยาวชนและวยักลางคนซ่ึงมีความสามารถใน
การเล่นเคร่ืองดนตรีไดห้ลายเคร่ืองมือ  รูปแบบการจดัการนกัดนตรีคณะป่าบงศิลป์
เป็นลกัษณะการจดัการในรูปแบบอาวุโส  นายเดชกล่าววา่  “ตนเองจะดูแลสมาชิก
นกัดนตรีแบบพี่น้องคอยบอกกล่าวตกัเตือนในวิธีการบรรเลง นกัดนตรีตอ้งมีไหว
พริบตอ้งสังเกตกลุ่มผูฟั้งวา่อยูใ่นวยัไหน ถา้เป็นผูสู้งอายกุ็จะเล่นเพลงพื้นเมืองหรือ
เพลงลูกทุ่งเก่า ๆ หากเป็นงานแห่ในพิธีกรรมฟ้อนผีนกัดนตรีจะตอ้งรู้แนวทางใน
การบรรเลงหรือบทเพลงท่ีจะบรรเลงวา่ควรจะใชบ้ทเพลงแบบใดท่ีจะท าให้เจา้ทรง
เกิดประทบัใจ  เพื่อท่ีจะสามารถบรรเลงเพลงให้เหมาะสมและตอบสนองความ
ตอ้งการของกบักลุ่มผูฟั้ง  ทั้งน้ีตอ้งติดตามบทเพลงท่ีก าลังเป็นท่ีนิยมโดยตลอด  
เพราะหากมีการร้องขอให้เล่นก็สามารถบรรเลงตามความตอ้งการของกลุ่มผูฟั้งได ้ 
ซ่ึงเป็นหวัใจส าคญัเพราะนอกจากจะไดรั้บความช่ืนชมจากเจา้ภาพหรือผูฟั้งแลว้  ยงั
ท าให้มีการว่าจา้งให้ไปบรรเลงประโคมอย่างต่อเน่ือง”  ปัจจุบนัสมาชิกนักดนตรี
คณะป่าบงศิลป์ส่วนใหญ่มาจากภายนอกชุมชนบ้านป่าบงหลวง  นักดนตรีมีทั้ง
เยาวชนและวยักลางคนซ่ึงมีความสามารถในการเล่นเคร่ืองดนตรีไดห้ลายเคร่ืองมือ  
รูปแบบการจดัการนักดนตรีคณะป่าบงศิลป์เป็นลักษณะการจดัการในรูปแบบ
อาวุโส นายเดชกล่าววา่  “ตนเองจะดูแลสมาชิกนกัดนตรีแบบพี่นอ้งคอยบอกกล่าว
ตกัเตือนในวิธีการบรรเลง นกัดนตรีตอ้งมีไหวพริบตอ้งสังเกตกลุ่มผูฟั้งวา่อยูใ่นวยั
ไหน ถา้เป็นผูสู้งอายกุ็จะเล่นเพลงพื้นเมืองหรือเพลงลูกทุ่งเก่า ๆ หากเป็นงานแห่ใน
พิธีกรรมฟ้อนผีนกัดนตรีจะตอ้งรู้แนวทางในการบรรเลงหรือบทเพลงท่ีจะบรรเลง
ว่าควรจะใช้บทเพลงแบบใดท่ีจะท าให้เจา้ทรงเกิดประทบัใจ  เพื่อท่ีจะสามารถ
บรรเลงเพลงให้เหมาะสมและตอบสนองความตอ้งการของกบักลุ่มผูฟั้ง  ทั้งน้ีตอ้ง
ติดตามบทเพลงท่ีก าลังเป็นท่ีนิยมโดยตลอด  เพราะหากมีการร้องขอให้เล่นก็
สามารถบรรเลงตามความต้องการของกลุ่มผูฟั้งได้  ซ่ึงเป็นหัวใจส าคัญเพราะ
นอกจากจะไดรั้บความช่ืนชมจากเจา้ภาพหรือผูฟั้งแลว้  ยงัท าให้มีการวา่จา้งให้ไป
แห่ประโคมอยา่งต่อเน่ือง”9 

                                                           
9สมัภาษณ์เดช  รินค า, หวัหนา้คณะวงป่ีพาทยล์า้นนาคณะป่าบงศิลป์, 13 กรกฎาคม 2556. 
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ตารางที ่4.10 จ  านวนสมาชิกนกัดนตรีในคณะป่าบงศิลป์ 

ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล /อายุ / ทีอ่ยู่ วุฒิการศึกษาและการศึกษาดนตรี 
ต าแหน่งเคร่ืองดนตรีหลกั 
และเคร่ืองดนตรีอืน่ ๆ 

หน้าที่และทกัษะเฉพาะตัว 

1 นายเดช  รินค า อาย ุ 53 ปี                                 
บา้นเลขท่ี  133 หมู่  4                  
ต าบลป่าบง   อ าเภอสารภี                        
จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

- ประถมศึกษาปีท่ี 4 
- ศึกษาดนตรีดว้ยตนเอง 

- เคร่ืองดนตรีหลกั  ไดแ้ก่  แนหนอ้ย 
- เคร่ืองดนตรีอ่ืนๆ ไดแ้ก่ เคร่ืองดนตรี
ทุกช้ิน 
 

- เจา้ของคณะ 
- ติดตั้งอุปกรณ์และขนของ 
ข้ึนรถ-ลงรถ 

2 นายนภดล  ตุย้ยวง อาย ุ 28 ปี                                 
บา้นเลขท่ี  58/1 หมู่  7                  
ต  าบลตน้เปา  อ าเภอสันก าแพง                        
จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

- มธัยมศึกษาปีท่ี 3 
- ศึกษาดนตรีจากอาจารยป๊ิ์น  สันไร่ 

- เคร่ืองดนตรีหลกั  ไดแ้ก่  แนหนอ้ย 
-  เคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ  ไดแ้ก่ กีตาร์เบส 
 

- ติดตั้งอุปกรณ์และขนของ
ข้ึนรถ-ลงรถ 

3 นายเสกสรร  ค าแดง  
อาย ุ 25 ปี  บา้นเลขท่ี 6/1 หมู่  6
ต าบลป่าบง  อ าเภอสารภี                        
จงัหวดัเชียงใหม่ 

- ประถมศึกษาปีท่ี 6 
- ศึกษาดนตรีจาก 
นายเดช  รินค า 

- เคร่ืองดนตรีหลกั  ไดแ้ก่  แนหนอ้ย 
- เคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ  ไดแ้ก่  ป้าดเอก  
ป้าดทุม้และกลองคองกา 
 

- ติดตั้งอุปกรณ์และขนของ
ข้ึนรถ-ลงรถ 
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ตารางที ่4.10 (ต่อ) 

ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล /อายุ / ทีอ่ยู่ วุฒิการศึกษาและการศึกษาดนตรี 
ต าแหน่งเคร่ืองดนตรีหลกั 
และเคร่ืองดนตรีอืน่ ๆ 

หน้าที่และทกัษะเฉพาะตัว 

4 นายสุพฒัน์  เป็งค า อาย ุ 45 ปี                                 
บา้นเลขท่ี  2 หมู่  9                  
ต  าบลข้ีเหล็ก  อ าเภอแม่แตง                        
จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

-  ประถมศึกษาปีท่ี 6 
-  ศึกษาดนตรีดว้ยตนเอง 

-  เคร่ืองดนตรีหลกั ไดแ้ก่ กลองเต่งถ้ิง 
-  เคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ ไดแ้ก่  ป้าดฆอ้ง  
ป้าดเอกและกลองคองกา 

- ติดตั้งอุปกรณ์และขนของ
ข้ึนรถ-ลงรถ 

5 นายอาทิตย ์  ถาแดง  อาย ุ 35 ปี                                 
บา้นเลขท่ี 114 หมู่ 1                  
ต  าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภี                        
จงัหวดัเชียงใหม่ 

-  ประถมศึกษาปีท่ี 6 
-  ศึกษาดนตรีจากสากลจากสยามยา 
   มาฮ่าเชียงใหม่  และดนตรีพื้นเมือง
จากพอ่ครูอา้ย (บา้นกู่เสือ)   

- เคร่ืองดนตรีหลกั  ไดแ้ก่ คียบ์อร์ด
ไฟฟ้า 
- เคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ  ไดแ้ก่  ป้าดเอก  
ป้าดทุม้กลองเต่งถ้ิงและแนหนอ้ย 

- ติดตั้งอุปกรณ์และขนของ
ข้ึนรถ-ลงรถ 

6 นายวรีพงศ ์ พรมจกัรแกว้ อาย ุ 
29  ปี  บา้นเลขท่ี  78   หมู่  2
ต าบลสันปูเลย  อ าเภอดอยสะเก็ด  
จงัหวดัเชียงใหม่ 

- มธัยมศึกษาปีท่ี 3 
- ศึกษาดนตรีจากโรงเรียนดอยสะเก็ด
วทิยาคม 

- เคร่ืองดนตรีหลกั  ไดแ้ก่  กลองชุด 
-  เคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ ไดแ้ก่  กลอง     
เต่งถ้ิง 
 

- ควบคุมระบบเสียง                
-   ติดตั้งอุปกรณ์และขนของ
ข้ึนรถ-ลงรถ 
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ตารางที ่4.10 (ต่อ) 

ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล /อายุ / ทีอ่ยู่ วุฒิการศึกษาและการศึกษาดนตรี 
ต าแหน่งเคร่ืองดนตรีหลกั 
และเคร่ืองดนตรีอืน่ ๆ 

หน้าที่และทกัษะเฉพาะตัว 

7 นายสุวทิย ์ ค  าจุตนั อาย ุ 51 ปี                                 
บา้นเลขท่ี 10/7 หมู่  2                  
ต  าบลตน้เปา  อ าเภอสันก าแพง                        
จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

- มศ. 7 
-  ศึกษาดนตรีจากบิดา 

- เคร่ืองดนตรีหลกั  ไดแ้ก่  ป้าดเอก 
- เคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ ไดแ้ก่  กลองชุด  
กลองเต่งถ้ิง 
 

- แต่งกายนกัแสดง 
- ติดตั้งอุปกรณ์และขนของ
ข้ึนรถ-ลงรถ 

8 นายเปล่ง  รินค า อาย ุ 51 ปี                                 
บา้นเลขท่ี 73/3 หมู่  4                  
ต าบลป่าบง  อ าเภอสารภี                        
จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

- ประถมศึกษาปีท่ี 4 
- ศึกษาดนตรีจากบิดาและนายลา   
รินค า 

- เคร่ืองดนตรีหลกั  ไดแ้ก่  แนหลวง 
- เคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ  ไดแ้ก่  ป้าดเอก  
และกลองเต่งถ้ิง 
 

-โฆษก 
- ติดตั้งอุปกรณ์และขนของ
ข้ึนรถ-ลงรถ 

9 นายสรวฒิุ  ไชยระวงั  
อาย ุ 27 ปี  บา้นเลขท่ี  299 หมู่ 4 
ต าบลสันทรายหลวง                               
อ  าเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่ 

- ปริญญาตรี 
- ศึกษาดนตรีดว้ย 
  ตวัเอง 

- เคร่ืองดนตรีหลกั ไดแ้ก่  กีตาร์ไฟฟ้า 
- เคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ เคร่ือง
ประกอบจงัหวะ 
 

- ติดตั้งอุปกรณ์และขนของ
ข้ึนรถ-ลงรถ 
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ตารางที ่4.10 (ต่อ)  

ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล /อายุ / ทีอ่ยู่ วุฒิการศึกษาและการศึกษาดนตรี 
ต าแหน่งเคร่ืองดนตรีหลกั 
และเคร่ืองดนตรีอืน่  ๆ 

หน้าที่และทกัษะเฉพาะตัว 

10 นายเจริญ  อินตะ๊วฒันะ 
 อาย ุ 50 ปี  บา้นเลขท่ี 28 หมู่  2  
ต าบลท่าศาลา                               
อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

- มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
- ศึกษาดนตรีจากดว้ยตนเอง 

-  เคร่ืองดนตรีหลกั ไดแ้ก่  กีตาร์เบส 
-  เคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ ไดแ้ก่  ก๊องวง  
และกลองเต่งถ้ิง 
 

-  ติดตั้งอุปกรณ์และขนของ
ข้ึนรถ-ลงรถ 

11 นายอดิศกัด์ิ  อินตายวง  
อาย ุ 20 ปี  บา้นเลขท่ี 56/4 หมู่  4 
ต าบลป่าบง  อ าเภอสารภี  
จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

-  ไม่ไดศึ้กษา 
-  ศึกษาดนตรีจากนายเดช  รินค า 

-  เคร่ืองดนตรีหลกั  ไดแ้ก่ ป้าดทุม้ 
-  เคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ  ป้าดเหล็ก 

-  เตน้หางเคร่ือง 
-  ติดตั้งอุปกรณ์และขนของ
ข้ึนรถ-ลงรถ 
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7)   วเิคราะห์ความส าเร็จและปัญหาของคณะหนองป่าบงศิลป์ 

7.1)  องค์ประกอบของวง  ดา้นความส าเร็จผูศึ้กษาพบวา่คณะหนองป่าบงศิลป์มี
วธีิการประสมวงระหวา่งเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองและเคร่ืองดนตรีสากลไดอ้ยา่ง
เหมาะสม โดยแบ่งบทบาทหน้าท่ีของเคร่ืองดนตรีตามคุณลักษณะและ
ศกัยภาพของเคร่ืองดนตรีไวด้งัต่อไปน้ี 
7.1.1) เคร่ืองดนตรีพื้นเมือง ประสมวงโดยแบ่งเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีเป็น 

“กลุ่มผูน้ า” ได้แก่  แนหน้อย และป้าดเอก  มีเทคนิควิธีการในการ
บรรเลงท่ีซับซ้อนและมีเสียงท่ีดังกว่าเคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ สามารถ
ควบคุมการบรรเลงของเคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ จึงวางต าแหน่งการบรรเลง
บริเวณดา้นหนา้และกลางวง       
     

7.1.2)  เคร่ืองดนตรีพื้นเมือง “กลุ่มผูต้าม”ได้แก่ ป้าดทุ้มป้าดเหล็กก๊องวง  
กลองป่งโป้ง กลองเต่งถ้ิง แนหลวง ส้ิง (ฉ่ิง) และสว่า (ฉาบ) มี
เทคนิควิธีการบรรเลงท่ีไม่ซับซ้อน  และจะบรรเลงคล้อยตามกลุ่ม
ผูน้ าจึงวางต าแหน่งโดยรอบของเคร่ืองดนตรีท่ีเป็นกลุ่มผูน้ า  เพื่อรับ
สัญญาณการบรรเลงไดอ้ย่างทัว่ถึงทั้งวง  ท าให้การบรรเลงของวงมี
ความคล่องตวัมากข้ึน      

7.1.3)  กลุ่มเคร่ืองดนตรีสากล  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มบรรเลงท านอง 
(Melody) ประสานเสียงคอร์ด (Chord) ได้แก่คีย์บอร์ด (Keyboard) 
กีตาร์ไฟฟ้า (Electric Guitar) และกีตาร์เบส (Bass Guitar) เป็นกลุ่ม
เคร่ืองดนตรีท่ีมีเทคนิคและวิธีการบรรเลงท่ีซับซ้อน เพราะเป็น
เทคโนโลยีท่ีเป็นระบบเสียงสังเคราะห์สามารถสร้างเสียงดนตรีได้
หลากหลาย จึงจดัต าแหน่งด้านหลงัของวงบรรเลงในรูปแบบร่วม
สมยั 

7.1.4) กลุ่ม เค ร่ืองดนตรีท่ี ใช้ ตีประกอบจังหวะห รือเค ร่ืองกระทบ 
(Percussion Instruments) ได้แก่ กลองชุด (Drum Set) กลองคองกา 
(Conga) และกลองบองโก (Bongos) เป็นกลุ่มเคร่ืองดนตรีท่ีท า
หน้าท่ีประกอบจงัหวะในบทเพลงรูปแบบร่วมสมยัเคร่ืองดนตรีใน
กลุ่มน้ีมีบทบาทหนา้ท่ีในการบรรเลงบทเพลงสมยัใหม่   
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7.2)  การประยุกตเ์คร่ืองดนตรีในวงป่ีพาทยล์า้นนา ดา้นความส าเร็จผูศึ้กษาพบว่า
คณะป่าบงศิลป์ไดอ้นุรักษ์เคร่ืองดนตรีพื้นเมืองได้ครบทุกเคร่ืองมือ  มีการ
พฒันาเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองโดยการเทียบเสียงให้มีใกลเ้คียงกบัเสียงเคร่ือง
ดนตรีสากล  ส่งผลให้เสียงของเคร่ืองดนตรีมีเสียงกลมกลืนกันช่วยให้
สามารถสร้างสรรค์บทเพลงเพื่อให้เป็นท่ีนิยมของกลุ่มผูฟั้งได้หลากหลาย
รูปแบบ  สภาพปัญหาของเคร่ืองดนตรีท่ีใช้บรรเลง  ผูศึ้กษาพบว่าเคร่ือง
ดนตรีพื้นเมืองคณะป่าบงศิลป์ไดท้  าการเทียบเสียงเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองให้มี
ใกลเ้คียงกบัเสียงเคร่ืองดนตรีสากล  ก็ส่งผลกระทบให้กบัเสียงเคร่ืองดนตรี
พื้นเมืองบางเสียง เช่น เสียงมี  เม่ือบรรเลงท่วงท านองท่ีผา่นโนต้เสียง มี ก็จะ
ท าให้รู้สึกขดัหูไม่ไพเราะ  แมว้า่การประยุกตจ์ะท าให้มีบทเพลงการบรรเลง
สูญเสียงส าเนียงเสียงพื้นเมืองท่ีเป็นเอกลกัษณ์ดั้งเดิมของวงป่ีพาทยล์า้นนา
ไป     

7.3)   เทคนิควิธีการบรรเลง  ดา้นความส าเร็จผูศึ้กษาพบว่าเทคนิควิธีการบรรเลง
ของคณะป่าบงศิลป์ใช้เทคนิควิธีการบรรเลง  ท่ีเรียกว่า  คฟัเวอร์ (Cover) 
เป็นการน าเพลงตน้ฉบบัมาบรรเลงใหม่  โดยบรรเลงให้เหมือนเพลงตน้ฉบบั
หรือแตกต่างจากเพลงตน้ฉบบัเดิมก็ได ้ ทั้งน้ีมีวธีิการเรียบเรียงเสียงประสาน 
(Harmony) โดยยงัคงใช้เคร่ืองดนตรีพื้นเมืองท าหนา้ท่ีบรรเลงในลกัษณะค า
ร้อง (Lyric) และบรรเลงท านอง (Melody) ควบคู่กนัไปซ่ึงเป็นอตัลกัษณ์ของ
เคร่ืองดนตรีในวงป่ีพาทยล์า้นนา  ส่วนเคร่ืองดนตรีสากลท าหน้าท่ีบรรเลง
ท านอง (Melody) และประสานเสียงคอร์ด (Chord)  ซ่ึงการใช้เทคนิควิธีการ
บรรเลงดงักล่าวบรรเลงโดยวงป่ีพาทยล์า้นนารูปแบบประยุกต์ท าใหบ้ทเพลง
ท่ีคุน้เคยหรือไดรั้บความนิยมมีความน่าสนใจมากข้ึน     

7.4) บทเพลงท่ีใช้บรรเลง ด้านความส าเร็จผูศึ้กษาพบว่าคณะป่าบงศิลป์การ
คดัเลือกบทเพลงท่ีน ามาใช้บรรเลง โดยแบ่งกลุ่มตามรูปแบบของบทเพลง  
ไดแ้ก่  บทเพลงพื้นเมืองทัว่ไปบทเพลงในพิธีกรรมฟ้อนผ ี บทเพลงในพิธีศพ  
ภายหลงัจากการพฒันาเป็นวงรูปแบบประยุกต์ ท าให้สามารถน าบทเพลง
รูปแบบใหม่ ๆ เขา้มาผสมผสานได้มากยิ่งข้ึน เช่น บทเพลงลูกทุ่งเก่า  บท
เพลงลูกทุ่งใหม่ ทั้งน้ีจะคดัเลือกบทเพลงท่ีไดรั้บความนิยมตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั ในการบรรเลงยงัคงรักษารูปแบบการบรรเลงบทเพลงให้เหมือน
เพลงตน้ฉบบัมากท่ีสุด   
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4.4  วเิคราะห์สภาพการณ์  ปัญหา ความส าเร็จและได้รับความนิยมของวงป่ีพาทย์ล้านนา 

จากการศึกษาและวเิคราะห์สภาพการณ์ ปัญหา และความส าเร็จ จากกลุ่มตวัอยา่ง (Sample) วงป่ีพาทย์
ลา้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 3 คณะ  คือคณะเพชรพยอม คณะหนองส่ีแจ่งศิลป์  คณะป่าบง
ศิลป์ ในขั้นตอนต่อไปจึงท าการประมวลและสรุปถึงสภาพการณ์  ปัญหา และความส าเร็จ  จากกลุ่ม
ตวัอยา่ง วงป่ีพาทยล์า้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 3 คณะดงักล่าว  ท าให้ไดภ้าพรวมของปัญหา 
และความส าเร็จ ของวงป่ีพาทยล์า้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่จากการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งคร้ังน้ี  ดงัน้ี 

  4.4.1  สภาพการณ์ของวงป่ีพาทยล์า้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่   
สภาพการณ์ปัจจุบนัของวงป่ีพาทยล์า้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่จ  าแนกเป็น 2 ประเภท ดงั
ละเอียดต่อไปน้ี 
1)  วงป่ีพาทยล์า้นนาท่ีมีสมาชิกในชุมชนเป็นเจา้ของร่วมกนั  เรียกว่า  “ของหนา้หมู่”

มาจากการระดมทุนจากสมาชิกในชุมชนจดัซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองดนตรีมาใช้บรรเลง
ภายในชุมชน ทั้งน้ีจะมีการตกลงระหวา่งสมาชิกในชุมชนและนกัดนตรีในการใช้
เคร่ืองดนตรี เช่น หากมีกิจกรรมใด  ๆ ในชุมชนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัวงป่ีพาทย์
ล้านนา นักดนตรีจะต้องท าหน้าท่ีบรรเลงในกิจกรรมนั้ น  ๆ  โดยอาจจะมี
ค่าตอบแทนขั้นต ่าท่ีก าหนดไวห้รือไม่มีค่าตอบแทนก็ได ้เพราะถือไดว้า่สมาชิกใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของเคร่ืองดนตรีนั้ นหากมีการรับงานบรรเลง
ภายนอกชุมชนก็จะคิดค่าตอบแทนจากงานท่ีรับว่าจา้งเต็มจ านวน ซ่ึงนักดนตรี
จะตอ้งดูแลรักษาอุปกรณ์เคร่ืองดนตรีใหอ้ยูใ่นสภาพดี โดยจะเก็บรักษาเคร่ืองดนตรี
ทั้งหมดไวท่ี้วดัประจ าหมู่บา้นพร้อมกบันดัหมายฝึกซอ้มในเวลากลางคืน   

2)  วงป่ีพาทยล์า้นนาท่ีเป็นส่วนบุคคล คือ วงป่ีพาทยล์า้นนาท่ีมาจากการบริหารจดัการ
เฉพาะบุคคลหรือหัวหน้าคณะเป็นผูจ้ดัการวงดนตรีทั้งหมด  ตั้งแต่การซ้ืออุปกรณ์
เคร่ืองดนตรีซ่ึงปัจจุบันนิยมน าเคร่ืองดนตรีสากลเข้าประสมวงเรียกว่า  “วง
ประยุกต์”  ประกอบดว้ยเคร่ืองดนตรีพื้นเมือง  ไดแ้ก่  ป้าดเอก  ป้าดทุม้  ป้าดเหล็ก  
ก๊องวง  กลองป่งโป้ง  กลองเต่งถ้ิง แนหน้อย แนหลวง ส้ิง (ฉ่ิง) และสว่า (ฉาบ) 
และเคร่ืองดนตรีสากล ได้แก่ คียบ์อร์ด (Keyboard) กีตาร์ไฟฟ้า (Electric Guitar) 
กีตาร์เบส (Bass Guitar) กลองชุด (Drum set) กลองคองกา (Conga) และกลองบอง
โก (Bongos)  ซ่ึงวงป่ีพาทยล์า้นนารูปแบบดงักล่าวถือไดว้า่เป็นรูปแบบวงดนตรีท่ี
ได้รับความนิยมในปัจจุบันเพราะมีการพฒันาทั้งรูปแบบการประสมวง  เคร่ือง
ดนตรีท่ีใช้บรรเลง  เทคนิควิธีการบรรเลงและบทเพลงท่ีใช้บรรเลงท าให้สามารถ
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สร้างสรรคแ์นวเพลงใหม่ ๆ ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูฟั้งไดต้รง
ตามกลุ่มเป้าหมาย   

 

 4.4.2   ปัญหาของวงป่ีพาทยล์า้นนาในจงัหวดัเชียงใหม ่      
สภาพปัญหาของวงป่ีพาทยล์้านนาในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าจากการพฒันาทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีเขา้มามีบทบาทต่อสังคมเมืองเชียงใหม่อยา่ง
รวดเร็ว ส่งผลต่อวิถีชีวติและความเป็นอยูข่องคนในชุมชนและทอ้งถ่ินรวมถึงวฒันธรรม
ดนตรีพื้นบา้นวงป่ีพาทยล์า้นนาท่ีไดรั้บผลกระทบ  จากการศึกษาพบวา่วงป่ีพาทยล์า้นนา
ส่วนใหญ่ท่ีด ารงอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถปรับตัวให้เท่าทันกับบริบทของสังคมท่ี
เปล่ียนไป  วงป่ีพาทยล์า้นนาบางคณะยงัคงสืบทอดในรูปแบบดั้งเดิม  โดยไม่เปิดรับการ
พฒันาวงในรูปแบบของการประยุกต ์ขาดการจดัการองค์ความรู้และพฒันาในส่วนของ
การประสมวง เทคนิคและบทเพลงท่ีใช้ในการบรรเลง เม่ือไม่สามารถพัฒนาเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูฟั้งและผูว้่าจา้ง จึงเป็นสาเหตุท าให้ไม่ได้รับความ
นิยม ส่งผลต่อปริมาณงานและรายได้ท่ีน้อยลง จนไม่สามารถด ารงอยู่และเส่ียงต่อการ
ลม้เลิกวงไป ไม่สามารถสืบทอดวฒันธรรมดนตรีอนัเป็นอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมลา้นนา
ต่อไปได ้  
         

  4.4.3)  ความส าเร็จของวงป่ีพาทยล์า้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่   
  ความส าเร็จของวงป่ีพาทยล์า้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่มีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี  

1) รูปแบบวงป่ีพาทยล์า้นนาในปัจจุบนัเป็นการประสมวงดว้ยเคร่ืองดนตรี 2 กลุ่มคือ  
เคร่ืองดนตรีพื้นเมืองและเคร่ืองดนตรีสากล  เรียกว่า  “วงป่ีพาทยล์้านนารูปแบบ
ประยกุต”์ ดงัภาพท่ี 4.1 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่ 4.1 วงป่ีพาทยล์า้นนารูปแบบประยกุต์ 
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วงป่ีพาทย์ล้านนารูปแบบประยุกต์ เป็นวิธีการประสมวงระหว่างเคร่ืองดนตรี
พื้นเมืองและเคร่ืองดนตรีสากล ทั้งน้ีอาศยัคุณลกัษณะและศกัยภาพของเคร่ืองดนตรี
ในการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของเคร่ืองดนตรีดงัต่อไปน้ี    

1.1)  เคร่ืองดนตรีพื้นเมือง  เป็นการประสมวงเคร่ืองดนตรี 3 กลุ่ม  ไดแ้ก่ กลุ่มผู ้
บรรเลงน า  กลุ่มผูบ้รรเลงตาม  และกลุ่มเคร่ืองประกอบจงัหวะ  เพื่อให้มี
ความเหมาะสมสอดคลอ้งและกลมกลืนในการบรรเลง     

1.1.1)  เคร่ืองดนตรีพื้นเมืองกลุ่มผูน้ า ได้แก่ แนหน้อย และป้าดเอก ด้วย
คุณลักษณะ และศักยภาพในการบรรเลงท่ีสามารถสร้างสรรค์
ท่วงท านองโดยใชเ้ทคนิคในการบรรเลงท่ีมีความซบัซ้อน  ประกอบ
กบัเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีเสียงค่อนขา้งดงั จึงสามารถใช้พลงัเสียงใน
การควบคุมการบรรเลงเคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ ในวง  ด้วยคุณลักษณะ
ดงักล่าวจึงมีบทบาทหนา้ท่ีเป็นผูน้ าการบรรเลง  และก าหนดบทเพลง
ให้แก่เคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ ภายในวง โดยจดัวางต าแหน่งการบรรเลง
บริเวณดา้นหนา้ของวงป่ีพาทยล์า้นนา   

1.1.2) กลุ่มเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองกลุ่มผูต้าม ไดแ้ก่ แนหลวง  ป้าดทุม้  ป้าด
เหล็ก ก๊องวง ดว้ยคุณลกัษณะและศกัยภาพในการบรรเลงท่ีใชเ้ทคนิค
ไม่ซับซ้อน นิยมบรรเลงเป็นท านองหลักหรือเป็นท านองกลาง ๆ 
และดว้ยเสียงเคร่ืองดนตรีแต่ละช้ินท่ีมีระดบัเสียงท่ีแตกต่างกนั เช่น 
เสียงแหลมสูงของป้าดเหล็กและก๊องวง และเสียงทุม้ต ่าของป้าดทุม้
และแนหลวง จึงท าให้คุณลกัษณะของเสียงเคร่ืองดนตรีในวงมีความ
กลมกลืนขณะท าการบรรเลงโดยจดัวางต าแหน่งโดยรอบของเคร่ือง
ดนตรีท่ีเป็นกลุ่มผูน้ า เพื่อเป็นฐานเสียงและรับสัญญาณการบรรเลง
ไดอ้ยา่งทัว่ถึง ท าใหก้ารบรรเลงมีความคล่องตวัมากข้ึน 

1.1.3)  กลุ่มเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองท่ีเป็นกลุ่มเคร่ืองประกอบจงัหวะ ได้แก่  
กลองป่งโป้ง  กลองเต่งถ้ิง  ส้ิง (ฉ่ิง)  และสว่า (ฉาบ)  คุณลักษณะ
และศกัยภาพของเคร่ืองดนตรี ใชตี้ควบคุมจงัหวะหรือตีเพื่อเร่งเร้าให้
บทเพลงเกิดความคึกคักสนุกสนานเร้าใจ  โดยจัดวางต าแหน่ง
ทางด้านหลังของวง  ยกเว้นเฉพาะกลองเต่งถ้ิงเท่านั้ นท่ีจัดวาง
ต าแหน่งทางดา้นหนา้วง  เน่ืองจากถูกจดัให้เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีเป็นครู
ของวง  จึงเป็นท่ีนิยมเคารพกราบไหวข้องกลุ่มเจา้ท่ี  
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1.2)   เคร่ืองดนตรีสากล เป็นการผสมผสานรูปแบบดนตรีสมัยใหม่ โดยการ
น าเอาเคร่ืองดนตรีสากลท่ีได้รับความนิยมในปัจจุบนัมาบรรเลงร่วมกับ
เคร่ืองดนตรีพื้นเมือง โดยแบ่งกลุ่มตามคุณลกัษณะและศกัยภาพในการ
บรรเลงออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบรรเลงท านองและประสานเสียงคอร์ด 
(Chord) และกลุ่มเคร่ืองดนตรีท่ีใช้ตีประกอบจงัหวะ หรือเคร่ืองกระทบ
(Percussion Instruments)        
1.2.1)  กลุ่มบรรเลงท านอง (Melody) และประสานเสียงคอร์ด (Chord) 

ได้แก่   คีย์บอร์ด (Keyboard)  กีตาร์ไฟฟ้า (Electric Guitar)  และ
กีตาร์เบส (Bass Guitar) คุณลักษณะและศักยภาพในการบรรเลง  
คียบ์อร์ด (Keyboard) มีบทบาทหน้าท่ีในการบรรเลงตั้งแต่การเร่ิม
ของบทเพลง (Intro) การบรรเลงเด่ียว (Solo) การบรรเลงช่วงสุดทา้ย
ของเพลง (Coda) การประสานเสียงคอร์ด (Chord) และการรวมถึง
การเช่ือมโยงระหว่างบทเพลงต่อบทเพลง โดยจะมีกีตาร์ไฟฟ้า 
(Electric Guitar) ท าหนา้ท่ีบรรเลงท านอง (Melody) การบรรเลงเด่ียว 
(Solo) รวมถึงการประสานเสียงคอร์ด (Chord) ร่วมด้วย และจะมี
กีตาร์เบส (Bass Guitar) ท าหน้าท่ีรักษาจงัหวะและบรรเลงโดยยึด
เสียงท่ี เป็นรากฐานของคอร์ด (Chord) ในบทเพลง  โดยจัดวาง
ต าแหน่งการบรรเลงบริเวณด้านตอนกลางและด้านหลังของวงป่ี
พาทยล์า้นนา     

1.2.2) กลุ่ม เค ร่ืองดนตรีท่ี ใช้ ตีประกอบจังหวะ  ห รือเค ร่ืองกระทบ
(Percussion Instruments) ไดแ้ก่  กลองชุด (Drum Set)  กลองคองกา 
(Conga) และกลองบองโก (Bongos)  คุณลกัษณะและศกัยภาพของ
เคร่ืองดนตรีในกลุ่มน้ีมีบทบาทหน้าท่ีในตีประกอบจงัหวะในบท
เพลงสมยัใหม่ท าให้บทเพลงมีความหนักแน่นและมีความรูปแบบ
ของจงัหวะท่ีหลากหลาย 

2)   การเรียบเรียงบทเพลง (Arrange) 
การน าบทเพลงท่ีไดรั้บความนิยมมาสร้างสรรค์ โดยการบรรเลงให้เหมือนเพลง
ตน้ฉบบัหรือบรรเลงให้แตกต่างจากเพลงตน้ฉบบัเรียกว่าคฟัเวอร์ (Cover) โดย
แบ่งบทบาทหนา้ท่ีการบรรเลงเคร่ืองดนตรีดงัน้ี      
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2.1)  บทเพลงพื้นเมืองทัว่ไปและบทเพลงในพิธีกรรมฟ้อนผีจดัได้ว่าเป็นบท
เพลงท่ีมีความส าคัญในวงป่ีพาทย์ล้านนาเป็นอย่างมาก เพราะบทเพลง
ประเภทน้ีเปรียบเสมือนเป็นเพลงครู เช่น  เพลงปราสาทไหว (เพลงแหยง่)  
เพลงมวย  เพลงผีมดห้อยผา้  เพลงลงข่วง  เป็นบทเพลงท่ีสืบทอดกนัมาช้า
นาน  นิยมใชเ้คร่ืองดนตรีพื้นเมืองในการบรรเลงเป็นหลกั  ภายหลงัจากการ
พฒันาเขา้สู่เทคนิคในการประยุกตบ์ทเพลง  สร้างรูปแบบท่วงท านองและ
ลีลาจงัหวะท่ีเร้าใจแตกต่างจากรูปแบบเดิม ๆ ส่งผลให้บทเพลงพื้นเมือง
กลบัมาไดรั้บความนิยมเพิ่มข้ึนทั้งจากกลุ่มผูฟั้งท่ีเป็นเจา้ทรง  กลุ่มผูสู้งอาย ุ 
หรือกลุ่มเยาวชนท่ีมีใจรักและศึกษาบทเพลงพื้นบา้นลา้นนา  

2.2)   บทเพลงลูกทุ่งเก่าและบทเพลงลูกทุ่งใหม่ เป็นบทเพลงท่ีมีลกัษณะของบท
เพลงมีทั้ งค  าร้องและท านองสามารถส่ืออารมณ์และความหมายได้ด้วย
เน้ือหาของบทเพลง เป็นท่ีนิยมของกลุ่มผูฟั้งทัว่ไปเพราะสามารถจดจ าและ
ขับ ร้องตามได้ ทั้ ง น้ี วงป่ีพาทย์ล้านนาได้น าบทเพลงประเภทน้ีมา
ประยุกต์ใช้ โดยคัดเลือกบทเพลงท่ีได้รับความนิยมในแต่ละยุคสมัย  
รวมถึงมีเน้ือหาสาระท่ีส่ือความหมายได้เขา้กบับริบทของงานท่ีน าไปใช ้ 
เช่น  เพลงนิราศเวียงพิงค์  ศิลปินทูล  ทองใจ  เน้ือหาบทเพลงพรรณนาถึง
ทศันียภาพของเมืองเชียงใหม่ท่ีมีความงดงาม  นิยมน ามาบรรเลงโดยเน้น
กลุ่มผูฟั้งท่ีเป็นผูสู้งอายุหรือกลุ่มผูฟั้งท่ีอยู่ในช่วงยุคสมยัของบทเพลงน้ี  
หรือเพลงด่วนพิศวาส  ศิลปินผ่องศรี  วรนุช  เน้ือหาบทเพลงพรรณนาถึง
การพลดัพรากจากคนรัก จึงนิยมน ามาบรรเลงในพิธีศพ  และเพลงยาใจคน
จน  ศิลปินไมค ์ภิรมยพ์ร เน้ือหาบทเพลงพรรณนาถึงการใช้ชีวิตคู่ท่ีตอ้งฝ่า
ฟันปัญหาอุปสรรคร่วมกนั  นิยมน ามาบรรเลงโดยเนน้กลุ่มผูฟั้งท่ีเป็นกลุ่ม
พอ่บา้นแม่บา้นหรือกลุ่มผูใ้ชแ้รงงานในสังคมปัจจุบนั    

2.3)   บทเพลงส าเนียงภาษา เป็นเทคนิคในการใช้เพลงประยุกต์ของคณะป่ีพาทย์ 
ลา้นนาโดยการน าเอาบทเพลงท่ีมีส าเนียงเพลงท่ีใกลเ้คียงกนัหลาย ๆ เพลง
มาร้อยเรียงบรรเลงเป็นเพลงชุดเดียวกนั เช่น บทเพลงชุดมหาภารตะ  เป็น
บทเพลงท่ีมีส าเนียงแขก ได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่มเจ้าทรงท่ีเรียกว่า ผี
เจา้นายหรือเจา้ทรงท่ีสืบสายจากเทพเจา้ (ฮินดู) เป็นการสร้างสรรคบ์ทเพลง
แนวใหม่ท่ีมีจงัหวะและท่วงท านองท่ีสนุกสนาน ยงัเป็นการสร้างความ
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ประทบัใจในรูปแบบของบทเพลงเพื่อสนับสนุนความเป็นอตัลกัษณ์ของ
กลุ่มเจา้ทรง   

3)   วธีิการประยกุตเ์คร่ืองดนตรี      
วิธีการประยุกต์เคร่ืองดนตรี เป็นการน าเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองท่ีสามารถด าเนิน
ท านองได้มาเทียบเสียงให้มีความถ่ีเสียงท่ีใกล้เคียงกบัเสียงดนตรีสากล (Scale) 
ดว้ยใชเ้ทคนิควธีิการเทียบเสียงเฉพาะของเคร่ืองดนตรีแต่ละประเภท ดงัน้ี  
3.1)  ประเภทเคร่ืองเคร่ืองเป่า ไดแ้ก่ แนหนอ้ยและแนหลวง ใชว้ธีิการเทียบเสียง

โดยการปรับแต่งท่อแน (หล่ีแน) โดยตดัใหส้ั้นหรือเพิ่มความยาวของท่อแน
ก็สามารถท าใหป้รับระดบัเสียงของแนใหสู้งข้ึนหรือต ่าลง   

3.2)    ประเภทเคร่ืองตีท่ีท าดว้ยไม ้ไดแ้ก่ ป้าดเอกและป้าดทุม้ใชว้ิธีการเทียบเสียง
โดยวิธีการถากใตลู้กป้าดวิธีการดงักล่าวสามารถท าให้ปรับระดบัเสียงของ
ป้าดเอกและป้าดทุม้ใหสู้งข้ึนหรือต ่าลงใหไ้ด ้    

3.3)  ประเภทเคร่ืองท่ีท าดว้ยโลหะ ไดแ้ก่ ก๊องวง ใชว้ิธีการเทียบเสียงโดยวิธีการ
ถ่วงด้วยชันหรือยางมะตอยใต้ลูกก๊องวง วิธีการดังกล่าวช่วยให้สามารถ
ปรับระดบัเสียงของก๊องวงใหสู้งข้ึนหรือต ่าลงไดต้ามความตอ้งการ  

3.4)  ประเภทเคร่ืองท่ีท าด้วยโลหะ ได้แก่ ป้าดเหล็ก ใช้วิธีการเทียบเสียงโดย
วิธีการเจียหรือใช้คอ้นทุบใต้ลูกป้าดเหล็ก วิธีการดงักล่าวสามารถท าให้
ปรับระดับเสียงของป้าดเหล็กให้สูงข้ึนหรือต ่าลงได้ตามความต้องการ
         

 


