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บทความนีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษา 1) ความเป็นมาของกลองสะบดัชยัแบบประยุกต์ 2) ปัจจยัที่ท  าให้

เกิดการเปลี่ยนแปลง และ 3) ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงกลองสะบัดชัยแบบประยุกตท์ี่มีต่อชุมชน  การวิจัยเชิง
คุณภาพ ใชแ้บบสมัภาษณ์กึ่งโครงสรา้ง วิเคราะหเ์อกสารและสมัภาษณ์บุคคลที่มีประสบการณ์ดา้นวฒันธรรมกลอง
สะบดัชยัแบบประยกุตจ์  านวน 10 คน คดัเลือกแบบเจาะจง โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ ผลการวิจยั 1) กลองสะบดั
ชยัมีมายาวนานไมป่รากฏหลกัฐานเป็นเอกสารแน่ชดั แตเ่ผยแพรอ่ยู่ในวดัทางภาคเหนือเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
ใชไ้มค้อ้นตี ไม่ใหร้่างกายสมัผสัหนา้กลองบรรเลงกับฆอ้งและฉาบ  ไม่ออกลีลามาก ดว้ยแนวการบรรเลงนีท้  าใหค้วาม
สนใจของคนรุน่หลงัลดลงเพราะไม่ตื่นเตน้เป็นเหตใุหค้รูค า กาไวยค์ิดคน้และพฒันาวิธีการตีโดยใชศ้อก เข่า และเทา้ใน
ท่าจระเข้ฟาดหางสัมผัสที่หน้ากลอง  และถูกก าหนดให้เรียกว่ากลองสะบัดชัยแบบประยุกต์  2) ปัจจัยของการ
เปลี่ยนแปลงสูว่ฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์2.1) ปัจจยัทางสงัคมและเศรษฐกิจ วฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบ
ประยุกตเ์กิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อเขา้สู่ธุรกิจและการการแข่งขนั 2.2) ปัจจัยทางบุคคล (ผูถ่้ายทอด) เปลี่ยนแปลงการ
แสดงใหส้อดคลอ้งกบัผูเ้รยีน และลกูศิษยต์่างตัง้คณะรบัการแสดงท าใหป้รบัการแสดงไปตามสถานการณ์ 3) ผลกระทบ
ที่เกิดในเชิงบวก ท าใหม้ีการสืบทอดการแสดงกลองสะบดัชยัแบบประยุกตโ์ดยการศึกษาอย่างเป็นระบบช่วยเผยแพร่
ชมุชนแหล่งก าเนิดใหเ้ป็นที่รูจ้กัอย่างกวา้งขวาง ผลกระทบเชิงลบมีเพียงเกิดความขดัแยง้เชิงความคิดกับฝ่ายที่ไม่เห็น
ดว้ยในการตีกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์
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The objectives of this study are as follows: (1) to identify the origins of a new version of Klong 

Sabat Chai applied for contemporary use; (2) to identify the important factors which caused changes in 
Klong Sabat Chai culture; and (3) to identify the impact of the changes to Klong Sabat Chai on its societies. 
The researcher applied Qualitative research was used to analyze the guided interviews, related documents 
and in-depth interviews with 10 experienced people who specialized in a new version of Klong Sabat Chai 
by purposive sampling as a part of the qualitative research. The findings indicated that: (1) there was no 
clear evidence that Klong Sabat Chai existed for a long time. However, it was found that these particular 
drums were widely popular amongst most of the temples in the Northern of Thailand and with the objective of 
being performed in religious ceremonies. To perform Klong Sabat Chai, the beaters hit the drum by a single 
drumstick so as to prevent any body parts from touching the drum. Gongs and cymbals were also used in 
performance. The beaters walked around slowly and performed simple gestures. According to this particular 
performing style, it did not draw much attention from later generations since it lacked excitement. As a result, 
Khu Kham Kawai created and developed the new style of Klong Sabat Chai performance by using elbows, 
knees and feet in the posture of crocodile slapping its tail to hit the drum and it was known as the applied 
performance of Klong Sabat Chai; (2) factors that led to changes into the applied version of Klong Sabat 
Chai performance were because social and economic factors. The new version of Klong Sabat Chai culture 
started to change when entering the business and competition industry; (2.2) in terms of the personal factor 
(the transferrers) changed the pattern of the performance to suit the learners and the learners started to set 
up their own performances which led to changes in the performance patterns depending on the 
circumstances; and (3) the positive effects created inheritance and systematic learning also helped promote 
the original Klong Sabat Chai communities. In terms of negative effects, there was a conceptual conflict with 
those who disapproved of the applied performance of Klong Sabat Chai. 
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บทที ่1 
บทน า 

ความส าคัญและทีม่าของการวิจัย 

กลองเป็นเครื่องดนตรท่ีีหลายประเทศนิยมเลน่กนัอย่างแพรห่ลาย โดยใชก้ารตี การเคาะ
เพื่อใหเ้กิดจงัหวะดว้ยอวยัวะส่วนต่าง ๆ ของรา่งกาย หรอืจากการใชอ้ปุกรณท่ี์ท าใหเ้กิดเสียงเพื่อ
ควบคุมจังหวะ เสียงของกลองมีความแตกต่างและคลา้ยคลึงกันหรือเหมือนกันนั้น ขึน้อยู่กับ
ขอ้จ ากัดของวสัดุอุปกรณ์ท่ีน ามาประกอบ  และสรา้งขึน้เป็นกลองแต่ละชนิด นอกจากนี้แลว้ใน
ขณะท่ีท าการแสดงดนตรีทั้งวง การเล่นกลองสามารถแสดการบรรเลงเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวได ้
โดยเฉพาะการบรรเลงเดี่ยวกบัเพลงท่ีตอ้งการความสนกุสนาน  

ภาคเหนือหรอืดินแดนลา้นนามีกลองหลายชนิดหลายประเภท กลองในลา้นนามีตน้ทาง
มาจากพืน้ถ่ินท่ีชาวบา้นคิดประดิษฐ์ตามความตอ้งการท่ีจะน ามาเล่น เม่ือมีความสนใจท่ีจะสรา้ง
กลองก็เกิดการเรยีนรู ้เสาะแสวงหาความรูเ้พื่อน ามาฝึกฝนในการสรา้งกลอง กลองแตล่ะชนิดท่ีสง่
ต่อกนัมารุน่ต่อรุน่ไดถ้กูสรา้งขึน้มาเพื่อเป็นสิ่งท่ีบ่งบอกถึงความเป็นลา้นนาในพืน้ถ่ินไม่ว่าจะเป็น
กลองกบ กลองตะหลดปด กลองสิง้หมอ้ง (เสิง้หมอ้ง) กลองมองเซิง กลองปูชา กลองสะบดัชัย 
กลองปู่ เจ่ กลองดงักล่าว คือส่วนหนึ่งของกลองภาคเหนือท่ีมกัถกูน ามาจดัแสดงในโอกาสต่าง  ๆ 
ตามความเหมาะสม ใน พ.ศ. 2509 กลองท่ีมีความโดดเดน่เป็นอยา่งมากในภาคเหนือโดยเฉพาะท่ี
จงัหวดัเชียงใหม่ คือกลองสะบดัชยัท่ีเดิมเรียกว่า กลองสะบดัชยัแบบโบราณ (แบบมีลกูตบุ) หรือ
กลองปูชา ประกอบดว้ย แม่กลอง 1 ใบ และกลองลูกตุบขนาดเล็กในลกัษณะเดียวกันอีก 3 ใบ  
ในปีเดียวกนันีค้รูค  า กาไวยไ์ดน้  าการแสดงกลองสะบดัชยัเขา้ประกวดแข่งขนัการแสดงพืน้บา้นของ
ลา้นนาท่ีพทุธสถาน อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชอ้วยัวะของรา่งกายไม่ว่าจะเป็น ศอก เข่า 
มือ และหลงัเทา้(ท่าจระเขฟ้าดหางจากมวยไทย) ตีลงหนา้กลองสลบักบัการตีดว้ยไมค้อ้นท่ีฝึกฝน
มา ผลปรากฏว่าได้รับรางวัลท่ี  1 เน่ืองจากเป็นการแสดงท่ีตื่นเต้น เรา้ใจและสนุกสนาน  
การเปลี่ยนแปลงการตีกลองสะบัดชัยครัง้นีไ้ดร้ับค าวิจารณ์จากผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยว่าไม่เหมาะสม 
เน่ืองจากใชร้า่งกายสมัผสัหนา้กลองโดยเฉพาะท่าจระเขฟ้าดหางท่ีใชเ้ทา้สมัผสัหนา้กลอง จงึท าให้
เรียกการแสดงกลองสะบดัชยัของครูค า กาไวยว์่า “กลองรุงรงั” พระนคร ปญฺญาวชิโร (ปรงัฤทธ์ิ) 
(2555, น. 41) ไดก้ลา่วถึงกลองรุงรงัไวว้า่  
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ต่อมาไดร้บัการเรยีกขานเป็นกลองสะบดัชยัเม่ือพระศรีธรรมนิเทศน ์(พระมหากมล 
โชติมนฺโต) นายชาญ สิโรรสและศาสตราจารยเ์กียรติคณุมณี พนอมยงค ์ผูมี้บทบาทในการ
จดักิจกรรมประกวดและฟ้ืนฟูศิลปะวฒันธรรมในลา้นนา ณ พทุธสถานเชียงใหม่ในสมยันัน้
เรยีกขานเป็นครัง้แรก พรอ้มกบัก าหนดใหก้ลองสะบดัชยัมี 2 ประเภท คือกลองสะบดัชยัแบบ
มีลกูตบุ(กลองสะบดัชยัแบบโบราณ) และกลองสะบดัชยัแบบไมมี่ลกูตบุ(กลองสะบดัชยัแบบ
ประยุกตห์รือแบบวิวฒันาการ) เพ่ือแสดงถึงความแตกต่างและพัฒนาการของกลอง (พระ
นคร ปญฺญาวชิโร (ปรงัฤทธ์ิ) 2555, น. 41) 

 
ดว้ยผลงานของครูค า กาไวยท่ี์ผา่นมาทัง้การตีกลองสะบดัชยัแบบประยกุตท่ี์คิดคน้ขึน้มา 

เพิ่มพญานาคและเสือ้กลองท่ีกลอง การแสวงหาความรูฝึ้กฝนตีกลองมองเซิง ฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง 
เป็นผูใ้หค้  าปรึกษาปรบัปรุงท่าฟ้อนสาวไหมชาย-หญิง ฟ้อนวี ฟ้อนกมผัด ต่อมาทางส านักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติประกาศยกย่องให้ครูค า กาไวย์เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง ประจ าปี พ.ศ. 2535 ครูค า กาไวย ์เป็นบตุรคนสดุทอ้งในจ านวนพี่นอ้ง 5 คน เกิด
ในครอบครวัท่ีมีฐานะยากจน จบชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 เม่ืออายไุด ้14 ปีอยากเรยีนกลองสะบดัชยั
แต่ไม่มีเงินค่าเรียนจึงแอบจ าท่าของพ่อหนานทาท่ีทางวดัเอรณัฑวนั วดัประจ าหมู่บา้นแพะขวาง 
อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่จา้งมาสอน นอกจากจะฝึกฝนตีกลองดว้ยตนเองจนตีได ้ครูค า กา
ไวยย์งัศึกษาศิลปะการแสดงพืน้เมืองอีกหลายอย่างจนช านาญ เป็นผูค้ิดคน้ประดิษฐ์ท่าตีกลอง
สะบัดชัยแบบประยุกต ์ฝึกสรา้งกลองสะบัดชัยและพัฒนากลองโดยน าไมแ้กะสลักแบบนูนรูป
พญานาคมาประดบัท่ีขา้งกลอง ท าเสือ้หุม้กลอง และน าผา้มาพนัหวัไมค้อ้นติดพู่บนล่างท่ีท าจาก
เชือกฟางจนเป็นตน้แบบแพรห่ลายมาถึงทกุวนันี ้

กลองสะบดัชยัแบบประยกุตมี์การถ่ายทอดต่อกนัมา หลายคณะออกแบบและประดิษฐ์
ท่าขึน้มาใหม่อยู่เสมอ จนบางครัง้ผลงานการแสดงส่งผลกระทบต่อการตี การแสดงและการปรบั
กลองสะบดัชยัแบบประยกุตข์องครูค า กาไวยต์ามแนวท่ีคิดคน้ไว ้ซึง่ธิตินดัดา มณีวรรณ ์(2550, น. 
238-239) ไดศ้ึกษา ศิลปะการแสดงพืน้บา้นของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยยวน และแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัการแสดงกลองสะบดัชยัดงันี ้ 

 
ในยคุหนึ่งการตีกลองสะบดัชยัไดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมาก มีการประกวดแข่งขนั

การตีกลองสะบดัชยัในหลายพืน้ท่ีในภาคเหนือ คณะผูท่ี้เขา้ประกวดต่างก็คิดหาลีลา เทคนิค
ท่ีแตกต่าง เพ่ือสรา้งความฮือฮาประทบัใจ จึงเพิ่มเติมหลายสิ่งหลายอยา่งเขา้ไป เช่น การพ่น
ไฟกระโดดขา้มห่วง ขึน้ไปครอ่มกลอง การต่อตวั การกระโดดตีลงักา ฯลฯ การตีกลองสะบดั
ชยัแบบนีจ้ึงถกูเรียกว่า “กลองรุงรงั” เพราะหาเอกลกัษณไ์ม่ได ้ไม่มีจดุยืน เอาอะไรต่อมิปะไร
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เขา้มาประสมเสียจนรุงรงัไปหมด การตีกลองสะบดัชยันัน้  จากการสงัเกตของผูว้ิจยัเม่ือเขา้
ร่วมในงานต่าง ๆ พบว่ารูปแบบลีลาการตีกลองสะบัดชัยนัน้อาจแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 
กลุ่ม 1 มักจะออกลีลาโลดโผนสนุกสนานเรา้ใจด้วยการใช้หัว เข่า เท้า ตีลงไปท่ีกลอง 
บางครัง้บางกลุ่มอาจถึงขัน้ใหค้นแบกกลองเอนกลองลงแลว้ผูตี้ขึน้ไปยืนครอ่มกลอง ซึ่งการ
แสดงท่ีสนกุสนานจนเกินขอบเขตเช่นนีน้  ามาซึ่งเสียงวิจารณท์างลบมากมาย กลุม่ท่ีเคยเรยีน
ศิลปะการแสดงเหลา่นีม้าก่อนหรอืคนลา้นนาท่ีมีความรูด้า้นวฒันธรรมมกัจะตะขิดตะขวงใจ 
เพราะว่ากลองแต่ละใบนัน้เทียบเท่ากบั ครูบาอาจารยท์่านหนึ่ง กว่าท่ีกลองแต่ละใบจะสรา้ง
ขึน้จนส าเร็จไดผ้่านขั้นตอนมากมายท่ีลว้นแต่แฝงไวด้ว้ยความเช่ือความเคารพต่อครูบา
อาจารย ์กลองแต่ละใบมกัจะมีคาถาก ากบัอยู่ ซึ่งคาถาเหล่านัน้ก็จารดว้ยอกัขระลา้นนา ซึ่ง
ชาวลา้นนาเช่ือกนัว่าอกัขระแต่ละตวัมีความส าคญัและศกัดิ์เทียบเท่ากบัอานิสงคก์ารสรา้ง
พระพุทธรูป 1 องคเ์ลยทีเดียว ดงันัน้ การแสดงท่ีโลดโผนจนเกินขอบเขต ดงัเช่นการไปยืน
ครอ่มกลอง หรือเหยียบกลองเป็นการกระท าท่ีถือว่าไม่เคารพครูและไม่เหมาะสม เพราะการ
เหยียบหนา้กลอง ก็เทียบเท่ากบัเหยียบย ่าคาถาท่ีจารดว้ยอกัขระลา้นนาดว้ยเช่นกนั แต่ใน
ขณะเดียวกัน ผู้ชมท่ีเป็นคนนอกวัฒนธรรมท่ีไม่มีความรูด้้านวัฒนธรรมลา้นนาก็มักจะ
สนุกสนานและพึงพอใจกับการแสดงท่ีโลดโผนน่าต่ืนเตน้นีค้่อนขา้งมาก นักแสดงอีกกลุ่ม
หนึ่งมกัจะแสดงการตีกลองสะบดัชยัท่ีแตกต่างไปจากกลุ่มแรก กล่าวคือ จะไม่ออกลีลาการ
ใชเ้ทา้ใชเ้ข่าตีกลองเลย แมว้า่ลีลาจะไมไ่ดโ้ลดโผนแตด่ว้ยน า้หนกัของการตีกลองท่ีดงักอ้งนัน้
ก็สามารถจบัใจผูช้มใหป้ระทบัใจไดไ้มแ่พก้นั (ธิตินดัดา มณีวรรณ.์ 2550, น. 238-239) 

 
การแสดงกลองสะบดัชยัของครูแตล่ะส านกัมีความแตกตา่งกนั ซึง่ออกแบบและประดิษฐ์

ท่าขึน้มาใหม่อยู่เสมอ ส่งผลใหเ้กิดวฒันธรรมทางความเช่ือว่าถ้าหากมีกระบวนท่าและจงัหวะท่ี
ยาก หรือเพิ่มเติมองคป์ระกอบท่ีท าใหอ้ลงัการนัน้จะสามารถสรา้งจดุเด่นและเอกลกัษณใ์หค้นจ า
ไดจ้นขาดการไตรต่รองนกึคดิ ซึง่สง่ผลกระทบตอ่รูปแบบการแสดงกลองสะบดัชยัของครูค า กาไวย ์
เปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใหม่ไปเรื่อย ๆ เพื่อสนองความตอ้งการของกลุ่มสงัคมนั้น ๆ โดยการ
เปลี่ยนแปลงของวฒันธรรมกลองสะบดัชยัท่ีเกิดขึน้ย่อมท าใหเ้กิดผลกระทบตามมากบัการแสดง
กลองสะบัดชัยในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการตีกลองสะบัดชัย  ความเช่ือ การปรับกลอง  
หรอืปฏิสมัพนัธข์องผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมถึงกระบวนการเรยีนรูข้องคนในชมุชนทัง้ความรู ้ ดา้นทศันคติ
และดา้นทักษะ การตีกลองสะบัดชัยแบบประยุกต ์ของครูค า กาไวย ์ในมุมมองของนันทสิทธ์ิ  
กิตติวรากลู (2551, น. 90-91) ไดก้ลา่วเพิ่มเตมิในเรือ่งนีว้า่ 
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จากแนวคิดท่ีว่าดนตรีของสงัคมใดย่อมมีคณุค่ากบัคนในสงัคมนัน้ การแสดงแบบ
ปัจจบุนัจึงมีคณุค่าตามสงัคมในปัจจบุนัท่ีนบัถือเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่  เพียงแต่กลอง
สะบัดชัยในอดีตมีคุณค่าในเชิงจิตใจของคนในสังคมอย่างมากเพราะเป็นเครื่องมือสรา้ง
ความสมัพนัธข์องสงัคม  แต่ในปัจจุบนัคณุค่าของกลองสะบดัชยัอยู่ท่ีการแสดงอนัโลดโผน
เรา้ใจหรือเป็นเสียงดนตรีอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งในแง่ดีก็คงท าใหค้นไดรู้จ้กักลองสะบดัชยั และ
เป็นเครื่องมืสื่อสารศิลปวฒันธรรมพืน้บา้นท่ีมีความเป็นสากลมากขึน้ เป็นการยกวฒันธรรม
ท้องถ่ินลา้นนาให้เป็นวัฒนธรรมระดับชาติ ในขณะท่ีการจะอนุรกัษ์กลองสะบัดชัยให้มี
คณุค่าแบบดัง้เดิมทกุประการ คือตอ้งยอ้นกลบัไปใชร้ะบบสงัคมลา้นนาแบบดัง้เดิม ซึ่งเป็น
เรื่องท่ีเป็นไปไม่ได ้เพราะกระแสทนุนิยมโลกาภิวตันน์ัน้ยิ่งใหญ่เกินกว่าก าลงัของคนสามญั
จะตา้นได ้แต่คงเป็นเรื่องดีท่ีท่ามกลางกระแสสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี ้จะเก็บ
บนัทึกรูปแบบการแสดงกลองสะบดัชยัแบบดัง้เดิมอย่างเป็นระบบ เพื่อใหป้ระวตัิศาสตรข์อง
วฒันธรรมลา้นนามีความชดัเจน ไม่บิดเบีย้วไปตามใจผูเ้ล่าในอนาคต (นันทสิทธ์ิ กิตติวรา
กลู. 2551, น. 90-91) 

 
การเปลี่ยนแปลงทางดา้นวฒันธรรมกลองสะบดัชยันัน้ มีผลกระทบมาจากหลายปัจจยัท่ี

ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมกลองสะบัดชัยของครูค า  กาไวย์ ซึ่งพระนคร 
ปญฺญาวชิโร (ปรงัฤทธ์ิ)(2555, น. 56) เม่ือครัง้ศกึษาการพฒันาหลกัสตูรเนน้กระบวนการถ่ายทอด
ภมูิปัญญาลา้นนากลองสะบดัชยัไดแ้สดงทรรศนะในเรือ่งดงักลา่ววา่ 

 
กลองสะบัดชัยผ่านการพัฒนาตามกาลสมัยอย่างต่อเน่ือง ทั้งด้านรูปลักษณ ์

ท่วงท านอง จังหวะลีลาการตี การประสมวง ตลอดจนบทบาท  หน้าท่ี จนปัจจุบันจัดเป็น
ศิลปะการแสดงลา้นนาท่ีมีความอลงัการ ไพเราะสนกุสนาน โลดโผน และเรา้ใจ แมว้่ากลอง
สะบดัชยัจะพฒันาไปตามยคุสมยัก็ตาม แตส่ิ่งส  าคญัที่ชาวลา้นนาควรยดึถือและรกัษาเอาไว้
ใหม้ั่น คือขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท่ีบรรพชนไดส้รา้งสรรคส์ืบทอดมา ถือเป็นหัวใจ
ส าคญัท่ีจะหล่อหลอมและบ่งบอกถึงอตัลกัษณค์วามเป็นลา้นนา หากเม่ือใดท่ีพฒันาโดยไม่
ค  านึงถึงจารีตเดิม ละทิง้สาระส าคญั กลองสะบดัชยัอาจหมดคณุค่าเป็นเพียงเครื่องดนตรีท่ี
มุ่งใหค้วามบนัเทิง แต่ไรอ้ตัลกัษณข์องความเป็นลา้นนา เมื่อนัน้เราอาจหมดความรกั ความ
หวงแหน และความภาคภูมิใจในศิลปวฒันธรรมของตน จนสุดทา้ยเราอาจไม่เหลือสิ่งท่ีมี
คณุค่าไวใ้หล้กูหลานไดภ้าคภมูิใจ และเลา่ขานถึงพวกเราอีกก็เป็นได ้(พระนคร ปญฺญาวชิโร 
(ปรงัฤทธ์ิ).2555, น. 56) 
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จะเห็นไดว้่าการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุตไ์ม่ว่าจะจากปัจจยั
ดา้นใดก็ตาม หากผูต้ีไม่มีความรู ้ไม่มีความเขา้ใจจะท าใหค้นรุน่ต่อไปตีกลองสะบดัชยัไม่ถกูตอ้ง 
มีความลกึซึง้ไม่เพียงพอ และไม่สามารถเช่ือมโยงการตีกลองสะบดัชยัแบบโบราณกบัการตีกลอง
สะบัดชัยแบบประยุกตไ์วไ้ด ้และจะส่งผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีไม่ควร อาจท าให้
ความส าคญัของกลองสะบดัชยัแบบประยกุตล์ดลงหรอือาจเลือนหายไปกบัสงัคมในดา้นตา่ง ๆ ได ้

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุตอ์นัเป็น
ผลสืบเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ จึงตอ้งหาสาเหตุปัจจัยของการ
เปลี่ยนแปลงการตีกลอง ปรบัและการการแสดงกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์ผูว้ิจยัจงึมีความสนใจ
ศกึษา วฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์: ศกึษากรณี ครูค า กาไวย ์เพื่อศกึษาความเป็นมา
ของกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์ปัจจยัใดท่ีท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงท าให้
สง่ผลกระทบตอ่ชมุชนอย่างไร อนัจะน าไปสู่การสรา้งความเขา้ใจท่ีถกูตอ้งในการพฒันาวฒันธรรม
กลองสะบัดชัยแบบประยุกต ์และหาแนวทางสนับสนุนการสืบสานภูมิปัญญา ในการส่งเสริม
การศกึษาดา้นวฒันธรรมการแสดงกลองสะบดัชยัแบบประยกุตข์องครูค า กาไวย ์ใหด้  ารงอยูอ่ย่าง
ยั่งยืนตอ่ไปในอนาคต 

วัตถุประสงคข์องการวิจยั 
1.เพื่อศกึษาความเป็นมาของกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์ 
2.เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมกลองสะบัดชัยแบบ

ประยกุต ์ 
3.เพื่อศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุตท่ี์มี

ตอ่ชมุชน 

ความส าคัญของการวิจัย 
การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการเช่ือมโยงเรื่องราวของวัฒนธรรมกลองสะบัดชัยในอดีตกับ

ปัจจุบนัไม่ใหถ้กูละเลย อีกทัง้เป็นการจดัเก็บคลงัความรูท่ี้เป็นพืน้ฐานส าหรบัผูท่ี้ตอ้งการรว่มกัน
ถ่ายทอดวัฒนธรรมกลองสะบัดชัยให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมอันจะส่งผลให้
วฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุตมี์ความเขม้แข็งท าใหมี้แนวทางในการส่งเสรมิอนรุกัษ์และ
ฟ้ืนฟวูฒันธรรมกลองสะบดัชยัตามวิถีชีวิตของคนในชมุชนอยา่งยั่งยืน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี ้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยผู้วิจัยได้ด  าเนินการ

ดงัตอ่ไปนี ้
1. ดา้นขอบเขต 

1.1 ดา้นผูใ้หข้อ้มลู บคุลากร โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) จาก
ผูท่ี้เคยปฏิบตัิงานกบัครูค า กาไวยแ์ละผูส้อนท่ีเก่ียวกบักลองสะบดัชยัแบบประยกุตข์องวิทยาลยั
นาฏศลิปเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม ่รวมทัง้หมด 21 คน   

1.2 ดา้นขอ้มูล ไดแ้ก่ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และอุปกรณ์ประกอบการแสดงกลอง
สะบดัชยัแบบประยกุต ์

1.3 ดา้นสถานท่ี คือ หมู่บ้านแพะขวาง ต าบลน า้แพร่ อ  าเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่  

2. ดา้นการเก็บขอ้มลู คือ ผูว้ิจยัสมัภาษณด์ว้ยตนเอง 
3. ดา้นการรวบรวมขอ้มลู ใชว้ิธีวิเคราะหเ์อกสาร (Content Analysis) การสมัภาษณ ์

และสรุป 
4. เครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยั  

4.1 เอกสารท่ีเก่ียวข้อง และอุปกรณ์ประกอบการแสดงกลองสะบัดชัยแบบ
ประยกุต ์

4.2 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสรา้ง (Semi-structured) เป็นการสัมภาษณ์ท่ีมี
แนวทางค าถามในการสมัภาษณ ์พรอ้มท่ีจะใหเ้กิดความยืดหยุ่นในการปรบัค าถามใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณก์ารสมัภาษณท่ี์อาจมีการเปลี่ยนแปลง  

5. การสรา้งและตรวจสอบเครือ่งมือ 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้เป็นแบบสมัภาษณ์ท่ีผูว้ิจัยสรา้งขึน้มาเองแบบ

สมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง (Semi-structured) โดยศกึษาเอกสารจากงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดย
มีขัน้ตอนดงันี ้

5.1ศกึษารูปแบบการสรา้งแบบสมัภาษณ ์
5.2 ด าเนินการแบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง (Semi-structured) 
5.3 น าแบบสมัภาษณท่ี์สรา้งเสรจ็แลว้ น าเสนอผูท้รงคณุวฒุิและน าขอ้เสนอแนะ

มาปรบัปรุงแกไ้ข  
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6.การวิเคราะหข์อ้มูล การวิจัยนีใ้ชว้ิธีการวิจัยเชิงพรรณนาจากเอกสาร และขอ้มูล
จากการสัมภาษณ์โดยน าข้อมูลจากแหล่งต่าง  ๆ มาจัดหมวดหมู่พรอ้มทั้งตรวจสอบความ
สอดคลอ้งขอ้มลูและสรุป เรยีบเรยีง วิเคราะหเ์ป็นลายลกัษณอ์กัษรตอบวตัถปุระสงคก์ารวิจยัและ
น าเสนอขอ้มลูแบบพรรณนาเพื่อยืนยนัความน่าเช่ือถือและสรุปผล โดยแบง่เป็น 3 ช่วง ดงัตาราง 1 

ตาราง 1 ช่วงเวลาของการศกึษาวิเคราะหว์ฒันธรรมกลองสะบดัชยั ครูค า กาไวย ์

การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมกลองสะบัดชัยของครูค า กาไวย ์
ล าดบัช่วง ช่วงระยะเวลา (พ.ศ) ลักษณะการด าเนินชวีิต 

1 2509-2517 น าเสนอช่วง เขา้การประกวดการแสดงพืน้เมือง 
ณ พทุธสถาน จงัหวดัเชียงใหม่ พ.ศ. 2509 ไดร้บั
รางวลัท่ี 1 

2 2518-2536 น าเสนอช่วง อายุ 42 ปี ครูค า กาไวยเ์ขา้ท างาน
ในต าแหน่งลูกจ้างชั่ วคราว โรงเรียนนาฏศิลป
เชียงใหม(่วิทยาลยันาฏศลิปเชียงใหม)่ 

3 2537-2557 น า เส น อ ช่ ว ง อ า ยุ  60 ปี  ค รู ค า  ก า ไ ว ย ์
(เกษียณอาย)ุ จนถึง พ.ศ. 2557 (เสียชีวิต) 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ  
1. วฒันธรรมกลองสะบดัชยั หมายถึง วฒันธรรมของสงัคมท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักลอง

สะบดัชยัแบบประยกุตข์องครูค า กาไวยซ์ึ่งเป็นกลองชนิดหนึ่งท่ีใชต้ีเพื่อใหเ้กิดความเป็นสิรมิงคล
ของลา้นนา โดยแบง่ดงันี ้

1.1 การตีกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์คือ รูปแบบและลกัษณะของลีลาการตีกลอง
สะบดัชยัแบบประยกุต ์โดยใชอ้วยัวะสว่นตา่ง ๆ ตีลงหนา้กลอง เช่น ศรีษะ ศอก เขา่ และเทา้ (หลงั
เทา้)ประกอบการตกีลอง  

1.2 การปรบักลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์คือ การปรบัลกัษณะของตวักลองสะบดัชยั
แบบประยกุต ์

1.3 การแสดงกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์หมายถึง การจดัการแสดงกลองสะบดัชยั
แบบประยกุต ์
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2. ปัจจยัท่ีท าใหก้ลองสะบดัชยัแบบประยกุตเ์ปลี่ยนแปลง หมายถึง เหตท่ีุก่อใหเ้กิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อวฒันธรรม ซึ่งเป็นปัจจยัท่ีเกิดขึน้และอาจจะส่งผลใหว้ฒันธรรมกลองสะบดัชัย
แบบประยกุตไ์ดมี้การปรบัและเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ   

2.1 ปัจจยัดา้นสงัคม คือ กระบวนทศันข์องสงัคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม
ตา่งๆ ของสมาชิกในสงัคมและวฒันธรรมกลองสะบดัชยั ซึง่กระบวนการทางสถาบนัสงัคมจะเป็นผู้
ก าหนดใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทางดา้นอ่ืนๆ 

2.2 ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ คือ ปัจจยัท่ีเป็นพืน้ฐานอีกประการท่ีส าคญัของสงัคม เป็น
ปัจจัยท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับทุนทางวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมและเงินทุนท่ีส่งผลกระทบการ
เปลี่ยนแปลงของวฒันธรรมกลองสะบดัชยั 

2.3 ปัจจยัดา้นการถ่ายทอด (ผูถ้่ายทอด) คือ ปัจจยัดา้นบคุคลท่ีถ่ายทอดวฒันธรรม
จากสงัคมรอบขา้ง ย่อมมีกระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรมจากรุน่หนึ่งไปสู่รุน่หนึ่ง วฒันธรรมจาก
สงัคมหนึ่งไปอีกสงัคมหนึ่ง 

3. ผลกระทบ หมายถึง ผลท่ีเกิดขึน้ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลง
วฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์ 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาวฒันธรรมกลองสะบดัชัย : กรณีศึกษาครูค า กาไวย ์ผูว้ิจัยได้
ศกึษาคน้ควา้จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเรยีบเรยีงเนือ้หาตามกระบวนการวิจยั ดงันี ้

1.แนวคดิและทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม 
2.แนวคิดและทฤษฎีวฒันธรรม 
3.ครูค า กาไวย ์

3.1 ชีวประวตัิครูค า กาไวย ์
3.2 ผลงานการแสดง 

4.ความเป็นมากลองสะบดัชยั 
5.งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. แนวคดิและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
1.1 สังคมและวัฒนธรรม 

ความหมายของสงัคม หน่วยงานและนกัวิชาการหลายคนไดก้ลา่วถึงความหมายของ
สงัคมไวห้ลายลกัษณะซึง่พอจะประมวลได ้ดงันี ้

ยศ  สันตสมบัติ (2556, น. 15) ไดแ้สดงความคิดเห็นไวว้่า ลักษณะพืน้ฐานท่ี
ส าคัญของวัฒนธรรมประการหนึ่งคือ วัฒนธรรมเป็นองค์รวมของความรูแ้ละภูมิปัญญา ใน
ลกัษณะนีว้ฒันธรรมมีหนา้ท่ีสนองความตอ้งการพืน้ฐานของมนุษย ์เช่น สอนใหม้นุษยรู์จ้ักหา
อาหารอย่างมีประสิทธิภาพ วางกฏเกณฑใ์หม้นุษยด์  าเนินชีวิตอย่างมีระเบียบแบบแผนเพื่อให้
สังคมท างานไปอย่างมีระบบ นอกจากนั้น  วัฒนธรรมยังช่วยให้มนุษย์ปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดลอ้ม เป็นพืน้ฐานของการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีเพื่อความเจริญและความอยู่รอด
ของมนษุย ์ 

สพุตัรา สภุาพ (2541, น. 32) ไดใ้หค้วามหมายของ “สงัคม” ว่า สงัคมเป็นกลุ่ม
คนขนาดใหญ่ท่ีประกอบไปดว้ยกลุ่มย่อย ๆ ซึ่งกลุ่มคนขนาดใหญ่นีมี้อ านาจเหนือกลุ่มย่อย ๆ  
ในสงัคมนัน้มีวฒันธรรมหรอืวิถีชีวิตของตนเอง มีอาณาเขต และสามารถเลีย้งตวัเองได ้

ผจงจิตต ์อธิคมนนัทะ (2538, น. 3) กล่าวถึงสงัคมสรุปไวว้่า สงัคม คือ กลุ่มคน
หรือผูค้นท่ีมาอาศยัอยู่รว่มกนั ณ บรเิวณพืน้ท่ีเดียวกนั ลกัษณะอย่างหนึ่งของสงัคมจึงเป็นกลุ่มท่ี
ถือเป็นหน่วยเดียวกนั ในพืน้ท่ี ซึง่มีการรวมกนัอย่างมีระเบียบ มีความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกนัภายใน
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กลุ่มเป็นแบบบุคคลต่อบุคคล และบุคคลต่อกลุ่ม มีความผูกพันพึ่งพาอาศัยกัน มีความสนใจ  
คลา้ย ๆ กนั มีวิถีชีวิตรว่มกนั และมีความรูส้กึเป็นกลุม่เดียวกนั การอยูร่ว่มกนัในสงัคมเป็นไปอยา่ง
ถาวร 

สอดคลอ้งกบัประเวศ วะสี (2547, น. 23) กลา่วว่า สงัคมและวฒันธรรมเป็นสิ่งท่ี
แยกจากกนัไม่ได ้มีความสมัพนัธซ์ึ่งกนัและกนัอย่างลกึซึง้ วฒันธรรมเกิดขึน้เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการทางสงัคมและจิตใจของมนษุย ์วฒันธรรมเป็นสิ่งท่ีชว่ยใหโ้ครงสรา้งทางสงัคมคงอยู ่เพราะ
มีความผูกพันทางจิตใจของหลายๆ คนเขา้ดว้ยกัน รากฐานของสงัคม คือวฒันธรรม ดงันัน้การ
พฒันาสงัคมใหเ้จริญกา้วหนา้นัน้ตอ้งอาศยัวฒันธรรมเป็นตวัตัง้หรือเป็นรากฐาน สงัคมจึงจะมี
ความมั่นคงและยั่งยืน 

โดย นิยพรรณ (ผลวัฒนะ) วรรณศิริ (2550, น. 34) ได้สรุปความหมายของ
วฒันธรรมท่ีแตกตา่งกนัอยา่งเดน่ชดัอยู ่2 ความหมายดว้ยกนัคือ 

1. ความหมายในเชิงมนษุยศาสตร ์ซึ่งวฒันธรรม หมายถึง ความดีงามไม่ว่า
จะเป็นพฤตกิรรมของคนหรอืสิ่งของ จะตอ้งแสดงออกถึงความดีงามจงึจะเป็นวฒันธรรมสงัคมไทย 
โดยความจรงิก็เนน้ความหมายนี 

2. ความหมายในเชิงสังคมศาสตร ์ในบรรดานักวิทยาศาสตรส์ังคมแขนง 
ต่าง ๆ ก็ใหค้วามหมายไม่ใคร่ลงรอยกันเท่าใดนัก ท่ีพอจะมองเห็นชัดอยู่สองแขนงในสาขาวิชา
สงัคมศาสตรก็์คือ การใหค้วามหมายของวฒันธรรมในเชิง สงัคมวิทยา (Sociology) และการให้
ความหมายเชิง มานษุยวิทยา (Anthropology) 

จากการใหค้วามหมายของค าว่า “วฒันธรรม” ขา้งตน้ มีความสอดคลอ้งกันใน
ดา้นสงัคมศาสตร ์วฒันธรรมจะมีความหมายกวา้งขวางมาก ฉวีวรรณ สวุรรณาภา (2552, น. 3) 
กล่าวว่า วฒันธรรม หมายถึง วิถีชีวิต (Way of life) ของมนุษยใ์นสงัคม และแบบแผนการด าเนิน
ชีวิตของมนษุยท์กุ ๆ อยา่งรวมทัง้บรรดาผลงานทัง้มวลท่ีมนษุยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ ตลอดจนความคิด 
ความเช่ือ ค่านิยมและความรูต้่าง ๆ เป็นตน้ จากการใหค้วามหมายของวฒันธรรมขา้งตน้ ท าให้
เห็นว่าวฒันธรรมมีความส าคญัต่อการด าเนินชีวิตของมนุษยเ์ป็นอย่างมาก ซึ่งมีความสอดคลอ้ง
กบัการอธิบายของ จ านงค ์อดวิฒันสทิธ์ิ และคนอ่ืน ๆ (2550, น. 15) ดงันี ้

 
วฒันธรรมเป็นองคป์ระกอบพืน้ฐานอันเป็นแกนส าคัญอันหนึ่งของสังคมมนุษย ์

ทั้งนี ้เพราะวัฒนธรรมเป็นแบบแผนในการด ารงชีวิตและด าเนินชีวิตของคนในสังคม 
วฒันธรรมเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมหรือความประพฤติของมนษุยใ์นแต่ละสงัคม ดงัเช่น พระ
ยาอนมุานราชธน หรือ “เสถียรโกเศศ” เขียนไวใ้นหนงัสือวฒันธรรมเบือ้งตน้ว่า “มนษุยเ์กิด
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ในวฒันธรรม ที่จะเกิดอยู่นอกวฒันธรรมนัน้มีไม่ได ้คนเป็นคนขึน้มาไดก้็ดว้ยวฒันธรรม ถา้
ไม่มีวฒันธรรมก็ไม่ใช่คน แต่ป็นสตัวช์นิดหนึ่งซึ่งมีวิถีชีวิตอย่างธรรมชาติเท่านัน้ วฒันธรรม
เป็นสว่นส าคญัของคนเพราะเขา้ไปซมึและประกอบเป็นรูปวิถีชีวิตของคนตัง้แต่เกิดมาโดยไม่
ใครรู่ส้กึตวั” และ “วฒันธรรมจึงเป็นทกุสิ่งทกุอย่างท่ีเป็นนิสยัคือ ความประพฤติท่ีเคยชินของ
สังคมท่ีซึ่งมนุษย์เองเป็นผู้สรา้งและปรับปรุงจากธรรมชาติ และเรียนรูจ้ากกันและกัน
เพราะฉะนั้นวัฒนธรรมจึงเป็นทัง้ท่ีสังคมสรา้งและท่ีสังคมเรียนรูค้วบคู่กันไปในตัว คนใน
สงัคมจะมีลกัษณะเป็นคนเช่นไร เป็นคนดีหรือคนเลว ก็อยูว่ฒันธรรมซึ่งคนสรา้งขึน้มาเป็นสิ่ง
ท่ีบลัดาลใหเ้ป็นไป” (จ านงค ์อดิวฒันสทิธ์ิ และคนอ่ืนๆ. 2550, น. 15) 

 
จากขอ้มลูขา้งตน้อาจกล่าวไดว้่า วฒันธรรมเป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินชีวิต

ของมนุษย ์ช่วยใหม้นุษยแ์ละสงัคมพฒันาขึน้โดยล าดบัอย่างไม่มีท่ีสิน้สดุ  แต่ทัง้นีต้อ้งขึน้อยู่กับ
ความสามารถของมนุษย์ในการปรบัปรุง รบัหรือสรา้งสรรค์วัฒนธรรมท่ีเหมาะสมขึน้ได้ ถ้า
วฒันธรรมมีคณุค่าเหมาะสมก็สามารถช่วยใหส้งัคมเจริญขึน้ไดม้าก เน่ืองจากวฒันธรรมเป็นจุด
ก าเนิดหรือพืน้ฐานของอารยธรรม ซึ่งก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่การด ารงชีวิตในสงัคม  จึงกล่าวไดว้่า 
วฒันธรรมมีวิวฒันาการหลากหลายดา้นและพฒันาอย่างต่อเน่ือง เนน้ย า้ใหเ้ห็นถึงความส าคญั
ของความมีอารยธรรมท่ีสามารถพฒันาอยูต่ลอดเวลาตามยคุสมยันัน้ ๆ ของสงัคม ดงันัน้สิ่งส  าคญั
ของวฒันธรรมไทยจึงเป็นตวัก าหนดวิถีชีวิตของคนในสงัคมไทย จึงมีการสืบทอดหรือถ่ายทอด
วฒันธรรมไทย 

จากการศึกษาทรรศนะของหน่วยงานและนักวิชาการดงักล่าว สงัคม หมายถึง 
การรวมตวักนัของกลุม่คนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตบรเิวณใดก็ไดท่ี้อยูด่ว้ยกนัเป็นหมูค่ณะอย่างมีแบบแผน
เดียวกัน มีการสรา้งความสมัพนัธร์ว่มกันในหมู่คณะ และมีความผูกพนัพึ่งพาอาศยักัน มีความ
สนใจคลา้ย ๆ กนั มีวิถีชีวิตรว่มกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบั ประเวศ วะสี (2553, น.23) ท่ีกล่าวว่า สงัคม
และวัฒนธรรมเป็นสิ่งท่ีแยกจากกันไม่ได ้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างลึกซึง้ วัฒนธรรม
เกิดขึน้เพื่อตอบสนองความตอ้งการทางสังคมและจิตใจของมนุษย ์วัฒนธรรมเป็นสิ่งท่ีช่วยให้
โครงสรา้งทางสงัคมคงอยู่ เพราะมีความผกูพนัทางจิตใจของหลายๆ คนเขา้ดว้ยกนั รากฐานของ
สงัคม คือวฒันธรรม ดงันัน้การพฒันาสงัคมใหเ้จริญกา้วหนา้นัน้ตอ้งอาศยัวฒันธรรมเป็นตวัตัง้
หรอืเป็นรากฐาน สงัคมจงึจะมีความมั่นคงและยั่งยืน  

ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้่า สงัคมและวฒันธรรมมีความสมัพันธ์ซึ่งกันและกัน 
จากโครงสรา้งหนา้ท่ีของสงัคมเป็นสิ่งท่ีเช่ือมโยงใหเ้กิดวฒันธรรมของการอาศยัอยู่รว่มกนั เพื่อให้
เกิดการพัฒนาอย่างมีแบบแผนในกลุ่มสังคมนั้น ๆ โดยวัฒนธรรมท่ีสรา้งขึน้ต่างมีวิถีท่ีเป็น
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ลกัษณะเฉพาะ สะทอ้นถึงสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็น ความคิด ความเช่ือ นิสยัใจคอ วิถีการด าเนินชีวิต 
วฒันธรรมอนัมากมายท่ีไดส้รา้งไวแ้ละถ่ายทอดมาย่อมเป็นพลงัขบัเคลื่อนใหเ้กิดวฒันธรรมใหม่
ขึน้มาได ้การน าพาวฒันธรรมใหม่เช่ือมโยงกับวฒันธรรมเก่าอย่างลงตวั มีความขดัแยง้กันนอ้ย
ท่ีสดุ จะน าพาไปสูส่ิ่งท่ีดีวฒันธรรม 

การสืบทอดวัฒนธรรม 
ความหมายของการสืบทอดวฒันธรรม มีนกัวิชาการหลายคนไดก้ลา่วถึงความหมาย

และอธิบายถึงการสืบทอดวฒันธรรมไวห้ลายลกัษณะซึง่พอจะประมวลได ้ดงันี ้
อมรา พงศาพิชญ ์(2547, น. 31-32) อธิบายเก่ียวกบัการสืบทอดวฒันธรรม โดย

กล่าวว่า เม่ือวัฒนธรรม คือ ระบบสัญลักษณ์ท่ีมนุษย์สรา้งขึน้และมิใช่ระบบท่ีเกิดขึน้โดย
สญัชาตญาณ วฒันธรรมจะตอ้งเรยีนรู ้และตอ้งมีการถ่ายทอดวฒันธรรม การถ่ายทอดวฒันธรรม
ท่ีเห็นไดช้ดัเจนท่ีสดุ คือ การท่ีพ่อแม่สอนลกูว่าอะไรควรท า และอะไรไม่ควรท าในสงัคมไทย เช่น 
พอ่แม่จะสอนลกูใหไ้หวผู้ท่ี้มีอาวโุสกวา่ ผูน้อ้ยไม่ควรยืนค า้ศีรษะผูใ้หญ่ นอกจากนีก้ารท่ีแม่สอนให้
ลกูท าอาหารไทยก็เป็นการถ่ายทอดวฒันธรรมไทยเหมือนกนั การสอนในลกัษณะนีเ้ป็นการสอนถึง
พฤติกรรมและเป็นการถ่ายทอดระบบสญัลกัษณด์ว้ย การถ่ายทอดวฒันธรรม คือ การสอนใหค้น
รุน่หลงัรูถ้ึงระบบสญัลกัษณข์องสงัคม 

กาญจนา แกว้เทพ (2549, น. 9) กลา่ววา่ หวัใจส าคญัของการสืบทอดวฒันธรรม 
(สื่อพืน้บา้น) คือการวิเคราะหใ์หเ้ขา้ใจถึงประเด็นปัญหาของวฒันธรรมนัน้ ๆ วา่มีปัญหาตรงจดุใด 
และจะช่วยเสรมิความเขม้แข็งในเรือ่งศกัยภาพในการสืบทอดตรงจดุใด  

สธีุรา อะทะวงษา (2560, น. 138) กลา่วว่า การสืบทอดทางวฒันธรรม (Cultural 
Inheritance) เป็นกระบวนการเรียนรูแ้ละการพฒันาของมนุษยเ์พื่อท่ีจะรกัษาอตัลกัษณข์องแบบ
แผนของความคิด ความเช่ือ วิถีทาง และแนวปฏิบตัิของตนเองไว ้โดยอาศยักระบวนการในการ 
สืบทอดทางวฒันธรรม ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีมีลกัษณะเป็นการไหลเวียนอย่างตอ่เน่ืองกนัไปอย่าง
ไม่รูจ้บ การสืบทอดทางวัฒนธรรม ประกอบด้วยแนวคิด (Concept) รูปแบบ (Form) เนื ้อหา 
(Content) และวิธีการ (Method) ท่ีใช้ในการสืบทอดวัฒนธรรม การสืบทอดทางวัฒนธรรม
พิจารณาไดเ้ป็น 3 มิติ คือ  

1. มิติบคุคล (Human) เป็นการสืบทอดทางวฒันธรรมจากบคุคลกลุม่หนึ่งไป
ยงับคุคลอีกกลุม่หนึ่ง  

2. มิติพืน้ท่ี (Space) เป็นการสืบทอดทางวฒันธรรมจากสถานท่ีหนึ่งไปยัง
สถานอีกท่ีหนึ่ง  
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3. มิติเวลา (Time) เป็นการสืบทอดทางวฒันธรรมจากหว้งเวลาหนึ่งไปยงัอีก
หว้งเวลาหนึ่ง 

สมชยั ใจดี และยรรยง ศรีวิรยิาภรณ ์(2545, น. 34-35) ไดก้ล่าวถึง การธ ารงอยู่
ของวฒันธรรมวา่จะตอ้งมีการปฏิบตัิอยู ่3 ลกัษณะ สรุปไดด้งันี ้ 

1. การสะสม สามารถท าได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นด้านประเพณี  ศิลปะ 
วรรณกรรม เทคโนโลยี ศีลธรรม คณุธรรมต่าง ๆ เป็นการเลือกสะสมวฒันธรรมท่ีดีท่ีงามเพื่อเป็น
เอกลกัษณข์องชาต ิและมีการถ่ายทอดเพื่อจะไดเ้ป็นมรดกใหก้บัคนรุน่ตอ่ไปไดป้ฏิบตัิ 

2. การสืบต่อทางวฒันธรรม เป็นเรื่องของการเรียนรูจ้ากบุคคลอ่ืน เช่น เด็ก
เรียนรูจ้ากผูใ้หญ่ เรียนรูจ้ากบรรพบุรุษ เป็นการน าสิ่งท่ีบรรพบุรุษสะสมไวม้าปฏิบตัิหากเห็นว่าดี
งามหรอืน่าปฏิบตัิตามหรอืท าแลว้มีประโยชน ์มีความหมายตอ่ชีวิตและประเทศชาติ 

3. การปรบัปรุงและเผยแพร่วัฒนธรรมจะตอ้งมีการปรบัปรุงเพื่อใหท้ันต่อ
เหตกุารณท่ี์เปลี่ยนแปลงไป ถา้ของเก่าดีและไมเ่สียหายก็ควรรกัษาไวแ้ละสิ่งใดท่ีเห็นวา่ไมด่ีก็ทิง้ไป 
เป็นการปรบัปรุงวฒันธรรมใหก้า้วหนา้ ไมใ่หต้ายหรอืสญูหายไปเพื่อจะไดมี้ความเป็นอยูด่ีขึน้ 

จากการอธิบายถึงความหมายของการสืบทอดวัฒนธรรมตามทัศนะดังกล่าว 
กล่าวไดว้่า การสืบทอดวฒันธรรม หมายถึง การด ารงอยู่ของวฒันธรรมในกลุ่มสงัคม โดยการสืบ
ทอดผ่านตวับคุคลหนึ่งไปยงับคุคลหนึ่ง เพื่อส่งตอ่ความรูค้วามเขา้ใจตามแบบแผนท่ีกลุม่สงัคมได้
วางไว ้อย่างเช่นกรณีของการสืบทอดวฒันธรรมหรือประเพณีพืน้บา้นของแต่ละชุมชนท่ีมีการสืบ
ทอดจากรุน่สู่รุน่ ซึ่งเป็นการเนน้ใหเ้กิดการอนรุกัษ์วฒันธรรมและเผยแพรว่ฒันธรรม หรือจะกล่าว
วา่เป็นการผลิตซ า้ทางวฒันธรรม เพื่อใหเ้กิดการสืบทอดตอ่ไปเรือ่ย ๆ ในสงัคม  

การผลิตซ า้ทางวัฒนธรรม 
ความหมายของการผลิตซ ้าทางวัฒนธรรม มีนักวิชาการหลายคนได้กล่าวถึง

ความหมายและอธิบายถึงการผลติซ า้ทางวฒันธรรมไวห้ลายลกัษณะซึง่พอจะประมวลได ้ดงันี ้
ดวงพร คงพิกลุ (2555, น.32) กลา่ววา่ การผลติซ า้ทางวฒันธรรมเกิดขึน้เพื่อเป็น

หลกัประกนัว่า ความคิด ความเช่ือ คา่นิยมท่ีไดร้บัการยอมรบัจากสมาชิกในสงัคมสว่นใหญ่จะคง
อยู ่และถกูน าไปใชเ้ป็นแนวปฏิบตัิในหมูค่ณะอยา่งตอ่เน่ืองและสืบทอดไปยงัรุน่ตอ่รุน่ การทบทวน
วรรณกรรมในสว่นนีจ้งึเป็นการท าความเขา้ใจความหมายและกระบวนการผลติซ า้ทางวฒันธรรม 

ส าหรบับูรด์ิเยอ (1989 อา้งอิงใน รุง่นภา ยรรยงเกษมสขุ. 2550, น. 55-57) เห็น
ว่าการผลิตซ า้ทางวฒันธรรม คือ ยทุธศาสตร ์ซึ่งเกิดมาจากการท่ีแต่ละบุคคลรบัรูถ้ึงกฎกติกาใน
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กลุ่มสังคม และน าไปใชป้ฏิบัติตามสถานการณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อท่ีจะรกัษาหรือเพิ่มพูน
ทรพัยส์นิทัง้ในระดบับคุคล และระดบักลุม่ รูปแบบยทุธศาสตรก์ารผลติซ า้มี 2 รูปแบบ คือ  

1) ยทุธศาสตรก์ารผลิตซ า้ (Reproduction Strategy) เป็นกระบวนการด ารง
และพฒันาสถานะ 

2) ยุทธศาสตรก์ารแปลงซ า้ (Reconversion Strategy) เป็นกระบวนการ
ปอ้งกนัรกัษา และปรบัปรุงต าแหน่งของแตล่ะคนในโครงสรา้งสงัคม 

ทั้งนีว้ิธีการท่ีใชใ้นการผลิตซ า้ทางวัฒนธรรมสามารถท าไดต้ั้งแต่การควบคุม
จ านวนบตุร การสืบทอดมรดก การลงทนุดา้นศกึษา การลงทนุทางเศรษฐกิจ การลงทนุทางสงัคม 
การสมรส และการด ารงสถานะทางสงัคม ผลท่ีไดจ้ากการผลิตซ า้ทางวฒันธรรมขึน้อยู่กบัวิธีการท่ี
ใชก้ฎและประเพณี การสืบทอดทางมรดกตลาดแรงงาน ระบบการศึกษา ฯลฯ และความสมัพนัธ์
เชิงอ านาจระหวา่งชนชัน้ 

จากการน าเสนอความหมายของการผลิตซ า้ทางวัฒนธรรมตามแนวคิดของ
นักวิชาการดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า การผลิตซ า้ทางวฒันธรรม หมายถึง การป้องกัน 
การด ารงรกัษาหรือเพิ่มพูนวัฒนธรรมท่ีมีการผลิตขึน้ในกลุ่มสังคม เม่ือเกิดการผลิตและสรา้ง
ความหมายทางวฒันธรรมใหม่ขึน้มา สมาชิกจะท าการคดัเลือกความคิดความเช่ือคา่นิยมหรอืการ
ปฏิบตัิท่ีเหมาะสม และท าการผลิตซ า้ดว้ยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งจะมีความแตกตา่งกนัขึน้อยู่กบัรูปแบบ
ของวฒันธรรมแตล่ะสงัคมว่าจะมีรูปแบบการผลติซ า้อย่างไร โดยอาจจะขึน้อยู่บคุคลใดบคุคลหนึ่ง
ท่ีจะมีอ  านาจในการชีข้าด ซึง่จะสง่ผลใหเ้กิดแนวทางในการปฏิบตัิตาม 

การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเป็นลักษณะหนึ่งของสังคมท่ีสามารถเกิดขึน้ได้

ตลอดเวลา ประเทศไทยนบัตัง้แต่สมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั (ร.5) เป็นตน้มา 
ไดมี้พัฒนาการ เกิดขึน้มากมาย ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง เทคโนโลยี ฯลฯ การมี
จ านวนประชากรเพิ่มมากขึน้ ประกอบกับการท่ีวัฒนธรรมตะวันตกได้เข้ามามีอิทธิพลต่อ
วฒันธรรมไทยเป็นอย่างมาก จึงท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรมอย่างกวา้งขวาง สรุชิยั 
หวนัแกว้ (2540, น .98) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดขึน้ในดา้นตา่ง ๆ ท่ีมนษุยป์ระดิษฐ์และสรา้งขึน้ และสิ่งท่ีส  าคญัก็คือท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง
ในดา้นค่านิยม บรรทดัฐานและระบบสญัลกัษณต์่าง ๆ ในสงัคมนัน้ ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของ
คา่นิยมจากสถานภาพและบทบาทชายเป็นใหญ่มาเป็นหญิงและชายเท่าเทียมกนั ค่านิยมในการ
เลือกคู ่คา่นิยมในการแตง่งาน เป็นตน้  
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โครงสรา้งของสงัคมคือส่วนต่าง ๆ ท่ีประกอบกันเป็นระบบความสมัพนัธข์องสงัคม
มนษุย ์ซึง่สว่นประกอบดงักลา่วจะตอ้งเป็นเคา้โครงท่ีปรากฏในสงัคมมนษุยท์กุ ๆ สงัคม แมว้า่จะมี
รายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันไปในแต่ละสงัคมก็ตาม พจนานุกรมศพัทส์งัคมวิทยา องักฤษ-
ไทย ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2524, น. 99-100)  อธิบายว่า โครงสรา้งทางสงัคม หมายถึง แบบ
แผนความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบต่าง ๆ ของระบบสงัคม เช่น สถาบนัต่าง ๆ ทางเครือญาติ 
ศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง และอ่ืน ๆ ซึ่งรวมถึงบรรทดัฐาน ค่านิยม และบทบาททางสงัคมของ
สถาบันเหล่านั้นด้วย โครงสร้างทางสังคมเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์พฤติกรรมและ
ความสมัพนัธข์องคนในสงัคม  

จากทั้งหมดท่ีกล่าวมาเก่ียวกับลักษณะโครงสรา้งทางสงัคมและวัฒนธรรมในยุค
อตุสาหกรรม อาจกลา่วสรุปไดว้่า การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมท่ีเกิดขึน้ในชมุชนและ
สังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมี เหตุปัจจัยหลายประการท่ีก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตขุองการเปลี่ยนแปลงนัน้ ๆ ลว้นแลว้แต่มีความเก่ียวเน่ืองสมัพนัธ์
กนัถา้มีความเขา้ใจถึงปัจจยัเหล่านัน้แลว้ ย่อมมองเห็นถึงความส าคญัของการเปลี่ยนแปลงทาง
สงัคมและวฒันธรรม  

1.2 ปัจจัยทีก่่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม   
เหตท่ีุก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่วฒันธรรม ปัจจยัท่ีเกิดขึน้ในสงัคมท่ีอาจจะสง่ผล

ใหว้ฒันธรรมกลองสะบดัชยัไดมี้การปรบัเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ ซึง่ไดแ้ก่ 
ปัจจัยดา้นสังคม  

สังคม หมายถึง กลุ่มคนท่ีอยู่รวมกัน มีการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน โดย
ยอมรับขนบธรรมเนียมประเพณี เดียวกัน และเพื่อสนองความต้องการและผลประโยชน์
นานาประการในการด ารงชีวิต จงึกลา่วไดว้า่สงัคมคือ สถาบนั 

สถาบันสังคมเกิดขึน้เพื่อตอบสนองความตอ้งการพืน้ฐานของสงัคม หรือเพื่อ
แกปั้ญหาพืน้ฐานต่างๆ ท่ีทุกสังคมตอ้งเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้ทุกสงัคมตอ้งแสวงหาหนทาง
ต่างๆ เพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านั้น ถา้ตอ้งการใหส้งัคมคงสภาพอยู่ไดแ้ละเพื่อใหส้มาชิกของ
สงัคมมีชีวิตรอดอยู่แต่ละสงัคมมกัจะมีวิธีแกไ้ขปัญหาเหล่านีท่ี้เฉพาะเป็นของตวัเอง ซึ่งขึน้อยู่กบั
ประวัติศาสตรค์วามเป็นมาของสังคมนั้น แต่ทุกสังคมยังคงสภาพเป็นสังคมอยู่ได้ต้องหาวิธี
บางอย่าง เพื่อแกไ้ขปัญหาพืน้ฐานต่างๆ เหล่านัน้ และวิธีการแกไ้ขปัญหาเหล่านัน้ไดก้ลายเป็น
มาตรฐานเป็นประเพณี คือ ท ามานานจนเป็นความเคยชิน เป็นวิธีการท่ียอมรบักันทั่ วไปว่า
เหมาะสม ว่าถกูตอ้งในการแกไ้ขปัญหานัน้ๆ เม่ือนัน้แหละสถาบนัสงัคมไดเ้กิดขึน้แลว้ ทกุสงัคมจึง
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พฒันาโครงสรา้งของสถาบนัสงัคมขึน้เพื่อสนองความตอ้งการพืน้ฐาน และความตอ้งการอ่ืนๆ ของ
สงัคมเพื่อความมั่นคงและคงอยูข่องสงัคม 

สงัคมคือแบบแผนพฤติกรรม หรอืรูปแบบการคิดกระท าสิ่งตา่งๆ ท่ีส  าคญัท่ีสงัคม
จะตอ้งจดัการและท าหนา้ท่ีเพื่อการคงอยู่ของสงัคม ซึ่งแต่ละสงัคมมกัจะมีจ านวนสถาบนัสงัคมท่ี
ไม่เท่ากนั ขึน้อยูก่บัเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และวฒันธรรม ของแตล่ะสงัคม  

วิภาดา ศภุรฐัปรชีา (2553, น. 9) กล่าวว่า ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงทางดา้น
วัฒนธรรม หมายถึง ส่วนท่ีเป็นวัฒนธรรมของสังคม อันไดแ้ก่ ค่านิยม จารีต ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ภาษา อดุมการณแ์ละบรรทดัฐานทางสงัคม มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ตามปัจจยั
ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้อยา่งไม่หยดุน่ิง และกระทบตอ่โครงสรา้ง รูปแบบ และระบบคณุคา่ ของวฒันธรรม 
เช่น สถานการณ์การถ่ายเทและปรบัเปลี่ยนวฒันธรรมจากวฒันธรรมท่ีเขม้แข็งหรือเจริญกว่าสู่
วัฒนธรรมท่ีดอ้ยความเจริญกว่า ตรงกับทฤษฎีการแพร่กระจาย (Diffusion Theory) ท่ีอธิบาย
ปรากฏการณก์ารแพรก่ระจายของวฒันธรรมวา่วฒันธรรมท่ีเกิดท่ีหนึ่งและโดดเดน่ จะแพรก่ระจาย
ไปสูส่งัคมตา่ง ๆ การแพรก่ระจายสามารถเป็นไปไดห้ลายทาง การท่องเท่ียวเองก็เป็นหนึ่งในปัจจยั
ส าคญั 

จงึสรุปไดว้่า การเปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรมนัน้ เกิดจากกระบวนทศันข์องสงัคม
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมต่างๆของสมาชิกในสงัคมและวฒันธรรมกลองสะบดัชยั ดงันัน้ 
ปัจจยัดา้นสงัคมมีสว่นส าคญัในการด ารงอยู่ของมนษุย ์ซึง่กระบวนการทางสถาบนัสงัคมจะเป็นผู้
ก าหนดใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทางดา้นอ่ืนๆไปดว้ยเช่นกนั  

ปัจจัยดา้นเศรษฐกิจ 
การพฒันาเศรษฐกิจ ใหเ้กิดผลอย่างมีประสิทธิภาพตอ้งมีการสง่เสรมิใหเ้กิดการ

พฒันาหลากหลายดา้นเพื่อเพิ่มศกัยภาพของเศรษฐกิจใหด้ี โดยค านึงถึงธรรมชาติ ทรพัยากรและ
สิ่งแวดลอ้ม ใหเ้กิดความสมดลุในระบบทัง้ทางดา้นเทคโนโลยี ทางดา้นทรพัยากรมนษุยโ์ดยสรา้ง
กฎเกณฑค์วบคมุใหเ้กิดความมั่นคงใหเ้กิดขึน้ในสงัคมนัน้ๆ และควบคมุความตอ้งการของมนษุยท่ี์
อาจตอ้งการมากเกินไป โดยเฉพาะการผลิตเพื่อจ าหน่าย ดังท่ีนิเทศ ตินนะกุล (2546, น. 109) 
กลา่วว่า สถาบนัเศรษฐกิจเป็นแบบของการคิดการกระท าเก่ียวกบัการผลิตสินคา้และอาหารต่างๆ 
รวมทัง้การแจกจ่ายสินคา้และการใหบ้ริการต่างๆ ใหแ้ก่สมาชิกในสงัคม สถาบนัเศรษฐกิจเป็น
กฏเกณฑข์อ้บงัคบัท่ีลกูจา้ง นายจา้ง เจา้ของโรงงาน ธนาคารและผูผ้ลิตสินคา้และบรกิารในเรื่อง
ตา่งๆ จะตอ้งปฏิบตัิตาม 
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ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจเกิดจากการผลิตสอดคลอ้งกบั จิราพร ขนุศร ี(2557, น. 
70) กล่าวว่า การผลิตและการผลิตซ า้แม้มีท่ีมาจากแนวคิดส านักมารก์ซิสม์ (Marxism) หรือ
เศรษฐศาสตรก์ารเมือง (Political Economy) โดยเริม่ตน้จากความสนใจท่ีจะศกึษาการผลิตในมิติ
เศรษฐกิจท่ีเน้นพลังการผลิต (Productive Forces) ปัจจัยการผลิต (Means of Production) 
ความสมัพนัธท์างการผลิต (Production Relations) โครงสรา้งอ านาจ (Power Structure) ท่ีเป็น
ตัวสรา้งผลิตกระจายและบริโภคต่อมา เรยม์อนด์ วิลเลียม (Raymond Willams) นักคิดส านัก
วัฒนธรรมศึกษาไดน้ ามาต่อยอดขยายการผลิต ในความหมายท่ีจ ากัดอยู่เพียงการผลิตทาง
เศรษฐกิจเป็นการผลิตทางวฒันธรรมความหมายอุดมการณ์ โดยการผลิตและการผลิตซ า้ทาง
วฒันธรรมมีลกัษณะขายการผลิตและการผลิตซ า้ทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากตอ้งมีพลังการผลิตทัง้
ปัจจยัดา้นการผลิต และแรงงาน ในขณะเดียวกนัก็จะตอ้งพิจารณาเก่ียวกบัความสมัพนัธท์างการ
ผลิตและความไมเ่ท่าเทียมกนั หรอืการกระจกุตวัของการครอบครองปัจจยัทางการผลิต 

จะเห็นไดว้่าปัจจยัดา้นเศรษฐกิจเป็นพืน้ฐานอีกประการท่ีส าคญัของสงัคม เป็น
ปัจจัยท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับทุนทางวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมและเงินทุนท่ีส่งผลกระทบการ
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมกลองสะบัดชัย ซึ่งมีส่วนท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรม 
เน่ืองจากมนษุยค์ือผูส้รา้งและก าหนดวฒันธรรมขึน้มา เม่ือวฒันธรรมคือระบบสญัลกัษณท่ี์มนษุย์
สรา้งขึน้และมิใช่ระบบท่ีเกิดขึน้โดยสญัชาตญาณก็ยอ่มจะหมายความว่า วฒันธรรมคือสิ่งท่ีมนษุย์
ตอ้งเรยีนรู ้ 

ปัจจัยดา้นการถ่ายทอด(ผู้ถ่ายทอด) 
ปัจจยัดา้นการถ่ายทอด (ผูถ้่ายทอด) บคุคลจะไดร้บัการถ่ายทอดทางวฒันธรรม

จากสงัคมรอบขา้ง ย่อมมีกระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรมจากรุน่หนึ่งไปสู่รุน่หนึ่ง วฒันธรรมจาก
สงัคมหนึ่งไปอีกสงัคมหนึ่ง การถ่ายทอดบางครัง้ก็สามารถรกัษาวฒันธรรมไวไ้ด ้แต่บางครัง้ผูท่ี้
ไดร้บัการถ่ายทอดไม่ตอบรบัวฒันธรรมท่ีถ่ายทอดให ้หรือรบัวฒันธรรมเป็นบางส่วนแลว้น าไป
ผสมผสานกับวัฒนธรรมใหม่ ท าให้วัฒนธรรมดั้งเดิมเหลือเพียงบางส่วนหรือถูกกลืนหายไป 
สอดคลอ้งกบั สพุตัรา สภุาพ (2539, น. 46) ระบุว่า บุคคลในวฒันธรรมใดก็มกัจะปฏิบตัิไปตาม
วฒันธรรมนั้น และจะมีพฤติกรรมคลา้ยๆ กับคนอ่ืนในสงัคมนั้น เช่น ชาวไทยก็มีลกัษณะอะไร
คลา้ยๆ กันเป็นผลของการเรียนรูท่ี้ไดร้บัจากการอบรมสั่งสอนมา ไม่ว่าจะโดยแบบรูต้วัหรือไม่ก็
ตาม แสดงว่าวฒันธรรมมีอิทธิพลเหนือความคิดและพฤติกรรมของมนษุยใ์นสงัคมนัน้ๆ เช่น ถา้เรา
เอาเด็กฝรั่งมาเลีย้งดูอบรมให้เหมือนเด็กไทย เด็กคนนั้นก็จะมีลักษณะเหมือนชาวไทย แม้
ผิวพรรณหนา้ตาจะไม่เหมือนชาวไทยก็ตาม วฒันธรรมจึงมีอิทธิพลต่อแบบของพฤติกรรมของ
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มนุษยใ์นสงัคมท่ีบุคคลนัน้เป็นสมาชิกอยู่ ส่วนการจะมีอิทธิพลมากนอ้ยเพียงไรก็ขึน้อยู่กบัสภาพ
และสิ่งแวดลอ้มในสงัคมนัน้ๆ นั่นเอง 

ดงันัน้จึงกล่าวไดว้่า วฒันธรรมเป็นพืน้ฐานของการเปลี่ยนแปลงกลองสะบดัชยั
ซึง่เป็นศิลปวฒันธรรมท่ีส าคญัของชาวลา้นนา เกิดการเปลี่ยนแปลงจากอิทธิพลของตวับคุคล คือ 
ผูถ้่ายทอดหรือผูส้อนท่ีจะเป็นผูส้ืบสานและถ่ายทอดใหก้บัลกูศิษยห์รือนกัเรียน ท่ีสนใจเรียนและ
ศกึษาการตีกลองสะบดัชยั ซึง่ผลของความตอ้งการจะเพิ่มมากขึน้ตามปัจเจคตา่งๆ กลา่วคือ เม่ือมี
ความตอ้งการมากขึน้ผูถ้่ายทอดก็ตอ้งการจุดโดดเด่นท่ีจะท าใหเ้ป็นจุดสนใจของผู้เรียน ส่งผลให้
เกิดการปรบัเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุตข์องครูค า กาไวย ์ โดย
ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการถ่ายทอดความรูท่ี้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมกลองสะบดัชยั 
และการถ่ายทอดวฒันธรรมอีกหนึ่งประการท่ีส าคญัคือการสอนใหค้นรุน่หลงัรูถ้ึงระบบสญัลกัษณ์
ของสงัคม ดงัขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวฒันธรรม ท่ีจะบง่บอกถึงเอกลกัษณแ์ละความเป็น
อารยธรรมของสงัคมนัน้ 

2. แนวคดิและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 
ทฤษฎีโครงสรา้งหนา้ท่ี (The structural function theory)  

ทลัคอตต ์พารส์นัส ์(ค.ศ.1902-1979) เป็นนกัสงัคมวิทยาชาวอเมรกินัเป็นนกัทฤษฎี
คนส าคญัท่ีท าใหท้ฤษฎีโครงสรา้งและหนา้ท่ี นิยมเป็นท่ียอมรบักวา้งขวางจนเป็นทฤษฎีหลกัของ
สงัคมวิทยาทฤษฎีหนึ่ง (สนธยา พลศรี. 2545, น. 72) ซึ่งสัญญา สัญญาวิวัฒน ์(2550, น. 34) 
กลา่วถึงแนวความคดิโครงสรา้ง – หนา้ท่ีนิยมของพารส์นั ในสว่นท่ีเป็นความคิดโครงสรา้ง – หนา้ท่ี
นิยมสมยัใหม่จะไดก้ล่าวถึงนกัคิดสองคนดว้ยกนั คือ Talcott Parsons และศิษยเ์อกคนหนึ่งของ
เขาคือ Robert Merton (1910 - 20030) ส าหรบัช่วงแรกจะกล่าวถึงความคิดของ Parsons (พาร์
สันส)์ ก่อนท่านผูนี้เ้ป็นนักคิดผูย้ิ่งใหญ่ ขอ้คิด ขอ้เขียนของท่านทั้งหมดเป็นจ านวนมากและมี
ขอบเขตกวา้งขวาง พิจารณาในแง่ปรชัญาแลว้ ความคิดเห็นของท่านประกอบดว้ยคตินิยมดา้น
ปรชัญา สามดา้นดว้ยกัน คือ อรรถประโยชนน์ิยม (Utilitarianism) คือเป้าหมายของการกระท า
ทัง้หลายอยู่ท่ีความสขุมากท่ีสุดแก่คนจ านวนมากท่ีสดุ ส่วนสาระของปฏิฐานนิยม (positivism) 
อยู่ ท่ีว่าอะไรท่ีทดสอบได้จึงจะเป็นริง ส่วนจิตนิยม ( realism) นั้นอาจเรียกอุดมการณ์นิยม 
(idealism) ก็ได ้ซึ่งมีสาระว่าความจรงิเป็นสิ่งสมบูรณใ์นตวั อาจเป็นมโนคติหรือเป็นจิตก็ได้ ท่ีใช้
กนัสว่นใหญ่หมายถึงจิตนิยม เน่ืองจากความคิดของพารส์นักวา้งขวางมาก ดงันัน้จงึเป็นการยากท่ี
จะบรรยายไดห้มด สอดคลอ้งกับ สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2536, น.15) กล่าวว่า ทฤษฎีโครงสรา้ง
หนา้ท่ี เนน้อิทธิพลของกลุ่มหรอืโครงสรา้งหน่วยงานท่ีมีตอ่การปรบัปรุงวิธีการปฏิบตัิงานของกลุ่ม 
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หรือหน่วยงาน หากกฎระเบียบท่ีเหมาะสมท าใหส้มาชิกในหน่วยงานสามารถท างานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนต์อ่หน่วยงาน และในขณะเดียวกนัสมาชิกในหน่วยงานตอ้งปฏิบตัิ
ตามสถานภาพและบทบาท ตลอดจนบรรทดัฐานคา่นิยมของหน่วยงานนัน้ ๆ อยา่งเครง่ครดั 

หอมหวล บัวระภา และคณะ (2550, น. 18-19) กล่าวว่า ข้อสมมุติของทฤษฎี
โครงสรา้งและหน้าท่ีท่ีส  าคญั คือ สงัคมต้องมีความมั่นคง ไม่ต้องมีความสนใจในเรื่องของการ
เปลี่ยนแปลง เพราะเช่ือว่าถา้ส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดของสงัคมเปลี่ยนไป ส่วนประกอบอ่ืน
จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงไปดว้ย เพื่อท่ีจะใหส้งัคมรวมมีความมั่นคงตอ่ไป ซึง่มีขอ้สมมตุิดงันี ้

1. ทุกสงัคมประกอบขึน้ดว้ยการบูรณาการรวมหน่วย ( integration) ของหน่วย
ตา่ง ๆหรอืสว่นประกอบ หรอืองคป์ระกอบตา่ง ๆ ทางสงัคม 

2. ทุกองคป์ระกอบของสงัคมแต่ละส่วนจะท าหนา้ท่ีหรือท าประโยชนซ์ึ่งกนัและ
กนัเพื่อความสมบรูณแ์ละความอยูร่อดทางสงัคม 

3. ทกุสงัคมมีแนวโนม้ท่ีจะรกัษาดลุยภาพ 
4. ทุกสงัคมจะมีความมั่นคง เน่ืองจากสมาชิกภายในสงัคมมีความสอดคล้อง

และความเขา้ใจซึง่กนัและกนัในเรือ่งของสถานภาพ คา่นิยม ฯลฯ    
อีกทั้งหอมหวล บัวระภา และคณะ (2550, น. 19-20) กล่าวสรุปทฤษฎีโครงสรา้ง

และหน้าท่ีของทัลคอทท์  พาร์สันส์ (Talcott Parsons) กล่าวว่า ระบบการกระท า (action 
systems) ทุกระบบ ไม่ ว่าจะเป็นระบบวัฒนธรรม  (cultural) สังคม  (social) บุคลิกภาพ 
(personality) และอินทรีภาพ(organismic) จะต้องแก้ไขปัญหา 4 ประการ ซึ่งมีความจ าเป็น
เพื่อใหร้ะบบอยูร่อด ปัญหา 4 ประการ ไดแ้ก่ 

1. การปรับตัว (A=adaptation) 
ระบบการกระท าทั้งหมดต้องหาหรือจัดการกับทรพัยากร จากสิ่งแวดล้อม

ธรรมชาติใหก้ับสมาชิกในระบบอย่างมีประโยชน์และเหมาะสม ถ้าหากเป็นระบบสงัคม สถาบนั
เศรษฐกิจมีบทบาทส าคญัท่ีจะคิดหาเทคนิควิธีการต่าง ๆ และวิธีการจดัการกบัทรพัยากร เพื่อให้
สมาชิกในสงัคมไดใ้ชป้ระโยชนอ์ยา่งเหมาะสม 

2. การบูรณาการรวมหน่วย (I=integration) 
ระบบการกระท าทัง้หมดตอ้งผสมผสานความสมัพนัธ ์ระหวา่งหน่วยหรอืสว่น

ตา่ง ๆภายในระบบอย่างกลมกลืนกนั เพื่อใหเ้กิดความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั เช่น ระบบสงัคมจะ
มีสถาบนักฎหมายท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการประสานความกลมกลืนกนั หรอืท าให้หน่วยหรือส่วน
ตา่งๆ ภายในสงัคมมีความสามารถท่ีจะท างานรว่มกนัและมีความสามคัคีตอ่กนั 
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3. การด าเนินไปเพือ่บรรลุวัตถุประสงค ์(G=goal attainment) 
ระบบการกระท าทั้งหมดต้องมีวัตถุประสงค์และการด าเนินการ เก่ียวกับ

ทรพัยากรต่าง ๆ ก็เพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงคข์องระบบ ในระบบสงัคมสถาบนัการเมืองจะมี
บทบาทส าคญัต่อการปฏิบตัิงานหรือการด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องส่วนหรือ
องคป์ระกอบของสงัคมท่ีไดต้ัง้วตัถปุระสงคไ์ว ้

4. ความเครียด (L=latency) 
ระบบการกระท าทัง้หมดตอ้งมีการจดัการกับหน่วยหรือส่วนต่าง ๆ ไปใชใ้ห้

เกิดประโยชนแ์ก่ระบบ ซึง่เก่ียวขอ้งกบัปัญหาของแบบแผนของการรกัษาสมดลุและตอ้งมีการช่วย
ลดความตึงเครยีดภายในหน่วยหรือส่วนต่างๆ ภายในระบบท่ีเก่ียวขอ้งกนั ปัญหาของการจดัการ
ความเครยีดในระบบสงัคม อาจจะกล่าวไดว้า่ สถาบนัครอบครวัเป็นสถาบนัแรกท่ีมีบทบาทต่อการ
แกไ้ขปัญหาของความเครยีดทางสงัคม 

ทลัคอทท ์พารส์นัส ์(Talcott Parsons) ไดก้ล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้
ภายในระบบสงัคม โดยชีค้วามแตกต่างระหว่างกระบวนการ (process) และการเปลี่ยนแปลง 
(change) กล่าวว่า “กระบวนการทั้งหมดเก่ียวข้องกันกับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างแต่อาจจะ
แตกต่างกบักระบวนการท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท่ีมาจากโครงสร้างทางสงัคม” หมายความว่า 
การเปลี่ยนแปลงเป็นแบบของกระบวนการเฉพาะ ซึ่งเก่ียวขอ้งกับการเปลี่ยนแปลงในโครงสรา้ง
ทางสงัคม แบบของกระบวนการต่าง ๆ ตามแนวคิดของพารส์นัส ์มีอย่ 4 แบบ คือ 1) สมดลุยภาพ 
(equilibrium) เก่ียวข้องกับกระบวนการภายในระบบ 2) การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง  
เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพืน้ฐานของระบบ 3) ความแตกต่างทางโครงสรา้ง (structural 
differentiation) เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในระบบ แต่ไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงในระบบทั้งหมด  
4) วิวฒันาการ (evolution) เป็นกระบวนการท่ีบรรยายการพัฒนาแบบแผนของสงัคมท่ีผ่านมา
จนถึงปัจจบุนั  

จากการศึกษาทฤษฎีโครงสรา้งหน้าท่ีของทัลคอตต์ พารส์ันส์ (Talcott 
Parsons) สรุปไดว้่าทฤษฎีโครงสรา้งหนา้ท่ี (The structural function theory) ทลัคอตต ์พารส์นัส ์
ประกอบดว้ยการปรบัตวั A (Adaptation) เป็นระบบการปรบัตวั ดว้ยการเปลี่ยนแปลงขององคร์วม
ใหญ่ ๆ สมาชิกในสงัคมตอ้งปรบัตวัใหเ้หมาะสมกับการด ารงอยู่ การก าหนดเป้าหมายเพื่อบรรลุ
วตัถปุระสงค ์G (Goal attainment) เม่ือตัง้วตัถปุระสงคใ์ดก็ตาม ตอ้งจดัสรา้งระบบเพื่อด าเนินการ
ใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์
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การบรูณาการรวมหน่วย I (integration) เป็นการบรูณาการองคค์วามรูต้า่ง ๆ 
การรวมหน่วย หรอืเช่ือมโยงกบัองคก์รหลายสว่นตามความตอ้งการ ท่ีจะผลกัดนัความสมัพนัธเ์พื่อ
จะสรา้งระบบใหเ้ป็นท่ียอมรบัหรอืเพื่อท าใหเ้ป็นไปไดม้ากขึน้ท่ีจะยงัคงอยูใ่นสงัคม  

การรกัษาแบบแผน L (latency) เป็นการจัดการรกัษาแบบแผนในระบบ 
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกันไวผ้่านไปสู่กลุ่มเป้าหมายท าใหว้ฒันธรรมอยู่รอด ด าเนินการสืบสานหรือ
ฟ้ืนฟใูหร้ะบบของสงัคมเกิดลกัษณะของความเหมาะสม 

ระบบทั้ง 4 เป็นความสมัพันธ์ซึ่งกันและกันขององคป์ระกอบต่าง ๆ ในการ
ด าเนินการตามท่ีตัง้ไว ้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายและปรบัระบบเขา้หากลุ่ม รวมตวักนัเช่ือมโยงระบบใน
จดุตา่ง ๆ ใหเ้ป็นเครอืข่ายท าใหว้ฒันธรรมถกูสืบทอด สานความสมัพนัธเ์ขา้สูร่ะบบ สรา้งระบบให้
เกิดการยอมรบัและขอใหเ้ป็นเครือข่าย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเช่ือโยงความรูจ้ากคนหรือองคก์ร
หลายสว่น ผลกัดนัมาผสมผสานกนัระหว่างหน่วยแลว้สืบทอดไปสูก่ลุม่เปา้หมาย ท่ีจะท าใหเ้ป็นท่ี
ยอมรบัใหเ้กิดการรกัษาแบบแผนเพื่อท าให ้A G I L เป็นไปไดม้ากขึน้ 

อาจพิจารณาได้ว่า แนวคิดทฤษฎีโครงสรา้งและหน้าท่ีเป็นทฤษฎีท่ีต่อ
เน่ืองมาจากทฤษฎีวิวฒันาการท่ีมองว่าสงัคมและวฒันธรรมเปลี่ยนแปลงจากโครงสรา้งเรียบง่าย
ไปสู่โครงสรา้งซบัซอ้น และมีกลุ่มนกัคิดไดเ้สนอทฤษฎีโครงสรา้งและหนา้ท่ีว่าการจดัระเบียบทาง
สงัคมเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม ทฤษฎีโครงสรา้งและหนา้ท่ี มีการ
อ านวยความสะดวกระหว่างสถาบันต่าง ๆ ซึ่งมีการเช่ือมโยงกันหลากหลายดา้น หลากหลาย
องคป์ระกอบ โดยการก าหนดสงัคมใหมี้ความสมัพนัธแ์ละสอดคลอ้งกนัในทกุดา้น เน่ืองจากสงัคม
ด ารงอยูไ่ดด้ว้ยองคป์ระกอบทางดา้นการเมือง การปกครอง ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นวฒันธรรม เป็นตน้ 
ซึ่งมีความส าคัญมากและเป็นสิ่งจ าในการด าเนินชีวิตของสังคมมนุษย์ และมนุษย์ก็ได้สรา้ง
วฒันธรรมขึน้มาเพื่อก าหนดความหมายของสญัลกัษณ ์หนา้ท่ีขึน้มา จนสมาชิกในสงัคมยอมรบั
และปฏิบตัิตามนั่นเอง 

3. ครูค า กาไวย ์
3.1 ชีวประวัตคิรูค า กาไวย ์ 

จากบนัทกึของครูค า กาไวย ์(2543, น. 1-2) ท่ีบนัทกึเก่ียวกบัชีวประวตัิ ดงันี ้
นายค า กาไวย ์เกิดวันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ.2476 อยู่บา้นเลขท่ี 25 หมู่ท่ี 13 

ต าบลหางดง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น บ้านเลขท่ี 101 หมู่  13  
ต าบลหางดง อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่  พ่อช่ือ นายอา้ย กาไวย ์แม่ช่ือ นางแกว้ เรือนมูล  
(นามสกลุเดิม) 
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นายค า กาไวย ์มีพี่นอ้งรว่มทอ้งเดียวกนั 6 คน ชาย 3 หญิง 3 คน โดยนายค า กา
ไวยเ์ป็นคนสดุทอ้ง ไดเ้กิดอุบตัิเหตเุม่ืออายไุด ้7 เดือน โดยตกใส่กองไฟท่ีสมุไวด้ว้ยความยากจน
ของพ่อแม่จึงหาฟืนท่อนท่ีใหญ่พอเหมาะเป็นไมแ้ก่นอย่างดี สามารถติดไฟไดท้นทานตลอดทัง้คืน
มาสมุไวใ้ตก้ระต๊อบ ซึง่ปพูืน้ดว้ยฟากไมไ้ผ่ เพื่ออาศยัความอบอุ่นจากแสงไฟเพราะไม่มีผา้ห่มและ
มุง้กันยุ่ง ส่วนตรงท่ีสุมไฟไวจ้  าเป็นตอ้งเปิดช่องว่างไวห้นึ่งช่องเพื่อใหค้วันไดโ้ผล่ขึน้สะดวกตรง
ช่องว่างท่ีเปิดไวเ้พื่อกัน้ควนัแพรก่ระจายจะไดไ้ม่แสบตา ตอนหวัค ่าพ่อและแม่เป็นห่วงลกูก็ไดพ้ดั
ใหล้กูไดห้ลบั พอตกดกึทนง่วงนอนไมไ่หวจึงเผลอหลบัไปอยา่งสนิท ตอนช่วงนัน้จะเป็นเวลาเท่าไร
ไม่ทราบได ้นายค า กาไวย ์ก็ตื่นขึน้และคงจะดิน้ไปมาตามภาษาของเด็กท่ีไรเ้ดียงสาจึงตกลงไป
ช่องท่ีเปิดไวต้รงกองไฟพอดี แต่อยู่ในกองไฟนานเท่าไรไม่ทราบบังเอิญมีนางเรือนแก้ว กิติกุล 
เดินทางจะไปตลาดตอนเชา้มาไดย้ินเสียงเด็กรอ้งไหผ้ิดปกติ จึงไดเ้ขา้ไปดก็ูตกใจจงึน าเอา นายค า 
กาไวย ์ออกจากกองไฟเป็นการด่วน แลว้ก็เรียกพ่อและแม่อย่างฉบัพลนั ส่วนผลท่ีถกูไฟไหมต้าม
แผ่นหลงัของนายค า สาหสัมากโดยจะน าไปรกัษาท่ีโรงพยาบาลก็ไม่มีเงิน แถมบา้นอยู่ชนบทอยู่
ห่างจากตวัเมืองจึงจ าเป็นตอ้งเสาะแสวงหายาพืน้บา้นและใหห้มอไสยศาสตรเ์ป่าแผล โดยใช้
คาถาอาคมไปตามมีตามเกิดจึงหายได ้ก็มีต าหนิแผลเป็นเตม็แผ่นหลงัจนทุกวนันี ้

ต่อมา นายค า กาไวย ์8 ปี ถึงเกณฑเ์ขา้ศึกษาเล่าเรียน ไดเ้ขา้ศึกษาเล่าเรียนท่ี
โรงเรยีนหางดง 2 หางดงวิทยาพนู ปัจจบุนัช่ือโรงเรยีนบา้งดง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ สมยั
นัน้อ าเภอหางดงยงัเป็นก่ิงอ าเภออยู่ แตต่อนนัน้ท่ีนายค า กาไวย ์ก าลงัเลา่เรยีนอยู่นัน้ไดเ้กิดความ
ขดัสนเรื่องอปุกรณก์ารเรียนเป็นอย่างมากเพราะความยากจน ซึ่งจ าเป็นตอ้งใชไ้มก้ระดานด าท า
การขีดเขียนแทนสมุดเรียน ส่วนดินสอก็ตอ้งอาศัยชอลด์ินสีพองเขียนแต่ละวิชาเม่ือครูตรวจ
เรยีบรอ้ยแลว้ตอ้งลบทิง้ทกุครัง้เพื่อท าวิชาตอ่ไป สว่นหนงัสือท่ีนายค า กาไวย ์ใชเ้ม่ือเรยีนชัน้สงูขึน้
ไปนั้นไม่มีเงินท่ีจะซือ้ จ าเป็นครูใหญ่จัดหาใหย้ืมใชเ้พียง 3 เล่ม เท่านั้นโดยมีหนังสือเมืองไทย
วิทยาการ สงัขท์อง ส่วนอย่างอ่ืน ๆ ตอ้งนั่งโต๊ะฟังเพื่อนนกัเรียนชัน้เดียวกันอ่านจึงจดจ าไวต้อบ
วิชานัน้ ๆ  

พอนายค า กาไวย ์อาย ุ15 ปี จึงเรียนจบ ป.4 อย่างสมบูรณไ์ม่แพผู้อ่ื้นเก่งเสมอ
ตน้เสมอปลาย สมยันัน้ทางบา้นนอกคอกนาหรือชนบทเด็กท่ีเขา้โรงเรียนประมาณ 20 คน มีท่ีจะ
เรยีนหนงัสือไดเ้พียง 5-6 คนเท่านัน้ เพราะพอ่แม่สอนใหห้นีโรงเรยีน เด็กนกัเรยีนคนใดหนีโรงเรยีน
ไดส้  าเรจ็พ่อแม่ชอบ เพื่อจะไดใ้ชไ้ปเลีย้งววัเลีย้งควายแตน่ายค า กาไวย ์ยงัพยายามเรยีนจนจบได้
เม่ืออาย ุ15 ปี ไปบา้งขาดบา้งเม่ือเรียนจบมาแลว้จะไปเรยีนต่อท่ีไหนก็ไม่มีทุนจึงตดัสินใจไปเป็น
ลกูจา้งท านาแถวบา้นบ่อศาลา เม่ือไดข้า้วมาจุนเจือครอบครวั หลงัจากเป็นลกูจา้งผูอ่ื้นไดปี้กว่า 
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จนอายุได ้17 ปี ก็ไปเท่ียวตามงานวดัต่าง ๆ ก็ไปเห็นชาวบา้นแสดงศิลปะพืน้เมืองต่าง ๆ แสดง
ตามงานวดัจึงเกิดความสนใจอยากจะเรียนกับเขาบา้ง  ไดจ้งัหวะพอดีทางวดัเอรณัฑวณัเป็นวดั
ประจ าหมูบ่า้นของตนเกิดมีงานฉลองพระวิหารขึน้ ก็ไดมี้คณะกลองสบดัไชย(กลองสะบดัชยั) ของ
หมู่บา้นหนองหวาย อ าเภอป่าตอง จัดมาแสดงร่วมงานท่ีวัดจนเสร็จงาน หลังจากนั้นท่านเจา้
อาวาสเอรณัฑวณัจึงไดว้่าจา้งคณะกลองสบดัไชยบา้นหนองหวายมาสอนท่ีวดันัน้ แต่ไดส้อนให้
เฉพาะเด็กวดั คือ (ขยมวดั) ส่วนตวันายค า กาไวย ์ไม่มีสิทธิไดเ้รียนจึงไดไ้ปแอบมองเท่านัน้ เม่ือ
เด็กวัดเรียนจบแล้วทางวัดก็จัดน าเอากลองสบัดไชยไปแสดงตามงานต่าง ๆ เป็นเวลานาน
พอสมควร ต่อมาจึงขาดคนตีกลองสบดัไชยเพราะผูต้ีกลองสบดัไชย(กลองสะบดัชยั)ท่ีตีเก่งเกิด
บวชเณรจึงไม่มีผูต้ีกลองสะบดัชยันาน จากนัน้ทางวดัเกิดตอ้งการจะใชก้ลองสบดัไชยขึน้มาอีกครัง้
จึงประกาศหาผูต้ีกลองมาทดลองตีใหดู้ นายค า กาไวย ์เป็นอีกคนหนึ่งท่ีไปสมคัรรบัคดัเลือกการตี
กลองสบดัไชย ก็เป็นอนัว่าการคดัเลือกท่ีผ่านไปคือ นายค า กาไวย ์เป็นท่ีพอใจของท่านเจา้อาวาส 
ต่อจากนัน้มาก็ใชน้ายค า กาไวย ์ไปแสดงตามงานวดัต่าง ๆ ตามตอ้งการ และตวันายค า กาไวย ์
เองก็ไม่ทอ้ถอยเม่ือเห็นศิลปะอนัไหนเป็นสิ่งท่ีดีตอ่บา้นเมือง ก็พอติดตามเรยีนจนเรือ่ยมา เช่น การ
ฟ้อนดาบ การตีกลองมองเซิง และศิลปะพืน้เมืองทุกชนิด นายค า กาไวย ์เริ่มเรียนฟ้อนดาบ จาก
ครูคนเมืองมาหลายครูดว้ยกนัมี  

1. พอ่หนาน พรมมา ค ามา 
2. นายลือ ก าตกิลุ 
3. พอ่หนานดี 
4. พอ่หนานอุน่ 
5. นายปืน 
6. พอ่สิงห ์
7. นายใจ๋ 
8. นายดวง หมื่นชยั 
9. สา่งต ิเป็นไทยใหญ่ (เงีย้ว) 
10. พอ่หนานป้ัน 
11. พอ่ตา๋ 

ก่อนท่ีนายค า กาไวยจ์ะไปเรียนตีกลองมองเซิง และฟ้อนดาบเงีย้วหรือไทยใหญ่ 
ตอนนัน้เป็นท่ียากล าบากมากเพราะไม่มีเงินค่าจา้งสอน ซึ่งก็ไม่ไดท้อดทิง้พยายามบากบั่นไปถึง
แม่ฮ่องสอนอุตส่าหเ์ขา้คุน้เคยกบัชาวไทยใหญ่และพ่อครูเงีย้ว โดยขอช่วยท างานใหเ้พื่อเป็นการ
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แลกเปลี่ยนทดแทนค่าจา้งสอน คือตอนเชา้จะตอ้งแบกจอบเสียมไปบุกเบิกท าไร่ช่วยครูท างาน
จนถึงเวลาใกลค้  ่าหลงัจากเลิกงานกลบัมาครูก็ฝึกสอนใหว้นัละนิดทกุวนัใชเ้วลานานพอสมควรจึง
ส าเร็จ ดว้ยความพอใจทุกอย่างจะเป็นการตีกลองสะบัดไชยฟ้อนดาบ ตีกลองมองเซิง อย่าง
สมบรูณต์่อจากนัน้ไดมี้ผูใ้หญ่อว้น ชมภทีูปเป็นผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 13 บา้นเดียวกนัไดข้อนายค า กา
ไวย ์ไปแสดงพิธีรดน า้ด  าหวัท่านนายอ าเภอหางดง สงกรานตปี์ 2493 ท่านนายอ าเภอก็เล็งเห็นว่า
เป็นศิลปะพื ้นเมืองจึงติดตามขอไปแสดงรดน ้าด าหัวท่านผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ ในนามของ
นายอ าเภอหางดงหลายครัง้ จากนัน้ไดมี้คณุชาญ สโิรรส ไดมี้การแข่งขนัการตีกลองสะบดัไชยท่ียวุ
พทุธสมาคมทตูพทุธสถาน จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการน าของผูใ้หญ่อว้น ชมภทีูป ไดเ้อาคณะกลอง
สะบดัไชยของนายค า กาไวยไ์ปประกวดการแข่งขนัในงานนนัน้ดว้ยผลก็ไดร้บัรางวลัชนะเลิศมา
เป็นอยา่งสมบรูณ ์

จากนั้นทางคุณชาญ สิโรรส ก็เป็นผูอุ้ปการะตลอดมา ในช่วงเวลานั้นนาย
อทุยัเป็นปลดัสขุภิบาลจงัหวดั ไดร้บัการตอ้นรบัแขกตลอดอคนัตกุะท่ีมาเยือนจงัหวดัเชียงใหม่จึง
จดัการตอ้นรบังานเลีย้งแบบขนัโตกดินเนอร ์เป็นประจ าท่ีหอประชมุติโลกราช ทางคณุชาญ สโิรรส 
ก็เป็นผูจ้ดัน าเอาคณะกลองสะบดัชยัของนายค า กาไวย ์มาแสดงตอ้นรบัทุกครัง้เม่ือมีงาน ส่วน
งานท่ีส าคญัก็คือไดแ้สดงตอ่หนา้พระที่นั่งหลายครัง้อย่างตอนท่ีในหลวงมาประทบัท่ีอทุยานน า้ตก
สารว่มกับกษัตริยป์ระเทศเดนมารค์มาประทับดว้ยทาง อ.อ.ป เป็นผูป้ระสานจดัการตอ้นรบั ได้
น าเอากลองสะบดัไชยของนายค า กาไวย ์มารว่มงานแสดงตอ้นรบัรว่มดว้ย 

อีกประการหนึ่งเม่ือวงคณะกลองสะบดัไชยนายค า กาไวย ์ไดไ้ปแสดงในงาน
ท่ีไหนก็จะไปพบปะกนักบัทางวิทยาลยันาฏศิลป์แสดงรว่มงานเดียวกนัทุกครัง้ อยู่มาไม่นานทาง
อาจารยป์ระนอม ทองสมบุญ แห่งวิทยาลยันาฏศิลป์เชียงใหม่ จึงไดเ้ล็งเห็นว่าศิลปะการตีกลอง
สะบดัไชย กลองมองเซิง ฟ้อนดาบ ของนายค า กาไวย ์เป็นศิลปพืน้บา้นโดยแทจ้รงิจึงไดห้าลือครู
อาจารยผ์ูท่ี้มีหนา้ท่ีเก่ียวกับขอ้งมาปรกึษากันในเรื่องศิลปพืน้บา้นท่ีเห็นสมควรจนทุกฝ่ายตกลง
เพื่อความเหมาะสมแก่วิทยาลยันาฏศิลป์จึงไดพ้านายค า กาไวย ์ท่ีบา้นแพะขวาง ต าบลหางดง ปี 
พ.ศ.2518 ขอใหม้าสอนตีกลองสะบดัชยัถ่ายทอดใหค้รูอาจารย ์เพื่อจะไดแ้พรห่ลายสืบตอ่กนัไป  

3.2 ผลงานศิลปะพืน้บ้านล้านนา 
ครูค า กาไวย ์ไดอ้ทุิศตนในการศกึษาคน้ควา้หาความรูศ้ิลปะพืน้บา้นลานนาเพิ่มเติม 

และไดเ้ป็นผูใ้หค้  าปรกึษาและรว่มกบัคณาจารยว์ิทยาลยันาฏศิลป์เชียงใหม่คิดประดิษฐ์การแสดง
ศิลปะพืน้บา้นลา้นนาของ ซึง่ผูว้ิจยัไดส้รุปจาก ธิดา เกิดผล (2542, น. 84-99) ดงันี ้
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การศกึษาคน้ควา้หาความรูศ้ิลปะพืน้บา้นลา้นนาเพิ่มเตมิ ไดแ้ก่ 
3.2.1 การตีกลองสะบดัชยั (แบบประยกุต)์ 

ครูค า กาไวย์ ได้ปรบัปรุงลีลาท่าตีให้โลดโผน สนุกสนานเรา้ใจ และ
สวยงามยิ่งขึน้ ดงัท่ีไดค้ิดท่าจระเขฟ้าดหางเม่ือครัง้เขา้ประกวดการตีกลองสะบดัชยั (กลองสะบดั
ชยัใบเดียว) ณ พทุธสถานจงัหวดัเชียงใหม ่ปี พ.ศ.2504  

3.2.2 กลองมองเซงิ 
การตีกลองมองเซิง เป็นศิลปะการแสดงของชาวไทยใหญ่ หรอืท่ีชาวไทย

ภาคเหนือเรียกว่า เงีย้ว ค าว่า มองเซิง มิไดห้มายถึง การเรียกช่ือกลอง การตีกลองมองเซิงนีจ้ะ
สงัเกตไดว้่ามีแต่เครื่องประกอบจังหวะตีสอดประสานกันใหเ้กิดความสนุกสนาน คึกคัก เรา้ใจ  
และจดุเด่นของการตีอีกประการหนึ่งคือ มีบทพดูเป็นค าประพนัธส์อดแทรกสลบักบัการแสดงลีลา
การตีกลองและฉาบ 

3.3.3 การฟอ้นดาบ 
ศิลปะการแสดงฟ้อนดาบท่ีสืบทอดต่อกนัมาแต่โบราณนัน้จะเห็นไดจ้าก

งานปอย หรืองานบุญต่าง ๆ โดยจดัเป็นชดุหนึ่งในขบวนแห่ ส่วนเครื่องดนตรีท่ีใชป้ระกอบจงัหวะ
เดิมมีกลองแสะตีเป็นจงัหวะอย่างสนุกสนานโดยมีฆอ้งและฉาบตีไปพรอ้มๆกนั ต่อมาใชก้ลองสิง้
หมอ้งและในปัจจบุนันีจ้ะเห็นแตก่ลองปู่ เจ่ หรอือเุจ่เป็นกลองยาวท่ีมาจากไทยใหญ่ตีประกอบการ
แสดงชดุฟอ้นดาบและถือเป็นแบบแผนกนัตอ่ๆ มา 

3.3.4 การฟอ้นเจิง 
ฟอ้นเจิงเป็นศลิปะการแสดงการตอ่สูแ้ละปอ้งกนัตวัดว้ยมือเปลา่ของชาย

ชาวลา้นนาแต่โบราณท่ีแสดงถึงการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของรา่งกายในท่วงท่าลีลาของนกัรบมี
ทัง้รุกไล่ หลบหลีกดว้ยปฎิภาณไหวพรบิ ลกัษณะของการฟ้อนเขา้กบัดนตรีอย่างแข็งขนัสวยงาม 
ฟ้อนเจิงมีลีลาแม่ท่าหรือแม่ลาย เช่นเดียวกบัการฟ้อนดาบท่ีเรียกว่า เชิงดาบ นั่นเอง แต่ฟ้อนเจิง
เป็นการฟอ้นดว้ยมือเปลา่จงึสามารถประดษิฐ์ลีลาท่าทางไดม้ากกวา่การถืออาวธุใด ๆ ทัง้สิน้ 

คิดประดิษฐ์การแสดงศิลปะพืน้บา้นลา้นนารว่มกับคณาจารยว์ิทยาลยั
นาฏศลิป์เชียงใหม ่ไดแ้ก่ 

3.3.5 การฟอ้นสาวไหม 
ครูค า กาไวย ์ไดร้่วมมือกับคณาจารยข์องโรงเรียนนาฏศิลป์เชียงใหม ่

ปรบัปรุงท่าฟ้อนใหอ้อ้นชอ้ย สวยงามแปลกออกไปจากท่าฟ้อนสาวไหมท่ีไดร้บัการถ่ายทอดจาก
นางพลอยสี สรรพศร ีอีกหลายท่า (ทางโรงเรียนไดข้ออนญุาตตอ่นางพลอยสี สรรพศรไีวก้่อนแลว้
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ถึงการปรบัปรุง หรอืต่อเติมท่าฟ้อนเพื่อความสวยงาม) ฟ้อนสาวไหม ชาย-หญิง จึงเป็นการแสดง
ถึงการท างานของหนุ่ม-สาวอยา่งตอ่เน่ือง โดยฝ่ายชายออกมาก่อนแสดงถึงการหกัรา้งถางพงปลกู
ตน้ฝา้ย จนกระทั่งผลิดอกแลว้เก็บดอกฝา้ยน าไปใหฝ่้ายหญิง ฝ่ายหญิงฟ้อนสาวไหมนัน้ฝ่ายชาย
หลบหายไป แลว้ออกมารว่มแสดงในตอนทา้ย เป็นการช่วยมว้นดา้ยใหเ้ป็นเข็ด (เขา้เป๋ีย) จึงจบ
การแสดง การแสดงชดุนีใ้ชช่ื้อวา่ “ฟอ้นสาวไหม ชาย-หญิง” 

3.3.6 การฟอ้นวี 
เป็นการฟ้อนท่ีประดิษฐ์ขึน้ใหม่ของวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ในปี 

พ.ศ.2534 โดยยดึถือค ากลา่วของชาวลา้นนาแตโ่บราณ 
คนแก่วีเขา้  ขีเ้หลา้วีออก 
คนนอกวีแผบแผบ คนบเ่ตม๋แถบวีคอ 
จา้งซอวีออ่นชอ้ย  เด็กขาละอ่อนหนอ้ยวีซะป๊ะซะปัน 

ครูค า กาไวย ์เป็นผูน้  าค ากล่าวของคนโบราณลา้นนาขา้งตน้นีม้าเป็น
แนวทาง และใหค้  าปรกึษา รว่มกนัประดิษฐ์ปรบัปรุงเป็นท่าฟ้อนใหเ้หมาะสม ออ้นชอ้ย สวยงาม 
นุ่มนวล และสนกุสนาน แสดงใหเ้ห็นถึงความรืน่เรงิ ออ่นหวาน ของหญิงสาวชาวลา้นนา 

3.3.7 การฟอ้นกมผดั 
การฟ้อนกมผดัเป็นการแสดงท่ีคิดประดิษฐ์ขึน้ใหมข่องวิทยาลยันาฏศิลป์

เชียงใหม่ ในปี พ.ศ.2536 เป็นผู้ให้ค  าปรึกษาและร่วมกันกับคณาจารย์ประดิษฐ์ขึน้ โดยมี
จดุมุง่หมายท่ีจะอนรุกัษแ์ละเผยแพรศ่ิลปหตัถกรรมของชาวลา้นนาท่ีมีมาแตโ่บราณ เป็นการแสดง
ถึงความรืน่เรงิ สนกุสนานของหนุ่มสาวท่ีชกัชวนกนัไปดกูมผดั ซึง่ครูค า กาไวย ์ไดแ้นะน าประดิษฐ์
ท่าฟอ้นของฝ่ายชาย โดยปรบัปรุงดดัแปลงจากท่ามะผาบ และท่าฟอ้นเจิง 

 จงึกลา่วไดว้่าครูค า กาไวยไ์ดค้ิดสรา้งสรรคศ์ิลปะพืน้บา้นชดุตา่งๆ พรอ้ม
ทัง้อุปกรณท่ี์น ามาประกอบ  ขึน้มาอีกมากมายซึ่งบ่งบอกถึงเอกลกัษณ์ของความเป็นลา้นนาได้
อย่างเด่นชดั ทัง้ลีลา ท่าทาง การฟ้อน อีกทัง้เครื่องแต่งกายของการแสดงแต่ละชุดไดอ้ย่างลงตวั  
ดว้ยเป็นผูมี้ความวิริยะอตุสาหะ และมีใจรกัดา้นศิลปวฒันธรรมพืน้บา้นเป็นชีวิตจิตใจจึงคิดท่ีจะ
อนรุกัษแ์ละเผยแพรม่ิใหส้ญูหายโดยเฉพาะอยา่งยิ่งคือการตีกลองสะบดัชยั  ท า ง ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติจึงประกาศยกย่องใหค้รูค า กาไวย ์เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (การแสดงพืน้บา้น-ช่างฟอ้น) พทุธศกัราช 2535 เสียชีวิตวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 
2557 
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4. ความเป็นมากลองสะบดัชัย 
ความเป็นมากลองสะบัดชัยตั้งแต่เม่ือปี พ.ศ. 2503 มนตรี ตราโมท (2503, น. 39)  

ไดเ้ขียนถึงกลองสะบดัชยัเม่ือครัง้ด  ารงต าแหน่งศิลปินเอก กองการสงัคีต กรมศิลปากรไวว้่า  กลอง
สะบดัชัย เป็นกลองของพืน้เมืองภาคเหนือ ซึ่งมีรูปร่างคลา้ยเขียง ขึน้หนัง 2 หนา้ กรงึดว้ยหมุด
(แส)้ มีอยู่ 2 แบบ แบบหนึ่ง หมดุท่ีกรงึหนงัปล่อยเหลือยาวออกมามากๆ ชดุหนึ่งมี 3 ลกู ลกูใหญ่ 
1 ลูก หนา้กวา้งประมาณ 50 ซม. ตวักลองซึ่งท าดว้ยไมย้าวประมาณ 18 ซม. ลูกเล็ก 2 ลูกยาว
เท่ากับลูกใหญ่คือประมาณ 18 ซม. แต่หนา้กวา้งประมาณ 24 ซม.ทัง้ 2 ลกู กลองทัง้ 3 ลกูนีผู้ก
กรงึตดิกนั เอาลกูใหญ่ไวบ้น ลกูเลก็ 2 ลกูคูก่นัอยูข่า้งลา่ง กลองลกูใหญ่นัน้มีหรูะวิง 2 หอูยูด่า้นบน 
ส าหรบัรอ้ยไมเ้ป็นคานใหค้นหามหวัทา้ย ลกูใหญ่ตีดว้ยไมเ้ป็นท่อนอย่างไมต้ีกลองทดั ลูกเล็กตี
ดว้ยไม ้ซึ่งฉีกปลายแยกออกเป็นอนัๆอย่างนิว้มือ เหมือนกับไมป้ิ้งขา้วเกรียบ การบรรเลงมีฆอ้ง
โหม่งอีก 1 เป็นเครื่องก ากับจังหวะ เวลาบรรเลงเสียงดัง “แซะมง” หรือ “แซะตึง้”แลว้แต่จะฟัง
ทางดา้นฆอ้งโหม่งหรอืกลองลกูใหญ่ เพราะเสียงท่ีดงัแซะเป็นเสียงของกลองลกูเล็กซึง่ตีขดัจงัหวะ
ดว้ยไมท่ี้แผ่ออกอย่างนิว้มือ ส่วนเสียงมง ก็คือเสียงฆอ้งโหม่ง และเสียงตึง้ก็ไดแ้ก่เสียงกลองลูก
ใหญ่ 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กลองสะบดัชยั 

ท่ีมา : กรมศิลปากร. สมบตัิศิลปะจากบรเิวณเข่ือนภมูิพล. (2503, น. 39) 

อีกแบบหนึ่งหมดุท่ีกรงึหนงัตดัเรยีบรอ้ย ชดุหนึ่งมี 2 ลกู ใหญ่ลกุหนึ่งเลก็ลกูหนึ่งมีหแูขวน
กับไมค้านเรียงกัน รวมทั้งฆอ้งโหม่งดว้ย โดยเรียงใหก้ลองเล็กอยู่หนา้ ถัดไปเป็นกลองลูกใหญ่ 
แลว้จงึถึงโฃฆอ้งโหม่ง ไมส้  าหรบัตีเหมือนกนัทัง้กลองเล็กและกลองใหญ่เขา้ใจวา่แบบแรก(กลอง 3 
ลกู) คงจะเป็นของท่ีใชท้ั่วไปเป็นสามญั และแบบหลงั(กลอง 2 ลกู) จะเป็นของหลวงท่ีใชภ้ายใน
พระราชฐาน กลองสะบดัชยันีส้  าหรบับรรเลงประกอบการร  าอวด “เชิง” ในการใชอ้าวธุตอ่สูก้นั ผูร้  า
ถือดาบ 2 มือบา้ง หอกมือหนึ่งกบัดาบมือหนึ่งบา้ง แลว้ก็ร  าเขา้ประหตัประหารและปิดปอ้งกนัตาม
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ความสามารถ กลองนีอ้าจช่ือว่า “สมตัถชยั” ก็ได ้ในการขดุคน้ท่ีวดัเจดียส์งู ไดพ้บกลองสะบดัชยั
จ าลองท าดว้ยส ารดิดว้ย กลองสะบดัชยัจ าลองท่ีท าดว้ยส ารดิถกูขดุพบในวดัเจดียส์งู ต  าบลบา้น
หลวง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่นัน้ หนา้กลองตรงึดว้ยหมดุตดัเรียบ มีคานหามกลองและฆอ้ง
รวมกนั ไดแ้ก่ กลองสองหนา้เล็ก 1 ลกู กลองสองหนา้ขนาดใหญ่ 1 ลกู ฆอ้งท่ีมีหนา้กวา้งพอๆกบั
กลองใบใหญ่อีก 1 ใบและไมต้ีอีก 3 อนั 
 

 

ภาพประกอบ 2 กลองสะบดัชยัจ าลองท าดว้ยส ารดิ 

ท่ีมา : กรมศิลปากร. สมบตัิศิลปะจากบรเิวณเข่ือนภมูิพล. (2503, น. 71) 

จากการศกึษาหาขอ้มลูเก่ียวกบัความเป็นมาของกลองสะบดัชยั พบเอกสารประกอบการ
ประชมุทางวิชาการ เรือ่ง “เพลงพืน้บา้นลา้นนาไทย (2524, น. 255-274) ท่ีไดก้ลา่วถึงกลองสะบดั
ชยั ดงันี ้

โดยลกัษณะท่ีว่า “กลองสะบดัชยั” ถ่ายแบบมาจากกลองบูชา(กลองปูชา)นัน้ก็คือ 
จดุประสงคใ์นการตีกลองทัง้ 2 อยา่ง เปน้การตีเพ่ือเอกฤกษเ์อาชยัหรอืเป็นสริมิงคลเป็นการบชูาสิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ิ เพ่ือให้มีโชคชัยเหมือนกัน เน่ืองจากกลองบูชาเป็นกลองชุดใหญ่ไม่สามารถจะ
เคลื่อนยา้ยไดส้ะดวกจงึมีการประดษิฐ์ “กลองสะบดัชยั” ขึน้เพื่อใชใ้นขบวนแห่ใหมี้ขนาดพอเหมาะ
ส าหรบัคนหามได ้ประกอบดว้ยกลองสองหนา้ขนาดพอเหมาะ 1 ลกู วางเรยีงพาดกลางระหว่างไม ้
2 เลม่ ท่ีใชเ้ป็นคานหาม การหามนัน้จะใชห้าม 2 คน โดยไมเ้ลม่หนึ่งพาดบนบา่ สว่นไมอี้กเลม่หนึ่ง
ถือไวก้บัมือใหก้ลองอยูใ่นลกัษณะเอียง มีคนตีตา่งหาก 1 คน 

กลองสะบดัชยัแตโ่บราณเป็นกลองแห่งสิรมิงคลใชต้ีในขบวนแห่ ซึง่เขา้ใจว่าเป็นการ
ตีก่อนจะออกศกึ เพื่อเอาฤกษ์เอาชยัและปลกุใจทหารใหมี้ใจฮึกเหิม ไม่ครั่นครา้มต่อศตัรูและเม่ือ
ไดร้บัชยัชนะแลว้จะมีการตีกลองเป็นการฉลองชยัชนะอีกดว้ย นอกจากกลองสะบดัชยัก็ยงันิยม
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น ามาใชต้ีในงานบุญต่าง ๆ โดยเฉพาะในงานท่ีเป็นมงคล เช่น ในขบวนแห่ครวัทานในงานปอย
หลวง ขบวนแห่พิธีรดน า้ด  าหวั เป็นตน้ 

การแสดงซึ่งเรียกว่า “ตีกลองสะบดัชัย” ท่ีปรากฏแพร่หลายในเชียงใหม่ ปัจจุบนัมี
ลกัษณะแตกตา่งไปจากโบราณ กลายเป็นการแสดงในลกัษณะสนกุสนานเรา้ใจตามแบบฉบบัของ
คณะ นายค า กาไวย์ กล่าวคือ ลักษณะกลองท่ีใช้ตี เป็นกลองลูกเดียวใช้คนหาม 2 คน 
ประกอบดว้ยคนตีฆ้อง 2 คน คนตีฉาบ 1 คน และคนตีกลอง 2 คน (สับเปลี่ยนกันตีเพื่อไม่ให้
เหน่ือยจนเกินไป) การแต่งกายเป็นแบบชุด “คนเมือง” คือ สวมเตี่ยวสะดอ เสือ้หมอ้ฮ่อม ผา้คาด
พงุ การแสดงประกอบดว้ยท่าทางการเตน้ท่ีเรยีกวา่ เตน้สามขมุ มีจงัหวะเทา้เตน้ ท่ีท ามมุใหเ้หมาะ
กบัหนา้กลอง การตีกลองตอ้งใหเ้ขา้กบัจงัหวะและฉาบ โดยเริม่จากจงัหวะ 1 ไป 2,3,4 และ 5 โดย
เพิ่มความเรว็ขึน้ตามล าดบั และมีท่าพลิกเพลงผาดโผนตา่ง ๆ โดยใชเ้ข่า ศอก เทา้ บา่ ศรษีะ แทน
ไมต้ี  

มาในปี พ.ศ. 2537 ทางชมรมพืน้บา้นลา้นนาสโมสรนกัศกึษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่
มีมติเห็นชอบจดัท าหนงัสือพืน้บา้นลา้นนาใหเ้ป็นเอกสารทางวิชาการเพื่อเผยแพรศ่ิลปวฒันธรรม
ลา้นนา ซึ่งกลองสะบัดชัยเป็นศิลปวัฒนธรรมลา้นนาการแสดงหนึ่งท่ีถูกส่งเสริมให้จัดท าเป็น
บทความเผยแพร ่โดย สนั่น ธรรรมธิ (2537: 33-34) ไดเ้ขียนบทความเก่ียวกบักลองสะบดัชยัไวว้่า 
กลองสะบดัชัยเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีขึงดว้ยหนังทั้งสองหนา้ มีการพัฒนาและความ
หลากหลายทัง้รูปลกัษณ ์จ านวน เครื่องประกอบจงัหวะ หรอืลีลาการตี โอกาส บทบาทและหนา้ท่ี
ซึง่แบง่ไดเ้ป็น 3 ประเภทคือ 

ประเภทแรก เป็นกลองสองหนา้ขนาดใหญ่ขนาดกวา้งประมาณ 30 นิว้ ยาว
ประมาณ 60 นิว้ 1 ใบและมีกลอ้งขนาดเล็กกวา้งประมาณ 7-10 นิว้ ยาวประมาณ 12 -15 นิว้ อีก
ประเภท 2-3 ใบ กลองเล็กนีเ้รยีกว่า “ลกูตบุ” กลองทัง้หมดดงักลา่วหุม้หนา้กลองดว้ยหนงัววั ตรงึ
ดว้ยหมดุโดยรอบ เวลาตีมีเครื่องประกอบจงัหวะไดแ้ก่ ฉาบ ฆอ้ง และไมเ้รียวท่ีเรียกว่า “ไมแ้สะ” 
การใชเ้ครือ่งประกอบจงัหวะขึน้อยูก่บัโอกาสบทบาทและหนา้ท่ีคือ 

1. ตีเพื่อเป็นสัญญาณบอกเหตุ เช่น เรียกประชุม แจง้เหตุฉุกเฉิน เป็นตน้ 
จงัหวะในการตีขึน้อยู่กบัเหตกุารณ ์การตีเรียกประชุมจะตีจงัหวะชา้ช่วงต้นและรวัช่วงปลายส่วน 
การตีบอกเหตฉุกุเฉิน เช่น ไฟไหมน้ า้ท่วมและอ่ืน ๆ จะตีรวัและเรว็การตีเป็นสญัญาณบอกเหตนีุจ้ะ
ตีเฉพาะกลองลกูใหญ่และไม่ใชเ้ครือ่งประกอบจงัหวะใด ๆ 

2. ตีเป็นสญัญาณบอกวนัโกนและตีเป็นพทุธบชูาในวนัพระ การตีลกัษณะนี้
มีจงัหวะและท่วงท านองในการตีท่ีเรียกวา่ “ระบ า” ซึง่มีอยู ่3 ระบ า คือ 
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- ระบ าปูชา (ออกเสียง- ปูจา) เป็นจังหวะช้ามีฉากใหญ่เป็นเครื่อง
ประกอบจงัหวะสลบัดว้ยฆอ้งโหม่ง(ขนาดเล็ก) ท่ีเรียกว่า “ฆอ้งโหยง้” (ออกเสียง-ก๊องโหยง้) และ
ฆอ้งหุ่ย (ขนาดใหญ่) ท่ีเรยีกวา่ “ฆอ้งอุย้” (ออกเสียงวา่ก๊องอุ๊ย) 

- ระบ าสะบัดชัย จังหวะช้าปานกลาง มีฉาบขนาดกลางเป็นเครื่อง
ประกอบจงัหวะสลบัดว้ย “ฆอ้งชมุ” (ออกเสียง-ก๊องจมุ) ซึง่เป็นฆอ้งหมู่ขนาดกลาง หนา้กวา้ง 10 - 
15 นิว้ ลดหลั่นกบัจ านวน 3-6 ใบ 

- ระบ าล่องน่าน เป็นระบ าท่ีมีจังหวะเร็ว ใชฉ้ากขนาดกลางเป็นเครื่อง
ประกอบจงัหวะสลบักบัฆอ้งหมูข่นาดกลางและเล็ก ขนาดหนา้กวา้ง 4-10 นิว้ จ านวน 9-10 ใป 

3. สามตีเป็นมหรสพในงานบุญของวดั โดยเฉพาะงานบุญสลากภัตดน์ิยม
มากท่ีสดุ ลกัษณะการตีมีจงัหวะเรง่เร็วและมีผูใ้ชไ้มแ้สะฟาดหนา้กลองประกอบจงัหวะมกัเรียก
ระบ านีว้า่ “ระบ ากลองแสะ” นอกจากนีก้ารเตียงมีลีลาหรอืลวดลายในฉนัเชิงการตอ่สูผ้สมดว้ย 

กลองสะบดัชยัประเภทแรกนีเ้ป็นกลองท่ีแขวนอยู่ในหอกลองของวดัต่าง ๆ 
ชาวบา้นทั่วไปมกัเรียกว่า “กลองปูจา” (ออกเสียง-ก๋องปู๋ จา) อาจเป็นเพราะกลองอยู่ในวดัอย่าง
หนึ่งและนกึถึงการบชูาพระพทุธเจา้ เม่ือไดย้ินเสียงกลองนีด้งัจะวดัอย่างหนึ่ง 

ประเภทที่สอง เป็นกลองท่ีย่อส่วนมาจากประเภทแรกเพื่อน ามาแห่ในขบวน
เพราะกลองประเภทแรกนีมี้น า้หนกัมากยากแก่การเคลื่อนยา้ย จึงย่อสว่นโดยลดความยาวของตวั
กลองลง ในขณะท่ีความกวา้งของหนา้กลองยงัคงเดิม แลว้ใส่คานพอเหมาะกับคนหามได ้2 คน 
ลักษณะการตีมักตีจังหวะเร็วซึ่งใชจ้ังหวะเดียวกับระบ าล่องน่าน และระบ ากลองแสะ ส าหรบั
เครือ่งประกอบจงัหวะนีบ้างครัง้มีไมแ้สะอย่าง เดียวโดยมีคนช่วยตีไมแ้สะให ้และหรอืถา้ไมมี่ผูช้่วย
ตีไม้แสะ ผู้ตีกลองจะใช้มือขา้งหนึ่งถือไม้แสะ ส่วนอีกข้างหนึ่งจะถือไม้ตีกลอง และตีร่วมใน
ขณะเดียวกัน หรือบางครัง้อาจมีไมแ้สะ ฉาบและฆอ้งประกอบกันไป ทัง้นีข้ึน้อยู่กับจ านวนคนท่ี
รว่มแห่ประโคม การตีกลองสะบดัชยัประเภทนี ้ผูต้ีกลองใส่ลีลาและฉันเชิงการต่อสูเ้คา้ไปดว้ยมี
การเงือ้มือเทา้ เข่า ศอก ในลกัษณะลอ่หลอกกบัหนา้กลองท าใหน้่าชมมากขึน้ 

ประเภทที่สาม เป็นกลองท่ีพฒันามาจากประเภทท่ีสอง กลา่วคือลกัษณะการตี
มีการใส่ลีลาการต่อสูม้ากขึน้ อวยัวะท่ีใชเ้ป็นอาวธุ ไดแ้ก่ หมดั เทา้ เข่า ศอก จากเดิมเพียงแค่เงือ้
หรอืท าท่าทางโดยมิไดแ้ตะหนา้กลองก็กลาย เป็นชกหรือแตะจรงิ ๆ รวมถึงการขึน้เข่า ลงศอก พุ่ง
หัวชน ครบขบวนแม่ไม้มวยไทย ท าให้ดูตื่นเตน้เรา้ใจ ส่วนกลองขนาดเล็กท่ีเรียกว่า “ลูกตุบ” 
รวมทัง้ไมแ้สะนัน้ถกูตดัออกไป ดว้ยเห็นว่าเกะกะเกินความจ าเป็น ตวักลองจะหุม้ดว้ยผา้สีสดใส 
และประดบัขา้งกลองดว้ยไมแ้กะสลกัเป็นรูปนาค การตีฉาบประกอบจงัหวะนัน้ เดิมยืนอยู่กบัท่ี ก็
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ไดร้บัการสนบัสนบัสนนุจนเป็นท่ียอมรบั และเป็นท่ีนิยมการแสดงจงึมีรูปแบบท่ีคอ่นขา้งจะตายตวั 
การตีฆอ้งมีการจดัแถวเป็นระเบียบคนตีกลองจะฟ้อนเจิง ตบมะผาบ และจบัไมต้ีกลองรา่ยร  าใน
ลีลาฟ้อนดาบก่อนตี เม่ือตีช่วงแรก ในจังหวะชา้ คือ จังหวดัหรือระบ า “สะบดัชัย” ระยะหนึ่งจะ
เปลี่ยนเป็นจงัหวะเรว็ คือ จงัหวะหรอืระบ า “ลอ่งน่าน” จากนัน้จะเรง่เรว็ขึน้จนจบในท่ีสดุ 

กลองสะบดัชยัปัจจุบนัโดยสรุปจะมี 3 ประเภท ดงักล่าวขา้งตน้ โดยท่ีประเภท
แรกและประเภทท่ีสองเกือบจะสญูหายไปแลว้ ในขณะท่ีประเภทท่ีสามก าลงัไดร้บัความนิยมสงูสดุ
เพราะมีศลิปะการตีท่ีมีลีลาเป็นท่ีประทบัใจแก่ผูท่ี้ไดพ้บเห็นมากท่ีสดุ  

ข้อมูลกลองสะบัดชัยยังได้รับการรวบรวมเพื่อเป็นแหล่งความรูท้างด้าน
วัฒนธรรมพืน้บา้นในสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เล่ม 1 (2542, น.78-79)ท่ีกล่าวถึง
บทบาทของกลองสะบดัชยั โอกาสในการใชก้ลองสะบดัชยัแต่เดิมมาจนถึงปัจจุบนัยงัมีอีกหลาย
ประการ ซึง่มีหลกัฐานปรากฏในวรรณกรรมตา่ง ๆ มากมาย สรุปไดด้งันี ้ 

1.ใช้ตีบอกสัญญาณ การใช้กลองสะบัดชัยตีบอกสัญญาณนั้นมีหลาย
ลกัษณะ 

1.1 สญัญาณโจมตีขา้ศึก ในต านานพืน้เมืองเชียงใหม่ ฉบบัวดัพระงาม 
ผกูท่ี ๒ กล่าวถึงสมยัพญามงัราย ตอนขนุครามรบพญาเบิกท่ีเมืองเขลางค ์ขนุครามแต่งกลใหข้นุ
เมืองเซรงิเป็นปีกขวา ขนุเมืองฝางเป็นปีกซา้ย ยกพลเขา้โจมตี“เจา้ขนุครามแต่งกลเส็กฉนันีแ้ลว้ก็
หือ้สญัญารพิลเคาะคลอ้งโยง้(ฆอ้ง) ตีกลองชยั ยกสกลุโยธาเขา้ชชูนพระญาเบิก ยูข้ึน้มาวนันัน้แล” 
กลองชยัในท่ีนีค้ือกลองสะบดัชยันั่นเอง เพราะในบรบิทท่ีใกลเ้คียงกนันีมี้ค าว่า “สะบดัชยั” ตีคู่กบั
ฆอ้งอยูด่ว้ย กลา่วคือในต านานพืน้เมืองเชียงใหมฉ่บบัเดียวกนัผกูท่ี ๔ สมยัพญาสามฝ่ังแกนครอง
เมืองเชียงใหม่ พระยาลุ่มฟ้าหอ้ยกพลเขา้ตีเชียงแสน ชาวเมืองแต่งกลศึกโดยขุดหลุมพลางฝัง
หลาว แลว้ตีปีกทพัลอ้มไล่ทพัหอ้ใหถ้กูกล“ยามแตรจกัใกลเ้ท่ียงวนัหรอ้ (ฮ่อยกพลเสิกเขา้มาชาว
เราจ่ิงเคาะคลอ้ง (ฆอ้ง) ตีสะบดัชยั ยกพลเสิกกวมปีกกากมุติดไว”้และในสมยัพญาติโลกราชตอน
หมื่นดง้นครรบชาวใต ้(สองแคว) ไดใ้หพ้ลโยธาซุม่อยูจ่นขา้ศกึตายใจแลว้กลา่ววา่“หมื่นดง้หือ้เคาะ
คลอ้งโยง้ ตีสะบดัชยั เป่าพลุ ุลาภา ปลี่หรอ้ยกพลเสกิเขา้มา ฝงูอยูคุ่ม่ไมก็้สวา่ยเดงชา้งตีจองวองยู้
เขา้ไพ โห่รอ้งมี่นนัมากนกั” 

1.2 สญัญาณบอกข่าวชมุชน วรรณกรรม ไทเขินเรื่อง “เจา้บญุหลง” ผกูท่ี 
๕ ตอนเจา้เมืองปัญจรนครผูกผุสรถเพื่อเสี่ยงเอาพญาเจา้เมือง อามาตยไ์ดส้ั่งให้เสนาไปป่าว
ประกาศ “อมาตยแ์กว้พรองเมือง หือ้เสนาเมืองเอิน้ป่าว คอ้นฟาดหนา้กลองไชย เสียงดงัไปผบัจอด 
รูร้องเสีย้งปัญจรนคร” และผกูท่ี 7 ตอนเจา้พรหมปันจดัเตรียมทพัไปเยี่ยมอนชุาและมารดา ไดส้ั่ง
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ใหเ้สนาไปรอ้งป่าวใหช้าวเมืองเตรียมขบวนรว่มดว้ย “เจา้ก็รอ้งเสนามาสู่ แทบใกลกู้่ตนค า ปลง
อาชญาท าโดยรบี ถีบคนใชห้นงัสือ กลองสะบดัชยัตีป่าว กลา่วไพรฟ่า้มามวล” 

2. เป็นมหรสพ  วรรณกรรมเรื่อง อุสสาบารส ผูกท่ี  1 ตอนพระยากาลิ
พรหมทัตราชใหน้ ามเหสีสุราเทวีไปเท่ียวชมสวนอุทยานและในสวนอุทยานก็มีการเล่นมโหรสพ 
“มหาชนก อันว่าคนทั้งหลายก็เหลน้มโหรสพหลายประเภทต่าง ๆ ลางพร่องก็ตีกลองสะบดัชัย
ตื่นเตน้ ลางพรอ่งก็ตีพาทยค์อ้งการะสบั ลางพรอ่งเยียะหลายฉบบั ฟ้อนตบตีนมือ ลางพรอ่งปักกะ
ดิกเอามือตางตีน” 

ในวรรณกรรมประเภทค่าวซอเรื่อง หงสห์ิน ท่ีแต่งโดยเจา้สรุยิวงศ ์ตอนมี
งานสมโภชเจา้หงสห์ินไดเ้ป็นเจา้เมือง กลา่วถึงการเลน่มหรสพตา่ง ๆ ซึง่ก็มีกลองสะบดัชยัดว้ย 

 “เจ็ดแบกเมีย้น บถ่กูตวัเขา ดาบลาเอา ท่ารบออกเหลน้  
กลองสะบดัชยั ลกูตบุไลเ่ตน้  ขบวนเชิงตอ่ยทุธ ์  
ชนผดัหลงั แลว้วางอาวธุ พิฆาตขา้(ฆา่)ฟันลอง”  
 และแม้ในงานศพของกษัตริย์ หรือเจ้าเมืองก็มีกลองสะบัดชัยเป็น

มโหรสพ เช่น ท่ีปรากฏในวรรณกรรมคา่วซอเรือ่ง “ก ่ากาด า” ตอน งานศพของพระยาพาราณสี  
 “เชิญพระศพมา  ฐานาตัง้ไว ้ กลางข่วงกวา้งเมรุไชย  
 ฟังดกูลองคอ้ง  พิณพาทยเ์สียงใส เภรบีดัไชย สรรเสรญิเจา้ 

3. เป็นเครือ่งประโคมฉลองชยัชนะ   
วรรณกรรมเรือ่งอสุสาบารส ผกูท่ี 12 ตอนพระขิตราชรบศกึไดช้นะก็มีการ

ตีกลองสะบดัชยัเฉลิมฉลอง “ส่วนว่าริพลโยธาพระขิตราชก็ตีกลองสะบดัชยัเหลน้ม่วนโห่รอ้งอุก
ขลกุม่ีนนันกั เสียงสนั่นกอ้งใตฟ้้าเหนือดินมากนกั ปนุกระสนัใจเมืองพานมากนกั”อีกตอนหนึ่งใน
ผกูเดียวกนัว่า“สว่นพระขิตราช..มีไชยยทุธ ์หากไดแ้ลว้ก็ตีคอ้งสะบดัชยั สงวนม่วนเหลน้กวัดแกว่ง
ดาบฟอ้นไปมา” 

4. เป็นเครือ่งประโคมเพื่อความสนกุสนาน 
ในวรรณกรรมประเภทโคลงเรื่องอุสสาบารส มีการตีกลองสะบดัชยั ดื่ม

สรุาในเหลา่พลโยธายามวา่งจากการรบ ดงัปรากฏในโคลงบทท่ี 130 วา่ 
“พลทา้วชมช่ืน  สะบดัชยั อยูแ่ล 

มวัมว่นกินสนกุใจ   โห่เหลา้ 
ทพัหลวงแห่งพระขิต  ชมโชค พระเอย 
กลองอุน่เมืองทา้วกอ้ง  ติ่งแตร” 
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บทบาทและหนา้ท่ีของกลองสะบดัชยัจากหลกัฐานทางวรรณกรรมดงักลา่ว แสดงว่า
แต่เดิมนั้นเก่ียวพันกับฝ่ายอาณาจักรกษัตริยห์รือเจา้เมืองและกองทัพทั้งนั้น ต่อมาเม่ือสถาบนั
กษัตรยิห์รอืเจา้ของเมืองของลา้นนาถกูลดอ านาจลงจนสิน้สญูไปในท่ีสดุ  กลองสะบดัชยัซึ่งถือได้
ว่าเป็นของสงู จึงเปลี่ยนท่ีอยู่ใหม่ไปอยู่กบั “ศาสนจกัร” ซึ่งมีบทบาทคู่กับ “อาณาจกัร” มาตลอด 
ศาสนสถานของพทุธศาสนาคือ วดั ฉะนัน้วดัจึงน่าจะเป็นสถานท่ีรองรบักลองสะบดัชยัมาอีกทอด
หนึ่ง และเม่ือเขา้ไปอยู่ในวัด หน้าท่ีใหม่ท่ีเพิ่มขึน้ คือตีเป็น “พุทธบูชา” จึงไดช่ื้ออีกช่ือหนึ่งว่า 
“กลองบชูา” (ออกเสียง – ก๋อง – ปู่ จา) เวลาตีก็บอกวา่ “ตีกลองบชูา” กระนัน้ก็ตามหลายแห่งยงัใช้
ค  าวา่ “ตีกลองสะบดัชยั” อยูด่ ี

อย่างไรก็ตามแม้จะไดห้น้าท่ีใหม่แลว้หน้าท่ีเดิมท่ียังคงอยู่ก็คือเป็น “สัญญาณ” 
เพราะวดัเป็นศนูยร์วมของชมุชน ข่าวสารต่าง ๆ จึงมกัออกจากวดัปัจจบุนัจึงไดย้ินเสียงกลองออก
จากวดัอยู่บา้ง (เฉพาะวดัท่ียงัไม่มีเครื่องเสียงตามสาย) เพื่อเป็นสญัญาณเรียกประชมุ สญัญาณ
บอกเหตฉุกุเฉิน สญัญาณบอกวนัโกน วนัพระละหนา้ท่ีรองลงมาท่ีเกือบจะสญูหายแลว้คือใชเ้ป็น 
“มหรสพ”ซึ่งเหลือเฉพาะในงานบุญคือ บุญสลากภัตร ท่ีเรียกว่า “ทานกวยสลาก” (ออกเสียง”
ตานก๋วยสะหลาก”)  

มีการศึกษาการสรา้งกลองในวฒันธรรมลา้นนาท่ีอิงอยู่กับคติทางพระพุทธศาสนา
โดยพระนคร ปญฺญาวชิโร (ปรงัฤทธ์ิ) (2555, น. 28-38) เป็นการศึกษาจากเอกสารโบราณทัง้ใบ
ลานและพบัสา เช่ือมโยงกบัความรูเ้อกสารโบราณลา้นนาและพระไตรปิฎก ไดก้ลา่วถึงในสว่นของ
การพฒันาการของกลองสะบดัชยัไวว้า่  

เม่ือคติการสรา้งกลองจากพระไตรปิฎก เผยแพรเ่ขา้สู่ชุมชนชาติพนัธุไ์ทดงักล่าวจึง
ปรากฏช่ือกลองชยั กลองมงัคละ กลองชยัมงัคละ และกลองนนัทเภร ีในชมุชนเลียนแบบช่ือกลอง
ในพระไตรปิฎก โดยเป็นกลองชนิดเดียวกันหรือใบเดียวกัน แต่เรียกช่ือแตกต่างกันตามบทบาท
หนา้ท่ี แมใ้นแตล่ะกลุม่ชาตพินัธุจ์ะมีรูปแบบของกลองแตกตา่งกนัก็ตาม แตก็่มีคตริว่มในการสรา้ง
กลองมาจากแหลง่เดียวกนัและมีวิถีปฏิบตัิเก่ียวกบักลอ้งเหมือนกนั เช่น การบรรจหุวัใจกลอง และ
หา้มใชอ้วยัวะส่วนล่างสมัผสัหนา้กลอง ทัง้นีแ้ต่ละชาติพนัธุย์่อมมีพฒันาการทางวฒันธรรมดา้น
ดนตรีท่ีแตกต่างกันตามความนิยมในแต่ละท้องถ่ิน โดยเฉพาะลา้นนาซึ่งเคยเป็นอาณาจักรท่ี
ยิ่งใหญ่ เป็นศนูยก์ลางการเมืองการปกครองและเผยแพรพ่ระพทุธศาสนาไปยงักลุ่มชาติพนัธุไ์ทย
เหลา่นัน้ มีพฒันาการดา้นดนตรปีระเภทกลองท่ีโดดเดน่และมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตน 

กลองชัย กลองนันทเภรี หรือกลองชัยมังคละ ถือเป็นแบบกลองเก่าแก่ดั้งเดิมใน
วฒันธรรมลา้นนา ภายหลงัไดพ้ฒันามาสู่กลองสะบดัชยัและกลองปชูา โดยต าราสรา้งกลองและ
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น ากลองมาประดิษฐานในวดั เช่น ต าราลกัษณะกลองหลวงวดัป่าตาล ต าบลบวกคา้ง อ าเภอสนั
ก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นตน้ มกัระบช่ืุอกลองชยัและกลองนนัทเภรีเป็นส าคญัส่วนส านวนทกั
กลองท่ีมีการถาม-ตอบระหวา่งคนท่ีน ากลองเขา้วดัและคนเฝา้ประตวูดั (นายอา่ย) ระบช่ืุอกลองชยั
และกลองนนัทเภรีเป็นส าคญับางส านวน เช่น ต าราน ากลองเขา้วดัของชาวไทเขิน เมืองเชียงตุง
กล่าวว่า “ กลองลกูนีน้า เกิดเป็นกลองชยัมงัคละลกุแต่ฟ้าลงมา ตีหาเจา้หือ้ไดส้มบตัินาๆ ...” ถือ
เป็นต าราสรา้งกลองท่ีตอ้งการบ่งบอกถึงท่ีมาและเนน้ย า้ความส าคญัของกลองท่ีอิงอยู่กบัคติทาง
พทุธศาสนาผสมผสานกบัคติแบบพราหมณแ์ละคติทอ้งถ่ิน กล่าวโดยสรุปคติและพฒันาการของ
กลองในวฒันธรรมลา้นนาตามแผนผงั ดงันี ้

แผนผงัแสดงคติและพฒันาการของกลองในวฒันธรรมลา้นนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 3 แผนผงัแสดงคติและพฒันาการของกลองในวฒันธรรมลา้นนา 

ท่ีมา : กลองสะบดัชยั:ศิลปะการแสดงลา้นนา (พระนคร ปญฺญาวชิโร (ปรงัฤทธ์ิ). (2555, 
น. 29) 

คตกิารสร้างกลองและตะโพนทีป่รากฏใน 
สุวรรณกักกฏชาดก 

 

กลองอาลมัพระ ตะโพน (กลอง) อานกะ 
 

กลองสะบดัชยั กลองปชูา 
 

กลองชัยเภรี กลองนันทเภรี กลองมังคละ หรือกลองชัยมังคละ 
กลองชนิดเดียวกนั หรอืใบเดียวกนั 

แตเ่รยีกช่ือตา่งกนัตามบทบาทของกลองในขณะนัน้ 
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รูปลักษณก์ลองสะบัดชัย 

พระนคร ปญฺญาวชิโร (ปรงัฤทธ์ิ) (2555, น. 34-38) กลา่วว่า กลองสะบดัชยัเป็น
ภูมิปัญญาล้านนาได้รบัการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น อย่างไรก็ตามในการสืบทอดนั้นย่อมมีการ
ปรบัเปลี่ยนและประยกุตรู์ปแบบของกลองไปตามกาลสมยั ดงันัน้กลองสะบดัชยัในปัจจบุนัจึงมี 2 
ประเภท คือ 

1. กลองสะบัดชัยแบบมีลูกตุบ เป็นกลองสะบดัชยัเก่าแก่ดัง้เดิมท่ีพฒันา
มาจากกลองชัยหรือกลองชัยมงคล โดยมีรูปลักษณ์เหมือนกันเพียงแต่มีขนาดย่อส่วนลงมา 
สามารถใชค้นหาม 2 คนในการเคลื่อนยา้ยได ้เป็นกลองชดุประกอบดว้ยกลองรูปทรงกระบอกท่ีมี
ความกวา้งเสน้ผา่ศนูยก์ลางประมาณ 70 เซนติเมตร ความยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ตัง้อยู่ทาง
ซา้ยมือของผูต้ีจ  านวนหนึ่งใบ เรยีกว่า “แม่กลอง” และกลองขนาดเล็กลกัษณะเดียวกนั มีขนาดลด
ลนัลงมาเสน้ผ่าศูนยก์ลางประมาณ 25-22-20 เซนติเมตร จ านวน 3 ใบเรียงซอ้นกันดา้นขวามือ
ของผูต้ี เรยีกว่า “ลกูตบุ” หรอื “ลกูตอ๋บ” เวลาตีจะมีเสียงขดักนัตามขนาดของกลอง ท าใหเ้กิดเสียง
ท่ีไพเราะมีคานส าหรบัใชค้น้หาม 2 คน ทัง้แม่กลองและลกูตบุท าดว้ยไมเ้นือ้แข็งหุม้ดว้ยหนงัสตัว ์
สว่นขอบดา้นนอกเจาะรูร้อบ ๆ แลว้เอาตอกสลกัดว้ยไมไ้ผ่หรือไมเ้นือ้แข็งท่ีเหลา่ใหพ้อเหมาะกบัรู
เรยีกวา่ “แซวก่ลอง” หรอือาจยดึดว้ยเชือกหนงัเพื่อตรงึแผน่หนงักบัตวัไมก้ลองใหแ้น่น 

 กลองสะบดัชยัประเภทนีย้งัมีการสืบทอดอยู่ในปัจจุบนัเรียกอีกอย่างว่า 
“กลองสะบดัชยัแบบโบราณ” โดยมีพ่อครูมานพ ยาระณะ หรือพ่อครูพนัธ ์ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง ประจ าปีพ.ศ. 2548 บา้นสนัป่าคอย ต าบลวดัเกต ุอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนศิลปะวฒันธรรมลา้นนา วิทยาลยันาฏศิลป์เชียงใหม่เป็นผูถ้่ายทอดใหแ้ก่
ผูส้นใจ 

 นอกจากนัน้ยงัมีนายพงอินทร ์ณ ล าพนู ซึง่เคยสืบทอดศลิปะการตีกลอง
สะบดัชยัแบบมีลกูตบุจากวดัปราสาท ต าบลพระสิงห ์อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เม่ือครัง้ท่ีเป็น
ศิษยว์ดัในปัจจบุนัยงัสืบทอดอยู่ กลา่วว่า กลองสะบดัชยัถือเป็นกลองประจ าเมืองมีขอ้หา้มหลาย
อย่างท่ีตอ้งยึดถืออย่างเครง่ครดัจะใชป้ระโคมก็ต่อเม่ือมีเหตุการณ์ส าคญัเท่านัน้ เช่น ขา้ศึกเขา้
ประชิดเมือง ขบวนแห่เจา้เมืองในงานส าคญั งานบญุประเพณีส าคญัทางพระพทุธศาสนา เป็นตน้
หากไม่มีเหตจุ าเป็นหา้มมิใหปี้โดยเด็ดขาดดว้ยขอ้จ ากดัดงักล่าว ท าใหมี้การสืบทอดเฉพาะกลุ่ม
เท่านัน้ ภายหลงัจึงไม่ค่อยมีใครสืบทอด ส่วนกลองสะบดัชยัของวดัปราสาทนัน้ ภายหลงัไม่มีใคร
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สืบทอดแลว้จึงเก็บรกัษาไวท่ี้บา้น แต่มีรูปหลกัประกอบดว้ยกล่องใบใหญ่ 1 ใบและลูกตุบ 2 ใบ
เรยีงกนัอยูท่างขวามือของผูต้ีพรอ้มกบัใสค่านหาม 2 คน 

2.กลองสะบัดชัยแบบไม่มีลูกตุบ เป็นกลองสะบดัชยัท่ีมีเพียง 2 กล่องใบ
ใหญ่ใบเดียว ความกวา้งเสน้ผ่าศนูยก์ลางประมาณ 70 เซนติเมตร ประกอบดว้ยคานหาม 2 คน 
ตวักลองประดบัดว้ยผา้ท่ีมีสีสนัสวยงามมีไมแ้กะสลกัรูปนาคประดบัดา้นขา้งทัง้สองขา้ง เป็นกลอง
ท่ีพัฒนามาจากกองสะบดัชยัแบบมีลูกตุบ เม่ือประมาณ 70 กว่าปีท่ีแลว้ผ่านมาเรียกว่า “กลอง
รุงรัง” ภายหลังเรียกว่า “กลองสะบัดชัย” แต่เพื่อให้เกิดความแตกต่างและแสดงให้เห็นถึง
พฒันาการบางครัง้ก็เรยีกว่า “กลองสะบดัชยัแบบประยกุต”์ หรอื “กลองสะบดัชยัแบบวิวฒันาการ” 

กลองสะบัดชัยประเภทนี้เป็นท่ีนิยมแพร่หลายตามชุมชนและสถานบัน
การศึกษาต่าง ๆ โดยมีพระครูค า กาไวย ์ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจ าปี พ.ศ. 
2535 บ้านแพะขวาง ต าบลหางดงอ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เช่ียวชาญด้านการสอน
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่เป็นผู้ถ่ายทอดให้แก่ผู้ท่ีสนใจ (พระนคร 
ปญฺญาวชิโร (ปรงัฤทธ์ิ). 2555, น. 34-38) 

5. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
ธนะรชัต ์อนกุลู (2543, น. ง) ประวตัิความเป็นมาของกลองสะบดัชยัมีการใชก้ลองสะบดั

ชยัมาตัง้แต่อดีตไม่มีหลกัฐานแน่ชดัว่ามาจากท่ีใด แต่พบในบนัทึกสมัยพระยามงัรายประมาณ 
พ.ศ. 1800 และมีการสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ช่ือของกลองเรียกแตกต่างกันตามการ
เปลี่ยนแปลงของสงัคมและวฒันธรรม คือ กลองจัย กองปู่ จา กลองสะบดัชัยโบราณ และกลอง
สะบดัชยัประยกุต ์ลกัษณะทางกายภาพเป็นกลองขึน้หนงัสองหนา้ขนาดใหญ่มีกล่องขนาด 2-3 
รูปอยูด่า้นขา้ง  

ความเช่ือในกลองสะบดัชยัแบ่งเป็นความเช่ือทางศาสนา เพื่อใชก้ลองสะบดัชยัส าหรบั
การบชูาศาสนาความเช่ือดา้นความศกัดิส์ิทธ์ิของกลอง เช่ือว่ากลองมีความศกัดิส์ิทธ์ิและเป็นของ
สงูสามารถบนัดาลใหเ้กิดสิ่งมงคลต่าง ๆ ในอดีตใชต้ีเพื่อใหเ้กิดความเป็นสิรมิงคลแก่นกัรบอย่าง
ท าศึกสงครามเป็นอาณัติสญัญาณในการท ายุทธวิถีการรบ เป็นเครื่องประโคมฉลองชยัเม่ือเสร็จ
จากการรบ ต่อมาบ้านเมืองไรศ้ึกสงครามกลองสะบัดชัยได้ใช้ตีเป็นพุทธบูชาเป็นเครื่องส่ง
สญัญาณตา่ง ๆ ในชมุชน ปัจจบุนันิยมใชใ้นการบนัเทิงตามงานบญุของวดัจนกลายเป็นการแสดง
ทางศลิปวฒันธรรมท่ีแพรห่ลายในปัจจบุนั 
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ธิดา เกิดผล (2545, น. 84) ครูค า กาไวย ์เป็นผูท่ี้มีความรกั มีความช่ืนชอบ และสนใจ
ศิลปะพืน้บา้นลา้นนาอย่างเป็นชีวิตจิตใจ ซึง่ครูค า จะเปิดเผยใหท้ราบกนัทั่วไปเม่ือมีโอกาส แมจ้ะ
มีความรกัและสนใจมากเพียงไรก็ถูกกีดกนัมิใหจ้บัตอ้งเครื่องดนตรีโดยเด็กขาด หรือแมแ้ต่เพียง
ย่างกรายเขา้ไปใกลก็้จะถูกตะเพิดออกมา กระนัน้ก็ตามครูค าก็สูอุ้ส่าหห์ลบหลีก แอบดูดุดงัค า
เรียบเปรยท่ีว่า “ครูพกัลกัจ า” และจดจ าไดอ้ย่างขึน้ใจไม่ลืมเลือน ตัง้แต่อาย ุ14 ปีจนกระทั่งอาย ุ
22 ปี จึงไดแ้สดงฝีมือไดส้มัผสั ไดต้ีกลองสะบดัชยั (กลองสะบดัชยัใบเดียว) และไดแ้สดงอย่างสดุ
ฝีมือ และในท่ีสุดก็ชนะคนอ่ืน ๆ ชนะใจกรรมการตดัสินไดเ้ป็นคนตีกลองสะบัดชัยประจ าคณะ 
ประจ าวดัเอรณัทวนัตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา และไดไ้ปแสดงในงานต่าง ๆ จนเป็นท่ีรูจ้กัของคนทั่วไป 
พรอ้มกันนีค้รูค  า ยงัไดศ้ึกษา ฝึกหดัชุดการแสดงพืน้บา้นชุดอ่ืน ๆ ไปดว้ยเพื่อเป็นการคน้ควา้หา
ความรูเ้พิ่มเติม ไดแ้ก่ ฟ้อนดาบ กลองมองเซิง และฟ้อนเจิง ทัง้ยงัไดถ้่ายทอดความรูใ้นการแสดง
ชุดต่าง ๆ ใหแ้ก่ศิษย ์และผูส้นใจอย่างเต็มใจไม่ปิดบังอ าพราง ทั้งนีค้รูค  า จะระลึกอยู่เสมอว่า 
ศิลปะพืน้บา้นจะไดค้งอยู่ชั่วลกูชั่วหลานตอ่ไป ดงัจะเห็นไดจ้ากงานตา่ง ๆ มกัจะมีศิลปะการแสดง
พืน้บา้นแสดงอยู่เสมอ ครูค าเองไดอ้ทุิศตนใหก้บัการเผยแพร ่อนรุกัษศ์ิลปะการแสดงพืน้บา้นอยา่ง
เต็มท่ีไม่มีทอ้ถอย ตัง้แตเ่ริม่สูก่ารแสดงศิลปะพืน้บา้นจนถึงปัจจบุนั 

พระชยสร สมบญุมาก (สมบญฺุโน) (2549, น. 186) จากการส ารวจความตอ้งการพฒันา
หลกัสตูรเนน้กระบวนการถ่ายทอดภมูิปัญญาลา้นนา: กลองสะบดัชยั จากบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
ผูบ้รหิารโครงการโรงเรียนสืบสานภมูปัญญาลา้นนา ผูแ้ทนท่ีสนใจสมคัรเรียนวิชากลองสะบดัชยั 
พ่อครูหรือปราญชาวบา้น ตวัแทนฝ่ายวิชาการของศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัเชียงใหม ่
ตัวแทนส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีความต้องการพัฒนาหลักสูตรเน้น
กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาลา้นนากลองสะบดัชยั เน่ืองจากกลองสะบดัชยัเป็นวฒันธรรม
ของทอ้งถ่ินลา้นนา ซึ่งจะท าใหผู้เ้รียนเกิดความรกัในทอ้งถ่ิน และเป็นการน าทรพัยากรบุคคลใน
ทอ้งถ่ินมาใชป้ระโยชนใ์นการจดัการศกึษา เป็นการอนรุกัษศ์ิลปวฒันธรรม ท าใหเ้ยาวชนรุน่หลงัได้
เรยีนรูอ้าชีพของทอ้งถ่ินและสามารถน าไปประกอบอาชีพได ้ผูเ้รยีนจะไดมี้ความรกัในทอ้งถ่ินและ
ประเทศชาติของตนเอง เพื่อการสืลสานความเป็นไทและลา้นนาให้คงอยู่ตลอดไป และมีการ
สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาหลกัสูตร ทางโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาลา้นนาไดเ้ชิญปราย
ชาวบา้นท่ีมีความรูค้วามสามารถเรื่องภูมิปัญญาต่าง ๆ มาเผยแพรค่วามรู ้โดยใหเ้ขา้มาสอนใน
โรงเรยีนหรอืการน าผูเ้รยีนไปเรยีนท่ีบา้นของปราญชา้วบา้น  
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นนัทสิทธ์ิ  กิตติวรากลู (2551, น. 87-89) คนในสงัคมโดยเฉพาะจงัหวดัทางตอนเหนือท่ี
เคยเป็นชุมชนลา้นนา ก็รเิริ่มท่ีจะฟ้ืนฟูการตีกลองชนิดนีข้ึน้ โดยอาศยัท่าตีของครูค า กาไวย ์เป็น
ตน้แบบ แตท่่าการตีกลองไม่ไดห้ยดุอยูเ่พียงท่าท่ีครูคิดเอาไวท้่าตา่ง ๆ ไดถ้กู ผูเ้ลน่คดิเปลี่ยนแปลง
เสริมแต่งการแสดงกลองให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึน้ จนดูเหมือนว่าท่าการตีจะเปลี่ยนไปอย่างไร้
ขอบเขต เช่นมีการแปรขบวน ต่อตวั พ่นไฟนอกจากความเปลี่ยนแปลงในวิธีการตีแลว้ ยงัมีการ
ดดัแปลงกลองโดยตดั กลองลกูตบุออกใหเ้หลือกลองใบใหญ่เพียงใบเดียว คนตีกลองจึงสามารถ
ออก ลีลาไดส้ะดวกยิ่งขึน้ ไม่ตอ้งพะวงกบัการตีกลองลกูตบุ แลว้ยงัประดบัประดาดว้ยพญานาคไม้
แกะสลกัท่ีดา้นขา้งกลอง และใชผ้า้สีสดพนัรอบกลองช่วยเพิ่มสีสนั รวมทัง้ขนาดของหนา้กลองก็
อาจจะหดเล็กลง เพื่อใหก้ารสรา้งกลองง่ายขึน้น า้หนกัเบาลง สะดวกต่อการเคลื่อนยา้ย แต่ท าให้
เสียงของกลองไม่ทุ้มกังวานเท่ากับกลองสะบัดชัยขนาดใหญ่ หน้าท่ีในการส่งสัญญาณให้กับ
ชมุชนก็เลือนหาย ไป อาจมองไดว้า่ การพยายามใชก้ลองสะบดัชยัในปัจจบุนัเป็นอีก กระบวนการ
หนึ่งในการอนุรกัษ์ แต่การอนรุกัษ์เพียงภาพก็อาจไม่สามารถอนุรกัษ์ จิตวิญญาณ ดัง้เดิมได ้เช่น 
วิธีการอนรุกัษอี์กวิธีหนึ่งท่ีนิยมจดัขึน้นั่นคือการแข่งขนั ตีกลองสะบดัชยั ซึง่เป็นกระบวนการส าคญั
ท่ีท าให้ท่าตีกลองสะบัดชัยมีความพิศดารมากยิ่งขึน้ เพื่อท าให้ท่าตีกลองของตัวเอาชนะใจ
กรรมการใหไ้ด ้การแข่งขนั การตีกลองเป็นภาพสะทอ้นอีกภาพหนึ่งของกลองในสงัคมสมยัใหม่ท่ี
ทกุอยา่งตอ้งแข่งขนัไดข้อบเขตการใชก้ลองสะบดัชยัจงึดลูางเลือนมา 

ลทัธวฒัน ์สอนศรีนุสรณ ์(2552, น. 98) ไดศ้ึกษาการจดัการความรูภู้มิปัญญาพืน้บา้น
ลา้นนา เรื่อง กลองสะบัดชัย ขอ้จ ากัดท่ีพบคือ ลูกศิษยต์อ้งไปขอรบัการถ่ายทอดความรูต้าม
สถานท่ีและเวลาท่ีพอ่ครูนดัหมายเทา่นัน้ จากขอ้จ ากดันีผู้ว้ิจยัจงึไดก้ าหนดโมเดลการจดัการเรยีนรู ้
โดยเนน้เวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้อนัก่อนใหเ้กิดสรา้งและปรบัเปลี่ยนความรูฝั้งลกึเป็นความรูช้ดัแจง้
ตามโมเดล SECI รวมทัง้มีสว่นน าเสนอขอ้มลูท่ีเป็นบรบิท ส าคญัของกลองสะบดัชยั ในการพฒันา
ระบบ นอกจากนัน้เพื่อใหท้ราบผลของการจดัการเรยีนรูใ้นภาคปฏิบตัิ ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสมัภาษณ์
พ่อครูและลูกศิษย ์สรุปไดว้่า ลูกศิษยส์ามารถน าความรูจ้ากระบบไปฝึกปฏิบตัิไดด้ว้ยตนเองใน
ระดบัหนึ่ง และตอ้งใหพ้อ่ครูประเมินความถกูตอ้งอีกครัง้ 

อรดี อินทรค์ง (2552, น. 115-118) ไดศ้ึกษา การถ่ายทอดความรูก้ลองสะบดัชัยไวว้่า 
การถ่ายทอดความรูท้างศิลปะการแสดงและดนตรีแบบจารีตของไทย จะมีลักษณะของการ
ถ่ายทอดผา่นการปฏิบตัิผา่นทางรา่งกาย โดยมีค าเฉพาะท่ีใชเ้รยีกในแวดวงนกัแสดงว่า “ตอ่” ดงัท่ี
ไดก้ลา่วไวแ้ลว้วา่ “การตอ่” ไม่เพียงแสดงนยัยะของการถ่ายทอดวิชาอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไปแบบชิน้
ตอ่ชิน้ โดยมีลกัษณะของการเก็บเล็กผสมนอ้ย และคอ่ยๆสะสมความรูใ้หเ้พิ่มพนูขึน้แตย่งัสะทอ้น
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พืน้ฐานความสมัพนัธร์ะหวา่งครูกบัศิษยท่ี์คอ่ยๆ รอ้ยรดัสายสมัพนัธผ์า่นการสอนในลกัษณะนีด้ว้ย 
การถ่ายทอดความรูด้ว้ย “การต่อ” จึงท าใหค้รูเป็นแกนกลางของ “ความรู”้ ซึ่งลกัษณะดงักล่าว
ปรากฎในเรื่องเลา่และปฏิบตัิการของนกัแสดงกลองสะบดัชยัทกุกลุม่ หากแตร่ะดบัความเครง่ครดั
ตามจารีตจะมีความแตกต่างกนัไป ส านกักลองแต่ละส านกัไดอ้า้งอิงอ านาจทางศิลปะของตนเขา้
กบัแหลง่ท่ีมาและลกัษณะของความรูท่ี้แตกตา่งกนั 

เนาวรตัน ์ ฐิติชาญชยักลุ (2555, น. 82) ไดศ้กึษาภมูิปัญญาศิลปหตัถกรรมการแกะสลกั
ไม ้: กรณีศึกษาสหกรณ์หัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ไมส้นัป่าตอง อ าเภอสนัป่าตอง จังหวดัเชียงใหม ่
พบว่า ปัญหาการสืบทอดภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมการแกะสลักไม้ของสหกรณ์หัตถกรรม 
ผลิตภณัฑไ์มส้นัป่าตอง ต าบลบา้นแม อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ เด็กและเยาวชนมีความ
สนใจในการสืบทอดภมูิปัญญาศลิปหตัถกรรมการแกะสลกัไมน้อ้ยลง ดว้ยกระแสความนิยมตอ่ทนุ
ในสภาละสังคมสมัยใหม่ท่ีนิยมความสะดวกสบาย เน้นให้เด็กและเยาวชนมุ่งศึกษาในระบบ
การศกึษาท่ีสงูเขา้ไว ้เม่ือการทิง้ถ่ินฐานนัน้ก็หมายความว่าการทิง้พืน้ดินท่ีอยู่อาศยั รวมถึงการท า
ไร ่ท านา การท าสวน ตลอดจนละทิง้ภมูิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเป็นมรดกทางปัญญาของบรรพบรุุษท่ีสั่ง
สมสืบทอดกันมาชั่ วลูกชั่ วหลานให้สูญหายไปตามกระแสสังคมทุนนิยมท าให้ภูมิปัญญา
หลากหลายอยา่งตอ้งหายไปโดยมิอาจเรยีกคืน 

วนัชยัยทุธ วงษ์เทพ (2558, น. 67) จากการศึกษาประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปะกลองชยั
มงคลสามารถสรุปไดว้่า ที่เป็นสาระส าคญัไดใ้นแตล่ะประเด็นคือ ท่ีมาและคณุคา่ความส าคญัของ
กลองชัยมงคลไดค้  าจ ากัดความคือ การส่งสาร สญัลกัษณ์และการบอกเหตุภูมิปัญญาและพิธี
กรรมการสรา้งกลองชยัมงคลไดค้  าจ ากดัความคือ ธรรมมะ และ ธรรมชาติพลงัศรทัธาในตวักลอง
ชัยมงคลไดค้  าจ ากัดความคือความเคารพและความนอบนอ้ม ภูมิปัญญาและระเบียบในการตี
กลองชยัมงคลไดค้  าจ ากดัความคือ การรวมเป็นหนึ่ง ระหวา่งกลองกบัผูต้ีกลอง ซึง่ค  าจ ากดัความท่ี
ไดน้ัน้เป็นใจความส าคญัท่ีสามารถน ามาเป็นหวัใจหลกัหรือแก่นแทข้องขอ้มลูทัง้หมดท่ีไดศ้ึกษา
และท าการศกึษา เพื่อท าการออกแบบตกแตง่ภายในศนูยศ์ิลปะการแสดงตอ่ไป 

งานวิจัยท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับกลองสะบัดชัยดงักล่าว เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงการให้
ความส าคญักบัภมูิปัญญาพืน้เมืองของชาวจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีการอนรุกัษ์และสืบทอดต่อกนัมา
หลายรุน่ ทัง้ในสถานศึกษาหรือทางประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ินเอง ซึ่งในปัจจุบนัมีการแสดงของ
การตีกลองสะบดัท่ียงัคงอยู่ แต่มีรูปแบบท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมยัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทาง
สงัคมอยู่ตลอดเวลา โดยมีเง่ือนไขท่ีส าคญั 2 ประการ ไดแ้ก่ การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตใน
ภาคเกษตรกรรม จากการผลิตเพื่อบรโิภคไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย ์และการส่งเสรมิอตุสาหกรรม



  40 

การท่องเท่ียว ซึ่งท าใหเ้มืองเชียงใหม่เกิดความเปลี่ยนแปลงตัง้แต่ในอตีดเป็นตน้มา ดงันัน้ในการ
เปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรมท่ีเกิดการเคลื่อนตวัตามกระแสสงัคมและเทคโนโลยีนัน้ จงึสง่ผลใหเ้กิด
อิทธิพลท่ีท าใหก้ารแสดงกลองสะบดัชยัมีรูปแบบท่ีเปลี่ยนแปลงไปเช่นกนั ซึ่งสิ่งส  าคญัอย่างยิ่งใน
การอนุรกัษ์การตีกลองสะบดัชยัแบบโบราณและแบบประยุกตน์ัน้ จะตอ้งมีการศึกษาถึงประวตัิ
ความเป็นของกลองสะบดัชยัและศกึษากระบวนการถ่ายทอดภมูิปัญญาการตีกลองสะบดัชยั ของ
ครูค า กาไวย ์ศิลปินแห่งชาติ เน่ืองจากครูค า กาไวย ์คือ ผูร้เิริ่มและออกแบบการตีกลองสะบดัชยั
แบบประยกุต ์ 

ดงันัน้จึงอาจสรุปไดว้่า การเปลี่ยนแปลงทางดา้นสงัคม และวฒันธรรม ของการตีกลอง
สะบดัชยั ของครูค า กาไวย ์ศิลปินแห่งชาติปี 2535 เกิดการจากเปลี่ยนแปลงทางดา้นปัจจยัทาง
สงัคม ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ และปัจจยัดา้นการถ่ายทอด (ผูถ้่ายทอด) ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นส าคญั
ของการการอนุรกัษ์ภูมิปัญญาทางวฒันธรรมนี ้จึงจะตอ้งมีการศึกษากระบวนการถ่ายทอดและ
รูปแบบการแสดงการตีกลองสะบดัชยัทัง้ในรูปแบบโบราณและแบบประยกุตข์องครูค า กาไวย ์ให้
ยงัคงอยู่ เพื่อเป็นแบบอย่างและแนวทางการสอนใหแ้ก่คณุครูและคณะการแสดงไดน้ าองคค์วามรู ้
ดงักลา่วน าไปจดัการเรยีนการสอนใหเ้กิดประสทิธิภาพ และยั่งยืนกบัคนรุน่หลงัตอ่ไปในอนาคต 
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บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

การวิจัยครัง้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) ศึกษาวฒันธรรมกลองสะบัดแบบ
ประยกุต ์: กรณีศกึษา ครูค า กาไวย ์ โดยมุง่หาการเปลี่ยนแปลงของวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบ
ประยกุต ์ของครูค า กาไวย ์โดยการวิจยัแบง่ออกเป็น 2 สว่น ตามวตัถปุระสงคข์องการวิจยั ดงันี ้

สว่นท่ี 1 ศกึษาความเป็นมาของกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์ 
สว่นท่ี 2 ศกึษาปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงของวฒันธรรมกลองสะบัดชยัแบบ    

ประยกุต ์และศกึษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุตท่ี์มีต่อ
ชมุชน 

ส่วนที ่1 ศึกษาความเป็นมาของกลองสะบัดชัยแบบประยุกต ์ 
ในสว่นนีจ้ะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1. แหล่งข้อมูล 
ขอ้มลูเพื่อการวิจยัครัง้นีร้วบรวมจาก 3 แหลง่คือ 

1.1 เอกสาร ไดแ้ก่ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง บทความทางวิชาการ หนงัสือ 
1.2 บุคคล ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความเป็นมากลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์

ของครูค า กาไวย ์โดยการเลือกสมัภาษณผ์ูเ้ก่ียวขอ้งแบบเจาะจง(Purposive sampling) ดงัตาราง 

ตาราง 2 จ านวนบคุคลผูท่ี้มีสว่นเก่ียวขอ้ง 

บุคคลผู้ทีมี่ส่วนเกีย่วข้อง จ านวน (คน) 

ผูท่ี้ร่วมก่อตั้งและแสดงกลองสะบัดชัยคณะเดียวกันกับครูค า กาไวย ์

และถ่ายทอดกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์

2 

ครูและศิษยท่ี์ไดร้บัการสอนจากครูค า กาไวย ์และถ่ายทอดกลองสะบดั

ชยัแบบประยกุต ์
11 

ศิษยข์องครูท่ีไดร้บัถ่ายทอดกลองวฒันธรรมสะบดัชยัแบบประยกุต ์

ยงัคงถ่ายทอดวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์
2 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

บุคคลผู้ทีมี่ส่วนเกีย่วข้อง จ านวน (คน) 

ผูท่ี้มีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการแกะสลกัพญานาคท่ีประกอบขา้งกลองสะบดั

แบบประยกุต ์
1 

ผูท่ี้มีสว่นสนบัสนนุวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์และอาศยั

อยูใ่นชมุชนหมูบ่า้นแพะขวาง ต าบลน า้แพร ่อ าเภอหางดง จงัหวดั

เชียงใหม ่

5 

 
1.3 อุปกรณป์ระกอบการแสดง ไดแ้ก่ กลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์กลอง

สะบดัชยัแบบโบราณ ฆอ้ง ฉาบ ไมค้อ้น  
2.เคร่ืองมือทีใ่ช้รวบรวมข้อมูล 

การรวบรวมขอ้มูลใชว้ิธีการท่ีแตกต่างกันตามแหล่งขอ้มูล วิธีท่ีใชใ้นการวิจัย
ประกอบดว้ย 

2.1 การวิเคราะหเ์อกสาร 
2.2 การสมัภาษณซ์กัถาม 

3.วิธีการรวบรวมข้อมูล  
ผูว้ิจยัด าเนินการจดัเก็บขอ้มลูดงันี ้

3.1ศกึษาขอ้มลูความเป็นมาของกลองสะบดัชยัแบบประยกุตจ์ากงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง บทความทางวิชาการ หนงัสือ ต ารา 

3.2 สมัภาษณบ์คุคล และผูท่ี้มีสว่นเก่ียวขอ้งกบัความเป็นมาของกลองสะบดั
ชยัแบบประยกุตข์องครูค า กาไวย ์ประกอบดว้ย  

1. ผูท่ี้รว่มก่อตัง้คณะไวยเ์อรนั แสดงกลองสะบดัชยัคณะเดียวกันกับครู
ค า กาไวย ์และยงัคงถ่ายทอดวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์จ านวน 2 คน ไดแ้ก่  

(1) ป๋ันแกว้ ติปิน ผูร้ว่มก่อตัง้คณะไวยเ์อรณักบัครูค า กาไวย ์รบังาน
การแสดงรว่มกบัวงกลองสะบดัชยัคณะไวยเ์อรณัของครูค า กาไวย ์และสอนการแสดงกลองสะบดั
ชยั การแสดงพืน้เมือง ท่ีศนูยก์ารเรียนรูบ้า้นกลองสะบดัชยัพ่อครูค า กาไวย ์จนถึงปัจจุบนั อาศยั
อยูท่ี่หมูบ่า้นแพะขวาง บา้นเลขท่ี 103 หมู ่3 ต  าบลน า้แพร ่อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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(2) กอ้นแกว้ ใจแล รว่มก่อตัง้คณะไวยเ์อรณักบัครูค า กาไวย ์รบังาน
การแสดงรว่มกบัวงกลองสะบดัชยัคณะไวยเ์อรณัของครูค า กาไวย ์สอนการแสดงกลองสะบดัชยั
และการแสดงพืน้เมือง ท่ีศนูยก์ารเรียนรูบ้า้นกลองสะบดัชยัพ่อครูค า กาไวย ์จนถึงปัจจบุนั อาศยั
อยู่ ท่ีหมู่บ้านแพะขวาง บ้านเลขท่ี 103 หมู่ 3 ต  าบลน ้าแพร่ อ  าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
บา้นเลขท่ี 103 หมู ่3 ต  าบลน า้แพร ่อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

2. ครูและศิษย์ท่ีได้รับการถ่ายทอดวัฒนธรรมกลองสะบัดชัยแบบ
ประยกุตจ์ากครูค า กาไวย ์และยงัคงถ่ายทอดวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์จ านวน 11
คน ไดแ้ก่ 

(1) จันทร์ แก้วจิโน ข้าราชการบ านาญ อดีตรองผู้อ  านวยการ
นาฎศิลป์เชียงใหม่ สอนโขนและกลองสะบดัชยัแบบประยกุตร์ว่มกบัครูค า กาไวย ์อาศยัอยู่ท่ีบา้น
เลข 508 หมู ่3 ต าบลขีเ้หลก็ อ าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชียงใหม่ 

(2) สนั่น ธรรมธิ ลกูศษิยค์รูค า กาไวย ์รว่มท างานรว่มท ากิจกรรมตา่ง 
ๆ กับครูค า กาไวย ์เป็นนักวิชาการศึกษา ส านักส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ขา้ราชการบ านาญ 

(3) สมภพ เพ็ญจนัทร ์หวัหนา้สาขาศิลปดนตรแีละการแสดงพืน้บา้น 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สอนโขนและสอนกลองสะบัดชัยแบบประยุกตร์่วมกับครูค า กาไวย ์
อาศยัอยูท่ี่บา้นสนัคะยอม หมู ่3 ต าบลมะขามหลวง อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

(4) ธนวตัร ราชวงั ลกูศิษยค์รูค า กาไวย ์ประธานศนูยเ์รียนรูเ้ยาวชน
รกัถ่ิน นายกสมาคมกลองและศิลปะการแสดงลา้นนา ปัจจบุนัเป็นครูภมูิปัญญาพืน้บา้น วดัสว่าง
เพชร (หนองปลามนั) ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  อาศยัอยู่ท่ีบา้นเลขท่ี 100 
หมู ่2 ซอยบา้นหนองปลามนั ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชียงใหม่ 

(5) ปัน ศรีวิชัย รบังานการแสดงร่วมกับวงกลองสะบดัชัยคณะไวย์
เอรณัของครูค า กาไวย ์และสอนการแสดงกลองสะบดัชยัท่ีศนูยก์ารเรยีนรูบ้า้นกลองสะบดัชยัพ่อ
ครูค า กาไวย ์จนถึงปัจจุบนั อาชีพรบัจา้งทั่วไป อาศยัอยู่ท่ีบา้นเลขท่ี 44 หมู่ 3 หมู่บา้นแพะขวาง 
ต าบลน า้แพร ่ อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม ่

(6) บุญชมุ วงคค์  าอา้ย อาชีพท าสวนล าไย ฟ้อนร  า รบังานการแสดง
รว่มกบัวงกลองสะบดัชยัคณะไวยเ์อรนัของครูค า กาไวย ์และสอนการแสดงกลองสะบดัชยัท่ีศนูย์
การเรียนรูบ้า้นกลองสะบดัชยัพ่อครูค า กาไวย ์จนมาถึงปัจจุบนั อาศยัอยู่ท่ีบา้นเลขท่ี 151 หมู่ 3 
ต าบลน า้แพร ่อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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(7) วิภาวดี โปธา อาชีพรบัจา้ง ฟ้อนร  า รบังานการแสดงร่วมกับวง
กลองสะบดัชยัคณะไวยเ์อรนัของครูค า กาไวย ์และสอนการแสดงกลองสะบดัชยัท่ีศนูยก์ารเรยีนรู ้
บา้นกลองสะบดัชยัพ่อครูค า กาไวย ์จนมาถึงปัจจบุนั อาศยัอยู่ท่ีบา้นเลขท่ี 13 หมู่ 3 หมู่บา้นแพะ
ขวาง ต าบลน า้แพร ่อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

(8) รุ่งนภา มูนอินทร ์ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนวดัแม่แก่นนอ้ย 
อ าเภอสนัทราย จังหวดัเชียงใหม่ ส  านักงานการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 สอนกลอง
สะบดัชยัและฟ้อนดาบ 12 เล่มท่ีโรงเรียนวดัแม่แก่นนอ้ย และศนูยก์ารเรียนรูบ้า้นกลองสะบดัชยั
พอ่ครูค า กาไวย ์อาศยัอยูท่ี่ บา้นเลขท่ี 358 หมู ่5 บา้นสนัคะยอม อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

(9) ไพรินทร ์กาไวย ์บุตรชายคนท่ี 4 ของครูค า กาไวย ์เป็นประธาน
ศูนย์การเรียนรูบ้ ้านกลองสะบัดชัยพ่อครูค า กาไวย์ ศิลปินแห่งชาติปี  2535 ด ารงต าแหน่ง
ผูใ้หญ่บา้น และเป็นเจา้ของค่ายเพลงวิมานดินโปรโมชั่น เป็นนักรอ้ง นักแต่งเพลง อาศัยอยู่ท่ี 
บา้นเลขท่ี 186 หมู3่ ต าบลน า้แพร ่อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

(10) พรรณปพร หน่อตุ่น รบังานการแสดงรว่มกับวงกลองสะบดัชยั
คณะไวยเ์อรนัของครูค า กาไวย ์และสอนการแสดงกลองสะบัดชัยท่ีศูนยก์ารเรียนรูบ้า้นกลอง
สะบดัชยัพ่อครูค า กาไวย ์อาศยัอยู่ท่ีบา้นเลขท่ี 125 หมู่ 3 หมู่บา้นแพะขวาง ต าบลน า้แพร ่อ าเภอ
หางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

(11) สาธิต แสนยวง ปัจจุบนัรบัจา้งทั่วไป รบัการแสดงกลองสะบดั
ชยัและสอนกลองสะบดัชยัรว่มกบัป๋ันแกว้ ติปิน เข้ารว่มวงกลองสะบดัชยัคณะไวยเ์อรณักบัครูค า 
กาไวยต์ัง้แต่ 9 ขวบ โดยมีป๋ันแกว้ ติปิน (คณุปู่ ) น ามาเรียนกลองสะบดัชยักับครูค า กาไวย ์และ
เป็นสมาชิกคณะเทพประสิทธ์ิ อาศยัอยู่ท่ี บา้นเลขท่ี 57 หมู่ 9 ต าบลน า้แพร ่อ าเภอหางดง จงัหวดั
เชียงใหม่ 

3. ศิษยข์องครูท่ีไดร้บัถ่ายทอดกลองวฒันธรรมสะบดัชัยแบบประยุกต ์
ยงัคงถ่ายทอดวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์จ านวน 2 คน ไดแ้ก่ 

(1) สมพงษ์ ปลกูงา ขา้ราชการครู โรงเรยีนเทศบาลหางดงประชาคม
สร้างสรรค์ รับการถ่ายทอดการแสดงกลองสะบัดชัยแบบประยุกต์จาก จันทร์ แก้วจิโน  
(ลกูศิษยค์รูค า  กาไวย)์ เปิดบา้นสอนดนตรพีืน้เมืองและสอนกลองสะบดัชยัแบบประยกุตโ์ดยไม่มี
คา่ใชจ้่าย 

(2) พนัธการ สมวงศ ์รบัการถ่ายทอดการแสดงกลองสะบดัชยัแบบ
ประยกุตจ์ากจนัทร ์แกว้จิโน (ลกูศิษยค์รูค า กาไวย)์ ปัจจบุนัสอนเด็ก ๆ ท่ีวดัท่าใหมอ่ิ รบังานแสดง 
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และเขา้ร่วมการแข่งขนักลองสะบัดชัย อาศยัอยู่ท่ีบา้นเลขท่ี 37 หมู่ 9 ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

4. ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการแกะสลักพญานาคท่ีประกอบขา้งกลอง
สะบดัแบบประยกุตจ์ านวน 1 คน ไดแ้ก่ 

(1) เกรียงไกร กาไวย ์รบัจา้งทั่วไปและรบัจา้งแกะสลกัไม ้เคยช่วย
นายกยุ เชือ้จนัทราแกะสลกัพญานาคใหค้รูค า กาไวย ์อาศยัอยู่ท่ีบา้นเลขท่ี 15 หมู่ 4 หมู่บา้นแพะ
ขวาง ต าบลน า้แพร ่อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

5. ผูท่ี้มีสว่นสนบัสนุนวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์และอาศยั
อยูใ่นชมุชนหมูบ่า้นแพะขวาง ต าบลน า้แพร ่อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหมจ่ านวน 6 คน ไดแ้ก่ 

(1) เจรญิ ค ากอ้น รบัจา้งทั่วไป รว่มการแสดง (ตีโหม่ง) กลองสะบดั
ชยัแบบประยุกตก์ับคณะเอรณัฑวนั ในงานพิธีกรรมทางศาสนาของวดัเอรณัฑวนั และศนูยก์าร
เรียนรูบ้า้นกลองสะบดัชยัพ่อครูค า กาไวย ์อาศยัอยู่ท่ีบา้นเลขท่ี 157 หมู่ 4 ต  าบลน า้แพร ่อ าเภอ
หางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

(2) ร  าไพ เจรญิศิลป์ สนบัสนนุสนบัสนนุการท ากิจกรรมการแสดง 
กลองสะบดัชยัแบบประยุกต ์ศนูยก์ารเรียนรูบ้า้นกลองสะบดัชยัพ่อ

ครูค ามาโดยตลอด อาชีพขา้ราชการครูบ านาญ อาศยัอยู่ท่ีบา้นเลขท่ี 49 หมูท่ี่ 3 หมูบ่า้นแพะขวาง 
ต าบลน า้แพร ่อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

(3) ร  าจวน จักษุแก้ว สนับสนุนสนับสนุนการท ากิจกรรมการแสดง
กลองสะบัดชัยแบบประยุกต์ ศูนยก์ารเรียนรูบ้า้นกลองสะบัดชัยพ่อครูค ามาโดยตลอด อาชีพ
ขา้ราชการครูบ านาญ อาศยัอยู่ท่ีบา้นเลขท่ี 35 หมู่ท่ี 3 หมูบ่า้นแพะขวาง ต าบลน า้แพร ่อ าเภอหาง
ดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

(4) หม่ืนแก้ว โพธิธา ร่วมการแสดง (ตีโหม่ง) กลองสะบัดชัยแบบ
ประยกุตก์บัคณะเอรณัฑวนั ในงานพิธีกรรมทางศาสนาของวดัเอรณัฑวนั และศนูยก์ารเรยีนรูบ้า้น
กลองสะบดัชัย พ่อครูค า กาไวย์ อาชีพรบัจา้งทั่วไป อาศยัอยู่ท่ีบา้นเลขท่ี 40 หมู่บา้นแพะขวาง 
ต าบลน า้แพร ่อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

(5) อนุสรณ์ เจริญศิลป์ สนับสนุนการท ากิจกรรมการแสดงกลอง
สะบดัชยัแบบประยกุตข์องศนูยก์ารเรยีนรูบ้า้นกลองสะบดัชยัพ่อครูค ามาโดยตลอด อาชีพท าธุรกิจ
สว่นตวั และมีเครื่องมือหนกัไวร้บัจา้งในการท างาน เช่น รถไถ รถขนดิน รถขดุแมคโคร อาศยัอยู่ท่ี
บา้นเลขท่ี 49  หมูท่ี่ 3 หมูบ่า้นแพะขวาง ต าบลน า้แพร ่อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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3.3 ประมวลข้อมูลเพื่อสรุปประเด็นในการศึกษาความเป็นมาของกลอง
สะบดัชยัแบบประยกุต ์ 

ส่วนที ่2 ศกึษาปัจจยัทีท่ าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมกลองสะบัดชัยแบบ
ประยุกต ์และศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมกลองสะบัดชัยแบบ
ประยุกตท์ีมี่ตอ่ชุมชน 

โดยเป็นการมุ่งศึกษาปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงของวฒันธรรมกลองสะบดัชัย
แบบประยกุต ์และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยุกตท่ี์มีต่อ
ชุมชน จากผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับกลองสะบดัชยัแบบประยุกตข์องครูค า กาไวย ์ประกอบดว้ย ผูท่ี้รว่ม
ก่อตัง้และแสดงกลองสะบดัชยัคณะเดียวกนักบัครูค า กาไวย ์ ครู ศิษยท่ี์ไดร้บัการสอนจากครูค า 
กาไวยท่ี์ถ่ายทอดกลองสะบดัชัยแบบประยุกต ์และผูท่ี้ใหข้อ้มูลเก่ียวกับการสรา้งส่วนประกอบ
กลองสะบดัชยั โดยเนน้ผลท่ีเกิดขึน้ คือ 

1.ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงของวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์
2.ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมกลองสะบัดชัยแบบประยุกตท่ี์มีต่อ

ชมุชน 
1. แหล่งข้อมูล 

1.1 เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งโดยศึกษาคน้ควา้จาก ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย           
ศรีนครนิทรวิโรฒ ส านกัหอสมดุมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ หอ้งสมดุวิทยาลยันาฎศิลป์เชียงใหม่ และ
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ บา้นครูค า กาไวย ์( ต าบลแพะขวาง อ าเภอหางดง 
จงัหวดัเชียงใหม)่ 

1.2 บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัครูค า กาไวย ์เนน้การใหข้อ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการ
เปลี่ยนแปลงของวฒันธรรมกลองสะบัดชัยแบบประยุกต  ์และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
วฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุตท่ี์มีตอ่ชมุชน 
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ตาราง 3 บคุคลผูท่ี้มีสว่นเก่ียวขอ้ง 

บุคคลผู้ทีมี่ส่วนเกีย่วข้อง จ านวน (คน) 

ผูท่ี้รว่มก่อตัง้และแสดงกลองสะบดัชยักบัครูค า กาไวย ์   และ

ถ่ายทอดกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์

2 

ครูและศิษยท่ี์ไดร้บัการสอนจากครูค า กาไวย ์และถ่ายทอดกลอง

สะบดัชยัแบบประยกุต ์

5 

ศิษยข์องครูท่ีถ่ายทอดกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์ 3 

ผูท่ี้ใหข้อ้มลูเก่ียวกบัการสรา้งสว่นประกอบกลองสะบดัชยั 2 

ผูส้นบัสนนุท่ีอยูใ่นชมุชน 5 

 
1.3 อุปกรณป์ระกอบการแสดงของครูค า กาไวย ์และของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ กลอง

สะบดัชยัแบบประยกุต ์กลองสะบดัชยัแบบโบราณ ฆอ้ง ฉาบ ไมค้อ้น อปุกรณท์ ากลองสะบดัชยั        
แบบประยกุต ์

2.วิธีการรวบรวมข้อมูล 
2.1 ใชว้ิธีวิเคราะหเ์อกสาร (content analisis) และสรุปประมวลผล 
2.2 ใชว้ิธีการสมัภาษณ ์

3.การวิเคราะหข้์อมูล 
ในการวิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัไดน้  าขอ้มูลจากแหล่งต่าง  ๆ มาจดัหมวดหมู่พรอ้มทัง้

ตรวจสอบความสอดคลอ้งขอ้มลูเพื่อยืนยนัความน่าเช่ือถือและสรุปผลโดยแบง่เป็น 3 ช่วง 
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ตาราง 4 ช่วงเวลาของการศกึษาวิเคราะหว์ฒันธรรมกลองสะบดัชยั ครูค า กาไวย ์

การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมกลองสะบัดชัยของครูค า กาไวย ์
ล าดบัช่วง ช่วงระยะเวลา (พ.ศ) ลักษณะการด าเนินชวีิต 

1 2508-2517 น าเสนอช่วง เขา้การประกวดการแสดงพืน้เมือง 
ณ พทุธสถาน จงัหวดัเชียงใหม ่พ.ศ. 2508 ไดร้บั
รางวลัท่ี 1 

2 2518-2536 น าเสนอช่วง อาย ุ42 ปี ครูค า กาไวยเ์ขา้ท างาน
ในต าแหน่งลกูจา้งชั่วคราว โรงเรยีนนาฏศลิป
เชียงใหม ่

3 2537-2557 น าเสนอช่วงอาย ุ60 ปี ครูค า กาไวย ์
(เกษียณอาย)ุ จนถึง พ.ศ. 2557 (เสียชีวิต) 
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ทรรศนะแรกไดแ้สดงทรรศนะไวว้่า กลองสะบดัชยัเป็นกลองท่ีอยู่คู่ลา้นนา
แต่ดัง้เดิมมานาน โดยใชข้อ้มูลท่ีเกิดจากการรวบรวมหลกัฐานในวรรณกรรมต่างๆ
ของภาคเหนือท่ีปรากฏใหเ้ห็น เช่น  ในต านานพืน้เมืองเชียงใหม่ฉบบัวดัพระงามผกูท่ี 
2  วรรณกรรมไทเขินเรื่องเจ้าบุญหลงผูกท่ี 5 วรรณกรรมเรื่องอุสสาบารสผูกท่ี 1 
วรรณกรรมประเภทคร่าวซอเรื่องหงสห์ินท่ีแต่งโดยเจา้สรุิยวงศ ์เป็นตน้ วรรณกรรม
เหล่านี ้แสดงถึงความเป็นมาของกลองสะบัดชัยว่า กลองสะบัดชัยจะตั้งอยู่บน
หอกลองในคุม้ของเจา้เมือง (แต่ละเมืองจะมีกลองสะบดัชยั 1 ชดุ) ท าใหมี้เจา้เมืองมี
ความผกูพนักบักลอง เม่ือเจา้เมืองถูกลดอ านาจจนหมด กลองสะบดัชยัท่ีเคยอยู่ใน
คุม้ของเจา้เมืองตอ้งเปลี่ยนท่ีอยู่ใหม่ ดว้ยกลองสะบัดชัยถือว่าเป็นของสงูจึงน ามา
ถวายท่ีวดั เมื่อกลองสะบดัชยัเขา้มาอยู่ในวดั ทางวดัไดใ้ชตี้เพ่ือบอกสญัญาณของวดั
ในเรื่องของข่าวหรือเตือนเหตุต่างๆกับชุมชน  การเปลี่ยนบทบาทการตีของกลอง
สะบดัชยัจากท่ีอยู่ในคุม้ของเจา้เมืองมาอยู่ในวดัท าใหมี้คือตีเพ่ือถวายเป็นพทุธบูชา 
ท าใหมี้ช่ือเรยีกใหมว่า่ กลองปชูา (อา่นวา่ ก๋องปู๋ จา)  

บทที ่4 
ผลการวเิคราะหข้์อมูล 

ผลการศึกษาวฒันธรรมกลองสะบดัชัยแบบประยุกต ์: กรณีศึกษา ครูค า กาไวย ์ซึ่งมี
วตัถุประสงคห์ลกัในการสืบคน้ความเป็นมาของกลองสะบดัชยัแบบประยุกต ์ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิด
รวมทัง้ผลกระทบของวฒันธรรมกลองสะบดัชัยแบบประยุกต ์ผูว้ิจัยศึกษาขอ้มูลทัง้จากเอกสาร 
จากบุคคล และจากอุปกรณ์การสอน ปรากฏผลของการศึกษาโดยน าเสนอเป็น 3 ประเด็นตาม
วตัถปุระสงคด์งันี ้

1. ผลการศกึษาความเป็นมาของกลองสะบัดชัยแบบประยุกต ์  
จดุเริม่ตน้ของการเปลี่ยนแปลง  

1.กลองสะบดัชยัในภาคเหนือ 
ในภาคเหนือมีการเล่นกลองสะบัดชัยกันอย่างแพร่หลายในหลายจังหวดั เช่น 

เชียงรายเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง แพร่ น่าน เป็นตน้ และท่ีนิยมเล่นกันมากคือ จังหวัด
เชียงใหม่ แตต่น้ก าเนินของกลองสะบดัชยัไม่มีหลกัฐานท่ีแน่ชดัมายืนยนัว่าเป็นกลองพืน้เมืองของ
ภาคเหนือท่ีมีมาแตเ่ดิม มีเพียงการแสดงทรรศนะไวด้งันี ้

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ภาพประกอบ 4 ทรรศนะความเป็นมาของกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์

ทรรศนะแรก 
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ภาพประกอบ 5 ทรรศนะความเป็นมาของกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์

 
 
 

 
 

 

ภาพประกอบ 6 ทรรศนะความเป็นมาของกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์

 
 
 
 

 

ทรรศนะท่ีสอง 

ทรรศนะท่ีสองแสดงไดท้รรศนะไวว้่า กลองสะบัดชัยไม่ใช่วฒันธรรม
การละเล่นของชาวลา้นนา แต่เป็นการละเล่นของชาวพม่าเม่ือครัง้ท่ีเขา้มายึด
ครองแผ่นดินมาอย่างยาวนาน (ตัง้แต่ พ.ศ. 2101-2317) ไดน้ าการละเล่นของ
ตนเขา้มาเผยแพรท่ี่ลา้นนาดว้ยความเคารพบชูา เม่ือมีการประยกุตท์า่ตีกลองที่
ใชอ้วยัวะในส่วนตา่งๆของรา่งกายโดยเฉพาะการใชเ้ข่า เทา้ ซึ่งเป็นอวยัวะท่ีต ่า
กว่าเอวสัมผัสหน้ากลองโดยตรงจึงท าใหก้ลุ่มนีไ้ม่เห็นดว้ย เพราะถือว่าเป็น
กลองเป็นของศกัดิส์ทิธ์ิและบทเพลงท่ีใชใ้นการบรรเลงลว้นแตเ่ป็นเพลงเก่ียวกบั
พุทธศาสนา ท าใหก้ารสืบทอดวฒันธรรมกลองสะบดัชยัดว้ยการตีแบบสมัผสั
หนา้กลองเป็นสิ่งท่ีเห็นแลว้เกิดความไม่สบายใจ และกระทบกระเทือนจิตใจของ
ครูเพลงดัง้เดิมเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากเห็นว่าเป็นการสืบทอดการตีกลองสะบดั
ชยัแบบผิดๆ  
 

ทรรศนะท่ีสาม 

ทรรศนะท่ีสามไดแ้สดงทรรศนะไวว้่า ท่ีกลองสะบดัชยัไดถ้กูเปลี่ยนท่ี
อยูใ่หม่จากผูท่ี้มีอ านาจปกครองบา้นเมืองในพืน้ท่ีอาณาจกัรอนัยิ่งใหญ่ มายงั
ผูท่ี้มีอ านาจปกครองศาสนาในพืน้ท่ีของศาสนาจกัร เป็นเพียงความเขา้ใจท่ีได้
วิเคราะหจ์ากหลกัฐานทางเอกสารหรอืจากวตัถ ุหากศกึษาจากหลกัฐานในวดั
ทางภาคเหนือก็จะพบว่า แต่ละวดัมีหอกลองท่ีมีกลองสะบดัชยัในวดัมานาน 
ซึ่งเราสามารถบอกไดว้่า กลองสะบัดชัยไม่ไดถู้กยา้ยมาจากท่ีไหน แต่เป็น
กลองท่ีแตล่ะวดัในภาคเหนือมีอยูใ่นวดัเพ่ือใชใ้นกิจกรรมทางศาสนาพทุธ  
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2. การเปลี่ยนแปลงการตีกลองสะบดัชยั 
การเปลี่ยนแปลงการตีกลองสะบัดชัยมีพืน้ฐานมาจากกลองชัยยะมงคลหรือ

กลองสะบัดชัยแบบโบราณ  ท่ีมานพ ยาระณะ (เสียชีวิต) ศิลปินแห่งชาติ  ปี  2548 สาขา
ศิลปะการแสดง (การแสดงพืน้บา้น-ช่างฟ้อน) ท่ีสืบทอดการตีแบบดัง้เดิม และเป็นเพียงผูเ้ดียวท่ี
รกัษาการตีไวเ้หมือนเม่ือครัง้ท่ีไดร้บัการถ่ายทอดมา ลกัษณะการตีนัน้จะขึน้อยู่กับบทเพลงของ
กลองท่ีมีอยู ่3 เพลง คือ เพลงออกศกึ เพลงชนะศกึ และเพลงแปดหมื่นสี่พนัพระธรรมขนัธ ์เม่ือครัง้
ท่ีอรดี อินทรค์ง (2552, น.87)  ศึกษากลอง  สะบดัชัย:จินตกรรมอตัลกัษณ์ลา้นนาของคนเมือง
เชียงใหม ่ไดก้ลา่วถึงมานพ ยาระณะท่ีถ่ายทอดการ     ตีกลองชยัยะมงคลหรอืกลองสะบดัชยัแบบ
โบราณไวว้า่ 

 
เม่ือตีกลองคล่องแลว้ พ่อครูจึงจะสอนท่าเดินให ้เรียกท่านีว้่า “ย่างสามขุม” เพ่ือ

เคลื่อนตวัไปตีท่ีลกูตบุ และในการเดินเพลงทกุเพลงจะใชล้กัษณะการเดินแบบเดียวนีก้นัจน
จบ โดยระหว่างท่ีเดินจะมีการ”ห่มตวั” หรือขย่มตวัเบาๆ ไปตามจงัหวะเพลงเดียวกนั พ่อครู
พนัและลกูศิษยห์ลายคนกล่าวตรงกันว่า ลีลาการตีกลองแบบคนเมือง ดูกันท่ีการ “ห่มตวั” 
ซึ่งจะมีความนุ่มนวล พลิว้ไหว ต่างจากการโยกตัวของศิลปะการแสดงพืน้บา้นภาคอ่ืน ๆ 
ดว้ย เช่น ท่ากวางเหลียวหลงั ท่าเสือลากหาง ท่าโหยงเหยง เป็นตน้ เม่ือเริ่มคุน้เคยกบัการตี
กลองและท่าเดินต่าง ๆ แลว้ พ่อครูจะสอนท่าไหวค้รู ประกอบดว้ยการตบมะผาบและฟ้อน
ออ้นกลอง ซึ่งแต่ละกระบวนท่านอกจากจะเป็นการแสดงความเคารพครูบาอาจารยแ์ลว้ ยงั
ถือเป็นการฟ้อนเพ่ือถวายเป็นพทุธบชูาดว้ย เพราะทกุท่าลว้นมีความหมายท่ีสมัพนัธก์บัพทุธ
ศาสนา     

 
การตีกลองชัยยะมงคลหรือกลองสะบัดชัยแบบโบราณของมานพ ยาระณะ 

แสดงความแตกต่างลกัษณะการตีกลองชยัยะมงคลหรือกลองสะบดัชยัแบบโบราณตามบทเพลง
ไดด้งันี ้
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ตาราง 5 แสดงความแตกตา่งลกัษณะการตีกลองชยัยะมงคลหรอืกลองสะบดัชยัแบบโบราณตาม
บทเพลง 

การตกีลองชัยยะมงคลหรือกลองสะบัดชัยแบบโบราณ 

เพลงออกศึก เพลงชนะศึก 
เพลงแปดหม่ืนส่ีพนัพระ

ธรรมขันธ ์
ใชไ้มแ้จ่ม(ไมแ้สะ) ตีขดัจงัหวะกับไม้
คอ้น  

ใชไ้มค้อ้นตีกลองทัง้สองขา้ง  ใชไ้มค้อ้นไมเ้ดียวในการตีกลอง 

จงัหวะคอ่นขา้งเรว็ จงัหวะชา้ๆ มีความหนกัแน่น เริม่ดว้ยจงัหวะชา้ ๆไปเรื่อย ๆ 
ดว้ยความหนกัแน่น แลว้คอ่ยเรง่
จงัหวะใหเ้รว็ขึน้ แตไ่มเ่รว็เทา่
เพลงชนะศกึ 

ไหวค้รูดว้ยการตบมะผาบ และฟ้อน
ออ้มกลอง 

ไหวค้รูดว้ยการตบมะผาบ และฟ้อน
ออ้มกลอง 

ไหวค้รูดว้ยการตบมะผาบ และ
ฟอ้นออ้มกลอง 

ทา่เดินจะเดินแบบยา่งสามขมุ 
ระหวา่งเดินจะหม่ตวั(ขยม่ตวัไปตาม
จงัหวะ) ในขณะท่ีเดินจะใสล่ีลา
ทา่ทางประกอบ เช่น ทา่กวางเหลียว
หลงั ทา่เสือลากหาง ทา่โหยงเหยง 
เป็นตน้ ท่าทางประกอบ ตา่งๆไมอ่อก
ลีลามากนกั 
 

ทา่เดินจะเดินแบบยา่งสามขมุ 
ระหวา่งเดินจะหม่ตวั (ขยม่ตวัไป
ตามจงัหวะ) ออกลีลาไดเ้ตม็ท่ีโดย
ใชอ้วยัวะในสว่นตา่งๆของรา่งกาย
แสดงทา่ทางเป็นอาวธุ  

กา้วขาไปมาอยูห่นา้กลอง ไม่มี
ลีลา 

ไมใ่หอ้วยัวะในรา่งกายสมัผสัหนา้
กลอง 

ไมใ่หอ้วยัวะในรา่งกายสมัผสัหนา้
กลอง 

ไมใ่หอ้วยัวะในรา่งกายสมัผสั
หนา้กลอง 

ลกูศิษยส์ามารถตีได ้ ลกูศิษยส์ามารถตีได ้ มานพ ยาระณะ เป็นผูตี้ดว้ย
ตนเองทกุ 

ลกูศิษยส์ามารถตีได ้ ลกูศิษยส์ามารถตีได ้ หากไมไ่ดร้บัอนญุาตจากมานพ 
ยาระณะหา้มตีโดยเดด็ขาด 
 

 
หมายเหต ุท่าไหวค้รูถือเป็นการฟอ้นเพื่อถวายเป็นพทุธบชูา เพราะมีความหมายท่ีสมัพนัธก์บัพทุธ
ศาสนา  
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ต่อมากลองสะบดัชยัแบบโบราณไดมี้การปรบักลองเหลือเพียงกลองใบใหญ่ใบ
เดียว ตดัลกูตบุออก เรียกว่า กลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์ท่ีมีครูค า กาไวยเ์ป็นผูร้เิริ่มในการตีท่ีใช้
เพลงเพลงชนะศกึ หรอืเพลงสะบดัชยั เป็นเพลงเดียวในการตีกลอง โดยแบง่ออกเป็น 2 จงัหวะ คือ
จงัหวะชา้ และจงัหวะเรว็ ซึง่จะตีจงัหวะชา้ติดตอ่กบัจงัหวะเรว็ เริม่จากจงัหวะชา้ไปจงัหวะท่ีเรว็ขึน้ 
ในจงัหวะชา้ครูค า กาไวยจ์ะตีกลองดว้ยลีลาท่ีคอ่ย ๆ เปลี่ยนท่าไปตามจงัหวะท่ีไม่เรว็   

3. การปรบักลองสะบดัชยั  
ในปี พ.ศ. 2503 มนตร ีตราโมท (2503, น. 39) ไดเ้ขียนถึงกลองสะบดัชยัเม่ือครัง้

ด  ารงต าแหน่งศลิปินเอก กองการสงัคีต กรมศิลปากรไว ้2 แบบ โดยสรุปตามตารางไดด้งันี ้
ตาราง 6 กลองสะบดัชยัแบบท่ี 1 
 

กลองสะบดัชยัแบบท่ี 1  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7 กลองสะบดัชยั 
 
ท่ีมา: กรมศลิปากร. สมบตัิศิลปะ
จากบรเิวณเข่ือนภมูิพล. (2503, น. 
39) 
 

-มีรูปรา่งคลา้ยเขียง ขึน้หนงั 2 หนา้  
-ตัวกลองกรึงด้วยหมุด(แส้) มีหมุดท่ีกรึงหนังปล่อยเหลือยาว
ออกมามากๆ  
-ชุดหนึ่งมี 3 ลูก ลูกใหญ่ 1 ลูก หน้ากวา้งประมาณ 50 ซม. มีหู
ระวิง 2 หอูยู่ดา้นบน ส าหรบัรอ้ยไมเ้ป็นคานใหค้นหามหวัทา้ย ลกู
เล็ก 2 ลูกยาวเท่ากับลูกใหญ่คือ ประมาณ 18 ซม. แต่หนา้กวา้ง
ประมาณ 24 ซม.ทัง้ 2 ลกู  
-กลองทัง้ 3 ลกูผกูกรงึติดกนัเอาลกูใหญ่ไวบ้น ลกูเล็ก 2 ลกูคูก่นัอยู่
ขา้งลา่ง  
-ลกูใหญ่ตีดว้ยไมเ้ป็นท่อนอย่างไมต้ีกลองทดั ลกูเล็กตีดว้ยไม ้ซึ่ง
ฉีกปลายแยกออกเป็นอนัๆอยา่งนิว้มือ เหมือนกบัไมป้ิ้งขา้วเกรยีบ 
-ตวักลองซึง่ท าดว้ยไมย้าวประมาณ 18 ซม.  
-การบรรเลงจะมีฆอ้งโหม่งอีก 1 เป็นเครือ่งก ากบัจงัหวะ 
-เวลาบรรเลงเสียงจะดัง “แซะมง” หรือ “แซะตึง้”แล้วแต่จะฟัง
ทางดา้นฆ้องโหม่งหรือกลองลูกใหญ่ เสียงดังแซะ คือ เสียงของ
กลองลกูเล็ก (ซึง่ตีขดัจงัหวะดว้ยไมท่ี้แผ่ออกอยา่งนิว้มือ)  
เสยีงมง คือ เสียงฆอ้งโหม่ง 
เสยีงตึง้ คือ เสียงกลองลกูใหญ่ 
-เขา้ใจวา่แบบท่ี 1 คงจะเป็นของท่ีใชท้ั่วไปเป็นสามญั 
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ตาราง 7 รูปรา่งกลองสะบดัชยัแบบท่ี 2 

กลองสะบดัชยัแบบท่ี 2 

 

 
 

ภาพประกอบ 8 กลองสะบดัชยั 
 

ท่ีมา : กรมศิลปากร. สมบตัศิิลปะจ 
บรเิวณเข่ือนภมูิพล(2503, น. 71) 

หมดุท่ีกรงึหนงัตดัเรยีบรอ้ย  
-ชดุหนึ่งมี 2 ลกู ใหญ่ลกูหนึ่งเลก็ลกูหนึ่ง 
-มีหแูขวนกบัไมค้านเรยีงกนั (มีฆอ้งโหมง่ดว้ย) 
-เรียงให้กลองเล็กอยู่หน้า ถัดไปเป็นกลองลูกใหญ่ แลว้จึง
ถึงโฃฆอ้งโหมง่ 
-ไมส้  าหรบัตีเหมือนกันทัง้กลองเล็กและกลองใหญ่เขา้ใจว่า
แบบแรก(กลอง 3 ลูก) คงจะเป็นของท่ีใช้ทั่วไปเป็นสามัญ 
และแบบหลัง(กลอง 2 ลูก) จะเป็นของหลวงท่ีใช้ภายใน
พระราชฐาน กลองสะบดัชยันีส้  าหรบับรรเลงประกอบการร  า
อวด “เชิง” ในการใชอ้าวธุตอ่สูก้นั ผูร้  าถือดาบ 2 มือบา้ง หอก
มือหนึ่งกบัดาบมือหนึ่งบา้ง แลว้ก็ร  าเขา้ประหตัประหารและ
ปิดป้องกันตามความสามารถ กลองนีอ้าจช่ือว่า “สมตัถชยั” 
ก็ได ้ในการขุดคน้ท่ีวดัเจดียส์ูง ไดพ้บกลองสะบดัชัยจ าลอง
ท าดว้ยส าริดดว้ย ถูกขุดพบในวดัเจดียส์ูง ต าบลบา้นหลวง 
อ าเภอฮอด จังหวดัเชียงใหม่นัน้ หนา้กลองตรงึดว้ยหมุดตดั
เรียบ มีคานหามกลองและฆอ้งรวมกนั ไดแ้ก่ กลองสองหนา้
เล็ก 1 ลกู กลองสองหนา้ขนาดใหญ่ 1 ลกู ฆอ้งท่ีมีหนา้กวา้ง
พอๆกบักลองใบใหญ่อีก 1 ใบและไมต้ีอีก 3 อนั 

 
จากท่ีเช่ือกนัว่ากลองสะบดัชยัเดิมนัน้ไม่ไดอ้ยู่ในวดัมาก่อน แต่เม่ือเขา้มาอยู่ใน

วดัท าใหมี้บทบาทท่ีเก่ียวกบัศาสนาเป็นการตีเพื่อพุทธบูชา มีช่ือเรียกว่า กลองชยั กลองนนัทเภร ี
หรอืมกัจะเรยีกกนัวา่ กลองชยัยะมงคล 

กลองชัยยะมงคลไดถู้กน าไปแขวนไวห้รือวางบนแท่นท่ีหอกลอง และใชต้ีบอก
สญัญาณต่างๆของทางวดัท่ีตอ้งการสื่อสารกบัคนในชมุชน โดยกลองชยัยะมงคลจะมีลกูตบุอยู่ท่ี
ดา้นซา้ยของกลองตัง้ (แม่กลองหรอืกลองใหญ่)  
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สว่นกลองปชูามีลกูตบุอยู่ดา้นขวามือของกลองตัง้ ซึง่กลองทัง้สองแบบนีว้ดับาง
แห่งจะน าไปติดตัง้ไวใ้นหอกลองโดยน าไปแขวนไวห้รือวางบนแท่น ประกอบดว้ย แม่กลอง 1 ใบ 
และกลองลกูตบุขนาดเล็กในลกัษณะเดียวกนัอีก 3 ใบ เป็นกลอง 2 หนา้ท าจากไมเ้นือ้แข็ง เช่น ไม้
เต็ง ไมร้งั เจาะตรงกลางใหก้ลวงหุม้หนา้กลองดว้ยหนงัววั หนงักวาง ทัง้ 2 ดา้น เจาะรูรอบๆตอก
สลกัดว้ยไมไ้ผ่หรือไมเ้นือ้แข็งยึดดว้ยเชือกหนงัใหห้นงักับตวักลองตึง เม่ือถูกน าออกมาจดัแสดง
นอกวดัและไดมี้การเปลี่ยนแปลงไปตามลกัษณะการใชง้าน โดยท าการย่อสว่นของกลองใหเ้ล็กลง
แลว้น ากลองมาใส่คานหามเรียงล าดบัโดยใหก้ลองตัง้อยู่ทางซา้ยมือของผูต้ี และน าลกูตบุท่ีสาม
ใบเรียงซอ้นกนัดา้นขวามือ โดยใหค้นหามซา้ยขวาสองคนสะดวกต่อการเคลื่อนยา้ย ต่อมาตดัลกู
ตบุออกจากคานหามเหลือเพียงกลองตัง้ใบเดียวยิ่งท าใหข้นยา้ยง่ายขึน้ ซึ่งพรประพิตร ์เผ่าสวสัดิ ์
(2562, น.37) กลา่วถึงกลองปชูาไว่วา่ “การตีกลองปจูาเป็นพทุธบชูาของชาวเมืองและชาวลา้นนา  
แทบทุกวดัในจงัหวดัน่านมีหอกลองปูจา กลองปูจาตีโดยพระสงฆแ์ละฆราวาสผูช้ายเท่านัน้บน
หอกลอง อาจมีการเคลื่อนยา้ยกลองปูจาลงจากหอกลองเพื่อท าการแสดงในโอกาสพิเศษ ทั้งนี ้
ประเพณีการตีกลองปจูานัน้ใชใ้นพิธีกรรมทางศาสนาเฉพาะวนัโกนเพื่อเป็นการบชูาพระพทุธ พระ
ธรรม พระสงฆแ์ละเพื่อเป็นสญัญาณบอกใหท้ราบวา่รุง่ขึน้เป็นวนัพระ” 

4. แนวคดิของกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์ 
4.1 การตีกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์

การตีกลองสะบดัชัยแบบประยุกตท่ี์ครูค า กาไวยค์ิดคน้มีพืน้ฐานมาจากท่ี
แอบดูการฝึกซอ้มกลองของวดัเอรณัฑวนั (บา้นแพะขวาง ต าบลน า้แพร่ อ  าเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่) ซึง่เป็นลีลาการตีไม่โลดโผน คอ่ยๆตีไปเรือ่ยๆ ออกท่าทางโดยใชอ้วยัวะตา่งๆในรา่งกาย
ตีกลองใหด้คูลา้ยเหมือนการตีลงไปบนกลองจรงิๆ เช่น ก าป้ัน ศอก เข่า หวั บ่า ไหล่ เม่ือครูค า กา
ไวยไ์ดร้บัคดัเลือกเป็นคนตีกลองประจ าวดัเอรณัฑวนัไดมี้แนวคิดอยากใหก้ารแสดงกลองสะบดัชยั
มีความสนุกสนานเลยคิดคน้การตีกลองสะบัดชัยใหโ้ลดโผนเรา้ใจมากกว่าแบบเดิม จึงฝึกฝน
ตนเองออกท่าทางโดยใชอ้วยัวะตา่งๆของรา่งกาย เช่น หวั เข่า ศอก และเทา้ในท่าจระเขฟ้าดหางตี
ลงบนหนา้กลองจรงิ ตอ่มาครูค า กาไวยไ์ดน้  าคณะไวยเ์อรณัเขา้ประกวดแข่งขนัการแสดงพืน้บา้น
ของลา้นนาท่ีพทุธสถาน อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชอ้วยัวะของรา่งกายไม่ว่าจะเป็น ศอก 
เข่า มือ และเทา้ (ในท่าจระเขฟ้าดหาง) ตีลงหนา้กลองสลบักบัการตีดว้ยไมค้อ้นท่ีฝึกฝนมาตาม
แนวคิดของตน การแสดงในวนันัน้ท่ีท าใหผู้ด้เูกิดความตื่นเตน้มีความเรา้ใจ และช่ืนชอบติดตาม
การแสดงจนจบ ผลปรากฏว่าไดร้บัรางวัลท่ี 1 หลังจากการประกวนการตีกลองสะบัดชัยตาม
แนวคิดนีไ้ดร้บัความนิยม ท าใหมี้คนมาสมคัรเป็นลกูศิษยจ์ านวนมาก ซึ่งแสดงการเปลี่ยนแปลง
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การตีกลองสะบดัชยัแบบวดัเอรณัฑวนั (ก่อน พ.ศ.2508) และแบบประยกุต(์หลงั พ.ศ.2508) ได้
ดงันี ้

ตาราง 8 แสดงการเปลี่ยนแปลงการตีกลองสะบดัชยัแบบวดัเอรณัฑวนัก่อน พ.ศ. 2508 และกลอง
สะบดัชยัแบบประยกุต ์หลงั พ.ศ.2508 

การเปล่ียนแปลงการตกีลองสะบัดชัยแบบวัดเอรัณฑวันและกลองสะบัดชัยแบบประยุกต ์
การตกีลองสะบัดชัยแบบวัดเอรัณฑวัน 

ก่อน พ.ศ.2508 
การตกีลองสะบัดชัยแบบประยุกต ์

หลัง พ.ศ.2508 
เป็นลีลาการตีท่ีไม่โลดโผน        เป็นลีลาท่ีสนกุสนาน โลดโผนเรา้ใจ         
ใช้ไม้ค้อนตีกลองขึน้ลงตามจังหวะของฉาบ
และและโหม่ง เม่ือได้จังหวะเริ่มตีตรงกับ
จงัหวะของฉาบก่อน ตีขึน้หรอืตีลงก่อนได ้และ
เปลี่ยน 
แขนตีไดต้ามความตอ้งการ 

     ใชไ้มค้อ้นตีกลองขึน้ลงตามจังหวะของฉาบ
และ 
     และโหมง่ โดยใชแ้ขนขวาเริม่ตีลงตรงจงัหวะ 
     ของฉาบและตีขึ ้นตรงจังหวะโหม่ง  แต่ มี
จงัหวะ 
     ตีซา้ยและขวาตรงขอบกลองเพิ่มขึน้มาอีก  
     2 จงัหวะ ทัง้หมดเรยีกวา่ท่าเช่ือมท่ีจะตีท่า 
      ตอ่ไป 

เป็นการตีจงัหวะชา้เพียงอยา่งเดียว       เป็นการตีจงัหวะชา้เพียงในช่วงแรก และตี  
      จงัหวะเรว็ในช่วงหลงั 

ใช้ไม้ค้อนตีกลอง (ไม้ท่ีมีลักษณะกลมยาว
ประมาณ 1 ฟตุ ไม่หุม้ปลายดา้ม)  

      ใชไ้มค้อ้นตีกลอง (ไมท่ี้มีลกัษณะกลม 
       ยาวประมาณ 1 ฟตุ หุม้ปลายดา้ม) 

ออกท่าทางโดยใชอ้วยัวะตา่งๆในรา่งกาย 
ตีกลอง เช่น ใชก้ าป้ัน ศอก เข่า หวั 

       ออกท่าทางโดยใชอ้วยัวะตา่งๆใน 
       รา่งกายตีกลอง เช่น ก าป้ัน ศอก เข่า หวั    
       และเทา้ 

ไม่ตีลงบนหนา้กลอง แตเ่ป็นการ 
ออกท่าทางดคูลา้ยเหมือน 
ตีลงบนกลองจรงิ ๆ 

       ตีลงบนหนา้กลองจรงิๆ โดยใชอ้วยัวะตา่งๆ   
       ของรา่งกาย 
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4.2 บทเพลงการตีกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์
ครูค า กาไวยมี์ความคิดว่าการใชอ้วยัวะของรา่งกายตีลงบนกลองจรงิ เพื่อให้

คนดเูกิดความรูส้กึตื่นเตน้ มีใจจดจ่อกบัการเปลี่ยท่าตีกลองและติดตามดจูนจบการแสดง ดว้ยการ
ตีจงัหวะชา้ก่อนและจบดว้ยจงัหวะเร็ว ต่อมาไดต้ีเป็นท านองเพลงสะบดัชยัหรือเพลงชนะศึกเป็น 
โดยแบ่งออกเป็นจงัหวะชา้และจงัหวะเรว็ ผูต้ีกลองจะตีจากจงัหวะชา้ไปจงัหวะเรว็ติดต่อกนั ส่วน
ในการตีกลองจงัหวะชา้ผูต้ีกลองจะแสดงลีลาท่าทางดว้ยความประณีต ท่วงท่าชดัเจนใหเ้ห็นถึง
ความงดงามของท่าแตล่ะท่า เม่ือขึน้จงัหวะเรว็การแสดงเปลี่ยนทนัที ผูต้ีกลองจะแสดงลีลาท่าทาง
ดว้ยท่วงท่าท่ีคกึคกั รวดเรว็ แสดงใหเ้ห็นถึงพลงัของผูช้าย โดยในช่วงแรกจะตีในจงัหวะชา้ เรยีกว่า
เพลงชา้ ช่วงหลงัจะตีใหเ้รว็ขึน้ เรียกว่า เพลงเรว็ ซึ่งจะตีติดต่อกนัจนจบการแสดง สามารถแสดง
การเปลี่ยนแปลงจงัหวะและบทเพลงในตีกลองสะบดัชยัท่ี ครูค า กาไวยใ์ชใ้นการตีกลองสะบดัชยั
แบบประยกุตไ์ดด้งันี ้

 

ภาพประกอบ 9 การเปลี่ยนแปลงจงัหวะและบทเพลงในการตีกลองสะบดัชยัท่ีครูค า กาไวย ์
ในการตีกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์

ท่ีมา : โดยเนตรนภิส พฒันเจรญิ (ผูว้ิจยั) 
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4.3 พฒันาการช่ือกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์
จากการเปลี่ยนแปลงการตีกลองสะบดัชยัเม่ือครัง้ท่ีเขา้ประกวดแข่งขนัการ

แสดงพืน้บา้นของลา้นนาท่ีพุทธสถานในปี พ.ศ.2508  ไดร้บัค าวิจารณ์จากผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยว่าไม่
เหมาะสมท่ีใชอ้วยัวะในรา่งกายตีลงบนหนา้กลองโดยเฉพาะท่าจระเขฟ้าดหาง (หลงัเทา้)ท่ีใชเ้ทา้
ฟาดลงบนหนา้กลอง เพราะมีความเช่ือว่ากลองสะบดัชยัเป็นกลองศกัดิส์ิทธ์ิท่ีเก่ียวพนักบักษัตรยิ ์
เจา้เมืองหรือกองทพั และต่อมาเม่ือระบบกษัตรยิห์รือเจา้เมืองถกูลดอ านาจลง กลองสะบดัชยัได้
ถูกน ามาถวายใหก้ับวดั ท าใหก้ลองสะบดัชัยเก่ียวขอ้งกับศาสนาพุทธและเป็นส่วนหนึ่งในการ
ประกอบพิธีกรรมท่ีเป็นงานบุญของวดั หลายฝ่ายจึงใหเ้รียกการแสดงกลองสะบดัชยัท่ีครูค า กา
ไวยค์ิดคน้มาว่า “กลองรุงรงั” เพื่อใหผู้ท่ี้พบเห็นการแสดงในลกัษณะนีส้ามารถแยกไดว้่าไม่ใช่เป็น
การแสดงกลองสะบดัชยัแบบดัง้เดิม และต่อมาพระศรีธรรมนิเทศ (พระมหากมล โชติมนโต) นาย
ชาญ สิโรรส และศาสตราจารยเ์กียรติคณุมณี พยอมยงค ์ผูมี้บทบาทในการจดักิจกรรมประกวด
และฟ้ืนฟศูิลปวฒันธรรมลา้นนา ณ พทุธสถานเชียงใหม่ ไดร้ว่มกนัก าหนดใหก้ลองสะบดัชยัมีการ
เรียกช่ือเป็น 2 ประเภทตามลักษณะการตีกลอง คือ ประเภทท่ี 1 กลองสะบัดชัยแบบมีลูกตุบ 
เรยีกว่า กลองสะบดัชยัแบบโบราณ และประเภทท่ี 2 กลองสะบดัชยัแบบไมมี่ลกูตบุท่ีครูค า กาไวย์
คิดคน้ เรียกว่า กลองสะบัดชัยแบบประยุกต ์การเปลี่ยนแปลงช่ือกลองสะบัดชัยแบบประยุกต์
กลา่วโดยสรุปไดด้งัตอ่ไปนี ้
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กลองสะบัดชัยแบบประยุกต ์(แบบไม่มีลูก
ตุบ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 10 การเปลี่ยนแปลงช่ือกลองสะบดัชยั 

ท่ีมา : โดยเนตรนภิส พฒันเจรญิ (ผูว้ิจยั) 

กลองสะบัดชัยแบบโบราณ (แบบมีลูก
ตุบ) 

การเปล่ียนแปลงช่ือกลองสะบัดชัย 

ถูกก าหนดใหก้ลองสะบัดชัยมีการเรียกชื่อเป็น 2 
ประเภท 

กลองสะบัดชัย 
 

เกี่ยวพันกับกษัตริย ์เจ้าเมืองหรือกองทพั 
 

กลองปูจาหรือกลองชัยยะมงคล 
 

กลองสะบัดชัยไดถู้กน ามาถวายใหกั้บ
วัด 

ระบบกษัตริยห์รือเจ้าเมืองถูกลด
อ านาจลง 

กลองสะบัดชัยถูกออกน ามาแสดง
นอกวัด และใช้อวัยะตา่งๆของ
ร่างกายตลีงบนกลองจริง ๆ 

 

เหตุผล 
 

ชื่อ 
 

กลองรุงรัง 
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4.4 การปรบักลองสะบดัชยัแบบประยกุตข์องครูค า กาไวย ์
ก่อนปี พ.ศ. 2508 ในช่วงท่ีเจา้อาวาส (พระบุญป๋ัน) เป็นผูด้แูลคณะศรทัธา

ช่างฟ้อน ดนตรี ประจ าวดัเอรณัฑวนัไดจ้า้งพ่อหนานทาชาวบา้นหนองหวาย อ าเภอสนัป่าตอง 
จงัหวดัเชียงใหม่ มาสอนตีกลองสะบดัชยั เพื่อใชป้ระกอบในพิธีกรรมทางศาสนาของทางวดั และ
น าออกแสดงในงานตา่งๆ ซึง่กลองสะบดัชยัของทางวดัในขณะนัน้เป็นกลองขนาดใหญ่ใบเดียวไม่
มีลกูตบุ มีคานหามบนลา่งส าหรบัใหค้นหามสองคน ไมมี่การประดบัตกแตง่ใด ๆ ท่ีกลองสะบดัชยั
และไมค้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 11 กลองสะบดัชยัประจ าวดัเอรณัฑวนั 

ท่ีมา : ถ่ายภาพโดยเนตรนภิส พฒันเจรญิ เมื่อวนัท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2563 

หลงัจากท่ีครูค า กาไวย ์และคณะไดร้บัรางวลัชนะท่ี 1จากกิจกรรมประกวด
และฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรมลา้นนา ณ พทุธสถานเชียงใหม่ ใน ปี พ.ศ. 2508 ครูค า กาไวยแ์ละคณะ
ไดถ้กูวา่จา้งใหไ้ปแสดงในงานตา่งๆทัง้ในหมูบ่า้น งานราชการของอ าเภอหางดง และงานในจงัหวดั
เชียงใหม่ ครูค า กาไวยเ์ห็นว่ากลองสะบดัชยัท่ีน าไปแสดงในท่ีต่างๆหลายครัง้ถา้ไม่มีเงินว่าจา้งรถ
ก็ตอ้งแบกไป บางครัง้ก็ใสร่ถเจา้ของงานไป ท าใหไ้มค้านของกลองสะบดัชยัเริม่หลดุออกจากกลอง 
จนมาในปี พ.ศ. 2527 ครูค า กาไวยเ์ริม่ศกึษาการสรา้งกลองสะบดัชยั โดยจา้งครูป๋ัน ไชยามาสอน
ในสว่นท่ียาก ๆ และช่วยสรา้งกลองสะบดัชยัขึน้มาเองจนส าเรจ็  
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2. ปัจจยัทีท่ าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมกลองสะบัดชัยแบบประยุกต ์
การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมกลองสะบัดชัยแบบ

ประยกุต ์จะแบง่เป็น 3 ช่วง ดงันี ้

ตาราง 9 ช่วงเวลาของการศกึษาวิเคราะหว์ฒันธรรมกลองสะบดัชยั ครูค า กาไวย ์

การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมกลองสะบัดชัยของครูค า กาไวย ์
ล าดบัช่วง ช่วงระยะเวลา (พ.ศ) ลักษณะการด าเนินชวีิต 

1 2508-2517 น าเสนอช่วง เขา้การประกวดการแสดงพืน้เมือง 
ณ พทุธสถาน จงัหวดัเชียงใหม่ พ.ศ. 2508 ไดร้บั
รางวลัท่ี 1 

2 2518-2536 น าเสนอช่วง อายุ 42 ปี ครูค า กาไวยเ์ขา้ท างาน
ใน โรงเรยีนนาฏศิลปเชียงใหม่ 

3 2537-2557 น า เส น อ ช่ ว ง อ า ยุ  60 ปี  ค รู ค า  ก า ไ ว ย ์
(เกษียณอาย)ุ จนถึง พ.ศ. 2557 (เสียชีวิต) 

 
โดยจะน าเสนอใหเ้ห็นรายละเอียดปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงของวฒันธรรมกลอง

สะบดัชยัแบบประยกุต ์การวิเคราะหปั์จจยัท่ีท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงของวฒันธรรมกลองสะบดั
ชัยแบบประยุกต์ ได้แก่ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยทางการถ่ายทอด  
(ผูถ้่ายทอด) ท่ีส่งผลให ้วฒันธรรมการตีกลองสะบดัชยัแบบประยุกต ์วฒันธรรมการแสดงกลอง
สะบดัชยัแบบประยกุต ์และวฒันธรรมการปรบักลองสะบดัชยัแบบประยกุตเ์กิดการเปลี่ยนแปลง 
ดว้ยการวิเคราะหต์ามกระบวนการทฤษฎีโครงสรา้งและหนา้ท่ีของทลัคอทท ์พารส์นัส ์ตามระบบ
ทางสงัคม A G I L  

การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมกลองสะบัดชัยแบบ
ประยกุต ์ตามกระบวนการทฤษฎีโครงสรา้งและหนา้ท่ีของทลัคอทท ์พารส์นัสต์ามระบบทางสงัคม  
A G I Lไดแ้ก่ 
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การปรบัตวั A (Adaptation) เป็นระบบการปรบัตัว ดว้ยการเปลี่ยนแปลงขององคร์วม
ใหญ่ ๆ สมาชิกในสงัคมตอ้งปรบัตวัใหเ้หมาะสมกบัการด ารงอยู่  

การก าหนดเป้าหมายเพื่อบรรลวุตัถปุระสงค ์G (Goal attainment) เม่ือตัง้วตัถปุระสงค์
ใดก็ตาม ตอ้งจดัสรา้งระบบเพื่อด าเนินการใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์

การบูรณาการรวมหน่วย I (integration) เป็นการบูรณาการองคค์วามรูต้่าง ๆ การรวม
หน่วย หรอืเช่ือมโยงกบัองคก์รหลายสว่นตามความตอ้งการ ท่ีจะผลกัดนัความสมัพนัธเ์พื่อจะสรา้ง
ระบบใหเ้ป็นท่ียอมรบัหรอืเพื่อท าใหเ้ป็นไปไดม้ากขึน้ท่ีจะยงัคงอยูใ่นสงัคม  

การรักษาแบบแผน L (latency) เป็นการจัดการรักษาแบบแผนในระบบต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งกันไวผ้่านไปสู่กลุ่มเป้าหมายท าใหว้ฒันธรรมอยู่รอด ด าเนินการสืบสานหรือฟ้ืนฟูให้
ระบบของสงัคมเกิดลกัษณะของความเหมาะสม 

ระบบทั้ง 4 เป็นความสมัพันธ์ซึ่งกันและกันขององคป์ระกอบต่าง ๆ ในการด าเนินการ
ตามท่ีตัง้ไว ้ไปสูก่ลุม่เปา้หมายและปรบัระบบเขา้หากลุม่ รวมตวักนัเช่ือมโยงระบบในจดุตา่ง ๆ ให้
เป็นเครือข่ายท าใหว้ฒันธรรมถูกสืบทอด สานความสัมพันธ์เขา้สู่ระบบ สรา้งระบบใหเ้กิดการ
ยอมรบัและขอใหเ้ป็นเครือข่าย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเช่ือโยงความรูจ้ากคนหรือองคก์รหลายส่วน 
ผลกัดนัมาผสมผสานกนัระหว่างหน่วยแลว้สืบทอดไปสู่กลุ่มเปา้หมาย ท่ีจะท าใหเ้ป็นท่ียอมรบัให้
เกิดการรกัษาแบบแผนเพื่อท าให ้A G I L เป็นไปไดม้ากขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  63 

ช่วงที่ 1การเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมกลองสะบัดชัยแบบประยุกต ์ของครูค า 
กาไวย ์ช่วงคดิค้นปี พ.ศ. (2508 – 2517) 

ตาราง 10 การวิเคราะหก์ารเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุตต์ามทฤษฎี
โครงสรา้งและหนา้ท่ีของทลัคอทท ์พารส์นัสต์ามระบบทางสงัคม 

ก าหนดเป้าหมาย(G) ท าใหค้นรู้จักวัฒนธรรมกลองสะบัดชัยแบบประยุกต ์
วัฒนธรรม
กลองสะบัด
ชัยแบบ
ประยุกต ์

การปรับตวั (A) 
การบูรณาการรวมหน่วย 

(I) 
การรักษาแบบแผน 

(L) 

วัฒนธรรม 
การต ี

กลองสะบัด
ชัย   แบบ
ประยุกต ์

-เดิมตีกลองสะบดัชยัใน
พิธีกรรมทางศาสนาของ
วดัเอรณัฑวนัซึง่เป็นการ
ตีท่ีมีจงัหวะและท่าทาง
การตีท่ีไม่เรา้ใจ มาเป็น
การตีกลองแบบโลดโผน
และใชอ้วยัวะของ
รา่งกายหลายสว่นมาตี
กลอง 

 

-ก าหนดใหก้ารตีกลอง
สะบดัชยัมีการเรยีกช่ือเป็น 
2 ประเภทตามลกัษณะการ
ตีกลองคือ  
ประเภทท่ี 1 กลองสะบดั
ชยัแบบมีลกูตบุ เรยีกว่า 
กลองสะบดัชยัแบบโบราณ 
และประเภทท่ี 2 กลอง

สะบดัชยัแบบไม่มีลกูตบุท่ี
ครูค า กาไวยค์ิดคน้ 

เรยีกวา่ กลองสะบดัชยั
แบบประยกุต ์

-การตีกลองสะบดัชยั
ของวดัเอรณัฑวนั
แบง่เป็น 2 แบบ คือ  
แบบท่ี 1 ตีกลอง    
สะบดัชยั แบบวดั
เอรณัฑวนั 

แบบท่ี 2 ตีกลอง    
สะบดัชยัแบบประยกุต ์
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ตาราง 10 (ตอ่) 
 

วัฒนธรรม
กลองสะบัด
ชัยแบบ
ประยุกต ์

การปรับตวั (A) 
การบูรณาการรวมหน่วย 

(I) 
การรักษาแบบแผน 

(L) 

 -การฝึ กซ้อมตี กลอ ง
สะบัดชัยแบบประยุกต ์
ซึง่มีท่วงท่าเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม 

-รว่มกันฝึกซอ้มท่ีจะคน้หา
ขอ้บกพรอ่งของการแสดงท่ี
ผ่านมาร่วมกัน และแสดง
ความคิดเห็นและออกแบบ
ท่าในการตีกลองเพิ่มขึน้ 

-ท าการฝึกซ้อมการตี
กลองตามท่ีปรบัเปลี่ยน
เพื่อรับงานแสดง โดย
ยงัคงมีท่าตีกลองทุกท่า
คือ ท่าศอก ท่าหัว ท่า
เข่า และท่าจระเข้ฟาด
หาง (หลงัเทา้) 

วัฒนธรรม 
การปรับ 

กลองสะบัด
ชัย   แบบ
ประยุกต ์

-รว่มกนัรวบรวมสมาชิก
ดว้ยการพดูคยุกบัคนใน
ชมุชน และชกัชวนผูท่ี้มี
ความสนใจใน
วฒันธรรมกลองสะบดั
ชยัเขา้รว่มคณะ 

-สมาชิกทุกคนได้ร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นในการ
ตัง้ช่ือคณะ โดยลงมติใชช่ื้อ
คณะไวยเ์อรณั 

-ตัง้ช่ือว่าคณะไวยเ์อรณั
ซึง่มีรากฐานมาจากการ  
ตีกลองสะบดัชยัของวดั
เอรณัฑวนั 

-ศึกษาการสรา้งกลอง
ส ะบั ด ชั ย จ าก ก ลอ ง
สะบดัชยัของวดัเอรณัฑ
วนั 

-ทุกคนในคณะต่างขอรับ
การถ่ายทอดจากช่างไม ้ผูรู้ ้
ใ น ชุ ม ช น แ ล ะ ร่ ว ม กั น
ซอ่มแซมกลอง  

-กลองสะบัดชัยของวัด
เอรณัฑวันเป็นตน้แบบ
ในการซอ่มแซม 

วัฒนธรรม 
การแสดง
กลองสะบัด
ชัยแบบ
ประยุกต ์

-เสียสละเวลาว่างจาก
งานประจ า และวนัหยุด
มากขึน้เพื่อฝึกซอ้มการ
แสดงท่ีเปลี่ยนแปลง 
 

-ฝึกซอ้มทัง้งานพิธีกรรม
ทางศาสนา และงานท่ีรบั
การวา่จา้ง 

-ท า ก า ร แ ส ด ง แ บ บ        
วัดเอรณัฑวันและแบบ
ประยกุตใ์หค้งไว ้เพื่อให้
เห็นถึงความแตกต่าง
ข อ งก า รแ ส ด งทั้ ง  2 
แบบ 
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จากตารางการวิเคราะหก์ารเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมกลองสะบดัชัยแบบประยุกตต์าม
ทฤษฎีโครงสรา้งและหนา้ท่ีของทลัคอทท ์พารส์นัสต์ามระบบทางสงัคม ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาวิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงของวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์มีความเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นตา่ง ๆ 
ทัง้ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นสงัคม และปัจจยัดา้นบคุคล (ผูถ้่ายทอด) โดยการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมกลองสะบัดชัยแบบประยุกต์ ตามแนวทางของครูค า กาไวย์และสานุศิษย์มีการ
เปลี่ยนแปลงตามบรบิทเศรษฐกิจและสงัคม พอประมวลไดด้งันี ้

เหตุการณก์ารเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมกลองสะบัดชัยแบบประยุกต ์
ของครูค า กาไวยช่์วงคดิค้นปี พ.ศ. (2508 – 2517) 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 12 เหตกุารณ ์การเปลี่ยนแปลงของวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์
ของครูค า กาไวยช์่วงถ่ายทอด พ.ศ. 2518 – 2536  

พ.ศ. 2504 ครูค า กาไวยเ์ริม่คิดคน้ท่าตีกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์ 

พ.ศ. 2508 การเปลี่ยนแปลงการแสดงวฒันธรรมการตีกลองสะบดัชยัของ
วดัเอรณัฑวนัเพ่ือแขง่ขนั 
-ก าหนดใหก้ารตีกลองสะบดัชยัมีการเรยีกช่ือเป็น 2 ประเภทตามลกัษณะ

การตีกลอง 

 

พ.ศ. 2512 การแสดงกลองสะบดัชยัแบบประยกุตส์ถานท่ีท่องเท่ียว 
ลดัดาแลนดใ์นปี  

พ.ศ. 2514 การเปลี่ยนแปลงการแสดงและการเพิ่มการแสดงในการแสดงท่ี

ศนูยว์ฒันธรรมเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม ่สถานท่ีบรกิารนกัท่องเท่ียวดว้ย

การรบัประทานอาหารในรูปแบบขนัโตก 

พ.ศ. 2515 การแสดงกลองสะบัดชัยแบบประยุกต์ในภาพยนตรเ์รื่อง           
แม่อายสะอืน้ โดยคณุทศัวรรณ เสนียว์งศ ์แสดงเป็นช่อเอือ้งตีกลองสะบดั
ชยัแบบประยกุต ์ 
 

ท่ีมา : โดยเนตรนภิส พฒันเจรญิ (ผูว้ิจยั) 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 ถึงฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2504 – 2519)  
เนน้การพฒันาประเทศเป็นประเทศอตุสาหกรรม ท าใหร้ฐับาลเนน้นโยบายการพฒันาเศรษฐกิจ
เป็นตัวตั้ง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม นโยบายดังกล่าวนี ้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจในพื ้นท่ีบ้านแพะขวาง ต าบลน ้าแพร่ อ  าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพืน้ท่ี
วฒันธรรมกลองสะบัดชัยแบบประยุกต ์โดยนโยบายของจังหวดัเชียงใหม่สนับสนุนการน าภูมิ
ปัญญาชาวบา้นมาพฒันาใหข้านรบักบัธุรกิจการท่องเท่ียว อิทธิพลของแผนพฒันานีส้ง่ผลถึงการ
เปลี่ยนแปลงวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุตใ์นช่วงปี พ.ศ. 2508 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลง
ของวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุตใ์นระยะแรกดว้ย 

เพื่อใหข้านรบันโยบายการท่องเท่ียวในช่วงเวลานัน้ ซึง่มุง่เนน้การพฒันาโดยใชเ้ศรษฐกิจ
เป็นตวัตัง้ นโยบายดงักลา่วนีส้ง่เสรมิใหเ้กิดการน าวฒันธรรมมาปรบัเปลี่ยนหรอืพฒันาวัฒนธรรม
ใหข้านรบักับการพัฒนาเศรษฐกิจ ทางจังหวดัเชียงใหม่จึงมีนโยบายการพัฒนาวฒันธรรมของ
จงัหวดัใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ โดยสนบัสนุนใหมี้การน าวฒันธรรมมาส่งเสริม
การพฒันาเศรษฐกิจของจงัหวดั จากสถานการณนี์ ้ครูค า กาไวยแ์ละคณะเห็นความส าคญัของ
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ และตระหนกัถึงการด ารงอยู่ของวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุต์
อย่างยั่งยืนภายใตส้ถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ รวมทั้งความตอ้งการในการเผยแพร่
วฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุตใ์หเ้ป็นท่ีรูจ้กัในสงัคมวงกวา้ง จงึไดร้ว่มกนัคิดคน้ท่าตีกลอง
สะบดัชยัเพื่อท่ีจะดงึดดูใหผู้ช้มสนใจการแสดง โดยการคิดคน้นีเ้ริม่ตน้ขึน้ตัง้แต่ พ.ศ. 2504 และมี
การพฒันาเรือ่ยมาจนกระทั่งครูค า กาไวยแ์ละคณะตดัสินใจน าเอาท่าตีกลองท่ีคิดคน้ขึน้ใหม่นีเ้ขา้
มารว่มแข่งขนัในงานประกวด และฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรมลา้นนา ณ พุทธสถานเชียงใหม่ จงัหวดั
เชียงใหม ่พ.ศ. 2508 และไดร้บัรางวลัท่ี 1 

จากบรบิทดงักล่าว ไดส้่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์
โดยครูค า กาไวยแ์ละสานศุิษยไ์ดร้ว่มกนัก าหนดเปา้หมาย (G) ท าใหค้นรูจ้กัวฒันธรรมกลองสะบดั
ชยัแบบประยกุต ์ 

วัฒนธรรมการตกีลองสะบัดชัยแบบประยุกต ์
ในระยะของการเปลี่ยนแปลงช่วงแรก (2508 – 2517) กลุม่วฒันธรรมกลองสะบดัชยั

ซึง่มีครูค า กาไวยแ์ละสานศุิษยไ์ดร้ว่มกนัคิดคน้ท่าตีกลองแบบใหม่ขึน้ และไดพ้ฒันาเพิ่มเติมจาก
การตีกลองของวดัเอรณัฑวนัใหส้นกุสนานโลดโผนยิ่งขึน้ โดยมีการเพิ่มเติมดว้ยการใชอ้วยัวะของ
รา่งกายแสดงท่าทางในการตีลงบนหนา้กลอง ซึง่เปลี่ยนแปลงไปจากการตีกลองสะบดัชยัแบบเดิม 
โดยการเปลี่ยนแปลงครัง้นีค้รูค  า กไวยแ์ละสานุศิษยไ์ดค้ิดคน้ท่าตีกลองแบบใหม่ เพื่อน าไปใช้
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แข่งขันในกิจกรรมประกวดและฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมล้านนา  ณ พุทธสถานเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม ่พ.ศ. 2508 โดยมีเปา้หมายท่ีจะเผยแพรใ่หส้งัคมรูจ้กัวฒันธรรมการตีกลองสะบดัชยัแบบ
ประยกุต ์

ตาราง 11 เปรยีบเทียบความแตกตา่งระหวา่งการตีกลองสะบดัชยัแบบวดัเอรณัฑวนั (แบบเดมิ) 
กบัการตีกลองสะบดัชยัแบบประยกุตร์ะยะแรก (2508 - 2517) 

การตีกลองสะบดัชยัแบบวดัเอรณัฑวนั 
(แบบเดมิ) 

การตีกลองสะบดัชยัแบบประยกุตร์ะยะแรก   
(2508 - 2517) 

มีท่าทางและลีลาการตีท่ีไมโ่ลดโผน   
 

-มีท่าทางและลีลาท่ีสนกุสนาน โลดโผนเรา้ใจ       
-ใชอ้วยัวะตา่งๆ  ของรา่งกายออกท่าทาง 
ตีลงบนหนา้กลองจรงิๆ เช่น ศอก เขา่ หวั   
และเทา้ 

ตีกลองจงัหวะชา้ โดยใชไ้มค้อ้นตีกลองขึน้ลง
ตามจงัหวะของฉาบและและโหมง่ เม่ือผูต้ี
พรอ้มจะเริม่ตตีรงกบัจงัหวะของฉาบก่อน ตีขึน้
หรอืตีลงก่อนได ้และเปลี่ยนแขนตีไดต้ามความ
ตอ้งการ 

-ตีกลองจงัหวะชา้เพียงในชว่งแรก และตจีงัหวะ
เรว็ในช่วงหลงั  
-ใชไ้มค้อ้นตีกลองขึน้ลงตามจงัหวะของฉาบและ
โหมง่ โดยใชแ้ขนขวาเริม่ตีลงตรงจงัหวะของฉาบ
และตีขึน้ตรงจงัหวะโหมง่  
-มีท่าตีซา้ยและขวาตรงขอบกลองเพิ่มขึน้มาอีก  
 2 จงัหวะ ทัง้หมดเรยีกว่าท่าเช่ือมท่ีจะตีท่า   
ตอ่ไป 

 
จากตารางการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตีกลองสะบัดชัยแบบวัด

เอรณัฑวัน (แบบเดิม) กับการตีกลองสะบัดชัยแบบประยุกต์ระยะแรก (2508 - 2517) พบว่า 
วฒันธรรมการตีกลองมีความเปลี่ยนแปลง โดยมีการเปลี่ยนแปลงทัง้ในดา้นจังหวะการตีกลอง 
ท่วงท่าและลีลาการตีกลอง การตีกลองสะบดัชยัแบบเดิมจะมีการตีในจงัหวะชา้เพียงอย่างเดียว 
โดยหว้งจงัหวะของการตีแต่ละครัง้จะไม่ตีถ่ีเกินไปจะตีจงัหวะเนิบชา้อย่างตอ่เน่ือง ในขณะท่ีการตี
กลองสะบดัชยัแบบประยกุตจ์ะมีการตีจงัหวะชา้ในช่วงแรก และตีเรว็ดว้ยจงัหวะการตีถ่ีขึน้ในช่วง
หลงั เกิดเสียงหนกัเบาตามจงัหวะการตี ท าใหเ้กิดความตื่นเตน้เรา้ใจ ในดา้นท่วงท่าและลีลาการตี
กลองสะบดัชยัแบบเดิมไม่โลดโผน ดว้ยการตีลงตีขึน้ ออกท่าทางการตีคลา้ยกบัตีลงบนหนา้กลอง 
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แต่การตีกลองสะบดัชยัแบบประยกุตใ์ชอ้วยัวะต่าง ๆ ของรา่งกาย เช่น หวั เข่า ศอก เทา้ ตีลงบน
หนา้กลองจรงิ ท่าทางตา่ง ๆ เหลา่นีมี้สว่นมาจากท่าทางในการชกมวย ซึง่ครูค า กาไวยไ์ดเ้รยีนการ
ชกมวยมาก่อนแข่งขนัการตอ่ยมวยอยู่บอ่ย ๆ ชนะบา้งแพบ้า้งแตก็่ไม่ไดย้ดึเป็นอาชีพ ชกมวยดว้ย
ใจชอบมากกว่า ท าใหค้รูค า กาไวยเ์กิดแนวความคิดท่ีจะน าการชกมวยมาใชร้ว่มกบัการตีกลองให้
มีความสนกุสนานเป็นท่ีช่ืนชอบของคนด ู

รายละเอียดของท่าตีกลองสะบัดชัยแบบประยุกต์ในช่วงปี พ.ศ. 2508 ได้ถูก
พฒันาขึน้จากท่าตีกลองแบบเดมิดงันี ้

1.ท่าศอก แบง่เป็น ท่าศอกหนา้ และท่าศอกหลงั 
-ท่าศอกหนา้ (ศอกเดี่ยว) ใชศ้อกขา้งซา้ยดา้นหนา้ ตีลงตรงหนา้กลองพรอ้ม

กนัในจงัหวะฉาบ 1 ครัง้ พอจงัหวะโหมง่ใหใ้ช้ๆ มค้อ้นตีกลองในมือขวาตีลงหนา้กลอง 1 ครัง้ ตอ่ไป
ใชศ้อกขา้งขวา ดา้นหนา้ ตีลงหนา้กลองพรอ้มเสียงฉาบ 1 ครัง้ พอจังหวะโหม่งใหใ้ชไ้ม้คอ้นตี
กลอง หลงัจากนัน้ใชมื้อซา้ยตีลงหนา้กลอง 1ครัง้ และใชศ้อกซา้ยดา้นหนา้ ตีลงหนา้กลองพรอ้ม
กนัจงัหวะฉาบ ๑ ครัง้ ใชไ้มค้อ้นตีกลองในมือขวาตีลงหนา้กลอง 1 ครัง้ในจงัหวะโหมง่ 

ท่าเช่ือมตีลง - ตีขึน้ , ตีลง - ตีขึน้ จ านวน 4 ครัง้                                                                                                                           
-ท่าศอกหลงั (ศอกเดี่ยว)   หมนุตวัแลว้หันหลงัไปทางซา้ย หนัหลงัเขา้หาก

ลองใชศ้อกซา้ยตีลงบนหนา้กลองตรงกลางกลองพรอ้มกบัฉาบ 1 ครัง้ ตอ่มาใชมื้อขวาท่ีถือไมค้อ้น
ตีลงบนหนา้กลอง ในจงัหวะโหม่งใหใ้ชไ้มค้อ้นตีกลองลอดใตร้กัแร ้1 ครัง้ ต่อจากนัน้ใชศ้อกขวาตี
ลงบนกลองในจงัหวะท่ีพรอ้มกบัฉาบ 1 ครัง้ พอจงัหวะโหม่งใหใ้ชไ้ม้คอ้นตีลงหนา้กลองมือซา้ยตี
ลงบนหน้ากลอง และตีลอดใตร้กัแร ้1 ครัง้ ต่อจากนั้นใช้ศอกซา้ยตีลงบนหน้ากลองพรอ้มกับ
จงัหวะฉาบ 1 ครัง้ พอจงัหวะโหม่งใชไ้มค้อ้นท่ีมือขวาตีลงหนา้กลองตีลอดใตร้กัแร ้1 ครัง้ รวมเป็น
การตีศอกหลงัทัง้ซา้ยและขวา 4 ครัง้  

ท่าเช่ือมตีลง - ตีขึน้ , ตีลง - ตีขึน้ จ านวน 4 ครัง้ 
2. ท่าหวัโหมง่ แบง่เป็น ท่าหวัโหมง่หนา้ ท่าหวัโหมง่หลงั 

-ท่าหวัโหม่ง เทา้ขวาอยู่หนา้ใชห้นา้ถึงจงัหวะฉาบใหใ้ชห้วัโหม่ง ใชมื้อทัง้ 2 
จบัไมค้อ้นตีลงบนหนา้กลองพรอ้มกนั พอจงัหวะโหม่งให ้ท าสลบักนั ๓ ครัง้ พอหวัโหมง่ครบ 3ครัง้
แลว้จากนัน้มือขวาตีลง 1 ครัง้ ตี 

-ท่าหัวโหม่งหลัง หันหลังเขา้หากลองพรอ้มหมุนตวัไปทางซา้ย ใชห้ัวหลัง
บรเิวณดา้นบนกระแทกลงบนหนา้กลองพรอ้มกบัจงัหวะฉาบ 1 ครัง้ พอจงัหวะโหม่งใหใ้ชไ้มต้ีคอ้น
ทัง้ 2 มือตีลงหนา้กลองพรอ้มกนั บนไหล่ขวาเงยหนา้ขึน้ ใหห้วัหลงับรเิวณดา้นบนกระแทกลงบน
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หนา้กลองพรอ้มกบัจงัหวะฉาบ 1 ครัง้ ใชไ้มค้อ้นทัง้ 2 มือตีลงบนหนา้กลอง ใชไ้มค้อ้นทัง้ 2 มือตีลง
หนา้กลองพรอ้มกนัในจงัหวะโหมง่บนทางไหลซ่า้ย ตีสลบักนัทัง้หมด 4 ครัง้ 

ท่าเช่ือมตีลง - ตีขึน้ , ตีลง - ตีขึน้ จ านวน 4 ครัง้ 
3. ท่าเข่า  

หันหนา้เขา้หาหนา้กลอง กระโดดใหเ้ข่าขา้งใดขา้งหนึ่งตีลงบนหนา้กลอง
พรอ้มจงัหวะฉาบ ใชไ้มค้อ้นตีลงบนหนา้กลองพรอ้มๆกนัทัง้ 2 ขา้ง 1 ครัง้ในจงัหวะโหมง่ แลว้สลบั
มาใชเ้ข่าอีกเข่าตีลงบนหนา้กลองพรอ้มจงัหวะฉาบ ใชไ้มค้อ้นตีลงบนหนา้กลองพรอ้มๆกันทัง้ 2 
ขา้ง 1 ครัง้ในจงัหวะโหมง่ สลบัเขา้ 4 ครัง้  

ท่าเช่ือมตีลง - ตีขึน้ , ตีลง - ตีขึน้ จ านวน 4 ครัง้ 
4. ท่าจระเขฟ้าดหาง (หลงัเทา้)  

ใหเ้บี่ยงตวัไปทางขวาก่อนถึงจงัหวะฉาบเลก็นอ้ย ยกเทา้ขวาใชห้ลงัเทา้ขวาตี
ลงหนา้กลอง 1 ครัง้พรอ้มกบัจงัหวะฉาบ ใชไ้มค้อ้นตีกลองทัง้ 2 ขา้งตีลงหนา้กลองในจงัหวะโหม่ง
พรอ้มกนั 1 ครัง้กา้วเทา้ขวาตาม วางลงไปทางขวา หมนุตวั และใชห้ลงัเทา้ซา้ยตีลงบนหนา้กลอง 
1 ครัง้ ในจงัหวะโหมง่ใหใ้ชไ้มค้อ้นตีกลองทัง้ 2 ขา้ง ตีลงหนา้บนหนา้กลองพรอ้มกนั 1 ครัง้ 

ท่าเช่ือมตีลง - ตีขึน้ , ตีลง - ตีขึน้ จ านวน 4 ครัง้ 
5. ท่าศอกคู ่  

ยกศอกหนา้รวบขึน้มาเป็นศอกคู่ ตีลงบนหนา้กลองในจงัหวะฉาบ และใชไ้ม้
คอ้นตีลงบนหนา้กลองพรอ้มกนัทัง้ 2 ขา้งในจงัหวะโหม่ง สลบักบัการตีดว้ยไมก้ลองทัง้ 2 ขา้ง เป็น
จ านวน 4 ครัง้  

ท่าเช่ือมตีลงตีขึน้ท่ีหนา้กลองจ านวน 4 ครัง้   
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการตีและท่าทางของการตีกลองสะบดัชยันีเ้กิดมาจาก

ปัจจัยท่ีส  าคัญคือ ปัจจัยส่วนบุคคล (ผู้ถ่ายทอด) เป็นปัจจัยท่ีครูค า กาไวย์และสานุศิษย์ได้
เปลี่ยนแปลงความเช่ือท่ีครูค า กาไวยเ์คยกลา่วไวว้า่ การเปลี่ยนแปลงทางความคดิจะน าปสูก่ารคง
อยู่ไดข้องกลองสะบดัชยั ซึ่งความเช่ือของครูค า กาไวยแ์ละสานุศิษยไ์ดน้  าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
วฒันธรรมการตีกลองสะบัดชัยท่ีสนุกสนาน โลดโผนมากขึน้ และอาจจะแตกต่างไปจากการตี
กลองสะบัดชัยแบบดั้งเดิม ประกอบกับปัจจัยทางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงไป  โดยรฐัมี
นโยบายขบัเคลื่อนการพฒันาสงัคมเป็นแบบอตุสาหกรรรม เนน้เศรษฐกิจเป็นตวัตัง้จะเห็นไดจ้าก
การเกิดแผนพฒันาเศรษฐกิจในฉบบัแรก ซึ่งรฐัสง่เสรมิการท่องเท่ียวท่ีเนน้เศรษฐกิจเป็นหลกั จาก
ปัจจยันีท้  าใหค้รูค า กาไวยแ์ละสานุศิษยเ์ปลี่ยนเป้าหมายของการตีกลองสะบดัชยัจากท่ีเคยตอ้ง



  70 

ด ารงไวซ้ึ่งวฒันธรรมแบบดัง้เดิมมาเป็นการปรบัตวัเพื่อการด ารงอยู่ในสถานการณก์ารพฒันาใน
ปัจจุบัน ดว้ยเหตุนีจ้ึงท าให้เปลี่ยนแปลงวิธีการตีกลองสะบัดชัยให้ตรงกับความตอ้งการของ
ผูบ้รโิภค ในสว่นของทางจงัหวดัเชียงใหม่เริม่สง่เสรมิการท่องเท่ียวตามนโยบายของรฐั ดว้ยการน า
วฒันธรรมพืน้บา้น ภมูิปัญญาชาวบา้น หรอืการแสดงพืน้เมืองมาจดัแสดง เพื่อดงึดดูนกัท่องเท่ียว
เขา้มายงัจงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยปัจจยัทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนเปา้หมายดงักล่าว ท าใหค้รูค าและ
สานุศิษยต์อ้งปรบัตวั (A) ท่ีเดิมตีกลองสะบดัชยัในพิธีกรรมทางศาสนาของวดัเอรณัฑวนั ซึ่งเป็น
การตีท่ีมีจังหวะและท่าทางการตีท่ีไม่เรา้ใจ มาเป็นการตีกลองแบบโลดโผน และใชอ้วยัวะของ
รา่งกายหลายส่วนมาตีกลอง ท าใหมี้ผูจ้า้งงานการแสดงตีกลองสะบดัชยัท่ีนอกเหนือจากงานใน
พิธีกรรมทางศาสนา ครู กาไวยแ์ละสานศุิษยท่ี์รบัจา้งมีรายไดห้รอืไดร้บัรางวลัท่ีเป็นของอปุโภคมา
ใหก้ับครอบครวัเพิ่มขึน้จากรายไดป้ระจ า ดงันัน้เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายดงักล่าวครูค า กาไวยแ์ละ
สานุศิษย์จึงต้องปรับตัว (A) เรื่องการฝึกซ้อมตีกลองสะบัดชัยแบบประยุกต์ ซึ่งมีท่วงท่า
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การปรบัตวัดงักลา่วท าใหส้มาชิกตอ้งสละเวลาในการฝึกซอ้มเพิ่มมากขึน้ 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของครอบครวัสมาชิกในระยะแรก เพราะเวลาว่างจากการฝึกซอ้มท่ี
เคยมีมาก และเป็นเวลาท่ีใชใ้นการหารายไดใ้ห้ครอบครวัลดนอ้ยลง เพราะตอ้งมุ่งฝึกซอ้มตีกลอง
สะบดัชัยแบบประยุกตอ์ย่างหนัก เพื่อรบังานนอกเหนือจากงานในพิธีกรรมทางศาสนา  และได้
จดัแบง่เวลาในถ่ายทอดใหก้บัลกูศษิยท่ี์มาสมคัร โดยจดัแบง่เวลาฝึกซอ้มดงันี ้

1.ฝึกซอ้มตีกลองสะบัดชัยในงานพิธีกรรมทางศาสนาของวัดเอรณัฑวัน จะ
ฝึกซอ้มท่ีวดัก่อนถึงงาน 2 -3 วนั  วนัละ 2 – 3 ชั่วโมงหลงัเลกิงานประจ าหรอืในวนัหยดุ 

2.ฝึกซอ้มตีกลองสะบดัชยัแบบประยกุตเ์พื่อรบังานนอกเหนือจากงานในพิธีกรรม
ทางศาสนา ฝึกซอ้มท่ีบา้นครูค า กาไวยห์รือกลางทุ่งนา วนัเวน้วนัหรือตามวนัและเวลาท่ีสะดวก 
หลงัเลกิงานประจ าหรอืวดัหยดุ วนัละ 1 – 2 ชั่งโมง 

3.การถ่ายทอดใหก้บัลกูศิษย ์เป็นการนดัวนัและเวลาในการถ่ายทอดท่ีครูค า กา
ไวยแ์ละลกูศษิยมี์วนัและเวลาท่ีตรงกนัครัง้ละ 1 – 2 ชั่วโมง ท่ีบา้นครูค า กาไวยห์รอืกลางทุ่งนา 

การตีกลองสะบดัชยัแบบประยุกตแ์พรก่ระจายไปอย่างรวดเร็วในสงัคมของจงัหวดั
เชียงใหม่ เน่ืองจากไดร้บัความนิยมจากผูช้มท่ีช่ืนชมการตีกลองสะบดัชยัลกัษณะนี ้และมีผูค้นท่ี
ช่ืนชอบมาสมคัรเป็นลกูศิษยม์ากมาย ซึง่ผูค้นในสงัคมสว่นหนึ่งท่ีมีความเช่ือวา่กลองสะบดัชยัเป็น
กลองศกัดิส์ิทธ์ิ และเกิดความไม่สบายใจกบัการตีกลองสะบดัชยัในลกัษณะนี ้มีเหตมุาจากปัจจยั
ทางความเช่ือและปัจจยัทางสงัคม จึงถกูก าหนดให้เรียกว่า กลองสะบดัชยัแบบประยกุต์ เพื่อให้
เกิดความเขา้ใจและแยกประเภทในความแตกตา่งของลกัษณะการตีกลองสะบดัชยัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  
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เม่ือครัง้ท่ี อรดี อินทรค์ง (2552, น. 92)  ศึกษากลองสะบดัชยั:จินตกรรมอัตลกัษณ์
ลา้นนาของคนเมือง ไดแ้สดงความคิดเห็นถึงการแข่งขนัตีกลองสะบดัชยัของครูค า กาไวย ์ในครัง้
นัน้ไวว้า่ 
 

มีการประกวดการแสดงพืน้บา้นของลา้นนา เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรมและ

ส่งเสริมการท่องเท่ียว ในงานนัน้มีการประกวดฟ้อนเล็บ ฟ้อนดาบ และตีกลองสะบดัชัยซึ่ง

พ่อครูค า กาไวย ์ไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขันดว้ย และไดน้ าเอาอวัยวะส่วนต่างๆท่ีใชเ้ป็นอาวุธ

ป้องกันตัวได้ ทั้งศอก เข่า มาตีท่ีหน้ากลอง ด้วยลีลาอันโลดโผนสนุกสนานท าให้ถูกใจ

กรรมการจนไดร้บัรางวลัชนะเลิศ แต่หลายคนวิพากษ์วิจารณก์นัว่าไม่เหมาะสม เพราะถือว่า

กลองของพ่อครูค าว่า “กลองรุงรงั” ซึ่งพ่อครูไม่ไดโ้ตต้อบอะไร เพราะคิดว่าเป็นเรื่องนานาจิต

ตงั ส  าหรบัพ่อครูแลว้ ศิลปะพืน้บา้นตอ้งท าใหเ้กิดความสนุกสนานจึงจะดึงดูดคนดูได ้เม่ือ

คนดชูอบใจก็เกิดความแพรห่ลาย ซึ่งถือเป็นการอนุรกัษ์ศิลปะลา้นนาดว้ยทางหนึ่ง โดยพ่อ

ครูกลา่ววา่ “รุงรงัแลว้ดี ก็ใหม้นัรุงรงักนัตอ่ไป” (อรดี อินทรค์ง. 2552, น. 92)   

การก าหนดช่ือการตีกลองสะบดัชยัแบบท่ีครูค า กาไวยค์ิดคน้เรียกว่ากลองสะบดัชยั
แบบประยกุต ์ท าใหก้ารตีกลองสะบดัชยัของครูค า กาไวย ์และสานศุิษยมี์การแบง่แยกเป็น 2 แบบ 
คือ ตีกลองสะบดัชยัแบบวดัเอรณัฑวนักบัตีกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์จึงไดร้ว่มกนัหาแนวทาง
ในการรกัษาแบบแผน (L) วฒันธรรมการตีกลองสะบดัชยัทัง้ 2 แบบใหค้งอยู่ในสงัคมวฒันธรรม
กลองสะบดัชยัควบคูก่นัวดัเอรณัฑวนัดงันี ้

แบบท่ี 1 ตีกลองสะบดัชยัแบบวดัเอรณัฑวนั 
-ผูท่ี้ตอ้งการเป็นคนตีกลองสะบดัชยัคณะเอรณัฑวนัจะไดร้บัการคดัเลือกจาก

คณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะเอรณัฑวนั  
-ตีกลองสะบดัชยัเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นการตีกลองแบบวดั

เอรณัฑวนั  
แบบท่ี 2 ตีกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์

-ผูท่ี้ตอ้งการตีกลองสะบัดชัยแบบประยุกต ์เป็นลูกศิษยโ์ดยไม่ตอ้งท าการ
คดัเลือก 

-ตีกลองสะบดัชยัในงานท่ีนอกเหนือจากพิธีกรรมทางศาสนา เป็นการตีกลอง
สะบดัชยัแบบประยกุต ์
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เม่ือครูค า กาไวยแ์ละคณะไดถู้กรบัเชิญหรือถูกว่าจา้งไปแสดง หลายครัง้มักไดร้บั
เครือ่งอปุโภคบรโิภค หรอืไดร้บัคา่ตอบแทน ซึง่สามารถน ามาจนุเจือครอบครวัและทดแทนรายไดท่ี้
ลดน้อยลง จากผลกระทบทางการเกษตรท่ีตกต ่าหรือไม่ไดร้บัการว่าจา้งให้ท างาน จากปัจจัย
เศรษฐกิจนีทุ้กคนในคณะมีความคิดเห็นในทางเดียวกนั ท่ีจะรบัจา้งแสดงเพื่อใหมี้รายมาทดแทน
เลยเกิดแนวความคิด ท่ีจะปรบัการตีกลองสะบดัชยัแบบประยุกตท่ี์ใชส้  าหรบัการแสดง ท าใหทุ้ก
คนตอ้งปรบัตวั (A) ร่วมกันฝึกซอ้มท่ีจะคน้หาขอ้บกพร่องของการแสดงท่ีผ่านมาและพบว่า ผูต้ี
กลองตีครบทุกท่าแต่ยังไม่หมดเวลาตอ้งวนกลับไปตีท่าต่าง ๆ ใหพ้อดีกับเวลาท าให้ผูต้ีกลอง
เหน่ือยลา้ อีกทัง้ผูช้มจะไม่รูส้ึกตื่นเตน้เรา้ใจเน่ืองจากเห็นท่าตีกลองซ า้ ๆ วนไปมา จึงไดร้ว่มกัน
แสดงความคิดเห็นและออกแบบท่าในการตีกลองเพิ่มขึน้ (I) คือ ปรบัท่าตีกลองในท่าเช่ือมท่ีเดิม 
ท่าเช่ือมจะตีลง - ตีขึน้ , ตีลง - ตีขึน้ จ านวน 4 ครัง้  

มือขวาตีลงท่ีหนา้กลอง – ตีขึน้ท่ีหนา้กลอง 
มือซา้ยตีขอบกลองซา้ย     มือขวาตีขอบกลองขวา 
มือซา้ยตีลงท่ีหน้ากลอง     มือขวาตีขึน้ท่ีหน้ากลอง เรียกว่า 1 ชุด ตีท่าเช่ือม

จ านวน 3 ชดุ  
 

การปรบัเปลี่ยนด้วยการเพิ่มท่าเช่ือมนั้น ยังคงท่าเช่ือมในการตีลง – ตีขึน้ตาม
แบบเดิม(L) เม่ือทุกคนเห็นดว้ยกับการปรบัเปลี่ยนครัง้นี ้ครูค า กาไวยแ์ละสานุศิษยไ์ดร้่วมกัน
ถ่ายทอด และท าการฝึกซอ้มการตีกลองตามท่ีปรบัเปลี่ยนเพื่อรบังานแสดง โดยยงัคงมีท่าตีกลอง
ทกุท่าคือ ท่าศอก ท่าหวั ท่าเข่า และท่าจระเขฟ้าดหาง (หลงัเทา้) (L) จะเห็นไดว้่าการเพิ่มเติมท่า
เช่ือมแลว้ถ่ายทอดใหก้บัทุกคนในคณะ หรือสานุศิษยท์ าใหว้ฒันธรรมการตีกลองสะบดัชยัมีการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครัง้นีเ้กิดจากปัจจยัการถ่ายทอด(ส่วนบคุคล) เพราะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงโดยครูค า กาไวยแ์ละคณะ 

เม่ือมาพิจารณาถึงปัจจัยทางสังคม ท่ีท าให้วัฒนธรรมการตีกลองสะบัดชัย
เปลี่ยนแปลง พบว่า แบบแผนทางความคิดของสงัคมในช่วงเวลาดงักลา่ว เป็นช่วงของแผนพฒันา
การเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1-3 ยุคการพัฒนาอุตสาหกรรม ท่ีใหค้วามส าคญักับการพัฒนา
พืน้ฐานทางเศรษฐกิจรองรบัการขยายตวัของภาคอตุสาหกรรมและธุรกิจการคา้  ลกัษณะดงักลา่ว
เป็นมลูเหตแุละเป็นปัจจยัทางสงัคมท่ีท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมการตีกลองสะบดัชยั 
เน่ืองจากวฒันธรรมการตีกลองสะบดัชยัท่ีครัง้หนึ่งหมดความส าคญัไปจากสงัคม คนในสงัคมไมไ่ด้
น าเขา้มาในพืน้ท่ีวฒันธรรมของตนเองจึงท าใหก้ลองสะบดัชยัเกือบจะสญูหายไปจรงิ ๆ จนกระทั่ง
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ไดมี้การรือ้ฟ้ืนน ากลบัมา แตย่งัคงเป็นการแสดงท่ีอยูภ่ายในวดัจะถกูน ามาออกมาแสดงในงานบญุ
ตา่งๆของทางวดัเท่านัน้   

เม่ือกลองสะบดัชยัถกูน าไปแสดงนอกเหนือจากพิธีกรรมทางศาสนา และถกูน าออก
นอกพืน้ท่ีวฒันธรรมกลองสะบดัชยัของต าบลบา้นแพะขวาง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ และ
เกิดเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมการตีกลองสะบดัชยั ซึ่งต่อมาถกูก าหนดใหเ้รียกว่าการตีกลองสะบดั
ชยัแบบประยกุตน์ัน้ เป็นการพฒันาเพิ่มเติมจากการตีกลองสะบดัชยัของวดัเอรณัฑวนั  โดยครูค า 
กาไวยแ์ละสานุศิษยร์ว่มกนัคิดคน้ท่าตีกลองแบบใหม่ขึน้ และถ่ายทอดการตีกลองสะบดัชยัแบบ
ประยุกตข์องครูค า กาไวย ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากการตีกลองของวดัเอรณัฑวนัค่อนขา้งมาก แต่
สามารถตอบสนองใหผู้ช้มเกิดความพึงพอใจจนเกิดความประทบัใจ อีกทัง้ยงัเป็นการส่งเสริมให้
ผูช้ายท่ีอยู่ในวยัหนุ่ม ไดแ้สดงออกถึงความสามารถในการตีกลองอย่างเต็มท่ี และไม่ตอ้งแข่งขนั
เพื่อใหไ้ดร้บัการคดัเลือกตีกลอง นับว่าเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีจูงใจใหผู้ช้ายท่ีมีความสนใจมาขอเป็น
ศิษยเ์พื่อรบัถ่ายทอดการตีกลองสะบดัชยัแบบประยุกตจ์ากครูค า กาไวยแ์ละสานุศิษยม์ากมาย 
ดว้ยปัจจยัการถ่ายทอด (ผูถ้่ายทอด) เช่นนีเ้ป็นส่วนหนึ่งท่ีท าใหว้ฒันธรรมการตีกลองสะบดัชัย
แบบประยกุตเ์กิดความนิยมแพรห่ลายออกไปอยา่งรวดเรว็  

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการตีกลองสะบัดชัย ยังได้เปิดโอกาสให้การตีกลอง
สะบัดชัยแบบประยุกต์ถูกน าออกนอกพื ้น ท่ีวัฒนธรรมกลองสะบัดชัย เป็นการตีกลองท่ี
นอกเหนือจากพิธีกรรมทางศาสนา และไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกับธุรกิจการท่องเท่ียวของจังหวัด
เชียงใหม่พรอ้ม ๆ กับการแสดงดนตรี และฟ้อนร  าพืน้เมืองของจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีเก่ียวกับความ
บนัเทิง ท าใหค้นรูจ้กัวฒันธรรมการตีกลองสะบดัชยัมากขึน้ (G)  

 
วัฒนธรรมการปรับกลองสะบัดชัยแบบประยุกต ์

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท าใหภ้าครฐัและเอกชนจงัหวดัเชียงใหม่กระตุน้เศรษฐกิจ ดว้ย
การสรา้งพืน้ท่ีทางวฒันธรรมใหน้กัท่องเท่ียวเขา้มาสมัผสัวฒันธรรมของจงัหวดัเชียงใหม่ ซึง่กลอง
สะบดัชยัแบบประยกุตข์องครูค า กาไวยแ์ละสานุศิษยค์ณะวดัเอรณัฑวนัท่ี เป็นหนึ่งในวฒันธรรม
พืน้เมืองท่ีไดร้บัเชิญไปรว่มงานและถกูวา่จา้งใหแ้สดง ท าใหค้รูค า กาไวยแ์ละสานศุิษยต์อ้งปรบัตวั
(A) จากการแสดงกลองสะบดัชยัแบบวดัเอรณัฑวนั มาเป็นการตีกลองสะบดัชยัแบบประยุกตท่ี์
เนน้ความบนัเทิง และเพิ่มคณะกลองสะบดัชยัรองรบัรบังานท่ีนอกเหนือจากพิธีกรรมทางศาสนา 
และปรบักลองสะบดัชยัใหมี้ความเหมาะสมกบัการขนยา้ย ดงันี ้
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การเพิ่มคณะกลองสะบดัชยัรองรบัรบังานท่ีนอกเหนือจากพิธีกรรมทางศาสนา 
การจดัตัง้คณะในครัง้นีต้อ้งหาสมาชิกมาทดแทนสมาชิกของคณะวดัเอรณัฑ

วนั เน่ืองจากสมาชิกบางคนไม่สะดวกท่ีจะรบัจา้งงานแสดงทุกครัง้ จึงไดร้ว่มกนัรวบรวมสมาชิก
ดว้ยการพูดคยุกับคนในชุมชน และชกัชวนผูท่ี้มีความสนใจในวฒันธรรมกลองสะบดัชยัเขา้รว่ม
คณะ (A)  

เม่ือรวบรวมสมาชิกมาทดแทนไดต้ามจ านวนท่ีตอ้งการจึงจดัตัง้คณะ และ
เพื่อใหท้กุคนเขา้ใจว่าเป็นคณะการตีกลองสะบดัชยัแบบประยกุต์ จึงใหส้มาชิกทกุคนไดร้ว่มกนั(I) 
แสดงความคิดเห็นในการตัง้ช่ือคณะ โดยลงมติใชช่ื้อคณะไวยเ์อรณั โดยสามารถอธิบายถึงเหตผุล
ของการตัง้ช่ือคณะไดว้่า ไวย ์เป็นพยางคท์า้ยของนามสกุลครูค า กาไวย ์ส่วน เอรณั เป็นพยางค์
ส่วนแรกของช่ือวดั เอรณัฑวนั การตัง้ช่ือว่าคณะไวยเ์อรณัเพื่อเป็นการรกัษาแบบแผน (L)การตี
กลองสะบดัชยัแบบประยกุตท่ี์มีครูค า กาไวยเ์ป็นผูค้ิดคน้ในการเพิ่มท่าตีกลองซึง่มีรากฐานมาจาก
การตีกลองสะบดัชยัของวดัเอรณัฑวนั 

การปรบักลองสะบัดชัยท่ีใช้ในการตีกลองสะบัดชัยแบบประยุกต ์ให้มีความ
เหมาะสมกบัการขนยา้ย กลองสะบดัชยัของวดัเอรณัฑวนัท่ีครูค า กาไวย์และคณะจะใชใ้นการตี
กลองประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเท่านัน้ หากตอ้งการมีรายไดเ้พิ่มตอ้งซือ้กลองใบใหม่ส  าหรบัรบั
งานท่ีนอกเหนือจากพิธีกรรมทางศาสนา แต่ทุกคนในคณะไม่มีเงินเพียงพอท่ีจะซือ้กลองใบใหม ่
ปัญหาปัจจยัทางเศรษฐกิจท าใหไ้ม่สามารถซือ้กลองใบใหม่ จึงมีแนวทางในการน ากลองสะบดัชยั
ท่ีช ารุดมาซอ่มแซมใหต้ีกลองได ้ท าใหต้อ้งปรบัตวั (A) ดว้ยการศกึษาการสรา้งกลองสะบดัชยัจาก
กลองสะบดัชยัของวดัเอรณัฑวนั และหาวิธีท่ีจะท าใหต้วักลองกบัไมค้านดา้นบนดา้นล่างยึดแน่น
ติดกบัตวักลองไมใ่หก้ลองเคลื่อนไหวไปมาระหวา่งตี ทกุคนในคณะตา่งขอรบัการถ่ายทอดจากช่าง
ไม ้ผูรู้ใ้นชุมชนและรว่มกันซ่อมแซมกลอง การซ่อมแซมกลองในครัง้นีไ้ดป้รบักลองดว้ยการเพิ่ม
แผ่นสี่เหลี่ยมรูปผืนผา้ขา้งกลองทัง้ 2 ขา้งใหต้ิดแน่นกับไมค้านเพื่อขนยา้ยดว้ยการแบกไปมาได ้
และกลองไม่เคลื่อนท่ีจากไมค้านในขณะท่ีตีกลอง ท าใหค้นตีกลองตีไดส้ะดวกมากขึ ้น(I)โดยมี
กลองสะบดัชยัของวดัเอรณัฑวนัเป็นตน้แบบในการซ่อมแซม (L) ดงัท่ีกอ้นแกว้ ใจแลเล่าใหฟั้งว่า 
“ตอนท่ีเอากลองสะบดัชยัท่ีติดไมแ้ผ่นตรงคานไปตีกนัในงาน เขามาดกูนัเขาก็วา่ดีนะ กลองสวยขึน้
และท าใหต้ีกลองแลว้ตีง่าย กลองไม่โคลงเคลงไปมา ถา้ติดกบัไมค้านอย่างเดียวตียาก ตอ้งคอยตี
ตามกลองท่ีโคลงเคลง” (กอ้นแกว้ ใจแล.สมัภาษณ)์ สอดคลอ้งกบัป๋ันแกว้ ติปิน ไดก้ล่าวถึงเรื่องนี ้
วา่ 
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ช่วยพ่อครูเอาไมเ้ป็นท่อน ๆ มาเลื่อยท าเป็นแผ่นไม ้น าแผ่นไมม้าลองกบักลอง เอา
ไมแ้ผ่นตรง ๆ ยึดติดขา้งกลองเลย พอมาหลัง ๆ พ่อครูลองวัดดา้นในแผ่นแต่ละขา้งตาม
ความโคง้ของกลอง ตอนนีท้  ายากเหมือนกนันะเพราะเราตอ้งค่อย ๆ ใชมี้ดแซะใหไ้ดต้ามโคง้
ของกลอง ดา้นนอกของไมจ้ะตรงดา้นในจะโคง้ไปตามกลอง แบบนีก้็เป็นอีกแบบ เราจะสอน
ใหค้นท่ีมาขอใหท้  าไมแ้ผ่นติดขา้งกลองท ากนั มนัเหมือนเราไดมี้เพ่ือนมากขึน้ พอไปเจอกนัท่ี
ตลาดท่ีงานไม่ว่าบา้นเหนือบา้นใตก้็จะทกัทายกนั พากนัไปดกูลองใหช้่วยกนัแกไ้ข  (ป๋ันแกว้ 
ติปิน. 2563: สมัภาษณ)์ 

 
กลองสะบดัชยัท่ีช ารุดไดถ้กูซ่อมแซมจนสามารถตีได ้และครัง้นีค้รูค  า กาไวยก์บั

คณะเพิ่มเติมการปรบักลองดว้ยการติดแผ่นไมแ้นวตัง้ประกบท่ีไม้คานทัง้ขา้งบนและขา้งลา่ง จาก
กลองท่ีมีเคยปัญหาในการตีแลว้เลื่อนไปมาจนกลองติดแน่นกบัไมค้าน อีกทัง้มีความเหมาะสมกบั
การขนยา้ยเป็นผลส าเรจ็ การท่ีทุกคนในคณะต่างศึกษาการสรา้งกลองจากช่างไม ้จากผูรู้ท่ี้อยู่ใน
ชมุชนท าใหเ้กิดการถ่ายทอดทกัษะเฉพาะดา้นใหก้นัและกนั 

สว่นคนในชมุชนท่ีเขา้มาเป็นสมาชิกของคณะไวยเ์อรณัเป็นคนท่ีอยู่รว่มในสงัคม
เดียวกนั รบัรูถ้ึงการเปลี่ยนแปลงการตีกลองสะบดัชยัของวดัเอรณัฑวนัมาเป็นการตีกลองสะบดัชยั
แบบประยุกต ์และเม่ือใดท่ีวดัเอรณัฑวนัมีงานท่ีเก่ียวกับพิธีกรรมทางศาสนา ครูค า กาไวยแ์ละ
สานศุิษยย์งัคงไปรว่มกนัตีกลองสะบดัชยังานพิธีกรรมทางศาสนาของวดัเอรณัฑวนัมิไดข้าด เป็น
การรว่มกิจกรรมกบัคนในสงัคมและวดัอย่างสม ่าเสมอ การปฏิบตัิเป็นประจ าเช่นนีเ้ป็นท่ีประจกัษ์
แก่สงัคมในชมุชนท่ีอยู่รว่มกนั ปัจจยัทางสงัคมดงักล่าวเป็นเหตผุลหนึ่งท่ีท าใหค้นในชมุชนกลุ่มนี ้
ยอมรบัการชกัชวนและเขา้รว่มคณะ 

 

วัฒนธรรมการแสดงกลองสะบัดชัยแบบประยุกต ์
ครูค า กาไวย์ และสานุศิษย์ปรบัวัฒนธรรมการแสดงกลองสะบัดชัยให้มีความ

น่าสนใจและคนรูจ้ักมากขึน้มากขึน้(G) ท าให้มีการปรบัตัว (A) ด้วยการฝึกซ้อมการแสดงท่ี
เปลี่ยนแปลงการแสดงตามล าดบั ดงันี ้

ค าชีแ้จง  
สีด า การแสดงวฒันธรรมการตีกลองสะบดัชยัของวดัเอรณัฑวนั 
สีน า้เงนิ การเปลี่ยนแปลงการแสดงวฒันธรรมการตีกลองสะบดัชยัของวดั 

เอรณัฑวนั(เพ่ือแขง่ขนัปี พ.ศ. 2508)  
สีเขียว การแสดงเปลี่ยนแปลงการแสดงวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์

ระยะแรก (2508) 
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การเปล่ียนแปลงการแสดง 
- เดินเขา้สู่เวทีการแสดงโดยผูต้ีฉาบ 1 คน ผูต้ีโหม่ง 2 คน เดินเขา้ไปยงับรเิวณท่ีทาง

วดัจดัไวใ้หด้ว้ยอาการสงบ  ผูแ้บกกลองสะบดัชยั 2 คน จะยืนตรงกลางของบรเิวณการแสดงหรือ
บรเิวณท่ีเหมาะสมและหนัหนา้หาผูช้ม ส่วนผูต้ีฉาบและผูต้ีโหม่งไม่ไดก้ าหนดล าดบัการเดินเขา้สู่
เวทีการแสดง และต าแหน่งการยืนท่ีแน่นอน สามารถปรบัเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม   

เปลี่ยนแปลงการแสดงดงันี ้
-การเดนิเขา้สูเ่วทีการแสดงมีล าดบัดงันี ้

ล าดบัท่ี 1 ผูต้ีฉาบเดินน า 1 คน  
ล าดบัท่ี 2 ผูแ้บกลองสะบดัชยั 2 คน  
ล าดบัท่ี 3 ผูต้ีโหมง่ 2 คน ทัง้ 3 ล าดบัจะยืนเรยีงหนา้กระดาน 
ล าดบัท่ี 4 ผูต้ีกลองจะถือไมค้อ้นดว้ยมือขา้งละ 1 อนัเดินเขา้สูเ่วทีฝ่ังเดียวกนั 

ดว้ยการเดินหนัหนา้เขา้หากลองและหยดุยืนท่ีหนา้กลองท่ีเวที  
การเดนิเขา้สูเ่วทีการแสดงสามารถแสดงไดต้ามล าดบัดงันี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉาบ กลองสะบดัชยั โหมง่ โหมง่ 

ผูช้ม 

ล าดบัท่ี 1 ล าดบัท่ี 3 ล าดบัท่ี 2 

เดินเขา้สูเ่วที 

เดินออกจากเวที ล าดบัท่ี 1 ล าดบัท่ี 3 ล าดบัท่ี 2 
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ภาพประกอบ 13 การเดนิเขา้สูเ่วทีการแสดงตามล าดบั 

ท่ีมา : โดยเนตรนภิ พฒันเจรญิ (ผูว้ิจยั) 

-ระยะเวลาในการแสดงขึน้อยูก่บัก าหนดการของทางวดั  
เปลี่ยนแปลงการแสดงดงันี ้

-ระยะเวลาในการแสดงขึน้อยูก่บัก าหนดการของการแข่งขนั  
-เม่ือผูต้ีกลองเดินเขา้สู่เวทีการแสดง จะเดินไปยืนท่ีหนา้กลองยืน ไหว้

กลอง แลว้เริม่ตีกลอง การแสดงจะตีไปเรือ่ย ๆ จะมีการเปลี่ยนตวัทกุต าแหน่งตามเวลาท่ีเหมาะสม 
ขึน้อยู่กบัก าลงัและการตกลงของผูแ้สดง ผูแ้สดงท่ีจะเขา้ไปแทนท่ีผูเ้ล่นก่อนหนา้นีต้อ้งหาจงัหวะ
เขา้ไปแสดงแทน โดยไม่ไหผู้แ้สดงก่อนหนา้หยดุการแสดง เม่ือจบการแสดงผูต้ีกลองจะไหวก้ลอง
อีกครัง้ท่ีเดียวกับไหวก้่อนตีกลอง ทัง้หมดเดินออกจากบริเวณการแสดงโดยไม่ไดก้ าหนดล าดบั 
การเดนิ 

 
 

ฉาบ กลองสะบดัชยั โหมง่ โหมง่ 

ล าดบัท่ี 1 ล าดบัท่ี 3 ล าดบัท่ี 2 

เดินเขา้สูเ่วที 

ผูช้ม 

เดินออกจากเวที ล าดบัท่ี 1 
ล าดบัท่ี 3 

 

ล าดบัท่ี 2 
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เปลี่ยนแปลงการแสดงดงันี ้
-เม่ือผู้ตีฉาบ ผู้แบกลองสะบัดชัย และผู้ตีโหม่งยืนเรียงหน้ากระดาน

เรยีบรอ้ยแลว้จะนอ้มศีรษะและโคง้ตวัลงมาไม่มากเพื่อท าความเคารพผูช้มพรอ้มกนั 1 ครัง้ สว่นผู้
แบกกลองจะกม้ศีรษะมาขา้งหนา้เล็กนอ้ยเน่ืองจากแบกกลอง หลงัจากท าความเคารพผูช้ม ผูต้ี
ฉาบจะเริม่ตี ผูต้ีโหม่งตีตามจะเป็นจงัหวะดงันี ้ผูต้ีกลองตีลงพรอ้มเสียงแช่ (ฉาบ) - ตีขึน้พรอ้มสียง
โมง่ (โหมง่), แช่ - โมง่ ตีในจงัหวะชา้ไปเรือ่ย ๆ โดยเริม่ตามล าดบัดงันี ้

-ท่าไหวค้รู เม่ือผูต้ีฉาบและผูต้ีโหม่งตีจังหวะ แช่ - โม่ง , แช่ – โม่ง ผูต้ี
กลองจะถือไม้คอ้นดว้ยมือขา้งละ 1 อันเดินฝ่ังเดียวกัน และเดินไปท่ีหน้ากลองแลว้ไหวก้ลอง 
หลงัจากนัน้ตีลงตีขึน้ท่ีหนา้กลองจ านวน 4 ครัง้ 

-ท่าเกีย้วเกลา้จบัไมก้ลองลกุขึน้เดินท าท่าเกีย้วเกลา้ไปจนถึงหนา้กลอง 
ตอ่ไปจึงเปลี่ยนเป็นท่าควงไมต้ีกลอง เดินไปอีกครึง่รอบจนมาถึงท่ีเดิม 

เพิ่มเตมิการแสดงดงันี ้
 -ท่าบิดบัวบาน ก่าวเท่าซ่ายเฉียงไปทางขวาวางเต็มเท่าในลักษณะนั่งคุกเข่า

ขวามือท าท่าบิดบัวบานลุกขึ้นเดิน การบิดบัวบานคือการหมุนข่อมือให่ตามกันไป โดยให่ข่อมืออยู่ชิด
กันเดินไปครึ่งรอบให่เปลี่ยนจากบิดบัวบานเป่นท่าเกี้ยวเกล่า เดินไปอีกครึ่งรอบจนถึงจุดเดิม 

-ท่าล่วงใต่เท่ายกแหลกก่าวเท่าซ่ายไปข่างหน่า 1 ก่าววางเต็มเท่า พร่อมกับ
ยกเท่าขวาขึ้น มือที่ถือไม่ตีกลองข่างขวาให่ปาดลงใต่น่องและเท่าขวา มือซ่ายถือไม่ตีกลองอยู่ทางด่าน
ซ่ายเสมอกับไหล่วางเท่าขวาลงบนพื้นพร่อมกับยกเท่าซ่ายขึ้น มือขวาและมือซ่ายก็กลับไปท าท่าเกี้ยว
เกล่าข่างบนอีกหนึ่งรอบ แล่วค่อยๆปาดมือขวาลงใต่น่องและเท่าซ่ายอีก 1 ครั้ง มือซ่ายอยู่ข่างบน 

- ตบมะผาบ 5 ท่า  
-ท่าฟ้อนท่าเกีย้วเกลา้เดินย่างสามขุมเขา้หากลองดว้ย จับไมท้ั้ง 2 มือ

กลองลกุขึน้เดนิดว้ยท่า 
เกีย้วเกลา้ไปจนท่ีหนา้กลอง เปลี่ยนเป็นท่าควงไม ้เดินวนอีกรอบมาถึงท่ี

เดิม ตีลง 1 ครัง้ 
 -เริ่มท่าตีกลองสะบัดชัยแบบประยุกต ์ท่าศอก ท่าหัว ท่าเข่า และท่า

จระเขฟ้าดหาง (หลงัเทา้) 
 

เปลี่ยนแปลงการแสดงดงันี ้ ท่าเช่ือม มือขวาตีลงท่ีหนา้กลอง – ตีขึน้ท่ีหนา้กลอง 
มือซา้ยตีขอบกลองซา้ย     มือขวาตีขอบกลองขวา 
มือซา้ยตีลงท่ีหนา้กลอง     มือขวาตีขึน้ท่ีหนา้กลอง 
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-เม่ือจบการแสดงผูต้ีกลองจะไหวก้ลองอีกครัง้ท่ีเดียวกบัไหวก้่อนตีกลอง 
ผูแ้สดงทัง้หมดไหวห้รือกราบพระหรือพระพทุธรูป ทัง้หมดเดินออกจากบรเิวณการแสดงโดยไม่ได้
ก าหนดล าดบัการเดนิ 

 
เปลี่ยนแปลงการแสดงดงันี ้

-เม่ือจบการแสดง ผูต้ีกลองยืนอยู่หนา้กลอง หนัตวักลบัมาท่ีผูช้ม ทกุคน
ไหวข้อบคณุผูช้มพรอ้มๆกนั 

 การเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมการแสดงกลองสะบดัชยั ท่ีเดิมเป็นการแสดง
ในงานพิธีกรรมทางศาสนา ท่ีไม่มีค่าจา้ง แต่เม่ือรบัจา้งแสดงกลองสะบดัชยัแบบประยกุตใ์หผู้ช้ม
เกิดความบันเทิง ท าให้ตอ้งปรบัตัว (A) เสียสละเวลาว่างจากงานประจ า และวันหยุดมากขึน้
กวา่เดมิมาฝึกซอ้มการแสดงท่ีรว่มกนัเปลี่ยนแปลง (I) ซึง่ท าการฝึกซอ้มทัง้งานพิธีกรรมทางศาสนา 
และงานท่ีรบัการว่าจา้ง เหตท่ีุตอ้งท าการฝึกการแสดงซอ้มทัง้ 2 แบบก็เพื่อรกัษาแบบแผน (L)การ
แสดงแบบวดัเอรณัฑวนัและแบบประยกุตใ์หค้งไว ้เม่ือท าการแสดงผูช้มจะเห็นถึงความแตกต่าง
ของการแสดง ภาครฐัและภาคเอกชนสนบัสนนุดว้ยการน าการแสดงกลองสะบดัชยัแบบประยกุต์
ไปแสดง ท าใหผู้แ้สดงมีรายไดม้ากขึน้สามารถน ารายไดจ้ากการแสดงกลองไปจุนเจือครอบครวั 
ดว้ยปัจจัยทางเศรษฐกิจท าใหก้ารเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมกลองสะบัดชัยแบบประยุกต ์มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามความตอ้งการผูแ้สดงท่ีตอ้งการใหเ้ป็นท่ีรูจ้กักวา้งขวางมากขึน้  

เม่ือเชียงใหม่เขา้สูช่่วงของนกัลงทนุท่ีเล็งเห็นถึงรายไดจ้ะเพิ่มขึน้จากการ
ท าธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ดว้ยสภาพทางสงัคมท่ียกการท่องเท่ียวใหเ้กิดรายไดเ้พิ่ม ท า
ใหน้กัลงทนุกลา้ตดัสินใจสรา้งแหล่งท่องเท่ียวท่องรองรบัการเขา้มาของนกัท่องเท่ียว และสถานท่ี
ทางดา้นบริการ โดยการน าวัฒนธรรมพืน้เมืองแต่ละท้องถ่ินของจังหวัดเชียงใหม่ มาน าเสนอ
นกัท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวและสถานท่ีใหบ้ริการ ซึ่งจะเห็นไดว้่าแหล่งท่องเท่ียวและสถานท่ี
ใหบ้ริการเริ่มเปิดด าเนินการใหน้ักท่องเท่ียวเลือกเขา้มารับการบริการ แหล่งท่องเท่ียวท่ีเปิดรบั
นกัท่องเท่ียวในช่วงนีแ้ละน าวฒันธรรมพืน้เมืองของทอ้งถ่ินมาน าเสนอ ท่ีเนน้วฒันธรรมการด าเนิน
ชีวิตและวฒันธรรมทางดา้นการแสดง คือ ลดัดาแลนดท่ี์ไดถู้กจัดสรา้งใน พ.ศ. 2512 บริเวณริม
ถนนเลียบคลองชลประทาน ต าบลชา้งเผือก อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ จุดประสงคห์นึ่งเพื่อ
รองรบันักท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่และเปิดใหน้ักท่องเท่ียวเขา้ชมเม่ือวนัท่ี 3 
เมษายน พ.ศ. 2513 ส่วนหนึ่งของลัดดาแลนด์มีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมพื ้นเมืองของ
ภาคเหนือ ในเวลานัน้การแสดงกลองสะบดัชยัแบบประยกุตเ์ป็นท่ีรูจ้กัอย่างแพรห่ลาย และดว้ย
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การเปลี่ยนแปลงจากการแสดงในพิธีกรรมทางศาสนา เป็นการแสดงแบบประยุกตท่ี์แสดงเพื่อ
ความบนัเทิง ท าใหค้ณะไวยเ์อรณัไดถ้กูว่าจา้งใหไ้ปแสดงตัง้แต่วนัแรกท่ีเปิด ลดัดาแลนดไ์ม่ไดท้  า
การว่าจา้งทุกวัน ทางคณะ ไดร้บัการจา้งใหไ้ปแสดงในช่วงท่ีจงัหวดัเชียงใหม่จัดเทศกาลต่าง ๆ 
หรือวันท่ีตอ้นรบัแขกบา้นแขกเมือง จะแสดงวันละ 2 รอบ คือ 11.00 น และ 14.00 น. เช่น วัน
สงกรานตจ์ะไดร้บัการว่าจา้งใหไ้ปแสดงทุกวนัตัง้แต่เริม่เทศกาลจนวนัสดุทา้ยเทศกาลเป็นตน้ ท า
ใหทุ้กคนในคณะเม่ือใกลถ้ึงวนัเทศกาลต่าง ๆ หรือวนัท่ีตอ้งแสดงเพื่อตอ้นรบัแขกบา้นแขกเมือง 
ปัจจยัการแสดงเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวชม ท าใหต้อ้งปรบัตวั (A)ในการจดัเวลาฝึกซอ้มการแสดงไม่ให้
กระทบกบังานประจ า และการแสดงกลองสะบดัชยัแบบประยกุตท่ี์ลดัดาแลนดย์งัยึดรูปแบบการ
แสดงเหมือนเม่ือครัง้แข่งขนัในกิจกรรมประกวดและฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรมลา้นนา(พ.ศ. 2508) ณ 
พทุธสถาน จงัหวดัเชียงใหมเ่ชียงใหม ่สว่นการรบัคา่ตอบแทนครูค า กาไวยแ์ละคณะจะปรบัตวั (A) 
รว่มกันแสดงความคิดเห็นในการแบ่งค่าตอบแทน ซึ่งไดต้กลงรว่มกัน ( I) โดยมีการแบ่งออกเป็น
ส่วน ๆ  3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 คิดเป็นส่วน ๆ  ตามจ านวนคนท่ีมาร่วมแสดงในแต่ละครัง้ ส่วนท่ี 2 
คา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง สว่นท่ี 3 เก็บไวเ้ป็นคา่ใชจ้่ายในการซอ่มแซมกลองและอปุกรณก์ารแสดง 
เป็นค่าใชจ้่ายในการเดินทาง ทางคณะแบ่งเป็นส่วน ๆ โดยน าจ านวนคนท่ีมารว่มแสดงในแต่ละ
ครัง้ รวมกบัส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 เม่ือไดจ้ านวนส่วนมาก็จะแบ่งตามสว่นเท่า ๆ กนั แต่ในสว่นท่ี 2 
และส่วนท่ี 3 ทางคณะจะตั้งผู้รบัผิดชอบดูแลและบันทึกรายรบัรายจ่าย ไม่มีส่วนใดท่ีได้รบั
ค่าตอบแทนมากหรือนอ้ยกว่ากัน ท าใหค้รูค า กาไวยแ์ละคณะไดร้บัค่าตอบแทนมากพอท่ีจะจุน
เจือในครอบครวั ดงัท่ีไพรนิทร ์กาไวย ์(2563: สมัภาษณ)์ ไดก้ลา่วถึงครูค า กาไวยแ์ละคณะกบัการ
รบังานแสดงกลองสะบดัชยัท่ีลดัดาแลนดส์ถานท่ีท่องเท่ียวเชิงนิเวศนไ์วว้่า  “พ่อกบัคณะไปแสดง
ตัง้แตว่นัแรกท่ีลดัดาแลนดเ์ปิดคือ 3 เมษายน 2513 เขาเริม่สรา้งปี 2512 ท่ีนีเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียว
เชิงธรรมชาติของจงัหวดัเชียงใหม่ ทางตรงก็คือพ่อสามารถเลีย้งลกู ๆ จนจบการศึกษาได ้พี่สาว
สามารถเรียนพยาบาลไดจ้นจบ พ่อก็ไดเ้งินพวกนีม้าหล่อเลีย้งไม่มากก็นอ้ย แต่สิ่งส  าคญัมนัคือ
จุดเริ่มตน้ของวฒันธรรมลา้นนากลองใบแรกของครูค าใชแ้สดงท่ีลัดดาแลนด์” ดว้ยปัจจัยทาง
เศรษฐกิจท่ีไดร้บัการว่าจา้งใหแ้สดงและการแบง่ค่าตอบแทนท่ีคิดเห็นตรงกนั และครัง้ใดท่ีสมาชิก
ในคณะไดร้บัความเดือดรอ้นท่ีสมาชิกทุกคนเห็นควรว่าตอ้งช่วยเหลือกนั ก็จะรว่มกนัออกเงินเพื่อ
ช่วยเหลือสมาชิก ดว้ยการอยู่ร่วมกันดว้ยไมตรีจิตท่ีดีต่อกัน แม้บางครัง้ท่ีไปแสดงจะไม่ ไดร้บั
ค่าตอบแทนก็ยงัคงไปแสดงรว่มกนั แสดงถึงความสามคัคีและความเสียสละ ท าใหค้รูค า กาไวย์
และคณะมักจะไดร้บัเชิญไปแสดงงานของทางภาครฐัอยู่เป็นประจ า และไดร้บัการว่าจา้งจาก
เอกชนอยา่งตอ่เน่ือง 
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ดว้ยความตอ้งการของรฐัท่ีจะฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียว
อย่างเช่นลดัดาแลด ์ในปีแรกพบว่าประสบความส าเรจ็เป็นอย่างยิ่ง ท่ีน าวฒันธรรมพืน้เมืองของ
จงัหวดัเชียงใหม่เขา้มามีบทบาททางเศรษฐกิจกบัสงัคมในเมือง ท าใหภ้าครฐัสรา้งพืน้ท่ีในการน า
วฒันธรรมพืน้เมืองของเชียงใหม่เขา้ไปจดัแสดงยงัพืน้ท่ีต่าง ๆ เพื่อใหร้องรบันกัท่องเท่ียว ย่อมท า
ให้ผูป้ระกอบการไดร้บัการว่าจา้ง และผูว้่าจา้งกระจายการจา้งงานในทุกภาคส่วนจนเกิดการ
ไหลเวียนของเศรษฐกิจ เอกชนหลายแห่งเห็นช่องทางการสรา้งรายไดก็้เขา้มาศึกษาถึงความ
เป็นไปไดข้องการน าวฒันธรรมพืน้บา้นเขา้มาสูธุ่รกิจ จากปัจจยัทางเศรษฐกิจดงักลา่วเมื่อนกัธุรกิจ
เห็นวา่สามารถสรา้งรายไดเ้พิ่มขึน้ ท าใหเ้อกชนหลายแห่งจดัสรา้งสถานท่ีบรกิารตา่ง ๆ เพื่ออ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่นกัท่องเที่ยว และจดัสรา้งสถานท่ีหรอืแหลง่ท่องเท่ียวส าหรบัใหน้กัท่องเท่ียวเขา้
มาเท่ียวเพิ่มขึน้ อย่างเช่นในเวลาไลเ่ลี่ยกนักบัการเกิดของลดัดาแลนด ์ไดมี้จดัสร้างสถานท่ีรองรบั
นักท่องเท่ียวเพิ่มโดยเอกชน คือศูนยว์ฒันธรรมเชียงใหม่ท่ีถูกสรา้งขึน้ใน ปี พ.ศ. 2513 แลว้เริ่ม
ด าเนินการใหบ้ริการในวนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2514 ดว้ยการรบัประทานอาหารในรูปแบบขนัโตก 
หมอ้หอ้มท่ีมีการแสดงพืน้เมืองของภาคเหนือ และการแสดงของชนชาติพนัธุใ์หร้บัชมไปดว้ย 

 
ในปี พ.ศ. 2513 มีการสรา้งศนูยว์ฒันธรรมเชียงใหม่ขึน้มาโดยกลุม่นกัธุรกิจทอ้งถ่ิน 

(ตระกลูชตุิมา) ผูเ้ขียนมองว่า การเกิดขึน้ของศนูยว์ฒันธรรม ถือเป็นจดุเปลี่ยนส าคญัท่ีท าให้
ศิลปะพืน้บา้นต่างๆ เริ่มเขา้สู่ปริมณฑลของ “ การแสดง” ในฐานะท่ีเป็น   อัตลักษณ์ของ
ทอ้งถ่ิน โดยกลองสะบดัชัย(แบบประยกุต)์เป็นการแสดงชุดหนึ่งท่ีถูกจดัขึน้ในเวลานัน้ดว้ย
เช่นกนั พ่อครูค า กาไวย ์ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(การแสดงพืน้บา้น -ช่างฟ้อน
ประจ าปี พ.ศ. 2535 ผูค้ิดคน้และเผยแพรศ่ิลปะ (แบบประยกุต)์เล่าว่าคณะกลองของพ่อครู
เป็นคณะแรกท่ีไดเ้ขา้ไปแสดงท่ีศนูยว์ฒันธรรมฯ โดยการชกัชวนของนายไกรศรี นิมมานเหมิ
นทร ์ซึง่เป็นศกัดิพ่ี์ชายของ นางอณุห ์ชติุมา เจา้ของศนูยว์ฒันธรรม การแสดงกลองสะบดัชยั
จะจดัขึน้ในสองสว่น ไดแ้ก่ การแสดงใน “ลานวฒันธรรม” และในงานเลีย้ง “ขนัโตกดินเนอร”์ 
โดยในสว่น “ลานวฒันธรรม” จะมีการจ าลองบา้นเรือนของชนเผ่าต่างๆในภาคเหนือ และจดั
ใหมี้การแสดงของแต่ละชนเผ่าในบรเิวณลานบา้น การแสดงกลองสะบดัชยัถกูจดัใหเ้ป็นการ
แสดงของ “ชาวโยน” หรอื “โยนก” ซึง่หมายถึงคนเมืองนั่นเองสว่นการแสดงกลองสะบดัชยัใน
งานเลีย้ง “ขนัโตกดินเนอร”์ จะเป็นการแสดงบนเวทีสลบักบัการแสดงชุดอ่ืนๆ  (อรดี อินทร์
คง. 2552, น. 38-39) 

การแสดงกลองสะบดัชยัแบบประยกุตค์ณะของครูค า กาไวยไ์ดถ้กูว่าจา้งไป
ท าการแสดงท่ีลดัดาแลนดแ์ละในศนูยว์ฒันธรรมเชียงใหม่ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกนั ซึ่งเป็นการแสดง
นอกพืน้ท่ีวฒันธรรมทอ้งถ่ินของตนเอง และไม่ไดเ้ป็นการแสดงท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางศาสนา 
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แต่เป็นการแสดงในสงัคมของการใหบ้รกิาร คณะไวยเ์อรณัมีการปรบัตวักบัการเปลี่ยนแปลงของ
สถานท่ีแสดงท่ีเดิมเป็นการแสดงในวดั ตอ้งปรบัตวั(A) กบัการเดินทางไปแสดงทัง้ 2 ท่ีวนัใดมีการ
แสดงท่ีลดัดาแลนด ์ในเวลา 8.00 น.จะมาขึน้รถรบัจา้งท่ีบา้นครูค า กาไวย ์เวลา 15.00 น. นั่งรถ
รบัจา้งกลบัมาท่ีบา้นครูค า กาไวยเ์ก็บของ รบัค่าจา้งแลว้แยกยา้ยกลบับา้น  หากวนัใดตอ้งท าการ
แสดงในวนัเดียวทัง้ 2 ท่ี ในเวลา 18.00 น. จะมาขึน้รถรบัจา้งท่ีบา้นครูค า กาไวย ์เวลา 21.00 น. 
ขึน้รถรบัจา้งกลบัมาท่ีบา้นครูค า กาไวย ์ทุกครัง้ท่ีไปแสดงจะตอ้งน ากลองและอุปกรณก์ารแสดง
ทัง้หมดไปดว้ย 

 
เขามาจ้างคณะพ่อครูไปแสดงท่ีศูนยว์ัฒนธรรมเชียงใหม่ เย็นมาก็มา

รวมตวักนัท่ีบา้นพ่อครูนั่งรถพ่ีสินเขา้ไปแสดงในเมือง เลิกประมาณสองสามทุ่ม ถา้
แสดงในหอ้งจะเลิกเรว็ ถา้แสดงท่ีข่วง (ลานวฒันธรรม) จะดกึหน่อย พ่อครูไม่อยาก
ใหเ้ลิกดกึเพราะกว่าจะถงึบา้นเกือบสี่ทุม่เชา้มาลกุท างานไมไ่หว และการแสดงมีทัง้
ท่ีข่วงและท่ีขนัโตกในหอ้งบา้ง เวทีขา้งนอกบา้ง แลว้แตว่่าวนัไหนเขาจะจดัใหแ้สดง
ตรงไหน วนัไหนแขกเยอะเปิดหลายหอ้ง ก็ตอ้งแสดงหลายรอบ  ครูเฉลิมศรีจะเป็น
คนจดัใหว้่าวนันีแ้สดงตรงไหนบา้ง เราจะแบกกลองไปตามท่ีจดัให ้บางรอบแสดง
นานบางรอบแสดงนอ้ย เราจะแสดงสลบักบัการแสดงอ่ืน เช่น ฟ้อนเทียน ฟ้อนเล็บ 
สาวไหม ฟ้อนเงีย้ว ฟ้อนม่านมุ้ย เลยมีการคุยกันตลอดว่าการแสดงจะแสดง
อยา่งไรจงึจะแสดงไดต้ามท่ีก าหนด (แกว้ ใจแล. 2563: สมัภาษณ)์ 

 
นอกจากนีป๋ั้นแกว้ ติปิน (2563: สมัภาษณ)์  ยงัไดเ้สรมิถึงเรือ่งการไปแสดงท่ี

ศนูยว์ฒันธรรมเชียงใหม่ไวด้ว้ยว่า “ตอนท่ีแสดงกลองสะบดัชยัท่ีศนูยว์ฒันธรรมเชียงใหม่ จ าไดว้่า
เขาจะบอกแตล่ะวนัว่าวนันีแ้สดงตรงไหนบา้ง แสดงก่ีรอบ จะมีเวลาใหแ้สดงเท่าไร เราก็ตอ้งตดัท่า
บางท่าออกไป จะตีท่าท่ีคนดชูอบ ท่าหวั ท่าศอก ตีเข่า จระเขฟ้าดหางตอ้งเลน่นะ จะมีการแสดงท่ี
ตอ้งตดัออกไปบา้งเพื่อใหท้นักบัเวลา” 

จากการตีกลองสะบดัชยัท่ีศนูยว์ฒันธรรมเชียงใหม่ ท่ีมีขอ้ก าหนดในเรือ่งของ
จ านวนเวลาในการแสดง การหมนุเวียนไปแสดงยงัสถานท่ีตา่ง ๆ ภายในศนูยว์ัฒนธรรม เน่ืองจาก
ในแตล่ะวนัการเปิดหอ้งหรอืสถานท่ีรองรบันกัท่องเท่ียวไมเ่ท่ากนัขึน้อยู่กบัจ านวนของนกัท่องเท่ียว 
และการแสดงไม่ไดมี้เพียงแต่กลองสะบดัชยัเท่านัน้ ยงัมีการแสดงพืน้เมืองภาคเหนือร่วมแสดง
ดว้ย เช่น ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน ระบ าซอ ฟ้อนม่านมุย้เชียงตา เป็นต้น ผูจ้ดัการการแสดงจะเป็นผู้
จดัล  าดบัการแสดงในแตล่ะท่ี เม่ือคณะไวยเ์อรณัรบัก าหนดการแสดง ล าดบัการแสดง และเง่ือนไข
ของเวลาท่ีจะมีเป็นบางวนั ในกรณีท่ีท าการเปิดสถานท่ีหรอืหอ้งรบันกัท่องเท่ียวหลายท่ี ดว้ยปัจจยั
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ของเวลาและปัจจัยของจ านวนครัง้ในการแสดงแต่ละวันท่ีไม่เท่ ากัน ท าให้ทุกคนในคณะตอ้ง
ปรบัตวั(A) ปรกึษากนัเพื่อวางแผนในการแสดงใหท้นัเวลากบัการท่ีจะตอ้งไปแสดงในสถานท่ีหรือ
หอ้งต่อไป ท าใหบ้างครัง้ตอ้งเปลี่ยนแปลงการแสดง หรือเพิ่มการแสดงใหส้อดคลอ้งกับเวลาท่ี
ก าหนด และจ านวนรอบท่ีตอ้งแสดงในแตล่ะคืน ดงันี ้

ค าชีแ้จง สีด า     แสดงการแสดงวฒันธรรมการตีกลองสะบดัชยัของวดัเอรณัฑวนั 
สีน า้เงนิ แสดงการเปลี่ยนแปลงการแสดงวฒันธรรมการตีกลองสะบดัชยัของวดั 

เอรณัฑวนั (เพื่อแขง่ขนัปี พ.ศ. 2508)  
สีเขยีว แสดงการแสดงเปลี่ยนแปลงการแสดงวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบ 

ประยกุตร์ะยะแรก (2508) 
สีม่วง แสดงการเปลี่ยนแปลงการแสดงและการเพิ่มการแสดงในการแสดงท่ีศนูย ์

วฒันธรรมเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
การเปล่ียนแปลงการแสดง 

- เดินเขา้สู่เวทีการแสดงโดยผูต้ีฉาบ 1 คน ผูต้ีโหม่ง 2 คน เดินเขา้ไปยงับรเิวณท่ีทาง
วดัจดัไวใ้หด้ว้ยอาการสงบ  ผูแ้บกกลองสะบดัชยั 2 คน จะยืนตรงกลางของบรเิวณการแสดงหรือ
บรเิวณท่ีเหมาะสมและหนัหนา้หาผูช้ม ส่วนผูต้ีฉาบและผูต้ีโหม่งไม่ไดก้ าหนดล าดบัการเดินเขา้สู่
เวทีการแสดง และต าแหน่งการยืนท่ีแน่นอน สามารถปรบัเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม   

เปลี่ยนแปลงการแสดงดงันี ้
-การเดนิเขา้สูเ่วทีการแสดงมีล าดบัดงันี ้

ล าดบัท่ี 1 ผูต้ีฉาบเดินน า 1 คน  
ล าดบัท่ี 2 ผูแ้บกลองสะบดัชยั 2 คน  
ล าดบัท่ี 3 ผูต้ีโหมง่ 2 คน ทัง้ 3 ล าดบัจะยืนเรยีงหนา้กระดาน 
ล าดับท่ี 4 ผูต้ีกลองจะถือไมค้อ้นดว้ยมือขา้งละ 1 อันเดินเขา้สู่เวทีฝ่ัง

เดียวกนั ดว้ยการเดินหนัหนา้เขา้หากลองและหยดุยืนท่ีหนา้กลองท่ีเวที  
 
 
 
 
 
 



  84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเดนิเข้าสู่เวทกีารแสดงสามารถแสดงไดต้ามล าดบัดงันี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 14 การเดนิเขา้สูเ่วทีการแสดงตามล าดบั 

ท่ีมา : โดยเนตรนภิส พฒันเจรญิ (ผูว้ิจยั) 

ฉาบ กลองสะบดัชยั โหมง่ โหมง่ 

ผูช้ม 

ล าดบัท่ี 1 
ล าดบัท่ี 3 

ล าดบัท่ี 2 

เดินเขา้สูเ่วที 

ฉาบ กลองสะบดัชยั โหมง่ โหมง่ 

ล าดบัท่ี 1 ล าดบัท่ี 3 ล าดบัท่ี 2 

เดินเขา้สูเ่วที 

ผูช้ม 

เดินออกจากเวที 

เดินออกจากเวที 

ล าดบัท่ี 1 ล าดบัท่ี 3 ล าดบัท่ี 2 

ล าดบัท่ี 1 ล าดบัท่ี 3 

 

ล าดบัท่ี 2 
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-ระยะเวลาในการแสดงขึน้อยูก่บัก าหนดการของทางวดั  
เปลี่ยนแปลงการแสดงดงันี ้

-ระยะเวลาในการแสดงขึน้อยูก่บัก าหนดการของการแข่งขนั  
-เม่ือผูต้ีกลองเดินเขา้สูเ่วทีการแสดง จะเดนิไปยืนท่ีหนา้กลองยืน ไหว้

กลอง แลว้เริม่ตีกลอง การแสดงจะตีไปเรือ่ย ๆ จะมีการเปลี่ยนตวัทกุต าแหน่งตามเวลาท่ีเหมาะสม 
ขึน้อยู่กบัก าลงัและการตกลงของผูแ้สดง ผูแ้สดงท่ีจะเขา้ไปแทนท่ีผูเ้ล่นก่อนหนา้นีต้อ้งหาจงัหวะ
เขา้ไปแสดงแทน โดยไม่ไหผู้แ้สดงก่อนหนา้หยดุการแสดง เม่ือจบการแสดงผูต้ีกลองจะไหวก้ลอง
อีกครัง้ท่ีเดียวกบัไหวก้่อนตีกลอง ทัง้หมดเดินออกจากบรเิวณการแสดงโดยไม่ไดก้ าหนดล าดบัการ
เดิน 

เปลี่ยนแปลงการแสดงดงันี ้
-เม่ือผูต้ีฉาบ ผูแ้บกลองสะบดัชยั และผูต้ีโหม่งยืนเรียงหนา้กระดาน

เรยีบรอ้ยแลว้จะนอ้มศีรษะและโคง้ตวัลงมาไม่มากเพื่อท าความเคารพผูช้มพรอ้มกนั 1 ครัง้ สว่นผู้
แบกกลองจะกม้ศีรษะมาขา้งหนา้เล็กนอ้ยเน่ืองจากแบกกลอง หลงัจากท าความเคารพผูช้ม ผูต้ี
ฉาบจะเริม่ตี ผูต้ีโหม่งตีตามจะเป็นจงัหวะดงันี ้ผูต้ีกลองตีลงพรอ้มเสียงแช่ (ฉาบ) - ตีขึน้พรอ้มสียง
โมง่ (โหมง่), แช่ - โมง่ ตีในจงัหวะชา้ไปเรื่อย ๆ โดยเริม่ตามล าดบัดงันี ้

-ท่าไหวค้รู เม่ือผูต้ีฉาบและผูต้ีโหม่งตีจงัหวะ แช่ - โม่ง , แช่ – โมง่ ผูต้ี
กลองจะถือไม ้

คอ้นดว้ยมือขา้งละ 1 อนัเดินฝ่ังเดียวกนั และเดินไปท่ีหนา้กลองแลว้
ไหวก้ลอง หลงัจากนัน้ตีลงตีขึน้ท่ีหนา้กลองจ านวน 4 ครัง้ 

-ท่าเกีย้วเกลา้จับไมก้ลองลุกขึน้เดินท าท่าเกีย้วเกลา้ไปจนถึงหน้า
กลอง ตอ่ไปจึงเปลี่ยนเป็นท่าควงไมต้ีกลอง เดินไปอีกครึง่รอบจนมาถึงท่ีเดิม 

เพิ่มเตมิการแสดงดงันี ้
-ท่าบิดบวับาน กา้วเทา้ซา้ยเฉียงออกไปไปทางขวา นั่งคกุเข่า มือทั ้2 

ขา้งท าท่าบดิบวับานแลว้ลกุขึน้เดิน (บิดบวับาน คือหมนุขอ้มือทัง้2 ขา้งคอ่ย ๆตามกนัไป ใหข้อ้มือ
อยูชิ่ดกนั) 

-ท่าลว้งใตเ้ทา้ยกแหลก กา้วเทา้ซา้ยไปขา้งหนา้ 1 กา้ว ยกเทา้ขวาขึน้ 
มือขา้งขวาท่ีถือไมค้อ้นค่อย ๆ วาดลงใตน้่องและเทา้ขวา มือซา้ยท่ีถือไมค้อ้นจะเสมอกับไหล่  
วางเทา้ขวาลงบนพืน้พรอ้มกบัยกเทา้ซา้ยขึน้ มือขวาและมือซา้ยก็กลบัไปท าท่าเกีย้วเกลา้ขา้งบน
อีกหนึ่งรอบ แลว้คอ่ย ๆวาดมือขวาลงใตน้่องและเทา้ซา้ยอีก 1 ครัง้ มือซา้ยอยูข่า้งบน 
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- ตบมะผาบ 5 ท่า  
เพิ่มการแสดง ตบมะผาบเพิ่ม 12 ท่า รวมเป็น 17  ท่า     

-ท่าฟ้อนเขา้หากลองดว้ยท่าเกีย้วเกลา้จบัไมก้ลองลกุขึน้เดินท าท่าเกีย้ว
เกลา้ไปจนถึงหนา้กลอง ต่อไปจึงเปลี่ยนเป็นท่าควงไมต้ีกลอง เดินไปอีกครึง่รอบจนมาถึงท่ีเดิม  
ตีลง 1 ครัง้ 

 -เริ่มท่าตีกลองสะบัดชัยแบบประยุกต ์ท่าศอก ท่าหัว ท่าเข่า และท่า
จระเขฟ้าดหาง (หลงัเทา้) 

 
เปลี่ยนแปลงการแสดงดงันี ้ ท่าเช่ือม มือขวาตีลงท่ีหนา้กลอง – ตีขึน้ท่ีหนา้กลอง 

มือซา้ยตีขอบกลองซา้ย     มือขวาตีขอบกลองขวา 
มือซา้ยตีลงท่ีหนา้กลอง     มือขวาตีขึน้ท่ีหนา้กลอง 

-เม่ือจบการแสดงผูต้ีกลองจะไหวก้ลองอีกครัง้ท่ีเดียวกบัไหวก้่อนตีกลอง 
ผูแ้สดงทัง้หมดไหวห้รือกราบพระหรือพระพทุธรูป ทัง้หมดเดินออกจากบรเิวณการแสดงโดยไม่ได้
ก าหนดล าดบัการเดนิ 

เปลี่ยนแปลงการแสดงดงันี ้
-เม่ือจบการแสดง ผูต้ีกลองยืนอยู่หนา้กลอง หนัตวักลบัมาท่ีผูช้ม ทกุ

คนไหวข้อบคณุผูช้มพรอ้มๆกนั 
ท าให้ทุกคนในคณะต้องปรับตัว(A) ปรึกษากันเพื่อวางแผนในการแสดงให้

ทันเวลากับการท่ีจะตอ้งไปแสดงในสถานท่ีหรือหอ้งต่อไป ท าใหบ้างครัง้ตอ้งเปลี่ยนแปลงการ
แสดง หรือเพิ่มการแสดงใหส้อดคลอ้งกับเวลาท่ีก าหนด และจ านวนรอบท่ีตอ้งแสดงในแต่ละคืน 
ดงันี ้

การแสดงท่ีศนูยว์ฒันธรรม จงัหวดัเชียงใหม ่ของครูค า กาไวยแ์ละคณะไวยเ์อรณั  
หากมีการปรบัเปลี่ยนการแสดงจะปรบัเปลี่ยนท่ีการตบมะผาบ กรณีท่ีเวลามี

นอ้ยก็จะตดัออกไป หรอืตอ้งการใหแ้สดงนานขึน้ก็จะตบมะผาบในจ านวนท่าท่ีมากขึน้ หรอืตบมะ
ผาบดว้ยลีลาท่ีชา้หรือเร็ว (ตบมะผาบมีทัง้หมด 17 ท่าใชเ้วลาประมาณ 2 นาที) ทุกครัง้ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงการแสดงทกุคนในคณะจะรว่มกนัวางแผน (I) และซกัซอ้มความเขา้ใจก่อนการแสดง
เพื่อใหก้ารแสดงราบรื่นจนจบการแสดง ในส่วนของการแสดงอ่ืนยงัคงเหมือนเดิม โดยการไหวค้รู 
ศอกหนา้ ท่าเช่ือม ศอกหลงั ท่าเช่ือม หวัโหม่งหนา้ ท่าเช่ือม หัวโหม่งหลงั ท่าเช่ือม เข่าท่าเช่ือม 
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จระเข้าฟาดหาง ท่าเช่ือม ศอกคู่ ท่าเช่ือม  เป็นการรกัษาแบบแผนการตีกลองสะบัดชัยแบบ
ประยกุต(์L) 

แทจ้รงิแลว้ขนัโตกดินเนอรไ์ดถื้อก าเนิดมาตัง้แต่ในปี พ.ศ. 2496 เป็นการน า
วฒันธรรมการกินโตกท่ีเป็นวฒันธรรมในรบัประทานอาหารแตอ่ดีตของทางเหนือ มาปรบัใชใ้นการ
น าอาหารวางบนโตกและใหแ้ขกพิเศษ แขกบา้นแขกเมืองหรอืผูม้าเยือนไดร้บัประทานอาหาร และ
การแต่งกายดว้ยเสือ้หมอ้หอ้ม ซึ่งธิติพล กันดีวงศ ์(อา้งในลา้นนาคดีศึกษา . 2557, น. 344 ) ได้
กลา่วถึงเรือ่งวฒันธรรมการกินโตกในรูปแบบขนัโตกดนิเนอรไ์วว้า่ 
 

ปี พ.ศ. 2496 โดยคณุไกรศรี นิมมานเหมินทร ์ที่ตอ้งการเลีย้งส่งท่านสญัญา ธรรม
ศกัดิ ์ในขณะนัน้ด ารงต าแหน่งขา้หลวงอยติุธรรมภาค 4 จงัหวดัเชียงใหม่และภิรยิา ท่ีจะยา้ย
กลับไปรับต าแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมท่ีกรุงเทพมหานคร กับ มร. จอช วิดน่ี กงสุล
อเมรกิา ประจ าจงัหวดัเชียงใหม่คนท่ี 2 ท่ีจะยา้ยกลบัไปประเทศสหรฐัอเมริกา โดยจดัส ารบั
อาหารในขนัโตกใหมี้รสชาติท่ีเหมาะสมกบัผูท่ี้มาเยือน ดนตรีและการแสดงเป็นองคป์ระกอบ
ท่ีส าคญัในการรบัประทานขนัโตกดินเนอร ์รูปแบบการแสดงไดถ้กูเลือกและปรบัใหเ้หมาะสม 
ดนตรีล้านนามีบริบทเพ่ือใช้บรรเลงสรา้งบรรยากาศในขณะรับประทานอาหารและ
ประกอบการแสดง 

 
วฒันธรรมการกินโตกในรูปแบบขนัโตกดินเนอรท่ี์คณุไกรศร ีนิมมานเหมินทร ์

เลีย้งสง่ท่านสญัญา ธรรมศกัดิค์รัง้นัน้ เป็นการน าวฒันธรรมการกินโตกของลา้นนามาเลีย้งในเวลา
อาหารค ่า ขณะเดียวกันไดค้ิดจดัการแสดงใหร้บัชมในช่วงท่ีรบัประทานอาหาร โดยการน าดนตรี
พืน้บา้นของลา้นนามาบรรเลงใหก้บัผูม้าเยือน ธิติพล กนัดีวงศ ์(อา้งในลา้นนาคดีศกึษา. 2557, น. 
344 ) ยงัไดก้ล่าวถึงเรื่องวฒันธรรมการกินขนัโตกในรูปแบบขนัโตกดินเนอรเ์พิ่มเติมอีกว่า  “ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2499 คุณไกรศรี นิมมานเหมินทร ์ไดจ้ัดงานขันโตกอีกครัง้เพื่อเป็นการตอ้นรบัคณะ
สมาชิก และมิตรสหายสยามสมาคมในพระบรมราชปูถมัภ ์การเลีย้งขนัโตกครัง้นีเ้ป็นการจดัเลีย้ง
ครัง้ใหญ่กวา่ครัง้แรก โดยเชิญแขกรว่มงานกวา่ 200 คน”   

การบรกิารอาหารขนัโตกท่ีศนูยว์ฒันธรรมเชียงใหม่น ามาเป็นแนวทางในการ
จดัท าเป็นธุรกิจ เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวเขา้มาใชบ้ริการจนประสบผลส าเร็จนัน้ ไดร้บัอิทธิพลมา
จากการจดัขนัโตกดินเนอรเ์ม่ือครัง้ท่ีคณุไกรศรี นิมมานเหมินทรเ์คยจดัตอ้นรบัแขกบา้นแขกเมือง
ในปี พ.ศ. 2496 ไดร้บัการกล่าวขานถึงความแปลกใหม่ ท่ีสามารถน าวฒันธรรมพืน้เมืองการกิน
โตกมาปรบัเปลี่ยนเป็นขนัโตกดินเนอรต์อ้นรบัแขกบา้นแขกเมืองจนเป็นท่ีประทบัใจของผูม้าเยือน 
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จากปัจจยัทางสงัคมท่ีวฒันธรรมพืน้เมืองการกินโตกไดร้บัการยอมรบั และเป็นท่ีประทบัใจแก่ผูท่ี้
ไดร้บัการตอ้นรบั ท าใหต้อ้งจดัอีกครัง้อยา่งยิ่งใหญ่ใน ปี พ.ศ. 2499  

ขันโตกท่ีศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่นับว่าเป็นการท าธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ
วฒันธรรมพืน้เมืองของเชียงใหม่ในยคุแรก ๆ ท่ีน าการแสดง วิถีชีวิตความเป็นอยู่ หตัถกรรมของ
กลุ่มชนชาติพันธุ์มาน าเสนอร่วมกัน ไดร้บัการยอมรบัจากผูค้นทั้งในและต่างประเทศเขา้มาใช้
บรกิารในช่วงนัน้อยา่งตอ่เน่ืองยาวนาน แทบจะเป็นค ากลา่วท่ีว่า มาจงัหวดัเชียงใหมต่อ้งมาสมัผสั
การรบัประทานอาหารเย็นแบบขันโตกถึงจะไดช่ื้อว่ามาถึงจังหวัดเชียงใหม่ ชไมพรรณ กาไวย ์
(2563: สมัภาษณ)์ลกูสาวของครูค า กาไวยไ์ดก้ล่าวถึงศนูยว์ฒันธรรมเชียงใหม่ไวว้่า “พ่อ (ครูค า 
กาไวย)์ มีความผกูพนักบัศนูยว์ฒันธรรมเชียงใหมม่าก ครัง้หนึ่งมาแสดงท่ีศนูยว์ฒันธรรมเชียงใหม่ 
จ าไดว้า่พอ่ห่อหมยูอมาให ้เป็นครัง้แรกท่ีเคยกินหมยูอ มนัอรอ่ยมาก ๆ ก่อนท่ีพอ่จะเขา้มาแสดงใน
ในเมือง พ่อจะมีคณุชาญ (ชาญ สิโรรส) คอยพาพ่อไปแสดงตามท่ีต่าง ๆ จนคนรูจ้กัคณะพ่อแลว้
ชอบก็มาจา้งไปแสดง คนก็รูจ้กัมากขึน้ คณุชาญมีบญุคณุกบัครอบครวัเรามาก อยา่งตอนท่ี ป.5 ปี 
2415 เรียนท่ีโรงเรียนหางดง ไม่มีเงินจะไปเรียนแลว้ แต่ครูนิยม รกัษ์เดช ครูใหญ่มาบอกว่าคุณ
ชาญจะดแูลคา่ใชจ้่ายท่ีมาเรยีน ดีใจมาก ๆ ” (ชไมพรรณ กาไวย.์ 2563: สมัภาษณ)์  

ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2515 มีกระแสวัฒนธรรมทางการคา้ไดเ้ริ่มตน้การน า
วฒันธรรมมาเป็นการคา้ มีความจ าเป็นของกลุม่ศิลปินใหด้  ารงอยูใ่นวฒันธรรมวฒันธรรมยงัคงอยู ่
รกัษารากวฒันธรรมเอาไวใ้หเ้หมาะสมกับสงัคม ดงันัน้จึงมามาสู่การเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมตี
กลองสะบดัชยัท่ีส  าคญั การท่ีผูห้ญิงเขา้มามีบทบาทการตีกลองสะบดัชยัในเรื่องแม่อายสะอืน้ท่ีมี
คณุทศัวรรณ เสนียว์งศ ์แสดงเป็นช่อเอือ้งตีกลองสะบดัชยั ผูก้  ากับและผูป้ระพนัธภ์าพยนตรค์ือ
คุณชุติมา สุวรรณรตัน์ เป็นเรื่องราวท่ีเกิดขึน้ท่ีภาคเหนือ อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ คุณ
เนาวรตัน ์วชัรารบับทแสดงเป็นดาวนิล ผูห้ญิงท่ีสวยมีความสามารถในการร  าดาบจนเป็นท่ียอมรบั
ของคนในละแวงนัน้ และมีนอ้งสาวช่ือช่อเอือ้งแสดงโดยคณุทศันว์รรณ เสนียว์งศมี์ความสามารถ
ในการตีกลองสะบดัชยั ดา้นการแสดงพืน้เมืองของชาวเหนือ เน่ืองจากไดร้บัการถ่ายทอดจากพ่อ
ค าปันแสดงโดยคุณจ ารูญ หนวดจ๋ิมท่ีมีความเช่ียวชาญทางดา้นนีแ้ละรบังานแสดงเพื่อยังชีพ 
ต่อมาถูกกลั่นแกลง้จากคณะการแสดงอ่ืนท าใหง้านการแสดงลดนอ้งลง ดาวนิลตดัสินใจเขา้ไป
ท างานท่ีกรุงเทพฯตามค าชักชวนจากเพื่อนบา้น ปรากฎว่าถูกหลอกให้ขายตัวจนกระทั่งท้อง  
ดาวนิลตดัสินใจน าลูกกลบัไปใหพ้่อค าปันและช่อเอือ้งเลีย้งโดยโกหกว่าเป็นลูกของเพื่อน และ
กลบัไปท างานท่ีกรุงเทพฯ ดาวนิลไดเ้ป็นนางแบบของสถานเสรมิสวยท าใหมี้โอกาสรูจ้กักบัทรงพล
แสดงโดยคณุสมบตัิ เมทะนี ทัง้สองคบหากนัจนเกิดเป็นความรกัและเตรยีมแต่งงาน ทางดา้นพ่อ
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ค าปันและช่อเอือ้งดว้ยความคิดถึงและเป็นห่วงดาวนิล เพราะตัง้แต่ดาวนิลน าลกูมาใหเ้ลีย้งจน 4 
ปีผา่นไป ดาวนิลไมเ่คยกลบัไปเยี่ยมและดแูล จงึเดินทางเขา้กรุงทพฯพรอ้มกบัช่อเอือ้ง และลกูของ
ดาวนิลท่ีช่ือกลองเพื่อตามหาดาวนิล เม่ือพบกนัดาวนิลกลบัพยายามบ่ายเบี่ยงใหท้กุคนเห็นว่าไม่
รูจ้กักนั ดาวนิลแอบมาขอใหก้ลบัแม่อาย ท าใหเ้กิดมีปากเสียงกบัช่อเอือ้งจนพ่อค าปันไดย้ิน และ
พ่อค าปันไดพ้าทกุคนเดินทางกลบัแม่อาย ทรงพลทราบความจรงิจึงไม่พอใจกบัเหตกุารณทัง้หมด
ท่ีเกิดขึน้ ส่วนพ่อค าปันตรอมใจจากการกระท าของดาวนิลใชผ้า้ขาวมา้รดัคอตวัเองจนเสียชีวิต 
ดาวนิลทราบเรื่องในวนัท่ีก าลงัเผาศพพ่อค าปันจึงรีบกลบัมาแม่อาย ก่อนถึงพิธีเผาศพช่อเอือ้งตี
กลองสะบดัชยัเมื่อการแสดงจบ ดาวนิลถือดาบเขา้มาแลว้ร  าดาบ เม่ือถึงท่าสีไคลดาวนิลไดใ้ชด้าบ
ปาดคอตนเองจนถึงแก่ชีวิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 15 การแสดงกลองสะบดัชยัแบบประยกุตใ์นภาพยนตรเ์รือ่ง แมอ่ายสะอืน้  
คณุทศัวรรณ เสนียว์งศ ์แสดงเป็นช่อเอือ้งตีกลองสะบดัชยัแบบประยกุตเ์ม่ือปี พ.ศ. 2515 

ท่ีมา : เว๊บ https://www.fapot.or.th/main/cinema/view/157 หอภาพยนตร  ์(องคก์าร
มหาชน) สืบคน้เมื่อวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 
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เรื่องแม่อายสะอืน้มีวฒันธรรมกลองสะบดัชยัเขา้ไปเก่ียวขอ้ง และผูต้ีกลอง
เป็นนกัแสดงหญิง ซึง่วิภาวดี โปธา (2563.สมัภาษณ)์ ไดก้ลา่วถึงภาพยนตรเ์รื่องนีไ้วว้า่ “พ่อครูกบั
พี่ ๆ สอนพวกเราตีกลองก่อนท่ีจะสอนคณุทศัวรรณ ตอนมามาเรยีนแรก ๆ พ่อครูค าไมย่อมสอนให้
เราตีกลอง พ่อครูเขาเครง่ทุกอย่าง ใหเ้รียนฟ้อนอย่างเดียว อยากตีก็ไม่ใหต้ี ถึงรอ้งไหก็้ยงัไม่ใหต้ี 
ใหเ้ฉพาะผูช้ายตี หลายปีกว่าพ่อครูเริ่มสอนตีกลอง พ่อครูบอกว่ากลองใบนีผู้ห้ญิงตี พ่อครูกบัพี่ ๆ 
ช่วยกนัท ากลอง ไม่ลงคาถาอาคมอะไร สอนท าท่าตีกลองแต่ไม่ใหโ้ดนกลอง ช่วงนัน้เวลาออกงาน
พ่อครูยงัไม่ใหต้ีกลอง ใหต้ีฉาบตีโหม่งเท่านัน้นานอยู่กว่าจะไดแ้สดงตีกลอง” สอดคลอ้งกบับญุชมุ 
วงคค์  าอ้าย (2562: สัมภาษณ์) ไดเ้ล่าให้ฟังเม่ือครัง้ท่ีครูค า กาไวยส์อนตีกลองสะบัดชัยแบบ
ประยกุต ์ 
 

เป็นลกูเป็นหลานเกิดบา้นนีก้็ชวนกนั เห็นพ่อครูอนรุกัษ์พืน้เมือง แรก ๆ มาฟ้อนร  า 
แลว้พ่อครูค่อย ๆ สอน พ่อครูท าท่าใหดู้ แลว้ก็ใหเ้ราท าตาม พ่อครูนับ 1 2 3 4 5 6 แลว้ก็ตี 
พอ่ครูบอกเป็นผูห้ญิงไปเรยีนจะจระเขฟ้าดหางไม่ได ้เพราะกลองเก่ียวกบัวดั แต่พ่อครูก็พลิก
แพลงท าท่าศอกหนา้ศอกหลัง ศอกคู่ หัวโหม่ง เข่า จระเขฟ้าดหางไม่ใหโ้ดนกลอง ตอนท่ี
เรียนมีป้า ป้าอ าไพ ป้าศรี อภิญโญ ป้าดี เป็นคณะกลองสะบดัชยัท่ีเล่นก็เป็นหญิงลว้นเลย 
แรก ๆ ปา้แบกกลอง หลงั ๆ มาป้าตีกลองล าดบัการแสดงก็ไหวค้รูร  าท่าทาง ตีกลองเลยศอก
เด่ียว ศอกคู่ หัวโหม่งหนา้ ศอกหลงั หัวโหม่งหลัง เข่า จระเขฟ้าดหาง แลว้ก็วนไปเรื่อย ๆ 
จนกระทั่งจบรอบแรกตีชา้ รอบท่ีสองตีเร็ว แลว้ก็จบ งานแรกคืองานกรมป่าไม ้คือมันดีใจ 
รอ้งไห ้ก็คือตีจบแลว้เขาบอกว่าจะใหร้างวลัไปรบัเงิน ทกุวนันีบ้อกไดเ้ลยว่าท่ีมีความมั่นใจใน
ทกุ ๆ เรื่องของชีวิต มีความกลา้แสดงออกในศีลในธรรมก็เพราะไดเ้รียน ไดแ้สดงกลองสะบดั
ชยักบัพอ่ครู (บญุชมุ วงคค์  าอา้ย. 2562:  สมัภาษณ)์ 

 
 การแสดงกลองสะบดัชยัแบบประยกุตท่ี์ผูห้ญิงตีกลองในเรื่องแม่อายสะอืน้ 

การเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมการแสดงกลองสะบดัชยัท่ีหา้มผูห้ญิงตีกลองครัง้นี ้เกิดจากปัจจยัการ
ถ่ายทอด(ผูถ้่ายทอด) โดยครูค า กาไวย ์และสานศุิษยถ์่ายทอดใหก้บัคณุทศัวรรณ เสนียว์งศ ์การ
แสดงกลองสะบดัชยัแบบประยกุตท่ี์คณุทศัวรรณ เสนียว์งศไ์ดร้บัการถ่ายทอด เป็นการแสดงดว้ย
ความเคารพดว้ยการไหวค้รูก่อนตีกลองและแสดงท่าตีกลองท่ีเหมือนท่ีใชอ้วยัวะของรา่งกายตีลง
บนหนา้กลอง “พ่อครูสอนคณุทศัวรรณใหท้ าท่าใชศ้อก หวั เข่า เทา้คลา้ย ๆ ตีบนกลอง ก็คือ ไม่ให้
โดนกลอง”บญุชมุ วงคค์  าอา้ย (2562: สมัภาษณ)์  
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  วัฒนธรรมการแสดงกลองสะบัดชัยแบบประยุกตเ์ผยแพร่ออกจากชุมชนโดยผ่านภาพยนตรไ์ปทั่ว
ประเทศ ท าใหก้ารแสดงกลองสะบดัชยัแบบประยกุตเ์ป็นท่ีรูจ้กัมากขึน้ จากการศึกษาของผูว้ิจัยพบว่าก่อนการ
ฉายภาพยนตรเ์รื่องแม่อายสะอืน้ พ.ศ. 2515 ครูค า กาไวยแ์ละสานศุิษย ์ไดถ้่ายทอดการแสดงกลองสะบดัชัย
แบบประยกุต ์ใหก้บักลุ่มผูห้ญิงในชมุชนบา้นแพะขวางท่ีมาขอรบัการถ่ายทอดกลองสะบดัชยัจากครูค า กาไวย์
และสานศุิษย ์โดยเริม่แรกทกุคนจะไดร้บัการถ่ายทอดการตีฉาบตีโหม่ง หลงัจากนัน้จะถ่ายทอดการตีกลองใหก้บั
ผูท่ี้มีความพรอ้มทางดา้นก าลงัและมีความกลา้ ซึง่บญุชมุ วงคค์  าอา้ย (2562: สมัภาษณ)์ เลา่ใหฟั้งว่า “พอ่ครูจะ
ใหท้กุคนลองตีเข่า ตีศอก ใครที่มีก าลงัและมีความกลา้พอ่ครูจะสอนใหตี้กลอง เป็นผูห้ญิงตียาก มาเรียนครัง้แรก 
ๆ แม่ชมุแบกกลองเพราะตีไม่ไหวพอพ่ีภิญโญไม่ไดตี้แลว้ ความท่ีแม่เป็นคนกลา้พ่อครูเลยเลือกมาตีแทน พ่อครู
ตัง้ใจสอนมาก ๆ ทา่ไหนไม่เหมือนจะไม่ยอม ใหฝึ้กซ า้ ๆ ท าบ่อย ๆ พอเริม่มีก าลงัพ่อครูก็จะสอนทา่กลองทีละท่า 
” การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการแสดงกลองสะบดัชยัแบบประยกุตท่ี์เดิมถกูก าหนดใหเ้ป็นผูช้ายมาเป็นผูห้ญิง 
จนสามารถแสดงรวมกันเป็นคณะไดก้็ดว้ยปัจจัยการถ่ายทอด(ผูถ้่ายทอด) จากครูค า กาไวยแ์ละสานุศิษย ์
สามารถตัง้คณะการแสดงกลองสะบดัชยัแบบประยกุตท่ี์ทกุคนเป็นผูห้ญิงได ้คณะนีไ้ม่มีช่ือแต่รบัเชิญหรือรบัจา้ง
แสดงในนานของครูค า กาไวย ์หรือคณะไวยเ์อรณั ซึ่งพอจะรวบรวมรายช่ือผูร้ว่มคณะเท่าท่ีบญุชุม วงคค์  าอา้ย 
(2562: สมัภาษณ)์ บนัทกึไดด้งันี ้

1. เรอืนค า โปธา (โหมง่) 
2. ล าดวน  อินทรว์ิน (โหมง่) 
3. อรพิน  ดวงแกว้ (โหมง่) 
4. ฟองนวล  ไข่ค  า (โหมง่) 
5. ประมวล  ใจแข็ง (โหมง่) 
6. จฬุาลกัษ ์ วินยา (โหมง่) 
7. สธิุน  สีมน (ฉาบ) 
8. ภิญโญ ผกักาด (ตีกลอง) 
9. วิภาดี  โปธา (ตีกลอง) 
10. บญุชมุ วงค าอา้ย (ตีกลอง) 
11. ผ่องศรี ธีตรานนท ์(ตีกลอง) 
12. อ าภา  อินสนัต ์(หามกลอง) 
(บญุชมุ วงคค์  าอา้ย. 2562: สมัภาษณ)์ 
 

ในการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ และการศึกษาท าใหก้ารแบ่งชัน้ทางสงัคม
เพิ่มขึน้มีสงัคมคนรวยสงัคมคนจน มีความแตกตา่งทางรายไดมี้ปัญหาความยากจน คนในทอ้งถ่ิน
ต่าง ๆ ของจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีความสามารถทางการแสดงอยู่บา้ง หนัมาสนใจท่ีจะเขา้ไปเรียนรู ้
การแสดงพืน้เมืองของแต่ละท้องถ่ินมากขึน้ เช่น ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน กลองสะบดัชยั การแสดง
ละครซอ การขบัซอ  ฯลฯ เม่ือมีความสามารถทางการแสดงก็จะรบัจา้งแสดงได ้ท าใหมี้รายไดม้า
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ทดแทนท่ีมีงานท านอ้ยลงหรือไม่มีงานท า การตีกลองสะบดัชยัเป็นการแสดงหนึ่งท่ีไดร้บัผลการ
ตอบรบัจากผูดู้ท่ีช่ืนชอบ และช่ืนชมต่อการแสดงเป็นอย่างดี ท าใหผู้ช้ายหลายคนเห็นว่าการตี
กลองสะบดัชยัน่าจะก่อใหเ้กิดรายได ้จึงไดเ้ขา้เรียนเพื่อน าไปแสดง คนตีกลองสะบดัชยัมีจ านวน
เพิ่มมากขึน้ ย่อมส่งผลใหผู้ว้่าจา้งหรือผูท่ี้น าการแสดงกลองสะบดัชยัไปแสดง สามารถคดัเลือก
คณะหรือผูต้ีกลองไดต้ามความตอ้งการ เหตนีุท้  าใหผู้ต้ีกลองสะบดัชัยหลายคนท าการตีกลองท่ี
แตกต่างไปจากการตีกลองสะบดัชัยแบบประยุกตท่ี์ครูค า กาไวยค์ิดคน้ เพื่อใหผู้้ว่าจา้งเลือกไป
แสดงไดเ้ห็นถึงความแตกต่าง แลว้จะว่าจา้งหรือถูกคัดเลือกไปแสดง ไพรินทร ์กาไวย ์(2563: 
สมัภาษณ์) กล่าวว่า “ช่วงนัน้เรายังเล็กมีคนมาเรียนตีกลองท่ีพ่อสอนมากมาย การไปหา้มหรือ
ตักเตือนการตีกลองสะบัดชัยให้ถูกต้องตามท่ีพ่อสอนเป็นไปได้ยากมาก มาเรียนกันก็ไม่มี
คา่ใชจ้่าย เรยีนกนัทัง้วนั แมเ่ห็นวา่อยูถ่ึงกลางวนัถึงเย็นก็จะท าขา้วใหกิ้น ถา้คดิอีกแง่หนึ่งเขาเรยีน
ไป เขามีงานท า มีเงินซือ้ขา้วกิน ปัญหาทางสงัคมทางนีก็้ลดลงบา้ง”ในช่วงระยะเวลานีเ้ป็นช่วงท่ี
การแสดงกลองสะบัดชัยแบบประยุกตท่ี์ครูค า กาไวย์คิดค้นมานั้น ไดร้บัความนิยมมาอย่าง
ต่อเน่ือง ซึ่งสอดคลอ้งกบัในส่วนของทางจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีส่งเสรมิการน าวฒันธรรมพืน้บา้น ภมูิ
ปัญญาชาวบา้นมาจดัแสดงใหน้กัท่องเท่ียวชมเป็นการสง่เสรมิการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินเพื่อกระตุน้
เศรษฐกิจใหเ้กิดรายไดม้ากขึน้  

จากการเปลี่ยนแปลงของการพฒันาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมไดส้่งผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตของกลุ่มวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบเดิมไดร้บัความนิยมลดนอ้ยลงเพราะไม่ตื่นเตน้
เรา้ใจ ประกอบกบัการเกิดแนวคิดในการพฒันากลองสะบดัชยัแบบใหม่ของกลุม่ครูค า กาไวย์และ
สานุศิษย ์เป็นปัจจัยดา้นบุคคล (ผูถ้่ายทอด)ท่ีตอ้งการพัฒนาวัฒนธรรมกลองสะบัด ชัยแบบ
ประยุกต ์โดยด ารงไวซ้ึ่งดุลยภาพระหว่างการอนุรกัษ์และการพัฒนาวฒันธรรมเพื่อสรา้งความ
ยั่งยืนของการด ารงอยู่ของกลองสะบดัชยั จึงท าใหเ้กิดการพฒันากลองสะบดัชยัแบบประยกุตท์ัง้
ทางดา้นวฒันธรรมการตีกลองสะบดัชยั วฒันธรรมการปรบักลองสะบดัชยั  วฒันธรรมการแสดง
กลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์และไดเ้ผยแพรอ่อกไปนอกหมู่บา้นน ท าใหค้นรูจ้กัวฒันธรรมกลอง
สะบดัชยัแบบประยกุตม์ากขึน้ 

จากประเด็นท่ีไดว้ิเคราะหก์ารเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมกลองสะบัดชัย
แบบประยุกต ์ในช่วง ปี พ.ศ. 2508-2517 ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้สามารถประมวลไดว้่าช่วงเวลา
ดงักล่าวเป็นช่วงของการพฒันาเศรษฐกิจตามแผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัท่ี 2-3  เนน้การพัฒนา
เป็นประเทศอตุสาหกรรม การพฒันาแบบนีส้ง่ผลไปตอ่การเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมกลองสะบดัชนั
แบบประยกุตท์ัง้วฒันธรรมการตีกลอง การปรบักลองและการแสดงกลอง  
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ช่วงที่ 2 การเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมกลองสะบัดชัยแบบประยุกต ์ของครูค า 
กาไวยช่์วงถ่ายทอด พ.ศ. 2518 – 2536 

ตาราง 12 การวิเคราะหก์ารเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุตต์ามทฤษฎี
โครงสรา้ง และหนา้ท่ีของทลัคอทท ์พารส์นัสต์ามระบบทางสงัคม 

ก าหนดเป้าหมาย(G) ถ่ายทอดกลองสะบัดชัยแบบประยุกต ์
วัฒนธรรม
กลองสะบัด
ชัยแบบ
ประยุกต ์

การปรับตวั (A) 
การบูรณาการรวมหน่วย 

(I) 
การรักษาแบบแผน 

(L) 

วัฒนธรรม 

การต ี

กลองสะบัด
ชัยแบบ
ประยุกต ์

-การเดนิทางไปท างาน
ท่ีวิทยาลยันาฏศลิป
เชียงใหม ่

-เดินทางกบัครูเสนาะ      
แช่มชอ้ย ครูสอนวิชาสงัคม 
ท่ีวิทยาลยันาฏศลิป 

- ใชร้ถมอเตอรไ์ซคท่ี์ซือ้
ดว้ยระบบเงินผ่อนเป็น
พาหนะในการเดินทาง
ไป 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

ก าหนดเป้าหมาย(G) ถ่ายทอดกลองสะบัดชัยแบบประยุกต ์
วัฒนธรรม
กลองสะบัด
ชัยแบบ
ประยุกต ์

การปรับตวั (A) 
การบูรณาการรวมหน่วย 

(I) 
การรักษาแบบแผน 

(L) 

วัฒนธรรม 
การต ี

กลองสะบัด
ชัยแบบ
ประยุกต ์

 เชียงใหม่และอาศยัอยูใ่น
หมู่บา้นเดียวกนั โดยซอ้น
รถจกัรยานยนตไ์ปดว้ยทัง้ไป
และกลบั 
-วางแผนกบัภรรยาเก็บ
เงินเดือนรวมกบัรายไดจ้าก
การท านาและขายผกั สะสม
จนไดเ้งินท่ีพอจงึซือ้รถ
มอเตอรไ์ซคด์ว้ยระบบเงิน
ผ่อน 
 

ท างานท่ีวิทยาลยั-       
นาฏศิลปเชียงใหม่เพ่ือ
ถ่ายทอดกลองสะบดัชยั
แบบประยกุต ์

-การถ่ายทอดกลองสะบดั
ชยัแบบประยกุตใ์หก้ลุม่
ครูโขน 

-ครูค า กาไวย ์จะถ่ายทอด
และท าการฝึกซอ้มรว่มกนั
กบักลุม่ครูโขน -หมนุเวียนรบั
การถ่ายทอดการตีฉาบตี
โหม่ง  
 

-กลุม่ครูโขนท่ีรบัการ
ถ่ายทอดแบบพืน้บา้น ไม่
มีแบบแผนหรอืขัน้ตอนใด
ตามแบบเดมิท่ีครูค า     
กาไวยต์ีกลอง 

-การถ่ายทอดนกัเรยีนใน
ลกัษณะเดียวกบัท่ีครูค า 
กาไวยถ่์ายทอดใหก้ลุม่
ครูโขนคือ การตีกลอง
สะบดัชยัแบบประยกุต์
แบบพืน้บา้นท่ีไม่มีแบบ 
 

-รว่มกนัฝึกซอ้มการถ่ายทอด
ตีกลองสะบดัชยัแบบ
ประยกุต ์เพ่ือเป็นแนวทาง
ถ่ายทอดใหก้บันกัเรยีนชาย 

-การถ่ายทอดยงัคงทา่ตี
กลองสะบดัชยัแบบ
ประยกุตท่ี์ครูค า กาไวย์
คิดคน้ครบทกุทา่ 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

ก าหนดเป้าหมาย(G) ถ่ายทอดกลองสะบัดชัยแบบประยุกต ์
วัฒนธรรม
กลองสะบัด
ชัยแบบ
ประยุกต ์

การปรับตัว (A) การบูรณาการรวมหน่วย 
(I) 

การรักษาแบบแผน (L) 

วัฒนธรรม 
การต ี

กลองสะบัด
ชัยแบบ
ประยุกต ์

 

-ปรบัการถ่ายทอดใหก้บั
คนในชมุชนและนอก
ชมุชนมาเป็น
วนัหยดุราชการ วนัหยดุ
นกัขตัฤกษ ์หรอืเวลาท่ีวา่ง
จากการท านาและวา่ง
จากการรบัจา้งแสดงดว้ย 

-รว่มกนัวางแผนการ
ถ่ายทอดตามท่ีนดัวนัและ
เวลาในการถ่ายทอด 

-ยงัคงถ่ายทอดการตี
กลองสะบดัชยัแบบ
ประยกุตต์ามท่ีครูค า กา
ไวยค์ิดคน้ 

วัฒนธรรม 
การปรับ 

กลองสะบัด
ชัยแบบ
ประยุกต ์

-ตอ้งการรายไดเ้พิ่ม ท าให้
ครูค า กาไวยแ์ละคณะไวย์
เอรณัตอ้งสรา้งกลอง 
สะบดัชยัแทนใบเดิมท่ีเริม่
ช ารุด 

-ครูค า กาไวย ์และคณะรบั
การถ่ายทอดการสรา้งกลอง
และรว่มกนัสรา้งกลองสะบดั
ชยัแบบประยกุต ์ท่ีใชส้  าหรบั
รบัจา้งงานท่ีนอกเหนือจาก
งานพิธีกรรมทางศาสนา  

-กลองสะบดัชยัท่ีสรา้ง
ขึน้มาจะไม่ลงอกัระคาถา 
และสรา้งตามลกัษณะ
เดมิของกลองสะบดัชยั
วดัเอรณัฑวนั 

-ครูค า กาไวยแ์ละ
สานศุิษยห์าช่างแกะสลกั
ไม ้อธิบายและวาด
ภาพประกอบรูปรา่งของ
สตัวต์ามจินตนาการ 
รวมถึงขนาดและสดัสว่น
ตา่ง ๆ ใหช้่างแกะสลกั
ลองแกะ เช่น ปลา นก 
สิงห ์พญานาค เป็นตน้ 

-ปรกึษาคณะ ผูรู้ ้ผูท่ี้นบัถือ
และสานศุิษยท่ี์จะน าไม้
แกะสลกัรูปสตัวป์ระดบัอยู่
ขา้งกลองสะบดัชยั ซึง่
ผลสรุปเป็นพญานาค 
 

-การน าไมแ้กะสลกัรูป
พญานาคประดบัขา้ง
กลองสะบดัชยัทัง้สอง
ขา้ง โดยหนัหนา้เขา้หา
กนั 
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ตาราง 12 (ตอ่) 
 

ก าหนดเป้าหมาย(G) ถ่ายทอดกลองสะบัดชัยแบบประยุกต ์
วัฒนธรรม
กลองสะบัด
ชัยแบบ
ประยุกต ์

การปรับตัว (A) การบูรณาการรวมหน่วย 
(I) 

การรักษาแบบแผน (L) 

วัฒนธรรม 
การปรับ 

กลองสะบัด
ชัยแบบ
ประยุกต ์

-รบัฟังความคดิเห็นจาก
ทกุฝ่ายในเรือ่งกลอง
สะบดัชยัแบบประยกุตท่ี์มี
พญานาคประดบัขา้ง
กลองสะบดัชยัแบบ
ประยกุตห์นัหนา้เขา้ 

-ครูค า กาไวยแ์ละสานศุิษย์
น าขอ้มลูท่ีรบัฟังความ
คิดเห็นจากทกุฝ่ายในเรือ่ง
กลองสะบดัชยัแบบประยกุต์
ท่ีมีพญานาคประดบัขา้ง
กลอง หนัหนา้เขา้หากนั เขา้
ปรกึษาผูร้ว่มคณะ ผูท่ี้นบัถือ
และสานศุิษยใ์นเรือ่งการ
ปรบัพญานาค 

-ครูค า กาไวยแ์ละ
สานศุิษยส์รา้งกลอง
สะบดัชยัแบบประยกุต ์
ตามท่ีไดร้บัการถ่านทอด
มา และยงัคงใช้
พญานาคท่ีประดบัขา้ง
กลองทัง้ 2 ขา้ง แตป่รบั
ใหพ้ญานาคท่ีหนัหนา้
ออก 

-รอบ ๆ กลองสะบดัชยั
ไม่ไดป้ระดบัตกแตง่ใด ๆ 
จงึน าจีวรของพระท่ีไม่ใช้
แลว้มาตกแตง่รอบๆ 
กลองเพ่ือใหเ้กิดความ
สวยงาม  
 
 

-ปรกึษากบัพระท่ีวดัเอรณัฑ-
วนั และสานศุิษยถ์ึงเรือ่งท่ี
ตอ้งการตกแตง่รอบ ๆ กลอง
ใหส้วยงาม  
-น าจีวรท่ีพระทา่นมอบใหม้า
ออกแบบ และใหภ้รรยาครู
ค า  กาไวยเ์ป็นผูเ้ย็บเพ่ือ
น ามาติดรอบ ๆ กลอง  

-กลองสะบดัชยัแบบ
ประยกุตข์องคณะครูค า  
กาไวยร์อบ ๆ กลอง   
สะบดัชยั ประดบัตกแตง่
รอบ ๆ ดว้ยจีวรของพระ 
ตอ่มาเป็นผา้ชนิดอ่ืน 
 

วัฒนธรรม 
การแสดง 
กลองสะบัด
ชัยแบบ
ประยุกต ์

-จดัระบบการถ่ายทอด
และฝึกซอ้มการแสดงใน
ช่วงเวลาท่ีพ ั

-ทดลองตีกลองตามขอ้ตกลง 
เพ่ือสงัเกตขอ้บกพรอ่งท่ี
น าไปสูก่ารปรบัแกไ้ข  

-คงทา่ตีกลองสะบดัชยั
แบบประยกุตต์ามท่ีครูค า 
กาไวยค์ิfคน้ทกุทา่ 
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จากตารางการวิเคราะหก์ารเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมกลองสะบดัชัยแบบประยุกตต์าม
ทฤษฎีโครงสรา้งและหนา้ท่ีของทลัคอทท ์พารส์นัสต์ามระบบทางสงัคม ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาวิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงของวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์มีความเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นตา่ง ๆ 
ทัง้ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นสงัคม และปัจจยัดา้นบคุคล (ผูถ้่ายทอด) โดยการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมกลองสะบัดชัยแบบประยุกต์ ตามแนวทางของครูค า กาไวย์และสานุศิษย์มีการ
เปลี่ยนแปลงตามบรบิทเศรษฐกิจและสงัคม พอประมวลไดด้งันี ้
 

เหตุการณก์ารเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมกลองสะบัดชัยแบบประยุกต ์ของครู
ค า กาไวยช่์วงถ่ายทอด พ.ศ. 2518 – 2536 

 

ภาพประกอบ 16 เหตกุารณ ์การเปลี่ยนแปลงของวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์
ของครูค า กาไวยช์่วงถ่ายทอด พ.ศ. 2518 – 2536  

ท่ีมา : โดยเนตรนภิส พฒันเจรญิ (ผูว้ิจยั) 
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ปลายแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 3 ไดข้ยายการศกึษา ปรบัปรุงและ
ขยายบริการการศึกษาในส่วนภูมิภาค ท าใหมี้การจัดสรรงบพัฒนาการศึกษายงัจังหวดัในส่วน
ภูมิภาค จังหวดัเชียงใหม่เป็นจังหวดัหนึ่งท่ีไดร้บัการขยายบริการการศึกษาในส่วนภูมิภาคจาก
ภาครฐั และในครัง้นั้นกรมศิลปากรมีนโยบายเปิดโรงเรียนนาฏศิลปในส่วนภูมิภาค ซึ่งไดท้  าการ
เปิดโรงเรียนนาฏศิลปเชียงใหม่เพื่อขยายบรกิารการศกึษามายงัส่วนภมูิภาคและเป็นแห่งแรกของ
กรมศิลปากร โดยท าการสอนเปิดสอนครัง้แรกเม่ือวนัท่ี 1 มิถนุายน พ.ศ. 2514 การเปิดโรงเรียน
นาฏศิลปเชียงใหม่เป็นการสรา้งโอกาส และสง่เสรมิการศกึษาท่ีพฒันาผูเ้รยีนเฉพาะทางใหก้บัผูท่ี้
มีความสามารถทางนาฏศิลป์สาขาต่าง ๆ ไดศ้ึกษาเล่าเรียนตามท่ีถนัด โดยมีนางสาวประนอม 
ทองบญุสมเป็นอาจารยใ์หญ่ท่านแรก ตอ่มาโรงเรยีนนาฏศิลปเชียงใหม่ยกฐานะเป็นวิทยาลยันาฏ
ศิลปเชียงใหมเ่ม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 

ทางดา้นการเรียนการสอนส่วนหนึ่งวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ ไดเ้ชิญผูท่ี้ช านาญดา้น
ศิลปพืน้เมืองเขา้มาถ่ายทอดในวิชาศิลปะพืน้เมืองหลายท่าน และอาจารยป์ระนอม ทองบญุสมได้
เชิญครูค า กาไวย์เข้ามาถ่ายทอดกลองสะบัดชัยแบบประยุกต ์ดังท่ีครูค า กาไวย์บันทึกไ วใ้น
ชีวประวตัิ (2543, น.1-2) ดงันี ้

 
อีกประการหนึ่งเม่ือวงคณะกลองสะบดัไชย(กลองสะบดัชยั) นายค า กาไวย ์ไดไ้ป

แสดงในงานท่ีไหนก็จะไปพบปะกนักบัทางวิทยาลยันาฏศิลป์แสดงร่วมงานเดียวกนัทกุครัง้ 
อยูม่าไมน่านทางอาจารยป์ระนอม ทองสมบญุ แหง่วิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่จึงไดเ้ลง็เห็น
ว่าศิลปะการตีกลองสะบดัไชย(กลองสะบดัชยั) กลองมองเซิง ฟ้อนดาบ ของนายค า กาไวย ์
เป็นศิลปะพืน้บา้นโดยแทจ้ริงจึงไดห้ารือครูอาจารยผ์ูท่ี้มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัขอ้งมาปรกึษากนัใน
เรื่องศิลปะพืน้บา้นท่ีเห็นสมควรจนทกุฝ่ายตกลงเพ่ือความเหมาะสมแก่วิทยาลยันาฏศิลป์จึง
ไดพ้านายค า กาไวย ์ท่ีบา้นแพะขวาง ต าบลหางดง ปี พ.ศ.2518 ขอใหม้าสอนตีกลองสะบดั
ชยัถ่ายทอดใหค้รูอาจารย ์เพ่ือจะไดแ้พรห่ลายสืบตอ่กนัไป (ค า กาไวย.์ 2543, น.1-2) 

 
ครูค า กาไวยเ์ริม่สอนวิชาศิลปพืน้เมืองท่ีวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ปี พ.ศ. 2518 ไดร้บั

มอบหมายให้ถ่ายทอดกลองสะบัดชัยแบบประยุกต์กับครูท่ีสอนโขนของวิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม่ (โรงเรียนนาฏศิลปเชียงใหม่ในขณะนัน้) เพื่อใหค้รูท่ีไดร้บัการถ่ายทอดรว่มกบัครูค า กา
ไวยใ์นการสอนนักเรียน  และยังคงรบัสอนประชาชนทั่วไปท่ีบ้านร่วมกับสานุศิษย์ จากบริบท
ดงักล่าว ไดส้่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยุกต ์โดยครูค า กาไวย์
และสานศุิษยไ์ดร้ว่มกนัก าหนดเปา้หมาย (G) ถ่ายทอดกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์
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วัฒนธรรมการตกีลองสะบัดชัยแบบประยุกต ์
ครูค า กาไวยไ์ดร้บัเชิญใหถ้่ายทอดกลองสะบดัชยัแบบประยกุตท่ี์วิทยาลยันาฏศิลป

เชียงใหม ่(ในต าแหน่งนกัการภารโรง) ตอ้งเดนิทางไปท างานในวนัท าการ ดว้ยระยะทางที่ครูค า กา
ไวยอ์าศัยอยู่จากชุมชนบา้นแพะขวาง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ไปยังวิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม่ค่อนขา้งไกลและโดยส่วนตวัไม่มียานพาหนะ จึงไดป้รบัตวั (A)ในการเดินทางไปกลบักบั
ดว้ยการซอ้นรถจักรยานยนต์ของครูเสนาะ แช่มชอ้ยเป็นครูสอนวิชาสงัคมท่ีวิทยาลยันาฏศิลป
เชียงใหม่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน เม่ือมีรายได้เพิ่มจากเงินเดือนของวิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหมเ่ดือน 750 บาท จงึไดว้างแผน (I) กบัภรรยาเก็บเงินเดือนรวมกบัรายไดจ้ากการท านาและ
ขายผกั สะสมเงินจนไดเ้งินท่ีพอจึงซือ้รถมอเตอรไ์ซคด์ว้ยระบบเงินผ่อน และใชเ้ป็นพาหนะในการ
เดินทางไปสอนท่ีวิทยาลยันาฏศลิปเชียงใหมเ่พื่อถ่ายทอดกลองสะบดัชยัแบบประยกุต(์L)  

 
“พ่อซอ้นรถครูเสนาะไปสอนทกุวนักลบัก็กลบัมาดว้ยกนั พอพอ่ไดเ้งินเดือนตอนนัน้

ไดเ้ดือนละ 750 บาท พ่อกับแม่แบ่งเงินเดือนและแบ่งเงินจากการแม่ขายขา้วขายผักเก็บ
สะสมกันจนไดเ้งินกอ้นหนึ่ง ก็เอาเงินไปผ่อนรถมอเตอรไ์ซคเ์ป็นรถซูซูกิ มีครัง้หนึ่งซอ้นครู
เสนาะไปแลว้เจอขบวนเสด็จ พ่อลงจากรถมาท าความเคารพ ครูเสนาะไม่รูก้็ข่ีรถโดยไม่มีพ่อ
ไปจนถึงวิทยาลยั (วิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่) พอรูว้่าพ่อไม่ไดซ้อ้นมาก็ข่ีกลบัมาทางเดิม 
เจอพ่อเดินอยู่ เป็นเรื่องท่ีเล่าสนุกสนานกันมาตลอดว่าสงสยัตอ้งเก็บเงินซือ้รถแลว้ ”(ชไม
พรรณ กาไวย.์ 2563: สมัภาษณ)์ 

 
ครูค า กาไวยไ์ดร้บัมอบหมายถ่ายทอดกลองสะบดัชยัแบบประยกุตต์ัง้แต่เขา้ท างาน 

ในปี พ.ศ. 2518 วิชาศิลปะพืน้เมือง ท่ีวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตามแผนการถ่ายทอดการ
ท างานดงันี ้ 

1.ถ่ายทอดวฒันธรรมการตีกลองสะบดัชัยแบบประยุกต ์กับกลุ่มครูโขนท่ีสอน
วิชาโขนของโรงเรยีนนาฏศิลปเชียงใหม ่(วิทยาลยันาฏศลิปเชียงใหม)่ จนสามารถแสดงรว่มกนัได ้

2.กลุ่มครูโขนจะร่วมกับครูค า กาไวยถ์่ายทอดวัฒนธรรมการตีกลองสะบดัชัย
แบบประยุกต ์ใหก้ับนักเรียนชายท่ีเรียนเอกโขนตัง้แต่ระดับชั้นกลาง 1 (ชั้นมัธยมปีท่ี 3) จนถึง
ระดบัชัน้กลาง 3 (ชัน้มธัยมปีท่ี 6) 

กลุ่มครูโขนตอ้งปรบัตวั(A) รบัการถ่ายทอดแต่ละครัง้จากครูค า กาไวยท่ี์เริ่มตน้และ
จบดว้ยท่าใดก็ได ้ไม่ไดก้ าหนดล าดบัท่าตีกลอง การตีกลองจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกจะเป็น
จงัหวะชา้ช่วงหลงัจะเป็นจงัหวะเรว็ และในขณะท่ีตีกลองจงัหวะชา้อยู่นัน้ สามารถผ่อนจงัหวะให้
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ชา้ลงหรอืเรง่จงัหวะเรว็ขึน้สลบัไปมาได ้โดยผูต้ีฉาบตีโหม่งจะตีตามจงัหวะผูต้ีกลอง และผูต้ีฉาบตี
โหม่งสามารถผ่อนหรือเรง่จงัหวะไดด้ว้ยเช่นกัน ซึ่งผูต้ีกลองก็จะตีตามจงัหวะของผูต้ีฉาบตีโหม่ง 
ระยะเวลาในการตีกลองขึน้อยู่กบัก าลงัของผูต้ี หรอืเวลาท่ีก าหนด เพราะสามารถยอ้นกลบัไปตีท่า
เดิมไดอ้ย่างอิสระ ซึ่งครูท่ีไดร้บัการถ่ายทอดจะท าการฝึกซอ้มร่วมกัน ( I) และหมุนเวียนรบัการ
ถ่ายทอดการตีฉาบตีโหม่ง เพื่อท่ีจะสามารถตีกลองสะบัดชัยแบบประยุกตเ์ป็นคณะไดซ้ึ่งจะ
ประกอบไปดว้ย ผูต้ีกลอง 1 คน ผูต้ีฉาบ 1 คน ผูต้ีโหม่ง 2 คน คนแบกกลอง 2 คน ครูท่ีรบัการ
ถ่ายทอดยงัคงตีกลองแบบพืน้บา้น ไมมี่แบบแผนหรอืขัน้ตอนใดตามแบบเดิมท่ีครูค า กาไวยต์ี) (L) 
ดงัท่ีจนัทร ์แกว้จิโน (2563: สมัภาษณ)์ กล่าวไวว้่า “พ่อ (ครูค า กาไวย)์ ถ่ายทอดแบบพืน้บา้นจะ
เริ่มใส่ (ตีกลอง) ท่าแรกท่าไหนก่อนก็ได้ แล้วแต่ก าลัง ตีแบบอิสระไม่จ ากัดแล้วแต่ความ
คลอ่งแคลว่ของแตล่ะบคุคล ครูรบัการถ่ายทอดจากพ่อครูตีแบบท่ีพ่อจบัมือจบัขา ท าใหค้รูตีกลอง
ตามแบบท่ีพ่อถ่ายทอดใหไ้ดไ้ม่ยาก แตล่ีลาท่าทางไมเ่หมือนทกุท่า ดว้ยท่ีครูเป็นครูสอนโขนลงิ ติด
ท่าทางของลิงมาอาจไม่ค่อยอยู่กับท่ี เตน้กระโดดตีลงักาไปมาท่าทางจะคึกคัก รวดเร็วว่องไว ” 
ส าหรบักลองสะบดัชยัแบบประยกุตท่ี์ใชใ้นการถ่ายทอด จะเป็นกลองท่ีไม่มีหวัใจกลอง(สิ่งมงคลท่ี
บรรจไุวใ้นผลน า้เตา้หรอืผลมะตมูแหง้แลว้แขวนไว ้

กลุ่มครูโขนของวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ รบัถ่ายทอดการตีกลองสะบดัชัยแบบ
ประยุกตป์ระมาณ 1 ปี หลงัจากนัน้ครูค า กาไวยไ์ดร้บัมอบหมายใหถ้่ายทอดนักเรียนชายตัง้แต่
ระดบัชัน้กลาง 1 (ชัน้มธัยมปีท่ี 3) จนถึงระดบัชัน้กลาง 3 (ชัน้มธัยมปีท่ี 6) และตอ้งปรบัตวัในการ
ถ่ายทอด (A) รว่มกบักลุม่ครูโขน ซึ่งการถ่ายทอดการตีกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์ยงัคงเป็นการ
ถ่ายทอดในลกัษณะเดียวกบัท่ีครูค า กาไวยถ์่ายทอดใหก้ลุ่มครูโขนคือ การตีกลองสะบดัชยัแบบ
ประยุกตแ์บบพืน้บา้นท่ีไม่มีแบบ จึงเป็นปัจจัยการถ่ายทอด(ผูถ้่ายทอด) ท่ีทุกคนตอ้งนัดหมาย
รว่มกนัวางแผนและแสดงความคิดเห็น(I) ในการถ่ายทอดรว่มกนั และท าการฝึกซอ้มการถ่ายทอด
ตีกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์เพื่อเป็นแนวทางถ่ายทอดใหก้บันกัเรยีนชายโดยคงท่าตีกลองสะบดั
ชยัแบบประยุกตท่ี์ครูค า กาไวยค์ิดคน้ครบทุกท่า (L) ต่อมาทางวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ไดมี้
นโยบายเพิ่มวิชากลองสะบดัชยัในวิชาเลือกเสร ีเป็นวิชาท่ีมีวิชาต่าง ๆ ใหน้กัเรียนเลือกเรียนตาม
ความตอ้งการ เช่น วิชาดนตรีพืน้เมือง วิชาดนตรีสากล เป็นตน้ วิชากลองสะบดัชยัมีทัง้นกัเรียน
ชายและนกัเรยีนหญิงมาเรยีนจนัทร ์แกว้จิโน (2563: สมัภาษณไ์ดเ้ลา่ว่า “ทางฝ่ายวิชาการไดร้ว่ม
ปรกึษากบัครูปรชีาหวัหนา้โขนและครู ถึงการเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนเอกอ่ืนนอกจากเอกโขนไดเ้รยีน
ตีกลองบา้ง จึงไดเ้พิ่มวิชากลองสะบดัชยัในวิชาเลือกเสรใีหก้บันกัเรยีนชัน้กลาง 1 (ชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 4) ถึงชัน้กลาง 3 (ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6) มีนักเรียนเอกต่าง ๆ มาลงเรียนทัง้เอกคีตศิลป์ เอก
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ละคร นกัเรียนป่ีพาทย ์เครื่องสาย การเปิดวิชากลองสะบดัชยัท าใหน้กัเรยีนท่ีสนใจท่ีไม่ใช่เอกโขน
มาสมคัรเรยีน รวมทัง้นกัเรยีนหญิงมาสมคัรดว้ย (จนัทร ์แกว้จิโน.2563: สมัภาษณ)์ สอดคลอ้งกบั
รุง่นภา มนูอิน. (2562: สมัภาษณ)์ ไดเ้ลา่ถึงการเลือกเรยีนวิชากลองสะบดัชยัในขณะท่ีเรยีนอยู่ชัน้
กลาง 1 (ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4) ไวว้่า “ตอนท่ีไดเ้รียนตีกลองกับพ่อครูท่ีวิทยาลยันาฏศิลป
เชียงใหม่ปี พ.ศ. 2522 ตอนนั้นอยู่ชั้นกลาง 1 (ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4) เป็นวิชาเลือกเสรี มี
ผูห้ญิงคนเดียวท่ีเลือกเรียนนอกนั้นเป็นผูช้ายกันหมด พ่อครูบอกว่าผูห้ญิงตีไดเ้พราะไม่ไดล้ง
คาถาอาคมไว ้และยงัไม่มีพญานาคขา้งกลอง ยงัไม่มีท่ีตัง้กลอง แต่น ากลองมาแขวนกบัไมค้านท่ี
เสา แลว้ก็ขงึดงึไปกบัอีกเสามดัเชือกไว”้ การเพิ่มวิชากลองสะบดัชยัไดเ้ปิดโอกาสใหน้กัเรยีนหญิง
ไดร้บัการถ่ายทอดวฒันธรรมการตีกลองสะบดัแบบประยุกต ์ท่ีเดิมหา้มผูห้ญิงตีกลองสะบดัชัย
ดว้ยปัจจยัทางความเช่ือ 

เม่ือเพิ่มวิชากลองสะบัดชัยในวิชาเลือกเสรี ท าให้ครูค า กาไวย์และกลุ่มครูโขน
ปรบัตวั (A) ในการถ่ายทอดใหก้บันกัเรยีนชายและนกัเรยีนหญิงท่ีมีความสามารถแตกตา่งกนั ดว้ย
การนดัหมายในเวลาท่ีทกุคนไม่ไดท้  าการท าการสอน รว่มกนัวางแผนหาแนวทางการถ่ายทอดและ
รว่มกนัฝึกซอ้ม (I)การตีกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์โดยคงท่าตีกลองสะบดัชบัแบบประยกุตท่ี์ครู
ค า กาไวยค์ิดคน้ไวทุ้กท่า และจดัเวลานอกเหนือจากการเรียนใหก้ับนักเรียนท่ีตอ้งการไดร้บัการ
ถ่ายทอดเพิ่มเติมหรอืตอ้งการฝึกซอ้ม (L)  การถ่ายทอดแตล่ะครัง้ก่อนสอนจะทบทวนของเดิม การ
ถ่ายทอดจะขึน้อยู่กบัความพรอ้มของนกัเรียน นกัเรยีนคนใดมีความพรอ้มก็จะไดร้บัการถ่ายทอด
ในท่าตอ่ไป สว่นนกัเรยีนท่ียงัไมพ่รอ้มจะยงัคงฝึกจนกว่าพรอ้มท่ีจะรบัการถ่ายทอดตอ่ นกัเรยีนแต่
ละคนจึงมีความกา้วหนา้ในการตีกลองสะบดัชยัท่ีแตกต่างกนั และความหมั่นเพียรในการฝึกซอ้ม
นอกเวลา หากนกัเรียนคนใดมีความสามารถตีกลองสะบดัชยัแบบประยกุตไ์ดด้ี จะไดร้บัคดัเลือก
ใหแ้สดงงานการแสดงของวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ ดงัท่ีสมภพ เพ็ญจนัทร ์(2562.สมัภาษณ)์ 
ครูสอนโขนพวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ และสอนกลองสะบดัชยัแบบประยกุตร์ว่มกับครูค า กา
ไวย ์อธิบายถึงการถ่ายทอดวฒันธรรมตีกลองสะบดัชยัแบบประยกุตข์องครูค า กาไวย ์ดงันี ้

 
“ตอ้งยอ้นไปท่ีอดีตเม่ือนานมากแลว้ พ่อครูจะสอนใหตี้ก๊อกแก๊กก่อน ก็คือจับไม้

สองอนัใหตี้ก๊อกแก๊ก ก๊อกแก๊กตึ่งมง ถา้กลองไม่พอก็ไปตีเสา  ตีตน้กลว้ย ตีอะไรท่ีมันเกิด
เสียงก๊อกแก๊กตึง่มง พ่อครูสอนดว้ยความสนกุสนาน เด็ก ๆ ไม่เบ่ือใหค้วามเป็นกนัเองกบัเด็ก 
พ่อครูพยายามพดูภาษาทอ้งถ่ิน ภาษาเชียงใหม่ เพราะเราสว่นใหญ่เป็นคนเหนือ จะมีเพ่ือน 
ๆบา้งท่ีมาจากกรุงเทพท่ีไม่รูภ้าษาเหนือ พ่อครูก็พดูกลางบา้งเหนือบา้งสลบัไป เนน้ใหเ้ด็กม
ความสนกุสนาน เนน้พืน้ฐานโดยเฉพาะการตีก๊อกแก๊กตึ่งมง แลว้ก็หมดัเทา้ เข่า ศอกก็ใสเ่ขา้
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ไป ประเด็นอีกอย่างคือการใหรู้จ้งัหวะ คือในเรื่องของฉาบโหม่ง ส  าคญัมาก คือคนนีตี้ฉาบ 
คนนีตี้โหมง่ แฉ่ โหมง่ แฉ่ โหมง่ แฉ่ โหมง่ สลบักนั ผมจะยืนตีโหมง่ และจะมีเพ่ือนตีฉาบ นอ้ง 
ตีกลอง เม่ือเราผสมผสานกลองฉาบโหม่งเขา้ไป มันก็จะเป็นท านอง ก็คือ ก๊อกแก๊กตึ่งมง 
ก๊อกแก๊กตึ่งมง ก๊อกแก๊กตึ่งมง ตึ่ง มง ก๊อกแก๊กตึ่งมง.... ท าใหเ้ราคุน้ชินกับจังหวะนี ้  เป็น
เทคนิคของพ่อครู ซึ่งโลดโผนการออกอาวธุพ่อก็สอนใหท้กุคน แต่ใครรบัไดแ้ค่ไหนก็เรื่องของ
เขา”(สมภพ เพญ็จนัทร.์ 2562: สมัภาษณ)์  
 

การไดร้บัเชิญไปถ่ายทอดกลองสะบดัชยัแบบประยกุตท่ี์วิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่
ท าใหค้รูค า กาไวยต์อ้งเดินทางไปทุกวนัท าการ ถึงแมว้่าจะไดร้บัเงินเดือนจากวิทยาลยันาฎศิลป
เชียงใหม่ แต่ยงัคงไม่ละทิง้การท านาท่ีเป็นอาชีพเดิม และน าคณะไวยเ์อรณัไปแสดงตามท่ีไดร้บั
การว่าจา้ง เพื่อใหทุ้กคนในคณะมีรายไดเ้พิ่มมาเลีย้งดคูรอบครวั ปัจจยัทางเศรษฐกิจส่งผลใหค้รู
ค า กาไวยแ์ละสานศุิษย ์ตอ้งปรบัเวลา(A) ในการถ่ายทอดใหก้บัคนในชมุชนและนอกชมุชนมาเป็น
วนัหยดุราชการ วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ หรอืเวลาท่ีว่างจากการท านาและการรบัจา้งแสดงดว้ยการนดั
เวลา ท าใหก้ารถ่ายทอดในช่วงนีท้  าไดไ้ม่เต็มท่ี ดงัท่ีชไมพรรณ กาไวย ์(2563.สมัภาษณ)์ ไดเ้ลา่ให้
ฟังว่า“พวกเรายากจนมาก ครูนิยม รชัเดชเป็นครูใหญ่โรงเรียหางดง (โรงเรียหางดงรฐัราษฏ์
อุปถัมภ์) เห็นว่าเราเรียนดีแลว้สอบวัฒโนได ้(โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่) แต่
ค่าใชจ้่ายมนัก็มาก พ่อ (ครูค า กาไวย)์สอนท่ีวิทยาลยั (วิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่) มีเงินเพิ่มขึน้
แต่ก็ไม่พอ วนัหยดุพ่อขยนัมากทั้งท านา รบัจา้งแสดงท าใหมี้เวลาในการสอนกลองท่ีบา้นนอ้ยลง
ตอ้งสอนวนัหยุด คนมาเรียนตีกลองกันเยอะแต่ตอ้งรอพ่อมาจากนา บางครัง้ลูกศิษยก็์ไปท านา
ดว้ยหาปหูาปลามากินกนัแลว้ก็สอนกนัไป” (ชไมพรรณ กาไวย.์ 2563: สมัภาษณ)์ 

จากภาระที่ตอ้งท างานหารายไดม้าเลีย้งดคูรอบครวั และตอ้งรกัษาคณะไวยเ์อรณัให้
คงอยู่เป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีท าใหก้ารถ่ายทอดวัฒนธรรมการตีกลองสะบดัชัยท่ีบา้นลดลง 
ถ่ายทอดไดใ้นวนัหยดุเท่านัน้ แมว้่าเวลาและวนัในการถ่ายทอดนอ้ยลง แต่ยงัคงมีประชาชนทั่วไป
และคนในชุมชนมาขอเป็นศิษยอ์ย่างต่อเน่ือง จึงตอ้งปรบัเปลี่ยนมาเป็นการพูดคุย(I)เพื่อนัดวนั
และเวลาในการถ่ายทอด ท าใหค้รูค า กาไวยส์านศุิษยต์อ้งรว่มกนัวางแผนในการถ่ายทอด ท่ียงัคง
ถ่ายทอดการตีกลองสะบดัชยัแบบประยกุตต์ามเดมิ(L) ดงัท่ีสนั่น ธรรมธิ (2563: สมัภาษณ)์ ไดเ้ลา่
ยอ้นกลบัไปปี พ.ศ. 2527 ขณะนัน้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่เฉลิมฉลองท่ีมีอายคุรบ 20 ปี ส่วนหนึ่ง
ในงานไดเ้ชิญบุคลากรผู้มีความรูท้างดา้นศิลปะ วัฒนธรรมและการแสดงมาถ่ายทอดให้กับ
นกัศึกษาและผูท่ี้สนใจ ซึ่งสนั่น ธรรมธิในฐานะเป็นหัวหนา้วงดนตรีพืน้เมืองของชมรมนาฏศิลป์
และดนตรีไทยไดดู้แลครูค า กาไวย ์และไดร้บัการถ่ายทอดการตีกลองสะบัดชัยแบบประยุกต ์
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หลงัจากนัน้จึงตามมาเรียนท่ีบา้นในวนัหยดุเรยีน “พอไปท่ีบา้นครูก็เลยสอนแบบพืน้บา้น ท าใหดู้
แลว้ก็ใหฝึ้ก แลว้ใหช้่วยงานบา้น คือกลายเป็นลกูคนหนึ่งไปแลว้ก็ช่วยงานทกุอย่าง ไม่ใช่ว่าเขาจะ
มาใชง้านเราแต่เราอยากจะท าใหมี้วิถีชีวิตกลมกลืนกบัแบบโบราณ เพราะว่าศิษยต์อ้งไปเรยีนกบั
ครูท่ีบา้น พอวา่เวน้จากการเรยีนหนงัสือก็มอไซต(์รถจกัรยานยนต)์ไปตอนเย็นแตถ่า้เสารอ์าทิตยก็์
อยู่ท่ีนั่นเลยครบั” ดงัท่ีชไมพรรณ กาไวย ์(2563: สมัภาษณ์) ไดเ้ล่าถึงครูค า กาไวยก์ับถ่ายทอด
กลองสะบดัชยัแบบประยกุตใ์หส้นั่น ธรรมธิ ว่า “พ่อ (ครูค า กาไวย)์ รกัแบบลกู เย็นมาก็มาหากนั 
เสารอ์าทิตยน์อนท่ีนี ้บา้นเรายงัจนอยู่มาก สอน ๆ กนัก็หยดุออกไปนาหาปหูาปลาท ากับขา้วกิน 
บางทีก็เห็นสอนกนักลางทุ่งนา แม ่(ภรรยาคนแรกของครูค า กาไวย)์ รกัมาก เรยีกไดว้า่เป็นลกูบา้น
นีเ้ลย พ่อเล่นอะไรไดส้นั่นก็จะเล่นไดเ้หมือนกัน ท าท่าใหดู้ก็ท าตาม” (ชไมพรรณ กาไวย.์ 2563: 
สัมภาษณ์) สอดคลอ้งกับท่ีสนั่น ธรรมธิ (2563: สัมภาษณ์) เล่าถึงวิธีการถ่ายทอดการตีกลอง
สะบดัชยัแบบประยกุตข์องครูค า กาไวยใ์นช่วงเวลานัน้ ดงันี ้ 

 
“รหัสหรือว่าโนต้ของท่านเป็นไปตามเสียงท่ีไดย้ินอย่างเช่น ก๊อกแก๊ก ตึ่งตึ่ง  ก๊อก

แก๊ก ตึ่งตึ่ง ตึ่ง ตึ่ง เราจ ารหสัตวันีไ้ว ้ก๊อกแก๊ก ตึ่งตึ่ง  ก๊อกแก๊ก ตึ่งตึ่ง ก๊อกแก๊กคือเสียงขา้งๆ
ขอบกลองส่วนตึ่ง ๆ เสียงหนา้กลอง ก๊อกแก๊ก ตึ่ง ๆ ก๊อกแก๊ก ตึ่ง ๆ ย่างยก ย่างยกคือย ่าเทา้
แลว้ก็ยกเทา้ขึน้มา พอเราท าไม่ถกูท่าก็ตอ้งลงมือท าใหด้ใูชว้ิธีนี ้ ท่านมีกอ้นกรวดจ านวนหนึ่ง
กอง ซึ่งเราเป็นคนไปหามาให ้ถา้ไม่ใช่ก็เอาใหม่ ไม่ใช่ก็ปาแต่ถา้ไม่ไดจ้ริง ๆ ท่านจะลุกไป
สอน ขณะท่ีสอนเราก็จัดหากับแกม้ ขุดปูขุดอะไรในนา มาปิ้งมาเผา ท่านก็สบาย ๆ นะ มี
เหลา้ขาว สอนดว้ยอารมณ์ศิลปินเป็นอย่างนีทุ้กวนั ตกัน า้ใหท้่านอาบ ดูแลท่านช่วยแม่ครู 
ตอนนัน้ภรรยาคนเก่า แม่ค  าท่านก็รกั รูส้กึว่าจะไปบ่อยมากท่ีสดุเลยมีความผกูพนัมากท่ีสดุ 
พวกพ่ี ๆ พ่ีไม (ชไมพรรณ กาไวย)์ ก็รกัเหมือนพ่ีเหมือนนอ้ง แลว้ก็พ่อหลวง (ผูใ้หญ่บา้น) 
ไพรนิทร(์ไพรนิทร ์กาไวย)์ ยงัเดก็ยงัเรยีนอยูว่ิทยาลยันาฏศิลป์ (วิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม)่” 
(สนั่น ธรรมธิ. 2563: สมัภาษณ)์ 

 
วัฒนธรรมการปรับกลองสะบัดชัยแบบประยุกต ์

ช่วง พ.ศ. 2520 – 2524 จงัหวดัเชียงใหม่ไดเ้ป็นเมืองหลกัศนูยก์ลางความเจรญิทาง
เศรษฐกิจและการท่องเท่ียวของภาคเหนือ ตามนโยบายแผนพฒันเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 4 ท่ีตอ้งการกระจายความเจรญิจากกรุงเทพมหานครไปยงัภาคตา่ง ๆ  ภาครฐัวางแนวทาง
ในการขยายการบริการ โดยเฉพาะสนามบินพานิชน์ท่ีไดม้าตรฐาน การสื่อสารโทรคมนาคม 
สาธารณูปโภค ท่ีอยู่อาศัย การปรับปรุงผังเมือง เป็นต้น เพื่อรองรับแผนการพัฒนากระตุ้น
เศรษฐกิจและการท่องเท่ียวอย่างรวดเรว็ ดว้ยการส่งเสรมิการท่องเท่ียวในทุก ๆ ดา้น ทัง้เผยแพร่
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และโฆษณาการท่องเท่ียว โฆษณาและชกัจงูใหมี้การจดัประชุมนานาชาติในประเทศไทย รวมไป
ถึงสนบัสนุนใหค้นไทยเกิดความนิยมท่องเท่ียวภายในประเทศ  และส่งเสรมิการท่องเท่ียวทางบก
ระหวา่งในกลุม่เอเชียอาคเนย ์   

นอกจากนีจ้งัหวดัเชียงใหม่น านโยบายมาสานต่อ ดว้ยการส่งเสริมใหป้ระชาชนใน
ทอ้งถ่ินมีส่วนรว่มในการพฒันาการท่องเท่ียว ฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรม ประเพณีของทอ้งถ่ิน ผลิตผล 
สนิคา้พืน้เมืองในทอ้งถ่ิน และสง่เสรมิเอกชนด าเนินธุรกิจการท่องเท่ียวตา่ง ๆ ใหมี้ประสิทธิภาพกบั
การพฒันาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม ่ท าใหเ้ริม่มีการวา่จา้งแรงงานในทกุภาคสว่น
ท่ีท าการพฒันาและสรา้งแหล่งท่องเท่ียว เพื่อรองรบันกัท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางเขา้มา การส่งเสรมิ
การท่องเท่ียวครัง้นีท้  าใหห้ลายพืน้ท่ีดแูลและจดัสถานท่ีใหเ้กิดความน่าสนใจที่จะดงึดดูผูค้นให้เขา้
มาใชบ้รกิาร  

การส่งเสริมการท่องเท่ียวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ มีแนวทางท่ี
สามารถท าใหเ้ศรษฐกิจดีขึน้ ธุรกิจทางดา้นบริการโดยเฉพาะการน าเสนอวฒันธรรมการแสดง
พืน้เมืองกลายเป็นท่ีช่ืนชอบของนกัท่องเท่ียวในช่วงเวลานัน้  ท าใหก้ารแสดงกลองสะบดัชยัแบบ
ประยุกต ์ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงพืน้เมืองเชียงใหม่ไดร้บัการว่าจา้งไปแสดงอยู่เป็นประจ า 
ตอ่มากลองสะบดัชยัของครูค า กาไวยแ์ละคณะไวยเ์อรณัท่ีใชร้บัจา้งแสดงเริม่ช ารุดจากการแสดง
มาหลายปี และเกรงว่าหากกลองช ารุดจนไม่สามารถใชต้ีได้จะท าใหไ้ม่มีกลองท่ีใชส้  าหรบัรบัรบั
งานแสดง ซึง่จะสง่ผลใหท้กุคนในคณะขาดรายไดส้ว่นนีท่ี้จะน าไปจนุเจือครอบครวั ดว้ยปัจจยัทาง
เศรษฐกิจท่ีตอ้งการรายไดเ้พิ่ม ในปี พ.ศ. 2527 ท าใหค้รูค า กาไวยแ์ละสานศุิษยต์อ้งปรบัตวั (A) ท่ี
จะสรา้งกลองสะบดัแทนใบเดิมท่ีเริ่มช ารุด จึงศึกษาการสรา้งกลอง สอบถามผูรู้เ้ก่ียวกับการท า
กลอง และรว่มกนัสรา้งกลองสะบดัชยัแบบประยกุตท่ี์บา้นครูค า กาไวยห์ลงัเลิกงานประจ าหรอืใน
วนัหยดุ ครูค า กาไวย ์และสานศุิษย(์I) รว่มกนัสรา้งกลองสะบดัชยัแบบประยกุตต์ามขัน้ตอนท่ีได้
เรยีนรูม้า สว่นขัน้ตอนใดท่ียากไม่สามารถสรา้งได ้จะขอใหผู้รู้ห้รอืจา้งวานผูท่ี้มีความรูม้าถ่ายทอด 
อยา่งเช่นจา้งครูป๋ัน ไชยามาถ่ายทอดสิ่งท่ีสรา้งยาก ๆ  จนกระทั่งทกุคนช่วยกนัสรา้งกลองสะบดัชยั
ขึน้มาเองจนส าเรจ็ เป็นการสรา้งกลองสะบดัชยัขึน้มาโดยตามลกัษณะเดิมของกลองสะบดัชยัวดั
เอรณัฑวัน (L) กลองมท่ีร่วมกันสรา้งขึน้ครัง้นี ้ใช้ส  าหรบัรบัจ้างงานการท่ีนอกเหนือจากงาน
พิธีกรรมทางศาสนา โดยไม่ลงอกัระคาถาไว้ ซึ่งธิดา เกิดผล (2542, น. 77) ไดบ้นัทึกถึงเรื่องการ
สรา้งกลองสะบดัชยัครัง้นีไ้วว้า่ 
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ครูค าพยายามท่ีจะสรา้งกลองขึน้เอง จึงเริ่มศึกษาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2527 เป็นตน้มา
โดยเริ่มจากแกะรือ้หนงัหนา้กลองท่ีมีอยู่เพ่ือดกูารขึน้หนงั รอ้ยเชือก ขัน้ตอนใดยาก ไม่เขา้ใจ 
ก็จา้งวานผูมี้ความรู ้(ครูป๋ัน ไชยา) มาสอนให ้ เครื่องมือท่ีใชเ้ป็นวสัดุจากทอ้งถ่ิน เป็นภูมิ
ปัญญาชาวบา้นทัง้สิน้ และก่อนท่ีจะเป็นสะบดัชยัไดรู้ปทรงสมส่วน สวยงามดงัท่ีปรากฏอยู่
ในปัจจุบันนี ้ต้องท าแลว้ท าอีก  เสียแลว้เสียอีก หลายครัง้หลายใบด้วยกัน แต่ครูก็มิได้
ทอ้ถอย พยายามจนส าเรจ็ในท่ีสดุและทกุวนันีมี้คณะศรทัธาวดั หน่วยงานสถาบนัต่าง ๆ  มา
สั่งซือ้กลองสะบดัชยัอยูเ่สมอ (ธิดา เกิดผล.2542, น. 77) 

 

ต่อมาครูค า กาไวยมี์แนวความคิดท่ีตอ้งการจะปรบัเปลี่ยนไมแ้ผ่นท่ีประกอบขา้ง
กลอง เพื่อใหก้ลองสะบดัชัยมีความโดดเด่นน่าสนใจมากขึน้  จึงไดป้รบัตวั(A)กับสานุศิษยท่ี์จะ
รว่มกนัพฒันาในส่วนท่ีเป็นไมแ้ผ่นสี่เหลี่ยมประดบัอยู่ขา้งกลองทัง้สองฝ่ัง และช่วยกนัหาช่างแกะ
ไมใ้นชมุชนและนอกชมุชนท่ีมีความสามารถในการแกะสลกัไมใ้หแ้กะสลกัรูปสตัวต์่าง ๆ เช่น นาง
ปลา (นางเงือก) นก สิงห ์ฯลฯ ตามท่ีตอ้งการแลว้น ามาประดบัขา้งกลอง แต่หลายคนยงัเห็นว่าไม่
เหมาะสมดว้ยทุกคนยงัมีความเช่ือท่ีว่ากลองสะบดัชยัเป็นกลองศกัดิ์สิทธ์ิ ถึงแมจ้ะถกูก าหนดว่า
เป็นกลองสะบัดชัยแบบประยุกต์ก็ตาม ด้วยปัจจัยความเช่ือครูค า กาไวย์และสานุศิษย์ได้
ปรึกษาหารือกับผูรู้ ้ผูท่ี้นับถือและไดค้  าแนะน าใหแ้กะสลกัเป็นรูปพญานาค (I)“พ่อครูเห็นดว้ย
พญานาคเป็นสิ่งศกัดิส์ทิธ์ิอยูคู่ก่บัวดัในภาคเหนือ เลยตอ้งการใหพ้ญานาคอยูข่า้งกลองเพื่อปกปัก
รกัษากลองสะบดัชยักบัผูต้ีใหป้ลอดภยัตลอดการแสดงเสรจ็สิน้”(กอ้นแกว้ ใจแล.2563.สมัภาษณ)์ 
และพระนคร ปญฺญาวชิโร (ปรงัฤทธ์ิ). (2555, น.43-44) ท่ีศึกษากลองสะบดัชัยศิลปะการแสดง
ลา้นนาไดก้ล่าวถึงเรื่องนีไ้วว้่า “ภายหลังมีการแกะสลักไมรู้ปนางเงือก (นางปลา) และรูปชา้ง
ประดบัขา้งทัง้ 2 ขา้งแต่ศาสตราจารยเ์กียรติคณุมณี พยอมยงคไ์ม่เห็นดว้ย จึงแนะน าใหพ้่อครูค า 
กาไวยน์ าไมแ้กะสลกัรูปนาคใสแ่ทน” (พระนคร ปญฺญาวชิโร (ปรงัฤทธ์ิ). 2555, น.43-44) 

กลองสะบัดชัยมีการปรบักลองจากไมแ้ผ่นท่ีประดับขา้งกลองเป็นไมแ้กะสลักรูป
พญานาคแทน จะเห็นไดจ้ากหลกัฐานการบนัทึกวีดิทัศนแ์ละบนัทึกเสียงวงกลองสะบดัชยัแบบ
ประยกุตข์องศาสตราจารย ์ดร. เดวิด มอรต์นั เม่ือครัง้ท่ีเดินทางกลบัมาเมืองไทยในปี พ.ศ. 2512 
และเดือนธันวาคมในปีเดียวกนันี ้ไดเ้ดินทางไปบา้นแพะขวาง อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่กบั
เจอรลัด ์ดิคค ์เพื่อถ่ายท าวงดนตรีลา้นนาดว้ยการบนัทึกวีดิทศันแ์ละบนัทึกเสียง ในพืน้ท่ีจงัหวดั
เชียงใหม่และจงัหวดัล าพนูตามล าดบั จนมาถึงการถ่ายท าในวนัท่ีสองเป็นการถ่ายท าวงดนตรขีอง
ครูค า กาไวยแ์ละคณะท่ีชมุชนบา้นแพะขวาง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ การถ่ายท าในครัง้นี ้
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ไดถ้่ายท าการฟ้อนดาบ 12 เล่ม บรรเลงดนตรวีงกลองสิง้หมอ้งและการแสดงกลองสะบดัชยั-แบบ
ประยกุต ์

ภาพการแสดงกลองสะบดัชยัโดยครูค า กาไวยแ์ละคณะ ท่ีบนัทึกโดยศาสตราจารย ์
ดร. เดวิด มอรต์นั กบัเจอรลัด ์ไดคใ์นปี พ.ศ. 2512 ตอ่มาในปี พ.ศ. 2516 เจอรลัด ์ไดค ์จดัท าเป็น
สารคดีและจัดส่งไปใหศ้าสตราจารย ์ดร. เดวิด มอรต์นั การจัดส่งในครัง้นีส้งกรานต ์สมจันทร์
(2563:ออนไลน์)ได้กล่าวว่า“จัดส่งไปให้ศาสตราจารย์ ดร. เดวิด มอร์ตันท่ีมหาวิทยาลัย
แคลิฟอรเ์นีย ลอสแองเจลิส  ดร.เดวิดเกษียณและยา้ยไปอยู่เมืองทคัสนั รฐัแอรโิซนา เทปดงักลา่ว
จึงสูญหายไปและไม่มีใครพบเจออีก จนกระทั่ งปี พ.ศ. 2546(สามสิบปีให้หลัง)เจ้าหน้าท่ีหอ
จดหมายเหตดุรุิยางคศ์าสตรช์าติพนัธุแ์ห่งมหาวิทยาลยัแคลิฟอรเ์นีย ลอสแองเจลิสไดค้น้พบ จึง
น าไปสูก่ารเผยแพรว่ิดีโอดงักลา่วในปัจจบุนั” ขอ้มลูดงักลา่วท่ีถือวา่ไดส้ญูหายหายไปไดก้ลบัมาอีก
ครัง้ ซึ่ง เจอรลัด ์ไดค ์ไดม้อบขอ้มูลดนตรีใหก้ับ สงกรานต ์สมจันทร ์ท่ีเดินทางไปรบักับเจอรลัด ์
ไดค ์ท่ีบอสตนั รฐัแมสซาซูเซตส ์ประเทศสหรฐัอเมรกิา และน าขอ้มลูดนตรกีลบัสู่ประเทศไทยเม่ือ
วนัท่ี 3 ตลุาคม พ.ศ. 2559 โดยน ามาใหบ้รกิารในหอจดหมายเหตดุนตรีลา้นนา เจอรลัด ์ไดค ์ช่ือ
หอจดหมายเหตไุดต้ัง้ขึน้เพื่อเป็นเกียรติแก่อาจารยเ์จอรลัด ์ไดคท่ี์ถือว่าเป็นผูศ้ึกษาดนตรีลา้นนา
คนแรกของประเทศไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 17 กลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์(พญานาคหนัหนา้ชนเขา้) 

ท่ีมา : เว๊บ http://www.music.cmru.ac.th/archive/ สืบค้นเม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ ์
พ.ศ. 2563 

http://www.music.cmru.ac.th/archive/
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หลกัฐานการแสดงกลองสะบดัชยัท่ีท าการแสดงครูค า กาไวยแ์ละคณะ บนัทึกโดย
ศาสตราจารย ์ดร. เดวิด มอรต์นั กบัเจอรลัด ์ไดคใ์นปี พ.ศ. 2512 ซึง่ไพรนิทร ์กาไวยไ์ดเ้ลา่ใหฟั้งว่า 
“ในภาพนีก้ลองสะบดัชยัจะมีพญานาคประกอบขา้งกลอง หนา้ชนกนั ดจูากภาพจะเห็นว่าคนท่ี ท่ี
ยืนถ่ายภาพ คือ ศาสตราจารย ์ดร. เดวิด มอรต์นั รูปรา่งของพญานาคก็จะเป็นอีกแบบตามช่าง
แกะสลกัท่ีแกะได ้และเป็นการยืนยนัว่าพ่อ(ครูค า กาไวย)์ ไดท้  าพญานาคติดขา้งกลองมาตัง้แต่
ตอนนัน้แลว้” (ไพรนิทร ์กาไวย.์ 2563:  สมัภาษณ)์ ชไมพรรณ กาไวย ์(2563: สมัภาษณ)์ ไดก้ลา่ว
เสริมถึงภาพนีว้่า “พ่อ (ครูค า กาไวย)์กับคณะตีกลองท่ีหนา้บา้นลงุอว้น ชมภูทีป ตอนนัน้ลงุอว้น
เป็นผูใ้หญ่บา้น”(ชไมพรรณ กาไวย.์ 2563: สมัภาษณ)์ การบนัทกึวีดิทศันแ์ละบนัทกึเสียงวง กลอง
สะบดัชยัแบบประยกุตข์องศาสตราจารย ์ดร. เดวิด มอรต์นั ในครัง้นีน้บัวา่เป็นหลกัฐานชิน้ส าคญัท่ี
ท าใหเ้ห็นถึงช่วงเวลาท่ีน าพญานาคประดบัขา้งกลองสะบดัชยัแบบประยกุตท์ัง้ 2 ขา้ง และท าให้
เห็นถึพฒันาการของการเปลี่ยนแปลงพญานาค ท่ีถกูปรบัจากหนัหนา้เขา้หากนัเป็นหนัหนา้ออก
จากกนั 

ดว้ยท่ีครูค า กาไวยแ์กะสลกัพญานาคไม่เป็น และความตอ้งการท่ีจะรกัษาแบบแผน
(L)ลกัษณะพญานาคตามจินตนาการของตน จึงตอ้งเสาะแสวงหาช่างแกะสลกัพญานาคใหไ้ด้
รูปรา่งตามท่ีตนคิด ครูค า  กาไวยจ์า้งช่างแกะสลกัพญานาคอยู่หลายคน ช่างแต่ละคนแกะสลกั
พญานาครูปร่างแตกต่างกันไป มีเพียงช่างแกะสลักไม่ก่ีคนท่ีสามารถแกะสลักพญานาคตาม
จินตนาการของตนเองได ้เช่น นายกยุ เชือ้จนัทรา (เสียชีวิตแลว้) ช่างแกะสลกัสิงห์ในขณะนัน้เป็น
ผูใ้หญ่บา้นตน้เฮือด อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ ซึง่เรื่องนีเ้กรยีงไกร กาไวยห์ลานของครูค า กา
ไวยแ์ละเป็นลูกเขยของกุย เชือ้จนัทราไดพ้าครูค า กาไวยไ์ปพบเพื่อคุยกับกุย เชือ้จันทราในการ
แกะสลกัพญานาค เหตกุารณใ์นครัง้นัน้เกรยีงไกร กาไวยไ์ดเ้ลา่วา่ 

 
ตาค ามาหาและเลา่เรื่องช่างแกะสลกัพญานาคว่า ช่างแกะไม่ไดอ้ย่างท่ีตาตอ้งการ 

แกะเบีย้วไปบา้ง แกะมาแลว้เอาใสข่า้งกลองสะบดัชยัไม่ได ้ช่างบางคนแกะแลว้ไมแ้ตก บาง
คนแกะแลว้ไม่เหมือนพญานาคตามท่ีตาท่ีคิดไว ้แต่ก็พอใชไ้ด ้ผมเลยพาไปหาพ่อตาผม 
พ่อตาผมเป็นป้อหลวง(ผูใ้หญ่บา้น) บา้นตน้เฮือด ช่ือป้อหลวงกุย ตาค าอธิบายใหป้้อหลวง
กุยฟัง ป้อหลวงกุยก็แกะตามท่ีตาค าบอก ผลปรากฏว่าเป็นท่ีถูกใจตาค ามากท่ีแกะสลัก
พญานาคไดต้ามจินตนาการของตาค า พอปอ้หลวงกยุแกะเสรจ็ก็จะใหค้นไปบอกตาค าใหม้า
เอาไป ตอนนัน้ตาค าใหแ้กะสลกัแบบหวัพญานาคหนัหนา้ชนกนั ส่วนเรื่องทาสีพญานาคตา
ค าจะเป็นคนน าไปทาสีเอง ตัง้แต่นัน้มาตาค าจะน าไมม้าใหป้้อหลวงกุยแกะสลกัพญานาค
เพ่ือน าไปประดบัขา้งกลองตลอด ถา้งานเขา้มาเยอะ ๆ ป้อหลวงกยุท าไม่ทนัตาค าก็จะน าไป
ใหช้่างคนอ่ืนท า ตาค าใหป้้อหลวงกยุแกะสลกัพญานาคใหม้านานมาก มาเลิกแกะใหก้็ตอน
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ท่ีปอ้หลวงกยุแกะสลกัไม่ไหวเพราะอายมุากขึน้ เรยีกไดว้่าเป็นช่างคู่ใจกนัเลย (เกรยีงไกร กา
ไวย.์ 2563: สมัภาษณ)์ 

  
ครูค า กาไวย ์ไดศ้กึษาการท ากลองจากช่างไม ้ช่างกลอง ช่างหนงั ช่างแกะสลกัและ

จากประสบการณท่ี์ไดเ้ห็นการแสดงเม่ือเขา้รว่มงานต่าง ๆ นบัว่าเป็นการสั่งสมความคิดเพื่อสรา้ง
กลองสะบดัชยัใหไ้ดต้ามแนวความคิดของตนเองนัน้เอง ดงัท่ีไพรินทร ์กาไวย ์(2562: สมัภาษณ)์ 
ไดเ้ลา่ใหฟั้งวา่ “พอ่(ครูค า กาไวย)์จะใชก้ลองใบนีเ้วลาแสดง พอ่จะสลบักนัใชก้บักลองใบอ่ืนท่ีมีอยู่ 
ถา้สงัเกตใหด้ีกลองใบนีพ้ญานาคจะหนัหนา้ชนกนั ใชไ้มท้่อนเดียวในการแกะสลกั ตวัพญานาคจะ
นูนขึน้มาเพราะใช้ไม้ท่ีหนา พ่อบอกว่ารูปร่างจะเป็นไปตามท่ีคนแกะสามารถแกะได้ ท าให้
พญานาคท่ีประดับขา้งกลองท่ีพ่อสรา้งแต่ละใบจะไม่ค่อยเหมือนกัน” (ไพรินทร ์กาไวย.์ 2562: 
สมัภาษณ)์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 18 กลองสะบดัชยัแบบประยกุตใ์บแรกของครูค า กาไวย ์ท่ีพญานาคหนัหนา้เขา้ 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดย เนตรนภิส พฒันเจรญิ เมื่อวนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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จันทร ์แกว้จิโนขา้ราชการเกษียณวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่เป็นครูสอนโขนและ
สอนกลองสะบดัชยัแบบประยกุตค์ู่กบัครูค า กาไวยไ์ดเ้ล่าถึงกลองสะบดัชยัแบบประยกุตท่ี์ครูค า 
กาไวยแ์ละสานศุิษยส์รา้งเม่ือ ปี พ.ศ. 2539 ไวว้า่ 

 
พ่อเล่าใหฟั้งว่า พ่อขดุลอ้มเหมืองท่ีบา้นก็คือขดุคลองนั่นเอง แลว้เจอไมชิ้น้นีฝั้งอยู่

ในเหมือง ไม่รูว้่าใครเอามาฝังไวห้รืออาจเป็นท่อนไมท่ี้ถกูทบัมาเป็นเวลานาน พ่อบอกว่าเป็น
ไมเ้ก็ดเป็นไมห้ายาก ตอนนีเ้ปลือกมนัยอ่ยสลายไปแลว้เหลือแต่แก่นของไมซ้ึง่จะแข็งทนทาน
มากไม่อยากขายใหใ้คร ถา้ครูเอาไมท้่อนนีพ้่อก็ขึน้กลองแลว้เอาไมเ้ก็ดท่ีขุดเจอมาแกะเป็น
พญานาคประดบัขา้งกลองให ้ครูเห็นว่าไมช้นิดนีถ้า้เป็นแก่นแลว้จะแข็งมากๆ เป็นไมท่ี้คน
โบราณน ามาใชม้งุหลงัคาโดยท าเป็นแผ่น ๆ คลา้ยกบักระเบื ้องมงุหลงัคาในสมยันี ้ครูจึงตก
ลงใหพ้่อท ากลองใบนีใ้ห ้ตอนปีสองหา้สามเกา้ กลองใบนีน้บัอายไุดร้าว ๆ 24 ปี ครูไม่ทาสี
ครูตอ้งการใหเ้ห็นแก่นของเนือ้ไมเ้ก็ดแท ้ๆ สมยัก่อนท่ีครูรบังานกลางคืนก็จะใชก้ลองใบนีตี้ 
ถา้ตอ้งเป็นวิทยากรไปบรรยายหรือไปสอนก็จะยกขึน้รถไปตีใหดู้ และใชส้อนท่ีบา้นหลงันี ้
(จนัทร ์แกว้จิโน. 2563: สมัภาษณ)์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 19 กลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์ของจนัทร ์แกว้จิโน 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดย เนตรนภิส พฒันเจรญิ เมื่อวนัท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2563 
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ในปี พ.ศ. 2521 กลองสะบดัชยัแบบประยกุตป์รากฏอยู่ในภาพยนตรเ์รื่องไอข้นุทอง
มีคุณสรพงษ์ ชาตรี และคุณปิยะมาศ โมนยะกุลเป็นผูแ้สดงน า ก ากับการแสดงโดยคุณชรินทร ์
นนัทนาคร และเป็นเรื่องสดุทา้ยท่ีคุณเพชรา เชาวราษฎรแ์สดงเป็นแกว้ท่ีอุม้ทอ้งเรร่่อนมาจนถึง
หนา้โบสถก็์เป็นลมลม้ลง มคัทายกช่วยเหลือไวแ้ละคลอดลกูเป็นผูช้าย เจา้อาวาสตัง้ช่ือใหว้่า ไอ้
ขนุทอง (สรพงษ ์ชาตร)ี แกว้และขนุทองขยนัหมั่นเพียรจนมีท่ีนาผืนเล็ก ๆ ซึง่ไดร้บัน า้ใจจากก านนั
เพ็งและลูกสาวคือพิกุล (ปิยะมาศ โมนยะกุล) มีแสน (ลกัษณ์ อภิชาติ) ท่ีคอยดูแลพิกุลเพราะ
ตอ้งการแตง่งานดว้ย เม่ือถึงวนัประเพณีห่มผา้พระธาต ุแสนตัง้ใจท่ีจะน าผา้ของพิกลุขึน้ไปห่ม แต่
ลกูนอ้งเกิดเรื่องชกต่อยตอ้งเขา้ไปหา้ม ขุนทองฟ้อนดาบรว่มกับการแสดงกลองสะบดัชยั (ครูค า 
กาไวยต์ีกลองสะบดัชยัแบบประยกุตร์ว่กบัคณะไวยเ์อรณั) จึงเป็นผูน้  าไปห่ม วนัหนึ่งขนุทองรอพบ
พิกุลแต่ไดย้ินผู้หญิงท่ีช่ือตาลรอ้งขอความช่วยเหลือจึงเขา้ไปช่วยอกมาจากผูช้ายท่ีรุมท ารา้ย 
ขุนทองพาตาลมาท่ีบา้นเพราะบา้นตาลถูกไฟไหม ้คืนหนึ่งขุนทองออกไปซือ้น า้มันเติมตะเกียง 
คนรา้ยเขา้บา้นซึ่งแกว้ไม่แน่ใจว่าเป็นเสือยอ้ยหรอืไม่ท่ีตบแกว้หนา้คว ่าบนหมอ้ขา้วเดือด ๆ ท าให้
แกว้เป็นแผลและตาบอด ขนุทองไปซือ้หายามารกัษาแม่แต่เงินไม่พอลกูเจา้ของรา้นมาจบัและปืน
ลั่นลกูเจา้ของรา้นเสียชีวิต ขนุทองตอ้งหนีและแคน้เสือยอ้ยจงึตามไปท่ีถ า้ก็พบวา่เสือ้ยอ้ยบวชมาก
ว่า  20 ปี ขุนทองกลายเป็นโจรท่ีผู้คนเกรงกลัว ตาลเป็นฝีดาษดูแลแก้วไม่ไหว พิกุลแอบมา
ช่วยเหลือและโกรธขุนทองท่ีทิง้ทุกคน ต่อมาพิกุลตัดสินใจรบัหมั้นแสน ขณะนั้นเกิดโรคฝีดาษ
ระบาดตอ้งอพยพผูค้น แสนเผาบา้นขนุทองท าใหต้าลเสียชีวิต แสนพาแกว้ไปซอ่น พิกลุทราบจาก
แกว้ว่าขนุทองมาดแูลไม่เคยทิง้ วนัแต่งงงานของพิกุลเกิดโรงกลั่นเหลา้ระเบิด ขนุทองพาพิกุลหนี
ไปหาแกว้ แสนกบัก านนัเพ็งตามมาเจอแลว้เกิดการตอ่สู ้ขนุทองและแกว้ถกูยิงจนเสียชีวิต  

ช่วงหนึ่งของเรื่องไอ้ขุนทองได้ด  าเนินมาถึงตอนท่ีชาวบ้านร่วมกันท าบุญ ในวัน
ประเพณีห่มผา้พระธาตุ และขนุทองผูมี้ฝีมือในการฟ้อนดาบ ไดท้ าการฟ้อนดาบ โดยมีการแสดง
กลองสะบดัชยัท่ีครูค า กาไวยต์ีกลองและคณะรว่มแสดงดว้ย เรือ่งนีไ้พรนิทร ์กาไวย ์ไดเ้ลา่ใหฟั้งว่า 
(2563: สมัภาษณ)์ “พ่อไดร้บัการติดตอ่จากผูส้รา้งภาพยนตรเ์รื่องไอข้นุทอง ขอใหพ้่อสอนสรพงษ ์
ชาตรีฟ้อนดาบ 4 เล่ม ในเรื่องไอขุ้นทองท่ีแสดงโดยคณุสรพงษ์ ชาตรี พอภาพยนตรด์  าเนินเรื่อง
มาถึงตอนงานบญุ คณุสรพงษ ์ชาตรฟี้อนดาบ 4 เลม่ โดยมีการแสดงกลองสะบดัชยัแบบประยกุต์
ท่ีพ่อตีกลองกบัคณะไวยเ์อรณัรว่มแสดงดว้ย กลองสะบดัชยัท่ีใชแ้สดงในภาพยนตรเ์รือ่งไอข้นุทอง
เป็นกลองสะบดัชยัของพอ่ท่ีพอ่สรา้งขึน้เอง” (ไพรนิทร ์กาไวย.์2563: สมัภาษณ)์  

 
 



  111 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 20 แผ่นโฆษณาภาพยนตรเ์รือ่ง ไอข้นุทอง เม่ือปี พ.ศ. 2521 

ท่ี ม า  : เว๊ บ  https://www.fapot.or.th/main/cinema/view/157  ห อภ าพ ย น ต ร ์ 
(องคก์ามหาชน) สืบคน้เมื่อวนัท่ี 14 กมุภาพนัธพ์.ศ. 2563 

 
 
 

 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 21 การแสดงกลองสะบดัชยัแบบประยกุตข์องครูค า กาไวย ์ท่ีมีพญานาคหนัหนา้เขา้
หากนั ในภาพยนตรเ์รือ่ง ไอข้นุทอง เม่ือปี พ.ศ. 2521 

ท่ี ม า  : เว๊บ   https://www.fapot.or.th/main/cinema/view/157  สืบค้น เม่ื อวัน ท่ี  14 
กมุภาพนัธพ์.ศ. 2563 

https://www.fapot.or.th/main/cinema/view/157
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จากภาพยนตรเ์รื่องไอขุ้นทองท่ีท่ีฉายเม่ือปี พ.ศ. 2521 พบว่ากลองสะบัดชัยแบบ
ประยกุต ์ใบแรกท่ีครูค า กาไวยแ์ละสานศุิษยร์ว่มกนัสรา้ง ถกูน ามาใชใ้นการแสดงภาพยนตรเ์รื่อง
ไอข้นุทองนัน้ มีการปรบักลองใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน ท่ีตวักลองจะใสเ่สือ้กลองและมีพญานาคประดบั
อยู่ขา้งกลองทัง้สองขา้ง พญานาคหนัหนา้เขา้หากนั รูปรา่งของพญานาคมีความโคง้เป็นวงกวา้ง
รองรบักบัตวักลอง และครูค า กาไวยเ์ป็นผูต้ีดว้ยตนเองกบัคณะไวยเ์อรณั ซึ่งกลองสะบดัชยัแบบ
ประยกุตท่ี์ใชแ้สดงในเรื่องนี ้ปัจจบุนัยงัคงอยู่ท่ีศนูยก์ารเรยีนรูบ้า้นกลองสะบดัชยัพ่อครูค า กาไวย ์
ศิลปินแห่งชาตปีิ 2535 ต าบลแพะขวาง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

การแสดงกลองสะบดัชัยแบบประยุกตท่ี์บันทึกในปี พ.ศ. 2512 โดยศาสตราจารย ์
ดร. เดวิด มอรต์นั กบัเจอรลัด ์ไดค ์และจากภาพยนตรไ์อข้นุทอง จะเห็นไดว้่าพญานาคท่ีประดบั
ขา้งกลองทัง้ 2 ขา้งพญานาคหนัหนา้เขา้หากนั ต่อมาพญานาคท่ีประดบัขา้งกลองสะบดัชยัแบบ
ประยกุตห์นัหนา้ออก ดว้ยความเช่ือของครูค า กาไวย ์และสานุศิษยใ์นเรื่องพญานาคหนัหนา้เขา้
หากนัจะเกิดการทะเลาะ ดว้ยปัจจยัความเช่ือจึงไดป้รบัเปลี่ยนการแกะสลกัใหม่โดยใหพ้ญานาค
หนัหนา้ออก ความเช่ือครัง้นีป๋ั้นแกว้ ติปิน (2563: สมัภาษณ)์ ไดเ้ล่าเรื่องการปรบัพญานาคใหห้นั
หนา้ออกในครัง้ว่า “เพราะเอาหวัเขา้มนัไม่ค่อยเหมาะ ตอ้งเอาออกขา้งนอกเป็นความเช่ือของครู
ค า เพื่อไม่ใหแ้ตกแยกใหส้ามคัคีกนัอยูด่ว้ยตลอดจนแก่เฒ่า ถา้หนัหนา้เขา้หากนัจะแตกแยกกนัไม่
เป็นศิริมงคล แลว้เราก็เช่ือกันอีกว่า ถา้หัวพญานาคออกไปขา้งนอกเราก็จะไดอ้อกงานมากขึน้
ดว้ย” สอดคลอ้งกบัสนั่น ธรรมธิ (2563: สมัภาษณ)์ “นาคก็เอามาใสต่อนแรกก็เป็นนาคหนัหนา้เขา้
หากนัก็มีคนออกความคิดเห็นว่า นาคหนัหนา้เขา้หากนัมนัก าลงัทะเลาะกนันะเกิดวิวาทกรรมกนั
เกิดขึน้ก็เอาหันหน้าออก มีคนบอกอีกว่าหันหน้าออกจะไม่สามัคคีกันจะแตกแยกความคิด 
ความคิดผมไม่เป็นไรเอาสวยไวก้่อน ตกลงหนัหนา้ออกสวยกว่าก็เลยเอาหนัหนา้ออกก็เลยใชน้าค
ประกอบ ตอนแรกนาคก็ไม่ได้สวยโค้งแบบนี้หรอกนาคถูกยืดตรง ๆ” (สนั่น ธรรมธิ. 2563: 
สมัภาษณ)์ การแกะสลักพญานาคส าหรบัประดับข้างกลองสะบัดชัยแบบประยุกต ์และ
ตอ้งการให้ตัวพญานาคมีลักษณะนูนสูงขึน้มา ท าให้ครูค า กาไวยแ์ละสานุศิษยต์อ้งศึกษาหา
ความรู ้ลองน าไมช้นิดต่าง ๆ ในทอ้งถ่ินมาแกะสลกั เพื่อทดสอบหาไมช้นิดใดเหมาะแก่การน ามา
แกะสลกั ส าหรบัประดบัขา้งกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์โดยหาไมท่ี้มีอยู่ในชุมชนใน ถามผูรู้ถ้ึง
คณุสมบตัิของไมช้นิดต่าง ๆ ท่ีเหมาะแก่การน ามาแกะสลกัและเสาะแสวงหาคนแกะสลกัไม ้ให้
แกะสลกัพญานาคส าหรบัประดบัขา้งกลองสะบดัชยัแบบประยุกตต์ามจินตนาการของครูค า กา
ไวย ์
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นอกจากเรื่องการปรบักลองใหมี้พญานาคประดบัขา้งกลองแลว้ ครูค า กาไวยย์งัได้
คิดท าเสือ้กลองพนัรอบๆกลองเน่ืองจากครัง้หนึ่งครูค า กาไวยน์ าคณะกลองสะบดัชยัไปแสดงและ
ไดเ้ห็นคณะกลองยาวแสดงท่ีเวทีเดียวกัน เกิดชอบใจท่ีกลองยาวตกแต่งดว้ยผา้ระบายรอบๆตวั
กลอง เม่ือกลบัจากการแสดงไดป้รบัตวั (A) ดว้ยการลองน าผา้จีวรของพระท่ีไม่ไดใ้ชแ้ลว้มาเย็บ
แลว้พนัไปรอบๆกลองสะบดัชยั ครูค า กาไวยเ์ห็นว่าสวยงาม จึงน าผา้มาใหน้างค า กาไวย ์(ภรรยา
คนแรก) ออกแบบและตดัเย็บดว้ยมือ (I) จากนัน้น าผา้มาพนัรอบกลองสะบดัชยั ตดัเย็บอยู่หลาย
ครัง้และลองพันไปรอบกลอง จนเป็นท่ีพอใจถึงความสวยงามและผา้ไม่หลุดออกจากกลองโดย
เรียกว่าเสือ้กลอง ตอ่มาใชผ้า้ทั่วไปหรอืผา้ดิบสีแดงสลบักบัสีเหลืองไม่มีลวดลายแทน จีจีวรพระ (L) 
และท าช่องท่ีผา้เพื่อใส่ลวดน ามายึดติดรอบกลอง ซึ่งสนั่น ธรรมธิ (2563: สมัภาษณ์) ไดแ้สดวง
ความคิดเห็นถึงเสือ้กลองไวว้่า “เสือ้กลองของพ่อครูพฒันาว่าจากท่ีเราเคยเอาจีวรพระมาหุม้แลว้
มนัไม่สวยงาม ไม่มีสีสนั หลายคนก็เริม่ใชผ้า้สีฟา้ สีแดง สีเหลืองเย็บขลิบดว้ยผา้ทอง อยู่ท่ีว่าจะใช้
ผา้สีอะไร ต่างคนก็ออกแบบกันมา ท าใหก้ลองสะบดัชยัดดูีขึน้ ” (สนั่น ธรรมธิ.2563: สมัภาษณ์) 
สอดคลอ้งกบัชไมพรรณ กาไวย(์2563: สมัภาษณ)์ ลกูสาวครูค า กาไวยเ์ล่าใหฟั้งว่า  “แม่ช่วยเย็บ
ผา้ท่ีพ่อจะเอาไปพนัรอบ ๆ แม่เย็บมือนะ พ่ออธิบายใหแ้ม่ฟัง แม่ก็ลองเย็บตามท่ีพ่อตอ้งการ แม่
เย็บจนถกูใจพอ่”(ชไมพรรณ กาไวย.์ 2563: สมัภาษณ)์ 

กลองสะบดัชยัแบบประยกุตท่ี์มีพญานาคประกอบขา้งกลองในแตล่ะช่วงเวลา พบว่า
พญานาคมีรูปรา่งท่ีเปลี่ยนแปลงไป เน่ืองจากผูแ้กะสลกับางท่านท่ีแกะสลกัจะแกะไปตามจิตนา
การของตนเอง และตามความตอ้งการของผูว้่าจา้ง ส่วนกลองสะบดัชยัแบบประยุกตท่ี์ครูค า กา
ไวยแ์ละสานุศิษยช์่วยกันสรา้งยงัคงการสรา้งกลองตามท่ีไดร้บัการถ่ายทอดจากครูป๋ัน ศรีวิชยั ท่ี
สรา้งขึน้เพื่อใชใ้นการแสดง โดยสามารถใชอ้วัยวะต่าง ๆ ของร่างกายตีลงหน้ากลองไดจ้ริง ๆ 
เน่ืองจากไม่ไดล้งอักขระและไม่ไดใ้ส่หัวใจกลองไวท่ี้กลอง แต่ก่อนท าการแสดงหรือฝึกซอ้มผูต้ี
กลองจะตอ้งท าการไหวก้ลองเพื่อขอขมากลองทกุครัง้ (L) 

 
วัฒนธรรมการแสดงกลองสะบัดชัยแบบประยุกต ์

ผลจากการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว โดยใหจ้งัหวดัเชียงใหม่เป็นเมืองหลกั
ของภาคเหนือในการพฒันาตามนโยบายแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 
2520-2524) การสง่เสรมิการท่องเท่ียวของจงัหวดัเชียงใหม ่สว่นหนึ่งไดเ้นน้น าเสนอวฒันธรรมการ
แสดงพืน้เมืองเขา้ไปสูร่ะบบการท่องเท่ียว เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจและกลบัมาเท่ียว
อีก นบัวา่เป็นการเปิดโอกาสใหก้ารแสดงพืน้เมืองอย่างเช่น การแสดงกลองสะบดัชยัแบบประยกุต์
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เดินทางเขา้สู่แวดวงการแสดงแทบทุกพืน้ท่ีวฒันธรรมทางการแสดงพืน้เมืองเชียงใหม่ของธุรกิจ
บนัเทิง ในขณะท่ีจงัหวดัเชียงใหม่พฒันาพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเพื่อฟ้ืนฟเูศรษฐกิจ จน
เข้าสู่ยุคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับ ท่ี  5 (พ.ศ. 2525-2529) ท่ี ได้ปรับ
แนวความคิดในการพฒันาตอ่ไปโดยมีแผนนโยบายหลายแผน ไดแ้ก่ เนน้ปรบัโครงสรา้งเศรษฐกิจ 
กระจายรายไดแ้ละความเจรญิไปส่วนภมูิภาค แกปั้ญหาความยากจนในชนบท ปรบัแผนลงสู่การ
ปฏิบตัิสู่ส่วนภูมิภาคและทอ้งถ่ินใหมี้ส่วนรว่มในการพฒันาชุมชนของตนเองมากขึน้ ระดมความ
รว่มมือจากภาคเอกชนใหเ้ขา้มามีบทบาทในการแกปั้ญหาเศรษฐกิจ และแบ่งเบาภาระของรฐัใน
การพฒันาประทศ ส่วนทางดา้นการท่องเท่ียวไดมี้นโยบายต่อเน่ืองจากแผนพฒันเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 ดว้ยการส่งเสริมนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเขา้มาประเทศไทยมากขึน้ 
สง่เสรมิการลงทนุของภาครฐัและเอกชนเพื่อพฒันาแหลง่ท่องเท่ียว และลงทนุดา้นบรกิารท่องเท่ียว 
สง่เสรมิใหค้นไทยเท่ียวภายในประเทศ  

การส่งเสริมการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ตามนโยบายแผนพฒันเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ไดด้  าเนินอย่างต่อเน่ือง ท าใหว้ฒันธรรมการแสดงพืน้เมืองรวมถึงกลองสะบดัชยั
แบบประยุกตไ์ดเ้ผยแพรอ่อกไปสู่เวทีการแสดงทางบนัเทิง ความสนุกสนานของการแสดงกลอง
สะบดัชยัแบบประยกุตไ์ดร้บัความสนใจจากนกัท่องเท่ียวมีผูว้่าจา้ง ๆ ไปแสดงในงานต่าง ๆ มาก
ขึน้ ท าใหห้ลายคนท่ีมีความสามารถในการแสดงกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์รวมตวักนัตัง้คณะ
ขึน้มาหลายคณะเพื่อรบังานแสดงจนท าใหผู้ท่ี้อยู่ในแวดวงกลองสะบดัชยัแบบประยกุตก์ลุ่มหนึ่ง 
ตอ้งการปรบัเปลี่ยนการแสดงใหมี้ความน่าสนใจมากขึน้ แต่ยงัคงใชท้่าการตีกลองสะบดัชยัแบบ
ประยกุตต์ามท่ีครูค า กาไวยค์ิดคน้  

ความคิดของกลุม่วฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุตว์ิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่
ตอ้งการเปลี่ยนวฒันธรรมการแสดงกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์ดว้ยการตีกลองพรอ้มกนัหลาย ๆ 
ใบเพื่อใหก้ารแสดงมีความน่าสนใจมากขึน้ แทนวฒันธรรมการแสดงกลองสะบดัชยัแบบประยกุต์
ท่ีเดิมการแสดงจะตีกลองเพียงใบเดียว ซึง่ทกุครัง้ท่ีครูค า กาไวยแ์สดงกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์
ครูจะเป็นผูก้  าหนดท่าตีกลองดว้ยตนเองอย่างอิสระ ตีกลองแบบดน้ไม่มีแบบแผนตายตวัท่ีจะตอ้ง
เริม่แสดงท่าใดก่อนหลงั  ไมไ่ดก้ าหนดวา่ท่าใดตอ้งตอ่ท่าใด ลีลาจะเนน้หนกัอยา่งไรขึน้อยูก่บัผูต้ี ตี
วนท่ากลบัไปมาไดต้ามตอ้งการ การแสดงนานแคไ่หนขึน้อยูก่บัความแข็งแรงของรา่งกาย หรอืการ
ก าหนดเวลาและจบการแสดงดว้ยท่าใดก็ได ้ท าใหก้ารแสดงกลองสะบัดชัยแบบประยุกต์ไม่มี
ขัน้ตอนใด แสดงดว้ยตนเองอยา่งอิสระเนน้ความคกึคกัและความสนกุสนาน   
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แนวความคิดท่ีจะเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมการแสดงกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์ใหมี้
ความน่าสนใจมากยิ่งขึน้ ดว้ยการตีกลองพรอ้มกนัหลาย ๆ ใบ ท าใหก้ารแสดงกลองสะบดัชัยแบบ
ประยตุท่ี์ไดร้บัการถ่ายทอดจากครูค า กาไวยใ์นลกัษณะตีกลองอย่างอิสระไม่มีแบบแผนตายตวั 
ตอ้งปรบัเปลี่ยนเน่ืองจากว่าการตีกลองหลาย ๆ ใบพรอ้มกัน มีความพรอ้มเพรียงของการแสดง 
เพื่อไม่ใหเ้ห็นถึงความแตกต่างในระหว่างการแสดง ผูต้ีกลองตอ้งมีท่าทางและลีลาท่ีเหมือนหรือ
คลา้ยกนัใหม้ากท่ีสดุ  

การเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมการแสดงกลองสะบดัชยัแบบประยกุตใ์นครัง้นี ้ท าใหค้รู
สอนกลองสะบัดชัย ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ลูกศิษยท่ี์วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่และครูค า กาไวย ์ตอ้ง
ปรบัตวั (A) จัดระบบการถ่ายทอดและฝึกซอ้มการแสดงในช่วงเวลาท่ีพัก และในช่วงเวลาเรียน 
ร่วมกันวางแผนในการจัดหากลองสะบัดชัยแบบประยุกตใ์หไ้ดค้รบตามจ านวนท่ีตอ้งการ ปรบั
ท่าทางการตีกลอง เรยีงล าดบัการแสดงตัง้แต่เริม่ตน้จนจบการแสดง เรยีงล าดบัท่าตีกลองตามท่า
ตีกลองสะบัดชัยแบบประยุกต ์ซึ่งครูค า กาไวยมี์ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตลอดการ
วางแผน ซึ่งจนัทร ์แกว้จิโน (2563 : สมัภาษณ์) เป็นหนึ่งในผูท่ี้อยู่ในเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลง
วฒันธรรมการแสดงกลองสะบดัชยัแบบประยกุตพ์รอ้มกนัหลาย ๆ ใบในครัง้นัน้ ไดเ้ลา่ใหฟั้งวา่ 

 
“ครูจ าไดแ้ม่นท่ีสดุท่ีเราน าเสนอ 7 ใบ ครัง้แรกเลยคือเม่ือปี พ.ศ 2529 นาฎศิลป์ 4 

ภาคที่วิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่แสดงตรงสระน า้ ปีนัน้เป็นการตีพรอ้มกนั 7 ใบคือเวทีท่ีเรา
จะน าเสนอเป็นเวทีใหญ่ ถา้เราน ากลองใบเดียวขึน้ไปมนัดโูหลงเหลงมากเลย มนัไม่อลงัการ 
คนดเูห็นก็มีนิดเดียว แตเ่วทีใหญ่มาก ตอนท่ีครูปรชีาไดค้วามคิดก็มาปรกึษารว่มกนัแลว้บอก
ว่า เราน าเสนองานสี่ภาคอยากใหม้นัอลงัการหน่อย ใหม้นัพรอ้มไดไ้หมก็มาปรกึษารว่มกนั 
คยุกบัพ่อค า ว่าจะท าอย่างไร เราอยากใหก้ลองขึน้ไปเต็มเวทีแบบเขามั่ง ครูถามพ่อก่อน พ่อ
ก็บอกว่าท าไดน้ะ แต่ครูไม่เคยท า มนัเป็นการสรา้งสรรค ์ตอนนัน้ครูก็สอนอยู่กบัพ่อ” (จนัทร ์
แกว้จิโน. 2563: สมัภาษณ)์ 

 
การวางแผนการด าเนินการปรบัเปลี่ยนการแสดงกลองสะบดัชัยแบบประยุกต ์ท่ีตี

กลองพรอ้มกนัหลายๆ ใบเป็นท่ียอมรบัของกลุ่มครูโขน จนไดข้อ้ตกลงรว่มกนัในการแสดง ทุกคน
จึงทดลองตีกลองตามขอ้ตกลง เพื่อสังเกตขอ้บกพร่องท่ีน าไปสู่การปรบัแก้ไข และหลังจากท่ี
ปรบัแกไ้ขจนเป็นท่ีพอใจของทกุคน ตา่งเสียสละเวลามารว่มกนัฝึกซอ้ม (I) จนการแสดงเกิดความ
พรอ้มเพรยีง ซึง่คงท่าตีกลองสะบดัชยัแบบประยกุตต์ามท่ีครูค า กาไวยค์ิfคน้ทกุท่า (L) 
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กลุ่มวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยุกตว์ิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ ท่ีตอ้งการ
เปลี่ยนแปลงใหต้ีกลองพรอ้มกนัหลาย ๆ ใบ ตรงกบัขอ้มลูของพระนคร ปญญาวชิโร (2555, น.50-
51) เม่ือครัง้ท าวิจยัการพฒันาหลกัสตูรเนน้กระบวนการถ่ายทอดภมูิปัญญาลา้นนา: กลองสะบดั
ชยั ท่ีเก็บขอ้มลูเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงการตีกลองสะบดัชยัแบบประยุกตพ์รอ้มกันหลายใบได้
ดงันี ้

 
เม่ือวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่บรรจุศิลปะการตีกลองสะบดัชยัในหลกัสตูรเรียน

การสอนระยะหนึ่งแลว้ นายปรชีา งามระเบียบ นายจนัทร ์แกว้จิโน นายรกัเกียรติ ปัญญายศ 
ได้ปรึกษากันว่า รูปแบบการตีกลองสะบัดชัยของพ่อครูค า   กาไวย์  มีความเป็น
พืน้บา้น  (Flok) ท่ีเกิดจากการสรา้งสรรคด์ว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอย่างแทจ้ริง หากปรบัปรุง
ลีลาการตีกลองใหม่ใหส้ามารถตีพรอ้มกนัหลายใบ หรือประโคมรว่มกบัเครื่องดนตรีชนิดอ่ืน
ได ้ก็จะท าใหก้ลองสะบดัชยัมีความโดดเด่น มีมาตรฐานในการถ่ายทอดสู่อนชุนต่อไป จึงได้
ขออนญุาตปรบัปรุงลีลาการตีกลองใหม่จากพ่อครูค า  กาไวย ์ โดยจดัล าดบัการแสดงอย่าง
เป็นระเบียบ ประกอบดว้ยการยืนตัง้แถวนกัแสดงเรียงล าดบัความสงูต ่า การท าความเคารพ
ผูช้ม การไหวข้อขมากลอง การฟ้อนไหวค้รูดว้ยกระบวนท่าต่าง ๆ เช่น เกีย้วเกลา้ เสือเลน่ลกู 
เสือลากหาง เสือเล่นหนวด ตบมะผาบ ลว้งใตเ้ทา้ยกแลก เป็นตน้ จากนัน้จึงเริ่มตีกลองดว้ย
จงัหวะชา้แลว้จบ ดว้ยจงัหวะเรง่หรอืจงัหวะเรว็ เม่ือจบการแสดงแลว้ท าความเคารพผูช้มเป็น
ล าดบัสดุทา้ย ส่วนเพลงกลองสะบดัชยัท านองชนะศึกท่ีพ่อครูค า กาไวย์  ถ่ายทอดใหน้ัน้ได้
ปรบัลีลาและจงัหวะการตีใหม่ ใหส้ามารถก าหนดลีลา การตีในแต่ละช่วงอย่างพรอ้มเพรียง
กนั(ลงหอ้งเพลงในแต่ละเพลง)  พรอ้มกบัก าหนดใหใ้ชอ้วยัวะรา่งกายส่วนต่าง เช่น ๆ ศอก 
เข่า ศีรษะ เทา้ เป็นตน้ ประกอบการตีกลองในแต่ละช่วงมีการควงไมค้อ้นตีผสมผสานไปดว้ย 
(พระนคร ปญญาวชิโร.2555, น.50-51) 

                 
เม่ือเกิดแนวความคิดท่ีจะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการแสดงกลองสะบัดชัยแบบ

ประยุกต ์ใหมี้ความน่าสนใจมากยิ่งขึน้ ดว้ยการตีกลองพรอ้มกนัหลาย ๆ ใบ ท าใหค้รูสอนกลอง
สะบดัชัย ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ลูกศิษยท่ี์วิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่และครูค า กาไวย ์ตอ้งปรบัตวั (A) 
จดัระบบการถ่ายทอดและฝึกซอ้มการแสดงในช่วงเวลาท่ีพกั และในช่วงเวลาเรยีน รว่มกนัวางแผน
ในการจดัหากลองสะบดัชยัแบบประยกุตใ์หไ้ดค้รบตามจ านวนท่ีตอ้งการ ปรบัท่าทางการตีกลอง 
เรียงล าดบัการแสดงตัง้แต่เริ่มตน้จนจบการแสดง เรียงล าดบัท่าตีกลองตามท่าตีกลองสะบดัชัย
แบบประยกุตท่ี์ครูค า กาไวยค์ิดคน้ จนัทร ์แกว้จิโน (2563: สมัภาษณ)์  “พ่อ   (ครูค า กาไวย)์ ตีไม่
เคยเหมือนกนัหรอก พอมาเป็นระบบท่ีตอ้งการท่ีจะตีพรอ้มกนัหลายๆใบ ไดป้รกึษากบัพ่อ พ่อผม
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จะตีหลายๆใบนะ พรอ้มกนั แตจ่ะตอ้งบงัคบัเด็กนะ พอ่บอกไมเ่ป็นไร เพราะเราตอ้งท าใหม้นัพรอ้ม
กนั”(จนัทร ์แกว้จิโน. 2563: สมัภาษณ)์ จากการรว่มแรงรว่มใจกนัของกลุม่ครูโขน ลกูศิษยร์ว่มกนั
ฝึกซอ้ม และมีครูค า กาไวยเ์ป็นท่ีปรกึษา ท าใหเ้กิดการแสดงกลองสะบดัชยัแบบประยกุตท่ี์ตีกลอง
พรอ้มกัน 7 ใบในงานนาฎศิลป์ 4 ภาค ท่ีวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ หลงัจากท าการแสดงจบ
พบว่าไดร้บัค าช่ืนชมและเสียงปรบมือจากผู้ชม ดงัท่ีไพรนิทร ์กาไวย ์(2562:สมัภาษณ)์ กลา่วไวว้่า 
“คนดเูยอะ พอตีเสรจ็เสียงปรบมือดงัมากแลว้นานดว้ย คนดชูมกนัว่าเป็นการตีกลองท่ีสนกุสนาน 
ตีดว้ยความพรอ้มเพรียงกัน ทุกคนคอยเอาใจช่วยกันตลอดการแสดงไม่ใหเ้กิดความผิดพลาด ”
(ไพรินทร ์กาไวย.์ 2562:สมัภาษณ)์ วฒันธรรมการแสดงกลองสะบดัชยัแบบประยกุตต์่างไปจาก
เดิม ดว้ยการตีกลองพรอ้มกนัหลาย ๆ ใบเกิดจากกลุม่ครูโขน ท่ีไดร้บัการถ่ายทอดวฒันธรรมการตี
กลองสะบดัชยัแบบประยกุตจ์ากครูค า กาไวยแ์ละครูค า กาไวยเ์ป็นผูร้ว่มกบัการเปลี่ยนแปลงใน
ครัง้นีด้ว้ย   

กลองสะบดัชัยเป็นกลองศกัดิ์สิทธ์ิเม่ือปรบัเปลี่ยนวฒันธรรมการตีกลองสะบดัชัย
แบบประยกุต ์เป็นการใชอ้วยัวะต ่ากว่าเอวตีลงบนหนา้กลอง และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ห้ญิงตีกลอง
จากเดิมผูท่ี้ตีกลองสะบดัชยัตอ้งเป็นผูช้ายเท่านัน้ นบัวา่เป็นจดุเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมการตีกลอง
สะบดัแบบประยกุตอี์กครัง้ท่ีครูค า กาไวย ์เป็นผูร้ว่มในการเปลี่ยนแปลง จึงท าใหว้ฒันธรรมการตี
กลองสะบัดชัยแบบประยุกต์เนน้ไหวห้นา้กลองเพื่อระลึกถึงครู ขอขมากลองก่อนและหลงัการ
แสดงทกุครัง้ ซึง่ถือวา่เป็นรากฐานส าคญัของวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุตท่ี์สืบทอดกนั  

จะเห็นไดว้า่ในช่วงท่ี 2 ช่วงถ่ายทอด พ.ศ. 2518 – 2536 เป็นช่วงของแผนพฒันาการ
เศรษฐกิจแห่งชาติฉบบั 4-6 ท่ีส่งเสริมอุตสาหกรรมและเป็นยุคเกษตรท่ีส่วนหนึ่งเนน้การส่งออก 
เอกชนมีบทบาทในการพฒันาเศรษฐกิจ และรฐัสนบัสนุนวฒันธรรมเป็นแนวทางพฒันาประเทศ 
และทางจงัหวดัเชียงใหม่เป็นเมืองหลกัของภาคเหนือในการพฒันาเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว 
นับว่าเป็นปัจจัยเศรษฐกิจเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีครูค า กาไวยไ์ดร้บัเชิญมาสอนท่ีวิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย และดว้ยความสามารถทางการแสดงพืน้เมืองเชียงใหม่หลาย
อย่าง โดยเฉพาะการตีกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์ท าใหว้ฒันธรรมการตีกลองสะบัดชยัในแบบท่ี
คิดคน้เขา้สูส่งัคมระบบการศกึษา ครูค า กาไวยมี์การพฒันาปรบัเปลี่ยนหลายดา้นไม่วา่จะเป็นทาง
วฒันธรรมดา้นการตีกลอง วฒันธรรมการปรบักลองและวฒันธรรมการแสดง เพื่อใหค้รูค า กาไวย์
และสานศุิษยไ์ดเ้ผยแพร่ เป็นปัจจยัการถ่ายทอดท่ีผูถ้่ายทอด ถ่ายทอดออกไปสู่แหล่งเรยีนรูท้ัง้ใน
ระบบการศึกษา และนอกระบบการศึกษาอย่างรวดเร็ว ควบคู่ไปกับการน ากลองสะบดัชัยแบบ
ประยกุตท่ี์แสดงประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นปัจจยัทางสงัคมไปสู่การแสดงเพื่อความบนัเทิง 



  118 

จากการน าวฒันธรรมมาเป็นสว่นหนึง่ของสง่เสรมิการท่องเท่ียวเพ่ือฟ้ืนฟเูศรษฐกิจจงัหวดัเชียงใหม ่
ดว้ยปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคมและปัจจัยการถ่ายทอดจากผูท่ี้ถ่ายทอดเหล่านี ้ส่ง
แรงผลกัดนัใหเ้กิดปรากฏการณก์ารเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมกลองสะบดัชยั มาสู่วฒันธรรมกลอง
สะบดัชยัแบบประยกุต ์ดว้ยการสนบัสนนุของสานศุิษยแ์ละผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมถึง การพฒันาตนเอง
ของครูค า กาไวยท่ี์อุทิศตนใฝ่เรียนรูศ้ึกษาคน้ควา้และฝึกฝนตนทางดา้นศิลปะพืน้บา้นลานนา
เพิ่มเติม เป็นผูใ้หค้  าปรกึษารว่มกบัคณาจารยว์ิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่  คิดประดิษฐ์การแสดง
ศิลปะพืน้บา้นลา้นนา พฒันาตนและพฒันาลกูศิษยค์วามมุง่มั่นท่ีจะถ่ายทอด มีความตอ้งการท่ีจะ
อนุรักษ์การแสดงศิลปะพื ้นบ้านล้านนาให้คงอยู่ ด้วยความตั้งใจและปฏิบัติตนเช่นนี ้อย่าง
สม ่าเสมอมาอย่างยาวนาน  ทางส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติจงึประกาศยกยอ่งให้
เป็นศิลปินแห่งชาต ิสาขาศลิปะการแสดง (การแสดงพืน้บา้น-ช่างฟอ้น) พทุธศกัราช 2535 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพประกอบ 22 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯสยามบรมราชมา
รพีระราชทานเข็มและโลเ่ชิดชเูกียรติ ศิลปินแห่งชาต ิสาขาศิลปะการแสดง  

(การแสดงพืน้บา้น-ชา่งฟอ้น) พทุธศกัราช 2535 

ท่ีมา : ถ่ายภาพโดย เนตรนภิส พฒันเจรญิ เมื่อวนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2563 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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ภาพประกอบ 23 บตัรประจ าตวัศิลปินแห่งชาต ิสาขาศลิปะการแสดงของครูค า กาไวย ์ 
(การแสดงพืน้บา้น-ชา่งฟอ้น) พทุธศกัราช 2535 

ท่ีมา : ถ่ายภาพโดย เนตรนภิส พฒันเจรญิ เมื่อวนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2563 

ช่วงที่ 3 การเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมกลองสะบัดชัยแบบประยุกต ์ของครูค า 
กาไวยช่์วง อนุรักษ ์พ.ศ.2537 - 2557 

ตาราง 13 การวิเคราะหก์ารเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุตต์ามทฤษฎี
โครงสรา้ง และหนา้ท่ีของทลัคอทท ์พารส์นัสต์ามระบบทางสงัคม 

ก าหนดเป้าหมาย(G) อนุรักษต์ามแนวทางของครูค า กาไวย ์
วัฒนธรรม
กลองสะบัด
ชัยแบบ
ประยุกต ์

การปรับตวั (A) 
การบูรณาการรวมหน่วย 

(I) 
การรักษาแบบแผน 

(L) 

วัฒนธรรม 
การต ี

กลองสะบัด
ชัยแบบ
ประยุกต ์

-เป็นวทิยากรรบัเชิญ 
สอนกลองสะบดัชยัแบบ
ประยกุต ์กลองและการ
แสดงพืน้ ทกุวนัท่ีบา้น 
โดยไม่มีคา่ใชจ้่าย 
 

-ปรบัพืน้ท่ีท่ีบา้น จดัเป็น
สถานท่ีส าหรบัถ่ายทอด 

-ครูค า กาไวยแ์ละศิษย์
รว่มกนัสอนกลองสะบดั
ชยัแบบประยกุต ์กลอง
และการแสดงพืน้เมือง
เชียงใหมท่ี่บา้น และรบั
เชิญเป็นวิทยากร 
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ตาราง 13 (ตอ่) 

วัฒนธรรม
กลองสะบัด
ชัยแบบ
ประยุกต ์

การปรับตวั (A) 
การบูรณาการรวมหน่วย 

(I) 
การรักษาแบบแผน 

(L) 

วัฒนธรรม 
การต ี

กลองสะบัด
ชัยแบบ
ประยุกต ์

-คูมื่อประกอบการสอน
ท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
ดว้ยปัจจยัการถ่ายทอด 
(ผูถ้่ายทอด)นัน้ ปี พ. ศ. 
2542 จนัทร ์แกว้จิโนจงึ
ไดท้  าการศกึษา 

-ทดลองสอนนกัเรยีน ให้
นกัเรยีนศกึษาสญัลกัษณ์
ตา่ง ๆ ในการตีกลอง 
พรอ้มกบัปรบัปรุงโดย
ขอรบัค าแนะน าจากครู 

-การด าเนินการ
ถ่ายทอดยงัคงเป็นทา่
การตีกลองสะบดัชยั
แบบประยกุตท่ี์ครูค า 
กาไวยค์ิดคน้ 

วัฒนธรรม
ปรับ      

กลองสะบัด
ชัยแบบ
ประยุกต ์

จนัทร ์แกว้จิโณ น า
พญานาคในรูปแบบท่ี
คิด และแกะสลกัดว้ยไม ้
ประดบัขา้งกลองสะบดั
ชยัแบบประยกุต ์

ครูค า กาไวยเป็นท่ีปรกึษา
ในการเปลี่ยนแปลงรูปรา่ง
พญานาคท่ีประดบัขา้ง
กลองสะบดัชยัแบบ
ประยกุต-์ 

คงเป็นพญานาคท่ี
แกะสลกัดว้ยไม ้ประดบั
ขา้งกลองสะบดัชยัแบบ
ประยกุต ์เพียงแตมี่
รูปรา่งที่เปลี่ยนไปตาม
ความคดิของจนัทร ์แกว้
จิโณ 

วัฒนธรรมป
แสดง    

กลองสะบัด
ชัยแบบ
ประยุกต ์

-ครูค า กาไวยแ์ละศิษย์
ตา่งเผยแพรก่ารแสดง
กลองสะบดัชยัแบบ
ประยกุตแ์บบท่ีครูค า กา
ไวยค์ิดคน้ 

-มีการรว่มประชมุกบั
สานศุิษยถ์ึงแนวทาง 
 

-เผยแพรก่ารแสดง
กลองสะบดัชยัแบบ
ประยกุตแ์บบท่ีครูค า 
กาไวยค์ิดคน้ 

 

จากตารางการวิเคราะหก์ารเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุตต์าม
ทฤษฎีโครงสรา้งและหนา้ท่ีของทลัคอทท ์พารส์นัสต์ามระบบทางสงัคม ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาวิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงของวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์มีความเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นตา่ง ๆ 
ทัง้ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นสงัคม และปัจจยัดา้นบคุคล (ผูถ้่ายทอด) โดยการเปลี่ยนแปลง
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วัฒนธรรมกลองสะบัดชัยแบบประยุกต์ ตามแนวทางของครูค า กาไวย์และสานุศิษย์มีการ
เปลี่ยนแปลงตามบรบิทเศรษฐกิจและสงัคม พอประมวลไดด้งันี ้

 
การเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมกลองสะบัดชัยแบบประยุกต ์ของครูค า กาไวย ์

ช่วง อนุรักษ ์พ.ศ.2537 – 2557 
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 24 การเปลี่ยนแปลงของวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์ 
ของครูค า กาไวยช์่วง อนรุกัษ ์พ.ศ.2537 – 2557 

สงัคมเชียงใหม่เขา้สู่ยคุโลกาภิวตัน ์เสรีนิยม ในปี 2540 การสื่อสารไรพ้รมแดนและ
เกิดเศรษฐกิจฟองสบู่ เรียกว่า วิกฤติตม้ย ากุ้ง  ท าใหเ้ศรษฐกิจตกต ่าภาครฐัหันมาส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวท่ีเนน้วฒันธรรมมากขึน้ดว้ยเล็งเห็นว่ามีแหล่งท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก มีงานประเพณี
และเทศกาลตลอดทัง้ปีเป็นอตัลกัษณอ์นัโดดเด่น น่าจะเป็นแรงจูงใจใหน้กัท่องเท่ียวเขา้มา จาก
การส่งเสริมครัง้นั้น ผูค้นต่างหลั่งไหลเขา้เท่ียวมาจังหวดัเชียงใหม่  หน่วยงานส่วนต่างๆจัดพืน้ท่ี
แสดงศิลปวฒันธรรม เพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการของนักท่องเท่ียว กลองสะบดัชัยเป็นการ
แสดงหนึ่งท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีศิลปวฒันธรรมท่ีไดร้บัความสนใจ คณะกลองสะบดัชยัแบบประยกุตต์า่งรบั
งานทัง้ของรฐัและ  

ดว้ยสภาพสงัคมและสภาพเศรษฐกิจท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นปัจจัยทางสังคมและ
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ท่ีครูค า กาไวยมี์ความแน่วแน่ท่ีจะอนุรกัษ์วัฒนธรรมกลองสะบัดชัยแบบ
ประยกุต ์และการแสดงพืน้เมืองท่ีตนเองมีความสามารถ หลงัจากเกษียณราชการในปี พ.ศ. 2537   

พ.ศ. 2537 เกษียณจากราชการ 

 

พ.ศ. 2541  ปรบัพญานาค 
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จากท่ีตอ้งการอนรุกัษว์ฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์และการแสดงพืน้เมือง 
ครูค า กาไวย ์และสานศุิษยไ์ดด้  าเนินการดงันี ้

1.ถ่ายทอดวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยุกต ์และการแสดงพืน้เมืองเพื่อ
อนรุกัษแ์ก่บคุลทั่วไปตามแนวทางของครูค า กาไวยแ์ละสานศุิษยท่ี์ครูค า กาไวยค์ิดคน้  

2.ปรบัเปลี่ยนการสรา้งกลองสะบดัชยัแบบประยุกต ์ตามท่ีลกูคา้สั่งมาเป็นการ
สรา้งกลองตามลกัษณะเฉพาะท่ีตอ้งการเพื่ออนรุกัษ์วฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุตค์รูค า 
กาไวยแ์ละสานศุิษย ์

3.รบัเป็นวิทยากรและรบังานแสดงเพื่อเผยแพร่วฒันธรรมกลองสะบัดชัยแบบ
ประยกุต ์ตามแนวทางของครูค า กาไวยแ์ละสานศุิษยต์ามแนวทางการอนรุกัษแ์บบเดิมท่ีครูค า กา
ไวยค์ิดคน้  
 

วัฒนธรรมการตกีลองสะบัดชัยแบบประยุกต ์
จากท่ีมีเป้าหมายตอ้งการอนุรกัษ์วฒันธรรมกลองสะบดัชัยแบบประยุกต ์และการ

แสดงพืน้เมือง ดว้ยการถ่ายทอดแก่บคุลทั่วไปตามแนวทางของครูค า กาไวยแ์ละสานศุิษย ์ซึง่จะใช้
บา้นเป็นสถานท่ีในการถ่ายทอดท าใหต้อ้งปรบัตวั (A) ในการถ่ายทอดเน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่ีบา้น 
ตอ้งมีการปรบัเปลี่ยนสถานท่ีใหเ้หมาะสมกบัการถ่ายทอด โดยมีการจดัแบง่พืน้ท่ีบา้นครูค า กาไวย ์
ดงันี ้พืน้ท่ีเป็นลานส าหรบัการถ่ายทอด พืน้ท่ีในการสรา้งบา้นส าหรบัเก็บของส าคญัท่ีเก่ียวกบัการ
แสดงและหอ้งพกัใหก้บัลกูศิษยท่ี์ไม่มีท่ีพกัหรอืเดินทางไม่สะดวก และพืน้ท่ีส  าหรบัปลกูพืชผักสวน
ครวั มีการรว่มประชมุกบัสานุศิษยถ์ึงแนวทาง (I) ในครูค า กาไวยแ์ละศิษยต์่างเผยแพรก่ารแสดง
กลองสะบดัชยัแบบประยกุตแ์บบท่ีครูค า กาไวยค์ิดคน้(L)ดว้ยการสอน และรบังานแสดง  

ครูค า กาไวยแ์ละสานศุิษยไ์ดจ้ดับา้นเป็นสถานท่ีถ่ายทอดมีครูค า กาไวยเ์ป็นหลกัใน
การถ่ายทอด และมีขอ้ตกลงในเบือ้งตน้ดงันี ้

1.ท าการถ่ายทอดทุกวันท่ีบ้านเลขท่ี 125 หมู่ 3 ต าบลน ้าแพร่ อ  าเภอหางดง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

2.การท่ีจะเขา้มารบัการถ่ายทอด ใหแ้จง้ลว่งหนา้ทางโทรศพัท ์หรอืมาท่ีบา้นเพื่อ
นดัวนัและเวลาในการถ่ายทอด 

3.ไม่มีคา่ใชจ้่ายในการรบัการถ่ายทอด 
4.เริ่มถ่ายทอดในเวลา 2 ช่วง 9.00 – 11.30 น. และ 14.00 – 15.30 น. สามารถ

ตกลงปรบัเปลี่ยนเวลาใหมไ่ด ้และหากในกรณีท่ีใดไมส่ามารถสอนไดจ้ะแจง้ลว่งหนา้ 
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5.การรบัประทานอาหารมือ้หลกั รบัประทานรว่มกบัครูค า กาไวยแ์ละสานุศิษย ์
หรอืน ามารบัประทานเองได ้สว่นน า้ดื่มจะมีไวใ้ห ้

หมายเหต ุขอ้ตกลงนีส้ามารถปรบัเปลี่ยนหรอืเพิ่มเตมิไดต้ามความเหมาะสม 
 

การถ่ายทอดวฒันธรรมการตีกลองสะบดัชัยแบบประยุกตท่ี์บา้นของครูค า กาไวย ์
บุคคลเขา้มาขอรบัการถ่ายทอดมีความแตกต่างทางดา้นอายุและการศึกษามาก มีตัง้แต่อายุ 4 
ขวบไปจนถึง 65 ปี มีการศกึษาตัง้แตอ่นบุาลจนถึงระดบัปรญิญาเอก พรรณปพร  หน่อตุน่ (2563: 
สมัภาษณ)์ “เด็ก ๆ ท่ีสอนก็จะแตกต่างกนัมาก บางครัง้มาดว้ยกนัคนหนึ่ง ป. 6 อีกคน ป.1 เวลา
สอนจะสอนดว้ยกัน แต่ในระหว่างสอนจะตอ้งดแูลเด็กเล็กมากกว่า ตอ้งจบัมือจบัขาตลอดเวลา
อธิบายชา้ ๆ สอน ๆ ไปก็วิ่ง วิธีการสอนไดม้าจากพ่อครูตัง้ท่ีสอนเราตอนเด็ก ๆ พ่อครูก็คอยจับ
แบบนี ้”(พรรณปพร  หน่อตุน่. 2563: สมัภาษณ)์  

การรบัประทานอาหารระหว่างมือ้ท่ีรบัการถ่ายทอด ผูม้าขอรบัการถ่ายทอดมกัจะน า
อาหารทัง้ท่ีปรุงส าเรจ็แลว้หรอืท่ียงัไม่ไดป้รุงส าเรจ็มาดว้ย หากยงัไม่ไดป้รุงส าเรจ็มา เม่ือใกลเ้วลา 
11.00 น. จะพักและร่วมกันท าอาหารรบัประทาน ร  าไพ เจริญศิลป์ (2563: สมัภาษณ์) “ไปช่วย
ท าอาหารให ้เด็ก ๆ ตัง้ใจฝึกกนัมาก มากนัเยอะบางครัง้ 30 คนได ้ก็ตอ้งเอาพวกของสดมาท ากิน
กนั ในชมุชนเราก็จะบอกตอ่ ๆ กนั ใครวา่งก็จะไปช่วย เราเห็นเด็ก ๆ กินอยา่งอรอ่ยเราก็มีความสขุ 
”(ร  าไพ เจรญิศิลป์. 2563: สมัภาษณ)์ สอดคลอ้งกบั วิภาวดี โปธา (2563: สมัภาษณ)์ “บางคณะ
ยกกนัมาเป็นหมอ้เลยนะ เป็นตะกรา้ทัง้ขา้วเหนียวขา้วเจา้ เอาผลไมม้าใหเ้ป็นกอง ถา้มากนัเยอะ
เราก็ไปช่วยกันจัดให ้ลา้งจานลา้งถ้วยคว ่าไวก้่อน ใกล ้ๆ เท่ียงไปช่วยจัดใส่จาน กินกันเสร็จก็
ช่วยกนัลา้ง ตากแดดไว ้ก่อนกลบัเขาก็จะมาเก็บกลบัไปดว้ย” หากผูท่ี้เขา้มารบัการถ่ายทอดไม่ได้
น าอาหารมา ก็จะรบัประทานอาหารในลกัษณะเดียวกบัครูค า กาไวยแ์ละสานศุิษย ์หรืออาจจะมี
เพิ่มเตมิหากรบัประทานไม่ได ้(วิภาวดี โปธา.2563: สมัภาษณ)์ 

บา้นครูค า กาไวยมี์ผูค้นเขา้มาเรียนรูร้บัการถ่ายทอดอยู่ตลอดเวลาทัง้ชาวไทยและ
ชาวตา่งประเทศ ปัน ศรวีิชยั (2563: สมัภาษณ)์ “เวลาฝรั่งมาเราก็พดูเมืองไปก็เราพดูฝรั่งไมไ่ด ้เขา
จะท าตามเราแลว้เราก็ใชมื้อเราท าท่าใหด้ ูอย่างบอกว่ายกขา ก็จะเอามืแตะมาท่ีขาเราแลว้ยกมือ
ขึน้ยกขาขึน้ เขาก็เขา้ใจยกตามนะ แรก ๆ สอนฝรั่งก็ตื่นเตน้ พอสอนบอ่ย ๆ สอนไมย่าก พอเราเคย
สอนแบบนีใ้นชีวิตก็จะไม่ค่อยกลวัฝรั่งพูดไม่ไดก็้ท าท่า”นอกจากจะมีบุคคลทั่วไปเขา้มารบัการ
ถ่ายทอดแลว้ ยงัมีภาครฐัหรอืเอกชนเขา้มาศกึษามาดงูานอีกดว้ย 
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ส่วนการถ่ายทอดวฒันธรรมการตีกลองสะบดัชยัแบบประยุกตท่ี์วิทยาลยันาฏศิลป
เชียงใหม่ ครูค า กาไวยย์งัคงถ่ายทอดดว้ยลีลาท่าทางตามแบบของตนเองโดยตลอด เป็นการฟัง
จงัหวะหรอืการนบัตวัเลขตามจงัหวะจากเสียงที่ตีกลอง เสียงท่ีตีขอบกลอง ฉาบ และโหมง่ ในขณะ
ท่ีสอนจะมีครูของวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่สอนคูเ่พื่อซมึซบัวฒันธรรมการตีกลองสะบดัชยัแบบ
ประยุกตจ์ากครูค า กาไวยโ์ดยตรง ซึ่งจันทร ์แกว้จิโนเป็นครูท่านหนึ่ง ท่ีไดร้บัมอบหมายใหส้อน
กลองสะบดัชยัแบบประยกุตค์ู่กบัครูค า กาไวยม์าตัง้แต่ปี พ.ศ. 2523 และไดร้บัการถ่ายทอดจาก
ครูค า กาไวยโ์ดยตรง อีกทัง้รว่มกนัในการปรบัเปลี่ยนการถ่ายทอดวฒันธรรมการตีกลองสะบดัชยั
แบบประยุกต ์ท่ีสามารถถ่ายทอดใหก้ับนักเรียนท่ีมีพืน้ฐานทางการแสดงโขนได้“ครูไดร้บัหนา้ท่ี
สอนกลองคู่กบัพ่อ(ครูค า กาไวย)์ พ่อจะถ่ายทอดตามท่ีพ่อตีกลองมาตัง้แต่แรก ไม่มีโนต้ ” (จนัทร ์
แกว้จิโน. 2563: สมัภาษณ)์ ก่อนท่ีครูค า กาไวยจ์ะเกษียณไดเ้ริ่มมอบหมายใหค้รูจนัทร ์แกว้จิโน
เป็นผูส้อนกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์และการแสดงพืน้เมืองแทนเม่ือหลงัเกษียณครูค า กาไวย์
ยงัคงไปสอนในต าแหน่งผูช้  านาญการของวิทยาลยันาฏศลิปเชียงใหม ่  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 25 จนัทร ์แกว้จิโน (ดา้นซา้ย) สอนคูก่บัครูค า กาไวย ์(ดา้นขวา) 
ท่ีวิทยาลยันาฏศลิปเชียงใหม่ 

ท่ีมา : ถ่ายภาพโดย เนตรนภิส พฒันเจรญิ (2563) 
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จนัทร ์แกว้จิโนเห็นวา่การถ่ายทอดของครูค า กาไวยเ์ป็นการถ่ายทอดแบบพืน้บา้น จงึ
ตอ้งการเขียนสญัญาลกัษณเ์พื่อใชใ้นการถ่ายทอด และตอ้งการบนัทึกการตีกลองสะบดัชยัแบบ
ประยุกตข์องครูค า กาไวยไ์วเ้ป็นคู่มือประกอบการสอนท่ีเป็นลายลกัษณ์อักษร ดว้ยปัจจัยการ
ถ่ายทอด (ผูถ้่ายทอด)นัน้ ปี พ. ศ. 2542 จนัทร ์แกว้จิโนจึงไดท้  าการศกึษา (A) ท่าทางการตีกลอง
สะบดัชยัแบบประยกุตข์องครูค า กาไวย ์ต่อมาศกึษาสญัลกัษณต์า่ง ๆ เพื่อน ามาเขียนสัญลกัษณ์
ท่ีใชแ้ทนในการตีกลอง และน ามาทดลองสอนนกัเรยีน ใหน้กัเรยีนศกึษาสญัลกัษณต์า่ง ๆ ในการตี
กลอง พรอ้มกับปรบัปรุงโดยขอรบัค าแนะน าจากครูค า กาไวย ์(I) และแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2545  
ใชเ้วลา 3 ปีในการพฒันาและปรบัปรุง การด าเนินการถ่ายทอดยงัคงเป็นท่าการตีกลองสะบดัชัย
แบบประยกุตท่ี์ครูค า กาไวยค์ิดคน้ (L)  โดยบนัทกึไวใ้นคูมื่อประกอบการสอน รายวิชาเลือกปฏิบตัิ
ศิลป์ ระดบัชัน้กลางปีท่ี 1 – 3 ดท 0232 เรือ่งกลองสะบดัชยั 2 ดงันี ้
 
สัญลักษณ ์  + แทน  ฉาบ 

   0 แทน  โหมง่ 
   ก หมายถึง การตีขอบกลอง (เสียงจะเป็น ก๊อก –แก๊ก) 
   ต หมายถึง การตีตรงกลางกลอง (เสียงจะเป็น ตึง้–ตึง่) 
   ข หมายถึง ขา้งขวา 
   ซ หมายถึง ขา้งซา้ย 
   อกัษร  ก  หรอื  ต   บนเสน้ หมายถึง   ตีดว้ยมือซา้ย 
   อกัษร  ก  หรอื  ต   ใตเ้สน้ หมายถึง   ตีดว้ยมือขวา 
   ศดซ หมายถึง ศอกเดี่ยวซา้ย 
   ศดข หมายถึง ศอกเดี่ยวขวา 
   ศหซ หมายถึง ศอกหลงัซา้ย 

  ศหข หมายถึง ศอกหลงัขวา 
      จ  หมายถึง ท่าจระเขฟ้าดหาง 
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ในจงัหวะท่ีตีชา้นี ้บางครัง้อาจตี ๒ เท่ียว คือตัง้แต่ตน้จนจบแลว้ก็กลบัไปตีเริ่มตน้
ใหม่อีกเท่ียวหนึ่ง เสรจ็แลว้จึงจะตีในจงัหวะเรว็ ซึ่งจงัหวะท่ีตีเรว็นัน้ก็จะตี โดยการใชท้่าทางต่างๆ
เหมือนกับจังหวะท่ีตีชา้ คือพอมีการตีในจังหวะท่ีชา้จบแลว้ ก็จะตีเบาลดเสียงลง ทั้งเสียงของ
กลองเสียงของฉาบ และเสียงของโหม่ง แต่เสียงทัง้หมดจะไม่ขาดหายคือยงัมีเสียงเบาๆ อยู่พอได้
จงัหวะก็ตีเรง่ใหเ้รว็ขึน้จนเป็นจงัหวะท่ีพอใจแลว้ ก็จะตี ดงันี ้
 

 
(จนัทร ์แกว้จิโน.2545, น. 32 – 34) 
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สมภพ เพ็ญจนัทร ์(2562: สมัภาษณ)์ ก่อนหนา้นีเ้ป็นครูสอนโขนท่ีวิทยาลยันาฏศิลป
สุโขทัย และในปี พ.ศ. 2551 มาสอนท่ีวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ต่อจากนั้นอีก 5 ปี ได้รบั
มอบหมายใหส้อนกลองสะบัดชัยแบบประยุกตค์ู่กับครูค า กาไวย ์ไดแ้สดงความคิดเห็นถึงการ
ถ่ายทอดวฒันธรรมการตีกลองสะบดัชยัแบบประยกุตใ์หก้บันกัเรยีนวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ไว้
วา่ 

 
อนัดบัแรกท่ีผมเห็นว่าส าคญัท่ีสดุคือเรื่องของจงัหวะ ตอ้งวางพืน้ฐานจงัหวะก่อน 

คือคนเรา100 คน จะมีคนบอกจงัหวะไม่ต  ่ากว่าครึง่ เกินครึง่ท่ีรอ้งเพลง เตน้ตามจงัหวะไม่ได ้
เพราะจังหวะเป็นพืน้ฐานเฉพาะคนท่ีอยู่ในศาสตรศ์ิลปะนาฏศิลป์ดนตรีเท่านัน้ อย่างเช่น 
หมอ มาตีกลองเขาจะไม่เขา้ใจจงัหวะ วิศวะ สถาปัต เขาจะไมเ่ขา้ใจจงัหวะ แตอ่ยากพวกผม
เป็นสายศิลป์ เด็กนาฏศิลป์ทุกคนเน่ียจังหวะจะเป๊ะ ก๊อกแก๊กตึ่งมง ก๊อกแก๊กตึ่งมง ก๊อก
แก๊กตึ่งมง ตึง่ ตีง้ มง แต่ทีนี ้ขนาดท่ีว่าวิทยาลยันาฏศิลป์รวมคนท่ีชอบดา้นดนตรีนาฏศิลป์ ก็
ยงัมีบางสว่นท่ีย ่าเทา้เขา้จงัหวะไม่ไดน้ เดก็ 10 คนอย่างนอ้ย 1 คนท่ีย ่าไม่ตรงจงัหวะ เม่ือเรา
ไปศึกษาเรื่องจิตวิทยาและมาถึงเรื่องของสรีระวิทยา เราก็จะรูว้่ามนัปกติ ที่ตนเราส่วนใหญ่
ไม่ค่อยมีจงัหวะ ซึ่งมนัก็ส  าคญั เรื่องของจงัหวะ โดยเฉพาะการตีกลองเป็นเรื่องส าคญัมากๆ 
ดงันัน้อนัดบัแรกท่ีจะตอ้งใหเ้ขารูคื้อเรื่องจงัหวะ โดยเฉพาะการตีฉาบกบัโหม่ง แช่ โหม่ง แช่ 
โหม่ง แช่ โหม่ง บางคนตีไม่ได ้ตลอดขีวิตก็ตีไม่ได ้เราตอ้งวางเรื่องของจังหวะก่อน อนัดับ
สองคือท่าทางเม่ือไดจ้งัหวะก็ใส่ท่าทาง ท่าเกีย้วเกลา้รอบหวั ท่าบิดบวับาน ท่าใชศ้อกเด่ียว 
ศอกคู่ ศอกหลงั ศอกหลงัหวั จระเขฟ้าดหาง กระโดดเข่า ใส่ท่าทางเขา้ไป ทีนีเ้ม่ือใส่จงัหวะ
ท่าทางแลว้ อนัท่ีสามคือพลงั คือความแข็งแกรง่ในท่าท่ีแสดงออกมา ดงันัน้ตอ้งฝึกแมว้่าจะ
เป็นผูห้ญิง เราก็ตอ้งสอนว่ามนัเป็นเรื่องของการศึกตอ้งอาศยัความเขม้แข็งกลา้หาญดงันัน้
พลงัส าคญัมาก ล าดบัสี่เป็นเรื่องของการผสานผสมกลมกลืน ระหว่างจงัหวะทา่ทางพลงั เด็ก
จะตอ้งผสานสามอย่างนีเ้ขา้ไปในการแสดงใหไ้ด ้ตรงไหนจะตีเรว็ ตรงไหนจะตีเบา ตรงไหน
จะตีชา้ ตรงไหนจะตีหนกั เร็ว ชา้ หนกั เบา ตรงไหนไม่มีเสียง กลองสะบดัชยับางช่วงก็ไม่มี
เสียงเหมือนรอเพ่ือเรา้ใจคนดู ดังนั้นการถ่ายทอดของพ่อครูค าเอง หรือตัวผมเองก็เป็น
ขัน้ตอนประมาณนี ้(สมภพ เพ็ญจนัทร.์ 2562: สมัภาษณ)์ 

 
ดว้ยตัง้เป้าหมายไวว้่าตอ้งการอนุรกัษ์วฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยุกตแ์ละ

การแสดงพืน้เมือง ในช่วงนีจ้ึงรบัเป็นวิทยากรและเดินทางไปแสดงยงัสถานท่ีต่าง ๆ ทัง้ในจงัหวดั
และนอกจงัหวดัเชียงใหม่ รบัเป็นกรรมการตดัสินการตีกลองและการแสดงพืน้เมือง รบัสอนกลอง
สะบดัชยัแบบประยุกตแ์ละการแสดงพืน้เมืองในแหล่งเรียนรูท่ี้เชิญมา และรบัออกรายการต่าง ๆ 
ทางอากาศ เป็นเผยแพร่วฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุตแ์ละการแสดงพืน้เมืองท่ีตนเองมี
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ความสามารถ ตามแนวทางการอนรุกัษ์ใหค้งอยู่ ท  าใหค้รูค า กาไวยแ์ละสานศุิษยต์อ้งปรบัตวั (A) 
แบ่งเวลาในการท างานดา้นอนุรกัษ์ บางครัง้ตอ้งออกค่าใชจ้่ายเอง หรือไดร้บัเป็นของใชข้องกิน
ไม่ไดเ้ป็นคา่ใชจ้่ายมา เสียสละเวลาท่ีตอ้งใหก้บัครอบครวั งานประจ าบางครัง้ไม่สามารถท าได ้ครู
ค า กาไวยแ์ละสานุศิษยต์่างร่วมกันวางแผนการด าเนินชีวิต(I) ความเป็นอยู่ และสขุภาพอนามยั 
โดยครูค า กาไวยไ์ดป้ลูกผักไวใ้นบริเวณบา้น ตามทางเดินเขา้บา้นและตามรัว้บา้น เม่ือพืชผัก
สามารถเก็บเก่ียวไดก็้จะใหส้านุศิษย ์หรือคนในชุมชนสามารถมาน าไปท าอาหารรบัประทานได้
โดยไม่ตอ้งจ่ายเงิน ท าใหบ้า้นครูค า กาไวยมี์สานศุิษยแ์ละคนในชมุชนเขา้ออกกนับอ่ยครัง้เพื่อมา
น าพืชผกั ผกัสวนครวัไปท าอาหารรบัประทาน เช่น ผกับุง้ ผกักาด มะเขือ มะเขือเทศ ข่า ตะไคร ้
มะกรูด ฯลฯ นอกจากนีย้งัตอ้งฝึกตนเองในการถ่ายทอดการตีกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์(L)เพื่อ
ท าการบันทึกในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีทางหน่วยงานทั้งรฐัและเอกชนขอเข้ามาศึกษาในเรื่องของ
วฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์ไปน าเสนอผ่านสื่อตา่งๆ จะไมแ่สดงความคิดเห็นในเชิงลบ 
ต่อการตีกลองสะบัดชัยแบบประยุกต์ในลักษณะอ่ืน ร่วมกันน าเสนอการตีกลองสะบัดชัยแบบ
ประยุกตท่ี์ครูค า กาไวย์คิดคน้ร่วมกับภาครฐั และเอกชนในการถ่ายทอดตีกลองสะบัดชัยแบบ
ประยกุตรู์ปแบบต่าง ๆ ท่ีนอกเหนือจากการถ่ายทอด ถ่ายทอดการตีกลองสะบดัชยัแบบประยกุต์
ดว้ยการสอน หรอืการใชส้ื่อการสอนใหห้ลากหลายรูปแบบเพ่ืออนรุกัษ์  
 

วัฒนธรรมการปรับกลองสะบัดชัยแบบประยุกต ์  
นอกจากครูค า กาไวย ์และสานุศิษยจ์ะเผยแพร่วัฒนธรรมตีกลองสะบัดชัยแบบ

ประยกุตแ์ลว้ ยงัสรา้งกลองจ าหน่ายเพื่อใหมี้รายไดเ้พิ่ม และกลองท่ีสรา้งขึน้จะมีพญานาคประดบั
ขา้งกลอง บง่บอกถึงอตัลกัษณข์องกลองท่ีสรา้งโดยกลุม่วฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุตค์รู
ค า กาไวย ์ 

กลองสะบัดชัยสามารถสรา้งรายไดใ้หก้ับคนหลายกลุ่ม ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นลูกศิษยท่ี์
ไดร้บัการถ่ายทอดการสรา้งกลองจากครูค า กาไวย ์สรา้งกลองเพื่อแสดงและเพื่อจ าหน่าย หลาย
คนยึดเป็นอาชีพท าให้เห็นการพัฒนากลองด้วยการปรับกลองสะบัดชัยแบบประยุกต์ให้
เปลี่ยนแปลงไปหลายลกัษณะ โดยเฉพาะลักษณะของพญานาคท่ีประดบัขา้งกลองดว้ยเหตุผล 
ตา่ง ๆ แตย่งัคงอนรุกัษท่ี์เป็นพญานาคตามท่ีครูค า กาไวยค์ิดคน้ไว ้
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ท่านผูอ้  านวนการวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ ไดมี้นโยบายเม่ือปี พ.ศ. 2541 ในการ
ปรบักลอง สะบัดชัยแบบประยุกต์ให้ความสวยงามมากยิ่งขึน้ จันทร ์แก้วจิโนหัวหน้าหมวด
นาฏศิลป์โขนในขณะนัน้    ขานรบันโยบายนี ้และน ามาปรกึษาครูค า กาไวย ์ดงัท่ีจนัทร ์แกว้จิโน 
(2563: สมัภาษณ)์ ใหส้มัภาษณไ์วว้า่ 

 
ท่านผูอ้  านวนการวิทยาลยันาฎศิลปเชียงใหม่ นายเจริญ จันทรเ์พ่ือน เม่ือปี พ.ศ. 2541 ได้

ด  ารใิห ้จนัทร ์แกว้จิโน ด าเนินการท่ีจะจดัท ารูปแบบของกลองสะบดัชยั ที่มีลกัษณะงดงามกว่าท่ีมีอยู่
ในปัจจุบัน โดยการมอบหมายใหจ้ันทร ์แกว้จิโน ในนามหัวหนา้หมวดนาฎศิลป์โขนในขณะนั้น ได้
ด  าเนินการไปถ่ายรูปตามบนัไดโบสถแ์ละวิหารของวดัตา่งๆในอ าเภอเมือง และอ าเภอใกลเ้คียง เพื่อจะ
น าเอารูปแบบของพญานาคนั้นมาเป็นตน้แบบของการท าพญานาคท่ีติดอยู่ขา้งกลอสะบัดชัย ทัง้นี ้
ไม่ไดเ้ป็นการท าลายของเก่าแต่อย่างใด และไดน้ าปรกึษาครูค า กาไวย ์ศิลปินแห่งชาติ ปีพทุธศกัราช 
2535 ท่านก็มีความเห็นดว้ยว่าเป็นการดีท่ีมีการพฒันาขึน้ และไดน้ ารูปแบบของตวักลองสะบดัชยัใน
รูปแบบใหม่นีอ้อกแสดงหลายครัง้ ทั้งงานเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน และต้อนรบัอาคันตุกะท่ีส  าคัญของ
ประเทศ (จนัทร ์แกว้จิโน.2563: สมัภาษณ)์ 

 

พญานาคท่ีแกะสลกัดว้ยไมแ้ลว้มาประดบัขา้งกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์เป็นความคิด
ริเริ่มของ ครูค า กาไวยท่ี์คิดคน้และออกแบบในครัง้นั้น เม่ือท่านผูอ้  านวยการวิทยาลยันาฏศิลป
เชียงใหม่มีนโยบายให้ปรบักลอง ครูจันทร ์แก้วจิโนในขณะนั้นอยู่ในต าแหนงหัวหน้าหมวด
นาฎศิลป์โขน ขานรบันโยบาย และน ามาปรกึษา ครูค า กาไวย ์ครัง้นีต้อ้งปรบัตวั (A) จากท่ีเป็นผู้
คิดคน้ตอ้งเป็นท่ีปรกึษากบัการปรบัพญานาค  

ครูจนัทร ์แกว้จิโนน าพญานาคในรูปแบบท่ีคิดคน้ มาปรกึษากับครูค า กาไวย ์ผูรู้แ้ละผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง ต่างไดแ้สดงความคิดเห็นอย่างมีเหตผุลเพื่อปรบัปรุงแกไ้ข จนไดผ้ลเป็นท่ีเรียบรอ้ยและ
ไดด้  าเนินการแกะสลกัพญานาคตามท่ีออกแบบ(I) เม่ือน าพญานาคมาประดบัขา้งกลองทัง้ 2 ขา้ง
พบวา่ทกุคนมีความรูส้กึท่ีพอใจ และยงัคงรกัษาแบบแผนของพญานาคไว ้(L) 
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ภาพประกอบ 26 กลองสะบดัชยัแบบประยกุตท่ี์จนัทร ์แกว้จิโณ ปรบัเปลี่ยนรูปรา่งพญานาค 

ท่ีมา : ถ่ายภาพโดย เนตรนภิส พฒันเจรญิ เมื่อวนัท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2563 
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วัฒนธรรมการแสดงกลองสะบัดชัยแบบประยุกต ์
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 27 สมเด็จพระเทพรตันราขสดุาสยามบรมราชกมุาร ี(ในขณะนัน้) พระราชทานถว้ย
รางวลัผูช้นะการแข่งขนั ตีกลองสะบดัชยั ชิงถว้ยชนะเลศิแห่งประเทศไทยระดบัมธัยมศกึษา  

ณ ลานสงัคีตมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2538 

ท่ีมา : รายงานประจ าปี 2538 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2538, น. 36) 

จากรายงานประจ าปี 2538 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ในครัง้นัน้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
ไดร้บัเกียรติใหเ้ป็นเจา้ภาพจดังานเพื่อสืบสานมรดกศิลปะและวฒันธรรมทางดนตรีของชาติ และ
ไดจ้ดัหนา้พระที่นั่งสมเด็จพระเทพรตันราขสดุาสยามบรมราชกมุาร ี(ในขณะนัน้) เพื่ออนรุกัษฟ้ื์นฟู
ศิลปวฒันธรรมประเพณีอนัดีงาม ตลอดจนเผยแพรเ่อกลกัษณ์ของชาวลา้นนาไทย และปลูกฝัง
ทศันคติท่ีดีใหเ้ยาวชนไทย รายงานประจ าปี 2538 ซึง่มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ไดร้ายงานตอนหนึ่งท่ี
เก่ียวกบัการแข่งขนักลองสะบดัชยัไวว้า่  

 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่จัดมหกรรมตีกลองสะบัดชัยหนา้พระท่ีนั่งสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
ตลอดจนเผยแพรเ่อกลกัษณข์องชาวลา้นนาไทยและปลกูฝังทศันคติท่ีดีใหเ้ยาวชนไทย การ
แข่งขนัจดัใหมี้ขึน้ในวนัท่ี 20 – 22 และ 26 มกราคม พ.ศ. 2538 ณ บริเวณลานสงัคีต ซึ่งได้
จดัขึน้อยา่งยิ่งใหญ่ตระการตา มีกลองต่าง ๆ หลายชนิด เช่น กลองปจูา กลองปเูจ กลองมอง
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เซิง เป็นตน้ บรรยากาศในงานเต็มไปดว้ยความสนุกสนาน ตื่นเตน้ เรา้ใจ ไดท้ัง้ความรูแ้ละ
ความบนัเทิง มีประชาชน เยาวชนและผูส้นใจเขา้รว่มงานเป็นจ านวนมาก (รายงานประจ าปี 
2538 มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ 2538, น. 36) 

 
การแข่งขนัในครัง้นีส้อดคลอ้งกบั อรดี อินทรค์ง  (2552, น. 109) ท่ีไดส้มัภาษณด์ ารง 

ชยัเพชรกรรมการตดัสินกลองสะบดัชยัมานาน และไดเ้ล่ายอ้นกลบัไปถึงการประกวดการตีกลอง
ในอดีตไวว้า่ 

 
กลองสะบัดชัยเขา้สู่บริบทของการแสดงเพ่ือรองรบัการท่องเท่ียวในราวทศวรรษ 

2510 จึงเริ่มมีการประกวดอย่างเป็นทางการมากขึน้ อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่แลว้จะเป็น
กิจกรรมท่ีจัดขึน้เฉพาะกิจ ไม่ไดมี้ความต่อเน่ือง หรือมีการประกวดทุกปีจนกระทั่งปี พ.ศ. 
2537 ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไดจ้ัดการประกวดตีกลองสะบัดชัย ชิงถว้ยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ ขึน้ เน่ืองในโอกาสท่ีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีอายคุรบ 30 ปี ใน
การแข่งขนัคราวนัน้มีคณะกลองเขา้รว่มประกวดจากหลายจงัหวดัในภาคเหนือรวมแลว้กว่า 
40 ทีมดว้ยกนั นบัเป็นการปลกุกระแสการประกวดกลองสะบดัชยัใหค้กึคกัในช่วงเวลาต่อมา 

 
ในปีเดียวกนันีจ้งัหวดัเชียงใหม่ไดร้บัเลือกใหจ้ดัการแข่งขนัซีเกมส ์ครัง้ท่ี 18 ช่วงวนัท่ี 

9 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2538 กลองสะบดัชยัไดร้บัการเสนอเพิ่มจ านวนกลองใหต้ีพรอ้มกนัมากขึน้ 
เป็นจ านวน 20 ใบ ไดร้บัความสนใจจากผูช้มและเสียงปรบมือ ซึ่งสนั่น ธรรมธิ (2563. สมัภาษณ)์ 
ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้แูลการแสดงและดนตรพีืน้บา้นจดัการแขง่ขนัซีเกมส ์ครัง้ท่ี 18  เลา่ใหฟั้งวา่ 

 
ในงานเปิดกีฬาซีเกมสแ์กนโอเพนน่ิง ผมก็ไดร้บัการแต่งตัง้ใหดู้แลเรื่องการแสดง

และดนตรีพืน้บา้นท่ีจะน าเอามาใชต้อนนัน้ผมเริ่มมีความคิดว่า ถา้เราเอากลองสะบดัชยัรูป
เดียวลงคงไม่เพียงพอต่อสนามกีฬาท่ีมีความกวา้งขนาดนัน้ สนามกีฬาเจ็ดรอ้ยปีเป็นสนาม
กีฬามาตรฐานระดับชาติผมยกระดับขึน้มาว่าใหใ้ชก้ลองย่ีสิบใบ ย่ีสิบใบใหตี้พรอ้มกันใน
จงัหวะเดียวกนัย่ีสิบใบ เพราะฉะนัน้ก็ตอ้งไประดมกลอง ซึ่งตอนนัน้หายากมาก ไปขอยืมทกุ
วดัมาเท่าท่ีมีกลองก็มีขนาดใหญ่ บางวดัก็มีนาคบางวดัก็ไม่มีนาค บางวดันาคโคง้บางวดั
นาคตรงก็เอามา เอามาปรบัปรุงเอาผา้หุ้มเอาอะไรเขา้ใส่ใหดู้กลืน ๆ กันไป (สนั่น ธรรมธิ. 
2563: สมัภาษณ)์  
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ช่วงปี พ.ศ. 2538 กลองสะบดัชยัแบบประยกุตไ์ดถ้กูน ามาจดัการแข่งขนัเพื่อสืบสาน
มรดกศิลปะและวฒันธรรมทางดนตรขีองชาติ เพื่ออนุรกัษ์ฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรมประเพณีอนัดีงาม 
ตลอดจนเผยแพร่เอกลกัษณข์องชาวลา้นนาไทย และปลกูฝังทัศนคติท่ีดีใหเ้ยาวชนไทย ท าใหมี้
หลายหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนต่างการจดัประกวดการแข่งขนักลองสะบดัชยักนัมาก และ
เป็นช่วงเวลาท่ีคณะกลองสะบดัชยัแบบประยุกตเ์ขา้เขา้สู่การประกวดแข่งขนั และครูค า กาไวย์
ไดร้บัเชิญไปเป็นกรรมกการตดัสินประกวดดว้ย 

หากไม่ติดขัดใดครูค า กาไวยแ์ละสานุศิษยจ์ะรบัเป็นกรรมการในการตดัสินกลอง
สะบดัชยั ต่อมามีการจดัการแข่งขนัมากขึน้ผูท่ี้เขา้รว่มแข่งขนัต่างก็ตอ้งการไดร้บัชยัชนะ จึงไดมี้
การปรบัเปลี่ยนแบบประเมินการแข่งขนัใหเ้หมาะสม และสอดคลอ้งกับการแสดงกลองสะบดัชยั
แบบประยุกต  ์ในเวลาต่อมาครูค า กาไวยไ์ม่รบัเป็นกรรมการในการตดัสินใด ๆ ดว้ยดว้ยเหตุผล
หลายประการดงัท่ีจนัทร ์แกว้จิโน (2545, น. 71) กลา่วไวว้า่ 

 
แต่อย่างไรก็ดีในช่วงเวลาหลายปีท่ีผ่านมา ข้าพเจ้าได้รบัเชิญไปเป็นวิทยากร

กรรมการ การตดัสินการตีกลองสะบดัชยั ทัง้ในจงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัใกลเ้คียงไดเ้ห็น
การแสดงการตีกลองสะบดัชยัในปัจจุบนัแลว้ น่าเป็นห่วงว่าจะมีการพฒันาไปหลายๆดา้น 
ไม่ว่าจะเป็นลีลาการตี กระบวนรูปแบบการตี บางครัง้มีการขึน้ไปเหยียบบนตวักลอง ซึ่งเป็น
กระบวนการท่ีไม่เหมาะสม ดว้ยเหตนีุเ้องเป็นสิ่งดลใจใหพ้ยายามคิดคน้หาวิธีการตีท่ีถกูตอ้ง 
เพ่ือจะไดบ้นัทกึไวเ้ป็นเอกสารฉบบัหนึ่ง  

 
การเขา้แข่งขันของแต่ละคณะ มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมกลองสะบัดชัยแบบ

ประยกุตไ์ปมากเพื่อใหไ้ดร้บัชยัชนะ จนบางครัง้มีการปรบัเปลี่ยนท่ีแสดงถึงความไม่เหมาะสมต่อ
กลองสะบดัชยัน นันทสิทธ ์กิตติวรากูล (2551, น. 89) ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกับการแข่งขนั
กลองสะบดัชยัไวว้า่ 
 

อาจมองไดว้่า การพยายามใชก้ลองสะบดัชยัในปัจจุบนัเป็นอีก กระบวนการหนึ่ง
ในการอนรุกัษ์ แต่การอนรุกัษ์เพียงภาพก็อาจไม่สามารถอนรุกัษ์ จิตวิญญาณ ดัง้เดิมได ้เช่น 
วิธีการอนรุกัษ์อีกวิธีหนึ่งท่ีนิยมจดัขึน้นั่นคือการแข่งขนั ตีกลองสะบดัชยั ซึ่งเป็นกระบวนการ
ส าคัญท่ีท าใหท้่าตีกลองสะบัดชัยมีความพิศ  ดารมากยิ่งขึน้ เพ่ือท าใหท้่าตีกลองของตัว
เอาชนะใจกรรมการใหไ้ด ้การแข่งขนั การตีกลองเป็นภาพสะทอ้นอีกภาพหนึ่งของกลองใน
สงัคมสมยัใหม ่ท่ีทกุอยา่ง ตอ้งแข่งขนัได ้ขอบเขตการใชก้ลองสะบดัชยัจงึดลูางเลือนมาก 
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นอกจากนีย้งัมีการสง่เสรมิการแข่งขนักลองสะบดัชยัแบบประยกุตใ์นหลายภาคสว่น 
เพื่อเป็นการอนรุกัษ์และท าใหผู้ท่ี้สนใจการแสดงรบัรูถ้ึงวฒันธรรมของเชียงใหม่ แต่ความตอ้งการ
ชัยชนะจากการแข่งขัน ท าใหมี้การเปลี่ยนแปลงการแสดงดว้ยการสรา้งความแปลกใหม่ไม่ให้
เหมือนใคร เพื่อให้ไดร้บัรางวัล ท่ีอาจจะส่งผลให้ไดร้บัการว่าจ้างหรือถูกรบัเชิญไปแสดงงาน
ส าคญัๆ  

3. ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงกลองสะบัดชัยแบบประยุกตท์ีมี่ตอ่ชุมชน  
ครูค า กาไวยมี์พืน้เพเป็นคนหมู่บา้นแพะขวาง อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่) พบว่า 

ดา้นบวก เม่ือการแสดงกลองสะบดัชยัแบบประยกุตอ์อกสูส่ายตาประชาชนในรูปแบบความบนัเทิง
และเป็นท่ีสนใจของนกัท่องเท่ียว ส่งผลใหมี้ผูว้่าจา้งไปแสดง เช่น ศนูยว์ฒันธรรมเชียงใหม่  ลดัดา
แลนดจ์นถึงงานระดบัประเทศ และครูค า กาไวยย์งัไดพ้ฒันาบา้นใหเ้ป็นท่ีเรยีน  

 
ตอนนีผ้มอาย ุ64 เรียนกบัครูค าเพราะทางวดัเอรณัฑวนัเขาสง่เสรมิ เวลาจะไปงาน

หลวง ออกงานบุญงานอะไรแลว้มีงานไหนท่ีไปแสดง รูส้ึกประทบัใจมาก ๆ ชอบมาก ๆ คือ
งานบนดอยสเุทพ งานประเพณีท่ีดอยสเุทพ เขาส่งไปเป็นตวัแทนของอ าเภอ ไปนานหลายปี
เกือบ 10 ปี ไปในนามของหมู่บ้าน ตอนแสดงรูส้ึกปลืม้ใจ ดีใจ ได้ออกงานด้วย เขามี
คา่ใชจ้่ายให ้เขาใหร้วมเป็นกองกลางของหมู่บา้นมีคา่ใชจ้่ายใหส้ว่นตวั แต่ยกใหท้างวดั ไม่มี
ผลกระทบต่องานหลกั เมื่อก่อนใสพื่น้เมืองชดุหมอ้อฮ่อม ซึ่งเราก็มีอยู่แลว้ ไม่ไดก้ระทบอะไร 
เล่นกลองดว้ยความสมคัรใจ มนัเป็นนิมิตหมายท่ีดีท่ีท าใหก้ลองสะบดัชยัของเราไปต่อไดแ้น่ 
ๆ อีกอย่างหลงั ๆ มาพ่อครูใชท่ี้บา้นเป็นท่ีเรียน ฝึกซอ้ม เตรียมงาน ยิ่งท าใหมี้คนเขา้มาเรียน
มากขึน้ ผมยังเคยไปช่วยถ่ายทอดตีกลองท่ีบ้าน และท่ีโรงเรียนในหมู่บ้าน (เจริญ ค า
กอ้น.2563: สมัภาษณ)์ 

 
เริ่มแรกท่ีครูค า กาไวยช์กัชวนคนในหมู่บา้นมาเรียนกลองสะบดัชยัแบบประยกุตท่ี์บา้น

ลว้นแต่เป็นผูช้าย ส่วนผูห้ญิงท่ีมาสมัครจะใหต้ีฉาบตีโหม่งเท่านั้น ซึ่งในเวลาต่อมา ตัง้แต่ในปี 
พ.ศ. 2518 เริม่สอนผูห้ญิง ดงัท่ีบญุชมุ วงคค์  าอา้ย (2562: สมัภาษณ)์ ไดเ้ลา่ใหฟั้งเม่ือครัง้ท่ีครูค า 
กาไวยส์อนตีกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์ 

 
เขา้มาอยู่กลองสะบดัชัยกบัพ่อครูค าตัง้แต่อายุอายุ 13 ตอนนีอ้ายุ 55 คือเป็นลกู

เป็นหลานเกิดบา้นนีก้็ชวนกนั เห็นพ่อครูอนรุกัษ์พืน้เมือง แรก ๆ มาฟ้อนร  า แลว้ค่อย ๆ สอน
พ่อครูท าท่าใหด้ ูแลว้ก็ใหเ้ราท าตาม พ่อครูนบั 1 2 3 4 5 6 แลว้ก็ตี พ่อครูบอกเป็นผูห้ญิงไป
เรียนจระเขฟ้าดหางไม่ได ้เพราะกลองเก่ียวกบัวดั แต่พ่อครูก็พลิกแพลงท าท่าศอกหนา้ศอก
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หลัง ศอกคู่ หัวโหม่ง เข่า จระเขฟ้าดหางไม่ใหโ้ดนกลอง ตอนท่ีเรียนมีป้า ป้าอ าไพ ป้าศร ี
อภิญโญ เป็นคณะกลองสะบดัชยัท่ีเลน่ก็เป็นหญิงลว้นเลย ปา้เลน่กลอง เพื่อนเลน่โหม่งมีคน
หามตอ้งเป็นผูช้าย ล าดบัการแสดงก็ไหวค้รูร  าท่าทาง ตีกลองเลยศอกเด่ียว ศอกคู่ หวัโหม่ง
หนา้ ศอกหลงั หวัโหม่งหลงั เข่า จระเขฟ้าดหาง แลว้ก็วนไปเรื่อยๆจนกระทั่งจบรอบแรกตีชา้ 
รอบท่ีสองตีเรว็ แลว้ก็จบ งานแรกคืองานกรมป่าไม ้คือมันดีใจ รอ้งไห ้ก็คือตีจบแลว้เขาบอก
ว่าจะใหร้างวลัไปรบัเงิน ทกุวนันีบ้อกไดเ้ลยว่าท่ีมีความมั่นใจในทกุ ๆ เรื่องของชีวิต มีความ
กลา้แสดงออกในศีลในธรรมก็เพราะไดเ้รยีน ไดแ้สดงกลองสะบดัชยักบัพอ่ครู 

 
ทางหน่วยงานรฐัและเอกชนเขา้มาศึกษาเรียนรูก้ารด ารงอยู่ของกลองสะบัดชัยแบบ

ประยุกต ์คณะของครูค า กาไวยไ์ดร้บัเลือกเป็นตวัแทนของชุมชนไปน าเสนอการแสดงในท่ีต่างๆ 
ส่วนสถานศึกษาจัดท าโครงการน าครู อาจารย ์นิสิตและนักเรียนมาเรียน กลองสะบัดชัยสรา้ง
ช่ือเสียงใหก้บัชุมชนเป็นท่ีรูจ้กัอย่างกวา้งขวาง สาธิต แสนยวง (2563: สมัภาษณ)์ ลกูศิษยค์รูค า 
กาไวย ์ไดเ้ลา่ใหฟั้งวา่ 

 
เหน็ปู่ ค  าตีแลว้ชอบอยากมาท่ีบา้นปู่  ตอนนัน้อยูป่ระมาณ ป. 1แลว้เริม่มาเรยีนกบัปู่

ค  า ปู่ ก  ามือตีไปท่ีกลองเราก็ท  าตาม ปู่ จบัมือผมเลน่เลย รูส้กึดี ไม่ยากบางครัง้ก็ไปฝึกฝนท่ีวดั
เอรณัฑวนั ปู่ พาออกงานบ่อย ท าใหเ้กิดความมั่นใจมากขึน้ทัง้ท่ีเม่ือก่อนขีอ้าย มาเล่นกลอง
สะบดัชยัแลว้ท าใหมี้ความกลา้ขึน้ ค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้ากตีกลองส่วนใหญ่แลว้เอาไปซือ้ของกิน
ช่วยใหเ้รามีเงินเก็บ ทกุวนันีไ้ปสอนตามโรงเรียนต่าง ๆ ในหมู่บา้นในอ าเภอหางดง และท่ีอ่ืน 
ๆ ท่ีบา้นปู่ ก็มาสอน มีคนเขา้มาเรยีนเยอะ 

 
หน่วยงานราชการและเอกชนตา่งมอบรางวลัและประกาศเกียรติคณุในฐานะท่ีเป็นแหลง่

เรียนรูท้างวฒันธรรมศิลปะลา้นนา ดว้ยความภาคภูมิใจคนของชุมชน ทางชุมชนจึงไดน้  าเสนอ
ผลงานของครูค า กาไวยแ์ละสานศุิษยใ์นลกัษณะตา่ง ๆ เช่น กลองสะบดัชยัแบบประยกุตจ์ าลอง มี
ภาพการแสดงกลองสะบดัชยัแบบประยกุตป์ระกอบในป้ายประชาสมัพนัธง์านต่าง ๆ ท่ีศนูยก์าร
เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบา้นแพะขวางเพื่อเผยแพร่ ติดภาพแสดงกลองสะบดัชยัแบบ
ประยุกตท่ี์รถบริการของชุมชนบา้นแพะขวาง รว่มกันพฒันาบา้นของครูค า กาไวย ์ดงัท่ีอนุสรณ ์
เจรญิศิลป์ (2563: สมัภาษณ)์ กลา่วไวว้่า “รถคนัท่ีเห็นนัน้ เรามีรถไถ รถขดุ เติมน า้มนัเอง ไปช่วย
ท าถนน ตดัตน้ไม ้ท าใหห้ลายอย่างมาตลอด ท าดว้ยความสขุใจท่ีพ่อครูท าประโยชนใ์หบ้า้นแพะ
ขวางตัง้มากมาย”  
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ภาพประกอบ 28 อนสุรณ ์เจรญิศิลป์น ารถไถมาพฒันาบา้นครูค า กาไวย ์

ท่ีมา : ถ่ายภาพโดย เนตรนภิส พฒันเจรญิ เมื่อวนัท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 29 กลองสะบดัชยัแบบประยกุตจ์ าลอง ประชาสมัพนัธท่ี์ศนูยก์ารเรยีนรูเ้ศรษฐกิจ
พอเพียงของชมุชนบา้นแพะขวาง  ต  าบลน า้แพร ่อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ท่ีมา : ถ่ายภาพโดย เนตรนภิส พฒันเจรญิ เมื่อวนัท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2563 
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ภาพประกอบ 30 ภาพการแสดงกลองสะบดัชยัแบบประยกุตท่ี์ประกอบในปา้ยประชาสมัพนัธ ์
งานตา่ง ๆ ของชมุชนและติดประชาสมัพนัธ ์ท่ีศนูยก์ารเรยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงของชมุชน 

บา้นแพะขวางต าบลน า้แพร ่อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ท่ีมา : ถ่ายภาพโดย เนตรนภิส พฒันเจรญิ เมื่อวนัท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 31 ภาพกลองสะบดัชยัแบบประยกุตท่ี์รถบรกิารของชมุชนบา้นแพะขวาง  
ต าบลน า้แพร ่อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ท่ีมา : ถ่ายภาพโดย เนตรนภิส พฒันเจรญิ เมื่อวนัท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2563 
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ทางชมุชนุไดร้บัความรว่มือจากภาครฐัในการท าปา้ยบอกซอยเป็นรูปกลองสะบดัชยัแบบ
ประยกุตซ์ึ่งไดร้บัการสนบัสนุนเป็นอย่างดี อีกทัง้ช่ือของครูค า กาไวยแ์ละช่ือกลองสะบดัชยัแบบ
ประยกุตย์งัไดเ้ป็นส่วนหนึ่งในค าขวญัของอ าเภอหางดงดว้ย “เครื่องป้ันดินเผาเหมืองกงุ น า้ตกสงู
ศรีสงัวาล โบราณสถานตน้เกว๋น น า้ฉ ่าเย็นออบขาน นมัสการวดัพระธาตุดอยถ า้ ชมหัตถกรรม
บา้นถวาย ศิลปะลวดลายหารแกว้บา้นกวน กลองสะบดัชยัน าขบวนบา้นพ่อครูค า เชิดชนูาม หาง
ดง” ( ไพรนิทร ์กาไวย.์ 2557, น. 99) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 32 ปา้ยบอกซอยเป็นรูปกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์

ท่ีมา : ถ่ายภาพโดย เนตรนภิส พฒันเจรญิ เมื่อวนัท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2563 
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ส่วนทางดา้นลบ ไดร้บัการต่อตา้นคดัคา้นในระยะตน้ตัง้แต่เม่ือครัง้ท่ีครูค า กาไวย ์ได้
รางวลัท่ี 1 จากการตีกลองแบบท่ีคิดคน้เองดว้ยลีลาท่ีสนุกสนานโลดโผน ใชศ้อก เข่า มาตีท่ีหนา้
กลองและจบการแสดงดว้ยท่าจระเขฟ้าดหาง ท าใหค้นในชมุชนหลายคนไมเ่ห็นดว้ย  

ผูค้นท่ีเขา้ใจไดข้อเขา้มาเป็นศิษยม์ากขึน้และครูค า กาไวยย์า้ยมาสอนอีกท่ีไม่ไกลจาก
บา้นเดิมนกัเน่ืองจากเสียงดงั ท าถนนเขา้บา้นเน่ืองจากถนนแคบท าใหก้ารเขา้ออกหมู่บา้นสะดวก
มากขึน้ คนในชมุชนและครอบครวัครูค า กาไวยไ์ดร้ว่มกนัท าท่ีจอดรถเพิ่มเพื่อลดปัญหาการจอด
รถกีดขวางถนนของหมูบ่า้น 

หลงัจากท่ีครูค า กาไวยเ์พิ่มการขมากลองก่อนแสดงไม่ใส่อกัขระคาถาท่ีกลองและเปิด
สอนท่ีบา้นโดยไม่คิดคา่ใชจ้่ายก่อนท่ีจะเขา้ไปสอนท่ีวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่ระยะเวลากวา่ 50 
ปีท่ีครูค า กาไวย์ได้เปลี่ยนแปลง เผยแพร่ และพัฒนาการกลองสะบัดชัยแบบประยุกต์ตาม
จดุมุ่งหมาย ท าใหห้ลายฝ่ายเกิดความเขา้ใจในเจตนาท่ีตอ้งการจะสืบทอดเพ่ืออนรุกัษก์ลองสะบดั
ชยัใหค้งอยูไ่ม่ใช่การท าลายวฒันธรรม  
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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผล 
1. ความเป็นมาของกลองสะบัดชัยแบบประยุกต ์

กลองสะบดัชยัเป็นของศกัดิส์ิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักษัตรยิต์ัง้แต่อดีตท่ีผ่าน
มาท่ีบทบาทหนา้ท่ีของกลองสะบดัชยัในยคุนัน้เก่ียวกบัการรบ จะเป็นการตีกลองสะบดัชยัในยาม
ท่ีออกศกึสงคราม เมื่อเวลาผา่นมาถึงยคุท่ีสิน้สดุสงคราม บทบาทของกลองลดนอ้ยลงและไม่ไดใ้ช้
ในการใด ๆ จึงน ามาไวท่ี้วดัและถกูเรียกว่ากลองปชูา ต่อมากลองสะบดัชยัหรอืกลองปชูาท่ีอยู่บน
หอกลองเริม่มีการปรบัเปลี่ยนรูปลกัษณ ์ไดน้ าเขา้ไปอยูใ่นกิจกรรมของทอ้งถ่ินและการแสดง 

 
2. ปัจจัยทีท่ าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมกลองสะบัดชัยแบบประยุกต ์

ตาราง 14 การเปลี่ยนแปลงของวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์

 
ระยะ 

วัฒนธรรมการ 
ตกีลอง 

แบบประยุกต ์

วัฒนธรรมการ 
ปรับกลอง 

แบบประยุกต ์

วัฒนธรรมการ  
แสดงกลอง 
แบบประยุกต ์

ปี พ.ศ. 2508-2517 -ท่าตีกลองท่ีใชอ้วยัวะ
ของรา่งกายตลีงบน
หนา้กลอง  

-มีไมแ้ผ่นประดบัขา้ง
กลองทัง้ 2 ขา้ง 

-แสดงคณะเดียว 
และตีกลองคนเดียว
ไมไดแ้สดงรว่มกบั
การแสดงอ่ืน 

ปี พ.ศ. 2518-2537 -เพิ่มทา่เช่ือมระหวา่ท่า
ตีกลอง โดยกลุม่
วฒันธรรมกลอง 
แบบประยกุต ์

-มีพญานาคแกะสลกั
ประดบัขา้งกลองทัง้ 2 
ขา้ง 
-มีผา้พนัรอบขอบกลอง  

-แสดงรว่มกบัการ
พืน้เมืองรายการ
แสดงอื่น 
-แสดงการตีกลอง
พรอ้มกนั 7 ใบ 

ปี พ.ศ. 2538-2557 -เพิ่มทา่ตีกลองโดย
กลุม่วฒันธรรมกลอง 
แบบประยกุต ์

-ปรบัเปลี่ยนรูปรา่งของ
พญานาคท่ีประดบัขา้ง
กลอง 

-แสดงการตีกลอง
พรอ้มกนัมากกว่า 7 
ใบ 
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จากตารางท่ีเห็นจะพบวา่ กลองสะบดัชยัแบบประยกุตมี์ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจาก
กลุม่วฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์

ระยะท่ี 1 ปี พ.ศ. 2508-2517 มีท่าตีกลองแบบประยกุตท่ี์ใชอ้วยัวะของรา่งกายตี
ลงบนหนา้จริง ไดแ้ก่ ท่าศอก ท่าหัว ท่าเข่า และท่าจระเขฟ้าดหาง (หลงัเทา้) ตวักลองมีไมแ้ผ่น
ประดบัขา้งกลองทัง้ 2 ขา้ง การแสดงเป็นการแสดงการตีกลองคณะเดียว และมีผูต้ีกลองเพียงคน
เดียวไมไ่ดแ้สดงรว่มกบัการแสดงอ่ืน 

ระยะท่ี 2 ปี พ.ศ. 2518-2537 เพิ่มท่าตีกลองแบบประยุกตโ์ดยกลุ่มวฒันธรรม
กลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์ดว้ยการตีกลองในท่าเช่ือมระหวา่ท่ีจะตีท่าตอ่ไป มีการปรบักลองโดย
ประดบัพญานาคท่ีแกะสลกัขา้งกลองทั้ง 2 ขา้ง รอบ ๆ ตวักลองพันดว้ยผา้ท่ีเย็บอย่างสวยงาม 
เรยีกว่าเสือ้กลอง ท าการแสดงรว่มกบัการแสดงพืน้เมืองอ่ืน และท าการแสดงกลองสะบดัชยัแบบ
ประยกุตพ์รอ้มกนั 7 ใบ 

ระยะท่ี 3 ปี พ.ศ. 2537-2557 เพิ่มท่าตีกลองแบบประยุกตโ์ดยกลุ่มวฒันธรรม
กลองสะบัดชัยแบบประยุกต ์เปลี่ยนแปลงรูปร่างของพญานาคท่ีประดบัขา้งกลอง และท าการ
แสดงการตีกลองพรอ้มกนัมากกวา่ 7 ใบ 

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุตด์งักล่าวนี ้มีปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีส  าคญัท่ีเก่ียวกบัการแปลี่ยนแปลง 3 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นสงัคม 
ปัจจยัดา้นการถ่ายทอด (ผูถ้่ายทอด)  

 
3.ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมกลองสะบัดชัยแบบประยุกตท์ี่มีต่อ

ชุมชน (หมู่บ้านแพะขวาง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่)  
ประเด็นท่ี 1 การเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมกลองสะบดัชัยแบบประยุกต ์ท าใหชุ้มชน

เป็นท่ีรูจ้กัของสงัคมวงกวา้งมากขึน้  
ประเด็นท่ี 2 การเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์ท าใหเ้ศรษฐกิจ

ของชุมชนดีขึน้ มีรายได้เพิ่มทั้งในกลุ่มวัฒนธรรมกลองสะบัดชัยและในวงกว้างของจังหวัด
เชียงใหม่ 

ประเด็นท่ี  3 การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมกลองสะบัดชัยแบบประยุกต์ท าให้
ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มวฒัธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุตก์บัชุมชนบา้นแพะขวาง และสงัคม
ในวงกวา้งเป็นไปในทางบวก 

ประเด็นท่ี 4 การเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์ท าใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางความคิดกบักลุม่ท่ีเห็นตา่ง 
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อภปิรายผล  
1. ความเป็นมาของกลองสะบัดชัยแบบประยุกต ์

ความเป็นมาของกลองสะบดัชัยแบบประยุกต์พบว่า กลองสะบดัชัยเดิมมีบทบาท
ทางการรบและถกูลดบทบาทจึงน ามาไวท่ี้หอกลองของวดัดว้ยความเคารพ มากกว่าท่ีจะน าไปไว้
ในสถานท่ีอ่ืนถกูเรียกว่ากลองปชูา เน่ืองจากวดัเป็นสถานท่ีรวมใจของผูท่ี้นบัถือศาสนาพทุธ และ
ดว้ยเหตท่ีุคนลา้นนามีความศรทัธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ท าใหผู้ท่ี้นบัถือศาสนา
พุทธมีความผกูพนักับกลองสะบดัชยันบัแต่นัน้มา และเม่ือกลองสะบดัชยัถูกน ามาไวท่ี้วดั ไดท้  า
หนา้ท่ีท่ีเหมาะสมกับสถานท่ีทางศาสนา ดว้ยการใชต้ีบอกอาณัติสญัญาณกิจกรรมทางศาสนา
และตีบอกสญัญาณเตือน หรอืแจง้เหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ใหก้บัชมุชนรอบ ๆ  

ด้วยความศักดิ์สิทธ์ิของกลองสะบัดชัยท่ีมาแต่เดิม เป็นความศรทัธาของคนใน
ท้องถ่ินท่ีมีให้กับกลองสะบัดชัยหรือกลองปูจาออย่างแน่นแฟ้น ท่ีอยู่คู่กับผูค้นในท้องถ่ินของ
จงัหวดัเชียงใหม่ และอีกหลายจงัหวดัในภาคเหนือมาอย่างยาวนาน ถึงแมว้่าหาหลกัฐานแน่ชดั
ไม่ไดว้่ากลองสะบัดชัยมีมาตัง้แต่ยุคสมัยใด แต่ดว้ยความเช่ือท่ีมีต่อกลองสะบดัชัยในเรื่องของ
ความศกัดิส์ทิธ์ิไมไ่ดเ้ป็นอปุสรรคตอ่ผูท่ี้มีความเคารพและศรทัธาตอ่กลองสะบดัชยั 
 

2. ปัจจัยทีท่ าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมกลองสะบัดชัยแบบประยุกต ์ 
2.1 ปัจจยัดา้นสงัคม 

ปัจจัยทางดา้นสงัคมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมกลองสะบดัชัยแบบ
ประยุกต ์จากการคน้ควา้พบว่า วฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยุกตไ์ดมี้การเปลี่ยนแปลงทัง้
ทางดา้นวัฒนธรรมการตีกลองสะบัดชัยแบบประยุกต ์วัฒนธรรมการปรบักลองสะบัดชัยแบบ
ประยุกต ์และวฒันธรรมการแสดงกลองสะบดัชัยแบบประยุกต ์โดยในอาริยะแรก (2508-2517) 
การตีกลองสะบดัชยัแบบประยกุตไ์ดเ้ปลี่ยนแปลงจากการตีในลกัษณะแบบชา้ ๆ มาเป็นแบบโลด
โผน เป็นเพราะสังคมในบา้นแพะขวาง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไดร้บัอิทธิพลของการ
พฒันาเศรษฐิกิจตามแผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบบัท่ี 1 (ระยะท่ี 2 พ.ศ. 2507-2509) ถึงฉบบั 
3 ท่ีเนน้การพฒันาอตุสาหกรรม จงัหวดัเชียงใหม่มีนโยบายน าเอาวฒันธรรมมาพฒันาเป็นสินคา้
และบรกิาร ก่อใหเ้กิดการพฒันาการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมขึน้ สงัคมของบา้นแพะขวางในช่วง
นัน้ ขานรบัการพฒันาดงักลา่วนี ้ ในสว่นของกลุม่วฒันธรรมกลองสะบดัชยัซึง่น าโดยครูค า กาไวย์
และสานุศิษย ์จึงปรบัเปลี่ยนวฒันธรรมการตีกลองสะบดัชยัใหมี้ความโลดโผนเพื่อขานรบัความ
นิยมของการท่องเท่ียว และของสงัคมในช่วงเวลานัน้ ทางดา้นวฒันธรรมการปรบักลองสะบดัชยั
แบบประยุกต ์และการแสดงกลองสะบดัชยัแบบประยุกต ์ก็ไดร้บัการปรบัเปลี่ยนไปจากอิทธิพล
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ดงักล่าวนีเ้ช่นกนั ในดา้นการปรบักลองสะบดัชยัแบบประยุกตน์ัน้ ไดมี้การเปลี่ยนแปลงดว้ยการ
เพิ่มแผ่นไมต้ิดขา้งกลองทัง้ 2 ขา้ง เพื่อใหต้วักลองไม่หลดุออกมาจากไมค้าน ท าใหต้ีสะดวกและ
เคลื่อนยา้ยง่าย สาเหตท่ีุตอ้งปรบักลองแบบนี ้เน่ืองมาจากเกิดกระแสการท่องเ ท่ียวทางวฒัธรรม
แพร่หลายไปในกลุ่มสงัคมและองคก์รต่าง ๆ ของจังหวดัเชียงใหม่ ท าใหเ้กิดความตอ้งการการ
แสดงทางวัฒนธรรมมากขึน้ ส่งผลท าให้กลุ่มวัฒนธรรมของครูค า กาไวย์และสานุศิษย ์ตอ้ง
เคลื่อนยา้ยกลองสะบดัชัยไปแสดงยงัท่ีต่าง ๆ บ่อยครัง้มากขึน้ การปรบักลองใหส้ะดวกต่อการ
เคลื่อนยา้ยจึงเป็นเรื่องจ าเป็นในช่วงเวลานั้น ในดา้นวัฒนธรรมการแสดงกลองสะบัดชัยแบบ
ประยกุต ์ก็มีการปรบัเปลี่ยนเช่นเดียวกนัโดย เปลี่ยนแปลงท่าทางการตีกลองสะบดัชยัโดยมีท่าหวั 
ท่าศอก ท่าหวั ท่าเขา้ และท่าจระเขฟ้าดหาง (หลงัเทา้) ซึง่นบัวา่เป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีแตกตา่งไป
จากการตีกลองสะบดัชยัแบบดัง้เดิมของวดัเอรณัฑวนั เป็นจงัหวะเรยีบง่าย ชา้ๆ ทัง้นัน้เป็นเพราะ
สงัคมในช่วงเวลานั่นตอ้งการแสดงท่ีลกัษณะเรา้ใจ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ี
มีรสนิยมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ต่อมาในช่วงปี พ ศ 2518 – 2537 วัฒนธรรมกลองสะบัดชัยแบบ
ประยุกต ์ก็ไดมี้การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยการเปลี่ยนแปลงในช่วงนีอ้ิทธิพลทางสงัคมได้
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวฒันธรรมการตีกลองสะบดัชยัแบบประยุกต ์การปรบักลองสะบดั
ชัยแบบประยุกต ์การแสดงกลองสะบดัชัยแบบประยุกต ์ใหส้อดคลอ้งกับบริบทขององคก์รทาง
การศกึษา (วิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่) เน่ืองจากกลุ่มวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์มี
เป้าหมายท่ีจะถ่ายทอดความรูซ้ึ่งป็นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมกลองสะบัดชัยแบบประยุกตใ์ห้
แพร่หลายไปในวงกวา้ง ท าใหกิ้ดการประยุกตว์ฒันธรรมมากขึน้ ดงัเช่น วฒันธรรมการตีกลอง
สะบดัชยัแบบประยกุตใ์นวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่จะมีการปรบัท่าทางการแสดงโขนผสมผสาน
กบัลีลาท่าทางการตีกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์เน่ืองจากนกัเรียนชายมีพืน้ฐานความรูเ้รื่องและ
การแสดงโขนมาก่อน สว่นในดา้นการตีกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์ไดป้รบัเปลี่ยนจากการตีแบบ
อิสระมาเป็นการใชจ้ังหวะเขา้มาควบคุมมากขึน้ และในดา้นวฒันธรรมการปรบักลองไดมี้การ
เปลี่ยนแปลงโดยประดบัพญานาคขา้งกลองทัง้ 2 ขา้ง และใสเ่สือ้กลอง ท าใหก้ลองดนู่าสนใจมาก
กวา่เดมิซึง่จะสามารถดงึดดูความสนใจของผูช้มไดม้ากยิ่งขึน้ 

นอกจากนีส้งัคมในช่วงเวลาดงักล่าว ตอ้งการการแสดงทางวฒันธรรมท่ีมีความ
แปลกใหม่ตื่นตาตื่นใจ ท าให้เกิดความคิดในการผสมผสานทางวัฒนธรรม เพื่อขานรบัการ
พฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดั โดยมีการน าเอาวฒันธรรมการกินขนัโตก และการสวมเสือ้หมอ้
หอ้มมารว่มในการจดัแสดงกลองสะบดัชยัแบบประยุกต ์ส่งผลใหก้ลุ่มวฒันธรรมกลองสะบดัชยั
ตอ้งเปลี่ยนแปลง ทางดา้นวฒันธรรมการตีกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์ไดมี้กลุ่มวฒันธรรมกลอง
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สะบดัชยัแบบประยกุตป์รบัเปลี่ยนจากการตีกลองตามท่าตีกลองท่ีครูค าคิดคน้เพิ่มขึน้ เช่น การตี
ขอบกลองท่ีเป็นไม ้การตีรอบ ๆ ขอบกลองท่ีเป็นหนงั การตีวนไปมาท่ีหนา้กลอง การตีท่ีพืน้ท่ีแสดง 
ในด้านวัฒนธรรมการแสดงกลองสะบัดชัยแบบประยุกต์ จะเป็นการแสดงร่วมกับการแสดง
พืน้เมือง มีการก าหนดเวลาและสถานท่ีท าใหต้อ้งเปลี่ยนแปลงการแสดงใหส้อดคลอ้ง โดยน า
ล าดบัการแสดงกลองสะบดัชยัแบบประยกุตบ์างส่วนออกจากการแสดง เช่น การฟ้อนเจิง การตบ
มะผาบ แตย่งัคงท่าตีกลองสะบดัชยัแบบประยกุตท์กุท่าตามท่ีครูค า กาไวยค์ิดคน้ การไหวข้อขมา
กลองก่อนและหลงัแสดงทกุครัง้ เพื่อใหท้นักบัเวลาในการแสดง ปรบัเปลี่ยนการแสดงจากท่ีแสดง
เพียงคณะเดียว เป็นการแสดงร่วมกันหรือท าการแสดงต่อเน่ืองกับการแสดงอ่ืน เช่น การแสดง
รว่มกบัการแสดงฟ้อนดาบ การแสดงฟ้อนหอก การแสดงกลองสิ ้งมอง ส่วนการแสดงต่อเน่ืองกบั
การแสดงอ่ืน เช่น การแสดงฟอ้นเลบ็ การแสดงฟอ้นเทียน   

ช่วงปี พ.ศ. 2538-2557 ปัจจัยทางสังคมไดส้่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
วฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์ในช่วงเวลานีเ้ป็นช่วงของการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 
ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 7-11 โดยในช่วงแผนท่ี 8 ใหค้วามส าคญักับ
การพฒันาคน เนน้การอนรุกัษ์และพฒันาวฒันธรรม ปรบัพืน้ท่ีทางวฒันธรรมใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรู ้
แหล่งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสามารถถ่ายทอดความรู ้สรา้งความตระหนักและการเห็นคุณค่าของ
วฒันธรรม รวมถึงการสรา้งมลูคา่ใหก้บัชมุชนทอ้งถ่ิน โดยใชม้รดกภมูิปัญญาและความรว่มมือของ
ชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน จากแผนการพัฒนานี้ได้ส่งอิธิพลต่อจังหวัดเชียงใหม่ ท่ีมีนโยบาย
สอดคลอ้งกบัการพฒันาตามแผนโดยสนบัสนนุใหมี้การพฒันาชมุชนใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูท้างดา้น
ภูมิปัญญาดา้นต่าง ๆ และสนับสนุนให้ศิลปินท้องถ่ินไดมี้บทบาทในการถ่ายทอดภูมิปัญญา 
รวมถึงการน าภูมิปัญญามาพัฒนา เพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนท้องถ่ินอย่างมีดุลยภาพ 
ระหว่างการอนุรกัษ์และการพฒันาคงไวซ้ึ่งแก่นแทท้างวฒันธรรม กลุ่มวฒันธรรมกลองสะบดัชยั
แบบประยกุตไ์ดส้ะทอ้นการปรบัตวั เพื่อการด ารงอยูข่องวฒันธรรมโดยการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรม
ดงันี ้วฒันธรรมดา้นการตีกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์ไดถ้กูปรบัเปลี่ยนโดยการเนน้ลกัษณะการตี
กลองสะบดัชยัสะบดัชยัแบบประยกุต ์ตามแนวทางของครูค า กาไวยแ์ละสานศุิษย ์โดยเนน้การตี
แบบอิสระและไม่โลดโผนโจนทะยายเกินขอบเขต เช่น การใชเ้ทา้เหยียบหนา้กลอง การขึน้ไปตี
กลองบนตัวกลอง การคว ่ากลองแล้วตี เป็นต้น ด้านวัฒนธรรมการปรบักลองสะบัดชัยแบบ
ประยกุต ์มีการมุ่งเนน้การสรา้งอตัลกัษณข์องกลุ่มวฒันธรรมกลองสะบดัชยัของกลุ่มอ่ืน โดยเนน้
การปรบัสิ่งประดบักลองท่ีแสดงอตัลกัษณข์องกลุ่ม เช่น การใชส้ีทาพญานาคท่ีไม่ใช่สีดัง้เดิม การ
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ใชผ้า้ลกัษณะอ่ืนเป็นเสือ้คลมุกลอง การเขียนช่ือคณะหรอืช่ืออ่ืนท่ีบ่งบอกถึงท่ีแหลง่มาของคณะผู้
แสดงบนหนา้กลอง  

2.2 ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ  
ปัจจัยดา้นเศรษฐกิจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมกลองสะบัดชัยแบบ

ประยุกต ์จากการคน้ควา้พบว่า วฒันธรรมกลองสะบดัชัยแบบประยุกตไ์ดมี้การเปลี่ยนแปลงทัง้
ทางดา้นวัฒนธรรมการตีกลองสะบัดชัยแบบประยุกต ์วัฒนธรรมการปรบักลองสะบัดชัยแบบ
ประยกุต ์และวฒันธรรมการแสดงกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์ในช่วง (2508-2517) การพฒันา
เศรษฐกิจตามแผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบบัท่ี 1 (ระยะท่ี 2 พ.ศ. 2507-2509) -3 ไดส้่งเสริม
การลงทุน สรา้งปัจจัยพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ และในส่วนของภาครฐัของจังหวดัเชียงใหม่ ไดน้  า
แนวทางมาพฒันาเศรษฐกิจ ดว้ยการจดัสรา้งสิ่งอ านวยความสะดวกรองรบัการลงทุน เช่น การ
เปิดสถานีขนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2509 เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้มายงัจงัหวดั
เชียงใหม่ ด  าเนินการก่อสรา้งถนนวงแหวนรอบใน เช่ือมระหว่างเชียงใหม่ - ล  าปางรองรบัการใช้
พาหนะในการเดินทาง เม่ือจังหวัดเชียงใหม่จัดสรา้งสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีสามารถท าให้
นักท่องเท่ียวเขา้มาง่าย นักธุรกิจเห็นว่าน่าจะก่อให้เกิดรายได ้จึงไดเ้ขามาลงทุน เก่ียวกับการ
ท่องเท่ียว และไดส้รา้งแหล่งท่องเท่ียวขนาดใหญ่มารองรบั เช่น ลัดดาแลนด์  ศูนยว์ัฒนธรรม
เชียงใหม่ เชียงใหม่ไนทบ์าซารห์รอืชา้งคลานไนทบ์าซาร ์ทัง้ 3 แห่ง ไดน้  าวฒันธรรมลา้นนามามา
จดัแสดงและไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดีจากนกัท่องเท่ียว การแสดงกลองสะบดัชยัเป็นท่ีตอ้งการ
ของสถานท่ีท่องเท่ียว เน่ืองจากสนุกสนานโลดโผนชวนติดตาม ต่างจากการแสดงพืน้เมืองอ่ืนทึ
ลีลาอ่อนชอ้ย แต่คณะกลองสะบดัชัยไม่เพียงพอใหว้่าจา้ง ท าใหก้ลุ่มวฒันธรรมกลองสะบดัชัย
แบบประยกุตต์อ้งเพิ่มคนตีกลองและตอ้งเป็นผูช้ายเท่านัน้ตามความเช่ือ แต่ในช่วงเวลาเดียวกนั
ภาพยนตรเ์รื่องแม่อายสะอืน้ ด าเนินเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมลา้นนาหลายอย่าง สิ่งท่ีปรากฏ
ใหผู้ช้มเห็นถึงจดุเปลี่ยนส าคญัของวฒันธรรมการตีกลองสะบดัชยัแบบประยกุตค์ือผูแ้สดงหญิงตี
กลอง แต่ผูช้มหลายคนกลบัมองขา้มความเช่ือในการหา้มผูห้ญิงตีกลอง เน่ืองการการด าเนินเรื่อง
ใหเ้ห็นถึงความกตญัญู ตรงกบัลกัษณะนิสยัอย่างหนึ่งของคนในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีสอนใหแ้สดง
ความกตญัญตู่อผมีูพระคณุ และผูแ้สดงใหค้วามเคารพและแสดงถึงการอนุรกัษ์วฒันธรรมการตี
กลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์จดุเปลี่ยนดงักลา่วเปิดโอกาสใหผู้ห้ญิงไดต้ีกลองทดัเทียมผูช้าย และ
เป็นจุดก าเนิดกลุ่มวัฒนธรรมกลองสะบัดชัยแบบประยุกตท่ี์มีสมาชิกเป็นผูห้ญิง ซึ่งไดร้บัการ
ถ่ายทอดจากครูค า กาไวยแ์ละสานศุิษยม์าก่อนหนา้นี ้พรอ้มท่ีจะออกมาสู่สงัคมวฒันธรรมกลอง
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สะบดัชยัแบบประยกุต ์แตย่งัคงความศรทัธาตอ่กลองดว้ยความเคารพ โดยก าหนดการตีกลองท่ีไม่
มีหวัใจกลองและคาถาใด ไมใ่หร้า่งกายท่ีต ่ากวา่เอวโดนหนา้กลอง  

ตอ่มาในช่วงปี พ ศ 2518 – 2537 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตฉิบบัท่ี 
4-6 สง่เสรมิอตุสาหกรรม และยงัคงสง่เสรมิใหค้นไทยเท่ียวภายในประเทศ เปิดโอกาสชาวตา่งชาติ
เขา้มาประเทศไทยมากขึน้ ท าใหผ้ลจากการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวอยู่ในทางที่ดีขึน้ รฐั
จึงสนบัสนนุการลงทนุดา้นบรกิารท่องเท่ียวของภาครฐัและเอกชนเพื่อพฒันาแหลง่ท่องเท่ียว สว่น
ในทางภาคเหนือใหจ้งัหวดัเชียงใหม่เป็นเมืองหลกัในการพฒันาตามนโยบายแผนพฒันเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2520-2524) การส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวดัเชียงใหม ่
ส่วนหนึ่งได้เน้นน าเสนอวัฒนธรรมและศิลปะพื ้นเมืองเข้าไปสู่ระบบการท่องเท่ียว ท าให้
นักท่องเท่ียวเกิดความประทับใจและกลับมาเท่ียวอีก ครัง้นีจ้ังหวัดเชียงใหม่ไดมี้นโยบายน า
ทรพัยากรของจงัหวดั มาน าเสนอเพิ่มเติมดว้ยการน าทรพัยากรประเภทไมด้อกไมป้ระดบัท่ีมีอยู่
แลว้ และเป็นท่ีเลื่องลือถึงความสวยงาม ดว้ยการจดังานมหกรรมไมด้อกไมป้ระดบัครัง้แรกปีในปี 
พ.ศ. 2520 ใหผู้ท่ี้ช่ืนชอบทางดา้นนีเ้ขา้มาเยี่ยมชมและไดร้บัผลตอบรบัจากนกัท่องเท่ียวเป็นอย่าง
ดี ต่อมาท าใหจ้งัหวดัเชียงใหม่ทัง้ภาครฐัและเอกชน จดังานหรือจดักิจกรรมรวมถึงสรา้งสถานท่ี
บริการท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวมากขึน้อย่างต่อเน่ือง แต่มกัจะควบคู่และส่งเสริมวฒันธรรมและ
ศิลปะพืน้เมืองใหค้งอยู่เสมอ อีกดา้นหนึ่งของจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ท า
หนา้ท่ีส่วนหนึ่งโดยตรงคือการสืบสานและอนุรกัษ์ ตอ้งส่งเสริมและพฒันาวฒันธรรมดว้ยความ
เคารพ ดงัจะเห็นไดจ้ากการพฒันาวฒันธรรมการแสดงกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์ของกลุ่มครู
วฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์    การแสดงกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์ท่ีตอ้งการพฒันา
ดว้ยการตีกลองพรอ้มกนั 7 ใบ โดยปกตวิฒันธรรมการแสดงกลองสะบดัชยัแบบประยกุตจ์ะมีเพียง
คนเดียว แนวคิดของการตีกลองพรอ้มกนั 7 ใบของกลุ่มครูวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุต  ์
เพื่อใหเ้หมาะสมกับการแสดงบนเวทีท่ีกวา้ง และตอ้งการใหผู้ช้มมีความรูส้ึกถึงความสามคัคีท่ี
รว่มกนัแสดงถึงการแสดงกลองสะบดัชยั และเป็นการบง่บอกถึงรา่งกายของผูต้ีท่ีตอ้งเสรมิสรา้งให้
แข็งแรงสมบูรณ ์เพราะจะตอ้งใชพ้ลงัของรา่งกายแสดงการตีกลองใหไ้ดพ้รอ้มกนัตัง้แต่ตน้จนจบ 
ซึง่จะเป็นแบบอยา่งใหผู้ช้มเห็นถึงผลประโยชนอี์กดา้นของการตีกลองท่ีจะท าใหร้า่งกายแข็งแรง ท่ี
สง่เสรมิใหผู้ช้มเขา้มาสูว่ฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์

การแสดงกลองสะบดัชยัแบบประยกุตด์ว้ยการตีกลองพรอ้มกนั 7 ใบ จะแตกตา่ง
กว่าการตีกลองเพียงคนเดียวท่ีเป็นการตีอย่างอิสระ เช่น ผูต้ีจะขึน้และจบดว้ยท่าใดก็ได ้จะตีนาน
เท่าไรขึน้อยู่กบัก าลงัของผูต้ี ส่วนการตีกลองพรอ้มกนัตอ้งใชเ้วลาในการฝึกซ้อมท่ีนานขึน้ ดงันัน้ผู้
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ตีกลองตา่งปรบัตวัเขา้หากนั รว่มกนัสรา้งขอ้ตกลงในการแสดง ตัง้แตเ่ริม่การแสดงจนจบการแสดง 
ทกุคนในคณะรวมถึงผูต้ีโหม่งตีฉาบด าเนินตนเองตามล าดบัการแสดง จดัล าดบัท่าการใหค้รบทกุ
ท่า ตอ้งควบคุมจังหวะใหต้รง ปรบัลีลาท่าทางเหมือนกัน การแสดงออกหน้าตาใหไ้ปในทิศทาง
เดียวกนัเพราะจดุเดน่ของการตีกลองสะบดัชยัแบบประยกุตใ์นลกัษณะนีค้ือ ความพรอ้มเพรยีง 

ช่วงปี พ.ศ. 2538-2557 เขา้สู่ยุคโลกาภิวตัน ์เสรีนิยม ในปี 2540 การสื่อสารไร้
พรมแดนและเกิดเศรษฐกิจฟองสบู่ เรียกว่า วิกฤติตม้ย ากุ้ง  ท าใหเ้ศรษฐกิจตกต ่าภาครฐัของ
จังหวัดเชียงใหม่หันมาส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีเน้นวัฒนธรรมมากขึน้ ด้วยเล็งเห็นว่ามีแหล่ง
ท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก มีงานประเพณีและเทศกาลตลอดทัง้ปีอนัเป็นอตัลกัษณโ์ดดเด่น น่าจะ
เป็นแรงจูงใจใหน้กัท่องเท่ียวเขา้มา จากการส่งเสริมครัง้นัน้ ผูค้นต่างหลั่งไหลเขา้เท่ียวมาจงัหวดั
เชียงใหม่เป็นจ านวนมาก  หน่วยงานส่วนต่างๆจัดพื ้นท่ีแสดงศิลปวัฒนธรรมพื ้นเมือง เพื่อ
สนองตอบต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว และการแสดงกลองสะบดัชยัแบบประยกุตเ์ป็นการ
แสดงหนึ่งท่ีอยู่ในพืน้ท่ีศิลปวัฒนธรรมพืน้เมืองท่ีได้รบัความสนใจ คณะกลองสะบัดชัยแบบ
ประยุกตต์่างรบังานทั้งของรฐัและเอกชน นอกจากนีย้งัมีการส่งเสริมการแข่งขนักลองสะบดัชัย
แบบประยุกตใ์นหลายภาคส่วนเพื่อตอ้งการอนุรกัษ์ และตอ้งการใหผู้ท่ี้สนใจการแสดงรบัรูถ้ึง
ศิลปวฒันธรรมของเชียงใหม่ แต่ความตอ้งการไดร้บัการว่าจา้ง และตอ้งการไดร้บัชยัชนะจากการ
แข่งขนัท าใหมี้การเปลี่ยนแปลงการวฒันธรรมตีกลองและการแสดงสะบดัชยัแบบประยุกต ์ดว้ย
การสรา้งความแปลกใหม่ไม่ให้เหมือนใคร จนบางครัง้การกระท าท่ีออกมาบ่งบอกถึงความไม่
เคารพกลอง ดว้ยเหตท่ีุตอ้งการใหผู้้ว่าจา้งสนใจท่ีจะว่าจา้ง หรือถกูรบัเชิญไปแสดงงานส าคญั ๆ 
ทัง้ของทุกภาคส่วน ส่วนภาคเอกชนเม่ือเห็นว่าการน าเสนอวฒันธรรมพืน้เมืองของแต่ละทอ้งถ่ิน
สามารถสรา้งรายได้ดี  ท าให้มีผู้จัด(Organizer) เข้ามามีบทบาทในการจัดการแสดงและ
ปรบัเปลี่ยนการแสดง ท าใหก้ารเปลี่ยนแปลงการแสดงอีกดา้นหนึ่งมาจากผูจ้ัด ท่ีเปลี่ยนแปลง
วฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุตต์ามความตอ้งการ บางครัง้ความเสียหายทางวฒัธรรม เกิด
เจ้าของวัฒนธรรมกลองสะบัดชัยแบบประยุกต์ร่วมกับผู้จัดท่ีไม่มีความลึกซืง้ถึงแก่นแท้ของ
รากเหงา้ในวฒันธรรมอย่างเพียงพอ จึงไดป้รบัเปลี่ยนทัง้น าวฒันธรรมอ่ืนเขา้มาผสมผสานหรอืตดั
ทอนวฒันธรรม ผลงานท่ีแสดงออกมาหลายผลงานเป็นการดงึเอารากเหงา้ของวฒันธรรมออก เมื่อ
ชนรุน่หลงัเขา้มาเรยีนรูว้ฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์ก็จะไดร้บัวฒันธรรมท่ีไรซ้ึง่รากเหงา้
ท่ีแท้จริง ด้วยเหตุท่ีผู้จัดหรือเจ้าของวัฒนธรรมไม่มีความรูใ้นวัฒนธรรมกลองสะบัดชัยแบบ
ประยกุตอ์ยา่งแทจ้รงิ 
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จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีไดก้ล่าวมาทัง้หมด ไดส้่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงวฒันธรรมกลองสะบดัชยั ซึ่งปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงมีบทบาทอย่างมาก
ตอ่การเปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์

2.3 ปัจจยัดา้นการถ่ายทอด (ผูถ้่ายทอด)  
ปัจจยัดา้นการถ่ายทอด(ผูถ้่ายทอด) ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมกลอง

สะบัดชัยแบบประยุกตจ์ากการคน้ควา้พบว่า วฒันธรรมกลองสะบัดชัยแบบประยุกต ์ไดมี้การ
เปลี่ยนแปลงทัง้ทางดา้นวฒันธรรมการตีกลอง การปรบัและการแสดงกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์
จากการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรรมทางดา้นการถ่ายทอด (ผูถ้่ายทอด) หลงัจากไดร้บัรางวลัท่ี 1 จาก
การแข่งขันของครูค า กาไวย์และคณะ วัฒนธรรมการแสดงกลองสะบัดชัยแบบประยุกต์เริ่ม
ถ่ายทอดเขา้ไปในตวัเมืองจงัหวดัเชียงใหม ่ 

ช่วงท่ี 1 ตอ้งการคนรูจ้ักวฒันธรรมกลองสะบัดชัยแบบประยุกต์ ไดร้บัการ
ประสานงานมาจากคุณชาญ สิโรรสเป็นผูท่ี้น าครูค า กาไวยแ์ละคณะไวยเ์อรณัไปแสดงตอ้นรบั
แขกบา้นแขกเมือง และน าไปแสดงในงานส าคญั ๆ ของภาครฐัและเอกชน คณุชาญ สิโรรสดูแล
และน าพากลุ่มวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์ออกนอกพืน้ชมุชนบา้นแพะขวาง จนการ
แสดงกลองสะบดัชยัแบบประยกุตเ์ป็นท่ีรูจ้กัในวงกวา้งมากขึน้ นอกจากนีแ้ลว้คณุชาญ สิโรรสยงั
ไดดู้แลครอบครวัครูค า กาไวญ์และคณะจวบจนท่านสิน้ชีวิต นับว่าเป็นผูมี้พระคุณยิ่งนัก ท่ีเป็น
แรงสนบุสนนุในการพฒันาและประยกุตว์ฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุตใ์นเวลาตอ่มา 

ช่วงท่ี 2 ช่วงถ่ายทอดวฒันธรรมกลองสะบดัชยัท่ีวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่
และการถ่ายทอดท่ีบา้น ครูค า กาไวยแ์ละสานศุิษย ์ยงัคงรว่มกนัถ่ายทอดใหก้บับุคคลทั่วไป และ
คงเป็นการถ่ายทอดการตีกลองอยา่ง    อิสสระไมไ่ดก้ าหนดแบบแผนตายตวั ไม่มีการคดัเลือกและ
ไม่มีคา่ใชจ้่ายในการเรยีน การถ่ายทอดจะเป็นลกัษณะท าใหด้แูลว้ท าตาม ท่าใดท าไมด่ีจะใหท้ าซ  า้ 
ๆ จนกว่าจะท าได ้ผูท่ี้เขา้รบัมาการถ่ายทอดในช่วงแรกส่วนใหญ่เป็นผูช้าย ดว้ยความยากจนบาง
คนไม่ไดเ้รยีนในระบบการศกึษา ตอ้งการตีกลองเพื่อรบัจา้งแสดงหารายได ้และครูค า กาไวยแ์ละ
สานุศิษยผ์ลิตนกัแสดงกลองสะบดัชยัแบบประยุกตอ์อกมา ซึ่งตรงกับตลาดวงการแสดงจงัหวดั
เชียงใหม่ ท่ีมีความตอ้งการนกัแสดงพืน้เมืองไปแสดงยงัสถานท่ีต่าง ๆ ของทัง้ภาครฐัและเอกชน 
เพื่อรองรบัธุรกิจท่องเท่ียวในเวลานัน้ ซึง่ท าใหพ้บวา่ลกูศษิยห์ลายคนเลีย้งชีพและมีรายไดเ้พิ่มจาก
การตัง้คณะกลองสะบดัชยัรบังานหรือรบัว่าจา้งแสดง นบัไดว้่าบา้นครูค า กาไวยค์ือแหล่งเรียนรู ้
วฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์ท่ีเป็นหนทางการศกึษาดา้นการแสดงอีกทางใหก้บัผูท่ี้ไม่
สามารถเรยีนในระบบได ้



  150 

จากความตั้งใจท่ีจะถ่ายทอดและอนุรกัษ์วัฒนธรรมกลองสะบัดชัยแบบ
ประยุกต ์และการแสดงพืน้เมืองมาอย่างยาวนาน จึงไดร้บัการยกย่องเชิดชูเกี ยรติเป็นศิลปิน
แห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื ้นบ้าน - ช่างฟ้อน ปี พ.ศ.2535) จากส านักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ อีกด้วย และในปีต่อมา พ.ศ.2536 ครูค า กาไวย์ ได้รับ
พระราชทานเครือ่งราชอิสรยิาภรณม์งกฎุไทย ชัน้ท่ี 4 นบัว่าเป็นเกียรติประวตัิแก่ครอบครวั แก่วงศ์
ตระกลู และชมุชนยิ่งนกั 

ช่วงท่ี 3 การอนรุกัษ ์ลกูศิษยห์ลายคนรวบรวมสมาชิกฝึกซอ้มและจดัตัง้คณะ
กลองสะบดัชยัแบบประยกุตม์ากขึน้เพื่อรบังานและเขา้ประกวดแข่งขนั  จนเกิดเป็นกลุ่มกอ้นของ
กลุ่มวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุตม์ากมายในจงัหวดัเชียงใหม่ ท าใหผ้ลงานการแสดง
กลองสะบดัชยัแบบประยกุตท่ี์ออกสู่ผูช้มหลายครัง้เป็นการแสดงถึงความไม่เคารพกลองสะบดัชยั 
ประกอบกบัท่ีประเทศชาติเผชิญกบัภาวะโลกาภิวตันแ์ละเสรนีิยมในการขา้มกระแสวฒันธรรม ภมูิ
ปัญญาถกูละเลย มีความขดัแยง้ในวฒันธรรมและเปลี่ยนแปลงตามความคิดของตนท่ีมองว่าเป็น
การใช้เสรีภาพ โดยไม่สนใจถึงผลท่ีจะเกิดขึน้  การไปทัดทานย่อมไม่เกิดผลดีเน่ืองจากกลุ่ม
วฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุตล์ว้นแตเ่ป็นลกูศษิย ์ท าใหค้รูค า กาไวยป์ฏิเสธเป็นกรรมการ
ตดัสินการประกวดหรือการแข่งขนัใด ดว้ยอิทธิพลของการตดัสินในครัง้นี ้ในเวลาต่อมาท าใหก้าร
แสดงท่ีไม่เหมาะสมลดนอ้ยลง 

หลงัจากครูค า กาไวยเ์กษียณราชการปี พ.ศ. 2537 ไดร้ว่มกบัสานศุิษยป์รบั
การถ่ายทอดวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยุกตท์ัง้ทางดา้นการตีกลอง การปรบักลอง และ
การแสดงกลองตามแบบท่ีคิดคน้ ดว้ยการจดัสถานท่ีภายในบรเิวณบา้นใหเ้ป็นสถานท่ีถ่ายทอด
วฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุตแ์ก่บุคลทั่วไปโดยไมเ้ก็บค่าใชจ้่าย จดับา้นและแบ่งเป็น 2 
หอ้งส าหรบัใหล้กูศิษยพ์กัหากเดินทางไม่สะดวก จดัท าแปลงพืชสวนครวัและเลีย้งปลาในทอ้งรอ่ง
ไวส้  าหรบัน ามาท าอาหาร เป็นตวัอย่างของการเขา้สู่สงัคมภูมิปัญญาและพฒันาคนสู่สงัคมการ
เรยีนรูต้ลอดชีวิต 

การถ่ายทอดวฒันธรรมการตีกลองสะบดัชยัแบบประยุกต ์จะเนน้ถ่ายทอด
ท่าจระเขฟ้าดหาง (หลงัเทา้) ท่ีถูกตอ้งตามท่ีครูค า กาไวยค์ิดคน้ เน่ืองจากท่ีผ่านมาพบว่า หลาย
คนแสดงหรือน าท่าจระเขฟ้าดหาง (หลงัเทา้) ออกเผยแพร ่ดว้ยการใชเ้ทา้ตีลงบนหนา้กลอง โดย
แทจ้ริงแลว้เป็นการใชห้ลงัเท้าแตะลงบนหนา้กลอง แต่ดว้ยเป็นท่าท่ีแสดงไดย้ากมากท าใหศ้ิษย์
หลายคนไม่สามารถปฏิบตัิได ้จึงท าการแสดงหรอืเผยแพรท่่าจระเขฟ้าดหาง (หลงัเทา้) ดว้ยการใช้
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เทา้ตีลงบนหนา้กลอง ซึ่งครูค า กาไวยแ์ละสานุศิษยไ์ดถ้่ายทอดไปในระยะแรกในท่าจระเขฟ้าด
หาง (หลงัเทา้) ท่ีใชห้ลงัเทา้ แตมี่ความเขา้ใจถึงเหตกุารณด์งักลา่วเป็นอยา่งดี 

ตัง้แต่จดัสถานท่ีท่ีบา้นเพื่อถ่ายทอดวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์
ท าใหมี้ผูค้นขอเขา้มาเรยีนท่ีบา้นครูค า กาไวยม์ากทัง้คนในชมุชน คนในประเทศและต่างประเทศ 
รวมถึงเขา้มาศึกษาดูงานของหน่วยงานต่าง ๆ ไดร้บัการสนบัสนุนจากภาครฐัและเอกชนในการ
อนุรกัษ์วัฒนธรรมกลองสะบัดชัยแบบประยุกต ์เช่น การบันทึกวัฒนธรรมกลองสะบัดชัยแบบ
ประยุกตเ์พื่อเผยแพร่ ทั้งท่ีเป็นเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ  ภาพนิ่งและบันทึกภาพเคลื่อนไหวให้
ผูส้นใจไดศ้กึษาเพิ่มเติม นบัวา่เป็นการเปิดโอกาสใหค้รูค า กาไวยไ์ดแ้สดงบทบาท ในการถ่ายทอด
ภมูิปัญญาวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุตใ์นแบบท่ีตนคิดคน้ไวไ้ดต้ามเปา้หมายของครูค า 
กาไวยแ์ละสานศุิษยค์ือ ตอ้งการใหมี้คนรูจ้กักลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์มีบคุคลทั่วไปมารบัการ
ถ่ายทอด และไดอ้นรุกัษ์เพื่อใหว้ฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุตย์งัคงอยู่ไม่สญูหายไปไหน 
ท าใหค้นรุน่เก่าหลายกลุ่มเกิดความสมัพนัธอ์นัดีงาม เกิดเขา้ใจในความคิดท่ีเปลี่ยนแปลงการตี
กลองสะบดัชยั และครูค า กาไวยไ์ดท้  าหนา้ท่ีตามเปา้หมายจนวาระสดุทา้ยและเสียชีวิตในวนัท่ี 24 
กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2557  

การปรบัตวัตลอดเวลาของครู กาไวยแ์ละสานุศิษย ์กับการพฒันาตนเองทัง้
วฒันธรรมกลองสะบดัชัยแบบประยุกต ์และการด าเนินชีวิตใหเ้ป็นแบบอย่างในทุก ๆ ดา้น กับ
สภาพสังคมในห้วงเวลานั้น ๆ จนกลายมาเป็นแบบแผนท่ีส าคัญในการรักษา และฟ้ืนฟู
ศิลปวัฒนธรรมใหค้งอยู่ ดว้ยตอ้งการใหศ้ิษยก์ลุ่มวฒันธรรมกลองสะบัดชัยท่ีเพิ่มขึน้มากมาย 
รว่มกนักระตุน้ใหทุ้กคนในกลุ่มท าหนา้ท่ีในการอนรุกัษ์วฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุตใ์ห้
สืบไป 
 

3.ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมกลองสะบัดชัยแบบประยุกตท์ี่มีต่อ
ชุมชน (บ้านแพะขวาง อ าเภอหางดง จังหวัดชียงใหม่) พบว่า 

1.การเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุตท์ าใหช้มุชนเป็นท่ีรูจ้กัของ
สงัคมวงกวา้งมากขึน้ ครูค า กาไวยแ์ละสานศุิษยจ์ึงพฒันาบา้นใหเ้ป็นท่ีถ่ายทอดวฒันธรรมกลอง
สะบัดชัยแบบประยุกต์ ทางหน่วยงานรฐัและเอกชนเขา้มาศึกษาเรียนรูก้ารด ารงอยู่ของกลอง
สะบัดชัยแบบประยุกต ์คณะของครูค า กาไวยไ์ดร้บัเลือกเป็นตวัแทนของชุมชนไปน าเสนอการ
แสดงในท่ีตา่ง ๆ สว่นสถานศกึษาจดัท าโครงการน าครู อาจารย ์นิสติและนกัเรยีนมาเรยีน  

2.การเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุตท์ าใหเ้ศรษฐกิจของชมุชน
ดีขึน้ มีรายไดเ้พิ่มทัง้ในกลุม่วฒันธรรมกลองสะบดัชยัและในวงกวา้งของจงัหวดัเชียงใหม่ เม่ือการ
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แสดงกลองสะบดัชยัแบบประยกุตอ์อกสู่สายตาประชาชนในรูปแบบความบนัเทิงและเป็นท่ีสนใจ
ของนกัท่องเท่ียว สง่ผลใหมี้ผูว้่าจา้งไปแสดง เช่น ศนูยว์ฒันธรรมเชียงใหม่  ลดัดาแลนดจ์นถึงงาน
ระดบัประเทศ 

3.การเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์ท าใหป้ฏิสมัพนัธร์ะหว่าง
กลุ่มวฒัธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุตก์บัชมุชนบา้นแพะขวาง และสงัคมในวงกวา้งเป็นไปใน
ทางบวกท่ีกลองสะบัดชัยแบบประยุกต์สรา้งช่ือเสียงให้กับชุมชนเป็นท่ีรูจ้ักอย่างกว้างขวาง  
หน่วยงานราชการและเอกชนตา่งมอบรางวลัและประกาศเกียรติคณุในฐานะท่ีเป็นแหลง่เรยีนรูท้าง
วฒันธรรมศิลปะลา้นนามากมาย ดว้ยความภาคภมูิใจคนของชมุชนจึงไดน้  าภาพการแสดงกลอง
สะบัดชัยแบบประยุกต์มาจัดแสดงท่ีศาลาประชุมหมู่บ้านเพื่อเผยแพร่ และทางชุมชุนได้ท า
งบประมาณขอกบัทางหน่วยงานราชการเพื่อท าป้ายบอกทางเขา้ซอยเป็นรูปกลองสะบดัชยัแบบ
ประยกุตซ์ึ่งไดร้บัการสนบัสนุนเป็นอย่างดี อีกทัง้ช่ือของครูค า กาไวย์ และช่ือกลองสะบดัชยัแบบ
ประยกุตย์งัไดเ้ป็นสว่นหนึ่งในค าขวญัของอ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

4.การเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมกลองสะบดัชยัแบบประยกุตท์ าใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ความคิดกับกลุ่มท่ีเห็นต่าง ไดร้บัการต่อตา้นคดัคา้นในระยะตน้ตัง้แต่เม่ือครัง้ท่ีครูค า กาไวย ์ได้
รางวลัท่ี 1 จากการตีกลองแบบท่ีคิดคน้เองดว้ยลีลาท่ีสนุกสนานโลดโผน ใชศ้อก เข่า มาตีท่ีหนา้
กลองและจบการแสดงดว้ยท่าจระเขฟ้าดหาง (หลงัเทา้) ท าใหค้นในชมุชนหลายคนไม่เห็นดว้ย ถึง
ขนาดบางครัง้ไม่ยอมใหต้ีกลองลกัษณะนีใ้นกิจกรรมของชมุชน รวมถึงชุมชนอ่ืนท่ีขอใหห้ยดุการ
แสดงลกัษณะนี ้แต่นกัแสดงกลบัแสดงต่อมาเรื่อย ๆ เป็นเหตใุหเ้กิดการต่อว่าชุมชนท่ีไม่ควบคมุ
การแสดงจึงขอให้เรียกว่ากลองรุงรงั ต่อมาดว้ยผลงานท่ีผ่านมาถึงความมุ่งมั่นในการรกัษา
วฒันธรรมของชมุชน และการน าวฒันธรรมการตีกลองสะบดัชยัแบบประยกุตเ์ขา้รว่มกบักิจกรรม
ของชุมชุน รว่มถึงงานของภาครฐัและเอกชนมิไดข้าด เป็นท่ีประจกัษ์แก่ทุกคนท าใหห้ลายคนใน
ชมุชนน าลกูหลานมาเขา้รบัการถ่ายทอดการแสดงกลองสะบดัชยัแบบประยกุต ์เม่ือคนชมุชนเกิด
ความเขา้ใจก็สง่ผลใหเ้กิดความรว่มมือในในการรกัษา ถ่ายทอดและอนรุกัษว์ฒันธรรมกลองสะบดั
ชยัแบบประยกุต ์รว่มกนัพฒันาบา้นครูค า กาไวยท่ี์เป็นสถานท่ีในการถ่ายทอดอยูคู่ช่มุชนบา้นแพะ
ขวาง ต าบลน า้แพร ่อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

1.1 วฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินใด ๆ ก็ตามสามารถเป็นตวัเช่ือมโยงสู่สงัคมภายนอก
โดยอาศยัพึ่งพิงการขยายตวัทางสงัคม ชุมชนควรพยายามรวบรวมอตัลกัษณข์องชุมชนเพื่อเป็น
ประโยชนใ์นการเผยแพรเ่รียนรู ้ต่อไป ส่งเสรมิใหป้ราชญท่ี์มีความเช่ียวชาญเป็นผูถ้่ายทอดอย่าง
จรงิจงัและตอ่เน่ืองซึง่จะท าใหเ้กิดความเขา้ใจตอ่วฒันธรรมพืน้บา้น   

1.2 ใหชุ้มชนพยายามสืบคน้หาสิ่งท่ีเป็นจุดเด่น จุดดีของตวัเอง ชุมชนใดมีจุดแข็ง
หรอืเอกลกัษณป์ระจ าและควรมุ่งเนน้การปรบัเปลี่ยนพฒันาใหเ้หมาะสมเป็นท่ียอมรบักวา้งขวาง
ขึน้เพื่อการเผยแพรข่ยายวงกวา้งตอ่ไป  

1.3 หากจะมีการปรบัเปลี่ยนใด ๆ ในทางวฒันธรรมซึง่เป็นเรือ่งละเอียดออ่นจ าเป็นท่ี
จะตอ้งค านึงถึงการมีส่วนร่วม การยอมรบัและความเห็นชอบจากชุมชนส่วนใหญ่เป็นหลกัเพื่อ
สรา้งความเขา้ใจและการสนบัสนนุสูก่ารพฒันาท่ียั่งยืน  

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังตอ่ไป 
2.1 ควรมีการศึกษาเชิงลึกเพื่อสืบคน้ความเป็นมาของกลองสะบัดชัย เพื่อใหเ้กิด

ความแน่ชดั 
2.2 ควรมีการศกึษาวฒันธรรมกลองพืน้เมืองในจงัหวดัเชียงใหม่ถึงการเปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรมกลองในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการด ารงอยู่ของกลองพืน้เมืองจังหวัด
เชียงใหม่ 
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บญุชมุ วงคค์  าอา้ย.(2563: 8 มกราคม). สมัภาษณโ์ดย เนตรนภสิ พฒันเจรญิ. ท่ีวดัเอรณัฑวนั 
หมูบ่า้นแพะขวาง ต าบลน า้แพร ่อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม.่ 

ปัน ศรวีิขยั. (2563: 8 มกราคม). สมัภาษณโ์ดย เนตรนภสิ พฒันเจรญิ. ท่ีศนูยก์ารเรยีนรูบ้า้นกลอง
สะบดัชยัพอ่ครูค า กาไวย ์ศลิปินแห่งชาตปีิ 2535 บา้นเลขท่ี 125 หมู ่3  
หมูบ่า้นแพะขวาง ต าบลน า้แพร ่อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม.่ 

ไพรนิทร ์กาไวย.์ (2563: 8 มกราคม). สมัภาษณโ์ดย เนตรนภสิ พฒันเจรญิ. ท่ีศนูยก์ารเรยีนรูบ้า้น
กลองสะบดัชยัพอ่ครูค า กาไวย ์ศลิปินแห่งชาตปีิ 2535 บา้นเลขท่ี 125 หมู ่3  
หมูบ่า้นแพะขวาง ต าบล น า้แพร ่อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม.่ 

ร  าไพ เจรญิศลิป์. (2562: 8 มกราคม). สมัภาษณโ์ดย เนตรนภสิ พฒันเจรญิ. ท่ีบา้นเลขท่ี 49  
หมูท่ี่ 3 หมูบ่า้นแพะขวาง ต าบลน า้แพร ่อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม.่ 

ร  าจวน จกัษุแกว้. (2562: 8 มกราคม). สมัภาษณโ์ดย เนตรนภสิ พฒันเจรญิ. ท่ีบา้นเลขท่ี 35  
หมูท่ี่ 3 หมูบ่า้นแพะขวาง ต าบลน า้แพร ่อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม.่ 

วิภาวดี โปธา. (2563: 8 มกราคม). สมัภาษณโ์ดย เนตรนภสิ พฒันเจรญิ. ท่ีศนูยก์ารเรยีนรูเ้ศรษฐกิจ
พอเพียง หมูบ่า้นแพะขวาง ต าบลน า้แพร ่อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม.่ 

สภุาพ มว่งโมด. (2563: 8 มกราคม). สมัภาษณโ์ดย เนตรนภสิ พฒันเจรญิ. ท่ีโรงเรยีนบา้นหนองตอง 
บา้นหนองตอง ต าบลหนองตอง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม.่ 

สนั่น ธรรมธิ. (2563: 8 มกราคม). สมัภาษณโ์ดย เนตรนภสิ พฒันเจรญิ. ท่ีส  านกัสง่เสรมิ
ศิลปวฒันธรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม.่ 

อนสุรณ ์เจรญิศิลป์. (2562: 8 มกราคม). สมัภาษณโ์ดย เนตรนภสิ พฒันเจรญิ. ท่ีบา้นเลขท่ี 49 หมูท่ี่ 
3 หมูบ่า้นแพะขวาง ต าบลน า้แพร ่อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม.่ 

ธนวตัร ราชวงั. (2563: 10 มกราคม). สมัภาษณโ์ดย เนตรนภสิ พฒันเจรญิ. ท่ีวดัสวา่งเพชร (หนอง
ปลามนั) เลขท่ี 100 ม.2 ซอย.บา้นหนองปลามนั ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่รมิ จงัหวดั
เชียงใหม.่ 

บญุชมุ วงคค์  าอา้ย.(2562: 30 เมษายน). สมัภาษณโ์ดย เนตรนภสิ พฒันเจรญิ. ท่ีศนูยก์ารเรยีนรู ้
บา้นกลองสะบดัชยัพอ่ครูค า กาไวย ์ศลิปินแห่งชาตปีิ 2535บา้นเลขท่ี 125 หมู ่3 หมูบ่า้น
แพะขวาง ต าบลน า้แพร ่อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม.่ 

ร  าไพ เจรญิศลิป์. (2563: 30 เมษายน). สมัภาษณโ์ดย เนตรนภสิ พฒันเจรญิ. ท่ีบา้นเลขท่ี 49  
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หมูท่ี่ 3 หมูบ่า้นแพะขวาง ต าบลน า้แพร ่อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม.่ 
ร  าจวน จกัษุแกว้. (2563: 30 เมษายน). สมัภาษณโ์ดย เนตรนภิส พฒันเจรญิ. ท่ีบา้นเลขท่ี 35  

หมูท่ี่ 3 หมูบ่า้นแพะขวาง ต าบลน า้แพร ่อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม.่ 
วิภาวดี โปธา. (2562: 30 เมษายน). สมัภาษณโ์ดย เนตรนภสิ พฒันเจรญิ. ท่ีศนูยก์ารเรยีนรูบ้า้น

กลองสะบดัชยัพอ่ครูค า กาไวย ์ศลิปินแห่งชาตปีิ 2535 บา้นเลขท่ี 125 หมู ่3  
หมูบ่า้นแพะขวาง ต าบลน า้ แพร ่อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม.่ 

สมภพ เพ็ญจนัทร.์ (2562: 30 เมษายน). สมัภาษณโ์ดย เนตรนภสิ พฒันเจรญิ.  
ท่ีสถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์  

อนสุรณ ์เจรญิศิลป์. (2563: 30 เมษายน). สมัภาษณโ์ดย เนตรนภสิ พฒันเจรญิ.  
ท่ีบา้นเลขท่ี 49 หมูท่ี่ 3 หมูบ่า้นแพะขวาง ต าบลน า้แพร ่อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม.่ 

ป๋ันแกว้  ติปิน. (2563: 1 พฤษภาคม). สมัภาษณโ์ดย เนตรนภสิ พฒันเจรญิ. ท่ีวดัเอรณัฑวนั   
หมูบ่า้นแพะ 

ปัน ศรวีิขยั. (2563: 1 พฤษภาคม). สมัภาษณโ์ดย เนตรนภสิ พฒันเจรญิ. ท่ีวดัเอรณัฑวนั หมูบ่า้น
แพะขวาง ต าบลน า้แพร ่อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหมปั่น ศรวีิขยั. (2563: 2 พฤษภาคม). 
สมัภาษณโ์ดย เนตรนภิส พฒันเจรญิ. ท่ีวดัเอรณัฑวนั หมูบ่า้นแพะขวาง ต าบลน า้แพร ่
อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม.่ 

พนัธการ สมวงศ.์ (2562: 1 พฤษภาคม). สมัภาษณโ์ดย เนตรนภสิ พฒันเจรญิ. ท่ีสถาบนับณัฑิต
พฒันศลิป์ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม.่ 

บญุชมุ วงคค์  าอา้ย.(2563: 2 พฤษภาคม). สมัภาษณโ์ดย เนตรนภสิ พฒันเจรญิ. ท่ีวดัเอรณัฑวนั 
หมูบ่า้นแพะขวาง ต าบลน า้แพร ่อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม.่ 

ป๋ันแกว้  ติปิน. (2563: 2 พฤษภาคม). สมัภาษณโ์ดย เนตรนภสิ พฒันเจรญิ. ท่ีวดัเอรณัฑวนั หมูบ่า้น
แพะ 

สาธิต แสนยวง. (2562: 2 พฤษภาคม). สมัภาษณโ์ดย เนตรนภสิ พฒันเจรญิ. ท่ีวดัเอรณัฑวนั 
หมูบ่า้นแพะขวาง ต าบลน า้แพร ่อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม.่ 

แกว้ ใจแล. (2562: 27 กนัยายน). สมัภาษณโ์ดย เนตรนภสิ พฒันเจรญิ. ท่ีศนูยก์ารเรยีนรูบ้า้นกลอง
สะบดั 

ป๋ันแกว้  ติปิน. (2562: 27 กนัยายน). สมัภาษณโ์ดย เนตรนภสิ พฒันเจรญิ. ท่ีศนูยก์ารเรยีนรูบ้า้น
กลองสะบดัชยัพอ่ครูค า กาไวย ์ศลิปินแห่งชาตปีิ 2535บา้นเลขท่ี 125 หมู ่3  
หมูบ่า้นแพะขวาง ต าบลน า้แพร ่อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม.่ 
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ปัน ศรวีิขยั. (2562: 27 กนัยายน). สมัภาษณโ์ดย เนตรนภสิ พฒันเจรญิ. ท่ีศนูยก์ารเรยีนรูบ้า้นกลอง
สะบดัชยัพอ่ครูค า กาไวย ์ศลิปินแห่งชาตปีิ 2535 บา้นเลขท่ี 125 หมู ่3  
หมูบ่า้นแพะขวาง ต าบลน า้แพร ่อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม.่ 

สาธิต แสนยวง. (2562: 27 กนัยายน). สมัภาษณโ์ดย เนตรนภสิ พฒันเจรญิ. ท่ีศนูยก์ารเรยีนรูบ้า้น
กลองสะบดัชยัพอ่ครูค า กาไวย ์ศลิปินแห่งชาตปีิ 2535 บา้นเลขท่ี 125 หมู ่3  
หมูบ่า้นแพะขวาง ต าบลน า้แพร ่อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม.่ 

พรรณปพร  หน่อตุน่. (2562: 28 กนัยายน). สมัภาษณโ์ดย เนตรนภสิ พฒันเจรญิ. ท่ีศนูยก์ารเรยีนรู ้
บา้นกลองสะบดัชยัพอ่ครูค า กาไวย ์ศลิปินแห่งชาตปีิ 2535 บา้นเลขท่ี 125 หมู ่3 หมูบ่า้น
แพะขวาง ต าบลน า้แพร ่อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม.่ 

ไพรนิทร ์กาไวย.์ (2562: 28กนัยายน). สมัภาษณโ์ดย เนตรนภสิ พฒันเจรญิ. ท่ีศนูยก์ารเรยีนรูบ้า้น
กลองสะบดัชยัพอ่ครูค า กาไวย ์ศลิปินแห่งชาตปีิ 2535 บา้นเลขท่ี 125 หมู ่3  
หมูบ่า้นแพะขวาง ต าบลน า้แพร ่อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม.่ 

ไพรนิทร ์กาไวย.์ (2562: 12 ตลุาคม). สมัภาษณโ์ดยนางสาวเนตรนภสิ พฒันเจรญิ. ท่ีศนูยก์ารเรยีนรู ้
บา้นกลองสะบดัชยัพอ่ครูค า กาไวย ์ศลิปินแห่งชาตปีิ 2535 บา้นเลขท่ี 125 หมู ่3 หมูบ่า้น
แพะขวาง ต าบลน า้แพร ่อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม.่ 

ไพรนิทร ์กาไวย.์ (2562:12 ตลุาคม). สมัภาษณโ์ดย เนตรนภสิ พฒันเจรญิ. ท่ีศนูยก์ารเรยีนรูบ้า้น
กลองสะบดัชยัพอ่ครูค า กาไวย ์ศลิปินแห่งชาตปีิ 2535 บา้นเลขท่ี 125 หมู ่3  
หมูบ่า้นแพะขวาง ต าบลน า้ แพร ่อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม.่ 

รุง่นภา มนูอิน. (2562: 12 ตลุาคม). สมัภาษณโ์ดย เนตรนภสิ พฒันเจรญิ. ท่ีบา้นเลขท่ี 358 ม.5 
บา้นสนัคะยอม อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม.่ 

จนัทร ์แกว้จิโน. (2562: 13 ตลุาคม). สมัภาษณโ์ดย เนตรนภสิ พฒันเจรญิ. ท่ี 508 หมู ่3  
ต าบลขีเ้หลก็ อ าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชียงใหม.่ 

จนัทร ์แกว้จิโณ. (2563: 9 ธนัวาคม). สมัภาษณโ์ดย เนตรนภสิ พฒันเจรญิ. ท่ีบา้นเลขท่ี 508  
หมู ่3 ต าบลขีเ้หลก็ อ าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชียงใหม.่ 

สมพงษ ์ปลกูงา. (2563: 9 ธนัวาคม). สมัภาษณโ์ดย เนตรนภสิ พฒันเจรญิ. ท่ีโรงเรยีนเทศบาล
ประชาคมสรา้งสรรค ์อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม.่ 
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ภาคผนวก ก 
เคร่ืองมือรวบรวมข้อมูล 

- แบบสอบถามเพือ่การวิจยั เร่ือง การศึกษาวัฒนธรรมกลองสะบัด :  
กรณีศึกษา ครูค า กาไวย ์
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แบบสอบถามเพือ่การวิจยั 
เร่ือง การศึกษาวัฒนธรรมกลองสะบัด : กรณีศึกษา ครูค า กาไวย ์

……………………………………………………………………………………………… 

ค าชีแ้จง  
1. แบบสมัภาษณนี์มี้จุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาวฒันธรรมกลองสะบดั : กรณีศึกษา ครูค า กา

ไวย ์ใชส้มัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญและผูท่ี้มีสว่นรว่มดา้นวฒันธรรมกลองสะบดัชยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 
2. แบบสมัภาษณฉ์บบันี ้แบง่ออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 แบบสมัภาษณเ์ก่ียวกบัขอ้มลูทั่วไป 
ตอนท่ี 2 แบบสมัภาษณเ์ก่ียวกบัปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงของวฒันธรรมกลอง

สะบดัชยั 
ตอนท่ี 3 แบบสมัภาษณเ์พิ่มเติมเก่ียวกบัผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงกลองสะบดัชยัท่ี

มีตอ่ชมุชน 
3. แบบสอบถามฉบบันีใ้ชส้  าหรบัการศึกษาวิจัยเท่านั้น  การตอบแบบสมัภาษณ์นีจ้ะไม่มี

ผลกระทบต่อท่านแต่อย่างใด แต่จะเป็นประโยชนใ์นเก็บรวบรวมขอ้มลูดา้นการศึกษาวฒันธรรม
กลองสะบดัชยั : กรณีศกึษา ครูค า กาไวย ์ 

 
ตอนที ่1 แบบสัมภาษณเ์กี่ยวกับข้อมูลทั่วไป 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครือ่งหมาย √ ลงในช่อง (   ) ท่ีตรงกบัสภาพเป็นจรงิของท่าน 

1. เพศ   (   ) หญิง  (   ) ชาย 
2. อาย ุ (   ) 20 – 30 ปี  (   ) 31 – 40 ปี  (   ) 41 – 50 ปี 

(   ) มากกวา่  50 ปีขึน้ไป 
3. ระดบัการศกึษา (   ) ต  ่ากวา่ปรญิญาตร ี  (   ) ปรญิญาตร ี  

(   ) ปรญิญาโท    (   ) ปรญิญาเอก 
4. อาชีพ   (   ) รบัราชการ/รฐัสาหกิจ  (   ) พนกังานมหาวิทยาลยั   (   ) พนกังานบรษัิท  

             (   ) ลกูจา้งประจ า    (   ) ลกูจา้งชั่วคราว          (   ) นกัเรยีน/นกัศกึษา   
             (   ) คา้ขาย/อาชีพอิสระ    (   ) รบัจา้ง                 (   ) เกษตรกร/ประมง 
 (   ) อ่ืนๆ........................................................  

5. สถานะ (   ) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวฒันธรรมกลองสะบดัชยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 

(   ) ผูท่ี้มีสว่นรว่มดา้นวฒันธรรมกลองสะบดัชยัในจงัหวดัเชียงใหม่ 
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ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณเ์กี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมกลอง
สะบัดชัย 
ค าชีแ้จง ใหท้  าเครือ่งหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกบัความคดิเห็นของท่านมากท่ีสดุ 
เกณฑก์ารแสดงความคดิเห็น 

5 หมายถึง  สอดคลอ้งในระดบัมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง  สอดคลอ้งในระดบัมาก 
3 หมายถึง  สอดคลอ้งในระดบัปานกลาง  
2 หมายถึง  สอดคลอ้งในระดบันอ้ย 
1 หมายถึง  สอดคลอ้งในระดบันอ้ยท่ีสดุ  

 
ข้อ รายการ ระดับความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 
1. ปัจจัยดา้นสังคม 
1.1 การรับวัฒนธรรมทางตะวันตกเข้ามามี

บทบาทในกลุม่สงัคม 
     

1.2 การผสมผสานวัฒนธรรมเดิมท่ีมีเข้ากับ
วฒันธรรมใหม ่

     

1.3 การเปลี่ยนแปลงเรือ่งขนาดและการกระจาย
ตวัของประชากรในกลุม่สงัคม 

     

1.4 สงัคมท่ีมีการแข่งขนั ส่งผลใหโ้ครงสรา้งทาง
กลุม่สงัคมเปลี่ยนแปลง 

     

1.5 การเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมทาง
ภูมิศาสตร ์และลกัษณะของพืน้ท่ีของกลุ่ม
สงัคม เป็นปัจจยัก าหนดการจดัระเบียบ 

     

1.6 ความเจริญก้าวทางเทคโนโลยีท่ีเข้ามามี
อิทธิพลในการด าเนินชีวิตของกลุม่ประชากร 

     

1.7 ความตอ้งการรบัรูส้ิ่งใหม่ๆ ของสมาชิกใน
กลุม่สงัคม 

     

1.8 ระบบการปกครองเกิดการเปลี่ยนแปลง      
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ข้อ รายการ ระดับความคดิเหน็ 
5 4 3 2 1 

ส่ ง ผ ล ให้ ข น บ ธ ร รม เนี ย ม ป ระ เพ ณี
ปรบัเปลี่ยนโครงสรา้ง 

1.9 ก า ร ส ร้ า ง ร ะ บ บ ก า ร เ รี ย น รู ้ ท า ง
ศิลปวฒันธรรมใหมี้ความสอดคลอ้งกับยุค
สมยั ท าใหศ้ิลปวฒันธรรมเดิมเริม่จางหาย 

     

1.10 การโยกยา้ยถ่ินฐานของประชากรจากกลุ่ม
สงัคมหนึ่งไปอีกกลุม่สงัคม 

     

2. ปัจจัยดา้นเศรษฐกิจ 
2.1 การขยายตวัของอตัราการน าเขา้สินคา้จาก

วฒันธรรมตะวนัตก ของไทยสงูมากขึน้ 
     

2.2 การขยายตัวทางอุตสาหกรรม เกิดโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีน าทรัพยากรต่างๆ และ
รวมถึงทรพัยากรดา้นบคุคลของประเทศ 

     

2.3 การใชก้ลุยุทธทางศิลปวัฒนธรรมมาใชใ้น
การการเร่งพัฒ นาเศรษฐกิจด้านการ
ท่องเที่ยว  

     

2.4 นโยบายทางเศรษฐกิจทุนนิยม สรา้งการ
เปลี่ยนแปลงทางโครงสรา้งดา้นวฒันธรรม
ของกลุม่สงัคม 

     

2.5 กลุ่มสังคมรุ่นใหม่ หันไปเห็นความส าคัญ
ทางวตัถุ และความเป็นปัจเจกบุคคลส่งผล
ใหส้งัคมมีความซบัซอ้นทางเศรษฐกิจและ
สงัคมเพิ่มขึน้ 

     

2.6 การเน้นในเรื่องอุตสาหกรรม ท าให้เมืองมี
ป ระ ช า ก ร เพิ่ ม ขึ ้น อ ย่ า ง ร ว ด เร็ ว  อั น
เน่ืองมาจากการเคลื่อนยา้ยของประชากร 
จากภายนอกเขา้มา 
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ข้อ รายการ ระดับความคดิเหน็ 
5 4 3 2 1 

2.7 เม่ือสังคมและชุมชนมีการขยายตัวอย่าง
ขวางขวางผูค้นหนัไปสนใจเศรษฐกิจมากขึน้ 
เกิดการแขง่ขนัท าใหเ้กิดการหลงลืมกิจกรรม
ดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

     

2.8 การเปลี่ยนแปลงจากสงัคมเกษตรกรรม มา
เป็นสงัคมอตุสาหกรรม ส่งผลท าใหเ้กิดการ
แข่งขนักนัสงู  

     

2.9 ค ว าม เจ ริญ ใน ด้ า น ก า รสื่ อ ส า รก า ร
คมมนาคมส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยน
วฒันธรรมจากสงัคมอ่ืน  

     

2.10 การมองเห็นประโยชนแ์ละความจ าเป็นของ
สิ่งนัน้ๆ ท าใหร้บัเอาวฒันธรรมนัน้ๆ มาใชใ้น
การด าเนินชีวิต 

     

3. ปัจจัยดา้นบุคคล (ผู้ถ่ายทอด) 
3.1 ค่านิยมทางวฒันธรรมเปลี่ยนแปลงไปตาม

ความตอ้งการทางวตัถุและ การเป็นปัจเจก
บคุคล  

     

3.2 การพฒันาการความรูแ้ละเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติ
ความเช่ือแบบเดิมหนัไปนิยมแบบใหมห่รอืมี
ความนิยมกบักระแสสงัคมใหม่ๆ   

     

3.3 ก า ร เพิ่ ม ข อ งป ระ ช า ก ร มี ส่ ว น ท า ให้
สภาพแวดลอ้ม สภาพจิตใจ ความเช่ือ และ
ทัศนคติเปลี่ยนแปลงไป วัฒนธรรมจึงตอ้ง
เปลี่ยนแปลงปรบัปรุงเพื่อใหเ้กิดสอดคลอ้ง
ตามไปดว้ย 

     

3.4 ปั จ จุ บั น สั ง ค ม ไท ย มี ก า รแ ข่ ง ขั น กั น      
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ข้อ รายการ ระดับความคดิเหน็ 
5 4 3 2 1 

ตลอดเวลา การจะพาตนเองให้รอดจาก
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสังคมได้ จ าเป็นต้องมี
ความรูค้วามสามารถท่ีโดดเด่นจึงเป็นสิ่งท่ี
คน ไทย ในสังคม ปั จจุบัน ต้อ ง มี ค วาม
พยายามในการศึกษาหาความรูใ้หม่ๆ อยู่
เสมอ 

3.5 ความเจริญทางเทคโนโลยีท่ีเขา้มา เช่นการ
พิมพ ์วิทยุ โทรทัศน ์นับเป็นสื่ออนัส าคญัท่ี
ท าใหช้มุชนไดร้บัข่าวสารเรือ่งราวตา่ง ๆ เกิด
ก า ร เรีย น รู ้  ย อ ม รับ แ ล ะป รับ เป ลี่ ย น
วัฒนธรรมท้องถ่ิน ซึ่ งอาจส่งผลถึงการ
เปลี่ยนแปลงของรากฐานวัฒนธรรมและ
ประเพณีดัง้เดมิ 

     

3.6 การเรียนรูท้างศิลปวฒันธรรมและประเพณี
ท้องถ่ินของบุคคล (ผู้ถ่ายทอด) หลายยุค
หลายสมยั การถ่ายทอดจึงอาจเกิดการปรุง
แตง่และเพิ่มเตมิเขา้ไปโดยไม่รูต้วั 

     

3.7 ไม่ ได้ศึกษาเก่ียวกับวัฒนธรรมท้องถ่ิน
ดัง้เดิมของตน ท าใหย้ากต่อการปฏิบตัิและ
ขาดความกลา้ในการปฏิบตัิตามวฒันธรรม  

     

3.8 การหลั่งไหลเขา้มาของวฒันธรรมตะวนัตก 
หรอืวฒันธรรมสมยัใหม่ ซึ่งเป็นวฒันธรรมท่ี
เรียบง่าย ไม่สลบัซบัซอ้น ส่งผลใหเ้กิดการ
เรยีนรูแ้ละรบัวฒันธรรมตะวนัตก 

     

3.9 เม่ือความคิด ความเช่ือ และค่านิยมของ
สมาชิกในสังคมเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้
วฒันธรรมนัน้ๆ เปลี่ยนแปลงตามไปดว้ย 
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ข้อ รายการ ระดับความคดิเหน็ 
5 4 3 2 1 

3.10 การพัฒนาประเทศใหเ้จริญรุ่งเรืองมากขึน้ 
ดว้ยเหตนีุจ้ึงท าใหค้า่นิยมตลอดจนประเพณี
วัฒนธรรมของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาพของสงัคมไทยดว้ย 

     

 
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

..……………………………………………………………………………………………………… 

 

ตอนที ่3 แบบสัมภาษณเ์พิ่มเตมิเกี่ยวกับผลกระทบของการเปล่ียนแปลงกลองสะบัดชัยที่
มีต่อชุมชน 
ค าชีแ้จง กรุณาตอบทกุค าถาม เพื่อเป็นประโยชนใ์นการศกึษาขอ้มลู 

1. การตีกลองสะบดัชยั มีการเปลี่ยนแปลงไปอยา่งไรบา้ง 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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การปรบักลองสะบดัชยั มีการเปลี่ยนแปลงไปอยา่งไรบา้ง 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

การใชก้ลองสะบดัชยั มีการเปลี่ยนแปลงไปอยา่งไรบา้ง 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงกลองสะบดัชยัท่ีมีต่อชุมชน ส่งผลใหรู้ปแบบความรูเ้ปลี่ยนแปลง
อยา่งไร   
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงกลองสะบดัชยัท่ีมีตอ่ชมุชน สง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทางดา้น

ทกัษะอยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงกลองสะบดัชยัท่ีมีต่อชมุชน ส่งผลกระทบใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง
ทางดา้นทศันคติ ความคดิ ความเช่ืออยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………….......................................................................................................................  
 

ลงช่ือ........................................................................... 
(.................................................................................) 
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ภาคผนวก ข 
- รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ิ  
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รายช่ือผูท้รงคณุวฒุิท่ีตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือ 
1. ผศ.ดร.ชีวนั เขียววิจิจร 
2. ผศ.ดร.เทพิกา รอดสการ 
3. ผศ.ดร.สรุศกัดิ ์จ  านงคส์าร 

 
ผลการตรวจสอบความเท่ียงของเครือ่งมือ (IOC) 
 
ตารางคา่ดชันีความสอดคลอ้ง 

ข้อ รายการ 
ค่าความคิดเหน็ของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ ค่า IOC แปลผล 

1 2 3 
1. ปัจจัยดา้นสังคม 

1.1 
การรบัวฒันธรรมทางตะวนัตกเขา้มามี
บทบาทในกลุม่สงัคม 

0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้

1.2 
การผสมผสานวฒันธรรมเดมิท่ีมีเขา้กบั
วฒันธรรมใหม ่

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

1.3 
การเปลี่ยนแปลงเรือ่งขนาดและการ
กระจายตวัของประชากรในกลุม่สงัคม 

1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้

1.4 
สงัคมท่ีมีการแข่งขนั สง่ผลใหโ้ครงสรา้ง
ทางกลุม่สงัคมเปลี่ยนแปลง 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

1.5 

การเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดลอ้มทาง
ภมูิศาสตร ์และลกัษณะของพืน้ท่ีของ
กลุม่สงัคม เป็นปัจจยัก าหนดการจดั
ระเบียบ 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

1.6 
ความเจรญิกา้วทางเทคโนโลยีท่ีเขา้มามี
อิทธิพลในการด าเนินชีวิตของกลุม่
ประชากร 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อ รายการ 
ค่าความคิดเหน็ของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ ค่า IOC แปลผล 

1 2 3 

1.7 
ความตอ้งการรบัรูส้ิ่งใหม่ๆ  ของสมาชิก
ในกลุม่สงัคม 

1 1 0 0.67 ใชไ้ด ้

1.8 
ระบบการปกครองเกิดการเปลี่ยนแปลง 
สง่ผลใหข้นบธรรมเนียมประเพณี
ปรบัเปลี่ยนโครงสรา้ง 

0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้

1.9 

การสรา้งระบบการเรยีนรูท้าง
ศิลปวฒันธรรมใหมี้ความสอดคลอ้งกบั
ยคุสมยั ท าใหศ้ิลปวฒันธรรมเดมิเริม่จาง
หาย 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

1.1
0 

การโยกยา้ยถ่ินฐานของประชากรจาก
กลุม่สงัคมหนึง่ไปอีกกลุม่สงัคม 

1 1 0 0.67 ใชไ้ด ้

2. ปัจจัยดา้นเศรษฐกิจ 

2.1 
การขยายตวัของอตัราการน าเขา้สนิคา้
จากวฒันธรรมตะวนัตก ของไทยสงูมาก
ขึน้ 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

2.2 

การขยายตวัทางอตุสาหกรรม เกิด
โรงงานอตุสาหกรรมท่ีน าทรพัยากรตา่งๆ 
และรวมถึงทรพัยากรดา้นบคุคลของ
ประเทศ 

1 1 0 0.67 ใชไ้ด ้

2.3 
การใชก้ลยุทุธทางศิลปวฒันธรรมมาใช้
ในการการเรง่พฒันาเศรษฐกิจดา้นการ
ท่องเท่ียว 

0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้

2.4 
นโยบายทางเศรษฐกิจทนุนิยม สรา้งการ
เปลี่ยนแปลงทางโครงสรา้งดา้น
วฒันธรรมของกลุม่สงัคม 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อ รายการ 
ค่าความคิดเหน็ของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ ค่า IOC แปลผล 

1 2 3 

2.6 

การเนน้ในเรือ่งอตุสาหกรรม ท าใหเ้มือง
มีประชากรเพิ่มขึน้อยา่งรวดเรว็ อนั
เน่ืองมาจากการเคลื่อนยา้ยของ
ประชากร จากภายนอกเขา้มา 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

2.7 

เม่ือสงัคมและชมุชนมีการขยายตวัอยา่ง
ขวางขวางผูค้นหนัไปสนใจเศรษฐกิจมาก
ขึน้ เกิดการแข่งขนัท าใหเ้กิดการหลงลืม
กิจกรรมดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

2.8 
การเปลี่ยนแปลงจากสงัคมเกษตรกรรม 
มาเป็นสงัคมอตุสาหกรรม สง่ผลท าให้
เกิดการแขง่ขนักนัสงู 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

2.9 
ความเจรญิในดา้นการสื่อสารการ
คมมนาคมสง่ผลใหเ้กิดการแลกเปลี่ยน
วฒันธรรมจากสงัคมอ่ืน 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

2.1
0 

การมองเห็นประโยชนแ์ละความจ าเป็น
ของสิ่งนัน้ๆ ท าใหร้บัเอาวฒันธรรมนัน้ๆ 
มาใชใ้นการด าเนินชีวิต 

0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้

3. ปัจจยัดา้นบุคคล (ผู้ถ่ายทอด) 

3.1 
คา่นิยมทางวฒันธรรมเปลี่ยนแปลงไป
ตามความตอ้งการทางวตัถแุละ การเป็น
ปัจเจกบคุคล 

0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้

3.2 

การพฒันาการความรูแ้ละเทคโนโลยีใหม ่
ๆ ท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทางทศันคติ
ความเช่ือแบบเดิมหนัไปนิยมแบบใหม่
หรอืมีความนิยมกบักระแสสงัคมใหม่ๆ  

1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้
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ข้อ รายการ 
ค่าความคิดเหน็ของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ ค่า IOC แปลผล 

1 2 3 

3.3 

การเพิ่มของประชากรมีสว่นท าให้
สภาพแวดลอ้ม สภาพจิตใจ ความเช่ือ 
และทศันคติเปลี่ยนแปลงไป วฒันธรรม
จงึตอ้งเปลี่ยนแปลงปรบัปรุงเพ่ือใหเ้กิด
สอดคลอ้งตามไปดว้ย 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

3.4 

ปัจจบุนัสงัคมไทยมีการแขง่ขนักนั
ตลอดเวลา การจะพาตนเองใหร้อดจาก
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสงัคมได ้จ าเป็นตอ้งมี
ความรูค้วามสามารถท่ีโดดเดน่จงึเป็นสิ่ง
ท่ีคนไทยในสงัคมปัจจบุนัตอ้งมีความ
พยายามในการศกึษาหาความรูใ้หม่ๆ  
อยูเ่สมอ 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

3.5 

ความเจรญิทางเทคโนโลยีท่ีเขา้มา เช่น
การพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน ์นบัเป็นสื่ออนั
ส าคญัท่ีท าใหช้มุชนไดร้บัข่าวสาร
เรือ่งราวตา่ง ๆ เกิดการเรยีนรู ้ยอมรบั
และปรบัเปลี่ยนวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ซึง่
อาจสง่ผลถึงการเปลี่ยนแปลงของ
รากฐานวฒันธรรมและประเพณีดัง้เดมิ 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อ รายการ 
ค่าความคิดเหน็ของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ ค่า IOC แปลผล 

1 2 3 

3.6 

การเรยีนรูท้างศลิปวฒันธรรมและ
ประเพณีทอ้งถ่ินของบคุคล (ผูถ้่ายทอด) 
หลายยคุหลายสมยั การถ่ายทอดจึงอาจ
เกิดการปรุงแตง่และเพิ่มเติมเขา้ไปโดย
ไม่รูต้วั 

1 1 0 0.67 ใชไ้ด ้

3.7 

ไม่ไดศ้กึษาเก่ียวกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
ดัง้เดมิของตน ท าใหย้ากตอ่การปฏิบตัิ
และขาดความกลา้ในการปฏบิตัิตาม
วฒันธรรม 

0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้

3.8 

การหลั่งไหลเขา้มาของวฒันธรรม
ตะวนัตก หรอืวฒันธรรมสมยัใหม ่ซึง่เป็น
วฒันธรรมท่ีเรยีบง่าย ไมส่ลบัซบัซอ้น 
สง่ผลใหเ้กิดการเรยีนรูแ้ละรบัวฒันธรรม
ตะวนัตก 

1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้

3.9 
เม่ือความคดิ ความเช่ือ และคา่นิยมของ
สมาชิกในสงัคมเปลี่ยนแปลงไป สง่ผลให้
วฒันธรรมนัน้ๆ เปลี่ยนแปลงตามไปดว้ย 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

3.1
0 

การพฒันาประเทศใหเ้จรญิรุง่เรอืงมาก
ขึน้ ดว้ยเหตนีุจ้งึท าใหค้า่นิยมตลอดจน
ประเพณีวฒันธรรมของสงัคมไทย
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสงัคมไทย
ดว้ย 

1 1 0 0.67 ใชไ้ด ้
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