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 บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา
เกี่ยวกับดนตรีไทยในท้องถ่ินจังหวัดก าแพงเพชร และศึกษารวบรวมวงดนตรี
ไทย นักดนตรี ไทย เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาดนตรี ไทยในจังหวัด
ก าแพงเพชรให้ทันกับสถานการณ์ในโลกยุคปัจจุบัน ผลการวิจัยพบว่า                        
 จังหวัดก าแพงเพชรอยู่รอยต่อระหว่างภาคเหนือตอนล่างและภาค
กลางตอนบนมีประวัติศาสตร์ท่ีน่าสนใจมีร่องรอยอารยธรรมโบราณสถานท่ี
ปรากฏอยู่ในจังหวัดจ านวนมากมายและมีช่ือเสียงเป็นท่ีอยู่และอาศัยของกลุ่ม
คนหลากหลายเช้ือชาติเผ่าพันธุ์  ได้แก่ คนเหนือ คนลาวเวียง คนด้ังเดิมของ
จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งท าให้วัฒนธรรมดนตรีมีความหลากหลายผสมผสานกัน
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มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
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ในปัจจุบันในบรรดาวัฒนธรรมนักดนตรีไทยท่ีปรากฏในเขตอ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร พบว่า เป็นวงดนตรีท่ีใช้บรรเลงในกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีของ
จังหวัดก าแพงเพชรและรับใช้สังคมก าแพงเพชร โดยเมื่อศึกษาและเก็บข้อมูล
มาพบว่า  มีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรมดนตรีทางเมือ งล่าง ได้แก่จังหวัด
นครสวรรค์ จังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นผลมาจากการเล่นดนตรีประกอบการแสดง
ลิเกโดยส่วนมาก และได้น าเอาจุดเริ่มต้นจากการเล่นปี่พาทย์หรือเล่นดนตรี
ต่างๆประกอบการแสดงลิเกมาเป็นพื้นฐานในการสร้างวงดนตรีและวงดนตรี
เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมในปั จจุบันของจังหวัด
ก าแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า มีวงดนตรีไทยประเภทวงปี่พาทย์อยู่ 2 วงคือ  
วงนกแกว้ดนตรีไทยและวงตุ๊กต๊ิกบรรเลง                         
 

ค าส าคญั:  วงดนตรีไทย, นักดนตรีไทย, วงป่ีพาทย์  
 
Abstract 
 This research report is a music research in Kamphaeng Phet 
Province. With the objective of Study and gather knowledge 
Wisdom about local Thai music in Kamphaeng Phet Province And 
studying the collection of Thai musicians, Thai musicians as a 
guideline for studying Thai music in Kamphaeng Phet Province to 
keep up with the current global situation. The result of the research 
shows that Kamphaeng Phet province is one of the boundaries 
between the lower northern region and the upper central region. 
Kamphaeng Phet province is a province that has a long history with 
interesting history.  When studying and collecting data to find that 
Is based on the musical culture of the lower city.Namely Nakhon 
Sawan province Ang Thong Province, which has been the result of 
playing music for the majority of musical performances. And 
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brought the beginning of playing the Pi Paat or playing various 
musical instruments to perform as a basis for creating bands and 
bands to be used in current arts and culture activities in Kamphaeng 
Phet Province. The study found that two of Thai music bands, Nok 
kaew Pi pat Thai and Tuk-Tik Ban lang 
 

Keywords: Thai classicial music, Thai musicians, วงป่ีพาทย์ 
 
บทน า 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีได้ ข้ึนช่ือว่ามีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ท่ีไม่เหมือนชาติใดในโลกน้ีเลยและ
วัฒนธรรมต่างๆ ได้ถูกถ่ายทอดสั่งสม รักษาต่อๆ กันมาหลายช่ัวอายุคน จะเห็น
ได้จากโบราณสถาน โบราณวัตถุ สถาปัตยกรรม ท่ีกล่าวมาท้ังหมดน้ีล้วน เกิด
จากการสั่งสมประสบการณ์ ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของไทยเราอย่างน่า
ประหลาด นอกจากน้ันจะเห็นได้จากความประณีต ใส่ใจ และบรรจง ต่อการ
ประดิษฐ์ รายละเอียดต่อสร้างสรรค์งานศิลปะแขนงต่างๆ ได้แก่ อาหาร การ
แต่งกาย ดนตรี การแสดงของไทย ภาษาไทย ฯลฯ เหล่าน้ีเป็นต้น ซึ่งปรากฏให้
เห็นอยู่ท่ัวทุกภาคในประเทศไทย นอกจากน้ียังมีแหล่งอารยะธรรมเป็นชุมชน
เมืองโบราณท่ีเคยปรากฏอยู่ในท่ีเหล่าน้ัน แสดงให้เห็นถึงร่องรอยของอารยะ
ธรรมวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชุมชนหลายยุคหลายสมัย ซึ่งวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ เหล่าน้ี เป็นสิ่งส าคัญอย่างหน่ึงของประเทศไทย
ท่ีช่วยดึงดูดนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ให้มาท่องเท่ียวประเทศไทย ท าให้
ประชาคมโลกรู้จักเมืองไทยมากข้ึน 
 ชาวไทยมีอารยะธรรมท่ีเป็นมรดกท่ีส าคัญท่ีบรรพบุรุษได้สืบทอดกัน
มายังชนรุ่นหลัง โดยผ่านกระบวนการสร้างสรรค์สั่งสมถ่ายทอดและพัฒนา
ความรู้ความคิดตลอดจนประสบการณ์ของแต่ละยุคแต่ละสมัย ท้ังในด้านวิถี
ชีวิตและภูมิปัญญาในด้านต่างๆ ได้แก่ ปรัชญา ความเช่ือ การเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ภาษาและศิลปกรรมแขนงต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็น
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ว่าสังคมไทยในสมัยก่อนมีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่อดีตท่ียาวนานมาแล้ว และ
ยังมีผลให้สังคมของคนไทยได้มีเอกลักษณ์ท่ีแสดงให้เห็นความเป็นไทย ซึ่งเป็นท่ี
น่าภาคภูมิใจของชาวไทย 

“วัฒนธรรม” เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนเรานับแต่เกิดจนตาย 
แต่เมื่อจะให้ความหมายของค าว่า “วัฒนธรรม” ดูเหมือนจะมิใช่เร่ืองง่ายและ
ไม่มีค าตอบท่ีตายตัวด้วยว่าวัฒนธรรมโดยตัวมันเองก็มีความหมายหลายนัยและ
ครอบคลุมไปทุกเรื่อง แม้แต่ในต่างประเทศเองก็ไม่มีค าตอบท่ีเฉพาะ เจาะ จง
เช่นกัน สุดแต่ว่าจะพูดหรือเน้นในเรื่องใด วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2485 ได้ให้
ความหมาย “วัฒนธรรม” ว่า หมายถึง ลักษณะท่ีแสดงความเจริญงอกงาม 
ความเป็นระเบียบ ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอันดีงามของ
ประชาชน เป็นวิถีการด าเนินชีวิตของสังคม เป็นแบบแผนการประพฤติปฏิบัติ
และการแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีสมาชิกในสังคม
เดียวกัน สามารถแก้ไขและซาบซึ้งร่วมกัน ดังน้ัน วัฒนธรรมไทย คือ วิถีชีวิตท่ี
คนไทยได้สั่งสม เลือกสรร ปรับปรุง แก้ไข จนถือว่าเป็นสิ่งดีงามเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม และได้ใช้เป็นเครื่องมือ หรือเป็นแนวทางในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสังคม มรดกแห่งสังคมซึ่งสังคมปรับปรุงและรักษาไว้ให้เจริญงอก
งาม วัฒนธรรมเกิดจากการประพฤติปฏิบัติร่วมกันเป็นแนวเดียวกันอย่าง
ต่อเน่ืองของสมาชิกในสังคมสืบทอดเป็นมรดกทางสังคมต่อกันมาจากอดีตหรือ
อาจเป็นสิ่งประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์ข้ึนใหม่ หรืออาจจะรับเอาสิ่งท่ีเผยแพร่มา
จากสังคมอื่นๆ ท้ังหมดน้ีหากสมาชิกยอมรับและยึดถือเป็นแบบแผนประพฤติ
ปฏิบัติร่วมกันก็ย่อมถือว่าเป็นวัฒนธรรมของสังคมน้ัน ความเจริญงอกงามทาง
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นผลจากระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับ
สังคม และมนุษย์กับธรรมชาติ จ าแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ จิตใจ  สังคม และ
วัตถุ มีการสั่งสมและสืบทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง จากสังคมหน่ึง
ไปสู่อีกสังคมหน่ึง จนกลายเป็นแบบแผนท่ีสามารถ เรียนรู้และก่อให้เกิดผลิต
กรรมและผลิตผล ท้ังท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมอันควรค่าแก่การวิจัย อนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ถ่ายทอด เสริมสร้างเอตทัคคะ และแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างดุลยภาพแห่ง
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ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยให้มนุษย์สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีสุข สันติสุข และอิสรภาพ อันเป็นพื้นฐานแห่งอารยะธรรมของ
มนุษย์ชาติ (อมรรัตน์ เทพก าปนาท, 2535) 
 วัฒนธรรมพื้นบ้านในแต่ละแห่งย่อมมีท้ังการปฏิบัติท่ีคล้ายคลึงกันและ
แต่ต่างกันออกไปในแต่ละท้องถ่ินข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมของชุมชน เช่น 
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ทัศนคติ ความเช่ือ ลักษณะการประกอบอาชีพ เช่น 
เกษตรกรรม การท าประมง เป็นต้น และยังข้ึนอยู่กับการเปิดรับอารยธรรมและ
ความเจริญงอกงามของชนกลุ่มอื่นเข้ามาผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม รวมการ
ไหลบ่าเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตกอย่างรุนแรง จนท าให้วัฒนธรรมพื้นบ้าน
บางอย่างถูกกลืนหายไปกับกระแสดังกล่าว แต่ก็ยังคงเหลืออีกมากท่ีด ารงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมอันดีงามของกลุ่มตนไว้และวัฒนธรรมพื้น บ้านของไทย ก็เป็นอีก
ตัวอย่างหน่ึงท่ีสะท้อนถึงภาพการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจากความจริงท่ีว่า
วัฒนธรรมย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เมื่อมีการคิดค้นหรือพบสิ่งใหม่ท่ี
ใช้ แก้ปัญหาและการตอบสนองความต้องการของสังคม วัฒนธรรมบางอย่าง
อาจเลิกใช้ ดัง น้ันการท่ีจะรักษาวัฒนธรรมเดิมไว้ ต้องมีการปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาวัฒนธรรมน้ัน ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามยุค
ตามสมัย ดังน้ันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน ซึ่งก็ต้องเปลี่ยนแปลงคู่ไปกับ
การอนุรักษ์คุณค่าเดิมไว้ด้วยในความส าคัญของวัฒนธรรมพื้นบ้าน คงมิใช่ภาพ
สะท้อนความเจริญงอกงามเท่าน้ัน แต่ยังเสมือนเป็นครูท่ีช่วยให้มนุษย์เข้าใจ
สภาพความเป็นอยู่และความเป็นจริงได้ดียิ่งข้ึน อีกท้ังยังเป็นกรอบของการ
ด าเนินชีวิตให้ ถูกต้องเพราะวัฒนธรรมเกิดข้ึนสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง  
ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติต่างๆ ความเช่ือ ค่านิยม และระเบียบแบบแผนอื่นๆ              
(นารินทร์ โครตชมพู และคณะ, 2540, หน้า 1) 
 ก าแพงเพชร หรือ ชากังราว เป็นเมืองท่ีมีความส าคัญในอดีตมีความ
เป็นมายาวนานโดยเป็นเมืองหน้าด่านเมื่อกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีมาก่อนและ
ตกอยู่ใต้อ านาจของอยุธยาราชธานีแห่งลุ่มแม่น้ าเจ้ าพระยา และหลังจาก
สงครามสลับกับการผูกสัมพันธไมตรียืดเยื้อระหว่างอยุธยากับเชียงใหม่ราชธานี
ทางเหนือซึ่งพยายามแผ่อิทธิพลลงมาอยุธยาเป็นฝ่ายควบรวมสุโขทัยและศรี  
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สัชนาลัยไว้ในอ านาจบทบาทของเมืองก าแพงเพชรก็ยังเป็นท้ังเมืองหน้าด่าน 
หรือเมืองผ่านอันส าคัญทางยุทศาสตร์และทางการเมืองโดยโยงเครือญาติทาง
เดิมกับราชส านักสุโขทัย อยุธยา และกับราชส านักทางเหนือซึ่งยังเป็นคู่กรณีกับ
อยุธยาสืบต่อมา จนแม้ก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่า พ.ศ. 2310 ก าแพงเพชร
ก็ยังมีความหมายย่ิงทางด้านยุทธศาสตร์ และเป็นช่วงส าคัญของการหลอมรวม
ศิลปะ วัฒนธรรมจากสามราชธานีท่ีเมืองก าแพงเพชร ระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 
20-21 (สันติ  เล็กสุขุม, 2542, หน้า 1) 

จังหวัดก าแพงเพชรเป็นเมืองเก่ามีความส าคัญทางทางประวัติศาสตร์มี
ความเจริญรุ่งเรืองมาหลายร้อยปีในยุคสมัยท่ีกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี เมื่อ
ประมาณ 700 กว่าปีมาแล้ว จากการศึกษาศิลาจารึกโดยนักโบราณคดีท าให้
ทราบว่าจังหวัดก าแพงเพชรเป็นท่ีต้ังของเมืองโบราณท่ีมีความส าคัญ เช่น เมือง
ชากังราว เมืองนครชุม เมืองไตรตรึงษ์ เมืองเทพนคร และเมืองคณฑี เป็นต้น 
แสดงให้เห็นว่าจังหวัดก าแพงเพชรมีความอุดมสมบูรณ์มาต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน เน่ืองจากมีแม่น้ าปิงไหลผ่าน มีสภาพภูมิประเทศเหมาะแก่การก่อสร้าง
เมืองเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองก าแพงเพชรสันนิษฐานว่าเป็น
ท่ีต้ังของเมือง “ชากังราว” ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านของกรุงสุโขทัย เพราะต้ังอยู่ใน
ชัยภูมิท่ีส าคัญเป็นทางเช่ือมระหว่างภาคเหนือกับภาคกลาง จึงเป็นเมื องท่ี
ต้อนรับศึกสงครามบ่อย ท้ังจากด้านเหนือ ด้านใต้ และจากพม่า จึงเป็นเมืองท่ีมี
ช่ือเสียงมากในด้านความมั่นคงแข็งแรงในด้านการรักษาเมืองซึ่งปรากฏร่องรอย
ทางประวัติศาสตร์มากมาย เช่น ก าแพงคูเมือง ป้อมปราการ เป็นต้น (นารินทร์  
โคตรชมพู และคณะ, 2540, หน้า 1) ด้านสภาพสังคมของชาวก าแพงเพชรใน
ปัจจุบัน มีผู้คนจากหลากหลายภูมิภาคย้ายถ่ินฐานมาต้ังรกรากอาศัยอยู่เป็น
จ านวนมาก ท้ังอีสาน เหนือ กลาง ใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนจากภาคอีสานรวม
กับคนในท้องถ่ินด้ังเดิม ไม่เพียงการท่ีมีผู้คนจากหลากหลายถ่ินมาอาศัยอยู่
เท่าน้ันยังได้น าเอาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ินของตนมาด้วย จึงเกิดเทศกาล
ประเพณีท่ีหลากหลายในจังหวัดก าแพงเพชร วัฒนธรรมประเพณีบางอย่างได้
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เข้ามามีบทบาทต่อสภาพสังคมของชาวก าแพงเพชร จนกลายเป็นส่วนหน่ึงของ
สังคมชาวก าแพงเพชรไปโดยปริยาย 

ในสังคมใหม่ มีความเจริญทางด้านวัตถุและความสะดวกสบาย ความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีข่าวสารท าให้วิถีชีวิตการเป็นอยู่ในสังคมเดิม
ต้องถูกปรับเปลี่ยนตามไปด้วย การรับเอาวัฒนธรรมสมัยใหม่จากต่างประเทศมี
ผลท าให้วัฒนธรรมด้ังเดิมค่อยๆ ถูกลืมเลือนไป สุดท้ายอาจจะหายไป เหลือไว้
เพียงซึ่งค าบอกเล่าและจากหนังสือ แต่หากชุมชนมีความเข้มแข็งมีแรงเสียด
ทานต่อสังคมใหม่ รู้จักการปรับตัวแต่ไม่ลืมตัวตน สร้างความรักความหวงแหน
ในวัฒนธรรมของตนเอง จึงควรมีการส่งเสริม สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ใหค้งอยูส่ืบไป 

ดนตรีเป็นศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่ของโลกซึ่งทุกชาติทุกภาษาได้สรรค์
สร้างไว้เพื่อประกอบกิจต่างๆ เช่น พิธีกรรม ความบันเทิง แต่ด้วยความ
หลากหลายของสภาพสังคมและวัฒนธรรม ดนตรีของแต่ละชาติจึงมีความ
แตกต่างท้ังรูปแบบ เสียง การประสมวง และวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ใน
ส่วนของประเทศไทย ดนตรีถือก าเนิดมาพร้อมกับการก่อตัวของชนชาติไทย 
โดยมีลักษณะเฉพาะท่ีเป็นเอกลักษณ์ อันแสดงถึงความเป็นไทยได้อย่างแท้จริง 
นอกจากจะให้ประโยชน์ทางด้านความบันเทิงแล้ว ดนตรีไทยยังแสดงถึง
ความสามารถของผู้บรรเลง ลักษณะเด่นของเครื่องดนตรี เสียงของดนตรีแต่ละ
ช้ิน และท่ีส าคัญ การประสมวงของดนตรีไทยท่ีมีหลากหลายรูปแบบและหลาย
ลักษณะ ต้ังแต่ดนตรีน้อยช้ินไปจนถึงมากหลายช้ิน วัฒนธรรมดนตรีของไทยน้ัน
ได้พัฒนาการสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนานก่อก าเนิดแบบแผนและ
ประเพณีจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของสังคม การท่ีดนตรีไทยด ารงอยู่ในสังคมเรา
น้ัน เป็นสิ่งท่ีเกื้อกูลกันระหว่างวัฒนธรรมหลวงและวัฒนธรรมราษฎร์ท่ีมี
ความสัมพันธ์ต่อกัน    

ดนตรีก็เป็นศิลปวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับสังคมไทยและมีบทบาทต่อ
วิถีชีวิตในสังคมน้ันๆ ทุกๆ สังคมไม่สามารถปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับดนตรีได้
เลย หากแต่ว่าจะเป็นดนตรีในลักษณะใด เพราะแต่ละสังคมหรือแต่ท้องถ่ินมี
ความหลากหลายและมีความแตกต่างกัน ดนตรีเองก็มีความแตกต่างเช่นกัน  
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เฉลิมศักด์ิ พิกุลศรี (2544, หน้า 98) กล่าวว่า ดนตรีเป็นศิลปะท่ีเกิดจากพลัง
ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของมนุษย์ในกรอบของเวลาและสถานท่ีท่ีแตกต่างกันออกไป ดังน้ันมนุษย์ท่ีอยู่
ในสถานท่ีเดียวกัน แต่ต่างยุคสมัยหรือมนุษย์ท่ีอยู่ในยุคสมัยเดียวกันแต่ต่าง
สถานท่ี ย่อมมีรสนิยมต่อศิลปะการดนตรีท่ีแตกต่างกัน 

ดนตรีท่ีเกิดข้ึนในแต่ละท้องถ่ิน และมีเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถ่ิน
น้ันๆ เป็นดนตรีท่ีสืบทอดกันมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีรูปแบบเรียบง่ายไม่
พิถีพิถัน ไม่มีความซับซ้อนและมีความ สัมพันธ์กับชีวิตของคนในถ่ินน้ันๆ โดยมี
ลักษณะการถ่ายทอดแบบบอกเล่าด้วยปากเปล่าไม่มีการจดบันทึกแต่ใช้วิธีการ
จดจ า ดนตรียังมีความสัมพันธ์กับศาสนาและประเพณีของท้องถ่ิน ตลอดจน
แสดงถึงเอกลักษณ์ประจ าถ่ินน้ันๆ ได้ (ประทีป นักปี่ , 2546, หน้า 1) ดนตรีมี
การพัฒนาไปตามกาลเวลา จากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึงอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ เพราะคนในแต่ละยุคหรือแต่ละกลุ่มสังคม ต่างได้รับการเรียนรู้และ
แนวคิดท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม จารีตประเพณีท่ีแตกต่างกัน จึงมี
ผลท าให้การดนตรีมีความแตกต่างกันไปทุกสมัยทุกสังคม  (ศรีศักด์ิ  วัลลิโภดม, 
2535, หน้า 2)   
 สังคมไทยเมื่อ 30 ปีย้อนหลัง เป็นช่วงสมัยท่ีประเทศไทยเริ่มมีการ
ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากมายต่อสังคมความเจริญด้านวัตถุปรากฏเห็นเป็น
รูปธรรม ท้ังถนนหนทาง ไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัพท์ สถานศึกษา เป็นต้น พร้อม
กับความเจริญทางวัตถุ แต่สังคมไทยกลับต้องเผชิญปัญหานานับปการท่ียังคง
เป็นปัญหาท่ีเรื้อรังมาจนทุกวันน้ี เช่น การเสื่อมถอยด้านคุณธรรม การท่ีคน
ชนบทละท้ิงถ่ินฐานไปท ามาหากินในเมือง ตามวิถีทางแห่งอารยธรรมแบบ
อุตสาหกรรมนิยม ดนตรีไทยในฐานะท่ีเป็นผลิตผลของคนไทยและสังคมไทย 
จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่ีจะถูกผลกระทบจากคลื่นกระแสของการเปลี่ยนแปลง (เฉลิม
ศักด์ิ  พิกุลศรี, 2544, หน้า 100) 
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 ในปัจจุบันสั งคมไทยเปลี่ ยนแปลงไปจากเ ดิมมากเ น่ืองจาก
ความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี ความเจริญด้านการสื่อสารโทรมา
คมท าให้ข่าวสารข้อมูลต่างๆ สามารถส่งผ่านถึงกันได้อย่างรวดเร็ว กิจกรรมและ
ปัญหาทางสังคม เหตุการณ์บ้านเมือง แฟช่ันการแต่งกาย สิ่งบันเทิงตลอดจน
แนวคิดและการกระท าใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะมาจากที่ใด ท้ังท่ีดีและไม่ดี สามารถ
ถ่ายทอดมาถึงประเทศไทยได้ภายในไม่กี่วินาที ผนวกกับความเจริญทางวัตถุ 
เช่น การก่อสร้างอาคารบ้านเรือน ตึกสูงลิบลิ่ว ศูนย์การค้าท่ีมีทุกสิ่งทุกอย่าง 
ท้ังสิ่งมีคุณค่าและไร้คุณค่า ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ท่ีให้ความสะดวกสบาย 
ส่งผลให้ประชาชนไทยมีค่านิยมทางวัตถุมากกว่าค่านิยมทางจิตใจ ซึ่งส่งผล
กระทบถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยท่ัวทุกคน รวมท้ังดนตรีไทยท่ีท าหน้าท่ี
ขับกล่อมผู้คนและหล่อหลอมสังคมให้กลมกลืนเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันก็ถูก
ทอดท้ิงด้วย มีผู้คนเพียงจ านวนน้อยท่ียังนิยมและช่ืนชมในคุณค่าของดนตรีไทย 
ในขณะท่ีประชากรส่วนใหญ่หันไปนิยมดนตรีสมัยนิยมแบบตะวันตก เพราะถูก
ชักน าจากสื่อมวลชนและผลการโฆษณาขายสินค้า ดังจะเห็นได้ว่าแทบจะไม่มี
รายการดนตรีและนาฏศิลป์ไทยให้ดูเลย เท่าท่ีมีอยู่ก็เป็นไปอย่างเสียไม่ได้
เพราะขาดผู้สนับสนุนท่ีแท้จริง อย่าว่าแต่ดนตรีเลย แม้แต่ภาษาไทยก็ยังใช้กัน
ผิดๆ พูดไทยเขียนไทยด้วยส าเนียงฝรั่ง ปัจจุบันคนไทยพากันลืมความเป็นไทย
ไปเสียเกือบหมด ถ้าไม่เอาใจใส่ด ารงรักษาไว้ให้มั่น เราอาจต้องสูญเสีย
วัฒนธรรมไทยไปอย่างไม่มีวันท่ีจะเรียกร้องให้กลับคืนมาได้ (กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หน้า 18-19)  
 สภาพการณ์ในปัจจุบันเป็นยุคแห่งโลกาภิวัฒน์ การหลั่งไหลทาง
วัฒนธรรมของชนชาติต่างๆ โดยอาศัยเส้นทางของระบบสื่อสารมวลชนเข้ามาสู่
แผ่นดินสยามมีมากและยิ่งทวีความรุนแรง มากข้ึนตามกาลเวลา อิทธิพลของ
วัฒนธรรมด้านดนตรีของชาวตะวันตกส่งผลกระทบโดยตรงต่อดนตรีไทย จึง
เป็นหน้าท่ีของคนไทยทุกคนโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาท่ีจะต้องร่วมกันสืบ
สานมรดกทางด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านอันเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินของ
บรรพบุรุษให้มีความเข้มแข็งอยู่คู่สังคมไทยต่อไปในอนาคต ไพศาล อินทวงศ์ 
(2544, หน้า 97)  ได้กล่าวถึงปัจจัยท่ีท าให้ความนิยมของดนตรีไทยในปัจจุบัน
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ลดน้อยลงไปเป็นเพราะว่า ด้วยอิทธิพลทางวัฒนธรรมดนตรีท่ีไหลบ่าเข้ามายัง
ประเทศไทยอย่างรวดเร็ว มีการน าเสนอการแสดงในแบบท่ีประทับใจวัยรุ่น ท า
ให้เยาวชนรุ่นหลังๆ รับเอาวัฒนธรรมต่างประเทศได้โดยง่าย 

วัฒนธรรมด้านดนตรีไทยของก าแพงเพชร ด้ังเดิมจะมีความใกล้เคียง
กับดนตรีไทยภาคกลาง แต่เมื่อได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมดนตรีท้องถ่ินจาก
ภาคอื่นๆ หลังไหลเข้ามา ท าให้เกิดความหลาก หลายทางด้านวัฒนธรรมดนตรี  
จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อให้วัฒนธรรมต่างๆ อยู่ร่วมกันได้ ดนตรีไทยในจังหวัด
ก าแพงเพชร  แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ส่วนท่ีเป็นแบบฉบับ และส่วนท่ีเป็น
พื้นเมือง ดนตรีไทยในส่วนของแบบฉบับน้ัน มีลักษณะเดียวกันกับดนตรีไทย
ภาคกลาง ท่ีพบเห็นและแสดงกันอยู่ตามงานต่างๆ คือ วงปี่พาทย์ เป็นหลัก มี
วงเครื่องสายบ้างเล็กน้อย  ความนิยมในดนตรีไทยมีข้อจ ากัด คนท่ัวไปยังไม่ให้
ความส าคัญมากนัก เมื่อดนตรีไทยไม่เป็นท่ีนิยม ผู้ท่ีประกอบอาชีพเป็นนัก
ดนตรีก็ต้องปรับตัวไปท างานด้านอื่นแทน ผลท่ีตามมาคือนักดนตรีเริ่มเหลือ
น้อยลง เพราะไม่สามารถจะประกอบอาชีพนักดนตรีท่ีมั่นคงได้ เมื่อนักดนตรี
เร่ิมหายากข้ึนวงดนตรีไทยเองก็ต้องล าบาก ไม่มีผู้บรรเลง สุดท้ายวงดนตรีไทยก็
ต้องหายตามกันไป แต่ท้ังน้ีถ้าตราบใดวัฒนธรรมในสังคมไม่ว่าพื้นถ่ินหรือสังคม
เมืองยังเข้มแข็งอยู่ ยังมั่นใจได้ว่าดนตรีของไทยจะไม่สูญไป  
 ดนตรีไม่ใช่สิ่งท่ีฟ้าประทาน แต่เป็นพลังสร้างสรรค์ของมนุษย์ ดังน้ัน
จึงไม่อาจอยู่ลอยๆ โดยแยกออกจากสังคม ในทุกวัฒนธรรมดนตรีเข้าไปผูกพัน
อย่างใกล้ชิดกับวิถีชีวิต โดยเฉพาะชาวบ้าน ในการศึกษาจึงควรค้นหาบทบาท
เหล่าน้ีออกมาน าเสนอ เช่น บทบาทในเชิงพิธีกรรม ศาสนาพิธี บทบาทในฐานะ
สิ่งบันเทิง ในบางสถานการณ์ดนตรีอาจมีบทบาทช่วยในด้านความรัก สามัคคี 
เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของคนในสังคม การศึกษาถึงบทบาทของดนตรีใน
วัฒนธรรมจะช่วยสะท้อนภาพของสังคมน้ันให้มีความชัดเจนยิ่งข้ึน (เฉลิมศักด์ิ  
พิกุลศรี, 2538, หน้า 92)  

เมื่อดนตรีไทยถูกลดบทบาทลงไป ผลกระทบท่ีตามมาก็จะตกอยู่ท่ี
กลุ่มนักดนตรี รวมไปถึงขนบประเพณีท่ีมีความเกี่ยวข้องกับดนตรีไทย จึง
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จ าเป็นต้องด าเนินการท่ีจะแก้ไขสถานการณ์ โดยการ ศึกษาค้นหาสาเหตุความ
เป็นจริงในหลายๆ มิติ การศึกษาเชิงวัฒนธรรมดนตรี ผู้ท่ีศึกษาจะมองภาพของ
ดนตรีในฐานะพฤติกรรมของมนุษย์ การรวบรวมข้อมูลตลอดจนภาวะแวดล้อม
ท่ีเกี่ยวข้องกับดนตรี สภาพท่ีเป็นจริงของดนตรีไทยในจังหวัดก าแพงเพชร การ
ส ารวจและรวบรวมประวัติของนักดนตรี เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการเรียนดนตรีไทย และความคิดเห็นต่อสภาพดนตรี
ไทยในพื้นท่ีจังหวัดก าแพงเพชรจากอดีตถึงยุคปัจจุบัน ส ารวจจ านวนวงดนตรี
ไทย  โอกาสในการแสดง การรับงานแสดง การสืบทอด โดยศึกษาปัญหาและ
หาแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของดนตรีไทยต่อไปในอนาคต    

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษารวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับดนตรีไทยใน
ท้องถ่ินจังหวัดก าแพงเพชร และบริบททางด้านวัฒนธรรมท่ีมีผลเกี่ยวข้องกับวง
ดนตรีไทย  นักดนตรีไทย ในจังหวัดก าแพงเพชร 
           2. เพื่อศึกษารวบรวมวงดนตรีไทย นักดนตรีไทย เพื่อเป็นแนวทางใน
การศึกษาดนตรีไทยในจังหวัดก าแพงเพชรให้ทันกับสภาวะการณ์ในโลกยุค
ปัจจุบัน                         
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีผลต่อวัฒนธรรมดนตรีไทย
ในจังหวัดก าแพงเพชรในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้เริ่มต้นจากการเก็บข้อมูลจาก เอกสาร 
ต ารา  งานวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับดนตรีไทยในจังหวัดก าแพงเพชร โดยได้ศึกษาสภาพพื้นฐานท่ัวไป ของ
พื้นท่ี ผู้คน และดนตรีไทยท่ีมีอยู่จริงแสดงและรับงานจริงในปัจจุบันจากน้ันจึง
น าข้อมูลท้ังหมดท่ีรวบรวมเอามาวิเคราะห์เรียบเรียงเป็นรายงานการวิจัยใน
รูปแบบของการบรรยายเชิงพรรณนาข้อมูลและผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางวิธีการ
ด าเนินการศึกษาค้นคว้าตามขั้นตอน ดังน้ี 
 

วา
รส
าร
พกิุ
ล



    วารสารพิกุล ปีท่ี 18  ฉบับท่ี 1  มกราคม – มิถุนายน  2563 
 

 

320 

 การศึกษาคน้คว้าและรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลและแหล่งข้อมูลจ าแนกออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ ข้อมูลปฐม
ภูมิ  และข้อมูลทุติยภูมิ 
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ แยกส่วนท่ีจะศึกษาออกเป็น ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ
ท่ัวไปของจังหวัดก าแพงเพชรและข้อมูลในส่วนของวัฒนธรรมดนตรี 
      1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปของจังหวัดก าแพงเพชร  ได้แก่ 
ลักษณะท่ีต้ัง สภาพบ้านเรือน ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน ประชากร การ
สาธารณูปโภค การสาธารณสุข การศึกษา การปก ครอง การประกอบอาชีพ 
ศาสนา การแต่งกาย ภาษาและครอบครัว จะใช้วิธีการส ารวจจากการสังเกต 
การบันทึกภาพรวมท้ังการสอบถาม การสัมภาษณ์จากชาวบ้านและผู้ ท่ี
เกี่ยวข้อง 
      1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมด้านดนตรี ได้แก่ ประวัติความ
เป็นมาของนักดนตรีไทยวงดนตรีไทยแต่ละวง บทเพลง การถ่ายทอด รูปแบบ
การแสดง  การแต่งกายในการแสดง โอกาสในการแสดง ทัศนคติท่ีมีต่อเพลง
ไทย ดนตรีไทย  ข้อมูลส่วนน้ีจะใช้วิธีการบันทึกเสียง บันทึกภาพ สอบถาม 
สัมภาษณ์ จากชาวบ้านและนักดนตรีไทยแต่ละวงในจังหวัดก าแพงเพชร 
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากการศึกษาค้นคว้า รวบรวมเอกสารและ
งานวิจัยต่างๆ ได้แก่  ประวัติ  สถิติ แผนภูมิ เกี่ยวกับท้องถ่ิน บทความ 
วรรณกรรม รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ต ารา หนังสือทางวิชาการและอื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ต่อไปน้ี 
      2.1 ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
      2.2 ห้องสมุดประชาชน จังหวัดก าแพงเพชร 
      2.3 ห้องสมุดส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
      2.4 ส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
      2.5 อินเทอร์เนต 
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 วิธีที่ใช้ในการเก็บและรวบรวมข้อมูล 
 1.  การรวบรวมเอกสาร 
        1.1 ข้อมูลความรู้ด้าน ประวัติ แผนภูมิ และสถิติต่างๆ เกี่ยวกับ
ท้องถ่ิน 
        1.2 บทความ วารสาร งานวิจัย และสิ่งพิมพ์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ   
ประเพณี วิถีชีวิต ข้อมูลเพลงท่ีมีผู้คนเคยศึกษาและรวบรวมข้อมูลไว้ 
 2. การสัมภาษณ์ เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ นักดนตรีไทย หัวหน้าวง
ดนตรีไทย บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ประวัติส่วนตัว สถานภาพ การศึกษา 
ประสบการณ์การเล่นดนตรีไทย การแต่งกาย รูปแบบการแสดง การถ่ายทอด 
การแสดงดนตรีไทยในโอกาสต่างๆ 

3. การบันทึกภาพโดยใช้กล้องถ่ายภาพของสภาพแวดล้อมและภาพ
กิจกรรมการแสดงการแสดงดนตรีไทยในโอกาสต่างๆ 

4. การบันทึกเสียง จากการสัมภาษณ์นักดนตรีไทย หัวหน้าวงดนตรี
ไทย และบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง   

 
  ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ติดต่อนักดนตรีไทย หัวหน้าวงดนตรีไทยในจังหวัดก าแพงเพชร  
แจ้งความประสงค์การเก็บข้อมูล 
 2. แนะน าตนเองและแจ้งวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยในครั้งน้ี 
 3. จัดท าแบบสัมภาษณ ์
 4. พูดคุย สอบถามและสัมภาษณ์ นักดนตรีไทย  หัวหน้าวงดนตรีไทย  
และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 5. ติดต่อนัดหมายนักดนตรีไทย หัวหน้าวงดนตรีไทย เพื่อท าการ
สัมภาษณ์เก็บข้อมูล 
 6. บันทึกข้อมูลโดยการจดบันทึก บันทึกเสียงด้วยแถบบันทึกเสียง  
บันทึกภาพด้วยกล้องถ่ายภาพ 
  อุปกรณ์และเครือ่งมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 1. อุปกรณ์ในการจดบันทึก 
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 2. แถบบันทึกเสียง และ เครื่องบันทึกเสียง 
 3. กล้องถ่ายภาพ 
  การจัดท าข้อมูล 
 1. ถอดข้อมูลจากแถบบันทึกเสียงและเครื่องบันทึกภาพ จากการเก็บ
ข้อมูล การสัมภาษณ์ แล้วบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 
 2. ศึกษาเปรียบเทียบเอกสาร ต ารา หนังสือ รายงานการวิจัย รวมท้ัง
วิทยานิพนธ์เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีสมบูรณ์มากยิ่งข้ึนและเป็นแนวทางในการท าวิจัย 
 3. ปรึกษาขอความคิดเห็นและค าแนะน าจากผู้ท่ีมีความรู้และ
เช่ียวชาญ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขงานวิจัย 
 4. น าข้อมูลท่ีได้มาตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุง เรียบเรียงเน้ือหาให้มี
ความสมบูรณ์ 
 
  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 เมื่อได้ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์ แนวคิด ตามแนวคติชนวิทยา จากข้อมูลเอกสาร และ
ข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับนักดนตรีไทย วงดนตรีไทย ผู้เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจะ
น าเสนอเปรียบเทียบในเชิงพรรณนาในหัวข้อดังต่อไปน้ี 1) ประวัติความเป็นมา
ของจังหวัดก าแพงเพชร 2) สภาพท่ัวไปของจังหวัดก าแพงเพชร 3) ด้าน
วัฒนธรรม และ 4) วงดนตรีไทย นักดนตรีไทย ซึ่งประกอบด้วย (1) รูปแบบขอ
งวงดนตรี (2) รูปแบบการแสดงดนตรีไทย (3) เครื่องดนตรีไทยของวงแต่ละวง 
(4) เพลงท่ีใช้บรรเลง (5) การแต่งกายในการแสดงดนตรีไทย (6) โอกาสในการ
แสดงดนตรีไทย และ (7) ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพดนตรีไทย 
  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยสรุปประเด็นตามวัตถุประสงค์และ
น าเสนอการเขียนข้อมูลมาแยกวิเคราะห์ แบบพรรณนาบรรยายเป็นความเรียง 
เรียบเรียงจัดท าบทสรุปท่ีได้จากการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายผล  
ข้อเสนอแนะ และจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม  
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สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง วงดนตรีไทยและนักดนตรีไทยในจังหวัดก าแพงเพชร 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. การรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับดนตรีไทยในท้องถ่ิน

จังหวัดก าแพงเพชร และบริบททางด้านวัฒนธรรมท่ีมีผลเกี่ยวข้องกับวงดนตรี
ไทย นักดนตรีไทยในจังหวัดก าแพงเพชรการศึกษา พบว่า จังหวัดก าแพงเพชร
เป็นจังหวัดหน่ึงท่ีอยู่รอยต่อระหว่างภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน
ประชาชนส่วนใหญ่ของจังหวัดประกอบอาชีพเกษตรกรรม จังหวัดก าแพงเพชร
ไปจังหวัดท่ีมีความเป็นมายาวนานมีประวัติศาสตร์ท่ีน่าสนใจมีร่องรอยอารย
ธรรมโบราณสถานท่ีปรากฏอยู่ในจังหวัดจ านวนมากมายท่ีมีช่ือเสียงและผู้คน
ท่ัวไปรู้จักและมาท่องเท่ียวได้แก่วัดและป้อมปราการต่างๆรวมถึงวัฒนธรรม
และประเพณีท่ีงดงามของจังหวัดก าแพงเพชรตลอดจนพืชเศรษฐกิจท่ีได้ช่ือว่ามี
ความอร่อยและรสชาติดีท่ีสุดคือกล้วยไข่ และด้านวัฒนธรรมทางดนตรีจังหวัด
ก าแพงเพชรเป็นท่ีอยู่และอาศัยของกลุ่มคนหลากหลายเช้ือชาติเผ่าพันธุ์ได้แก่
คนเหนือ คนลาวเวียง คนด้ังเดิมของจังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งท าให้วัฒนธรรม
ดนตรีมีความหลากหลายผสมผสานกันในปัจจุบัน ในบรรดาวัฒนธรรมนักดนตรี
ไทยท่ีปรากฏในเขตอ าเภอเมืองก าแพงเพชรท่ีคณะผู้วิจัยได้ท าการวิจัย พบว่า
เป็นวงดนตรีท่ีใช้บรรเลงในกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดก าแพงเพชร
และรับใช้สังคมก าแพงเพชร โดยผลการวิจัยพบว่า มีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรม
ดนตรีทางเมืองล่าง ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอ่างทอง ซึ่งได้ผลมาจาก
การเล่นดนตรีประกอบการแสดงลิเกโดยส่วนมาก และได้น าเอาจุดเริ่มต้นจาก
การเล่นปี่พาทย์หรือเล่นดนตรีต่างๆ ประกอบการแสดงลิเกมาเป็นพื้นฐานใน
การสร้างวงดนตรีและวงดนตรีเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ในปัจจุบันของจังหวัดก าแพงเพชร 
.        2. การรวบรวมวงดนตรีไทย นักดนตรีไทย เพื่อเป็นแนวทางใน
การศึกษาดนตรีไทยในจังหวัดก าแพงเพชรให้ทันกับสถานการณ์ในโลกยุค
ปัจจุบัน พบว่า มีวงดนตรีไทยประเภทวงปี่พาทย์อยู่ 2 วงคือ วงนกแก้วดนตรี
ไทยและวงตุ๊กต๊ิกบรรเลง 
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  เดิมวงปี่พาทย์นกแก้วดนตรีไทย เริ่มก่อต้ังวงดนตรีปี่พาทย์ข้ึนโดย 
นายทองรักษ์ จุนปัญญา (ลิเกดาวทอง) ซึ่งเป็นศิลปินลิเกพื้นบ้านในเขตอ าเภอ
เมืองก าแพงเพชร ได้มีแนวคิดสร้างวงปี่พาทย์เพื่อใช้ประกอบการแสดงลิเกเป็น
ของตนเอง โดยใช้เครื่องปี่พาทย์ส่วนตัวและได้เริ่มสร้างเครื่องปี่พาทย์ข้ึนในปี 
พ.ศ.2535 เป็นวงปี่พาทย์ไทย ประเภทวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ นายทองรักษ์  
จุนปัญญา ผู้เป็นบิดาของนายชัชวาล จุนปัญญา จึงไปซื้อเครื่องปี่พาทย์ไทยมา
และหลังจากน้ันได้ก่อต้ังช่ือวงปี่พาทย์ มีช่ือวงว่า “สุรัตน์ ชัชวาล” นับจากน้ัน
เป็นต้นมาก็เกิดวงปี่พาทย์สุรัตน์ ชัชวาล และรับงานแสดงดนตรีไทยเรื่อยมา
จนกระท่ังเมื่อปี พ.ศ.2556 ได้ซื้อเครื่องปี่พาทย์มอญจากนายสด บ้านปากอ่าง
มอกล้วยไข่ ซึ่งได้ยุบวงเน่ืองจากสุขภาพไม่เอื้ออ านวยจึงขายเครื่องดนตรี        
ปี่พาทย์ให้นายชัชวาลย์ จุนปัญญา เน่ืองจากวงน้ีใช้เครื่องปี่พาทย์ไทย         จึง
เปลี่ยนช่ือวง เป็นวงป่ีพาทย์นกแก้วดนตรีไทย ในปัจจุบันและใช้ช่ือ “วงปี่พาทย์
นกแก้วดนตรีไทย”น้ี ในการออกงานแสดงจนมีช่ือเสียงจนถึงปัจจุบัน เมื่อก่อน
นายทองรักษ์ จุนปัญญา บิดาเป็นคนควบคุมวง ต่อมาได้มอบวงให้กับลูกชาย
คนโตคือ นายชัชวาล จุนปัญญา เมื่อปีพุทธศักราช 2556 ถึงปัจจุบัน 

นายชัชวาล จุนปัญญา เริ่มเรียนดนตรีไทยกับลุง ช่ือนายแกะ และ
เพลงแรกท่ีได้เร่ิมเล่นดนตร ีคือ เพลงโหมโรงเย็นประกอบการแสดงลิเก 

วงดนตรีตุ๊กต๊ิกบรรเลง ก่อต้ังเมื่อปี พุทธศักราช 2555 โดยนายธรรค์
พงษ์ ชูสุข เป็นผู้ก่อต้ัง ในวัยเ ด็ก นายธรรค์พงษ์ ชูสุข ไม่มีทุนทรัพย์ใน
การศึกษาเล่าเรียน และได้ออกจากโรงเรียนในจังหวัดก าแพงเพชร ตอนอายุ 
12-13 ปี เน่ืองจากครอบครัวมีฐานะยากจน จึงได้ย้ายถ่ินฐานไปศึกษาต่อท่ี
โรงเรียนวัดปาโมกข์ จังหวัดอ่างทอง และได้ไปฝึกระนาดท่ีวัดสระแก้ว จังหวัด
อ่างทอง โดยมีอาจารย์พิทักษ์ ดุริยะประณีต เป็นครูผู้สอนต่อเพลงและเรียน
เครื่องปี่พาทย์ได้ต่อทางระนาดให้ ในสมัยคณะลิเกไชยามิตรชัยมีช่ือเสียงใน
สมัยน้ัน ต่อมาอีก 3 ปี นายธรรค์พงษ์ ชูสุข ได้เข้ามาร่วมงานกับตลกคณะตลก
ลิเกสุขเกษม ในปีพุทธศักราช 2538 ก่อนท่ี นายธรรค์พงษ์ ชูสุข จะมาต้ังวง
ดนตรีเป็นของตนเอง อีกท้ังยังได้เคยร่วมงานบรรเลงระนาด ให้คณะลิเกอยู่ท่ี
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จังหวัดนครสวรรค์ อีกหลายวง เช่น คณะลิเกไพศาลเพียรศิลป์ คณะลิเกสาย
ทองภูธร และคณะลิเกเคียวลิกิจสุดา เป็นต้น หลังจากน้ัน นายธรรค์พงษ์ ชูสุข 
ได้ย้ายกลับมาอยู่ท่ีบ้านเกิด ณ บ้านปางลับแล ต าบลคลองแม่ลาย อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร ในปีต่อมา นายธรรค์พงษ์ ชูสุข ได้ย้ายครอบครัวไปอยู่ท่ี 
หมู่ 1 บ้านวังยาง ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่ งเป็นบ้าน
ของภรรยาและได้ก่อต้ังวงดนตรีตุ๊กต๊ิกบรรเลง ข้ึนมา ซึ่งเป็นวงดนตรีปี่พาทย์
เครื่องห้า ได้ออกแสดงรับงานการแสดงท่ีเล่นกับลิเกเดิม งานบวชนาค ท าขวัญ
นาค งานศพ ของชุมชนวังยาง ต าบลนครชุม และใกล้เคียง 
 
การอภปิรายผล 
  จังหวัดก าแพงเพชรมีที่ต้ังอยู่ระหว่างภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
ประชาชนทั่วไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมจังหวัดก าแพงเพชรมีประวัติศาสตร์       
ที่น่าสนใจมีร่องรอยอารยธรรมโบราณสถานที่ปรากฏอยู่ในจังหวัดจ านวนมากมาย   
มีชื่อเสียงผู้คนทั่วไปรู้จักและมาท่องเที่ยว และด้านวัฒนธรรมพบว่ามีคนหลากหลาย
ชาติพันธ์ุอาศัยอยู่รวมกับชาติพันธ์ุด้ังเดิมของจังหวัดก าแพงเพชรได้แก่คนเหนือ    
คนลาวเวียง คนลาวครั่ง ลาวโซ่งดังน้ัน จึงท าให้วัฒนธรรมทางด้านดนตรีมีความ
หลากหลายผสมผสานกันในปัจจุบัน วัฒนธรรมทางด้านดนตรีน้ันนักดนตรีไทย      ที่
ปรากฏในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดก าแพงเพชร เป็นวงดนตรีที่ใช้ในกิจกรรมวัฒนธรรม
ประเพณีของจังหวัดก าแพงเพชรซึ่งรับใช้สังคมก าแพงเพชรเมื่อศึกษาและเก็บข้อมูล
พบว่ามีพ้ืนฐานมาจากวัฒนธรรมดนตรีของทางเมืองล่างได้แก่จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดอ่างทองและจังหวัดอื่นๆ ซึ่งได้ผลมาจากการเล่นดนตรีประกอบการแสดงลิเก
มาเป็นพ้ืนฐานในการสร้างวงดนตรีและมีบทบาททางด้านวัฒนธรรมในปัจจุบันของ
จังหวัดก าแพงเพชรและมีวัฒนธรรมที่เข้ามามีบทบาทรับใช้ในสังคมดนตรีพ้ืนถ่ิน
จังหวัดก าแพงเพชร ได้แก่ แคนวง รถแห่ แตรวงแห่ศพและวงปี่พาทย์ เน่ืองจาก
สถานการณ์ในปัจจุบันมีความจ ากัดทางด้านเศรษฐกิจ แนวคิด และความเชื่อจึงท าให้
ความนิยมในการน าดนตรีมาแสดงหรือมาประกอบในงานที่เจ้าภาพได้จัดหาน้ันน้อย
มาก บางวงอยู่ไม่ได้ก็ยุบวงเลิกวงไปบางวงบางคณะพออยู่ได้ก็อาศัยหยิบยืมตัวนัก
ดนตรีกันและกันมาเล่นและประสมวง จึงท าให้นักดนตรีได้เลิกอาชีพนักดนตรีไปและ
ไปท างานและประกอบอาชีพอย่างอื่น ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและมีผลต่อดนตรี
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และวัฒนธรรมดนตรีในจังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งวงดนตรีที่ยังรับงานบรรเลงและแสดง
พบอยู่เพียง 2 วงคือ วงตุ๊กต๊ิกบรรเลง และวงนกแก้วดนตรีไทย 
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