
 

 110 

 
บทที ่5 

 

การจดัการอนุรักษ์และพฒันาวงป่ีพาทย์ล้านนาเพือ่การสืบทอดอตัลกัษณ์ 
ทางวฒันธรรม 

 
 

บทน้ีเป็นการศึกษาและเสนอรูปแบบและวิธีการจดัการอนุรักษ์และพฒันาวงป่ีพาทยล์า้นนาเพื่อการ
สืบทอดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมและให้เป็นตวัอย่างของการจดัการส าหรับวงป่ีพาทยล์้านนาอ่ืนๆ 
ต่อไปซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 5.1  การศึกษาเพื่อหารูปแบบและวธีิการท่ีเหมาะสมในจดัการอนุรักษแ์ละพฒันาวงป่ีพาทย์
ลา้นนาเพื่อการสืบทอดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
5.1.1 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของภาคประชาชน นักวิชาการต่อวิธีการจดัการ

อนุรักษแ์ละพฒันาวงป่ีพาทยล์า้นนาเพื่อการสืบทอดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
5.1.2 การศึกษาวเิคราะห์เพื่อหารูปแบบและวธีิการจดัการอนุรักษแ์ละพฒันาวงป่ีพาทย์

ลา้นนาเพื่อการสืบทอดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
5.2 ตัวแบบ (Model) การจัดการอนุรักษ์และพัฒนาวงป่ีพาทย์ล้านนาเพื่อการสืบทอด          

อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
5.2.1   รูปแบบของวงป่ีพาทยล์า้นนา 
5.2.2  การจดัการอนุรักษว์งป่ีพาทยล์า้นนา 
5.2.3  การจดัการพฒันาวงป่ีพาทยล์า้นนา 

 
ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
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5.1 การศึกษาเพือ่หารูปแบบและวธีิการที่เหมาะสมในจัดการอนุรักษ์และพฒันาวงป่ีพาทย์ล้านนา 
เพือ่การสืบทอดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

เป็นการศึกษาเพื่อหารูปแบบและวธีิการจดัการท่ีเหมาะสมในการจดัการอนุรักษแ์ละพฒันาวงป่ีพาทย์
ลา้นนาเพื่อการสืบทอดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมและใหเ้ป็นตวัอยา่งของการจดัการส าหรับวงป่ีพาทย์
ลา้นนาอ่ืนๆ ต่อไปโดยมีขั้นตอนตามล าดบั  ดงัน้ี 

5.1.1 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของภาคประชาชน นักวิชาการต่อวิธีการจัดการอนุรักษ์
และพฒันาวงป่ีพาทย์ล้านนาเพือ่การสืบทอดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

เป็นการศึกษาเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากภาคประชาชน  นักดนตรีป่ีพาทย์ล้านนา  
นกัวิชาการสาขาดนตรีต่อวิธีการจดัการอนุรักษ์และพฒันาวงป่ีพาทยล์า้นนาเพื่อการสืบ
ทอดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม  เพื่อจะไดค้วามคิดเห็นและขอ้เสนอแนะมาประกอบใน
การวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมในจดัการอนุรักษ์และพฒันาวงป่ี
พาทย์ล้านนา   ซ่ึงการศึกษาส่วนน้ีผู ้ศึกษาใช้วิธีการสนทนากลุ่ม  (Focus Group 
Discussion) ซ่ึงเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนาของผูใ้ห้ข้อมูล ซ่ึงคือ
ประชาชนหรือผูรั้บบริการวงป่ีพาทยล์า้นนา นกัดนตรีป่ีพาทยล์า้นนา นกัวิชาการสาขา
ดนตรีในพื้นท่ีศึกษาจงัหวดัเชียงใหม่   ซ่ึงจะเป็นกลุ่มตวัอย่าง (Sample) ท่ีคดัเลือกดว้ย
วิธีการการสุ่มตวัอย่างแบบจงใจ (Purposive Sampling) จ  านวน 22 คน ในประเด็นการ
สนทนาเก่ียวกบัแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับการจดัการอนุรักษ์และพฒันาวงป่ีพาทย์
ลา้นนาเพื่อการสืบทอดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมซ่ึงผลของการสนทนากลุ่มคร้ังน้ี สรุปได้
ดงัน้ี 

1)   ดา้นการอนุรักษว์งป่ีพาทยล์า้นนา 
1.1) วงป่ีพาทยล์้านนาเป็นวงดนตรีพื้นบ้านท่ีใช้บรรเลงประโคมในพิธีกรรม

ความเช่ือของชาวลา้นนามาตั้งแต่อดีต  ส้ิงท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงอตัลกัษณ์ของ
วงป่ีพาทยล์า้นนาอย่างชัดเจน คือ  เคร่ืองดนตรีพื้นเมืองและบทเพลงท่ีใช้
บรรเลง บทเพลงพื้ น เมืองเป็นท่วงท านองท่ีใช้ เป็น ส่ือในการสร้าง
สุนทรียศาสตร์ทางดนตรีผา่นรูปแบบการบรรเลงของเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองท่ี
คลุกเคล้าไปกับพิธีกรรมความเช่ือของชาวล้านนา   ดังนั้ นแนวทางท่ี
เหมาะสมในการอนุรักษ์วงป่ีพาทย์ล้านนาคือ  การอนุรักษ์ เคร่ืองดนตรี
พื้นเมืองและบทเพลงพื้นเมือง ซ่ึงเป็นอตัลกัษณ์ของวงดนตรีประเภทน้ีท่ี
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แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของคนล้านนาผ่าน
วฒันธรรมทางดนตรีลา้นนา  

1.2)  ควรมีการจัดท าประวติัความเป็นมาของวงป่ีพาทย์ล้านนา และจัดการ
สัมมนาหัวขอ้ “ป่ีพาทยล์า้นนาจากรุ่นสู่รุ่น” โดยเชิญวงป่ีพาทยล์า้นนาท่ีมี
ช่ือเสียงหรือมีประวติัความเป็นมายาวนานไดถ่้ายทอดองคค์วามรู้ให้แก่กลุ่ม
นกัดนตรีรุ่นใหม่ พบปะพดูคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัความนิยมวง
ป่ีพาทยล์า้นนาในอดีตและปัจจุบนั การบรรเลงของแต่ละคณะ การใชเ้คร่ือง
ดนตรีบรรเลงและแนวโนม้ของวงป่ีพาทยล์า้นนาในอนาคต  

1.3) ควรมีการจดัท าบทเรียนขั้นพื้นฐานทุกเคร่ืองมือเป็นลกัษณะรูปเล่ม และส่ือ
วิดีโอ ควรเปิดการเรียนการสอนส าหรับผู ้สนใจโดยวดัหรือโรงเรียน
สนบัสนุนและตั้งเป็นกลุ่มในชุมชน 

1.4)  ควรมีการอนุรักษรู์ปแบบเคร่ืองดนตรีในวงป่ีพาทยล์า้นนา ซ่ึงปัจจุบนัพบวา่
ไดมี้การน าเอาเคร่ืองดนตรีป่ีพาทยม์อญทางภาคกลางมาผสม เช่น ฆอ้งมอญ
หรือรางระนาดท่ีเรียกวา่ “รางหงสา” มาใช้ประสมวงท าให้เกิดการสับสน
ระหวา่งวงป่ีพาทยล์า้นนาและวงป่ีพาทยม์อญ 

2)   ดา้นการพฒันาวงป่ีพาทยล์า้นนา 
2.1)  การพฒันาวงป่ีพาทยล์า้นนาเพื่อให้สามารถด ารงอยูไ่ดใ้นสังคมปัจจุบนัตอ้ง

อาศยัวธีิการประสมวงระหวา่งเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองและเคร่ืองดนตรีสากลท่ี
เรียกว่า  “รูปแบบประยุกต์” วิธีการดังกล่าวเป็นการท าให้เคร่ืองดนตรี
พื้นเมืองท่ีลดความนิยมลงสามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งเหมาะสม แมว้า่จะมีการ
ประสมวงดว้ยเคร่ืองดนตรีตะวนัตกก็ตาม  วิธีการบรรเลงของเคร่ืองดนตรี
พื้นเมืองก็ยงัคงไวซ่ึ้งรูปแบบและวิธีการบรรเลงแบบดั้งเดิม สามารถสืบ
ทอดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมทางดนตรีล้านนา และเป็นสร้างนิยมให้กับ
กลุ่มผูฟั้งหลายกลุ่มทั้งวยัหนุ่มสาว พอ่บา้นแม่บา้น ผูสู้งอายแุละกลุ่มเจา้ทรง 

2.2) การประยุกต์เคร่ืองดนตรีเป็นการน าเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองมาท าการปรับ
ระดบัเสียงให้มีความถ่ีเสียงท่ีใกลเ้คียงกบัดนตรีสากล ท าให้คุณภาพเสียง
ของเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองมีความกลมกลืนกับเคร่ืองดนตรีสากลสามารถ
บรรเลงบทเพลงร่วมสมัยท่ีก าลังได้รับความนิยมในปัจจุบันได้อย่าง
หลากหลายแนวเพลง  ขณะเดียวกนัก็คงไวซ่ึ้งอตัลกัษณ์ทางดนตรีล้านนา  
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โดยไม่ถึงกบัปรับเปล่ียนระบบเสียงเป็นความถ่ีเดียวกบัดนตรีสากลทั้งหมด  
ซ่ึงจะกลบัเป็นการท าลายความเป็นอตัลกัษณ์ของดนตรีลา้นนา   

 
2.3)   การพฒันาบทเพลงท่ีใชบ้รรเลง  

2.3.1)  บทเพลงพื้นเมือง เป็นการน าบทเพลงพื้นเมืองท่ีใชบ้รรเลงทัว่ไปหรือ
ใชบ้รรเลงประกอบพิธีกรรมมาร้อยเรียงให้สอดคลอ้งกนับรรเลงใน
รูปแบบประยุกต ์ทั้งน้ีการบรรเลงยงัคงไวซ่ึ้งท่วงท านองและส าเนียง
ของบทเพลงพื้นเมืองอนัเป็นอตัลกัษณ์ทางดนตรีล้านนาไวท้  าให้
สามารถอนุรักษ์บทเพลงให้คงอยูพ่ร้อมกบัการพฒันาสร้างสรรคบ์ท
เพลงพื้นเมืองใหมี้ความแปลกใหม่น่าสนใจ   

2.3.2)  บทเพลงลูกทุ่งเก่า เป็นการน าบทเพลงลูกทุ่งในอดีตท่ีได้รับความ
นิยมมาใช้บรรเลงโดยคัดเลือกบทเพลงของศิลปินท่ีอยู่ในอลับั้ม
เดียวกนัหลาย ๆ เพลงหรือบทเพลงของศิลปินอ่ืน ๆ แต่ตอ้งเป็นบท
เพลงท่ีอยู่ในยุคสมยัเดียวกนัการบรรเลงดงักล่าวเน้นกลุ่มผูฟั้งท่ีอยู่
ในช่วงยุคสมัยของบทเพลงนั้น ๆ เช่น กลุ่มวยักลางคนหรือกลุ่ม
ผูสู้งอายท่ีุมีความคุน้เคยกบับทเพลงดงักล่าว 

2.3.3)  บทเพลงลูกทุ่งใหม่ เป็นการน าบทเพลงของศิลปินลูกทุ่งท่ีก าลงัเป็น
ท่ีนิยมในปัจจุบนัน ามาคดัเลือกบทเพลงโดยค านึงถึงเน้ือหาสาระท่ีมี
ความหมาย มกัเก่ียวขอ้งกบัการใชชี้วิต การให้ก าลงัใจ หรือบทเพลง
ท่ีมุ่งเนน้ในเร่ืองของลีลาจงัหวะท่ีสนุกสนานเป็นส าคญั 

2.3.4)  บทเพลงส าเนียงภาษา  เป็นวิธีการท่ีเกิดจากอิทธิพลแนวคิดจาก
วฒันธรรมดนตรีต่างชาติท่ีก่อให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ทางดนตรีต่อ
ยอดองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ดั้ งเดิมด้วยการน าเอาเพลงส าเนียงต่างๆ เช่น  
ไทย  ลาว  เขมร  แขก ฯลฯ มาปรับปรุงหรือพฒันาส านวนของบท
เพลงบางท่อนหรือบางวรรคท่ีมีส าเนียงคลา้ยคลึงกนัมาร้อยเรียงให้
สอดคล้องบรรเลงเป็นเพลงชุด เป็นการเรียบเรียงแบบอิสระไม่มี
กฎเกณฑ์หรือแบบแผนการเรียบเรียงบทเพลงดงักล่าวเป็นการช่วย
เสริมสร้างอตัลกัษณ์ของกลุ่มเจา้ทรงท่ีเรียกว่าการบรรเลงเพื่อเสริม
บารมี  เป็นวิธีการสร้างสรรค์บทเพลงให้สอดคล้องสอดคล้องกับ
บริบทของสังคมปัจจุบนัท าให้ได้รับความนิยมและด ารงอยู่ได้ใน
สังคมปัจจุบนั 
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5.1.2 การศึกษาวเิคราะห์เพื่อหารูปแบบและวธีิการจัดการอนุรักษ์และพฒันาวงป่ีพาทย์ล้านนา
เพือ่การสืบทอดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

เป็นขั้นตอนของการศึกษาวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมในการอนุรักษ์
และพฒันาวงป่ีพาทยล์า้นนาเพื่อการสืบทอดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมซ่ึงมีขั้นตอนของ
การพิจารณาโดยน าผลการศึกษารวมถึงความคิดเห็นข้อเสนอแนะของนักวิชาการและ
แนวคิดทฤษฏีมาประกอบการพิจารณาตามล าดบัดงัน้ี 
1)   ผลการศึกษาวงป่ีพาทยล์า้นนาในบทท่ี 4 สรุปผลการวิเคราะห์วงป่ีพาทยล์า้นนาเป็น 

2   รูปแบบดงัต่อไปน้ี  
ก.  การอนุรักษพ์ฒันาวงป่ีพาทยล์า้นนา 

เป็นการอนุรักษ์ไวซ่ึ้งรูปแบบการประสมวงเฉพาะเคร่ืองดนตรีพื้นเมือง
เรียกว่า  “รูปแบบพื้นเมืองดั้งเดิม”  ซ่ึงวงป่ีพาทยล์้านนารูปแบบดงักล่าวน้ี  
เป็นการรักษารูปแบบของเคร่ืองดนตรีและลักษณะของเพลงให้เป็นแบบ
ดั้งเดิม  เน่ืองจากปัจจุบนัยงัมีกลุ่มผูฟั้งท่ีมีความนิยมในการฟังรูปแบบน้ีและ
เพื่อเป็นการสืบทอดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมต่อไปประกอบดว้ยเคร่ืองดนตรี
เป็น 3 กลุ่มไดแ้ก่  เคร่ืองดนตรีงกลุ่มผูน้ า ไดแ้ก่  แนหนอ้ยและป้าดเอก เคร่ือง
ดนตรีกลุ่มผูต้ามไดแ้ก่  ป้าดทุม้ ป้าดเหล็ก ก๊องวง  กลองเต่งถ้ิงแนหลวง และ
กลุ่มเคร่ืองประกอบจงัหวะไดแ้ก่ กลองเต่งถ้ิง กลองป่งโป้ง ส้ิง (ฉ่ิง) และสวา่
(ฉาบ) ส่วนบทเพลงท่ีใชบ้รรเลง  เป็นบทเพลงท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของวงป่ีพาทย์
ล้านนาอนัได้แก่  บทเพลงพื้นเมืองทัว่ไป   บทเพลงพื้นเมืองท่ีใช้ประกอบ
พิธีกรรมฟ้อนผแีละบทเพลงท่ีใชป้ระโคมในพิธีศพ 

ข. การพฒันาวงป่ีพาทยล์า้นนา 
เป็นการพฒันาวงป่ีพาทยล์้านนาท่ีมีรูปแบบการประสมวงระหว่างเคร่ือง
ดนตรีพื้นเมืองและเคร่ืองดนตรีสากลเรียกวา่  “รูปแบบประยุกต์”  วิธีการจดั
องค์ประกอบของเคร่ืองดนตรีในวงป่ีพาทย์ล้านนาใช้คุณลักษณะและ
ศกัยภาพของเคร่ืองดนตรีเป็นตวัก าหนดบทบาทหน้าท่ีและต าแหน่งในการ
บรรเลงประกอบด้วยเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองแบ่งตามคุณลักษณะเป็น 3กลุ่ม
ได้แก่  เคร่ืองดนตรีพื้นเมืองกลุ่มผูน้ า ได้แก่  แนหน้อยและป้าดเอก เคร่ือง
ดนตรีพื้นเมืองกลุ่มผูต้ามได้แก่  ป้าดทุ้ม ป้าดเหล็ก ก๊องวง  กลองเต่งถ้ิง       
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แนหลวง และกลุ่มเคร่ืองประกอบจงัหวะได้แก่ กลองเต่งถ้ิง กลองป่งโป้ง    
ส้ิง (ฉ่ิง) และสวา่ (ฉาบ) ส่วนการประสมวงดว้ยเคร่ืองดนตรีสากลเป็นวธีิการ
ประสมวงในรูปแบบประยุกต์  โดยการน าเอาเคร่ืองดนตรีสากลเข้าร่วม
บรรเลงกบัเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองโดยแบ่งออกเป็น  2  กลุ่มคือ กลุ่มบรรเลง
ท านอง(Melody) ประสานเสียงคอร์ด (Chord) ได้แก่  คียบ์อร์ด (Keyboard) 
กีตาร์ไฟฟ้า (Electric Guitar) กีตาร์เบส (Bass Guitar) ส่วนกลุ่มเคร่ืองดนตรีท่ี
ใช้ตีประกอบจังหวะหรือเคร่ืองกระทบ (Percussion Instruments) ได้แก่ 
กลองชุด (Drum set)  กลองคองกา (Conga) และกลองบองโก (Bongos)  ซ่ึง
จะมีการเรียบเรียงบทเพลง (Arrange) เป็นวิธีการสร้างสรรคใ์ห้มีความแปลก
ใหม่และทนัสมยั  โดยการน าบทเพลงท่ีเคยไดรั้บความนิยมในอดีตและบท
เพลงท่ีก าลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน  มาบรรเลงท่ีเรียกว่า  คัฟเวอร์ 
(Cover) แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ บรรเลงให้เหมือนเพลงตน้ฉบบัเดิมหรือ
บรรเลงให้แตกต่างจากเพลงตน้ฉบบั ซ่ึงในการบรรเลงของวงป่ีพาทยล์า้นนา
สามารถใช้วิธีการคัฟเวอร์ (Cover) ทั้ ง 2 รูปแบบ เช่น  การน าบทเพลง
พื้นเมืองทั่วไปหรือบทเพลงในพิธีกรรมมาเรียบเรียงบรรเลงในรูปแบบ
พื้นเมืองดั้ งเดิมและประยุกต์  การน าบทเพลงลูกทุ่งเก่าและบทเพลงลูกทุ่ง
ใหม่มาบรรเลงโดยบรรเลงให้เหมือนตน้ฉบบัหรือแตกต่างตามบริบทของ
สถานท่ีท่ีบรรเลง  การเรียบเรียงบทเพลงส าเนียงภาษาเป็นการเรียบเรียงโดย
การน าเอาบทเพลงท่ีมีส านวนเพลงท่ีมีความใกลเ้คียงกนัหลาย ๆ เพลงมาร้อย
เรียงให้สอดคลอ้งบรรเลงเป็นเพลงชุดเดียวกนั  เช่น  เพลงส าเนียงแขก เป็น
การน าบทเพลงท่ีมีส านวนเพลงแขกหลาย ๆ บทเพลงมาร้อยเรียงให้
สอดคลอ้งบรรเลงเป็นเพลงชุดเดียวกนั เช่น บทเพลงชุดมหาภารตะ  ซ่ึงเป็น
การช่วยเสริมสร้างอตัลกัษณ์หรือเป็นการเสริมบารมีของกลุ่มผูฟั้งท่ีเป็นเจา้
ทรง  เช่นผเีจา้นายหรือเจา้ทรงท่ีสืบสายจากเทพเจา้ (ฮินดู) นอกจากน้ียงัมีการ
ประยุกต์เคร่ืองดนตรี  เป็นการน าเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองท่ีสามารถด าเนิน
ท านองไดคื้อ แนหนอ้ย แนหลวง ป้าดเอก ป้าดทุม้ ป้าดเหล็ก ก๊องวง  มาเทียบ
เสียงให้มีความถ่ีเสียงท่ีใกลเ้คียงกบับนัไดเสียงสากล (Scale)  ดว้ยใช้เทคนิค
วิธีการปรับระดบัเสียงเฉพาะของเคร่ืองดนตรีแต่ละประเภท  ท าให้คุณภาพ
เสียงระหว่างเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองและเคร่ืองดนตรีสากลมีเสียงท่ีกลมกลืน
และมีความไพเราะ 
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2)   ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของนกัวชิาการต่อวธีิการจดัการอนุรักษแ์ละพฒันา
วงป่ีพาทยล์า้นนาเพื่อการสืบทอดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
2.1) วงป่ีพาทยล์า้นนาเป็นวงดนตรีพื้นบา้นท่ีใชบ้รรเลงประโคมในพิธีกรรมความ

เช่ือของชาวลา้นนามาตั้งแต่อดีต บทเพลงพื้นเมืองเป็นท่วงท านองท่ีเป็นส่ือ
ในการสร้างความบนัเทิงผา่นการบรรเลงของเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองแนวทางท่ี
เหมาะสมในการอนุรักษว์งป่ีพาทยล์า้นนาคือ  การอนุรักษบ์ทเพลงและเคร่ือง
ดนตรีพื้นเมือง แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์วฒันธรรมทาง
ดนตรีลา้นนา ทั้งน้ีควรมีการจดัท าประวติัความเป็นมาของวงป่ีพาทยล์า้นนา  
และจัดการสัมมนาหัวถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มนักดนตรีรุ่นใหม่  
แนวโน้มของวงป่ีพาทยล์า้นนาในอนาคต การจดัท าบทเรียนขั้นพื้นฐานเปิด
การเรียนการสอนส าหรับผูส้นใจโดยวดัหรือโรงเรียนสนบัสนุนและตั้งเป็น
กลุ่มในชุมชน   

2.2) การพัฒนาวงป่ีพาทย์ล้านนาโดยวิธีการประสมวงระหว่างเคร่ืองดนตรี
พื้นเมืองและเคร่ืองดนตรีสากล  ท าใหเ้กิดรูปแบบการประสมวงใหม่ท่ีเรียกวา่  
รูปแบบประยุกต ์เป็นการพฒันาให้วงป่ีพาทยล์า้นนาสามารถสร้างสรรค์บท
เพลงไดห้ลากหลายรูปแบบและน่าสนใจการปรับเปล่ียนรูปแบบการบรรเลง
แต่ยงัคงไวซ่ึ้งท่วงท านองและส าเนียงของบทเพลงพื้นเมืองอนัเป็นอตัลกัษณ์
ของดนตรีล้านนาไว ้ท าให้สามารถอนุรักษ์บทเพลงให้คงอยู่และพัฒนา
สร้างสรรคบ์ทเพลงพื้นเมืองใหมี้ความน่าสนใจ  ร่วมทั้งการน าบทเพลงลูกทุ่ง
เก่า บทเพลงลูกทุ่งใหม่รวมถึงการเรียบเรียงบทเพลงส าเนียงภาษา ซ่ึงเป็น
วิธีการในการสร้างสรรค์บทเพลงท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบับริบทของ
สังคมท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา จึงจะสามารถท าให้ได้รับความนิยมอย่าง
ต่อเน่ืองและด ารงอยูไ่ดใ้นสังคมปัจจุบนั 

2.3) แนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวกบัดนตรีในการวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบและวิธีการท่ี
เหมาะสมในจดัการอนุรักษ์และพฒันาวงป่ีพาทยล์้านนา ซ่ึงการศึกษาและ
แนวคิ ดทฤษ ฏี สอดคล้ องกับทฤษฎี  ด้ าน ดุ ริ ยางคศาสตร์ชาติพัน ธ์ุ
(Ethnomusicology)  ซ่ึงมีความผูกพนักนัอย่างใกลชิ้ดอย่างแยกกนัไม่ออกกบั
มานุษยวิทยา (Anthropology) ศิลปวฒันธรรมเก่ียวข้องกับวฒันธรรมของ
มนุษย ์และมนุษยเ์องเป็นผูใ้ห้คุณค่าของศิลปวฒันธรรมนั้น ๆ เม่ือไม่มีคุณค่า
วฒันธรรมนั้นก็จะจางหายไปจากสังคม รวมถึงมีการปรับตวัให้เขา้กบัยคุสมยั 
เพื่อการด ารงอยู่ของตนเองไดต่้อไปซ่ึงดนตรีถือเป็นหน่ึงในวฒันธรรมของ
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มวลมนุษยชาติท่ีสามารถเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาได้อย่างไม่หยุดน่ิง
ตราบใดท่ีวฒันธรรมยงัคงด าเนินอยู่ซ่ึงพร้อมเสมอส าหรับการเปล่ียนแปลง
และมีมนุษยเ์ป็นผูคิ้ดสร้างสรรค์ดนตรีข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ตนเองและสังคมรวมทั้งผลกระทบทางวฒันธรรมของมนุษยท่ี์มีผลต่อดนตรี 

ผูศึ้กษาไดท้  าการประมวลขอ้มูลดงักล่าวและท าการวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบ
และวิธีการท่ีเหมาะสมในจดัการอนุรักษแ์ละพฒันาวงป่ีพาทยล์า้นนาสรุปได้
วา่ รูปแบบของวงป่ีพาทยล์า้นนาท่ีเหมาะสมส าหรับสภาพการณ์ในปัจจุบนั
แบ่งออกเป็น 2  รูปแบบคือ รูปแบบอนุรักษ ์ เป็นการรักษารูปแบบของเคร่ือง
ดนตรีและลกัษณะของเพลงให้เป็นแบบดั้งเดิม  ทั้งน้ียงัมีกลุ่มผูฟั้งท่ีมีความ
นิยมในการฟังรูปแบบพื้ นเมืองดั้ งเดิมและเพื่อเป็นการสืบสานต่อไป  
ขณะเดียวกันการสร้างความนิยมให้กับคนรุ่นใหม่และเพื่อให้วงป่ีพาทย์
ลา้นนาสามารถด ารงคงอยูแ่ละไดรั้บความนิยมก็ควรจะมีการพฒันา รูปแบบ
ประยุกต์พฒันาปรับเปล่ียนเคร่ืองดนตรีโดยการประสมวงโดยเคร่ืองดนตรี
สากล  เพื่อให้สอดคลอ้งกบักาลเวลาและสมยันิยมของกลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็น
คนวัยหนุ่มสาว แต่ต้องค านึงถึงการรักษาและสืบทอดอัตลักษณ์ทาง
วฒันธรรมลา้นนาดว้ย   
 

5.2 ตัวแบบ (Model) การจัดการอนุรักษ์และพัฒนาวงป่ีพาทย์ล้านนาเพื่อการสืบทอดอัตลักษณ์ทาง
วฒันธรรม 

จากการศึกษาความส าเร็จของวงป่ีพาทย์ล้านนาในบทท่ี 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
นกัวิชาการตลอดจนถึงแนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวกบัดนตรีจึงไดเ้สนอตวัแบบ (Model) การจดัการอนุรักษ์
และพฒันาวงป่ีพาทยล์้านนาเพื่อการสืบทอดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมและให้เป็นตวัอย่างของวงป่ี
พาทยล์า้นนาอ่ืน ๆ ดงัต่อไปน้ี  
 

  5.2.1 รูปแบบของวงป่ีพาทย์ล้านนา  

วงป่ีพาทยล์า้นนาท่ีเหมาะสมส าหรับปัจจุบนั ควรเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบดั้งเดิมและ
รูปแบบประยกุต ์มีองคป์ระกอบของเคร่ืองดนตรีดงัน้ี    
1)   วงป่ีพาทยล์า้นนารูปแบบดั้งเดิม 
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เพื่อเป็นการอนุรักษ์วงป่ีพาทย์ล้านนาวงป่ีพาทย์ล้านนารูปแบบดั้ งเดิมซ่ึงเป็น
รูปแบบท่ีมีมาแต่ดั้ งเดิมประกอบด้วยเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
ไดแ้ก่ เคร่ืองดนตรีพื้นเมืองกลุ่มผูน้ า ไดแ้ก่ แนหนอ้ยและป้าดเอก เคร่ืองดนตรีกลุ่ม
ผูต้าม ได้แก่ ป้าดทุ้ม ป้าดเหล็ก ก๊องวง กลองเต่งถ้ิง แนหลวง และกลุ่มเคร่ือง
ประกอบจงัหวะ ไดแ้ก่ กลองเต่งถ้ิง กลองป่งโป้ง ส้ิง (ฉ่ิง) และสวา่ (ฉาบ) 

2)  วงป่ีพาทยล์า้นนารูปแบบประยกุต ์  
เพื่อเป็นการพฒันาวงป่ีพาทยล์้านนาวงป่ีพาทยล์้านนารูปแบบประยุกต์ซ่ึงเป็น
รูปแบบท่ีใช้เคร่ืองดนตรีพื้นเมืองเป็นหลักแต่มีการประสมวงด้วยเคร่ืองดนตรี
สากลแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มบรรเลงท านอง (Melody) ประสานเสียงคอร์ด
(Chord) ได้แก่  คีย์บอร์ด (Keyboard) กีตาร์ไฟฟ้า (Electric Guitar) กีตาร์เบส (Bass 
Guitar) ส่วนกลุ่มเคร่ืองดนตรีท่ีใช้ตีประกอบจงัหวะหรือเคร่ืองกระทบ (Percussion 
Instruments) ได้แก่ กลองชุด (Drum set) กลองคองกา (Conga) และกลองบองโก
(Bongos)  
  

  5.2.2  การจัดการอนุรักษ์วงป่ีพาทย์ล้านนา     

เป็นการเสนอการจดัการอนุรักษว์งป่ีพาทยล์า้นนา ซ่ึงเป็น “รูปแบบดั้งเดิม” เพื่อการสืบ
ทอดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม  ท่ีประกอบดว้ยการด าเนินการต่างๆ ดงัน้ี 

1) องคป์ระกอบของวงป่ีพาทยล์า้นนาดั้งเดิม 
เป็นการอนุรักษ์วงป่ีพาทยล์้านนาดั้ งเดิม ควรจะมีองค์ประกอบของเคร่ืองดนตรี
ดั้งเดิมใหค้รบตามองคป์ระกอบของวงรวมถึงบทบาทหนา้ท่ีและวธีิการบรรเลงของ
เคร่ืองดนตรีแต่ละกลุ่มซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มผู ้บรรเลงน า กลุ่มผู ้
บรรเลงตามและกลุ่มเคร่ืองประกอบจงัหวะดงัน้ี 
1.1)   เคร่ืองดนตรีพื้นเมือง “กลุ่มผูน้ า” เป็นการคงไวซ่ึ้งส่วนประกอบต่าง ๆ ของ

เคร่ืองดนตรีตลอดถึงวิธีการบรรเลงตามคุณลกัษณะและศกัยภาพของเคร่ือง
ดนตรี  ซ่ึงมีบทบาทหน้าท่ีเป็นผูน้ าการบรรเลงและก าหนดบทเพลงให้แก่
เคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ ภายในวง ไดแ้ก่ แนหนอ้ย และป้าดเอก ดงัภาพท่ี 5.1 
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ภาพที ่ 5.1 การบรรเลงแนหนอ้ยและป้าดเอก 
 

1.2)   เคร่ืองดนตรีพื้นเมือง “กลุ่มผูต้าม” เป็นการคงไวซ่ึ้งส่วนประกอบต่าง ๆ 
ของเคร่ืองดนตรี ตลอดวิธีการบรรเลงตามคุณลักษณะและศกัยภาพของ
เคร่ืองดนตรี  ซ่ึงมีบทบาทหน้าท่ีในการบรรเลงท านองหลักพื้น ๆ ไม่
ซบัซ้อน เพื่อให้เคร่ืองดนตรีกลุ่มผูน้ ายึดเป็นหลกัในการแปลท านอง ไดแ้ก่ 
แนหลวงภาพท่ี 5.2  ป้าดทุม้ภาพท่ี 5.3  ป้าดเหล็กภาพท่ี 5.4  และก๊องวงภาพ
ท่ี 5.5   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่ 5.2 การบรรเลงแนหลวง 
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ภาพที ่ 5.3 การบรรเลงป้าดทุม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 5.4 การบรรเลงป้าดเหล็ก 
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ภาพที ่ 5.5 การบรรเลงก๊องวง 

1.3)   เคร่ืองดนตรีพื้นเมือง “กลุ่มเคร่ืองประกอบจังหวะ” เป็นการคงไว้ซ่ึง
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเคร่ืองดนตรี  ตลอดวธีิการบรรเลงตามคุณลกัษณะ
และศกัยภาพของเคร่ืองดนตรี  ซ่ึงมีบทบาทหนา้ท่ีในการควบคุมจงัหวะให้
มีความสม ่าเสมอและยงัท าหนา้ท่ีในการตีเพื่อกระตุน้เร่งเร้าให้บทเพลงเกิด
ความคึกคกัสนุกสนานเร้าใจ ได้แก่ กลองป่งโป้งภาพท่ี 5.6  กลองเต่งถ้ิง 
ภาพท่ี 5.7  ส้ิง (ฉ่ิง) ภาพท่ี 5.8  และสวา่ (ฉาบ) ภาพท่ี 5.9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่ 5.6 การตีกลองป่งโป้ง 



 

 122 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่ 5.7 การตีกลองเต่งถ้ิง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่ 5.8 การบรรเลง ส้ิง (ฉ่ิง) 
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ภาพที ่ 5.9 การบรรเลงสวา่ (ฉาบ) 
2) บทเพลงท่ีใชบ้รรเลง 

เป็นการอนุรักษบ์ทเพลงท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของวงป่ีพาทยล์า้นนาดั้งเดิมไว ้ไดแ้ก่  บท
เพลงพื้นเมืองทัว่ไป  บทเพลงพื้นเมืองท่ีใชป้ระกอบพิธีกรรมฟ้อนผีและบทเพลงท่ี
ใชป้ระโคมในพิธีศพ  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
2.1) บทเพลงพื้นเมืองทัว่ไปเป็นการอนุรักษ์ ซ่ึงท่วงท านองของบทเพลงอนัเป็น

ส าเนียงท่ีเป็นเอกลกัษณ์โดยเฉพาะเคร่ืองดนตรีพื้นเมือง บทเพลงประเภทน้ี
สามารถน ามาใช้บรรเลงในโอกาสต่าง ๆ ไดท้ั้งงานมงคลและอวมงคล เช่น 
งานฉลองสมโภชศาสนสถาน (งานปอยหลวง) หรืองานพิธีศพพระเถระใน
ล้านนา (งานปอยล้อ) บทเพลงประเภทน้ีนิยมใช้บรรเลงได้แก่เพลงล่อง
แม่ปิง เพลงสร้อยเวียงพิงค์  เพลงมอญเชียงแสน เพลงฤาษีหลงถ ้ า  เพลงพม่า  
เพลงป๊าวปันล า เพลงแม่โขง-แม่ปิง  เพลงสั่งเมือง  เพลงเง้ียว เพลงอ่ือ  เป็นตน้   

2.2) บทเพลงพื้นเมืองท่ีใชบ้รรเลงประโคมในพิธีกรรมฟ้อนผีเป็นการอนุรักษซ่ึ์ง
ท่วงท านองของบทเพลงท่ีมีลีลาจงัหวะสนุกสนานหรือเร่งเร้าให้เกิดการ
ประทับทรงตามพิธีกรรม ทั้งน้ีในแต่ละช่วงของพิธีกรรมฟ้อนผีจะมีบท
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เพลงก ากับไวใ้ห้บรรเลงสอดคล้องกับช่วงพิธีกรรมนั้น เช่น พิธีฟายครู 
(ไหวค้รู) จะใช้เพลงปราสาทไหวหรือเพลงมวย  หรือช่วงประทบัทรงหรือ
ฟ้อนลงข่วงจะใชเ้พลงผีมดห้อยผา้หรือเพลงอ่ืน ๆ ท่ีจงัหวะและท่วงท านอง
ใกลเ้คียงกนัทั้งน้ีการบรรเลงจะตอ้งมีความเขา้ใจในบริบทของพิธีกรรมจึง
จะสามารถใชบ้ทเพลงไดอ้ยา่งเหมาะสมตามช่วงพิธีกรรมนั้น ๆ บทเพลงท่ี
นิยมใชบ้รรเลงไดแ้ก่เพลงปราสาทไหว  เพลงมวย  เพลงผีมดห้อยผา้  เพลง
กินน ้ ามะพร้าว  เพลงฉัตร  เพลงลงข่วง  เพลงมอญล าปาง  เพลงมอญเก๊าห้า  
เพลงจอ๊ยบอ๊ย  เป็นตน้       

2.3) บทเพลงท่ีใชบ้รรเลงประโคมในพิธีศพ เป็นการอนุรักษ์ซ่ึงท่วงท านองของ
บทเพลงท่ีมีจงัหวะเช่ืองช้าเยือกเย็นระคนเคล้ากับเสียงโหยหวยของการ
บรรเลงเคร่ืองดนตรีท่ีส่ือถึงความเศร้าโศก ซ่ึงเป็นรูปแบบของบทเพลงท่ี
สอดคล้องกบัพิธีศพ บทเพลงส่วนใหญ่จะเป็นบทเพลงไทยเดิมในอตัรา
จงัหวะ 2 ชั้นไดแ้ก่  เพลงธรณีกนัแสง เพลงดาวทอง เพลงอิเหนา เพลงแขก
มอญ  เพลงมอญยกศพ  เพลงสร้อยเพลง เป็นตน้      

3).   แผนภูมิ (Charts) การจดัวางเคร่ืองดนตรีของวงป่ีพาทย์ล้านนา รูปแบบ
ดั้งเดิม 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่5.1 แผนภมิู (Chart) การจดัวางเคร่ืองดนตรีของวงป่ีพาทยล์า้นนารูปแบบดั้งเดิม 
 

แผนภูมิ (Chart) การจดัวางเคร่ืองดนตรีของวงป่ีพาทยล์้านนารูปแบบของ
การอนุรักษ์พฒันารูปแบบพื้นเมืองดั้งเดิม เป็นการรักษารูปแบบของเคร่ือง
ดนตรีและลกัษณะของเพลงให้เป็นแบบดั้งเดิม เน่ืองจากยงัมีกลุ่มผูฟั้งท่ีมี
ความนิยมในการฟังวงป่ีพาทยล์้านนารูปแบบพื้นเมืองดั้งเดิมและเพื่อเป็น

สวา่ ส้ิง 
 

ป้าดทุม้ 

แนหลวง
กลอง
คองโก 

กลองบอง
โก  

แนหนอ้ย 
  ก๊องวง 

ป้าดเอก กลองเต่งถ้ิง 

ดา้นหนา้วงดนตรี 

ป้าดเหล็ก 

กลองป่งโป้ง 
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การสืบทอดอตัลักษณ์ทางวฒันธรรม ทั้งน้ีการจดัวางต าแหน่งของเคร่ือง
ดนตรีรูปแบบน้ีเป็นไปตามคุณลกัษณะและศกัยภาพของเคร่ืองดนตรีดงัน้ี 
1)   ป่ีแนหนอ้ยและป้าดเอก จดัอยูใ่นกลุ่มผูบ้รรเลงน าจดัวางต าแหน่งการ

บรรเลงบริเวณดา้นหนา้ของวงป่ีพาทยล์า้นนา    
2)   แนหลวง ป้าดทุม้ ป้าดเหล็ก ก๊องวง จดัอยูใ่นกลุ่มผูบ้รรเลงตามจดัวาง

ต าแหน่งโดยรอบของเคร่ืองดนตรีท่ีเป็นกลุ่มผูน้ า เพื่อเป็นฐานเสียง
และรับสัญญาณการบรรเลงได้อย่างทัว่ถึง ท าให้การบรรเลงมีความ
คล่องตวัมากข้ึน      

3)   กลองป่งโป้ง กลองเต่งถ้ิง ส้ิง (ฉ่ิง) และสวา่ (ฉาบ) จดัอยูใ่นกลุ่มเคร่ือง
ประกอบจงัหวะจดัวางต าแหน่งทางด้านหลังของวง ยกเวน้เฉพาะ
กลองเต่งถ้ิงเท่านั้นท่ีจดัวางต าแหน่งทางดา้นหนา้วง เน่ืองจากถูกจดัให้
เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีเป็นครูของวง จึงเป็นท่ีนิยมเคารพกราบไหวข้อง
กลุ่มเจา้ทรง        
    

 
5.2.3 การจัดการพฒันาวงป่ีพาทย์ล้านนา        

การพฒันาวงป่ีพาทย์ล้านนา ซ่ึงใช้รูปแบบประยุกต์วงป่ีพาทย์ล้านนา แต่ยงัคงรักษา
รูปแบบและวิธีการบรรเลงเพื่อการสืบทอดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมจะประกอบดว้ยการ
ด าเนินต่างๆ ดงัน้ี   

1) วงป่ีพาทยล์า้นนารูปแบบประยกุต ์
เป็นพฒันาโดยการน าเอาเคร่ืองดนตรีสากลท่ีไดรั้บความนิยมในปัจจุบนัเขา้บรรเลง
ร่วมกับเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองโดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ เคร่ืองสาย (String 
Instruments) ท าหน้าท่ีบรรเลงท านอง (Melody) ประสานเสียงคอร์ด (Chord) 
ประเภทเคร่ืองล่ิมน้ิว (Keyboard Instruments) ท าหน้าท่ีบรรเลงท านอง (Melody) 
ประสานเสียงคอร์ด (Chord) และกลุ่มเคร่ืองดนตรีท่ีใช้ตีประกอบจังหวะหรือ
เคร่ืองกระทบ (Percussion Instruments) ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
1.1)  การประสมวงด้วย เค ร่ืองดนต รีส ากลประ เภท เค ร่ืองส าย  (String 

Instruments) ได้แก่ กีตาร์ไฟฟ้า (Electric Guitar) กีตาร์เบส (Bass Guitar) 
และประ เภท เค ร่ือ ง ล่ิ ม น้ิ ว  (Keyboard Instruments) ได้แ ก่  คี ย์บ อ ร์ด
(Keyboard) ซ่ึงมีคุณลักษณะและศักยภาพในการบรรเลงในวงป่ีพาทย์
ลา้นนารูปแบบประยกุตด์งัน้ี        
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1.1.1)   กีตาร์ไฟฟ้า (Electric Guitar) มีบทบาทหน้าท่ีในการบรรเลงท านอง
(Melody)  การบรรเลงเด่ียว (Solo) และประสานเสียงคอร์ด (Chord)  
ดงัภาพท่ี 5.10   

1.1.2)   กีตาร์เบส (Bass Guitar) มีบทบาทหนา้ท่ีในการบรรเลงในการรักษา
จงัหวะและบรรเลงโดยยึดเสียงท่ีเป็นรากฐานของคอร์ด (Chord) ใน
บทเพลง  ดงัภาพท่ี 5.11   

1.1.3) คียบ์อร์ด (Keyboard)  มีบทบาทหน้าท่ีในการบรรเลงตั้งแต่การเร่ิมของ
บทเพลง (Intro) การบรรเลงเด่ียว (Solo) การบรรเลงช่วงสุดทา้ยของ
เพลง (Coda) การประสานเสียงคอร์ด (Chord)  ดงัภาพท่ี 5.12   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 5.10 การบรรเลงกีตาร์ไฟฟ้า (Electric Guitar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 5.11 การบรรเลงกีตาร์เบส (Bass Guitar) 
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ภาพที ่ 5.12  การบรรเลงคียบ์อร์ด (Keyboard) 
1.2) การประสมวงในกลุ่มเคร่ืองดนตรีสากลท่ีใช้ตีประกอบจงัหวะหรือเคร่ือง

กระทบ (Percussion Instruments) คุณลกัษณะและศกัยภาพของเคร่ืองดนตรี
ในกลุ่มน้ีมีบทบาทหน้าท่ีตีประกอบจงัหวะในบทเพลงร่วมสมยัท าให้บท
เพลงมีความห         
 นักแน่นและมีความรูปแบบของจังหวะท่ีหลากหลาย ได้แก่ กลองชุด 
(Drum set) ภาพท่ี 5.13  กลองคองกา (Conga) และกลองบองโก (Bongos) 
ภาพท่ี 5.14   
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ภาพที ่ 5.13  การบรรเลงกลองชุด (Drum set) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่5.14  การบรรเลงกลองคองกา (Conga) และกลองบองโก (Bongos) 

 
 

2) การปรับระดบัเสียงเคร่ืองดนตรีในวงป่ีพาทยล์า้นนา 
เป็นวธีิการพฒันาโดยการน าเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองโดยเฉพาะเคร่ืองดนตรีท่ีสามารถ
ด าเนินท านองไดม้าปรับระดบัเสียงให้มีความถ่ีเสียงท่ีใกลเ้คียงกบับนัไดเสียงสากล
(Scale) โดยใชเ้ทคนิควธีิการปรับระดบัเสียงตามประเภทของเคร่ืองดนตรีดงัน้ี 
2.1)  การประยุกตเ์คร่ืองดนตรีพื้นเมืองประเภทเคร่ืองเป่า ไดแ้ก่ แนหนอ้ยและแน

หลวงโดยวิธีการปรับความสั้น-ยาวของท่อแน (หล่ีแน) หากตอ้งการระดบั
เสียงท่ีสูงข้ึนให้ตดัท่อแนให้สั้ นลงและตอ้งการระดบัเสียงท่ีต ่าลงให้เพิ่ม
ความยาวของท่อแนวิธีการน้ีสามารถปรับระดบัเสียงของแนหน้อยและแน
หลวงให้มีความถ่ีเสียงท่ีใกลเ้คียงกบับนัไดเสียงสากล (Scale) นอกจากจะ
ท าให้สามารถบรรเลงร่วมกบัเคร่ืองดนตรีสากลไดอ้ย่างกลมกลืนคงไวซ่ึ้ง
ส่วนประกอบของเคร่ืองดนตรีตลอดถึงรูปแบบและวิธีการบรรเลงรักษา
ความเป็นอตัลกัษณ์ของดนตรีลา้นนาไวไ้ดอ้ย่างเหมาะสม  ทั้งน้ีวงป่ีพาทย์
ล้านนาในจงัหวดัเชียงใหม่ จะเป็นแน 7 คือมีจ านวยรูนับเท่ากบั  7  รู  ซ่ึง
แตกต่างกบัแนของล าปางหรือจงัหวดัอ่ืนในภาคเหนือ  ดังนั้นแนในวงป่ี
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พาทยล์า้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่จึงมีอตัลกัษณ์ความเป็นตวัตนท่ีแตกต่าง
จากวงป่ีพาทยใ์นจงัหวดัอ่ืน ๆ  ในลา้นนาดงัภาพท่ี 5.15 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 5.15 วธีิการปรับแต่งท่อแน (หล่ีแน) 
2.2)   การประยุกต์เคร่ืองดนตรีพื้นเมืองประเภทเคร่ืองตีท่ีท าด้วยไม้ ได้แก่ ป้าด

เอกและป้าดทุม้โดยวิธีการถากใตลู้กป้าดหากตอ้งการระดบัเสียงสูงให้ถาก
บริเวณปลายของลูกป้าดทั้งสองดา้นหรือตอ้งการให้ระดบัเสียงท่ีต ่าลงให้
ถากบริเวณกลางลูกป้าด วิธีการน้ีสามารถปรับระดบัเสียงของป้าดเอกและ
ป้าดทุ้มให้มีความถ่ีเสียงท่ีใกล้เคียงกับบันไดเสียงสากล (Scale) ท าให้
สามารถบรรเลงบทเพลงร่วมกบัเคร่ืองดนตรีสากลไดอ้ย่างกลมกลืนคงไว้
ซ่ึงส่วนประกอบของเคร่ืองดนตรีตลอดถึงรูปแบบและวธีิการบรรเลง  รักษา
ความเป็นอตัลกัษณ์ของดนตรีลา้นนาไว ้ดงัภาพท่ี 5.16    
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ภาพที ่ 5.16 วธีิการถากใตลู้กป้าดป้าดเอกและป้าดทุม้ 
2.3)   การประยุกต์เคร่ืองดนตรีพื้นเมืองประเภทเคร่ืองตีท่ีท าดว้ยโลหะไดแ้ก่ ก๊อ

งวงโดยวิธีการถ่วงดว้ยชนัหรือยางมะตอยใตลู้กก๊องวง หากตอ้งการระดบั
เสียงสูงให้ลดจ านวนชนัหรือยางมะตอยบริเวณใตปุ่้มของลูกก๊องและหาก
ตอ้งการให้ระดบัเสียงต ่าลงให้เพิ่มจ านวนชนัหรือยางมะตอยบริเวณใตปุ่้ม
ปลายของลูกก๊อง ท าให้สามารถปรับระดบัเสียงของลูกก๊องใหมี้ความถ่ีเสียง
ท่ีใกล้เคียงกับบันไดเสียงสากล (Scale) ท าให้สามารถบรรเลงบทเพลง
ร่วมกับเคร่ืองดนตรีสากลได้อย่างกลมกลืน คงไวซ่ึ้งส่วนประกอบของ
เคร่ืองดนตรีตลอดถึงรูปแบบและวิธีการบรรเลง รักษาความเป็นอตัลกัษณ์
ของดนตรีลา้นนาไว ้ดงัภาพท่ี 5.17   

 
 
 
 
 
        

   
 
 

ภาพที ่ 5.17 วธีิการถ่วงชนัหรือยางมะตอยใตลู้กก๊องวง 
 

2.4)  การประยุกต์เคร่ืองดนตรีพื้นเมืองประเภทเคร่ืองท่ีท าดว้ยโลหะไดแ้ก่ ป้าด
เหล็กโดยวิธีการเจียหรือใชค้อ้นทุบใตลู้กป้าดเหล็ก ซ่ึงหากตอ้งการเสียงสูง
ให้เจียหรือใช้ค้อนทุบบริเวณปลายของลูกป้าดเหล็กทั้ งสองด้านหรือ
ตอ้งการให้เสียงต ่าลงให้เจียหรือใชค้อ้นทุบบริเวณกลางลูกป้าดเหล็ก ท าให้
สามารถปรับระดบัเสียงของป้าดเหล็กให้มีความถ่ีเสียงท่ีใกลเ้คียงกบับนัได
เสียงสากล (Scale) วธีิการดงักล่าวนอกจากจะท าใหส้ามารถบรรเลงบทเพลง
ร่วมกับ เค ร่ืองดนตรีสากลได้อย่างเหมาะสมแล้ว ย ังสามารถรักษา
ส่วนประกอบของเคร่ืองดนตรีตลอดถึงรูปแบบและวิธีการบรรเลงซ่ึงคง
ความเป็นอตัลกัษณ์ของดนตรีลา้นนาไว ้ดงัภาพท่ี 5.18   
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ภาพที ่ 5.18 วธีิการเจียหรือใชค้อ้นทุบใตลู้กป้าดเหล็ก 
 

วธีิการประยุกตเ์คร่ืองดนตรีพื้นเมืองโดยการปรับระดบัเสียงให้ใกลเ้คียงกบั
บนัไดเสียงสากล (Scale) เป็นวธีิการท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก เป็นหวัใจ
ส าคญัในการขบัเคล่ือนบทเพลงให้มีความไพเราะน่าฟัง แต่ในขณะเดียวกนั
ก็มีขอ้จ ากดัในส่วนของโครงสร้างของระดบัเสียงพื้นเมืองคือ ท าให้ระดบั
เสียงของเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองมีระดบัเสียงท่ีสูงข้ึนกวา่ปกติคร่ึงเสียงถึงหน่ึง
เสียงเต็ม ส่งผลให้ระดบัเสียงบา้งเสียงของเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองมีคร่ึงเสียง
เม่ือบรรเลงในบทเพลงพื้นเมืองจะเกิดเสียงท่ีไม่ตรงกนัหรือเสียงเพี้ยนจาก
เดิมเล็กนอ้ย 
 

3)   การพฒันาการเรียบเรียงบทเพลง (Arrange)  
เป็นวิธีการสร้างสรรค์ให้มีความแปลกใหม่และทนัสมยั โดยการน าบทเพลงท่ีเคย
ไดรั้บความนิยมในอดีตและบทเพลงท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั  มาบรรเลง
ท่ีเรียกว่า คัฟเวอร์ (Cover) แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ บรรเลงให้ เหมือนเพลง
ตน้ฉบบัเดิมหรือบรรเลงใหแ้ตกต่างจากเพลงตน้ฉบบัดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
3.1)   การพฒันาบทเพลงพื้นเมืองทัว่ไปและบทเพลงในพิธีกรรมฟ้อนผี โดยการ

น าบทเพลงท่ีแสดงถึงอัตลักษณ์ของวงป่ีพาทย์ล้านนาทั้ งจังหวะ และ
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ท่วงท านองท่ีเป็นส าเนียงเฉพาะของดนตรีล้านนามาร้อยเรียงให้มีความ
สอดคล้องกัน สร้างสรรค์รูปแบบท่วงท านองและลีลาจังหวะใหม่ ท่ี
สนุกสนานเร้าใจในรูปแบบประยกุต ์ วธีิการดงักล่าวท าให้บทเพลงพื้นเมือง
กลบัมาไดรั้บความนิยมเพิ่มข้ึนจากกลุ่มผูฟั้งท่ีเป็นเจา้ทรงกลุ่มผูสู้งอายุหรือ
กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่แมว้่าการพฒันาดงักล่าวเป็นการบรรเลงในรูปแบบ
ประยกุตก์็ตามเม่ือเขา้สู่ช่วงพิธีกรรมฟ้อนผีท่ีเป็นช่วงส าคญัเช่น การฟายครู
(ไหว้ครู) การประทับทรง การบรรเลงก็จะกลับมาในรูปแบบดั้ งเดิม
ตามปกติซ่ึงเป็นรูปแบบท่ียึดถือกนัมาชา้นานเป็นการรักษาอตัลกัษณ์ของวง
ป่ีพาทยล์า้นนาท่ียงัด ารงอยูอ่ยา่งเหมาะสม ดงัภาพท่ี 5.19   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่ 5.19  กลุ่มผูฟั้งท่ีเป็นเจา้ทรง 

 
3.2)  การพฒันาบทเพลงลูกทุ่งเก่าและบทเพลงลูกทุ่งใหม่  เป็นการน าบทเพลงท่ีมี

ลกัษณะเป็นค าร้องและท านองสามารถส่ืออารมณ์และความหมายไดด้้วย
เน้ือหาของบทเพลง เป็นท่ีนิยมของกลุ่มผูฟั้งสามารถจดจ าและขบัร้องตาม
ได ้โดยคดัเลือกบทเพลงท่ีไดรั้บความนิยมในแต่ละยุคสมยั รวมถึงมีเน้ือหา
สาระท่ีส่ือความหมายไดเ้ขา้กบับริบทของงานท่ีน าไปใช้ เช่น เพลงนิราศ
เวียงพิงคข์องศิลปินทูล  ทองใจ  เน้ือหาบทเพลงพรรณนาถึงทศันียภาพของ
เมืองเชียงใหม่ท่ีมีความงดงาม  นิยมน ามาบรรเลงโดยเน้นกลุ่มผูฟั้งท่ีเป็น
ผูสู้งอายุหรือกลุ่มผูฟั้งท่ีอยู่ในช่วงยุคสมยัของบทเพลงน้ี  หรือเพลงด่วน
พิศวาสของศิลปินผอ่งศรี  วรนุช  เน้ือหาบทเพลงพรรณนาถึงการพลดัพราก



 

 133 

จากคนรัก  จึงนิยมน ามาบรรเลงในพิธีศพ  และเพลงยาใจคนจนของศิลปิน
ไมค ์ภิรมยพ์ร  เน้ือหาบทเพลงพรรณนาถึงการใชชี้วิตคู่ท่ีตอ้งฝ่าฟันปัญหา
อุปสรรคร่วมกัน  นิยมน ามาบรรเลงโดยเน้นกลุ่มผูฟั้งท่ีเป็นกลุ่มพ่อบ้าน
แม่บา้นหรือกลุ่มผูใ้ชแ้รงงานในสังคมปัจจุบนั   

3.3)   บทเพลงส าเนียงภาษา เป็นวิธีการท่ีเกิดจากอิทธิพลแนวคิดจากวฒันธรรม
ดนตรีต่างชาติท่ีก่อให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ทางดนตรีต่อยอดองคค์วามรู้ท่ีมี
อยูด่ ั้งเดิมดว้ยการน าเอาเพลงส าเนียงต่าง ๆ เช่น  ไทย  ลาว เขมร แขก ฯลฯ 
มาปรับปรุงหรือพฒันาส านวนของบทเพลงบางท่อนหรือบางวรรคของ
หลาย ๆ บทเพลงท่ีมีความไพเราะและมีส าเนียงคล้ายคลึงกนัมาปรับปรุง
หรือพฒันาส านวนเพลงร้อยเรียงให้สอดคลอ้งบรรเลงเป็นเพลงชุด วิธีการ
ดงักล่าวเป็นการเรียบเรียงแบบอิสระไม่มีกฎเกณฑ์หรือแบบแผน เช่น บท
เพลงส าเนียงภาษา (แขก) ในเพลงชุดมหาภารตะเป็นการน าบทเพลงท่ีมี
ส าเนียงแขกหลาย ๆ บทเพลงมาร้อยเรียงบรรเลงต่อเน่ือง  วิธีการเรียบเรียง
บทเพลงดังกล่าวเป็นการช่วยเสริมสร้างอตัลักษณ์ของกลุ่มเจ้าทรงหรือ
เรียกว่าการบรรเลงเพื่อเสริมบารมีของกลุ่มเจา้ทรงอนัไดแ้ก่ กลุ่มผีเจา้นาย
หรือกลุ่มเทพเจา้ ดงัภาพท่ี 5.20   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่ 5.20 กลุ่มผูฟั้งท่ีเป็นเจา้ทรงท่ีสืบเช้ือสายจากเทพเจา้ (ฮินดู) 
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4)   แผนภูมิ (Charts) การจดัวางเคร่ืองดนตรีของวงป่ีพาทยล์้านนาท่ีเหมาะสมต่อการ
พฒันารูปแบบประยกุต ์

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่5.2 แผนภมิู (Chart) การจดัวางเคร่ืองดนตรีของวงป่ีพาทยรู์ปแบบประยกุต ์
 

แผนภูมิ (Chart) การจดัวางเคร่ืองดนตรีของวงป่ีพาทยล์้านนาท่ีเหมาะสมต่อการ
พฒันารูปแบบประยุกตเ์ป็นการพฒันาสร้างความนิยมให้กบัคนรุ่นใหม่และเพื่อให้
วงป่ีพาทยล์า้นนาสามารถด ารงคงอยู่และไดรั้บความนิยม ก็ควรจะมีการประยุกต์
พฒันาปรับเปล่ียนเคร่ืองดนตรีโดยการประสมวงด้วยเคร่ืองดนตรีสากล เพื่อให้
สอดคลอ้งกบักาลเวลาและสมยันิยมของกลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นคนวยัหนุ่มสาว แต่
ตอ้งค านึงถึงการรักษาและสืบทอดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมลา้นนา ทั้งน้ีการจดัวาง
ต าแหน่งของเคร่ืองดนตรีเป็นไปตามคุณลกัษณะและศกัยภาพของเคร่ืองดนตรีดงัน้ี 
1)   ป่ีแนหนอ้ยและป้าดเอก จดัอยูใ่นกลุ่มผูบ้รรเลงน า จดัวางต าแหน่งการบรรเลง

บริเวณดา้นหนา้ของวงป่ีพาทยล์า้นนา     
2)   แนหลวง ป้าดทุ้ม ป้าดเหล็ก ก๊องวง จัดอยู่ในกลุ่มผู้บรรเลงตามจัดวาง

ต าแหน่งโดยรอบของเคร่ืองดนตรีท่ีเป็นกลุ่มผูน้ า เพื่อเป็นฐานเสียงและรับ
สัญญาณการบรรเลงไดอ้ยา่งทัว่ถึง ท าใหก้ารบรรเลงมีความคล่องตวัมากข้ึน 

คียบ์อร์ด
กลองชุด 
กลองชุด 

 

สวา่ ส้ิง 
 

กีตาร์ไฟฟ้า
กลองเต่งถ้ิ
งกลองเต่ง

ถ้ิง 

กีตาร์เบส
ล าโพง 
ล าโพง 

 

กลองชุด
fานห

นา้วงดน
ตรี

ดา้นหนา้
วงดนตรี 

กลองคองกา 

กลองบองโก 

ป้าดทุม้ 

แนหลวง
กลอง
คองโก 

กลองบอง
โก  

แนหนอ้ย 
  ก๊องวง 

ป้าดเอก กลองเต่งถ้ิง 

ดา้นหนา้วงดนตรี 

ป้าดเหล็ก 

กลองป่งโป้ง 
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3)    กลองป่งโป้ง กลองเต่งถ้ิง ส้ิง (ฉ่ิง) และสว่า (ฉาบ) จัดอยู่ในกลุ่มเคร่ือง
ประกอบจงัหวะจดัวางต าแหน่งทางดา้นหลงัของวง ยกเวน้เฉพาะกลองเต่งถ้ิง
เท่านั้นท่ีจดัวางต าแหน่งทางดา้นหนา้วง เน่ืองจากถูกจดัใหเ้ป็นเคร่ืองดนตรีท่ี
เป็นครูของวงจึงเป็นท่ีนิยมเคารพกราบไหวข้องกลุ่มเจา้ทรง  

4)    คีย์บอร์ด (Keyboard) กีตาร์ไฟฟ้า (Electric Guitar) และกีตาร์เบส (Bass 
Guitar) จดัเป็นกลุ่มบรรเลงท านองและประสานเสียงคอร์ด (Chord) โดยจดั
วางต าแหน่งการบรรเลงบริเวณดา้นซา้ยของวงป่ีพาทยล์า้นนา      

5)    กลองชุด (Drum Set) กลองคองกา (Conga) และกลองบองโก (Bongos)  
จดัเป็นกลุ่มเคร่ืองดนตรีท่ีใชตี้ประกอบจงัหวะหรือเคร่ืองกระทบ (Percussion 
Instruments) โดยจดัวางต าแหน่งการบรรเลงบริเวณดา้นขวาของวงป่ีพาทย์
ลา้นนา     

 


