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  วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนา (2) ศึกษา 
กลุ่มผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ความต้องการพ้ืนที่ภายใน และบริบททั้งหมดภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์
ล้านนา (3) วิเคราะห์และนําผลจากการศึกษามาออกแบบภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
 วิธีการวิจัยผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ (1) แนวทางเชิงคุณภาพ ได้ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เจาะลึกที่เน้นประเด็นเรื่อง ศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนา จากผู้เชี่ยวชาญในด้านกลอง
ภูมิปัญญาล้านนาที่มีแบบแผน รวมไปถึงกลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจในเรื่องของกลอง
ภูมิปัญญาล้านนา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา ด้านต่าง ๆ โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง การศึกษาวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
เพ่ือใช้ในการออกแบบโครงการ (2) แนวทางเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม จากวัยรุ่นตอนกลาง อายุระหว่าง 15-18 ปี ที่มีความสนใจเก่ียวกับ
ศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนาซึ่งประกอบด้วยมาตรวัดตัวแปรหลักที่มีอยู่ในกรอบแนวความคิดทุกข้อ 
และเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจะนําไปวิเคราะห์ด้วย โปรแกรมสําเร็จรูปในการหาค่าสถิติต่างๆ ทั้งสถิติ
เบื้องต้นและสถิติวิเคราะห์ โดยมีการทดสอบความเชื่อถือได้ของมาตรวัดของตัวแปรต่าง ๆ ก่อน
นําไปใช้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษา ศิลปะกลองภูมิปัญญาล้านนาในเรื่องบทบาท 
ภูมิปัญญาการสร้าง ศรัทธา และวิถีปฏิบัติต่อกลองภูมิปัญญาล้านนา นํามาสรุปสาระโดยได้คําสําคัญ
คือ “ธรรมเภรี เสียงแห่งกลองคือเสียงแห่งธรรม” เพ่ือนํามาออกแบบภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา 
แปรรูปเน้ือหาผสมผสานกับการสัมภาษณ์ แบบสอบถามให้ได้ข้อมูล ที่ตอบสนองพื้นที่ใช้สอยต่อ
โครงการได้เป็นอย่างดี เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ให้บริการฝ่ายต่างๆ ที่มีส่วนเก่ียวข้อง
กับศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนา รวมไปถึง กลุ่มผู้ใช้บริการด้านพฤติกรรม และคุณสมบัติ ซึ่งส่งผลต่อการ
เผยแพร่วัฒนธรรมล้านนาให้เป็นที่รู้จัก กึกก้องดังกังวานเช่นเดียวกับพลังของเสียงกลองภูมิปัญญา
ล้านนาในอดีต 
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 This thesis has 3 objectives as follows: (1) to research and study the art of Lanna drum, 

(2) to examine users and those who offer services to users, the need for interior space, as well as all 

contexts within the Musical Center of Lanna, and (3) to analyze and apply the study result to the 

interior design of the Musical Center of Lanna.  

                    The researcher has employed 2 approaches of research methodology. The first is the 

qualitative approach, in which in-depth interviews were conducted, with an emphasis on the art of 

Lanna drum. Interviewees include an expert on the art, students who have interests in Lanna drum, 

and staffs who participated in displaying and organizing at the Musical Center of Lanna. The data 

obtained from this approach allows the researcher to design the project. The second is the 

quantitative approach, in which the researcher utilized questionnaires and interviews. The target 

group is teenagers aged between 15-18 years old who are interested in the art of Lanna drum. This 

approach contains measuring major factors according to the thesis’s conceptual framework. Once 

obtained, data is analyzed with a computer program so as to find statistical figures, both primary and 

analytical. All measurements were tested prior to being employed.  

                    The analysis of data obtained from the study of Lanna drum art – its role, wisdom of 

creating, faith, and the practice of the art – concludes in a simple phrases: ‘the drum of morality, the 

sound of drum is the sound of virtues.’ Such concept is to be applied to the interior design of the 

Musical Center of Lanna. With the information gained from interviews and questionnaires, the 

researcher is allowed to access the insight of how to design a space that can satisfy all the 

requirements of the project . Moreover, the design is going to satisfy the needs of those who offer 

services in different departments of the center, as well as the users in terms of their behaviors and 

qualities. Hopefully this will play a part in preserving and promoting Lanna culture, making it heard 

and revered as the sound that Lanna drum, the wisdom from the past, would make.     
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยความอนุเคราะห์ ความช่วยเหลือและกําลังใจ
จากบุคคลต่าง ๆ ดังรายนามต่อไปนี้ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษารองศาสตราจารย์ ดร. ร.ต.อ. อนุชา แพ่งเกษร ที่ได้ให้
คําแนะนําในด้านวิชาการ ระเบียบการวิจัยอย่างถ่องแท้และเข้าใจในทุก ๆ ด้าน 

ขอขอบพระคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจตชรินทร์     
จิรสันติธรรม ที่ได้สละเวลาให้คําแนะนํา คําปรึกษาอย่างต่อเน่ืองในการทําวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี 

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พยูร โมสิกรัตน์, ศาสตราจารย์ เอกชาติ จันอุไรรัตน์, 
รองศาสตราจารย์ปัญญา ดีเจริญโชติ, ผู้ช่วยศาตราจารย์ เทิดศักด์ิ เหล็กดี, อาจารย์ไพบูลย์ จิรประเสริฐกุล 
และคณาจารย์ทุกท่านที่ให้คําแนะนําในการศึกษา 

ขอขอบพระคุณ พ่อครูคํา กาไวย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจําปี 2535, 
พ่อครูมานพ ยาระนะ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจําปี 2548, คุณสมภพ เพ็ญจันทร์ 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายจัดทําหลักสูตรดนตรี และการแสดงพ้ืนบ้าน โรงเรียนนาฎศิลป์เชียงใหม่ ที่ให้
ข้อมูลความรู้ถ่ายทอดข้อมูลจากรุ่นสู่รุ่นเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ในการสอบถามข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับกลองล้านนาในทุก ๆ ด้าน 

ขอกราบนมัสการ พระนคร ปัญญาวชิโร ประธานศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ล้านนา, คุณสน่ัน ธรรมธิ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม, คุณอานนท์ ไชยรัตน์ ผู้จัดการ
ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะพ้ืนบ้านสลีปิงจัยกว้าง, คุณสุพันธ์ ฉิมดี ผู้จัดการโฮงเฮือนสืบสานภูมิปัญญา
ล้านนา ที่ให้ข้อมูลความรู้ ข้อดีข้อเสีย ระบบจัดการต่าง ๆ ในการสอบถามเพ่ือส่งเสริมการออกแบบ
ภายในศูนย์ดุริยางคศิลป์ล้านนาในทุก ๆ ด้าน 

ขอขอบคุณคณาจารย์ รุ่นพ่ี รุ่นน้อง และเพ่ือน ๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล และทําแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังน้ีจนสําเร็จไปได้ด้วยดี 

ขอขอบคุณ นางสาวเพียรพิลาส  พิริยาโภคานนท์ และพี่ ๆ เพ่ือน ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่เป็นกําลังใจ และมีส่วนช่วยเหลือในการศึกษา การทําวิจัยคร้ังน้ี 

สุดท้ายน้ีขอขอบพระคุณ คุณพ่อ-คุณแม่ และทุกคนในครอบครัวที่ให้คําสอนคําแนะนํา 
ความช่วยเหลือในการศึกษาและการทําวิจัย จนจบกระบวนการ และกําลังใจ ที่มีให้กันเสมอจนทําให้
การศึกษาคร้ังนี้สําเร็จไปได้ด้วยดี 
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