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The objectives of this research are 1.) to study the cultural transmission process of Klong Pu Cha in Lampang
province 2.) to study cultural value Klong Pu Cha has on the community, and 3.) to present guidelines for transferring
Klong Pu Cha culture in school. The research consists of oral history research, document research, in-depth interview,
and non-participation observation, in order to present the cultural transmission process of Klong Pu Cha in Lampang
province.
This research were as Follow:
1.) In the past, Monk and Learned persons of the village taught the art of Klong Pu Cha to men who were
interested for uses in daily life and ceremony. The transmission consisted of the performance function and the particulars
associated with Klong Pu Cha. The method of transferring was Informal Education and different from the present day’s
method which focuses on the playing of Klong Pu Cha and is classified as Non Education, intended to conserve and
revive Klong Pu Cha tradition, and taught by lecturers to individuals interested in conserving Klong Pu Cha culture.
2.) In the past, The role of Klong Pu Cha in the community gave rise to its cultural value, a combination of
spiritual, body, religious, social, historical and esthetic values. Today, The religious value is gone and economic value is
evident.
3.) Transferring the culture of Klong Pu Cha in school must include the performance as well as the particulars
and be integrated with the eight field of subjects through learner centered education and with community cooperation.
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บทที่ 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในชวง 3 ทศวรรษที่ผานมา การพัฒนาประเทศไทยเปนไปตามแนวทางการพัฒนาประเทศ
โดยใหความสําคัญทางดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ดังจะเห็นไดจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งแตฉบับที่ 1 เรื่อยมาจนถึงฉบับที่ 7 ที่ยังคงเนนเรื่องของการพัฒนา
เศรษฐกิจ การพัฒนาประเทศตามแนวคิดดังกลาวสงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมายโดย
เฉพาะในดานวิถีชีวิตและสภาพสังคมไทย ซึ่งสงผลตอโครงสราง แนวคิดและแบบแผนประเพณี
วั ฒ นธรรมดั้ ง เดิ ม ของไทยที่ ป รั บ เปลี่ ย นไปตามสภาพสั ง คม ดั ง จะเห็ น ได จ ากแนวคิ ด ใน
แผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 ที่กลาววาสังคมไทยตกอยูในกระแสวัตถุนิยม
และบริโภคนิยม คํานึงถึงประโยชนสวนตนมากกวาประโยชนสวนรวม ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งทีท่ าํ ให
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรง ประกอบกับคนไทยจํานวนมากยังขาดความสามารถในการกลั่นกรอง
และเลื อ กใช ป ระโยชน จ ากวั ฒ นธรรมต า งชาติ ที่ เข า มาพร อ มกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
สื่อบันเทิงตางๆไดอยางรูเทาทันและมีเหตุผล นําไปสูการครอบงําทางวัฒนธรรมและเรงพฤติกรรม
บริโภคนิยมใหเกิดขึ้นโดยเฉพาะในกลุมคนรุนใหม สงผลใหสภาพวิถีชีวิตในสังคมไทยเปลี่ยน
แปลงไปอยางรวดเร็ว
ในสภาวะป จ จุ บั น ที่ อ าจกล า วได ว า เป น ยุ ค แห ง สั ง คมไร พ รมแดนหรื อ ยุ ค โลกาภิ
วัฒน(Globalization) ซึ่งเปนยุคที่มีการเปดรับขอมูลขาวสารจากนานาอารยประเทศเขามาสูสังคม
ไทยอยางหลากหลายนั้น สงผลใหสภาพสังคมไทยในปจจุบันมีการแพรขยายของวัฒนธรรมตาง
ชาติอยางรวดเร็ว อิทธิพลดานแนวคิด ความเชื่อและการปฎิบัติตนในวิถีชีวิตของคนไทยเริ่มมีรูป
แบบที่คลายคลึงกับตางชาติและมองวากระแสะธารทางวัฒนธรรมและความเชื่อในแบบตางชาตินั้น
เปนสิ่งที่สมควรที่จะไดรับการยอมรับและนํามาประยุกตใชในวิถีชีวิตและการดํารงตนในสังคม
ไทย จากสภาวะการณดังกลาวนี้ทําใหสภาพของสังคมไทยในปจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไป
คนไทยจํานวนไมนอยโดยเฉพาะเยาวชนไทยไดเริ่มที่จะละเลยในเรื่องแบบแผน คานิยมและวิถีชีวิต
แบบไทยอันดีงาม โดยใหความสําคัญกับวัฒนธรรมตางชาติโดยมองวาเปนสิ่งที่ถูกตอง ดีงาม โดย
ไมตระหนักถึงความเหมาะสมตามจารีต ประเพณีและวัฒนธรรมพื้นฐานของสังคมไทย การเลือก
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รับวัฒนธรรมอยางขาดการพินิจพิเคราะหและเลือกสรรของเยาวชนไทยและคนไทยในปจจุบันนั้น
กอใหเกิดวิกฤตการณ ทางสังคมมากมาย จนอาจกลาวไดวาสังคมไทยในปจจุบันกําลังตกอยูใน
วิกฤตการณทางสังคมที่เราเรียกวา ภาวะเสียสมดุลทางสังคมและวัฒนธรรม (ประเวศ วะสี, 2537)
ภาวะเสียสมดุลทางสังคมและวัฒนธรรมนี้ทําใหเกิดวิกฤตการณทางสังคมอันประกอบไป
ดวย ความยากจน ชองวางระหวางคนรวยกับคนจน การฉีกขาดทางสังคม(Social Disintegration)
วิกฤตการณทางสังคมอันสําแดงอาการตางๆ เชน ความรุนแรง อาชญากรรม การติดสารเสพติด
โสเภณี โรคเอดส ความเครียด ความรูสึกทอถอย ความรูสึกหมดหวัง (เอกวิทย ณ ถลาง, 2544)
นอกจากนี้ ส ภาพสั งคมไทยป จ จุ บั น กํ าลั ง ประสบป ญ หาด านคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
จิตวิญญาณความเปนคนไทยรวมไปถึงภาวะการออนแอทางความสัมพันธทางสังคม ดังจะเห็นได
จากสภาวะที่สังคมไทยเริ่มมีการปฎิสัมพันธในชุมชนระหวางครอบครัวนอยลง ภาวะการเอื้อเฟอ
เกื้อกูลกันเริ่มเลือนลางจากสังคมไทย สภาวะการณดังกลาวนี้อาจพอสรุปไดวาเกิดขึ้นจากความไม
สมดุลระหวางการพัฒนาทางวัตถุกับการพัฒนาทางจิตใจ การเรงพัฒนาประเทศโดยใชกระบวน
ทัศนการพัฒนาแบบแยกสวน กลาวคือ การเรงรัดที่จะพัฒนาในดานเศรษฐกิจและเทคโนโลยีไดกอ
ใหเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจและสังคมมากมายอยางนาวิตก เพราะเปนการพัฒนาที่ตัดขาดจาก
รากฐานทางวั ฒ นธรรมของตนเองอั น ก อ ให เกิ ด ป ญ หาที่ เรี ย กว า เศรษฐกิ จ ดี สั ง คมมี ป ญ หา
การพัฒนาไมยั่งยืน (พระเมธีธรรมาภรณ, 2539)
การพั ฒ นาในระบบนี้ ไดสงผลกระทบต อความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน โดย
เฉพาะอยางยิ่งสังคมระดับชุมชนในชนบท เนื่องจากคนในชุมชนเหลานั้นไมสามารถที่จะปรับตัว
ใหทั นกับกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกที่เกิดขึ้น อยางรวดเร็ว ผลกระทบที่เกิดขึ้น อยาง
ชั ด เจนคื อ ครอบครั ว ชนบทขาดความอบอุ น เนื่ อ งจากการอพยพแรงงานเข าสู เมื อ ง การนํ า
เทคโนโลยีการผลิตเขาสูวิถีชีวิตของคนภายในชุมชน วัฒนธรรมที่ดีงามในทองถิ่นเสื่อมถอยลง
และเกิดการขัดแยงระหวางกฎหมายกับประเพณีทองถิ่น อันสงผลใหวิถีชีวิตและคานิยมดั้งเดิมที่ดี
งามของไทยเริ่มจางหายไปพรอมกับการลมสลายของสถาบั น ครอบครัว ชุมชนและวัฒ นธรรม
ทองถิ่น (มัณฑนา ทวมยิ้ม, 2543)
ดังนั้ น การพยายามที่ จะแกไขวิกฤตการณ นั้ น จึงมีความจําเปน ที่ จะตองรักษาสมดุลทาง
สังคมโดยตองมีระบบที่เปนตัวประสานชีวิตรวมกันนั้นคือ วัฒนธรรมเพราะวัฒนธรรมคือระบบ
การดํ า รงชี วิ ต ร ว มกั น อย า งได ดุ ล ยภาพ วั ฒ นธรรมนั้ น ต า งจากวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี ห รื อ
เศรษฐกิจ ซึ่งแยกสวนเปนเรื่องๆแตวัฒนธรรมเปนภูมิปญญาที่สรางสรรคขึ้นเพื่อคนทั้งหมด วัฒน
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ธรรมสามารถทําใหดํารงชีวิตรวมกันไดอยางมีดุลยภาพระหวางมนุษยกับมนุษย และระหวางมนุษย
กับธรรมชาติ วัฒนธรรมจึงเปนภูมิปญญาที่เปนบูรณาการและมีจุดมุงหมายที่ดุลยภาพของการดํารง
ชีวิตรวมกัน วัฒนธรรมเปนภูมิปญญาเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนและมีอิทธิพลสูงมากตอการพัฒนา
สังคมทุกดาน การเปลี่ยนแปลงเชิงพัฒนาจะเกิดขึ้นไมไดหรือไมดีหากการเปลี่ยนแปลงนั้นมิได
คํานึงถึงมิติทางวัฒนธรรม (ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร, 2542)
จากแนวคิดเกี่ยวกับมิติทางวัฒนธรรมพบวาวัฒนธรรมนั้นเปนเกราะกําบังและเปนภูมิตาน
ทานตอสภาพวิกฤตการณทางสังคมไดดังจะเห็นไดจากแนวพระราชดํารัสสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่วา
“ ชาติไทยของเรามีความเจริญดวยศีลธรรม จรรยาและศิลปวัฒนธรรม
อั น ครบถ ว นทุ ก สาขาที่ สื บ ทอดต อ เนื่ อ งกั น มาแต บ รรพกาล สิ่ งเหล านี้ เป น
สมบัติที่ล้ําคาและเปนนิมิตหมายสําคัญอยางเอกที่แสดงใหเห็นความเปนชาติ
ไทย คนไทย ซึ่งแตกตางจากชาติอื่นคนอื่น จึงเปนสิ่งที่คนไทยพึงศึกษาให
เห็ น แจงถึงคุณ คาและพยายามถนอมรักษาไวดวยความรู ความสามารถและ
ความฉลาดรอบคอบ เพื่อมิใหตองสูญหายหรือแปรสภาพไปในทางเสื่อม ใน
การนี้ ทุ ก คนจะต อ งทราบแก ใ จโดยตระหนั ก ว า การศึ ก ษาและการรั ก ษา
วัฒนธรรมไทยแทจริงก็คือการจรรโลงรักษาอิสรภาพและความเปนไทยของ
ชาติไทยและคนไทยแตละคนไวนั่นเอง ”
(พระราชดํารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,2537)
ภูมิตานทานทางวัฒนธรรมจะชวยสงวนรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมและคานิยมของ
ประเทศไวทามกลางการผสมผสานวิถีชีวิต ความเปนอยูและความคิดจิตใจระหวางมนุษยชาติและ
การหลั่งไหลของวัฒนธรรมตางชาติ ตางภาษา (กรรณิการ สัจกุล, 2541)
การยอมรับวาวัฒนธรรมเปนปจจัยสําคัญที่จะตองคํานึงถึงในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองของประเทศนั้น เปนวัตถุประสงคสําคัญประการหนึ่งที่ระบุไวในการดําเนินงานตาม
โครงการทศวรรษโลกเพื่ อ การพั ฒ นาวั ฒ นธรรม(World Decade for Cultural Development)
(เรือง เจริญชัย, 2532) วัตถุประสงคนี้ประกอบไปดวย
1. การยอมรับปจจัยทางดานวัฒนธรรมในการพัฒนา
2. การสงเสริมเอกลักษณทางวัฒนธรรม
3. การขยายขอบเขตการมีสวนรวมในกิจการดานวัฒนธรรม
4. การสงเสริมความรวมมือทางวัฒนธรรมระหวางประเทศ
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แนวคิดการพัฒนาในแนวทางวัฒ นธรรมนี้ไดรับการขานรับอยางกวางขวาง การศึกษา
วัฒ นธรรมดั งกล าวกอให เกิดกระแสความตื่น ตัวในเรื่องการศึกษาและฟน ฟู ภู มิป ญ ญาไทยหรือ
ภูมิปญญาทองถิ่นจนเปนกระแสที่ไดรับความสนใจในปจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากตระหนักในปญหา
วิกฤตการณในการพัฒนาแบบตะวันตกและทอดทิ้งภูมิปญญาดั้งเดิมอยางสิ้นเชิง (คณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ, 2539)
ประเทศไทยเริ่มมีการตระหนักถึงความสําคัญของการนําเอากระบวนการและแนวคิดดาน
วัฒนธรรมเขามาบูรณาการในการพัฒนาประเทศดังจะเห็นไดจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ในหลายมาตราที่มีการกลาวถึงแนวคิดการนําวัฒนธรรมเขามาบูรณาการการพัฒนา ในดานการ
ศึกษาซึ่งมีหนาที่ในการพัฒนาคนทั้งในทางปญญา รางกายและจิตใจ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของ
วัฒนธรรมจึงไดมีการบรรจุแนวทางที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมเพื่อเสริมสรางระบบคุณคาและศักย
ภาพของวัฒนธรรมและภูมิปญญาใหเปนพลังในการขับเคลื่อนทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และสิ่งแวดลอม เพื่อใหสามารถแกไขปญหาใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชนในสังคมสมัย
ใหมอยางมีความสุขและพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2541)
โดยไดกําหนดแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมและกําหนดบทบาทของการจัดการศึกษาทั้ง 3 ระบบในการที่
จะตองใหความสําคัญกับเรื่องวัฒนธรรมไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2541
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542) บทบาทของการจัดการศึกษากับการถายทอด
วัฒนธรรมดังจะเห็นไดจากพระราชดํารัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีขางตน
นอกจากนี้ การศึกษายังทําหน าที่ ดํารงรักษาและถายทอดศิลปวิท ยาการหรืออาจเรียกวาวิชาการ
ตลอดจนวัฒนธรรมใหแกสังคม…เปนสวนหนึ่งของหนาที่ที่สําคัญ…ถือวาเปนบทบาทที่นาภาคภูมิ
ใจของการศึกษา ซึ่งทําใหอารยธรรมของมนุษยชาติเจริญรุงเรืองสืบมา (พระธรรมปฎก อางถึงใน
สุจิตรา สุคนธทรัพย, 2540) จอรจ ดี สปนเดอร(George D. Spindler) นักมานุษยวิทยา กลาววา การ
ศึกษาคือกระบวนการอยางหนึ่งในการถายทอดวัฒนธรรม (Cultural Transmission) อันเปนการถาย
ทอดวัฒนธรรมที่จะทําใหบุคคลแตละคนเปนตัวของตัวเองทั้งในดานรูปรางภายนอก ทักษะและบุค
คลิกภาพ ซึ่งหมายรวมทั้งความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ เชาวปญญา รางกาย จิตใจ อารมณและสังคม
(สุขสันต พวงกลัด, 2539)
ลานนาหรือจังหวัดในกลุมภาคเหนือตอนบนตามเกณฑ การแบงตามลักษณะเขต วัฒ น
ธรรม(Cultural Area) ประกอบไปด ว ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม เชี ย งราย ลํ า พู น ลํ า ปาง แพร น า น
แมฮองสอนและพะเยา สังคมลานนาประกอบไปดวยชุมชนหลายวัฒนธรรมแตเนื่องดวยประวัติ
ศาสตรอันยาวนานจึงทําใหเกิดการหลอหลอมทางวัฒนธรรม จนเกิดเปนเอกลักษณเฉพาะของตน
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เอง(นเรศ คําเจริญ, 2528) ลานนามีแบบแผนทางวัฒนธรรมอันไดแก ภาษาพูด ภาษาเขียน ศิลปะ
และประเพณีตางๆเปนของตนเอง ลักษณะพิเศษทางวัฒนธรรมเหลานี้มีสาเหตุมาจากหลายปจจัย
อันสงผลใหมีการเสริมสรางลักษณะพิเศษของวัฒนธรรมภาคเหนือตอนบนขึ้นจนกลายเปนวัฒน
ธรรมที่มีลักษณะเดนและมีเอกลักษณเปนของตนเอง (สุรพล ดําริหกุล, 2542)
ในสังคมลานนานั้นมีตคิความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการดํารงชีวิตอยูหลายประการ มีคําผญา
บทหนึ่งที่กลาววา
เสียงฆองเสียงกลอง
เสียงมอง(กระเดื่อง)ตําขาว
เสียงตุเจา(พระสงฆ)เทศนธรรม นั่นคือ..เสียงสวรรค
(ประชุม บุญนอม, 2543)
คําผญาบทนี้แสดงใหเห็นวาในคติความเชื่อของชาวลานในดานจิตใจนั้นชาวลานนาเชื่อวา
เสียงของสวรรคนั้นก็คือเสียงฆอง เสียงกลอง เสียงกระเดื่องตําขาว และเสียงเทศนาธรรมของพระ
สงฆ อันเนื่องมาจากวิถีชีวิตของชาวลานนาผูกติดกับความเชื่อในเรื่องของการดํารงชีวิต การดนตรี
การบันเทิงและการศาสนา
วัฒนธรรมทางดานดนตรีของชาวลานนาเปนวัฒนธรรมที่มีความเจริญรุงเรืองและมีความ
สําคัญตอวิถีชีวิต วัฒนธรรมทางดานดนตรีของชาวลานนานั้นแสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาอันล้ําเลิศ
ของประชาชนในดินแดนถิ่นนี้ (ธีรยุทธ ยวงศรี, 2530) เครื่องดนตรีที่สําคัญของลานนาประเภทหนึง่
ที่ผูกติดกับวิถีชีวิตของชาวลานนาดังจะเห็นไดจากคําผญาที่กลาวมาขางตนชนิดหนึ่งนั้นคือ กลอง
วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับกลองในลานนานั้นจะพบวามีบทบาทที่สําคัญ 2 ประการคือ บทบาท
ทางดานดนตรีวิทยาและบทบาททางดานมานุษยวิทยา โดยกลองมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตชาวลาน
นาตั้งแตเกิดจนตาย ซึ่งบทบาทดานมานุษยวิทยา(รณชิต แมนมาลัย,2536) ไดแก
1. กลองมีหนาที่ในสังคม โดยทําหนาที่ดานความเชื่อ ประกอบพิธีกรรม เพื่อการสื่อสาร
และความบันเทิง
2. กลองสามารถแสดงใหเห็นถึงวิวัฒนาการในสังคมและวัฒนธรรม
บทบาทของกลองนั้นแทรกอยูในวัฒนธรรมมนุษยมาโดยตลอด โดยเฉพาะบทบาทในเชิง
พิธีกรรม ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากความเชื่อที่ถายทอดสืบกันมา ซึ่งบางอยางไดสืบทอดกันมาจนกลาย
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เปนขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สําคัญ ในภาคเหนือมีกลองอยูประเภทหนึ่งที่สามารถอธิบายถึง
ลักษณะและบทบาทหนาที่ของกลองในสังคมลานนาไดเปนอยางดีคือกลองปูจา
ในอดีตกลองปูจาเปนกลองที่สรางขึ้นเพื่อถวายวัด เพื่อเปนพุทธบูชาตามความเชื่อที่วาจะ
เปนเครื่องมือติดตอสื่อสารกับสรวงสรรคได ดังนั้นภายในชุมชนทุกแหงที่มีศาสนสถานโดยเฉพาะ
วัดจะพบกลองปูจาทุกวัด บทบาทหนาที่ของกลองปูจานั้นโดยสวนใหญจะเกี่ยวของกับความเปน
อยูและการดํารงชีวิตของชาวบาน ซึ่งจะเปนรูปแบบความสัมพันธระหวาง ศาสนากับชุมชนและ
ระหวางชาวบานกับชุมชน โดยกลองปูจาจะทําหนาที่สําคัญในชุมชน (ทิวาลักษณ กาญจนมยูร,
ม.ป.ป.) ดังนี้
1. หนาที่ทางการศาสนา
2. หนาที่เปนอาณัติสัญญาณ
3. หนาที่ในการสรางขวัญและกําลังใจใหกับชาวบานในชุมชน
จะเห็นไดวาวัฒนธรรมกลองปูจานั้นเปนวัฒนธรรมทางดานดนตรีที่เกี่ยวของกับพิธีกรรม
สําคัญและเกี่ยวของกับการดํารงชีวิตในสังคมลานนา โดยกลองปูจามีบทบาททั้งทางดานศาสนจักร
และบทบาททางดานอาณาจักร อาจกลาวไดวาวัฒนธรรมกลองปูจานั้นเปนวัฒนธรรมที่เปนเอก
ลักษณที่สําคัญของชุมชนชาวลานนา (มงคล เสียงชารี, สัมภาษณ 26 พฤศจิกายน 2546)
ดังนั้นวัฒนธรรมกลองปูจาที่มีความเกี่ยวของกับเรื่องของศาสนาและพิธีกรรมจึงเปนวัฒน
ธรรมหนึ่ งซึ่ งสํ าคัญ ในทางสั งคมลานนาเหตุเพราะเป น วัฒ นธรรมที่ ผูก ติด กับ ความเชื่อ ในเรื่อง
ศาสนาและพิธีกรรมกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนไดอยางแนบแนน ในสังคมลานนานั้นศาสนสถาน
ถือไดวาเปนจุดศูนยรวมกิจกรรมในสังคมมาโดยตลอดไมวาจะเปนในดานสังคมหรือการศาสนาก็
ตาม สังคมลานนานั้นเปนสังคมหนึ่งที่ใหความสําคัญกับเรื่องของพิธีกรรมทางศาสนา ดังจะเห็นได
จากประเพณีดานพิธีกรรมที่ดํารงอยูในสังคมลานนาในหลายลักษณะ ในสวนของพิธีกรรมนั้นเปน
องคประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญตอชุมชน กาญจนา แกวเทพ ไดกลาวในเรื่องจิตสํานึกเกี่ยวกับ
ศาสนาและพิธีกรรมไววา
“ ศาสนาและพิธีกรรมทําหนาที่เปนตัวเชื่อมกลุมคนในสังคม ศาสนามีคํา
สอน กฎระเบียบ บุคลากรและมีกระบวนการผลิตบุคลากรอยางตอเนื่อง และ
ที่ สํ าคั ญ คื อ การสรางจิต สํ านึ ก เพื่ อ เปลี่ ย นแปลงสั งคมโดยเฉพาะสั งคมที่ มี
ศาสนาเปนอุดมการณหลัก พิธีกรรมทางศาสนาเปนกิจกรรมที่เปนรูปธรรมที่
จะนําไปสูจิตสํานึกที่เปนนามธรรม พิธีกรรมเปนการตอกย้ําคานิยมการรวม
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หมูใหเกิดขึ้นกับผูรวมกิจกรรมนั้นและยังคงชวยสงเสริมความสัมพัน ธอัน
หนึ่งอันเดียวกัน ดังนั้นคุณคาของพิธีกรรมจึงเปนคุณคาที่มองเห็นไดและคุณ
คาดานจิตใจตองปลูกฝงอยางตอเนื่อง ”
(กาญจนา แกวเทพ, 2528)
จากคํากลาวขางตนสะทอนใหเห็นวาหากตองการที่จะแกไขปญหาและวิกฤตการณทาง
สังคมที่เกิดขึ้นในสังคมลานนานั้นวิธีการหนึ่งที่มีความสําคัญคือการใชศาสนาและพิธีกรรมเขามา
เปนสื่อกลางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ภายใตเงื่อนไขดังกลาวหากทําการสํารวจถึงวัฒนธรรมใน
ลานนาโดยเฉพาะวัฒนธรรมทางดานการดนตรีแลวพบวาวัฒนธรรมกลองปูจาเปนวัฒนธรรมเดียว
ที่ผูกเรื่องของศาสนาและพิธีกรรมไวกับวิถีการดํารงชีวิตประจําวันในสังคม ดังนั้นอาจถือไดวา
วัฒนธรรมกลองปูจาเปนวัฒนธรรมหนึ่งที่จะชวยในการแกไขปญหานี้ได
ในป พ.ศ. 2544 สมาคมชาวเหนือรวมกับการปโตรเลียมแหงประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
ไดทําการสํารวจจํานวนกลองปูจาในเขตภาคเหนือตอนบนทุกจังหวัดพบวา จํานวนกลองปูจานั้นได
ลดจํานวนลงไปเปนจํานวนมาก บางจังหวัดมีจํานวนกลองที่ตั้งอยูในวัดที่สามารถใชงานไดและ
เลิกใชงานแลวไมถึง 80 ใบและในบางชุมชนพบวาวัฒนธรรมการตีกลองปูจาเพื่อเปนสัญญาณตางๆ
ไดสาบสูญไปจากชุมชนนั้นแลว ในการศึกษาครั้งนี้พบวาจังหวัดที่มีจํานวนกลองปูจาอยูมากที่สุด
กลาวคือมีอยูกวา 1000 ใบที่สามารถใชงานไดและยังคงมีอยูในวิถีชีวิตจริงในชุมชนคือที่จังหวัด
ลําปาง (ศักดิ์ รัตนชัย, สัมภาษณ 3 กรกฏาคม 2546)
ทางโครงการจึงไดมีความคิดริเริ่มโครง
การที่จะอนุรักษวัฒนธรรมการตีกลองปูจาขึ้นที่จังหวัดลําปางเปนที่แรก
โดยความรวมมือของ
จังหวัดลําปาง สภาวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง สมาคมชาวเหนือ และการปโตรเลียมแหงประเทศไทย
จํากัด (มหาชน) โดยระยะแรกคือการจัดงานมหัศจรรยกองปูจา ลานนาไทย ขึ้น ณ จังหวัดลําปาง
ในวันที่ 13 – 15 เมษายน พ.ศ. 2545 เพื่อเปนการประชาสัมพันธและใหความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม
การตีกลองปูจาในขั้นตนและพยายามที่จะดําเนินการตางๆ เพื่อเปนการฟนฟูวัฒนธรรมการตีกลอง
ปูจาขึ้นในทุกหมูบาน ในจังหวัดลําปาง โดยทางหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องวัฒนธรรมลานนา อาทิ
สภาวัฒนธรรมจังหวัดผานไปยังสภาวัฒนธรรมอําเภอในแตละอําเภอรวมกับวิทยาลัยนาฎศิลป
เชียงใหม
โดยพยายามฟนฟูและถายทอดวัฒนธรรมการตีกลองปูจาในชุมชนใหกับชาวบานใน
ชุมชนนั้นๆ
รวมทั้งพยายามรวบรวมขอมูล ความรูเกี่ยวกับองคความรูภูมิปญญาทองถิ่นเรื่อง
กลองปูจาที่สูญหายไป
เพื่ออนุรักษและพัฒนาวัฒนธรรมการตีกลองปูจาใหเปนเอกลักษณทาง
วัฒนธรรมของจังหวัดลําปางตอไป (มงคล เสียงชารี, สัมภาษณ 26 พฤศจิกายน 2545)
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กระบวนการในการถายทอดวัฒนธรรมนั้นถือไดวาเปนกระบวนการหนึ่งที่สามารถธํารง
รักษาวัฒ นธรรมใหคงอยูในสังคมได กระบวนการในการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาจึงเป น
กระบวนการหนึ่งที่จะชวยใหประชาชนในชุมชนนั้นๆ รูสึกถึงความสําคัญของวัฒนธรรมดนตรี
ลานนาอันเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมของตนและกอใหเกิดความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน(Unity)
ในชุมชนของตน ยอมจะสงผลใหเกิดพลังในการดํารงวัฒนธรรมพื้นบานในชุมชนของตนตอไป
ดังนั้นจึงสมควรทําการศึกษาและวิจัยกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาโดยทําการ
ศึกษาในสวนของจังหวัดลําปาง เพื่อนําขอมูลความรูที่ไดไปใชในการประยุกตแนวคิดทางการ
ศึกษาเพื่อการพัฒนาวัฒนธรรมและการพัฒนาชุมชนตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในจังหวัดลําปาง
2. เพื่อศึกษาคุณคาของวัฒนธรรมกลองปูจาที่มีตอชุมชน
3. เพื่อนําเสนอขอเสนอแนะแนวทางการนําวัฒนธรรมกลองปูจามาถายทอดในโรงเรียน
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาคุณคาและกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาโดยมี
ขอบเขตการวิจัยดังนี้
1. พื้นที่ในการศึกษา คือ จังหวัดลําปาง
2. กลุมผูใหขอมูลสําคัญ ประกอบดวย
2.1 ผูเชี่ยวชาญดานศิลปวัฒนธรรมลานนา ในเขตภาคเหนือตอนบน
2.2 ครูผูทําการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในจังหวัดลําปาง
2.3 ผูรับการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในจังหวัดลําปาง
2.4 ชาวบานผูที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวของกับวัฒนธรรมกลองปูจาในจังหวัดลําปาง
3. การวิจัยครั้งนี้ทําการศึกษาในประเด็นดังตอไปนี้
3.1 การศึกษากระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในจังหวัดลําปาง ตั้งแตอดีต
จนถึงป พ.ศ. 2546 โดยทําการศึกษาครอบคลุมใน 4 ดานคือ
3.1.1 จุดมุงหมายในการถายทอดองคความรูเรื่องวัฒนธรรมกลองปูจา
3.1.2 องคความรูเรื่องวัฒนธรรมกลองปูจา
3.1.3 ผู ที่ ทํ าการถ ายทอดองค ค วามรู แ ละผู รั บ การถ า ยทอดองค ค วามรู เรื่ อ ง
วัฒนธรรมกลองปูจา
3.1.4 วิธีการถายทอดองคความรูเรื่องวัฒนธรรมกลองปูจา
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3.2 การศึกษาคุณ คาของวัฒ นธรรมกลองปูจาในชุมชนครอบคลุมตั้งแตอดีตจนถึง
ปพ.ศ. 2546
3.3 ขอเสนอแนะแนวทางการนําวัฒนธรรมกลองปูจามาถายทอดในโรงเรียนเปนการ
นําเสนอตามผลที่ไดรับจากการศึกษาตามทัศนะของผูวิจัย
คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
กระบวนการถายทอดวัฒนธรรม หมายถึง วิธีการถายทอดองคความรูเรื่องกลองปูจาอยาง
มีลําดับขั้นตอน กระบวนการถายทอดประกอบไปดวย
1. จุดมุงหมายของการถายทอด คือ สิ่งที่ตองการนําเสนอใหผูเรียนไดทราบเกี่ยว
กับวัฒนธรรมกลองปูจาผานทางกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจา
2. องคความรู คือ เนื้อหาความรูในเรื่องวัฒนธรรมกลองปูจา ในที่นี้หมายถึง
องคความรูดานพิธีกรรมและความเชื่อ เกี่ยวกับการสรางกลอง การถวายกลอง
และการใชกลองในชุมชน องคความรูเรื่องการบรรเลงเพลงโดยใชกลองปูจา
3. ผูถายทอดและผูรับการถายทอด ในที่นี้หมายถึง
3.1 ผูถายทอดคือ ผูทําหนาที่ในการถายทอดองคความรูเรื่องวัฒนธรรมกลอง
ปูจาใหกับบุคคลอื่นๆในจังหวัดลําปาง
3.2 ผูรับการถายทอด คือ ผูที่ศึกษาองคความรูและฝกปฎิบัติเรื่ององคความรู
ดานตางๆในเรื่องวัฒนธรรมกลองปูจาจากผูถายทอด
4. วิถีการถายทอด คือ วิธีการในการใหความรูเรื่องวัฒนธรรมกลองปูจากับผูรับ
การถายทอดอยางมีลําดับขั้นตอน
กลองปูจา หมายถึง กลองชนิดหนึ่งในภาคเหนือ มีชื่อเรียกหลายชื่อ คือ กองปูจา กลองปู
จา กลองปูจา กลองบูชา กลองอุนเมืองและกลองจัยยะมงคล
องคความรู หมายถึง ความรูในเรื่องพิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับความสําคัญ การสราง
กลอง การถวายกลอง การใชกลองในชุมชนและความรูเรื่องการบรรเลงเพลงโดยใชกลองปูจา
วัฒนธรรมลานนา หมายถึง การปฏิบัติและวิถีชีวิตของคนในสังคมลานนาหรือภาคเหนือ
ของประเทศไทย
วัฒนธรรมกลองปูจา หมายถึง การปฏิบัติและวิถีชีวิต ความเชื่อ พิธีกรรมที่มีความเกี่ยว
ของกับกลองปูจาในที่นี้หมายความถึง
1. พิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับความสําคัญของกลองปูจา
2. พิธีกรรมการปฏิบัติและความเชื่อเกี่ยวกับการสรางกลองปูจาและถวายกลอง
ปูจา
3. พิธีกรรม การปฏิบัติและความเชื่อเกี่ยวกับการนํากลองมาใชในชีวิตประจําวัน
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4. บทบาทของเพลงและการบรรเลงเพลงโดยใชกลองปูจา
ผูมีสวนรวมในวัฒนธรรมกลองปูจา หมายถึง ครูผูทําการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาทั้ง
ภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ผูเรียนวัฒนธรรมกลองปูจา ชาวบานและผูนําชุมชนในชุมชนที่มี
การอนุรักษวัฒนธรรมกลองปูจา รวมไปถึงบุคคลภายนอกชุมชนที่ใหการสนับสนุนการถายทอด
วัฒนธรรมกลองปูจา
ลานนา หมายถึง จังหวัดในแถบภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อันประกอบไปดวย
จังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง พะเยา แพร นาน แมฮองสอน
การอนุรักษ หมายถึง การดูแล รักษา ปรับปรุงวัฒนธรรมกลองปูจาใหคงอยูในชุมชน
คุณคาวัฒนธรรมกลองปูจา หมายถึง ประโยชนและความสําคัญของวัฒนธรรมกลองปูจา
ที่มีผลตอบุคคลและตอชุมชน
วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ใชวิธีวิจัยเชิงบรรยาย โดยการศึกษาคุณคาวัฒนธรรมกลองปูจาที่
มีตอชุมชนและกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในจังหวัดลําปางทั้งในอดีตและปจจุบัน
กระบวนการวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. การศึกษาคุณคาวัฒนธรรมกลองปูจาที่มีตอชุมชนและกระบวนการถายทอดวัฒนธรรม
กลองปูจาในอดีต ทําการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงประวัติศาสตรบอกเลาและ
การศึกษาเอกสาร
2. การศึกษาคุณคาวัฒนธรรมกลองปูจาที่มีตอชุมชนและกระบวนการถายทอดวัฒนธรรม
กลองปู จาในป จจุบั น ทําการศึกษาโดยใชระเบี ยบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย โดยเป น การ
สัมภาษณเชิงลึกและการสังเกตแบบไมมีสวนรวม
3. การเสนอแนะแนวทางในการนําวัฒนธรรมกลองปูจามาถายทอดในโรงเรียนเปนการ
นําเสนอแนวคิดของผูวิจัยที่ไดจากผลการศึกษา
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อใหทราบถึงกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในจังหวัดลําปาง
2. เพื่อใหทราบถึงคุณคาของวัฒนธรรมกลองปูจาที่มีตอชุมชน
3. เพื่ อ นํ า เสนอข อ เสนอแนะแนวทางในการนํ า วั ฒ นธรรมกลองปู จ ามาถ า ยทอด
ในโรงเรียนตอไป

บทที่ 2
วรรณคดีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การศึ ก ษากระบวนการถ า ยทอดวั ฒ นธรรมกลองปู จ ากรณี ศึ ก ษาจั ง หวั ด ลํ าปางครั้ ง นี้
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้
1. แนวคิดเรื่องวัฒนธรรม
1.1 ความหมายของวัฒนธรรม
1.2 ประเภทของวัฒนธรรม
1.3 องคประกอบของวัฒนธรรม
1.4 ความสําคัญของวัฒนธรรม
1.5 บทบาทของวัฒนธรรมกับการพัฒนา
1.6 การศึกษากับการถายทอดวัฒนธรรม
1.7 วัฒนธรรมพื้นบาน
1.8 วัฒนธรรมลานนาไทย
2. แนวคิดเรื่องกลอง
2.1 ความสัมพันธระหวางกลองกับวิถีชีวิตมนุษย
2.2 กลองในวัฒนธรรมดนตรีลานนา
2.3 แนวคิดเรื่องกลองปูจา
3. ทฤษฎีคุณวิทยา
4. ขอมูลพื้นฐานจังหวัดลําปาง
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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1. แนวคิดเรื่องวัฒนธรรม
1.1 ความหมายของวัฒนธรรม
ประวัติความเป นมาของคําวาวัฒ นธรรมในภาษาอังกฤษนั้ น กลาวถึงประวัติของคําวา
Culture โดยมีใจความวา คําวา “วัฒนธรรม” เปนคําที่ใชเรียกกันในวิชามานุษยวิทยาสมัยปจจุบัน
(Modern Anthropology) กับ ในสั งคมศาสตร (Social Sciences) เป น คําที่ เล็ งถึ งมรดกทางสั งคม
(Social Heritage) สุชีพ ปุญญานุภาพ ไดอธิบายวา
“ คําวามรดกทางสังคมนี้ ก็หมายถึงลักษณะเฉพาะในการครองตนและครองชีวิต รวม
ทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีประจํากลุมของคนที่อยูรวมกันเปนพวก ลักษณะเฉพาะในการ
ครองตนและครองชีวิตรวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีเหลานั้น นับวาเปนวัฒนธรรมที่
สืบทอดกันตอๆมา และไดมีความเปลี่ยนแปลงคลี่คลายหรือเจริญงอกงามขึ้นตามยุคตาม
สมัย ” (กรมศิลปากร, 2540)
วัฒ นธรรมเป น คํ าที่ เกิ ด ขึ้ น ในภาษาไทย ในสมั ย รัฐ บาลของจอมพล ป.พิ บู ล สงคราม
นายกรัฐมนตรี ไดมองเห็นความสําคัญของเรื่องนี้ คําเดิมภาษาอังกฤษ คือ Culture ในตอนแรก
พระมหาหรุน แหงวัดมหาธาตุไดแปลคําวา ภูมิธรรม แตกรมหมื่นนราธิปพงษประพันธ ทรงเล็ง
เห็นวา คําวา ภูมิธรรม มีความหมายคอนขางคงที่ จึงทรงมีความประสงคใหคํานี้มีลักษณะเคลื่อน
ไหว เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยางตอเนื่อง จึงทรงแปลใหมวา วัฒนธรรม และมีการใชสบื ตอกัน
มาตลอด(วีระ บํารุงรักษ, 2540)
คําวาวัฒนธรรม นี้ไดมีผูเชี่ยวชาญหลายทานไดใหคําจํากัดความวา
วีระ บํารุงรักษ(2540:12) กลาววา วัฒนธรรม คือสวนประกอบที่สลับซับซอนทั้งหมดของ
ลักษณะอันชัดเจนของจิตวิญญาณ วัตถุ สติปญญาและอารมณ ซึ่งประกอบกันขึ้นเปนสังคมหรือ
หมูคณะ วัฒนธรรมมิไดหมายถึงเฉพาะเพียงศิลปะและวรรณกรรมเทานั้น แตหมายถึงฐานนิยม
ตางๆของชีวิต สิทธิพื้นฐานตางๆของมนุษย ระบบคานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อ
สาโรช บัวศรี (2531:37) ไดใหความหมายของวัฒนธรรมไววา
“…วัฒนธรรม หมายถึง ความดี ความงาม และความจริงใจในชีวิตมนุษย ซึ่งปรากฏใน
รูปแบบตางๆและไดตกทอดมาถึงเราในสมัยปจจุบัน หรือที่วาเราไดปรับปรุงและสรางสรรคขึ้นใน
สมัยของเราเอง”
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อมรา พงศาพิชญ (2534:1-2) อาจารยภาควิชาสังคมและมานุษยวิทยา ไดกลาวถึงวัฒน
ธรรมไววา
“…วัฒ นธรรมคือสิ่ งที่ มนุ ษ ยส รางขึ้ น กําหนดขึ้น มิใชสิ่งที่ มนุ ษ ยทํ าตามสั ญ ชาตญาณ
ฉะนั้ น วัฒ นธรรมคื อ ระบบในสั งคมที่ ม นุ ษ ยส รางขึ้ น มิ ใช ร ะบบที่ เกิ ด ขึ้ น โดยธรรมชาติต าม
สัญชาตญาณ…วัฒนธรรมเปนระบบสัญลักษณในสังคมที่มนุษยสรางขึ้นมา แลวจึงสอนใหคนรุน
หลังๆไดเรียนรูหรือนําไปปฏิบัติ วัฒนธรรมจึงตองมีการเรียนรูและมีการถายทอด…”
พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตโต)(2536:1) ไดอธิบายความหมายของวัฒนธรรมดังนี้
“…วัฒนธรรมเปนผลรวมแหงการสั่งสมสิ่งสรางสรรคและภูมิธรรม ภูมิปญญาที่
ถายทอดสืบตอกันมาของสังคมนั้นๆ วัฒนธรรมรวมไปถึงวิถีชีวิต ความเปนอยูทั้งหมดของสังคม
ตั้งแตภายในจิตใจของคน คานิยม คุณ คาทางจิตใจ คุณธรรม ลักษณะนิสัย แนวความคิด สติ
ป ญ ญา ทาที วิธีป ฏิ บัติของมนุ ษ ยต อรางกายและจิตใจของคน ลักษณะความสั มพั น ธระหวาง
มนุษย ตลอดจนความรูความเขาใจ ทาทีการมองและการปฏิบัติของมนุษยตอสิ่งแวดลอม วัฒน
ธรรมเปนการสั่งสมประสบการณ ความรู ความสามารถ คุณธรรม ภูมิปญญาทั้งหมดที่ชวยให
มนุษยในสังคมนั้นๆ อยูรอดและเจริญสืบตอกันมาได และเปนอยูอยางที่เปนในปจจุบัน…”
พระยาอนุมานราชธน (2515:70,110-115) ไดใหความหมายของวัฒนธรรมไววา
“…วัฒนธรรมคือ สิ่งที่มนุษยเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือผลิตสรางขึ้น เพื่อความเจริญ
งอกงามในวิถีชีวิตของสวนรวม วัฒนธรรมคือวิถีชีวิตแหงชีวิตของมนุษยในสวนรวมที่ถายทอดกัน
ได เรียนกันได เอาอยางกันได…
…วัฒนธรรมคือ สิ่งอันเปนผลผลิตของสวนรวม ที่มนุษยไดเรียนรูมาจากคนแตกอน สืบ
ตอกันมา เปนประเพณีกันมา วัฒนธรรมคือ มรดกแหงสังคม ซึ่งสังคมรับและรักษาไวใหเจริญ
งอกงาม สําหรับวัฒนธรรมไทยนั้น พื้นฐานหรือมูลฐานแหงวัฒนธรรมไทยคือ ความรูสึกนึกคิด
ซึ่งติดเปนทายาทมาจากมรดกแหงสังคมของชาติไทย แลวสืบตอเปนประเพณีกันมา มีการแสดง
ออกทั้งสิ่งที่มองเห็นได และมองไมเห็น จับตองไมได แตวามีพลังแหงบุคลิกลักษณะของชาติ ซึ่ง
แสดงใหเห็นอยูในประวัติศาสตรในอดีต และวิถีชีวิตแหงชีวิตในปจจุบันของชาตินั้น…”
เสาวนีย จิตตหมวด อางถึงใน วีระ บํารุงรักษ (2540:13) ไดใหคําจํากัดความวา
…วั ฒ นธรรม หมายถึ ง วิ ถี ก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต (Way of Life) หรื อ รู ป แบบแห ง พฤติ
กรรม(Behavior Patterns) และบรรยายผลงานทั้ งมวลที่ มนุ ษ ยไดส รางสรรคขึ้น ไดแ ก ศาสนา
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ปรัชญา ภาษา กฎหมาย การปกครอง ศิลปวิทยาการ เครื่องใชตางๆ ฯลฯ ซึ่งมีการสงตอและสืบ
ทอดติดตอกันมา
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2535) ไดใหความหมายของวัฒนธรรมไว 2
ประการคือ
1. วัฒนธรรมในความหมายทั่วไป
วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตของคนในสังคม เปนแบบแผนการปฏิบัติ และการแสดงออกซึ่ง
ความรูสึกนึกคิดในสถานการณตางๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันสามารถเขาใจ ซาบซึ้ง ยอมรับ
และใชปฏิบัติรวมกัน อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมนั้นๆ
2. วัฒนธรรมในความหมายเชิงปฏิบัติการ
วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงาม ซึ่งเปนผลจากระบบความสัมพันธระหวางมนุษย
กับมนุษย มนุษยกับสังคม และมนุษยกับธรรมชาติ จําแนกออกเปน 3 ดานคือ จิตใจ สังคม และ
วัตถุ มีการสั่งสมสืบทอดจากคนรุนหนึ่งสูคนรุนหนึ่ง จากสังคมหนึ่งไปสูอีกสังคมหนึ่ง จนกลาย
เปนแบบแผน แผนที่สามารถเรียนรูและกอใหเกิดผลิตกรรมและผลิตผล ทั้งที่เปนรูปธรรมและ
นามธรรม
พระยาอนุมานราชธน(2498) ไดกลาวถึง ลักษณะที่สําคัญของวัฒนธรรมวา มีลักษณะ
สําคัญ 3 ประการคือ
1. มีสะสม คือ จะตองมีของเดิม และมีการสะสมพอกพูน
2. มีปรับปรุง คือ จะตองรูจักดัดแปลงสิ่งที่เปนวัฒนธรรมของตนที่เห็นวายังบกพรองอยู
ใหเหมาะสมแกสมัยแหงความเปนอยูของตน
3. มีการถายทอด คือ มีการกระทําวัฒนธรรมของตนใหแพรหลาย มีอบรมและเผยแพร
แกอนุชนของตน ตลอดจนถึงคนอื่นใหเปนผูสืบทอดเอาไวไมใหขาดตอน
สุจิตรา สุคนธทรัพย (2540:15-16)ไดกลาววา วัฒนธรรมจะประกอบดวยสิ่งตอไปนี้
1. วัฒนธรรมเปนสิ่งที่จะตองเรียนรู เพราะวัฒนธรรมไมไดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือ
เปนสิ่งที่เกิดขึ้นโดยสัญชาติญาณ แตวัฒนธรรมเปนผลรวมทางดานความคิดของมนุษยในแตละ
สังคม ซึ่งคนในแตละสังคมจะตองเรียนรูเพื่อกระทําไดถูกตองตามสังคมที่ตนอาศัยอยู
2. วัฒนธรรมเปนมรดกทางสังคมวัฒนธรรมเปนสมบัติของสวนรวม และถายทอดจาก
บุคคลรุนกอน ซึ่งเปนผูรักษาวัฒนธรรมเอาไวสูคนรุนตอไป มีการสั่งสมถายทอดตอเนื่องไปเปน
กระแส
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3. วัฒนธรรมเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไดตามยุคสมัย การเปลี่ยนแปลงบางอยางอาจใชเวลา
นานกวาจะปรากฏใหเห็นได แตบางอยางอาจเปนไปอยางรวดเร็ว ทําใหมองเห็นการเปลี่ยนแปลง
ไดชัดเจน
4. วัฒนธรรมอาจสบายตัวหรือตายไปได เมื่อคนในสังคมไมมีการยอมรับ หรือไมมีการ
ถายทอดตอไป
จากแนวคิดที่ไดกลาวมาขางตนพอที่จะสรุปไดวา วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิต คานิยม ความ
เชื่อ ความเจริญงอกงามทางปญญา ในสังคมนั้นๆโดยเปนสิ่งที่ดีงาม ไดผานการเรียนรู การยอม
รับ ผานการปรับปรุง กลั่นกรอง สรางสรรค และถายทอดจากกลุมหนึ่งไปยังอีกกลุมหนึ่ง จน
อาจถือไดวาเปนมรดกทางสังคม (Social heritage)
1.2 ประเภทของวัฒนธรรม
พระยาอนุ ม านราชธน (2531:34) ได แ บ ง ประเภทของวั ฒ นธรรมไว อ ย า งกว า งๆ 2
ประเภท คือ
1. วัฒนธรรมทางวัตถุ เปนเรื่องเกี่ยวกับสุขกาย เพื่อไดอยูดีกินดี มีความสะดวกสะบาย
ในการครองชีพ วัฒนธรรมประเภทนี้ไดแก สิ่งจําเปนเบื้องตนในชีวิต 4 อยาง และสิ่งอื่นๆ เชน
เครื่องมือ เครื่องใช ยานพาหนะ ตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณที่เปนเครื่องปองกันตัว
2. วัฒนธรรมทางจิตใจ เปนสิ่งที่ทําใหปญญาและจิตใจมีความเจริญงอกงาม ไดแก การ
ศึ ก ษาวิ ช าความรู อั น บํ า รุ ง ความคิ ด ทางป ญ ญา เช น ศาสนาและจรรยา ศิ ล ปะและวรรณคดี
กฎหมายและระเบียบประเพณี ซึ่งสงเสริมความรูสึกทางจิตใจใหงอกงาม หรือสบายใจ
ซึ่ งหากจะแยกออกเป น หมวดหมู เพื่ อ มองภาพประเภทของวัฒ นธรรมให กระจ างขึ้ น
พระยาอนุมานราชธนนั้นพยายามแบงวัฒนธรรมออกเปนหมวดหมูยอยๆ ไดทั้งสิ้น 5 หมวด โดยมี
เนื้อหาดังนี้ (กรมศิลปากร,2540)
กลุมที่ 1 เผาพันธุการดํารงชีพ (Life) เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับรูปรางหนาตาเผาพันธุของคน
การดํารงชีพ เชน อาหาร เสื้อผา ยารักษาโรค ตลอดจนที่อยูอาศัย
กลุมที่ 2 สังคม (Social) เกี่ยวของกับครอบครัว การทํามาหากิน การอยูรวมกันตลอดจน
พัฒนาการเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการเมืองการปกครอง บางประเทศรวมกันเรียกวาสังคม
เศรษฐกิจและการเมือง (Social Economical aspect)
กลุมที่ 3 ศาสนาและจริยธรรม (Religion) เปนเรื่องราวของความเชื่อพื้นฐาน กริยามารยาท
การประพฤติปฏิบัติตลอดจนจารีตประเพณี
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กลุ ม ที่ 4 สุ น ทรี ย ศาสตร (Aesthetic) เป น เรื่ อ งของรสนิ ย มความงาม ตลอดจนถึ ง
การละเลนพื้นเมือง เชน ภาพลักษณที่ประชาชนแสดงออกในดานดนตรี การละคร ฟอนรําและ
ภาพลักษณของที่อยูอาศัย
กลุมที่ 5 ภาษาและวรรณกรรม (Language) เปนเรื่องของการสืบสานสืบทอดความรู เชน
การพูด การขีดเขียน และการอาน เพื่อความเขาใจของเผาพันธุ
วัฒนธรรมทั้งหมดนี้ ยอมพัวพันและเหลื่อมล้ํากันอยู ถาขาดอยางใดอยางหนึ่งจะ
ไมสมบูรณ ถาวัฒนธรรมของชาติใดเจริญไปทางดานใดดานหนึ่งจนเกิดความไมสมดุลกัน เชน มี
ความเจริญทางวัตถุมากเกินไป แตจิตใจไมเจริญตาม ในที่สุดจะเปนหายนะธรรม ในทางกลับกัน
ถาวัตถุไมเจริญแตเจริญในทางจิตใจมากเกินไป จะเปนการตัดขาดจากสังคม(พระยาอนุมานราชธน
,2531:34) วัฒนธรรมจึงตองมีความสมดุลตามสวนอันอยูในดุลยพินิจของสังคม
สาโรช บัวศรี(อางถึงในสุจิตรา สุคนธทรัพย(2540:17) ไดจัดแบงประเภทของวัฒนธรรม
ตามหลักสากล ดังนี้
1. ศิ ล ปกรรม ภาษาและวรรณคดี การละคอน นาฏศิ ล ป วิ จิ ต รศิ ล ป การดนตรี
สถาปตยกรรม ประติมากรรม ศิลปกรรมที่เกิดใหมดานวิทยุ โทรทัศนและภาพยนต
2. มนุษยศาสตร ศาสนา จริยธรรม ปรัชญา ธรรมเนียม ประเพณี มานุษยวิทยา อุดม
การณ ทัศนคติของคนในชาติ กฏเกณฑ ระเบียบวินัย ฯลฯ
3. การช างฝ มื อ การทอ การแกะสลั ก การเย็บ ป ก ถั ก รอ ย การทํ าเครื่องเขิ น การทํ า
เครื่องเงิน เครื่องทอง เครื่องถม การทําเครื่องปนดินเผา การจัดสาน ชางเหล็ก ชาง
ไม ฯลฯ
4. การกีฬาและนันทนาการ การกีฬาพื้นเมือง การละเลนตางๆ การตอยมวย การฟนดาบ
กระบี่กระบอง ฯลฯ
5. คหกรรมศาสตร อาหารการกิน เสื้อผา การแตงกาย การตกแตงบานเรือน การเลี้ยงดู
อบรมลูก มารยาทการตอนรับ การอยูกันเปนครอบครัว
สํานักวัฒนธรรมทางระเบียบประเพณี สภาวัฒนธรรมแหงชาติไดจําแนกหัวขอวัฒนธรรม
เพื่อใชเปนหลักสําหรับดําเนินการใหการศึกษาวัฒนธรรมแกประชาชนออกเปน 4 สาขา (สุจิตรา สุ
คนธทรัพย, 2540) คือ
1. วัฒนธรรมทางคติธรรม (Moral Culture) ไดแก วัฒนธรรมในสวนที่เกี่ยวกับหลักการ
ในการดําเนินชีวิต สวนใหญเปนเรื่องของจิตใจและศีลธรรม ซึ่งไดมาจากศาสนา ขนบธรรมเนียม
ประเพณีเปนประการสําคัญ
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2. วัฒนธรรมในทางวัตถุธรรม(Material Culture) ไดแก วัฒนธรรมในทางวัตถุ เชน เรื่อง
เกี่ยวกับการกินดีอยูดี เครื่องนุงหม บานเมือง ที่อยูอาศัย และอื่นๆ ซึ่งเปนความเจริญงอกงามทาง
วัตถุ
3. วัฒนธรรมทางเนติธรรม (Legal Culture) ไดแก วัฒนธรรมในทางกฎหมาย รวมทั้ง
ระเบียบประเพณีที่ยอมรับนับถือกันวามีความสําคัญพอๆกับกฎหมาย
4. วัฒนธรรมในทางสหธรรม (Social Culture) ไดแก วัฒนธรรมทางสังคม ซึ่งนอก
จากจะหมายถึง คุณธรรมตางๆ ที่ทําใหคนเราอยูรวมกันอยางผาสุขแลว ยังรวมทั้งระเบียบแบบ
แผน จรรยามารยาทที่จะติดตอเกี่ยวของกับสังคมทุกชนิดดวย
1.3 องคประกอบและระดับของวัฒนธรรม
วิเชียร รักการ (2527:31-32) กลาววาวัฒนธรรมมีสวนประกอบตางๆ ดังนี้
1. องค ม ติ (Concepts) หมายถึ ง แนวความคิ ด ร ว มของสั ง คม อั น ได แ ก ความเชื่ อ
ความคิด ความเขาใจและอุดมการณตางๆ
2. องคพิธีการ(Usage’s) ไดแก วัฒนธรรมที่แสดงออกในรูปพิธีกรรมตางๆ
3. องค ก าร(Organization) ได แ ก สถาบั น และองค ก ารต า งๆซึ่ ง ได จั ด ตั้ ง ขึ้ น อย า งมี
ระเบียบแบบแผนแนนอน
4. องควัตถุ(Instrumental and Symbolic objects) ไดแก วัตถุตางๆ ที่มนุษยไดสรางสรรค
ขึ้น เปนสิ่งที่สามารถจับตองได รวมทั้งสิ่งที่เปนสัญลักษณ
สุจิตรา สุคนธทรัพย (2540)ไดสรุปองคประกอบของวัฒนธรรมวามี 2 รูปแบบคือ
1. ชนิดที่ไมมีรูปแบบ และเนื้อหาที่ชัดเจน เรียกวา “นามธรรม”
2. ชนิดที่มีรูปแบบ และเนื้อหาที่แนนอนชัดเจนเรียกวา “รูปธรรม”
ชาลี ถาวรานุ รักษ(2534:25-26) ไดจําแนกองคประกอบของวัฒ นธรรมในแตละชาติไว
3 ประการดังนี้
1. วัฒนธรรมทองถิ่น เปนความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ คานิยม และวิถีชีวิตความเปนอยู
ของชาวบานในทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่ง นับไดวาเปนกระบวนการแหงชีวิตและสังคม
2. วัฒนธรรมแหงชาติ เปนวัฒนธรรมของชนชาติที่รวมตัวกัน ณ แผนดินผืนหนึ่งซึ่งมี
ขอบเขตแดน กําหนดเปนอาณาเขตบริเวณไวแนนอน เพ็งเล็งถึงความเปนอยูของคน
ในสวนรวม เปนการสรางระบบที่ยอมรับความหลากหลายของวัฒนธรรมทองถิ่นอัน
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เปนฐานดั้งเดิมดึกดําบรรพ ของสังคมและวัฒนธรรมแหงแผนดิน เพื่อสรางเอกภาพ
เปนแกนกลางธํารงไวซึ่งรัฐชาติ
3. วัฒนธรรมสากล เปนความสําคัญของมนุษยโลก เปนวัฒนธรรมรวมกันทุกคน ซึ่ง
เกิดจากการสัมพันธระหวางชาติ โดยมีกระแสวัฒนธรรมตะวันตกเปนกระแสหลัก
ขยายวงออกไปกว า งขวาง อั น ได แ ก วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี การศึ ก ษา
การปกครอง เศรษฐกิจ
จากการจําแนกองคประกอบของวัฒนธรรมที่ไดกลาวมาขางตน จึงไดมีการแบงระดับของ
วัฒนธรรมไทยออกไดดังนี้(กระทรวงศึกษาธิการ, 2538)
1. วัฒนธรรมชั้นสูง (Classic)
1.1 วั ฒ น ธรรม ใน ส ถาบั น พ ระม ห ากษั ต ริ ย อ าทิ ภ าษ าที่ ใช ใน ราช สํ านั ก
ราชประเพณี ศิลปะ
1.2 วัฒนธรรมทางพระศาสนา
2. วัฒนธรรมทั่วไป
2.1 วัฒนธรรมเมือง เปนรูปของวัฒนธรรมของคนที่อยูอาศัยเปนกลุมใหญ ซึ่งมีหลาก
หลายเผาพันธุและเชื้อชาติ หลากหลายทางประเพณีและวิถีชีวิต จะมีการรวมกลุม
เฉพาะในเทศกาลสําคัญหรือมีพิธีกรรมรวมกัน
2.2 วัฒ นธรรมพื้ น บ านหรือวัฒ นธรรมทางชาติพั น ธุ เป น เรื่องราวของวิถี ชีวิต ของ
ประชาชนทั่วไป เชนการดํารงชีวิต สังคม ศาสนาและจริยธรรม ชางฝมือพื้นบาน
และภาษาถิ่น ของคนเผาตางๆ ในทางปรัชญาและแนวคิดในการพิจารณาเรื่อง
วัฒนธรรมในแตละทองถิ่น อยู 3 แนวทางคือ
2.2.1 วัฒนธรรมเอกนิยม(Cultural Monism) คือความพยายามที่จะทําใหวัฒน
ธรรมที่หลากหลายรวมกันเปนวัฒนธรรมเดี่ยว
2.2.2 วัฒ นธรรมพหุนิ ยม(Cultural Pluralism) คือการใหวัฒ นธรรมแตละเผา
สามารถประสานแนวคิดและวิธีการปฎิบัติระหวางเผาชนตางๆที่อยูรวม
กันอยางประสานกลมกลืน มีการเคารพในแนวคิดและวิธีการปฏิบัติของ
แตละวัฒนธรรม
2.2.3 วัฒนธรรมแบบสัมพัทธนิยม(Cultural Relativism) เปนแนวคิดในการที่
บุ ค คลที่ แ ตกต างเผ าพั น ธุ ต างประพฤติ ป ฎิ บั ติ มี จุด รว มกั น ในกิ จกรรม
สําคัญของชุมชน
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1.4 ความสําคัญของวัฒนธรรม
ชาลี ถาวรานุรักษ (2534:7-8) ไดกลาวถึงความสําคัญของวัฒนธรรมวาเปนเรื่องของการ
ดํารงชีวิตของมนุษยในสังคมความมั่นคงถาวรของชาติและศีลธรรม จริยธรรมของประชาชนใน
ดานมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาไดใหความสําคัญของวัฒนธรรมไทยไวหลายอยาง สรุปไดดังนี้
1. วัฒนธรรมเปนสิ่งกําหนดและกําเนิดระเบียบแบบแผนประเพณี ขอบังคับ กฎหมาย
สิ่งของเครื่องใชของสังคมโดยมีลักษณะที่แตกตางกันไปในแตละสังคม
2. วัฒนธรรมเปนสิ่งกําหนดพฤติกรรมของมนุษย พฤติกรรมของมนุษยในกลุมสังคมใด
จะเปนเชนไรก็ขึ้นอยูกับวัฒนธรรมของกลุมสังคมนั้น
3. วัฒนธรรมเปนสิ่งที่ควบคุมสังคมและสรางความเปนระเบียบเรียบรอยใหเกิดขึ้น แก
สังคมเพราะวัฒนธรรมรวบรวมทั้งศรัทธา ความเชื่อ คานิยม บรรทัดฐาน ประเพณี ศีลธรรม คุณ
ธรรม ฯลฯ ตลอดจนผลตอบแทนในการปฏิบัติตามและบทลงโทษเมื่อฝาฝน
1.5 บทบาทวัฒนธรรมกับการพัฒนา
“…ชาติไทยเรามีความเจริญ ดวยศิลปกรรม จรรยาและศิล ปวัฒ นธรรมอัน
ครบถวนทุกสาขา ที่สืบเนื่องมาแตบรรพกาล สิ่งเหลานี้เปนสมบัติล้ําคา เปน
นิมิตรหมายสําคัญอยางเอก ที่แสดงใหเห็นความเปนชาติไทย คนไทย ซึ่ง
แตกตางจากชาติอื่น คนอื่น จึงเปนสิ่งที่คนไทยพึงศึกษาใหเห็นแจงถึงคุณคา
และพยายามถนอมรักษาไวดวยความรู ความสามารถ และความฉลาดรอบ
คอบ เพื่อมิใหตองสูญหายและแปรสภาพไปในทางเสื่อม ในการนี้ทุกคนจะ
ตองหมายแกใจและตระหนักวา การศึกษาและการรักษาวัฒนธรรมไทยแท
จริง คือการจรรโลงรักษาอิสรภาพและความเปนไทยและคนไทยแตละคนนั่น
เอง…”
(พระราชดํารัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: 22 เมษายน 2537)
จากพระราชดํารัสดังกลาวจะเห็นไดวาแนวคิดวัฒนธรรมนั้นเปนกระแสหนึ่งที่จะชวยใน
การใชพัฒนาและแกไขวิกฤตการณตางๆ
การพัฒนาดวยวัฒนธรรม หรือการใชวัฒนธรรมในการพัฒนา หมายถึงการนําเอาประสบ
การณ ความชัดเจน และภูมิธรรม ภูมิปญญาที่ไดสั่งสมสืบตอกันไวในสังคมของตนออกมาใชเปน
เครื่องมือในการที่จะเผชิญ ตอนรับ ปรับ ดัดแปลง และสรางสรรค จัดทําสิ่งใหมๆใหเขากัน และ
บังเกิดคุณคาอํานวยประโยชนแกชีวิตและสังคมอยางแทจริง(กรรณิการ สัจกุล, 2537)
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การยอมรับวาวัฒนธรรมเปนปจจัยสําคัญ ที่จะตองคํานึงถึงในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองของประเทศนั้น เปนวัตถุประสงคสําคัญวัตถุประสงคหนึ่ง ที่ระบุไวในการดําเนินงาน
ตามโครงการทศวรรษโลก เพื่ อการพั ฒ นาวัฒ นธรรม (World Decade for Cultural Development)
(เรือง เจริญชัย, 2532) วัตถุประสงคทั้ง 4 ไดแก
1. การยอมรับปจจัยทางดานวัฒนธรรมในการพัฒนา
2. การสงเสริมเอกลักษณทางวัฒนธรรม
3. การขยายขอบเขตการมีสวนรวมในกิจการดานวัฒนธรรม
4. การสงเสริมความรวมมือทางวัฒนธรรมระหวางประเทศ
พระธรรมปฏก(2539) เสนอแนวคิดในการพัฒนาที่ยั่งยืนไว 2 ลักษณะคือ
1.
แนวคิดของคณะกรรมมาธิการโลกวาดวยสภาพแวดลอมและการพัฒนา เปนแนว
คิดใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมเปนอันดับแรก ดังนั้นตองปรับแนวทางการพัฒนาให โดยพัฒนา
ใหเกิดความสมดุลย นั้นคือ การพัฒนาตองใหเศรษฐกิจไดผลดีและรักษาธรรมชาติแวดลอมไวดวย
2.
แนวคิดของยูเนสโก ซึ่งใหความสําคัญกับวัฒนธรรม โดยเนนมิติทางวัฒนธรรม
กับการพัฒนา โดยใหถือคุณคาของมนุษยและวัฒนธรรมเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนา
ประเวศ วะสี (2537:15) กลาววา การพัฒ นาอยางไดสมดุล หรือการพั ฒ นาแบบยั่งยืน
หมายถึง การพัฒนาทุกดานอยางเชื่อมโยง คือทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ สิ่งแวดลอม สังคม วัฒนธรรม
และการเมือง และ การกลับไปหาคุณคาของมนุษยและวัฒนธรรม ใหกลับมาเปนหัวใจสําคัญของ
การพัฒนา เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและสังคม เพื่อใหเกิดความสมดุลยในการพัฒนา และนําไปสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
ในการนําเอาแนวคิดทางดานวัฒนธรรมมาใชในการพัฒนาประเทศนั้น ในปจจุบันถือได
วาเปนแนวคิดหนึ่งที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางมากขึ้นโดยเฉพาะในระยะ 10 ที่ผานมา ดังจะ
เห็นไดจากการใหความหมายของการวัฒนธรรมในประกาศของสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องใหใช
แนวทางในการรักษา สงเสริม และพัฒนาวัฒนธรรม พุทธศักราช 2529 (สํานักนายกรัฐมนตรี อาง
ถึงใน สิริชัยชาญ ฟกจํารูญ, 2539) วา
…วัฒนธรรมเปนวิถีชีวิตของสังคม เปนแบบแผนการประพฤติปฎิบัติและการแสดงออก
ซึ่งความรูสึกนึกคิดในสถานการณตางๆ ทั้งหมดในสังคมเดียวกัน สามารถเขาใจและซาบซึ้งรวม
กัน ดังนั้นวัฒนธรรมไทย คือ วิถีชีวิตคนไทยไดสั่งสม เลือกสรร ปรับปรุง แกไข จนถือไดวา
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เปนสิ่งที่ดีงาม เหมาะสมกับสภาพแวดลอม และไดใชเปนเครื่องมือหรือแนวทางในการปองกัน
และแกไขปญหาสังคม…
จากแนวคิ ด ดั งกล าวนี้ ไ ด เริ่ ม มี ก ารนํ าแนวคิ ด ด านวั ฒ นธรรมมาปรั บ ใช กั บ การพั ฒ นา
ประเทศ ดังจะเห็นไดจาก แผนวัฒนธรรมแหงชาติ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 9 ปพุทธศักราช 2545-2549 ที่ไดนําเอาแนวคิดดานวัฒนธรรมเขามาปรับใชในการพัฒนา
ประเทศ โดยเปนแผนบูรณาการ มีความสัมพันธและเชื่อมโยงเปนกระบวนการเดียวโดยรวมทั้ง
หมด มีความพอเหมาะ พอดี และมีดุลยภาพ มุงพัฒนาจิตใจใหยึดมั่นในสันติสุข อยูในกรอบของ
ศีลธรรมของแตละศาสนา โดยมุงเนน
1. พัฒนาชีวิตใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูคูคุณ ธรรม
มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต รวมทั้งสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข
2. พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีความเขมแข็งและมีคุณธรรมใน 3 ดานคือ
2.1 สังคมคุณภาพ
2.2 สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู
2.3 สังคมสมานฉัน ทและเอื้ออาทรตอกัน มุงหวังใหคนไทยมี ชีวิตที่ ดี เกง และมี
ความสุข
ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร(2542:3) ไดกลาววา มิติทางวัฒนธรรมจะเปนพลังสรางสรรคให
การพัฒนาเกิดขึ้นอยางมีหางเสือ ในประเด็นหลัก 3 ประการคือ
1. ดานเปาหมายการพัฒนา มิติทางวัฒนธรรมจะชวยกําหนดเปาหมายการพัฒนาใหชัด
เจนตามความหมายของวัฒนธรรม คือ การเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีมนุษย การเสริมสราง ความ
เปนธรรมในสังคมและความยั่งยืนของสภาพแวดลอม
2. ดานทิศทางการพัฒนา มิติทางวัฒนธรรมจะชวยใหมองเห็นทิศทางการพัฒนาที่หลาก
หลายแนวทางมากขึ้นแทนที่จะจํากัดอยูเพียงแนวทางเดียว เพราะระบบภูมิปญญาทางวัฒนธรรมจะ
ใหความสําคัญกับการคิดอยางเชื่อมโยง เนื่องจากสังคมประกอบไปดวยบริบทที่หลากหลาย สังคม
มิใชประกอบดวยความจริงแทแตประการเดียว แตมีความซับซอนทาง ความคิด การใหคุณ คา
ความเชื่อ จิตวิญญาณ อํานาจ และผลประโยชน
3. ดานกระบวนการพัฒนา มิติทางวัฒนธรรมจะชวยใหมองเห็นความสําคัญของศักย
ภาพของชุ ม ชนท อ งถิ่ น ในการพั ฒ นาตนเอง โดยมี ค วามเข า ใจว าภู มิ ป ญ ญาและวั ฒ นธรรมที่
ประกอบดวยกระบวนการเรียนรู การสรางสรรค การผลิตใหม และการปรับตัว เริ่มไดจากภายใน
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ชุม ชนของตนเองและก อเกิ ด เป น พลังผลัก ดัน ให เกิ ด การพั ฒ นาสอดคล องกั บ บริบ ททางสั งคม
ธรรมชาติแวดลอม และกระแสการพัฒนาที่มาจากสังคมภายนอกไดอยางกลมกลืนกับวิถีของชุมชน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ(2541) ไดกลาวถึงแนวทางในการเสริมสราง
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นโดยเสนอใหวัฒนธรรมเปนพลังในการขับเคลื่อนในดานตางๆ ดัง
นี้
1. ดานเศรษฐกิจ
2. ดานสังคม
3. ดานการเมือง
4. ดานสิ่งแวดลอม
เพื่ อ ใช เป น แนวทางแก ไขป ญ หาให ส อดคลอ งกับ วิถีชี วิ ต ของประชาชนในสั งคมที่ ให
สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
จากที่ไดกลาวมาทั้งหมดอาจพอสรุปไดวาการพัฒนาโดยใชฐานคิดในดานวัฒนธรรมนั้น
มีความจําเปนที่นักพัฒนาและผูบริหารเริ่มที่ตระหนัก และอาจเปนแนวทางในการบูรณาการการ
พัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
1.6 การศึกษากับการถายทอดวัฒนธรรม
ม.ร.ว. คึ กฤทธิ์ ปราโมช (ศูน ยวัฒ นธรรมศึ กษา, 2537) ไดให ความเห็ น ในเรื่อง การ
ศึกษากับการสืบทอดและการเสริมสรางวัฒนธรรมไววา
“…ความสับสนดานวัฒนธรรมไทยเกิดมาจากคนไทยไมสนใจวัฒนธรรมของไทยดวย
ความรูสึกรัก หรือดวยความรูอยางซาบซึ้งในวัฒนธรรม แตมุมมองดานวัฒนธรรมในทัศนะของ
ชาตินิยม คือ ตองการรักษาถายทอด และเสริมสรางวัฒนธรรมไทย เพราะความรูสึกวาเปนของ
ไทยเทานั้น โดยไมไดพิจารณาถึงความเหมาะสมลึกซึ้ง ความประณีตงดงามของวัฒนธรรมนั้นแต
อยางใด ในที่สดุ ก็ไมสามารถรักษาวัฒนธรรมไวได ดังนั้น ในการสงเสริมและถายทอดวัฒนธรรม
จะตองใหคนไทยไดรับการอบรมหรือไดรับการศึกษาใหมีรสนิยมสูงใหมีวิจารณญาณ ใหมีความ
รักสวยรักงาม และให เห็ น ความประณี ตตางๆ ในวัฒ นธรรมไทยและควรจําเป น ต องเลือกสรร
พิจารณาถึงความสําคัญวา อยางใดควรรักษาใหมชี ีวิตอยูอยางใดควรจะเขาพิพิธภัณฑ…”)
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สุมน อมรวิวัฒน (2536) ไดกลาววา
ความหมายหนึ่งของคําวา การศึกษา คือการถายทอดวัฒนธรรมจากคนรุนหนึ่งไปสูคนรุน
ตอไปหรือเรียกอีกนัยหนึ่งวาการสืบทอดวัฒนธรรม (Cultural Transmission)
…วัฒนธรรมเปนภาวะที่เจริญงอกงามซึ่งปรากฎวาในวิถีชีวิตของมนุษย วัฒนธรรมจึงมิใช
สิ่งที่ผิดปกติและแปลกแยกออกจากวิถีชีวิตมนุษย การศึกษาจึงเปนการพัฒนาวิถีดําเนินชีวิต (สุข
ภาวะ) การพัฒ นาวิถีดําเนิ น ชีวิตที่ดี (คุณ ภาวะ) และวิถีดําเนิน ชีวิตที่มี แกน สารหลักการ (อิสร
ภาวะ) ของมนุ ษ ยทั้ งปวง ดังนั้ น การศึกษา ศาสนา วัฒ นธรรม จึงเปน เสมือนเกลียวเชื อก 3
เกลียวที่เกี่ยวพันประสานกันสนิท โดยที่วัฒนธรรมเปน Way of Life ศาสนาเปน Way of Good
Life และการศึกษาเปน Way of Life Development…
เอกวิทย ณ ถลาง (ศูนยวัฒนธรรมศึกษา, 2537:22) กลาววา
…การศึกษาคือการถายทอดวัฒนธรรม อยางไรก็ดี การใชการศึกษาเปนมรรคไปสูผลดัง
กลาวนี้ การศึกษาจะตองไมเพียงแตใหความรู ความคิดที่จะใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
แตตองใหคุณธรรม ศีลธรรมเพื่อเปนสติเหนี่ยวรั้งใจมิใหผูมีความรูเอาเปรียบผูไมดี มิใหผูมีอํานาจ
และมีความสามารถผลาญทรัพยากรธรรมชาติ มาบํารุงบําเรอความสุขตัวเองเกินขอบเขต และเพื่อ
ใหผูมีปญญาทั้งหลาย เขาใจความเปนมนุษย เขาใจธรรมชาติ และรูจักปรับตัวใหผสมกลมกลืน
กับสิ่งแวดลอมทั้งกายภาพของสังคมอยางเหมาะสม พรอมกันนั้นก็ใหเขาถึงศิลปะอันมนุษยสราง
สรรคเพื่อกลอมเกลาจิตใจ ใหมีสุนทรียภาพสมกับความเปนมนุษยที่เจริญแลว การใชการศึกษา
เพื่อสืบทอดและพัฒนาวัฒนธรรมใหเหมาะสมกับยุคสมัย จึงมีรายละเอียด เนื้อหาสาระและวิธีการ
เปนอันมาก…
กรรณิการ สัจกุล(2537) กลาววา ภารกิจหลักของการศึกษา คือ การถายทอดวัฒนธรรม
โดยการศึกษามีบทบาทในการสงเสริมพัฒนาวัฒนธรรม ดังนี้
1. การศึกษาชวยจรรโลงวัฒนธรรมในสวนที่ดีงาม เพื่อเปนสมบัติกลางแกพลเมือง เพื่อ
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และเปนเอกลักษณที่เดนของชาติ
2. การศึกษาชวยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในสวนที่ควรแกการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหดีขึ้น
3. การศึกษาทําหนาที่ถายทอดวัฒนธรรมใหยืนยงตอไป
4. การศึกษาทําหนาที่ปลูกฝงวัฒนธรรมอันดีงามใหแกพลเมือง
อุ ทั ย บุ ญ ประเสริ ฐ (อ างถึ ง ในสุ จิ ต รา สุ ค นธทรั พ ย , 2540:21) กล าวถึ ง ความสั ม พั น ธ
ระหวางการศึกษากับวัฒนธรรมไววา
1. การศึกษาทําหนาที่ถายทอดวัฒนธรรมและมรดกทางสังคมสูคนรุนใหม
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2. การศึกษาทําหนาที่ชวยพัฒนาคนใหมีใจกวาง มีทัศนะเปด มีโลกทัศนกวาง พรอมที่
จะเขาใจหรือทําความเขาใจการเปลี่ยนแปลง รูจักเลือกสิ่งใหมที่มีประโยชน รูจักปรับ
สิ่งเกาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตลอดจนมีความสามารถในการปรับ
ตนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงใหมๆทางวัฒนธรรมไดตามสมควร
3. การศึกษาทําหนาที่รักษา สนับสนุน หรือเปนตัวกลาง ในการพัฒนาระบบจริยธรรม
และคุณธรรมประจําสังคมนั้นๆ
4. การศึกษาเปนแกนกลางในการสงเสริมเอกลักษณของสังคมของชาติ โดยใหความรูสง
เสริมความเขาใจ เสริมสรางความซาบซึ้งในศิลปวัฒ นธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีประจําชาติ
5. การศึกษาเสริมสรางความรูสึกเปนชาติใหแกชุมชนในชาติ
ชนิตา รักษพลเมือง(2525:75) กลาววา การถายทอดวัฒนธรรมนี้ระบบการศึกษาทั้งใน
และนอกโรงเรียนทําหนาที่ไดดีที่สุด การศึกษาจะตองไมเพียงแตจะตองถายทอดและบํารุงรักษา
วัฒนธรรมในอดีตเทานั้น แตจะตองสรางใหสมาชิกของสังคมตระหนักถึงปจจุบันและอนาคต นั่น
คือการศึกษาเปนตัวการที่จะสรางวัฒนธรรมใหมๆได
1.7 วัฒนธรรมพื้นบาน
ความหมายของวัฒนธรรมพื้นบาน
สุทธิวงศ พงศไพบูลย(2525:13) ไดกลาววา
วัฒนธรรมพื้นบาน หมายถึง แบบอยางการดําเนินชีวิตทั้งปวงของกลุมชน โดยไมพยายาม
เอาปทัสถานของผูมองเขาไปจับวาแสดงถึงความเจริญดวยหรือไม เพราะถานําเอาการประเมินคา
ไปเปนเกณฑในการกําหนดขอบขายเมื่อใด ปทัสถานของแตละบุคคลหรือแตละกลุมอาจกอใหเกิด
ความลําเอียงได สิ่งที่คนกลุมหนึ่งเห็นเปนความเจริญ อีกกลุมหนึ่งอาจเปนตรงกันขาม
พัทยา สายหู (2531:64) ไดกลาววา
วัฒนธรรมพื้นบาน หมายถึง แบบอยางวิถีชีวิตของชาวบาน ซึ่งประกอบดวยวัตถุ อุปกรณ
วิธีการ แบบอยางการกระทําและความคิด ความเชื่อ คานิยม ที่ชาวบานยึดถือและรวมใชสืบตอ
กันมาเปนประเพณีที่มีมากอนปจจุบัน และเปนที่ยอมรับกันวาเปนลักษณะเฉพาะของชุมชนของ
ชาวบาน
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ประเทือง คลายสุบรรณ (2531: 2) ไดกลาววา
วัฒนธรรมพื้นบาน หมายถึง วิชาที่วาดวยเรื่องราวชีวิตความเปนอยู การประพฤติปฏิบัติ
ของประชาชนธรรมดาทั่วไป ซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศ โดยการประพฤติปฏิบัตินั้นสืบ
ทอดกันมาหลายชั่วอายุคน หรืออาจกลาวไดวา คติชาวบานของคนกลุมใดก็หมายถึงวัฒนธรรม
ของคนกลุมนั้น
ธนู บุญยรัตพันธุ (2531:36) ไดกลาววา
วัฒนธรรมพื้นบาน หมายถึง วัฒนธรรมของชาวบานแบบชนบทแตละทองถิ่น
ความสําคัญของวัฒนธรรมพื้นบาน
ธนู บุญยรัตพันธุ (2531,37) ไดกลาวถึงความสําคัญของวัฒนธรรมพื้นบานในดานตางๆ
ดังนี้
ดานการศึกษา
1. ใหความรูในสรรพวิทยาการทั้งปวงเพื่อใหอยูดี มีสุข
2. ใชในการศึกษาอบรม สรางสรรควินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหมีพฤติกรรมเปนที่
พึงประสงคของสังคมในทองถิ่น
3. ใหเกิดสติปญญา ปฏิภาณไหวพริบ
4. ใหเกิดความซาบซึ้ง สุนทรียะ เพื่อตอบสนองความตองการทางดานจิตใจ
ดานสังคม
1. ทําใหเกิดความรัก หวงแหน ภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน
2. ทําใหมีชีวิตอยูรวมกับผูอื่นดวยความเปนสุขโดยรูจักปรับตัวใหเหมาะสมกับสังคมใน
ทองถิ่นที่ตนอาศัยอยูหรือทองถิ่นที่ตนไปคบหาสมาคม
3. ทําใหเกิดความรวมมือ รวมใจสมัครสมานสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
4. ทําใหมีคุณลักษณะในการเปนผูนําและผูตามที่ดี
ดานเศรษฐกิจ
1. ทําใหเกิดอาชีพที่จะเลี้ยงตนเองและครอบครัว
2. ทําใหเกิดผลผลิตที่เพิ่มพูนรายไดและการมีงานทําของคนในทองถิ่น
3. ทําใหไดใชทรัพยากรในทองถิ่นใหเกิดประโยชนอยางคุมคา
4. ทําใหเกิดการประหยัดเงินตรา ทั้งของตนเองและของชาติ เพราะไมตองไปซื้อหามา
จากที่อื่น
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สุจริต บัวพิมพ(2530:14-15) สรุปความสําคัญของวัฒนธรรมพื้นบานไวดังนี้
วัฒนธรรมพื้นบานเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรแกการศึกษาอยางยิ่งเพราะ
1. วัฒนธรรมพื้นบานเปนเครื่องมือใหความบันเทิงแกมนุษยชาติมาตั้งแตดั้งเดิม ทุกวัย
ทุกโอกาส ที่กลาววา วัฒนธรรมพื้นบานใหความบันเทิงกับทุกวัย ชาวบานจะใชคติชาวบานเปน
เครื่องมือใหความบันเทิงในทุกโอกาส เชน เวลาพักผอนยามวางงาน เวลาพักผอนเทศกาลทั้งที่
เกี่ยวของกับศาสนาหรือแมแตเวลาประกอบอาชีพก็ยังมีเพลงรองเพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงใจและ
ชวยผอนคลายความเหน็ดเหนื่อยหรือความเครงเครียดได
2. วัฒนธรรมพื้นบานเปนเครื่องมือชวยใหมนุษยเขาใจสภาพชีวิตมนุษย โดยทั่วไปดียิ่ง
ขึ้น เพราะเปนที่ประมวลแหงความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ ความกลัว ความนิยมระเบียบแบบแผน
และอื่นๆ
3. วัฒนธรรมพื้นบานเปนเสมือนกรอบลอมใหชีวิตอยูในขอบเขตที่นิยมกันวาดีและถูก
ตอง แมกฎหมายบานเมืองก็ยังไมบังคับจิตใจ หรือมีอิทธิพลเหนือจิตใจมนุษยไดเทา เพราะไดยิน
ไดรับฟงไดรับการอบรมอยูกับวิถีชีวิตแบบนั้นมาตั้งแตเกิด
4. วัฒนธรรมพื้นบานเปนมรดกหรือสมบัติของชาติ ในฐานะที่เปนวัฒนธรรมประจําชาติ
เปนพื้นบานเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของมนุษยแตละชาติแตละภาษา มีการจดจําและถือปฏิบตั ิกันตอๆมา
5. วัฒ นธรรมพื้นบานทํ าใหรูจักสภาพชีวิตในทองถิ่น โดยพิจารณาตามหลักที่ วาวัฒ น
ธรรมพื้นบานเปนพื้นฐานชีวิตของคนชาติหนึ่งๆ หรือกลุมชนนั้นๆอันจะเปนทางนําไปสูความเขา
ใจในมวลมนุษย
6. วัฒนธรรมพื้นบานมีคุณคาทั้งในทางศิลปะและทางศาสตรเปนตนเคาแหงศิลปะชั้นสูง
และชวยใหการศึกษาในสาขาวิชาการอื่นๆกวางขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น
7. วัฒนธรรมพื้นบานทําใหเกิดความนิยม ภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเปนเครื่องชี้ใหเห็น
สภาพของตนวาคลายคลึงกับที่อื่นๆ ทั่วโลก เชนนี้จะไมสรางความรูสึกแบงแยกและขณะเดียวกันก็
สรางความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนวามิไดดอยหรือผิดแปลกไปจากทองถิ่นอื่นใดในโลก
เสนห บุญยรักษ(2527:7-9) ไดกลาวถึงความสําคัญของวัฒนธรรมพื้นบาน ดังนี้
1. วัฒนธรรมพื้นบานกอใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เชน เพลงกลอมเด็ก ดนตรีพื้น
บาน เพลงชาวบาน
2. วัฒนธรรมพื้นบานใหคุณคาในเชิงสั่งสอนใหแนวทางในการดําเนินชีวิต ใหขอคิดคติ
เตือนใจ เชน สุภาษิต คําพังเพย
3. วัฒนธรรมพื้นบานเปนขุมทรัพยทางสติปญญา สงเสริมใหคนไดใชความคิดใชปญญา
เชน ปริศนาคําทาย
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4. วัฒนธรรมพื้นบานมีคุณ คาและความสําคัญในแงที่เปนมรดกสําคัญของประเทศเปน
เครื่องหมายแหงความเปนตัวของตัวเอง
5. วัฒนธรรมพื้นบานเปนตนเคาของศิลปะและวรรณกรรมชั้นสูงของประเทศ
6. วัฒนธรรมพื้นบานเปนแหลงรวมความสามัคคี ความรวมมือรวมใจของคนในทองถิ่น
ตางๆเชน ประเพณีลงแขกในการทํานา
ประเทือง คลายสุบรรณ(2531:6) ไดกลาวถึงความสําคัญของวัฒนธรรมพื้นบาน ดังนี้
1. วัฒนธรรมพื้นบานใหประโยชนในการศึกษาระดับความเจริญของมนุษยในแงประวัติ
ศาสตร โบราณคดีและความเกี่ยวของกับวิชาอื่นๆ
2. วั ฒ นธรรมพื้ น บ านให ความบั น เทิ งใจ ซึ่ งจําเป น มากสํ าหรับ สมั ยก อนเพราะเครื่อ ง
บันเทิงยังมีไมมาก
3. วัฒนธรรมพื้นบานเปนเครื่องสั่งสอนใหมนุษยมีชีวิตอยูในกรอบอันเหมาะสมและดีงาม
เชน สุภาษิต นิทานชาวบาน เปนเครื่องกลอมเกลาจิตใจ ขนบธรรมเนียมประเพณีเปนกรอบของ
สังคม
4. เปนรากฐานของความเจริญในปจจุบัน วรรณคดีและกฎหมายที่มาจากวัฒนธรรมพื้น
บาน
5. วัฒนธรรมพื้นบานทําใหเกิดความนิยม ภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน เปนเครื่องชี้ให
เห็นสภาพของตนวาคลายคลึงกับที่อื่นๆทั่วโลก ซึ่งความคิดนี้จะไมสรางความรูสึกแบงแยกและ
ขณะเดียวกันก็สรางความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนวามิไดดอยหรือผิดแปลกไปจากทองถิน่ อืน่ ใด
ในโลก
สุทธิวงศ พงศไพบูลย(2525:224) ไดกลาวถึงความสําคัญของวัฒนธรรมพื้นบานไวดังนี้
1. วัฒนธรรมพื้นบานชวยผดุงเสถียรภาพและเปนกําลังสนับสนุนการแผขยายของแบบ
อยางการดําเนินชีวิต เปนแบบของการควบคุมความประพฤติ และใหการศึกษาแกเยาวชนเปน
เครื่องกระตุนใหมวลชนรวมพลังและทําใหสังคมเพิ่มความมั่นคงขึ้น
2. วัฒนธรรมพื้นบานมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของประชากร การแกปญหา
สังคมจําเปนตองศึกษาวัฒนธรรมพื้นบานและเลือกเอาสวนที่เปนคุณมาเปนเครื่องเสริมอยางถูกตอง
และเหมาะสม เพราะวัฒนธรรมพื้นบานกอใหเกิดคานิยมและโลกทัศนที่ดีงาม
3. วัฒนธรรมพื้นบานมีบทบาทสําคัญในการสรางรากฐานทางเศรษฐกิจและถามีวิธีการจัด
การที่ดีแลว วัฒนธรรมพื้นบานจะชวยพัฒนาเศรษฐกิจทั้งลดปริมาณการบริโภค และยังเพิ่มพูนราย
ไดตลอดจนผลผลิตอีกดวย การฟนฟูวัฒนธรรมพื้นบานจะลดขอขัดแยงและเกิดความสํานึกวาตน
เปนเจาของวัฒนธรรม ซึ่งกอใหเกิดความหวงแหนและปกปองวัฒนธรรมพื้นบาน
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สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ(2535:1) ไดใหความสําคัญเรื่องวัฒนธรรม
พื้นบานไวดังนี้
เปนเครื่องแสดงลักษณะเฉพาะของกลุมชน
ทําใหเกิดความรักและความผูกพันตอทองถิ่น
ทําใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกันระหวางกลุมชน
เปนปจจัยในการสงเสริมและพัฒนาทองถิ่น
เปนองคความรูที่สามารถนําไปใชในวิทยาการแขนงตางๆ
ประเภทของวัฒนธรรมพื้นบาน
ธนู บุญยรัตพันธุ (2537:37) ไดจัดหมวดหมูวัฒนธรรมพื้นบานไว 5 หมวดหมูดังนี้
1. ความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบาน เชน ความเชื่อเวทมนต ประเพณีแตง
งาน ลอยกระทง
2. ภาษาและวรรณกรรมพื้ น บ าน เช น ภาษาพื้ น บ าน นิ ท านพื้ น บ าน สํ านวนโวหาร
วรรณกรรมลายลักษณ
3. ศิลปหัตถกรรมพื้นบาน เชน จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม
4. ดนตรี นาฎศิลป และการละเลนพื้นบาน เชน ดนตรีพื้นบาน ระบําชาวบาน ละครชาว
บาน กีฬาพื้นบาน
5. ป จ จั ย ด านชี วิ ต ความเป น อยู พื้ น บ าน เช น อาหารพื้ น บ าน ยากลางบ าน สมุ น ไพร
เครื่องแตงกายพื้นบาน
สุทธิวงศ พงศไพบูลย (2525:14-15) ไดจําแนกประเภทของวัฒนธรรมพื้นบานออกเปน 3
ประเภท ดังนี้
1. วัฒนธรรมพื้นบานประเภทที่ตองอาศัยภาษา(Verbal Folklore) ไดแก
1.1 นิทานพื้นเมือง
1.2 ภาษาถิ่น รวมทั้งวัฒนธรรมการพูดจา และการตั้งชื่อ
1.3 บทภาษิตและคํากลาวที่เปนภาษิต คือคํากลาวที่รูหรือยอมรับกันทั่วไป
1.4 ปริศนาคําทาย
1.5 คําพูดที่คลองจองกัน
1.6 เพลงชาวบาน ไดแก เพลงชาวบานทั่วไป
2. วัฒนธรรมพื้นบานประเภทที่ไมตองอาศัยภาษาเปนสื่อ(Non-Verbal Folklore) ไดแก
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2.1 สถาปตยกรรมชาวบาน
2.2 ศิลปะชาวบาน
2.3 งานฝมือชาวบาน
2.4 เครื่องแตงกายชาวบาน
2.5 การกินของชาวบานและนิสัยการกิน
2.6 อากัปกิริยาของชาวบาน เชน ทาทางการแสดงตอบรับหรือปฏิเสธ
2.7 ดนตรีพื้นเมือง
3. วัฒนธรรมพื้นบานประเภทประสมประสาน(Partly Verbal Folklore) ไดแก
3.1 ความเชื่อ รวมทั้งการถือโชคลาง คาถาอาคม
3.2 การละครชาวบาน หรือการละเลนพื้นเมือง
3.3 ประเพณีพื้นเมือง และพิธีกรรม
3.4 งานมหกรรม พิธีการฉลอง
3.5 การเลน หรือกีฬาพื้นเมือง
3.6 ยากลางบาน
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ(2535:1-8) ไดจัดหมวดหมูของวัฒนธรรมพื้น
บานออกเปน 5 หมวดดังนี้
1. หมวดขนบธรรมเนี ย มประเพณี ความเชื่ อ และศาสนา ได แ ก ความเชื่ อ ปรัช ญา
ศาสนาและลัทธิ ไสยศาสตร โหราศาสตร กฎหมาย ธรรมเนียมการปกครอง การปลูกฝงและการ
สืบทอด ประเพณีชีวิตและประเพณีสังคม
2. หมวดภาษาและวรรณกรรม ไดแก ขาวสาร วรรณกรรม วรรณคดี วรรณกรรมทอง
ถิ่น ภาษาศาสตรและหลักภาษา ภาษาถิ่นและภาษาชนกลุมตางๆ
3. หมวดศิลปกรรมและโบราณคดี ไดแก จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม ศิลป
หัตถกรรม โบราณคดี การวางผังเมืองและชุมชน
4. หมวดการละเลนดนตรีและการพักผอนหยอนใจ ไดแก การขับรองและดนตรี ระบํารํา
ฟอน มหรสพ การละเลนพื้นบาน กีฬานันทนาการ การทองเที่ยวและธุรกิจ
5. หมวดชีวิตความเปนอยูและวิทยาการ ไดแก เครื่องมือเครื่องใช การสาธารณสุข ที่อยู
อาศัย ชีวประวัติ และการบริการ
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1.8 วัฒนธรรมลานนา
สุรพล ดําริหกุล (2542:171-172) กลาววา
…ลานนานั้ น ไดชื่ อวาเป น ดิ น แดนที่ อุด มไปดว ยมรดกทางศิล ปวัฒ นธรรมและ
ประเพณี ซึ่งลวนแลวแตมีความงดงามที่แสดงออกถึงเอกลักษณเปนของตนเอง
ปรากฎการณดังกลาวเปนผลมาจากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่เหมาะสมกับ
พัฒนาการทางประวัติศาสตรอันยาวนาน ตลอดจนสภาพทางการเมืองที่มั่นคงเปน
เอกภาพ จึงเปนปจจัยสําคัญที่หลอหลอมใหผูคนที่อาศัยอยูในดินแดนแหงนี้มีวิถี
ชีวิตและแบบแผนทางวัฒนธรรมที่คลายคลึงกัน ประเพณีพื้นเมืองลานนานั้นได
สะทอนใหเห็นถึงวิถีการดําเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อของชาวลานนาไดเปน
อยางดี การที่จะทําความเขาใจในลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของลานนานั้น
จําเปนที่จะตองเขาใจในเรื่องราวทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวลานนาดวย
ลานนาในปจจุบัน นั้น เปน ดินแดนส วนหนึ่งของประเทศไทยอยูทางภาคเหนื อตอนบน
ประกอบดวย จังหวัด เชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง แพร นาน พะเยา แมฮองสอน สําหรับคําวา
ลานนานั้นไดมีผูใหคําอธิบายดังนี้ สรัสวดี อองสกุล (2539:20) กลาววา ลานนา หมายถึงดินแดน
ที่มีจํานวนที่นานับลานนา คือมีที่นาเปนจํานวนมาก เปนคําคูกับลานชางคือดินแดนที่มีชางนับลาน
ตัว
ลานนาเคยเปนอาณาจักรที่เจริญรุงเรืองดานศิลปวัฒนธรรมอันไดแก ภาษา ศิลปะ อาหาร
การแตงกาย สถาปตยกรรม และการดนตรี เปนอยางมาก นับตั้งแต พ.ศ. 1839 – 2101 ซึ่งชวง
เวลาดังกลาว เปนชวงเวลาที่ลานนามีการสั่งสมสิ่งมีคาทางวัฒนธรรมไวมากมาย(รณชิต แมนมาลัย,
2536)
ในป จจุบัน ลานนายังคงมี ก ารอนุ รัก ษ และดํ ารงรักษาวัฒ นธรรมประเพณี ตางๆไวอยาง
เหนียวแนน ซึ่งวัฒนธรรมที่สําคัญในสังคมลานนาปจจุบัน ไดแก
1.วัฒนธรรมทางดานภาษา
ลานนามีภาษาซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของตนเองทั้ง ภาษาพูดและภาษาเขียน ในดานภาษา
พูดนั้นโดยทั่วไปมีลักษณะคลายกับภาษาไทยทางภาคกลางแตแตกตางกันในดานสําเนียงพูด และ
การใชคําบางคํา สําเนียงพูดของชาวลานนาคอนขางชาและนุมนวล แสดงออกถึงบุคลิกภาพที่มี
อารมณเยือกเย็น
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ในดานภาษาเขียน ลานนามีภาษาเขียนเปนของตัวเอง จากการศึกษาของ ฮันส เพนธ พบ
วาอักษรของลานนามีอยู 2 ลักษณะ ลักษณะแรกเรียกวา อักษรฝกขาม เปนอักษรที่ใชเปนทางการ
อีกลักษณะหนึ่งคือ ตัวเมือง หรือ ตัวธรรม เปนอักษรที่ใชเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับศาสนา
(ประดิษฐ สรรพชาง อางถึงใน รณชิต แมนมาลัย, 2536)
2.วัฒนธรรมทางดานขนบธรรมเนียมประเพณี
ลานนามีรูปแบบขนบธรรมเนียมประเพณีที่เปนเอกลักษณเฉพาะถิ่นที่สําคัญอยูมากมาย
มณี พยอมยงค (2524:1-32) ไดสรุปถึงประเพณีที่สําคัญของลานนา ในรอบ 12 เดือนไวดัง
นี้
1. ประเพณี เดื อ นเจ็ ด เหนื อ (ประมาณเดื อ นเมษายน) ประเพณี ที่ สํ าคั ญ ในเดื อ นนี้ คื อ
ประเพณี ที่เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องวันปใหมหรือวันสงกรานตในภาคอื่นๆ ซึ่งประเพณีนี้ใชเวลา
4 วัน โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 13 – 16 เมษายน โดยมีลําดับวันดังนี้
1.1 วัน ที่ 13 เมษายน ชาวล านนาเรีย กวาวัน สั งขารลอ ง เป น วั น ที่ จ ะเริ่ม ทํ าความ
สะอาดบานเรือน ทําพิธีสะเดาะเคราะห สระผมไลเสนียดจัญไร
1.2 วันที่ 14 เมษายน ชาวลานนาเรียกวา วันเนา เปนวันที่ไมควรทําบาป ควรทําแต
ความดี และสิ่งที่เปนกุศล โดยสวนใหญชาวลานนามักจะรวมประเพณี การกอ
พระเจดียทราย การขนทรายเขาวัด ทําความสะอาดวัดวาอาราม ทําตุง(ธง) ไป
ถวายสักการะพระพุทธรูปในวัด
1.3 วั น ที่ 15 เมษายน ชาวล า นนาเรี ย กว า วั น พญาวั น โดยในวั น นี้ ช าวล า นนาจะ
ประกอบกิจกรรมการไปรดน้ําดําหัวผูใหญเพื่อขอพร นอกจากนั้นยังมีการไหวครู
ของศิ ลป น พื้ น บ าน ซึ่ งเรีย กวา เลี้ ยงครู ถ าไม ทํ าในเดื อนนี้ ตอ งเลื่ อนไปทํ าใน
เดือน 9
1.4 วันที่ 16 เมษายน ชาวลานนาเรียกวา วันปากป โดยในวันนี้ชาวลานนาถือวาเปน
วันขึ้นปใหม มักจะประกอบพิธีสะเดาะเคราะหตางๆ เพื่อเริ่มปใหมดวยความเปน
ศิริมงคล
2. ประเพณีเดือนแปดเหนือ (ประมาณเดือนพฤษภาคม) ประเพณีที่สําคัญของชาวลานนา
ในเดือนนี้ ไดแก การนมัสการพระธาตุเจดียตางๆ เชน พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุหริภุญไชย
พระธาตุแชแหงเปนตน และในชวงเดือนนี้ชาวลานนายังประกอบกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาอีก
ดวย
3. ประเพณีเดือนเกาเหนือ (ประมาณเดือนมิถุนายน) เปนเดือนที่เขาสูฤดูกาลเกี่ยวกับการ
เกษตร ชาวลานนาจึงมักจะมีการจัดเตรียมเครื่องมือที่ใชในการเกษตร และการทํากิน
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4. ประเพณีเดือนสิบเหนือ (ประมาณเดือนกรกฎาคม) ระยะนี้เปนเวลาที่ชาวนาเริ่มหวาน
กลาและไถนากัน และเปนระยะเวลาที่พระสงฆจะเขาพรรษา ถาปใดเดือนสิบ มี 2 ครั้ง การเขา
พรรษาของพระสงฆจะตรงกับเดือนสิบ ครั้งที่ 2 กิจกรรมที่ชาวลานนานิยมกระทําในเดือนนี้คือ
การทําอาหารถวายพระในวันเขาพรรษาบางครัวเรือนนิยมทําพุมดอกไมไปถวายวัด และทางวัดจะ
นําพุมดอกไมนี้ไปขมาคารวะพระเถระผูใหญในวัดตางๆ
5. ประเพณีเดือนสิบเอ็ดเหนือ (ประมาณเดือนสิงหาคม) ประเพณีที่สําคัญในเดือนนี้ไดแก
ประเพณีแฮกนา ซึ่งเปนประเพณีที่ทําขึ้นเพื่อบูชาแมโพสพในนาของตน เจาของนานิยมเอาเครื่อง
พลีกรรม เชน ขาวปลาอาหารผลไม นําไปวางไวบนแทนกลางทุงนาและกลาวคําบูชาแมโพสพให
ดูแลรักษาไรน าของตน จากนั้น ก็จะหาไมไผสูงดัดมาทั้งสํานึกไวตรงแทนบูชา เพื่อเปน เครื่อง
หมายใหผูที่ผานไปมาทราบวา นาแปลงนี้เจาของไดทําการบูชาแมโพสพแลว
6. ประเพณีเดือนสิบสองเหนือ (ประมาณเดือนกันยายน) ประเพณีในเดือนนี้นิยมการทํา
บุญอุทิศหาผูตาย ทางลานนาเรียกวา จาคะขาว ชาวลานนาจะทําอาหารและเครื่องไทยทานนําไป
ถวายวัด
7. ประเพณีเดือนเกี๋ยง (ประมาณเดือนตุลาคม) ชาวลานนานิยมทําบุญสลากภัตร ซึ่งชาว
ลานนาเรียกวา กิ๋นกวยสลาก ชาวบานจะทํา กวยสลาก (ตะกราใสเครื่องไทยทาน) นําไปเขารวม
กิจกรรมในวัด
8. ประเพณีเดือนยี่เหนือ (ประมาณเดือนพฤศจิกายน) ประเพณีในเดือนนี้เปนประเพณีที่
เกี่ยวกับการลอยกระทง วันขึ้น 12-13-14 ค่ํา ชาวบานจะชวยกันทํากระทงเล็กกระทงใหญ โดย
แยกประเภทกระทงเล็กเปนกระทงสวนตัวและครอบครัว กระทงใหญ (กระทงหลวง) เปนกระทงที่
จัดทําขึ้นดวยความสามัคคีของวัดและบาน แตละวัดประกวดแขงขันความงามกันในดานศิลปะ
ปจจุบันไดจัดขึ้นเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว
9. ประเพณีเดือนสามเหนือ (ประมาณเดือนธันวาคม) ประเพณีในชวงเดือนนี้เปนชวงฤดู
แหงการเกี่ยวขาว เก็บขาวเขาสูยุงฉาง ประเพณีที่สําคัญในเดือนไดแก ประเพณีฮองขวัญขาว(เรียก
ขวั ญ ข าว) เป น ประเพณี ก ารทํ าสั งเวยแม โ พสพ ผู ป ระกอบพิ ธี ต อ งจั ด เตรี ย มเครื่ อ งสั งเวยซึ่ ง
ประกอบดวยดอกไม ธูปเทียน เหลาไห ไกคู ขาวสุกใสถาดบูชาแกแมโพสพ พรอมทั้งขอเชิญแม
โพสพมารักษาขาวปลา อาหาร อยาใหสิ่งอื่นมาเบียดเบียน
10. ประเพณีเดือนสี่เหนือ (ประมาณเดือนมกราคม) ประเพณีที่สําคัญไดแก การทาน คือ
การนําขาวจี่และขาวหลามไปถวายพระ นอกจากนั้นยังมีประเพณี กองขาวเปลือก และกองขาวสาร
คือการนําขาวเปลือกหรือขาวสารแตละบานมากองรวมกันตามศรัทธาเพื่อถวายวัด
11. ประเพณีเดือนหาเหนือ (ประมาณเดือนกุมภาพันธ) ประเพณีที่สําคัญไดแก ประเพณี
ปอยหลวง เปนประเพณีที่เกี่ยวกับการฉลองถาวรวัตถุของวัด เชน โบสถ วิหาร มีการฉลองอยาง
ครึกครื้น นอกจากนั้นยังมี ประเพณีตั้งธรรมหลวง หรือการฟงเทศนมหาชาติ
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12. ประเพณีเดือนหกเหนือ (ประมาณเดือนมีนาคม) ประเพณีที่สําคัญไดแก ประเพณีขึ้น
พระธาตุ เปนประเพณีที่เกี่ยวของกับวันมาฆบูชา ซึ่งเรียกวาประเพณีเดือนหาเปง ชาวลานนานิยม
เดิ น ทางไปนมั ส การพระธาตุ ที่ สํ าคั ญ ต างๆ นอกจากนั้ น ยั งมี ป ระเพณี ปอยหน อ ย ซึ่ งเป น งาน
บรรพชาอุปสมบทสามเณร
3.วัฒนธรรมทางดานการดนตรี
ดนตรีของลานนาเปนดนตรีที่เกาแก มีวิวัฒนาการมาเปนลําดับทั้งในดานเครื่องดนตรีและ
การประสมวง ปจจุบันไดรับการเผยแพรจนเปนที่แพรหลาย หลักฐานทางประวัติศาสตรที่เกี่ยว
ของกับดนตรีของลานนามีไมมากนัก เทาที่คนพบไดปรากฎอยูในตํานานเมืองเชียงใหมฉบับใบ
ลานและในศิลาจารึกวัดพระยืนสมัยหริภุญไชย (ธีรยุทธ ยวงศรี, 2530)
1.1 เครื่องดนตรีลานนา เครื่องดนตรีในลานนาแบงออกไดเปน 4 ประเภทคือ
3.1.1 ประเภทเครื่องดีด ประกอบดวย
3.1.1.1 เป ย ะหรื อ เพี ย ะ เครื่ อ งดนตรี ช นิ ด นี้ เป น เครื่อ งดนตรี ที่ เก าแก จั ด อยู ใ น
ประเภทพิณชนิดหนึ่ง สันนิษฐานวาพัฒนามาจากพิณน้ําเตาสายเดียว
3.1.1.2 ซึ ง เป น เครื่องดี ด มี ลัก ษณะคล ายกระจับ ป ของภาคกลาง ซึ งลานนามี
ความหนาประมาณ 2-2.5 นิ้ว ทําจากไม ซึงมี 3 ขนาด คือซึงเล็ก ซึงกลาง
และซึงใหญ โดยทั่วไปมีสาย 4 สาย
3.1.2 ประเภทเครื่องสี เครื่องดนตรีประเภทสีของลานนาคือ สะลอ มีรูปรางคลายซอ
อูทางภาคกลาง แตกตางกันที่หนาสะลอทําดวยไมและสายทําจากลวด คันชักแยกอิสระจากตัวสะ
ลอ สวนหน าซออูทําจากหนัง สายทําดวยไหมหรือเอ็น คัน ชักอยูระหวางสายทั้งสองเสน ไม
สามารถแยกออกมาจากตัวซออูได สะลอทั่วไปมี 3 ขนาดคือ สะลอเล็ก สะลอกลาง และสะลอใหญ
สะลอเล็กและสะลอกลางประกอบดวยสาย 2 เสน คือสายเอกกับสายทุม สะลอใหญประกอบดวย
สาย 3 เสน คือสายเอก สายกลาง และสายทุม
3.1.3 ประเภทเครื่องตี เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีของลานนาส วนใหญ จะเป น
เครื่องดนตรีประเภทกลอง อันไดแก
3.1.3.1 กลองปูจา(กลองบูชา) เปนกลองที่ใชในพิธีกรรมโดยใชตีในวันศีล (วัน
พระ) มี ลั ก ษณะเป น กลองสองหน า ขนาดใหญ ชุ ด ของกลองปู จ า
ประกอบดวยกลองขนาดใหญหนึ่งใบ และขนาดเล็ก 3 ใบ
3.1.3.2 กลองแอว เปนกลองที่ใชตีในวงตึ่งโนง เพื่อบรรเลงประกอบการฟอน
พื้นเมืองลานนา หรือนําขบวนแหครัวตาน(ครัวทานเปนเครื่องไทยทานที่
ชาวบานมีจิตศรัทธานําไปถวายวัด)
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3.1.3.3 กลองหลวง เปนกลองที่พัฒนามาจากกลองแอวมีขนาดใหญและยาวมาก
เปนพิเศษ ปจจุบันชาวลานนาในจังหวัดลําพูนและจังหวัดเชียงใหมนิยม
นํามาตีแขงกัน
3.1.3.4 กลองปูเจ เปนกลองกนยาวของชาวไทยใหญมีรูปรางคลายกลองแอว แต
มีขนาดเล็กกวา สามารถสะพายบาตีได
3.1.3.5 กลองซิ่งมอง (กลองยาว) มีลักษณะเชนเดียวกับกลองยาวทางภาคกลาง
จะแตกตางกันในดานรูปแบบของการดําเนินจังหวะ
3.1.3.6 กลองตะหลดปด (กลองตะโล็ดโปด) มีลักษณะเปนกลองสองหนารูปทรง
กระบอก ใชตีประกอบในวงตึ่งโนงเขาชุดกับกลองแอว
3.1.3.7 กลองเตงทิ้ง มีลักษณะรูปรางคลายตะโพนมอญใชในวงปาด(ปพาทยพื้น
เมือง)
3.1.3.8 กลองแสะ เปนกลองที่มีรูปรางคลายรํามะนา แตขึงหนังไวสองหนาตรึง
ไวดวยหมุ ด มี ขนาดตั้ งแต เส น ผาศู น ยก ลาง 30 เซนติเมตร แตเดิ มนั้ น
กลองแซะใชประกอบการฟอนดาบฟอนเจิง
3.1.3.9 กลองโปงปง เปนกลองที่มีลักษณะคลายกับตะโพนไทยภาคกลาง กลอง
ชนิดนี้ใชบรรเลงในวงสะลอซอซึง
3.1.3.10 กลองสะบั ด ชั ย เป น กลองขึ ง หนั ง สองหน า แต ก อ นใช ตี ใ นยามศึ ก
สงคราม ปจจุบันนํามาใชตีแสดงเพื่อความบันเทิง
3.1.4 ประเภทเครื่องเปา
3.1.4.1 ขลุยลานนามีลักษณะคลายกันกับขลุยทางภาคกลางแตกตางกันตรงที่ขลุย
ลานนาไม มี รูนิ้ ว ค้ํ า ขลุ ย ล านนานิ ยมใช ข ลุ ย ขนาดเล็ ก ซึ่ งใกล เคี ยงกั บ
ขลุยหลิบมีเสียงสูง นิยมใชประกอบในวงสะลอซอซึง
3.1.4.2 ป เปนเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมลิ้นอิสระ (Free-Reed Aerophone)
มีลิ้นโลหะเปนตัวที่ทําใหเกิดเสียง หลักการนี้เปนหลักการเดียวกันกับที่
ใช ในแคนทุ ก ชนิ ด ในหี บ เพลงปาก (Harmonica) และในหี บ เพลงชั ก
(Accordion) ชาวลานนานิยมเลนและฟงปคราวละหลายเลาพรอมกัน ดัง
นั้นปจึงบรรเลงพรอมกันเปนชุดหรือสํารับ ซึ่งภาษาลานนาใชคําวา ปจุม
ในอดีตนั้นนิยมบรรเลงครั้งละ 3 เลา เรียกวา ปจุมสาม ตอมาในภายหลังมี
ผูทําขนาดเล็กพิเศษเพิ่มเขาไปจึงทําใหเกิดปจุมสี่ และนิยมใชในปจจุบัน
3.1.4.3 แน เปนเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลม ลิ้นคู(Double-Reed Aerophone)
ซึ่งมีลิ้นทําดวยใบตาลหรือใบลานชนิดบางประกบกัน 2 ชิ้นเปนตัวบังคับ
ลมใหกระเพื่อมจนเกิดเสียง แนเปนเครื่องเปาประเภทเดียวกับปไฉน ป
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ชวา และปมอญ บทบาทของแนใชสําหรับการบรรเลงในวงตึ่งโนง ซึ่ง
ใชสําหรับประกอบการฟอนและแหครัวตาน อีกทั้งยังใชบรรเลงในวง
ปาด ซึ่งใชประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวกับงานศพและการฟอนผี
3.2 การประสมวงและโอกาสในการแสดง(รณชิต แมนมาลัย, 2536)
3.2.1 วงปาด (ปพาทยลานนา) เปนวงดนตรีที่ไดรับอิทธิพลมาจากวงปพาทยของ
ภาคกลาง วงดนตรี ป ระเภทนี้ ใ ช ป ระกอบพิ ธี ก รรมเป น ส ว นใหญ เช น ประกอบพิ ธี ศ พและ
ประกอบการฟอนผี ปจจุบัน วงปาดไดรับอิทธิพลจากวงดนตรีสากล ดังนั้นจึงไดนําเครื่องดนตรี
สากล เชน กีตาร แซกโซโฟน เขามาประสมดวยและเปนที่นิยมกันทั่วไปอีกดวย
3.2.2 วงตึ่ งโนง เป น วงดนตรี ที่ ใ ช สํ าหรับ บรรเลงนํ าขบวนแห ค รั ว ทานหรื อ
ประกอบการฟอนในงานพิธีหรือการแสดงตางๆ เชน งานปอย พิธีตอนรับบุคคลสําคัญ การแสดง
ในงานเลี้ยงขันโตก การประสมวงตึ่งโนงในบางทองที่ โดยเฉพาะที่จังหวัดลําปาง มีการใชกลอง
เตงทิ้งเขามาแทนกลองแอว ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากมีความสะดวกในการขนยายเครื่องดนตรี หรือไม
มีกลองแอว จึงจําเปนตองใชกลองเตงทิ้งแทน
3.2.3 วงทึดโมง เปนวงดนตรีที่พัฒนามาจากวงตึ่งโนง โดยนํากลองหลวงเขามา
แทนกลองแอว และนําฆองโหมงเขามารวมบรรเลงเพิ่มขึ้นอีก 5-7 ใบ วงทึดโมงเปนวงดนตรีที่
นิยมบรรเลงในหมูชาวยอง เขตจังหวัดลําพูน บทบาทของวงดนตรีประเภทนี้มีเชนเดียวกันกับวง
ตึ่งโนง
3.2.3 วงป จุม เป นวงดนตรีที่ ประสมวงดวยปเป น หลั ก ใช ประกอบการ ซอ
(การขับรองพื้นเมือง) การบรรเลงวงปจุมนั้นสวนใหญบรรเลงในโอกาสสําคัญเชน งานรื่นเริง งาน
ฉลอง งานประเพณีตางๆ การประสมวงปจุมในอดีตใชเฉพาะปอยางเดียวเทานั้นไมมีเครื่องดนตรี
ประเภทอื่นประสม แตในปจจุบันมีการนําเอาซึงเขารวมประสมวงดวย
2.แนวคิดเรื่องกลอง
2.1 ความสัมพันธระหวางกลองกับวิถีชีวิตมนุษย
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2531:59) ไดใหความหมายของ
กลอง วา “เครื่องดนตรีทําดวยไมเปนตน มีลักษณะกลม กลวง ขึงดวยหนัง มีหลายชนิด”
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พิชิต ชัยเสรี (อางถึงในรณชิต แมนมาลัย, 2536:43-44) ไดกลาววา
…เสียงกลองใชวาจะเปนเสียงที่ดังตึงตังเพียงอยางเดียว เสียงกลองเปนเสียงที่มี
วิญญาณ โดยเฉพาะถาเปนเสียงกลองที่เกิดจากการบรรเลงของนักดนตรีที่มีความสามารถ…
รณชิต แมนมาลัย (2536:45) ไดใหความหมายของกลอง ดังนี้
กลองเปนเครื่องดนตรีที่ใชตี(โดยใชมือหรืออุปกรณอื่นชวย) หรือกระทบใหเกิด
เสียง ลักษณะของการเกิดเสียงตองอาศัยการสั่นสะเทือนของหนังหนากลอง (หนังที่ขึงยึดติดไวกับ
ตัวกลอง)โดยมีตัวกลอง (หรือหุนกลอง) เปน เครื่องกําธรเสียง(Resonator) ตัวกลองทําจากวัสดุ
ตางๆ เชน โลหะ ไม และวัสดุอื่นๆ
การสรางกลองตองมีความประณีต และใหความสําคัญตอวัสดุอุปกรณที่นํามาใช
ในการสรางกลอง การสรางกลองบางชนิดตองมีพิธีกรรมประกอบ อาทิ กลองปูจา กลองบางชนิด
มีบทบาทในการตีเพื่อการสื่อสาร หรือตีใหหึกเหิมในสนามรบ อาทิ กลองสะบัดชัย กลองบางชนิด
ใช ตีป ระกอบในพิ ธี ก รรม อาทิ ตะโพน และกลองบางชนิ ด ใช ในการตี ป ระสมวงดนตรี หรื อ
ประกอบการแสดง
บุญสง ศิริฤทธิจันทร (ม.ป.ป.:5) ไดกลาววา
เครื่องดนตรีประเภทเคาะถือวาเปนกลุมเครื่องดนตรี ที่เกิดมากอนเครื่องดนตรีกลุมอื่นๆ
เครื่องเคาะเริ่มตั้งแต การเคาะหิน การเอากอนหินมากระทบกัน การเคาะไม การเคาะไมไผ การ
เคาะกระดูก ไมที่เคาะถามีโพลงหรือทําใหกลวงเขาใน เสียงที่เคาะก็ดังใสกังวาน เมื่อเอาหนังสัตว
มาปดหัวปดทาย หรือปดดานเดียว ใชมือตี ใชไมตี เสียงกลองก็เริ่มมาแตบัดนั้น
คนในสมัยกอนมีความผูกพันอยูกับธรรมชาติอยางใกลชิด กลองจึงถูกนํามาตีเพื่อพิธีกรรม
ตางๆ นอกเหนือจากการตีเพื่อความสนุกสนาน ดวยอํานาจของเสียงกลองซึ่งสามารถไดยินไกล
การตีกี่ครั้งดวยความถี่หาง เบาคอย ยอมจะสามารถตีบอกเพื่อการเคลื่อนทัพไปในทิศทางตางๆได
เสร็จศึกมีชัย เสียงกลองก็เขามารวมฉลองอยางกลองสะบัดชัย ถือไดวา กลองเปนเครื่องมือสื่อสาร
ที่สําคัญ สมเด็จพระยาดํารงราชานุภาพ ไดทรงอธิบายไวในหนังสือสาสนสมเด็จ ตอนหนึ่งวา
“ การใชกลองนั้น เคยอานหนังสือเขาแตงพรรณาถึงประเพณีของชาว อัฟ
ริกาวาทุกตําบลมีกลองสัญญา(สัญญาณ)ไวบนที่สูง เชน ยอดภูเขาในตําบล
นั้น เวลามีเหตุก็ตีกลองสัญญา บอกใหรูกัน แมจนถึงตางบานตางเมืองได
รวดเร็วนัก และมีเพลงที่จะตีใหรูรายการ เปนตนวา ศัตรูมาทางนั้น ใหไป
ชวยตอสูกัน ที่นั่น ที่นี่ เปนตน บางแหงใชไมทอนรวง (อยางที่เกาะบาหลี)
บางแหงใชกลองขึงดวยหนังสัตว พิเคราะหดูกลองขนาดเล็กลงมาเชน กลอง
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ชนะ กลองอิ น ทเภรี ก็ ใ ช เป น กลองสั ญ ญา น าสั น นิ ษ ฐานวา มู ล ของ
กลองใชเปนเครื่องสัญญา เอาเขามาเลนกับเครื่องดนตรีปพาทยตอเมื่อภาย
หลัง ถึงฆอง กังสดาล มูล ก็ใชตีเปนสัญญา เหมือนกัน ”
ในอดีตมนุษยไดใชกลองตีประกอบพิธีกรรม การรองเพลง เตนรํา และตีเพื่อใหความ
บันเทิงตางๆ แมแตในปจจุบันก็ยังปรากฎวามีการใชกลองตีในโอกาสตางๆ อยูโดยทั่วไป จากการ
ที่มนุษยใชกลองในโอกาสตางๆดังกลาว ทําใหกลองมีบทบาทสําคัญตอวิถีชีวิตของมนุษยที่สําคัญ 2
ประการคือ(รณชิต แมนมาลัย, 2536:47-54)
1. บทบาททางดานดนตรีวิทยา
1.1 กลองเปนองคประกอบทางดานจังหวะ อันเปนองคประกอบพื้นฐานที่
สําคัญของดนตรี
1.2 กลองเปนองคประกอบทางดานทํานองและเสียงประสาน
2. บทบาททางดานมานุษยวิทยา กลองมีความสัมพันธใกลชิดกับวิถีชีวิตมนุษย
ตั้งแตเกิดจนตาย ดังนั้นกลองจึงมีบทบาทในสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย อันไดแก
2.1 กลองมีหนาที่ในสังคม โดยทําหนาที่ไดแกการเปนสัญลักษณทางความ
เชื่อ การบรรเลงประกอบพิธีกรรม การเปนเครื่องบูชา เปนเครื่องมือสื่อสาร การใหความบันเทิง
และการแขงขันกัน เปนตน
2.2 กลองสามารถแสดงใหเห็นถึงวิวัฒนาการในสังคมและวัฒนธรรม กลอง
เปนเครื่องดนตรีที่มีพัฒนาการมาเปนลําดับ ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการกลองจึงทําใหทราบ
ถึงวิวัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมไปดวยกลองกับวิถีชีวิตคนไทย นับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบนั
กลองไดเขามามีบทบาทในวิถีชีวิตของคนไทย ดังจะเห็นไดจาก คําผญา (คติชนเกา ในภาคเหนือ)
ที่กลาววา
“…ไดยินเสียงฆอง เสียงกลองไดยินเสียงมอง(กระเดื่อง)ตําขาว
ไดยินเสียงตุเจา(พระสงฆ)เทศนธรรม นั้นคือเสียงสวรรค….”
(ประชุม บุญนอม, 2543:77)
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บทบาทของกลองในดานการสังคีตนั้น ในประเทศไทยไดมีการสันนิษฐานถึงที่
มาของกลอง ดังจะเห็นไดจากสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ(ส. พรายนอย
2543:365)วา
“ กลองนั้นเปนของชนชาติไทย มีมาตั้งแตดั้งเดิมทั้งไทยใหญและไทยนอย
ไมเกี่ยวแกเครื่องสังคีตที่ขึ้นหนังวา “กลอง” ทุกอยาง ถึงทับและโทนก็เรียก
ว ากลอง น าจะมี แ ต ไ ทยสยามที่ แ ปลงชื่ อ กลองบางอย างไปเรี ย กตามชาว
อินเดีย เมื่อไดเครื่องสังคีตของพวกนั้นมาเลนละครและมโหรีที่ไมไดเปลี่ยน
ชื่อก็คงเรียกวา กลองอยูตามเดิม ”
ได มี ก ารสรุ ป ความสั ม พั น ธ ร ะหว างกลองกั บ วิ ถี ชี วิ ต ไทย (รณชิ ต แม น มาลั ย ,
2536)ไวดังนี้
1. กลองเปนสัญลักษณทางความเชื่อ กลองของไทยที่เกี่ยวของกับความเชื่อตางๆ
นั้น มีหลายชนิด ไดแก
1.1 บั ณ เฑาะว เปน กลองที่ ไทยได รับอิ ทธิพ ลมาจากอิน เดีย มี ลักษณะเป น
กลองสองหนา ตัวกลองทําดวยไม ตรงกลางเปนเอวคอด มีลักษณะคลายนาฬิกาทราย มีสายโยงเรง
เสียง ตรงที่คอดมีหลักลักษณะคลายเจดีย ทําดวยไมหรืองาชาง ปลายหลักมีเชือกผูก ปลายเชือก
ดานหนึ่งผูกไวกับตุม กลองชนิดนี้ใชไกวโดยการพลิกขอมือใหลูกตุมแกวงกระทบกับหนากลอง
บัณเฑาะวใชบรรเลงประกอบการขับไมในงานพระราชพิธี
1.2 ตะโพน เปนกลองที่ใชประสมวงปพาทย เพื่อบรรเลงเพลงหนาพาทยมี
ลักษณะเปนกลองที่ขึงหนังสองหนา มีเทาสําหรับตั้งพื้น นักดนตรีไทยสวนใหญเคารพนับถือวา
เปนครูหรือเปนสัญลักษณแทน พระประคนธรรพ พิธีการไหวครูดนตรีไทย นิยมจัดที่สําหรับตั้ง
ตะโพนเพื่อบูชาดวย
1.3 กลองโนราหและทับ(โทน) ที่ใชในวงดนตรีประกอบการแสดงโนราห
ของชาวใต ก็เปนสัญลักษณทางความเชื่อเกี่ยวกับครูเชนเดียวกับตะโพน
2. กลองมีบทบาทในการประสมวง ในภูมิภาคตางๆของประเทศไทยมีการใช
กลองตีเพื่อใหความบันเทิงและประสมวงดนตรี ซึ่งแตละภูมิภาคใชกลองแตกตางกันออกไปตาม
ทองถิ่นเชน
2.1 ภาคเหนือ มีการคิดประดิษฐกลองโดยอาศัยภูมิปญญาชาวบานแบบตางๆ
แตกตางกันออกไป กลองที่สําคัญไดแก กลองซิ่งมอง (กลองยาว) ใชตีในขบวนแหครัวทานและตี
ใหความบันเทิงตางๆตามงานรื่นเริง เปนตน
2.2 ภาคกลาง ได ใ ช ก ลองชนิ ด ต า งๆเข า ประสมวงดนตรี ซึ่ ง มี อ ยู ห ลาย
ประเภท เชน โทน รํามะนา เขาประสมวงเครื่องสายและวงมโหรี ตะโพน กลองทัด ประสมวงป
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พาทยเพื่อประกอบการแสดงโขนละคร นอกจากนี้ยังมีการใชกลองยาวตีนําขบวนแหตางๆในงาน
บุญ และงานรื่นเริงตางๆ
2.3 ภาคอีสาน ชาวบานนิยมนํากลองตุม (กลองสองหนาขึงดวยหนัง) มาตีแห
ในงานรื่นเริง ตอมาไดนํากลองตุมและโทนเขาประสมวงในวงโปงลางเพื่ อประกอบการแสดง
ฟอนรํา
2.4 ภาคใต มีกลองประกอบการละเลนหลายชนิด เชน กลองตุกและทับใชตีใน
วงปพาทยชาตรีและการแสดงโนราห
3. กลองมีบทบาทในพิธีกรรม วิถีชีวิตของคนไทยมีความผูกพันกับพิธีกรรมเปน
อยางมาก ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากความเชื่อที่ถายทอดกันมา ซึ่งบางอยางไดสืบทอดกันมาจนเปนขนบ
ธรรมเนียมและประเพณีที่สําคัญ
ในภาคเหนือมีประเพณีการตีกลองปูจา เพื่อประกอบการเทศน การสวดมนตของ
พระ นอกจากนั้นยังมีการตีกลองเตงทิ้งประสมวงปาด เพื่อประกอบพิธีกรรมในการฟอนผี อันเปน
ประเพณีสําคัญ
4. กลองเปนเครื่องบูชา ในเขตภาคเหนือของไทย ตามวัดตางๆนิยมตีกลองหลวง
และกลองปูจา เพื่อเปนการบูชาตอเทวดาหรือตีเพื่อเปนพุทธบูชา นอกจากนั้นยังใชเสียงกลองเปน
สื่อในการบอกกลาวตอเทวดาเกี่ยวกับการจัดงานบุญ ทั้งนี้เพื่อใหเทวดาทราบและอํานวยพรใหการ
จัดงานเปนไปโดยสะดวกปราศจากอุปสรรค
5. กลองเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
5.1 การตีกลองเพื่อบอกเวลา อาทิ กลองเพล
5.2 การตีกลองเพื่อรองทุกข อาทิ กลองวินิจฉัยเภรี เปนกลองที่แขวนไวใหผูที่
เดือดรอน หรือมีอธิกรณจะทูลเกลาฯ ถวายฎีกา ก็จะตีใหพระมหากษัตริยทรงทราบเพื่อเสด็จออกรับฎีกา

5.3 การตีกลองเพื่อบอกเหตุฉุกเฉินและเรียกประชุม ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน
ในเขตลานนานิยมใชกลองปูจา ดังนั้นจึงมีบางคนเรียกวากลองอุนเมือง เพราะเปนกลองที่ทําให
ประชาชนหรือบานเมืองสงบสุขรมเย็น
6. กลองมีบทบาทในการแขงขัน ทางภาคเหนือของไทยมีการแขงขันการตีกลอง
กันอยางแพรหลาย ปจจุบันมีการแขงขันตีกลองกันเกือบทุกประเภท การแขงขันตีกลองเปนสิ่งที่
อยูในวิถีชีวิตของชาวลานนามาแตเดิม ซึ่งเนื่องมาจากในสมัยกอนเวลามีงานปอย(งานบุญ)ชาวบาน
นิยมใชกลองเหลานั้นเขารวมขบวนและหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการแหมักจะนํากลองมาตีฟงเสียง เพื่อ
ทดสอบเสียงกลองซึ่งเรียกวา การโฮมกลอง จนกลายเปนการแขงขันกันสืบตอมา
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2.2. กลองในวัฒนธรรมดนตรีลานนา
กลองที่ สํ าคั ญ ในล านนาและยั ง มี ก ารใช ง านอยู ใ นป จ จุ บั น แบ งออกได เป น 2
ประเภท คือ กลอง สองหนา และกลองหนาเดียว (ธีรยุทธ ยวงศรี, 2530:33-39) ดังนี้
2.2.1 ประเภทกลองสองหนา
1. กลองปูจา ในสมัยกอนเปนกลองประจําเมือง เนื่องจากกลองชนิดนี้ใชตีบอก
เหตุและบอกขาวตางๆ จึงทําใหชาวบานมีความรูสึกสบายใจบานเมืองสงบสุข ปจจุบันกลองปูจา
เปนกลองประจําวัดตั้งอยูกับที่ มีบทบาทหลักในการตีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา มีลักษณะเปน
กลองชุด ชุดหนึ่งประกอบดวย กลอง 2 ชนิดคือ
1.1 กลองปูจา จํานวน 1 ลูก
1.2 ลูกตุบ มีลักษณะเหมือนกลองปูจาแตมีขนาดเล็กกวามากจํานวน 3 ลูก
การตีใชผูตี 2 คน คนหนึ่งตีดานหนา โดยใชไมคอนอีกคนตีดานหลังโดยใชไม
แสะ จังหวะการตีที่สําคัญคือ เสือขบตุ สาวหลับเตอะ และลองนาน
2. กลองตะหลดปด เปนกลองสองหนาขึงดวยหนังมีสายเรงเสียง หุน กลองมี
ลักษณะเปนทรงกระบอกคลายกลองสองหนาทางภาคกลาง แตกลองตะหลดปดมีขนาดเล็กกวา
ชาวล านนานิ ย มใช ก ลองตะหลดปด นิ ย มตี เข าชุ ด กั บ กลองแอวหรือ กลองหลวงในวงตึ่ งโนง
ประกอบการแหครัวทาน และประกอบการฟอนพื้นเมืองลานนา
ตัวกลองทําดวยไมเนื้อแข็ง เชนไมขนุน ขุดภายในกลองมีเสนผาศูนยกลางของ
หนากลองดานหนาใหญประมาณ 20 เซนติเมตร และดานหนาเล็กประมาณ 17 เซนติเมตร ความ
ยาวกลองประมาณ 80 เซนติเมตร นิยมแขวนติดกับกลองแอวและใชไมตีโดยมีปุมกลมตรงปลายไม
3. กลองโปงปง เปนกลองสองหนาขึงดวยหนัง มีสายเรงเสียงและมีขาตั้ง มีรูป
รางคลายตะโพนในวงปพาทยไทย กอนที่จะบรรเลงจะตองนําจากลองมาติดไวที่หนากลองเพื่อถวง
เสียงใหเหมาะสม กลองชนิดนี้นิยมใชบรรเลงในวงสะลอ ซอ ซึง เพื่อประกอบการซอและบรรเลง
4. กลองเตงทิ้ง เปนกลองสองหนา ขึงดวยหนัง มีสายเรงเสียงและมีขาตั้งคลาย
ตะโพนมอญ การสรางไมประณีตเทาตะโพนมอญ กอนที่จะบรรเลงจะตองติดจา (ขาวเหนียวผสม
ขี้เถา) ไวที่หนากลองเพื่อถวงเสียงเชนเดียวกับตะโพนไทยและตะโพนมอญ กลองเตงทิ้งนิยมใช
บรรเลงในวงปาด
5. กลองสะบัดชัย เปนกลองสองหนาขึงหนังดวยหมุด ประกอบกันเปนชุดมีอยู
ดวยกัน 3 ประเภทคือ
5.1 ประกอบดวยกลอง 3 ลูกหนังตรึงดวยหมุดปลอยปลายหมุดยาวออก
มา ลูกใหญหนากวางประมาณ 50 เซนติเมตร ตัวกลองทําดวยไมยาวประมาณ 18 เซนติเมตร ลูก
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เล็ ก 2 ลู ก มี ค วามยาวลู ก ละ 18 เซนติ เมตร เส น ผ าศู น ย ก ลางของหน า กลองกว า งประมาณ 24
เซนติเมตร กลองทั้ง 3 ใบแขวนติดกัน มีไมคานสําหรับหามกลอง
5.2 ประกอบดวยกลอง 2 ใบ ตรึงหนังดวยหมุดเชนกัน แตมีการตัดและ
ตกแตงหนังกลองเปนที่เรียบรอย กลอง 2 ใบจะแขวนดวยไมคานเรียงกัน กลองใบเล็กจะแขวนไว
ดานหนา ตอจากนั้นจึงแขวนตอดวยกลองใบใหญและโหมงเปนลําดับ
5.3 ประกอบดวยกลองเพียงใบเดียว เปนกลองขนาดใหญ มีเสนผาศูนย
กลางของหนากลองกวางประมาณ 70 เซนติเมตร ตัวกลองยาว 20 เซนติเมตรยึดติดไวกับไมคาน
สําหรับแบกหาม หรือยกเคลื่อนที่ไดโดยสะดวก ใชตีเพื่อแสดงอวดลีลาของผูตีกลอง
6.กลองมองเซิง เปนกลองขึงหนังสองหนาของชาวไทยใหญมีรูปรางคลายตะโพน
ไทยแตไมมีเทาอยางตะโพน มีเชือกผูกโยงระหวางหนาทั้งสองเพื่อใชสําหรับคลองคอใชมือตีทั้ง
สองหนา กลองชนิดนี้ใชสําหรับตีประกอบการฟอนมองเซิง และนําขบวนแห
2.2.2 ประเภทกลองหนาเดียว
1. กลองซิ่งมอง คือ กลองยาวของภาคกลาง เปนกลองขึงหนาเดียว มีสายสะพาย
บา ชาวลานนาเรียกกลองซิ่งมอง โดยอาศัยคุณลักษณะของเสียงกลองที่บรรเลงรวมกับฆอง กลอง
ซิ่งมองใชสําหรับการแหในงานตางๆเพื่อใหเกิดความรื่นเริง นอกจากนั้นยัง นํามาบรรเลงประกอบ
การฟอนดาบและฟอนเจิงอีกดวย
2. กลองปูเจ เปนกลองขึงหนาเดียว ลักษณะคลายกลองซิ่งมอง แตมีความยาว
มากกวาและมีลวดลายที่ประณีตกวากลองซิ่งมอง กลองปูเจนั้นมีสายสะพายสําหรับสะพายไหล
เพื่อความสะดวกในการตีเชนเดียวกับกลองซิ่งมอง ขนาดกลองปูเจมีความกวางของเสนผาศูนย
กลางหนากลองประมาณ 20-25 เซนติเมตร และมีความยาวประมาณ 80-150 เซนติเมตร กลองปูเจ
นั้นเปนกลองของชาวไทยใหญ ซึ่งชาวลานนารับเขามาใชในโอกาสตางๆ เชน นํามาตีประกอบการ
ฟอนดาบ ฟอนเจิง และเขาขบวนแหครัวตาน
2.3 แนวคิดเรื่องกลองปูจา
กลองปูจา หรือ กลองบูชา เปนกลองที่สรางขึ้นสําหรับถวายวัด เพื่อเปนพุทธบูชา
ตามความเชื่อที่วาเสียงกลองจะดังไปถึงสวรรคชั้นฟา เพื่อใหเหลาบรรดาเทพยดาทั้งหลายเปนสักขี
พยานในการทําบุญทุกๆครั้ง ดังนั้นกลองปูจาจึงมีประจําอยูตามวัดตางๆโดยจะมีการติดตั้งไวใน
หอกลอง และจะไมมีการเคลื่อนยายใดๆ (สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ, 2542:70)
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ลักษณะกลองปูจา
กลองปูจาเปนกลองชุด ประกอบดวยกลองใหญขนาดเสนผาศูนยกลางอยางต่ําประมาณ 1
เมตร สูงประมาณ 2.50 เมตร บางครั้งชาวบานเรียกวากลองตั้ง ทําดวยไมเนื้อแข็ง เชน ไมเต็ง รัง
เจาะกลางให กลวง หุมหนากลองดวยหนังวัว หนังกวาง ปจจุบัน นิยมใชห นังควาย เนื่องจากมี
ขนาดใหญและมีความทนทาน ดานขางจะเจาะรูกลมขนาดประมาณ 3-4 เดือยใสแผนทองเหลือง
ปรุเพื่อระบายอากาศในกลอง
นอกจากนี้ยังมีกลองขนาดยอมอีก 3 ใบ ติดอยูขางๆเรียกวา กลองต็อบ กลองตุบ หรือกลอง
ลูกตุบ แตละใบมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 25-50 เซนติเมตรสําหรับไวตีเพื่อใหเกิดเสียงที่ขัดกัน
ทําใหเกิดทวงทํานองที่ไพเราะ
มงคล เสียงชารี (สัมภาษณ 26 พฤศจิกายน 2545) กลาววา กลองปูจา ลูกตุบทั้ง 3 จะอยู
ทางซายของกลองแม(ใหญ) ซึ่งในสมัยกอนมีกฎกําหนด ในการใชกลอง ตีกลอง และวางกลอง ซึ่ง
กอนหนาที่กลองจะไปใชในเรื่องของการตีบอกเหตุตางๆตีใหอาณัติสัญญาณ ซึ่งเปนเรื่องของสวน
รวม ชาวบานจะมาตีเลนไมได เพลงกลองบางเพลงจะใชเฉพาะประเภทกลอง อยางเชน ถาเปน
กลองที่จะใชเพื่อเจริญสมาธิ เพื่อใหระลึกถึง 84,000 พระธรรมขันธ จะตองใชกลองจัย (ชัยมงคล)
และตีดวยไมแส โดยผูตีจะทองอิติปโสภควาแทนการนับ 1 ถึง 8
อุปกรณในการตีกลองปูจา
ประกอบดวยอุปกรณที่ทําใหเกิดเสียงแตกตาง ไดแก
1. ไมตีใหญหรือกลองตั้ง เปนไมยาวขนาด 1 ฟุตปลายหุมดวยผาใหหนาใชตีให
เสียงทุมกังวาน
2. ไมตีกลองเล็ก หรือกลองตุบ เปนไมกีบเสียงตีเปนแบบฟาดแส เรียกวาไมแสะ
นิยมตีเมื่อมีกิจกรรมสําคัญทางพุทธศาสนา
การตีกลองปูจาจะไมมีการเทียบเสียง แตจะเปนการถวงหนังกลองหรือติดขี้จา
กลองใหเสียงกังวานดวยขาวเหนียวบดกับขี้เถา
รูปแบบการตีกลองปูจา
การตีกลองปูจาที่สมบูรณแบบจะตองมีเครื่องตีอยางอื่นประกอบดวย คือฆอง และฉาบ
โดยทั่วไปจะมี 2 รูปแบบ คือ ชุด 4 และชุด 5(บุญสง ศิริฤทธิจันทร, ม.ป.ป.:7)
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ชุด 4 ประกอบดวย
1. กลองปูจา
2. ฆองใหญ 1 ชุด
3. ฆองโหมง 1 ชุด
4. ฉาบ 1 ชุด
ชุด 5 ประกอบดวย
1. กลองปูจา
2. ฆองใหญ 1 ชุด
3. ฆองโหมง 2 ชุด
4. ฉาบ 1 ชุด

การบรรเลงกลองปูจา
ในการบรรเลงกลองปูจา แตเดิมจะบรรเลงตอนกลางคืน ประมาณ 20.00 น. โดยเพลงทั่ว
ไปที่ใชนั้นมี 4 เพลง(สารานุกรมวัฒนธรรมภาคเหนือ, 2542:72)คือ
1. เพลงเสือขบตุ
2. เพลงสาวหลับเตอะ
3. เพลงลองนาน
4. เมื่อมีงานถวายสลากภัตตจะมีการตีฟาดแสดวย
โอกาศในการบรรเลงกลองปูจา
กลองปูจาจะทําหนาที่สําคัญในชุมชน(ทิวาลักษณ กาญจนมยูร, ม.ป.ป.:6-7)ดังนี้
1.หนาที่ทางการศาสนา
1.1 เพื่อบูชาพระรัตนตรัยและองคพระสัมมาสัมพุทธเจา
1.2 ตี ก ลองบู ช าในเทศกาลต างๆในวั ฒ นธรรมล านนา อาทิ งานบุ ญ ของพระพุ ท ธ
ศาสนา ประเพณีทําบุญสลากภัตต
1.3 ตีในวันขึ้น 7 ค่ํา วันขึ้น 14 ค่ํา วันแรม 14 ค่ํา เพื่อสื่อใหชาวบานรูวาในวันรุงขึ้น
เปนวันธรรมสวนะ เพื่อใหชาวบานไดเตรียมตัวในการเขาวัดทําบุญ
2.หนาที่เปนอาณัติสัญญาณ โดยใชตีเปนอาณัติสัญญาณวาเกิดเหตุการณตางๆขึ้นภายใน
หมูบาน หรือ มีการเรียกประชุมชาวบานในกรณีตางๆ
3.การสรางขวัญและกําลังใจใหกับชาวบาน
3.1ในกรณีที่ประสบภาวะแหงแลงทางการเกษตร ใชตีเพื่อขอฝน
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3.2เมื่ออยูในภาวะวิกฤตตางๆ อาทิ การศึกสงครามในอดีต เพื่อเปนการสราง
ขวัญกําลังใจใหกับชาวบาน
3.ทฤษฎีคุณวิทยา(Axiology)
ทฤษฎีคุณวิทยาหรือ ทฤษฎีคุณคา เปนสาขาหนึ่งของวิชาปรัชญา เปนแนวคิดที่วาดวย
เรื่องธรรมชาติของคุณคา อุดมคติ ในดานความจริง ความดี ความงามและความบริสุทธิ์ทางจิตใจ
ซึ่งความซาบซึ้งในเรื่องคุณคานั้นเปนลักษณะเฉพาะของมนุษย มนุษยเทานั้นที่สามารถเขาใจได
(สุเมธ เมธาวิทยากูล,2534)
ประเภทของคุณคา
สุเมธ เมธาวิทยากูล(2534:68) ไดแบงประเภทของคุณคาออกเปน 2 ลักษณะดังนี้
1. คุ ณ ค า นอกตั ว (extrinsic value) คื อ สิ่ ง หรื อ การกระทํ า ใดๆนั้ น เป น เพี ย งวิ ถี ห รื อ
อุปกรณที่จะนําไปสูจุดมุงหมายสุดทาย ไมมีคุณคาในตัวเอง โดยคุณคานั้นจะอยูที่จุด
หมายสุดทาย
2. คุณคาในตัว (intrinsic value) คือ คุณคาที่ตรงกับจุดสุดทาย หรือเปาหมายของสิ่งนั้น
หรือการกระทํานั้นๆในตัวเอง ไมเปนวิถีหรืออุปกรณนําไปสูสิ่งอื่น มีอุดมคติในตัว
เอง เปนสิ่งสมบูรณในตัวเอง
คุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจมีดานเดียวหรือหลายดาน อาทิ คุณคาของวัตถุ ที่อาจแบงเปน
คุณคาทางเศรษฐกิจ คุณคาทางสุนทรียภาพ หรือ คุณคาทางความคิดอาจแบงออกเปนคุณคาทางเหตุ
ผลและคุณคาทางปญญา
คุณวิทยา แบงไดเปน 2 สาขา คือ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2525)
1. จริยศาสตร (ethics)
2. สุนทรียศาสตร(aesthetics)
จริยศาสตร (ethics)
กีรติ บุญเจือ(2538:3) ไดกลาววา
จริยศาสตรเปนวิชาที่วาดวยความประพฤติดี ซึ่งอธิบายไดดังนี้
ความประพฤติ(conduct) เปนพฤติกรรมที่ผูกระทํามีโอกาสเลือกกระทําของตนเอง เปน
การตัดสินใจโดยเสรี หากความประพฤตินั้นมีมโนธรรมเขามาเกี่ยวของ สอดแทรก จะเรียกวาเปน
ความประพฤติดี
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นอย พงษสนิท(2527:16-26) ไดกลาววา
จริยศาสตรเปนปรัชญาที่เกี่ยวกับชีวิตของคนเราโดยตรง เพราะเปนการศึกษาเกี่ยวกับคุณ
คาของความประพฤติ จริยศาสตรนั้นเปนศาสตรที่วาดวยคุณคาทางธรรมจรรยาของมนุษย โดยการ
ศึกษาใหรูถึงความจริง ซึ่งจะเปนมาตราฐานในการวินิจฉัยวา ความประพฤตินั้นๆ ถูกหรือผิด รวม
ไปถึงการคนหาอุดมคติที่ประเสริฐที่มนุษยควรจะยึดเปนหลัการในการอยูรวมกันพรอมทั้งวิธีการที่
จะชวยใหบรรลุถึงอุดมคตินั้น
ขอบขายของจริยศาสตร แบงไดดังนี้
1. สํ า นึ ก ทางจริ ย ธรรมของมนุ ษ ย (moral consciousness) ครอบคลุ ม เรื่ อ งความถู ก
ต อ ง(rightness) ความผิ ด (wrongness) มโนธรรม (conscience) พั น ธะทางศี ล ธรรม (moral
obligations) สิทธิและหนาที่ (right and duty) มาตราฐานที่ใชเปนหลักในการวินิจฉัยคุณคาของ
พฤติกรรม (moral standards) ความเจริญกาวหนาทางจริยธรรม เปนตน
2. จริยทฤษฎี ไดแก แนวความคิดอันเปนจริยปรัชญาของนักปรัชญาตางๆ
3. การวิเคราะหประเพณี กฎ ศีลธรรมของบุคคล สังคม และสถาบันทางสังคมตางๆ
เพื่อใหเห็นความแตกตางระหวางสิ่งที่เปนอยูและสิ่งที่ควรจะเปน
สถาบันทางจริยธรรม(นอย พงษสนิท,2527:89-91) ไดจําแนกสถาบันทางจริยธรรมไวดังนี้
1. สถาบันครอบครัว เปนสถาบันมูลฐานของรัฐ และเปนสถาบันแหงแรกของทุกชีวิต
และเปนสถาบันที่มนุษยใชชีวิตอยูเปนเวลานานที่สุด สมาชิกในครอบครัวจะไดรับการศึกษาแบบ
อรูปนัย(informal) ครอบครัวเปนศูนยกลางสําคัญในการอบรม สั่งสอน และถายทอดคุณงามความ
ดีในสังคม รวมไปถึงการถายทอดระเบียบวินัยและคุณ ธรรมอื่นๆอันจะชวยสรางมนุษยใหเปน
สมาชิกที่ดีของสังคม
2. สถาบันการศึกษา เปนสถาบันที่มีจุดมุงหมายในการพัฒนาบุคคลใหมีความเจริญทาง
ดานความรูและมีความประพฤติดี จึงเปนสถานที่ในการอบรมจริยธรรมใหกับบุคคลทั้งทางตรง
และทางออม
3. สถาบันศาสนา เปนสถาบันทางจริยธรรมโดยตรง เราจะพบวาในสังคมไทย วัฒน
ธรรม ประเพณี และคุณธรรมตางๆที่คนไทยยอมรับนับถือมาจากศาสนาเปนสวนใหญ
4. รัฐ เปนสถาบันที่เปนผูนําของประชาชนในหลายดาน หนาที่สําคัญของรัฐคือ การ
สรางและรักษาระเบียบกฎเกณฑ ใหความปลอดภัย ความยุติธรรมและสรางความเจริญกาวหนาให
กับประชาชน ในดานจริยศาสตร รัฐเปนวิถี(means) มิใชผลในตัวเองเปนวิถีของความเจริญรุงเรือง
ถือวาเปนจุดหมายอยางหนึ่งของรัฐ โดยหนวยหลักจริยธรรมคือประชาชน
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สุนทรียศาสตร(aesthetics)
อารี สุทธิพันธ(2535:105) กลาววา
สุนทรียศาสตร เปนศาสตรของการรับรูความงามของศิลปะโดยเฉพาะ มีความมุงหมายที่
จะสงเสริมใหมนุษยมีความซาบซึ้ง และชื่นชมในความงามที่มนุษยสรางขึ้น
นอย พงษสนิท(2527:17) กลาววา
สุนทรียศาสตร เปนการศึกษาคุณคาของศิลปะเปนปรัชญาวาดวยความงาม ความงามหรือ
สิ่งสวยงามมีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดของมนุษย กอใหเกิดความรัก ความออนโยน จรรโลงแก
ผูไดพบเห็น
สุเมธ เมธาวิทยากูล(2534:80) กลาววา
สุนทรียศาสตรเปนศาสตรที่วาดวยความรูเรื่องความงามโดยเฉพาะ
สวนประกอบสุนทรียะ (อารี สุทธิพันธ:222-223) ไดจําแนกสวนประกอบของสุนทรียะ
ไวดังนี้
1. สวนที่เปนสุนทรียะ ไดแก วัตถุ สิ่งของที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยสราง
ขึ้น ซึ่งประกอบดวยโครงสรางรูปทรงตางๆ เมื่อมนุษยไดพบเห็นวัตถุสุนทรียะนี้จะ
ไดรับประสบการณสุนทรียะตามศักยภาพของแตละคน
2. สวนที่เปนความรูสึกสุนทรียะ ไดแก ความรูสึกตอบสนองหลังจากที่ไดรับประสบ
การณสุนทรียะแลว ความรูสึกที่เปนสุนทรียะเปนลักษณะนามธรรมที่เขาใจยาก ภาษา
ที่สามารถสื่อความรูสึกนี้ไดเชน ประทับใจ พอใจ ซาบซึ้งเปนตน
3. สวนที่เปนความคิดรวบยอด ไดแก สวนที่เกี่ยวของกับบุคคล ผูที่ไดรับความรูสึกและ
ประสบการณสุนทรียะแลว จะสามารถสรางความคิดและสรุปไดวาสิ่งที่รับมานั้น มี
แนวคิดอะไรบาง กอใหเกิดความสํานึกอยางไร
4.ขอมูลพื้นฐานจังหวัดลําปาง
ประวัติความเปนมา
เมืองลําปางมีชื่อเรียกหลายชื่อเชน ศรีดอนชัย ลัมภะกัมปะนคร เขลางคนคร และกุกุฎนคร
(นครไก) คําวา ลําปางนั้นหมายถึงไมปาง ตํานานเลาวาเปนไมขาวหลามที่ลัวะอายกอนใชหาบ
กระบอกน้ําผึ้ง มะพราว มะตูม มาถวายพระพุทธเจา เมื่อครั้งเสด็จมายังบริเวณนี้ กอนจะปกเอาทาง
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ปลายลงเกิด ขึ้ น เป น ต น ขะจาวที่ เห็ น อยูข างวิห ารหลวง วัด พระธาตุ ลําปางหลวง ต น ขะจาวนี้ มี
ลักษณะผิดแผกจากไมอื่นดวยกิ่งกานจะชี้ลงดิน เปนไมมงคลประจําจังหวัดลําปางที่มีอายุกวา 2500
ปลวงมาแลว
สวนคําวา เขลางคนคร เปนภาษาบาลี ปรากฏอยูในตํานานตั้งแตสมัยพุทธศตวรรษที่ 13 คํา
วาลครซึ่งกลายมาจากนคร จึงเปนชื่อสามัญที่ใชเรียกเมืองเขลางค ทั้งยังปรากฏใชในศิลาจารึกแล
พงศวดารในรุนตอมา สวนภาษาพูดจะออกเสียงวาละกอนมีความหมายเดียวกับคําวาเมืองลคร หรือ
เวียงละกอน
จากหลักฐานทางโบราณคดีพบวามีชุมชนอาศัยอยูในพื้นที่ของนครลําปางมากกวา3000 ป
ลวงมาแลว มีการคนพบภาพเขียนสีและโครงกระดูกมนุษยโบราณ ตลอดจนชิ้นสวนภาชนะดินเผา
ในสมัยหริภุญไชยและชิ้นสวนเครื่องถวยสันกําแพง
เวียงเมืองหรือเมืองเขลางคนครเกาตั้งอยูในบริเวณตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมืองปจจุบัน ฝง
เหนือของแมน้ําวังมีการพัฒนามาแลวตั้งแตสมัยอาณาจักรหริภุญไชยยังดํารงอยู เวียง คือ เมืองที่มี
การกําหนดเขตรั้วรอบของชิด โดยการขุดคูน้ําและกําแพงดินลอมรอบเมืองเขลางคนคร มีฐานะ
เปนเมืองหลวงคูแฝดของอาณาจักรหริภุญไชยมีพระเจาอนันตยศพระราชโอรสแฝดของพระนาง
จามเทวีเคยเสด็จมาปกครองนครแหงนี้ มีเนื้อที่ประมาณ 600 ไร
สมัยที่พมาครอบครองเมืองตางๆทางภาคเหนือตอนบนพมาไดสงเจานายมาปกครองหัว
เมืองตางๆ โดยมีศูนยกลางการปกครองอยูที่นครเชียงใหม จนกระทั่งป พ.ศ. 2275 ทาวมหายศผู
ครอบครองเมืองหริภุญไชย ไดยกทัพมาปราบผูที่คิดกอบกูชาติบานเมืองใหเปนอิสระจากพมา ได
ตั้งทัพอยูในบริเวณเวียงธาตุลําปางหลวง ชาวเมืองไดติดตอกับหนานทิพยชางพรานปาผูกลาใหชวย
กูเอกราชใหแกลําปางในครั้งนั้นหนานทิพยชางไดยิงทาวมหายศตายดวยปนใหญ และสามารถกอบ
กูเอกราชคืนไดสําเร็จ
ความเจริญของนครลําปางกาวหนามาเปน ลําดับจนกระทั่งในชวงยุคทองชวงหนึ่งในป
พ.ศ. 2425-2440 สมั ย เจานรนั น ทชั ย ชวลิ ต เจาผู ครองนครองค ที่ 9 ตรงกั บ สมั ย รัช กาลที่ 5 นคร
ลําปางไดมีบทบาทเปนศูนยกลางการคาที่สําคัญในฐานะศูนยกลางการคาไมสักภาคเหนือ (แหลงที่
มา http://www.lampang.prdnorthin.th/)
ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดลําปาง ตั้งอยูภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย หางจากกรุงเทพมหานครตามทาง
หลวงแผนดินสายพหลโยธิน ประมาณ 602 กิโลเมตร ตามทางรถไฟประมาณ 625 กิโลเมตร มีเนื้อ
ที่ประมาณ 12,533.961 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 7,833,726 ไร มีพื้นที่ใหญเปนอันดับ 5 ของ
ภาคเหนือ รองจากเชียงใหม ตาก แมฮองสอน และเพชรบูรณ
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ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดลําปาง อยูสูงจากระดับน้ําทะเล 268.80 เมตร พื้นที่ของจังหวัดลําปางเปนรูปยาวรี
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนที่ราบสูง มีภูเขาสูงอยูทั่วไป ทอดตัวยาวตามแนวทิศเหนือไป
ทางทิศใตของจังหวัดลําปาง และมีที่ราบลุมริมฝงแมน้ําเปนบางสวน ในบริเวณตอนกลางของ
จังหวัด ตามลักษณะทางกายภาพทางดานธรณี สันฐานวิทยา จังหวัดลําปางมีพื้นที่เปนที่ราบลอม
รอบดวยภูเขา มีลักษณะเปนแองแผนดินหรืออางเรียกวา “อางลําปาง” เปนอางที่ยาวและกวางที่สุด
ในภาคเหนือ แบงลักษณะภูมิประเทศออกไดเปน 3 ลักษณะคือ
1. บริเวณตอนบนของจังหวัด มีลักษณะเปนที่ราบสูง ภูเขา และเปนปาคอนขางทึบ อุดม
สมบูรณดวยไมมีคา
2. บริเวณตอนกลางของจังหวัด มีลักษณะเปนที่ราบและที่ราบลุมริมฝงแมน้ํา สวนใหญ
เปนแหลงเกษตรกรรมที่สําคัญของจังหวัด
3. บริเวณตอนใตของจังหวัด มีลักษณะเปนปาไมรัง บางสวนมีลักษณะเกือบเปนทุงหญา
ลักษณะภูมิอากาศ
จากลักษณะพื้นที่ของจังหวัดที่เปนแองคลายกนกะทะ จึงทําใหอากาศรอนอบอาวเกือบ
ตลอดทั้งป ฤดูรอนรอนจัด ฤดูหนาวหนาวจัด มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 41.5 องศาเซลเซียส เฉลี่ยต่ํา
สุด 10.5 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนวัดได 1,056.0 มิลลิเมตรตอป(พ.ศ.2543) ลักษณะภูมิอากาศ
แบงออกไดเปน 3 ฤดู คือ
1. ฤดูรอน เริ่มประมาณตนเดือน มีนาคม จนถึงกลางเดือน พฤษภาคม อากาศจะรอนอบ
อาวมาก เดือนที่มีอากาศรอนที่สุดคือเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงสุดวัดได 41.5 องศา
เซลเซียส
2. ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือน พฤษภาคม ปริมาณน้ําฝนวัดได 231.6 มิลลิเมตร
3. ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือน พฤศจิกายน จนถึงเดือนกุมภาพันธ อากาศจะหนาวเย็น
มาก เดื อ นที่ มี อ ากาศหนาวจั ด คื อ เดื อ นมกราคม อุ ณ หภู มิ ต่ํ าสุ ด วั ด ได 10.5 องศา
เซลเซียส
เขตการปกครอง
จังหวัดลําปาง แบงการปกครองออกเปน 13 อําเภอ 100 ตําบล 898 หมูบาน โดยมีอําเภอ
ดังนี้ อําเภอเมืองลําปาง อําเภอแมเมาะ อําเภอเกาะคา อําเภอเสริมงาม อําเภองาว อําเภอแจหม อําเภอ
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วังเหนือ อําเภอเถิน อําเภอแมพริก อําเภอแมทะ อําเภอสบปราบ อําเภอหางฉัตร และอําเภอเมือง
ปาน
ประชากร
ประชากรจังหวัดลําปาง (31 ธันวาคม 2544) มีจํานวนทั้งสิ้น 801,098 คน เปนชาย 398,298
คนเปนหญิง 402,800 คน อําเภอที่มีประชากรมากที่สุด ไดแกอําเภอเมืองลําปาง (รวมเขตเทศบาล
นครลํ าปาง)มี จํานวน 245,990 คน รองลงมาได แ ก อํ าเภอเกาะคา 66,377 คน และอํ าเภอแม ท ะ
65,905คน(แหลงที่มา http://www.lampang.go.th/)
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในเรื่องภูมิปญญานั้น สุขสันต พวงกลัด (2539) ไดทําการวิจัยเรื่อง การวิเคราะหเชิงประวัติ
ศาสตรเกี่ยวกับภูมิปญญาไทยในการบรรเลงซอสามสาย เพื่อศึกษากระบวนการทางภูมิปญญาใน
การถายทอดการบรรเลงซอสามสายของภูมิปญญาไทยทางดานดนตรีไทยและศึกษาประวัติชีวิต
ประสบการณการเรียนรูทางดานดนตรีไทย การรับการถายทอด และการถายทอดการบรรเลงซอ
สามสายใหแกศิษย พบวา ที่มาและแนวคิดของกระบวนการทางภูมิปญญาเกิดขึ้นจาก
1. พื้นฐานชีวิตครอบครัวและสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม
2. พื้นฐานทางดานดนตรีที่ไดรับการถายทอดจากครูดนตรีหลายทาน
3. คุณลักษณะพิเศษเฉพาะตัว คือ ความเปนปญญาเลิศ และความถนัดเฉพาะดาน
ในการสั่งสอนความรูของภูมิปญญาไทย พบวามีการถายทอดหลายประเภท โดย
ตรงแบบตัวตอตัว แบบลองผิดลองถูก แบบครูพักลักจํา และประสบการณดนตรี ในกระบวนการ
ถายทอดการบรรเลงซอสามสายของภูมิปญญาไทย การวิจัยครั้งนี้พบวา การถายทอดการบรรเลง
ซอสามสายจะปรับผอนตามคุณลักษณะภายนอก คือ นิสัยใจคอ และคุณลักษณะภายในคือ ความ
มุงหมาย พื้นฐานความรูเดิม และความสามารถในการรับการถายทอดของศิษย ดวยวิธีการถายทอด
ที่เปนเฉพาะของครูทั้งทางตรง คือ บอกดวยปากเปลา สาธิตใหดู และการจัดประสบการณ รวมทั้ง
การขัดเกลาลักษณะนิสัยใจคอ และปลูกฝงคุณงามความดีไปพรอมๆกัน กับการถายทอดทักษะการ
บรรเลงซอสามสายเพื่อใหศิษยไดเกิดการพัฒนาทั้งความรู ความสามารถ และคุณธรรม
กนกวรรณ รุกขชาติ (2541) ไดทําการวิจัยเรื่อง แนวโนมการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นการ
ศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพจากภูมิปญญาชาวบานในศตวรรษที่ 21 เพื่อศึกษาแนวโนมการพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่นการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพจากภูมิปญญาชาวบานในศตวรรษที่ 21 ซึ่งผล
การวิ จั ย พบว า หลั ก สู ต รท อ งถิ่ น การศึ ก ษานอกโรงเรี ย นสายอาชี พ จากภู มิ ป ญ ญาชาวบ านใน
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ศตวรรษที่ 21 มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการจัดการตอชีวิตและทรัพยากรที่มีอยูในทอง
ถิ่น เกิดความตระหนักและเห็นคุณคาของภูมิปญญาไทยที่มีความสัมพันธตอชีวิต สังคม ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น และจะเปนหลักสูตรที่ใหองคกรชุมชนมีสวนรวมมากขึ้นตั้งแตการกําหนด
วัตถุประสงคไปจนถึงการประเมินผล เนื้อหาความรู จะเปนเนื้อหาที่มีการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของ
ผูเรียนสอดคลองกับชุมชนอยางแทจริง ลักษณะการเรียนการสอนเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ใหผูเรียนปฏิบัติจริง เพื่อใหเกิดประสบการณตรง บทบาทของผูสอนจะเปนผูนําดานวิธีคิด
วิธีการเรียนรูเกี่ยวกับภูมิปญญาชาวบาน การเรียนการสอนมีการใชสื่อที่เปนของจริง สื่อที่ใหผู
เรียนปฏิบัติไดจริง การวัดประเมินผล เปนการประเมินผลจากการปฏิบัติจริง หลังจากเรียนรูไปแลว
สามารถนําสิ่งที่เรียนไปใชในชีวิตประจําวัน
พยุงพร ไตรรัตน สิงหกุล(2537) ไดทํ าการวิจัยเรื่อง ภูมิป ญ ญาทองถิ่น ในการถายทอด
หัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน บานหนองปาตอง อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนการ
วิเคราะหเชิงประวัติศาสตร โดยการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาพื้นฐานการกําเนิด การดํารงอยูและถาย
ทอดหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสานโดยภูมิปญญาทองถิ่นบานหนองปาตอง ซึ่งจากการวิจัยครั้งนี้
พบวา สาเหตุการเกิดหัตถกรรมเครื่องจักสานบานหนองปาตอง มี 3 ประการคือ
1. ความจําเปนในการดําเนินชีวิต สิ่งแวดลอมตามสภาพภูมิศาสตร
2. ความเชื่อในขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนา
3. จากแรงงาน
จากการศึกษากระบวนการถายทอดภูมิปญญาการทําเครื่องจักสานสืบตอกันมาจาก
คนรุนหนึ่งสูคนอีกรุนหนึ่ง กระบวนการถายทอดประกอบไปดวย
1. แหลงความรู ไดแก แหลงความรูจากครอบครัว โรงเรียน และหนวยราชการ
2. ผูถายทอดและผูรับการถายทอด ไดแก ครอบครัว เพื่อนบาน และบุคคลตาง
หมูบานที่เปนผูถายทอดและรับการถายทอด
3. วิธีการถายทอด ไดแก
3.1 การถายทอดจากบรรพบุรุษ
3.2 การฝกฝนดวยตนเอง และเกิดจากความเคยชินที่พบเห็นทุกวัน
3.3 การถายทอดจากเพื่อนบาน เปนการบอกเลาดวยปาก
3.4 การถายทอดจากหนวยราชการ
สุจิตรา สุคนธทรัพย (2540) ไดทําการวิจัยเรื่อง การวิเคราะหคุณลักษณะไทย คุณคา และ
กระบวนการถายทอดศิลปะการตอสูป องกัน ตัวแบบไทย:กระบี่ กระบอง โดยทําการศึกษา คุณ
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ลักษณะไทย คุณคา และกระบวนการถายทอดศิลปะการตอสูปองกันตัวกระบี่กระบอง ในการวิจัย
ครั้งนี้พบวา
พัฒนาการของการตอสูปองกันตัวแบบไทย มี 3 ระยะคือ ยุคการรบและการทหารแบบ
โบราณ ยุคเริ่มการรบและการทหารสมัยใหม และยุคการรบและยุคการรบสมัยใหม คุณลักษณะ
ไทยที่ปรากฏประกอบดวย องครวมของความกตัญูกตเวที ความวิริยะ ความมีขันติ ความสามัคคี
และพรหมวิหารสี่ คุณคาประกอบดวย คุณคาในวิชา คือใชในการปองกันตัว คุณคาในผูเรียน คือ
รักชาติ ภูมิใจในความเปนไทย และคุณคาในสังคมคือ การมีวินัย เสียสละเพื่อสวนรวม กระบวน
การถายทอดที่สําคัญประกอบดวย การจัดประสบการณตรงใหกับผูเรียนโดยครูตนแบบที่มีคุณภาพ
ดวยการสอนทักษะพรอมไปกับการอบรมบมนิสัยผูเรียน
พรทิพย อันทิวโรทัย (2539) ไดทําการวิจัยเรื่อง การวิเคราะหรูปแบบความเปนครูและ
กระบวนการถายทอดความรูของครูมนตรี ตราโมท ในกลุมผูสืบทอดที่ตางกัน โดยทําการศึกษา
เพื่อวิเคราะหรูปแบบความเปนครูและกระบวนการถายทอดความรูของครูมนตรี ตราโมท ในกลุมผู
ที่สืบทอดที่ตางกัน จากการวิจัยพบวา กระบวนการถายทอดความรูของครูมนตรี ตราโมทในกลุมผู
สืบทอดทั้ง 5 กลุมนั้น พบวา ไดใชวิธีการสอนที่ตางกัน โดยมีทั้งสิ้น 3 แบบคือ
1. แบบวิธีวิทยาเฉพาะตัวในการสอนผูสืบทอดหลายกลุม คือ สอนการแสดง
ละครวิทยุ การดนตรีและขับรอง
2. แบบบรรยาย คือสอนนาฏดุริยางคภาคทฤษฎีใหแกกลุมผูสืบทอดในโรงเรียน
3. แบบใชสื่อตางๆ คือใช สื่ออาทิ โนต แผนเสียง วิทยุ ใชสอนนาฎดุริยางคศิลป
ใหแกกลุมประชาชนทั่วไป
รัชพล ปจพิบูลย(2537) ไดทําการวิจัยเรื่อง กระบวนการถายทอดวัฒนธรรมการทอผาของ
ชาวไทยทรงดํา เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาของกลุมชน กระบวนการถายทอดการทอผาและ
วัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับกระบวนการถายทอดการทอผาของชาวไทยทรงดํา ในเขตอําเภอเขายอย
จังหวัดเพชรบุรี พบวา ชาวไทยทรงดํา มีกระบวนการถายทอดการทอผาสืบตอกันมาตั้งแตอดีตจน
ถึงปจจุบัน ในกระบวนการสอนการทอผา ไดมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันระหวางผูถายทอดและผู
รับการถายทอด ทําใหผูใหสามารถสอดแทรกความรูดานตางๆที่เปนประโยชนตอการดํารงชีพได
อีกดานหนึ่ง ผูเกี่ยวของในกระบวนการถายทอด ไดแก พอ แม และญาติพี่นองที่มีความรูเปนผูให
การถายทอดตอบุตรหลานที่ยังไมไดรับการเรียนรูใหไดรับการเรียนรูตามขั้นตอน จนสามารถ
ปฏิบัติเองได
วัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับกระบวนการถายทอดการทอผาประกอบดวย คานิยม ความเชื่อ
และพิธีกรรมตางๆซึ่งในการประกอบกิจกรรมจําเปนตองใชผาที่ทอเองประดิษฐเปนเครื่องแตงกาย
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และอุปกรณเครื่องใชเพื่อใชในการประกอบพิธีกรรมตางๆ จนทําใหเกิดความจําเปนใหเกิดการถาย
ทอดการทอผาสืบมา
สิริรักษ ชูสวัสดิ์(2540) ไดทําการวิจัยเรื่อง กระบวนการถายทอดการประโคมดวยเครื่อง
ประโคมประกอบพระราชอิสริยยศพระมหากษัตริยในสมัยรัตนโกสินทร ในการทําการวิจัยครั้งนี้
เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาของการประโคมประกอบพระราชอิสริยยศพระมหากษัตริย ความ
เปนมาของเครื่องประโคม ความเชื่อ และบทบาทหนาที่ของเครื่องประโคมและกระบวนการถาย
ทอดการประโคมประกอบ พระราชอิสริยยศพระมหากษัตริยในสมัยรัตนโกสินทร
จากการศึกษาพบวากระบวนการถายทอดการประโคมดวยเครื่องประโคมประกอบพระ
ราชอิสริยยศพระมหากษัตริย พบวา งานเครื่องสูงและกลองชนะในปจจุบันเปนหนวยงานที่สังกัด
สํานักพระราชวัง ทําหนาที่เสมือนสถาบันทางการศึกษาในการถายทอดการประโคม ซึ่งแบงเครื่อง
ประโคมออกเปน 3 หมวดคือ หมวดเครื่องตี หมวดเครื่องเปาเสียงเดียว และหมวดเครื่องเปาทํา
ทํานอง ใหแกกลุมผูสืบทอด 5 กลุม การถายทอดจะใชการถายทอดแบบไทยโบราณ โดยจะรับการ
ถายทอดการประโคมดวยเครื่องประโคมทั้ง 3 หมวด ผูเรียนสวนใหญเริ่มเรียนในหมวดเครื่องตี
กอน โดยการเรียนจากการปฏิบัติหนาที่ หลังจากนั้นจึงเริ่มฝกหัดเครื่องประโคมเสียงเดียว สวน
การถายทอดหมวดเครื่องเปาทําทํานองนั้น การถายทอดแตรฝรั่งจะตอเพลง สําหรับบท ออกขุน
นาง และสงเสด็จ สวนการถายทอดปชวาจะตอเพลงพญาเดินทะแยกลองโยน กระบี่ลีลา การถาย
ทอดปไฉนจะตอเพลงพญาโศกลอยลม สวนกลุมผูสืบทอดวิทยาลัยในวังชาย ทหารบก และโรง
เรียนเตรียมทหาร จะสืบทอดการประโคมกลองชนะ เนื้อหาการเรียนการสอนของวิทยาลัยใน
วังชายกับทหารบก จะสืบทอดการตีแบบสามไมหนี สี่ไมไล และการตีแบบติ๋งเปง สวนโรงเรียน
เตรียมทหารจะสืบทอดการตีกลองชนะแบบติ๋งเปงเทานั้น การเรียนการสอนทุกกลุมจะใชวิธีการ
บรรยาย สาธิต และใหฝกปฏิบัติซ้ําๆจนกวาจะปฏิบัติไดถูกตอง กลุมดุริยางคทหารเรือ จะรับการ
สืบทอดการประโคมดวยแตรฝรั่งในเพลงสําหรับบทเพียงเพลงเดียว สวนการสืบทอดแตรงอน และ
สังขนั้นจะฝกปฏิบัติและเรียนรูดว ยตนเอง
บรรชร กลาหาญ(2538) ไดทําการวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงกระบวนการถายทอดความรู
ดานการผลิตของหัตถกรรมพื้นบาน ไดทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลงกระบวนการถายทอดความรู
ดานการผลิตงานหัตถกรรมพื้นบานและกลไกที่มีผลตอกระบวนการถายทอดความรูดานการผลิต
งาน หัตถกรรมพื้นบาน จากการวิจัยพบวา การเปลี่ยนแปลงกระบวนการถายทอดความรู แบงเปน
3 ยุคสมัย ไดแก
1. ยุคดั้งเดิม ซึ่งเริ่มตั้งแตการนําความรูดานการผลิตงานหัตถกรรมเขาสูชุมชน
จนกระทั่งป พ.ศ.2484 วิธีการถายทอดอาศัยเงื่อนไขของระบบความสัมพันธดวยความตระหนักใน
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สถานภาพ บทบาท และความรับผิดชอบรวมกัน เนื้อหาของการถายทอดเปนเรื่องราวของการผลิต
ที่ครบวงจร และการปลูกฝงอุดมการณ คุณคาจริยธรรม คานิยมของการเปนผูผลิตและแบบแผน
การประพฤติปฏิบัติในสังคม
2. ยุคกอนการสงเสริมการทองเที่ยว ซึ่งเริ่มตั้งแต พ.ศ.2485-2519 กระบวนการ
ถายทอดความรูเริ่มแยกสวนของเนื้อหาออกเปนสวนๆและแยกออกจากชุมชน เกิดการถายทอด
ความรูดานการผลิตระหวางชุมชนขึ้น ทําใหอุดมการณของการผลิตซึ่งมีมาแตอดีตเริ่มเปลี่ยนแปลง
เกิดองคกรกลุมของชุมชนและของรัฐเขามา ทําหนาที่ในการถายทอดความรูรวมกับบทบาทของ
องคกรดั้งเดิมของชุมชน
3. ยุคกอนการสงเสริมการทองเที่ยว ตั้งแต พ.ศ.2520-ปจจุบัน กระบวนการถาย
ทอดความรูดานการผลิตเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก เกิดกลุมใหมเขามาทําหนาที่แทนไดแก กลุมผู
ประกอบการ และบทบาทของรัฐ ทําใหเนื้อหาของการถายทอดเปลี่ยนจากเนื้อหาที่ครบทุกสวน
เปนการแยกเฉพาะสวน เนื้อหาบางอยางไดสูญหายไปชุมชน และอุดมการณ คุณคาทางจริยธรรม
และคานิยมตางๆซึ่งเคยสืบทอดมา เปลี่ยนแปลงไปเชนเดียวกับวิธีการถายทอด ซึ่งมีการแยกเปน
สวนๆและมีการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาเกี่ยวของ
วรวิทย องคครุฑรักษา(2536) ไดทําการวิจัยเรื่อง กระบวนการถายทอดศิลปะการปกผา
ของชาวเขาเผาเยา บานหวยแมซาย จังหวัดเชียงราย ในการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษากระบวนการถาย
ทอดศิลปะการปกผาของชาวเขาเผาเยาบานหวยแมซาย จังหวัดเชียงราย พบวา กระบวนการถาย
ทอดการปกผาของชาวเยาทํ าโดยมารดาสอนให แกบุตรสาวเมื่ ออายุระหวาง 6-12 ป ตามความ
พรอมของแตละบุคคล และเมื่ออายุยางเขา 15 ป ก็สามารถปกผาได โดยการสังเกตและไตถามผูรู
แลวฝกดวยตนเอง มีการแลกเปลี่ยนลวดลายกับผูอื่นทําใหเกิดลวดลายใหมๆ การปกผาของชาวเยา
นับไดวาเปนกระบวนการสืบทอดทางศิลปะที่ผูสอนใชวิธีสอนแบบปากเปลาและการสาธิต ผูเรียน
ใชวิธีการสังเกตและฝกประสบการณดวยตนเองจนเกิดความชํานาญ โดยไมมีการจดบันทึกเปน
หลักฐาน การถายทอดจึงขึ้นอยูกับความแมนยําของผูสอนและผูเรียนในการถายทอดความรูและ
ประสบการณจากคนรุนหนึ่งสูคนอีกรุนหนึ่ง
วัลลภ มณีเชษฐา(2537) ไดทําการวิจัยเรื่อง กระบวนการถายทอดวัฒนธรรมเรื่องอักษร
ธรรมลานนา เพื่อศึกษากระบวนการถายทอดวัฒนธรรมเรื่องอักษรธรรมลานนา ตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน และปจจัยเงื่อนไข ผูเรียน ผูถายทอดและชุมชน ที่ใหการสนับสนุนการถายทอดอักษร
ธรรมลานนา จากการทําการวิจัยพบวา วิวัฒนาการและกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมอักษร
ธรรมลานนา ในอดีตวัดมีบทบาทสําคัญในการถายทอดอักษรธรรมลานนา โดยอาศัยขั้นตอนของ
การบวชในพุทธศาสนาเพื่อจัดการศึกษาภายใตการกํากับดูแลจากพระผูเปนอาจารยใหเปนไปในทิศ
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ทางที่กําหนด เนื้อหาสวนใหญจึงเนนเรื่องเกี่ยวกับศาสนา พิธีกรรม และความเชื่อ หลังจากการ
ปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2442 มีการศึกษาสมัยใหมเขามาวัดจึงลดบทบาททางการศึกษาลงไป เนื้อหา
สวนใหญเนนในดานการอานออกเขียนได เพื่อใชในการคนควาของนักประวัติศาสตร การอนุรักษ
จากผูที่มีความหวงแหนสิ่งที่เคยมีคุณคามาแตในอดีต และมีความหวงใยความรู ภูมิปญญาตางๆ
ของลานนาที่จารึกดวยอักษรธรรมลานนา ปจจุบันการถายทอดอักษรธรรมลานนายังคงมีอยูในวง
แคบ คือในบางวัด หมอยาพื้นบานและมหาวิทยาลัยเชียงใหม
สัมฤทธิ์ ทองเถื่อน(2537) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาเชิงประวัติศาสตรของการถายทอด
งานปูนปนโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น จังหวัดเพชรบุรี เพื่อศึกษาลักษณะการถายทอดงานปูนปน
โดยการใชภูมิปญญาทองถิ่นของชางจังหวัดเพชรบุรี จากการวิจัยพบวา ลักษณะการถายทอดงาน
ปูนปนของชางจังหวัดเพชรบุรี ในสมัยอยุธยาตอนปลายจนถึงปจจุบัน มีขั้นตอนแตกตางกันเล็ก
นอยตามกลุมชาง กลาวคือ ในบรรดาชางชั้นครู ซึ่งเรียกวา สกุลชางเพชรบุรี 4 กลุมไดแก
1. สกุลชางสอย ศิลปะกอบ
2. สกุลชางเหิ่น เกศรา
3. สกุลชางทองรวง เอมโอษฐ
4. สกุลชางเฉลิม พึ่งแตง
มีขั้นตอนการถายทอด 5 ขั้นตอนคือ
1. การเปนปูน
2. การเปนลาย
3. การโกลน
4. การปน
5. การแตงลาย
สวนขั้นตอนของสกุลชางทองรวง เอมโอษฐ เพิ่มขึ้นอีก 2 ขั้นตอนคือ ขั้นที่ 6 จะ
เปนการปนลายเอง และเพิ่มขั้นที่ 7 ใหสามารถออกแบบงานปูนปนได
เหมราช เหมหงษา(2541) ไดทําการวิจัยเรื่อง วิวัฒนาการการถายทอดการบรรเลงจะเข:
การศึกษาเชิงประวัติศาสตร โดยทําการวิจัยเพื่อศึกษาถึงวิวัฒนาการการถายทอดการบรรเลงจะเข
ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 6 ถึงปจจุบัน และศึกษากระบวนการถายทอดการบรรเลงจะเขในรูปแบบที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ จากการวิจัยพบวา
วิวัฒนาการการถายทอดการบรรเลงจะเขนั้นไดรับการอุปถัมภโดยตรงจากพระมหากษัตริย
โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 6 ที่พระองคทรงใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของ
นักดนตรีไทย อันสงผลใหวิธีการถายทอดการบรรเลงจะเขมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการจากเดิม
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ตามแบบโบราณซึ่งเปนวิธีการถายทอดแบบตัวตอตัวไดกลายเปนวิชาการศึกษาในระบบ(Formal
Education) อยางสมบู รณ แบบ ด วยมีการจัด หลั ก สู ตร กระบวนการเรียนการสอน และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของระบบการศึกษาในยุคปจจุบัน แตความสัมพันธระหวางครู
กับศิษยที่มีมาแตโบราณยังไดถูกนํามาใชในกระบวนการถายทอดการบรรเลงจะเขอยูตลอดเวลา
รณชิต แมนมาลัย(2536) ไดทําการวิจัยเรื่อง กลองหลวงลานนา ความสัมพันธระหวาง วิถี
ชีวิตและชาติพันธุ ไดทําการวิเคราะหบทบาทและสถานภาพของกลองหลวงในปจจุบัน รวมไปถึง
พัฒนาการของกลองหลวงทั้งในดานรูปแบบโครงสรางของกลอง และดานระบบเสียง
ผลการวิจัยพบวา กลองหลวงมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับวิถีชีวิตของชาวยองในจังหวัด
ลําพูน พัฒนาการของกลองหลวงสามารถแบงออกไดเปน 3 สมัย ดังนี้
กลองหลวงสมัยดั้งเดิม ประมาณ พ.ศ.2345-2427
กลองหลวงสมัยหนานหลวง ประมาณ พ.ศ.2428-2495
กลองหลวงสมัยปจจุบัน ประมาณ พ.ศ.2496-ปจจุบัน
กลองหลวงลานนาไดรับการพัฒนาดานรูปแบบและระบบเสียงไปตามความนิยมของแตละ
ยุคสมัย แตกลองหลวงก็ยังคงรักษาบทบาทและหนาที่ในวิถีชีวิตของชาวยองหรือชาวลานนาอื่นๆ
ไมวาจะเปนเครื่องมือสื่อสารเพื่อแจงขาวคราวแกสมาชิกของชุมชนนั้นๆ เปนเครื่องดนตรีที่ใช
ประกอบการฟอน กระบวนแห โดยใชประสมวงรวมกับเครื่องดนตรีพื้นเมืองชนิดอื่นหรือเปน
เครื่องไทยทานที่สรางขึ้นมาเพื่อถวายเปนพุทธบูชา
กลองหลวงเปนศูนยกลางเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางชุมชนหรือหมูบานกับวัดอยางชัด
เจน กิจกรรมตางๆที่เกี่ยวกับกลองหลวง เริ่มตั้งแตการสราง การใช การเก็บรักษา หรืออื่นๆ ลวน
ตองอาศัยความรวมมือของวัดและหมูบานหรือพระและชาวบานอยางใกลชิด แสดงถึงภูมิปญญา
ชาวยอง และชาวลานนาอยางแทจริง
สังคมปจจุบันกลองหลวงไดเพิ่มบทบาทนอกเหนือจากที่กลาวมาคือ กลองหลวงไดกลาย
เปนเครื่องมือในการแขงขันเพิ่มขึ้นมาอีกดวย ดังนั้นกลองหลวงจึงกลายเปนสัญลักษณแหงเกียรติ
ยศและศักดิ์ศรีของชุมชน กลองหลวงจัดเปนเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่มีความเปนเอกลักษณของตน
เองทั้งรูปแบบและบทบาทในสังคมชาวลานนา

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษากระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในสังคม
ลานนา โดยทําการศึกษาถึงกรณีการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในจังหวัดลําปาง การทําการ
ศึกษาครั้งนี้เป นการศึกษาในประเด็นดานคุณ คาวัฒ นธรรมกลองปูจาที่มีตอชุมชนและศึกษาถึง
กระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในชุมชนเพื่อนําขอมูลที่ไดมาเสนอแนะเปนแนวทางใน
การนําองคความรูเรื่องวัฒนธรรมกลองปูจามาทําการถายทอดในโรงเรียน
การศึกษาคุณคาของวัฒนธรรมกลองปูจาที่มีตอชุมชนเปนการศึกษาคุณคาของวัฒนธรรม
กลองปูจาในดานตางๆ โดยใหความสําคัญกับขอมูลที่ไดจากการศึกษาคุณคาของวัฒนธรรมที่มีตอ
ชุมชนในดานบุคคลและดานชุมชน ในการศึกษากระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาเปน
การศึกษากระบวนการในการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในดาน จุดมุงหมายในการถายทอด
บุคคลที่เกี่ยวของกับกระบวนการถายทอด องคความรูและวิธีการในการถายทอดวัฒนธรรมกลอง
ปูจา โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)มาใชในการวิจัยครั้งนี้ โดยมีขนั้ ตอน
การวิจัย 2 ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเชิงประวัติศาสตร เพื่อศึกษาคุณคาและกระบวนการถายทอดวัฒน
ธรรมกลองปูจาในอดีต โดยใชวิธีวิจัยประวัติศาสตรบอกเลาและการศึกษาเอกสาร
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาคุณคาและกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในปจจุบัน
โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย การสัมภาษณเชิงลึกและการสังเกตแบบไมมีสวนรวม
จากนั้นนําผลที่ไดจากการศึกษามาสรางขอสรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ โดยการ
บรรยายผลที่ไดจากการศึกษาในประเด็นดานคุณคาวัฒนธรรมกลองปูจาและกระบวนการถายทอด
วัฒ นธรรมกลองปู จาในชุ ม ชนเพื่ อนํ าเสนอข อ เสนอแนะแนวทางในการนํ าองคความรูเรื่อ งมา
ถายทอดในโรงเรียน
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทําการศึกษาคุณคาและกระบวน
การถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจา โดยทําการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลจากผูท่ีมีสวนรวมใน
เรื่องกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาและผูที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวของกับวัฒนธรรมกลองปูจา
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พื้นที่ในการศึกษา
ผู วิ จั ย ทํ าการคั ด เลื อ กกรณี ศึ ก ษาแบบเจาะจง(Purposive Sampling)ในการคั ด เลื อ กกรณี
ศึกษา โดยใชเกณฑในการคัดเลือกดังนี้
1. เปนชุมชนที่มีกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาอยูในปจจุบัน
2. เปนชุมชนที่มีการดํารงอยูหรือมีการอนุรักษวัฒนธรรมกลองปูจาในปจจุบัน
3. เปนชุมชนที่ผูวิจัยสามารถดําเนินการเก็บขอมูลไดอยางสะดวก
จากเกณฑดังกลาวผูวิจัยไดเลือกพื้นที่ในการทําการศึกษา คือ การศึกษากระบวนการถาย
ทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในจังหวัดลําปาง
กลุมผูใหขอมูลสําคัญ
กลุมผูใหขอมูลในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 4 กลุมคือ
1. ผูเชี่ยวชาญดานศิลปวัฒนธรรมลานนา
2. ครูผูทําการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในจังหวัดลําปาง
3. ผูรับการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในจังหวัดลําปาง
4. ผูที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวของกับวัฒนธรรมกลองปูจาในจังหวัดลําปาง
การเลือกกลุมผูใหขอมูลสําคัญ
การเลือกกลุมผูใหขอมูลสําคัญในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการโดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)เกณฑ ในการคั ดเลือกกลุมผูให ขอมูลสํ าคัญ มีก ารกําหนดคุณ
สมบัติของกลุมผูใหขอมูลสําคัญทั้ง 4 กลุมดังนี้
1. กลุมผูเชี่ยวชาญในดานศิลปวัฒนธรรมลานนา จํานวน 2 ทาน โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1.1 เปนผูที่ทําการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมลานนา
1.2 เปนผูที่ปฎิบัติงานหรือมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานศิลปวัฒนธรรม ลานนา
1.3 เปนผูที่สามารถใหความรวมมือในการเก็บขอมูลไดตลอดชวงระยะเวลาในการ
วิจัย
2. ครูผูทําการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาจํานวน 3 คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้
2.1 เปนผูที่เคยทําการศึกษาหรือไดรับการถายทอดและสามารถอธิบายขอมูลเรื่องวัฒน
ธรรมกลองปูจาได
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2.2 เปน ผูที่ทําการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาใหกับผูรับการถายทอดวัฒ นธรรม
กลองปูจาในจังหวัดลําปางอยางสม่ําเสมอ
2.3 เปนผูที่ไดรับการยอมรับจากชุมชนใหทําการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในชุม
ชนในจังหวัดลําปาง
2.4 เปนผูที่สามารถใหความรวมมือในการเก็บขอมูลไดตลอดชวงระยะเวลาในการ
วิจัย
3. ผูรับการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาจํานวน 8 คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้
3.1 เปนผูที่ทําการศึกษาและไดรับการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาจากครูผูทําการ
ถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในจังหวัดลําปาง
3.2 เปนผูที่สามารถบรรเลงหรืออธิบายกระบวนการในการแสดงกลองปูจาได
3.3 เปนผูที่สามารถใหความรวมมือในการเก็บขอมูลไดตลอดชวงระยะเวลาในการ
วิจัย
4. ผูที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวของกับวัฒนธรรมกลองปูจาในจังหวัดลําปางจํานวน 10 คน โดยมี
คุณสมบัติดังนี้
4.1 เปนผูที่เคยดํารงหรือยังดํารงอยูในชุมชนที่วัฒนธรรมกลองปูจาดํารงอยู
4.2 เปนผูที่มีความรูและประสบการณในดานวัฒนธรรมกลองปูจาในชุมชน
4.3 เปนผูที่สามารถใหความรวมมือในการใหขอมูลไดตลอดชวงระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมขอมูล
วิธีดําเนินการวิจยั
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาคุณคาและกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในอดีต โดย
ใชวิธีวิจัยประวัติศาสตรบอกเลา(Oral History Research) และการศึกษาเอกสาร ประกอบไปดวย
1. การวิจัยแบบประวัติศาสตรบอกเลา เนื่องจากกระบวนการถายทอดวัฒนธรรม
กลองปูจาในอดีตไมใครจะมีการบันทึกเรื่องราวเปนลายลักษณอักษรมากนัก ทําใหหาหลักฐานที่
เปนเอกสารตีพิมพเผยแพรคอนขางยาก เพื่อใหไดขอมูลครบถวนผูวิจัยจึงไดทําการรวบรวมขอมูล
ด น กระบวนการถ า ยทอดวั ฒ นธรรมกลองปู จ าในลั ก ษณะการวิ จั ย ประวั ติ ศ าสตร บ อกเล า
(Oral History Research)เปนหลักเพื่อศึกษาคุณคาและกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาใน
อดีต โดยทําการสัมภาษณใน 3 กลุมคือ
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1. ผูเชี่ยวชาญในดานศิลปวัฒนธรรมลานนา
2. ครูผูทําการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจา
3. ผูที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวของกับวัฒนธรรมกลองปูจา
เพื่อทําการศึกษาคุณคาและกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในอดีต
2. การวิจัยแบบวิธีวิจัยเอกสาร เพื่อศึกษาวัฒนธรรมกลองปูจาในอดีต โดยในการ
ศึกษาครั้งนี้ใชหลักเกณฑในการเลือกเอกสารประกอบการวิจัย โดยใชหลักเกณฑการพิจารณาตาม
ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร ซึ่งแยกเปน 2 เกณฑ คือ
ก. เกณฑพิจารณาภายนอก (External Criticism)
ข. เกณฑพิจารณาภายใน (Internal Criticism)
การวิจัยครั้งนี้จะทําการศึกษาเอกสารดังตอไปนี้
เอกสารชั้นตนประกอบไปดวย
1. ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม
2. ตํานานมูลศาสนา
3. ตํานานจามเทวีวงศ
4. สมุดไทย ตําราวาดวยเรื่องเกี่ยวกับโหราศาสตรและไสยศาสตร ฉบับภิกษุเทพิน
5. วรรณกรรมทองถิ่นเรื่องอุสาบารส
6. วรรณกรรมทองถิ่นเรื่อง ก่ํากาดํา
แหลงขอมูลในการคนควาเอกสารชั้นตนครั้งนี้ประกอบดวย
1. หอจดหมายเหตุแหงชาติ
2. ศูนยศิลปวัฒนธรรมสถาบันราชภัฎเชียงใหม
3. หอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม
4. สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาคุณคาและกระบวนการถายทอดวัฒ นธรรมกลองปูจาในปจจุบัน
โดยใชระเบียบวิธีวิจัยดังนี้
1. การสัมภาษณเชิงลึก โดยทําการสัมภาษณ กลุมผูใหขอมูลสําคัญทั้ง 4 กลุมเพื่อ
ศึกษาคุณคาและกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในปจจุบัน
2. การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation)เพื่อศึกษากระบวน
การถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในจังหวัดลําปาง
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การวิเคราะหขอมูล
เมื่อไดขอมูลจากการศึกษาแลวผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหใน 3 สวนคือ
สวนที่ 1 การศึกษาคุณคาวัฒนธรรมกลองปูจาที่มีตอชุมชน
ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหขอมูลแบบอุปนัย (Analytic Induction)ซึ่งเปนวิธีการที่ใชตีความ
สรางขอมูลจากรูปธรรม มองเห็นแลวนํามาสรางขอสรุปในเรื่องคุณคาวัฒนธรรมกลองปูจาที่มีตอ
ชุมชนในอดีตและปจจุบัน โดยใชกรอบแนวคิดเรื่องคุณคาทางสังคมและคุณคาทางสุนทรียศิลป
เปนกรอบในการวิเคราะห
สวนที่ 2 การศึกษากระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในอดีตและปจจุบัน
ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะห เนื้ อหา(Content Analysis)เพื่อวิเคราะหเนื้อหากระบวนการถาย
ทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในอดีตและปจจุบัน การวิเคราะหอาศัยกรอบการวิจัยในเรื่องกระบวน
การถายทอดวัฒนธรรมที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนเกณฑ ซึ่งประกอบดวยองคประกอบ 4 ขั้นตอน
คือ
1. จุดมุงหมายของการถายทอด
2. องคความรูในการถายทอด
3. ผูถายทอดและผูรับการถายทอด
4. วิธีการถายทอด
เมื่อไดขอมูลแลวนําขอมูลที่ไดมาสรางขอสรุปในเรื่องกระบวนการถายทอดวัฒนธรรม
กลองปูจาในอดีตและปจจุบัน
สวนที่ 3 การเปรียบเทียบระหวางคุณคาวัฒนธรรมกลองปูจากับกระบวนการถายทอดวัฒนธรรม
กลองปูจาในอดีตและปจจุบันเพื่อสรางขอเสนอแนะในการวิจัยในสวนอภิปรายผล
ผูวิจัยนําขอสรุปที่ไดจากการศึกษาในสวนที่ 1และสวนที่ 2 นํามาวิเคราะหคุณคาวัฒนธรรม
กลองปูจาและกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาทั้งในอดีตและปจจุบัน โดยใชวิธีการ
วิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis)เพื่อนําขอมูลที่ไดมานําเสนอเปนขอเสนอแนะแนวทางในการนํา
วัฒนธรรมกลองปูจามาสืบทอดในโรงเรียนในสวนการอภิปรายผลการวิจัยตอไป
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การนําเสนอผลการวิจัย
ภายหลังจากการดําเนินการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลในการดําเนินการวิจัยทั้ง 2
สวนแลว ผูวิจัยทําการรวบรวมขอมูลที่ไดทั้งหมดมาเรียบเรียงเพื่อสรางขอสรุปงานวิจัยเชิงบรรยาย
โดยใหครอบคลุมประเด็นดังนี้
1. กระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในอดีตและปจจุบัน
2. คุณคาของวัฒนธรรมกลองปูจาที่มีตอชุมชนในอดีตและปจจุบัน
3. ขอเสนอแนะแนวทางในการนําวัฒนธรรมกลองปูจามาถายทอดในโรงเรียน

บทที่ 4
คุณคาและกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในอดีต

กลองปูจาในวัฒนธรรมลานนาในอดีต
ในอดีตนั้นมนุษยมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับเรื่องของพิธีกรรมและความเชื่อ โดยเฉพาะเรื่องราว
เกี่ยวกับเทพเจาอันเนื่องมาจากการขาดที่พึ่งทางใจและตองการสรางขวัญและกําลังใจใหเกิดขึ้นใน
สังคมนั้น หนึ่งในวิธีการที่มนุษยอนุมานขึ้นเพื่อใชในการติดตอสื่อสารกับเทพเจาคือการสราง
เครื่องดนตรีเพื่อใชในการสงสัญญาณบอกกลาวเรื่องราวและติดตอกับเทพเจา เครื่องดนตรีประเภท
หนึ่งซึ่งนิยมแพรหลายทั่วโลกคือ เครื่องกระทบ โดยเฉพาะกลอง สาเหตุประการหนึ่งอาจเนื่องมา
จากความเชื่อในเรื่องอํานาจของเสียง
“…เสียงนั้นมีพลังและเสียงมีอํานาจ โดยธรรมชาติแลวมนุษยนั้นจะมี
ความกลัวความเงียบเปนคุณสมบัติติดตัวอยู เมื่อเงียบจิตใจก็จะกลัว วาเหว
ไมเขมแข็งพอที่จะมีชีวิตอยูไดอยางมีความสุข จึงตองอาศัยอํานาจเสียงเปนที่
พึ่ง การสรางเครื่องดนตรีที่มีเสียงดังๆเพื่อเปนเพื่อนของจิตใจ การสราง
ตะโพน กลองทัด ระฆัง ฯลฯ เอาไวที่วัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็เพื่อที่จะอาศัย
อํานาจและความกังวานของเสียงชวยขจัดความกลัวในจิตใจใหออกไปเสียงจะ
ดังกังวานกวางไกลในจิตใจ ถึงแมวาเสียงจากเครื่องดนตรีเหลานั้นจะมีระดับ
เสียงเพียงเสียงเดียวและไมสามารถบอกไดวามีระดับเสียงเปน โด เร มี ฯลฯ
แตเสียงจะกวางเหมือนเสียงของจักรวาลทําหนาที่ใหความอบอุนของจิตใจ
ตะโพน กลองทัด ระฆัง จึงเปนแหลงเสียงที่มีอํานาจและสิ่งที่สําคัญก็คือ จิต
ใจของผูฟงที่รูสึกอบอุนเมื่อไดยินเสียง…” (สุกรี เจริญสุข, 2534)
ดังนั้นเราจะพบวาในวิถีชีวิตของคนในทุกมุมโลกนั้นมีเรื่องการนํากลองเขามาเกี่ยวของกับ
ชีวิตเสมอ จึงอาจกลาวไดวากลองนั้นเปนสวนหนึ่งที่มีความสัมพันธกับวิถีชีวิต เสียงกลองใชวาจะ
เปนเสียงที่ดังตึงตังเพียงอยางเดียว เสียงกลองนั้นเปนเสียงที่มีวิญญาณ (รณชิต แมนมาลัย, 2536)
และในบางครั้งกลองสามารถที่จะเปนเครื่องบงบอกถึงอารยธรรมในสังคมนั้น
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ในสังคมลานนาก็เชนกัน จากการศึกษาพบวาวิถีชีวิตชนชาวลานนาในอดีตมีความผูกพัน
เกี่ยวของกับเรื่องกลองอยางแนบแนนในทุกระดับชั้นตั้งแตชนชั้นปกครองจนถึงประชาชนโดยทั่ว
ไป กลองในลานนานั้นมีบทบาทในทุกสวนของชีวิตคนในสังคมลานนา กลองทําหนาที่หลักใน
การเปนศูนยรวมใจจิตและเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารซึ่งกันและกัน ในสังคมลานนานั้นมี
กลองอยูมากมายหลายชนิด โดยกลองเหลานี้ มักจะถูกกําหนดไวให ใชกับ งานใดงานหนึ่ งโดย
เฉพาะไมใชพร่ําเพรือ แตมีกลองชนิดหนึ่งเมื่อทําการศึกษาถึงบทบาทหนาที่ พิธีกรรมและความ
เชื่อในทองถิ่นลานนาแลวพบวามีบทบาทและหนาที่ในทางสังคมที่หลากหลาย กลองชนิดนั้นคือ
กลองปูจา
ลักษณะสําคัญของกลองปูจา
เมื่อทําการศึกษาถึงประวัติความเปนมาและวิถีชีวิตผูคนในสังคมลานนาแลวพบวากลอง
ปูจามีความเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่นดังคํากลาวที่วา
“…กลองนี้ เปนกลองของคนเมือง คนตางบานตางเมือง อยูที่อื่น ที่ไมใชคน
เมืองเขาก็ไมมีหรอก…”
( ศักดิ์ รัตนชัย, สัมภาษณ 3 กรกฏาคม 2546)
“…กลองปูจามีประจําอยูแทบทุกวัด เพราะใชตีเปนพุทธบูชา โดยเฉพาะทีเ่ ปน
คนเมือง…”
(มงคล เสียงชารี, สัมภาษณ 20 มิถุนายน 2546)
อันเนื่องมาจากวัฒนธรรมการใชกลองในทางสังคมและทางพิธีกรรมนั้นในแตละสังคม
ตางก็มีแนวคิดในการใชเครื่องดนตรีที่แตกตางกันออกไป อาทิ การใชบัณเฑาะวในพิธีกรรมเกี่ยว
กับศาสนาพราหมณในภาคกลาง ในสังคมภาคเหนือจากการศึกษาพบวากลองที่ใชในพิธีกรรมนั้น
ประกอบไปดวย กลองปูจา ซึ่งเปนกลองประจําวัด และกลองหลวงเทานั้น กลองปูจาเปนกลองชนิด
หนึ่งซึ่งพบในสังคมลานนา ซึ่งหากทําการศึกษาถึงที่มาของกลองชนิดนี้แลวพบวา กลองปูจานั้น
เปนกลองพื้นบานที่พบไดในวิถีชีวิตของชาวลานนาเทานั้น
กลองปูจานั้นเปนกลองประเภทหนึ่งในลานนา รูปรางลักษณะที่สําคัญของกลองปูจา คือ
กลองปูจาเปนกลอง 2 หนา ที่ผูกรวมกันเปนชุด กลาวคือ เปนกลองชุด 3 ถึง 4 ใบโดยในแตละชุด
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จะมีกลองใบใหญ 1 ใบมีชื่อเรียกวา กลองหลวง ซึ่งมาจากภาษาทองถิ่นในภาคเหนือ คําวา หลวง
แปลวา ใหญ และมีกลองประกอบซึ่งเปนกลอง 2 หนาขนาดเล็ก จํานวน 2 – 3 ใบผูกอยูบริเวณ
ดานซายของกลองหลวง เรียกวา กลองลูกตุบดังคํากลาวของ ศักดิ์ รัตนชัยไดกลาวกับผูวิจัยวา
“…องคประกอบของกลอง จะมีกลองหลวง และกลองลูกตุบ ที่บานผมนะมัน
มีชื่อแตละใบ มีกลองตุบ กลองตะ กลองตึ้ง ผูกกันเปนชุดตีไลเสียง 4 ใบก็
สนุกแลว…”
(ศักดิ์ รัตนชัย, สัมภาษณ 3 กรกฎาคม 2546)
ในสารานุกรรมวัฒนธรรมภาคเหนือนั้นไดใหคําอธิบายถึงลักษณะสําคัญของกลองปูจาไว
ดังนี้
“กลองปูชาเปนกลองชุด ประกอบดวยกลองใหญขนาดเสนผาศูนยกลางอยาง
ต่ําประมาณ 1 เมตร สูงประมาณ 2.50 เมตร บางครั้งชาวบานเรียกวา กลองตั้ง
ทําดวยไมเนื้อแข็ง เจาะกลางให กลวง หุ มหน ากลองดวยหนังวัว หนังกวาง
ปจจุบันนิยมใชหนังควาย เนื่องจากมีขนาดใหญและมีความทนทาน ดานขาง
เจาะรูกลมขนาดประมาณ 3-4 เดือย ใสแผนทองเหลืองปรุเพื่อระบายอากาศใน
กลอง
นอกจากนี้ยังมีกลองขนาดยอมอีก 3 ใบ ติดอยูขางๆเรียกวา กลองตอบ กลอง
ตุบ หรือกลองลูกตุบ แตละใบมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 25 – 50 เซนติเมตร
สําหรับตีเพื่อใหเกิดเสียงที่ขัดกัน ทําใหเกิดทวงทํานองที่ไพเราะ”
(สารานุกรมวัฒนธรรมภาคเหนือ, 2542)
จากการทําการศึกษาถึงลักษณะของกลองปูจาโบราณในจังหวัดลําปาง ผูวิจัยพบวาขนาด
ของกลองปู จ านั้ น มี ข นาดของกลองหลวงมี ข นาดความกว า งอยู ที่ ตั้ ง แต 60 เซนติ เมตรถึ ง
100 เซนติเมตรเปนตนไป ไมที่นิยมนํามาทํากลองในจังหวัดลําปางนั้นพบวามีประเภทของไมที่นํา
มาทํากลองอยูดวยกัน 5 ชนิดคือ
1. ไมประดู ซึ่งจากการสํารวจพบวากลองเกานําไมประดูมาใชสรางกลองปูจามากที่สุด
2. ไมสัก
3. ไมตะเคียน
4. ไมแดง
5. ไมขนุน
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กลองปู จานั้ น ถือได วามีความสําคัญ ในชุ ม ชนลานนาในอดี ต ในหลายชุม ชนนั้ น มีก าร
ประดับประดาและตกแตงกลองปูจาดวยการเขียนลวดลายตางๆลงไปบริเวณดานขางกลองหลวง
โดยลวดลายที่พบในกลองปูจาเดิมจากการทําการศึกษาเรื่องลวดลายกลองปูจาในจังหวัดลําปางพบ
วามีลวดลายดังตอไปนี้ (นพดล ศรีทอง, 2537)
1. ลายพันธพฤกษา
2. ลายเสนรอบตัวกลอง
3. ลายสลับฟนปลา
โดยกลองปูจานั้นจะมีลักษณะที่สําคัญซึ่งอาจถือไดวาเปนเอกลักษณของกลองประเภท
หนึ่งคือการใชลิ่มหมุดในการตรึงหนังหนากลอง กลองปูจานั้นจะไมใชเชือกหรือสายลวดเหล็กใน
การตรึงหนังหนากลอง และอีกลักษณะหนึ่งคือการแขวนลูกน้ําเตาไวภายในตัวกลองหลวงซึ่งจะ
แตกตางจากกลองชนิดอื่นซึ่งจะไมมีการแขวนน้ําเตาไวภายใน โดยการแขวนน้ําเตาไวภายในกลอง
ปูจานี้เปนสวนหนึ่งของคติความเชื่อของกลองปูจาในเรื่องการดํารงชีวิตซึ่งจะกลาวถึงในสวนตอไป
การตั้งกลองปูจานั้น จะมีการตั้งกลองไวบนคางกลอง(ที่ตั้ง) อยูบริเวณหอกลอง ซึ่งหอ
กลองนั้นถือไดวาเปนของคูวัดในสังคมลานนาเหมือนกับหอระฆังหรือหอกลองเพล อันเนื่องมา
จากใชเปนที่สําหรับเก็บรักษาสื่อสัญญาณที่ใชติดตอกันระหวางวัดกับชุมชนและสื่อสารภายในวัด
เอง หอกลองนั้นมีลักษณะเปนสิ่งปลูกสราง 2 ชั้นโดยประมาณ โดยกลองปูจานั้นจะตั้งอยูบริเวณ
ดานลางและจะมีการแขวนระฆังไวดานบน (มณี พยอมยงค, 2538)
ชื่อและที่มาของกลองปูจา
กลองปูจาในภาษาถิ่นเหนือคําเมือง มาจากภาษาเขียนวา “กลองปูชา” โดยพยัญชนะนําคํา
วา “ปูชา” มาจากตัว ป บาลี ซึ่งอักษรธรรมเขียนในรูป บ ใบไม ออกเสียงพยัญชนะ ป ปลา เฉพาะ
คําบาลีเชนเดียวกับภาษาบาลีไทย ปูชา ออกสําเนียงอานคําเมืองวา ปูจา (ศักดิ์ รัตนชัย, 2546) เมื่อทํา
การศึกษาตัวเขียนภาษาพื้นเมืองลานนาแลวพบวา ในสําเนียงบางทองถิ่นเชน อาทิ ในจังหวัดลําปาง
นั้นจะออกเสียงวา กองปูจา จากการศึกษาพบวากลองปูจานั้นมีชื่อเรียกตามบทบาทหนาที่การใช
กลองปูจาเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ดังคํากลาวของกลุมผูใหขอมูลไดกลาวกับผูวิจัยดังนี้
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“…เป น ฮ อ งวากลองปู จ า เพราะมั น ใช ในวัด มั น เป น ของที่ ใช เพื่ อพระ
ศาสนา ใชตีปูจาพระเจา…”
(“…เขาเรียกวากลองปู จา เพราะมั น ใชในวัด มัน เป น ของที่ ใชก ารพระ
ศาสนา ใชตีบูชาพระพุทธเจา…”)
(มาณพ ยาระณะ, สัมภาษณ 19 กรกฎาคม 2546)
“…กลองนี้ ใ ช ตี เพื่ อ เป น พุ ท ธบู ช า คนเหนื อ บู ช าเขาออกเสี ย งเป น ปู จ า
ความหมายมันก็คือบูชานั้นแหละ…”
(บุญสง ศิริฤทธิจันทร, สัมภาษณ 22 เมษายน 2546)
ในสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือเมื่อทําการสํารวจแลวพบวากลองปูจามีชื่อเรียก
หลายชื่อ สวนใหญจะเรียกวากลองปูจาหรือกลองบูชา ในบางทองถิ่นเรียกวา กลองตั้ง อันเปนการ
เรีย กชื่ อ แทนเสี ยงตีก ลองใบใหญ ในกลุ มกลองปู ชาที่ ดังตั้ง..ตั้ง..ตั้ ง(หลวงคําพิ ชั ย,สั ม ภาษณ 19
กรกฎาคม,2546) และในบางทองถิ่นเรียกวา กลองยาม อันเนื่องมาจากบทบาทหนาที่ประการหนึ่ง
ของกลองปูจาที่ใชในการสงสัญญาณบอกเวลา จึงเรียกวา กลองยาม และหากใชในการตีเพื่อการ
เฉลิมฉลองในพิธีการสมโภชเมือง เปนกลองที่ตีแจงสัญญาณใหชาวเมืองทราบขาวสาร กลองปูจา
นี้หากนําไปใชตีบนหอกลองในตัวเมืองหรือตีเพื่อใหขวัญกําลังใจชาวบานในยามที่เกิดเหตุการณ
ตางๆ เพื่อเปนการใหขวัญและกําลังใจชาวบานในเมืองจะเรียกอีกชื่อหนึ่งวากลองอุนเมือง หรือ
กลองอุมเมือง เพราะมีเสียงดังกลบเมือง (มณี พยอมยงค, 2538)
ในการศึกษาครั้งนี้เมื่อทําการศึกษาเอกสารทางวรรณกรรมพื้นบานลานนาจะพบวามีการ
กลาวถึงวรรณกรรมที่มีความเกี่ยวของกับกลองชนิดหนึ่งคือกลองสะบัดชัย แตเมื่อทําการศึกษาถึง
วิวัฒนาการของกลองสะบัดชัยที่ใชอยูในปจจุบันพบวาเปนกลองตางชนิดกันอันเนื่องมาจากกลอง
สะบัดชัยในปจจุบันนั้นเปนกลองที่มีการสรางเพื่อใชในการแสดงเมื่อประมาณ 50 ปที่ผานมา มงคล
เสียงชารี ไดกลาวถึงเรื่องนี้กับผูวิจัยวา
“…กลองสะบัดชัยที่ตีกันทุกวันนี้ มันเพิ่งเกิดสมัยพอครูคํา กาไวย ครูสราง
เพื่อใชในการแสดง ก็เลยยอสวนใหมันเล็กลง ตัดลูกตุบออก จะไดแบกได
เขาเรียกกลองสะบัดชัยวิวัฒนาการ…”
(มงคล เสียงชารี, สัมภาษณ 20 มิถุนายน 2546)
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จากการศึกษาพบวาชื่อเรียกกลองปูชาที่นิยมและเปนที่ยอมรับในสังคมลานนานั้นมีอยูดวย
กั น หลายชื่ อ โดยการศึ ก ษาพบวาในการเรียกชื่ อ กลองปู จ านั้ น จะเรีย กตามบทบาทหน าที่ แ ละ
ลักษณะการใชกลองปูจาในกิจกรรมตางๆ การใชกลองปูจาในสังคมลานนาในอดีตนั้นจะมีชื่อเรียก
ที่สําคัญชื่อหนึ่งคือ กลองจัยยะมงคล(กลองจัย) ซึ่งตรงกับภาษาไทยวา กลองชัยมงคล สาเหตุท่เี รียก
วากลองจัยยะมงคลเนื่องมาจากเปนการใชกลองในหนาที่กิจการของชุมชน ชาวบานในชุมชนมี
ความเชื่อวากลองจัยยะมงคลกับกลองปูจานั้นคือกลองชนิดเดียวกัน ดังคํากลาวที่วา
“…กลองปูจา แตเดิมคือกลองจัย แตละหมูบานจะมีกลองเพียงชุด
เดียว มันอยูที่วาตอนที่ใชนะเรียกวาอะไร…”
(มงคล เสียงชารี, สัมภาษณ 20 มิถุนายน 2546)
“…กลองปูจา กลองอุนเมือง กลองสะบัดชัย พื้นเพเดิมมาจากกลองตัว
เดียวกัน คือ กลองจัย…”
(บุญสง ศิริฤทธิจันทร, สัมภาษณ22 เมษายน 2546)
“…กลองสะบั ด ชั ย โบราณ กลองปู จ า กลองหมู นี้ ก็ คื อ กลองจั ย ยะ
มงคล ผ อ จากกลองก็ เป น กลองตี่ มี ลู ก ตุ บ เหมื อ นกั น ตี ทํ า นองเดี ย วกั น
เจื่ออยางเดียวกันแตบาใจกลองสะบัดชัยที่ตีใสศอกใสเขาเนอ มันแปงตอมา
แหมสมัยหนึ่ง…”
(“…กลองสะบัดชัยโบราณ กลองปูจา กลองเหลานี้ก็คือกลองจัยยะ
มงคล ดู จ ากกลองก็ เป น กลองที่ มี ลู ก ตุ บ เหมื อ นกั น ตี ทํ า นองเดี ย วกั น
เชื่ออยางเดียวกัน แตไมใชกลองสะบัดชัยที่ตีใสศอกใสเขานะ กลองนี้ทําอีก
สมัยหนึ่ง…”)
(มาณพ ยาระณะ, สัมภาษณ 19 กรกฎาคม 2546)
จากการศึกษาครั้งนี้เมื่อทําการรวบรวมชื่อเรียกกลองปูจาในจังหวัดลําปางผูวิจัยพบวากลอง
ปูจานั้นมีชื่อเรียกในแตละชุมชนแตกตางกันออกไปแตเมื่อทําการสํารวจถึงหนาที่และสัดสวนองค
ประกอบของตัวกลองแลวจะพบวาคือกลองประเภทเดียวกันโดยเรียกแลวแตพิธีกรรมและการนํา
ไปใชในสังคมลานนา ดังนั้นกลองปูจาในสังคมลานนาจึงมีชื่อเรียกตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับพอ
สรุปไดดังตอไปนี้
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1. กลองปู จ า กลองปู ช า หรื อ ก อ งปู จ า ตามการออกเสี ย งสํ าเนี ย งในแต ล ะท อ งถิ่ น
สําหรับพิธีกรรมทางศาสนา
2. กลองจัยยะมงคล(กลองชัยมงคล) สําหรับเรียกเพื่องานมงคลทางบานเมือง
3. กลองยาม หรือ กลองอุนเมือง สําหรับเรียกในคราวที่ใชเปนอาณัติสัญญาณ
4. กลองตั้ง เรียกตามเสียงของกลอง
5. กลองสะบัดชัย เนื่องมาจากทํานองที่ใชตีคือทํานองสะบัดชัย
ความเชื่อเรื่องตํานานของกลองปูจา
กลองปูจานั้นเปนกลองที่มีความสําคัญและดํารงอยูในสังคมลานนามาชานาน ความเชื่อ
และคําบอกเลาในเรื่องราวเกี่ยวกับที่มาของกลองปูจาจึงเปนสิ่งหนึ่งที่สืบทอดและเลาขานกันตอมา
จากการสัมภาษณผูที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวของกับวัฒนธรรมลานนาและผูเชี่ยวชาญดานศิลปวัฒนธรรมใน
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย พบว าตํ านานเรื่ อ งกลองปู จ านั้ น ในจั ง หวั ด ลํ า ปางมี อ ยู ด ว ยกั น 2 ตํ านาน
ประกอบดวยตํานานเรื่อง ยักษตาทิพยกับนางคํากอง ซึ่งตํานานเรื่องนี้เปนเรื่องราวที่เลาขานถึงความ
เปนมาของกลองปูจาในจังหวัดลําปางดานที่มีอาณาเขตติดกับจังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร สวน
ตํานานอีกเรื่องหนึ่งคือตํานานเรื่อง ยักษกับกลอง นั้นจะเปนตํานานที่เลาขานอยูในบริเวณที่มีอาณา
เขตติดกับจังหวัดตากและจังหวัดเชียงใหม เมื่อทําการศึกษาถึงตํานานทั้ง 2 เรื่องแลวนํามาเปรียบ
เทียบกันในเรื่ององคประกอบของตํานานจะพบวาทั้ง 2 ตํานานมีความคลายคลึงกัน จนอาจกลาวได
วามีที่มาและแนวคิดทางดานคติชนวิทยาจากที่เดียวกันดังนี้
ตํานานเรื่องยัก ษ กั บ กลอง เป น เรื่องราวที่ เล าขานถึ งที่ ม าของกลองปู จาใน 4 อํ าเภอ คื อ
อําเภอแมพริก อําเภอสบปราบ อําเภอเถินและอําเภอเกาะคา โดยตํานานเรื่องนี้กลาวถึงเรื่องราวเกี่ยว
กับกําเนิดของกลองปูจาโดยมีความเกี่ยวพันกับเรื่องราวความเชื่อเรื่องเทพเจา ยักษ และความชั่วราย
รวมถึงเปนการนําแนวคิดทางพุทธศาสนาเขามามีสวนเกี่ยวของดวยโดยตํานานเลาวา
ตํานานยักษกับกลอง
“…ในสมัยกอน มียักษตนหนึ่ง เปนยักษที่ชอบกินเนื้อมนุษย ยักษตนนี้จะ
ลงมากินเนื้อมนุษยบนโลกทุกๆ 7วัน สรางความเดือดรอนและความหวาด
กลัวใหกับผูคนเปนอยางมาก ชาวบานจึงพากันสวดมนต ออนวอนตอเทวดา
ใหมาชวยปราบยักษตนนี้ เมื่อพระอินทรทราบเรื่องจึงไดลงมาจากสรวงสรรค
โดยเนรมิตกลองใหชุดหนึ่ง มีกลองใหญ 1 ใบและกลองเล็ก 3 ใบ โดยสลักคํา
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วา วะ ซึ่งมีลักษณะเปนรูปวงกลมไวภายในตัวกลอง แลวบอกชาวบานวาใหตี
กลองนี้เวลาที่ยักษตนนั้นลงมากินคน โดยตองตีใหครบทั้ง 4 ใบ ครั้นเมื่อครบ
7 วันยักษก็ลงมาเพื่อจะกินมนุษยเหมือนเชนทุกครั้ง ชาวบานจึงพากันตีกลอง
เพื่อขับไลยักษดังกระหึ่มไปทั่วทั้งหมูบาน จนยักษทนเสียงกลองไมไหวจึง
หนีกลับไปและไมลงมากินเนื้อมนุษยอีกเลย…”
(มาณพ ยาระณะ,สัมภาษณ 3 กรกฎาคม 2546)
ตํานานอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเลาขานเกี่ยวกับที่มาของกลองปูจาในจังหวัดลําปางนั้น จากการ
ศึกษาของผูวิจัยพบวา ตํานานเรื่องยักษตาทิพยกับนางคํากองเปนอีกตํานานหนึ่งที่มีการเลาขานและ
เผยแพรอยูในบริเวณ อําเภอแจหม อําเภองาว อําเภอแมทะและอําเภอแมเมาะ ซึ่งเปนเรื่องราวเกี่ยว
กับยักษตนหนึ่งซึ่งมีลักษณะ คลายคลึงกับตํานานกลองในขางตน แตมีการอธิบายรายละเอียดและ
สรางเรื่องราวที่มีความชัดเจนมากขึ้น โดยตํานานกลาววา
ตํานานยักษกับนางคํากอง
ในสมัยกอน มียักษตนหนึ่งมีตาทิพย ยักษตนนี้จะลงมากินเนื้อมนุษยใน
โลกมนุ ษ ยทุก 7 วัน โดยเฉพาะมนุ ษ ยผูห ญิ ง จนเดือดรอนกัน ไปทั่ วทั้ ง
เมือง เมื่อครบ 7 วันผูหญิงในเมืองจะหลบหนีไปอยูเมืองอื่น จนมาวันหนึ่ง
ครบกําหนด 7 วัน ยักษตาทิพยก็ลงมากินคนตามปกติ แตก็ไมสามารถหาผู
หญิงไดสักคน จนมาพบกับนางคํากอง ซึ่งไมไดหลบหนีไปอยูที่อื่นเพราะตอง
ดูแลพอที่ปวยอยู นางคํากองจึงตอรองกับยักษตาทิพยวาขอดูแลพอนางให
หายปวยกอน แลวหากครบ 7 วันแลวยักษตาทิพยลงมายังโลกมนุษยแลว
ยังสามารถหานางเจอโดยที่นางจะไมหนีออกไปนอกเมืองนางจะยอมใหกิน
แตโดยดี แตหากยักษตาทิพยหานางไมพบก็ขอใหยักษตาทิพยอยาไดลงมากิน
มนุษยที่เมืองของนางอีกตอไป ยักษตาทิพยลําพองดวยวาตนเองเปนยักษท่ีมี
ตาวิเศษสามารถรูทุกสิ่งและยักษตาทิพยเห็นนางคํากองเปนคนกตัญูจึงตอบ
ตกลงและกลับเมืองยักษไป นางคํากองจึงพยาบาลพอจนหายปวย เมื่อครบ 7
วันแลวพระอินทรทราบเรื่องจึงเนรมิตกลองใบใหญมาใหนางคํากองและบอก
ใหนางคํากองเขาไปซอนในกลองเวลาที่ยักษตาทิพยมาเพราะในกลองนี้ได
บรรจุคาถาไวทําใหไมมีใครสามารถมองเห็นได ครั้นถึงเวลายักษตาทิพยก็ลง
มายังโลกและตามหานางคํากองทั่วทั้งเมืองแตหาเทาไหรก็ไมพบ จนในที่สุด
ยักษตาทิพยก็หมดแรงหมดแรงตามหาจึงกลับไปยังเมืองยักษและไมกลับลง
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มายังโลกมนุษยอีกเลย ชาวบานจึงพากันยกกลองนั้นตั้งไวบูชาเปนมงคลของ
เมืองตลอดมา
(ปราการ ใจดี, สัมภาษณ 30 มิถุนายน 2546)
เมื่อทําการศึกษาถึงเรื่องราวตํานานทั้ง 2 เรื่องพบวา มีองคประกอบที่มีความคลายคลึงกัน
ในเรื่องตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวละครในตํานานทั้ง 2 เรื่องที่มีความคลายคลึงกันในเรื่องบทบาท
ดังจะเห็นไดจากทั้ง 2 เรื่องมีการกลาวถึงยักษตนหนึ่งที่ลงมากินเนื้อมนุษย และมีเหตุการณในการ
เลาเรื่องที่คลายคลึงกันใน 3 เหตุการณคือ
1. ยักษจะลงกินเนื้อมนุษยในชวงเวลาทุกๆ 7 วัน
2. พระอินทรเนรมิตกลองใบใหญ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือมนุษยใหพนภัยจาก
ยักษ
3. ชาวบานตางใหความเคารพนับถือกลองใบนี้ เพราะสามารถปราบยักษไดและนํากลอง
มาใชตอไป

พิธีกรรม ความเชื่อเกี่ยวกับการสรางกลองปูจา
กลองปูจานั้นเปนกลองที่มีความเกี่ยวของกับเรื่องราวของพิธีกรรมในทุกขั้นตอน มูลเหตุ
สําคัญประการหนึ่งเปนเพราะกลองปูจาเปนกลองที่นิยมใชในพิธีกรรมที่มีความเกี่ยวของกับศาสนา
และวิถีชีวิต ของคนในชุ ม ชน ดังนั้ น กลองปู จ าจึงถูก จั ด ทํ าขึ้ น อยางพิ ถีพิ ถัน ในทุ ก ขั้น ตอน ใน
กระบวนการสรางกลองปูจา 1 ชุดนั้นจะประกอบไปดวยพิธีกรรมตางๆมากมาย อันประกอบไปดวย
พิธีกรรม ความเชื่อเกี่ยวกับการเลือกไมและตัดไม
ในการเลือกไมและตัดไมสําหรับนํามาทํากลองปูจานั้น จากการศึกษาพบวามีกรรมวิธีใน
การคัดเลือกไมที่จะนํามาสรางกลองปูจา โดยกลองปูจานั้นนิยมสรางจากไมขอนเดียวดังนั้นในการ
เลือกตัดไมจึงมีความจําเปนที่จะตองเลือกไมที่มีขนาดใหญ ตนไมที่นิยมนํามาสรางกลองปูจานั้นมี
ความเชื่อวา ตองเลือกไมประดูนางเดียว หรือไมประดูที่มีลําตนเดียว จะไมนิยมนําไมประดู 2 นาง
(ไมประดูที่มีลําตน 2 กิ่ง) มาสรางกลองปูจาโดยเด็ดขาด เพราะมีความเชื่อวาตนไมประเภทนี้เปน
ไมอัปมงคล หากนํามาสรางจะกอใหเกิดความวิบัติแกผูทําและผูนําไปใช ดังคํากลาวของชางทํา
กลองที่กลาวกับผูวิจัยวา
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“…ไมนี่หนา สมัยบะเกา เปนบเอาไม 2 นาง มันขึดสรางกลองปูจา
พระบดี…”
(“…ไม นี้ น ะ สมัยก อน เขาไม ใชไม 2 นาง มัน ไมเป น มงคล สราง
กลองบูชาพระไมดี…”)
(ชางทํากลอง 2 , สัมภาษณ 24 มิถุนายน 2546)
โดยในอดีตชาวบานจะจัดตั้งตัวแทนของชุมชนที่จะสรางกลองปูจาเดินทางเขาไปหาไมที่มี
ขนาดตามตองการในปาโดยมีขอหามประการหนึ่งวาจะไมตัดตนไมในปาที่อยูภายในหมูบานแตจะ
เดินทางเขาไปหาตนไมใหญในปาลึกโดยมีขอกําหนดวาตนไมที่จะตัดนั้นจะตองอยูในบริเวณปาที่
ไมไดยินเสียงกลองปูจาของหมูบานนั้นๆ ดังคํากลาวที่วา
“…ป อ เฒ า เป น เล าหื้ อ ฟ ง สมั ย บ ะ เก าจะหาไม ต อ งเดิ น เข าป าปู น
ไกลหมอกใด เอาเปนวาบไดยินเสียงกลองของวัดเฮาปูนนะ ถึงจะเงยหนาหา
ไมได…”
(“…คุณตาทานเลาใหฟงวา สมัยกอนจะหาไมตองเขาไปในปา ไกล
ขนาดไหนก็เอาเปนวาเดินเขาไปจนไมไดยินเสียงกลองของวัดในหมูบานเรา
ถึงจะเริ่มเงยหนาหาไมได…”)
(ชางทํากลอง 2, สัมภาษณ 24 มิถุนายน 2546)
ไมสวนใหญที่นิยมนํามาทํากลองปูจาในอดีตนั้นพบวานิยมใชไมประดู เมื่อพบลักษณะไม
ที่ตองการแลวก็จะทําการกลับเขามาภายในหมูบาน เพื่อที่จะทําการเตรียมตัวและจัดตั้งคณะที่จะเขา
ไปทําการตัดไมซึ่งเรียกตัวเองวา คณะศรัทธาวัด…ตามดวยชื่อวัด( หลวง คําพิ ชัย, สั มภาษณ 23
มิถุนายน 2546) โดยในการทํากิจการงานใดๆก็ตามในภาคเหนือนั้นจะพบวาจะมีการตั้งชื่อกลุมที่
ทํางานนั้นวา คณะศรัทธาแลวจึงตามดวยชื่อวัด นัยหนึ่งเพื่อเปนการสรางความเปนสิริมงคลใหกับ
การประกอบกิจกรรมนั้นๆ และอีกนัยหนึ่งเปนการแสดงใหเห็นถึงศักยภาพและความศรัทธาของ
คนในชุมชนที่มีตอวัดนั้นใหชาวบานโดยทั่วไปไดรูจัก(ศักดิ์ รัตนชัย, สัมภาษณ 4 กรกฎาคม 2546)
ซึ่งคณะศรัทธาในการเดินทางเขาไปตัดไมจะประกอบไปดวยบุคคลดังตอไปนี้
1. พระสงฆ 1 รูป
2. พอหนาน เปนผูอาวุโสที่ผานการบวชเรียนมากอน และดํารงตนเปนพุทธมามกะที่ดี
และสามารถทองจําคาถาตางได ในบางชุมชนพอหนานอาจเปนมัคทายกของวัดนัน้ ๆก็
ได โดยทําหนาที่ดานพิธีกรรมในระหวางตัดไม จํานวน 1 คน
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3. สลาทํากลอง เปนนายชางที่มีความรูในเรื่องของการสรางกลอง เพื่อเลือกขนาดและ
ชวงปลองของไมใหเหมาะสมกับการทํากลอง ในคณะหนึ่งอาจมีเพียงคนเดียวก็ได
4. สลาตัดไม เปนชางในหมูบานที่มีความสามารถในการตัดตนไม และชักลากตนไม
ออกจากปา ซึ่งคนกลุมนี้จะเปนแรงงานสําคัญในการตัดตนไมและชักลากไมกลับเขา
สูหมูบาน ในบางคณะจะใชสลาตัดไมจํานวน 3-5 คน
สาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ตองมีการนิมนตพระสงฆเปนผูนําคณะศรัทธาเดินทางเขาไป
ตัดไมในปาดวยนั้น รณชิต แมนมาลัย(2536)ไดเสนอแนวคิดที่วาเปนการตองการสรางสิริมงคลใน
การประกอบกิจกรรมการตัดไม อีกทั้งเปนการทําใหเกิดความอบอุนแกคณะศรัทธา เนื่องจากการ
เดินทางเขาไปตัดตนไมนั้นจําเปนตองเขาไปในปาซึ่งเต็มไปดวยภยันตรายนานับประการ พระสงฆ
นั้นเปนผูที่มีอํานาจแหงพระสังฆคุณ จึงมีความสามารถที่จะคุมครองใหคณะปลอดภัยจากอันตราย
ทั้งหลายได (รณชิต แมนมาลัย, 2536) หรือในอีกกรณีหนึ่งคือ ในการใหพระสงฆเปนผูนําคณะนั้น
เพราะไมที่ไปตัดนั้นอาจไปทับซอนกับเขตปาของอีกหมูบานหนึ่งซึ่งอาจทําใหเกิดปญหาตามมา
ภายหลังได การที่พระสงฆเปนผูนําคณะนั้นเพื่อแสดงใหเห็นวาไมที่ไดจะนําไปใชในทางศาสนา
ถือไดวาเปนการทําบุญอีกลักษณะหนึ่ง(ศูนยสังคมพัฒนาเชียงใหม, 2533)
ตนไมที่จะนํามาสรางกลองปูจาไดนั้นเปนตนไมที่มีขนาดใหญในการโคนตนไมแตละครั้ง
นั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองมีพิธีกรรมในการตัดไมเพราะชาวบานมีความเชื่อวา ตนไมทุกตนมี
นางไมหรือเทพารักษคุมครองอยู ในการประกอบพิธีกรรมในการตัดตนไมจึงตองมีพิธีกรรมตางๆ
มากมาย
พิธีกรรมในการตัดตนไมนั้น ผูเฒาในชุมชนไดอธิบายเรื่องนี้กับผูวิจัยวา ในอดีตตองทําพิธี
บูช านางไมห รือเทพารักษ กอน โดยตองมีการจัดเตรียมเครื่องสั งเวยเทพยดา อันประกอบดวย
เหลา 1ไห ไกคู ขาวเหนี ยว 1 ปน ขนมตม ผลไม น้ํ าสะอาด และตองมีก ารเตรียมสวยดอก
(กรวยสํ าหรั บ ใส ด อกไม ธู ป เที ย น) อั น ประกอบไปด ว ย ดอกไม ธู ป 3 ดอก เที ย น 1 เล ม และ
ขาวตอก 1 หยิบมือ โดยเอาไปวางไวยังบริเวณโคนตนไม จากนั้นจึงเริ่มพิธีกรรมการอัญเชิญเทพย
ดา นางไม โดยการสวดมนตบทชุมนุมเทวดา
ในการกลาวคําขอขมานั้นจะเปนการกลาวเพื่อขออนุญาตตัดตนไม และจะนําไมนั้นไป
สรางกลองเพื่อเปนพุทธบูชาสําหรับใชในกิจกรรมทางศาสนา และขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชวยให
การตัดไมและทํากลองสําเร็จลง และเมื่อทําการตัดไมในบางทองถิ่นเชื่อวาไมลมไปทางใดก็ให
เคลื่อนยายไมไปทางนั้นเพื่อกลับเขาหมูบาน(หลวง คําพิชัย, สัมภาษณ 23 มิถุนายน 2546)
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พิธีกรรม ความเชื่อในการเลือกหนังสําหรับหุมกลอง
ในกระบวนการสรางกลองปูจา 1 ชุดนั้น นอกเหนือจากการคัดสรรไมใหมีขนาดพอเหมาะ
พอดีนั้น สิ่งสําคัญประการหนึ่งที่เปนสวนประกอบสําคัญในการสรางกลองคือพิธีกรรม ความเชื่อ
ในเรื่องการเลือกสรรหนังสัตวสําหรับนํามาทําการหนากลอง เพราะหนังกลองถือไดวาเปนสวน
กําเนิดของเสียงกลองปูจา ดังนั้นในขั้นตอนนี้จึงมีความสําคัญและความจําเปนอยางมาก หากเลือก
หนังที่ไมเหมาะสมตามหลักความเชื่อในทองถิ่นแลวจะนําพาซึ่งความไมเปนมงคลมาสูหมูบาน
พระครูวิจิตรภัทรการ ไดอธิบายถึงคติความเชื่อในเรื่องการเลือกหนังหุมกลองกับผูวิจัยดังนี้
“…เลือกหนังที่สําคัญเนอ บใจวาหาหนังหยังไดก็เอามาหุมเนอ เปน
ถือกันเลือกหนังบดี มันก็ขึด เปนมีวิธีของเปน…”
(“…การเลือกหนังนั้นมีความสําคัญนะ ไมใชวาหาหนังอะไรไดก็เอา
หุมกลองนะ เขาถือกันเลือกหนังไมดีมันก็เกิดอัปมงคล เขามีวิธีการของเขา
…”)
(พระครูวิจิตรภัทรการ, สัมภาษณ 23 มิถุนายน 2546)
ในการศึกษาครั้งนี้เมื่อทําการสํารวจกลองปูจาในจังหวัดลําปางพบวาการเลือกหนังที่จะนํา
มาใชในการหุมหนากลองปูจานั้น พบวามีความเชื่อเรื่องของหนังที่จะนํามาหุมหนากลองวาจะตอง
เปนหนังสัตวจําพวกดังตอไปนี้
1. หนังวัว พบวากลองปูจาเดิมในจังหวัดลําปางพบวาถูกนํามาหุมหนากลองมากที่สุด
2. หนังกวาง มีความเชื่อวาสามารถนํามาหุมหนังหนากลองได จากการศึกษาของผูวิจัย
พบวา มีกลองปูจาหลายชุดในจังหวัดลําปางใชหนังกวางหุมกลองลูกตุบทั้ง 3 ใบแตไม
พบวามีการนําหนังกวางมาหุมหนากลองหลวง
3. หนังควาย เดิมพบวามีไมมากนักแตพบวามีการนํามาหุมกลองปูจาในปจจุบันมากขึ้น
ในเรื่องนี้ชางทํากลองไดอธิบายถึงหนังควายที่นํามาหุมกลองปูจากับผูวิจัยวา
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“…หนังควายหุมกลองนี้มีมาตั้งเมินหละ เพราะหนังวัวตั๋วใหญมันหายาก
หุ มหน ากลองบ ปอ หนั งควายก็ห างายต วย ใหญ หุ ม พอดี ยังบ ป อทนแฮง
ขนาด…”
(“…หนังควายหุมกลองมีมาตั้งนานแลว เพราะหนังวัวตัวใหญมันหายาก
หุมหนากลองไมพอ หนังควายก็หาไดงายดวย ใหญหุมกลองไดพอดี แถมยัง
ทนทานเวลาตีดวย…”)
(ชางทํากลอง, สัมภาษณ 24 มิถุนายน 2546)
จากการศึกษาความเชื่อในเรื่องการเลือกหนังสําหรับหุมหนากลองนั้นก็ถือไดวาเปนเรื่อง
สําคัญเรื่องหนึ่งที่ชาวบานใหความสําคัญมาก
“…คนโบราณเป น ถื อ เป น หื้ อ ผ อ หื้ อดี บ ดี เอาหนั งสั ต วปู หุ ม หน าหนึ่ ง
หนังตัวเมียหุมแหมหนาหนึ่ง มันบดี กลองจะบเปนมงคล…”
(“…คนโบราณถือวา ใหดูใหดี อยาเอาหนังสัตวตัวผูมาหุมหนากลองดาน
หนึ่ งแล ว เอาหนั งสั ตวตัว เมี ยมาหุ ม อีก หน าหนึ่ ง มัน ไม ดี กลองจะไม เป น
มงคล…”)
(หลวง คําพิชัย, สัมภาษณ 23 มิถุนายน 2546)
ความเชื่อในเรื่องการเลือกหนังหุมหนากลองโดยจะตองไมใชหนังสัตวประเภทเดียวกันแต
ตางเพศกันมาหุมหนากลองใบเดียวกันนั้น ไดมีผูอธิบายเรื่องแนวความเชื่อนี้วา คนลานนาเชื่อกัน
วาการเลือกหนังหุมกลองตองไดจากวัวที่มีเพศเดียวกันเพราะถาตางเพศจะทําใหพระในวัดผิดศีลขอ
ที่ 3 นั้นคือการหามผิดลูกผิดเมีย (นพดล ศรีทอง, 2536)
จากการศึ ก ษาของผู วิ จั ย พบว าความเชื่ อ อี ก แนวทางหนึ่ งในเรื่อ งการห ามใช ห นั งสั ต ว
ประเภทเดียวกันแตตางเพศกันมาหุมหนากลองนั้นสาเหตุสําคัญประการหนึ่งคือ กลองปูจาถือไดวา
เปนกลองที่อยูคูศาสนา การใชสัญลักษณของเพศชายและเพศหญิงมารวมกันอยูบนกลองใบเดียว
กันอาจจะดูเปนการไมบังควรนัก แตหากทําการศึกษาและหาเหตุผลสําคัญในการหามใชหนังสัตว
ประเภทเดียวกันแตตางเพศกันมาหุมหนากลองนั้นเนื่องมาจากหนังที่ใชในการหุมหนากลองใน
อดีตนั้นจะเปนการขอบริจาคหนังสัตวจากชาวบานในหมูบานของตนเอง ซึ่งสวนใหญเลี้ยงสัตว
เพื่อใชประโยชนในวิถีชีวิต ในสังคมลานนาในอดีตนั้นวัวและควาย ถือไดวาเปนสัตวที่มีความจํา
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เปนตอการดํารงชีวิตอยางมาก หากมีการตองฆาสัตวประเภทนั้นเพศละ 1 ตัว อาจสงผลตอการ
ขยายพันธสัตวประเภทนั้นลดนอยลงในชุมชน
พิธีกรรม ความเชื่อในการสรางกลอง
ภายหลังจากที่มีการเลือกสรรวัสดุสําหรับนํามาสรางกลองแลว ในกระบวนการดําเนินการ
ขั้นตอไปคือการ จัดสรางกลองปูจา โดยผูท่ที ําหนาที่ในการรับผิดชอบดูแลจัดสรางกลองปูจานั้น
ในอดีตจะนิยมใชการรวมแรงรวมใจกันภายในชุมชน โดยอาศัยแรงงานจากผูชายภายในหมูบาน
ชวยกันจัดสรางตามขั้นตอนและวิธีการสรางกลองปูจาที่สืบทอดตอกันมา ดังคํากลาวถึงเรื่องวิธี
การจัดสรางกลองปูจาของชางทํากลองในชุมชนที่กลาววา
“…สมัยบเกาหนา ยะกลองเตี้ยหนึ่ง ใจแฮงปอจายฮิมหมดหมูบานนะ ปก
โตงปกนามา ก็มาฮวมกันขุดไม แปงหนังมวนกันขนาด…”
(“…สมัยกอนนะ ทํากลองที่นึง ใชแรงผูชายเกือบหมดหมูบานเลย กลับ
จากทุงกลับจากนามาก็มารวมกันขุดไม เตรียมหนัง สนุกกันมาก…”)
( หลวง คําพิชัย, สัมภาษณ 23 มิถุนายน 2546)
“…ปอเฒาผมยะหนา มันบตองใจเครื่องมือหยังนัก แตมีแฮงจาวบานนัก
จวยกัน…”
(“…พ อ ผมทํ านะ มั น ไม ต อ งใช เครื่ อ งมื อ อะไรมาก แต มี แ รงงานชาวบ านเยอะ
มาชวยกัน…”)
(ชางทํากลอง 1 , สัมภาษณ 24 มิถุนายน 2546)
กรรมวิธีและลําดับขั้นตอนในการสรางกลองปูจาในอดีตนั้นถือไดวาเปนสิ่งที่ชาวบานให
ความสําคัญมาก โดยในขั้นเริ่มแรกนั้นชางทํากลองจะทําการตัดไมใหไดขนาดที่พอเหมาะกับความ
ตองการและโฉลกของกลอง โดยในบางทองถิ่นนั้นหากทางวัดเปนหัวหนาคณะในการจัดสรางจะ
มีการเชิญพระสงฆจากวัดนั้นมาเปนคนเริ่มในการเลื่อยไมกอน อาทิ กรณีการสรางกลองปูจาของ
วัดรองเข็ม จังหวัดลําพูน (ศูนยสังคมพัฒนาเชียงใหม,2533) จากนั้นจึงทําการเผาเนื้อไมภายนอก
เพื่อทําการเจาะเนื้อไมสรางกลอง โดยในอดีตนั้นหากเปนการสรางกลองปูจานั้นจะนิยมสรางโดย
ใชไมบริเวณที่เรียกวาแกนไมในการสรางกลอง ซึ่งพระครูวิจิตรภัทรการไดอธิบายถึงเรื่องไมใน
การนํามาสรางกลองปูจาภายในวัดในอดีตไววา
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“…กลองใบเกาของตี่วัด ยะเมินหละ สมัยตียะเฮายังเปนเณรอยู ตอนนั้น
ใจแกนไม บาเดี่ยวขุดฮิมเปลือกปูน ยังไดขนาดบเตาใด…”
(“…กลองใบเก าของที่ วั ด ทํ านานแล ว สมั ย ที่ ทํ าอาตมายั งเป น เณรอยู
ตอนนั้นใชแกนไม เดี๋ยวนี้ขุดเกือบถึงเปลือก ก็ยังไดขนาดเทานี้…”)
(พระครูวิจิตรภัทรการ, สัมภาษณ 23 มิถุนายน 2546)
ในการสรางตัวกลองหลวงนั้ น จากการศึกษาพบวาในสังคมลานนามีความเชื่อ ในเรื่อง
โฉลกกลองอันวาดวยขนาดของหนากลองหลวงในชุดกลองปูจา โดยมีความเชื่อที่วาขนาดของหนา
กลองหลวงในชุดกลองปูจานั้นสามารถกอใหเกิดเหตุการณตางๆขึ้นภายในชุมชนได และขนาด
กลองแตละขนาดนั้นเมื่อทําการคํานวณหาขนาดของหนากลองแลวจะพบวากลองปูจาแตละใบนั้น
จะมีชื่อเรียกประจํากลองชุดนั้นดังคํากลาวที่วา
“…กลองเมื่อกอนนี้มีตํารา มีสูตรเอาหนังมาหุมกลอง ตองนับหนากลอง
เขามีสูตรนับวามันจะตกอยางไร คลายกับวา ดี หรือ ชั่ว ตองทําใหตรงโฉลก
…”
(พระราชคุณาภรณ, สัมภาษณ 4 กรกฎาคม 2546)
เมื่อทําการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตรวาดวยพิธีกรรมในการสรางกลองปูจาในการ
ศึกษาครั้งนี้หลักฐานที่พบคือ สมุดไทยฉบับที่ปรากฏชื่อผูเขียนวา ภิกษุเทพิน วาดวยเรื่องตําราเกี่ยว
กับโหราศาสตรและไสยศาสตร ในสมัยพระเจาติโลกราชในราวพุทธศักราช 1985 - 2030 ซึ่งเก็บไว
ณ ศูน ยสงเสริมและพั ฒ นาวัฒ นธรรม สถาบัน ราชภัฎเชียงใหม ซึ่ ง สุ รสิงห สํารวม ฉิมพะเนาว
นักวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานลานนาไดถอดความเปนภาษาไทยภาคเหนือไดดังนี้
ตําราโฉลกกลอง
“ สิทธิการิยะ จักกลาวลักษณะอันแตงแปลงกลองกอนแล หื้อแทกเอา
หนามาหักเปน 8 สวน แลวเอาสวน 1 แทกลวงลีไปตอเทาเถิงที่สุดไดเทาใดเอา
มาตั้ง 3 คูณ 8 หาร ครัน
ไดเศษ 1 ชื่อวา มังคละเภรี ครันวาแตงแลวหื้อเอาใบตาลใสมังคละใสไว
ในหั่นจึงสรุปไวเปนกลองมังคละดีนักแล
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ครันวาไดเศษ 3 ชื่อวา เชยยเภรี หื้อเขียน สิหานาท ไปตราบเถิง อปติวติย
ไปเทอะแพขาเลิกแล
ครันวาไดเศษ 5 ชื่อวา นนทเภรี หื้อเขียน อาคตา สพพปายสส สพพโลกา
มโน วานี้ใสเทอะ
ครันวาไดเศษ 7 ชื่อวา พรหมเภรี หื้อเขียน ชยันโต ใสไวในนั้น ครันตีอุน
บานอุนเมือง ชุมเย็นมาก ”
(สุรสิงหสํารวม ฉิมพะเนาว, 2526)
เมื่อทําการถอดความเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับโฉลกขนาดหนากลองนั้น ไดมีการ
ถอดความเปนภาษาไทยไวดังนี้(สารานุกรมวัฒนธรรมไทยลานนา, 2542)
โฉลกกลองปูจา
บุคคลผูใดจะสรางกลองปูจา ใหไดลักษณะที่เปนมงคลใหวัดเอาหนากลองไดขนาดเทาใด
แลว ใหแบงเปน 8 สวนไดเทาใดแลว เอา 3 คูณแลวเอา 8 หาร ถาไดเศษทายดังนี้
เศษ 1 ชื่อวา นันทเภรี ตีเมื่อใดเกิดปติยินดีแกผูที่ไดยินเสียงกลองนั้น
เศษ 2 ชื่อวา วิโยคเภรี ตีเมื่อใดผูที่ไดยินก็ไมเกิดความยินดี
เศษ 3 ชื่อวา เตชเภรี ตีเมื่อใดก็เกิดความชื่นชมยินดี
เศษ 4 ชื่อวา มรณเภรี ตีเมื่อใดจิตใจไมชื่นชมยินดี
เศษ 5 ชื่อวา ชัยยเภรี ตีเมื่อใดใจกลา ยอตั้งหนาสาธุการ
เศษ 6 ชื่อวา อุปทวเภรี ตีเมื่อใดยอมใหหวาดวิตกกังวล
เศษ 7 ชื่อวา มังคลเภรี ตีเมื่อใดยอมทําใหหายยังทุกขโทษ เกิดปราโมทยยินดี
เศษ 0 ชื่อวา โกธเภรี ตีเมื่อใดยอมใหโทษโกรธเคืองกัน
(สารานุกรมวัฒนธรรม,2542)
ภายหลังจากที่มีกรรมวิธีในการขุดสรางตัวกลองปูจาสําเร็จตองตามลักษณะแลว จะมีพิธี
กรรมที่สําคัญอีกพิธีกรรมหนึ่ง ซึ่งถือไดวาเปนหั วใจสําคัญของกลองปูจาและเปน เอกลักษณ ที่
สําคัญในเรื่องของลักษณะองคประกอบที่สําคัญของกลองปูจา นั้นคือพิธีกรรม และความเชื่อเรื่อง
การบรรจุหัวใจกลองดังคํากลาวที่วา
“…เปนกลองที่มีหัวใจกลอง กลองอื่นก็ไมมี…”
(ศักดิ์ รัตนชัย, สัมภาษณ 3 กรกฎาคม 2546)
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หั ว ใจกลองในพิ ธี ก รรมและความเชื่ อ เรื่อ งการสร างกลองปู จ าที่ ก ล าวถึ งนั้ น จะส ว น
ประกอบหลักสําคัญหนึ่งที่บรรจุอยูภายในตัวกลองหลวงในชุดของกลองปูจา โดยหัวใจกลองในที่
นี้คือผลน้ําเตาที่บรรจุคาถา อาคม ตางๆที่ชาวบานในชุมชนนั้นใหความเชื่อวาจะเปนผลทางพุทธคุณ
เมื่อบรรจุไวภายในกลองปูจาและมรรคผลจะปรากฎก็เมื่อมีการบูชาและตีกลองปูจาชุดนี้ พระราช
คุณาภรณไดอธิบายเรื่องนี้กับผูวิจัยวา
“…ขางในกลองเขาก็จะมีบะน้ํา คนภาคกลางเขาเรียกวาน้ําเตา เสกคาถา
ทํายันตบาง แลวเอาไปแขวนเปนหัวใจกลอง เวลาตีแลวจะทําใหบานเมือง
เจริญ วัดวารุงเรือง เขาวากันไวอยางนี้…”
(พระราชคุณาภรณ, สัมภาษณ 4 กรกฎาคม 2546)
พิธีกรรมในการบรรจุหั วใจกลองนั้น เปนการเขียนคาถา อาคม หรือ บทสวดทางพุ ทธ
ศาสนาที่มีความเกี่ยวของกับเรื่องของพุทธคุณ โดยคาถาที่มีการบรรจุลงในผลน้ําเตาซึ่งเรียกวาหัว
ใจกลองนี้ เปนคาถาที่พระสงฆอาวุโสประจําวัด หรือพอหนานที่มีความรูเรื่องของคาถาอาคมจะ
เปนผูสลักคาถานั้น ดังคํากลาวที่วา
“…คนที่มาลงคาถาก็ใหคนโบราณ พอนอย พอหนาน แถวหมูบานเปนคน
ลงให…”
(พระครูวิจิตรภัทรการ, สัมภาษณ 23 มิถุนายน 2546)
“…ถาจะหื้อดี เอาหื้อตุที่ปฏิบัติดีเปนลงหื้อ คาถาพุทธคุณ ก็ได ตุบางองค
เปนก็เอาทางไสยศาสตรเปนก็ลงคาถาหมูอิทธิฤทธิ์…”
(“…ถาจะใหดี เอาใหพระที่ปฏิบัติดีทานสลักให คาถาพุทธคุณก็ได พระบาง
รูปที่ชอบวิชาทางไสยศาสตรก็ลงคาถาพวกอิทธิฤทธิ์…”)
(หลวง คําพิชัย, สัมภาษณ 23 มิถุนาย 2546)
“…คาถาเปนพวกพุทธคุณ อาจเปนมหานิยม …”
(พระราชคุณาภรณ, สัมภาษณ 4 กรกฎาคม 2546)
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โดยพระสงฆหรือผูอาวุโสในชุมชนจะสลักคาถากลองปูจาลงไปบนใบลาน หรือแผนทอง
เหลืองจากนั้นจึงบรรจุแผนคาถานั้นลงในผลน้ําเตาหรือในบางทองถิ่นจะใชวิธีเขียนคาถาตางๆลง
บนเปลือกนอกของผลน้ําเตาที่นํามาใชเปนหัวใจกลอง โดยคาถาสวนใหญนั้นจะมีการสลักเปนตั๋ว
เมือง(อักษรภาษาลานนาที่ใชในการเขียนเรื่องราวทั่วไป)หรือตั๋วธรรม (อักษรภาษาลานนาที่ใชใน
การเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะ คาถาตางๆ) โดยคาถานั้นจะสลักเปนตั๋วเมือง หรือ ตั๋วธรรมนั้น
แลวแตความชํานาญของผูที่สลักคาถา จากการศึกษาพบวาคาถาที่ใชบรรจุในหัวใจกลองมีดังนี้
1. ตั๋ว วะ มี ลักษณะเป น รูปวงกลม (๐) คลายเลขศูน ยไทย ตั๋ว วะ นี้ เป น ตั๋วเมื อง หรือ
ภาษาเขียนโดยทั่วไปในลานนา ความเชื่อในการเขียนตั๋ว วะ ลงในหัวใจกลองเนื่องมา
จากแนวความเชื่อในเรื่องที่มาตํานานกลองปูจา ที่กลาวถึง คาถาที่พระอินทรบรรจุไว
ภายในตัวกลองปูจา
2. คาถาเมตตามหานิยม เปนการลงอักขระเมตตามหานิยม โดยมีความเชื่อวาจะทําให
เกิดความสมัครสมานสามัคคีภายในหมูบาน และเปนเกราะปองกันศัตรูจากตางถิ่นเขา
มาทํารายคนในชุมชนนั้น ซึ่งคาถานี้เปนที่นิยมสลักลงในหัวใจกลองมากคาถาหนึ่ง
3. คาถาพญาราชสีห และคาถาสายฟาฟาดธรณี เปนการลงอักขระในเรื่องของอิทธิฤทธิ
โดยมีความเชื่อวา จะทําใหเสียงกลองปูจาชุดนั้นเวลาตีมีเสียงดังกังวานไกลไปทั่วทุก
ทิศทาง
หลังจากที่ทําการสลักคาถาอาคมตางบรรจุลงภายในหัวใจกลองแลว ผูสรางกลองก็จะเชิญ
หัวใจกลองไปแขวนไวภายในตัวกลองหลวงหรือกลองใบใหญเพื่อเปนหัวใจกลอง จากการศึกษา
ถึงเรื่องราวของความเชื่อเรื่องหัวใจกลองที่บรรจุอยูภายในกลองปูจาพบวา หัวใจกลองนั้นมีหนาที่
ในการเปน เสมือนสัญ ลักษณ ทางจิตใจและความเชื่อประการหนึ่ งที่เสมือนวากลองปูจานั้น เปน
กลองที่มีชีวิต โดยชาวบานนั้นจะมีคติความเชื่อเรื่องกลองปูจานั้นมีชีวิตดังคํากลาวที่วา
“ …กลองปู จ า เป น ถือ หนา มั น เป น กลองที่ มี หั ว ใจ เหมื อ นคนมี หั ว ใจมี
ความรูสึก จะยะอะหยังที่บดี กับกลองนี้บไดเนอ ตองฮักษาไวหื้อดี บใจจะไป
ตีไปเรื่อยบไดเนอ…”
(“…กลองปูจา เขาถือนะ มันเปนกลองที่มีหัวใจเหมือนคนมีหัวใจ มีความรู
สึก จะทําอะไรที่มันไมดีกับกลองไมได ตองรักษาไวใหดี ไมใชจะตีไปเรื่อย
ไมไดนะ…”)
(บุญปน อินตะเสน, สัมภาษณ 2 กรกฎาคม 2546)
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“…กลองนี้หนา บดีไปตีไปเรื่อยเนอ ดีบดีจาวบานเปนบฮู หาวาเฮาไปลบ
หลูของสําคัญเปน เฮาจะปกบานบได…”
(“…กลองนี้นะ ไมควรตีโดยไมมีสาเหตุ ดีไมดีชาวบานเขาไมรู เขาจะคิด
วาเราไปลบหลูของสําคัญของบานเขา เราจะไมมีโอกาสรอดกลับบานได…”)
(มาณพ ยาระณะ, สัมภาษณ 19 มิถุนายน 2546)
จากการศึกษาพบวาการสรางหัวใจกลองที่บรรจุอยูภายในกลองปูจานั้นเปนวิธีการหนึ่งซึ่ง
สรางอัตลักษณใหกับกลองปูจาและสงเสริมบทบาท ความสําคัญของกลองปูจาในชุมชน เพื่อใหคน
ในชุมชนรวมกันรักษาและทํานุบํารุงกลองปูจาใหมีสภาพที่สวยงามและพรอมสําหรับใชงานตลอด
เวลาและอีกนัยหนึ่งอันเนื่องมาจากเปนการปองกันกลองปูจาไมใหคนเขามาใชตีเลนโดยไมมีสาเหตุ
เพราะบทบาทของกลองปูจาที่มีความสําคัญในการติดตอสื่อสารในชุมชน
หัวใจกลองนั้น เมื่อทําการศึกษาเหตุผลทางศาสตรของวิชาดนตรีเพื่ออธิบายถึงลักษณะ
พิเศษของกลองปูจาที่ตองมีหัวใจกลองบรรจุอยูภายในซึ่งแตกตางจากกลองชนิดอื่น ไดมีการทํา
การศึกษาถึงเรื่องราวของหัวใจกลอง โดยศาสตราจารย วี จี วิลเลี่ยม (Prof. W. G. Williams) จาก
มหาวิทยาลัยลอนดอน เมื่อครั้งทําการศึกษาเทคนิคการสรางเครื่องดนตรีพื้นบานลําปาง ไดพบ
เทคนิคในเรื่องของหัวใจกลอง ที่แขวนอยูภายในกลองปูจาพบวามีคุณสมบัติทางวิทยาศาสตรแหง
เสียง โดยเปรียบเสมือน Sound Post ของเครื่องดนตรีบรรเลงประเภทสี อาทิ เชลโล ไวโอลิน โดย
สามารถเพิ่มความกังวานของเสียงสะเทือนได โดยศาสตราจารยวิลเลี่ยมเชื่อวา เสียงกลองปูจาหาก
ตีในเวลากลางคืนจะมีความกังวานของเสียงมากยิ่งขึ้น (ศักดิ์ รัตนชัย,2546)
พิธีกรรมที่สําคัญในกระบวนการสรางกลองขั้นตอนสุดทายนั้นก็คือการขึงหนังหนากลอง
โดยกระบวนการในการขึงหนังหนากลองนั้นจะเริ่มตนจากการเตรียมหนังใหมีสภาพพรอมสําหรับ
นําไปขึงหนากลอง โดยขั้นตอนการเตรียมหนังและการขึงหนากลองปูจานั้นชางทํากลองในจังหวัด
ลําปางไดอธิบายถึง กรรมวิธีในการทําดังตอไปนี้
1. การเลือกหนัง ในการเลือกหนังนั้นถือไดวาเปนสิ่งที่มีความสําคัญมากสําหรับการนํา
มาหุมหนากลอง โดยสวนใหญมีความเชื่อวาจะเลือกหนังสัตวดาน เปยมน้ํา (ดานตรง
ขามกับที่สัตวนั้นชอบนอนทับ ซึ่งสวนใหญจะเปนดานซายของลําตัว) เพราะเชื่อวา
เปนดานที่หนังไมดานเพราะเปนผิวหนังบริเวณที่สัตวไมคอยไดสัมผัสพื้นจะทําใหได
กลองเสียงที่ดีกวา
2. การแชและตากหนัง หากหนังที่ไดมาเปนหนังสดก็ตองทําความสะอาด ขูดไขมันและ
พังผืดออกใหหมด ลางน้ําใหสะอาด หากเปนกรณีหนังแหงตองน้ํามาแชน้ํากอนเพือ่ ให
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หนังนิ่ม จากนั้นจึงทําการหมักหนังดวยไพล โดยขยําไพลกับหนังสัตวแลวแชน้ําทิ้งไว
12 ชั่วโมง จากนั้นจึงทําการนําหนังไปตากประมาณ 3 วัน
3. การนวดหนัง ภายหลังที่หนังแหงแลว จะมีการนําผลสมโอมาทุบหนาหนังเพื่อใหหนัง
นุม โดยชางมีความเชื่อวาน้ําจากเปลือกสมโอจะทําใหหนังนิ่ม และนุมมีความยืดหยุน
สูง
ซึ่งกรรมวิธีนี้จะทําควบคูไปกับการเจาะกลอง เมื่อไดหนังสัตวพรอมสําหรับขึงหนากลอง
แลวจึงเริ่มวิธีการขึงหนังหนากลอง วิธีการขึงหนังหนากลองปูจานั้นพบวามีเอกลักษณที่สําคัญอีก
ประการหนึ่ง กลาวคือ ในการขึงหนาหนังนั้นกลองปูจาจะไมใชเชือกหรือลวดในการขึงหนาหนัง
แต จะใช ลิ่ม ไม ห รือ ที่ เรีย กว า แส ก ลอง เป น ไม เนื้ อ แข็ งประเภทไม สั ก หรือ ไม ป ระดู ขนาดยาว
ประมาณ 1- 1.5 ฟุต โดยเหลาลักษณะคลายลิ่มกลม โดยใหปลายดานหนึ่งแหลมและปลายดานหนึ่ง
กลมมนและมีความหนาพอที่จะรองรับการตอกเพื่อตรึงหนังหนากลอง(ชางทํากลอง, สัมภาษณ 24
มิถุนายน 2546)
ในการขึงหนังหนากลองปูจานั้น จากการศึกษาพบวามีคติความเชื่อในเรื่องของฤกษยามที่
เหมาะแกการหุมหนังหนากลอง โดยมีพิธีกรรมและความเชื่อเรื่องฤกษยามในการหาวันหุมหนา
กลองปูจาดังนี้
การหาวันหุมกลอง
ทีนี้จักกลาวเดือนดีหุมกอนและ หุมเดือน 12 จักไดลาภ หุมเดือน 1
เขนใจ หุมเดือน 2 มีเตชปราบแพขาเลิก หุมเดือน 3 ไฟจักไหมบดี หุมเดือน
4 มีเขาของสมปตติดี หุมเดือน 5 จักมีภัยยะ เปนทุกขบดี หุมเดือน 6 จักมีชัย
ยะมังคละดีแล หุมเดือน 8 จักจําเริญ มีสุข หุมเดือน 9 จักเปนทุกขรอดชั่วบดี
หุ ม เดื อ น 10 จัก จํ าเริญ เข าของมากนั ก หุ ม เดื อ น 11 เสี ย งกลองเทิ งทึ ก ที่ ใด
วินาศวายวําเถิงที่ใดเปนดีมีราง มั่งมูลทุนเทาเถิงที่นั้นแล
หุ ม เดื อ นขึ้ น จึ่งดี แ ล เดื อ นลงบ ดี แ ท แ ลอย าหุ ม เนอ เมื่ อ จัก หุ ม หื้ อ
แปลงเครื่องตั้งบูชาเบี้ยหมื่น หมากหมื่น ขาวบุงหนึ่ง สารพันหนึ่ง แผนขาว
รําหนึ่ง ขาวตมขาวหนม ขาวมุมขาวมัน เครื่องกาดของลี ดอกไมธูปเทียน
เรนดาหื้อพรอมชุอันแลว เยียะกทําเทอะ จึ่งวุฒิแล
(สุรสิงหสํารวม ฉิมพะเนาว, 2526)
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จากเอกสารเรื่องคาถาและพิธีกรรมในการหุมหนังหนากลอง จะพบวามีเดือนที่สามาถทํา
การหุมหนังหนากลองแลวเปนมงคล โดยจะตองทําการหุมหนังหนากลองในเดือนดังกลาวในชวง
เวลาหรือวันที่เปนขางขึ้น(เดือนขึ้น) และหามทําการหุมหนังหนากลองในวันที่เปนขางแรง(เดือน
ลง) โดยเด็ดขาด ในสวนของพิธีกรรมและเครื่องสังเวยเทวดานั้น ชางทํากลองไดอธิบายถึงสวน
ประกอบของเครื่องสังเวยไวดังนี้ เครื่องสังเวยเทวดาและบูชากลองนั้นตองประกอบไปดวย เบี้ย
หอยสังขจํานวน 1 หมื่นชิ้น ลูกหมาก 1 หมื่น ขาวเปลือก 1 กระบุง ขาวสาร 1 หอ แผนขาวเกรียบ
ที่ทําจากขาวเหนียว 1 มัด ขนมตมตางๆ ขาวเหนียวกวน ขาวมันตางๆ อาหารพื้นเมือง ดอกไมธูป
เทียน เปนตน(ชางทํากลอง, สัมภาษณ 24 มิถุนายน 2546) และเมื่อไดวันที่เหมาะสมแลวก็สามารถ
ประกอบพิธี โดยการกลาวขออนุญาตหุมหนังหนากลองและขออานุภาพของสิ่งศักดิ์สิทธชวยทําให
กลองนี้มีคุณภาพดี มีเสียงกลองที่ดังกังวานตอไปจากนั้นจึงเริ่มทําการขึงหนังหนากลอง
ในการขึงหนังหนากลองแลวลงแสเพื่อตรึงหนากลองนั้น มีเรื่องของพิธีกรรมและความ
เชื่อประกอบโดยในการลงแสในจะมีโฉลกแสกํากับไวบนตัวกลองดวย โดยโฉลกแสนี้พบหลัก
ฐานเกี่ยวกับตําราโฉลกแสในหลักฐาน สมุดไทยฉบับที่ปรากฏชื่อผูเขียนวา ภิกษุเทพิน วาดวยเรื่อง
ตําราเกี่ยวกับโหราศาสตรและไสยศาสตร ในสมัยพระเจาติโลกราชราวพุทธศักราช 1985-2030 ซึ่ง
เก็บไว ณ ศูนยสงเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม สถาบันราชภัฎเชียงใหมไวดังนี้
“…ประการหนึ่งเลา ยามจักซี่รูแสมันนั้น หื้ออานรูแสนั้นมีเทาใดแลว หื้อ
เอาคําโสลกนี้วาไปตามรูแสนั้น หื้อไดคําที่ดี ตามคําโสลกกลาวไดดังนี้
ตีตั้งซึง ตีซึงเจา ตีเขานา ตีหาไพร ตีไตคํา ตีนําพระ วาสันนี้แล ตีซึงเจา
นั้นบดี ตีไตคํานั้นก็บดี สามอันนั้นดีแล…”
(สุรสิงหสํารวม ฉิมพะเนาว, 2526)
แปลความหมายเปนภาษาไทยไดวา
“… ประการหนึ่งเลา เวลาตอกสลักรูแสกลองนั้น ใหนับรูแสนั้นวามีเทา
ไหร ใหเอาคําโฉลกนี้ วานับไปตามรูแสนั้น ใหไดคําที่ดี ตามโฉลกกลาวไว
ดังนี้
ตีตั้งซึง ตีซึงเจา ตีเขานา ตีหาไพร ตีไตคํา ตีนําพระ วาฉันนี้แล ตีซึงเจา
นั้นไมดี ตีไตคํานั้นก็ไมดี สามอันนั้นดีแล…”
คําแปลความหมายตอนนับโฉลกแสกลอง เริ่มนับจาก
ตีตั้งซึง
แปลวา กลองมีเสียงดีมากจนสามารถใชตีเพื่อตั้งหรือเทียบเสียงซึงได
ตีซึงเจา
แปลวา กลองเสียงไมดีจึงตองตีซึงเจาของแทน
ตีเขานา
แปลวา กลองมีเสียงดี สามารถไดยินถึงทองทุงทองนา
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ตีหาไพร
แปลวา กลองนี้ดี ตีแลวจะมีขาทาสบริวาร
ตีไตคํา
แปลวา กลองนี้ไมดี ตีแลวมีอัปมงคล
ตีนําพระ
แปลวา กลองนี้ตีแลวนําทางใหพระสงฆองคเจาไดเขาถึงศาสนา
ภายหลังจากที่มีการหุมหนังหนากลองเสร็จแลวในขั้นตอนสุดทายก็จะมีการตกแตงตัว
กลองใหมีความสวยงาม โดยจะมีการตกแตงตัวกลองดวยการขลิบเก็บขอบหนังใหเรียบรอยและ
วาดลวดลายตางๆ ในขั้นตอนนี้พบวามีพิธีกรรมตั้งเครื่องสังเวยเพื่อขออนุญาตตกแตงตัวกลองเนื่อง
จากกลองปูจานั้นถือไดวาเปนกลองศักดิ์สิทธิ์ ชางทํากลองไดอธิบายถึงพิธีกรรมและความเชื่อใน
อันตอนดังกลาววา
“…ตอนที่จะแตงกลอง เปนก็มีการดาขันตั้ง อันนี้ผมจําได ปอเฒ า
เปนบอกไววากลองปูจาตองยะจะอี้…”
(“…ตอนที่จะตกแตงกลอง เขามีพิธีกรรม อันนี้ผมจําได พอผมบอก
ไววากลองปูจาตองทําแบบนี้…”)
(ชางทํากลอง 1, สัมภาษณ 24 มิถุนายน 2546)
โดยชางที่ทํากลองนั้นตองจัดเครื่องสังเวย(ขันตั้ง) ซึ่งเรียกวาขันตั้ง สามปนสาม(3,003) อัน
ประกอบไปดวย หอยเบี้ย ลูกหมาก เทียน 8 คู สุรา 1 ไห(1 ขวด) จากนั้นจึงทําการรําลึกถึงคุณ
ครูบาอาจารย เทวบุตร เทวดา เพื่อขออนุญาตตกแตงตัวกลองใหเรียบรอยและขอใหผลงานออกมา
สวยงามเพื่อถวายเปนพุทธบูชาใหกับพระศาสนาจึงถือไดวากรรมวิธีและพิธีกรรมการสรางกลอง
ปูจาในสวนของชางไดสิ้นสุดลง
หลังจากการสรางตัวกลองเสร็จทั้ง 4 ใบก็จะนํากลองทั้งหมดมาผูกรวมกันเปนชุด การผูก
กลองหรื อ การตั้ ง กลองนั้ น กลองปู จ าถื อ ได ว า เป น องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ที่ ต อ ง
ระมัดระวัง อันเนื่องมาจากการผูกกลองปูจานั้นตองผูกกลองลูกตุบไวดานขวาของกลองหรือดาน
ซายของคนตีเทานั้นอันเนื่องมาจากคติความเชื่อในเรื่องกลองปูจาดังคํากลาวที่วา
“…กลองปูจา ตองวางกลองลูกตุบไวทางซาย ตามหลักศาสนาแลว ตัวแม
อยูดานขวา ตัวลูกอยูดานซาย ก็เหมือนการตั้งโตะหมูบูชา ที่ตั้งโตะหมูบูชาไว
ดานขวาแลวใหพระสงฆนั่งทางซาย มันเปนที่เหมือนกันเพราะที่มามาจาก
เรื่องของศาสนาเหมือนกัน…”
(มงคล เสียงชารี, สัมภาษณ 20 มิถุนายน 2546)
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“…ที่ตองวางกลองลูกตุบไวทางดานซาย ก็บอยากหื้อเหมือนการตั้งกลอง
จั ย เพราะสมั ย บ เก า กลองจั ย มั น เป น กลองหลวง กลองปู จ ามั น เป น กลอง
จาวบาน กลองวัด…”
(“…เหตุที่ตองวางกลองลูกตุบไวทางดานซาย ก็ไมอยากใหเหมือนการตั้ง
กลองจัย เพราะสมัยกอนกลองจัยเปนกลองของทางราชการ กลองปูจามัน
เปนกลองของชาวบาน กลองวัด…”)
(มาณพ ยาระณะ, สัมภาษณ 19 มิถุนายน 2546)
การผูกกลองปูจานั้นมีความสัมพันธกับความเชื่อทางศาสนาพุทธเปนอยางมาก ดังจะเห็น
ไดจากความเชื่อเรื่องขององคประกอบกลองดังที่กลาวมาขางตน แนวความเชื่อเรื่องกลองปูจานั้น
เปนกลองที่แสดงสัญลักษณทางพุทธศาสนาอีกประการหนึ่งคือแนวความเชื่อเรื่องพระรัตนตรัย พอ
ครูมาณพ ยาระณะ ไดกลาวกับผูวิจัยถึงเรื่องการผูกกลองปูจาที่มีความสัมพันธกับความเชื่อทางพุทธ
ศาสนาไวดังนี้
“…กลองปูจา มันเปนปริศนาธรรม กลอง 4 ใบ มันก็คือพุทธศาสนา แลว
ก็มีแกว 3 ประการ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ กลองหลวงก็คอื พุทธศาสนา
กลอง 3 ใบก็คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ…”
(มาณพ ยาระณะ, สัมภาษณ 19 มิถุนายน 2546)
อุปกรณประกอบกลองปูจาที่สําคัญอีกอยางหนึ่งคืออุปกรณในการทําใหเกิดเสียง นั้นคือ
ไมที่ใชสําหรับตีกลองปูจา โดยไมที่ใชสําหรับตีกลองปูจาพบวาใชไม 2 ชนิดคือ
1. ไมตีไลเสียง มีลักษณะ ปลายดานหนึ่งงอคลายนิ้วหัวแมมือและปลายอีกดานหนึ่งตรง
มีความยาวประมาณ 1 ฟุตโดยไมตีไลเสียงนี้ในกลองปูจา1 ชุดจะใชไมนี้ 2 อันโดยมีชื่อเรียกวาไม
ขอนิ้วพระเจาโดยไมขอนิ้วพระเจานี้ทําจากรากไม โดยจะเลือกจากรากไมบริเวณที่มีของอคลายนิ้ว
หัวแมมือ ในกลองปูจาบางชุดพบวา ไมขอนิ้วพระเจาทําจากการเกลาไมแผนทั่วไปจนมีลักษณะ
คลายกับนิ้วมือก็สามารถใชได ไมขอนิ้วพระเจานี้พบวามีความเชื่อกันวาหากใชไมขอนิ้วพระเจาใน
การตีกลองปูจาแลวจะเปนการใกลชิดกับพระศาสนาและจะทําใหเวลาตีกลองนั้นมีความศักดิ์สิทธ
มากขึ้น อีกนัยหนึ่งเพื่อเปนการยืนยันในความเชื่อที่วากลองปูจานั้นมีความผูกติดกับเรื่องของพระ
ศาสนาเปนอยางมากดังคํากลาวที่วา
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“…ไมที่ตี ไมขอนิ้วพระเจา ก็เปรียบเหมือนเปนตัวแทนพระเจา ใชนิ้ว
พระเจาตีเพื่อใหเสียงสัญญาณกลองดังไปถึงสรวงสรรค…”
“…ไม ที่ ใชตี ไลเสี ยง เขาเรียกวา ข อนิ้ วพระเจา เป น เหมื อนนิ้ วมื อ
ของพระพุทธเจานั้นแหละ…”
(มงคล เสียงชารี, สัมภาษณ 20 เมษายน 2546)
“…ไมที่ตีน้ใี ชรากไม งอเหมือนนิ้วมือ เขาเรียกวา ขอนิ้วพระเจา…”
(ศักดิ์ รัตนชัย, สัมภาษณ 3 กรกฎาคม 2546)
“…ไมขอนิ้วพระเจา ถาเฮาใจตีกลอง มันก็เหมือนเฮาไดใกลธรรม
ใกลศีล ใกลพระ ตีแลวมันจุมเย็นจิตใจเนอ…”
(“…ไมขอนิ้วพระเจา ถาเราใชตีกลอง มันก็เหมือนเราไดใกลธรรมะ
ใกลศีล ใกลพระ ตีแลวมันชุมเย็นจิตใจนะ…”)
(มาณพ ยาระณะ, สัมภาษณ 19 มิถุนายน 2546)
2. ไมตีใหจังหวะ เรียกกันวา ไมแส ทําจากไมไผผาซีก มีขนาดความกวางประมาณ 1 นิ้ว
และยาวประมาณ 1- 1.20 เมตร โดยไมแสนี้จะทําหนาที่ตีจังหวะสม่ําเสมอ เพื่อเปนการใหจังหวะ
กับการใชไมขอนิ้วพระเจาตีไลเสียงกลอง โดยในการบรรเลงกลองปูจา 1 ครั้งจะใชไมแส 1 อัน
และจะเปลี่ยนทุกครั้งหากมีการบรรเลงครั้งตอไป อันเนื่องมาจากความเปราะของเนื้อไมหากใช
บอยครั้งจะมีการแตกหัก ในทํานองกลองปูจาพบวาหากเปนการบรรเลงแลวจะมีการใชไมแสใน
การใชจังหวะเสมอ ยกเวนในกรณีใชเปนอาณัตสัญญาณเรงดวยหรืออันตรายก็ไมจําเปนตองใชไม
แสได
หลังจากที่มีการขึ้นหนาหนังตัวกลองแลวจะมีกรรมวิธีการตั้งหนาหนังใหมีความไพเราะ
เพื่อเปนการเทียบเสียง โดยการตั้งหนาหนังกลองปูจานั้นมีความเชื่อวาใหใชลูกสมโอมาทุบหนา
หนังเพื่อใหเสียงเขาที่ไดเร็วและมีความไพเราะ พระครูวิจิตรภัทรการไดอธิบายถึงกรรมวิธีในการ
ตั้งหนังหนากลองปูจาดวยการใชลูกสมโอวา
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“…ตอนขึ้นหนาหนัง ก็ใจบาโอตุบหนาหนัง มันก็จะไดเสียงดีหนังมันนุม
โวย แลวทน…”
(“…ตอนขึ้นหนาหนัง ก็ใชสมโอทุบหนาหนัง มันก็จะไดเสียงดีหนัง
มันนุมเร็วและจะทน…”)
(พระครูวิจิตรภัทรการ, สัมภาษณ 23 มิถุนายน 2546)
พิธกี รรมและความเชื่อเรื่องการถวายกลอง
หลังจากที่มีการจัดสรางกลองปูจาทั้งชุดเสร็จแลว ชาวบานจะนํากลองปูจาที่สรางเสร็จ
แลวนําไปตั้งอยูบริเวณภายนอกวัดเพื่อเปนการบอกบุญใหกับชาวบานในหมูบานใหรับทราบวาจะมี
การถวายกลองปูจาไวเพื่อเปนสมบัติของวัด (พระครูวิจิตรภัทรการ, สัมภาษณ 23 มิถุนายน 2546)
สาเหตุประการหนึ่งที่ตองมีการบอกบุญในคราวที่จะถวายกลองปูจาแกวัด เนื่องมาจากกลองปูจานี้
เปนกลองสวนรวม การสรางกลองปูจา 1 ชุดในอดีตนั้นมีความจําเปนที่จะตองอาศัยทรัพยสิน เงิน
ทองและการร วมแรงรว มใจของคนในหมู บ านจํานวนมาก การสร างกลองปู จาในอดีต นั้ น ไม
สามารถที่จะใชเงินซื้อกลองมาไวที่วัดไดเอง แตจะตองอาศัยการสรางการทําโดยแรงงานคนในหมู
บานดังคํากลาวของชาวบานในชุมชนที่กลาววา
“…เปนกลองใหญ กลองหลวง บุญมันนักเนอ บใจวาไผมีสตังคแลว
ซื้ อ มาหื้ อ วัด ก็ ซื้ อได เน อ ถ าฮับ แรงบุ ญ บ ป อ คนนั้ น มั น จะตายเข าเฮี้ยวเอา
อยางเปนสรางวัด สรางพระเปนถือ เปนบหื้อยะคนเดียว…”
(“…เปนกลองใหญ บุญที่ไดมันมาก ไมใชวาใครมีเงินแลวซื้อมาให
วัดก็ซื้อได ถารับแรงบุญไมไว คนนั้นก็จะตายเอาไดงายๆ เหมือนที่เขาสราง
วัด สรางพระ เขาก็ถือ เขาไมใหสรางคนเดียว…”)
( บุญศรี ไชยมงคล, สัมภาษณ 23 มิถุนายน 2546)
เหตุผลอีกประการหนึ่งที่ตองมีการบอกกลาวงานบุญการถวายกลองปูจาแกวัดนั้น อันเนือ่ ง
มาจากในการถวายกลองปูจานั้น เนื่องจากมีพิธีกรรมที่ตองอาศัยคนทั้งหมูบาน จากการศึกษาเรื่อง
พิธีกรรมการถวายกลองปูจา พบวาสุรสิงหสํารวม ฉิมพะเนาวไดอธิบายถึงเรื่องพิธีกรรมการถวาย
กลองปูจาไวดังนี้ พิธีกรรมการถวายกลองจะแบงคนที่เขารวมงานออกเปน 2 ฝาย คือ ฝายผูเฒา ผู
แกและผูทรงศีล อีกฝายหนึ่งจะเปนคนหนุมสาวภายในหมูบาน พิธีกรรมนี้ผูที่มีอายุนอย 50 ปจะไม
สามารถอยูภายในวัดไดแตตองอยูในขบวนแหกลองปูจาโดยใหทําการแหกลองปูจาไปรอบหมูบาน
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และแหวนรอบวัดจํานวน 3 รอบแลวมาหยุดที่ปากประตูของวัด โดยที่บริเวณปากประตูวัดนั้นจะมี
กลุมผูเฒา ผูแกและพระสงฆจะอยูภายในวัดเพื่อเตรียมตอนรับขบวนแหกลองปูจา โดยประตูทุก
บานของวัดจะถูกปดทุกบานยกเวนบานที่จะนํากลองปูจาเขามาในวัด โดยกลุมผูเฒาผูแกในหมูบ า น
คอยกั้นไมใหขบวนแหกลองเขามายังบริเวณภายในวัด โดยกลุมผูเฒาผูแกจะแตงตั้งตัวแทนทําการ
ซักถามกลุมคนหนุมสาวที่แหกลองมาถึงวัตถุประสงคในการนํากลองปูจานี้เขามาไวในวัด จากนั้น
กลุมตัวแทนหนุมสาวก็จะทําการตอบถึงวัตถุประสงคของการนํากลองปูจาชุดนี้มาไวในวัด โดยจะ
มีคํากลาวที่ตกทอดกันมาเปนตําราที่ยอมรับนับถือกันในหมูบาน(สุรสิงหสํารวม ฉิมพะเนาว, 2526)
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับพิธีกรรมและคํากลาวในการถวายกลองในสมุดไทยฉบับที่
ปรากฏชื่อผูเขียนวา ภิกษุเทพิน วาดวยเรื่องตําราเกี่ยวกับโหราศาสตรและไสยศาสตร ซึ่งเก็บไว ณ
ศูนยสงเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม สถาบันราชภัฎเชียงใหม ซึ่งเปนตําราที่ไดรับการยอมรับและถูก
นําไปใชในการประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับกลองปูจาพบวาไดมีการกลาวถึงลําดับขั้นตอนของพิธี
กรรมในการถวายกลองปูจาในสมัยพระเจาติโลกราชไวดังนี้
พิธีเอากลองเขาวัด
เมื่ อหุ ม แลว แลจัก หามกลองมาไว นั้ น แม น จัก มาไวยังวัด วาอาราม
สถานบานชอง ฐานะที่ใดก็ดี หื้อ(ให)ทักหนายทายวาดังนี้เทอะ(เถิด)
โภนโต ดูราเพื่อนทั้งหลาย กุหิวา คจฉนโต สูอยูที่ใด จักไปทิสสะ
หนใด ลุก(มาแต)เมืองใดมาจึ่งจักเตา นามโคตรเจาทังหลายชื่อฤาชา สูทาน
ทังหลายหามสังมารอด(สิ่งของไมรูที่มา)นี่ เขามาจอดปตู(ประตู) บาน เวียง
(เมือง) ของหาหูหาตาบ(ไม)ได ของไรยากเขนใจ ของบมีดัง(จมูก) เอาหนัง
มาหุมทังสองปาก ของวายากจังไร สูเอาไปที่ไหนมารอดนี้ คจฉถ สูจุง(จึง)
พายหนีไวๆอยาอยู ตูนี้เปนคนธิราชมีอํานาจเหนือกวาคน แตงคนดีมานั่งถา
(คอย) ครันสูบ(ไม)หนีดาบคมเขียวตูจักฆา ดาบคมกลาสูจักฟน ครันบ(ไม)
พายตูจักผาเปนสองชแล(สวน)
หมูหามนั้น หื้อ(ให)ตอบวาดังนี้
เออ ตูทังหลายนี้เปนคนดีเจาฟา อยูแหลงหลาประเทศลังกา ของวิจิ
ตราอันวิเสส(วิเศษ)มีพระเพศนามกร ชื่อวา นนทเภรี ของอันมีสรีเชยยโชต(ดี
โชติชวง) ตูขาก็นํ ามาถวายค้ําชูพุทธบาท กับทังราชครูบาเจาแลสังฆคณา
(คณะสงฆ) หลายส่ําในอาวาสแลค้ําชูยังกษัตราธิราชทังนางนาถเหนาราชเทวี
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อุตตมกระกุลย(ตระกูล) มีหลายส่ําค้ําชูยังมหาอุปราชาธิราชแลอามาจเสนา
กับทังรัฎฐปชาแลไพรฟาอันอยูแหลงหลา บาน ราชธานีที่นี้ขาแล
ผูรับตอบวา
ดูราเจาทั งหลาย กลองอัน นี้ รอยวาเป น กลองลูกกลองวาย กลองไรยาก
กลองอันทานตีกินเหลา ตีเฝาผี กลองอันทานตีทุกขไรและคา(กระมัง)
หมูหามนั้นตอบวา
เออ ขาแตเจาทังหลายวัตถุนี้เปนของวิเศษ ชื่อวากลองแกวเทศนันทเภรี
ตีหื้ อ(ให )เขามามั่ งมูลทุ น เท า ตีห าไพรหื้ อไหลหลั่งเตาเต็มเมือง ตีหื้ อท าว
ใหญไดเสวยเมืองทางสาง(ใหญโตมโหฬาร) ตีหื้อ(ให)บานเมืองรุงเรืองชุดาว
ตีหื้อทาวไดปราบดาวชุมพูทั่วธรณีทุกประเทศ ตีหื้อสรี(ใหดี)เทศชมชื่นใจดี
ตีคําหนึ่งหื้อ(ให)ไดมีเงินหมื่นแลคําแสน ตี 2 คําหื้อ(ให)คนตางแดนนําสินมา
สวน ตี 3 คํารอดทาวธิราชอินทากับทังจตุโลกปลาแลมหาพรหมาชั้นยอด ก็มี
ใจจอดยินดีลงมาเปนสรี(ดี)รักษาค้ําชูยังพุทธบาท แลมหาธาตุเจดียกับทังรัฐ
บุรีแลปชชานราษฎร อาจหื้อ(ให)ไดรั้ง(ฐานะทางเศรษฐกิจดี)มีเปนดีเทาเที่ยง
เลี้ยงชางมาก็หื้อ(ให)มีหลวงหลาย(เยอะมากมาย) เลี้ยงงัว(วัว)ควายก็หื้อ(ให)มี
แพร ค้ําคุง(ค้ําจุน)ดวยเงินคํา ค้ําชูสังฆพระธมนชุเจา รอยสิบขวบเขากปปวส
สา บังเกิดมีติกขปญญาแผกวาง เปนดั่งทางมหาสมุทท อายุวัณณยืนเที่ยงเทา
ไดจบเพศไตรปฎก แลจตุบริสุทธลีลาชุลิ่งขาแล
ผูรับ ตอบวา
ดี ดี ครันสูเจาวาเปนกลองแกว กลองแสง กลองเงิน กลองคํา กลองนํา
พระเจา กลองเขาดี ตีหื้อ(ให)เขาพิงเทา ตีหื้อ(ให)รั้งมีเปนดีมีทีฆาอายุมั่นยืน
ยาวเที่ยงเทาสองรอยซาว(ยี่สิบ)เขากปปวสสา ดั่งอั้นตูขาจักขอปูชาเอาไวเปน
แกวแกเมือง เปนแสงแกวัดแลเจานายทังมวล ทานทังหลายจุง(จึง)หามเขามา
หอเรือน วัดวาอารามตูขาเทอะ
จากบทกลาวในพิธีกรรมการถวายกลองจะพบวาบทกลาวในพิธีกรรมนี้จะเปนการชี้แจงถึง
เรื่องราวและความเชื่อเรื่องของกลองปูจา โดยในขั้นตนจะมีการถามจากฝายผูเฒาผูแกวาของนี้มา
จากไหน เปนของสิ่งใดดูแลวอาจไมเปนมงคล ใหรีบนําของนี้ออกไปใหพนจากวัดนี้เสีย ซึ่งกลุม
หนุมก็จะตองอธิบายชี้แจงวาสิ่งนี้เปนกลองและกลองนี้เปนของดี โดยบอกวัตถุประสงคของตัวเอง
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วาตองการนํากลองนี้วาถวายเพื่อเปนพุทธบูชาและเปนประโยชนตอบานเมือง ประชาชน ทุกหมู
เหลา จากนั้นกลุมผูเฒาก็จะถามตอไปวา กลองที่นํามานั้นเปนกลองไมดีหรือไม เปนกลองที่ตีแลว
นําพาความยากไรผิดศีลผิดธรรมมาสูวัดหรือเปลา ซึ่งกลุมหนุมสาวก็จะชี้แจงใหฟงวากลองนี้ชื่อวา
กลองอะไร หากมีไวแลวจะเกิดประโยชน เกิดความเจริญรุงเรืองมาสูบานสูเมือง ตีแลวบานเมือง
จะมีความรมเย็น สงบสุข ผูเฒ าจึงตอบรับตอนสุดท ายเพื่อใหรูวากลองนี้เปนกลองที่ดีจริง และ
ยินยอมใหนํากลองนี้เขาสูวัดนี้ได และจะขอบูชากลองนี้ไดเปนของสําคัญของวัดและของเมืองตอ
ไป
จากบทกลาวนี้เมื่อทําการวิเคราะหถึงความคิดของคนในสังคมลานนาแลวจะพบวา มีการ
กลาวถึงเรื่องราววิถีชีวิตของผูคนในสังคมลานนาไดเปนอยางดี อีกทั้งเปนการสอดแทรกวิถีชีวิต
ชาวพุทธที่ดีในสังคมลานนา จากพิธีกรรมดังกลาวนี้ไดมีการอธิบายถึงเรื่องโลกทัศนของคนใน
สังคมลานนาไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งตอนที่มีการหามกลองเขามาสูหนาประตูวัด ฝายผูเฒาผูแกก็จะ
ทักและกลาวถึงเรื่องราวหรือสิ่งของที่ไมพึงประสงคในสังคมลานนาในอดีต ไมวาจะเปนเรื่องของ
ความเชื่อเรื่องสิ่งของอัปมงคล หรือการกลาวถึงเรื่องราวทางเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองใน
สังคมลานนา และฝายที่หามกลองเขามาก็จะตองกลาวถึงเรื่องราวที่ดีงามและลักษณะสังคมที่พึง
ประสงคในสังคมลานนาไทยในอดีตอีกดวย
จากนั้นขบวนแหกลองปูจาจะเคลื่อนขบวนเขามาภายในวัดและทําทักษิณาวรรตรอบพระอุ
โบสถ แลวจึงอัญเชิญกลองขึ้นตั้งบนคางกลอง โดยการวางกลองนั้นตองยึดตามตําราที่ระบุไววา
หามหันดานยาวขวางไปทางตะวันตกและตะวันออก เพราะเปนทิศที่ถือวารอน คนในชุมชนจะอยู
อยางไมสงบสุข จะตองหันดานยาวของกลองไปทางทิศใตและทิศเหนือเพื่อที่ชุมชนจะไดรมเย็น
หลั งจากที่ นํ ากลองนี้ เข ามาตั้ ง อยู ภ ายบนค างกลองในหอกลองแล ว ก็ จ ะมี พิ ธี ก รรมที่ สํ าคั ญ อี ก
ประการหนึ่งคือการตีเอาฤกษเอาชัยและเพื่อสรางความเปนสิริมงคลใหกับวัดและหมูบาน ซึ่งโดย
ทั่วไปจะมีการตีทั้งสิ้น 7 ครั้ง ในการตีกลองนับจะตีจํานวนเทาใดในการเบิกกลองนั้นมีคติความเชื่อ
ดังนี้(ศูนยสังคมพัฒนาเชียงใหม, 2533)
ตีครั้งที่ 1
ตีครั้งที่ 2
ตีครั้งที่ 3
ตีครั้งที่ 4
ตีครั้งที่ 5
ตีครั้งที่ 6

ตีเพื่อกันผีราย มิใหภูตผีปศาจมารบกวนชาวบานและผูมีจิตศรัทธาทั้งหลาย
ตีเพื่อใหการทํานา การเพาะปลูกพืชผลทางเกษตรของชาวบานไดผลดี
ตีเพื่อใหพระอินทร พระพรหมไดรับรูวาชาวบานมีจิตศรัทธา ใจบุญสุนทาน
ตีเพื่อชนะผองภัยและมารรายตางๆ รวมทั้งเปนการสะเดาะเคราะหราย
ตีเพื่อใหโรคภัยไขเจ็บมลายหายไป
ตีเพื่อใหชาวบานมีโชคมีลาภ มีทรัพยสินแกวแหวนเงินทองมากมาย
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ตีครั้งที่ 7 ตีเพื่อใหมีวัวควาย มีรถรามากมายกายกอง ใหเหมือนกับเสียงกลองที่ดังกอง
กังวานไปทั่ว
เมื่อทําการตีเอาฤกษเบิกชัยเรียบรอยแลวก็จะเปนอันเสร็จพิธีกรรมในการสรางกลองและ
การถวายกลองปูจาชุดนั้น ใหกับวัด จากนั้น ก็จะเปน การรวมงานรื่น เริงเพื่ อเปน การเฉลิมฉลอง
กลองปูจาประจําวัดตอไป
ความเชื่อเรื่องการใชกลอง
กลองปูจาในถือไดวาเปนกลองที่มีความสําคัญในชุมชนและเปนกลองศักดิ์สิทธิ์จะไมมีการ
นํากลองปูจามาใชตีพร่ําเพรือ(สารานุกรมวัฒนธรรมภาคเหนือ,2542) ประกอบกับสัญญาณเสียง
จากกลอง ปูจานั้นถือไดวาเปนสัญญาณเสียงสวนรวมของคนในชุมชน ในการตีกลองปูจาแตละ
ครั้งนั้นยอมมีผลตอพฤติกรรมของคนในชุมชนนั้น ดังนั้นในการนํากลองปูจามาใชนั้นจึงมีลักษณะ
ความเชื่อในการนํากลองมาใชในแตละเรื่องดังตอไปนี้
ผูตีกลองปูจา
กลองปูจานั้นในคติความเชื่อของสังคมลานนาถือไดวาเปนกลองที่มีความศักดิ์สิทธิ์
และเปนกลองที่ใชในการที่เกี่ยวของกับศาสนาและเรื่องราวสําคัญของชุมชน ดังนั้นชาวบานจึงมี
ความเชื่อวาผูที่สามารถตีกลองปูจาไดนั้นจึงตองเปนผูประพฤติดี ดํารงอยูในศีลธรรมดังคํากลาวที่
วา
“…กลองนี้ เปนกลองธรรม คนที่ตีตองเปนคนที่มีธรรมในใจ ตองถือศีล
อยางนอยศีล 5 หรือศีล 8 จะไดผลดี…”
(มาณพ ยาระณะ, สัมภาษณ 3 กรกฎาคม 2546)
“…กลองนี้เปนกลองของวัด ของศาสนา คนที่จะตีตองบใจวาจะมาตี
เลนได ตีก็ตองตีเพื่อการศาสนา ตองตั้งใจตีแตๆ มีเรื่องแตๆ คนบดีถามัน
มาตีจุชาวบาน หาเวียกหาการหื้อจาวบานเปนตกอกตกใจ มันก็บดี ตกหมอ
นะฮก…”
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“(…กลองนี้ เปนกลองของวัด ของศาสนา คนที่ จะตีตองไมไดมาตี
เลนทั่วไป ถาตีก็ตองตีเพื่อการศาสนา ตั้งใจที่จะตีจริงๆถามีเรื่องจริง คนไมดี
ถามาตีหลอกชาวบาน หาเรื่องใหชาวบานตกอกตกใจเลน มันก็ไมดี จะตก
นรก…)”
(บุญศรี ไชยมงคล, สัมภาษณ 23 มิถุนายน 2546)
คนที่จะสามารถตีกลองปูจาไดนั้น มีหลักเกณฑในการกําหนดถึงคุณสมบัติของผูที่ตีกลอง
ปูจาในชุมชนนั้นนอกเหนือจากจะตองเปนผูที่มีความประพฤติดีโดยตองดํารงตนอยูศีลธรรมอันดี
ประจําแลว โดยทั่ วไปคนที่ สามารถตีกลองปู จาในชุม ชนนั้น โดยทั่ วไปมั กจะเป น เพศชายเป น
พื้นฐานและไมมีการจํากัดสถานะทางสังคมของผูที่จะตีกลองปูจาในเรื่องนี้กลุมผูใหขอมูลไดกลาว
กับผูวิจัยวา
“…คนที่ตีกลองเปนคนไหนก็ได ชาวบานก็ได พระก็ตีได ขอใหมี
ใจศรัทธา มีศีลเถอะ ตีไดหมด…”
(พระราชคุณาภรณ, สัมภาษณ 4 กรกฎาคม 2546)
“…คนที่ตีสวนใหญตองเปนผูชาย กลองปูจานะผูหญิงไมควรไปตี มันไมงาม…”
(ศักดิ์ รัตนชัย, สัมภาษณ 3 กรกฎาคม 2546)
“…มันเปนกลองใหญ คนตีตองมีแรงเยอะมันถึงจะไดยินไกล เปนผูชายถึงดี…”
(มงคล เสียงชารี, สัมภาษณ 20 มิถุนายน 2546)
เหตุผลสําคัญที่นิยมใชผูชายตีกลองปูจานั้นมีสาเหตุหลักอันเนื่องมาจากกลองปูจานั้นเปน
กลองที่มีขนาดใหญในการตีแตละครั้งหากตองการใหเสียงนั้นดังกังวานไปทั่วทั้งหมูบานจึงมีความ
จําเปนที่ผูตีตองมีรางกายที่แข็งแรงและมีความกระฉับกระเฉง ดังคํากลาวที่วา
“…สมัยกอนมันตีกันตอนพลบค่ํา ถาใหผูหญิงไปตี มันก็ตองเขาไป
ในวัดในวา มันไมสมควร…”
(ศักดิ์ รัตนชัย, สัมภาษณ 3 กรกฎาคม 2546)
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“…กลองปูจา ก็เปรียบเหมือนตุ เหมือนพระพุทธรูป หันกเปนมีหัว
ใจกลองเปนคาถาธรรม ตีเพื่อเปนธรรม ถาจะหื้อแมญิงตี มันถาจะบเหมาะ
กา…”
(“…กลองปูจา ก็เปรียบเหมือนพระสงฆ เหมือนพระพุทธรูป เห็น
ไหมกลองมีหัวใจกลองเปนคาถาธรรม ตีเพื่อบูชาธรรม ถาใหผูหญิงตี มันคง
ไมสมควรกระมัง…”
(บุญปน อินตะเสน, สัมภาษณ 2 กรกฎาคม 2546)
“…ที่ไมใหผูหญิงตีเพราะคาดวาในอดีต ไฟฟาไมมี จะใหผูหญิงมาตี
กลองที่วัดวา ตอนพลบค่ําคงไมเหมาะนัก…”
(ปราการ ใจดี, สัมภาษณ 30 มิถุนายน 2546)
สาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่งซึ่งไมนิยมใหผูหญิงทําหนาที่ตีกลองปูจานอกเหนือจากตอง
อาศัยพละกําลังในการตีใหเสียงดังกังวานนั้นก็คือ กลองปูจานั้นเปนกลองที่ตั้งอยูในวัด สถานะของ
กลองปูจานั้นเปรียบเสมือนเปนสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ และในบางทองถิ่นในอาจมีความเชื่อที่วากลอง
ปูจานั้นเปรียบเสมือนเปนผูทรงศีล ดังนั้นจึงไมเปนการบังควรที่ผูหญิงจะไปแตะตองอาจทําให
กลองลดความศักดิ์สิทธิ์ลง ประกอบกับกลองปูจานั้นเปนกลองที่นิยมทําการตีในชวงเวลาพลบค่ํา
หากใหผูหญิงเดินทางไปตีกลองปูจาในวัดในชวงพลบค่ําซึ่งเปนเวลาประกอบศาสนกิจสวนตัวของ
พระภิกษุอาจไมเปนการเหมาะสมนัก ประกอบกับการเดินทางในเวลากลางคืนนั้นอาจเปนอันตราย
ไดจึงมีขอหามไมใหผูหญิงทําหนาที่ตีกลองปูจา
ในอดีตนั้นผูที่ตีกลองปูจานั้นหากใครสามารถตีกลองปูจาไดดี สามารถตีทํานองจังหวะ
ตางๆไดดีก็จะถือไดวาเปนบุคคลที่มีความสําคัญเวลามีงานบุญโดยจะรับหนาที่ในการตีเพื่อเปนอา
ณัตสัญญาณเวลามีพิธีกรรม และในบางครั้งหากมีการเฉลิมฉลองหรืองานรื่นเริงภายในวัด ผูที่ตี
กลองปูจาก็จะทําหนาที่เปรียบเสมือนนักดนตรีที่ใหความบันเทิงกับชาวบานอีกดวย อาจกลาวไดวา
ผูที่ทําหนาที่ในการตีกลองปูจาในอดีตนั้นหากเปนผูที่มีความสามารถในการบรรเลงอยางถูกตอง
และไพเราะแลว ผูที่ตีอาจมีสถานะทางสังคมที่ขึ้นในหมูบานได ดังคํากลาวที่วา
“…สมัยกอน ถาใครตีดีๆ คนเฒา คนแก จะชอบ จะถามวาใครตี เปน
ลูกใคร ใครสอน และถาชอบก็ใหคนนั้นรับหนาที่ตีตลอด มีการใหขนม ให
สตังคเปนรางวัล คนเขาสนใจ ชื่นชมจริง ยกยองจริงๆนะ…”
(มาณพ ยาระณะ, สัมภาษณ 3 กรกฎาคม 2546)
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ในการตีกลองปูจานั้นหากเปนการบรรเลงในทํานองตางๆแลวจะใชผูทําหนาที่ตีกลองปูจา
จํานวน 2 คนหรือมากกวา โดยคนหนึ่งจะทําหนาที่ตีกลองปูจาเพื่อไลเสียงเปนทวงทํานองตางๆ
และอีกคนหนึ่งทําหนาที่ในการฟาดแสหนากลองเพื่อใหจังหวะกับผูที่ตีกลองไลเสียงทําใหการ
บรรเลงกลองปูจานั้นมีความแตกตางกับการบรรเลงกลองชนิดอื่น ดังที่ผูเชี่ยวชาญดานศิลปวัฒน
ธรรมลานนาไดกลาวกับผูวิจัยวา
“…สิ่งที่แปลกออกไปในการบรรเลงนั้นก็คือ การฟาดแส …”
(ศักดิ์ รัตนชัย, สัมภาษณ 3 กรกฎาคม 2546)
บทบาทและหนาที่ของผูตีกลองปูจาในการบรรเลงนั้นจะพบวามีความสําคัญที่เทาเทียมกัน
และในบางครั้งอาจเปนการประชันกันในดานพละกําลังและความมีสมาธิในการบรรเลงระหวางคน
ตีไลเสียงกลองกับคนที่ฟาดแส ดังคํากลาวที่วา
“…คนที่ฟาดแสอาจมีหลายคน เพราะมันเปนจังหวะที่คงที่ แตคนที่
อยูขางหนาคือคนที่ตีกลองบรรเลง ตองเก็บทํานองทุกอยาง เลยประชันกันวา
ใครจะมีน้ําอดน้ําทน มีสมาธิมากกวากัน มีกําลังมากกวากัน…”
(ปราการ ใจดี, สัมภาษณ 30 มิถุนายน 2546)
อาจกลาวไดวาผูที่ไดรับการยอมรับใหทําหนาที่บรรเลงกลองปูจานั้นนอกเหนือจากที่ตอง
เปนผูที่มีศีลธรรม การประพฤติปฎิบัติดีแลวยังตองเปนผูที่มีสมาธิและมีพละกําลังที่แข็งแรงจึงจะ
สามารถที่จะทําหนาที่ในการบรรเลงไดดีอีกดวย
ชวงเวลาในการตี
กลองปูจานั้นเปนกลองที่มีบทบาทในสังคมที่คอนขางชัดเจนวาเปนกลองที่มีวัตถุประสงค
ที่ใชสําหรับการสื่อสารโดยแบงการสื่อสารออกเปน 2 ลักษณะคือ
1. การใชสื่อสารกันภายในชุมชน โดยกลองปูจาทําหนาที่เหมือนกระบอกเสียงของ
ชุม ชนว ามี เหตุ ก ารณ อ ะไรจะเกิ ด ขึ้น ภายในชุ ม ชน เช น การเรีย กประชุ ม หรื อ
กําหนดงานบุญ เรื่องราวเหตุการณตางๆ หรือเพื่อการรื่นเริง เปนตน ซึ่งจะมีการ
กลาวถึงในเรื่องบทบาทและเพลงที่ใชตอไป
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2.

การใชสื่อสารในทางศาสนาและพิธีกรรม โดยกลองปูจาจะทําหนาที่ในการนําสาร
ที่ตองการสื่อสารไปยังชาวบาน อาทิ การบอกบุญ หรือการออนวอนเทวดา หรือ
เปนเครื่องมือในการประกอบศาสนกิจในทางพระศาสนา เปนตน

จากวัตถุประสงคในการใชกลองปูจาดังกลาวแลวจะพบวากลองปูจานั้นมีความเชื่อเรื่อง
ของชวงเวลาในการตีกลองปูจา หากเปนการใชเพื่อบอก เตือนภัยเหตุการณตางๆนั้น กลองปูจาจะ
เปรียบเสมือนกระบอกเสียงของชุมชน เพื่อใหเตรียมรับกับสถานการณที่จะเกิดขึ้นดังคํากลาวที่วา
“…กลองนี้ ถาใจเพื่อบอกเหตุอยางไฟไหมนี่ ตีตอนไหนก็ได ตีตุม ตุม
ตุม รัวไปเตอะ กําเดียวชาวบานก็ฟงมองหาควันไฟหละ ถามันอยูใกลก็เปยคุ
น้ํา รนหละไปจวยเปนดับไฟ…”
(“…กลองนี้ ถาใชเพื่อบอกเหตุอยางไฟไหมนี่ ตีตอนไหนก็ได ตีตุม ตุม
ตุม รัวไปเถอะ แปบเดียวชาวบานก็รีบมองหาควันไฟ ถามันอยูใกลก็รีบหยิบ
จับถังน้ํา วิ่งไปชวยเขาดับไฟ…”)
(มาณพ ยาระณะ, สัมภาษณ 3 กรกฎาคม 2546)
“…อยางบางบ านนะ ถาเจาอาวาสหรือพระในวัด ปวยหรือตาย นี้ก็จะตี
กลองปูจาเลย ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ชาวบานก็รูแลวก็จะรีบมาที่วัดแลว…”
(มงคล เสียงชารี, สัมภาษณ 20 มิถุนายน 2546)
หากมีเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นโดยไมมีการนัดหมาย หรือ เปนเหตุการณรายแลวจะพบวา
กลองปูจานั้นสามารถตี ณ ชวงเวลาใดก็ไดเพื่อเปนการเตือนภัยหรือบอกเหตุใหชาวบานไดรับรูโดย
การตีในลักษณะนี้สามารถตีไดทุกชวงเวลาไมถือไดวาเปนการผิดหลักการปฎิบัติแตอยางใด หาก
เปนการตีเพื่อการสื่อสารทางศาสนาและพิธีกรรมแลวจะพบวากลองปูจานั้นจะนิยมตีในชวงเวลา
พลบค่ํา โดยจะเปนการตีเพื่อแจงใหทราบวาจะมีพิธีกรรมหรือศาสนกิจอะไรที่จะเกิดขึ้นในตอนรุง
เชาของวันตอไปดังคํากลาวที่วา
“…ถาจะตี ตองตีตอนแมค่ํา จาวบานบางคนปกไฮ ปกนา บางคนออกปา
มา เมียบ าน กิ้น ขาวแมค่ําจาวบ านกูคนก็อยูในหมูบานหมด ฮูกัน ทั่ว ฮูกัน
หมด วาวันพูกตี่วัดมีอะหยัง…”
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(“…ถาจะตี ตองตีตอนพลบค่ํา ชาวบานบางคนกลับจากไรกลับจากนา
บางคนออกจากปามา กลับบานกินขาวเย็น ชาวบานเกือบทุกคนก็อยูในหมู
บานหมด รูกันทั่ว รูกันหมด วาวันพรุงนี้ที่วัดมีงานอะไร…”)
(บุญปน อินตะเสน,สัมภาษณ 2 กรกฎาคม 2546)
“…ตอนผมเด็กๆ ก็ไดยินเสียงกลองปูจาจากวัดในหมูบาน ตอนเย็นก็รวู า วัด
มีงาน หรือไมก็เปนวันพระ…”
(บุญสง ศิริฤทธิจันทร, สัมภาษณ 22 เมษายน 2546)
“…เมื่อกอนเครื่องขยายเสียงไมมีหรอกในวัดนะ เมื่อกอนเวลาจะทําบุญ
จะกินขาวสลากที่วัด จะมีกลองอยางนี้ตีประจําวัด อยางวัดนี้มีงานกินขาว
สลาก มีงานประเพณี ก็มาตีเลยคนก็จะไดรูกัน การตีกลองปูจา กําหนดเวลาตี
ตองตีตอนกลางคืนหรือตอนพลบค่ํา ประมาณ ทุมถึง 3 ทุมไมเกิน 4 ทุม ตีวัน
7 ค่ํา 8 ค่ํ า 14 ค่ํ า 15 ค่ํ า วัน โกน วัน พระ วันธรรมดาจะไมตีกั น อั น นี้ ถึงจะ
เรียกวาตีกลองปูจา…”
(พระราชคุณาภรณ , สัมภาษณ 4 กรกฎาคม 2546)
“…กลองของวัดนี้ตีเพื่อเปนการบอกขาว วันธรรมสวนะ เชน 7 ค่ํา 14
ค่ํา เพื่อที่จะไดบอกวาพรุงนี้จะเปนวันพระ มักจะประโคมกันตอนค่ํา…”
(ศักดิ์ รัตนชัย, สัมภาษณ 3 กรกฎาคม 2546)
ศักดิ์ รัตนชัย ผูเชี่ยวชาญดานศิลปวัฒนธรรมลานนาไดอธิบายถึงการบรรเลงกลอง
ปูจาในทํานองตางๆใหกับผูวิจัยวา การตีกลองปูจาในลักษณะนี้จะเปนการตีโดยตองมีการเตรียมตัว
ลวงหนากอนวาจะใชทํานองในการตีแบบใด จังหวะใด เพื่อตองการสื่อความหมายใหชาวบานรูวา
ในวันรุงขึ้นทางวัดหรือภายในชุมชนจะมีงานอะไร โดยการตีในลักษณะนี้จะเปนการตีเพื่อสื่อสาร
ในชวงเวลาทุกๆ 7 วันเพื่อเปนการบอกขาว เหตุผลประการหนึ่งที่นิยมตีในชวงเวลาพลบค่ําเพราะ
ตองการใหคนสวนใหญไดรับทราบโดยพรอมเพรียงกันอันเนื่องมาจากในชวงเวลาพลบค่ํานั้นชาว
บานสวนใหญมักจะหยุดกิจกรรมกลางแจงและกลับเขาบานเรือนที่พักอาศัยประกอบกับชวงเวลา
พลบค่ําในอดีตนั้นจะเปนชวงเวลาที่เงียบสงบดังคํากลาวที่วา
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“…เป น เพราะการตี ก ลองสมั ย ก อ นเขาตี ต อนกลางคื น มั น มี ค วามสงั ด
ปราศจากเสียงรบกวนจึงสามารถไดยินไปไกล...”
(ศักดิ์ รัตนชัย, สัมภาษณ 3 กรกฎาคม 2546)
ดั งนั้ น ในการบรรเลงเสี ย งกลองปู จ าแต ล ะครั้ง จะทํ าให ไ ด ยิ น เสี ย งที่ ดั งติ ด ต อ กั น และ
สามารถทราบถึงสื่อขอความที่ทางวัดตองการจะสื่อสารใหกับชาวบานทราบไดเปนอยางดี
การตีในทุกชวงเวลา 7 วันนั้นหากนับตามปฎิทินแลวจะพบวาเปนการตีในทุกๆวันกอนที่
จะถึงวันธรรมสวนะหรือวันพระ ซึ่งเปนกุศโลบายประการหนึ่งที่ตองการใหผูคนเดินทางไปทําบุญ
ยังวัดประจําหมูบานเนื่องจากการจัดงานทําบุญหรืองานประเพณีทางศาสนาในภาคเหนือนัน้ นิยมจัด
ในวันธรรมสวนะหรือกอนหนานั้นหรือหลังจากวันธรรมสวนะ 1 วัน การใชกลองปูจาในการสื่อ
ขาวใหชาวบานรูจึงเปนสิ่งที่มีความจําเปนตอวิถีการทําบุญของชาวบาน พระราชคุณาภรณไดกลาว
กับผูวิจัยในเรื่องของคติความเชื่อในเรื่องการตีกลองปูจาทุก 7 วันใหกับผูวิจัยดังนี้
“…สมัยอาตมาเปนเด็กๆ คนเฒา คนแก เขาบอกวา เสียงกลองปูจา 7 วันก็
ตองตีแลว ถาไมตียักษจะเกิด ความจริงมารูตอนนี้ ยักษที่จะเกิด ยักษก็สิ่งที่
นากลัว ถาลองนับดู เออ กลองนี้มันตีวัน 7 ค่ํา คนโบราณเขาถือวา วันพระ
เปนวันสําคัญแมแตคนทํางานเมื่อกอนเขายังหยุดงาน วัว ควายที่ไถนา ถาเปน
วันพระเขาก็จะไมไถ วันนี้ปลูกขาว วันพรุงนี้เปนวันพระก็ตองหยุดไปวัดกัน
ไปฟงเทศน ฟงธรรม เต็มโบสถเลย…”
(พระราชคุณาภรณ, สัมภาษณ 4 กรกฎาคม 2546)
จากการศึกษาพบวาการตีกลองปูจานั้นมีการตีในชวงเวลาอีกชวงเวลาหนึ่งซึ่งมีความสําคัญ
และเปนสวนประกอบหนึ่งที่สําคัญของพิธีกรรมทางพุทธศาสนา โดยการตีกลองปูจาในลักษณะนี้
จะเปนการตีใหสัญญาณในชวงเวลากอนเพล โดยจะตีหลังจากที่พระประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ในพระอุโบสถแลวเสร็จ โดยเฉพาะในคราวที่มีพิธีกรรมการเทศนเวสสันตระ ซึ่งเปนการเทศน
เกี่ยวกับเรื่องราวของพระเวสสันดร โดยมีความเชื่อวาเปนกัณฐที่วาดวยการเอาชนะพญามารดวย
ทานบารมีแลวก็จะมีการตีกลองปูจาเพื่อเปนการใหสัญญาณบอกบุญใหชาวบานไดรับอานิสงฆจาก
ผลบุ ญ ที่ ไ ด ทํ าและเป น การอนุ โมทนาบุ ญ แก ส รรพสั ต วก็ จ ะทํ าการตี ก ลองปู จาในท ว งทํ านอง
สะบัดชัย ซึ่งผูทําการศึกษาถึงเรื่องของวัฒนธรรมกลองปูจาไดกลาวกับผูวิจัยวา
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“…หากมีการเทศนเวสสันตระจบแลว ถือวาเปนการชนะพญามาร เปน
การสร างทานบารมี ที่ สํ าคั ญ เขาก็ แ สดงความดี ใจด ว ยการประโคมกลอง
ปูจา…”
(ศักดิ์ รัตนชัย , สัมภาษณ 3 กรกฎาคม 2546)
“…ทางอําเภองาว มีคติความเชื่อวา ถาไมตีกลอง 7 วันยักษจะลงมากิน เปน
ความเชื่ อ คล ายเป น สั ญ ญาณวา ถ าไม ตี ยัก ษ จ ะลงมากิ น ต อ งตี ก ลอง บาง
ตํานานบอกวากลองปูจาเปนเสียงของสวรรค เปนเสียงของพระพุทธศาสนา
ความศักดิ์สิทธิ์ ถาชาวบานไปทํานา ชาวบานกลุมนี้ก็จะไมไดไปวัดเพราะ
ตองทํามาหากิน ไมเวนสักวันถึงวันพระก็ตองมีคนในบานไปวัด อาจเหลือ
บางคนทํางานอยู พอที่วัดเทศนจบก็จะมีการตีกลองปูจาที่วัด เสียงกลองได
ยิ น ไปถึ ง ท อ งไร ท อ งนา พอเสี ย งกลองจบปุ บ เขาก็ จ ะยกมื อ อนุ โ มทนา
เหมือนคําบะเกา(คําโบราณ)วา วัด โบสถ ตีกลอง ตะลุม ตุม ตุม หยุดไถนา
พลัน แลวฮวม(รวม)ใจกัน ยกมือสาธุ…”
(ปราการ ใจดี, สัมภาษณ 30 มิถุนายน 2546)
จากการศึกษาพบวาการตีกลองปูจาเพื่อเปนการฉลองและอนุโมทนาบุญจากการทําบุญใน
งานประเพณีที่สําคัญทางศาสนาในชุมชน พบวาเปนการที่ใหผูที่ไมมีโอกาสไปรวมงานบุญเนื่อง
จากตองประกอบอาชีพไดมีสวนรวมไดรับอานิสงฆจากผลบุญที่คนในหมูบานที่ประกอบขึ้นดวย
กัน อันอาจถือไดวาเปนรูปแบบการสรางความสัมพันธในชุมชนประการหนึ่งโดยใชเครื่องดนตรี
เปนตัวประสานความสัมพันธทางจิตใจ ประกอบกับเปนเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางวัดกับชาว
บานในชุมชนอีกดวย
ทํานองเพลงกลองปูจา
ในการใช ก ลองปู จาในสั งคมล านนาจากการศึ ก ษาพบวาการตี ก ลองปู จ านั้ น มี ลั ก ษณะ
ทวงทํานองในการใชใน 2 ลักษณะซึ่งมีจังหวะที่ตางกันและในแตละจังหวะนั้นมีแบบแผนในการ
ใชที่ตางกัน ดังนี้
1. การตีเพื่อเปนอาณัตสัญญาณทั่วไป อาทิการตีเพื่อเปนสัญญาณการประชุม หรือการตี
สัญญาณเพื่อเตือนภัย ลักษณะการตีจะไมรูปแบบของการบรรเลงหรือการไลเสียงลูกตุบแตเปนการ
ตีใหสัญญาณโดยการตีกลองหลวงเพียงใบเดียว ดังคํากลาวของชาวบานที่วา
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“…ถาวัดตี ตุม ตุม ตุม ตุม อันนี้บเปนทํานอง ก็ถาจะมีการก็เตรียมตัวเตอะ…”
(บุญศรี ไชยมงคล, สัมภาษณ 23 มิถุนายน 2546)
จากการศึกษาพบวาการตีกลองปูจาในลักษณะเปนสัญญาณของหมูบานนั้นในแตละชุมชน
นั้นจะมีการสรางสัญลักษณของแตละชุมชนขึ้นมาเอง สัญญาณที่มักจะใชและเปนเอกลักษณนั้นจะ
มีการตีเพื่อเหตุการณหรือเรื่องราวดังตอไปนี้
1.1 การตีเพื่อเตือนภัย และเหตุรายตางๆ พบวาในหลายหมูบานจะตีกลองปูจาใน
ลักษณะ รัว และเร็ว คือ ตุม ตุม ตุม โดยจะตีเปนจังหวะสม่ําเสมอ การตีในลักษณะนี้เมื่อมีเสียง
กลองดังขึ้น ชาวบานจะทราบวามีเหตุรายเกิดขึ้นก็จะเตรียมตัวใหพรอม หลังจากนั้นก็จะมีการถาม
ขาวคราววามีเหตุการณอะไร หากเปนเหตุการณสําคัญเชนไฟไหม ชาวบานก็จะเดินออกมาหาที่มา
ของไฟ หากไมมีใครทราบวาเหตุการณรายที่เกิดขึ้นคือเรื่องใดก็จะเดินทางไปที่วัดเพื่อถามขาว
คราวเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากผูแจงขาวแลวจึงบอกตอๆกันไป ดังคํากลาวที่วา
“…ถาวัดตีตุม ตุม ตุม ตุม ก็ฟงหาที่มาของเสียงหละ ไฟไหมกาวาอะหยัง
ฟงเตรียมหื้อพรอมแลวไปจวยกัน…”
(“…ถาวัดตี ตุม ตุม ตุม ตุม ก็รีบหาที่มาของเสียงหละ ไฟไหมหรือวาอะไร
ก็เตรียมตัวใหพรอมแลวจึงเดินทางไปชวยกัน…)
(บุญศรี ไชยมงคล, สัมภาษณ 23 มิถุนายน 2546)
“…ถาบฮูวาเปนตียะหยัง แตถาตีโวยๆ ก็ฟงไปวัดเตอะคนตีมันตึงบอกหื้อ
ถาดีบดี ไปวัดปุบก็ฮูเรื่องเลย ถาเปนเรื่องของตุหนา…”
(“…ถาไมรูวาเขาตีทําไม แตถาตีไวไว ก็รีบไปวัดเถอะ คนที่ตีเขาก็ตอง
บอกให ถาดีไมดี ไปวัดก็รูเรื่องเลย ถาเปนเรื่องของพระนะ…”)
(หลวง คําพิชัย, สัมภาษณ 23 มิถุนายน 2546)
พระราชคุณาภรณ เจาคณะจังหวัดลําปาง ไดอธิบายถึงการตีจังหวะกลองปูจาในลักษณะที่
เปนการตีเพื่อใหสัญญาณในเขตอําเภอเมืองจังหวัดลําปางในอดีตไววาลักษณะการตีเพื่อเปนการ
บอกขาวในชุมชนนั้นมีการตี 2 แบบคือ( พระราชคุณาภรณ, สัมภาษณ 4 กรกฎาคม 2546)
1.) ตีเรียกศรัทธาญาติโยมมาประชุม อยางทางวัดมีอะไรที่จะนัดหมายศรัทธาวา
จะทําบุญที่นั่นที่นี้ เพราะเมื่อกอนไปไหนก็จะนิยมแหกันไปทั้งคณะศรัทธา จะใชตีจังหวะ ตีชา ตี
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เร็ว ลักษณะดังนี้ ตุม….ตุม….ตุม ตุม ตุม โดยจะทําการตีลักษณะนี้อีก 2 ครั้งเรียกวาตี 3 ลา เปนที่รู
กันวาเปนการเรียกประชุม
2.)
ตีเวลาเกิดสัญญาณอันตราย ไฟไหมหรือพระภิกษุอาพาธ หรือมรณภาพ
จะใชการตีเร็วๆ รัวๆ ไมนับจบ แตจะตี 3 ลาเชนกัน ลักษณะการตีจะตี ตุม ตุม ตุม….แลวหยุดสัก
แปบ จากนั้นจึงตีลักษณะเดิมอีก 2 ครั้ง ซึ่งถาไดยินเสียงแบบนี้แสดงวาเกิดอันตราย คนจะรีบมา
1.2 การตีเปนทวงทํานองตางๆ การตีในลักษณะนี้เปนการตีเพื่อการสื่อสารขาวสารอยาง
เปนทางการในชุมชน การตีลักษณะนี้เปนการตีโดยตองมีการเตรียมตัวและเลือกบทเพลงใหตรงกับ
สารที่ตองการจะสื่อสารใหกับชาวบานในชุมชน การตีเปนทวงทํานองตางๆนี้จากการศึกษาพบวา
เปนการตีในเรื่องราวที่เปนมงคลหรือเปนการตีเพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับชาวบานใน
ชุมชน การตีในลักษณะนี้จะไมสรางความตื่นตระหนกตกใจใหกับชาวบานแตจะเปนการสราง
ความบันเทิงทางอารมณใหกับชาวบานทางหนึ่งดวยดังคํากลาวที่วา
“…กลองปูจาเนี้ย ถาตีเปนเพลง นั่งฟงเตอะ เสียงสวรรค มวนใจขนาด
ลองกึ๊ดผอโหละ ตอนแมค่ํานั่งฟงเสียงกลอง ตุบ ตะ ตุบ โหยง มวนใจขนาด
…”
(“…กลองปู จ านี่ ถ าตี เป น เพลง นั่ งฟ งเถอะ เสี ย งสวรรค มี ค วามสุ ข มาก
ลองคิดดูสิ ตอนกลางคืนนั่งฟงเสียงกลอง ตุบ ตะ ตุบ โหยง สุขใจมาก…”)
(อินตา ศรีวิชัย, สัมภาษณ 2 กรกฎาคม 2546)
“…กลองปูจานะ ถาฟงการบรรเลง แมกระทั่งจังหวะสะบัดชัย เสียงกลอง
สลับกับเสียงไมแส เปยะ ตุม เปยะ ตุม เปยะ ตุม เปยะ ยังสนุกมาก นี้คือ
ความสุขของคนเมือง…”
(ศักดิ์ รัตนชัย, สัมภาษณ 3 กรกฎาคม 2546)
จากการศึกษาเรื่องทํานองเพลงสําหรับกลองปูจาในจังหวัดลําปางนั้นพบวามีแตละทํานอง
เพลงนั้นก็มีลักษณะที่แตกตางกันออกไปในแตละชุมชนและมีโอกาสที่ใชในแตละบทเพลงแตกตาง
กันดังคํากลาวที่วา
“…สวนใหญจะเปนเอกลักษณของแตละหมูบาน แตบางหมูบานอาจได
รับจากการไดยิน เชน หมูบานโนนตีแบบนี้ เลยใหสัญญาณจังหวะคลายๆกัน
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จนแผลงกลายมาเปนคําตางๆเพื่อใหจํางาย เชน ทํานองสาวเก็บผัก มันก็แลว
แตจะสื่อสารใหลูกหลานฟง…”
“…ทํานองกลองเลยเยอะมาก มันหลากหลาย บางครั้งคิดวานาจะเปนการ
จํา…ถาไปฟงจะรูวาออกลีลาไหน…”
“…แตละทองถิ่นก็จะมีสําเนียงของตนเอง อยางผมไปศึกษาในแตละทอง
ถิ่น บางครั้งเขาก็บอกวาทํานองผิด ก็เลยใหเขาบอกทํานองที่ถูกตองของชุม
ชนของเขามา เชื่อไหมไมเหมือนกันเลย แตก็มีบางเพลงที่คลายกัน…”
(ปราการ ใจดี, สัมภาษณ 30 มิถุนายน 2546)

“…ตอนที่มาฟงเปนสอนกลองปที่แลว เปนบอกวาตีสาวเก็บผัก ตาฟง แล
วจะวาบใจก็บได แตตาวาสมัยบเกาตาฟงเปนตีในบานเฮาหนา มันบใจจะอี้
…”
(“…ตอนที่ ม าฟ งเขาสอนกลองป ที่ แ ล ว เขาบอกวาตี ส าวเก็ บ ผั ก ตาฟ ง
แลวจะวาไมใชก็ไมได แตตาวาสมัยกอนตาฟงเขาตีในบานเรานี้ มันไมใช
แบบนี้…”)
(บุญปน อินตะเสน, สัมภาษณ 2 กรกฎาคม 2546)
จากการศึกษาทํานองเพลงที่นิยมนํามาบรรเลงสําหรับกลองปูจาในจังหวัดลําปาง พบวามี
ทํานองเพลงที่มีชื่อและทํานองเพลงรวมถึงความเชื่อและลักษณะการใชเพลงที่คลายคลึงกัน โดยมี
บทเพลงที่นิยมนํามาบรรเลงดังตอไปนี้
1. ทํานองสาวเก็บผัก หรือ ทํานอง สาวหลับเตอะ
ผูเชี่ยวชาญดานดนตรีพื้นบานลานนาไดอธิบายกับผูวิจัยถึงทํานองสาวเก็บผักและทํานอง
สาวหลับเตอะไววา ทํานองนี้เปนทํานองที่ไดรับความนิยมในการนํามาบรรเลง จากการศึกษาพบวา
ทํานองสาวเก็บผักและทํานองสาวหลับเตอะมีลักษณะทํานองและความเชื่อในเรื่องวันและเวลาที่ใช
คลายคลึงกัน โดยชื่อเรียกมีความแตกตางกันตามแตละทองถิ่นในจังหวัดลําปางมักจะเรียกทํานองนี้
วา สาวเก็บผัก ทํานองเพลงสาวเก็บผักนี้มีการใชในการบรรเลงในทุกหมูบาน ทํานองเพลงสาวเก็บ
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ผักเปนทํานองที่ใชตีในตอนพลบค่ําของคืนวัน 7 ค่ํา และคืนวัน 14 ค่ํา ซึ่งเปนคืนวันกอนที่จะถึงวัน
ธรรมสวนะ โดยทํานองสาวเก็บผักนี้มีความเชื่อกันวา เปนการตีใหสัญญาณวาในวันพรุงนี้จะเปน
วันพระใหชาวบานจัดเตรียมขาวของสําหรับเตรียมทําบุญในวันรุงขึ้นและรีบเขานอนเพื่อที่จะไดตื่น
ในตอนรุงเชาเดินทางไปทําบุญ(มงคล เสียงชารี, สัมภาษณ 20 เมษายน 2546)
2. ทํานองสะบัดชัย ทํานองออกศึก หรือทํานองสุตธรรม
ทํานองสะบัดชัย พบวาเปนอีกทํานองหนึ่งที่มีชื่อเรียกในแตละชุมชนแตกตางกันออกไป
โดยจะมีชื่อเรียกวาทํานองสะบัดชัย ทํานองออกศึกในกรณีที่ใชในการตีใหสัญญาณขาวสารแกคน
ในหมูบานใหทราบถึงชัยชนะในเรื่องราวตางๆ ในอดีตหากมีการทําศึกสงครามทั้งกอนการออกศึก
และภายหลังจากที่ชนะศึกเสร็จแลวก็จะทําการตีทํานองสะบัดชัยหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งวาทํานอง
ออกศึก หากเปนการใชเพื่อการศาสนาทํานองสะบัดชัยนี้จะมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งวาทํานองสุตธรรม
โดยจะใชทํานองสุตธรรมนี้ภายหลังจากที่พระเทศนเสร็จและเสร็จสิ้นพิธีกรรมทางศาสนาแลวเพื่อ
เปนการเฉลิมฉลองและอนุโมทนาบุญใหกับชาวบานที่มารวมทําบุญและชาวบานที่อยูภายในหมู
บานแตไมสามารถมารวมทําบุญได โดยเพื่อเปนการประกาศพุทธานุภาพของพระพุทธเจาที่เอา
ชนะพญามารจนสามารถตรัสรูเปนพระอรหันตได
ในการตีทํานองสะบัดชัยหรือสุตธรรมนี้เพื่อใหชาวบานที่อยูในหมูบานแตไมสามารถที่จะ
มารวมในการทําบุญไดรวมอนุโมทนาจากการประกอบกิจกรรมทางศาสนาครั้งนั้น ซึ่งเปนไปตาม
คติความเชื่อของคนในลานนา ดังคํากลาวที่วา
“…เขาเชื่อกันวาถาเสียงกลองดังไปถึงที่ไหน มีความเจริญถึงที่นั้น…”
(พระราชคุณาภรณ, สัมภาษณ 4 กรกฎาคม 2546)
“…กลองนี้มันเปนเสียงสวรรค ไดยนิ ไปถึงตี่ใด บุญมันก็ไปถึงตี่นั้น เปน
ถึงยะกลองใหญ มันจะไดดังตึงหมูบาน…”
(“…กลองนี้มันเปนเสียงสวรรค ไดยินไปถึงที่ไหน บุญก็ไปถึงที่นั้น เขา
ถึงไดทํากลองใหญ มันจะไดดังทั่วทั้งหมูบาน…”)
(สม วิชัยมูล, สัมภาษณ 2 กรกฎาคม 2546)
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3. ทํานองเสือขบตุ
ทํานองเสือขบตุ(พระ) หรืออีกชื่อหนึ่งคือเสือขบจาง(ชาง) เปนทํานองที่ใชในการตีกลองปู
จาในจังหวัดลําปางในหลายหมูบาน ทํานองเสือขบตุ ตุในที่นี้หมายถึงพระสงฆ โดยทํานองเพลงนี้
มีความเชื่อวาเมื่อมีพระภิกษุสงฆออกธุดงคมาปกกรดภายในปาใกลหมูบานของตนก็จะมีการตี
กลองปูจาในทํานองเสือขบตุ ซึ่งเปนความเชื่อวาเปนการบอกใหชาวบานรูวาขณะนี้ภิกษุมาธุดงคปก
กรดอยูภายในหมูบานของเรา ใหชาวบานเดินทางไปทําบุญ ถวายอาหารหรือปจจัยตางๆและดูแล
และปองกันไมใหสัตวรายตางๆมาทํารายพระสงฆองคนั้น อันเนื่องมาจากในอดีตในปาจะมีสัตว
รายชุกชุมและในความคิดของชาวบานจะพบวาเสือเปนสัตวปาที่มีความดุรายมากดังนั้นเมื่อตองการ
ที่จะเปรียบเทียบถึงความชั่วรายจึงใชคําวาเสือแทนสิ่งชั่วรายและเพื่อที่ชวยใหภิกษุไดรับผลบุญกุศล
ที่เกิดจากการบําเพ็ญเพียรอยางเต็มที่ เปนการสอนใหอนุรักษศาสนาไวไมใหมารมาผจญ ดังคํากลาว
ที่วา
“…บทเพลงแตละบทเพลงมีชื่อเรียกไมเหมือนกัน เสือขบตุ บางบานเขา
เรียกวา เสือขบจาง ใชตีเพื่อบอกวาจะมีงานบุญ เพลงนี้สอนใหอนุรักษศาสนา
ไวไมใหมารมาผจญ…”
(มงคล เสียงชารี, สัมภาษณ 20 มิถุนายน 2546)
ทํานองเสือขบตุนี้ในบางหมูบานจะเรียกทํานองนี้วา เสือขบจาง(ชาง) อันเนื่องมาจากเห็น
วาเปนการไมเหมาะสมที่จะนําเอาพระสงฆมาเปรียบเทียบความเชื่อการถูกสัตวปาทําราย ประกอบ
กับชางในทัศนคติลานนาแลวพบวาเปนสัตวที่มีบารมีและมีอํานาจจึงเปนการเปรียบเทียบเพื่อใหได
ความหมายตรงตามวัตถุประสงคของการตีทํานองนี้
4. ทํานองลองนาน
จากการศึกษาพบวาทํานองลองนานเปนทํานองทางดนตรีพื้นบานลานนาทํานองหนึ่ง ซึ่ง
พบวาเครื่องดนตรีลานนาหลายชนิ ดมี การนํ าทํ านองลองน านไปบรรเลง ทํ านองลองน านเป น
ทํานองที่ใชในการบรรเลงเพื่อการบันเทิง การบรรเลงทํานองลองนานสําหรับกลองปูจานั้นนิยมใช
ในคราวที่มีการเฉลิมฉลองตามงานบุญประเพณีตางๆ การบรรเลงทํานองลองนานนั้นสามารถ
บรรเลงในตอนใดก็ไดในกรณีที่มีการกําหนดใหกลองปูจาทําหนาที่เปนเครื่องดนตรีสําหรับสราง
ความบันเทิง ทํานองลองนานตีเพื่อแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตของคนในลานนา โดยเฉพาะวิถีชีวิต
ตามลุมแมน้ําในอดีตเมื่อครั้งตองนํากลองปูจาลองตามแมน้ําเพื่อทําการแหกอนจะนํามาถวายวัด
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โดยทํานองจะเปนการเลียนแบบเสียงน้ําที่กระทบแพเปนจังหวะตางๆ (มาณพ ยาระณะ, สัมภาษณ 3
กรกฎาคม 2546)
5. ทํานองฝนแสนหา
ทํานองฝนแสนหาเปนทํานองที่ใชในการบรรเลงกลองปูจา ชาวบานไดอธิบายถึงความเชื่อ
เรื่องทํานองฝนแสนหากับผูวิจัยวาในอดีตนั้นมีความเชื่อวาเมื่อยามที่ฝนไมตกตองตามฤดูกาล หมู
บานเกิดภาวะแหงแลงก็จะมีการประกอบพิธีกรรมการขอฝน โดยจะมีการนําพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
ในสังคมลานนา 1 องคชื่อวา พระเจาแสนหามาทําพิธีขอฝน และจะมีการตีกลองปูจาในทํานอง
ฝนแสนหาเพื่อเปนการบอกกลาวถึงความตองการน้ําไปยังพระพิรุณและเทวดาบนสรวงสวรรค
และขอใหบันดาลน้ําฝนใหกับชาวบานในชุมชน การตีทํานองฝนแสนหานี้จะสามารถนํามาใชใน
คราวที่ตองการใหฝนตกตองตามฤดูกาลเทานั้น( หลวง คําพิชัย, สัมภาษณ 23 มิถุนายน 2546)
6. ทํานองคาถาธรรม 84,000 พระธรรมขันธ
ทํานองคาถาธรรม 84,000 พระธรรมขัน ธนั้น ถือไดวาเปน ทํานองที่สูงที่สุดของทํานอง
กลองปู จ า ทํ านองนี้ เป น ทํ านองที่ ใช ในการตีเพื่ อ เป น พุ ท ธบู ชาผูที่ ตีก ลองปู จ าทํ านองนี้ เปรีย บ
เสมือนวาไดสวดมนตระลึกถึงพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาถึง 84,000 พระธรรมขันธ
ทํานองคาถาธรรมนั้นถือไดวาเปนคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่ผูตีตองใหความสําคัญเปนอยางมาก
เพราะนอกเหนือจากตองมีการทองจําบทสวดที่ใชในการตีและยังตองมีความอดทนในการตีใหครบ
รอบในการตี โดยในการตีแตละครั้งจะใชเวลาตั้งแต 3 วันถึง 7 วัน ดังนั้นการตีทํานองคาถาธรรม
นั้นจึงมีความจําเปนตองอาศัย สมาธิและกําลังเปนอยางมาก พอครูมาณพ ยาระณะไดกลาวกับผูวิจัย
ถึงเรื่องนี้วา
“…ถาตีคาถาธรรมไดมันก็ทําใหเกิดความสบายใจกับผูตี เสียงเพลงที่ตีก็
จะดังไปสูสวรรคชั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆ…”
(มาณพ ยาระณะ, สัมภาษณ 3 กรกฎาคม 2546)
“…การตีกลองตองนับ ตองใชเวลาเมิน เขาวิปสสนาดีๆ ตองใจมั่น ยาวๆ
ถาบอั้นก็บถึงพระอินทร พระพรหมหรอก…”
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(“…การตีกลองตองนับ ตองใชเวลานาน เขาวิปสสนาดีๆ ตองตั้งใจจริงๆ
ถาไมงั้นก็ไมถึงพระอินทร พระพรหมหรอก…”)
(มาณพ ยาระณะ, สัมภาษณ 3 กรกฎาคม 2546)
การประสมวงรวมกับเครื่องดนตรี
ซึ่งการตีในทํานองตางที่กลาวมาขางตนหากเปนการบรรเลงและสื่อความหมายตางๆนั้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อความบันเทิงหรือความศักดิ์สิทธิ์นั้น มีความจําเปนที่ตองมีเครื่องดนตรีใน
การใหจังหวะและประสมวงเพื่อใหเกิดความกลมกลืนของทวงทํานอง จากการศึกษาพบวาในการ
บรรเลงกลองปูจานั้นมีการประสมวงรวมกับเครื่องดนตรีพื้นบานลานนาที่สําคัญ 2 ชนิดคือ
1. ฉาบ
2. โหมงหรือฆอง
การประสมวงระหวางกลองปูจากับเครื่องดนตรีทั้ง 2 ชนิดนั้นพบวามีการประสมวงใน 2
รูปแบบคือ(บุญสง ศิริฤทธิจันทร,ม.ป.ป.)
กลองปูจาชุด 4 ประกอบดวย
1. กลองปูจา 1 ชุด
2. ฆองใหญ 1 ชุด
3. ฆองโหมง 1 ชุด
4. ฉาบ 1 คู
กลองปูจาชุด 5 ประกอบดวย
1. กลองปูจา 1 ชุด
2. ฆองใหญ 1 ชุด
3. ฆองโหมง 2 ชุด
4. ฉาบ 1 คู
ในการประสมวงกับเครื่องดนตรีท้ัง 2 ชนิดในการแสดงกลองปูจานั้นจะมีการเลนรวมกับ
วงดนตรีอื่นๆอีก เพราะในอดีตการใชกลองปูจาในความเชื่อของคนในสังคมลานนาแลวพบวาเปน
การใชเพื่อการศาสนาและงานรองลงมาเพื่อเปนอาณัตสัญญาณในหมูบาน สวนงานรื่นเริงนั้นพบวา
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ถูกนํามาใชเปนบางครั้งคราวเทานั้น ดังนั้นในการแสดงกลองปูจาในอดีตจะไมมีการใสลีลาทาทาง
ตางในการตีดังคํากลาวที่วา
“…ผมวา การตีแลวใสทาทางตางๆ มันไมใชกลองปูจานะ กลองนี้มันตั้ง
อยูบนหอกลองก็ไมกวางเทาไหร แคคนยืนตีและมีฆอง มีฉาบมันก็แทบจะไม
ไดเคลื่อนไหวแลว…”
(จําลอง คําบุญชู, สัมภาษณ 21 พฤษภาคม 2546)
บทบาทวัฒนธรรมกลองปูจาในอดีต
กลองปูจาเปนเครื่องดนตรีที่เกิดขึ้นจากภูมิปญญาพื้นเมืองชาวบานลานนา กลองปูจาถือได
วาเป นเครื่องดนตรีที่อยูกับสั งคมและวิถีชีวิตชาวลานนามาชานาน จากการศึกษาหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรพบวาหลักฐานเอกสารทางประวัติศาตรลานนาที่สําคัญและเปนเอกสารที่ไดรับการ
ยอมรับในวงวิชาการวาเปนเอกสารที่บอกเลาเรื่องราววิถีชีวิตและสังคมลานนาในอดีต มีเอกสาร
หลายฉบับไดกลาวถึงกลองชนิดหนึ่งทําหนาที่เปนกลองคูบานคูเมืองซึ่งไมปรากฎวาถูกสรางขึ้นมา
ครั้งแรกเมื่ อใด แต ถูก นํ ามาใช ในกิ จการงานบ านและงานเมื องในด านพิ ธีก รรมและเป น อาณั ติ
สัญญาณจนอาจกลาวไดวาในอดีตกลองปูจานั้นดํารงอยูในสังคมลานนามาชานาน
เมื่อทําการศึกษาถึงยุคสมัยในการใชกลองปูจาในอดีตจากหลักฐานทางประวัติศาตรนั้นจะ
พบวากลองปูจานั้นเริ่มมีบทบาทที่สําคัญราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18 จนถึงชวงสงครามโลกครั้งที่
2 ในปพุทธศักราช 2485 จากการศึกษาตํานานจามเทวีวงศ ซึ่งเปนตํานานที่เลาขานเรื่องราวของ
ล านนาไทยในสมั ย อาณาจัก รหริ ภุ ญ ไชยเรือ งอํ านาจในดิ น แดนแถบล านนาในราวปลายพุ ท ธ
ศตวรรษที่ 18 ไดกลาวถึงพิธีกรรมในการถวายการรับเสด็จพระนางจามเทวีเมื่อครั้งเสด็จมายังนคร
เขลางค(จังหวัดลําปางในปจจุบัน) ในครั้งนั้นเจาอนันตยศเจาผูครองนครเขลางคผูเปนบุตรชายได
จัดใหมีพิธีเฉลิมฉลองตางๆเพื่อเปนเฉลิมพระเกียรติยศและรับเสด็จพระมารดาไวดังนี้
…เบื้องหนาแตนั้น สมเด็จพระเจาอนันตยศ มีพระประสงคจะใครกระทํา
ปจจุปการสนองพระคุณ พระราชมารดาของพระองค จึงมีพระราชโองการ
ตรัสสั่งใหเรียกชางกระทําการงานตางๆ แตลวนชางไมแลชางวาดเขียนแกะ
สลั ก เป น ต น …จึงเชิ ญ พระนางเจาจามเทวีพ ระราชมารดาของพระองค ให
ประทับนั่งเหนือกองแกว ใหสรงสนานพระเศียรเกลาดวยน้ําอันเจือดวยน้าํ สม
สําหรับชําระมลทิน แลวจึงใหสรงสนานดวยน้ําหอมตอภายหลัง ลําดับนั้นจึง
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ใหพราหมณาจารยถือพระสุวรรณภิงคารอันเต็มไปดวยน้ําเปนมงคล แลวให
หลั่งลงเหนือพระเศียรเกลาของพระนางเจาแลวถวายพระพร แลวมอบถวาย
สิริราชสมบัติของพระองค กระทําการราชเทวีภิเษก ในขณะนั้นจึงใหพิฆาต
มหาพิชัยเภรีบันลือลั่นสนั่นกองกระหึ่มแหงเมฆในทองพระมหาสมุทรฉะนั้น
…
(ศักดิ์ รัตนชัย, 2542)
จากการทําการศึกษาจารึกในตํานานจามเทวีวงศไดมีการกลาวถึงกลองชนิดหนึ่งชื่อวา
พิชัยเภรี เมื่อทําการศึกษาถึงบทบาทหนาที่ของพิชัยเภรีจากเอกสารดังกลาวพบวาเปนกลองที่ทํา
หนาที่ทางพิธีกรรม เมื่อทําการเปรียบเทียบกับบทบาทหนาที่ในดานพิธีกรรมและชื่อเรียกของกลอง
พื้นบานชนิดตางในสังคมลานนาพบวาพิชัยเภรี นาจะเปนชื่อเรียกชื่อหนึ่งของกลองปูจาจึงอาจกลาว
ไดวากลองปูจาถูกนํามาใชในพิธีกรรมสําคัญในสังคมลานนามาโดยตลอด จนอาจกลาวไดวาเมื่อ
ครั้งอาณาจักรหริภุญ ไชยเมื่อครั้งยังรุงเรืองในอาณาบริเวณลานนาปรากฏวากลองปู จาไดดํารง
บทบาทที่สําคัญในสังคมและเปนที่ยอมรับในเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับการใชกลองปูจาตั้งแตในครั้ง
นั้น กลองปูจาจึงเปนกลองที่ถูกนํามาใชในวิถีชีวิตชาวลานนาในสมัยปลายพุทธศตวรรษที่ 18
เปนตนมา
กลองปูจานั้นถือไดวาเปนกลองหนึ่งที่ดํารงบทบาทหนาที่สําคัญในสังคมลานนามาโดย
ตลอดในทุกสมัย กลองปูจาในสังคมลานนามีช่อื เรียกดวยกันหลายชื่อดังที่ไดกลาวแลวในเรื่องพิธี
กรรมและความเชื่อเกี่ยวกับกลองปูจา ชื่อที่สําคัญที่ใชในการเรียกกลองปูจานั้นจะเปลี่ยนไปตาม
หนาที่และลักษณะการใชกลองในงานดานตางๆ กลองปูจามีบทบาทหนาที่หลายประการที่สําคัญ
กลาวคือการทําหนาที่ทางดานสังคมและหนาที่ทางดานศาสนา โดยกลองปูจานั้นจะทําหนาที่ใน
หลายบทบาทควบคูกันไปพรอมๆกัน ทั้งในดานการศาสนา พิธีกรรมความเชื่อ การบันเทิงแตบท
บาทหนาที่หลักของกลองคือเปนกลองที่ใชในการใหอาณัติสัญญาณเมือง โดยเฉพาะในการออกศึก
สงคราม กลองปูจานั้นถือไดวาเปนกลองที่มีความสําคัญในการประกอบการศึก โดยจะเปนกลองที่
คอยใหอาณัติสัญญาณในการทําศึก ดังจะเห็นไดจากการบันทึกเรื่องราวในสมัยพญามังราย ซึ่งเปน
รัชสมัยแหงการสถาปนาอาณาจักรลานนาใหเปนปกแผน โดยทรงสรางเมืองใหมบริเวณที่ราบเชิง
ดอยสุเทพ ในราวพุทธศักราช 1829 โดยตั้งชื่อเมืองใหมวา นพบุรีศรีนครพิงคเชียงใหม ซึ่งตอมามี
การขยายอาณาจักรจนกลายเปนศูนยกลางทางดาน การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ที่สําคัญของอาณาจักรลานนา โดยในรัชสมัยพญามังรายนั้นเปนชวงที่มีการทําศึกสงครามบอยครั้ง
เนื่องมาจากแนวคิดเรื่องการขยายขอบเขตอาณาจักรและสรางความเปนปกแผนในอาณาจักร การ
สรางฐานอํานาจที่สําคัญของอาณาจักรใหมยอมสรางความขัดแยงกับแควนที่เรืองอํานาจแตเดิม
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อาทิ เมืองสําคัญในอาณาจักรหริภุญไชย อาทิ เมืองเขลางคนคร โดยในสมัยของพญามังรายนั้นเมื่อ
ทรงสรางเมืองใหมไดไมนาน พญาเบิกผูครองนครเขลางคซึ่งเปนราชบุตรของพญายีบาอดีตกษัตริย
ผูครองแควนหริภุญไชยไดยกทัพจากเมืองเขลางคนครมาเพื่อชิงเอาเมืองหริภุญไชยคืน โดยมีการ
ทําศึกสงครามเพื่อแยงชิงดินแดนขึ้น(สุรพล ดําริหกุล, 2539)
จากการศึกษาถึงประวัติศาสตรลานนาในชวงเวลานั้นพบวามีหลักฐานการบันทึกเรื่องราว
การรบมีการกลาวถึงกลองชนิดหนึ่งซึ่งทําหนาที่ในการใหสัญญาณไพรพลในการออกศึกและการ
รบในชวงเวลานี้ไดมีการบันทึกเรื่องราวในเอกสารตาง โดยมีชื่อเรียกที่แตกตางกันออกไปอันเนื่อง
มาจากในสังคมลานนาไมวาในอดีตหรือปจจุบันจะพบวาในบางครั้งมีความเขาใจคลาดเคลื่อนใน
เรื่องของการเรียกชื่อกลอง ในสังคมลานนาบางแหงนั้นยังคงเรียกชื่อกลองพื้นบานตามทํานองหรือ
รูปรางของกลองโดยไมมีการบัญญัติถึงชื่อเรียกอยางเปนทางการดังจะเห็นไดจากเรื่องชื่อและที่มา
ของกลองปูจาที่มีชื่อเรียกไปตามบทบาทหนาที่ที่ใชกลอง(มงคล เสียงชารี, สัมภาษณ 20 มิถุนายน
2546)
ในประวัติศาสตรลานนานั้นเมื่อทําการศึกษาถึงความเปนไปไดเกี่ยวกับชื่อและบทบาทหนา
ที่ของกลองปูจานั้นพบวาจะถูกเรียกตามบทบาทหนาที่ ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ซึ่งเปนตํานานที่
การถึงวิวัฒนาการสภาพสังคมและความเปนอยูรวมถึงการเมืองการปกครองในอาณาจักรลานนา
โดยมีเมืองนพบุรีศรีนครพิงคเชียงใหมเปนเมืองสําคัญ โดยในตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับพระ
งาม ผูกที่ 2 ไดกลาวถึงการรบครั้งนี้ไววา
…เจาขุนครามแตงกลเส็กอันนี้ แลวก็หื้อสัญญาณริพลเคาะคลองโยง ตี
กลองชัย ยกสกุลโยธา เขาชูชนพญาเบิก ยูข้นึ มาวันนั้นแล…
(ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม, 2514)
บทบาทหนาที่ของกลองปูจาในชวงแรกนั้นจะพบวาหนาที่หลักคือการใชเพื่อใหอาณัติ
สัญญาณทางการศึก การบอกขาวสารรวมไปถึงการใชเพื่อการเฉลิมฉลองชัยชนะการศึกสงคราม ดัง
จะเห็นไดจากวรรณกรรมทองถิ่นเรื่อง อุสาบารสซึ่งถูกแตงขึ้นในสมัยพระเจากือนา ในราวปพุทธ
ศักราช 1910 – 1931 พบโคลงตอนหนึ่งไดกลาวถึงบทบาทของกลองปูจาที่ทําหนาที่ในการบอก
ขาวและเฉลิมฉลองชัยชนะในการศึกไวดังนี้
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…สวนวาริพลโยธาพระขิตราชก็ตี กลองสะบัดชัย เหลน มวนโห รองอุก
ขลุกมี่นันนัก เสียงสนั่นกองใตฟาเหนือดินมากนัก ปุนกระสันใจเมืองพาน
มากนัก…
ในตํานานมูลศาสนา ไดกลาวถึงตอนหนึ่งที่พระเจากือนาไดทําพิธีตอนรับพระสุมนะเถระ
ซึ่งไดรับนิมนตมาเผยแพระพระพุทธศาสนาที่เมืองเชียงใหม ไดกลาวไดวา
…ครั้งนั้นทาวกือนาไดยินขาวสาสนอันอุดมมาถึงเมืองแหงตนดังนั้น ทาว
ก็มีใจชมชื่นตื่นเตนดวยศรัทธา ก็ใหตีกลองปาวบอกกลาวแกชาวเมืองทุกคน
ใหขวนขวายหาดวงดอกไมคันธะ…
จากเนื้อความดังกลาวจะพบวาบทบาทหนึ่งของกลองปูจานั้นคือการตีเพื่อบอกขาวสารให
กับคนในชุมชนไดรับรูถึงเรื่องราวตางๆมาตั้งแตครั้งนั้นดวย หนาที่ที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือการ
ใชเพื่อประกอบกิจกรรมทางดานการบันเทิงตางๆ ในวรรณกรรมทองถิ่นเรื่องอุสาบารส พบวาได
มีบทประพัน ธตอนหนึ่ งซึ่งกลาวถึงตอนพระยากาลีนําพระมเหสี ชื่อวา สุราเทวี ชมมหรสพใน
อุทยานไววา
…มหาชนา อันวาคนทังหลาย ก็เลน มโหสรพหลายประการตางๆ บาง
พรองก็ตีกลองสะบัดชัยตื่นเตน บางพรองก็ตีพาทยคองการะสับ บางพรองเยี
ยะหลายฉบับ ฟอนตบตีนตบมือ บางพรองปกกะดิกเอามือตางตีน…
ในโคลงอีกบทหนึ่งในวรรณกรรมทองถิ่นเรื่องอุสาบารสฉบับดังกลาวไดมีการกลาวถึงการ
ใชกลองปูจาเปนเครื่องดนตรีเพื่อความบันเทิงไดกลาวไวดังนี้
…พลท า วชมชื่ น เหล น สะบั ด ชั ย อยู แ ล มั ว ม ว นกิ น สนุ ก ใจ โห เหล า
ทัพหลวงแหงพระขิตชมโชค พระเอย กลองอุนเมืองทาวกอง ติ่งแตร…
จากวรรณกรรมดังกลาวซึ่งถูกแตงขึ้นในสมัยพระเจากือนานั้นสามารถอธิบายถึงแนวคิด
ความเชื่อและบทบาทของกลองปูจาในดานการบันเทิง โดยจะพบวากลองปูจานั้นสามารถนํามาใช
ตี เพื่ อ การบั น เทิ งภายในท อ งถิ่ น ได ค วบคู ไ ปกั บ บทบาททางด านการให อ าณั ต สั ญ ญาณทางศึ ก
สงครามซึ่งเปนบทบาทหนาที่หลักของกลองปูจาในยุคแรก โดยในดานการบันเทิงนี้ก็ยังคงที่จะมี
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สวนที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่หลักของกลองปูจาในสมัยนั้นดังจะเห็นไดจากทวงทํานองที่ใชใน
การบรรเลงก็ยังใชทวงทํานองสะบัดชัยซึ่งเปนทวงทํานองที่ใชในการศึกสงคราม
จากการศึกษาเอกสารตํานานพื้นเมืองเชียงใหมแลวจะพบวาบทบาทที่สําคัญของกลองปูจา
ในฐานะอาณั ติสัญ ญาณในการทํ าศึกสงครามนั้ น เป น บทบาทสํ าคัญ ที่ ดํ ารงอยูในสั งคมลานนา
สืบเนื่องกันตอมาควบคูกับบทบาทที่สําคัญในดานอื่นๆมาโดยตลอด คติความเชื่อในเรื่องการใช
กลองปู จาในเรื่องการให อาณั ตสั ญ ญาณดานการศึก นั้ น สื บ เนื่ องต อมาเรื่อยๆ เมื่ อทํ าการศึก ษา
ตํานานพื้น เมื องเชียงใหม ฉบั บพระงาม ในผูกที่ 4 เมื่อครั้งรัชสมัยพญาสามฝงแกน ครองเมือง
เชียงใหมในราว ปพุทธศักราช 1945 -1985นั้นไดมีการถึงการนําเอากลองปูจามาใชเพื่อการศึกเมื่อ
ครั้งพญาสามฝงแกนครองเมืองเชียงใหม พระยาลุมฟาฮอยกพลเขาตีเมืองเชียงแสนซึ่งเปนเมืองลูก
หลวงของอาณาจักรลานนาในสมัยนั้น ในการรบครั้งนั้นไดการขุดหลุมพลางวางกับดักไว จากนั้น
เมื่อกองทัพฮอยกเขามา จึงใหมีการตีกลองเพื่อบอกสัญญาณวามีขาศึกเขาประชิดเมือง ใหกองทัพที่
วางไวไลตอนกองทัพฮอใหติดกับหลุมพลาง โดยในตํานานพื้นเมืองเชียงใหมไดมีการกลาวถึงการ
รบตอนนี้ไววา
…ยามแตรจักใกลเที่ยงวันฮอ ยกพลเสิกเขามาชาวเราจึ่งเคาะคลอง ตีสะบัด
ชัย ยกพลเสิกกวมปกกากุมติดไว…
(ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม, 2514)
จากตํานานในชวงดังกลาวจะพบวากลองปูจาในฐานะกลองที่ทําหนาที่ในการใหอาณั ต
ศึกสงครามนั้นจะมีการตีในทวงทํานองสะบัดชัย จนอาจทําใหกลองปูจามีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งวา
กลองสะบัดชัย กลองปูจาในสมัยอาณาจักรลานนาเรืองอํานาจนั้นจะพบวาบทบาทหนาที่หลักใน
ทุกยุคสมัยจะมีความเกี่ยวของกับเรื่องราวของการศึกสงครามอันเนื่องมาจากภาวะการณและสภาพ
บานเมืองในอาณาจักรลานนาในชวงนั้น
กลองปูจาในสังคมลานนานั้น ก็ยังคงดํารงสถานะบทบาทสําคัญทางดานการเปนอาณั ติ
สัญญาณที่สําคัญของเมืองมาโดยตลอด โดยเฉพาะการเปนอาณัติสัญญาณทางดานการศึก โดยจาก
การศึกษาเอกสารตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ซึ่งเปนตํานานที่กลาวถึงเรื่องราวความเปนมาของสังคม
ลานนาในอดีตพบวาในสมัยพญาติโลกราช ในราวป พุทธศักราช 1985 - 2030 บทบาทหนาที่ของ
กลองปูจาที่สําคัญในทัศนคติและความเชื่อของคนในสังคมลานนาก็ยังคงเปนบทบาทในดานการให
อาณัติสัญญาณทางดานการศึกสงคราม ดังจะเห็นไดจากตํานานตอนหนึ่งที่กลาววา
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… หมื่นดงหื้อเคาะคลองโยง ตีสะบัดชัยเปาพลุ ลาภา ปลี่หรอยยกพลเสิก
เขา ฝูงอยูคุมไมก็สวายเดงชาง ตีจองวองยูเขาไพ โหรองมี่นันนัก…
(ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม, 2514)
กลองปูจาในสังคมลานนานั้นแมจะมีหนาที่หลักที่ใชในการใหอาณัติสัญญาณทางการศึก
แลวอีกหนาที่หนึ่งที่สําคัญและดํารงสืบทอดคติความเชื่อในการใชกลองปูจาสืบทอดตอมาตลอดคือ
การใชกลองปูจาในทางพิธีกรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งพิธีกรรมที่มีความเกี่ยวของกับเรื่องศาสนาและ
สถาบันพระมหากษัตริย ดังจะเห็นไดจากวรรณกรรมประเภทคราวซอที่มีการแตงขึ้นในสังคมลาน
นาในชวงตอๆมา ดังวรรณกรรมเรื่องก่ํากาดํา ซึ่งเปนวรรณกรรมที่ไดรับการยอมรับและสืบทอดใน
สังคมลานนามาโดยตลอด โดยเปนวรรณกรรมทองถิ่นที่มีการกลาวถึงเรื่องราว คติความเชื่อและ
วัฒนธรรมภายในสังคมลานนา โดยในวรรณกรรมดังกลาวจะมีการกลาวถึงระบบสังคมตั้งแตชน
ชั้นปกครองจนถึงชนชั้นสามัญโดยทั่วไป โดยในวรรณกรรมเรื่องดังกลาวนั้นไดมีตอนหนึ่งได
กลาวถึงเรื่องราวความเชื่อเรื่องการใชกลองในการประกอบพิธีกรรม โดยกลาวถึงการประกอบพิธี
กรรมเมื่อครั้งงานศพของเจากรุงพาราณสีไวดังนี้
…เชิญพระศพมา ฐานาตั้งไว กลางขวงกวางเมรุไชย ฟงดูกลองคอง พิณ
พาทยเสียงใส เภรีบัดไชยสรรเสริญเจา…
จากเนื้อความชวงดังกลาวนั้นจะพบวาคติความเชื่อเรื่องกลองปูจาที่ใชในการประกอบพิธี
กรรมโดยเฉพาะพิธีกรรมทางดานการศาสนานั้นยังคงดํารงอยูในสังคมลานนาสืบเนื่องตอมาโดย
ตลอดจนอาจกลาวไดวาบทบาทของกลองปูจาในสังคมนั้นจะดํารงอยูภายใตคติความเชื่อและพิธี
กรรมทางดานการศาสนาและทางดานสังคมโดยเฉพาะในดานการศึกสงครามมาโดยตลอด
อาณาจักรลานนานั้นดํารงสถานภาพการเปนรัฐเอกราชที่ดูแลปกครองกับเองภายในอาณา
จักรมาเปนเวลาชานานจนเมื่อในราวป พุทธศักราช 2101 อาณาจักรลานนาตกอยูภายใตการปก
ครองของประเทศพมา เมื่อครั้งที่พระเจาบุเรงนองยกทัพมายึดครองอาณาจักรลานนา โดยพมาได
ยึดครองอาณาจักรลานนาอยูเปน เวลานานประมาณ 200 ป ในชวงระยะเวลานี้บทบาทหน าที่ที่
สําคัญของกลองปูจานั้นยังคงเปนการใชเพื่อกิจการทางดานบานเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการ
สงครามเพราะในชวงระยะเวลาที่พมายึดครองลานนาราว 200 ปนั้น ก็ปรากฎวาพมาเองก็มิไดมี
ความมั่นคงแข็งแรงทางดานการเมืองและการปกครองภายในประเทศ จึงทําใหเมืองตางๆในลาน
นากอกบฎขึ้นหลายครั้ง(สุรพล ดําริหกุล, 2539) กลองปูจาจึงยังคงดํารงสถานะทางการศึกสงคราม
มาโดยตลอด
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ตอมาภายหลังจากที่อาณาจักรลานนาไดรับอิสรภาพจากพมาโดยการกอบกูเอกราชของ
พระเจ ากาวิละในราวป พุ ท ธศั ก ราช 2339 โดยอยูภ ายใต ค วามคุ ม ครองของกรุงรั ต นโกสิ น ทร
อาณาจักรลานนาก็ดํารงตนอยูในฐานะประเทศราชที่ขึ้นตอกรุงรัตนโกสินทร โดยที่เจาผูครองนคร
เปนผูปกครองหัวเมืองตางๆในอาณาจักรลานนามาโดยตลอด บทบาททางดานการสงครามนั้น
เปลี่ยนรูปแบบไปโดยมักจะเปนการกองทัพเขารวมในการรบมากกวาที่จะตั้งรบในเมืองตางๆ บท
บาทของกลองปูจาในฐานะกลองเมืองที่ทําหนาที่ในการใหสัญญาเมืองในเรื่องการศึกสงครามเริ่ม
ลดทอนบทบาทลง บทบาทของกลองปูจาในดานอาณาจักรจึงลดทอนบทบาทลงตามไปดวย
สภาพสังคมลานนาในชวงนี้ทําใหบทบาทของกลองปูจาในฐานะกลองคูอาณาจักรเปลี่ยน
บทบาทมาเปนกลองที่มีความสําคัญในชุมชนมากขึ้น ในสภาพสังคมลานนานั้นในแตละชุมชนนั้น
จะมีจุดศูนยกลางความสําคัญอยูที่ศาสนาจักรซึ่งมักจะเปนวัดหรือสํานักสงฆ ดังนั้นบทบาทของ
กลองปูจาในดานสังคมและศาสนาเริ่มมีบทบาทที่ชัดเจนขึ้น โดยบทบาทสวนใหญนั้นจะเปนไป
เพื่อการศาสนาและการสื่อสารกันภายในชุมชนมากขึ้น กลองปูจาจึงเคลื่อนยายจึงหอกลองประจํา
เมืองมาเปนกลองประจําวัดอยางชัดเจนมากขึ้นและเริ่มมีการกลาวถึงเรื่องกลองปูจาในฐานะกลองคู
ศาสนามากขึ้นดังคํากลาวที่วา
“…กลองปูจา เมื่อมันหมดภาระทางการศึก บทบาททางการศาสนามันก็
ชัดขึ้น ที่นี้เลยเรียกกลองปูจาหมดทั้งกลองของเมืองหรือกลองของชุมชน…”
(มงคล เสียงชารี, สัมภาษณ 19 กรกฎาคม 2546)
กลองปูจานั้นถึงแมวาจะถูกลดบทบาทในดานการศึกสงครามไปแตสถานะของกลองปูจา
ในสังคมลานนาในดานอื่นๆนั้นยังคงเดิม กลองปูจานั้นยังคงทําหนาที่ในการใหอาณัติสัญญาณภาย
ในชุมชนในคราวที่มีเหตุการณตางๆเกิดขึ้นเสมอ และสถานะที่ยังคงไมเปลี่ยนแปลงอีกประการ
หนึ่งของกลองปูจาในสังคมลานนานั้นก็คือบทบาททางดานพิธีกรรมและความเชื่อในสังคมลานนา
คติความเชื่อเรื่องบทบาทดานพิธีกรรมของกลองปูจานั้นไดมีผูใหขอมูลกับผูวิจยั วา
“…สมัยตาเปนละออนนี่ ถาฝนบตก เปนก็ยะพิธีหละ แหพระเจาแสนหา
ตีกลองปูจา ตวย บานาเจื่อฝนมันก็ตกมา…”
(“…สมัยตาเปนเด็ก ถาฝนไมตก เขาก็จะทําพิธีหละ แหพระพุทธรูปพระ
เจาแสนหา ตีกลองปูจาดวย ไมนาเชื่อฝนมันก็ตกมา…” )
(หลวง คําพิชัย, สัมภาษณ 23 มิถุนายน 2546)
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“…สมัยบเกาหนาลูก ตอนที่ตาเปนละออน ทํานองที่ตีฝนแสนหานี่ ถา
ฝนบตกเปนก็จะตี ยังเปนขอฝนหั้นนะ ถาศักดิ์สิทธิ์แตๆหนา กําเดียวฝนมัน
ก็จะตกมา….”
(“…สมัยอดีตนะลูก ตอนที่ตาเปนเด็ก ทํานองที่ตีฝนแสนหานี่ ถาฝนไม
ตกเขาก็จะตีเหมือนจะขอฝนนะ ถาศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะ แปบเดียวฝนมันก็จะ
ตกมา…”)
(มาณพ ยาระณะ, สัมภาษณ 3 กรกฎาคม 2546 )
“…สมัยที่อาตมาเปนเด็กๆ คนเฒา คนแก เขาบอกวา เสียงกลองปูจา 7 วัน
ก็ ต อ งตี แ ล ว ถ าไม ตี ยั ก ษ จ ะเกิ ด …ลองนั บ ดู เออ กลองนี้ มั น ตี วั น 7 ค่ํ า คน
โบราณเขาถือวาวันพระเปนวันสําคัญ…วันพรุงนี้เปนวันพระก็ตองหยุดไปวัด
กัน ไปฟงเทศน ฟงธรรม เต็มโบสถเลย…”
(พระราชคุณาภรณ, สัมภาษณ 4 กรกฎาคม 2546)
คติความเชื่อเรื่องกลองปูจานั้นยังคงดํารงอยูในสังคมลานนามาโดยตลอดในวรรณกรรม
ทองถิ่นในยุคตอๆนั้นก็ยังคงมีการกลาวถึงเรื่องของกลองปูจาและบทบาทการใชกลองปูจาในสังคม
ลานนาเสมอ ดังจะเห็นไดจากวรรณกรรมทองถิ่นประเภท คราวซอ โดยในวรรณกรรมคราวซอใน
ชวงตอมา เรื่อง หงส หิ น ซึ่งแตงโดยเจาสุ ริยวงศ ก็ ไดมีก ารกลาวถึงกลองปูจาที่นํ ามาใชในการ
บันเทิงเมื่อครั้งมีงานฉลองสมโภชเจาหงสหินขึ้นเปนเจาเมืองโดยไดกลาวไวดังนี้
…เจ็ดแบกเมี้ยน บถูกตัวเขา ดาบลาเอา ทารบออกเหลน กลองสะบัดชัย
ลูกตุบไลเตน ขบวนเชิงตอยุทธ ชนผัดหลัง แลววางอาวุธ พิฆาตขาฟนลอง
…
จากการศึกษาวรรณกรรมทองถิ่นในเรื่องดังกลาวทําใหทราบวากลองปูจานั้นมีบทบาททาง
ความเชื่อที่สืบทอดตอกันมาโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดหรือคติความเชื่อในเรื่องการใชกลอง
กลองปูจานั้นดํารงบทบาทแบบดั้งเดิมตามคติความเชื่อในสังคมลานนาที่นิยมใชเพื่อการสําคัญใน
การประกอบกิจกรรมหรือพิธีกรรมทั้งทางอาณาจักรและศาสนจักรมาโดยตลอด วัฒนธรรมกลอง
ปูจาดํารงอยูภายในสังคมลานนาโดยลดบทบาททางดานการเปนกลองเมืองมาเปนกลองสําคัญของ
ชุมชนแทน โดยในทุกชุมชนที่มีความเชื่อวาเปนชุมชนของคนเมือง(คนลานนา)นั้นจะมีแนวคิด
เรื่องการใชกลองปูจาเพื่อตีบอกกลาวหรือใหอาณัติสัญญาณมาโดยตลอดดังคํากลาวที่วา
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“…กลองนี้มีมาแตเมินหละ บฮูวามีมานานเตาใด ตาอายุเจ็ดสิบปายหละ
เปนละออนก็หันเปนตีตี่วัดหละ เปนละออนหนาเปนตีตุม ตุม ตุม เฮาก็ถาม
ปอเฒาเฮาเนาะ อีปอ เปนตียังแหนะ ปอเฒาเปนก็จะบอกวาตีกลองปูจา ตีจะอี้
เปนบอกวาวันผูกมาวัดเนอ…”
(“…กลองนี้มีมาตั้งนานแลว ไมรูวามีมานานเทาไหร ตาอายุเจ็ดสิบกวา
แลว เปนเด็กก็เห็นเขาตีที่วัดแลว เปนเด็กนะเขาตี ตุม ตุม ตุม เราก็ถามพอเรา
นะ พอ เขาตีอะไรเหรอ พอก็บอกวาเขาตีกลองปูจา ตีแบบนี้เขาบอกวาวัน
พรุงนี้ตองมาวัดนะ…)
(บุญปน อินตะเสน, สัมภาษณ 2 กรกฎาคม 2546)
“…กลองนี้ ห นาตี่วัดนี้ ใจมาเมิ นหละ บ ฮูวาสมัยไหน ตอนเปน ละออน
เปนก็ตีหนา แถวแมทะนี้ตีหมดนะ ตอนที่ตาเปนบาวเนอะไปแอวสาวบานใด
เปนก็มีกลองปูจากูวัดนะ ตีเหมือนกันหมด ตั้งกาสมัยปอเฒาเปนก็เลาหื้อฟง
หนา วาเปนเปนบาวเปนก็มีกลองแลว…”
(“…กลองนี้นะที่วัดนี้ใชมานานแลว ไมรูวาสมัยไหน ตอนเปนเด็กเขาก็ตี
นะ แถวอําเภอแมทะนี้ตีหมดนะ ตอนที่ตาเปนหนุมไปเที่ยวจีบผูหญิงบาน
ไหน เขาก็มีกลองปูจาทุกวัดนะ ตีเหมือนกันหมด ตั้งแตสมัยพอของตาทานก็
เลาใหฟงนะ วาทานเปนหนุมก็มีกลองแลว…”)
(สม วิชัยมูล, สัมภาษณ 2 กรกฎาคม 2546)
กลองปูจานั้นอยูนํามาใชและเปนที่ยอมรับในสังคมลานนาสืบเนื่องกันมาโดยตลอด จาก
การศึกษาในครั้งนี้จะพบวาคติความเชื่อในเรื่องการใชกลองในสังคมลานนานับตั้งแตในราวปลาย
พุทธศตวรรษที่ 18 จากตํานานจามเทวีวงศเปนตนมาจะพบวาคติความเชื่อเรื่องการใชกลองนั้นถือ
ไดวากลองปูจาเปนกลองที่มีความสําคัญภายในชุมชนและสําคัญทางจิตใจของคนในชุมชนมาโดย
ตลอด กลองปูจานั้นยังคงทําหนาที่ที่ไมเปลี่ยนแปลงมากนักเพียงแตลดฐานะทางสังคมลงจากกลอง
สําคัญของเมืองมาเปนกลองที่มีความสําคัญในแตละชุมชนแทน
ชาวล า นนานั้ น ยั ง คงยอมรั บ และใช ก ลองปู จ าในวิ ถี ชี วิ ต เรื่ อ ยมาจนกระทั่ ง ในราวป
พุทธศักราช 2485 ในครั้งที่เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 การสงครามในครั้งนั้นไดทําใหบทบาทของ
กลองปูจานั้นไดสูญหายไปจากสังคมลานนาชวงหนึ่งดังคํากลาวที่วา
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“…เรื่องพัฒนาการของกลองที่สิ้นสุด เพราะดูเหมือนวามันจะสูญหายชวง
ที่ประเทศมีสงครามสมัยสงครามโลก…”
(ปราการ ใจดี, สัมภาษณ 30 มิถุนายน 2546)
บทบาทของกลองปูจานั้นในแตละชุมชนประการสําคัญคือการใชเปนเครื่องมือในการสื่อ
สารและใหสัญญาณในชุมชน บทบาทของกลองปูจาในสังคมลานนาโดยเฉพาะในจังหวัดลําปาง
พบวาการใชกลองปูจาในเขตตัวเมืองลําปางนั้นไดยุติบทบาทลงในคราวที่เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2
ซึ่งในภาวะสงครามนั้นในแตละชุมชนนั้นจะถูกกําหนดมิใหมีการใชสัญญาณเสียงตางๆเพื่อปองกัน
การรบกวนสัญญาณจากทางราชการไดมีผูอธิบายถึงเรื่องนี้กับผูวิจัยวา
“…อยางกลองนี้ เวลาตี ก็กลัวคนจะตกใจเลยสั่งระงับเสียงตีกลอง ตั้งแต
ป พ.ศ. 2485…”
“…เมื่อกอนที่ทําการโรงไฟฟามีสัญญาณเตือนภัย อันตรายทุกอยางในชวง
สงครามโลกครั้งที่ 2 หลวงก็เลยใหหยุดใชจะไดไมรบกวนสัญญาณเตือนภัย
…”
(พระราชคุณาภรณ, สัมภาษณ 4 กรกฎาคม 2546)
“…เหตุสําคัญ เสียงกลองที่หายไปจากภาคเหนือ เนื่องจากสมัยสงคราม
โลกครั้ ง ที่ 2 วั ด ต า งๆถู ก ยึ ด เป น ที่ ทํ าการของทหาร และหลวงเขาก็ อ อก
ประกาศหามใชเสียงสัญญาณทุกชนิด เลยทําใหคนรุนเกาๆที่ตีกลองเปน หาย
ไปเรื่อยๆ…”
(ศักดิ์ รัตนชัย, สัมภาษณ 3 กรกฏาคม 2546)
“…คนตี่ตีกลองปูจาจาง ตอนสงครามก็ตายเขาเฮี้ยวไปจาดนัก บางคนเปน
ก็หนีสงครามไปอยูบานอื่นเมืองอื่น วัดนี้ก็เลยหาคนตีบได เมี้ยนสงครามจะ
ใหตีก็เลยบมีคนตีแลว…”
(“…คนที่ ตีก ลองปู จ าเป น ตอนสงครามก็ ต ายไปเยอะ บางคนเขาก็ห นี
สงครามไปอยูบานอื่นเมืองอื่น วัดนี้ก็เลยหาคนตีไมได พอหมดสงครามจะ
ใหตีก็เลยไมมีคนตีแลว…”)
(หลวง คําพิชัย, สัมภาษณ 23 มิถุนายน 2546)
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“…หลวงพอที่วัดบอกวา มีอยูชวงหนึ่งเขาบอกใหหยุดตีกลอง เพราะมันมี
ประกาศหามตีกลองชวงสงครามโลก เพราะจะไปรบกวนสัญญาณทางราช
การ นี้คือเฉพาะที่ลําปางนะ…”
(ปราการ ใจดี, สัมภาษณ 30 มิถุนายน 2546)
จากการศึกษาในครั้งนี้พบวาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหวัฒนธรรมกลองปูจาไดสูญหาย
ไปจากจังหวัดลําปางอันเนื่องมาจากการถูกหยุดใชสัญญาณกลองปูจาในคราวสงครามโลกครั้งที่ 2
การสงครามในครั้งนั้นมีระยะเวลาที่ยาวนาน ประมาณ 4-5 ป ทําใหผูที่สามารถตีกลองปูจาในชุม
ชนไดเริ่มสูญหายไปเรื่อยๆดังคํากลาวที่วา
“…ที่กลองมันหายไป เพราะมันหยุดใชชวงสงครามโลก กี่ปหละ 4-5 ป
คนตีก็ลมหาย ตายจากไปอยูที่ไหนหมดก็ไมรู หยุดไปนานเลย คนตีเปนมันก็
หมดไปเรื่อยๆ…”
(พระราชคุณาภรณ, สัมภาษณ 4 กรกฏาคม 2546)
“…ตอนนี้คนตี่ตีกลองรุนตานี้ ตายกันไปหมดแลว บางคนก็ตายโวย บาง
คนก็เฒาตาย ตาก็เฒาเต็มตี่แลว ก็หาเหลือแตตาเนี้ยะเปอนตายหมดแลว…”
(“…ตอนนี้คนที่ตีกลองรุนตานี้ตายกันไปหมดแลว บางคนก็ตายเร็ว บาง
คนก็แกตาย ตาก็แกเต็มที่แลว ก็เหลือแตตานี้แหละเพื่อนตายหมดแลว…)
(มาณพ ยาระณะ, สัมภาษณ 3 กรกฎาคม 2546)
จากการศึกษาพบวากลองปูจานั้นไดยุติบทบาทในฐานะกลองที่เปนเครื่องมือในการติดตอ
สื่อสารกันภายในชุมชนในเขตตัวเมืองตั้งแตครั้งนั้น กลองปูจาในเขตตางอําเภอหรือในชุมชนที่
หางไกลจากศูนยกลางทางการทหารในคราวสงครามโลกครั้งที่ 2 ในเขตจังหวัดลําปางนั้นยังคงหลง
เหลือความเชื่อเรื่องกลองปูจาและการใชกลองปูจาเปนเครื่องมือในการสื่อสารกันภายในชุมชนและ
เพื่อกิจกรรมทางการศาสนาอยูบางแตบทบาทเริ่มลดนอยลงเรื่อยๆ
“…วัดนี้ ก็ใชกลองตีนะ มาไมใจแตๆตอนที่วัดเฮาติดลําโพงนะ เปนบอก
วาเปนเสียงตามสายดีกวา จะอูอะหยังก็อูไดเลย บาถามาตีกลองนะ ในเวียง
เปนก็บใจกันแลวกลองปูจา ก็บาไดใจแหมเลยเนาะ…”
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(“…วัดนี้ก็ใชกลองตีน ะ มาไมใชจริงๆตอนที่วัดเราติดลําโพงนั้นแหละ
เขาบอกวาเปนเสียงตามสายดีกวา จะพูดอะไรก็พูดไดเลย ไมตองมาคอยตี
กลองนะ ในเขตเมืองเขาก็ไมใชกันแลวกลองปูจา ก็เลยไมไดใชอีกเลย…”)
(หลวง คําพิชัย, สัมภาษณ 23 มิถุนายน 2546)
“…ผมวา กลองปูจามันเริ่มหายจริงๆ ก็เพราะเสียงตามสายนั้นแหละ เมื่อ
กอนที่บานผมตอนผมเปนเด็กยังไดยินเสียงกลองปูจาอยูเลย สักพักก็มีเสียง
ตามสายก็ไมใชกลอง…”
(บุญสง ศิริฤทธิจันทร, สัมภาษณ 22 เมษายน 2546)
“…เสียงกลองนี้เริ่มหายไปจริงๆนะ แบบไมตีแลว หาคนตีไมไดอีกแลวก็
สมัยที่เริ่มมีเสียงตามสายเขามาในหมูบาน…”
(ปราการ ใจดี, สัมภาษณ 30 มิถุนายน 2546)
“…วิวัฒ นาการสมัยใหม ทําให สัญ ญาณกลองหายไปหมดจริง และอีก
อยางวิถีการทําบุญ คนทางใต(คนที่อาศัยอยูในจังหวัดที่ต่ําจากจังหวัดลําปาง
ลงมา) มาทําบุญในภาคเหนือก็บริจาคระฆัง หอกลองก็เลยการเปนหอระฆัง
หอกลองเพลไป มีบางวัดอนุรักษ ทํ าหอกลองกับหอระฆังอยูดวยกัน แต
ตอนนี้หอกลองแบบเมืองๆก็จะหายไปแลว…”
(ศักดิ์ รัตนชัย, สัมภาษณ 3 กรกฎาคม 2546)
จากกระแสวิวัฒนาการดานการสื่อสารที่มาจากสังคมภายนอก วัดตางๆนั้นนิยมที่จะใช
ลําโพงขยายเสียงในการติดตอสื่อสารกับชาวบานในชุมชนมากขึ้นทําใหกลองปูจาลดบทบาทลง
เรื่อยๆ กอปรกับบุคคลที่สามารถตีกลองปูจาในชุมชนนั้นเริ่มมีลดนอยลงและไมมีการสืบทอดการ
รูปแบบการตีกลองปูจาใหกับคนรุนตอไป ผูทําการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาไดกลาววา
“…การถายทอดถาเปนผูเฒา ผูแกก็ลําบากหนอย สวนใหญถายทอดไม
เปน…”
“…ไมใชไมถายทอดนะ ผูเฒาผูแกบางคนก็กวาจะถายทอดไดก็หวงวิชา
ความรูเรื่องนี้มันเลยจะหายไปทุกทีนะ…”
(ปราการ ใจดี, สัมภาษณ 30 มิถุนายน 2546 )
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วัฒนธรรมกลองปูจาในอดีตนั้นเริ่มสลายลงอยางเปนทางการอันเนื่องมาจากสภาวะการณ
ของสังคมใน 2 ประเด็น คือ ภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2 ทําใหมีขอกําหนดหามใชกลองปูจาเปนสื่อ
สัญญาณในสังคม กอปรกับในชวงของภาวะสงครามที่ยาวนานนั้นทําใหผูคนที่อยูในวัฒนธรรม
กลองปูจาสวนหนึ่งทั้งผูที่สามารถบรรเลงกลองปูจาไดและชาวลานนาหลายคนไดเสียชีวิตและมี
การยายถิ่นที่อยูไปทําใหวัฒนธรรมกลองปูจานั้นขาดคนที่จะเปนตนแบบในการสืบทอด กอปรกับ
วิทยาการจากสังคมภายนอกที่นําเรื่องของการวิทยุกระจายเสียงเขามาเปนสื่อกลางที่สําคัญในชุมชน
จึงทําใหวัฒนธรรมกลองปูจานั้นลดคุณคาลงและสูญหายไปจากสังคมลานนาประมาณ 50-60 ป
คุณคาวัฒนธรรมกลองปูจาที่มีตอชุมชนในอดีต
วัฒนธรรมกลองปูจาในสังคมลานนาในอดีตนั้นถือไดวาเปนวัฒนธรรมที่คงอยูในสังคม
ลานนามาชานาน บทบาทหนาที่และคติความเชื่อเรื่องกลองปูจานั้นเปนวิถีที่สอดประสานอยูในวิถี
ชีวิตของชาวลานนาอยางแนบแนน การดํารงอยูของวัฒนธรรมกลองปูจานั้นสามารถดํารงสถานะ
วัฒนธรรมที่สําคัญกับวิถีชีวิตชนชาวลานนาในทุกชนชั้นไดในระยะเวลาที่ยาวนานเนื่องมาจาก
วัฒนธรรมกลองปูจานั้นเปนวัฒนธรรมที่ทรงคุณคาในสังคมลานนา
คุณคาของวัฒนธรรมกลองปูจาในสังคมลานนาจากการศึกษาพบวาวัฒนธรรมกลองปูจา
นั้นทรงคุณคาตอวิถีชีวิตในชุมชนลานนาในอดีตดังตอไปนี้
คุณคาทางดานจิตใจ
1. คุณคาทางดานความเชื่อทางศาสนาและเปนที่พึ่งทางใจ
กลองปูจานั้นในอดีตถือไดวาเปนกลองที่มีความศักดิ์สิทธิ์ โดยมีความเชื่อจากตํานานกลอง
ที่ ว า กลองปู จ าถู ก สร างขึ้ น มาจากเทพเจ าเพื่ อ ให โ ลกดํ า รงอยู อ ย า งสงบสุ ข กลองปู จ าจึ ง เป น
สัญลักษณที่สําคัญที่ชาวบานใหความสําคัญและยึดถือวาเปนสิ่งที่สามารถสื่อสารติดตอกับสรวง
สวรรคได ประกอบกับกลองปูจานั้นเปนกลองที่ใชเพื่อการศาสนาทําใหในทุกลําดับขั้นตอนของ
วัฒนธรรมกลองปูจานั้นผูกติดกับเรื่องของคติความเชื่อทางศาสนา ดังจะเห็นไดจากคติความเชื่อใน
เรื่องการใชกลองปูจาในสังคมลานนานั้นเปนการใชเพื่อการพิธีกรรมทางศาสนา คนในสังคมลาน
นานั้นมีความเชื่อวาเสียงของกลองปูจานั้นเปนเสียงที่มีพลังและมีพุทธคุณในทางพระพุทธศาสนา
ดังคํากลาวที่วา
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“…กลองปูจานี้หนา ถาตีดวยใจมั่นแตๆ เสียงนี้จะดังไปปูน สวรรค
จั้นฟาปูน ความดีสิ่งตี่เปนบุญที่เฮายะก็จะสงถึงพระเจาเปน…”
(บุญศรี ไชยมงคล, สัมภาษณ 23 มิถุนายน 2546)
“…เสียงกลองปูจาเปนเสียงแหงสวรรค…”
(ปราการ ใจดี, สัมภาษณ 30 มิถุนายน 2546)
กลองปูจาเปนสื่อทางดานเสียงที่มีคุณคาดานจิตใจเปนสําคัญ ในอดีตนั้นในขณะที่มีการตี
กลองปูจาครั้งใดชาวบานในชุมชนมักจะหยุดฟงสัญญาณเสียงหากเปนสัญญาณเสียงที่บรรเลงเปน
ทํานองเพลงตางๆแลวนั้น ชาวบานจะรูวานั้นเปนเสียงแหงการบอกบุญทางศาสนา ดังจะเห็นได
จากขอคนพบจากการศึกษาที่กลาววาเสียงกลองนั้นเปนเสียงที่บอกบุญ ไมวาเสียงกลองปูจาจะดัง
ออกไปจากสถานที่แหงใดก็แสดงใหทราบวาบุญนั้นเดินทางไปถึงยังที่นั่น หรือในบางครั้งเมื่อเกิด
วิกฤตการณตางๆก็จะใชเสียงกลองปูจาในการปลุกขวัญชาวบานใหเกิดความรูสึกอบอุนจิตใจขึ้น
2. คุณคาทางจิตใจที่สงผลตอการประพฤติปฎิบัติตน
คุณคาที่สําคัญของกลองปูจาในดานจิตใจที่มีความเกี่ยวของกับเรื่องการศาสนานั้นจึงเปน
การกลอมเกลาจิตใจของผูคนใหดํารงรักษาศีลธรรมและประพฤติตนใหถูกตองตามหลักศาสนา
กลองปูจานั้นจึงมีคุณคาทางดานการกลอมเกลาจิตใจและผูกยึดจิตใจของชาวบานในชุมชนใหอยูก บั
ความเชื่อเรื่องการศาสนาและศีลธรรมอันดีงามโดยสอดแทรกอยูในทุกขั้นตอนของพิธีกรรมและ
ความเชื่อในวัฒนธรรมกลองปูจา
จากการศึกษาครั้งนี้พบวาวัฒนธรรมกลองปูจานั้นทรงคุณคาทางดานจิตใจคือการกลอม
เกลาจิตใจมนุษยใหดํารงตนเปนคนที่ประพฤติดี มีสติสมาธิ และความสามัคคี โดยวัฒ นธรรม
กลองปูจานั้นในทุกสวนจะมีคติความเชื่อที่วาการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับกลองปูจานั้นตองดํารง
ตนเปนผูท่ปี ระพฤติอยูในหลักของศีลธรรมดังคํากลาวของชาวบานในชุมชนที่วา
“…กลองนี้ เปนกลองธรรม คนที่ตีตองเปนคนที่มีธรรมในใจ ตองถือศีล
อยางนอยศีล 5 หรือศีล 8 จะไดผลดี…”
(มาณพ ยาระณะ, สัมภาษณ 3 กรกฎาคม 2546)
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จากแนวคิดดังกลาวสงผลใหผูที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมกลองปูจาในสังคมลานนาในอดีต
นั้นไมวาจะเปนผูทําหนาที่ในการบรรเลงกลองปูจาในทํานองตางๆหรือแมแตชาวบานทั่วไปในชุม
ชนนั้นตองเปนคนที่มีสมาธิ ผูทําหนาที่ในการบรรเลงก็จะสามารถบรรเลงไดถูกตองและชาวบานก็
จะสามารถทราบไดวาลักษณะทํานองที่ตีนั้นมีความหมายในลักษณะใด แนวคิดในการกลอมเกลา
จิตใจใหคนเปนผูที่ประพฤติตนอยูในแนวทางพุทธศาสนาที่แฝงอยูในวัฒนธรรมกลองปูจาคือการที่
ตองบรรเลงกลองปูจาทุกๆ 7 วันซึ่งจะตองกับวันพระทําใหชาวบานในชุนชนมาที่วัดเพื่อทําบุญ ฟง
เทศน เพื่อกลอมเกลาจิตใจใหประพฤติดีมีศีลธรรมในการดํารงชีวิต การตีกลองปูจาจึงเปรียบ
เสมือนการบอกบุญเพื่อใหชาวบานไดมาศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนของพุทธศาสนาเพื่อเปนหลักยึด
ทางจิตใจ อาจกลาวโดยสรุปไดวาคุณคาของวัฒนธรรมกลองปูจาที่สําคัญทางดานจิตใจนั้นเปนไป
เพื่อการกลอมเกลาและสรางสังคมใหมีความสงบสุข โดยใชคติความเชื่อในเรื่องของพุทธศาสนา
และคตินิยมในเรื่องของเทพเจาที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมกลองปูจาเปนสื่อในการปลูกฝงคานิยมและ
ความประพฤติของชาวบานใหดํารงตนเปนคนดีของสังคม
ในทุกพิธีกรรมที่มีความเกี่ยวของกับวัฒนธรรมกลองปูจานั้นตองอาศัยความรวมมือและ
การทํางานรวมกันของชาวบานภายในชุมชน วิธีการดังกลาวนั้นหากจะทํางานใหสําเร็จไดนั้นตอง
อาศัยความสามัคคีของชาวบานภายในชุมชนเปนสําคัญดังนั้นคุณคาทางจิตใจที่สําคัญอีกประการ
หนึ่งนั้นคือการปลูกฝงใหเปนคนที่รูจักความสามัคคีกันภายในชุมชนเปนสําคัญ คุณคาทางดานจิต
ใจที่พบในกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในอดีตนั้นพบวาในกระบวนการถายทอด
วัฒนธรรมกลองปูจานั้นมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมที่สําคัญในอีก 2 ประการคือ เรื่องของ
ความกตัญ ู กตเวที ตอผูมีพ ระคุณ โดยจะสอดแทรกอยูในขั้นตอนการไหวครูประจําป และการ
เคารพผูอาวุโสเปนหลักสําคัญและเปนลักษณะที่พึงประสงคในสังคมลานนา คุณธรรม จริยธรรมที่
สําคัญอีกประการหนึ่งคือการสอนใหรูจักความอดทน อดกลั้น ในกระบวนการถายทอดวัฒนธรรม
กลองปูจานั้นเปนกระบวนการที่อาศัยระยะเวลาในการถายทอดยาวนาน โดยระยะเวลาในการถาย
ทอดจากครูสูศิษยในแตละคนนั้นไมเทากันโดยขึ้นอยูกับการประพฤติปฎิบัติตนของศิษยเปนหลัก
สําคัญ ประกอบกับในการบรรเลงกลองปู จานั้นในบางครั้งหากมีการตีคาถาธรรม 84,000 พระ
ธรรมขันธจะตองใชระยะเวลาในการบรรเลงที่ยาวนานดังนั้นผูทําการบรรเลงตองมีความอดทน
อดกลั้นเพื่อใหสามารถบรรเลงใหจบเพลง จากวิธีการดังกลาวจึงเปนการขัดเกลาคนโดยเฉพาะ
ผูชายใหรูจักการอดทน อดกลั้นและมีสติสมาธิดวย
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คุณคาทางดานรางกาย
คุณคาของวัฒนธรรมกลองปูจาที่พบในอดีตจะพบวาในการบรรเลงกลองปูจานั้นผูที่ทําการ
บรรเลงนั้นตองเปนผูที่มีพละกําลังและมีสมาธิ กลาวคือนอกเหนือจากตองมีสมาธิแลวผูทําการ
บรรเลงตองมีรางกายที่แข็งแรงเพื่อใหสามารถตีกลองปูจาไดกังวานไปไกล ในการฝกการตีกลอง
ปูจานั้นจึงตองการคนที่กระฉับกระเฉงวองไวเพื่อที่จะสามารถเคลื่อนไหวในการตีกลองปูจาทั้งชุด
ในทํานองตางๆไดดังคํากลาวของผูทําการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาที่กลาวกับผูวิจัยวา
“…กลองปูจานี้มันดี มันเปนกลองชนิดเดียวที่ใจแฮงตี๋(ใชแรงตี) เหมือน
ไดออกกําลังกาย…”
(มาณพ ยาระณะ, สัมภาษณ 3 กรกฎาคม 2546)
ในการตีประชันกับนั้นจะพบวาผูที่ทําการตีกลองปูจาประชันกันนั้นจะเปนในลักษณะการ
ตีประชันระหวางผูที่ตีฟาดแสกับผูที่ตีกลองไลทํานองวาใครจะเปนผูที่มีสมาธิและพละกําลังมาก
กวากันดังที่อาจารยปราการ ใจดี ไดกลาวถึงเรื่องการประชันกลองปูจาไววา
“…คนที่ฟาดแสอาจมีหลายคน เพราะมันเปนจังหวะคงที่ แตคนที่อยู
ขางหนาก็คือคนที่ตีกลองตองเก็บทํานองทุกอยางไมเหนื่อยเหมือนกับคนที่
ฟาดแส ประชันกันวาใครจะมีน้ําอดน้ําทน กําลังและมีสมาธิมากกวากัน…”
(ปราการ ใจดี, สัมภาษณ 30 มิถุนายน 2546)
อาจจะพอกลาวสรุปไดวาคุณคาของวัฒนธรรมกลองปูจาในดานรางกายนั้นเปนการฝกใน
เรื่องของสมาธิและพละกําลังเปนสําคัญ
คุณคาทางศาสนา
วัฒนธรรมกลองปูจานั้นเปนวัฒนธรรมที่ผูกติดกับความเชื่อเรื่องศาสนา คติความเชื่อและ
พิธีกรรมที่เกี่ยวของกับกลองปูจานั้นเปนเรื่องที่ใชหลักธรรมทางศาสนาและแนวคิดทางพุทธศาสนา
มีเปนแนวคิดในทุกขั้นตอนดังคํากลาวที่วา
“…ชื่อกลองปูจา บอกวา ปูจา มันเปนกลองเพื่อบูชาธรรม…”
(พระราชคุณาภรณ, สัมภาษณ 4 กรกฎาคม 2546)
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ประกอบกับในพิธีกรรมทางศาสนาในสังคมลานนานั้นหากมีการเทศนธรรมหรือการบอก
กลาวกิจการงานบุญของวัดนั้นเสียงของกลองปูจาจะเปนสวนหนึ่งในทุกพิธีกรรม จึงอาจกลาวไดวา
วัฒ นธรรมกลองปูจานั้น เปน วัฒ นธรรมหนึ่งซึ่งกอใหเกิดการดํารงอยูของพุทธศาสนาในสังคม
ลานนาดังคํากลาวที่วา
“…กลองปูจาตามวัดตางๆถาไมมีกลองปูจาก็เหมือนกับขาดอะไรบางอยาง
ไปมากๆ…”
(ศักดิ์ รัตนชัย, สัมภาษณ 3 กรกฎาคม 2546)
บทบาทของกลองปูจาในทางพิธีกรรมนั้นเปนการสงเสริมใหในชุมชนนั้นดํารงความเปน
ชุมชนที่มั่นคงและนับถือทางพุทธศาสนาซึ่งเปนศาสนาหลักในชุมชนลานนา อันเนื่องคติความเชื่อ
ในการบรรเลงกลองที่ตองบรรเลงทุกๆ 7 วันซึ่งตรงกับวันพระ เพื่อใหชาวบานไดรวมทําบุญ ฟง
เทศน ปฏิบัติธรรม หากชาวบานไมสามารถมาประกอบพิธีที่วัดไดแตก็จะไดยินเสียงกลองปูจาของ
ชุมชนที่ดังกังวานไปทั่วชุมชนเหมือนเปนการเตือนสติใหปฎิบัติตนเปนพุทธมามกะที่ดีในการดํารง
ศาสนาตอไป วัฒนธรรมกลองปูจาจึงถือไดวาเปนวัฒนธรรมหนึ่งที่มีคุณคาทางศาสนาในสังคม
ลานนาในอดีต
คุณคาทางสังคม
จากการศึกษาเรื่องกลองปู จาในวัฒ นธรรมลานนารวมถึงบทบาทหนาที่ของวัฒ นธรรม
กลองปูจาในการวิจัยครั้งนี้พบวาวัฒนธรรมกลองปูจานั้นเปนวัฒนธรรมที่มีคุณ คาทางสังคมใน
หลายสวนซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้
1. คุณคาในฐานะเครื่องมือสื่อสารภายในสังคม
วัฒนธรรมกลองปูจาในสังคมลานนานั้นถือไดวามีความสําคัญเนื่องจากกลองปูจานั้นมีบท
บาทในดานการเปน เครื่องมือในการสื่อสารกันภายในชุมชน ในแตละชุมชนใหกลองปูจาตีใน
ทํานองตางๆเพื่อเปนอาณัติสัญญาณในการดํารงชีวิตในชุมชนไมวาจะเปนดานการศึกสงคราม การ
นัดหมายตางๆในชุมชนหรือบอกกลาวถึงเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นในชุมชน ในอดีตนั้นจะพบวา
วัฒนธรรมกลองปูจาในสังคมลานนานั้นเปนวัฒนธรรมที่สําคัญในสังคมและวิถีชีวิตของคนลานนา
คุณคาในฐานะเครื่องมือสื่อสารภายในสังคมของกลองปูจานั้นดํารงบทบาทและคุณคาทั้งทางดาน
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การศาสนาและกิ จ การภายในอาณาจั ก ร ดั ง จะเห็ น ได จ ากหลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร แ ละ
วรรณกรรมทองถิ่นที่ทําการศึกษาในครั้งนี้
2.คุณคาทางสังคมในฐานะวัฒนธรรมที่ประสานความสัมพันธในชุมชน
คุณคาทางสังคมของวัฒนธรรมกลองปูจาในฐานะเปนวัฒนธรรมที่ประสานความสัมพันธ
ในชุมชนนั้นเปนคุณคาทางสังคมที่แฝงอยูในพิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับกลองปูจาดังคํากลาวที่
วา
“…ในอดีตนี้กลองนี้เปนกิจกรรมของชุมชน อยางหุมหนากลอง ตองใช
เชือกดึงแลวคอยตอกแสไมทําทุกวัน ฟาดหนากลองทุกวันจนมันเขาที่ใชแรง
เยอะ ใครมีแรงเทาไรก็ลงมาถาแรงการไมมีแรงใจก็ได เหมือนกับใครแข็งแรง
ก็ชวยฟาดหนากลอง ผูหญิง คนแก ก็มีน้ํามีขาวมาสูกันกิน…”
(ปราการ ใจดี, สัมภาษณ 30 มิถุนายน 2546)
วัฒนธรรมกลองปูจานั้นจะเห็นไดวากลองปูจานั้นดํารงบทบาทในหลายสถานะกลาวคือ
เปนกลองที่ทําหนาที่ทางกิจกรรมของอาณาจักรและทําหนาที่ทางศาสนาไปพรอมกัน กลองปูจาจึง
เปนเครื่องมือในการประสานความสัมพันธภายในชุมชนและเปนของสวนรวมชาวบานทุกคนมี
สวนไดสวนเสียในทุกเรื่อง ทําใหวัฒนธรรมกลองปูจาในอดีตมีสวนในการสรางความสัมพันธใน
ชุมชน โดยมีรูปแบบความสัมพันธดังตอไปนี้
2.1 ความสัมพันธระหวางชาวบานกับชาวบาน
วัฒ นธรรมกลองปูจานั้ น เปน วัฒ นธรรมที่ประสานความสัมพั น ธภายในชุมชน
โดยในการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมกลองปูจาในสังคมลานนานั้นในทุกพิธีกรรม
จะตองอาศัยความรวมมือจากชาวบานในชุมชน อันเนื่องมาจากกลองปูจานั้นถือไดวาเปนของสวน
รวมของชุมชน ดังจะเห็นไดจากพิธีกรรมการสรางและถวายกลองปูจาใหกับวัดแตละครั้งนั้นจะพบ
วาตองอาศัยความรวมมือจากชาวบานในชุมชนเพื่อประกอบพิธีกรรมที่สําคัญตั้งแตการแตงตั้งคณะ
ศรัทธาในการเดินทางไปเลือกสรรไม จนกระทั่งรวมมือการสรางกลองและทําพิธีในการถวายกลอง
ปูจาใหกับวัดซึ่งตองอาศัยความรวมมือของชาวบานทุกคนภายในชุมชน วัฒนธรรมกลองปูจาจึง
เปนตัวกลางในการประสานความสัมพันธและความรวมมือในชุมชน
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2.2 ความสัมพันธระหวางวัดกับชุมชน
วัฒนธรรมกลองปูจานั้นถือไดวาเปนวัฒนธรรมที่ประสานความสัมพันธระหวาง
วัดกับชุมชนอันเนื่องมาจากบทบาทหนาที่ของกลองปูจาในอดีตนั้นใชในกิจการของอาณาจักรและ
ศาสนจักร แตกลองปูจานั้นจะอยูภายในวัดประจําชุมชนเพราะวัดนั้นถือไดวาเปนศูนยกลางของ
ชุมชน ดังนั้นในการประกอบกิจการในการสงสัญญาณติดตอสื่อสารกันภายในชุมชนจึงตองเดิน
ทางไปตีกลองที่วัดไมวาจะเกิดเหตุดวนหรือเหตุการณสําคัญตางๆที่ตองการเรียกชาวบานมาประชุม
นั้นก็ตองตีกลองปูจาที่วัด ในบางครั้งหากวัดมีเหตุตองการความชวยเหลือหรือตองการบอกบุญให
กับชาวบานไดรับรูนั้นก็ตองอาศัยการตีกลองปูจาเพื่อเปนการบอกขาวคราวตางใหกับชาวบานใน
ชุมชนไดรับทราบ ดังที่ปราการ ใจดี ไดกลาววา
“…กลองนี้ สํ าคั ญ นะ สมมุ ติ ว าได ยิน เสี ย งกลองก็ รูว าเป น วั น พระ
พระไมสามารถที่จะประกาศใหชาวบานรูวา วันนี้เปนวันพระนะ รีบมาทําบุญ
ที่วัดซะ มันผิดศีล แตถาตีกลองปูจาเปนทํานองเออ อยางนี้เขาทากวา คนก็รู
ตัวดวยมาทําบุญที่วัด ก็ไมนาเกลียด นี้คือภูมิปญญาคนเมือง…”
(ปราการ ใจดี,สัมภาษณ 30 มิถุนายน 2546)
ดังนั้นวัฒนธรรมกลองปูจาจึงถือไดวาเปนวัฒนธรรมที่สรางความสัมพันธใหเกิดขึ้นภายใน
ชุมชน อันเปนคุณคาทางสังคมที่แฝงอยูในแนวคิดและวิธีการในการใชกลองปูจาในอดีต
คุณคาทางประวัติศาสตร
วัฒนธรรมกลองปูจานั้นเปนวัฒนธรรมที่ดํารงอยูในสังคมลานนามายาวนาน วัฒนธรรม
กลองปู จ าจึ งเป น วั ฒ นธรรมที่ ท รงคุ ณ ค าในด านประวั ติ ศ าสตร ในการศึ ก ษาของรณชิ ต แม น
มาลัย(2536) พบวาบทบาทของกลองพี้นเมืองที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การเปนเครื่องแสดงให
เห็นถึงวิวัฒนาการในสังคมและวัฒนธรรม กลองปูจาเครื่องดนตรีอีกประเภทหนึ่งที่แสดงใหเห็น
ถึงสภาพสังคมในยุคตางๆ โดยศึกษาจากบทบาทและชื่อเรียกของกลองปูจาในชวงตางๆ วัฒน
ธรรมกลอง ปูจานั้นถือไดวาเปนเอกลักษณที่แสดงถึงวิถีชีวิตและคติความเชื่อที่ดํารงอยูในสังคม
ลานนา โดยจะสอดแทรกอยูในทุกพิธีกรรมและคติความเชื่อเกี่ยวกับกลองปูจา ประกอบกับวัฒน
ธรรมกลองปูจานั้นเปนวัฒนธรรมที่พบแตในกลุมชนชาวลานนาอันอาจถือไดวาเปนวัฒนธรรมที่
ทรงคุณคาทางประวัติศาสตรในเชิงชาติพันธุวรรณาเนื่องมาจากวัฒนธรรมกลองปูจานั้นเปนวัฒน
ธรรมที่มี เอกลักษณและมีคติความเชื่อในการเรื่องการใชกลองปูจาเพื่อกิจการทางพิธีกรรมของ
ศาสนจักรและอาณาจักรของชาวลานนาดังคํากลาวที่วา
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“…กลองปูจานี้มันบงบอกชาติพันธุของคนเมืองไดนะ คนบานอื่น
เมืองอื่นเขาไมมีหรอก ถาจะสืบประวัติศาสตรวาชุมชนนี้เปนคนเมืองหรือ
เปลา ลองศึกษาดูงายๆวาชุมชนนี้มีกลองปูจาใชหรือเปลา บางหมูบานที่ไม
ใชคนเมืองในลานนาเขาก็ไมมี อยางที่ ตากที่แมฮองสอนพวกหมูบานไทย
ใหญนี้เขาก็ไมมี…”
(มงคล เสียงชารี,สัมภาษณ 20 มิถุนายน 2546)
คุณคาทางสุนทรียศิลป
วัฒนธรรมกลองปูจาในอดีตนั้นถือไดวาเปนวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธกับเรื่องของศิลปะ
ทั้งทางดานดนตรี ศิลปะและวรรณกรรม ดังนั้นวัฒนธรรมกลองปูจาจึงมีคุณคาทางดานสุนทรีย
ศิลปที่สําคัญดังนี้
1. คุณคาทางสุนทรียศิลปดานศิลปะ
กลองปูจานั้นถือไดวาเปนกลองที่มีความงามในดานศิลปะไมวาจะเปนการสรางกลอง
ที่สรางขึ้นบนฐานความงามทางศิลปะและความเชื่อทางศาสนาโดยมีการสรางกลองใหมีขนาดลด
หลั่นกันจากพอเหมาะและในกลองปูจายังมีการวาดลวดลายที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตและวิธีคิดของ
ชาวลานนาในอดีตโดยมีการวาดลวดลายอาทิ ลายพันธุพฤกษาซึ่งเปนลายที่เกี่ยวกับพืชและดอกไม
บนตัวกลองหลวงโดยลวดลายที่ปรากฏบนตัวกลองนั้นจะเปนลวดลายที่แสดงออกถึงธรรมชาติ
แสดงใหเห็นถึงความคิดของชาวลานนาในอดีตที่ตองการสะทอนวิถีชีวิตและความคิดความเชื่อวา
ธรรมชาติและความอุดมสมบูรณนั้นตองอยูบนรากฐานที่สําคัญคือศาสนา ประกอบกับรูปแบบการ
ผูกกลองนี้สะทอนใหเห็นถึงปริศนาธรรมที่ตองการจะนําเสนอใหกับชาวบานทั่วไปรับผานความ
งามทางศิลปะคือการผูกชุดกลองปูจาโดยประกอบไปดวยกลองหลวง 1 ใบและกลองลูกตุบ 3 ใบ
และมีคติความเชื่อที่วาเปรียบกลองหลวงเปนพุทธศาสนาและกลองลูกตุบคือพระรัตนตรัย อัน
เปนคุณคาทางศิลปะที่สําคัญอยางหนึ่งดังคํากลาวที่วา
“…กลองปูจา ตองวางกลองลูกตุบไวทางซาย ตามหลักศาสนาแลว ตัวแม
อยูดานขวา ตัวลูกอยูดานซาย ก็เหมือนการตั้งโตะหมูบูชา ที่ตั้งโตะหมูบูชาไว
ดานขวาแลวใหพระสงฆนั่งทางซาย มันเปนที่เหมือนกันเพราะที่มามาจาก
เรื่องของศาสนาเหมือนกัน…”
(มงคล เสียงชารี, สัมภาษณ 20 มิถุนายน 2546)
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“…กลองปูจา มันเปนปริศนาธรรม กลอง 4 ใบ มันก็คือพุทธศาสนา แลว
ก็มีแกว 3 ประการ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ กลองหลวงก็คือพุทธศาสนา
กลอง 3 ใบก็คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ…”
(มาณพ ยาระณะ, สัมภาษณ 19 มิถุนายน 2546)
2.คุณคาทางสุนทรียศิลปดานวรรณกรรม
ในวัฒนธรรมกลองปูจานั้นจากการศึกษาพบวามีคุณคาทางดานวรรณกรรมสอดแทรก
อยูในหลายพิธีกรรมที่สําคัญ คือ ในพิธีกรรมการกลาวคําถวายกลองที่ชาวบานหนุมสาวที่จะนํา
กลองปูจาเขาสูวัดทําการโตตอบกับผูเฒาผูแกภายในวัดโดยในคํากลาวนี้จะเปนการกลาวถึงสิ่งที่ดี
งามในสังคมลานนาในอดีตโดยมีการกลาวเปนลักษณะคําคลองจองที่บรรยายถึงสิ่งที่พึงประสงคใน
สังคมลานนาที่จะเกิดขึ้นหากมีการนํากลองปูจาเขาไปตั้งไวและใชในกิจการงานขอวัดในอดีต ซึ่ง
เปนวรรณกรรมที่สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตและวิธีคิดของคนในอดีต
จากการศึกษายังพบวาคุณคาทางสุนทรียศิลปดานวรรณกรรมที่สําคัญอีกประการหนึ่ง
ของวัฒนธรรมกลองปูจาคือการนําเอาคําตางๆมาผูกเปนบทกลอนเพื่อใชในการจดจําทํานองเพลง
กลองปูจาแทนการจําจังหวะหรือจําตัวโนต โดยบทกลอนสวนใหญจะเปนการผูกคําที่เกี่ยวของกับ
วิถีชีวิตของคนในสังคมล านนาในอดีตซึ่งถือไดวาเปน เอกลักษณ ทางดานวรรณกรรมและเป น
เอกลักษณในดานการจดจําทํานองเพลงตางๆอีกดวย ดังตัวอยางคํากลอนทํานองเพลงสาวเก็บผักที่
สอนใหมีการจําดังนี้
ทํานองสาวเก็บผัก (1)
สาวเก็บผัก
แมฮางซอนกุง
สาวเก็บผัก
แมฮางซอนกุง
เก็บใสไหน
เก็บใสทองบุง
ทํานองสาวเก็บผัก (2)
สาวเก็บผัก
ใสซาตุนลุน
สาวเก็บผัก
ใสซาตุนลุน
สาวเก็บผัก
แมฮางเก็บกุง
3. สุนทรียศิลปทางดานดนตรี
จากการศึกษาพบวากลองปูจานั้นถือไดวาเปนกลองชนิดเดียวของกลองพื้นบานลานนา
ที่มีการผูกกลองเปนชุดและการบรรเลงนั้นสามารถไลเสียงเปนทํานองตางๆได ซึ่งถือไดวาเปน
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เอกลั ก ษณ แ ละเป น การสร างให ก ารบรรเลงกลองปู จ าในทํ านองต างๆแม จ ะไม มี เครื่อ งดนตรี
ประกอบกับสามารถบรรเลงเปนทํานองตางๆไดอยางไพเราะดังคํากลาวที่วา
“…องคประกอบของกลอง จะมีกลองหลวง และกลองลูกตุบ ที่บานผมนะมัน
มีชื่อแตละใบ มีกลองตุบ กลองตะ กลองตึ้ง ผูกกันเปนชุดตีไลเสียง 4 ใบก็
สนุกแลว…”
(ศักดิ์ รัตนชัย, สัมภาษณ 3 กรกฎาคม 2546)

กระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในอดีต
วัฒ นธรรมกลองปูจาในอดีตนั้ น ถือไดวาเปน วัฒ นธรรมหนึ่งที่มีความสําคัญ ใน ชุมชน
การถายทอดนั้นจึงเปนการถายทอดเพื่อที่จะไดนําไปใชในชีวิตประจําวันเปนหลัก ดังนั้นกระบวน
การในการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในยุคดั้งเดิมนั้นจึงมีจุดมุงหมายการถายทอดเพื่อสรางผูที่
สามารถบรรเลงกลองไดเปนหลัก จึงมีขั้นตอนและกระบวนการพอสรุปไดดังนี้
1. จุดมุงหมายในการถายทอด
วัฒนธรรมกลองปูจาในอดีตนั้นเปนวัฒนธรรมที่มีความสําคัญกับการดํารงชีวิตในชุมชน
เปนอยางมากดังนั้นกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในสังคมในอดีตนั้นจึงมีจุดมุงหมาย
ในการถายทอดดังตอไปนี้
เพื่อความอยูรอดและใชในชีวิตประจําวัน
จุดมุงหมายหลักของการถายทอดเพื่อใหผูเรียนนั้นสามารถเปนผูที่รับผิดชอบตีกลองปูจา
ในชุมชนได โดยบทบาทหนาที่ที่สําคัญของผูที่ตีกลองปูจาในชุมชนนั้นคือการเปนผูที่ตีกลองเพื่อ
สื่อสารขาวสารตางๆใหคนในชุมชนไดรับรูอันเปนจุดมุงหมายหลักในการถายทอดวัฒนธรรมนี้
กอปรกับในชวงแรกของยุคนั้นกลองปูจาจะดํารงบทบาทในดานชีวิตประจําวันของคนในชุมชน
โดยเฉพาะการใชกลองปูจาในดานอาณาจักรดังคํากลาวที่วา
“…สมัยบาเกา เปนสอนหื้อตีกลองจาง เพราะจะไดมีคนตีบอกขาว บอก
วันพระ บอกงานบุญ บอกการสะปะตี่เปนใจกลอง อะหยังหมูนี้เนาะ…”
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(“…สมัยกอน เขาสอนใหตีกลองเปน เพราะจะไดมีคนตีบอกขาว บอก
วันพระ บอกงานบุญ บอกกิจกรรมหลายอยางที่เขาใชกลอง อะไรอยางนี้…”)
(หลวง คําพิชัย, สัมภาษณ 23 มิถุนายน 2546)
“…สมัยกอน ตอนตุเจาเทศนจบแลวก็จะตีกลองรัวเลย เปนการบอกเรื่อง
ของการทําบุญนี้ไปหื้อพระเจาเปนฮู…”
(“…สมัยกอน ตอนพระเทศนจบแลวก็จะตีกลองรัวเลย เปนการบอกเรื่อง
ของการทําบุญครั้งนี้ไปใหพระพุทธเจาไดรู…”)
(บุญปน อินตะเสน, สัมภาษณ 2 กรกฎาคม 2546)
กระบวนการในการถายทอดกลองปูจาในอดีตจึงเปนไปเพื่อสามารถนํามาใชในชีวิตประจํา
วัน การถายทอดเพื่อสรางคนทําหนาที่ในการใหอาณัติสัญญาณตางๆจึงเปนจุดมุงหมายหลักของ
การถายทอด
เพื่อพิธีกรรมและคติความเชื่อในสังคม
ในชีวิตประจําวันของผูคนในสังคมลานนาในอดีตนั้นเปนวิถีชีวิตที่ผูกพันกับเรื่องของพิธี
กรรมและความเชื่อทางศาสนาเปนหลัก กลองปูจานั้นถือไดวาเปนกลองหนึ่งซึ่งถูกนํามาใชเพื่อการ
ทางศาสนาและพิธีกรรมที่สําคัญที่มีผลตอจิตใจของผูคนในชุมชนเปนสําคัญ ในอดีตกลองปูจาถือ
ไดวาเปนกลองที่มีความสําคัญตอจิตใจของผูคนในสังคมลานนาและเปนกลองที่มีความสําคัญทาง
ดานพิธีกรรมทางจิตใจของคนในชุมชนดังคํากลาวที่วา
“…เสียงกลองปูจานี้เปนเสียงแหงสวรรค…”
(ปราการใจดี, สัมภาษณ 30 มิถุนายน 2546)
คติความเชื่อเรื่องการบรรเลงกลองปูจาในทํานองสะบัดชัยเพื่อสรางขวัญกําลังใจในการ
ตอสูกับขาศึกหรือการตีกลองปูจาในทํานองฝนแสนหาประกอบพิธีกรรมขอฝนเพื่อเปนการขอให
ฝนตกตองตามฤดูกาล เปนตน ทําใหมีความจําเปนที่จะตองมีการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาโดย
เฉพาะในคติความเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อใชกลองปูจาในการประกอบพิธีกรรม
ตางๆ
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เพื่อการบันเทิง
ในการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจานี้นอกเหนือจากการถายทอดเพื่อที่จะไดมีผูที่สามารถ
ทําการตีกลองเพื่อเปนอาณัติสัญญาณในชุมชนและเพื่อพิธีกรรมทางพุทธศาสนาและคติความเชื่อ
ในสังคมแลว บทบาทของกลองปูจานั้นยังคงมีบทบาทรองลงไปก็คือในดานการบันเทิงเพื่อเปน
การเฉลิมฉลองในคราวที่มีงานสําคัญอันเปนมงคลภายในชุมชนดังจะเห็นไดจากวรรณกรรมตางๆที่
ไดกลาวถึงการใชกลองปูจาเพื่อการเฉลิมฉลอง ดังเชนในวรรณกรรมทองถิ่นในหลายเรื่องอาทิ
ก่ํากาดํา หงสหินหรืออุสาบารสเปนตนที่ไดกลาวถึงการนํากลองปูจามาบรรเลงเพื่อเปนเครื่องดนตรี
ประกอบการแสดงความยินดีตางๆ ดังนั้นจุดมุงหมายในการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาที่สําคัญ
อีกประการหนึ่งคือเพื่อการบันเทิง
2. ผูทําการถายทอด
กลองปูจานั้นเปนกลองที่อยูคูกับวัดเปนกลองที่มีผูกพันอยูกับวัดและกับศาสนา โดยใน
อดีตนั้นวัดถือไดวาเปนจุดศูนยกลางของชุมชน ดังนั้นผูที่มีความรูเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมกลอง
ปูจาจึงตองเปนผูที่คลุกคลีอยูกับวัดและการศาสนาเปนหลัก คุณสมบัติสําคัญประการหนึ่งในการ
เปนครูที่ถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจานั้นคือความคิดในการตองการที่จะดํารงวัฒนธรรมกลองปูจา
ใหอยูในชุมชนเปนสําคัญดังคํากลาวของผูรับการถายทอดในอดีตไดกลาวถึงครูผูทําการถายทอดใน
อดีตที่วา
“…ครูสมัยบเกานี้เปนเอาแตเนอ บาใจวาจะมาตีเอามวน เปนสอนหื้อฮูจัก
ฮักษาของบเกาหมูนี้ไว สอนหื้อเอาไปใจแตๆ สอนหื้อไดดี ถาเฮาใจมั่นเปน
ก็จะสอนหื้อหมดบหวง…”
(“…ครูสมัยกอนนี้เขาสอนเปนเรื่องเปนราวนะ ไมใชวาจะมาตีเอาสนุ ก
เขาสอนใหรูจักรักษาของเกาเหลานี้ไว สอนใหเอาไปใชจริงๆ สอนใหไดดี
ถาเรามุงมั่นจริงเขาก็จะสอนใหหมดไมหวง…”)
(มาณพ ยาระณะ, สัมภาษณ 20 มิถุนายน 2546)
ในอดีตนั้นครูผูที่ทําหนาที่ในการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจานั้นมี 2 ประเภทคือ พระ
สงฆและครูกลองในวัด พระสงฆที่ทําหนาที่ในการถายทอดนั้นสวนใหญมักจะเปนพระที่ทําหนาที่
ในการตีกลองเปนประจําภายในวัดอยูแลว โดยสวนใหญพระเหลานี้จะไดรับการถายทอดจากพระ
สงฆมาอีกทอดหนื่งเมื่อครั้งเป นสามเณร เพราะสามเณรจะทําหน าที่ในการตีกลองใหสัญญาณ
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ตางๆโดยเฉพาะในคราวที่ พ ระประกอบพิ ธีท างศาสนาในการเทศน ธรรมตางๆ หน าที่ ในการ
ประโคมหลังจากที่พระสงฆเทศนจบจึงเปนหนาที่ของสามเณรหรือผูที่รับหนาที่ประโคมกลองได
ประโคมกลองประกอบพิธีกรรมดังคํากลาวของผูรับการถายทอดในอดีตที่กลาวกับผูวิจัยวา
“…ตอนนั้น พระเขาก็บอก ก็สอนให เขาบอกวาอีกหนอยจะได ตี
เปน จะไดตีไดเพราะถาเปนพระก็ไมคอยมีโอกาสไดตีแลว…”
(พระราชคุณาภรณ, สัมภาษณ 4 กรกฎาคม 2546)
ผูรับการถายทอดในอดีตไดกลาวกับผูวิจัยวาพระสงฆที่ทําหนาที่ในการถายทอดวัฒนธรรม
กลองปูจานี้จะทําหนาที่ในการสอนทั้งทํานองเพลงควบคูไปกับคติความเชื่อในเรื่องพิธีกรรมและ
คุณธรรม จริยธรรมในการปฎิบัติตนใหเหมาะสมกับการเปนผูทําหนาที่ตีกลองตางๆไปพรอมกัน
โดยถายทอดโดยพระสงฆนี้จะไมมีแบบแผนหรือพิธีกรรมเรื่องครูมากนัก ในบางครั้งอาจเปนเพียง
การแนะนําทางเพลงใหเทานั้นดังนั้นครูที่เปนพระสงฆนั้นก็อาจจะเดินทางไปสอนทํานองเพลง
ตางๆที่ใชในทางศาสนาใหกับผูเรียนในตางชุมชนไดเปนบางครั้งดังคํากลาวที่วา
“…บางเตี้ยตอนที่ตาตี่อยู ตุวัดอื่นเปนมาไดยินเปนก็สอนทางเพลงหื้อ ยะ
จะอี้ ตีจะอี้ อยางตาก็ไดฮับตางเพลงหลายบานเหมือนกัน…”
(“…บางที่ตอนที่ตาตีอยู พระสงฆจากวัดที่อื่นมาไดยินท านก็สอน
ทางเพลงให ทําแบบนี้ ตีแบบนี้ อยางตาก็ไดรับทางเพลงหลายบานเหมือน
กัน…”)
(มาณพ ยาระณะ, สัมภาษณ 3 กรกฎาคม 2546)
ครูอีกประเภทหนึ่งคือ พอหนาน พอครูหรือครูชาวบานที่มีความรูเรื่องวัฒนธรรมกลองปูจา
ในชุมชนนั้น โดยที่ครูประเภทนี้จะเปนผูที่เคยบวชเรียนและเรียนรูเรื่องวัฒนธรรมกลองปูจาจาก
พระสงฆหรือเปนฆราวาสที่ไดรับการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจามาจากพระสงฆหรือครูชาวบาน
มาอีกทอดหนึ่ง โดยครูประเภทนี้มักจะเปนครูที่มีอายุและมักจะเดินทางมาประกอบกิจกรรมตางๆ
รวมกับวัดโดยสม่ําเสมอและเปนผูที่อาศัยอยูในชุมชนนั้นจะสามารถรับรูและถายทอดทํานองเพลง
ตางๆที่ใชในชุมชนนั้นใหกับลูกศิษยไดรวมไปถึงลักษณะการตีอาณัติสัญญาณภายในชุมชนอันเปน
สัญ ญาณที่รับรูกันภายในชุมชนใหกับลูกศิษย ครูเหลานี้มักจะเป น ครูที่จะมีความสมัครใจและ
ยิน ยอมที่ จ ะถ ายทอดความรู ใ ห กั บ เด็ ก หรือ ผู ที่ ส นใจโดยไม มี รายได แ ต ต อ งการคนที่ สื บ ทอด
อาณัติสัญญาณและทํานองเพลงตางๆในชุมชนใหดํารงอยูไดดังคํากลาวที่วา
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“…สมัยนั้นตี่กินตี่แอวมันบเหมือนสมัยนี้ ก็จะมีแตวัด ไปแตวัด …
พอนอย พอหนาน คนเฒา คนแก เปนก็มาสอนลูกสอนหลาน สอนละออน
ในวัดฮันนะ…”
(“…สมัยนั้นที่กินที่เที่ยวมันไมเหมือนสมัยนี้ ก็จะมีแตวัด ไปแตวัด
…พอนอย พอหนาน คนเฒา คนแก เขาก็มาสอนลูกสอนหลาน สอนเด็กใน
วัดนั้นแหละ…”)
(มาณพ ยาระณะ, สัมภาษณ 3 กรกฎาคม 2546)
“…ตาเรียนกับครูตา ตอนเปนละออนมันบาซอบเฮียนหนังสือ บาน
นาตาอยูใกลวัด ก็ไดวิชากลองนี้มาจากวัดฮันนะ ครูที่เปนสอนตาก็สอนหื้อตี่
วัดนะ…”
(“…ตาเรี ย นกั บ ครู ข องตา ตอนที่ เป น เด็ ก ตาไม ช อบเรี ย นหนั งสื อ
บานนาของตาอยูใกลวัด ก็ไดวิชากลองนี้มาจากวัดนั้นแหละ ครูที่เขาสอนตา
ก็สอนใหที่วัดนั้นแหละ…”)
(มาณพ ยาระณะ, สัมภาษณ 20 มิถุนายน 2546)
“…จุดศูน ยรวม ทั้ งสอน ทั้งใชอยูที่วัด คนที่ตีสวนใหญ ก็ตองเคย
เปนพระ เปนเณรมากอน แลวลาสิกขาออกมา แลวพอมีโอกาสก็ถือวามาชวย
งานในชุมชนไป…”
(ปราการ ใจดี, สัมภาษณ 30 มิถุนายน 2546)
ดังนั้นผูที่จะสามารถเปนครูหรือผูที่ถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในชุมชนไดนั้นในอดีตจึง
ตองเปนคนที่ไดรับการถายทอดความรูเรื่องวัฒนธรรมกลองปูจามากอน โดยคุณสมบัติสําคัญที่
จําเปนสําหรับครูผูถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในชุมชนนั้น ตองเปนชายที่รับรูถึงทํานองและ
อาณัติสัญญาณที่ใชในชุมชนและมีความตองการที่จะดํารงเอกลักษณทางวัฒนธรรมกลองปูจาให
ดํารงอยูในสังคมเปนหลัก
3. ผูรับการถายทอด
ผูที่รับการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในอดีตนั้น โดยมากมักจะเปนผูที่มีวัตถุประสงค
ตองการทําหน าที่ในการตีกลองปูจาในชุมชน เนื่องมาจากหนาที่นี้ถือไดวาเปนหนาที่ที่มีความ
สําคัญของชุมชน ในสังคมลานนานั้นใหเกียรติกับผูที่เปนศิลปนและนักดนตรี ดังจะเห็นไดจาก
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หลักฐานการคนควาอนุโลมกฎหมายโบราณซึ่งมีกฎหมายที่ใหความสําคัญกับผูที่เปนศิลปนและ
นักดนตรี โดยระบุถึงโทษของผูที่ทํารายศิลปนหรือนักดนตรีเหลานั้นจะถูกปรับเปนจํานวนเงิน
โดยช างกลองหรือ ผู ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการตี ก ลองนั้ น เป น ช างในระดั บ ต น ที่ มี ค วามสํ าคั ญ โดย
กฎหมายนั้นไดกําหนดไวดังนี้
“…ผิขาฟนชางแปลงรูป ชางแตม ชางตองตาย ไดเสียเงินสี่รอยบาด
ผิขาฟนชางแปลงกอง ชางคอง ชางกองตอบตาย ไดเสียเงินสองรอยบาดเปนสองพัน
ผิขาฟนชางสวา ชางธลอสีซอตาย ไดเสียเงินเปนสองรอยบาดเปนสองพัน
ผิขาฟนลูกสิกเขานั้นเสียทังหลายนั้นตาย ไดเสียเงินรอยบาดเปนพันหนึ่ง
ผิขาฟนชางฟอร ชางเปาคุยหื้อตาย ไดเสียเงินรอยบาดเปนพันหนึ่ง
ผิขาฟนลูกสิกเขานั้น ไดเสียเงินเปนหารอย…”
(อรุณรัตน วิเชียรเขียว, 2528)
ผูที่รับการถายทอดสวนใหญนั้นจึงตองมีคุณสมบัติพื้นฐานที่สําคัญคือตองเปนชาย โดยไม
จํากัดอายุ อันเนื่องมาจากกลองปูจานั้นมีขอหามไมใหผูหญิงทําหนาที่ในการตีกลองอันเนื่องมาจาก
ความเชื่อที่วากลองปูจานั้นเปนกลองที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนาเปรียบเสมือนพระสงฆไมควรที่ผู
หญิงไดแตะตองกาย หรืออีกนัยหนึ่งอันเนื่องมาจากความเหมาะสมเนื่องจากกลองปูจานั้นเปนกลอง
ที่ตั้งอยูภายในวัดประกอบกับการตีกลองปูจานั้นนิยมตีในชวงเย็นหากผูหญิงตองเดินทางมาตีกลอง
ปูจาที่วัดในตอนเย็นซึ่งเปนเวลาสวนตัวของพระสงฆอาจไมเหมาะสมประกอบกับอาจเกิดอันตราย
ระหวางการเดินทางไดดังคํากลาวที่วา
“…สมัยกอนมันตีกันตอนพลบค่ํา ถาใหผูหญิงไปตี มันก็ตองเขาไปในวัด
ในวา มันไมสมควร…”
(ศักดิ์ รัตนชัย, สัมภาษณ 3 กรกฎาคม 2546)
“…กลองปูจา ก็เปรียบเหมือนตุ เหมือนพระพุทธรูป หันกเปนมีหัว
ใจกลองเปนคาถาธรรม ตีเพื่อเปนธรรม ถาจะหื้อแมญิงตี มันถาจะบเหมาะ
กา…”
(“…กลองปูจา ก็เปรียบเหมือนพระสงฆ เหมือนพระพุทธรูป เห็น
ไหมกลองมีหัวใจกลองเปนคาถาธรรม ตีเพื่อบูชาธรรม ถาใหผูหญิงตี มันคง
ไมสมควรกระมัง…”
(บุญปน อินตะเสน, สัมภาษณ 2 กรกฎาคม 2546)
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“…ที่ไมใหผูหญิงตีเพราะคาดวาในอดีต ไฟฟาไมมี จะใหผูหญิงมาตี
กลองที่วัดวา ตอนพลบค่ําคงไมเหมาะนัก…”
(ปราการ ใจดี, สัมภาษณ 30 มิถุนายน 2546)
ดังนั้นผูที่รับการถายวัฒนธรรมกลองปูจาในคติความเชื่อของสังคมลานนาจึงตองเปนชาย
โดยไมจํากัดสถานะไมวาจะเปนนักบวชหรือชาวบานทั่วไปสามารถเรียนไดดังคํากลาวที่วา
“…ชาวบานที่ตีเปนผูชาย ทุกคนตีไดหมด…”
(ศักดิ์ รัตนชัย, สัมภาษณ 3 กรกฎาคม 2546)
“…คนที่ตีสวนใหญตองเปนพระ ผูเฒา ผูแก พอหนาน พอนอย คน
หนุมที่เกี่ยวพันกับวัด ก็ตีได เรียนได…”
(ปราการ ใจดี, สัมภาษณ 30 มิถุนายน 2546)
คุณสมบัติที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือผูที่รับการถายทอดความรูเรื่องวัฒนธรรมกลองปูจา
ไดนั้นตองเปนผูที่มีความอดทนและตั้งใจที่จะทําการศึกษาเรื่องของวัฒนธรรมกลองปูจาอยางจริง
จังโดยตองสามารถพิสูจนตัวเองใหกับครูที่จะทําการถายทอดไดเห็นถึงความตั้งใจที่รับเอาความรู
เรื่องวัฒนธรรมกลองปูจาดังคํากลาวที่วา
“…สมัยตาเปนเณร ตุตี่เปนสอนตีเปนก็ผอวาจะสอนไผแตเปนบสอน
หื้อ ตาก็บาชอบทางดนตรี ตาไคไดทางธรรมอันนะ ไคเฮียนหนังสือตวยเปน
ก็บสอนหื้อตี เปอนตาตี่เปนเณรแหมคน เปนมีหัวทางนี้ ตุเปนลองสอนกํา
เดี ย วตี ไ ด เป น ก็ ส อนเป อ นตาหื้ อ แตน ตาก็ ม าเฮี ย นทางธรรม เรีย นคาถา
เฮียนหนังสือ สุดทายมันก็ตึงไดใจเหมือนกันเนาะ เฮาก็ตองมาสวดมาแปลง
ยามเฒานี้โหละ…”
(“…สมัยที่ตาเปนเณร พระที่เขาสอนตีเขาก็ดูอยูนะวาจะสอนใคร แต
เขาไมสอนให เรา ตาก็ไมคอยชอบทางดนตรี ตาอยากไดทางธรรมเทานั้ น
อยากเรียนหนังสือดวยเขาก็เลยไมสอนใหตี เพื่อนตาที่เปนเณรอีกคน เขามี
หัวทางนี้ พระทานลองสอนแปบเดียวก็ตีได เขาก็เลือกสอนเพื่อนตา ตาก็มา
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เรียนธรรมะ เรียนคาถา เรียนหนังสือ แตสุดทายมันก็ตองไดใชเหมือนกัน
เราก็ตองมาสวดมาทําพิธีเรื่องกลองตอนแกนี้…”)
(หลวง คําพิชัย, สัมภาษณ 23 มิถุนายน 2546)
“…ตาเฮียนกับครูตี่ดอยสะเก็ด ตาเปนคนบซอบเฮียนหนังสือ แตมัก
ครัวบเกาหมูนี้ ไปวัดก็ไปตีกลองซะปะ กลองหลวง กลองปูจา กลองปูเจ ก็
ไดวิชากลองจากตี่วัดหันนะ…”
(“…ตาเรียนกับครูที่ดอยสะเก็ด ตาเปนคนไมชอบเรียนหนังสือ แต
ชอบเรื่องเกาๆพวกนี้ ไปวัดก็ไปตีกลองหลายประเภท กลองหลวง กลองปูจา
กลองปูเจ ก็ไดวิชากลองจากที่วัดนั้นแหละ…”)
(มาณพ ยาระณะ, สัมภาษณ 3 กรกฎาคม 2546)
4. ความรูที่ถายทอด
จากการทํ าการศึ ก ษาเรื่ อ งกลองปู จ าในสั ง คมล านนาพบว าองค ค วามรู ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ
วัฒนธรรมกลองปูจานั้นประกอบไปดวย องคความรูใน 2 สวน คือ
1. องคความรูดานการบรรเลงกลองปูจา
2. องคความรูดานคติความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับกลองปูจา
ในกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในอดีตนั้นการถายทอดองคความรูในการ
เรียนกลองปูจานั้นจะเปนการบูรณาการองคความรูเรื่องคติความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับกลองปูจา
ไปพรอมกับองคความรูดานการบรรเลงกลองปูจา โดยองคความรูห ลักที่ใชในเปนแกนในการ
ถายทอดนั้นคือองคความรูดานการบรรเลงกลองปูจา
องคความรูดานการบรรเลงกลองปูจา
ในกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในอดีตนั้น องคความรูในดานการบรรเลง
กลองปูจานั้นถือไดวาเปนองคความรูหลักในการถายทอด อันเนื่องมาจากจุดมุงหมายหลักของการ
ถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจานั้นตองการสรางคนที่สามารถทําหนาที่ในการบรรเลงกลองในทํานอง
ตางๆและทําหนาที่ในการใหอาณัติสัญญาณภายในชุมชน องคความรูในเรื่องการบรรเลงกลองปูจา
จึงเปนความรูในเกี่ยวกับกลองปูจาในชีวิตประจําวัน การถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจานั้นในดาน
การบรรเลงนั้ น องค ความรูที่ ทํ าการถายทอดประกอบไปดวยเรื่องของทํ านองเพลงและวิธีก าร
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บรรเลงทั้งหมดตั้งแต ทักษะการจับไม การเคาะจังหวะ การไลเสียงลูกตุบ การไลทํานอง การ
บรรเลงทํานองตางๆจนถึงคาถาธรรม ผูรับการถายทอดในอดีตไดกลาวถึงเรื่ององคความรูดานการ
บรรเลงกลองปูจาในอดีตกับผูวิจัยดังนี้
“…สมัยกอนตอนเริ่มเรียน ครูก็จะสอนการตีจังหวะกอนเรื่องอื่น มันจะ
ไดดูวาจะเริ่มเรียนไดหรือไม แลวคอยสอน การตีทํานองตางๆ…”
(พระราชคุณาภรณ, สัมภาษณ 4 กรกฎาคม 2546)
“…สมัยที่ตาเฮียน พอครูเปนก็สอนหื้อจับไม หัดเคาะจังหวะหื้อไดกอน
เพราะมันเปนสิ่งสําคัญเนาะ ถามันดีแลว เปนก็ถึงสอนการตีเปนจังหวะ ตุม
ตุม ตุม ยังอี้ ถามันไดแลวครูเปนก็ตอเพลงหื้อ ถาตอเพลงไดครบหมดเปนก็
ถึงตอการตีคาถาธรรมหื้อ…”
(“…สมัยที่ตาเรียน พอครูทานก็สอนใหจับไม หัดเคาะจังหวะใหไดกอน
เพราะมันเปนสิ่งสําคัญนะ ถามันดีแลวเขาถึงสอนการตีเปนจังหวะ ตุม ตุม
ตุม อยางนี้ ถามันไดแลวครูทานก็จะตอเพลงให ถาตอเพลงไดครบหมดทาน
ก็ถึงจะตอการตีคาถาธรรมให…”)
(มาณพ ยาระณะ, สัมภาษณ 3 กรกฏาคม 2546)
ซึ่งองคความรูเรื่องทํานองเพลงนั้นพบวาในอดีตนั้นมีทํานองเพลงที่ถายทอดดวยกันใน
2 ลักษณะคือการตีจังหวะอาณัติสัญญาณภายในชุมชนและการบรรเลงในทํานองตางๆ โดยทํานอง
ที่ใชในการถายทอดในอดีตนั้นจะเปนการถายทอดครบองคความรูทั้งหมด
องคความรูดานคติความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับกลองปูจา
วิถีชีวิต ของคนในสั งคมลานนานั้ น ผูก ติด กับความเชื่ อเรื่องของสิ่งศัก ดิ์สิท ธิ์ อัน ไดแ ก
ผีประจําตระกูล ความเชื่อเรื่องของเทพเจาและความเชื่อในเรื่องของศาสนา กลองปูจานั้นเปน
กลองที่มีความเกี่ยวพันกับพุทธศาสนาและเปนกลองที่มีความสําคัญที่ใชภายในชุมชนลานนา ดัง
นั้น องคความรูเรื่องคติความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับกลองปูจาจึงเปนองคความรูที่อยูบนพื้นฐาน
ของพุทธศาสนาและความเชื่อเรื่องผีและเทพเจาประจําทองถิ่นโดยมีพื้นฐานในการถายทอดองค
ความรูโดยการสอดแทรกคานิยม คุณธรรม จริยธรรมในการประพฤติปฎิบัติตนสอดแทรกไปดวย
ดังคํากลาวของผูรับการถายทอดในอดีตที่วา
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“…เป น ฮ อ งวากลองปู จ า เพราะมั น ใช ในวัด มั น เป น ของที่ ใช เพื่ อพระ
ศาสนา ใชตีปูจาพระเจา เวลาที่พอครูเปนสอนเปนก็สอนหื้อฮูจักธรรมมะ หื้อ
เปนคนดีตวย ครูเปนอูหื้อตาฟงวาถาเฮายะตัวบดี แลวมาตีกลองปูจา ปูนตาย
ไปตกหมอนะฮกปูน…”
(“…เขาเรียกวากลองปู จา เพราะมัน ใชในวัด มัน เป น ของที่ ใช ก ารพระ
ศาสนา ใช ตี บู ชาพระพุ ท ธเจา เวลาที่ พ อครูท านสอนก็ส อนให รูจัก ธรรมะ
สอนใหเปนคนดีดวย ครูทานพูดใหตาฟงวาถาเราทําตัวไมดี แลวมาตีกลองปู
จา ตายไปจะตกนรก…”)
(มาณพ ยาระณะ, สัมภาษณ 19 กรกฎาคม 2546)
“…เมื่อกอนตุ(พระ)สอนใหรูจักกลองปูจาทั้งหมดกอน ประวัติ ความเชื่อ
การตีกลอง ยิ่งถาเปนพระสอนนี่จะไดหลักธรรม คติธรรมดวย…”
(พระราชคุณาภรณ, สัมภาษณ 4 กรกฎาคม 2546)
องคความรูเรื่องคติความเชื่อในวัฒนธรรมกลองปูจานั้นเปนคติความเชื่อที่อยูบนพื้นฐาน
ของความเชื่อในทางศาสนา อันประกอบไปดวยองคความรูดานคติความเชื่อเรื่องการใชกลอง
คติความเชื่อเรื่องที่มาและความสําคัญของกลองปูจา และคติความเชื่อเรื่องลักษณะกลองปูจา
องคความรูในเรื่องพิธีกรรมและคติความเชื่อในวัฒนธรรมกลองปูจานั้นอีกสวนหนึ่งตั้งอยู
บนพื้นฐานความเชื่อเรื่องไสยศาสตรและเทพเจาในทองถิ่น อาทิ พิธีกรรมและคติความเชื่อในการ
สรางกลอง เรื่องพิธีกรรมที่ตองใชกลองปูจาในการเปนเครื่องประกอบพิธีกรรม เรื่องโฉลกกลอง
และคติความเชื่อในเรื่องอิทธิคุณของกลองปูจาที่มีตอสังคม
ดังนั้นองคความรูในกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในอดีตนั้นพบวาเปนการ
ถายทอดองคความรูเพื่อการดํารงวัฒนธรรมกลองปูจาและเปนการถายทอดองคความรูเพื่อที่จะใหผู
เรียนสามารถนําความรูน้ันไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได โดยองคความรูทั้ง 2 สวนนั้นจาก
การศึกษาพบวาเปนการถายทอดองคความรูที่อยูบนพื้นฐานในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมที่
สามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันได
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5. วิธีการถายทอดวัฒนธรรม
กระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในอดีตนั้นเปนการจัดการศึกษาแบบการศึกษา
ตามอัธยาศัย กลาวคือไมมีการกําหนดระยะเวลาในการถายทอดที่แนนอน ในการถายทอดนั้ น
สามารถเปลี่ยนแปลงไดเสมอ โดยการวัดประเมินผลการถายทอดนั้นขึ้นอยูกับวิจารณญาณของผู
ทําการทําถายทอด โดยจะพิจารณาจากทักษะในการบรรเลงและการประพฤติปฎิบัติตัวของศิษย
เปนหลักดังคํากลาวของผูทําการถายไดกลาวกับผูวิจัยวา
“…ตอนตี่ ตาเฮี ย น พ อ ครูเป น ก็ ส อนเมิ น สอนหื้ อ ฮู จัก กลอง สอนหื้ อ ตี๋
กลอง สอนหื้อเครงธรรม เมินกวาเปนจะตอหื้อเพลงหนึ่ง จนตีคาถาธรรมได
ตาปอเปนบาวหละ…”
(“…ตอนที่ตาเรียน พอครูทานก็สอนนาน สอนใหรูจักกลอง สอนใหตี
กลอง สอนใหเครงครัดในศีลธรรม นานมากกวาทานจะตอใหเพลงหนึ่ง จน
ตีคาถาธรรมได ตาเริ่มเปนหนุมแลว…”)
(มาณพ ยาระณะ, สัมภาษณ 3 กรกฏาคม 2546)
การถายทอดจะใหความสําคัญในเรื่องของความประพฤติและจิตใจของผูเรียน เพราะกลอง
ปูจานั้นถือไดวาเปนเสียงสัญญาณที่มีความสําคัญตอวิถีชีวิตในชุมชนทั้งในดานศาสนาและกิจกรรม
ภายในชุมชน ดังนั้นผูที่ทําหนาที่ในการตีกลองจึงตองเปนผูที่มีความรับผิดชอบและเปนผูประพฤติ
ดี กระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจานั้นจะมีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมไปใน
ทุกขั้นตอนการถายทอดวัฒนธรรม ดังนั้นวิธีการถายทอดจึงมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ครูทําหนาที่พิจารณาศิษย
ในยุคดั้งเดิมนั้นในการจะทําการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในชุมชนนั้น ครูจะคอน
ขางใหความสําคัญและพิจารณาเลือกนาน โดยการคัดเลือกนั้นจะตองดูจากความตั้งใจที่จะทําการ
เรียนวิชากลองปูจาและดูจากความประพฤติปฎิบัติตัวดวย
“…กอนที่ ครูเป น จะฮับ สอน เป น จะต องผอ ก อน บ าน อ ยนี้ กิน เหลาก อ
เปนนักเลงกอ เปนคนจะได หางวัดหางตุกอ เปนผอเนอ ตั้งใจที่จะมาเฮียน
แลวมาขอเฮียนกับเปนนี้ บใจวาจะฮับเลย ผอตวยวาสอนหื้อมันไปมันจะเอา
ไปยะอะหยัง ดีกะวาบดี…”
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(“…กอนที่ครูทานจะรับสอน ทานจะตองดูกอน ไอห นุมคนนี้กิน เหลา
ไหม เปนอันธพาลหรือเปลา เปนคนอยางไร หางวัดหางพระสงฆหรือเปลา
ทานจะดูกอนนะ ตั้งใจจะมาเรียนแลวมาขอเรียนนี้ ไมใชวาจะรับเลย ดูดวย
วาถาสอนมันไปแลวมันจะเอาวิชาไปทําอะไร ดีหรือไมดี…”)
(มาณพ ยาระณะ, สัมภาษณ 3 กรกฎาคม 2546)
2. ทําพิธีไหวครู
การไหวครูนั้นถือวาเปนพิธีที่สําคัญอยางหนึ่งในการรับการถายทอดเรื่องดนตรี ไมวา
จะเปนดนตรีประเภทไหน มงคล เสียงชารี(สัมภาษณ 20 เมษายน 2546)ไดอธิบายถึงพิธีกรรมและ
ขั้นตอนในการไหวครูดนตรีพื้นเมืองลานนากับผูวิจัยวาในขั้นตนนั้นผูเรียนจะตองนําขันหรือพาน
ใสเครื่องคารวะครูอันประกอบไปดวย ขาวตอก ดอกไมขาว ธูป เทียน สมปอย เงินคาครูจํานวน
แลวแตฐานะของศิษยอาจจะเปนเหรียญสตางคก็ได โดยผูเรียนจะนําขันหรือพานไปดําหัวครูเปน
การขอขมาตามประเพณีในภาคเหนือและเปนการแสดงถึงความเปนลูกศิษยที่มาขอรับความรูจาก
ครู จากนั้นครูก็จะใหศีลใหพร และกลาวรับผูเรียนเปนศิษยและยอมที่จะถายทอดวิชาความรูใหตอ
ไป
ในการไหวครูในภาคเหนือนั้นจะมีพิธีกรรมทุกปแตจะมีวิธีการที่แตกตางจากการไหว
ครูดนตรีไทยในภาคอื่นๆ ประชุม บุญนอม(2543)ไดอธิบายถึงพิธีกรรมและขั้นตอนในการไหวครู
ดนตรีพื้นเมืองในจังหวัดลําปางไวดังนี้ พิธีไหวครูในภาคเหนือนั้นจะเรียกวาพิธีดําหัวครูโดยมาก
มักจะทําในวันที่ 15 เมษายนของทุกปซึ่งถือเปนประเพณีในลานนาที่ตองเดินทางไปไหวเคารพ ขอ
ขมาและขอพรจากผูใหญ โดยศิษยจะนําขันหรือพานใส ขาวตอก ดอกไมขาว ธูป เทียน น้ําขมิ้น
สมปอย เงินคาครู และอาจมีของประกอบขันอันไดแก อาหารแหงหรือผาทอหรือผาขาวมา เดิน
ทางไปยังบานครู จากนั้น จึงนําน้ําขมิ้น สมปอยที่เตรียมมาเทรวมลงในขัน ขมิ้น สมปอยของครู
จากนั้นศิษยก็จะกลาวคําขอขมาครูจากนั้นจึงยกพานเครื่องคารวะใหกับครู จากนั้นครูก็จะใหศีลให
พรแกศิษย แลวเมื่อจบคําใหพรแลวครูก็จะเอาน้ําขมิ้นสมปอยนั้นลูบศีรษะตัวเอง จึงถือไดวาเปน
การจบพิธีการไหวครูประจําป
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3. การฝกทักษะในการบรรเลง
การฝกทักษะในการเรียนกลองปูจานี้ การฝกทักษะจะประกอบไปดวย
3.1 การฝกทักษะการจับไมเคาะจังหวะ โดยจะตองจับไมขอนิ้วพระเจาโดยหันดานงอ
เขาหาตัวกลอง และจับบริเวณปลายอีกดานหนึ่งของไมเพื่อใหสามารถสะบัดมือไดอยางสะดวก
โดยครูจะทําหนาที่ในการสอนเคาะจังหวะกับพื้นจนมีความชํานาญ สามารถตีไดถูกตองไมหลง
จังหวะ จากนั้นจึงเริ่มใหตีกลองปูจาเปนจังหวะสัญญาณทั่วไป ในขั้นตอนนี้ก็จะมีการสอนเรื่อง
ลักษณะสําคัญของกลองปูจาและสอนจังหวะอาณัติสัญญาณภายในชุมชนไปพรอมกันดังคํากลาวที่
วา
“…ตอนแรกเปนก็จะสอนจับไมกอน บใจวาจับไปเรื่อยเนอ ตองจับตีป่ ลาย
ไม เอาดานตี่งอเขาหากลอง จะไดตีเหมาะๆ แลวเปนจะอูหื้อฟงวา นี่เนอมัน
ฮองวาไมขอนิ้วพระเจา มันเปนนิ้วพระเจาเปน ยับหื้อดี ตีหื้อใจมั่น…”
(“…ตอนแรกทานจะก็สอนจับไมกอน ไมใชวาจับแบบตามใจ ตองจับที่
ปลายไม เอาดานที่งอหันเขาหากลอง จะไดตีสบายๆ แลวทานก็จะพูดใหฟง
วา นี้มันเรียกวาไมขอนิ้วพระเจา มันเปนนิ้วพระเจา จับใหดีเวลาตีตองตั้งใจ
…”)
(มาณพ ยาระณะ, สัมภาษณ 3 กรกฏาคม 2546)
“…สมัยกอน เริ่มเลยนี้ตองหัดตีจังหวะที่ใชในละเวกบานนี้กอน มันตีงาย
จับไมไดก็หัดตี ก็จําเอา อันไหนตีไฟไหม อันไหนตีประชุม…”
(พระราชคุณาภรณ, สัมภาษณ 4 กรกฎาคม 2546)
3.2 การเริ่มไลทํานอง วิธีการฝกนั้นจะเปนการฝกใหผูเรียนทําการไลเสียงกลองใหถูก
ตอง โดยที่ครูจะตีไลทํานองตางๆใหดูกอนในครั้งแรก โดยครูจะสอนใหศิษยจําทํานองตางๆเปน
บทกลอนหรือในครูบางคนอาจจะให จําเป น ลักษณะการทองบทสวดมนตดังที่ปราการ ใจดีได
อธิบายถึงวิธีการถายทอดการบรรเลงกลองปูจาในอดีตใหกับผูวิจัยดังนี้
“…เวลาสอนใหจําก็แลวแตคน บางคนถาครูเปนคนเจาบทเจากลอนก็จะ
สอนใหจําเปนกลอน บางคนเขาเครงขรึมเอาจริงเอาจังก็จะสอนจําเปนพวก
คาถาธรรม…”
(ปราการ ใจดี, สัมภาษณ 30 มิถนุ ายน 2546)
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หลังจากนั้นจึงใหศิษยฝกตีไลทํานองตางๆ โดยในอดีตนั้นการสอนไลทํานองนั้นครูจะทํา
การตีกลองไลทํานองใหศิษยดูกอนจากนั้นจึงใหศิษยฝกตีไลทํานองจนมีความชํานาญสามารถตีเปน
ทํานองตางๆไดโดยครูจะอธิบายถึงความสําคัญของทํานองตางๆและโอกาสในการใชในชุมชนให
ศิษยไดรับรูไปพรอมกัน และในการบรรเลงทํานองเพลงตางๆนั้นครูผูทําการถายทอดจะสอนใหผู
เรียนกลาวคําอธิษฐานกอนการบรรเลงเสมอดังคํากลาวของผูรับการถายทอดในอดีตที่กลาวถึงขั้น
ตอนการถายทอดในอดีตดังนี้
“…พอครูเปนจะสอนหื้อตากึดถึงพระเจา ครูบาอาจารยกอนตี่เฮาจะตี๋กลอง
เปนหื้อเฮากึดวา สาตุ สาตุ ขาขอปูจาเสียงกลองนี้หนา ไปถึงเตวะบุตรเตวะ
ดา อินทร พรหม ยมราช พระธรณี ครูบาอาจารย ขอจวยหื้อเสียงกลองนี้เปน
กุศล ผลบุญ จิ่มเตอะ…”
(“…พ อ ครูท านจะสอนให ตาคิด ถึ งพระเจา ครูบ าอาจารยก อนที่ เราจะตี
กลอง ทานใหเรานึกวา สาธุ สาธุ ขาขอบูชาเสียงกลองนี้ ไปถึงเทวบุตร เทวดา
พระอินทร พระพรหม พระยายมราช พระแมธรณี ครูบาอาจารย ขอชวยให
เสียงกลองนี้เปนกุศล ผลดวย ดวยเทอญ…”)
(มาณพ ยาระณะ, สัมภาษณ 4 กรกฏาคม 2546)
3.3 การตอทํานองเพลง ภายหลังจากที่ศิษยมีความชํานาญในการตีทํานองและไลเสียง
ไดถูกตองและชํานาญแลว ครูก็จะสอนทํานองเพลงตางๆใหกับศิษยโดยครูจะตีกลองในกลองดาน
หนาเดียวกับศิษยกอน ซึ่งมีความแตกตางจากการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทย โดยมาณพ ยาระณะ
ไดกลาวถึงเรื่องนี้กับผูวิจัยวา
“…มันบเหมือนดนตรีไทยเนอ แตดนตรีเมืองอยางกลองปูจา กลองจัยนี้บ
มี เปนบก๋ํามือตี ตอนตอเพลง พอครูเปนก็บอกหื้อผอหื้อดี จําเสียงตวย แลว
คอยตีเปนเพลง…”
(“…มันไมเหมือนดนตรีไทย แตดนตรีพื้นเมืองอยางกลองปูจา กลองจัยนี้
ไมมี ทานไมจับมือตีตอนตอเพลง พอครูทานก็บอกใหฟงใหดี จําเสียงดวย
แลวคอยตีเปนเพลง…”)
(มาณพ ยาระณะ, สัมภาษณ 30 มิถุนายน 2546)
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หลังจากที่ศิษยเริ่มมีความชํานาญในการแยกเสียงกลองใบตางๆไดแลว ครูจะทําการตอ
ทํานองใหโดยครูจะตีกลองปูจาหนาหนึ่งและใหศิษยตีกลองอีกหนาหนึ่งไปพรอมๆกัน การตอ
ทํ านองเพลงต างๆนั้ น จะเริ่ม จากทํ านองเพลงสาวเก็ บ ผัก กอน แลวจะเริ่ม ทํ านองสะบั ด ชั ย หรื อ
ทํานองสุตธรรม จากนั้นจึงตอทางเพลงในแตละชุมชนที่ใชบอยๆจนถึงทํานองเพลงสุดทายคือการ
ตีคาถาธรรม 84,000 พระธรรมขันธ
โดยในการตอเพลงแตละเพลงนั้นจะมีการสอดแทรกเรื่องราวของคติความเชื่อในเรื่องของ
กลองปูจาบทบาทและความหมายของทํานองไปพรอมกับการกลอมเกลาใหคนเปนคนที่อยูในศีล
ธรรมอันดีไปพรอมกันในครูบางคนอาจสอนเรื่องการสรางกลองใหศิษยดวยดังคํากลาวที่วา
“…เฮียนตี๋กลอง พอครูเปนก็ผอเฮาตวย เอ บานอยนี้มันเปนจะได มักคัวบ
ดีก ถาเปนอั้นก็จะบสอนตอ แตถาเฮาใจมั่นเปนก็สอน…”
(“…เรียนตีกลอง พอครูเปนก็ผอเฮาตวย เอ เด็กคนนี้มันเปนอยางไร ชอบ
อบายมุขหรือไม ถาชอบจะไมสอนตอ แตถาเรารักดีทานก็สอน…”)
(มาณพ ยาระณะ, สัมภาษณ 3 กรกฏาคม 2546)
“…สมัยกอนนี้ถาเรียนใหลึกจริงๆนี้ทํากลองไดเลยนะ กลองจะใหดีก็ตอง
ใหคนตีนั้นแหละทํามันใสความรัก ใสความรูสึก ใสศรัทธา ใสที่อยากไดเขา
ไปดวย คนมันตีเปนแลวก็อยากทํากลองเปนทุกคนแหละ อยูที่วามีโอกาสได
รูวิธีการหรือเปลา…”
(มงคล เสียงชารี, สัมภาษณ 3 กรกฎาคม 2546)
อันจะถือไดวาเปนขั้นตอนสุดทายของการถายทอดกลองปูจาจากการศึกษาของผูวิจัยพบวา
ในวิธีการถายทอดนั้นพบวามีการสอดแทรกแนวคิดที่สําคัญนั้นคือแนวคิดในเรื่องคุณธรรมและ
จริยธรรมที่พึงประสงคและความเชื่อในเรื่องพุทธศาสนาในสังคมลานนา กลาวคือ การสอนใหคน
รูจักดํารงตนอยูในศีลธรรมในการถายทอดในทุกขั้นตอนเพื่อเปนการกลอมเกลาใหกับคนที่จะมาทํา
หนาที่ในการบรรเลงกลองปูจาในชุมชนเปนคนที่มีความรับผิดชอบและประพฤติตนเปนคนดีของ
ชุมชนและมีความเหมาะสมที่จะประกอบภารกิจที่เกี่ยวของกับพิธีกรรมตอไป
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6. สื่อที่ใชในการถายทอด
สื่อที่ใชในการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจานั้นจึงประกอบไปดวย สื่อบุคคล คือครูผู
ถายทอดซึ่งถือไดวาเปนสื่อที่ใชในการถายทอดที่สําคัญ และสื่อในการเรียนการสอนอีกอยางหนึ่ง
คือ กลองปูจา เพียงเทานั้นก็สามารถทําการถายทอดองคความรูเรื่องกลองปูจาไดดังคํากลาวที่วา
“…สมัยบ เกา เวลาครูเปนสอนเป น ก็ใจแตไมตีกับกลองปูจาเตาอัน นะก็
สอนไดแลว…”
(“…สมัยอดีต เวลาครูทานสอนทานก็ใชแตไมตีกับกลองปูจาเทานั้นก็สอน
ไดแลว…”)
(มาณพ ยาระณะ,สัมภาษณ 3 กรกฎาคม 2546)
7. การวัดประเมินผล
การเรียนกลองปูจานั้น การวัดและประเมินผลผูเรียนในอดีตนั้น ผูเรียนจะไดรับการ
ประเมินผลจากครูตลอดระยะเวลาที่ทําการศึกษา โดยครูจะทําการพิจารณาถึงทักษะการบรรเลง
กลองไปพรอมกับการประเมินผลพฤติกรรมทางดานคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน หากผูเรียนไม
สามารถบรรเลงทํานองเพลงในเพลงใดครูก็จะสอนจะสามารถบรรเลงได แตหากผูเรียนประพฤติ
ตนไมเหมาะสมครูจะไมทําการสอนใหอีกตอไปดังคํากลาวที่วา
“…เวลาเรียนดนตรีสมัยกอนครูก็จะดูศิษยไปตลอดเหมือนเรียนมวยเรียน
ดาบ สอนไปดูนิ สัยไป ถาดีก็สอนใหหมดไสหมดพุง แตถาไมดีจะรูวาจะ
สอนแคไหนพอ หรือครูบางคนนี้ถาเครงจริงแลวศิษยทําเลนๆนี้เขาไมสอนตอ
เลยก็มี ยิ่งกลองปูจา กลองจัยยะมงคลนี้ยิ่งเกี่ยวกับพระกับธรรมะ ตองดูกัน
ละเอียดเลยหละ…”
(มงคล เสียงชารี, สัมภาษณ 20 เมษายน 2546)
“…สมัยตาเฮียน พอครูเปนผอเนอ วันใดกิ๋นเหลาเมามาเรียน มาตี๋กลองนี้
เปนจะบสอนแหมเลย…”
(“…สมัยที่ตาเรียน พอครูทานดูตลอดนะ วันไหนกินเหลาเมามาเรียนมาตี
กลองนี้ทานจะไมสอนอีกเลย…)
(มาณพ ยาระณะ, สัมภาษณ 3 กรกฎาคม 2546)
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กระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในอดีตนั้นเปนกระบวนการที่มีการผสม
ผสานแนวคิดในเรื่องของการดนตรีควบคูไปกับแนวคิดเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งผูเรียนเมื่อ
สําเร็จออกไปจะเปนผูที่ไดรับความรูทั้งในดานวัฒนธรรมกลองปูจาและเปนผูที่มีคุณธรรมและ
ความประพฤติ ที่ ดี งามไปพรอ มกั น ดั งจะเห็ น ไดจ ากในทุ ก ขั้น ตอนของกระบวนการถายทอด
วัฒนธรรมกลองปูจาในอดีตนั้นครูจะเปนผูที่ดูแลและควบคุมศิษยใหไดรับความรูพรอมทั้งกลอม
เกลาคุณธรรมจริยธรรมภายในใจไปพรอมกัน

ตารางที่ 1 คุณคาวัฒนธรรมกลองปูจาที่มีตอชุมชนในอดีต
คุณคา
คุณคาทางจิตใจ

ลักษณะของคุณคา
1. คุณคาทางศาสนาและความเชื่อและการเปนที่พึ่ง
ทางใจ
2. คุณคาที่สงผลตอการประพฤติปฏิบัติตนอันได
แก
2.1 สอนใหเปนผูประพฤติดี คือประพฤติตนอยูใน
ศีลธรรม(ศีล8)ทางพุทธศาสนา
2.2 สอนใหเปนผูรูจักความสามัคคี
2.3 สอนใหมีความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ
2.4 สอนใหเปนผูที่รูจักความอดทน อดกลั้น

ปจจัยและที่มาที่กอใหเกิดคุณคา
1. เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของวัฒนธรรมกลองปูจา ใน
ดานบทบาทพิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับวัฒนธรรม
กลอง ปูจาและในกระบวนการถายทอดวัฒนธรรม
กลองปูจา

คุณคาทางรางกาย

1. เสริมสรางสมรรถภาพทางรางกาย ทําใหรางกาย
แข็งแรง กระฉับกระเฉง คลองแคลววองไว

1. การฝกทักษะและการบรรเลงกลองปูจาในทํานอง
เพลงตางๆ

แหลงอางอิง
เอกสาร
1. ตําราวาดวยเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับ
โหราศาสตรและไสยศาสตร ฉบับ
พระภิกษุเทพิน ปริวรรตโดย
สุรสิงหสํารวม ฉิมพะเนาว(2526)
2. วรรณกรรมทองถิ่นเรื่องอุสาบารส
(ม.ป.ป.)
3. ตํานานจามเทวีวงศ(ม.ป.ป)
4. วรรณกรรมทองถิ่นเรื่องก่ํากาดํา
(ม.ป.ป.)
ผูใหขอมูล
-บุญศรี ไชยมงคล -ปราการ ใจดี
-มาณพ ยาะระณะ -ศักดิ์ รัตนชัย
-พระราชคุณาภรณ - มงคล เสียงชารี
-หลวง คําพิชัย -พระครูวิจิตรภัทรการ
ผูใหขอมูล
- มาณพ ยาะระณะ -มงคล เสียงชารี
-พระราชคุณาภรณ -ปราการใจดี
- บุญสง ศิริฤทธิจันทร

คุณคาทางศาสนา

1. เครื่องดนตรีในพิธีกรรมทางศาสนา
2. ในฐานะเครื่องมือในการดํารงศาสนาใหคงอยู
ในชุมชน

1. คติความเชื่อเรื่องที่มาและในเรื่องการใชกลองปูจา เอกสาร
2. บทบาทหนาที่ของกลองปูจาในดานการใหอาณัติ 1. ตํานานจามเทวีวงศ(ม.ป.ป.)
สัญญาณเพื่อกิจการทางศาสนา
2. ตําราวาดวยเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับ
โหราศาสตรและไสยศาสตร ฉบับ
พระภิกษุเทพิน ปริวรรตโดย
สุรสิงหสํารวม ฉิมพะเนาว(2526)
3. ศูนยสังคมพัฒนาเชียงใหม(2533)
4. ตํานานมูลศาสนา(ม.ป.ป)
ผูใหขอมูล
-พระราชคุณาภรณ –ศักดิ์ รัตนชัย
-พระครูวิจิตรภัทรการ –มาณพ ยาระณะ
-มงคล เสียงชารี
-ปราการ ใจดี
-บุญสง ศิริฤทธิจันทร

คุณคาทางสังคม

1. ในฐานะเครื่องมือสื่อสารในสังคม
2. ในฐานะวัฒนธรรมที่ประสานความสัมพันธใน
ชุมชน

1. บทบาทหนาที่และคติความเชื่อในเรื่องการใช
กลองปูจา
2. บทบาทหนาที่กลองปูจาในดานการใหอาณัติ
สัญญาณเพื่อกิจการของศาสนา

เอกสาร
1. ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม
2. ตํานานมูลศาสนา
3. ตํานานจามเทวีวงศ
4. ตําราวาดวยเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับ
โหราศาสตรและไสยศาสตร ฉบับ
พระภิกษุเทพิน ปริวรรตโดย
สุรสิงหสํารวม ฉิมพะเนาว(2526)

ผูใหขอมูล
- ปราการ ใจดี
- ศักดิ์ รัตนชัย
- มาณพ ยาระณะ - มงคล เสียงชารี
- หลวง คําพิชัย - บุญศรี ไชยมงคล
- บุญปน อินตะเสน- ชางทํากลอง 1
- ชางทํากลอง 2 - สม วิชัยมูล
- อินตา ศรีวิชัย - พระราชคุณาภรณ
- พระครูวิจิตรภัทรการ
คุณคาทาง
ประวัติศาสตร

1. เปนเครื่องแสดงใหเห็นถึงสภาพสังคม วิถีชีวิต
และระบบคิดของคนลานนาในอดีต
2. เปนเครื่องแสดงถึงความเปนเอกลักษณทางชาติ
พรรณวรรณา

1. บทบาทหนาที่ คติความเชื่อและพิธีกรรมและ
กระบวนการถายทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับกลอง
ปูจา

เอกสาร
1. ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม
2. ตํานานมูลศาสนา
3. ตํานานจามเทวีวงศ
4. ตําราวาดวยเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับ
โหราศาสตรและไสยศาสตร ฉบับ
ภิกษุเทพิน ปริวรรตโดย
สุรสิงหสํารวม ฉิมพะเนาว(2526)
ผูใหขอมูล
- มงคล เสียงชารี - ศักดิ์ รัตนชัย
- ปราการ ใจดี - มาณพ ยาระณะ

คุณคาทาง
สุนทรียศิลป

1. คุณคาทางศิลปะ
1.1 ลักษะกลองปูจา
1.2 ลวดลายบนกลองปูจา
2. คุณคาทางวรรณกรรม
3. คุณคาทางดนตรี

1. คุณคาทางศิลปะเกิดจาก
1.1 การผูกกลองตามหลักความเชื่อเรื่องบทบาทหนา
ที่และที่มากลองปูจา โดยลักษณะความสวยงาม
และการสื่อความหมายอธิบายแนวคิดคติความ
เชื่อเรื่องกลองปูจากับศาสนา
1.2 ลวดลายบนตัวกลองแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตของ
คนในชุมชนที่เนนในเรื่องการเกษตรกรรมเพื่อ
การดํารงชีพ
2. คุณคาทางวรรณกรรมในบทสวดทางพิธีกรรม คติ
ความเชื่อเรื่องโฉลกกลองปูจา คํากลาวในการ
ถวายกลองปูจาและคํากลอนที่ทองแทนทํานอง
กลองปูจา
3. คุณคาทางดนตรีเกิดจากลักษณะของกลอง ปูจาที่
เปนกลองชุดที่มีเสียงแตกตางกันของกลองที่ผูก
กันเปนชุด

การศึกษาภาคสนาม (สํารวจกลองปูจา)
เอกสาร
1. นพดล ศรีทอง (2537)
2. สารานุกรมวัฒนธรรมภาค
เหนือ(2542)
3. ตําราวาดวยเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับ
โหราศาสตรและไสยศาสตร ฉบับ
ภิกษุเทพิน ปริวรรตโดย
สุรสิงหสํารวม ฉิมพะเนาว(2526)
5. วรรณกรรมทองถิ่นเรื่องอุสาบารส
(ม.ป.ป.)
6. ตํานานจามเทวีวงศ(ม.ป.ป)
7. วรรณกรรมทองถิ่นเรื่องก่ํากาดํา
(ม.ป.ป.)
ผูใหขอมูล
- มงคล เสียงชารี - มาณพ ยาระณะ
- ศักดิ์ รัตนชัย
- ปราการ ใจดี
- ชางทํากลอง 1 - ชางทํากลอง 2
- บุญสง ศิริฤทธิจันทร
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ตารางที่ 2 กระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในอดีต
กระบวนการถายทอด
1. จุดมุงหมาย

เนื้อหาในการถายทอด
1. เพื่อความอยูรอดและใชในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อพิธีกรรมและคติความเชื่อในสังคม
3. เพื่อการบันเทิง

แหลงอางอิง
ผูใหขอมูล
- หลวง คําพิชัย - ปราการใจดี
- ศักดิ์ รัตนชัย - มาณพ ยาระณะ
- มงคล เสียงชารี - สม วิชัยมูล
- บุญปน อินตะเสน
- พระราชคุณาภรณ
- บุญสง ศิริฤทธิจันทร

2. ผูทําการถายทอด

ผูทําการถายทอด มีคุณสมบัติสําคัญ ดังนี้
1. ผูตองการสืบทอดวัฒนธรรมกลองปูจา
2. เพศชาย เปนผูอาวุโส ไมจํากัดอายุ
ผูทําการถายทอดในอดีตประกอบดวย
1. พระสงฆ
2. ครูชาวบาน
ผูรับการถายทอด ตองเปนผูที่มีคุณสมบัติที่
สําคัญ 2 ประการคือ
1. เปนผูที่สนในและตองการสืบทอดวัฒน
ธรรมกลองปูจาใหอยูในชุมชน
2. เปนเพศชาย โดยไมจํากัดอายุ
ผูรับการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในอดีต
ประกอบไปดวย
1. สามเณรภายในวัด
2. ชาวบานทั่วไปที่สนใจเรื่องวัฒนธรรม
กลองปูจา

ผูใหขอมูล
- มาณพ ยาระณะ
- ปราการ ใจดี
- พระราชคุณาภรณ
- หลวง คําพิชัย

3. ผูรับการถายทอด

4. ความรูที่ถายทอด

1. องคความรูดานการบรรเลงกลองปูจา เพื่อ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน ประกอบดวย
ทักษะดานการบรรเลงกลองปูจาดังตอไปนี้
1.1 ทักษะการจับไมตีกลอง
1.2 ทักษะการเคาะจังหวะ
1.3 ทักษะการไลเสียงลูกตุบ
1.4 ทักษะการตีไลทํานองเพลง
1.5 ทักษะการบรรเลงกลองปูจาและ

ผูใหขอมูล
- ศักดิ์ รัตนชัย - ปราการ ใจดี
- หลวง คําพิชยั - มงคล เสียงชารี
- มาณพ ยาระณะ
- พระราชคุณาภรณ
- บุญปน อินตะเสน

ผูใหขอมูล
- พระราชคุณาภรณ
- มาณพ ยาระณะ
- บุญสง ศิริฤทธิจันทร
- มงคล เสียงชารี - หลวง คําพิชัย
- ปราการ ใจดี
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ทักษะการประสมวงกับเครื่องดนตรี
2. องคความรูเรื่องคติความเชื่อ พิธีกรรมเกี่ยว
กับกลองปูจา อันประกอบไปดวย
2.1 ลักษณะสําคัญของกลองปูจา
2.2 ชื่อและที่มาของกลองปูจา
2.3 ตํานานของกลองปูจา
2.4 พิธีกรรมและความเชื่อเรื่องการสราง
กลอง
2.5 พิธีกรรมและความเชื่อเรื่องการถวาย
กลอง
2.6 พิธีกรรมและความเชื่อเรื่องการใชกลอง
5. วิธีการถายทอด

1. ครูทําหนาที่พิจารณาศิษย
2. ทําพิธีไหวครู
3. ฝกทักษะในการบรรเลง รวมกับการถาย
ทอดคติความเชื่อในเรื่องพิธีกรรมและคติ
ความเชื่อในวัฒนธรรมกลองปูจา

ผูใหขอมูล
- พระราชคุณาภรณ
- มาณพ ยาระณะ
- หลวง คําพิชัย - ปราการ ใจดี
- มงคล เสียงชารี

6. ระยะเวลาและรูป
แบบการถายทอด

1. เปนการศึกษาตามอัธยาศัย โดยไมมีกําหนด
ระยะเวลาที่ชัดเจนแนนอน โดยขึ้นอยูกับ
วิจารณญาณของผูทําการถายทอดและความ
ประพฤติปฎิบัติตนของผูรับการถายทอด

ผูใหขอมูล
- พระราชคุณาภรณ
- มาณพ ยาระณะ
- หลวง คําพิชัย - ปราการ ใจดี
- มงคล เสียงชารี

7. สื่อที่ใชในการถาย
ทอด

1. สื่อบุคคล ไดแก ครูผูทําการถายทอด
2. สือ่ วัสดุอุปกรณ ไดแก กลองปูจา

ผูใหขอมูล
- พระราชคุณาภรณ
- มาณพ ยาระณะ
- หลวง คําพิชัย - ปราการ ใจดี
- มงคล เสียงชารี

8. การวัดประเมินผล

1. การวัดและประเมินผลทําในทุกขั้นตอน
โดยมีหลักในการวัดผล 2 ประการคือ
1.1 ดานทักษะการบรรเลงกลองปูจา โดย
สามารถบรรเลงกลองปูจาในทํานองเพลง
ตางๆไดอยางถูกตอง
1.2 การประพฤติ ปฏิบัติตน โดยตองเปนผูที่

ผูใหขอมูล
- พระราชคุณาภรณ
- มาณพ ยาระณะ
- หลวง คําพิชัย - ปราการ ใจดี
- มงคล เสียงชารี
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ประพฤติ ปฏิบัติตนอยูในกรอบของศีล
ธรรม (ศีล 8)

บทที่ 5
คุณคาและกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในปจจุบัน

กลองปูจาในวัฒนธรรมลานนาในปจจุบัน
วั ฒ นธรรมกลองปู จ าเป น วั ฒ นธรรมหนึ่ ง ที่ ผู ก พั น กั บ วิ ถี ชี วิ ต ชาวล า นนามาช า นาน
วัฒนธรรมกลองปูจาในอดีตมีบทบาทหนาที่ในทางสังคมและศาสนาที่สําคัญ กลองปูจาถือไดวา
เป น กลองที่ มี ค วามสํ าคั ญ ของชุ ม ชนในทุ ก ด าน ชาวล า นนาในอดี ต นั้ น จะรั บ รู ถึ ง วั ฒ นธรรม
กลองปูจาตั้งแตเมื่อแรกเกิดและดํารงอยูในชุมชนของคนลานนาดังคํากลาวที่วา
“…กลองปูจานี้หนา ยายไดยินมาตั้งกะเปนละออนละเนอ ฮูเรื่องก็
ไดยินเสียงกลองวัดหละ ตอนเปนละออนเปนบถามาสอนวาตีจะอี้เปนอะหยัง
ทํานองนี้ตียะหยังมันฮูคนเดียว กึดผอหลอก็มนั ไดยินตึงวัน วันโกน วันพระ
เปนก็ตีเฮาก็หันอีปออีแมเฮาเกียมคัวไปวัดกา หันเปนไปยะการตี่วัดกา เปน
ละออนถาเปนตีตุม ตุม ตุม แมเฒาเปนก็เอิ้นหละไปผอที่วัดโหละ เปนมีการ
หยัง บาถามาสอนนะ ฮูคนเดียว…”
(“…กลองปูจา ยายไดยินมาตั้งแตเปนเด็ก จําความไดก็ไดยินเสียง
กลองวัดแลว ตอนเปนเด็กเขาไมสอนหรอกวาตีแบบนี้หมายความวาอยางไร
ทํานองนี้ตีอยางไร มันรูดวยตัวเอง คิดดูสิกม็ ันไดยินทุกวัน วันโกน วันพระ
เขาก็ตี เราก็เห็นพอ แมเราเตรียมของไปวัดหรือเห็นทําไปทํางานสาธารณะ
ประโยชนที่วัด เปนเด็ก ถาเขาตี ตุม ตุม ตุม ยายก็จะสั่งวา ไปดูที่วัดสิ เขามี
งานอะไร ไมตองสอนหรอก รูดวยตัวเอง…”)
(บุญศรี ไชยมงคล, สัมภาษณ 23 มิถุนายน 2546)
กลองปูจานั้นในอดีตถือไดวาเปนกลองที่มีความสําคัญตอวิถีชีวิตในชุมชน บทบาทหนาที่
ของกลองปูจาที่มีตอสังคมเปนกลไกสําคัญประการหนึ่งซึ่งทําใหวัฒนธรรมกลองปูจาดํารงอยูใน
สังคมลานนา วัฒนธรรมกลองปูจาไดหยุดชะงักลงในราวปพ.ศ. 2485 ในคราวสงครามโลกครั้งที่ 2
ที่ไดมีการออกประกาศใหงดใชเสียงสัญญาณกลองปูจาภายในชุมชนเพื่อปองกันกันการรบกวน
เสียงสั ญ ญาณจากภาครัฐ จึงเป น จุด เริ่มตน ของการลมสลายของวัฒ นธรรมกลองปู จาในสั งคม
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ลานนา ตอมาในภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดบทบาทหนาที่ของกลองปูจาไดลดทอน
บทบาทลง เนื่องจากระยะเวลาสงครามโลกครั้งที่ 2 ยาวนานราว 4-5 ปชาวบานในแตละชุมชนเริ่ม
มีการปรับตัวและปรับวิถีชีวิตในการสื่อสารกันภายในชุมชน “… ตอนสงคราม ชาวบานติดตาม
ขาวสารแบบบอกตอกันจนชิน …”(พระราชคุณาภรณ, สัมภาษณ 4 กรกฎาคม 2546) บทบาทหนาที่
ของกลองปูจาจึงเริ่มลดนอยลง ประกอบกับการขยายตัวของการสรางเสียงตามสายเขามาภายใน
ชุมชนทําใหบทบาทกลองปูจาที่สําคัญในฐานะการใหอาณัติสัญญาณหมดบทบาทภายในชุมชนไป
เมื่อกลองปูจาหมดบทบาทหนาที่ในชุมชนทําใหวัฒนธรรมกลองปูจาบางอยางก็เริ่มสูญ
หายไปพรอมกันโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานคติความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับกลองปูจา ในสวนของ
เทคนิคและวิธีการสรางกลองนั้ นจะพบวาบุคคลที่สําคัญและเปนแกนนําในการสรางและใหคํา
ปรึกษาเรื่องกลองปูจาในปจจุบันหลงเหลืออยูไมมากและบุคคลเหลานั้นไมไดสรางกลองปูจามา
เปนเวลานานดังคํากลาวที่วา
“…กลองเปนบาตี ปอเฒาเปนก็บไดเปนสลายะกลองตวย ก็บหันไผ
ยะแหมเกา เป น ก็บ ไดอูเอยยะหยังหื้ อผมฟ งเนาะ ผมก็เลยบส นใจเรื่องยะ
กลองปูจาหละ ปูนไปฮับงานยะกลองหลวงตี่ละปูนปูน ไดสตังคผมก็เอาเฮาก็
ยะไมยะตอกเนาะ…”
(“…กลองเขาไมตี พอก็ไมไดเปนชางทํากลองดวย ก็ไมเห็นใครทํา
อีก เขาก็ไมไดพูดหรือบอกอะไรใหฟง ผมก็เลยไมสนใจเรื่องทํากลองปูจา
ไปรับงานทํากลองหลวงที่จังหวัดลําพูน ไดเงินผมก็เอา เราก็ทํางานไมเปน
อาชีพ…”)
(ชางทํากลอง2, สัมภาษณ 23 มิถุนายน 2546)
เมื่อบทบาทหนาที่ของกลองปูจาหายไปจากชุมชนอีกสิ่งหนึ่งที่เริ่มสูญหายไปพรอมกัน
คือ คนที่สามารบรรเลงกลองปูจาได มาณพ ยาระณะ ไดกลาวถึงเรื่องนี้วา
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“…กลองมันบาไดใจ คนตี่มันก็บาไดตี่ มันบสําคัญ เปนก็บไดสอน
ไผไวแหม แตละวัดคนตี่ตีก็ตายลง ตายลง ตอนนี้ปอจะบมีเหลือเตาใดแลว
…”
(“…กลองมันไมไดใช คนตีเขาก็ไมไดตี มัน ไมสําคัญ เขาก็ไมได
สอนใครไวอีก แตละวัดคนที่ตีก็ตายไป ตอนนี้แทบจะมีเหลือไมเทาไหรแลว
…”)
(มาณพ ยาระณะ, สัมภาษณ 3 กรกฎาคม 2546)
วัฒนธรรมกลองปูจาในสังคมลานนานั้นจึงหลงเหลือเพียงตัวกลองปูจาที่ยังคงมีการเก็บ
รักษาไวที่วัดภายในชุมชนโดยไมมีการนํามาใชประโยชน คงสถานะเปนเพียงโบราณวัตถุภายใน
วัดเทานั้นดังคํากลาวที่วา
“…กลองปูจาในจังหวัดลําปางนะ กลายเปนพิพิธภัณฑ เปนโบราณ
วัตถุของวัด…”
(ศักดิ์ รัตนชัย, สัมภาษณ 3 กรกฎาคม 2546)
“…อยูกับวัดมันก็เหมือนเครื่องประกอบ มันไมไดใช พระก็ยังตีไม
เปนเลย…”
(บุญสง ศิริฤทธิจันทร, สัมภาษณ 22 เมษายน 2546)
“…สมัยที่เขายังบไดฟนฟู กลองนี้วางกับปน เปอนขี้ฝุน เปอนขี้ดิน
เหี้ยลุมตามลานดิน…”
(…สมัยที่เขายังไมไดฟนฟู กลองนี้วางกับพื้น เปอนฝุน เปอนโคลน
เรี่ยราดอยูตามลานดิน…”)
(มาณพ ยาระณะ, สัมภาษณ 3 กรกฎาคม 2546)
พิธีกรรมและความเชื่อเรื่องกลองปูจาในปจจุบัน
จากการทําการศึกษาถึงคติความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมกลองปูจาในปจจุบัน
พบวาวัฒนธรรมกลองปูจาในสังคมลานนานั้นมีการคงอยูของคติความเชื่อในบางประการและมีการ
เปลี่ยนแปลงคติความเชื่อ พิธีกรรมที่มีความเกี่ยวของกับกลองปูจาอยูหลายสวน จากการศึกษาพบ
วาวัฒนธรรมกลองปูจาในปจจุบันถูกลดทอนบทบาทและขั้นตอนทางความเชื่อและพิธีกรรม ดังนี้
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ความเชื่อเรื่องตํานานกลองปูจา
ตํานานกลองปูจานั้นถือไดวาเปนสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งซึ่งแสดงถึงลักษณะความคิด คติความ
เชื่อและคุณคาทางจิตใจของกลองปูจาที่มีในสังคมลานนา ในปจจุบันเมื่อวัฒนธรรมกลองปูจาลด
บทบาทความสําคัญลงทําใหคติความเชื่อในเรื่อง ตํานานกลอง เริ่มเปลี่ยนแปลงไปผูรับการถาย
ทอดวั ฒ นธรรมกลองปู จาในป จ จุบั น นั้ น มี ค วามเชื่ อ ในเรื่อ งตํ านานกลองปู จาเพี ยงวาเป น ส ว น
ประกอบหนึ่งของประวัติศาสตรเรื่องกลองปูจาในสังคมในอดีตเทานั้นดังคํากลาวของผูรับการถาย
ทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในปจจุบันที่วา
“…ครูก็สอนเรื่องวากลองมันมีที่มาอยางไร เลาใหฟงมันก็สนุกดี แต
คิดวามันเปนแคเรื่องเลาทําใหกลองดูดีขึ้น คงเปนเรื่องจริงไมได…”
(วรษิต จันทรศิริ, สัมภาษณ 16 กันยายน 2546)
“…ผมคิดวา เลาตํานานกลองก็เพื่อใหคนที่เรียนรูจักวาคนสมัยกอน
เขาคิ ด อย างไรเรื่ อ งกลองปู จ า วิ ถี ชี วิ ต เขาผู ก ติ ด กั บ ความเชื่ อ เรื่ อ งเทพเจ า
เพราะกลองมันใชเพื่อศาสนาตองทําใหมีความศักดิ์สิทธิ์มากกวา…”
(สุรพงศ วงศบุตร, สัมภาษณ 18 กันยายน 2546)
ความสําคัญของตํานานกลองจึงคงบทบาทเปนเพียงสวนหนึ่งของประวัติความเปนมาของ
กลองปูจาที่แสดงใหเห็นถึงวิธีคิดและวิถีชีวิตของคนในอดีตเพียงเทานั้น
ดานพิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับการสรางกลองปูจา
ในอดีตนั้นในวัฒนธรรมกลองปูจาไดใหความสําคัญกับเรื่องของพิธีกรรมและความเชื่อ
เกี่ยวกับกลองปูจาที่ผูกติดกับเรื่องเทพเจาและพุทธศาสนาเปนอยางมาก ในปจจุบันพบวาพิธีกรรม
และความเชื่อในเรื่องการสรางกลองปูจาไดลดทอนความสําคัญลงสงผลใหขั้นตอนของพิธีกรรมใน
การสรางกลองปูจาเปลี่ยนแปลงไป จากการศึกษาพบวาในปจจุบันนั้นในการเลือกสรรไมเพื่อนํามา
ทํากลองปูจา ดวยไมที่จะนํามาใชเปนไมที่มีขนาดใหญและเปนตนไมที่อยูในความคุมครองภายใต
พระราชบั ญ ญั ติป าไม โดยจัด เป น ต น ไม คุมครองประเภท ก ในการตั ด หรือแปรรูป ต องไดรับ
อนุญาตจากกรมปาไมทําใหในการตัดไมมาเพื่อนํามาสรางกลองปูจาในปจจุบันลดทอนความเชื่อใน
เรื่องการเลือกสรรไมไป ในการศึกษาพบวาในการสรางกลองปูจาชุดลาสุดในจังหวัดลําปาง พบวา
ไมที่นํามาสรางกลองปูจานั้นเปนไมของสวนปา กรมปาไม โดยทางชุมชนและทางวัดติดตอขอซื้อ
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จากกรมปาไม ดังจะเห็นไดจากกระบวนการจัดสรางกลองปูจาชุดลาสุดในจังหวัดลําปางในป 2545
คือที่วัดนาแขม อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ซึ่งพระครูวิจิตรภัทรการ เจาอาวาสวัดนาแขมไดกลาว
ถึงเรื่องนี้กับผูวิจัยวา
“…ของวัดนี้ ไมบตองไปตัดหละ ชาวบานกลัวโดยหยับ เฮาก็เลยขอซื้อ
ไมจากสวนปาแถวแมเมาะนี้แทน เขียนจดหมายขอซื้อเปนไป หลวงเปนก็
ขายหื้อ ทอนหนึ่งก็พอดีกําลังงาม…”
(“…ของวัดนี้ ไมไมตองไปตัดหรอก ชาวบานกลัวโดนจับ เราก็เลยขอซื้อ
ไมจากสวนปาแถวอําเภอแมเมาะนี้แทน เขียนจดหมายขอซื้อเขา ทางราชการ
ก็ขายใหทอนหนึ่งก็พอดีกําลังสวย…”)
(พระครูวิจิตรภัทรการ, สัมภาษณ 23 มิถุนายน 2546)
จากกรณีนี้ทําใหผูวิจัยพบวาพิธีกรรมในการตัดไมมาเพื่อสรางกลองปูจา จึงตัดทอนขนาด
และองคประกอบของพิธีกรรมลง โดยในการสรางกลองปูจาอยางถูกกฎหมายในปจจุบันพบวา
เมื่อทางราชการทําการชักลากไมมาสงยังบริเวณวัด
เครื่องสังเวยก็ลดทอนขนาดลงเหลือเพียง
ขาวปน กลวยหนวย (ขาวเหนียว 1 ปน กลวยน้ําวา 1 ลูก) และสวยดอกไม(กรวยดอกไม ธูป 3 ดอก
เทียน 1 เลม) เทานั้นแลวใหมัคทายกวัดกลาวขอขมาเทพยดา นางไมและขออนุญาตเสี้ยววัด
(เจาที่ประจําวัด) นําไมเขามาในวัดเทานั้น หลวง คําพิชัยไดกลาวถึงเรื่องของพิธีกรรมการสราง
กลองปูจาในปจจุบันกับผูวิจัยวา
“…ตอนวัดยะ ก็บมียังนัก ตาเอาขาวปน กลวยหนวย สวยดอกไม ตะอั้น
นะ แลวก็ขอสูมาเทวดา นางไม และก็ขอสูมาเสี้ยววัด ขอนําไมมาไววัดตะอั้น
นะ บมีพิธี เพราะมันเปนไมตัดแลวเนาะ เฮาบไดตัดเอง บถากลัวเตาใด…”
(“…ตอนที่วัดทํา ก็ไมมีอะไรมาก ตาเอาขาวเหนียว 1 ปน กลวยน้ําวา 1 ใบ
กรวยใสดอกไม ธูป เทียน เทานั้น แลวก็ขอขมาเทวดา นางไมและก็ขอขมา
พระภูมิเจาที่ประจําวัด ขออนุญาตนําไมวาไวในบริเวณวัดเทานั้น ไมมีพิธี
เพราะมันเปนไมตัดแลวนะ เราไมไดตัดเอง ก็ไมนากลัวเทาใด…”)
(หลวง คําพิชัย, สัมภาษณ 23 มิถุนายน 2546)
ปจจุบันพบวาเมื่อชาวบานไมสามารถที่จะเขาไปตัดไมในปาไดเองและตองใชวิธีการซื้อ
ขายไมจากทางราชการเพื่อนํามาสรางกลองปูจานั้น สงผลใหพิธีกรรมและความเชื่อในเรื่องของการ
คัดสรรไมและการตัดไมลดทอนขั้นตอนและความศักดิ์สิทธิ์ลงไปมาก
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ในปจจุบันพบวากระบวนการจัดสรางตัวกลองนั้นไดเปลี่ยนจากการรวมแรงรวมใจของคน
ในหมูบานมาสูการสรางกลองจากผูเชี่ยวชาญภายในหมูบาน โดยอาจเปนชางทํางานไมในชุมชน
หรือในบางชุมชนนั้นจะมีการจัดจางชางที่มีความรูเรื่องการสรางกลองเปนผูจัดสรางใหแทน
จากการศึกษากระบวนการสรางตัวกลองปูจาพบวามีขั้นตอนและพิธีกรรม รวมไปถึงความเชื่อใน
การสรางกลองเปลี่ยนแปลงไปในหลายขั้นตอน
การสรางกลองปูจาในปจจุบันพบวาเมื่อทําการเผาไมบริเวณเปลือกนอกเพื่อใหมันอยูตัว
แลว ก็จะทําการขุดเอาเนื้อไมออก เพื่อใหไดขนาดตัวกลองตามตองการโดยทั่วไปมักจะทิ้งให
เหลือความหนาจากเปลือกประมาณ 1 นิ้วโดยประมาณ โดยกรรมวิธีการขุดนั้นในปจจุบันไดอาศัย
เครื่องจักรในการขุดเจาะเนื้อไมใหไดขนาดตามตองการ ซึ่งแตกตางจากในอดีตที่จะใชอุปกรณใน
การขุดเนื้อไมอันประกอบไปดวย ขวาน เหล็กเจาะ เหล็กควัก และมีดสําหรับตกแตงเทานั้นดังที่
ชางทํากลองไดกลาววา
“…ตอนสมัยผมเปนละออน ปอเฒาผมยะกลองหนา บมีเครื่องมือหมูนี้
หรอก มีกะมีดอัน ขวานอัน ขอเจาะ ขอควัก ตะอั้นนะ บเดี่ยวนี้ ผมยะไมมา
เปน ซาว สามสิบป จะหื้อยะจะอั้น ผมยะบได เฮามีการนักเนาะ ยังบปอสูแฮง
บไหว…”
(“…ตอนสมัยผมเปนเด็ก พอผมทํากลองนะไมมีเครื่องมือ เครื่องจักรเหลา
นี้หรอก มีแต มีด 1 อัน ขวาน 1 เลม เหล็กเจาะ และเหล็กควักเทานั้นแหละ
เดี๋ยวนี้นะผมทํางานไมมา 20-30 ป จะใหทําแบบเดิม ผมทําไมไดเพราะมีงาน
เยอะแยะตองทํา อีกอยางทําคนเดียวไมไหวหรอก…” )
(ชางทํากลอง1,สัมภาษณ 24 มิถุนายน 2546)
ในดานพิธีกรรมและความเชื่อเรื่องโฉลกกลองและฤกษวันหุมกลองนั้นยังคงขั้นตอนและ
บทบาทดังเดิม และสวนการหุมหนังหนากลองนั้นปรากฏวาไดมีการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมเขา
มามีสวนชวยในการสรางและขึงหนังหนากลองเพื่อใหสามารถสรางกลองใหเสร็จรวดเร็วยิ่งขึ้นโดย
ผสมผสานวิธีการแบบดั้งเดิมและแบบปจจุบันเขาดวยกัน ในปจจุบันพบวามีการใชคอนยางมาชวย
ในการทุบหนาหนังกลองใหหนังอยูตัวและมีเสียงไพเราะและมีการใชหวงเหล็กรัดตัวหนากลอง
เพื่อตรึงหนังหนากลองใหไดขนาดรวมกันกับการตอกแสไมเพื่อตรึงหนังหนากลองใหไดเสียงที่
ไพเราะชางทํากลองไดกลาวกับผูวิจัยวา
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“…ตอนที่ยะ ก็ใชคอนปอนดนะ ตี๋หื้อมันเขาตี่ดี แลวก็ใชวิธีบเกาเอา
แอนบาโอนะ ตุบหนามัน จวยกันตึง2 อยางหนังมันก็เขาตี่โวยขึ้น ใจบาโอ
อยางเดียวหายาก แปง กวาจะเขาตี่ใชเปน 10 แอน…”
(“…ตอนที่ทํา ก็ใชคอนปอนดยางนะ ตีใหมันเขาที่ดี แลวก็ใชวิธี
สมัยเกา เอาลูกสมโอมาทุบหนากลอง ชวยกันทั้ง 2 อยางหนังมันก็เขาที่เร็วขึ้น
ใชสมโออยางเดียวหายาก แพง กวาจะเขาที่ใชเปน 10 ลูก…”)
(ชางทํากลอง 1, สัมภาษณ 24 มิถุนายน 2546)
“…ตอนที่ผมมาชวยขึงหนากลอง ผมก็เอาวิธีการรัดหนังหนากลอง
แบบกลองสมัยใหมเขามาใช ผมทําเหล็กขนาดรอบตัวกลองแมแลวเอาหนัง
มาครอบหนากลองแลวก็ขันรัดหวงเหล็กเพื่อดึงหนังหนากลอง เหมือนใช
เชื อ กขึ งหน ากลองพวกกลองยาว กลองหลวงเพราะผมเคยทํ ามาแล ว ก็ ม า
ประยุกตเอาจะไดเร็วขึ้น…”
(ชางทํากลอง 2 , สัมภาษณ 24 มิถุนายน 2546)
การใชกลองปูจา
ในปจจุบันบทบาทและคติความเชื่อเกี่ยวกับวัฒนธรรมกลองปูจาไดเปลี่ยนแปลงไดทําให
คติความเชื่อในเรื่องการใชกลองปูจาเปลี่ยนแปลงไปในหลายประการ โดยผูที่สามารถบรรเลง
กลองปูจานั้นตองเปนผูที่สามารถกลองปูจาในทํานองตางๆไดโดยลดทอนความสําคัญในเรื่องของ
การดํารงตนทางดานศีลธรรมและจริยธรรมลงดังคํากลาวที่วา
“…ตอนนี้เปนเอาแตคนตี๋ตีกลองจาง บาตองมีศีลมีธรรมยังก็ตี๋ได ตา
ก็บคอยซอบเตาใดสมัยเฮาเฮียนเปนถือเนอะหื้อมีศีลมีธรรมกอน บาเดี่ยวนี้บา
มี เปนเอาแตคนตี่กลองจาง…”
(“…ตอนนี้เขาตองการแตคนที่ตีกลองเปน ไมตองมีศีลธรรมอะไรก็ตี
ได ตาไมคอยชอบเทาไหร สมัยที่ตาเรียนเขาถือนะใหมีศีลธรรมมีจริยธรรม
กอน เดี๋ยวนี้ไมมีแลว เขาเอาแตคนที่ตีกลองเปน…”)
(มาณพ ยาระณะ, สัมภาษณ 3 กรกฎาคม 2546)
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ทํานองเพลงกลองปูจา
ปจจุบันกลองปูจานั้นถูกนํามาใชเพื่อการแสดงและเพื่อการบันเทิง สงผลใหคติความเชื่อ
ในเรื่องการบรรเลงกลองปูจาในทํานองตางๆไมผูกติดกับความเชื่อในเรื่องความสําคัญและความ
ศักดิ์สิทธิ์ของทํานองเพลงตางๆดังเชนในอดีต คงเหลือไวเพียงแตคติความเชื่อที่วาถาไมนํากลอง
ปูจาออกจากวัดไปแสดงที่ตางๆแลว หามตีกลองปูจาเลนภายในวัดเหมือนดังเชนในอดีตดังคํากลาว
ที่วา
“…ตอนนี้กลองปูจาเขานํามาแสดง เอามาตีเพื่อการแสดง ตีทํานอง
ตางๆก็ตีได แตไมใชวาจะตีเลนเปนเรื่อยๆทั้งวัน เพราะอยางไรมันก็เปนสิ่ง
ไมดีตอบานเมือง…”
(ศักดิ์ รัตนชัย, สัมภาษณ 3 กรกฎาคม 2546)

บทบาทกลองปูจาในสังคมลานนาปจจุบัน
ในปพ.ศ. 2544 บริษัทการปโตรเลียมแหงประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ไดรวมกับสมาคม
ชาวเหนือ ในการจัดทําโครงการอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรมทองถิ่นในภาคเหนือขึ้น โดยไดรับ
ความรวมมือจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดใน 8 จังหวัดเขตภาคเหนือตอนบน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
การอนุรักษวัฒนธรรมที่สําคัญในภาคเหนือใหดํารงอยูในสังคมและทําการฟนฟูศิลปวัฒนธรรมที่
คงเหลื อ เพี ย งร อ งรอยของวั ฒ นธรรมให ก ลั บ มาเป น วั ฒ นธรรมที่ ดํ า รงอยู ใ นสั ง คมป จ จุ บั น
(ศักดิ์ รัตนชัย, สัมภาษณ 3 กรกฎาคม 2546) จากการทําการสํารวจและศึกษาถึงวัฒนธรรมทองถิ่น
ในลานนาพบวา วิถีชีวิตชาวลานนานั้นผูกพันอยูกับกลองโดยในทองถิ่นลานนานั้นมีกลองพื้นบาน
อยูหลายประเภท กลองแตละประเภทนั้นยังคงมีการนํามาใชในกิจการงานตางๆอยูเสมอ แตมี
กลองปูจาซึ่งพบวามีกลองประเภทนี้ตั้งอยูในหลายวัดในลานนาและทุกวัดในลานนาจะมีหอกลอง
แตไมมีการใชประโยชนจากกลองประเภทนี้ กลองปูจาซึ่งหายไปจากสังคมลานนาและหลงเหลือ
ไว เพี ย งตั ว กลองปู จ าที่ ไ ม ไ ด นํ ามาใช ป ระโยชน ทางโครงการจึ งได เริ่ม มี แ นวคิ ด ในการฟ น ฟู
วัฒนธรรมกลองปูจาใหกลับมาดํารงอยูในสังคมลานนา(มงคล เสียงชารี, สัมภาษณ 26 พฤศจิกายน)
และพยายามอนุรักษวัฒนธรรมกลองปูจานี้ใหดํารงอยูในสังคมลานนาและเผยแพรวัฒนธรรมกลอง
ปูจานี้ใหสังคมภายนอกไดรูจักกลองปูจามากขึ้น(อัมพิกา จารุสมบัติ, 2545)
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โครงการอนุ รัก ษ และฟ น ฟู วัฒ นธรรมท องถิ่น จึงได ทํ าการสํ ารวจจํานวนกลองปู จาใน
ลานนาทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือซึ่งเปนจังหวัดที่มีวัฒนธรรมคลายกัน โดยไดรับความรวมมือจาก
สภาวัฒนธรรมในแตละจังหวัดทําการสํารวจถึงจํานวนกลองปูจาที่ยังคงหลงเหลืออยูในชุมชน
จากการสํารวจพบวาจังหวัดลําปางเปนจังหวดที่มีกลองปูจาหลงเหลืออยูมากที่สุดโดยมีกลองปูจา
หลงเหลืออยูในวัดในแตละชุมชนนั้นประมาณ 1,300 ใบ ทางโครงการจึงมีความคิดริเริ่มที่จะทํา
การอนุรักษและเผยแพรวัฒนธรรมกลองปูจาในจังหวัดลําปางขึ้น(ศักดิ์ รัตนชัย, 2546)
เมื่ อ โครงการอนุ รั ก ษ แ ละฟ น ฟู วั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น ทํ าการศึ ก ษาถึ งบทบาทหน าที่ ข อง
กลองปูจาในจังหวัดลําปางแลวพบวากลองปูจาในจังหวัดลําปางในปจจุบันไมถูกนํามาใชประโยชน
และไมมีบทบาทในชุมชน ดังนั้นจึงมีการจัดโครงการฟนฟูประเพณีกลองปูจาขึ้นโดยความรวมมือ
ระหวาง บริษัท การปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) รวมกับสมาคมชาวเหนือและสภาวัฒนธรรมจังหวัด
ลําปางเพื่อฟนฟูวัฒนธรรมกลองปูจาในจังหวัดลําปางขึ้น โดยมีการริเริ่มโครงการดวยการเผยแพร
วัฒนธรรมกลองปูจาโดยการจัดโครงการถายทอดความรูเรื่องการบรรเลงกลองปูจาขึ้นและทําการ
เผยแพรวัฒนธรรมกลองปูจาโดยใหความสําคัญกับการบรรเลงกลองปูจาในทํานองตางๆ และจัด
ประกวดการแขงขันการบรรเลงกลองปูจาขึ้นในทุกอําเภอในจังหวัดลําปางและทําการแขงขันการตี
กลองปูจาระดับจังหวัดขึ้น(มติชน, 22 มีนาคม 2545) โดยการแขงขันนั้นมีกําหนดปละ 1 ครั้ง และ
ทําการเผยแพรวัฒนธรรมกลองปูจาใหกับประชาชนไดรูจักกลองปูจา โดยขอความรวมมือไปยัง
หนวยงานในจังหวัดลําปางเพื่อใหมีการประชาสัมพันธและนํากลองปูจาไปแสดงในกิจกรรมตาง
อยางสม่ําเสมอ
จากการศึกษาพบวาบทบาทหน าที่ของกลองปู จาในปจจุบันปรากฎบทบาทที่สําคัญ คือ
บทบาทหนาที่ดานการแสดง โดยกลองปูจาจะถูกนําไปแสดงในงานประจําจังหวัดหรืองานประจํา
อําเภออยางสม่ําเสมอ ดังจะเห็นไดจากในปพ.ศ 2546 ไดมีการจัดการแสดงการบรรเลงกลองปูจา
รวมกับวงดนตรีสากลขึ้น ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2546 เพื่อเปนการเผยแพรวัฒนธรรมกลองปูจา
ในจังหวัดลําปาง(www.aboutlampang.com, 2546) และการจัดการแสดงการบรรเลงกลองปูจาใน
งานประจําจังหวัดทุกครั้ง
กลองปูจาในปจจุบันใหความสําคัญกับการบรรเลงเพื่อประกอบการแสดงมากขึ้น โดยการ
ศึกษาครั้งนี้เมื่อทําการสังเกตกระบวนการในการนํากลองปูจาไปใช(สังเกต,ครั้งที่1วันที่ 15 เมษายน
2545และครั้งที่ 2 วันที่ 2 กุมภาพันธ 2546) พบวามีการนํากลองปูจาไปบรรเลงในสถานที่ตางๆโดย
ไมจําเปนตองบรรเลงที่วัดและในบางครั้งการบรรเลงไมมีจุดมุงหมายในทางพิธีกรรมทางศาสนา
โดยในการบรรเลงแตละครั้งนั้นจะมีรูปแบบการบรรเลงเพื่อการแสดงโดยที่คณะผูบรรเลงกลอง
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ปูจาจะมีชุดเครื่องแตงกายที่เปนแบบ ชัดเจนกลาวคือ จะมีการนุงเสื้อที่ทําดวยผายันตสีขาว นุง
กางเกงสะดอ(กางเกงขายาวพื้นเมือง)สีแดงพับขาใหสั้น และมีการโพกศีรษะดวยผาสีแดงเปนเอก
ลักษณเฉพาะสําหรับคณะผูบรรเลงกลองปูจา ในการบรรเลงกลองปูจาจะมีการใสทว งทาลีลาตางๆ
ประกอบขณะที่ตีกลอง ทํานองเพลงที่นิยมใชในการแสดงจะนิยมบรรเลงใน 2 ทํานองคือ ทํานอง
สะบัดชัยและทํานองสาวเก็บผัก
สาเหตุ สําคัญ อีกประการหนึ่ งซึ่งทําให วัฒ นธรรมกลองปูจาให ความสําคัญ กับเรื่องการ
แสดง เนื่องมาจากแนวคิดที่ตองการเผยแพรวัฒนธรรมกลองปูจาใหประชาชนในจังหวัดลําปางได
รูและคุนเคยกับวัฒนธรรมกลองปูจาไดอยางรวดเร็ว ดังคํากลาวที่วา
“…ถาไมใชวิธีการแสดงใหคนชม อีกนานกวาคนจะรูวาสังคมลานนามี
การตีกลองปูจาในหมูบาน เพราะคนเขาไมรู คนที่เคยไดยินบางคนถาเขาไม
สนใจเขาก็ไมรู เมื่อไมรูก็ไมเลาใหใครฟงหรอก มันจึงตองแสดง คนสวน
ใหญจะไดรูวาอยางนอยมันก็มี ถาสนใจเขาก็จะไดศึกษา…”
(ศักดิ์ รัตนชัย, สัมภาษณ 4 กรกฎาคม 2546)
“…ถาไมมีการพัฒนา วัฒนธรรมตาย…”
(ปราการ ใจดี, สัมภาษณ 30 มิถุนายน 2546)
“…ผมวานะ บทบาทกลองปูจาในปจจุบันมันมุงสูการบันเทิง ไปแสดงชาว
บานเขาถึงจะรูวานี้คือกลองปูจา…”
“…วัฒ นธรรมนะ ถ าไมเคลื่อนไหว มัน จะตาย อนุ รัก ษ อยางเดียวตาย
ตองอนุรักษและพัฒนาควบคูกับไปดวย…”
(บุญสง ศิริฤทธิจันทร, สัมภาษณ22 เมษายน 2546)
แนวคิดหลักจึงใหความสําคัญกับการบรรเลงกลองปูจาเพื่อการแสดงและการบันเทิงโดย
การนํากลองปูจาไปบรรเลงแสดงในสถานที่ตางๆ วัฒนธรรมกลองปูจาในปจจุบัจึงเปนวัฒนธรรม
ที่มุงเนนในเรื่องการบรรเทิง โดยใชกลองปูจาเปนเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งในการบรรเลงประกอบ
การแสดงทางดานวัฒนธรรมทองถิ่น จากการศึกษาพบวาการนํากลองปูจาไปใชในการแสดงครั้ง
แรกในจังหวัดลําปางเริ่มขึ้นเมื่อโครงการอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรมกลองปูจาในจังหวัดลําปาง ได
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จัดงานมหัศจรรยกองปูจาลานนาไทย ขึ้นในระหวางวันที่ 13-15 เมษายน 2546 โดยเปนการจัดงาน
การแสดงการบรรเลงกลองปูจาและการแขงขันการตีกลองปูจาในทํานองตาๆขึ้น ณ สนามกีฬากลาง
จังหวัดลําปาง (มงคล เสียงชารี,สัมภาษณ 26 พฤศจิกายน 2546) ภายหลังทางโครงการอนุรักษและ
ฟนฟูกลองปูจาในจังหวัดลําปางไดมีมติใหมีการดําเนินการจัดการประกวดการตีกลอง ปูจาขึ้นใน
จังหวัดลําปางพรอมทั้ งมีการแสดงการตีกลองปูจาในจังหวัด ลําปางขึ้น ปละ 1 ครั้งภายใตความ
รวมมือของโครงการอนุรักษและฟนฟูกลองปูจาในจังหวัดลําปางภายใตการสนับสนุนขององคกร
ภาครัฐและเอกชนภายในจังหวัดลําปาง โดยในปพ.ศ. 2546 ไดจัดใหมีการแขงขันตีกลองปูจาและ
การแสดงการตีกลองปูจารวมกับวงดนตรีสากลขึ้นในวันที่ 1-3 กุมภาพันธ 2546 ณ สนามกีฬากลาง
จังหวัดลําปาง (บุญสง ศิริฤทธิจันทร, สัมภาษณ 22 เมษายน 2546)
คุณคาวัฒนธรรมกลองปูจาที่มีตอชุมชนในปจจุบัน
วัฒนธรรมกลองปูจาในปจจุบันนั้นถือไดวาเปนชวงระยะเวลาของการฟนฟูวัฒนธรรม
กลองปูจาใหกลับมาดํารงอยูในสังคมลานนา จากแนวคิดและวิธีดําเนินการในการอนุรักษและฟน
ฟูกลองปูจาในจังหวัดลําปางทําใหปจจุบันวัฒนธรรมกลองปูจามีบทบาทในสังคมลานมาอีกครั้ง
วัฒนธรรมกลองปูจาในปจจุบันนั้นพบวามีการเปลี่ยนบทบาทหนาที่ในชุมชนไปแตคงคุณคาของ
วัฒนธรรมกลองปูจาดั้งเดิมไวในหลายประการ จากการศึกษาพบวาคุณคาของวัฒนธรรมกลองปูจา
ในปจจุบันประกอบไปดวยคุณคาดานตางๆดังนี้
คุณคาทางดานจิตใจ
วัฒนธรรมกลองปูจาในปจจุบันพบวาบทบาทและสถานะของกลองปูจาที่มีตอสังคมได
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่วัฒนธรรมกลองปูจาดํารงอยูในสถานะวัฒนธรรมที่สําคัญตอชุมชนทั้ง
ทางดานกิจการทางอาณาจักรไมวาจะเปนการตีเพื่อใหอาณัติสัญญาณภายในชุมชนหรือตีเพื่อเปน
การแจงขาวและทางดานการศาสนาโดยเปนการตีเพื่อประกอบพิธีกรรมตางๆไดเปลี่ยนแปลงไป
จากการศึกษาพบวาบทบาทหนาที่ของกลองปูจาในสังคมลานนาในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเปนการ
ตีเพื่อการแสดงและสรางความบันเทิง จากการศึกษาพบวาคุณคาของวัฒนธรรมกลองปูจาทางดาน
จิตใจในปจจุบันคือการรูสึกภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประจําทองถิ่นที่มีเอกลักษณในดานการแสดง
ดังคํากลาวที่วา
“…กลองปูจาเปนกลองที่เปนเอกลักษณของลานนา เวลาผมไปแสดง
ที่ไหนก็ภูมิใจวาไดนําวัฒนธรรมของลานนาไปแสดงใหคนอื่นเขารูจัก…”
(วรษิต จันทรศิริ, สัมภาษณ 17 กันยายน 2546)
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คุณคาทางดานจิตใจที่พบนั้นเปนคุณคาในความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประจําทองถิ่นซึ่ง
เปนคุณคาทางดานจิตใจแตจากการศึกษาพบวาวัฒนธรรมกลองปูจาในปจจุบันมีคุณคาทางดาน
จิตใจที่แฝงอยูในเรื่องของการใชกลองปูจาคือคุณคาทางดานจิตใจที่กอใหเกิดความรักในศิลปวัฒน
ธรรมพื้นบาน ซึ่งจะเกิดจากการรับการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาโดยเฉพาะในดานการบรรเลง
กลองปูจาซึ่งสงผลทางดานจิตใจใหผูเรียนรูสึกเห็นถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรมพื้นบานและสนใจ
ที่จะรับการถายทอดในแขนงวิชาอื่นๆดังคํากลาวของผูรับการถายทอดที่วา
“…พอมาเรี ย นกลอง ผมก็ ช อบและเริ่ ม สนใจที่ จ ะเรี ย นพวก
วัฒนธรรมพื้นบานอีกหลายอยาง ตอนนี้ก็เลยมาเรียนพวกฟอนดาบ ฟอนเจิง
ดวย…”
(มานิต ศุขจรัส, สัมภาษณ 19 กันยายน 2546)
คุณคาทางดานรางกาย
ในการรับการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในปจจุบันนั้นพบวามีการถายทอดองคความรู
ในเรื่องทาทางประกอบการตีเพื่อใชในการแสดง การถายทอดองคความรูในดานทาทางประกอบนี้
เปนเสริมสรางสมรรถภาพรางกายของผูรับการถายทอดใหไดเคลื่อนไหวในทาทางตางๆ ประกอบ
กับการฝกในการใชกําลังแขนในการตีกลองปูจาในทํานองตางๆ สงผลใหผูเรียนมีสภาพรางกายที่
แข็ ง แรงและมี ค วามคล อ งแคล ว ว อ งไวมากขึ้ น และจากการทํ าการศึ ก ษาในเรื่ อ งการบรรเลง
กลองปูจาในทํานองตางๆนั้นสงผลใหผูเรียนมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น อีกดวยดังคํากลาวของผูรับการถาย
ทอดที่กลาวกับผูวิจัยวา
“…มาตีกลองนี้เหมือนผมไดออกกําลังดวย เพราะครูเขาใหใสทาทางใน
การตีเขาไปดวย ตีไปโยกไป ตอนแรกก็สนุกแตตอนหลังรูสึกวารางกายมัน
กระฉับกระเฉงขึ้น ไดเหงื่อ นอนหลับสบายขึ้น…”
(สุพจน เขียวคําจันทร, สัมภาษณ 18 กันยายน 2546)
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คุณคาทางดานสังคม
วัฒนธรรมกลองปูจาในปจจุบันพบวามีการเปลี่ยนแปลงบทบาทหนาที่ทําใหบทบาทหนาที่
ทางสังคมลดลงไปดวยคุณคาของวัฒนธรรมกลองปูจาในสังคมจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามบทบาท
และสถานะของกลองปูจาดังนี้
1. คุณคาในฐานะเปนสัญลักษณทางดานศิลปวัฒนธรรมของชุมชน
คุณคาทางดานสังคมของวัฒนธรรมกลองปูจาในปจจุบันนั้นเปนคุณคาที่เกิดขึ้นเนื่อง
จากบทบาทและสถานะของวัฒนธรรมกลองปูจาที่เปลี่ยนแปลงไป วัฒนธรรมกลองปูจานั้นถูกนํา
มาใชเพื่อเปนการแสดงทางดานศิลปวัฒนธรรมประจําทองถิ่น คุณคาของวัฒนธรรมกลองปูจาจึง
เปนคุณคาที่แสดงใหเห็นถึงลักษณะของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบานลานนาที่สืบทอดกับมาเปน
ระยะเวลาที่ยาวนานและเปนเอกลักษณทางดานวัฒนธรรมในสังคมลานนาที่ผูกติดกับเรื่องของพิธี
กรรมและความเชื่อทางศาสนาเปนสําคัญดังคํากลาวที่วา
“…กลองปูจานี้เปนกลองของลานนา เวลาผมไปแสดงก็เหมือนผมไปทํา
ใหคนอื่นรูจักลานนา รูจักลําปาง…”
(สุพจน เขียวคําจันทร, สัมภาษณ 18 กันยายน 2546)
“…กลองปูจาเปน กลองที่เปน เอกลักษณ ของลานนา เวลาผมไปแสดงที่
ไหนก็ภูมิใจวาไดนําวัฒนธรรมของลานนาไปแสดงใหคนอื่นเขารูจัก…”
(วรษิต จันทรศิริ, สัมภาษณ 17 กันยายน 2546)
2. คุณคาในฐานะวัฒนธรรมที่ประสานความสัมพันธในชุมชน
คุณคาที่สําคัญทางสังคมของวัฒนธรรมกลองปูจาดานหนึ่งที่ไมเปลี่ยนแปลงไปจาก
อดีตนั้นคือคุณคาของวัฒนธรรมกลองปูจาในฐานะวัฒนธรรมที่ประสานความสัมพันธในชุมชน
จากการศึกษาพบวารูปแบบความสัมพันธในมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้
2.1 ความสัมพันธระหวางชาวบานกับชาวบาน
รูปแบบความสัมพันธระหวางชาวบานกับชาวบานในชุมชนในปจจุบันนั้นเปนไป
ในลักษณะการรวมมือรวมใจกันในการทํากิจกรรมที่มีสวนเกี่ยวของกับวัฒนธรรมกลองปูจา อาทิ
การรวมแรงรวมใจกับบริจาคทุนทรัพยและแรงกายในการสรางกลองปูจาถวายวัดในชุมชนที่ยงั คง
รูป แบบความสามั คคี รวมแรงรวมใจกัน ดังเชน ในอดีต หรือการรวมกั น แสดงความคิด เห็ น และ
บริจาคทรัพยเพื่อสนับสนุนทีมผูบรรเลงกลองปูจาประจําชุมชนเพื่อการแขงขันตีกลองปูจาในระดับ
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อําเภอและระดั บ จั งหวั ด วั ฒ นธรรมกลองปู จ าเป น วัฒ นธรรมที่ รวบรวมคนภายในให เข าร ว ม
กิจกรรมภายในชุมชนไดเปนอยางดีอันเนื่องมาจากความเชื่อดังเดิมที่วาการสรางบุญในการถวาย
กลองหรือสรางกลองนั้นตองอาศัยแรงบุญจากหลายคนจึงทําใหกิจกรรมที่มีวัฒนธรรมกลองปูจา
เปนสื่อนั้นจึงเปนกิจกรรมที่ชาวบานในแตละชุมชนใหความสนใจและเขารวมสม่ําเสมอ
2.2 ความสัมพันธระหวางวัดกับชุมชน
วัฒนธรรมกลองปูจานั้นเปนวัฒนธรรมที่ผูกยึดใหองคกรทางศาสนาและองคกร
ทางสังคมไดมีสวนรวมในกิจกรรมรวมกันตลอดมา ในปจจุบันพบวาแมบทบาทของกลองปูจาใน
ฐานะเครื่องมือสื่อสารภายในชุมชนนั้นหมดไปรูปแบบความสัมพันธระหวางวัดกับชุมชนนั้นยังคง
อยู อั น เนื่ องมาจากวัด ยังคงเป น ศูน ยกลางในการประกอบกิจกรรมภายในชุ มชน ประกอบกั บ
คติความเชื่อที่วากลองปูจานั้นไมสามารถที่จะนําไปตั้งภายนอกวัดได ดังนั้นหากมีการฝกซอมการ
ตีกลองปูจาในแตละชุมชนจึงตองขอความรวมมือในการฝกซอมที่วัด รูปแบบความสัมพันธที่เกิด
ขึ้นจึงเปนการพึ่งพาอาศัยกันกลาวคือการที่วัดไดอนุญาตใหใชพื้นที่และกลองปูจาของวัดในการฝก
ซอมและนําไปแขงขันและผูที่มาใชกลองในการฝกนั้นก็จะประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน
ภายในวัดเปนการตอบแทน หรือผูที่มาทําการฝกการบรรเลงกลองนั้นก็จะทําหนาที่ในการตีกลอง
ปูจาใหกับวัดเมื่อมีกิจการหรืองานสําคัญของวัด
2.3 ความสัมพันธระหวางองคกรภายนอกชุมชนกับชุมชน
รูปแบบความสัมพันธนี้เปนรูปแบบความสัมพันธที่เกิดขึ้นใหมในปจจุบันอันเนื่อง
มาจากการที่โครงการอนุ รักษและฟนฟูกลองปูจาในจังหวัดลําปาง อันเกิดขึ้น จากความรวมมือ
ระหวางจังหวัดลําปาง สภาวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง สมาคมชาวเหนือ และบริษัท การปโตรเลียม
แหงประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ไดริเริ่มโครงการนี้ขึ้นทําใหเกิดรูปแบบความสัมพันธระหวาง
องคกรภายนอกชุมชนกับชุมชนในจังหวัดลําปางเพื่อรวมกันถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาใหดํารง
อยูในสังคมลานนา
จากรูปแบบความสัมพันธดังกลาวนั้นเปนขอยืนยันไดเปนอยางดีวา วัฒนธรรมกลองปูจา
ในปจจุบันในมีคุณคาทางสังคมในดานการเปนวัฒนธรรมที่ประสานความสัมพันธในชุมชนไดเปน
อยางดี คุณคาทางดานสังคมของวัฒนธรรมกลองปูจาจึงเปนคุณคาที่มีทั้งการเปลี่ยนแปลงไปใน
ดานบทบาทและสถานะการใช กลองปู จาในชุม ชนและคุณ คาที่ ยังคงอยูแ ละเพิ่ ม บทบาทความ
สัมพันธภายในสังคมลานนามากขึ้น
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3. คุณคาในฐานะปจจัยในการเพิ่มบทบาทและสถานะทางสังคม
ในปจจุบันพบวาวัฒนธรรมกลองปูจากําลังไดรับความสนใจจากผูคนในสังคมลานนา
ดังนั้นผูที่สามารถแสดงและบรรเลงกลองปูจาและผูที่มีความรูเรื่องวัฒนธรรมกลองปูจา จะไดรับ
ความสนใจและไดรับโอกาสในการไปแสดงหรือเผยแพรยังสถานที่ตางๆ สงผลใหผูที่มีความรู
เรื่องกลองปูจาไดรับการยอมรับและยกยองจากคนในสังคมวาเปนผูที่อนุรักษวัฒนธรรมพื้นบาน
ลานนา และในบางครั้งหากไดมีการถายทอดความรูเรื่องวัฒนธรรมกลองปูจาใหกับชาวบานใน
ชุมชนจะไดรับการยกยองใหเปนครูในชุมชนอีกดวยดังคํากลาวที่วา
“…ตอนนี้ก็สอนใหคนในหมูบานเขาตีกลองปูจาเปน เขาจะไดเปนคนถาย
ทอดตอในหมูบาน เดี๋ยวนี้จากคนธรรมดากลายเปนครูไปหลายคน เดี๋ยวนี้
เวลาไปถามถึงก็ตองเรียกครูนั้นครูนี้ มีคนนับถือเยอะ…”
(มงคล เสียงชารี, สัมภาษณ 20 มิถุนายน 2546)
จากการศึกษาพบวาคุณคาทางสังคมของวัฒนธรรมกลองปูจาในฐานะเปนปจจัยในการ
เพิ่มบทบาทและสถานะทางสังคมนั้นปจจุบันพบวานักเรียนที่มีความสนใจและทําการศึกษาในเรื่อง
วัฒนธรรมกลองปูจาโดยเฉพาะการบรรเลงกลองปูจานั้นนําความรูและโอกาสที่ไดแสดงยังสถานที่
ตางไปใชเพื่อการสมัครเขาศึกษาตอตามสถาบันการศึกษาตางๆมากขึ้น ดังคํากลาวที่วา
“…เรี ย น นี้ ก็ ไ ด ป ร ะ โ ย ช น เว ล า นี้ ผ ม ก็ ไ ป ส มั ค ร เรี ย น ต อ ที่
ม.ช.(มหาวิทยาลัยเชียงใหม) ก็ไปสมัครสอบโครงการ เขารับคนที่มีความรู
เรื่องวัฒนธรรมพื้นบานจะเขาเรียนวิจิตรศิลป…”
(พิพัฒน เสียงชารี, สัมภาษณ 16 กันยายน 2546)
“…เคยไปแสดงเมืองนอกดวย ไปหลายประเทศ เอาวิชาพวกนี้ที่ตาสอนไป
แสดง สนุกมากไดไปเมืองนอกดวย…”
(วรษิต จันทรศิริ, สัมภาษณ 16 กันยายน 2546)
คุณคาทางดานเศรษฐกิจ
คุณคาทางดานเศรษฐกิจของวัฒนธรรมกลองปูจาในปจจุบันเปนคุณคาที่เพิ่มเติมขึ้นจากใน
อดีตอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วิถีชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปจนทําให
ขั้นตอนและความเชื่อในเรื่องวัฒนธรรมกลองปูจาเปลี่ยนแปลงไป คุณคาทางดานเศรษฐกิจของ
วัฒ นธรรมกลองปู จ าจึ งมี ค วามสํ าคั ญ มากขึ้ น โดยป จ จุ บั น พบว าในวั ฒ นธรรมกลองปู จาใน
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หลายสวนในมีคุณคาทางดานเศรษฐกิจ ในการสรางกลองปูจาในปจจุบันเปนการวาจางใหผูที่มี
ความชํานาญในการสรางกลองทําหนาที่สรางกลองเพื่อมาถวายวัดโดยในการสรางกลองปูจาแตละ
ครั้งนั้นผูสรางกลองจะไดรับคาตอบแทนไมต่ํากวา 50,000 บาทซึ่งเปนรายไดที่เพียงพอตอการดํารง
ชีพประมาณ 6-8 เดือนทําใหมีผูใหความสนอยากที่จะประกอบอาชีพนี้มากขึ้นอันเนื่องมาจากมี
ตนทุนในการผลิตที่ต่ําและไดคาฝมือแรงงานสูง คุณคาทางดานเศรษฐกิจที่สําคัญอีกประการหนึ่ง
คือรายไดจากการแสดงการบรรเลงกลองปูจา จากการศึกษาครังนี้พบวาในปจจุบันพบวามีความ
นิยมที่จะนําการแสดงการบรรเลงกลองปูจาออกไปแสดงตามงานตางๆภายในจังหวัดลําปางและ
จังหวัดใกลเคียงโดยผูแสดงจะมีรายไดเฉลี่ยตอการแสดงแตละครั้งประมาณ 300 –800 บาทตอคน
(นักแสดง, สัมภาษณ 10 เมษายน 2546) ทําใหคุณคาทางเศรษฐกิจเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหมีผูสนใจ
เขารวมประกอบกิจการเกี่ยวกับวัฒนธรรมกลองปูจา
คุณคาทางประวัติศาสตร
วัฒนธรรมกลองปูจาเปนวัฒนธรรมที่ดํารงอยูในสังคมลานนมาชานานและมีพัฒนาการ
ของวัฒ นธรรมที่สําคัญในหลายครั้ง วัฒ นธรรมกลองปูจาจึงคงเปนวัฒ นธรรมที่มีคุณ คาในเชิง
ประวัติศาสตรความเปนมาที่สามารถอธิบายถึงลักษณะและวิถีชีวิตในสังคมลานนาในแตละชวง
เวลาไดเปนอยางอาจกลาวไดวาคุณคาทางประวัติศาสตรของวัฒนธรรมกลองปูจานั้นคือการบอก
เลาถึงเรื่องราวความเปนมา วิถีชีวิตและความเชื่อของในสังคมลานนาไดเปนอยางดีซึ่งคุณคาในดาน
นี้เปนคุณคาที่คงอยูและไมเปลี่ยนแปลงแนวคิดจากคุณคาทางประวัติศาสตรดังเชนในอดีต
คุณคาทางสุนทรียศิลป
คุณคาทางสุนทรียศิลปของวัฒนธรรมกลองปูจานั้นยังคงคุณคาเหมือนในอดีต กลาวคือ
เปนคุณคาทางสุนทรียศิลปทางดานศิลปะ ดานดนตรีและดานวรรณศิลปเชนเดียวกับในอดีต จาก
การศึกษาพบวาคุณคาทางสุนทรียศิลปที่เพิ่มขึ้นคือ สุนทรียศิลปทางดานนาฎศิลป โดยวัฒนธรรม
กลองปูจาในปจจุบันนี้พบวามีการบรรจุทาทางการรายรําประกอบการแสดงกลองปูจาเพิ่มขึ้นเพื่อ
สรางความสนุกสนานเราใจในการแสดงและเพื่อเปนการดึงดูดใหคนสนใจที่จะรับชมการแสดง
กลองปูจามากขึ้นดังคํากลาวที่วา
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“…ลีลาทาทางที่ใสเขาไปในการตีกลองปูจา มันก็ทําใหดูนาสนใจขึ้นคนดู
เขาก็ไมเบื่อ ใสลีลาเขาไป ทาทางเขาไป ทําใหเราใจดี…”
(บุญสง ศิริฤทธิจันทร, สัมภาษณ 22 เมษายน 2546)
โดยในการแสดงการบรรเลงกลองปูจาแตละครั้งผูทําหนาที่ในการบรรเลงกลองปูจาจะมี
การรายรําและเคลื่อนไหวประกอบการตีกลองปูจาไปพรอมกับผูทําหนาที่ตีฉาบ โดยจะเปนการ
เคลื่อนไหวที่สัมพันธกันเพื่อใหเกิดจุดสนใจการบรรเลงกลองปูจาในปจจุบัน
กระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในปจจุบัน
จากการศึกษาถึงบทบาทหนาที่ของกลองปูจาในยุคปจจุบันพบวาบทบาทของวัฒน
ธรรมกลองปูจานั้นมุงเนนการแสดงเพื่อการอนุรักษวัฒนธรรมกลองปูจา โดยบทบาทของกลองปู
จาในปจจุบันพบวามีความพยายามที่จะฟนฟูเรื่องการบรรเลงกลองปูจาในทํานองตางๆเพื่อใชใน
การแสดงการบรรเลงกลองปูจา และเพื่อเปนการนําทํานองเพลงตางๆไปใชในพิธีกรรมทางศาสนา
ในแตละชุมชนตอไป รูปแบบการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในจังหวัดลําปางนั้นเปนการถาย
ทอดความรูแบบตามอัธยาศัย โดยกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในจังหวัดลําปางมีวิธี
ในการดําเนินการถายทอดโดยการจัดโครงการอบรมการตีกลองปูจาขึ้นในแตละครั้งมีระยะเวลา
ครั้งละ 2-3 วัน ในวัดที่สําคัญในแตละชุมชน ดังคํากลาวที่วา
“…การเรียนการสอนในลําปางตอนนี้นะ เปนการเรียนแบบเฉพาะ
ชวง ชวงที่มีงานก็สอนทีหนึ่ง…”
(ปราการ ใจดี, สัมภาษณ 30 มิถุนายน 2546)
จุดมุงหมายในการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจา
วัฒนธรรมกลองปูจาจังหวัดลําปางไดมีการพยายามฟนฟูใหดํารงอยูในสังคมลานนาโดย
การใหความสําคัญกับการเรงผลิตบุคคลากรในการบรรเลงกลองปูจาในชุมชน ดังจะเห็นไดจาก
วัตถุประสงคของการฟนฟูวัฒนธรรมกลองปูจาของโครงการอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรมกลองปูจา
ในจังหวัดลําปางดังคํากลาวที่วา
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“…ตอนตี่โครงการเปนมาฝกหื้อ เปนบอกตองเฮงหื้อมีคนตี่กลองจาง
กอน ในแตละบานมีคนตี๋กองปูจาจาง ที่นี้จะตี๋กองตึงวันก็ยะได ละออนหมู
นี้ถามันมักแลวมันตึงเซาะหาประวัติ ตี่มากองปูจาคนเดียวได…”
(“…ตอนที่โครงการเขามาฝกให เขาบอกวาตองเรงใหมีคนที่ตีกลอง
เปนกอน ในแตละหมูบานมีคนตีกลองปูจาเปนแลว ทีนี้ถาจะตีกลองใหเปน
ประจําก็ทําได เด็กเหลานี้ถาเขาสนใจเขาก็สามารถไปศึกษาหาประวัติ ความ
เปนมาของกลองปูจาดวยตัวเองได…”
(หลวง คําพิชัย, สัมภาษณ 23 มิถุนายน 2546)
ในปจจุบันบทบาทวัฒนธรรมกลองปูจานั้นมีบทบาทหลักในดานการแสดงเพื่อเปนการ
อนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในดํารงอยูในชุมชนในวงกวาง วิธีการในการนําเสนอ
วัฒนธรรมกลองปูจาใหกับประชาชนทั่วไปในจังหวัดลําปางไดรับทราบและซึมซับและยอมรับ
วัฒนธรรมกลองปูจาเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตนั้นทําดวยการนําการแสดงการบรรเลงกลองปูจาไป
เผยแพรในจังหวัดลําปางทุกครั้งที่มีงานประจําจังหวัดหรือในงานฉลองพิธีกรรมตางๆภายในชุมชน
นั้นจึงเปนดังนั้นจุดมุงหมายหลักในกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในจังหวัดลําปางพบ
วามีจุดมุงหมายใน 2 ประการคือ
1. เพื่อการฟนฟูและสืบทอดวัฒนธรรมกลองปูจา
กระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในปจจุบันนั้นมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเปน
การฟนฟูและสืบทอดวัฒนธรรมกลองปูจาใหดํารงอยูในชุมชน อันเนื่องมาจากวัฒนธรรมกลอง
ปูจาที่มีคุณคาและความสําคัญตอชุมชนในอดีตนั้นไดสูญหายไปจากชุมชน จุดมุงหมายหลักของ
กระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในจังหวัดลําปางจึงตองการใหมีการถายทอดเพื่อฟนฟู
วัฒนธรรมกลองปูจาใหดํารงอยูในสังคมดังคํากลาวของผูถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาที่วา
“…ตี่ตาสอนกลองปูจานี้ ตาก็อยากหื้อมันอยูเนาะ มันเปนของดี วิชาตรง
นี้มันเปนภูมิปญญาของคนเมือง ถาบมีการสืบทอดมันก็หายไปหมด…”
(“…ตอนที่ตาสอนกลองปูจานี้ ตาก็อยากใหมันคงอยูจริงๆ มันเปนของดี
วิชาตรงนี้มันเปนภูมิปญญาของคนลานนา ถาไมมีการสืบทอดมันก็หายไป
หมด…”)
(มาณพ ยาระณะ, สัมภาษณ 3 กรกฎาคม 2546)
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อีกทั้งเปนการกระตุนใหเยาวชนรุนหลังมีจิตสํานึกและ หวงแหนในวัฒนธรรมอันดี
งามของกลองปูจาเปนสําคัญ เฉลิมพล ประทีปะวณิช ผูวาราชการจังหวัดลําปางไดกลาวถึงเรื่องการ
ฟนฟูและสืบทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในจังหวัดลําปางไววา
“…อยากใหทุกคนดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามและสานตอวัฒนธรรม
การตีกลองปูจาใหอยูคูบานคูเมือง…”
(เฉลิมพล ประทีปะวณิช, 2545)
จุดมุงหมายหลักของกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในจังหวัดลําปางเปน
การถายทอดเพื่อการอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรมกลองปูจาในดํารงอยูในชุมชนเปนสําคัญ
2. เพื่อการแสดง การบันเทิง
บทบาทของวัฒนธรรมกลองปูจาในปจจุบันมีบทบาทหนาที่ที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือเพื่อเปนการ
นํากลองปูจาไปใชในการแสดงเพื่อสรางความบันเทิงในงานตางๆดังคํากลาวที่วา
“…ชวงหลังเริ่มออกมาทางการแสดง บทบาทมันเปลี่ยน ผมคิดวามันนา
จะเปนการแสดงบาง ถาเราไมมีการแสดง วัฒนธรรมตัวนี้ก็ตาย…”
(ปราการ ใจดี, สัมภาษณ 30 มิถุนายน 2546)
“…บทบาทกลองปูจาในปจจุบันมันมุงสูการแสดง การบันเทิงแลว ดูซิตอน
นี้จะตีตอนที่มีงานมีการแสดงเทานั้น…”
(บุญสง ศิริฤทธิจันทร, สัมภาษณ 22 เมษายน 2546)
จุดมุงหมายของการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในจังหวัดลําปางอีกประการหนึ่งคือเพื่อ
สรางนักดนตรีและนักแสดงการบรรเลงกลองปูจาเพื่อการแสดงและการสรางความบันเทิงในแตละ
ชุมชนดังที่ผูทําการถายทอดในปจจุบันไดกลาวกับผูวิจัยวา
“…ถาอนุรักษอยางเดียวศิลปะมันก็ตาย มันจะขาดจุดสนใจ ขาดความเราใจ ความ
สนุกสนาน มันจะกลายเปนวาเขาไมตื่นเตน เขาไมสนใจ การแสดงมันจะทําใหคนสนใจและรับ
เรื่องวัฒนธรรมเร็วขึ้น…”
(บุญสง ศิริฤทธิจันทร, สัมภาษณ 22 เมษายน 2546)
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ทัศนคติของผูถายทอดกลองปูจาเปนสาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่งทําใหจุดมุงหมายการ
ถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจากนอกเหนือจากการถายทอดวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษและการสืบ
ทอดวัฒ นธรรมกลองปูจาในจังหวัดลําปางจึงเปนการถายทอดเพื่อการแสดงและการบั น เทิงใน
ชุมชน ดังนั้นสาเหตุที่ทําใหกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในปจจุบันเกี่ยวของในเรื่อง
ของการถายทอดเพื่อการแสดงและการบันเทิง เนื่องจากกิจกรรมการเผยแพรวัฒนธรรมกลองปูจา
ในจังหวัดลําปางนั้นใหความสําคัญกับการแสดงนั้นเอง
ผูทําการถายทอด
ในกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาที่สําคัญสิ่งหนึ่งคือครูผูทําการถายทอด
วัฒนธรรมกลองปูจาใหกับชาวบานในแตละชุมชน จากการศึกษาพบวาในปจจุบันการอนุรักษและ
สืบทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในจังหวัดลําปางนั้นผูทําการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาไดมีการ
เชิญผูเชี่ยวชาญและวิทยากรที่มีความรูความสามารถในการสอนดนตรีโดยเฉพาะเรื่องกลองพื้นบาน
เปนผูถายทอดความรู
เนื่องมาจากวัฒนธรรมกลองปูจาไดลดบทบาทความสําคัญในชุมชนในสังคมลานนา
ไปเปนเวลานาน ผูที่สามารถถายทอดความรูและทํานองเพลงในการบรรเลงกลองปูจาเริ่มสูญหาย
ไปคงเหลือแตเพียงผูที่รูและเคยใชชีวิตอยูในชวงที่วัฒนธรรมกลองปูจายังคงบทบาทความสําคัญใน
ชุมชนจํานวนไมมากนักดังคํากลาวที่วา
“…ผมวาคนที่รูเรื่องกลองปูจา ยังคงพอมีเหลืออยูบางแตไมเยอะแลว…”
(ศักดิ์ รัตนชัย, สัมภาษณ 3 กรกฎาคม 2546)
“…เดี๋ยวนี้มันหาคนตีเปนยากมาก เมื่อกอนสมัยเปนเด็กก็ตีเปน ตอนนี้ก็ตี
ไมไดแลว…”
(พระราชคุณาภรณ, สัมภาษณ 4 กรกฎาคม 2546)
“…พออุย(คนแก) ที่รูเรื่องกลองปูจาในลําปางมีนะแตถายทอดไมได เรา
ไปตี แกก็ บ อกวาไม ใช ทํ านองแบบนี้ พอพยายามถามแกก็ บ อกไดแ ตเสี ยง
กลองใบไหนก็ไมรูมีตั้ง 4 ใบเสียงจากใบไหนหละ ผมงงอยูตั้งหลายป…”
(ปราการ ใจดี, สัมภาษณ 30 มิถุนายน 2546)
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จากปญหาดังกลาวทําใหกระบวนการในการคัดสรรครูผูทําหนาที่ในการถายทอดองค
ความรูเรื่องวัฒนธรรมกลองปูจาในจังหวัดลําปางอยูในวงจํากัด กลาวคือครูผูทําการถายทอดองค
ความรูเรื่องวัฒนธรรมกลองปูจาจะอยูในกลุมผูที่มีความสนใจเรื่องวัฒนธรรมดนตรีพื้นบานลานนา
เทานั้น ดังคํากลาวที่วา
“…ตอนแรกผมก็ ไ ม ค อ ยรูเรื่ อ งกลองปู จ าหรอก ผมสนใจเรื่อ งวง
ดนตรีพื้นบาน พวกสะลอ ซอ ซึง ผมก็เรียนมาทางดนตรี ตอนหลังเริ่มมีแนว
คิดการฟนฟูกลองปูจาในลําปาง ก็เลยเริ่มศึกษาที่มา ประวัติ หัดตีทํานองตางๆ
อาศัยที่เราเปนครูดนตรีก็เลยมีทักษะ เขาใจไดเร็ว…”
(บุญสง ศิริฤทธิจันทร, สัมภาษณ 22 เมษายน 2546)
จุ ด มุ ง หมายในการถ ายทอดวั ฒ นธรรมกลองปู จ าในป จ จุ บั น นั้ น ต อ งการสร างผู ที่
สามารถบรรเลงกลองปูจาได วัฒนธรรมกลองปูจาไดสูญหายไปจากสังคมลานนาเปนระยะเวลาที่
ยาวนานหลายสิบปจนทําใหเปนการยากในการสืบทอดองคความรูเรื่องวัฒนธรรมกลองปูจาในดาน
ตางๆใหกับคนในยุคหลังใหมีความรูในเรื่องวัฒนธรรมกลองปูจาไดทราบในชวงระยะเวลาจํากัด
ประกอบกับการขาดบุคลากรในทองถิ่นที่สามารถถายทอดองคความรูเรื่องวัฒนธรรมกลองปูจาให
กับผูรับการถายทอดหรือผูสนใจที่ไมมีพื้นฐานความรูเรื่องกลองปูจาใหเขาใจไดในเวลาที่จํากัดดังที่
ผูทําการถายทอดในปจจุบันไดกลาวกับผูวิจัยวา
“…ครูในทองถิ่น ในชุมชนมี แตถายทอดไมเปน เปนแบบผูรูแตเปน
ครูไมได เปนผูรูแตถาใหถายทอดก็ไมรูวาจะถายทอดไดครบหมดทุกเรื่อง
หรือ เปล า ขนาดผมพยายามจะไปต อ เพลง หาคนสอนยังไม ได ต อ งอาศั ย
ทักษะที่เรียนมาถึงจะปะติดปะตอเปนทํานองได…”
(ปราการ ใจดี, สัมภาษณ 30 มิถุนายน 2546)
“…การจะเปนครูกลองไดมันตองมีความนาเชื่อถือ คนบางคนตีกลอง
เกงแตไมคอยไดมีโอกาสแสดงฝมือ แถมไมเคยถายทอดและก็ถายทอดไม
เปน ก็ไมมีความนาเชื่อถือ เลยเปนครูผูรูแตเปนครูสอนไมได ในลําปางเปน
แบบนี้เยอะ…”
(บุญสง ศิริฤทธิจันทร, สัมภาษณ 22 เมษายน 2546)
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จากเหตุผลดังกลาวทําใหกระบวนการในการคัดเลือกครูผูทําการถายทอดวัฒนธรรมกลอง
ปูจาในจังหวัดลําปาง จึงเปนครูที่ทําการศึกษาและมีความเชี่ยวชาญในดานการสอนดนตรีพื้นบาน
ลานนาและเปนครูที่มีทักษะในดานการสอนดนตรีพื้นบานประเภทกลองพื้นบานเปนองคประกอบ
หลักในการคัดเลือก จากการศึกษากระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในจังหวัดลําปางการ
ถายทอดวัฒนธรรมนั้นอยูภายใตการคัดเลือกและดําเนินการของโครงการอนุรักษและฟนฟูกลอง
ปูจาในจังหวัดลําปาง โดยโครงการไดทําการคัดเลือกครูผูทําการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาโดย
เชิญผูเชี่ยวชาญในดานการสอนดนตรีพื้นบานลานนาที่มีทักษะในการสอนกลองพื้นบานมาทําการ
สอนเรื่องการบรรเลงกลองปูจาในทํานองเพลงตางๆ ซึ่งครูผูที่ทําการถายทอดที่สําคัญในโครงการ
คือ(โครงการอนุรักษและฟนฟูกลองปูจาในจังหวัดลําปาง, 2545)
1. พอครูมาณพ(พัน) ยาระณะ ศิลปนพื้นบานลานนาดานนาฎศิลปและดนตรีพื้นบาน
2. อ.บุญสง ศิริฤทธิจันทร โรงเรียนวังเหนือวิทยาคม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
3. อ.ปราการ ใจดี ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สถาบันราชภัฎลําปาง
พอครูมาณพ ยาระณะ
พอครูมาณพ ยาระณะหรือพอครูพัน เปนชาวจังหวัดเชียงใหมโดยกําเนิด เปนผูที่ใหความ
สนใจและศึกษาในเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแสดงพื้นบานลานนามาตั้งแตเด็ก พอครูมาณพ
ไดกลาวกับผูวิจัยวา
“…ตอนตี่ตาเปนละออน ขี้คานเฮียนหนังสือ ใครมวน แตตาเปนคน
มักคัวหมูนี้ ก็เลยไดวิชากลองเมืองติดตั๋วมา…”
(“…ตอนที่ตาเปนเด็ก ขี้เกียจเรียนหนังสือ รักสนุกแตตาเปนคนชอบ
เรื่องเหลานี้ ก็เลยไดวิชากลองพื้นบานติดตัวมา…”)
“…ตาเฮียนกับครูนัก ก็เฮียนตี่วัดผอง ตีบานพอครูแมครูผอง บานตี่
ตาอยูเปนบานนาตา เปนมักคัวหมูนี้ เปนก็เลยฮูจักคนนัก ตาเลยไดเฮียนซะ
ปะ…”
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(“…ตาเรียนกับครูหลายคน ก็เรียนที่วัดบาง ที่บานพอครูแมครูบาง
บานที่ตาอาศัยอยูเปนบานนา ทานชอบเรื่องพวกนี้ ทานก็เลยรูจักคนเยอะ ตา
เลยไดเรียนหลายอยาง…”)
(มาณพ ยาระณะ, สัมภาษณ 3 กรกฎาคม 2546)
พอครูมาณพไดทําการศึกษาวัฒนธรรมการแสดงพื้นบานลานนาจากครูหลายทานทั้งครูที่
เปนพระสงฆและครูชาวบานในอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม จึงทําใหพอครูมาณพไดรับ
ความรูในเรื่องวัฒนธรรมพื้นบานโดยเฉพาะในดานการแสดง ดนตรีและนาฎศิลปพื้นบานในหลาย
ลักษณะ จากการคลุกคลีกับศิลปนพื้นบานและไดรับความรูในเรื่องการแสดงดนตรีและนาฎศิลป
พื้นบานจากศิลปนเหลานั้นทําให พอครูมาณพ ยาระณะไดรับการถายทอดและมีความชํานาญใน
เรื่องศิลปการแสดงดนตรีและนาฎศิลปพื้น บานลานนาหลายชนิด อาทิ ในดานการแสดงดนตรี
พื้นบานลานนาคือ กลองจัยยะมงคลหรือกลองปูจา กลองสะบัดชัย กลองปูเจ กลองซิ้งมอง เปนตน
และในด านการแสดงนาฎศิ ล ป พื้ น บ าน อาทิ การรํ าตบมะผาบ ฟ อ นดาบ ฟ อ นเจิ ง ฟ อ นหอก
และฟอนผาง เปนตน สาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหพอครูมาณพสนใจดนตรีพื้นบานลานนา
ประเภทกลองนั้นเนื่องมาจากอุปนิสัยสวนตัวที่เปนคนชอบสนุกและชอบในการออกกําลังกายดังคํา
กลาวที่วา
“…ตี๋กลองนี้มันดีเนอ ตี๋กลองมง มง มงนี้มวนขนาด มันมวน ยังบ
ปอเปนเครื่องดนตรีอยางเดียวตี่ไดออกกําลัง ตีแลวใจแฮงนัก ตาก็ซอบปอกับ
ตีมวยเนาะ ตอนเปนละออนใหญมาแหมนอยก็เลยตีมวยตวย…”
(“…ตีกลองนี้มันดี ตีกลองมง มง มงนี้สนุกมาก มันสนุกและยังเปน
เครื่องดนตรีชนิดเดียวที่ไดออกกําลังดวย ตีแลวใชพละกําลังเยอะ ตาก็ชอบ
พอๆกับการชกมวย ตอนเปนวัยรุนก็เลยไดชกมวยดวย…”)
(มาณพ ยาระณะ, สัมภาษณ 3 กรกฏาคม 2546)
พ อ ครูม าณพเริ่ ม ทํ าการศึ ก ษาเรื่อ งกลองพื้ น บ านลานนาจนมี ค วามชํ านาญและมี ค วาม
เชี่ยวชาญในเรื่องกลองพื้นบานที่สําคัญหลายประเภท แตกลองที่ถนัดนั้นคือกลองที่ใชในเรื่องพิธี
กรรมและกลองที่ใชในศาสนานั้นคือ กลองจัยยะมงคลหรือกลองปูจานั้นเอง พอครูมาณพนั้นถือได
วาเปนผูที่เชี่ยวชาญในดานศิลปการแสดงและนาฎศิลปพื้นบานลานนาจนไดรับการยกยองใหเปน
ศิลปนพื้นบานลานนาในเขตภาคเหนือและไดรับรางวัลเพชรราชภัฎจากสถาบันราชภัฎเชียงใหมใน
ดานศิลปวัฒนธรรมลานนาและในปจจุบันยังถูกเชิญใหเปนครูผูทําการถายทอดเรื่องศิลปการแสดง
ดนตรีและนาฎศิลปพื้นบานลานนาประจําวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม
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สาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหพอครูมาณพมีความสนใจในเรื่องของกลองที่เกี่ยวของ
กับพิธีกรรมและศาสนานั้นเนื่องจากในการเริ่มทําการศึกษาเรื่องกลองพื้นบานนั้นพอครูมาณพได
รับความรูเรื่องกลองจากวัดในชุมชนใกลบานทําใหไดเริ่มทําการศึกษาเรื่องกลองวัดเปนชนิดแรก
ประกอบกับขั้นตอนการไดรับการถายทอดความรูนั้นเปนไปในลักษณะการสอนการบรรเลงควบคู
กับการปลูกฝงในเรื่องคุณคาและคุณธรรมจริยธรรมมาแตตน ทําใหพอครูมาณพมีความเชื่อในเรื่อง
ความสําคัญและคุณคาของกลองพื้นบานที่ใชในพิธีกรรมและการศาสนาที่ผูกยึดกับเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมดังที่พอครูมาณพ ไดกลาวกับผูวิจัยวา
“…กลองจั ย ยะมงคล กลองปู จ านี้ มั น เป น ของดี มั น เป น ของคู กั บ
ศาสนา พอครูของตาเปนสอนหื้อฮูจักกลอง และเปนก็สอนหื้อยะตัวหื้อดี มี
ศีลมีธรรม เปนอูหื้อตาฟงวา กลองนี้มันจะศักดิ์สิทธิ์ มีคุณได คนที่ตี๋มันก็ตอง
เปนคนมีศีลมีธรรมตวย เปนขี้เหลาเมายา เปนนักเลง เปนคนบดีน้บี ได…”
(“…กลองจัยยะมงคล กลองปูจานี้มันเปนของดี มันเปนของคูศาสนา
พอครูของตาทานสอนใหรูจักกลอง และทานก็สอนใหทําตัวใหดี มีศีลธรรม
ทานพูดใหตาฟงวา กลองนี้จะศักดิ์สิทธิ์ มีพุทธคุณได คนที่ตีก็ตองเปนคนมี
ศีลธรรม เปนพวกที่ชอบดื่มสุรา เปนอันธพาล เปนคนไมดีไมได…”)
“…อยางเรื่องกลองปูจานี้พอครูของตาเปนก็สอนแลวเปนก็เลาปริศนา
ธรรมกลองหื้อฟง วากลองนี้มันเปนมาจะได มันเปนเรื่องของศาสนา มันเปน
เรื่องของความเชื่อ กลองนี้มันอยูในธรรม เรื่องที่เลามันจึงเปนนิยายธรรม ตา
ถือเนอกลองนี้มันเปนของดี กลองปูจานี้มันดีเนอ มันดีมากๆ มันมีคุณคานัก
ตาเจื่อจะนั้นเนอ…”
(“…อย า งเรื่ อ งกลองปู จ านี้ พ อ ครู ข องตาท า นสอนแล ว ท า นก็ เล า
ปริศนาธรรมกลองให ฟ ง วากลองนี้ มี ค วามเป น อยางไร มั น เป น เรื่อ งของ
ศาสนา มันเปนเรื่องของความเชื่อ กลองนี้มันอยูในธรรม เรื่องที่เลามันจึง
เปนนิยายธรรม ตาถือวากลองนี้มันเปนของดี กลองปูจามันดี มันดีมากๆ มัน
มีคุณคาเยอะ ตาเชื่ออยางนั้น…)
(มาณพ ยาระณะ, สัมภาษณ 3 กรกฎาคม 2546)
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จากความเชื่อในเรื่องของคุณคากลองปูจาดังกลาวทําใหในการถายทอดความรูเรื่องกลอง
ปู จ าสํ าหรั บ พ อ ครู ม าณพ จึ ง เป น การถ ายทอดความรู ไ ปพร อ มกั บ การปลู ก ฝ ง คุ ณ ค า ทางด าน
คุณธรรมและจริยธรรมใหกับผูเรียนไปพรอมกัน ดังคํากลาวที่วา
“…วิชานี้มันบาใจวิชาของไผ มันเปนภูมิปญญาของบานของเมือง ตี่
ตาไปสอนก็กึดวาเปนเพราะครูบาอาจารยเปนอยากหื้อไปสอน หื้อมันกลับมา
เปนของดีของคูบานคูเมือง เปนการตอบแทนคุณครูบาอาจารยของตาตวย…”
(“…วิชานี้มันไมใชวิชาของใคร มันเปนภูมิปญญาของบานของเมือง
ที่ตาไปสอนก็คิดวาเปนเพราะครูบาอาจารยอยากใหไปสอน ใหมันกลับมา
เปนของดีคูบานคูเมือง เปนการตอบแทนคุณครูบาอาจารยของตาดวย…”)
(มาณพ ยาระณะ, สัมภาษณ 3 กรกฏาคม 2546)
“…ตาสอนว า เวลาตี ก ลอง ต อ งมี ส มาธิ ต อ งถื อ ว า เป น การตี ก ลองของ
ศาสนา คนที่ตีตองทําตัวใหดี จิตใจดี ตาสอนเสมอวา คนตีกลองปูจา ถาใจ
มั่น พระจะชวย…”
(วรษิต จันทรศิริ, สัมภาษณ 17 กันยายน 2546)
จากคํากลาวที่วา “ ถาใจมั่น พระจะชวย” นั้น พอครูมาณพ ยาระณะไดอธิบายวา ในการตี
กลองปู จ านั้ น เปรี ย บเสมื อ นการทํ าหน าที่ ให กั บ พระศาสนา เปรี ย บเหมื อ นการทํ าบุ ญ โดยผู ที่
ปวารณาตนเปนผูอุปถัมภศาสนา ดังนั้นคนที่จะทําหนาที่ไดตองเปนคนที่มีความบริสุทธิ์ของจิตใจ
เปนผูที่ดํารงตนอยูในศีลธรรมอันดีและเปนผูประพฤติตนอยูในศีลธรรมเปนประจํา ความเชื่อใน
เรื่องการประพฤติปฎิบัติตนนั้นเปนความเชื่อที่หลอหลอมเรื่องการปฎิบัติตนใหเปนคนดี มีศีลธรรม
กลาวคืออยางนอยตองรักษาศีล 8 ตามหลักพุทธศาสนา ซึ่งอาจเปนกระบวนการในการกลอมเกลา
จิตใจของผูรับการถายทอดใหเปนคนดีของสังคมตอไป
ความเชื่อหลักที่ทําใหในการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาสําหรับพอครูมาณพนั้นเปนการ
สอนที่ตองยึดมั่นในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมและกระบวนการถายทอดแบบดั้งเดิมคือมีการ
ถายทอดที่สอดแทรกในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมนั้นเนื่องมาจากความเชื่อที่วา ตนเองตองทํา
หนาที่ในการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาเพื่อเปนการตอบแทนบุญ คุณ ของครูบาอาจารยและ
ตองการอนุรักษคุณคา ความดีงามของวัฒนธรรมกลองปูจาใหดํารงอยูในสังคมลานนาดังที่ผูรับการ
ถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาจากพอครูมาณพไดกลาวกับผูวิจัยวา
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“…ตาสอนเสมอวา การตีกลองใหสํานึกตลอดวาไมใชตีเลน ไมไดตีเปน
เครื่องดนตรี แตเปนการตีเพื่อสืบทอด ทั้งศาสนาและวัฒนธรรม กอนตีตองดู
ตัวเองวาเปนอยางไร ทําตัวใหดี อยาใหผิดศีล ศีลก็ศีล 5 ศีล 8 ทั่วไปไมมาก
มายอะไร แล ว ก็ ตี ก ลองก็ ต อ งมี ส มาธิ จิ ต ใจระลึ ก ถึ ง ครู บ าอาจารย พุ ท ธ
ศาสนา โดยเฉพาะคาถาธรรมนี้ตีตองมีสมาธิแลวถึงจะตีไดถูกตอง…”
(พิพัฒน เสียงชารี, สัมภาษณ 16 กันยายน 2546)

อาจารยบุญสง ศิริฤทธิจันทร
อาจารยบุ ญ ส ง ศิ ริฤ ทธิ จั น ทร เป น คนจังหวั ด เชี ยงใหม โ ดยกํ าเนิ ด แต ป จ จุ บั น ได ม ารั บ
ราชการเปนอาจารยประจําโรงเรียนวังเหนือวิทยาคมซึ่งเปนโรงเรียนมัธยมประจําอําเภอวังเหนือ
จังหวัดลําปาง อาจารยบุญ สงเป น ผูที่มีความสนใจในเรื่องของวัฒ นธรรมการดนตรีโดยเฉพาะ
ดนตรีไทยโดยไดรับการศึกษาเรื่องดนตรีไทยจากวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหมจนจบการศึกษาและ
เขารับราชการในตําแหนงอาจารยสอนวิชาดนตรี สังกัดกรมสามัญศึกษา ความสนใจในดานดนตรี
พื้นบานลานนานั้นเริ่มตนขึ้นตั้งแตสมัยเปนเด็กและไดทําการศึกษาควบคูไปพรอมกับการศึกษา
วิชาดนตรีไทยในขณะที่ทําการศึกษาในวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม อาจารยบุญสงไดกลาวกับผูวิจัย
วา
“…ตอนเปนเด็กก็ไดยิน เสียงดนตรีพื้นบานแลว เสียงกลองปูจานี้ก็
ไดยินมาตั้งแตเด็ก จากวัดในหมูบาน ก็สนใจชอบฟงแตก็ไมไดเรียนหรอก
แลวผมก็มาเรียนตอที่วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม ที่วิทยาลัยนี้ก็เลยไดเรียน
วิชาดนตรีไทยและรูทักษะการถายทอดความรูเรื่องการสอนดนตรี…”
(บุญสง ศิริฤทธิจันทร, สัมภาษณ 22 เมษายน 2546)
อาจารยบุญสงเปนผูที่สนใจในดานดนตรีพื้นบานลานนาและไดทําการศึกษาถึงประวัติและ
ทํานองเพลงของเครื่องดนตรีพื้นบานในหลายประเภท ในการศึกษาเรื่องดนตรีพื้นบานลานนาไดให
ความสนใจและทําการศึกษาไปพรอมกับการถายทอดความรูในเรื่องการแสดงพื้นบานลานนาที่ใช
เครื่องดนตรีพื้นบานเปนสวนประกอบ ดังคํากลาวที่วา
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“…เครื่อ งดนตรี ที่ ผ มถนั ด ผมทํ าเรื่อ งสะล อ ซอ ซึ ง เป น หลั ก ที่ ผ ม
สอนที่โรงเรียนก็สอนดนตรีพวกนี้ แลวก็มีการสอนตีกลองสะบัดชัยมาตลอด
…”
(บุญสง ศิริฤทธิจันทร, สัมภาษณ 22 เมษายน 2546)
อาจารย บุ ญ ส ง เป น ผู ห นึ่ ง ซึ่ ง ผลั ก ดั น ให ว งดนตรี ส ะล อ ซอ ซึ ง ของโรงเรี ย นวั ง เหนื อ
วิทยาคมใหไดรับความสนใจและมีการนําวงดนตรีสะลอ ซอ ซึงของโรงเรียนออกไปแสดงตามที่
ตางๆมากมาย ในการแสดงแตละครั้งนั้นก็จะมีการนําเอาศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะทางดานการ
ดนตรีพื้นเมืองอื่นๆไปแสดงประกอบดวย อาจารยบุญสงไดกลาวกับผูวิจัยวา
“…สวนใหญผมก็เอาวงสะลอ ซอ ซึง ของโรงเรียนไปแสดงเปนหลัก
เพราะผมสอนเอง ตอนหลังก็มีการตีกลองสะบัดชัยไปโชวบาง เพื่อเพิ่มความ
สนุ ก สนาน เร า ใจ เพราะกลองสะบั ด ชั ย มั น มี ลี ล าท า ทางประกอบการตี
คนเขาก็ชอบ…”
(บุญสง ศิริฤทธิจันทร, สัมภาษณ 22 เมษายน 2546)
เครื่องดนตรีพื้นบานที่นิยมนําไปแสดงรวมกับการบรรเลงวงดนตรีสะลอ ซอ ซึงและนาฎ
ศิลปลานนานั้นคือ การแสดงการตีกลองสะบัดชัย ซึ่งเปนการแสดงหนึ่งที่ไดรับความนิยมและถูก
ขอให นํ าไปแสดงอยูบ อยครั้ ง อาจารยบุ ญ ส งได รับ การถายทอดความรูเรื่องการบรรเลงกลอง
สะบัดชัยมาตั้งแตเมื่อครั้งที่เรียนที่วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม โดยไดรับการถายทอดความรูเรื่อง
กลองพื้นบานจาก ครูคํา กาไวย ศิลปนแหงชาติแลวจึงนําความรูและทักษะที่ไดมาทําการถายทอด
ใหกับนักเรียนที่เรียนวิชาดนตรีในโรงเรียนวังเหนือวิทยาคมอีกทอดหนึ่ง การแสดงของกลุมคณะ
นักดนตรีและนาฏศิลปโรงเรียนวังเหนือวิทยาคมไดรับความสนใจและถูกเชิญใหไปแสดงในงาน
สําคัญทั้งในระดับจังหวัดและระดับชาติบอยครั้งและไดมีโอกาสในการถูกเชิญนําไปแสดงในตาง
ประเทศ และในทุกครั้งที่มีการแสดงก็จะมีการนําเอาการแสดงการตีกลองสะบัดชัยซึ่งถือไดวาเปน
การแสดงดนตรีประเภทหนึ่งที่ไดรับความนิยมและเปนเอกลักษณของการแสดงพื้นบานลานนาไป
แสดงเสมอดังคํากลาวที่วา
“…เวลาไปแสดงที่ตางๆ เมืองนอกเมืองนาก็จะเอากลองสะบัดชัยไปแสดง
ดวยทุกครั้ง คนเขาก็รูจักกลองสะบัดชัยกันจนกลายเปนเอกลักษณไปหลังๆก็
เลยสนใจที่จะศึกษาเรื่องกลองสะบัดชัย จนรูจักมันดีสามารถสอนได…”
(บุญสง ศิริฤทธิจันทร, สัมภาษณ 22 เมษายน 2546)
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จากสาเหตุดังกลาวทําใหอาจารยบุญสงไดมีทําการศึกษาและพัฒนาทักษะในดานการสอน
การตีกลองสะบัดชัยใหกับผูเรียนจนเปนผูที่มีความชํานาญและไดรับการยอมรับในดานการสอน
การบรรเลงกลองสะบัดชัยที่สําคัญคนหนึ่งในจังหวัดลําปาง เมื่อโครงการอนุรักษและฟนฟูกลอง
ปูจาในจังหวัดลําปางไดริเริ่มแนวคิดในการอนุรักษและฟนฟูกลองปูจาในเขตจังหวัดลําปางขึ้นนั้น
อาจารยบุญสงจึงเปนผูหนึ่งที่ถูกเชิญใหเขารวมโครงการในฐานะผูทําการถายทอดความรูเรื่องกลอง
ปูจา จากเหตุการณดังกลาวทําใหอาจารยบุญสงเริ่มที่จะทําการศึกษาขอมูลและองคความรูเรื่องการ
บรรเลงกลองปูจาเพื่อประกอบการถายทอดองคความรูเรื่องกลองปูจาโดยอาศัยพื้นความรูเดิมเมื่อ
ครั้งที่ไดยินเสียงกลองปูจาในตอนอดีต จากนั้นอาจารยบุญสงจึงพยายามใชทักษะที่ไดเรียนมาทํา
การศึกษารวบรวมและฝกหัดทํานองเพลองกลองปูจาในอดีต ซึ่งอาจารยบุญสงไดกลาวถึงเรื่องนี้
กับผูวิจัยวา
“…ตอนที่โครงการเขามาเชิญใหเปนวิทยากร ผมก็เริ่มศึกษาหาขอมูลเรื่อง
กลองปูจา อาศัยที่วาสมัยผมเปนเด็กก็เคยไดยินเสียงกลองในหมูบานมาบาง
มีคนมาถามวากลองปูจา ไปเรียนมาจากไหน เด็กๆบานผมอยูใกลวัด ไดยิน
พระเขาตี ก็ฟ ง แล วจําเอา ถาตีกลองเปน จริงก็กลองสะบัด ชัยสมัยที่ เรียนที่
นาฎศิลปเชียงใหม กลองปูจานี้เปนการเรียนแบบครูพักลักจํา…”
(บุญสง ศิริฤทธิจันทร, สัมภาษณ 22 เมษายน 2546)
อาจารยบุญสงเปนผูหนึ่งที่เชื่อวาในการที่จะทําใหวัฒนธรรมกลองปูจานั้นดํารงอยูในสังคม
ลานนาในปจจุบันไดนั้นมีความจําเปนตองมีการพัฒนาวัฒนธรรมโดยการนําเอาวัฒนธรรมทางดาน
การแสดงดนตรีพื้นบานเขาไปเปนตัวกลางในการผลักดันใหคนยอมรับวัฒนธรรมกลองปูจา เนื่อง
จากความเชื่อประการหนึ่งที่วาถามีการนําเสนอวัฒนธรรมในดานการแสดงแลวจะทําใหคนยอมรับ
วัฒนธรรมนี้ไดงายดังคํากลาวที่วา
“…ไปคุยกับชาวบานวากลองนี้มันดีอยางโนน ดีอยางนี้ มีที่มาอยางนั้น
ชาวบานเขาก็ไมสนใจ ถามแตวา ครูตี๋จางก(ครูตีเปนไหม) ตี๋หื้อฟงกํา(ตีให
ฟงไดไหม) เทานั้น เขาตองการอะไรที่เปนรูปธรรม…”
“…วั ฒ นธรรมนะ ถ าไม เคลื่ อ นไหว มั น จะตาย อนุ รัก ษ อ ยางเดีย วตาย
ตองอนุรักษและพัฒนาควบคูกันไป…”
(บุญสง ศิริฤทธิจันทร, สัมภาษณ 22 เมษายน 2546)
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แนวคิดที่สําคัญประการหนึ่งของอาจารยบุญสงในเรื่องวัฒนธรรมกลองปูจานั้นอาจารย
บุญสงมีความเชื่อวา วัฒนธรรมกลองปูจาและกลองปูจาในสังคมลานนานั้นปจจุบันบทบาทหนาที่
เริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเหตุผลดังกลาวทําใหอาจารยบุญสงมีแนวคิดในการถายทอดวัฒนธรรม
กลองปูจาเพื่อการแสดงอันจะเปนวิธกี ารที่สําคัญในการเผยแพรวัฒนธรรมกลองปูจาใหกับประชา
ชนทั่วไปไดรูจัก รูปแบบการถายทอดความรูของอาจารยบุญสงที่นําเสนอตอโครงการอนุรักษและ
ฟนฟู กลองปูจาในจังหวัดลําปางนั้นจึงเปนการถายทอดความรูในดานการบรรเลงกลองปูจาใน
ทํานองตางๆ เพื่อใชเปนการแสดงดังแนวคิดที่วา
“…ถาอนุรกั ษอยางเดียวศิลปะมันก็ตาย มันจะขาดจุดสนใจ ขาดความเรา
ใจ มันจะกลายเปนวาเขาไมตื่นเตน เขาไมสนใจ…”
(บุญสง ศิริฤทธิจันทร, สัมภาษณ 22 เมษายน 2546)
อาจารยปราการ ใจดี
อาจารยป ราการ ใจดี เป น ชาวลํ าปางโดยกํ าเนิ ด ป จจุบั น ดํ ารงตําแหน งอาจารยภาควิชา
ดนตรี สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฎลําปาง อาจารยปราการเปนผูที่ได
เรียนรูและซึมซับเรื่องวัฒนธรรมกลองปูจาตั้งแตครั้งที่เปนเด็ก โดยเมื่อครั้งที่เปนศิษยวัดคอยดูแล
และปฎิบัติรับใชกิจกรรมทางศาสนาภายในวัดในหมูบานในอําเภอเกาะคาจังหวัดลําปาง การศึกษา
เรื่องราวเกี่ยวกับกลองปูจาและเรื่องของพิธีกรรมทางศาสนาและการดนตรีพื้นเมืองตางๆจึงเริ่มขึ้น
เมื่อครั้งที่ยังเปนศิษยวัดดังคํากลาวที่วา
“…สมัยกอนผมเคยอยูวัดมากอนสัก 10 กวาปก็ไดเรียนรูอะไรหลายๆอยาง
จากที่วัดนี้แหละ..”
(ปราการ ใจดี, สัมภาษณ 30 มิถุนายน 2546)
ภายหลังจากที่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาดวยความสนใจในเรื่องราวเกี่ยวกับการ
ดนตรีจึงไดเขาศึกษาตอที่วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม โดยทําการศึกษาในแขนงวิชาดนตรีไทย โดย
อาจารยปราการไดทําการศึกษาและรับการถายทอดทักษะในเรื่องการตีกลองพื้นบานจากพอครูคํา
กาไวย ศิลปนแหงชาติซึ่งเปนผูชํานาญการดานการแสดงนาฎศิลปและดนตรีพื้นบานลานนา และ
ภายหลังจากที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหมก็ไดเขาทําการสอนวิชาดนตรีไทยที่
สถาบันราชภัฎลําปาง
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อาจารยปราการไดใหความสนใจในเรื่องดนตรีพื้นบานลานนามาโดยตลอด และไดทําการ
ศึกษาในเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมการดนตรีพื้นบานลานนาในหลายประเภทและทําการถายทอด
ความรูเรื่องการบรรเลงเพลงตางๆใหกับผูเรียนในเรื่องเกี่ยวกับดนตรีพื้นบานในจังหวัดลําปางมา
โดยตลอดดังที่อาจารยปราการไดกลาวกับผูวิจัยวา
“…ที่บานผมก็เปนนักดนตรีกัน ชอบเรื่องดนตรี พี่ชายผมกับผมก็
เรียนจบดานดนตรีจากวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหมเหมือนกัน ตอนนี้ก็สอน
พวกดนตรีพื้นบาน อยูที่บานเปนงานอดิเรก ก็มีเด็กมาเรียนเยอะเหมือนกัน…”
(ปราการ ใจดี, สัมภาษณ 30 มิถุนายน 2546)
ในเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมกลองปูจานั้นอาจารยปราการไดซึมซับเรื่องทํานองเพลงกลอง
ปูจาตางๆตั้งแตครั้งเปนเด็กในชวงที่อาศัยอยูที่วัดเพื่อเรียนหนังสือในขณะนั้นวัฒนธรรมกลองปูจา
เริ่มหมดความนิยมจากสังคมในจังหวัดลําปางทําใหไมมีผูสนใจที่จะทําการถายทอดและรับการ
ถายทอดเรื่องวัฒนธรรมกลองปูจา ในครั้งนั้นจึงเปนการเรียนรูในแบบครูพักลักจําทํานองเพลง
ตางๆที่ใชตีในชุมชนดังคํากลาวที่วา
“…สมัยกอนตอนที่อยูวัด 10 กวาป แตก็ไมไดเรียนตีกลองนะเพราะ
นานๆที กวาจะมี ค นตี สั ก ที อาศัย ที่ วาพอจําทํ านองได จนไปเรียนดนตรีที่
วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหมถึงไดทักษะการตีกลองพื้นบาน การเทียบเสียง
กลองมาประยุกตใช…”
“…ตอนเด็กๆ เด็กวัดก็จะไดดูพระตีนานครั้งหนึ่ง พระเขาจะตีใหดู
แตก็ยังไมไดเรียนไมไดสอนอะไรหรอก ตายเสียกอน…”
(ปราการ ใจดี, สัมภาษณ 30 มิถุนายน 2546)
จนกระทั่ งเมื่ อ ครั้งที่ ไ ดรับ การศึ ก ษาทั ก ษะการตี ก ลองพื้ น บ านจากอาจารยในวิ ท ยาลั ย
นาฎศิลปเชียงใหมจึงทําใหอาจารยปราการเขาใจในทักษะการบรรเลงกลองในทํานองตางๆ ตอมา
ในภายหลังจากที่จบการศึกษาแลวไดทําการสอนทักษะการตีกลองประเภทกลองสะบัดชัยอยูบอย
ครั้ ง ทํ า ให เกิ ด ความสนใจที่ จ ะทํ าการศึ ก ษาทํ านองเพลงของกลองปู จ าในจั ง หวั ด ลํ า ปางขึ้ น
ประกอบกับโครงการอนุรักษและฟนฟูกลองปูจาในจังหวัดลําปางไดเชิญใหมาเปนวิทยากรในการ
ถายทอดความรูเรื่องการบรรเลงกลองปูจา จึงเปนจุดเริ่มตนใหอาจารยปราการทําการศึกษาในเรื่อง
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ราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมกลองปูจาในจังหวัดลําปางโดยไดรับการสนับสนุนจากโครงการและพบ
อุปสรรคปญหาในเรื่องการจัดการองคความรูเรื่องกลองปูจาในชุมชนโดยเฉพาะในเรื่องการถาย
ทอดวัฒนธรรมกลองปูจา ซึ่งอาจารยปราการไดกลาวกับผูวิจัยวา
“…ครูในทองถิ่นก็มี แตถายทอดไมเปน …ขนาดผมพยายามไปตอ
เพลง หาคนสอนยังไมไดต องอาศัยทักษะที่ เรียนมาจึงจะปะติดปะตอเป น
ทํานองได…”
“…พออุยที่เชี่ยวชาญมากๆในลําปางนี้มีเยอะ แตถายทอดไมได เรา
ไปตีแกก็บอกวาไมใช พอพยายามถามแกก็บอกไดแตเสียง แตจากกลองใบ
ไหนไมรูตองอาศัยทักษะสวนตัวถึงจะตอเปนเพลงได…”
(ปราการ ใจดี, สัมภาษณ 30 มิถุนายน 2546)
ภายหลังจากที่อาจารยปราการเริ่มทําการศึกษาถึงเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมกลองปูจาใน
จังหวัดลําปางเพื่อทําการถายทอดใหกับผูที่สนใจเขารับการถายทอดนั้น พบวากระบวนการในการ
ถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในจังหวัดลําปางนั้นเปนกระบวนการที่ประสบปญหาอีกประการหนึ่ง
ในดานการถายทอดองคความรู เนื่องจากวัฒนธรรมกลองปูจานั้นในดานทํานองเพลงตางๆในแต
ละชุมชนนั้นถือไดวามีเอกลักษณเปนของตนเองดังคํากลาวที่วา
“…แตละทองถิ่นก็จะมีสําเนียงของตัวเอง อยางผมไปศึกษาในแตละ
ทองถิ่น บางครั้งเขาก็บอกวาทํานองผิด ก็เลยใหเขาบอกทํานองที่ถูกตองของ
ชุมชนเขามา เชื่อไหมไมเหมือนกันเลย…”
(ปราการ ใจดี, สัมภาษณ 30 มิถุนายน 2546)
จากสาเหตุสําคัญดังกลาวจึงเปนจุดกําเนิดใหเริ่มมีการทําการศึกษาถึงองคความรูที่กระจัด
กระจายในเรื่องวัฒนธรรมกลองปูจาเพื่อเปนการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมกลองปูจาใหเปน
หมวดหมู และจากการทําการศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับวัฒ นธรรมกลองปูจาในทัศนะของอาจารย
ปราการนั้นเชื่อวาบทบาทและสถานะของวัฒนธรรมกลองปูจาในจังหวัดลําปางปจจุบันคือเรื่องของ
การแสดงและการบันเทิงดังที่ไดกลาวกับผูวิจัยวา
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“…ผมวา ของเดิมๆถามาถามตอนนี้วาอะไรมันผิดหรือถูก พูดไมได
เพราะวัฒนธรรมมันเกลา เรื่องในอดีตนับพันป จะใหมันเหมือนเดิมคงไมได
เพราะกระแสวัฒนธรรมมันเปลี่ยน…”
“…ชวงหลังๆเริ่มออกมาทางการแสดง บทบาทมันเปลี่ยน ผมคิดวามันนา
จะเปนการแสดง ถาเราไมแสดงวัฒนธรรมตัวนี้ก็จะตาย…”
(ปราการ ใจดี, สัมภาษณ 30 มิถุนายน 2546)
จากเหตุผลดังกลาวทําใหกระบวนการในการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาของอาจารย
ปราการนั้นเปนการถายทอดเพื่อใหผูเรียนสามารถนําเอาทักษะในการบรรเลงทํานองเพลงตางๆไป
ใชประโยชนในดานการแสดงตอไป โดยอาจารยมีความหวังวาผูที่เขารับการถายทอดจะไดอาศัย
ทักษะและความรูในเรื่องกลองปูจาที่ไดรับถายทอดไปใชเปนแนวทางในการศึกษาหาความรูเพิ่ม
เติมในเรื่องวัฒนธรรมกลองปูจาในชุมชนของตัวเองตอไปดังคํากลาวถึงเรื่องจุดประสงคในการถาย
ทอด ซึ่งอาจารยปราการไดกลาวถึงเรื่องนี้กับผูวิจัยวา
“…เวลาผมสอน ก็อยากใหเด็กไดรูและอยากใหเรียนตอ สนใจตอ
เพราะถาเด็กสนใจแลวเขาไปหาความรูเอาเอง ไปหาทางเพลงของชุมชนของ
ตัวเองจะดีกวา…”
(ปราการ ใจดี, สัมภาษณ 30 มิถุนายน 2546)
ผูรับการถายทอด
จากการทําการศึกษาของผูวิจัยครั้งนี้พบวาผูรับการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในจังหวัด
ลําปางมีทั้งประชาชนที่สนใจทั่วไป และสามเณรที่มีความสนใจในเรื่องวัฒนธรรมกลองปูจา โดย
เฉพาะในดานการบรรเลงกลองปูจา โดยผูเขารับการถายทอดสวนใหญเปนเยาวชนที่สนใจเรื่องการ
บรรเลงกลองปูจาโดยกระบวนการในการเขารับการถายทอดมี 2 ลักษณะคือ
1. เยาวชนที่ไดรับการคัดสรรจากโครงการอนุรักษและฟนฟูกลองปูจาในจังหวัดลําปาง
โดยทางโครงการจะเปนผูคัดสรรจากเยาวชนที่สนใจเรื่องการบรรเลงกลองปูจาในแตละอําเภอเพื่อ
เขารับการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาจากโครงการอนุรักษและฟนฟูกลองปูจาในจังหวัดลําปาง
2. ผูที่สนใจเขารับการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาดวยตนเอง
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จากการศึกษาพบวาผูที่เขารับการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในจังหวัดลําปางในปจจุบัน
นั้นยังคงมีคุณสมบัติคือเปนชาย ไมจํากัดอายุ แตเปนผูที่มีความสนใจในเรื่องวัฒนธรรมกลองปูจา
เปนพื้นฐานสําคัญผูทําการถายทอดไดกลาวถึงเรื่องนี้กับผูวิจัยวา
“…ถาเด็ก สนใจ ก็ ม าเลยไม เลื อ ก สอนได เลย รัก และสนใจก็ พ อ
เด็กที่สนใจก็มี เด็กที่ชมรมสงมาก็มี…”
(ปราการ ใจดี, สัมภาษณ 30 มิถุนายน 2546)
“…คนที่จะมาเรียนกับผม ไมเลือก ใครอยากมาเรียนมาเลย ศิลปะ
เราเลือกไมได ใครสนใจก็จะเขามาเอง…”
(บุญสง ศิริฤทธิจันทร, สัมภาษณ 22 เมษายน 2546)
“…เด็กมาเฮียนกับตาตาบเลือกเอาหมด ถาตั้งใจมาเตอะ ถาเลื่อมใส
พระศาสนา เลื่อมใสวัฒนธรรมคนเมือง ตาสอนหมดเพราะมันเปนภูมิปญญา
ที่สืบทอดกันมา มันตองจวยกันฮักษา…”
(“…เด็ ก มาเรี ย นกั น ตาตาไม เลื อ กเอาหมด ถ า ตั้ ง ใจมาเถอะ ถ า
เลื่อมใสพระศาสนา เลื่อมใสวัฒนธรรมลานนา ตาสอนหมดเพราะมันเปนภูมิ
ปญญาที่สืบทอดกันมา มันตองชวยกันรักษา…”)
(มาณพ ยาระณะ, สัมภาษณ 30 มิถุนายน 2546)
เหตุผลสําคัญในหลักเกณฑการรับผูรับการถายทอดในปจจุบันไมมีการสรางกฎเกณฑใน
ดานศีลธรรม จริยธรรมและความประพฤติโดยให ความสํ าคั ญ กับ เรื่อ งของความสนใจในดาน
ศิลปวัฒนธรรม สาเหตุสําคัญประการหนึ่งเนื่องจากการตองการเรงผลิตบุคลากรที่สามารถบรรเลง
กลองปูจาไดในทุกชุมชนเพื่อเปนสื่อในการกระตุนใหคนรับรูเรื่องวัฒนธรรมกลองปูจาเพื่อเปนการ
เร งฟ น ฟู วั ฒ นธรรมกลองปู จ าให ก ลั บ มาดํ า รงอยู ใ นชุ ม ชนดั งที่ อาจารย บุ ญ ส ง ศิ ริ ฤ ทธิ จั น ทร
ไดกลาววา
“…ทางโครงการเขาตองการสรางคนที่ตีกลองปูจาเปนในแตละบาน
เพราะตอนนี้บางบานไมมีคนตีกลองปูจาเปนเลย พระอยูในวัด อยูใกลกลองปู
จาก็ตีไมเปน เลยตองเรงสรางคนที่ตีกลองในชุมชนไวกอน เวลามีงานในหมู
บานจะไดตีกลองปูจาได ใหชาวบานไดยินเสียงกลองตลอด ไมตองมารอฟง
เสียงปละครั้งเฉพาะงานแขง…”
(บุญสง ศิริฤทธิจันทร, สัมภาษณ 22 เมษายน 2546)
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ในการเขารับการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจานั้นผูเขารับการถายทอดวัฒนธรรมกลอง
ปูจาในจังหวัดลําปางนี้มีจุดมุงหมายในการเขารับการถายทอดหลายประการที่สําคัญคือ
1. ความสนใจในวัฒนธรรมพื้นบาน
ความสนใจในเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบานโดยเฉพาะวัฒนธรรมดนตรีพื้นบาน
ลานนานั้นเปนเหตุผลหลักที่ทําใหผูรับการถายทอดนั้นสนใจที่จะเขารับการศึกษาเรื่องวัฒนธรรม
กลองปูจาและตองการที่จะดํารงและรักษาวัฒนธรรมนี้ใหคงอยูในสังคมลานนาเปนสําคัญดังคํา
กลาวที่วา
“…ตอนที่ตัดสินใจมาเรียนครั้งแรกเพราะชอบในเสียงกลองที่ฟงแลวสนุก
พอมาตีจริงๆก็สนุกมาก…พอตีไปนานๆ ผมก็อยากอนุรักษตรงนี้ ตีเพื่อสืบ
ทอดวัฒนธรรม…”
(วรวุฒิ พุทธวงศ, สัมภาษณ 22 มีนาคม 2546)
“…ตอนแรกก็อยากมาเรียนดนตรีกับการแสดง สนใจเรื่องการการฟอน
เมือง ฟอนดาบ ฟอนหอก แตไดยินตาตีกลอง ก็เลยอยากเรียนตีกลองบาง ตา
ก็เลยสอนตีกลองให…”
(วรษิต จันทรศิริ, สัมภาษณ 17 กันยายน 2546)
“…มาเรียนตีกลอง ตอนแรกพอก็พามาเรียนอยูกับตา พอเปนศิษยตา
ตาก็สอนตีกลองจัยให ก็ชอบเลยมาเรียนตีกลอง…”
(พิพัฒน เสียงชารี, สัมภาษณ 16 กันยายน 2546)
“…ผมสอนดนตรีกับการแสดงลานนา ก็เลยพยายามหาที่เรียน พอรู
วาที่นี้มีสอนก็เลยมาสมัครเรียน ผมชอบกลองพื้นบานอยากเรียนกลองพื้น
บาน กลองสะบัดชัย กลองปูจา…”
(ชลทิศ มณีเลิศ, สัมภาษณ 16 กันยายน 2546)
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2. เพื่อเพิ่มประสบการณในดานศิลปวัฒนธรรมเพื่อนําไปใชในการดํารงชีวิต
จุดมุงหมายที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหมีผูสนใจเขารับการถายทอดวัฒนธรรมกลอง
ปูจาเนื่องมาจากบทบาทของกลองปูจาในปจจุบันที่ใหความสําคัญกับเรื่องของการแสดง บทบาท
ของวัฒนธรรมกลองปูจาในดานนี้สงผลตอรายไดในการทําการแสดงแตละครั้ง และสถานะของผูที่
ทํ าการแสดงนั้ น เป น ที่ ย อมรับ ในสั งคมวาเป น ผู ที่ อ นุ รัก ษ แ ละมี ค วามรู ในเรื่อ งของวั ฒ นธรรม
พื้นบานจึงเปนแรงจูงใจอีกประการหนึ่งที่ทําใหมีผูเขารับการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาปจจุบัน
ดังที่ผูถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาไดกลาวกับผูวิจัยวา
“…เด็กมั น ดูครูเป น ตัวอยาง เวลามีงานทางศิลปวัฒ นธรรมเขาก็เชิญ ไป
ประกาศเกียรติคุณอะไรเราก็ไดมาตลอด เด็กมันเห็น มันก็สนใจ อยากไป
แสดงที่เมืองนอก อยากไดประกาศเอาไวไปสอบเรียนตอ…”
(บุญสง ศิริฤทธิจันทร, สัมภาษณ 22 เมษายน 2546)
สาเหตุที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหเยาวชนหันมาใหความสนใจในการเขารับการถาย
ทอดวัฒ นธรรมกลองปู จานั้ น เนื่ องจากโอกาสในดานการศึกษาตอ การเขาศึกษาตอในสถาบั น
การศึกษาบางแหงทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือขั้นอุดมศึกษาปรากฎวาจะมีโครงการในการ
สรางและพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษทางดานศิลปวัฒนธรรมซึ่งเปนแรงจูงใจอีกประการหนึ่งที่
ทําใหเยาวชนหันมาใหความสนใจเขารับการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาดังคํากลาวที่วา
“…การเรียนพวกศิลปวัฒนธรรมนี้ ผมสนใจแลวอีกอยางมันก็มีขอดี
ตรงที่บางทีก็เอาใบประกาศที่เราไดไปแสดงไปสมัครเรียนตอได ผมก็เลย
อยากลองเอาไปสมัครบางตอนนี้ก็จะจบแลว…”
(สุรพงศ วงศบุตร, สัมภาษณ 18 กันยายน 2546)
ความรูที่ถายทอด
ในการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในจังหวัดลําปางในปจจุบันพบวาองคความรูที่ทําการ
ถายทอดนั้นจะทําการถายทอดองคความรูในดานการบรรเลงกลองปูจาในทํานองเพลงตางๆ สาเหตุ
สําคัญในการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในปจจุบันตองการเนนผลิตคนที่สามารถบรรเลงกลอง
ปูจาในทํานองเพลงตางๆได อันเนื่องมาจากบทบาทหนาที่ของกลองปูจาที่เปลี่ยนแปลงไปบทบาท
หนาที่ทางสังคมและพิธีกรรมที่หมดบทบาทหนาที่สงผลใหบทบาททางดานแสดงและการบันเทิง
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กลายเปนบทบาทหนาที่หลักในวัฒนธรรมกลองปูจาในปจจุบัน ประกอบกับวัฒนธรรมกลองปูจา
ได สู ญ หายไปจากชุ ม ชนเป น เวลานานทํ าให ช าวบ า นไม เข าใจถึ งคุ ณ ค าและความสํ าคั ญ ของ
วัฒนธรรมกลองปูจาและใหความสําคัญกับบทบาทดานการแสดงมากขึ้นดังคํากลาวที่วา
“…ไปคุยกับชาวบานเรื่องกลองวามีที่มาที่ไปอยางไร ชาวบานสมัยนี้
เขาไมฟงหรอก คนที่จะฟงก็คงมีแตคนที่จะมาเรียนกับเรา แคฟงไวประกอบ
เท านั้ น อยากที่ บ อกคนส วนใหญ ถามแค วา ตี เป น ไหม ถาตีเป น ก็ ตี ให ฟ ง
หนอย แคนั้น…”
(บุญสง ศิริฤทธิจันทร, สัมภาษณ 22 เมษายน 2546)
“…สอนเรื่องของการเขาจังหวะ ไม ส อนเรื่องอื่น เพราะถาเราพู ด เรื่อ ง
ทฤษฎีเขาไปมันก็กลัวจะเบื่อ…”
(ปราการ ใจดี, สัมภาษณ 30 มิถุนายน 2546)
จากเหตุผลดังกลาวประกอบกับในการดําเนินการถายทอดองคความรูเรื่องวัฒนธรรมกลอง
ปูจาในแตละครั้งมีชวงระยะเวลาที่จํากัดเพียง 2-3 วันตอการถายทอดแตละครั้ง ทําใหองคความรูที่
สําคัญในการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในจังหวัดลําปางจึงเปนการถายทอดองคความรูในดาน
การบรรเลงกลองปูจา โดยองคความรูในดานการบรรเลงกลองปูจาในจังหวัดลําปางในปจจุบัน
ต อ งการมุ ง ผลิ ต บุ ค ลากรที่ ส ามารถบรรเลงกลองปู จ าในทํ า นองเพลงต างๆ(มงคล เสี ย งชารี ,
สัมภาษณ 26 พฤศจิกายน 2546) ไดจึงเนนหนักในการถายทอดความรูในดานการบรรเลงกลองปูจา
ในทํานองตางๆ ซึ่งองคความรูที่ทําการถายทอดนั้นจะประกอบไปดวยทักษะการจับไม การเคาะ
จังหวะ การไลเสียงลูกตุบ การไลทํานองเพลงตางๆ โดยมีการสอดแทรกเนื้อหาเรื่องของประวัติ
ความเปนมาและความสําคัญของกลองปูจาในการสอนวันแรกเทานั้น
วิธีการถายทอดองคความรู
ในกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในปจจุบันการถายทอดจะใหความสําคัญกับ
เรื่องการบรรเลงกลองในทํานองตางๆ เพื่อตองการใหผูเรียนนั้นสามารถที่จะทําการบรรเลงกลอง
ปูจาได อันเนื่องมาจากวัตถุประสงคของโครงการอนุรักษและฟน ฟูกลองปูจาในจังหวัดลําปาง
ต อ งการผลิ ต ผู ที่ ส ามารถตี ก ลองปู จ าในทํ านองต างๆ เพื่ อ ใช ในการแสดงและเพื่ อ การแข งขั น
ประจําปซึ่งถือไดวาเปนหนึ่งในวัตถุประสงคหลักของโครงการดังกลาว ดังนั้นกระบวนการในการ
ถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในจังหวัดลําปางจึงมีขั้นตอนดังนี้
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1. การเสาะหาและรับสมัครผูสนใจเขารับการถายทอด
ในกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในจังหวัดลําปางในปจจุบันนั้นอยูภายใต
โครงการอนุรักษและฟนฟูกลองปูจาในจังหวัดลําปาง ซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นจากความรวมมือของ
จังหวัด ลํ าปาง สภาวัฒ นธรรมจังหวัด ลํ าปาง บริษั ท การป โตรเลี ย มแห งประเทศไทย จํากั ด
(มหาชน) และสมาคมชาวเหนือ โดยทางโครงการไดจัดตั้งคณะดําเนินงานในดานการถายทอด
วัฒ นธรรมกลองปู จ าให กั บ ชุ ม ชนต างๆในจั งหวั ด ลํ าปาง ในขั้ น ตอนแรกของกระบวนการ
ถ ายทอดนั้ น คณะดํ าเนิ น งานจะทํ า การประชาสั ม พั น ธ โ ครงการไปยั งอํ าเภอต างๆผ านทาง
สภาวัฒนธรรมอําเภอ เพื่อทําใหแตละอําเภอคัดตัวแทนเพื่อเขารับการถายทอดวัฒนธรรมกลองปู
จา โดยโครงการจะส งวิท ยากรเขาไปให ความรูกับ ผูรับการถายทอดในแตละอําเภอ จากนั้ น
สภาวัฒนธรรมแตละอําเภอจะสงเรื่องไปยังสถานศึกษาภายในอําเภอและวัดในแตละชุมชนเพื่อทํา
การคัดเลือกเยาวชนและประชาชนในอําเภอที่สนใจเขารวมโครงการ โดยสถานศึกษาจะทําการ
คัดเลือกนักเรียนที่มีความสนใจในเรื่องดนตรีพื้นบานลานนาภายในโรงเรียนแตละโรงเรียนเพื่อ
เขารวมโครงการ และในชุมชนแตละชุมชนก็จะมีการคัดเลือกผูที่สนใจภายในชุมชนโดยอาจจะ
เลือกจากผูที่มีพื้นฐานทางดานดนตรีพื้นบานในชุมชนเขารวมในโครงการ ดังคํากลาวที่วา
“…ตอนที่รูก็สนใจเลย เห็นวามีการประกวดดวย ปกติผมก็เลนดนตรีหา
กินอยูแลว อยางกลองยาวนี้ของหากินเลย เห็นวามันนาสนใจ และก็ทําใหเรา
ไดรูทักษะเรื่องกลองปูจาดวย อยากตีเปน ก็เลยมาบอกที่วัด หลวงพอก็เลย
สงชื่อผมกับชาวบานในหมูบานนี้ไปใหอําเภอ…”
( วิทยา บุตรคํา, สัมภาษณ 24 มิถุนายน 2546)
“…ที่ผมมานี้เพราะผมสนใจดนตรีอยูแลว อยูที่โรงเรียนก็เลนดนตรีพวก
สะลอ ซอ ซึง พอทางโครงการประชาสัมพันธไปที่โรงเรียน ครูก็เลยถามวา
สนใจไหม อาจไดเปนตัวแทนของอําเภอไปประกวดในจังหวัดดวย ผมก็เลย
มาสมัครเรียน…”
(ณัฐชัย เชื้อเมืองพาน, สัมภาษณ 18 กันยายน 2546)
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จากนั้นในแตละชุมชนทําการสงรายชื่อผูที่เขารับการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาไปยัง
สภาวัฒนธรรมอําเภอเพื่อดําเนินการในการประสานงานหาสถานที่ในการถายทอดในแตละอําเภอ
เพื่อทําการถายทอดองคความรูเรื่องกลองปูจาตอไป
2. ทําพิธีไหวครู
หลังจากที่สภาวัฒนธรรมอําเภอไดประสานงานไปยังโครงการอนุรักษและฟนฟูกลองปูจา
ในจังหวัดลําปาง ทางโครงการจะทําการจัดเก็บรายชื่อผูที่สนใจและดําเนินการประสานงานไปยัง
วิทยากรผูทําการถายทอดเพื่อเดินทางไปถายทอดองคความรูเรื่องวัฒนธรรมกลองปูจาในแตละ
อําเภอ โดยในกระบวนการถายทอดนี้จะเริ่มขึ้นในชวงระยะเวลากอนการจัดงานแขงขันการตีกลอง
ปูจาประจําปประมาณ 1 เดือน จากการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยทําการสังเกตกระบวนการถายทอดวัฒน
ธรรมกลองปูจาในจังหวัดลําปางจํานวน 3 ครั้งพบวาพิธีกรรมในการไหวครูนั้นจะตองประกอบไป
ดวยขั้นตอนดังนี้ โดยในขั้นตอนแรกของการถายทอดความรูนั้นผูรับการถายทอดจะนําดอกไมขาว
ธูป 3 ดอก เทียน 1 เลม เงินเหรียญบาทตามฐานะของผูรับการถายทอดโดยมากมักจะเปนจํานวน 9
บาทใสลงในกรวยใบตองแลวไปทําพิธีไหวครูผูที่ทําการถายทอดให จากนั้นครูจะรับกรวยดอกไม
และกลาวคําพูดรับเปนศิษยเปนอันจบพิธี
3. เรียนรูประวัติ ที่มาและความสําคัญของกลองปูจา
หลังจากที่ทําพิธีไหวครูเสร็จแลวครูผูทําการถายทอดจะนําศิษยผูรับการถายทอดทั้ง
หมดมานั่งรวมกันบริเวณลานวัดขางหอกลองปูจาในวัดนั้นๆ หรือในบางวัดจะมีการนําคางกลอง
ออกมาตั้งบริเวณกลางลานวัดเพื่อสะดวกในการถายทอด จากนั้นครูผูทําการถายทอดจึงทําการ
กลาวถึงลักษณะของกลองปูจา ประวัติความเปนมาและความสําคัญของกลองปูจาในชุมชนใน
ลานนาใหกับศิษยไดรับทราบในขั้นตอนนี้จะใชเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง โดยการถายทอดจะเปน
ลักษณะการถายทอดแบบบอกเลา โดยครูจะเลาเปนเรื่องราวตางและอธิบายไปพรอมกันดังคํากลาว
ที่วา
“…เวลาสอนไมวาอยางไรมันก็ตองเริ่มจากใหรูจักกลองกอน ที่มาที่ไป
เปนอยางไร ใหพอเขาใจ แตคงไมลึกซึ้งมาก…”
(บุญสง ศิริฤทธิจันทร, สัมภาษณ 22 เมษายน 2546)
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“…เวลาสอนเรื่องกลอง ผมจะเริ่มจากสอนประวัติความเปนมากอน
สั้นๆ พอสรุป ถาเขาสนใจเขาก็ไปทําการศึกษาตอเอง…”
(ปราการ ใจดี, สัมภาษณ 30 มิถุนายน 2546)
4. ครูจะพิจารณาศิษยและฝกทักษะการตีจังหวะกลองปูจา
ขั้นตอนที่สําคัญในกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในปจจุบันนั้นใหความสําคัญ
กับการบรรเลงกลองปูจาในทํานองเพลงตางๆ ภายหลังจากที่ครูผูทําการถายทอดความรูไดทําการ
อธิบายเรื่องลักษณะของกลองปูจา ประวัติและที่มาของกลองปูจาแลวในขั้นตอนตอมาถือไดวาเปน
ขั้นตอนที่มีความสําคัญในการถายทอดความรูใหกับผูรับการถายทอด โดยในขั้นตอนแรกครูจะทํา
การสอนวิธีการจับไมขอนิ้วพระเจาใหถูกตองโดยตองจับใหดานที่เปนของอไวดานบนและหันดาน
ที่เปนสวนโคงในการเคาะบนกลอง จากนั้นครูจะทําการวาดรูปลักษณะกลองปูจาบนพื้นดานหนา
ของผูเรียนแตละคนโดยใหมีขนาดพอเหมาะดังคํากลาวที่วา
“…เวลาเริ่มสอนนี้ สําคัญ นะ เพราะเวลาสอนนี้สอนรวมกันหมด แลวก็
สอนเหมือนกันทุกคน แตคนเราแตละคนทักษะมันไมเทากัน ถาคนไหนไดก็
คือไดคัดเอาไว คนไหนตีไมไดเลยตีจังหวะก็ยังผิด ก็ใหไปทําอยางอื่น ตีฉาบ
ตีโหมง หรือไมก็ตองเปนคนแบกกลองกันหละ แตถาเขาสนใจจะไมใหเรียน
ไมได อยางนอยเขาตองไดอยูในวง…”
(บุญสง ศิริฤทธิ์จันทร, สัมภาษณ 22 เมษายน 2546)

“…ตอนตี่ตาสอน ตาก็จะฮูปกลองบนพื้น แลวตาจะบอกหื้อกึดเอาเนอ มี
ลูกน อย 3 คนหนามนเหมือนแม ก็วาดฮูปกลองใบใหญ แลวก็กลองลูกตุบ
แหม 3 ใบ…”
(“…ตอนที่ ต าสอน ตาก็ จ ะวาดรู ป กลองบนพื้ น แล ว ตาจะบอกให
จินตนาการวา มีลูกนอย 3 คนหนากลมเหมือนแม แลวจึงใหวาดรูปกลองใบ
ใหญ แลวกลองลูกตุบอีก 3 ใบ…”)
(มาณพ ยาระณะ, สัมภาษณ 3 กรกฎาคม 2546)
จากนั้ น ครูผูทําการถายทอดจะสอนและฝกทั กษะการเคาะจังหวะ โดยเริ่มจากการเคาะ
จังหวะทั่วไปหรือที่เรียกวาจังหวะอาณัติสัญญาณ อาทิ การเคาะจังหวะ ตุม ตุม ตุมโดยฝกใหใชมือ
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ทั้งสองขางในการเคาะจังหวะไปพรอมกัน จากนั้นจะใหผูรับการถายทอดทดลองเคาะจังหวะใหถูก
ตองดังคํากลาวที่วา
“…ผมเน น ในเรื่องของจังหวะกอน ดู จากเด็ก วาเด็กแตละคนเหมาะกั บ
อะไร ถาตีครบองคประกอบ แตละคนจะเหมาะสมกับอะไร เนนเรื่องการตี
กลองปูจาไลทํานอง กับการตีฟาดแสกอน ถึงเริ่มดูวาที่เหลือจะทําอยางไร…”
(ปราการ ใจดี, สัมภาษณ 30 มิถุนายน 2546)
ในขั้นตอนนี้ถือไดวาเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญโดยครูผูถายทอดจะทําการประเมินผล
และคัดเลือกผูที่มีทักษะในการเคาะจังหวะที่ถูกตองไวสําหรับการตีไลทํานองตอไป สวนผูที่ไม
สามารถเคาะจังหวะไดถูกตองนั้น ครูผูทําการสอนจะพิจารณาตอไปวามีความสามารถในดานใดก็
จะทําการถายทอดใหตรงกับความสามารถดังคํากลาวที่วา
“…คนบางคน เปนก็ตีเปนจังหวะบได แยกมือซาย ขวาบได แตถาลองหือ้
ตีจังหวะ ตุม…ตุม…ตุม…ตุม เออตีไดบผิด อันนี้ตาจะสอนหื้อตีไมแสตีคุม
จังหวะเพราะเปนบหลง เอาไปตีคองก็ได ตีฉาบก็ไดถาเปนมีสีทาวาจะ ซอบ
ใสลีลาก็จะหื้อครูที่เปนถนัดดานนั้นเปนสอน…”
(“…คนบางคน เขาก็ตีเปนจังหวะไมได แยกมือซายขาวไมได แตถาลอง
ใหตีจังหวะ ตุม…ตุม…ตุม…ตุม ก็ตีไดไมผิด อันนี้ตาจะสอนใหตีไมแสตีคุม
จังหวะเพราะเขาไมหลงจังหวะ เอาไปตีฆอง ตีฉาบก็ไดถาเขามีที่ทาวาจะชอบ
และมีลีลา ก็จะใหครูที่เขาถนัดดานนั้นทานสอน…”)
(มาณพ ยาระณะ, สัมภาษณ 3 กรกฎาคม 2546)
“…ครูก็สอนแบบชาวบานผสมกับแบบครู ผูรู ดูเอาวาคนนี้จะไปอยางไร
จะสอนแบบไหน ตอนแรกก็ตองดูแววกอน ตีจังหวะ เคาะจังหวะใหเปน
กอน จากนั้นคอยแยกมือแตละขาง ขางหนึ่งเคาะจังหวะ อีกขางหนึ่งบรรเลง
เดี๋ยวเดียวก็ได บางคนไมถึง 2 ชั่วโมงก็ไดแลว บางคน 2 วันยังไมได…”
(บุญสง ศิริฤทธิจันทร,สัมภาษณ 22 เมษายน 2546)
โดยขั้นตอนนี้จะใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงเปนตนไป ในการถายทอดบางครั้งพบวาในขั้น
ตอนนี้จะใชเวลาในการฝกประมาณ ครึ่งวัน โดยเวลาจะขึ้นอยูกับจํานวนผูรับการถายทอดและระยะ
เวลาในการถายทอดในอําเภอนั้นๆวามีระยะเวลายาวนานเทาใด
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5. การฝกไลทํานองเพลงกลองปูจา
ในกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในปจจุบันนี้ถือไดวาเปนขั้นตอนที่ใชระยะ
เวลาในการถายทอดมากที่สุดอันเนื่องมาจากการไลเสียงกลองในทํานองตางๆเปนขั้นตอนที่มีความ
สําคัญ โดยเมื่อครูทําการแยกศิษยที่จะทําการถายทอดในเรื่องการบรรเลงกลองปูจาในทํานองตางๆ
ไดแลว ครูจะทําการถายทอดความรูในทํานองเพลงตางๆ โดยเริ่มจากทํานองสาวเก็บผัก ซึ่งเปน
ทํานองที่สําคัญและเปนทํานองที่ใชเปนหลักในการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในปจจุบัน โดย
ครูจะทําการสอนใหศิษยจําลักษณะจังหวะการบรรเลงผานบทกลอน อาทิ ทํานองสาวเก็บผักโดยครู
แตละทานก็จะมีวิธีการสรางคํากลอนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสาวเก็บผักเพื่อใหผูเรียนไดจดจําและ
สามารถบรรเลงทํานองเพลงไดงายขึ้นดังคํากลาวที่วา
“…แมอุยเคยเลาใหฟงวา ในอดีตเขาจะจําไดวาเปนเสียงนี้ เคาตีแบบ
นี้คือวาอะไร พออุยก็จะบอกใหผูหญิงฟงวาตีแบบนี้คืออะไร โดยจะถอดออก
มาเปนคําๆ โดยใชคําพื้นบานเปนตัวแทน คลายกับเปนทํานองแทนเมโลดี้
แทนตัวโนตอยางนั้น…”
(ปราการ ใจดี, สัมภาษณ 30 มิถุนายน 2546)
“…การถอดคําออกมาเปนจังหวะกลองนี้ ผมวามันเปนเสนหนะ แต
ละคนไมเหมือนกันหรอก บางคนขี้เลนก็มีคําสนุกๆ คนฟงก็ขํา หนุมบางคน
นี้ถอดจังหวะออกมาเปนบทจีบสาวไดเลยนะยิ่งทํานองสาวหลับเตอะนี้ สนุก
เลยหละ ผมก็พยายามรวบรวมอยู แตถาบางคนเครงขรึมหนอยก็กลายเปน
คาถาทางศาสนา..”
(บุญสง ศิริฤทธิจันทร, สัมภาษณ 22 เมษายน 2546)
ภายหลังจากที่ผูรับการถายทอดสามารถบรรเลงทํานองเพลงสาวเก็บผักไดคลองจึงจะเริ่มมี
การตอทํานองเพลงอื่นๆตอไป โดยในการถายทอดแตละครั้งหากเปนการเริ่มตนเรียนจะมีการถาย
ทอดใน 2 ทํานองคือ ทํานองสาวเก็บผักและทํานองออกศึก(สะบัดชัย)ดังคํากลาวที่วา
“…สอนเริ่มตนก็มีแค 2 จังหวะ แบบนั้นมันใชบอยๆ คือทํานองสาว
เก็บผัก กับทํานองออกศึก ก็ตีกันอยูแคนี้…”
(บุญสง ศิริฤทธิจันทร, สัมภาษณ 22 เมษายน 2546)
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6. การประสมวงและฝกลีลาในการบรรเลง
หลังจากที่ผูรับการถายทอดสามารถบรรเลงทํานองเพลงตางไดคลองแลวครูผูทําการถาย
ทอดก็จะเริ่มสอนลีลาทาทางประกอบการตีกลองปูจาเพื่อใหมีความสวยงามเวลาแสดงหรือเวลาที่
ทําการแขงขัน ซึ่งการสอนลีลาทาทางประกอบการตีนี้เปนสิ่งที่เกิดขึ้นใหมเนื่องจากในอดีตนั้น
เวลาบรรเลงกลองปูจาจะไมมีลีลาทาทางในการตีในปจจุบันเมื่อบทบาทวัฒนธรรมกลองปูจาไดให
ความสําคัญกับการแสดงและเพื่อความบันเทิง จึงมีแนวคิดในการนําทาทางมาประกอบการบรรเลง
กลองปูจาเพื่อใหรูปแบบการแสดงดูสวยงามมากขึ้นดังที่ผูถายทอดไดกลาวกับผูวิจัยวา
“…ลีลาทาทาง การตีครูไมเหมือนเขา ครูเอาลีลาทาทางฟอนดาบเขาใส
เอาเชิงมวยเขาใส ถือวาเปนการพัฒนา แลวก็เอาทาทางการฟอนเจิงเขาใส ทา
กลองสะบัดชัยเขาใสมันเลยไมเหมือนใคร…”
“…การตีก็เลยตางจากอดีต ตีกันคนละเรื่องเลย แบบนั้นตีเพื่ออนุรักษเพื่อ
ใชในชีวิตประจําวัน แตครูตีแบบพัฒนา เราใจกวา ตอนนี้ลําปางเขาก็ตีแบบ
ครู เหมือนกันหมด ใสลีลา ทาทางเขาไปทําใหเราใจ…ชาวบานเขาเห็นเราตี
ใสลีลาก็ชอบ ก็เลยมาตีตามแบบที่ครูถายทอดหมด…”
(บุญสง ศิริฤทธิจันทร, สัมภาษณ 22 เมษายน 2546)
เมื่อผูรับการถายทอดสามารถบรรเลงกลองปูจาในทํานองเพลงไดจนมีความชํานาญครู
ผูถายทอดจะทําการสอนการประสมวงระหวางกลองปูจากับเครื่องดนตรีประกอบคือ ฆอง และฉาบ
เพื่อใชในการบรรเลง โดยครูผูทําการถายทอดจะสอนทักษะการฟงเสียง การจับจังหวะและการ
บรรเลงโดยใชกลองปูจาเปนตัวนําและใชเสียงของฉาบและฆองเปนเครื่องประกอบ จากนั้นจึงฝก
ทักษะการประสมวงใหกับผูทําการถายทอดไดฝกฝน โดยในขั้นตอนนี้ครูผูทําการถายทอดจะแนะ
นําวิธีการและทําการปรับแกทางเพลงในแตละคนเพื่อใหสามารถบรรเลงไดอยางถูกตอง โดยถือวา
เปนขั้นตอนสุดทายในการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในจังหวัดลําปาง
สื่อที่ใชในการถายทอด
กระบวนในการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในปจจุบันนั้นมีการนําเอาวิธีการเรียนการ
สอนและสื่อที่ทันสมัยเขามามีสวนรวมในกระบวนการถายทอดความรู โดยเฉพาะอยางยิ่งในการ
ถายทอดการบรรเลงในทํานองตางๆเพื่อแกไขปญหาในกรณีที่บางพื้นที่ไมสามารถสงคนเขามารับ
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การถ ายทอดวัฒ นธรรมกลองปู จ ารวมกั น โครงการในแตละอําเภอได สื่ อที่ ใชในการถ ายทอด
วัฒนธรรมกลองปูจาในจังหวัดลําปางในปจจุบันนั้นประกอบไปดวย
1. สื่อบุคคล อันไดแก ครูผูทําการถายทอด
2. สื่อวัสดุ อันไดแก กลองปูจา และเครื่องดนตรีประสมวงอันไดแก ฆองและฉาบ และ
สื่อรูปภาพกลองปูจา นอกจากนั้นยังพบวาในกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลอง
ปูจาในจังหวัดลําปางมีการนําเอาวีดีทัศนมาใชเพื่อประกอบการถายทอด
โดยสื่อวีดีทัศนนี้ทางโครงการอนุรักษและฟนฟูกลองปูจาในจังหวัดลําปางไดจัดทําขึ้น
เพื่อเปนการถายทอดทํานองเพลงตางใหกับผูที่ไดรับการถายทอดเพื่อนําไปฝกฝนและถายทอดให
กับผูที่สนใจในชุมชนของตนเองใหสามารถบรรเลงกลองปูจาในทํานองตางๆได และเปนการย้ํา
ความเขาใจและฝกทักษะในการบรรเลงกลองปูจาในทํานองตางๆเพื่อใชในการบรรเลงสําหรับการ
แสดงและการแขงขันตีกลองปูจาประจําปตอไปดังคํากลาวที่วา
“…สวนใหญวัดตางๆเริ่มตีไดบางหลังจากที่ไดรับการสอนไป บางวัดที่ไม
ไดตอเพลง ผมก็เอา วีซีดี ที่อัดไว ทํานองตางๆ ไปใหเขาดู แลวใหเขาหัดตี
เขาก็ตีได เปนวีซีดี ที่ ป.ต.ท. ทําเปน Shot เล็กๆ แตรายละเอียดไมมากนัก…”
(ปราการ ใจดี, สัมภาษณ 30 มิถุนายน 2546)
“…ครูถ ายวีดี โอ ให เขาดูแ ล วไปฝ ก กัน เอง ส งวี ดีโอไปยังแตล ะอําเภอ
แลวใหเขาไปฝกกันเอง สงผานไปทางสภาวัฒนธรรมอําเภอ ปลายปก็ไปดูวา
สงไปแลวเปนอยางไร…”
(บุญสง ศิริฤทธิจันทร, สัมภาษณ 22 เมษายน 2546)
การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในปจจุบันนั้นยังคงเปนการวัดและ
ประเมินผลจากครูผูถายทอดในทุกลําดับขั้นตอนในการถายทอดดังคํากลาวที่วา
“…วัดผลก็เหมือนเดิมอยางในอดีต ดูวาตีไดไหม ตีดีหรือเปลา…”
(บุญสง ศิริฤทธิจันทร, สัมภาษณ 22 เมษายน 2546)
โดยครูจะพิจารณาจากทักษะดานการบรรเลงกลองปูจาวาสามารถบรรเลงไดถูกตองหากผู
รับการถายทอดไมสามารถบรรเลงไดถูกตองครูผูถายทอดจะทําการปรับแกและใหคําแนะนําในการ
แกไขเพื่อใหสามารถบรรเลงไดอยางถูกตองเพื่อใชเปนแนวทางสําหรับใหผูรับการถายทอดสามารถ
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นําความรูที่ไดไปใชในการศึกษา เอกลักษณทํานองเพลงของชุมชนตนเองและเพื่อการแขงขัน
ตอไป
การวัดผลที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่สําคัญคือเมื่อผูรับการถายทอดไดรับความรู
และการฝกทักษะจากครูผูรับการถายทอดผานทางการอบรมและฝกปฎิบัติการในการบรรเลงกลอง
ปูจาและไดรับสื่อวีดีทัศนเพื่อนําไปฝกฝนเพิ่มพูนทักษะของตนแลว ในชวงระยะเวลาใกลงานการ
แขงขัน ตีกลองปูจาประจําป โครงการอนุรักษและฟนฟูกลองปูจาในจังหวัดลําปางจะทําการจัด
สงครู ผูทําการถายทอดเขาไปวัดผลการฝกทักษะการบรรเลงกลองเพื่อคัดเลือกผูรับการถาย
ทอดให เป น ตัวแทนของชุมชนในการเขาประกวดการตีกลองปูจาประจําอําเภอและเขาแขงขัน
ประจําจังหวัด ตอไป โดยในการวัดผลของครูผูทําการถายทอดนั้นจะมีแนวทางในการวัดผลโดย
ประเมินจาก(บุญสง ศิริฤทธิจันทร, สัมภาษณ 22 เมษายน 2546)
1. การบรรเลงทํานองเพลงกลองปูจาในทํานองที่กําหนดไดอยางถูกตอง
2. ในการบรรเลงมีทวงทาและลีลาประกอบการตีที่สวยงามและเหมาะสม
กระบวนการในการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในปจจุบันพบวาเปนกระบวนการที่แตก
ตางจากกระบวนการถายทอดวัฒ นธรรมกลองปูจาในอดีตอยูห ลายประการ โดยกระบวนการ
ถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในปจจุบันใหความสําคัญกับเรื่องการบรรเลงกลองปูจาเพื่อประกอบ
การแสดงและเพื่อการบันเทิง องคความรูในดานคุณธรรมและจริยธรรมจึงไดถูกลดบทบาทในการ
ถายทอดลง กระบวนการถายทอดวัฒ นธรรมกลองปู จาในปจจุบั น จึงมุ งเน น ใหผูเรียนสามารถ
บรรเลงกลองปูจาได ดังนั้นในกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในปจจุบันจึงเนนหนัก
และใหความสําคัญกับเรื่องของการฝกทักษะการบรรเลง
ปญหา อุปสรรคและแนวคิดในการนําวัฒนธรรมกลองปูจามาถายทอดในโรงเรียน
จากการศึกษาพบวากระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในจังหวัดลําปางนั้นไมพบ
กระบวนการถายทอดวัฒนธรรมในรูปแบบการศึกษาในโรงเรียน ดังนั้นกระบวนการถายทอด
วัฒนธรรมกลองปูจาควรนํารูปแบบการศึกษาในโรงเรียนเขามามีสวนรวมในกระบวนการถายทอด
วัฒนธรรมกลองปูจาในชุมชน อันเนื่องมาจากโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเปนสวนประกอบที่
สําคัญที่หลอมรวมอยูกับวิถีชีวิตของชาวบานในชุมชน โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาภายในชุม
ชนนั้นเปนแหลงรวมบุคลากรภายในชุมชนเขาไวดวยกันทําใหสามารถดําเนินการในการถายทอด
วัฒนธรรมกลองปูจาใหกับชุมชนได
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จากการศึกษาครั้งนี้พบวาโรงเรียนหลายแหงในจังหวัดลําปางไดมีการนําเอาศิลปวัฒน
ธรรมพื้นบานลานนาซึ่งเปนสิ่งที่แสดงออกถึงความเปนเอกลักษณประจําทองถิ่นเขามามีสวนใน
การจัดการศึกษา ไมวาจะนํามาสรางเปนหลักสูตรทองถิ่นหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรในโรงเรียน
แหงนั้นๆ องคความรูดานศิลปวัฒนธรรมที่นิยมนํามาสรางเปนหลักสูตรทองถิ่นหรือนํามาถายทอด
ในโรงเรียนนั้นจะเปนองคความรูในดานดนตรีและนาฎศิลปพื้นบานลานนา สาเหตุประการหนึ่ง
อันเนื่องมาจากแนวคิดในการสรางหลักสูตรทองถิ่น นั้นตองเนนใหเห็น ถึงความเปนเอกลักษณ
ประจําทองถิ่นของตนเอง จากการศึกษาครั้งนี้พบวาผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดทําหลักสูตรทอง
ถิ่นในจังหวัดลําปางมีความเชื่อที่สําคัญประการหนึ่งวาวัฒนธรรมดานดนตรีพื้นบานลานนาจังหวัด
ลําปางนั้นถือไดวาเปนชุมชนที่คงเอกลักษณทางวัฒนธรรมการดนตรีพื้นเมืองแบบดั้งเดิม โดยมีการ
ประยุกตหรือกลืนกลายทางวัฒนธรรมดนตรีอื่นๆ ไมมากนักดังคํากลาวที่วา
“…ลําปางเรานั้นเปนเมืองตนเคาพงศาวดาร วัฒนธรรมเราหลายอยาง
เปนของดั้งเดิม ดนตรีพื้นเมืองลําปางนี้เปนเอกลักษณที่สําคัญของคนเมือง
เชิดหนาชูตาไดเลยวานี้คนเมืองแทๆ…”
(ศักดิ์ รัตนชัย, สัมภาษณ 3 กรกฎาคม 2546)
“…ลําปางเปนเมืองที่ไมเคยรางเรื่องศิลปวัฒนธรรม เราตางจากเมือง
อื่นอยางเชียงใหม ที่ถูกพมาตี ยุคเก็บผักใสซา(ตระกรา)เก็บขาใสเมือง ของดีๆ
ก็ ห ายหมด คนก็ มี ห ลายเผาปนเปวั ฒ นธรรมกั น ไปหมด ไม เหมื อ นลํ าปาง
อยางดนตรีปพาทยพื้นเมืองลําปาง ก็ไมเหมือนใครในภาคเหนือ…”
( ปราการ ใจดี, สัมภาษณ 30 มิถุนายน 2546)
“…ที่ผมคิดเลือกเอาเรื่องดนตรีพื้นเมืองมาเปนกิจกรรมเสริมของโรง
เรียนก็เพราะมันเปนเอกลักษณของคนลานนาแทๆ โดยเฉพาะที่ลําปางนี้ดนตรี
พื้นเมืองก็เปนเอกลักษณเหมาะจะเอามาเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรทองถิ่น
ของโรงเรียน…”
( ผูบริหารโรงเรียน 2 , สัมภาษณ 2 พฤษภาคม 2547)
จากแนวคิดดังกลาวจึงพบวาในโรงเรียนหลายแหงในจังหวัดลําปางไดมีการจัดทําหลัก
สูตรทองถิ่นและกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยนําเอาวัฒนธรรมดานการดนตรีมาเปนองคความรูใน
การจัดทําหลักสูตรทองถิ่นโดยเนนในเรื่องการแสดงดนตรี โดยวัฒนธรรมดนตรีที่นิยมนํามาจัด
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ทําเปนหลักสูตรทองถิ่นนั้นนิยมนําเอาดนตรีพื้นบานประเภท สะลอ ซอ ซึง ซึ่งเปนวงดนตรีพื้น
บานลานนาที่ไดรับความนิยมในสังคมภาคเหนือเขามาเปนองคความรูหลักในหลักสูตรทองถิ่น
สาเหตุที่นิยมนําดนตรีสะลอ ซอ ซึงเขามาสรางเปนหลักสูตรทองถิ่นนั้น พบวามีสาเหตุที่สําคัญใน
2 ประการคือ ประการแรก เนื่องมาจากความพรอมของบุคลากรผูทําการถายทอดภายในโรงเรียน
เนื่ อ งมาจากครู ผู ส อนนั้ น ส วนใหญ จ ะมี พื้ น ฐานในการบรรเลง ประการที่ 2 คื อ เครื่อ งดนตรี
ประเภทนี้มีราคาถูกและสามารถจัดซื้อไดงาย ประกอบกับสามารถทําการถายทอดไดโดยไมจํากัด
สถานที่และเวลา ทําใหเมื่อมีการนําวัฒนธรรมการดนตรีพื้นบานลานนาเขามาถายทอดในโรง
เรียนนั้น โรงเรียนหลายแหงจึงนําเอาเครื่องดนตรีประเภท สะลอ ซอ ซึง เขามาถายทอดในโรง
เรียนเปนหลักดังคํากลาวที่วา
“…ตอนแรกที่ นึ ก จะทํ าหลั ก สู ตรท องถิ่น ก็ นึ ก ถึ งแตส ะล อ ซอ ซึ ง
เพราะเรามีพื้นฐานอยู ครูอีกหลายคนก็เลนเปน คนในหมูบานก็เลนไดเยอะ
มีความพรอมทุกอยางเลยเลือก สะลอ ซอ ซึง…”
(บุญสง ศิริฤทธิจันทร, สัมภาษณ 22 เมษายน 2546)
“…ที่ โรงเรี ยนตกลงเลื อ กสะล อ ซอ ซึ ง มาทํ าหลั ก สู ต รท อ งถิ่ น ก็
เพราะบุ คลากรเราพรอ มกว า ครูในโรงเรีย นก็ มี ครูในหมูบ านก็ มี เครื่อ ง
ดนตรีก็ราคาถูกกวากลองปูจา ไมจํากัดเด็กที่จะเลนดวย พอเขาที่ประชุมก็เลย
ตกลงเลือก สะลอ ซอ ซึง…”
(ผูบริหารโรงเรียน 1, สัมภาษณ 10 ธันวาคม 2546)
วัฒนธรรมกลองปูจานั้นไดมีความพยายามที่จะนําองคความรูเรื่องวัฒนธรรมกลองปูจามา
ถายทอดในโรงเรียน จากการศึกษาครั้งนี้พบวาแนวคิดในการที่จะนําวัฒนธรรมกลองปูจามาทํา
การถายทอดในโรงเรียนนั้นไดเริ่มขึ้นเมื่อครั้งที่โครงการอนุรักษและฟนฟูกลองปูจาในจังหวัด
ลําปางไดมีการเผยแพรขอมู ลและนํ าเสนอการแสดงการตีกลองปูจาในจังหวัด ลําปาง ในการ
ดําเนินการของโครงการอนุรักษและฟนฟูกลองปูจาไดสงผลใหผูบริหารและครูในโรงเรียนเริ่มหัน
มาใหความสนใจที่จะนําวัฒนธรรมกลองปูจาทําการถายทอดในโรงเรียนดังที่ผูบริหารโรงเรียน ครู
ไดกลาวกับผูวิจัยวา

196

“…ตอนแรกก็ ไม ค อยไดส นใจเท าไหร แตต อนที่ โครงการทํ าจดหมาย
ประชาสัมพันธมาที่โรงเรียน แลวมันก็มีขอมูลเรื่องกลองปูจาอยูนิดหนอยพอ
อานแลวรูวาลําปางมีอยูที่เดียวก็เลยสนใจ คิดวาเอามาเปนหลักสูตรทองถิ่น
ของโรงเรียนเราคงจะดี…”
(ผูบริหารโรงเรียน 2, สัมภาษณ 2 พฤษภาคม 2547)
“…ที่เริ่มสนใจเพราะเราก็สอนสั งคมเรื่องทองถิ่น ของเรา พอไปดูที่เขา
แสดงก็รูสึกวาน าจะนํามาทําเปน กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาสังคม กับวิชา
ดนตรีที่โรงเรียนเราได…"
( อาจารยวิชาสังคม 1, สัมภาษณ 9 ธันวาคม 2546)
สาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่งที่สําคัญ ในการตระหนักและใหความสนใจที่จะนําวัฒ น
ธรรมกลองปูจามาทําการถายทอดในโรงเรียนนั้นเนื่องมาจากการที่โครงการอนุรักษและฟนฟูวัฒน
ธรรมกลองปูจาไดทําการเผยแพรขอมูลและมีการฝกอบรมการตีกลองปูจาใหกับชุมชนตางๆ ทํา
ใหเด็กภายในชุมชนไดรับรูและมีความสนใจที่จะทําการศึกษาถึงเรื่องราวของวัฒนธรรมกลองปูจา
และอยากที่จะทําการบรรเลงกลองปูจาเพื่อนําไปใชในการแสดงตางๆ จากเหตุผลดังกลาวเปนแรง
กระตุนใหโรงเรียนหันมาใหความสนใจกับวัฒนธรรมกลองปูจาดังคํากลาวที่วา
“…เด็กมารบเราเห็นเราไปสอนใหชาวบาน ก็เลยบอกวาทําไมครูไมทําเปนวิชากลอง
ปูจาที่โรงเรียนเปนวิชาเลือกเสรีก็ไดจะมาลงเรียน มาถามเยอะ เราเลยเริ่มคิดจะทําจริงจังดู
…”
(บุญสง ศิริฤทธิจันทร, สัมภาษณ 3 พฤษภาคม 2547)
“…ตอนนั้นเห็นเขามาสอนที่วัด ก็เลยอยากไปเรียนตีบางแตไมไดสมัครไว
เสียดายเหมือนกัน ตอนนั้นไมรูเพราะผมไมเคยเลนดนตรีเลยไมรูขาว ตอนนี้
อยากเรียนตีกลองปูจาเหมือนกัน อยากไปแสดงที่อื่นๆเหมือนเพื่อน…”
( ณรงคชัย ประสานกิจ, สัมภาษณ 15 กันยายน 2546)
“…อยากเรียนกลองปูจา เห็ นแลวสนุก ดี ผมเลนดนตรีพื้น เมืองอยูแลว
กลองสะบัดชัยก็ตีได แตนี้กลองปูจามันใหญนะ อยากตีเปนเลยไปถามครูที่
สอนผมวาสอนไดไหม อยากเรียนจะไดเอาไปแสดงที่อื่นๆดวย…”
(สุรพงศ วงศบุตร, สัมภาษณ 18 กันยายน 2546)
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ปญหา อุปสรรคและแนวทางการแกไขปญหา
โรงเรียนในจังหวัดลําปางหลายแหงไดมีความพยายามที่จะนําวัฒนธรรมกลองปูจามาทํา
การถายทอดในโรงเรียน ในระยะเริ่มแรกนั้นไดมีความพยายามที่จะนําวัฒนธรรมกลองปูจามาทํา
การจัดทําเปนหลักสูตรทองถิ่นในโรงเรียนเพื่อเปนการนํารองเนื่องจากมีบุคคลากรที่สามารถถาย
ทอดการบรรเลงกลองปูจาไดแตพบวาในภายหลังไมสามารถจัดทําเปนหลักสูตรสถานศึกษาได
เพียงแตนํามาจัดทําเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรเรื่องดนตรีพื้นเมืองเทานั้น(บุญสง ศิริฤทธิจันทร,
สัมภาษณ 3 พฤษภาคม 2547) จากการศึกษาครั้งนี้พบวาแนวคิดในการนําวัฒนธรรมกลองปูจามา
ทําการถายทอดในโรงเรียนในจังหวัดลําปางนั้นใหความสําคัญกับเรื่องการบรรเลงกลองปูจาเปน
หลักทําใหรูปแบบหลักสูตรทองถิ่นนั้นไมประสบความสําเร็จเพราะประสบอุปสรรคหลายดานใน
การจัดทําหลักสูตรทองถิ่นเรื่องกลองปูจา ดังตอไปนี้
1. ดานบุคคลการในการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในโรงเรียน
ปญหา
แนวความคิดในการนําวัฒนธรรมกลองปูจามาทําการถายทอดในโรงเรียนนั้นประสบ
ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญนั้นคือการขาดแคลนบุคคลากรในการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาใน
โรงเรียนโดยที่โรงเรียนไมสามารถหาครูที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องกลองปูจามาสอนได ซึ่งเปน
สาเหตุหลักที่ทําใหโรงเรียนหลายแหงลมเลิกแนวคิดในการนําวัฒนธรรมกลองปูจามาทําเปนหลัก
สูตรทองถิ่น สาเหตุมาจากแนวคิดหลักในการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาโรงเรียนใหความ
สําคัญกับเรื่องของการบรรเลงกลองปูจาเปนหลัก ประกอบกับครูผูสอนโดยเฉพาะครูผูสอนวิชา
ดนตรีในโรงเรียนนั้นไมสามารถที่จะทําการบรรเลงกลองปูจาและภายในชุมชนบางแหงนั้นไมมีผู
รูหรือผูที่มีความสามารถในการบรรเลงกลองปูจาไดดังคํากลาวที่วา
“…โรงเรียนก็อยากสอนกลองปูจา จะไดเปนเอกลักษณของโรงเรียน
แตติดที่หาครูมาสอนไมได สอบถามไปยังหมวดดนตรีก็ไมมีครูที่สอนเปน ที่
ประชุมก็เลยยกเลิกโครงการไป…”
(ผูบริหารโรงเรียน 1, สัมภาษณ 10 ธันวาคม 2546)
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“…ตอนที่อยากเอามาทําเปนหลักสูตรทองถิ่นของโรงเรียนก็มีปญหาเยอะ
ไมมีคนรูเรื่องนี้สําคัญเลย เราเปนโรงเรียนในเมือง หาครู หาคนที่รูเรื่องมา
สอนก็ยาก ครูดนตรีที่โรงเรียนนี้ก็เปนครูดนตรีสากล มีก็แตครูสังคมที่รูแตก็
สอนตีไมได เรียนประวัติอยางเดียวไมรูเด็กจะอยากเรียนหรือเปลา…”
( สกาวรัตน สุวรรณประดิษฐ, สัมภาษณ 1 พฤษภาคม 2547)
แนวทางการแกไข
จากการศึกษาพบวาไดมีความพยายามนําเสนอแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวเพื่อนํา
วัฒนธรรมกลองปูจามาทําการถายทอดในโรงเรียน โดยในดานการขาดแคลนบุคคลากรในการ
ถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในโรงเรียน ไดมีนําเสนอแนวคิดในการดึงบุคลากรที่ไดรบั การถาย
ทอดวัฒนธรรมกลองปูจาจากโครงการฯ มาเปนวิทยากรประจําโรงเรียนและทําการฝกครูดนตรี
ภายในโรงเรียนเพื่อทําการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาใหกับนักเรียน ประกอบกับมีแนวคิดใน
การประสานงานไปยังโครงการฯ เพื่อทําการขอสนับสนุนวีดีทัศนประกอบการสอนของโครงการ
เพื่อนํามาเปนสื่อชวยสอนในการสอนการบรรเลงกลองปูจาในโรงเรียน ดังคํากลาวของผูบริหารที่
กลาวกับผูวิจัยวา
“…โรงเรียนพยายามแกปญหา ตอนนี้ก็ประสานงานไปที่โครงการ
ขอใหสนับสนุนจัดสงวิทยากรมาอบรมครูของโรงเรียนใหรูจักตีกลองปูจา
และขอสนับสนุนสื่อที่โครงการใชในการถายทอดมาใชสอนดวย…”
(ผูบริหารโรงเรียน 1, สัมภาษณ 3 พฤษภาคม 2547)
“…ตอนนี้ ขอความรวมมือไปยังชุมชน เชิญ วิทยากรที่เคยเรียนกับ
โครงการและเปนตัวแทนหมูบานเขาแขงขันมาชวยเรา เขาก็เต็มใจชวย ตอน
นี้ก็มารวมกันวางหลักสูตรของโรงเรียนแลว…”
(ผูบริหารโรงเรียน 2 ,สัมภาษณ 2 พฤษภาคม 2547)
จากปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในดานบุคคลากรนั้นสาเหตุสําคัญประการหนึ่งคือการที่
โรงเรียนนั้นไมสามารถจัดหาบุคลากรในโรงเรียนเพื่อทําการเรียนการสอนเรื่องการบรรเลงกลองปู
จาไดเพราะโรงเรียนมีแนวคิดที่สําคัญประการหนึ่งในการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นเรื่องกลองปูจา
นั้นใหความสําคัญกับเรื่องขององคความรูดานการบรรเลงกลองปูจาโดยไมไดคํานึงถึงกระบวน
การในการดึงชุมชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนดานศิลปวัฒนธรรม ใน
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การนําเสนอแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดมีความพยายามในการแกไขปญหาโดยโรง
เรียนไดขอความรวมมือไปยังชุมชนและโครงการอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรมกลองปูจาในจังหวัด
ลําปางในการจัดหาบุคลากรมาทําการถายทอดการบรรเลงกลองปูจาในโรงเรียน
2. ดานวัสดุอุปกรณเนื่องจากมีราคาสูง
ปญหา
จากการศึกษาพบวาสาเหตุประการหนึ่งที่ทําใหโรงเรียนบางแหงระงับโครงการในการจัด
ทําหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องวัฒนธรรมกลองปูจาอันเนื่องมาจากวัสดุอุปกรณในการนํามาเปนสื่อ
ในการศึกษานั้นคือ กลองปูจานั้นเปนสิ่งที่มีราคาแพงเกินกวาที่จะมีการจัดซื้อมาใชในการเรียนการ
สอนใหเพียงพอกับความตองการไดโดยเฉพาะในโรงเรียนที่มีขนาดเล็กและมีขอจํากัดในเรื่องงบ
ประมาณ ซึ่งเปนเหตุผลหลักประการหนึ่งที่ทําใหกระบวนการในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
เรื่องวัฒนธรรมกลองปูจาไดยุติลงดังคํากลาวที่วา
“…พยายามขอเปดรายวิชากลองปูจากับทางโรงเรียนแตโรงเรียนไมอนุมัติ
เพราะกลองมีราคาแพงมากไมสามารถจัดซื้อมาไวใชประกอบการเรียนการ
สอนได…”
( ครูดนตรี 1, สัมภาษณ 15 กันยายน 2546)
“…ผมพยายามจะทําใหเปนหลักสูตรสถานศึกษาใหได แตก็ติดเรื่องกลอง
จริงมันแพงมากๆ โรงเรียนไมมีงบซื้อ เลยลดลงเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ดนตรีพื้นบานแทน…”
(บุญสง ศิริฤทธิจันทร, สัมภาษณ 3 พฤษภาคม 2547)
“…โรงเรียนตองชะลอไปกอน แตก็ยังหาวิธีการที่จะเอากลองปูจามาสอน
ใหได ที่ชะลอนี้ก็มีเรื่องเยอะ คนสอนไมมีก็ไมเทาไหรขอใหจัดการดีๆ ก็ได
แตกลองนี้ แพงมาก ถาเด็ก เรียนห องหนึ่ ง 20 คน เวลาคาบ 2 คาบกลองชุด
เดียว ไมรูจะไดตีกันหมดหรือเปลา มันก็ไมไดปฏิบัติ ไมดีแน งบฯซื้อเครื่อง
ดนตรีนี้ยากกวาของบฯซื้อคอมฯ อีกนะ…”
(ผูบริหารโรงเรียน 2, สัมภาษณ 2 พฤษภาคม 2547)
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แนวทางการแกไข
จากปญหาอุปสรรคดังกลาวนั้นไดมีผูเสนอแนวทางในการแกไขปญหาในดานการขาด
แคลนอุปกรณในการเรียนการสอนโดยการสรางสื่อการสอนจําลอง โดยสรางกลองปูจาจําลองที่มี
ขนาดหนากลองเทาของจริงแตมีความสั้นกวาโดยสรางจากวัสดุหรือใช อาทิ ถังน้ํามันหุมดวยแผน
หนังใชในการเรียนการสอนแทนกลองปูจาหรือการสรางสื่อการสอนแผนภาพกลองปูจา เพื่อใหผู
เรียนไดทําการฝกปฎิบัติการตีกลองปูจาไดเหมือนกับกําลังตีกลองปูจาจริงขึ้น ดังคํากลาวที่วา
“…ผมใช วิธี วาดกลองปู จาขนาดเท าของจริงข างฝาห องเรียนนั้ น แหละ
แลวใหนักเรียนหัดตีกอนเลย ตีใหถูกจังหวะ ตีใหถูกลูก อยางนี้คาบหนึ่งฝก
ไดทุกคน…”
“…ที่โรงเรียนตอนนี้สรางกลองจําลองขึ้น หนากวางเทาของจริงตัว
กลองเปนถังน้ํามัน ขึงหนังหนากลองแลวทํากลองลูกตุบเล็กติดไว ชุดหนึ่งไม
แพงไมเกิน 2,000 บาท ตอนนี้มีหลายชุดแลวใหเด็กฝกตีไดเหมือนของจริง…”
(บุญสง ศิริฤทธิจันทร, สัมภาษณ 3 พฤษภาคม 2547)
“…การสอนกลองนี้ สอนไดงายเลยหละ วาดกลองขนาดเทาของจริง
บนกระดานแลวคอยไปสอนกับกลองจริงที่วัดวันหลัง ก็เรียนกลองปูจาไดทุก
วันแลว…”
(ปราการ ใจดี, สัมภาษณ 30 มิถุนายน 2546)
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนั้นสิ่งหนึ่งในการเรียนการสอนที่สําคัญ
คือสื่อและวัสดุประกอบการศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้พบวาป ญหาที่ไมสามารถนําวัฒ นธรรม
กลองปูจามาทําการถายทอดในโรงเรียนไดนั้นเนื่องมาจากกลองปูจานั้นเปนกลองที่มีราคาแพง
ประกอบกับโรงเรียนขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อจึงเปนอุปสรรคสําคัญประการหนึ่งใน
การจัดทําหลักสูตรทองถิ่นในชวงแรก แตจากการศึกษาพบวาไดมีแนวทางในการแกไขปญหาโดย
การจัดทําสื่อการสอนในรูปแบบของกลองปูจาจําลองเพื่อใชในการเรียนการสอนพบวาสามารถที่
จะทําใหผูเรียนไดฝกปฎิบัตทิ ักษะการบรรเลงกลองได
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3. ดานคติความเชื่อเกี่ยวกับกลองปูจา
ปญหา
ประเด็นปญหาที่เปนอุปสรรคในการดําเนินการนําวัฒนธรรมกลองปูจามาทําการถาย
ทอดในโรงเรียนประการที่สําคัญอีกประการหนึ่งซึ่งทําใหแนวความคิดในการนําวัฒนธรรมกลอง
ปูจามาทําการถายทอดในโรงเรียนบางแหงตองยุติไปอันเนื่องมาจากขอจํากัดในเรื่องของวัฒน
ธรรมกลองปูจาที่มีในสังคมลานนาที่มีขอหามเกี่ยวกับการใชกลองปูจา โดยกลองปูจานั้นผูหญิง
ไมสามารถที่จะตีได และในการตีกลองปูจานั้นจะตองเปนการตีที่วัดตอนพลบค่ําในวันกอนวัน
พระ 1 วันและในวันพระเทานั้นประกอบกับกลองปูจานั้นจะตั้งไวที่วัดเทานั้นไมสามารถนําไปตั้ง
ที่อื่นๆได โดยมีความเชื่อวากลองปูจานั้นเปนกลองที่มีความศักดิ์สิทธิ์หากละเมิดในขอหามและ
ความเชื่อนั้นอาจสงผลรายกับผูนั้นได เหตุผลดังกลาวทําใหแนวความคิดในการนําวัฒนธรรม
กลองปูจามาทําการถายทอดในโรงเรียนนั้นประสบปญหาในดานการจัดการหลักสูตรเนื่องจากใน
การเรียนการสอนนั้นมีความจําเปนจัดสรรเวลาในการเรียนการสอนแตละครั้งทําใหเปนปญหา
อุปสรรคประการหนึ่งที่ทําใหกระบวนการในการนําวัฒนธรรมกลองปูจามาถายทอดในโรงเรียน
บางแหงยุติลง ดังคํากลาวของผูที่พยายามจัดทําหลักสูตรทองถิ่นเรื่องกลองปูจาที่กลาวกับผูวิจัยวา
“…ถาตัดปญหาเรื่องคนสอนไป ก็มีปญหาเรื่องกลองอีก ไมใชเรื่องเงินนะ
มีคนแกเขามาบอกวา ใหระวังมันขึด(อุบาทว) เพราะกลองปูจาเขาไมตีพร่ํา
เพรือชาวบานเขาถือ ยิ่งถาไมใชการแสดงดวยแลว ก็กลัวจะผิดใจกับชาวบาน
…”
(ครูดนตรี 2, สัมภาษณ 19 กันยายน 2546)
“…ตอนที่ประชุมถามครูที่เขาขอเปดหลักสูตรกลองปูจาวา กลองปูจานี้เขา
ไมตีพร่ําเพรือ แลวทําเปนหลักสูตรทองถิ่นเรื่องการตีกลองปูจา สัปดาหหนึ่ง
เด็กจะไปตีกลองที่ไหน ตีเมื่อไหร วันพระมันก็ไมตรงกันทั้งป อยางนี้จัดสรร
เวลาเรียนอยางไร นี้เลยเปนปญหาที่ตองแกกันตอไป…”
(ผูบริหาร 1 , สัมภาษณ 3 พฤษภาคม 2547)
“…กลองปูจาของจริงนี้เขาถือ เขาไมเอามาไวที่บาน ที่โรงเรียนกัน
หรอก มันไมดี ทีนี้เลยสอนไมไดเพราะโรงเรียนตั้งกลองไมได…”
(บุญสง ศิริฤทธิจันทร, สัมภาษณ 22 เมษายน 2546)
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ปญหาที่สําคัญอีกขอหนึ่งในเรื่องของคติความเชื่อเรื่องกลองปูจาที่สําคัญอีกประการหนึ่ง
ในกระบวนการนําวัฒนธรรมกลองปูจามาถายทอดในโรงเรียนนั้น อันเนื่องมาจากการที่แนวคิด
หลักในการนําวัฒนธรรมกลองปูจามาถายทอดในโรงเรียนนั้นตองการใหผูเรียนสามารถที่บรรเลง
กลองปูจาได ซึ่งในการบรรเลงกลองปูจานั้นมีขอหามประการหนึ่งที่สําคัญนั้นคือมีความเชื่อที่วา
กลองปูจานั้นผูหญิงไมสามารถที่จะทําการตีกลองปูจาไดซึ่งเปนปญหาสําคัญประการหนึ่งในการ
จัดการเรียนการสอนเนื่องจากไมสามารถที่จะกําหนดเรื่องของเพศผูเรียนได ดังคํากลาวที่วา
“…กลองปูจามันมีความเชื่อเยอะ หามผูหญิงตี ตอนนี้มีเด็กผูหญิงที่โรง
เรียนพอรูวาผมตีกลองปูจาเปนจะมาขอใหผมสอนก็มีนะ ผมทําเปนกิจกรรม
เสริมหลักสูตรวิชาดนตรีทองถิ่นจะไปสรางขอจํากัดไมให เด็กผูห ญิงมาลง
เรียนก็ไมได…”
(บุญสง ศิริฤทธิจันทร, สัมภาษณ 22 เมษายน 2546)
แนวทางการแกไข
จากการศึ ก ษาถึ งป ญ หาและอุ ป สรรคในด านคติ ค วามเชื่ อ เรื่ อ งกลองปู จ าที่ ส ง ผลต อ
กระบวนการนําวัฒนธรรมกลองปูจามาทําการถายทอดในโรงเรียน พบวาไดมีผูเสนอแนวทางใน
การแกไขปญหาในเรื่องคติความเชื่อโดยในเรื่องของวันเวลาในการตีกลองปูจาซึ่งเปนอุปสรรคตอ
การจัดสรรเวลาในการเรียนวิชากลองปูจานั้นพบวาแนวคิดในการนําวัฒนธรรมกลองปูจามาถาย
ทอดในโรงเรียนในปจจุบันนั้นใหความสําคัญกับเรื่องการบรรเลงกลองปูจาในทํานองเพลงตางๆ
ดังนั้นในการเรียนการสอนนั้นจึงมีความจําเปนตองมีการฝกปฎิบัติการตีกลองปูจา ซึ่งสามารถฝก
ตีกลองปูจาในทํานองตางๆไดจากกลองปูจาจําลองหรือสื่อการสอนรูปกลองปูจาที่ครูผูสอนได
สรางขึ้นจนมีความชํานาญในการตีจากนั้นจึงไปทําการตีกลองปูจาจริงที่วัดภายในชุมชน โดยใน
แตละสัปดาหนั้นผูเรียนจะสามารถไดฝกปฎิบัติการตีกลองปูจาของจริงได 1 วันในชวงเย็นหลังเลิก
เรียน ดังคํากลาวของครูผูทําการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาไดกลาวกับผูวิจัยวา
“…การสอนก็สอนใหตีกลองจําลองหรือรูปกลองไปกอน แลวคอย
ไปสอนกับกลองจริงที่วัด เลือกเอาวันในชวงวันศีล วันพระ วันโกนที่เขาบอก
วาตีไดนั้นแหละ สรุปแลวก็ไดซอมตีกลองจริงทุกอาทิตยเหมือนกัน…”
(ปราการ ใจดี, สัมภาษณ 30 มิถุนายน 2546)
ปญหาอีกประการหนึ่งซึ่งมีความสําคัญในคือคติความเชื่อในเรื่องการหามผูหญิงตีกลองปู
จานั้น จากการศึกษาพบวาครูผูทําการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาไดมีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
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โดยการกลาวถึงคติความเชื่อในเรื่องการตีกลองปูจาใหกับผูเรียนที่เปนหญิงไดทราบจากนั้นจึง
สอบถามความสมัครใจหากผูเรียนตองการที่จะเรียนครูผูสอนจะทําการถายทอดในสวนอื่นที่มี
ความเกี่ยวของกับการแสดงกลองปูจา อันไดแก การตีฆอง หรือการถายทอดเรื่องราวของประวัติ
ความเปนมา ทํานองเพลงเพื่อใหผูเรียนไดทําหนาที่ผูบรรยายประกอบการแสดงการตีกลองปูจาตอ
ไป ดังคํากลาวที่วา
“…ตอนที่เด็กมาหาผม ผมก็จะบอกกอนเลยวายินดีรับแต เขาหามผู
หญิงตีเพราะอะไร ก็อธิบายไป ถาเด็กยังสนใจมันก็มีอีกหลายหนาที่ที่ผูหญิง
ทําได ตีฆองก็ได เปนพิ ธีกรก็ได ก็ถามเขาวาเขาสนใจแบบไหน เราก็คอย
สอนไปตามที่เขาสนใจ เขาจะไดไมเสียความรูสึกดวย…”
(บุญสง ศิริฤทธิจันทร, สัมภาษณ 22 เมษายน 2546)
จากการศึกษาครั้งนี้พบวาผูแสดงที่เปนเด็กหญิงนั้นมีความพึงพอใจกับบทบาทหนาที่ที่ได
รับและถือวาไดมีสวนรวมในวัฒนธรรมกลองปูจาดังจะเห็นไดจากคํากลาวของนักแสดงกลองปูจา
หญิงที่ไดกลาวกับผูวิจัยวา
“…อยากเรียนกลองปูจา ก็เลยไปหาครู ครูก็บอกวาผูหญิงเขาไมตีกัน ตอน
แรกก็นึกวาจะไมไดเรียนแลว แตครูบอกวาจะสอนเรื่องการตีฆองประกอบ
จังหวะ กับสอนประวัติกลองใหจะเรียนไหม ก็เลยตกลงเรียน ก็สนุกมาก ถึง
ไมไดตีกลองแตก็ไดแสดงดวยกัน ก็ดีผูหญิงก็ทําได…”
( ศิริรัตน ไชยวงศ, สัมภาษณ 16 กันยายน 2546)
“…ตอนนี้ รูเรื่อ งประวัติ ค วามเป น มาของกลองปู จาดี ก วาผู ช ายในวงตั้ ง
หลายคน ถึงไมไดตีแตก็สนุกมาก ไดอยูใกลไดยินเสียงก็สนุกไปดวยแลว
เพื่อนก็ยอมรับเราเหมือนเราเปนนักดนตรีคนหนึ่ง ดีดวยเปนคนเดียวในวงที่
ไดพูดเรื่องกลองปูจาเวลาแสดง…”
(ประภาพร บุญงามวงศ, สัมภาษณ 16 กันยายน 2546)
ในสังคมลานนามีความเชื่อในเรื่องของกฎและขอหามทางพิธีกรรมและประเพณี จากการ
ศึกษาครั้งนี้พบวากระบวนการในการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นเรื่องกลองปูจานั้นมีขอจํากัดในเรื่องคติ
ความเชื่อเกี่ยวกับวัฒนธรรมกลองปูจาแตสามารถทําการปรับวิธีการและแกไขไดโดยตองอาศัย
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ความรวมมือภายในชุมชนโดยเฉพาะวัดในการเปนแหลงการเรียนรู และโรงเรียนตองมีวิธีการใน
การปรับรูปแบบการเรียนการสอนและสื่อการสอนใหเหมาะสมและมีความเปดกวางในดานองค
ความรูเพื่อไมเปนการปดกั้นโอกาสของผูเรียน
การจัดทําหลักสูตรทองถิ่นเรื่องกลองปูจา
วัฒนธรรมกลองปูจานั้นสามารถนํามาสรางเปนหลักสูตรทองถิ่นเพื่อเปนการนํากลองปูจา
มาทําการถายทอดในโรงเรียนไดโดยในการศึกษาครั้งนี้เมื่อทําการศึกษาถึงวัฒนธรรมกลองปูจา
โดยทําการศึกษาถึง องคความรูเรื่องกลองปูจา คุณคาและกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปู
จาในจังหวัดลําปางแลว ผูวิจัยพบวาไดมีความพยายามที่จะจัดทําแนวทางในการสรางหลักสูตร
ทองถิ่นเรื่องกลองปูจา จากการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยรวมกับผูเชี่ยวชาญดานศิลปวัฒนธรรมและครูผู
สอนวิชาสังคมศึกษา และครูผูสอนวิชาดนตรีพื้นเมืองในจังหวัดลําปาง( กลุมผูจัดทําหลักสูตร,
สัมภาษณ 5 พฤษภาคม 2546) ไดจัดทํารางหลักสูตรทองถิ่นเรื่องกลองปูจา โดยหลักสูตรทองถิ่น
เรื่องกลองปูจานั้นควรมีรายละเอียดดังนี้
หลักสูตรทองถิ่นเรื่อง : กลองปูจา
ปรัชญาหลักสูตร
1. เปนการศึกษาที่มุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ตระหนักและมีทัศนคติที่ดีตอวัฒนธรรม
กลองปูจาในชุมชน อันจะสงผลตอคุณภาพชีวิตในดานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมประจําตน
รวมถึงทัศนคติที่ดีตอวัฒนธรรมประจําทองถิ่นและ สามารถอยูรวมกันภายในชุมชนไดอยางมี
ความสุข
2. เปนการศึกษาที่มุงใหภูมิปญ
 ญาทองถิ่นเขามามีบทบาทและมีสวนรวมในกระบวนการ
จัดการศึกษาภายในโรงเรียน
3. เปนการจัดการศึกษาที่มุงใหโรงเรียนเปนผูจัดการศึกษา โดยมีชุมชนเปนแหลงเรียนรู
และครูกลองในชุมชนมีสวนรวมในการถายทอดความรู
จุดมุงหมายหลักสูตร
1. มีความรูความเขาใจประวัติความเปนมาของกลองปูจา บทบาท คติความเชื่อและพิธี
กรรมที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมกลองปูจา
2. สามารถเขาใจ พึงพอใจ ตระหนักและมีทัศนคติที่ดีตอวัฒนธรรมกลองปูจาในชุมชน
3. มีความภาคภูมิใจและรักในวัฒนธรรมกลองปูจาที่สัมพันธกับวิถีชีวิตของตนในชุมชน
4. สามารถ คนควาและประยุกตวัฒนธรรมกลองปูจา ใหเกิดความสอดคลองระหวางบท
บาทและคุณคาของวัฒนธรรมในอดีตและปจจุบันเพื่อใหวัฒนธรรมกลองปูจาดํารงอยูในชุมชนได
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เนื้อหาหลักสูตร
ศึกษา ประวัติ ความเปนมา คติความเชื่อ พิธีกรรมและความเชื่อเรื่องกลองปูจาในสังคม
ลานนา ภูมิปญญาทองถิ่นเรื่องกลองปูจาในชุมชน แนวทางในการบริหารจัดการวัฒนธรรมกลอง
ปูจาในชุมชน
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1. โรงเรียน รวมกับครูผูสอน ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนวิชา กลองปูจา โดยจัด
ประสบการณใหสอดคลองกับกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 สาระ โดยมีการกําหนดระยะเวลาที่ใชใน
การศึกษาตามแผนการสอนของกลุมสาระการเรียนรูนั้นๆ และมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เรื่องกลองปูจาเพื่อใหผูเรียนไดฝกปฎิบัติ และคนควาเพิ่มเติม
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตองเนนใหผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยใหผูเรียนได
คนควา และฝกปฏิบัติดวยตนเอง
3. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยวิทยากรในชุมชนที่มีความรูเรื่องกลองปูจา อาทิ
ปราชญชาวบาน นักศิลปวัฒนธรรมประจําทองถิ่น หรือ ครูผูทําการสอนวิชากลองปูจา มาให
ความรูและแนะนํากับผูเรียน
4. ในทุกกิจกรรมตองปลูกฝง คุณธรรม จริยธรรม ที่สอดคลองกับการดํารงชีวิตและวัฒน
ธรรมกลองปูจาในชุมชน
การวัดและประเมินผล
1. ครูผูสอนใชกิจกรรม และสรางเอกสารใบงานเพื่อใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติ แสดงความคิด
เห็น และคนควาเพิ่มเติมนอกหองเรียน
2. สังเกตพฤติกรรมผูเรียนในดาน ความรู ความเขาใจ ทัศนคติตอวัฒนธรรมกลองปูจา
โดยเปนการสังเกตตลอดระยะเวลาในการศึกษาในหลักสูตรในทุกสาระการเรียน
สื่อการเรียนรู
1. สื่ออุปกรณ อาทิ กลองปูจา วีดิทัศน เอกสารประกอบการเรียน
2. แหลงเรียนรูในชุมชน อาทิ วัด
3. สื่อบุคคล อาทิ ครูกลอง พระสงฆ ผูอาวุโสในชุมชน และนักศิลปวัฒนธรรมประจํา
ทองถิ่น
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ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้พบวาในการนําวัฒ นธรรมกลองปูจามาถายทอดในโรงเรียนนั้น
สามารถนํามาจัดทําเปนหลักสูตรทองถิ่นไดโดยตองเปนการถายทอดในลักษณะการเรียนรูและเขา
ใจในวัฒนธรรมกลองปูจาและหาเอกลักษณเรื่องกลองปูจาในทองถิ่นของตนเองใหพบและนํามา
เปนจุดสําคัญและเปนเอกลักษณของหลักสูตรทองถิ่นในโรงเรียน ดังคํากลาวที่วา
“…หลักสูตรกลองปูจาสามารถทําได ทําไดดีดวยเพราะแตละชุมชนเขาก็มี
ทํานองเพลงแบบของเขาเอง หยิบมาทําเปนหลักสูตรทองถิ่น หลักสูตรสถาน
ศึกษาได…”
(บุญสง ศิริฤทธิจันทร, สัมภาษณ 3 พฤษภาคม 2547)
“…ทําได ทําเปนหลักสูตรทองถิ่น แตตองรูวากลองปูจามีเรื่องอะไรบาง
แลวอะไรที่เปนเอกลักษณของชุมชนตนเอง ดึงขึ้นมา กลองปูจาสามารถทํา
เปนหลักสูตรที่สอนไดหลายวิชา…”
(ปราการ ใจดี, สัมภาษณ 30 มิถุนายน 2546)
โดยในการนําเสนอนั้นประกอบไปดวยสาระสําคัญในเรื่องบทบาทหนาที่ คติความเชื่อ
พิธีกรรม คุณคาวัฒนธรรมกลองปูจาในดานตางๆ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสืบคนภูมิปญญา
ทองถิ่นเรื่องกลองปูจาในชุมชนของตนเองและสามารถนําไปประยุกตใชในการนําวัฒนธรรมกลอง
ปูจาไปถายทอดในโรงเรียนและพัฒนาวัฒนธรรมกลองปูจาในสังคมตอไป

ตารางที่ 3 คุณคาวัฒนธรรมกลองปูจาในปจจุบัน
คุณคา
คุณคาทางจิตใจ

ลักษณะของคุณคา
1. ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประจําทองถิ่น
2. ความกตัญูกตเวที

ปจจัยและที่มาที่กอใหเกิดคุณคา
1. บทบาทหนาที่และการใชกลองปูจาเพื่อ
การแสดง
2. กระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจา

คุณคาทางรางกาย

1. เสริมสรางสมรรถภาพรางกาย ทําใหรางกายแข็งแรง
กระฉับกระเฉง คลองแคลววองไว

1. การฝกทักษะและการบรรเลงกลองปูจาใน
ทํานองเพลงตางๆประกอบการแสดง

แหลงอางอิง
ผูใหขอมูล
- ศักดิ์ รัตนชัย - ปราการ ใจดี
- มงคล เสียงชารี - มาณพ ยาระณะ
- วรษิต จันทรศิริ - มานิต ศุขจรัส
- สุพจน เขียวคําจันทร - สุรพงศ วงศบุตร
- บุญสง ศิริฤทธิจันทร - วรวุฒิ พุทธวงศ
- วิทยา บุตรคํา - ชลทิศ มณีเลิศ
ผูใหขอมูล
- มาณพ ยาระณะ - มงคล เสียงชารี
- ปราการ ใจดี - สุพจน เขียวคําจันทร
- ณัฐชัย เชื้อเมืองพาน
- บุญสง ศิริฤทธิจันทร
- วิทยา บุตรคํา
กระบวนการสังเกตแบบไมมีสวนรวม
ครั้งที่ 1 วันที่ 10 เมษายน 2546
ครั้งที่ 2 วันที่ 2 กุมภาพันธ 2547

คุณคาทางสังคม

1. คุณคาในฐานะสัญลักษณทางดานศิลปวัฒนธรรมของ
ชุมชน
2. คุณคาในฐานะวัฒนธรรมที่ประสานความสัมพันธใน
ชุมชน
3. คุณคาในฐานะปจจัยในการเพิ่มบทบาทและสถานะทาง
สังคมของบุคคล

คุณคาทางเศรษฐกิจ 1. รายไดจากการผลิต สรางกลองปูจา
2. รายไดจากการแสดงการบรรเลงกลองปูจา

1. บทบาทหนาที่และการใชกลองปูจาเพื่อการ
แสดง
2. กระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจา

ผูใหขอมูล
- ศักดิ์ รัตนชัย
- ปราการ ใจดี
- มงคล เสียงชารี - มาณพ ยาระณะ
- วรษิต จันทรศิริ - พิพัฒน เสียงชารี
- สุรพงศ วงศบุตร - มานิต ศุขจรัส
- ชลทิศ มณีเลิศ - วรวุฒิ พุทธวงศ
- วิทยา บุตรคํา - สุพจน เขียวคําจันทร
- บุญสง ศิริฤทธิจันทร
- ณัฐชัย เชื้อเมืองพาน

1. การสรางกลองปูจาในปจจุบันที่นิยมวาจางชางที่
มีความรูมาทําการสรางแทนแรงงานชาวบานใน
ชุมชน
2. บทบาทหนาที่และการใชกลองปูจาเพื่อการ
แสดง

ผูใหขอมูล
- ชางทํากลอง 1
- ชางทํากลอง 2
- มงคล เสียงชารี - ปราการ ใจดี
- วรษิต จันทรศิริ - วิทยา บุตรคํา
- ศักดิ์ รัตนชัย
- สุรพงศ วงศบุตร
- บุญสง ศิริฤทธิจันทร
- ณัฐชัย เชื้อเมืองพาน

คุณคาทาง
ประวัติศาสตร

1. เปนเครื่องแสดงใหเห็นถึงสภาพสังคม วิถีชีวิตและระบบ
คิดของคนลานนาในอดีต
2. เปนเครื่องแสดงถึงความเปนเอกลักษณทางชาติ
พรรณวรรณา

1. บทบาทหนาที่ คติความเชื่อ พิธีกรรมและ
กระบวนการถายทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับ
กลองปูจา

ผูใหขอมูล
- ศักดิ์ รัตนชัย
- มงคล เสียงชารี
- ปราการ ใจดี
- มาณพ ยาระณะ
- พิพัฒน เสียงชารี

คุณคาทาง
สุนทรียศิลป

1. คุณคาทางศิลปะ
1.1 ลักษณะการผูกกลองปูจาเปนชุด
1.2 ลวดลายบนตัวกลอง
1.3 เครื่องแตงกายนักแสดง
2. คุณคาทางวรรณกรรม
3. คุณคาทางดนตรี
4. คุณคาทางนาฎศิลป ในเรื่อง ทวงทาลีลาการบรรเลง
ประกอบการแสดง

1. บทบาทหนาที่ในการใชกลองปูจาเพื่อการแสดง
2. กระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจา

การศึกษาภาคสนาม (สํารวจกลองปูจา)
กระบวนการสังเกตแบบไมมีสวนรวม
ครั้งที่ 1 วันที่ 10 เมษายน 2546
ครั้งที่ 2 วันที่ 2 กุมภาพันธ 2547
ผูใหขอมูล
- มงคล เสียงชารี - มาณพ ยาระณะ
- ศักดิ์ รัตนชัย
- ปราการ ใจดี
- ชางทํากลอง 1 - ชางทํากลอง 2
-สุรพงศ วงศบุตร - วิทยา บุตรคํา
- บุญสง ศิริฤทธิจันทร
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ตารางที่ 4 กระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในปจจุบัน
กระบวนการถายทอด
เนื้อหาในการถายทอด
1. จุดมุงหมายในการ 1. เพื่อการฟนฟูและสืบทอดวัฒนธรรมกลอง
ถายทอด
ปูจา
2. เพื่อการแสดง การบันเทิง

แหลงอางอิง
ผูใหขอมูล
- ศักดิ์ รัตนชัย - ปราการ ใจดี
- มงคล เสียงชารี - มาณพ ยาระณะ
- วรษิต จันทรศิริ - วิทยา บุตรคํา
- วรวุฒิ พุทธวงศ - ชลทิศ มณีเลิศ
- มานิต ศุขจรัส - พิพัฒน เสียงชารี
- สุรพงศ วงศบุตร
- บุญสง ศิริฤทธิจันทร
- สุพจน เขียวคําจันทร
- ณัฐชัย เชื้อเมืองพาน

2. ผูทําการถายทอด

ผูทําการถายทอดวัฒนธรรมเปนวิทยากรของโครง
การอนุรักษและฟนฟูกลองปูจาในจังหวัดลําปาง
โดยการเชิญครูผูทําการสอนวิชากลองพื้นบาน
ลานนา จํานวน 3 ทาน โดยมีคุณสมบัติที่สําคัญ
ดังนี้
1. เปนผูทําการถายทอดวัฒนธรรมดนตรีพื้น
บานลานนาโดยเฉพาะกลองพื้นบานลาน
นา
2. เปนผูที่ไดรับการยอมรับวาเปนผูเชี่ยวชาญ
ดานการแสดงดนตรีพื้นบานในภาคเหนือ
จากคุณสมบัติดังกลาวผูทําการถายทอดวัฒน
ธรรมกลองปูจาในจังหวัดลําปางมีดังนี้
1. พอครูมาณพ ยาระณะ
2. อาจารยบุญสง ศิริฤทธิจันทร
3. อาจารยปราการใจดี

ผูใหขอมูล
- ศักดิ์ รัตนชัย - ปราการ ใจดี
- มงคล เสียงชารี - มาณพ ยาระณะ
- วรษิต จันทรศิริ - วิทยา บุตรคํา
- วรวุฒิ พุทธวงศ - ชลทิศ มณีเลิศ
- มานิต ศุขจรัส - พิพัฒน เสียงชารี
- สุรพงศ วงศบุตร
- บุญสง ศิริฤทธิจันทร
- สุพจน เขียวคําจันทร
- ณัฐชัย เชื้อเมืองพาน

3. ผูรับการถายทอด

1. เยาวชนที่ไดรับการคัดเลือกจากโครงการ
อนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรม กลองปูจาใน
จังหวัดลําปาง
2. ผูสนใจทั่วไป

กระบวนการสังเกตแบบไมมีสวน
รวม
ครั้งที่ 1 วันที่ 10 เมษายน 2546
ครั้งที่ 2 วันที่ 2 กุมภาพันธ 2547
ผูใหขอมูล
- ศักดิ์ รัตนชัย - ปราการ ใจดี
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- มงคล เสียงชารี - มาณพ ยาระณะ
- วรษิต จันทรศิริ - วิทยา บุตรคํา
- วรวุฒิ พุทธวงศ - ชลทิศ มณีเลิศ
- มานิต ศุขจรัส - พิพัฒน เสียงชารี
- สุรพงศ วงศบุตร
- บุญสง ศิริฤทธิจันทร
- สุพจน เขียวคําจันทร
- ณัฐชัย เชื้อเมืองพาน
4. ความรูที่ถายทอด

1. องคความรูดานการบรรเลงกลองปูจา เพื่อ
นําไปใชในการแสดงและการ แขงขันการตี
กลองปูจา โดยเปนการฝกทักษะในการ
บรรเลงกลองปูจาในทํานองเพลงตางๆ การ
ประสมวงและลีลาทาทางประกอบการ
บรรเลง
2. องคความรูดานประวัติ ความเปนมาและ
ความสําคัญของกลองปูจา

กระบวนการสังเกตแบบไมมีสวน
รวม
ครั้งที่ 1 วันที่ 10 เมษายน 2546
ครั้งที่ 2 วันที่ 2 กุมภาพันธ 2547
ผูใหขอมูล
- ศักดิ์ รัตนชัย - ปราการ ใจดี
- มงคล เสียงชารี - มาณพ ยาระณะ
- ชลทิศ มณีเลิศ - มานิต ศุขจรัส
- สุรพงศ วงศบุตร
- บุญสง ศิริฤทธิจันทร
- สุพจน เขียวคําจันทร

5. วิธีการถายทอด

1. การแสวงหาและรับสมัครผูรับการถายทอด
2. ทําพิธีไหวครู
3. เรียนรูประวัติ ที่มา และความสําคัญของ
กลองปูจา
4. ครูพิจารณาศิษยและฝกทักษะการตีจังหวะ
กลองปูจา
5. การฝกไลทํานองเพลงกลองปูจา
6. การฝกประสมวงและการฝกลีลาทาทาง
ประกอบการบรรเลง

กระบวนการสังเกตแบบไมมีสวน
รวม
ครั้งที่ 1 วันที่ 10 เมษายน 2546
ครั้งที่ 2 วันที่ 2 กุมภาพันธ 2547
ผูใหขอมูล
- ปราการ ใจดี - มงคล เสียงชารี
- มาณพ ยาระณะ- สุรพงศ วงศบุตร
- วรษิต จันทรศิริ - วิทยา บุตรคํา
- วรวุฒิ พุทธวงศ - ชลทิศ มณีเลิศ
- มานิต ศุขจรัส - พิพัฒน เสียงชารี
- บุญสง ศิริฤทธิจันทร
- สุพจน เขียวคําจันทร
- ณัฐชัย เชื้อเมืองพาน
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6. ระยะเวลาในการ
ถายทอด

1. เปนการจัดการศึกษาแบบการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน ในลักษณะของโครงการอ
บรมการบรรเลงกลองปูจาตามชุมชน โดย
ระยะเวลาในการดําเนินงาน อบรม
ประมาณครั้งละ 2-3 วัน

7. สื่อที่ใชในการ
ถายทอด

1. สื่อบุคคล ไดแก ครูผูทําการถายทอด
กระบวนการสังเกตแบบไมมีสวน
2. สื่อวัสดุ ไดแก กลองปูจา เครื่องดนตรี
รวม
ประกอบคือ ฆอง ฉาบ สื่อรูปภาพกลองปูจา ครั้งที่ 1 วันที่ 10 เมษายน 2546
จําลอง และสื่อวีดีทัศน
ครั้งที่ 2 วันที่ 2 กุมภาพันธ 2547
ผูใหขอมูล
- ศักดิ์ รัตนชัย - ปราการ ใจดี
- มงคล เสียงชารี - มาณพ ยาระณะ
- บุญสง ศิริฤทธิจันทร

8. การวัดประเมินผล

1. การวัดประเมินผลทําในทุกขั้นตอน โดยมี
หลักในการวัดผลคือ สามารถบรรเลง
ทํานองเพลงกลองปูจาที่กําหนดไดอยางถูก
ตอง และมีลีลาทาทางประกอบการแสดงได
อยางถูกตอง

กระบวนการสังเกตแบบไมมีสวน
รวม
ครั้งที่ 1 วันที่ 10 เมษายน 2546
ครั้งที่ 2 วันที่ 2 กุมภาพันธ 2547
ผูใหขอมูล
- ปราการ ใจดี - มงคล เสียงชารี
- มาณพ ยาระณะ - วิทยา บุตรคํา
- วรวุฒิ พุทธวงศ - มานิต ศุขจรัส
- สุรพงศ วงศบุตร
- บุญสง ศิริฤทธิจันทร
- สุพจน เขียวคําจันทร
- ณัฐชัย เชื้อเมืองพาน

กระบวนการสังเกตแบบไมมีสวน
รวม
ครั้งที่ 1 วันที่ 10 เมษายน 2546
ครั้งที่ 2 วันที่ 2 กุมภาพันธ 2547
ผูใหขอมูล
- ศักดิ์ รัตนชัย - ปราการ ใจดี
- มงคล เสียงชารี - มาณพ ยาระณะ
- บุญสง ศิริฤทธิจันทร

บทที่ 6
สรุปผลการวิจัย อภิปรายและขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง กระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจา : กรณีศึกษาจังหวัดลําปาง ผูวิจัย
ไดสรุปสาระสําคัญของการวิจัยและนําเสนอตามลําดับดังนี้ คือ วัตถุประสงคการวิจัย วิธีดําเนินการ
วิจัย สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
1. ศึกษากระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในจังหวัดลําปาง
2. วิเคราะหคุณคาของวัฒนธรรมกลองปูจาที่มีตอชุมชน
3. เพื่อนําเสนอขอเสนอแนะแนวทางในการนําวัฒนธรรมกลองปูจามาถายทอด
ในโรงเรียน
วิธีดําเนินการวิจัย ประกอบดวยวิธีการศึกษาใน 2 ขั้นตอนคือ
1. การวิเคราะหคุณคาวัฒนธรรมกลองปูจาที่มีตอชุมชนและศึกษากระบวนการถย
ทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในอดีต จากขอมูลประวัติศาสตรบอกเลา การศึกษาเอกสาร
2. การวิเคราะหคุณคาวัฒนธรรมกลองปูจาที่มีตอชุมชนและศึกษากระบวนการ
ถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในปจจุบัน จากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูใหขอมูลสําคัญ การสังเกต
แบบไมมีสวนรวม
จากนั้นนําผลที่ไดจากการศึกษามาสรางขอสรุปและนําเสนอขอเสนอแนะแนวทาง
ในการนําวัฒนธรรมกลองปูจามาถายทอดในโรงเรียนจากผลที่ไดจากการศึกษาในทัศนะของผูวิจัย
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การนําเสนอผลการวิจัยเรื่องกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจา: กรณีศึกษาจังหวัด
ลําปาง ในครั้งนี้แบงออกเปน 3 สวนคือ
1. กระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในจังหวัดลําปางจากอดีตสูปจจุบัน
2. คุณคาวัฒนธรรมกลองปูจาที่มีตอชุมชนจากอดีตสูปจจุบัน
3. ขอเสนอแนะแนวทางในการนําวัฒนธรรมกลองปูจามาถายทอดในโรงเรียน
สรุปผลการวิจัย
1. กระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจา
1.1 กระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในอดีต
วัฒ นธรรมกลองปู จาในอดีต นั้ น ถือ ไดวาเป น วัฒ นธรรมหนึ่ งที่ มี ค วามสํ าคัญ ในชุ ม ชน
การถายทอดนั้นจึงเปนการถายทอดเพื่อที่จะไดนําไปใชในชีวิตประจําวันเปนหลัก ดังนั้นกระบวน
การในการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในยุคดั้งเดิมนั้นจึงมีจุดมุงหมายการถายทอดเพื่อสรางผูที่
สามารถบรรเลงกลองไดเปนหลัก จึงมีขั้นตอนและกระบวนการพอสรุปไดดังนี้
1.1.1 จุดมุงหมายในการถายทอด
1.1.1.1 เพื่อความอยูรอดและใชในชีวิตประจําวัน
1.1.1.2 เพื่อพิธีกรรมและคติความเชื่อในสังคม
1.1.1.3 เพื่อการบันเทิง
1.1.2 ผูทําการถายทอด
คุณ สมบั ติ สําคัญ ประการหนึ่งในการเปน ครูที่ ถายทอดวัฒ นธรรมกลองปู จานั้ น คื อ
ความคิดในการตองการที่จะดํารงวัฒนธรรมกลองปูจาใหอยูในชุมชนและตองเปนชายที่รับรูถึง
ทํานองและอาณัติสัญญาณที่ใชในชุมชน ในอดีตนั้นครูผูทําหนาที่ในการถายทอดวัฒนธรรมกลอง
ปูจามี 2 ประเภทคือ
1.1.2.1 พระสงฆ
1.1.2.2 ครูชาวบาน
1.1.3 ผูรับการถายทอด
เป น ผู ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค ต อ งการทํ าหน าที่ ใ นการตี ก ลองปู จ าในชุ ม ชน ผู ที่ รั บ การ
ถายทอดสวนใหญนั้นตองมีคุณสมบัติพื้นฐานที่สําคัญคือตองเปนชาย และเปนผูที่มีความอดทน
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และตั้งใจที่จะทําการศึกษาเรื่องของวัฒนธรรมกลองปูจาอยางจริงจังโดยตองสามารถพิสูจนตัวเอง
ใหกับครูที่จะทําการถายทอดไดเห็นถึงความตั้งใจที่รับเอาความรูเรื่องวัฒนธรรมกลองปูจา
1.1.4 ความรูที่ถายทอด
องค ความรูที่ เกี่ ยวของกับ วัฒ นธรรมกลองปู จานั้ น ประกอบไปด วย องค ความรูใน
2 สวนคือ
1.1.4.1 องคความรูดานการบรรเลงกลองปูจา
1.1.4.2 องคความรูดา นคติความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับกลองปูจา
ในกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในอดีตนั้นการถายทอดองคความรูในการ
เรียนกลองปูจานั้นจะเปนการบูรณาการองคความรูเรื่องคติความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับกลองปูจา
ไปพรอมกับองคความรูดานการบรรเลงกลองปูจา โดยองคความรูห ลักที่ใชในเปนแกนในการ
ถายทอดนั้นคือองคความรูดานการบรรเลง
1.1.5 วิธีการถายทอดวัฒนธรรม
กระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในอดีตนั้นเปนการจัดการศึกษาแบบการ
ศึกษาตามอัธยาศัย กลาวคือไมมีการกําหนดระยะเวลาในการถายทอดที่แนนอน ในการถายทอด
นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไดเสมอ โดยการวัดประเมินผลการถายทอดนั้นขึ้นอยูกับวิจารณญาณของ
ผูทําการถายทอด โดยพิจารณาจากทักษะในการบรรเลงและการประพฤติปฎิบัติตัวของศิษยเปน
หลัก วิธีการถายทอดจึงมีข้นั ตอนดังตอไปนี้
1.1.5.1 ครูทําหนาที่พิจารณาศิษย
1.1.5.2 ทําพิธีไหวครู
1.1.5.3 การฝกทักษะในการบรรเลง โดยการฝกทักษะในการบรรเลงจะประกอบดวย
ก. การฝ ก ทั ก ษะการจั บ ไม เคาะจั งหวะ โดยครูจ ะทํ าหน าที่ ในการสอนเคาะ
จังหวะกับพื้นจนมีความชํานาญ สามารถตีไดถูกตองไมหลงจังหวะ จากนั้น
จึงเริ่มใหตีกลองปูจาเปนจังหวะสัญญาณทั่วไป ในขั้นตอนนี้ก็จะมีการสอน
เรื่อ งลั ก ษณะสํ าคั ญ ของกลองปู จ าและสอนจังหวะอาณั ติ สั ญ ญาณภายใน
ชุมชนไปพรอมกัน
ข. การเริ่มไลทํานอง วิธีการฝกนั้นจะเปนการฝกใหผูเรียนทําการไลเสียงกลอง
ใหถูกตอง โดยที่ครูจะตีไลทํานองตางๆใหดูกอนในครั้งแรก หลังจากนั้นจึง
ใหศิษยฝกตีไลทํานองตางๆ โดยครูจะอธิบายถึงความสําคัญของทํานองตางๆ
และโอกาสในการใชในชุมชนใหศิษยไดรับรูไปพรอมกัน ในการบรรเลง
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ทํานองเพลงตางๆนั้นครูผูทําการถายทอดจะสอนใหผูเรียนกลาวคําอธิษฐาน
กอนการบรรเลงเสมอ
ค. การตอทํานองเพลง ภายหลังจากที่ศิษยมีความชํานาญในการตีทํานองและไล
เสียงไดถูกตองและชํานาญแลว ครูจะสอนทํานองเพลงตางๆใหกับศิษยโดย
ครูจะตีกลองในกลองดานหนาเดียวกับศิษยกอน หลังจากที่ศิษยเริ่มมีความ
ชํานาญในการแยกเสียงกลองใบตางๆไดแลว ครูจะทําการตอทํานองเพลง
ตางๆ โดยเริ่มจากทํานองเพลงสาวเก็บผักกอนแลวจะเริ่มทํานองสะบัดชัยหรือ
ทํานองสุตธรรม จากนั้นจึงตอทางเพลงในแตละชุมชนที่ใชบอยจนถึงทํานอง
สุดทายคือการตีคาถาธรรม 84,000 พระธรรมขันธ โดยในการตอเพลงแตละ
เพลงนั้ น จะมี ก ารสอดแทรกเรื่ อ งราวของคติ ค วามเชื่ อ ในเรื่ อ งกลองปู จ า
บทบาทและความหมายของทํานองไปพรอมกับการกลอมเกลาจิตใจใหผูเรียน
ประพฤติตนอยูในศีลธรรม
1.2 กระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในปจจุบัน
ในปจจุบันกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจายังคงดําเนินไปอยางตอเนื่อง (ดัง
รายละเอียดตาม ตารางที่ 4 กระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในปจจุบัน หนา 189-190)
จากการศึกษาพบวา สิ่งที่แตกตางออกไปจากกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมในอดีตนั้น พบวามี
ดังตอไปนี้
1.2.1 จุดมุงหมายในการถายทอด ที่ปจจุบันมุงเนนเพื่อการอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรม
กลองปูจาในชุมชน
1.2.2 ผูทําการถายทอดวัฒนธรรมในอดีตนั้น กลาวคือเปนพระสงฆหรือครูผูอาวุโสใน
ชุมชน ในปจจุบันพบวา ผูทําการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจานั้นเปนวิทยากรที่
ไดมีโอกาสศึกษา คนควา วิจัยและเรียนรูวิธีการตีกลองปูจา โดยมีวัตถุประสงคใน
การศึกษาเพื่อนํามาใชในการอนุรักษ ฟนฟูวัฒนธรรมกลองปูจาเปนสําคัญ
1.2.3 ผูรับการถายทอดในปจจุบันนั้นเปลี่ยนกลุมจาก กลุมผูที่มีความเกี่ยวของกับวัด
กลาวคือ ผูรับการถายทอดในอดีตนั้นเปนสามเณร ศิษยวัด หรือมัคทายก ในวัดที่มี
สวนชวยในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตาง มาเปนกลุมผูสนในที่จะสืบสาน
วัฒนธรรมกลองปูจา อาทิ อาจารยผูสอนวิชาดนตรีพื้นเมือง หรือ กลุมผูมีความ
สนใจในวัฒนธรรมทองถิ่น เปนตน
1.2.4 องคความรูที่วิทยากรไดถายทอดในปจจุบันจะเปนการบรรเลงเพื่อนําไปใชในการ
แสดงและการแขงขันการตีกลอง มากกวาจะเปนการถายทอดเพื่อเพิ่มความขลัง
ความศักดิ์สิทธิในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
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1.2.5 วิธีการถายทอดในปจจุบันยังคงรูปแบบของการถายทอดในอดีต อาทิ การทําพิธี
ไหวครู และตอเนื่องดวยขั้นตอนการสอนตามลําดับดังเชนในอดีต จากการศึกษา
พบวาสิ่งที่แตกตางออกไปอยางเห็นไดชัดในปจจุบันคือ กระบวนการเชิงรุกใน
การเสาะแสวงหาผูที่สนใจเขารับการถายทอดวัฒนธรรมและทําการเปดรับสมัครผู
เขารับการถายทอดโดยไมจําเปนตองใหผูที่สนใจในเรื่องวัฒนธรรมกลองปูจาได
เขามาขอรับการศึกษาความรูและทักษะในวัฒนธรรมกลองปูจาดวยตนเองอยาง
เชนในอดีต
1.2.6 ระยะเวลาและรูปแบบกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาเปลี่ยนแปลงรูป
แบบจากการถายทอดตามอัธยาศัยโดยพระสงฆและผูอาวุโสในวัดและชุมชนมา
เปนการจัดการศึกษารูปแบบการศึกษานอกโรงเรียน โดยเปนการกําหนดหลัก
สูตรในการการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาเปนหลักสูตรระยะสั้นมีระยะเวลา
ประมาณ 2- 3 วัน
1.2.7 สื่อที่ใชในการถายทอดนั้นมีการนําเอาสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม นั้นคือสื่อวีดีทัศน
เพื่อใชในการประกอบการสอนทักษะและการตอทํานองเพลงตางๆ
จากการศึกษาพบวากระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในอดีตจนถึงปจจุบันแสดง
ใหเห็นถึงลักษรณะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของกระบวนการถายทอด ตั้งแตจุดมุง
หมายในการถายทอดจนสื่อที่ใชในการถายทอดวัฒนธรรม จุดมุงหมายหลักของการถายทอดใน
ปจจุบันมุงเนนในเรื่องของการถายทอดวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรมกลองปูจา
เพื่อใหวัฒนธรรมกลองปูจาสามารถดํารงอยูในชุมชนได โดยในการถายทอดนั้นผูทําการถายทอด
มุงเนนในการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาเพื่อจุดมุงหมายในการแสดงเพื่อการเปนการอนุรักษ
วัฒนธรรมกลองปูจาเทานั้น โดยพบวาจุดมุงหมายที่สําคัญประการหนึ่งของกลองปูจาคือการเปน
กลองประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและพิธีกรรมในชุมชนไดสูญหายไป
1.3 ปญหา อุปสรรคและแนวทางการนําวัฒนธรรมกลองปูจามาถายทอดในโรงเรียน
จากการศึกษาพบวาโรงเรียนหลายแหงในจังหวัดลําปางไดมีการนําเอาศิลปวัฒนธรรม
พื้นบานลานนาซึ่งเปนสิ่งที่แสดงออกถึงความเปนเอกลักษณประจําทองถิ่นเขามามีสวนในการจัด
การศึกษาอันเนื่องมาจากแนวคิดในการสรางหลักสูตรทองถิ่นนั้นตองเนนใหเห็นถึงความเปนเอก
ลักษณประจําทองถิ่นของตนเอง โรงเรียนหลายแหงในจังหวัดลําปางไดมีการจัดทําหลักสูตรทอง
ถิ่นและกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยนําเอาวัฒนธรรมดานการดนตรีมาเปนองคความรูในการจัดทํา
หลักสูตรทองถิ่นโดยเนนในเรื่องการแสดงดนตรี แนวคิดในการที่จะนําวัฒนธรรมกลองปูจามาทํา
การถายทอดในโรงเรียนนั้นไดเริ่มขึ้นเมื่อครั้งที่โครงการอนุรักษและฟนฟูกลองปูจาในจังหวัด
ลําปางไดมีการเผยแพรขอมูลและนําเสนอการแสดงการตีกลองปูจาในจังหวัดลําปาง ในการดําเนิน
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การของโครงการอนุรักษและฟนฟูกลองปูจาไดสงผลใหผูบริหารและครูในโรงเรียนเริ่มหันมาให
ความสนใจที่จะนําวัฒนธรรมกลองปูจาทําการถายทอดในโรงเรียน ในระยะเริ่มแรกนั้นไดมีความ
พยายามที่จะนําวัฒนธรรมกลองปูจามาทําการจัดทําเปนหลักสูตรทองถิ่นในโรงเรียนเพื่อเปนการนํา
รอ งเนื่ อ งจากมี บุ ค คลากรที่ ส ามารถถ ายทอดการบรรเลงกลองปู จาได แ ต พ บว าในภายหลั งไม
สามารถจัดทําเปน หลักสูตรสถานศึกษาไดเพียงแตนํามาจัดทํ าเปน กิจกรรมเสริม หลักสู ตรเรื่อง
ดนตรีพื้นเมืองเทานั้น แนวคิดในการนําวัฒนธรรมกลองปูจามาทําการถายทอดในโรงเรียนใหความ
สําคัญกับเรื่องการบรรเลงกลองปูจาเปนหลักทําใหรูปแบบหลักสูตรทองถิ่นนั้นไมประสบความ
สําเร็จเพราะประสบอุปสรรคหลายดานในการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นเรื่องกลองปูจา ดังตอไปนี้
1.3.1 ดานบุคคลการในการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในโรงเรียน
แนวความคิดในการนําวัฒนธรรมกลองปูจามาทําการถายทอดในโรงเรียนนั้นประสบ
ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญนั้นคือการขาดแคลนบุคคลากรในการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาใน
โรงเรียนโดยที่โรงเรียนไมสามารถหาครูที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องกลองปูจามาสอนได สาเหตุมา
จากแนวคิดหลักในการถายทอดวัฒ นธรรมกลองปูจาโรงเรียนใหความสําคัญ กับเรื่องของการ
บรรเลงกลองปูจาเปนหลัก ประกอบกับครูผูสอนโดยเฉพาะครูผูสอนวิชาดนตรีในโรงเรียนนั้นไม
สามารถที่จะทําการบรรเลงกลองปูจาและภายในชุมชนบางแหงนั้นไมมีผูรูหรือผูที่มีความสามารถ
ในการบรรเลงกลองปูจาได จากการศึกษาพบวาไดมีความพยายามแกไขปญหาดังกลาว โดยไดมี
นําเสนอแนวคิดในการดึงบุคลากรที่ไดรับการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาจากโครงการฯ มาเปน
วิทยากรประจําโรงเรียนและทําการฝกครูดนตรีภายในโรงเรียนเพื่อทําการถายทอดวัฒนธรรม
กลองปูจาใหกับนักเรียน ประกอบกับมีแนวคิดในการประสานงานไปยังโครงการฯ เพื่อทําการขอ
สนั บ สนุ น วี ดีทั ศน ประกอบการสอนของโครงการเพื่ อนํ ามาเป น สื่ อชว ยสอนในการสอนการ
บรรเลงกลองปูจาในโรงเรียน
1.3.2 ดานวัสดุอุปกรณเนื่องจากมีราคาสูง
จากการศึกษาพบวาสาเหตุประการหนึ่งที่ทําใหโรงเรียนบางแหงระงับโครงการในการจัด
ทําหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องวัฒนธรรมกลองปูจาเนื่องมาจากวัสดุอุปกรณในการนํามาเปนสื่อการ
ศึกษาคือกลองปูจามีราคาแพงเกินกวาที่จะมีการจัดซื้อมาใชในการเรียนการสอนใหเพียงพอกับ
ความตองการไดโดยเฉพาะในโรงเรียนที่มีขนาดเล็กและมีขอจํากัดในเรื่องงบประมาณ ซึ่งเปนเหตุ
ผลหลักประการหนึ่งที่ทําใหกระบวนการในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องวัฒนธรรมกลองปู
จาไดยุติลง จากการศึกษาพบวามีการนําเสนอแนวทางการแกไขปญหาดานการขาดแคลนอุปกรณ
การเรียนการสอนโดยการสรางสื่อการสอนจําลอง โดยสรางกลองปูจาจําลองจากวัสดุเหลือใช
หรือการสรางสื่อการสอนแผนภาพกลองปูจา เพื่อใหผูเรียนไดทําการฝกปฎิบัติการตีกลองปูจา
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1.3.3. ดานคติความเชื่อเกี่ยวกับกลองปูจา
ประเด็นปญหาที่เปนอุปสรรคในการดําเนินการนําวัฒนธรรมกลองปูจามาทําการถาย
ทอดในโรงเรียนประการที่สําคัญอีกประการหนึ่งอันเนื่องมาจากขอจํากัดในเรื่องของวัฒนธรรม
กลองปูจาที่มีในสังคมลานนาที่มีขอหามเกี่ยวกับการใชกลองปูจา โดยกลองปูจานั้นผูหญิ งไม
สามารถที่จะตีไดและในการตีกลองปูจานั้นจะตองเปนการตีที่วัดตอนพลบค่ําในวันกอนวันพระ 1
วันและในวันพระเทานั้นประกอบกับกลองปูจานั้นจะตั้งไวที่วัดเทานั้นไมสามารถนําไปตั้งที่อื่นๆ
ได โดยมีความเชื่อวากลองปูจานั้นเปนกลองที่มีความศักดิ์สิทธิ์หากละเมิดในขอหามและความเชือ่
นั้นอาจสงผลรายกับผูนั้นได เหตุผลดังกลาวทําใหแนวความคิดในการนําวัฒนธรรมกลองปูจามา
ทําการถายทอดในโรงเรียนนั้นประสบปญหาในดานการจัดการหลักสูตรเนื่องจากในการเรียนการ
สอนนั้นมีความจําเปนจัดสรรเวลาในการเรียนการสอนแตละครั้ง ปญหาในเรื่องของคติความเชื่อ
เรื่องกลองปูจาที่สําคัญอีกประการหนึ่งอันเนื่องมาจากการที่แนวคิดหลักในการนําวัฒนธรรมกลอง
ปูจามาถายทอดในโรงเรียนนั้นตองการใหผูเรียนสามารถที่บรรเลงกลองปูจาได ซึ่งในการบรรเลง
กลองปูจานั้นมีขอหามประการหนึ่งที่สําคัญนั้นคือมีความเชื่อที่วากลองปูจานั้นผูหญิงไมสามารถที่
จะทําการตีกลองปูจาไดซึ่งเปนปญหาสําคัญประการหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากไม
สามารถที่จะกําหนดเรื่องของเพศผูเรียนได จากการศึกษาพบวามีแนวทางในการแกไขปญหาเรื่อง
คติความเชื่อโดยในเรื่องของวันเวลาในการตีกลองปูจาซึ่งเปนอุปสรรคตอการจัดสรรเวลาในการ
เรียนวิชากลองปูจานั้นพบวาดังนั้นในการเรียนการสอนนั้นจึงมีความจําเปนตองมีการฝกปฎิบัติ
การตีกลองปูจา ซึ่งสามารถฝกตีกลองปูจาในทํานองตางๆไดจากกลองปูจาจําลองหรือสื่อการสอน
รูปกลองปูจาที่ครูผูสอนไดสรางขึ้นจนมีความชํานาญในการตีจากนั้นจึงไปทําการตีกลองปูจาจริง
ที่วัดภายในชุมชน โดยในแตละสัปดาหนั้นผูเรียนจะสามารถไดฝกปฎิบัติการตีกลองปูจาของจริง
ได 1 วันในชวงเย็นหลังเลิกเรียน ในดานคติความเชื่อเรื่องการหามผูหญิงตีกลองปูจานั้น ไดมีการ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นโดยการกลาวถึงคติความเชื่อในเรื่องการตีกลองปูจาใหกับผูเรียนที่เปนหญิง
ไดทราบจากนั้นจึงสอบถามความสมัครใจหากผูเรียนตองการที่จะเรียนครูผูสอนจะทําการถายทอด
ในสวนอื่นที่มีความเกี่ยวของกับการแสดงกลองปูจา อันไดแก การตีฆอง หรือการถายทอดเรื่อง
ราวของประวัติความเปนมา ทํานองเพลงเพื่อใหผูเรียนไดทําหนาที่ผูบรรยายประกอบการแสดง
การตีกลองปูจาตอไป ซึ่งพบวาผูแสดงที่เปนเด็กหญิงนั้นมีความพึงพอใจกับบทบาทหนาที่ที่ไดรับ
และถือวาไดมีสวนรวมในวัฒนธรรมกลองปูจา
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2. คุณคาวัฒนธรรมกลองปูจาที่มีตอชุมชน
2.1 บทบาท คติความเชื่อและพิธีกรรมในวัฒนธรรมกลองปูจา
กลองปูจาเปนกลองพื้นบานชนิดหนึ่งซึ่งมีความสําคัญกับวิถีชีวิตของคนในสังคมลานนาใน
อดีต จากการศึกษาถึงที่มาของกลองชนิดนี้แลวพบวา กลองปูจานั้นเปนกลองพื้นบานที่พบได
ในวิถีชีวิตของชาวลานนาเทานั้น รูปรางลักษณะที่สําคัญของกลองปูจาคือเปนกลอง 2 หนาผูก
รวมกัน เปน ชุดกลาวคือเปนกลองชุด 3 ถึง 4 ใบทําดวยไมเนื้อแข็ง อาทิ ไมประดู ไมสัก ไม
ตะเคียน ไมแดงหรือไมขนุน โดยในแตละชุดจะมีกลองใบใหญ 1 ใบมีชื่อเรียกวา กลองหลวง
และมีกลองประกอบซึ่งเปนกลอง 2 หนาขนาดเล็กจํานวน 2-3ใบผูกอยูบริเวณดานซายของ
กลองหลวงเรียวกวากลองลูกตุบ โดยกลองปูจามีลักษณะที่สําคัญเปนเอกลักษณคือการใชลิ่ม
หมุดในการตรึงหนังหนากลองและการแขวนลูกน้ําเตาไวภายในตัวกลองหลวงซึ่งจะแตกตาง
จากกลอง การตั้งกลองปูจานั้นจะมีการตั้งกลองไวบนคางกลอง(ที่ตั้ง) อยูบริเวณหอกลองอัน
เนื่องมาจากใชเปนที่สําหรับเก็บรักษาสื่อสัญญาณที่ใชติดตอกันระหวางวัดกับชุมชนและสื่อ
สารภายในวัด
กลองปูจาในภาษาถิ่นเหนือคําเมือง มาจากภาษาเขียนวา กลองบูชา โดยพยัญชนะนําคํา
ออกสําเนียงอานคําเมืองวา ปูจา ซึ่งหมายถึงการเปนกลองที่ใชตีเพื่อเปนพุทธบูชาจากการศึกษา
พบวาชื่อเรียกกลองปูจาที่นิยมและเปนที่ยอมรับในสังคมลานนานนั้นมีอยูดวยกันหลายชื่อ
โดยในการเรียกชื่อกลองปูจานั้นจะเรียกตามบทบาทหนาที่และลักษณะการใชกลองปูจา กลอง
ปูจาในสังคมลานนามีชื่อเรียกตามบทบาทหนาที่ดังตอไปนี้
1. กลองปูจา กลองปูชาหรือกองปูจา ตามการออกเสียงสําเนียงในแตละทองถิ่น
สําหรับพิธีกรรมทางศาสนา
2. กลองจัยยะมงคล(กลองชัยมงคล) สําหรับเรียกเพื่องานมงคลทางบานเมือง
3. กลองยาม หรือ กลองอุนเมือง สําหรับเรียกในคราวที่ใชเปนอาณัติสัญญาณ
4. กลองตั้ง เรียกตามเสียงของกลอง
5. กลองสะบัดชัย เนื่องมาจากทํานองที่ใชตีคือทํานองสะบัดชัย
ความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับที่มาของกลองปูจาเปนสิ่งหนึ่งที่สืบทอดและเลาขานกันตอมา
ตํานานเรื่องกลองปูจามีอยูดวยกัน 2 ตํานานประกอบดวยตํานานเรื่องยักษตาทิพยกับนางคํากอง
และอีกตํานานหนึ่งคือตํานานเรื่องยักษกับกลอง เมื่อทําการศึกษาถึงตํานานทั้ง 2 ตํานานมีความ
คลายคลึงกันจนอาจกลาวไดวามีที่มาและแนวคิดทางดานคติชนวิทยาจากแหลงเดียวกัน
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กลองปูจานั้นเปนกลองที่มีความเกี่ยวของกับเรื่องราวของพิธีกรรมในทุกขั้นตอน มูลเหตุ
สําคัญประการหนึ่งเปนเพราะกลองปูจาเปนกลองที่นิยมใชในพิธีกรรมที่มีความเกี่ยวของกับศาสนา
และวิถีชีวิตของคนในชุมชน ดังนั้นกลองปูจาจึงจัดทําขึ้นอยางพิธีกรรมตางๆมากมาย อันประกอบ
ไปดวยพิธีกรรมความเชื่อเกี่ยวกับการตัดไมในการเลือกไมและตัดไมสาํ หรับนํามาทํากลองปูจา ตน
ไมที่จะนํามาสรางกลองปูจาตองมีพิธีกรรมในการตัดไมและเมื่อทําการตัดไมเชื่อวาไมลมไปทางใด
ก็ใหเคลื่อนยายไมไปทางนั้นเพื่อกลับเขาสูหมูบาน ขั้นตอนตอมาคือการเลือกสรรหนังสัตวสําหรับ
นํามาทําหนากลองเพราะหนังกลองถือไดวาเปนสวนกําเนิดของเสียงกลองปูจา การจัดสรางกลองปู
จาโดยผูที่ทําหนาที่ในการรับผิดชอบดูแลจัดสรางกลองปูจานั้นในอดีตจะนิยมใชการรวมแรงรวม
ใจกันภายในชุมชน โดยอาศัยแรงงานจากผูชายภายในหมูบานชวยกันจัดสรางตามขั้นตอนและวิธี
การสรางกลองปูจาที่สืบตอกันมา ในการสรางตัวกลองมีความเชื่อในเรื่องโฉลกกลอง กลองชุดนั้น
ตองมีการคํานวนขนาดและคํานึงถึงกรรมวิธีในการสรางอยางถูกหลักคติความเชื่อของสังคมลานนา
กลองปูจานั้นมีความสัมพันธกับความเชื่อทางพุทธศาสนาเปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจาก
ความเชื่ อ เรื่ อ งขององค ป ระกอบกลองปู จ าแนวความเชื่ อ เรื่ อ งกลองปู จ านั้ น เป น กลองที่ แ สดง
สัญลักษณทางพุทธศาสนาอีกประการหนึ่งคือแนวความเชื่อเรื่องพระรัตนตรัย ความคิดของคนใน
สังคมลานนาในพิธีกรรมเกี่ยวกับกลองปูจามีการกลาวถึงเรื่องราววิถีชีวิตของผูคนในสังคมลานนา
ซึ่งมีการสอดแทรกวิถีชีวิตและความเชื่อในเรื่องพุทธศาสนาในสังคมลานนาลงในทุกขั้นตอนของ
พิธีกรรม
กลองปูจาในสังคมลานนาถือไดวาเปนกลองที่มีความสําคัญในชุมชนและเปนกลองศักดิ์
สิทธิ์จะไมมีการนํากลองปูจามาใชตีพร่ําเพรือประกอบกับสัญญาณเสียงจากกลองปูจานั้นถือไดวา
เปนสัญญาณเสียงสวนรวมของคนในชุมชน ในการตีกลองปูจาแตละครั้งนั้นยอมสงผลตอพฤติ
กรรมของคนในชุมชน กลองปูจามีบทบาทในสังคมวาเปนกลองที่ใชสําหรับการสื่อสารโดยการสื่อ
สารแบงออกเปน 2 ลักษณะคือ
1. การใชสื่อสารกันภายในชุมชน โดยกลองปูจาทําหนาที่เหมือนกระบอกเสียงของชุม
ชน วามีเหตุการณอะไรจะเกิดขึ้นภายในชุมชน เชนการเรียกประชุมหรือกําหนดงาน
บุญ เรื่องราวเหตุการณตางๆ หรือเพื่อการรื่นเริง เปนตน ซึ่งจะมีการกลาวถึงในเรื่อง
บทบาทและเพลงที่ใชตอไป
2. การใชสื่อสารในทางศาสนาและพิธีกรรม โดยกลองปู จาทําหนาที่ในการนํ าสารที่
ตองการสื่อสารไปยังชาวบาน อาทิ การบอกบุญหรือการออนวอนเทวดา หรือการเปน
เครื่องมือในการประกอบศาสนกิจในทางพระศาสนา เปนตน
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กลองปูจาเปนเครื่องดนตรีที่เกิดขึ้นจากภูมิปญญาพื้นบานลานนา มีเอกสารหลายฉบับได
กลาวถึงกลองชนิดหนึ่งทําหนาที่เปนกลองคูบานคูเมืองซึ่งไมปรากฎวาถูกสรางขึ้นมาครั้งแรกเมื่อ
ใด แตถูกนํามาใชในกิจการงานบานและงานเมืองในดานพิธีกรรมและเปนอาณัติสัญญาณจนอาจ
กลาวไดวาในอดีตกลองปูจานั้นดํารงอยูในสังคมลานนามาชานาน เมื่อทําการศึกษาถึงยุคสมัยใน
การใชกลองปูจาในอดีตจากหลักฐานทางประวัติศาสตรพบวากลองปูจานั้นเริ่มมีบทบาทที่สําคัญ
ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18 จนถึงชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปพุทธศักราช 2485 พบวากลองปูจา
เปนกลองที่ทําหนาที่ทางพิธีกรรม กลองปูจาถูกนํามาใชในพิธีกรรมสําคัญในสังคมลานนามาโดย
ตลอด ตั้งแตเมื่อครั้งอาณาจักรหริภุญไชยยังรุงเรืองในอาณาเขตลานนาก็ปรากฎหลักฐานวากลองปู
จาไดดํารงบทบาทที่สําคัญในสังคมและเปนที่ยอมรับในเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับการใชกลองปูจาตั้ง
แตในครั้งนั้น
กลองปูจามีบทบาทหนาที่หลายประการที่สําคัญกลาวคือการทําหนาที่ทางดานสังคมและ
หนาที่ทางดานศาสนา โดยกลองปูจานั้นจะทําหนาที่ในหลายบทบาทควบคูไปพรอมกัน ทั้งใน
ดานศาสนา พิธีกรรมความเชื่อและการบันเทิง แตบทบาทหลักของกลองปูจาคือเปนกลองที่ใชใน
การใหอาณัติสัญญาณเมือง กลองปูจานั้นถือไดวาเปนกลองที่มีความสําคัญในการใชเปนเครื่อง
ประกอบการศึกโดยจะทําหนาที่ในการใหอาณัติสัญญาณในการทําศึก บทบาทอีกประการหนึ่งใน
การเปนเครื่องใหอาณัติสัญญาณนั้นคือการใชตีเพื่อเปนการบอกขาวสารใหกับคนในชุมชนไดรับรู
ถึงเรื่องราวตางๆมาตั้งแตครั้งนั้น กลองปูจาในสังคมลานนานั้นแมจะมีหนาที่หลักที่ใชในการให
อาณัติสัญญาณทางการศึกแลวหนาที่สําคัญและดํารงสืบทอดคติความเชื่อในการใชกลองปูจาสืบ
ทอดตอกันมาตลอดคือการใชกลองปูจาในทางพิธีกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งพิธีกรรมที่มีความเกี่ยว
ของกับเรื่องศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย
บทบาททางดานการสงครามลดนอยลงสมัยลานนาตกอยูภายใตการปกครองของกรุงรัตน
โกสินทรบทบาทของกลองปูจาในฐานะกลองเมืองที่ทําหนาที่ในการใหสัญญาณเมืองในเรื่องการ
ศึกสงครามเริ่มลดทอนบทบาทลง บทบาทของกลองปูจาในดานอาณาจักรจึงลดทอนบทบาทลง
ตามไปดวย สภาพสังคมลานนาในชวงนี้ทําใหบทบาทของกลองปูจาในฐานะกลองคูอาณาจักร
เปลี่ยนบทบาทมาเปนกลองที่มีความสําคัญในชุมชนมากขึ้น ในสภาพสังคมลานนานั้นในแตละชุม
ชนจะมีศูนยกลางความสําคัญอยูที่ศาสนจักรซึ่งมักจะเปนวัดหรือสํานักสงฆ ดังนั้นบทบาทของ
กลองปูจาในดานสังคมและศาสนาเริ่มมีบทบาทที่ชัดเจนขึ้น กลองปูจาจึงมาเปนกลองประจําวัด
อยางชัดเจนมากขึ้นและเริ่มมีการกลาวถึงเรื่องกลองปูจาในฐานะกลองคูศาสนา กลองปูจานั้นยังคง
ทําหนาที่ในการใหอาณัติสัญญาณาภายในชุมชนในคราวที่มีเหตุการณตางๆเกิดขึ้นเสมอ
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ชาวลานนานั้นยังคงยอมรับและใชกลองปูจาในวิถีชีวิตเรื่อยมาจนกระทั่งในราวปพุทธ
ศักราช 2485 ในครั้งที่เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 การสงครามในครั้งนั้นไดทําใหบทบาทของกลอง
ปูจานั้นไดสูญหายไปจากสังคมลานนาชวงหนึ่งภาวะสงครามนั้นไดมีประกาศในแตละชุมชนนัน้ จะ
ถูกกําหนดมิใหมีการใชสัญญาณเสียงตางๆเพื่อปองกันการรบกวนสัญญาณจากทางราชการ วัฒน
ธรรมกลองปูจาในอดีตนั้นเริ่มสลายลงอยางเปนทางการอันเนื่องมาจากสภาวการณของสังคมใน 2
ประเด็นคือ ภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2 ทําใหมีขอกําหนดหามใชกลองปูจาเปนสื่อสัญญาณในสังคม
ทําใหวัฒนธรรมกลองปูจานั้นขาดคนที่จะเปนตนแบบในการสืบทอด กอปรกับวิทยาการจากสังคม
ภายนอกที่นําเรื่องของวิทยุกระจายเสียงเขามาเปนสื่อกลางที่สําคัญในชุมชนจึงทําใหวัฒนธรรม
กลองปูจานั้นลดคุณคาและสูญหายไปจากสังคมลานนาประมาณ 50-60 ป
2.2 คุณคาของวัฒนธรรมกลองปูจาที่มีตอสังคมในอดีต
การดํารงอยูของวัฒนธรรมกลองปูจานั้นสามารถดํารงสถานะวัฒนธรรมที่สําคัญกับวิถี
ชีวิตชนชาวลานนาในทุกระดับชั้นเปนระยะเวลาที่ยาวนานเนื่องมาจากวัฒนธรรมกลองปูจาเปน
วัฒนธรรมที่ทรงคุณคาในสังคมลานนา วัฒนธรรมกลองปูจาทรงคุณคาตอวิถีชวี ิตในชุมชนลานนา
ในอดีตดังตอไปนี้
2.2.1 คุณคาทางจิตใจ
2.2.1.1 คุณคาทางดานคติความเชื่อทางศาสนาและเปนที่พึ่งทางใจ
2.2.1.2 คุณคาทางจิตใจที่สงผลตอการประพฤติปฎิบัติตน
2.2.2 คุณคาทางดานรางกาย
คุณคาของวัฒนธรรมกลองปูจาที่พบในอดีตจะพบวาในการบรรเลงกลองปูจานั้นผู
ที่ทําการบรรเลงนั้นตองเปนผูที่มีพละกําลังและมีสมาธิ ในการฝกการตีกลองปูจานั้นจึงตองการคน
ที่กระฉับกระเฉงวองไวเพื่อที่จะสามารถเคลื่อนไหวในการตีกลองปูจาทั้งชุดในทํานองตางๆได
2.2.3 คุณคาทางศาสนา
วัฒนธรรมกลองปูจาเปนวัฒนธรรมหนึ่งซึ่งกอใหเกิดการดํารงอยูของพุทธศาสนา
ในสังคมลานนา บทบาทของกลองปูจาในทางพิธีกรรมนั้นเปนการสงเสริมใหชุมชนนั้นดํารงความ
เปนชุมชนที่มั่นคงและนับถือพุทธศาสนาซึ่งเปนศาสนาหลักในชุมชนลานนา
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2.2.4 คุณคาทางสังคม
2.2.4.1 คุณคาในฐานะเครื่องมือสื่อสารภายในสังคม
2.2.4.2 คุณ คาทางสังคมในฐานะวัฒ นธรรมที่ประสานความสัมพัน ธในชุมชน
โดยวัฒนธรรมกลองปูจาในอดีตมีสวนในการสรางความสัมพันธในชุมชน โดยมีรูปแบบความ
สัมพันธดังตอไปนี้
ก. ความสัมพันธระหวางชาวบานกับชาวบาน
ข. ความสัมพันธระหวางวัดกับชุมชน
2.2.5 คุณคาทางประวัติศาสตร
วัฒ นธรรมกลองปู จาดํารงอยูในสังคมลานนามายาวนาน กลองปูจาเปน เครื่อง
ดนตรีอีกประเภทหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงสภาพสังคมในยุคตางๆ โดยศึกษาจากบทบาทและชื่อเรียก
ของกลองปูจาในชวงตางๆ วัฒนธรรมกลองปูจานั้นถือไดวาเปนเอกลักษณที่แสดงถึงวิถีชีวิตและ
คติความเชื่อที่ดํารงอยูในสังคมลานนา ประกอบกับวัฒนธรรมกลองปูจาเปนวัฒนธรรที่ทรงคุณคา
ทางประวัติศาสตรในเชิงชาติพันธุวรรณาเนื่องมาจากวัฒนธรรมกลองปูจานั้นเปนวั ฒนธรรมที่มี
เอกลักษณและมีคติความเชื่อในเรื่องการใชกลองปูจาเพื่อกิจการทางพิธีกรรมของศาสนจักรและ
อาณาจักรของชาวลานนา
2.2.6 คุณคาทางสุนทรียศิลป
วัฒนธรรมกลองปูจาในอดีตนั้นถือไดวาเปนวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธกับเรื่อง
ของศิลปะทั้งทางดานดนตรี ศิลปะและวรรณกรรม ดังนั้นวัฒนธรรมกลองปูจาจึงมีคุณคาทางดาน
สุนทรียศิลปที่สําคัญดังนี้
2.2.6.1 คุณคาทางสุนทรียศิลปดานศิลปะ
2.2.6.2 คุณคาทางสุนทรียศิลปดานวรรณกรรม
2.2.6.3 คุณคาทางสุนทรียศิลปดานดนตรี

2.3 คุณคาวัฒนธรรมกลองปูจาที่มีตอชุมชนในปจจุบัน
คุณคาของวัฒนธรรมกลองปูจาในปจจุบันนั้นคงความเปนกลองที่ดํารงเอกลักษณของวิถี
ชีวิต คติความเชื่อของคนในสังคมลานนาไดในทุกดาน ไมวาจะเปนทางดานสังคม เ ประวัติศาสตร
สุนทรียศิลปและคุณคาทางดานตัวบุคคลคือในเรื่องของคุณคาทางรางกายและคุณคาทางจิตใจ (ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 3 สรุปคุณคาวัฒนธรรมกลองปูจาที่มีตอชุมชนในปจจุบัน) จากการศึกษา
พบวา คุณคาที่เพิ่มเติมขึ้นจากคุณคาที่มีมาในอดีตนั้นคือ คุณคาทางเศรษฐกิจ อันเกิดจากการที่เกิด
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การสรางงานและสรางรายไดภายในชุมชนไมวาจากการผลิตกลองปูจาเพื่อจําหนาย และรายไดจาก
การแสดงการบรรเลงกลองปูจาในงานตางๆ จากการศึกษาในครั้งนี้พบวาจากแนวคิดและการ
ดําเนินการของโครงการอนุรักษและฟนฟูกลองปูจาในจังหวัดลําปาง ไดดําเนินการเพื่อฟนฟูวัฒน
ธรรมกลองปูจาโดยเนนการนําเสนอวัฒนธรรมกลองปูจาโดยผานการแสดงการบรรเลงกลองปูจา
ทําใหวัฒนธรรมกลองปูจาเปนวัฒนธรรมที่สรางงานและสรางรายไดใหกับผูรับการถายทอดวัฒน
ธรรมกลองปูจาในชุมชนในการเดินทางไปแสดงในงานตางๆ อาทิ งานประจําปของจังหวัด งาน
ประเพณีสงกรานต ประเพณียี่เปง(ลอยกระทง)เพื่อใหคนไดรับรูและยอมรับวัฒนธรรมกลองปูจาวา
เปนวัฒนธรรมหนึ่งในลานนา จากการศึกษาพบวาคุณคาวัฒนธรรมกลองปูจาในชุมชนจึงเปนคุณ
คาในเชิงปริมาณ โดยคุณคาในเชิงจิตวิญญาณความเปนทองถิ่น อาทิคุณคาทางสังคม คุณคาทาง
ศาสนาและพิธีกรรม และคุณคาทางประวัติศาสตร รวมไปถึงคุณคาทางดานสุนทรียศิลปนั้นขาด
หายไป
การอภิปรายผล
จากขอคนพบในการศึกษากระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจา: กรณีศึกษาจังหวัด
ลําปางในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลในการศึกษาในเรื่องกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจา
ไดดังนี้
1. กระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในสังคมลานนา
2. แนวทางในการนํากลองปูจามาถายทอดในโรงเรียน
1. กระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในสังคมลานนา
จากขอคนพบในการศึกษาทําใหทราบวาวัฒนธรรมกลองปูจานั้นเปนวัฒนธรรมที่ดํารงคุณ
คาในสังคมลานนามาเปนระยะเวลาที่ยาวนาน การที่วัฒนธรรมกลองปูจานั้นสามารถดํารงคุณคาใน
สังคมไดเปนระยะเวลาที่ยาวนานนั้นเนื่องมาจากการที่วัฒนธรรมกลองปูจาเปนวัฒนธรรมที่มีบท
บาทในชีวิตประจําวันการทําหนาที่เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารทั้งภายในชุมชนและการติดตอ
สื่อสารทางคติความเชื่อในเรื่องพิธีกรรมของคนในชุมชนนั้นทําใหวัฒนธรรมกลองปูจาถือไดวา
เปนสิ่งที่มีคุณคาตอชาวบานในทุกสวนของสังคมลานนา คุณคาของวัฒนธรรมกลองปูจานั้นจึง
เปนคุณคาใน 2 ลักษณะคือ
1. คุณคาตอตัวบุคคลอันประกอบไปดวย คุณคาทางดานจิตใจ คุณธรรมจริยธรรมและคุณ
คาทางดานรางกาย
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2. คุณคาตอชุมชน กลาวคือ การเปนเครื่องมือในการดํารงอยูของชุมชน ในดานสังคม
เศรษฐกิจ ศาสนา ประวัติศาสตร
วัฒนธรรมกลองปูจานั้นจึงเปนวัฒนธรรมหนึ่งที่มีความโดดเดนเพราะวัฒนธรรมกลองปูจา
นั้นเปนวัฒนธรรมที่มีรูปแบบความสัมพันธในชุมชนดังจะเห็นไดจากรูปแบบความสัมพันธที่เกิด
จากคุณคาของวัฒนธรรมกลองปูจาที่พบในการศึกษาครั้งนี้พบวาวัฒนธรรมกลองปูจาประกอบกับ
คุณคาทางจิตเปนคุณคาที่แฝงคติความเชื่อในเรื่องของศาสนาเขามามีสวนเกี่ยวของ คุณคาของพิธี
กรรมและการศาสนานั้นเปนความสัมพันธที่กอตัวมาจากความเชื่อในทางศาสนาในเรื่องการเสีย
สละ เมตตา กรุณา ตลอดจนการแบงปนชวยเหลือซึ่งกันและกัน(ศูนยสังคมพัฒนาเชียงใหม, 2533)
ประกอบกับคุณคาทางจิตใจที่พบในวัฒนธรรมกลองปูจานั้นเปนคุณคาที่แฝงคติความเชื่อในเรื่อง
ของศาสนาเขามามีสวนเกี่ยวของสงผลใหผูที่อยูในวัฒนธรรมกลองปูจานั้นเปนดํารงตนเปนคนที่ดี
ของชุมชน อันเนื่องมาจากกระบวนการกลอมเกลาจิตใจจากหลักธรรมทางศาสนาที่แฝงคุณคาอยู
ในวัฒนธรรมกลองปูจา พิธีกรรมของวัฒนธรรมกลองปูจาทําใหคน ศาสนา และชุมชนดํารงอยูได
เพราะวัฒนธรรมกลองปูจานั้นเปนวัฒนธรรมของคนในชุมชนที่ใชเครื่องมือสื่อสารที่วัดเพื่อเปน
การสื่อสารถึงกิจกรรมในชุมชน จากหลักการดังกลาวจะสามารถทําใหชุมชนดํารงอยูอยางมีความ
สงบสุขเพราะมีศาสนาเปนเครื่องกลอมเกลาจิตใจ และวัฒนธรรมกลองปูจาจะสามารถดํารงอยูได
เพราะมีบทบาทหนาที่ที่สําคัญตอบุคคลในสวนรวม
ในการดํารงวัฒนธรรมกลองปูจาในอดีตนั้นสาเหตุหนึ่งที่ทําใหวัฒนธรรมกลองปูจาเปน
วัฒนธรรมที่ทรงคุณคาในสังคมนั้นเนื่องจากมีกระบวนการในการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาที่
ตอบสนองตอคุณคาของวัฒนธรรมกลองปูจาที่มีตอชุมชนในอดีต โดยกระบวนการถายทอดวัฒน
ธรรมในอดีตนั้นเปนกระบวนการที่ถือไดวามีความสําคัญตอการดํารงอยูของวัฒนธรรมกลองปูจา
ในชุมชนอันเนื่องมาจากกลองปูจาเปนเครื่องมือที่สําคัญภายในชุมชน วัฒนธรรมกลองปูจาในอดีต
นั้นเปนวัฒนธรรมที่มีความสําคัญตอสวนรวม กลาวคือเปนวัฒนธรรมที่คนในทุกสวนของชุมชน
นั้นเปนผูไดรับผลจากวัฒนธรรมกลองปูจา ทั้งในดานรางกาย จิตใจและในดานสังคม
กระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในอดีตจึงมีความสําคัญและเปนกระบวนการที่
มีจุดมุงหมายหลักในการที่จะตอบสนองตอความตองการของชุมชนในการใชชีวิตทั้งในดานจิตใจ
และในดานบทบาทหนาที่ทางสังคมในชุมชนเปนหลักดังจะเห็นไดจากจุดมุงหมายในการกระบวน
การถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในอดีตที่มุงถายทอดเพื่อการใชในการดํารงชีวิตประจําวัน โดยใช
เป น เครื่ อ งมื อ ในการสื่ อ สารกั น ภายในชุ ม ชนและเป น เครื่ อ งประกอบพิ ธี ก รรมภายในชุ ม ชน
กระบวนการในการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในอดีตจึงเปนกระบวนการที่มีความละเอียดออน
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ในการถายทอดและมีคุณคาที่แฝงอยูในกระบวนการถายทอดที่สําคัญนั้นคือ การกลอมเกลาจิตใจ
ของผู ที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ วั ฒ นธรรมกลองปู จาให เป น ผูที่ ดํ ารงตนอยูในศี ล ธรรมและเป น ผู ที่
ประพฤติตนดี ดังจะเห็นไดจากในกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในอดีตนั้นในการถาย
ทอดองคความรูเรื่องกลองปูจาจะเปนกระบวนการที่มีการถายทอดองคความรูใน 2 สวนคือ
1. องคความรูดานการบรรเลงกลองปูจา ซึ่งเปนองคความรูหลักในกระบวนการถายทอด
วัฒนธรรมกลองปูจาเพื่อใหผูที่ไดรับการถายทอดสามารถสืบทอดวัฒนธรรมกลองปูจา
และสามารถทําหนาที่ในการตีกลองปูจาเพื่อเปนอาณัติสัญญาณในชุมชนตอไปได
2. องคความรูดานคติ ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับกลองปูจา ซึ่งเปนองคความรูที่มีการ
ถายทอดเรื่องราว คติความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับกลองปูจาเพื่อใหผูรับการถาย
ทอดสามารถนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวัน จากการศึกษาครั้งนี้พบวาในองค
ความรูเรื่องนี้ มีก ารสอดแทรกความรูและการประพฤติปฎิบั ติตนภายใต กรอบของ
ศาสนา โดยใชคติความเชื่อและพิธีกรรมที่มีความเกี่ยวของกับกลองปูจามาเปนสื่อใน
การกลอมเกลาจิตใจใหผูรับการถายทอดนั้นเปนผูที่ประพฤติตนเปนคนดี
องคความรูเรื่องวัฒนธรรมกลองปูจาที่มีการถายทอดในอดีตเปนองคความรูที่ตอบสนองตอ
ความตองการและความจําเปนในการดํารงชีวิตของชาวบานในชุมชนลานนาในอดีต เนื่องมาจาก
เปนกระบวนการที่มีการถายทอดองคความรูไดครบและสอดคลองกับความตองการและบทบาท
หนาที่ของวัฒนธรรมกลองปูจาในชุมชนทําใหวัฒนธรรมกลองปูจาในสังคมลานนาในอดีตนั้น
สามารถดํารงอยูไดอยางทรงคุณคา ซึ่งสอดคลองกับที่ สุจิตรา สุคนธทรัพย (2540) ไดกลาวถึงแนว
ทางในการถายทอดเรื่องของวัฒนธรรมในดํารงอยูในสังคมที่วา
“…การจะรักษาวัฒนธรรมใดใหคงอยู คนในสังคมจะตองทําความเขาใจ
กับวัฒนธรรมนั้นใหทราบถึงความเปนมา ตนตอ เนื้อหาสาระและรายละเอียด
วามาจากสัจธรรม คติธรรมอะไรและนํามาปรับปรุงใหมีรูปแบบสอดคลองกับ
ยุคสมัยจึงจะทําใหวัฒนธรรมนั้นมีคาสมสมัย…”
(สุจิตรา สุคนธทรัยพ , 2540)
ในกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในอดีตนั้นจะพบวาเปนกระบวนการที่ให
ความสําคัญกับเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับการถายทอดเรื่องของการบรรเลงกลองปู
จาในทํานองตางๆ ซึ่งทําใหวัฒนธรรมกลองปูจาในอดีตนั้นเปนวัฒนธรรมที่มีคุณคาและเปนวัฒน
ธรรมที่ถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการกลอมเกลาจิตใจของผูคนในชุมชนอีกดวย ดังจะเห็นได
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จากคํากลาวของชาวบานในชุมชนที่กลาววา “…กอนที่ครูทานจะรับสอน ทานจะตองดูกอน ไอ
หนุมคนนี้กินเหลาไหม เปนอันธพาลหรือเปลา เปนคนอยางไร หางวัดหางพระสงฆหรือเปลา
ทานจะดูกอนนะ ตั้งใจจะมาเรียนแลวมาขอเรียนนี้ ไมใชวาจะรับเลย ดูดวยวาถาสอนมันไปแลว
มันจะเอาวิชาไปทําอะไร ดีหรือไมดี…”(ครูกลอง, สัมภาษณ 3 กรกฏาคม 2546)หรือ“…กลองนี้
เปนกลองธรรม คนที่ตีตองเปนคนที่มีธรรมในใจ ตองถือศีลอยางนอยศีล 5 หรือศีล 8 จะไดผลดี
…”(ชาวบาน, สัมภาษณ 23 มิถุนายน 2546)
ในกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในอดีตนั้นเปนกระบวนการถายทอดที่ใช
ระยะเวลาในการเรียนรูที่ยาวนาน อันเนื่องมาจากจุดมุงหมายในกระบวนการถายทอดในอดีตนั้น
ตองการสรางคนที่มีความรับผิดชอบ
มีความประพฤติดีและสามารถทําหนาที่ในการสงอาณัติ
สัญญาณภายในชุมชนได ดังนั้นกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในอดีตจึงเปนกระบวน
การที่มีระยะเวลาและรูปแบบในการคัดสรรคนคอนขางมากและใชระยะเวลายาวนานในการทํา
การศึกษาดังที่ผูที่เคยรับการถายทอดในอดีตไดกลาววา “…ตอนที่ตาเรียน พอครูทานก็สอนนาน
สอนใหรูจักกลอง สอนใหตีกลอง สอนใหเครงครัดในศีลธรรม นานมากกวาทานจะตอใหเพลง
หนึ่ง จนตีคาถาธรรมได ตาเริ่มเปนหนุมแลว…”(มาณพ ยาระณะ, สัมภาษณ 3 กรกฏาคม 2546)
ดังนั้นกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในอดีตนั้นจึงมีผูที่สามารถเรียนและสําเร็จกลาว
คือสามารถทําการตีกลองปูจาไดทุกทวงทํานองในจํานวนนอยซึ่งมีความแตกตางจากกระบวนการ
ถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในปจจุบัน
วัฒนธรรมกลองปูจานั้นไดมีการยุติบทบาทลงเมื่อครั้งเกิดภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งกิน
ระยะเวลายาวนานประมาณ 5 ปจากเหตุการณดังกลาวสงผลใหกระบวนการถายทอดวัฒนธรรม
กลองปูจาขาดชวงไปจากสังคมลานนายาวนานกวา 50 ป กระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปู
จาในปจจุบันพบวาเปนกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมที่มีจุดุมุงหมายเพื่อการฟนฟูและอนุรักษ
วัฒนธรรมกลองปูจาใหกับมาดํารงอยูในสังคม จากการศึกษาครั้งนี้พบวาบทบาทหนาที่ของวัฒน
ธรรมกลองปูจาในปจจุบันนั้นเปนบทบาทหนาที่ในดานการแสดงเปนหลักอันเนื่องมาจากกระบวน
การถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในปจจุบันนั้นมุงเนนที่จะฟนฟูวัฒนธรรมกลองปูจาใหกับมาดํารง
อยูในสังคมลานนาและอนุ รัก ษวัฒ นธรรมกลองปูจาให เปน วัฒ นธรรมหนึ่ งที่มีคุณ คาในสังคม
กระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในปจจุบันจึงเปนการถายทอดที่ตอบสนองกับความ
ตองการในการอนุรักษและฟนวัฒนธรรมกลองปูจาในปจจุบันเปนหลัก ลําดับขั้นตอนการคัดกรอง
บุคคลเขารับการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจารวมไปถึงกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมไดเปลี่ยน
แปลงไปจากเดิม
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โดยในกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในปจจุบันนั้นมีความยืดหยุนในเรื่องคติ
ความเชื่อ บทบาทหนาที่ และการนํากลองปูจามาใช รวมไปถึงการเปดโอกาสใหผูที่มีความสนใจใน
เรื่องวัฒนธรรมกลองปูจาทั่วไปสามารถที่จะเขารับการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาไดโดยไมตอง
มีการคัดกรองในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของผูเขารับการถายทอดอยางเชนในอดีต ทําใหใน
ปจจุบันกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในจังหวัดลําปางสามารถที่จะเผยแพรวัฒนธรรม
กลองปูจาโดยเฉพาะดานการบรรเลงไดในวงกวางภายในระยะเวลาอันสั้น โดยองคความรูที่นํามา
ทําการถายทอดในปจจุบันพบวาเปนการนําองคความรูในเรื่องการบรรเลงมาเปนองคความรูหลักใน
การถายทอด โดยใหความสําคัญกับการบรรเลงกลองปูจาเพื่อการแสดงและมีการใหขอมูลเรื่องของ
วัฒนธรรมกลองปูจาในดานตางๆ เปนสวนประกอบรอง โดยไมมุงเนนในเรื่องคุณคาทางดานจิตใจ
โดยเฉพาะในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมดังเชนในอดีต ทําใหในปจจุบันนั้นบทบาทของวัฒน
ธรรมกลองปูจาในจังหวัดลําปางจึงเปนบทบาทหนาที่ทางดานการแสดงเนื่องจากในปจจุบันการ
แสดงวัฒนธรรมกลองปูจานั้นมีคุณคาทางเศรษฐกิจเขามาเปนปจจัยหนึ่งซึ่งสามารถสรางรายไดให
กับผูที่ทําการศึกษาและแสดงกลองปูจาจนทําใหคุณคาที่ไมสงผลที่เปนรูปธรรมถูกมองขามไป
จากการศึกษาครั้งนี้พบวาแนวความคิดของชาวบานที่มีตอวัฒนธรรมกลองปูจาในปจจุบัน
เปนบทบาทหนาที่ทางดานการแสดงเพื่อการอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรมกลองปูจาเปนหลัก ดังจะ
เห็นไดจากในกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในปจจุบันในดานจุดมุงหมายที่เนนใน
เรื่องการถายทอดเพื่อการอนุรักษวัฒนธรรมกลองปูจาโดยใชการแสดงเปนสื่อในการเผยแพรวัฒน
ธรรมกลองปูจา ทัศนคติของเด็กและชาวบานที่มีตอวัฒนธรรมกลองปูจาในปจจุบันนั้นใหความ
สําคัญกับเรื่องของการแสดงเปนหลัก ดังจะเห็นไดจากความพยายามที่จะนําวัฒนธรรมกลองปูจา
มาสรางเปนหลักสูตรทองถิ่นในสถานศึกษาหลายแหงในจังหวัดลําปางที่ตองการจะเนนการเรียน
การสอนเรื่องการบรรเลงกลองปูจาเพื่อนํามาใชในการแสดงตางๆเพื่อเปนการสรางเอกลักษณของ
สถานศึกษาดังคํากลาวที่วา“…โรงเรียนก็อยากสอนกลองปูจา จะไดเปนเอกลักษณของโรงเรียนแต
ติดที่หาครูมาสอนไมได สอบถามไปยังหมวดดนตรีก็ไมมีครูที่สอนเปน ที่ประชุมก็เลยยกเลิกโครง
การไป…” (ผูบริหารโรงเรียน , สัมภาษณ 10 ธันวาคม 2546) หรือ“…ตอนที่อยากเอามาทําเปนหลัก
สูตรทองถิ่นของโรงเรียนก็มีปญหาเยอะ ไมมีคนรูเรื่องนี้สําคัญเลย เราเปนโรงเรียนในเมือง หาครู
หาคนที่รูเรื่องมาสอนก็ยาก ครูดนตรีที่โรงเรียนนี้ก็เปนครูดนตรีสากล …”(ครูวิชาสังคมศึกษา,
สัมภาษณ 1 พฤษภาคม 2547) ประกอบกับภาพลักษณของวัฒนธรรมกลองปูจาในปจจุบันที่มุงเนน
ในเรื่องของการแสดงซึ่งสงผลตอทัศนคติของเด็กและชาวบานที่ไดพบเห็นจนก็ใหเกิดความอยากที่
จะทําการบรรเลงกลองปูจาเพื่อการแสดง การแขงขันและการสรางรายไดมากกวาการสรางทัศนคติ
ในดานคุณคาของวัฒนธรรมกลองปูจาดั้งเดิม
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ในดานบทบาทและคุณคาของวัฒนธรรมกลองปูจานั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ
ของสังคมที่เปนอยูขณะนั้น ดังจะเห็นไดจากในอดีตที่วัฒนธรรมกลองปูจามีความสําคัญตอการ
ดํารงชีวิตในฐานะเครื่องมือสื่อสารกันภายในชุมชนและเปนเครื่องประกอบพิธีกรรมกลาวคือวัฒน
ธรรมกลองปูจาเปนวัฒนธรรมที่ผลตอชาวบานในวงกวาง ซึ่งในปจจุบันพบวาบทบาทหนาที่ของ
วัฒนธรรมกลองปูจาเนนในเรื่องของการแสดงเพื่อการอนุรักษ กระบวนการถายทอดวัฒนธรรมที่
เกิดขึ้นจึงเปนกระบวนการถายทอดในกลุมผูที่มีความสนใจในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมและโดย
เฉพาะผูที่มีความสนใจในเรื่องของดนตรีพื้นเมืองดังจะเห็นไดจาก วัตถุประสงคในการสมัครเขา
รวมโครงการของผูรับการถายทอดและผูที่สนใจเรื่องวัฒนธรรมกลองปูจาที่วา“…ที่ผมมานี้เพราะ
ผมสนใจดนตรี อ ยู แ ล ว อยูที่ โรงเรี ย นก็ เล น ดนตรี พ วกสะล อ ซอ ซึ ง พอทางโครงการประชา
สัมพันธไปที่โรงเรียน ครูก็เลยถามวาสนใจไหม ผมก็เลยมาสมัครเรียน…”(ผูเรียน,สัมภาษณ 18
กันยายน 2546)“…ตอนที่รูก็สนใจเลย ปกติผมก็เลนดนตรีหากินอยูแลว อยางกลองยาวนี้ของหา
กินเลย เห็นวามันนาสนใจ และก็ทําใหเราไดรูทักษะเรื่องกลองปูจาดวย อยากตีเปน…”( ผูเรียน,
สัมภาษณ 24 มิถุนายน 2546)หรือ“…ผมสอนดนตรีกับการแสดงลานนา ก็เลยพยายามหาที่เรียน
พอรูวาที่นี้มีสอนก็เลยมาสมัครเรียน ผมชอบกลองพื้นบานอยากเรียนกลองพื้นบาน กลองสะบัด
ชัย กลองปูจา…” (ครูดนตรี, สัมภาษณ 16 กันยายน 2546) เปนตน
ดังนั้นกระบวนการในการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาเพื่อใหวัฒนธรรมกลองปูจานั้น
สามารถที่จะดํารงอยูในสังคมตองเปนการถายทอดและเผยแพรความรูอยางเปดกวางและมีความยืด
หยุนเรื่องของระยะเวลาในการถายทอดและการจัดทําหลักสูตรใหเหมาะสมสอดคลองกับความ
ตองการและลักษณะของผูเรียนดังคํากลาวของครูผูทําการถายทอดไดกลาววา “…การสอนผมวา
เหมาะจะทําเปนหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนมากกวา…”(ครูกลอง1, สัมภาษณ 30 มิถุนายน
2546) หรือ “…ตองทําคูกัน เด็กรู ชาวบานก็ควรรู มันเปนของทุกคน เด็กสอนในโรงเรียนได แตชาว
บานก็อาจจะตองสอนนอกโรงเรียน จะไดรูเหมือนกัน…”(ครูกลอง2, สัมภาษณ 2 พฤษภาคม 2546)
กลาวคือการใหความรูและการถายทอดจะตองไมอยูในเฉพาะกลุมผูที่มีความสามารถและความสน
ใจทางดานดนตรีซึ่งจะทําใหกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมนั้นมุงเนนแตเรื่องการบรรเลงกลองปู
จา ในดานองคความรูที่ทําการถายทอดนั้นตองเปนการถายทอดความรูใหกับบุคคลทั่วไปที่มีความ
สนใจในเรื่องวัฒนธรรมกลองปูจาและผูที่มีพื้นฐานทางดานดนตรีควบคูกัน โดยการถายทอดองค
ความรูตองเปนการบูรณาการในเรื่องของ การบรรเลงกลองปูจา คติความเชื่อ ประวัติความเปนมา
และพิธีกรรมเกี่ยวกับกลองปูจาอันเนื่องมาจากความเชื่อเรื่องของพิธีกรรมเปนกิจกรรมของมวลชน
โดยรวมซึ่งถือไดวาเปนสิ่งที่มีความสําคัญในการเผยแพรวัฒนธรรมกลองปูจาและที่จะดํารงวัฒน
ธรรมกลองปูจาเพื่อใหวัฒนธรรมกลองปูจาดํารงคุณคาอยูในสังคมทั้งทางจิตใจและทางสังคม ซึ่ง
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สอดคลองกับแนวคิดของกาญจนา แกวเทพ(2528)ในเรื่องการนํ าศาสนาและพิ ธีกรรมมาใช ใน
กระบวนการชุมชนที่วา“…ศาสนาและพิธีกรรมทําหนาที่เปนตัวเชื่อมกลุมคนในสังคม ศาสนามีคํา
สอน กฎระเบียบ บุคลากรและมีกระบวนการผลิตบุคลากรอยางตอเนื่อง และที่สําคัญคือการสราง
จิตสํ านึ ก เพื่ อเปลี่ยนแปลงสั งคมโดยเฉพาะสั งคมที่ มีศ าสนาเปน อุด มการณ ห ลัก พิ ธีก รรมทาง
ศาสนาเปนกิจกรรมที่เปนรูปธรรมที่จะนําไปสูจิตสํานึกที่เปนนามธรรม พิธีกรรมเปนการตอกย้ําคา
นิยมการรวมหมูใหเกิดขึ้นกับผูรวมกิจกรรมนั้นและยังคงชวยสงเสริมความสัมพันธอันหนึ่งอันเดียว
กัน…”(กาญจนา แกวเทพ, 2528)
จากขอคนพบในการศึกษาครั้งนี้จึงควรที่จะนําองคความรูเรื่องวัฒนธรรมกลองปูจามาทํา
การเผยแพรไปในชุมชนในทุกรูปแบบทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษานอกระบบโรง
เรียนเพื่อกอใหเกิดความตระหนักรูในวัฒนธรรมกลองปูจารวมกันอยางแทจริง
2. แนวทางในการนําวัฒนธรรมกลองปูจามาถายทอดในโรงเรียน
กระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในปจจุบันจําเปนจะตองมีการถายทอดคุณคา
วัฒนธรรมกลองปูจาที่มีตอชุมชนในทุกดานเพื่อทําใหวัฒนธรรมกลองปูจาดํารงอยูในชุมชนได
ในกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมชนิตา รักษพลเมืองไดกลาววา การถายทอดวัฒนธรรมนี้ระบบ
การศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียนทําหนาที่ไดดีที่สุด(ชนิตา รักษพลเมือง, 2525) จากการศึกษาพบ
วากระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในจังหวัดลําปางนั้นไมพบกระบวนการถายทอดวัฒน
ธรรมในรูปแบบการศึกษาในโรงเรียน ดังนั้นกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาเพื่อการ
ดํารงวัฒนธรรมในชุมชนควรนํารูปแบบการศึกษาในโรงเรียนเขามามีสวนรวมในกระบวนการถาย
ทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในชุมชน โรงเรียนภายในชุมชนนั้นเปนแหลงรวมบุคลากรภายในชุมชน
เขาไวดวยกันทําใหสามารถดําเนินการในการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาใหกับชุมชน
กระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในจังหวัดลําปางนั้นไดมีความพยายามที่จะนํา
วัฒ นธรรมกลองปู จ ามาทํ าการถ ายทอดในโรงเรีย น โดยมี ค วามพยายามที่ จ ะนํ ามาสร างเป น
หลักสูตรทองถิ่นของโรงเรียน จากการศึกษาครั้งนี้พบวาแนวคิดในการนําวัฒนธรรมกลองปูจามา
ทําการถายทอดในโรงเรียนในจังหวัดลําปางนั้นใหความสําคัญกับเรื่องการบรรเลงกลองปูจาเปน
หลักทําใหรูปแบบหลักสูตรทองถิ่นนั้นไมประสบความสําเร็จ ปญหาประการหนึ่งที่สําคัญในการ
นําเอาวัฒนธรรมกลองปูจามาทําการถายทอดในโรงเรียนประสบปญหานั้นพบวามีความสับสนใน
เรื่องแนวคิดในการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาใหเหมาะสมและสอดคลองกับสาะการเรียนรูทั้ง
8 สาระการเรียนรูอัน เนื่ องมาจากแนวคิดของผูทําการถายทอดวัฒ นธรรมกลองปูจาในจังหวัด
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ลําปางในปจจุบันที่เนนหนักในเรื่องการบรรเลงกลองปูจา กอใหเกิดปญหาอุปสรรคที่ไมสามารถ
นําวัฒนธรรมกลองปูจามาถายทอดในโรงเรียนไดเนื่องจากวัสดุอุปกรณมีราคาแพงและการขาด
แคลนบุคคลากรในการถายทอดความรู ครูผูสอนทานหนึ่งไดกลาววา “…พยายามจะขอเปดราย
วิชากลองปูจากับทางโรงเรียน แตโรงเรียนก็ไมอนุมัติเพราะกลองมีราคาแพงมากไมสามารถจัด
ซื้อมาไวใชประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียนได…” (ครูดนตรี3, สัมภาษณ 15 กันยายน 2546)
ผูบริหารสถานศึกษาทานหนึ่งไดกลาววา “…โรงเรียนก็อยากสอนกลองปูจา จะไดเปนเอกลักษณ
ของโรงเรียน แตติดที่หาครูมาสอนไมได สอบถามไปยังหมวดดนตรีก็ไมมีบุคคลากรที่สอนเปน
ที่ประชุมก็เลยยกเลิกโครงการไป…”(ผูบริหารโรงเรียน, สัมภาษณ 10 ธันวาคม 2546) ปญหาที่เกิด
ขึ้นนั้นสวนหนึ่งเนื่องมาจากครูผูสอนและสถานศึกษานั้นไดใหความสําคัญกับวัฒนธรรมกลองปู
จาที่อยูในวงจํากัดอยูในเรื่องของการบรรเลงตามจุดมุงหมายของโครงการอนุรักษและฟนฟูกลอง
ปูจาในจังหวัดลําปางจึงทําใหไมสามารถนําวัฒนธรรมกลองปูจามาถายทอดในโรงเรียนได
การนําองคความรูเรื่องการบรรเลงกลองปูจาในทํานองเพลงตางๆมาถายทอดในโรงเรียน
เพียงดานเดียวก็อาจจะไมมีความจําเปนใดๆตอการดํารงชีวิตเนื่องจากสภาพสังคมและวิถีชีวิต
เปลี่ยนบทบาทหนาที่ของวัฒนธรรมกลองปูจาเปลี่ยนแปลงไปแมวาบทบาทในปจจุบันจะใหความ
สําคัญกับเรื่องของการแสดงแตจากการศึกษาพบวาบทบาทดานการแสดงเปนเพียงบทบาทดาน
หนึ่งของวัฒนธรรมกลองปูจาเทานั้น แนวทางในการนําเรื่องวัฒนธรรมกลองปูจามาถายทอดใน
โรงเรียนนั้นจึงมีความจําเปนที่โรงเรียนจะตองตระหนักถึงจุดมุงหมายที่สําคัญในการจัดทําหลัก
สูตรทองถิ่นเรื่องกลองปูจานั้นคือแกนและภูมิปญญาทองถิ่นเรื่องวัฒนธรรมกลองปูจามากกวาการ
สอนทักษะการปฎิบัติดานการแสดง อันเนื่องมาจากวัฒนธรรมกลองปูจาเปนวัฒนธรรมที่มีความ
เกี่ยวของกับวิถีชีวิตและการปฎิบัติตนภายในชุมชน ดังนั้นวัฒนธรรมกลองปูจาจึงมีความสําคัญ
และมีองคความรูในดานอื่นๆที่มีความสําคัญ ดังนั้นสิ่งที่โรงเรียนและครูผูสอนควรจะตระหนัก
นั่นคือ การศึกษา รวบรวมและคนหาภูมิปญญาทองถิ่นเรื่องกลองปูจาในชุมชนของตนแลวนํามา
เปนแนวทางในการนําวัฒนธรรมกลองปูจาทําการถายทอดในโรงเรียนโดยเปนการบูรณาการกับ
หลักสูตรแกนกลางทั้ง 8 สาระการเรียนรู
หลักสูตรทองถิ่นเรื่องกลองปูจานั้นตองเปนการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับคุณคา บทบาทหนา
ที่ คติความเชื่อ พิธีกรรมและการบรรเลงกลองปูจาในวัฒนธรรมลานนาจากอดีตจนถึงปจจุบันเพื่อ
มาทําการนําเสนอใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องราวของวัฒนธรรมกลองปูจาผานกระบวนการจัดการ
ศึกษาและเพื่อใหผูเรียนสามารถนําประสบการณที่ไดรับมาพัฒนาวัฒนธรรมกลองปูจาในชุมชน
ตอไป โดยหลักสูตรทองถิ่นเรื่องกลองปูจาตองมีลักษณะบูรณาการสาระการเรียนรูสําหรับผูเรียน
และมีความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเรื่องหลักสูตรทองถิ่น ที่
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อุทุมพร จามรมาน(2545)ไดกลาววา หลักสูตรทองถิ่นคือ การนําขอมูลที่เกี่ยวกับสภาพปจจุบัน
ความตองการ ปญหา ตลอดจนอนาคตของทองถิ่นมาผสมผสานเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรู รูจัก เขาใจ
ทองถิ่นและรักทองถิ่น โดยมีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนแกนกลางและมีการแทรกเนื้อหา
ทองถิ่นในการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุมสาระ วัฒนธรรมกลองปูจานั้นมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่อง
กับกลุมวิชาสาระการเรียนรูใน ทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรูและสามารถนําวัฒนธรรมกลองปูจาไป
เปนแนวคิดในการบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูไดดังตอไปนี้
1. กลุมสาระภาษาไทย
ไดแก คํากลอนทํานองเพลง บทประพันธที่มีการกลาวถึงเรื่องกลองปูจา
2. กลุมสาระคณิตศาสตร
ไดแก เรื่องลักษณะของกลองปูจา (ขนาดกลอง)
3. กลุมสาระวิทยาศาสตร
ได แ ก การบรรเลงกลองปู จ า(เสี ย งและการตี ก ลองปู จ า) ลั ก ษณะกลองปู จ า
(ประเภทพันธุพืช)
4. กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ไดแก เรื่องคุณคา บทบาทหนาที่ คติความเชื่อ พิธีกรรมประเพณีที่มีความเกี่ยวของ
กับกลองปูจา
5. กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ไดแก เรื่องการบรรเลงกลองปูจา (ทวงทา ลีลาการตีกลองปูจา)
6. กลุมสาระศิลปะ
ไดแก เรื่อง ลักษณะกลองปูจา ทํานองเพลงและการบรรเลงกลองปูจา การแสดงและ
การบรรเลงกลองปูจา
7. กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ไดแก เรื่อง การแสดงกลองปูจา( การจัดการบริหารการแสดงและการเผยแพรขอมูล
วัฒนธรรมกลองปูจาในสื่อตางๆ)
8. กลุมสาระภาษาตางประเทศ
ไดแก เรื่อง วัฒนธรรมกลองปูจา ( การเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลวัฒนธรรมกลอง
ปูจาในสื่อตางๆ)
สิ่งสําคัญประการหนึ่งในการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นเรื่องกลองปูจานั้นตองเปนกระบวน
การจั ด การศึ ก ษาโดยใช ผู เรี ย นเป น ศู น ย ก ลางในการศึ ก ษาเนื่ อ งมาจากการศึ ก ษาคุ ณ ค า ของ
วัฒนธรรมกลองปูจาในการศึกษาครั้งนี้พบวาวัฒนธรรมกลองปูจาเปนวัฒนธรรมที่เอื้อตอกระบวน
การจัดการเรียนการสอนแบบนักเรียนเปนศูนยกลางอันเนื่องมาจากเปนวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ
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และรายละเอียดในดานตางๆ อาทิ ประวัติความเปนมา คติความเชื่อ ทํานองเพลง ซึ่งคงความเปน
เอกลักษณและยังขาดการรวบรวมความรูเรื่องประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวของกับ
กลองปูจา ประกอบกับการเปนวัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของผูคนในชุมชนลานนา
ดังนั้นในแตละชุมชนจึงมี ผูรู ปราชญชาวบานและแหลงความรูที่เอื้อตอกระบวนการจัดการเรียนรู
สําหรับนักเรียนได ดังนั้นโรงเรียนจึงมีความจําเปนที่จะตองคนหาบุคลากรและแหลงการเรียนรู
เรื่องวัฒนธรรมกลองปูจาในชุมชนและทําการประสานความรวมมือในการดําเนินการจัดการเรียน
การสอนเรื่องวัฒนธรรมกลองปูจาใหกับผูเรียนตอไป
กระบวนการถ ายทอดวัฒ นธรรมเรื่องกลองปู จาจากการศึก ษาครั้งนี้ พ บวาข อกังวลใจ
ประการหนึ่งของครูผูสอนนั้นคือ ความนาสนใจในเรื่องเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมกลองปูจา ครูผู
สอนหลายทานมีความกังวลวาหากทําการสอนประวัติความเปนมาของกลองปูจาจะทําใหผูเรียนไม
สนใจที่จะทําการศึกษาและนําไปสูภาวะลมเหลวของหลักสูตร จากการศึกษาถึงองคความรูเรื่อง
วัฒนธรรมกลองปูจาในครั้งนี้พบวาวัฒนธรรมกลองปูจาเปนวัฒนธรรมที่มีความนาสนใจและ
สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนไดในทุกสาระการเรียนรูเนื่องมาจากเปนวัฒนธรรมที่มี
ความเกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรม ความเชื่อและบทบาทหนาที่ในชุมชน ดังนั้นครูผูสอนจึงมีความจํา
เปนที่จะตองทําการศึกษาและเตรียมการศึกษาเนื้อหาของวัฒนธรรมกลองปูจาใหครบในทุกดาน
และคนควาถึงเรื่องราวที่สามารถนํามาทําการสอนโดยการศึกษา คนควาขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม
พื้นบาน คนหาปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษา อาทิ แหลงการเรียนรู ปราชญชาวบาน หรือผู
เชี่ยวชาญในเรื่องวัฒนธรรมกลองปูจาเพื่อรวมในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนและเตรียม
การวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่กระตุนใหผูเรียนสามารถสรางทัศนคติที่ดีตอเรื่องวัฒน
ธรรมกลองปูจาและศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอื่นๆและสรางทัศนคติในเชิงบวกเพื่อใหผูเรียนไดทํา
การศึกษาคนควาดวยตนเองตออันจะนําไปสูการสรางองคความรู ความเขาใจและฝกฝนประสบ
การณในการศึกษาคนควาของผูเรียนเองตอไป
ขอเสนอแนะการวิจัย
กระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาเพื่อการดํารงอยูของวัฒนธรรมกลองปูจาใน
จังหวัดลําปาง จากการวิจัยครั้งนี้มีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
ขอเสนอแนะสําหรับโรงเรียน
1. วัฒนธรรมกลองปูจานั้นเปนวัฒนธรรมที่สําคัญและเปนเอกลักษณประจําทองถิ่น ดัง
นั้น จึงมีความจําเป น ที่ จะตองมีการอนุรักษและฟน ฟู วัฒ นธรรมกลองปูจาให ดํารงอยูในสังคม
สถาบันทางสังคมหนึ่งที่มีอิทธิพลตอความรู และทัศนคติในเรื่องราวของชุมชนไดเปนอยางดีและ
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นั้นคือ สถาบันการศึกษา โรงเรียนควรที่จะตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรมชุมชนโดย
เฉพาะวัฒนธรรมกลองปูจาและตระหนักถึงบทบาทหนาที่ดานหนึ่งของสถาบันการศึกษาที่ตอง
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้นโรงเรียนควรจะเปนองคกรหนึ่งที่กระตุนการอนุรักษและ พัฒนา
วัฒนธรรมกลองปูจาในชุมชนรวมกับองคกรอื่นภายในชุมชน โดยใชแนวคิดในโรงเรียนเปนฐาน
ในการรวมกันพัฒนาวัฒนธรรมชุมชนรวมกันโดยใชทรัพยากรที่มีในโรงเรียน อาทิ ครู นักเรียน
กิจกรรมภายในโรงเรียน อาคารสถานที่ ในการดําเนินการอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรมกลองปูจา
เพื่อใหวัฒนธรรมกลองปูจาดํารงอยูไดในชุมชน
2. ผูบริหารโรงเรียนและครู ตองสรางความเขาใจถึงแกนแทของวัฒนธรรมกลองปูจาใน
ชุมชน เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นเรื่องวัฒนธรรมกลองปูจา และดําเนินการจัด
กิจกรรมใหมีความสอดคลองกับเนื้อหาและปรัชญาของหลักสูตรกลองปูจาและวัฒนธรรมกลอง
ปูจาในชุมชนอยางถูกตองตอไป
3. ผูบริหารโรงเรียนตองตระหนักและใหความสําคัญในเรื่องหลักสูตรทองถิ่นหรือหลัก
สูตรสถานศึกษาเรื่องกลองปูจาอยางจริงจังเพื่อสรางความเปนเอกลักษณทางวิชาการของโรงเรียน
โดยผูบริหารตองสรางเชื่อมั่นใหกับครูผูสอนในโรงเรียนในการดําเนินการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น
เรื่องกลองปูจาและบริหารจัดการหลักสูตรในดานงบประมาณและการดําเนินการอื่นๆที่เกี่ยวของ
เพื่อใหหลักสูตรทองถิ่นของโรงเรียนนั้นสามารถนํามาใชในการเรียนการสอนภายในโรงเรียนตอ
ไปได
4. โรงเรียนควรสนับสนุนใหผูบริหาร ครู และนักเรียนไดเขาไปมีสวนรวมกับชุมชนใน
กิจกรรมที่มีความเกี่ยวของกับวัฒนธรรมกลองปูจาในชุมชนและนําชุมชนเขามีสวนรวมในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน อาทิ การนํา ครูและเด็กทัศนศึกษาแหลงการเรียนรูเรื่องวัฒนธรรมกลองปู
จา อาทิ วัด หรือ สํานักครูกลอง เพื่อศึกษาเรื่องราวของวัฒนธรรมกลองปูจาในชุมชนเพื่อนําความรู
ที่ไดมาปรับใชในการเรียนการสอนเรื่องวัฒนธรรมกลองปูจาหรือวัฒนธรรมทองถิ่นอื่นๆในโรง
เรียน ซึ่งเปนวิธีการสรางความสัมพันธอันดีประการหนึ่งระหวางโรงเรียนกับชุมชนตอไป
5. ในการจัดการเรียนการสอนวิชากลองปูจาในโรงเรียน ควรมีการดึงชุมชนเขามีสวน
รวมในกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อใหชุมชนไดตระหนึกถึงความสําคัญของวัฒนธรรมกลองปูจา
ซึ่งเปนวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณในชุมชนและจะเปนการปลูกฝงใหนักเรียนเกิดความผูกพันกับ
ชุมชน อาทิ นําผูอาวุโสในชุมชนเขามาเปนวิทยากรในการบรรยายเรื่องกลองปูจาในโรงเรียน หรือ
การใชวัดเปนสถานที่ในการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมกลองปูจาเปนตน
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6. ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชากลองปูจานั้นครูผูสอนตองนําวิธีการสอนและ
สื่อการสอนที่หลายหลาย อาทิ วีดิทัศน หรือแหลงการเรียนรูชุมชนหรือการฝกปฎิบัติมาใชในการ
เรียนการสอนเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจที่จะศึกษา คนควาเรื่องราวของวัฒนธรรมกลอง
ปูจาในชุมชนตอไป
ขอเสนอแนะสําหรับชุมชน
1. ชาวบ านควรมี ส ว นรว มในการจัด การศึ ก ษาให แ ก ชุ ม ชนในรูป แบบต างๆ อาทิ กิ จ
กรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน
โดยการใหความรวมมือกับโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการสอน ผูปกครอง
ควรใหความรูเรื่องวิถีชีวิตและวัฒนธรรมกลองปูจาในอดีตและปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมในการ
ดํารงตนผานวัฒนธรรมกลองปูจาใหกับบุตรหลาน ชาวบานในชุมชนใหการสนับสนุนกิจกรรม
ประเพณีที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมกลองปูจาในโรงเรียนหรือในชุมชน กลุมผูที่มีความรูในเรื่อง
วัฒนธรรมกลองปูจาควรใหควรชวยเหลือในการถายทอดองคความรูเรื่องวัฒนธรรมกลองปูจาใน
ดานตางๆใหกับผูที่มีความสนใจในชุมชนเพื่อเปนการดํารงวัฒนธรรมกลองปูจาของชุมชนไว
2. ผูนําชุมชนและองคกรในการบริหารจัดการชุมชน ควรใหความสําคัญกับเรื่องศิลปวัฒน
ธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมกลองปูจาซึ่งเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมประจําทองถิ่น โดยกําหนด
ใหมีแผนการดําเนินงานดานวัฒนธรรมภายในชุมชนอยางชัดเจน และกําหนดใหมีการนํากลองปูจา
มาใชในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในชุมชนและจัดใหมีการแสดงกลองปูจาในคราที่มีงาน
รื่นเริงประจําชุมชน และจัดใหมีการแขงขันการประชันกลองปูจาขึ้นภายในชุมชนในเทศกาลตางๆ
อาทิ งานวันสงกรานต งานทอดกฐินเพื่อใหชาวบานคุนเคยและรูสึกวาวัฒนธรรมกลองปูจาเปน
วัฒนธรรมหนึ่งในวิถีชีวิตปจจุบัน
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย
1. ควรมีการศึกษาและวิเคราะหคุณคา องคความรูและภูมิปญญาของวัฒนธรรมกลองปูจา
ในเชิงลึกในแตละดานเพื่อสรางองคความรูดานวัฒนธรรมกลองปูจาใหดียิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในการนําวัฒนธรรมกลองปูจามาถาย
ทอดทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน
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3. ควรมีการศึกษาถึงคุณคาวัฒนธรรมและกระบวนการถายทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน
ในแขนงตางๆ เพื่อสรางองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานเพื่อเปนประโยชนในการศึกษาตอ
ไป
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2. ในอดีตกลองปูจามีบทบาทความสําคัญในดานใดบาง และปจจุบันมีบทบาทความสําคัญอยางไร
3. กลองปูจามีความสัมพันธกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมลานนาอยางไรบาง ในปจจุบันและในอดีตมีความแตก
ตางกันหรือไม อยางไร

ประเด็นเรื่องกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจา
1. กระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจา ถายทอดองคความรูเรื่องใดบาง และในปจจุบันกับอดีตมีความ
แตกตางกันหรือไม อยางไร
2. ผูรับการถายทอดและรับผิดชอบเรื่องวัฒนธรรมกลองปูจาในชุมชนคือใคร มีคุณสมบัติอยางไร
3. วิธีการในการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในชุมชนมีกระบวนการอยางไร ในอดีตและปจจุบันแตกตางกัน
หรือไม อยางไร
4. วัตถุประสงคในการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในชุมชนเปนอยางไร เมื่อบริบททางสังคมเปลี่ยนแปลงไป
และมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการถายทอดไปหรือไม อยางไร
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบสัมภาษณผูถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจา
ชื่อ-สกุล……………………………………………………อายุ…….ป
อาชีพ……………………………………………….ตําแหนง……………………………………….
สัมภาษณวันที่……..เดือน…………………พ.ศ………….เวลา……………………
สถานที่ในการสัมภาษณ……………………………………………….
เปนการสัมภาษณครั้งที่……………
แนวคําถามในการสัมภาษณ
ประเด็นเรื่องบทบาทและคุณคาของวัฒนธรรมกลองปูจา
1. กลองปูจาเขามามีบทบาทในสังคมและวัฒนธรรมลานนาเมื่อไร และมีบทบาทในดานใดบาง
2. ในอดีตกลองปูจามีบทบาทความสําคัญในดานใดบาง และปจจุบันมีบทบาทความสําคัญอยางไร
3. กลองปูจามีความสัมพันธกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมลานนาอยางไรบาง ในปจจุบันและในอดีตมีความแตก
ตางกันหรือไม อยางไร

ประเด็นเรื่องกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจา
1. กระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจา ถายทอดองคความรูเรื่องใดบาง และในปจจุบันกับอดีตมีความ
แตกตางกันหรือไม อยางไร
2. ผูรับการถายทอดและรับผิดชอบเรื่องวัฒนธรรมกลองปูจาในชุมชนคือใคร มีคุณสมบัติอยางไร
3. วิธีการในการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในชุมชนมีกระบวนการอยางไร ในอดีตและปจจุบันแตกตางกัน
หรือไม อยางไร
4. วัตถุประสงคในการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในชุมชนเปนอยางไร เมื่อบริบททางสังคมเปลี่ยนแปลงไป
และมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการถายทอดไปหรือไม อยางไร
5. ประสบการณ และความรูสึก สิ่งที่ไดรับจากการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาเมื่อครั้งเปนผูรับการถายทอด
เปนอยางไร
6. แนวคิด และวิธีการสอนของผูสอนเปนอยางไร มีลําดับขั้นตอนอยางไร แตกตางจากเมื่อครั้งเปนผูรับการ
ถายทอดหรือไม อยางไร
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบสัมภาษณผูรับถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจา
ชื่อ-สกุล……………………………………………………อายุ…….ป
อาชีพ……………………………………………….ตําแหนง……………………………………….
สัมภาษณวันที่……..เดือน…………………พ.ศ………….เวลา……………………
สถานที่ในการสัมภาษณ……………………………………………….
เปนการสัมภาษณครั้งที่……………
แนวคําถามในการสัมภาษณ
ประเด็นเรื่องบทบาทและคุณคาของวัฒนธรรมกลองปูจา
1. กลองปูจาเขามามีบทบาทในสังคมและวัฒนธรรมลานนาเมื่อไร และมีบทบาทในดานใดบาง
2. ในอดีตกลองปูจามีบทบาทความสําคัญในดานใดบาง และปจจุบันมีบทบาทความสําคัญอยางไร
3. กลองปูจามีความสัมพันธกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมลานนาอยางไรบาง ในปจจุบันและในอดีตมีความแตก
ตางกันหรือไม อยางไร
ประเด็นเรื่องกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจา
1. ผูรับการถายทอดและรับผิดชอบเรื่องวัฒนธรรมกลองปูจาในชุมชนคือใคร มีคุณสมบัติอยางไร
2. วัตถุประสงคในการเขามารับการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาในครั้งนี้
3. ประสบการณ และความรูสึก สิ่งที่ไดรับจากการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจาเปนอยางไร
4. บรรยากาศในการรับการถายทอด ความรูสึกตอผูถายทอด และวิธีการถายทอดของผูถายทอดเปนอยางไร มี
ลําดับขั้นตอนและกระบวนการอยางไร
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แบบสังเกต
กระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจา
สังเกตวันที่…….เดือน…………………พ.ศ………… เวลา……………………….
สถานที่……………………………………………………………..
ประเด็นในการสังเกต
1. กระบวนการถายทอดวัฒนธรรมกลองปูจา
1.1 ถายทอดความรูเรื่องใด
1.2 มีวิธีการถายทอดอยางไร
1.3 ผูถายทอดเปนใคร ผูรับการถายทอดเปนใคร
2. พฤติกรรมระหวางการถายทอด
2.1 ความกระตือรือรนในการถายทอด/รับการถายทอด
2.2 ความรวมมือในการถายทอด/รับการถายทอด
2.3 จํานวนของผูเขารวมถายทอด/รับการถายทอด
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