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บทคัดยอ 
 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสืบคนประวัติความเปนมา และจัดทำฐานขอมูลวงปพาทยพื้นเมืองในจังหวัดลำปาง 

เพื่อใชเปนแนวทางในการอนุรักษฟนฟูตอไป โดยมีกลุมผูใหขอมูลหลัก จำนวน 9 คน ไดแก หัวหนาวงดนตรี จำนวน 4 คน  
นักดนตรี จำนวน 5 คน และจากการศึกษาขอมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวของ วิธีดำเนินการวิจัยใชการสัมภาษณ การสนทนากลุม 
ผลการวิจัยพบวา 

วงปพาทยพื้นเมืองในจังหวัดลำปาง ไดรับการสืบทอดและรับอิทธิพลมาจากเมืองหริภุญไชย ไดมีการเปล่ียนแปลงการ
ประสมวงไปตามยุคสมัย การเปลี่ยนแปลงแตละครั้งมีเครื่องดนตรีที่ใชเปนหลักและจำเปนตองมี คือ ฆองวง แนหลวง ตะโพน
มอญ และฉาบมอญ เน่ืองจากเปนสัญลักษณและรวมถึงการเปนอัตลักษณของวงปพาทยพื้นเมือง ปจจุบันพบวาวงปพาทย
พื้นเมืองในจังหวัดลำปางเหลือเพียง 16 วง ดวยสาเหตุที่คาใชจายในการจางวงปพาทยพื้นเมืองไปบรรเลงมีราคาคอนขางแพง
เฉลีย่ 6,000-8,000 บาทตอครัง้ตอวง จงึเปนเหตใุหชาวบานหนัไปใชนวตักรรมอนัใหมโดยใชเครือ่งแหง ซึง่จะเปนการเปดเพลง
บรรเลงพ้ืนเมอืงผานเครือ่งเสยีงแทนการจางวงปพาทยพืน้เมอืงมาบรรเลง สิง่เหลานีเ้ปนคานยิมใหมเพราะมรีาคาถกู ชวยลดภาระ
ในการเตรียมเวทีและการดูแลสมาชิกในวงของเจาภาพ 

จากประเด็นดังกลาว ควรมีการสืบทอดวงปพาทยพื้นเมือง โดยจัดทำเปนหลักสูตรทองถิ่นและจัดทำเปนวิชาเลือก 
ใหแกนักเรียน รวมถึงจัดต้ังวงปพาทยพื้นเมืองในโรงเรียนเพื่อใหบริการชุมชนแทนการเปดเครื่องแหง สำหรับหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ เห็นไดวาสภาวัฒนธรรมจังหวัดมีบทบาทสำคัญในการผลักดัน สงเสริม สนับสนุน และเผยแพรการสืบทอด
ภูมิปญญาทองถิ่นวงปพาทยพื้นเมือง ซึ่งเปนวงดนตรีที่มีความสำคัญในจังหวัดลำปางและใกลจะสูญหาย 
คำสำคัญ : วงปพาทยพื้นเมือง, วงปพาทยพื้นเมืองประยุกต 

 
 

ABSTRACT 
 
The aim of this study is to retrieve the history of Lampang’s Lanna Orchestra and to organize  

the data base of Lampang’s Lanna Orchestra for the preservation guideline. The qualitative research was 
made by collecting data from 9 key informants; 4 band leaders and 5 musicians together with searching 
the related documents, interviewing and doing the focus group discussion. The results were as following: 
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Lampang’s Lanna Orchestra was transferred and influenced from Haripunchai era which has been 
changed the style and performance according to each era. In each change, the Lanna orchestra considers 
the main and important music instruments which are Gong, Nae Luang, Tapon Mon and Mon Cymbals 
according to the outstanding and symbolized features. Nowadays, there are only 16 Lampang’s Lanna 
Orchestra bands in Lampang. Because of the high expense which is about 6,000-8,000 per time, people 
use new innovation, the audio music, instead of live music performance. The new innovation is chosen 
because of its cheapness and helps in saving time for preparing the performance and taking care of 
musicians. 

According to the issue, Lampang’s Lanna Orchestra body of knowledge should be transferred in  
the form of local curriculum and through selective subject for students in schools to encourage students 
to perform as the public service instead of using the audio music. The provincial cultural council plays 
essential role in encouraging, supporting and publicizing Lampang’s Lanna Orchestra which it is considered  
the province local wisdom and almost disappeared from Lampang province. 
Keywords : Lanna Orchestra Band, Applied Lanna Orchestra Band 

 
 

บทนำ 
 
จังหวัดลำปางเปนจังหวัดหน่ึงทางภาคเหนือตอนบนท่ีมีประวัติศาสตรการต้ังถ่ินฐานมายาวนาน ประมาณ 1,325 ป  

ซึ่งเปนเมืองรวมสมัยกับหริภุญไชย ราวพุทธศตวรรษที่ 13 ปจจุบันมีพื้นท่ีการปกครองทั้งหมด 13 อำเภอ ลักษณะทาง
ภูมิศาสตรมีภูเขาลอมรอบเปนแองกระทะ วิถีการดำรงชีวิตของประชาชนลำปางในยุคสมัยนั้นมีความคลายคลึงกันกับ
ประชาชนในจังหวดัลำพนู ซึง่ไดรบัอทิธพิลมาจากชาวมอญท่ีมอีำนาจปกครองแควนหรภิญุไชยทีม่คีวามเจรญิรุงเรอืงเปนอยางมาก 
ตอมาพญามงัรายไดนำแควนหริภญุไชยมารวมไวในอาณาจกัรลานนา ทำใหดนิแดนลานนาซึง่นอกจากจะมคีวามอดุมสมบรูณแลว 
ยังมีความเจริญทางดานวิชาการและศิลปวัฒนธรรมท่ีไดรับการถายทอดวัฒนธรรมมาจากชาติมอญ โดยเฉพาะวัฒนธรรมการ
ฟอนผีมดผีเม็งและวงปพาทยพื้นเมือง ที่นิยมบรรเลงดวยเครื่องดนตรีของมอญ ตอมาในชวงของยุครัตนโกสินทร ประมาณป 
พ.ศ.2483 พอครูสิงหคำ มาคำจันทร ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการผสมวงโดยไดนำระนาดมาบรรเลงรวมกับวงปพาทยจนถึง
ปจจุบัน 

วงปพาทยถือไดวาเปนดนตรีพื้นบานลานนาที่บงบอกถึงความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวในดานลักษณะรูปรางของ
เครือ่งดนตร ีลกัษณะการรวมวง การบรรเลงรวมวง ทำนองเพลง ลลีาของทำนอง และจังหวะทีส่ะทอนความเปนวิถชีวีติของคน 
ในชุมชน ซึ่งเกิดขึ้นตามความรูสึกนึกคิด และตามภูมิปญญาของคนลานนาอยางแทจริง สอดคลองกับปณิธิ เถาทอง (2548: 1) 
ที่กลาววา “วัฒนธรรมลานนามีเอกลักษณเฉพาะตัว ทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน ตลอดจนวิถีชีวิตที่บงบอกอัตลักษณของ
ตนเองท่ีโดดเดน” นอกจากน้ี ดนตรีพื้นบานลานนายังมีบทบาทเขาไปผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวลานนา ทั้งบทบาทในดาน
คุณภาพชีวิต การสรางความบันเทิง ขัดเกลาจิตใจใหมีความสุนทรียและออนโยน หรือแมแตบรรเลงประกอบในพิธีกรรมตางๆ 

วงปพาทยพื้นเมือง เปนวงดนตรีพื้นบานอีกรูปแบบหนึ่งที่ไดรับความนิยม และมีบทบาทสำคัญในชุมชนของจังหวัด
ลำปางมาเปนเวลาชานาน ในอดีตกาลทุกหมูบานจะมีการกอตั้งวงปพาทยพื้นเมืองประจำหมูบานขึ้น เพื่อบรรเลงในงาน
พิธีกรรม และกิจกรรมตางๆ ของหมูบานไดแก งานศพ งานฟอนผี และงานแหตางๆ ของชุมชน กิจกรรมเหลานี้เปนกลไก
สำคัญในการขัดเกลากระบวนการทางสังคม เปนกิจกรรมท่ีจะทำใหคนในชุมชนทำกิจกรรมรวมกัน เกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 
มีความเอ้ืออาทร และมีจิตสาธารณะตอชุมชน แตปจจุบันรูปแบบในการดำเนินชีวิตของชาวบานเปล่ียนไป ชาวบานบางสวน
ไดปรับเปล่ียนอาชีพจากอาชีพภาคการเกษตรไปสูอาชีพนอกภาคเกษตร รวมท้ังตองทำงานหนักเพ่ือใหไดเงินมาใชจายให
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เพียงพอกับคาครองชีพในปจจุบัน จึงทำใหไมมีเวลาฝกซอมวงปพาทย ประกอบกับการถาโถมเขามาของดนตรีตะวันตกและ
ดนตรีชาติอื่นๆ การใหความสำคัญกับเทคโนโลยีและเคร่ืองดนตรีสมัยใหม สิ่งเหลานี้สงผลกระทบตอวงปพาทยพื้นเมือง
จำนวนมากไดยุบวงลง รวมทั้งสถานภาพของวงปพาทยพื้นเมืองประจำหมูบานไดเปลี่ยนแปลงไป โดยปรับเปลี่ยนมาเปน 
วงดนตรีอาชีพเพ่ือรับจางในงานศพและงานฟอนผี ไดมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการบรรเลงและเคร่ืองดนตรีที่ใชในการบรรเลง
รวมวง เพื่อใหถูกใจในคานิยมทางดนตรีที่เปลี่ยนไปจากเดิมของชาวบาน แตกระนั้นสถานการณวงปพาทยพื้นเมือง 
ยังนาเปนหวง เนื่องจากถูกละเลย ไมสนใจ และไมเห็นคุณคา ความสำคัญจากคนรุนใหม ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจ 
ที่จะศึกษาถึงบริบทของวงปพาทยในจังหวัดลำปาง และสถานการณวงปพาทยพื้นเมืองในจังหวัดลำปาง เพื่อใชเปนประโยชน
และเปนแนวทางในการอนุรักษฟนฟูตอไป 

 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 
1. เพื่อสืบคนประวัติความเปนมาของวงปพาทยพื้นเมืองในจังหวัดลำปาง 
2. เพื่อจัดทำฐานขอมูลวงปพาทยพื้นเมือง สำหรับเปนแนวทางในการอนุรักษฟนฟูตอไป 
 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 
การวิจัยในคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ศึกษาในดานประวัติความเปนมาของวงปพาทย

พื้นเมือง และจำนวนวงปพาทยพื้นเมืองในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีกระบวนการวิจัยแบงออกเปน 3 ขั้นตอน 
ไดแก 1) ศกึษาและสงัเคราะหขอมลู องคความรูจากแนวคิด ทฤษฎ ีงานวจิยัท่ีเกีย่วของเพือ่เปนพืน้ฐานในการกำหนดกรอบวิจยั 
เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณและประเด็นการสนทนากลุมเก่ียวกับวิธีการเรียนรูของนักดนตรี และสถานการณ
วงปพาทยพื้นเมืองในอดีตและปจจุบัน 2) ลงพ้ืนที่สำรวจจำนวนวงปพาทยพื้นเมืองในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  
3) วิเคราะห สังเคราะหขอมูลจากกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน เพื่อจัดทำฐานขอมูลวงปพาทยพื้นเมืองในจังหวัดลำปาง  
โดยมีกรอบกระบวนการวิจัยดังนี้ 

 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

สำรวจขอมูลวงปพาทยพื้นเมืองในจังหวัดลำปาง 

สรางแบบสัมภาษณเพื่อเก็บรวบรวม 

วิเคราะห สังเคราะหขอมูลเพื่อจัดทำฐานขอมูลวงปพาทยพื้นเมือง 

เก็บรวบรวมขอมูล 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบเครื่องมือ 
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ประชากรที่ใชในการศึกษา 
ผูใหขอมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้มี 2 กลุม คือ 1) หัวหนาวงปพาทยพื้นเมืองจังหวัดลำปาง 2) นักดนตรีในวงปพาทย

พื้นเมือง 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
1. การสัมภาษณ เปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานและพัฒนาการของวงดนตรี ประกอบดวย ประวัติการกอตั้ง 

วิธีการเรียนรูและการฝกซอมของนักดนตรี บทเพลงที่นิยมบรรเลง สถานการณวงปพาทยพื้นเมืองในอดีตและปจจุบัน รวมถึง
ปจจัยการคงอยูของวงปพาทยพื้นเมืองในปจจุบัน เพื่อใชในการสัมภาษณหัวหนาวง 

2. การสนทนากลุม เปนการสนทนากลุมในประเด็นวิธีการเรียนรูของนักดนตรีสถานการณวงปพาทยพื้นเมืองในอดีต
และปจจุบัน และแนวทางการอนุรักษวงปพาทยใหคงอยูจากหัวหนา และนักดนตรี 

 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาเสนทางการดำรงอยูของวงปพาทยพื้นเมืองในจังหวัดลำปางตามวัตถุประสงค สามารถสรุปไดดังนี้ 
1. ประวัติความเปนมาของวงปพาทยพื้นเมืองในจังหวัดลำปาง 
 จากการคนควาเอกสารและการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของเก่ียวกับประวัติความเปนมาของวงปพาทยพื้นเมืองของ

จังหวัดลำปาง พบวา 
 1. วงปพาทยพืน้เมอืงในจังหวดัลำปาง ไดรบัการสืบทอดและรับอทิธพิลมาจากเมืองหริภญุไชย เปนดนตรีทีเ่กดิขึน้

จากภูมิปญญาชาวบานลานนาโดยยังคงลักษณะการบรรเลงแบบเดิม คือไมมีกฎเกณฑ และการผสมวงท่ีแนนอน ในยุคนี้
ประกอบดวยเครื่องดนตรีที่สำคัญ คือ 1) ฆองวง 2) ปมอญ หรือแนหลวง 3) ตะโพนมอญ 4) กลองสองหนา และ 5) ฉาบมอญ 
ซึ่งดนตรีในยุคสมัยนั้นยังเปนดนตรีที่เกี่ยวของกับพิธีกรรมทางพุทธศาสนา และยังคงดำเนินเปนวิถีชีวิตของชาวบานตลอดมา
หลายยุคหลายสมัย ในสมัยหริภุญไชยและสมัยอาณาจักรลานนา ไดมีการใชดนตรีประกอบในพิธีกรรมทางศาสนา ซ่ึงสอดคลองกับ 
สุจิตต วงษเทศ (2532: 126) กลาววา “ศิลาจารึกในวัดพระยืน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ไดกลาวถึงคำวา 
พาด หมายถึงพาทย ซึ่งอาจหมายถึงฆองวง ดังน้ันคำวาตีพาทยที่ปรากฏในจารึกวัดพระยืน ยอมหมายถึงการตีฆองวง” ดวย
เหตุนี้จึงเปนเหตุผลที่สนับสนุนวาวงปพาทยเกิดขึ้นในอาณาจักรลานนาเมื่อ 600 กวาปที่ผานมา ซ่ึงเปนยุคที่ชาวมอญมีอำนาจ
ปกครองแควนหริภุญไชยและมีความเจริญรุงเรืองเปนอยางมาก ตอมาพญามังรายไดนำอาณาจักรหริภุญไชย มารวมไวใน
อาณาจักรลานนาทำใหดินแดนลานนาซึ่งนอกจากจะมีความอุดมสมบูรณแลว ยังมีความเจริญทางดานวิชาการและ 
ศิลปวัฒนธรรมท่ีไดรับการถายทอดวัฒนธรรมมาจากชาติมอญ ดังเชน ลักษณะอักขระแบบลานนาท่ีไดรูปแบบมาจาก 
ชาติมอญ วัฒนธรรมการฟอนผีมดผีเม็ง รวมถึงวงปพาทยที่นิยมบรรเลงดวยเครื่องดนตรีของมอญดังท่ีกลาวไวขางตน 

  ตอมาประมาณ พ.ศ.2483-2541 วงปพาทยในจังหวัดลำปางไดเกิดการเปล่ียนแปลงทางดานรูปแบบของการ
ผสมวง โดยคนแรกคือ พอครูสิงหคำ มาคำจันทร ไดนำระนาดเขามาผสมผสานในการบรรเลง จึงทำใหวงปพาทยพื้นเมือง 
ของจังหวัดลำปางในขณะน้ันมีเครื่องดนตรีประกอบดวย คือ 1) ฆองวง 2) ระนาดเอก 3) ระนาดทุม 4) แนนอย 5) แนหลวง  
6) ซิ้ง 7) สวาหรือฉาบมอญ 8) ตะโพนมอญ 9) กลองสองหนา และคนที่สองคือ พอครูเตา ไชยรุงเรือง เปนผูเชี่ยวชาญดาน
การเปาแนในยุคน้ัน ไดรวมมือในการเผยแพรการเลนวงปพาทยพื้นเมืองท่ีมีการผสมผสานกับระนาดใหกับชาวบานท่ัวไป  
โดยลงไปเผยแพรการเลนตั้งแตระดับ หมูบาน ตำบล และอำเภอทั่วทุกอำเภอในจังหวัดลำปาง เพื่อใหชาวบานทั่วไปไดมี
โอกาสสัมผัสดนตรีของชนชั้นสูงมากขึ้น จนกลายเปนดนตรีในวิถีชีวิตของชาวบานที่มักจะนิยมเลนในงานตางๆ ของชุมชน เชน 
งานแห งานประเพณีฟอนผี งานศพ รวมทั้งการบรรเลงเพ่ือผอนคลายหรือเปนกิจกรรมนันทนาการของหมูบานที่พบเห็นทั่วไป 
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  ประวัติและพัฒนาการของวงปพาทยพื้นเมืองของจังหวัดลำปางตั้งแตป พ.ศ.2483-2541 ตลอดจนการมีบทบาท 
และการคงอยูในสังคมของจังหวัดลำปางผูวิจัยไดแบงออกเปนยุคๆ ตามเหตุการณ สภาพสังคมและเศรษฐกิจได 4 ยุค ดังนี้ 

  1. ยุคทองของวงปพาทยพื้นเมือง เปนชวงที่วงปพาทยพื้นเมืองไดรับความนิยมเปนอยางมาก ดังที่ประชุม  
บุญนอม (2549: 260) กลาววา “ยุคทองของวงปพาทยพื้นเมืองคือชวงเวลาประมาณ พ.ศ.2500-2510 เพราะวงปพาทย
พื้นเมืองไดแพรไปสูชุมชนและไดรับความนิยมจากชุมชนในลานนา เกิดวงปพาทยประจำหมูบานเกือบทุกหมูบาน” และจาก
การสัมภาษณนายสุวิทย ศักดิ์วงค กลาววา “พอสลาเตา ไชยรุงเรือง ไดเขามาฝกสอนใหกับคนในหมูบานวังหมอใหหัดเลน
ดนตรี การถายทอดจากครูเพลงน้ันจะใชวิธีตอเพลงโดยใหนักดนตรีจดจำ และสังเกตวิธีการเลน และหลังจากน้ันก็ไดรวบรวม
สมาชิกประมาณ 9 คนเพื่อกอตั้งวงปพาทยพื้นเมืองขึ้นเพื่อรับบรรเลงในงานตางๆ ของหมูบาน” (สัมภาษณสุวิทย ศักดิ์วงค, 
2554) และนายเรือง ไชยรุงเรือง กลาวถึงการเรียนรูวิธีการเปาแนและการออกไปสอนตามชุมชนตางๆ วา “พอไดเรียนรูการ
เปาแนมาจากสลาดี ซึ่งมีลีลาทำนองท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะตัว ใครๆ ฟงก็จะรูไดทันทีวาเปนทำนองแนของสลาดี  
ที่ไดถายทอดเทคนิคลีลาตางๆ ใหกับพอสลาเตาซึ่งเปนศิษยเอก นอกจากนี้พอยังออกไปตามหมูบานตางๆ ในอำเภอรอบนอก
เพื่อไปฝกสอนวงปพาทยพื้นเมือง” (สัมภาษณเรือง ไชยรุงเรือง, 2554) จากจุดนี้เองจึงทำใหวงปพาทยพื้นเมืองขยายตัวออกไป
อยางรวดเร็ว และไดรับความนิยมอยางกวางขวางในแทบจะทุกชุมชน มีการจัดตั้งวงปพาทยพื้นเมืองประจำหมูบานข้ึนมา 
เพ่ือใหชาวบานบรรเลงในงานตางๆ ของชุมชนอาทิ งานแห งานประเพณีฟอนผี หรือแมแตงานศพ รวมท้ังบรรเลง 
เพื่อผอนคลายหรือเปนกิจกรรมนันทนาการของหมูบานเมื่อวางจากการทำไร ทำนา โดยที่เครื่องดนตรีตางๆ จะเปนของ
สวนรวมเก็บรักษาไวที่วัด คนในชุมชนชวยกันดูแลรักษาใหคงอยู 

  2. ยุคปพาทยพื้นเมืองถดถอย จากสภาพสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา วิถีการดำเนินชีวิตของ 
ชาวบานไดเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม จากสังคมเกษตรกรรมไดปรับเปลี่ยนวิถีการทำงาน อาทิ อาชีพคาขาย รับจาง  
จึงทำใหชาวบานที่เคยเปนนักดนตรีประจำหมูบานไมคอยมีเวลามาฝกซอม เพราะตองทำงาน ประกอบกับการถาโถมเขามา
ของดนตรีตะวันตก ใหความสำคัญกับเทคโนโลยีและเคร่ืองดนตรีสมัยใหม สงผลใหวงปพาทยพื้นเมืองประจำหมูบานยุบวง 
ไปเปนจำนวนมาก นกัดนตรจีะมารวมตวัเฉพาะกจิเวลามงีานหรอืเทศกาลทีส่ำคญัเทานัน้ แตยงัมวีงปพาทยพืน้เมอืงจำนวนหนึง่
ปรับตัวจากวงประจำหมูบานมาเปนวงปพาทยพื้นเมือง เพื่อรับจางบรรเลงในงานพิธีกรรม และงานตางๆ ของชุมชนใกลเคียง
โดยไดปรับลักษณะของบทเพลงที่นำมาบรรเลงใหมีความทันสมัยตรงตามความตองการของผูบริโภค 

  3. ยุคธุรกิจวงปพาทยพื้นเมือง เปนชวงเวลาท่ีกระแสความนิยมในบทเพลงลูกทุง และเพลงไทยสากลกำลัง 
ไดรับความนิยม วงปพาทยพื้นเมืองจึงไดปรับเปลี่ยนมาบรรเลงเพลงลูกทุงเพื่อตอบสนองความตองการผูบริโภค ดังที่ประชุม  
บญุนอม (2549: 265) กลาววา “ประมาณ พ.ศ.2511-2530 นวตักรรมใหมๆ  เพลงรปูแบบใหม คอืเพลงสากลและเพลงไทยสากล
ไดหล่ังไหลเขาสูสังคมลานนาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะเพลงลูกทุงเปนเพลงที่ไดรับความนิยมจากชาวบานอยางแพรหลาย 
เพราะเปนเพลงที่สนุกสนาน ทำนองไพเราะคุนหู ทำนองเพลงลูกทุงจึงเปนทำนองเพลงที่วงปพาทยพื้นเมืองนำไปบรรเลงได
อยางลงตัว” จึงเปนเหตุผลที่ทำใหวงปพาทยพื้นเมืองซึมซับรับเอาทำนองบทเพลงลูกทุงไปบรรเลง เพื่อกลยุทธทางการตลาด
ของวงปพาทยพื้นเมือง 

  4. ยุคปพาทยพื้นเมืองประยุกต ธุรกิจวงปพาทยพื้นเมืองเกิดการแขงขัน มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผสมวง  
และรูปแบบการบรรเลงเพื่อดึงดูดลูกคา ดังที่ณรงค สมิทธิธรรม (2535: 42) กลาววา “ในปลายศตวรรษที่ 10 ไดมีการนำ
กลองชุดและกลองทอมบามาผสมวง ความมุงหมายเพื่อทำใหเพลงไทยเดิม ซึ่งไดถูกยืมมาทำเปนทำนองเพลงลูกทุงยอดนิยม 
อันเปนที่ติดหูชาวบานใหมีความกระชับในจังหวะ และเปลี่ยนจากจังหวะหนาทับพื้นเมืองมาเปนจังหวะสามชา รุมบา กัวราชา 
เปนตน” และประชุม บุญนอม (2549: 266) กลาววา ประมาณ พ.ศ.2520-2530 วงปพาทยพื้นเมืองเกิดการแขงขันกัน จึงได
นำเคร่ืองดนตรีสากล อาท ิกตีารเบส กตีารไฟฟา ออรแกนเขาไปผสมวง เพือ่ใหสามารถบรรเลงบทเพลงไดหลากหลายมากย่ิงขึน้
โดยเฉพาะเพลงลูกทุงที่กำลังไดรับความนิยมในขณะนั้น ซึ่งรูปแบบการผสมวงแบบน้ีจะเรียกวา “วงปพาทยพื้นเมืองประยุกต” 
รวมทั้งไดมีการเพ่ิมสีสันใหกับวงดนตรีดวยการเพ่ิมนักรองชาย-หญิงนุงนอยหมนอย และหางเคร่ืองประกอบการแสดงดนตรี 
การบรรเลงดนตรีรูปแบบนี้จะบรรเลงเพลงอยูสองลักษณะ คือ บรรเลงเพลงพิธีกรรมแบบเดิม และบรรเลงเพลงสมัยนิยม 
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จึงเสมือนเปนวงดนตรี 2 วง ผสมอยูในวงเดียวกัน คือวงปพาทยพื้นเมืองที่บรรเลงเพลงเกา และวงดนตรีสากลที่บรรเลงเพลง
สมยันยิมเพือ่ใหความบนัเทงิ สนกุสนานแกชาวบาน สงผลใหธรุกจิวงดนตรีปพาทยพืน้เมอืงประยกุตไดรบัความนยิมเปนอยางมาก
จากกลุมวัยรุนและชาวบานตามสังคมชนบท สามารถพบเห็นไดทั่วไปตามงานวัด งานบุญ และงานศพของชาวบาน 

  ตอมาในป พ.ศ.2541 ไดมีประกาศคณะสงฆอำเภอเกาะคา วาดวยระเบียบปฏิบัติของพระสังฆาธิการ  
ซึ่งมีขอความตอนหนึ่งวา “หามมิใหมีการจัดดนตรี โดยมีนักรองท้ังชายและหญิงรองรำ นุงนอยหมนอย เลนการพนัน  
ละการฟุมเฟอยอื่นใดในระยะเศรษฐกิจฝดเคืองนี้ ถาเจาของบานไมเชื่อฟงขืนจัดตอไป หามมิใหภิกษุสามเณรไปรวม 
ในกิจกรรมนั้นๆ ไดออกระเบียบนี้ชั่วคราวจะไดรางเปนกติกาสงฆตอไป” (ประชุม บุญนอม: 273) จากประกาศดังกลาวทำให
วงดนตรีปพาทยพืน้เมอืงประยกุตไดปรบัปรงุรปูแบบวงดนตรปีระกาศคณะสงฆ โดยคงรปูแบบการผสมวงในลกัษณะเหมอืนเดมิ
ทุกประการ แตไมมีนักรองและหางเครื่องที่นุงนอยหมนอย  

  ปจจุบัน พบวาวงปพาทยพื้นเมืองในจังหวัดลำปางจะเลนเฉพาะงานพิธีกรรมฟอนผี ซึ่งมีเครื่องดนตรีของ 
วงปพาทยประกอบดวย1) ฆองวง 2) ระนาดเอก 3) ระนาดทุม 4) แนนอย 5) แนหลวง 6) ซิ้ง 7) สวาหรือฉาบมอญ  
8) ตะโพนมอญ 9) กลองชุด 10) คียบอรด 11) กีตารไฟฟา 12) กีตารเบส และมีประปรายบางในงานศพเนื่องจากการจางวง 
มรีาคาแพง ดงัน้ันเจาภาพจงึนยิมเปดเครือ่งเสยีง หรอืท่ีชาวบานโดยทัว่ไปเรยีกวา “เครือ่งแหง” เพือ่สรางบรรยากาศภายในงาน
ใหเหมือนกับมีวงปพาทยพื้นเมืองมาบรรเลงแทนการจางวงดนตรี จากสาเหตุนี้จึงทำใหวงดนตรีปพาทยพื้นเมืองลดลง  
สงผลใหนักดนตรีไมมีรายได จึงหันไปประกอบอาชีพอื่นๆ เปนอาชีพหลัก และเลนดนตรีปพาทยพื้นเมืองเปนอาชีพเสริม 

 

จากประวัติความเปนมาของวงปพาทยพื้นเมืองในจังหวัดลำปาง จะเห็นไดวา เครื่องดนตรีที่ใชในการบรรเลงวงปพาทย
พื้นเมือง ไดมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย มีการนำมาประยุกตใชใหเขากับความรู ความสามารถ และกาวทัน
เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซึ่งจะเห็นไดจากเครื่องดนตรีที่ใชบรรเลงในวงปพาทยพื้นเมือง ดังนี้ 

1. สมัยหริภุญไชย 2. สมัยรัตนโกสินทร 3. ปจจุบัน (2555) 

1) ฆองวง  
2) ปมอญ หรือแนหลวง 
3) ตะโพนมอญ  
4) กลองสองหนา 
5) ฉาบมอญ 

1) ฆองวง 2) ระนาดเอก  
3) ระนาดทุม 4) แนนอย  
5) แนหลวง 6) ซิ้ง  
7) สวาหรือฉาบมอญ  
8) ตะโพนมอญ  
9) กลองสองหนา 

วงปพาทยที่ใชในงานฟอนผี ประกอบดวย  
1) ฆองวง 2) ระนาดเอก 3) ระนาดทุม 4) แนนอย 5) แนหลวง  
6) ซิ้ง 7) สวาหรือฉาบมอญ 8) ตะโพนมอญ 9) กลองชุด  
10) คียบอรด 11) กีตารไฟฟา 12) กีตารเบส สำหรับงานศพ  
ปจจุบันนิยมเปดเครื่องเสียงประกอบ หรือที่เรียกวา “เครื่องแหง” 
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2. ฐานขอมูลวงปพาทยพื้นเมืองในจังหวัดลำปาง 
 จากบริบทของสังคมทางดานเศรษฐกิจพบวา ปจจุบันชาวบานจะจางวงปพาทยพื้นเมืองไปบรรเลงเฉพาะใน

พิธีกรรมการฟอนผี สวนงานศพและงานอ่ืนๆ จะใชเคร่ืองเสียงหรือที่ชาวบานโดยท่ัวไปเรียกวา “เคร่ืองแหง” มาเปดแทน
เนื่องจากการจางวงปพาทยมีคาใชจายที่สูงราคาแพง ประมาณ 6,000-8,000 บาทตอครั้ง ดังคำพูดของนายณรงค นันตะสี 
เจาของวงสองพี่นองที่กลาววา “บาเดี่ยวคนบานเฮาบนิยมจางวงปพาทย เปนวามันแปงแลวก็เปลืองตังค สูเปดเครื่องแหง 
ดีกวา มันก็เปนดนตรีเหมือนกันแลวก็ประหยัดสตางคดี” (สัมภาษณณรงค นันตะสี, 2554) สำหรับเครื่องเสียงท่ีนำมาเปดนั้น 
โดยทั่วไปจะวาจางจากเจาของวงดนตรีปพาทยพื้นเมือง เนื่องจากรูขนบธรรมเนียมประเพณี ขั้นตอนพิธีการตางๆ ของงานเปน
อยางด ีจงึทำใหเกดิธรุกจิเครือ่งเสยีงควบคูกบัธรุกจิวงปพาทยพืน้เมอืง เพือ่เปนทางเลอืกใหกบัลกูคา จากกระแสนยิมเครือ่งแหง
ประกอบกับสภาพสังคม และเศรษฐกิจในปจจุบันที่บีบรัดตัวมากขึ้น ทุกคนมุงแตทำมาหากินเพื่อความอยูรอดของครอบครัว 
จึงสงผลใหนักดนตรีตองละท้ิงอาชีพนักดนตรีที่เปนอาชีพหลักแลวหันมาประกอบอาชีพอื่น เชน เกษตรกรรม รับจาง คาขาย 
และเลนดนตรีเปนอาชีพเสรมิเมื่อวางจากการทำงานหรือมีผูมาวาจางใหไปเลนตามงานตางๆ 

 ดังน้ัน วงปพาทยพื้นเมืองสวนมากใชวิธีบริหารจัดการวงแบบจางนักดนตรีเปนครั้งคราว ไมมีนักดนตรีประจำวง 
เจาของวงจะเปนเจาของเคร่ืองดนตรี และทำหนาที่หัวหนาวง มีหนาที่รับงาน ตอรองราคากับเจาภาพ ติดตอประสานงาน 
นักดนตรีมาบรรเลง และจัดเตรียมเคร่ืองดนตรีสำหรับการบรรเลง ถึงแมวาจะมีวงปพาทยฯ ในจังหวัดลำปางจำนวนหลายวง 
ที่รับงานบรรเลงดนตรีตามงานตางๆ แตนักดนตรีที่มาบรรเลงในวงตางๆ นั้น ยังคงเปนนักดนตรีกลุมเดิม และจากคำสัมภาษณ
ของนายจรรเลิง ยศวงศเรือง เจาของวงนองใหมจรรเลิงศิลปกลาววา “วงนองใหมจรรเลิงศิลปมีเครื่องดนตรีครบทุกชนิด  
เฮาไดเสริมกีตารเบสกับกลองชุดเขามาฮื้อจังหวะมันแนนขึ้น แตปญหาของเฮาก็คือวา วงเฮามีนักดนตรีบครบ เวลาฮับงาน 
ตองไปจางนักดนตรีจากวงอ่ืนมาเลนตวยเฮา แตถานกัดนตรีจากวงอ่ืนตดิงาน วงเฮาก็บไดฮบังาน” (สมัภาษณจรรเลิง ยศวงศเรอืง, 
2554) ซึ่งสอดคลองกับคำสัมภาษณของนายสมยศ ทิสาระ หัวหนาวงไรศิลาทอง ที่กลาววา “วงของผมมีเคร่ืองดนตรีครบ  
แตปญหาคือ มีนักดนตรีบครบ เวลาฮับงานตองไปยืมนักดนตรีจากวงอื่นมา และวงเฮาบมีงานเขามานักดนตรีวงเฮาก็วิ่งรอก
ฮับงานจากต้ีอื่นตวย ถาบหยะจะอ้ีก็ไดสตางคหนอย” (สัมภาษณ สมยศ ทิสาระ, 2554) จากจุดนี้จึงสะทอนใหเห็นวาวง
ปพาทยพื้นเมืองขาดผูที่สนใจ ผูสืบทอด เนื่องมาจากชาวบานบางสวนใหความสำคัญกับดนตรีตะวันตก เชน วงชาโด วงสตริง
คอมโบ รวมถึงการนำเครื่องเสียงมาเปดภายในงานแทนวงปพาทยพื้นเมือง ประกอบกับนักดนตรีบางสวนหันไปประกอบ
อาชีพอื่นละทิ้งอาชีพนักดนตรี ขาดการถายทอด สืบทอดใหกับลูกหลาน ดวยเหตุนี้จึงทำใหวงปพาทยพื้นเมืองมีจำนวนลดลง 
ปจจุบันในเขตอำเภอเมือง มีวงปพาทยพื้นเมืองเหลือเพียง 16 วง สามารถจำแนกไดดังนี้ 
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ชื่อวง หัวหนาวง 
จำนวน 
นักดนตรี 

ปที่ 
กอต้ังวง 

ลักษณะบทเพลงที่บรรเลง 

1. วงชาววังหมอ นายสุวิทย ศักดิ์วงค 13 คน 2543  
 
1. เพลงพิธีกรรมประกอบการฟอนผี 
2. เพลงในพิธีกรรมงานศพ 
3. เพลงบรรเลงประกอบการชกมวย 
4. เพลงลูกทุงสมัยนิยม 

2. วงชางแตม นายอำนวย มหามิตร 12 คน 2544 

3. วงขุนฟาบันเทิงศิลป นายกรกต ปนศรี 9 คน 2547 

4. วง ศ.ดงลานศิลป นายสิงห เทพกุล 8 คน 2500 

5. วงสองพี่นอง นายณรงค นันตะสี ไมครบวง 2552 

6. วงนองใหมเจริญศิลป นายจรรเลิง ยศวงศเรือง ไมครบวง 2552 

7. วงไรศิลาทอง นายสมยศ ทิสาระ ไมครบวง 2522 

8. วงเพชรศรีชุม นายมนัส บัวหอม ไมครบวง 2517 

9. วง ศ.ตนยางศิลป นายสะอาด ศรีไชยวงศ ไมครบวง 2534 

10. วงลูกนิลันศิลป นายจตุพร สุวรรณแพร ไมครบวง 2538 

11. วงแกวมาทราย เจดียซาว นายลวน กาคำ ไมครบวง 2520 1. เพลงพิธีกรรมประกอบการฟอนผี 
2. เพลงในพิธีกรรมงานศพ 
3. เพลงบรรเลงประกอบ การชกมวย 

3. แนวทางในการอนุรักษฟนฟูวงปพาทยพื้นเมือง 
 จากการสนทนากลุมดานการหาแนวทางเพื่ออนุรักษฟนฟูวงปพาทยพื้นเมืองคงอยูในวิถีชีวิตของชาวลำปาง ผูรวม

สนทนาไดแสดงความคิดเห็นวา 1) หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน วัฒนธรรมจังหวัด โรงเรียน ควรใหการสนับสนุนโดยการ
ถายทอดองคความรูจากนักดนตรีสูรั้วโรงเรียน 2) จัดตั้งเครือขายอนุรักษวงปพาทยพื้นเมือง เนนการอนุรักษ สืบสาน ตอยอด
ภูมิปญญาทองถิ่นดานการเลนวงปพาทยพื้นเมือง 

 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาพบวา วงปพาทยพื้นเมืองในจังหวัดลำปาง ไดรับการสืบทอดและรับอิทธิพลมาจากเมืองหริภุญไชย 
ซึ่งเปนเมืองรวมสมัยกับจังหวัดลำปาง ประชาชนจึงมีคานิยมและวิถีการดำเนินชีวิตท่ีคลายคลึงกัน โดยเฉพาะการเลนดนตรี 
ซึ่งเปนสุนทรียะในการดำรงชีวิต วงปพาทยไดรับความนิยมในยุคสมัยนั้นเปนตนมา จนถึงปจจุบันที่มีคานิยมเปลี่ยนแปลงไป 
โดยมีรูปแบบการประสมวง และการบรรเลงที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยซึ่งจะเห็นไดจากเครื่องดนตรีที่สำคัญในแตละยุคสมัย 
ไดแก ฆองวง แนหลวง ตะโพนมอญ และฉาบมอญ เปนเคร่ืองดนตรีบังคับที่วงปพาทยพื้นเมืองจำเปนตองมี ตอมาจนถึง
ปจจุบันจึงไดมีการปรับเปลี่ยนเครื่องดนตรีที่ใชในการบรรเลง เชน ระนาด กลอง คียบอรด กีตารไฟฟา และกีตารเบส ซึ่งมีการ
ประยุกตใช และเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัยจนถึงในปจจุบันที่มีการเขาถึงเทคโนโลยี ซึ่งมีการใชเคร่ืองเสียง (เคร่ืองแหง)  
เปดเพลงบรรเลงแทนวงปพาทยพื้นเมือง สงผลใหชาวบานนิยมจางวงปพาทยพื้นเมืองไปบรรเลงเฉพาะในงานพิธีกรรมฟอนฝ 
สวนงานศพและงานอื่นๆ จะใชเครื่องเสียงแทน จากปจจัยดังกลาว จึงทำใหนักดนตรีตองละท้ิงอาชีพนักดนตรีที่เปนอาชีพหลัก
แลวหันมาประกอบอาชีพอื่น เชน เกษตรกรรม รับจาง คาขาย และเลนดนตรีเปนอาชีพเสริมเมื่อวางจากการทำงาน หรือ 
มีผูมาวาจางใหไปเลนตามงานตางๆ 
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การอภิปรายผล 
 
ขอคนพบเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของวงปพาทยพื้นเมืองในจังหวัดลำปาง พบวาไดรับการสืบทอดและรับอิทธิพล

มาจากเมืองหริภุญไชยซึ่งเปนมรดกวัฒนธรรมทางดานดนตรีของมอญที่ไดเขามาเผยแพรเมื่อครั้งสมัยมีอำนาจในการปกครอง
แควนหริภุญไชย ซึ่งในยุคนั้นไดนำวงปพาทยพื้นเมืองมาใชในพิธีกรรมทางศาสนา พิธีกรรมการฟอนผีมด ผีเม็ง และพิธีกรรม
อ่ืนๆ จนกลายเปนวิถีชีวิตท่ีจะตองมีการละเลนในงานตางๆ ต้ังแตคุมเจาหลวงจนถึงสามัญชน ในแตละยุคสมัยก็จะมีเคร่ืองดนตรีท่ีใช
ในการบรรเลงโดยมีรูปแบบการประสมวง และการบรรเลงที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ซึ่งจะเห็นไดจากเครื่องดนตรีที่สำคัญ
ในแตละยุคสมัยไดแก ฆองวง แนหลวง ตะโพนมอญ และฉาบมอญ เปนเครื่องดนตรีบังคับที่วงปพาทยพื้นเมืองจำเปนตองมี 
ตอมาจนถึงปจจุบันจึงไดมีการเพิ่มเติมเครื่องดนตรีที่ใชในการบรรเลง เชน ระนาด กลอง คียบอรด กีตารไฟฟา และกีตารเบส 
ซึ่งมีการประยุกตใชและเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยจนถึงในปจจุบันที่มีการเขาถึงเทคโนโลยีที่มีเครื่องเสียง (เครื่องแหง)  
จากรูปแบบการประสมวงในแตละยุคสมัยจะเห็นไดวาการประสมวงจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมดังที่เสถียร โกเสน (2524: 65) กลาวไววาการเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรม 
จะมีผลทำใหวัฒนธรรมนั้นสูญเสียบุคลิกลักษณะของตนเองไป หรือมีความเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญกาวหนา ก็อยูที่การ
รังสรรควัฒนธรรม  

ปจจุบันจะเห็นไดวา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีจำนวนวงปพาทยพื้นเมืองเหลือเพียง 16 วง ซึ่งมีสาเหตุมาจาก 
ชาวบานนิยมจางวงปพาทยพื้นเมืองไปเลนเฉพาะในพิธีกรรมการฟอนผี สวนงานศพและงานอ่ืนๆ จะนิยมใชเครื่องเสียง หรือ 
ที่ชาวบานโดยทั่วไปเรียกวา “เครื่องแหง” มาเปดแทนเนื่องจากการจางวงปพาทยมีคาใชจายสูงกวาการจางเครื่องเสียง 
สอดคลองกับทฤษฎีการแพรกระจายทางวัฒนธรรม (The Diffusion of Innovation) ดังท่ี Everertt M. Roger ไดกลาวไววา 
การเปลีย่นแปลงสังคมและวัฒนธรรมเกดิขึน้จากการแพรกระจายของสิง่ใหมๆ  จากสงัคมหนึง่ไปยงัอกีสงัคมหนึง่ และสังคมนัน้ 
รับเขาไปใชและเรียกส่ิงนั้นวาเปนนวัตกรรม ซึ่งเปนไดทั้งความรู ความคิด เทคนิควิธีการและเทคโนโลยีใหมๆ ดังเชน 
การแพรกระจายของเครื่องเสียงหรือเครื่องแหงที่วงปพาทยพื้นเมืองไดนำมาประยุกตใชแทนการบรรเลงสดเพื่อลดคาใชจาย
ของผูใชบริการ โดยวธิเีปดเพลงบรรเลงพืน้เมอืงผานเครือ่งเสยีง ซึง่ปจจยัในการยอมรบันวตักรรมการสือ่สารทีเ่ปนเครือ่งเสยีงนี ้
มีปจจัยที่สำคัญ คือ 1) ปจจัยของบุคคล ซึ่งมีอยู 2 กลุม คือ กลุมนักดนตรี และประชาชนท่ัวไปในสังคม 2) ปจจัยในเรื่องของ
ระบบการสือ่สาร ซึง่ปจจบุนัจะเหน็ไดวานวตักรรมทางดานการสือ่สารมรีะบบการพฒันารวมถงึชองทางในการเขาถงึเพิม่มากขึน้ 
3) การทดลองใชนวัตกรรม ซึ่งในปจจัยนี้เปนขั้นตอนที่ประชาชนในสังคมไดรวมกันประเมินคุณคาของนวัตกรรม โดยวิธีการ
ทดลองใช จนกระท่ังพัฒนาไปสูการยอมรับและใชเรื่อยมา และสามารถนำมาทดแทนการบรรเลงวงปพาทยพื้นเมืองสดได 
นอกจากนั้นยังลดคาใชจาย รวมถึงการชวยลดภาระในการเตรียมเวทีและการดูแลสมาชิกในวงของเจาภาพ จากปจจัยดังกลาว 
จึงสงผลใหวงปพาทยพื้นเมืองไดรับความนิยมนอยลง และสงผลใหสมาชิกวงมีรายไดลดลงจนตองหันไปประกอบอาชีพอื่น 
เปนอาชีพหลัก และเลนดนตรีเปนอาชีพรอง 

จากประเด็นดังกลาว ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใชเพื่อใหเกิดประโยชนตอสวนรวม กลาวคือ  
ควรจัดตั้งหรือสรางเครือขายอนุรักษวงปพาทยพื้นเมืองข้ึนมา เพื่อระดมความคิดในการหาแนวทางแกไขปญหา ผลกระทบ 
ที่ไดรับจากสภาพสังคมในปจจุบัน และสนับสนุนใหภูมิปญญาทองถ่ินดานดนตรีพื้นบานเปนแหลงเรียนรู อนุรักษ สงเสริม 
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย รวมถึงสภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอำเภอ  
ควรจะเขาไปมีบทบาทสำคัญในการผลักดัน สงเสริม สนับสนุน และเผยแพรการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นวงปพาทยพื้นเมือง 
อันจะเปนการสงเสริมใหคนในทองถิ่นเกิดความรัก หวงแหน และสนใจดนตรีพื้นบาน 
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โดยมีเปาหมายและขอบเขต (Aim and Scope) ที่รับตีพิมพบทความที่เปนประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น ทางดาน
วิทยาศาสตร สังคมศาสตร และการศึกษา ที่สามารถแสดงไดเปนที่ประจักษวาสามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคม ชุมชน
และทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปล่ียนแปลงในความตระหนักและการรับรูในปญหาและ
แนวทางแกไขของชุมชน และทองถ่ิน โดยมีองคประกอบทางดานงานวิจัยท่ีบงช้ีสภาพการเปล่ียนแปลงในเชิงพื้นที่ ชุมชน 
และสังคม เปนงานวิจัยที่มีสวนรวมและไดรับการยอมรับของสังคม และงานวิจัยที่ใชองคความรูหรือความเชี่ยวชาญที่ทำใหเกิด
การเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น หรือสามารถคาดการณ ประเมินผลลัพธการเปล่ียนแปลง และเสนอแนวทางการพัฒนาสังคม  
ชุมชน และทองถิ่นใหยั่งยืน 

 
 
รูปแบบของวารสาร 

 
• กำหนดออก ปละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม - มีนาคม ฉบับท่ี 2 เดือนเมษายน - กันยายน 
• บทความท่ีตีพิมพตองผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ 2 ทานตอบทความ 
 

 
รูปแบบการเขียนบทความ/บทความวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 
กองบรรณาธิการไดกำหนดระเบียบการสงตนฉบับไวใหผูเขียนยึดเปนแนวทางในการสงตนฉบับสำหรับการตีพิมพลง 

“วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” และกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบตนฉบับกอนการตีพิมพ เพื่อใหวารสารมีคุณภาพ
สามารถนำไปใชอางอิงได โดยวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม ตั้งแตฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556 - มีนาคม พ.ศ.2557  
จะเปนวารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม โดยการกำหนดเปาหมายและขอบเขต (Aims & Scope) ที่จะตีพิมพ  
เปนบทความที่เปนประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น ทางดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตร และการศึกษา ที่สามารถแสดงไดเปนที่
ประจักษวาสามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคมและกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปล่ียนแปลงในความ
ตระหนักและการรับรูในปญหาและแนวทางแกไขของชุมชน โดยเนื้อหาของบทความควรจะนำเสนอใหเห็นถึงประเด็นตางๆ 
ดังตอไปน้ี 

• สภาพการณกอนการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น (ในบทนำ ที่มาของปญหา) 
• การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย (มีผูแตงรวมเปนภาคเอกชนหรือตัวแทนชุมชน) 
• กระบวนการท่ีทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้น (วิธีการทดลอง บทสรุปเชิงเสนอแนะ) 
• ความรูหรือความเช่ียวชาญที่ใชในการทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงนั้น (ทฤษฎีและกรอบแนวคิด) 
• การคาดการณสิ่งที่จะตามมาภายหลังจากการเปล่ียนแปลงไดเกิดขึ้นแลว (ขอเสนอแนะหลังบทสรุป) 
• การประเมินผลลัพธการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน (เปน Outcome ของงานพิจารณาจากการนำไปใชประโยชน 

 และ Citation) 

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม 
เปนวารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพ่ือสังคม 
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• แนวทางการติดตามและธำรงรักษาพัฒนาการท่ีเกิดข้ึนใหคงอยูตอไป (เปน Outcome ของงานพิจารณาจากการ 
 นำไปใชประโยชน และ Citation) 
 
โดยการเตรียมตนฉบับ มีรายละเอียดดังนี้ 

รูปแบบการพิมพ 
1. ตัวอักษร : Angsana New ชื่อบทความใชตัวขนาด 20 ตัวหนา ชื่อผูเขียนและหัวขอหลักใชอักษรขนาด 18 ตัวหนา 

เนื้อเรื่องใชตัวอักษร 16 ตัวปกติ  
2. การตั้งหนากระดาษ : บนและซาย ขนาด 1.5 นิ้ว ลางและขวา ขนาด 1 นิ้ว 
3. ความยาวของเนื้อหา : ไมเกิน 15 หนา รวมตารางรูปภาพ และเอกสารอางอิง 
 

การเรียงลำดับเน้ือหา (บทความวิจัย) 
1. ชื่อเรื่อง (Title) : ใชทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษเฉพาะตัวอักษรแรกของช่ือเร่ืองเทานั้น 

ที่ใชตัวพิมพใหญ (capital letter) นอกนั้นใชตัวพิมพเล็ก ยกเวนชื่อเฉพาะ 
2. ชื่อผูวิจัย : เฉพาะผูวิจัยหลกัใหพิมพดวยตัวหนา โดยระบุสถานที่ทำงานและอีเมล 
3. บทคัดยอ (Abstract) : (ภาษาไทยกอนและตามดวยภาษาอังกฤษ) เปนการสรุปสาระสำคัญ ประเภทวิจัย 

วัตถุประสงค วิธีดำเนินการวิจัย และสรุปผลการวิจัยท่ีกระชับและชัดเจน ระบุตัวเลขสถิติที่สำคัญ ใชภาษารัดกุมเปนประโยค
สมบูรณและเปนรอยแกว ไมแบงเปนขอๆ โดยบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไมควรเกิน 1 หนากระดาษขนาด A4 
และใหระบุคำสำคัญ (keywords) ไวทายบทคัดยอในแตละภาษาดวย 

4. บทนำ (Introduction) : ใหเขียนอธิบายปญหา วัตถุประสงค และการตรวจสอบเอกสาร 
5. ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) : อธิบายถึงเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทดลองและอธิบายวิธีการศึกษา

ทดลอง 
6. ผลการวิจัยและการอภิปราย (Results and Discussions) : การเขียนเสนอผลการศึกษาควรกระชับและแสดง

การวิจยัถงึผลท่ีชดัเจน หากมีตาราง กราฟ หรือรปูภาพใหมเีนือ้หาหรือวธิกีารอธิบายประกอบ และการเขียนอภิปรายผลการศึกษา 
เปนการช้ีแจงผลการวิจัยวาตรงตามวัตถุประสงค สมมติฐานของการวิจัย สอดคลองหรือไมสอดคลองกับผลการวิจัยของผูอื่น 
ที่มีอยูกอนหรือไม อยางไร ดวยเหตุผลใด เปรียบเทียบหรือตีความเพื่อเนนความสำคัญของงานและสรุปใหเขาใจงายที่สุด 

7. บทสรุปและขอเสนอแนะ (Conclusion and Suggestions) : ใหเขียนสรุปสาระสำคัญของผลงานวิจัยวาเปนไป
ตามวัตถุประสงคหรือไม โดยเนนถึงปญหาหรือขอโตแยงในสาระสำคัญ ตลอดจนขอเสนอแนะที่เปนประโยชน 

8. กิตติกรรมประกาศหรือคำขอบคุณ (Acknowledgement) : อาจจะมีหรือไมมีก็ได โดยเปนการแสดง 
ความขอบคุณผูชวยเหลือในงานวิจัยแตไมไดเปนผูรวมในงานวิจัย 

9. การอางอิงแบบแทรกปนไปกับเนื้อหา : เนื้อหาบทความใชระบบการอางอิงแบบ นามและป (ชื่อ-นามสกุลผูแตง,  
ปที่พิมพ) ตัวอยาง ....ลมุล รัตตากร (2529) ไดกำหนดคุณสมบัติของ……… 

10. บรรณานุกรม การเขียนบรรณานุกรมใหเรียงเอกสารท่ีใชอางอิงท้ังหมดตามลำดับอักษรตัวแรกของรายการ 
ที่อางอิง โดยเรียงลำดับแบบพจนานุกรม และใหเรียงภาษาไทยข้ึนกอนภาษาอังกฤษ มีรูปแบบการเขียน ดังนี้ 
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กรงุเทพมหานคร 
 10.2 วารสาร 

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร (ชื่อเต็มหรือยอก็ได). ปที่ (ฉบับท่ี) : เลขหนาเริ่มตน-เลขหนาสิ้นสุด 
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สถานที่พิมพ. 
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  - ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกวงเล็บใหใชตัวเล็ก เชน random complete block design 
  - ตัวยอใหใชอักษรตัวใหญทั้งหมด และควรมีคำเต็มบอกไวในการใชครั้งแรก เชน (random complete  

   block design, RCBD) 
11. การสงตนฉบับ ผูเขียนสงตนฉบับที่พิมพตามขอกำหนดของรูปแบบวารสาร จำนวน 3 ชุด พรอมแผน CD  

บันทึกขอมูล สงดวยตนเองหรือทางไปรษณียลงทะเบียนมาที่กองบรรณาธิการ “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม”  
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