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บทคดั ย่อภาษาไทย  

ช่ือเรื่อง การพฒันาตน้แบบผลิตภณัฑต์กแต่งบา้นจากอตัลกัษณก์ลองไทย 
ผูว้จิยั สรยทุธ พิรยิพล 
ปรญิญา ศลิปกรรมศาสตรมหาบณัฑติ 
ปีการศกึษา 2562 
อาจารยท่ี์ปรกึษา อาจารย ์ดร. ยศไกร ไทรทอง  

  
งานวิจยันีมี้วตัถุประสงค  ์1) เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์กลองไทย 2) เพ่ือศกึษาศกึษาสไตลก์ารตกแต่งบา้นท่ี

ไดร้บัความนิยมในปัจจุบนั และ 3) เพ่ือออกแบบผลิตภณัฑต์กแต่งบา้นจากอตัลักษณ์กลองไทย โดยงานวิจยันีเ้ป็นการ
วิจัยแบบผสมผสานทัง้การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูว้ิจัยด  าเนินการวิจัยดว้ยการทบทวนวรรณกรรม 
(Literature Review) และการลงพืน้ท่ี (Observation) ซึ่งพืน้ท่ีวิจัยคือหมู่บา้นกลอง จังหวดัอ่างทอง กลุ่มตัวอย่างคือ
กลองไทยภาคกลาง ไดแ้ก่ กลองทดั กลองชาตรี กลองสองหนา้ ตะโพน โทนร  ามะนา กลองยาว กลองแขก และกลอง
มลายู โดยเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัมี 2 อย่าง คือ 1) การสนทนาลกัษณะกลุ่ม (Focus Group) และ 2) การประเมินโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ (Questionnaire) น าไปสู่ตน้แบบผลิตภณัฑต์กแต่งบา้นจากอตัลกัษณก์ลองไทย  จ านวน 1 ชุด ประกอบดว้ย 
โต๊ะขา้ง โคมไฟ และแทน่วางโทรศพัท ์ 

ผลการวิจัยพบว่ากลองไทยนอกจากเป็นเครื่องดนตรีท่ีใช้ในการละเล่นแล้ว ยังพิจารณาได้ว่าเป็น
ผลิตภณัฑท่ี์มีอตัลักษณ์ทัง้ท่ีเป็นรูปธรรม (Tangible) และนามธรรม (Intangible) จากการสนทนาลกัษณะกลุ่ม (Focus 
Group) ซึ่งประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญในสาขาท่ีเก่ียวข้อง ไดแ้ก่ ผู้เช่ียวชาญดา้นอัตลักษณ์ไทย ผู้เช่ียวชาญด้านการ
ออกแบบผลิตภณัฑ ์และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบส่ือสาร ผูเ้ช่ียวชาญต่างเห็นพอ้งกนัว่า 1) องคป์ระกอบศลิป์ ไดแ้ก่ 
เสน้สาย ทรง ลวดลาย 2) ไม ้9 ชนิด ไดแ้ก่ ชิงชนั ประดู่ กา้มป ูจามจรุี มะม่วง ขนนุ สะเดา กระถิ นณรงค ์สกั  3) หนงั 8 
ชนิด ไดแ้ก่ หนังวัว หนังควาย หนังแพะ หนังแกะ หนังม้า หนังหมี หนังเสือ หนังงู  4) การขึง 3 รูปแบบ 5) การขัด 1 
รูปแบบ 6) หมดุโลหะ และ 7) ความเช่ือ เหล่านีค้ือสิ่งที่พิจารณาวา่เป็นอตัลกัษณก์ลองไทย 

องคค์วามรูจ้ากการวิจัยในครัง้นี ้ ไดม้าซึ่งข้อค้นพบท่ีน่าสนใจว่าอัตลักษณ์กลองไทยคือภูมิปัญญา 
(ขั้นตอนในการท ากลอง) และวิถีชีวิต (การใช้งานกลองในบริบทต่างๆ) ความหลักแหลมในการใช้สอยทรพัยากรใน
ทอ้งถิ่น (ไม้และหนัง) เพ่ือสรา้งสรรคเ์ป็นผลิตภัณฑ์ท่ีในการละเล่นตามขนบธรรมเนียมประเพณี กลองไทยมีความ
เก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบัศิลปะวฒันธรรมและประวตัิศาสตรช์าตอิย่างมีนยัส าคญั ผูว้จิยัเช่ืออย่างยิ่งว่างานวิจยันีจ้ะสามารถ
เผยแพร่ขอ้มูลอันเป็นประโยชนท่ี์สามารถต่อยอดทัง้ในเชิงวิชาการและในเชิงพาณิชย ์นอกจากนีย้ังน าเสนอความคิด
สรา้งสรรคใ์หม่ๆในอุตสาหกรรมไม้และหนังสัตว ์ตลอดจนอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ให้สอดคล้องกับนโยบาย “เศรษฐกิจ
สรา้งสรรค”์ ซึง่เป็นปัจจยัสนบัสนนุตอ่อตุสาหกรรรมไทย 

 
ค าส าคญั : กลองไทย อตัลกัษณ ์การพฒันาตน้แบบผลิตภณัฑต์กแตง่บา้น 
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The objective of this research is 1)  to study the Thai drum identity 2)  to study the popular 

trend of home decoration style and 3) to design a set of decoration products from the Thai drum identity. This 
research is a combination of quantitative research and qualitative research. The research conducted by the 
Literature Review and Observation.  The research area is the Drum village in Ang Thong Province.  The 
determined group is the Drums of the central area of Thailand. The research methodology is 1) Focus Group 
discussion and 2)  Evaluation by the expert taking the questionnaire.  The researcher has applied the 
information about Thai drum identity from the study of objective 1) by discussing with the four experts in the 
group discussion to summarize Thai drum identity then draft the prototype combining of the Thai drum 
identity and the contemporary style from the study of objective 2 that has led to the prototype of furniture for 
home decoration from Thai drum identity.  According to objective 3, the three experts have selected and 
evaluated the potential models with a rating scale based on Likert's method. 

The result has shown that Thai drums are considered as a product that has both Tangible 
Identity and Intangible Identity.  The Focus Group which consists of experts in the relevant fields including 
Thai identity, Product Design, and Communication design agreed on that 1)  Art composition, including 
Patterned, Shape, Lines.  2)  9 kinds of wood, including Rosewood, Pradu, Gampu, Chamchuri, Mango, 
Jackfruit, Sadao, Kratin Narong, Teak.  3)  8 types of leather, including Cow leather, Buffalo Leather, Goat 
Leather, Sheep Leather, Horse leather, Bear leather, Tiger leather, Snake leather. 4) 3 styles of Stretching.  5) 
Polishing 6)  Metal Pin and 7)  Beliefs, are considered as Thai Drum Identity.  This research has discovered 
interesting information that Thai drum identity is a wisdom (Drum making process) and way of life (The use of 
Drums in various contexts). The study has also revealed the cleverness in using local resources (Wood and 
Leather)  to create a product.   According to the traditions, Thai drums are significantly associated with art, 
culture and national history.  The knowledge that can be developed both academically and commercially.  It 
also presents new creative ideas in the Wood and Leather industry and other industries in accordance 
regarding the "Creative Economy" by the Thai government to support Thailand industrial sector. 
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วนั ส าหรบัค าแนะน าในการศกึษาและด าเนินการวิจยัในครัง้นี ้

ขอขอบพระคณุอาจารยเ์ชษฐ์ สถาบนัอารต์ิวเตอร ์ท่ีประสิทธิประสาทในดา้นศิลปะ และ
แนะน าใหผู้ว้ิจยัศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาโท ขอขอบพระคณุอาจารยย์ศไกรท่ีใหค้  าแนะน าเป็นอย่าง
ดี และให้การสนับสนุนตลอดช่วงระยะเวลาท่ีด าเนินการวิจัย สิ่งท่ีผู้วิจัยเรียนรูจ้ากท่าน นับเป็น
ประสบการณชี์วิตท่ีมีคณุคา่ ขอขอบพระคณุอาจารยท์กุทา่นท่ีรบัผูว้ิจยัเป็นนิสิตท่ีมหาวิทยาลยัแหง่นี ้

ขอบคุณอริส เจ๊ะปูเต๊ะ เพ่ือนรัก ท่ีให้หยิบยืมเงินเพ่ือช าระธรรมเนียมการศึกษา และ
ขอบคณุบริษัทมฟูวิงฟอรเ์วิรด์ และเจา้นายในความเอือ้เฟ้ือ ท่ีอนุญาตใหผู้ว้ิจยัลากิจเพ่ือจดัการธุระ
เรื่องเรียนเป็นประจ าโดยไมเ่ลิกจา้ง 

เหนืออ่ืนใด ขอขอบพระคณุแมท่ี่ใหก้ารสนบัสนนุในทกุๆเรื่องเสมอมา หากแมค้ณุประโยชน์
อนัใดท่ีงานวิจยัในครัง้นีจ้ะใหมี้แก่สงัคมได ้ผูว้ิจัยขออุทิศความดีความชอบนัน้ใหก้ับแม่ของผูว้ิจัย 
ขอบคณุภรรยาในความรกัและความเขา้ใจ คอยดแูลเอาใจใส่ คอยใหก้ าลงัใจ และให้การสนบัสนุน
ในทกุดา้น 
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บทที ่1  
บทน า 

ภูมิหลัง 
ผลิตภณัฑจ์ากหนงัสตัวเ์กิดขีน้ในยคุหนึ่งเม่ือนานมาแลว้ และวิวฒันาการควบคูไ่ปกบัยคุ

สมัยท่ีเปล่ียนแปลง กลมกลืนกับความเจริญรุ่งเรืองของกาลเวลา หากพิจารณาท่ีมาท่ีไปของ
ผลิตภัณฑจ์ากหนงัสตัวท่ี์ใชก้นัอยู่ในปัจจบุนันัน้ จะเห็นไดว้า่ “หนงัสตัว”์ ถกูน ามาประดิษฐ์คิดคน้
และดดัแปลงใหเ้ป็นขา้วของเครื่องใช ้หรือสิ่งของต่างๆในชีวิตประจ าวนัมาตัง้แต่ยุคดึกด าบรรพ ์
(Gilligan, 2010) การคน้พบทางประวตัิศาสตรป์รากฏหลกัฐานมากมายอันบ่งชีว้่าแรกเริ่มเดิมที
มนษุยโ์บราณในยคุสมยัก่อนประวตัศิาสตรน์  าหนงัสตัวซ์ึ่งไดจ้ากการล่าเพ่ือยงัชีพ มาใชเ้พ่ือนุง่ห่ม
คลายความหนาวเย็น หรือเพ่ือปกปิดร่างกาย (เสือ้ผ้า รองเทา้) ตลอดจนน ามาใชก้ับการสรา้ง
อปุกรณใ์นการล่าและป้องกันตวั (อาวธุ มีด ดาบ โล่ เกราะ) ดว้ยคณุสมบตัิในดา้นความทนทาน
และยืดหยุน่ จนพฒันาไปสู่ของประดบัตกแตง่ และเครื่องเรือนใชส้อยในลกัษณะตา่งๆ (พรม วสัดุ
หุม้บ ุเกา้อี ้เตียง) ในกาลตอ่มา (Veldmeijer, 2012) 

วิวฒันาการของการใชห้นงัสตัวน์ัน้มีความน่าสนใจในบริบทของวิถีชีวิต การใชห้นงัสตัว์
ไมว่า่ในอารยะธรรมใดๆก็ตาม ลว้นแลว้แตเ่ป็นปรากฏการอนัเกิดจากวิถีชีวิตท่ีผสมผสานกลมกลืน 
โดยเริ่มตน้จากการใชห้นงัสตัวเ์พ่ือตอบสนองความตอ้งการพืน้ฐานของตนเองเป็นหลกั พฒันาไปสู่
การใชง้านท่ีมีความหลากหลาย ผ่านการคิดคน้ใหมี้ความซบัซอ้น ออกแบบและพฒันาใหมี้ลกูเล่น
หรือลวดลาย เกิดความสวยงาม กลายเป็นผลิตภัณฑเ์ครื่องหนังท่ีมีวัตถุประสงคใ์นการใชง้าน
อย่างเฉพาะเจาะจง อตุสาหกรรมหนงัสตัวเ์ป็นอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีมีอิทธิพลตอ่อตุสาหกรรม
อ่ืนๆของโลก (United Nations Industrial Development Organization, 2010) ในปัจจุบันหนัง
สตัวไ์ดก้ลายมาเป็นสว่นหนึ่งของวิถีชีวิตมนษุยม์ากกว่าท่ีเคยเป็นเพียงผลพลอยไดจ้ากการล่าสตัว์
เพ่ือเอาเนือ้เป็นอาหาร อุตสาหกรรมหนงัสตัวน์ัน้มีอยู่ทกุ ท่ีทั่วโลกแลว้ เริ่มตัง้แตก่ารช าแหละ การ
ฟอก ไปจนถึงการผลิต ประกอบกับการน าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาประยุกตใ์ช ้เป็นผลใหห้นงัสตัว์
ไดร้บัการออกแบบและพฒันาอย่างตอ่เน่ือง และยงัคงไดร้บัความนิยมอย่างไม่เส่ือมคลาย การใช้
หนงัสตัวจ์ึงถือไดว้่าเป็น “วฒันธรรมและมรดกทางภูมิปัญญาของมนษุยชาติ” ท่ีสั่งสมและสืบสาน
ผา่นกาลเวลามาเนิ่นนานนบัพนัปี (K.J. Beeby, 2002) 

หากพิจารณาถึงภูมิหลังการใชห้นังสัตวใ์นวัฒนธรรมไทย ย่อมสัมผัสไดถ้ึงอัตลักษณ์
ความเป็นไทยท่ีสั่ งสมและสืบสานจนกลายเป็นวิถีชีวิต การใช้หนังสัตวใ์นวัฒนธรรมไทยนั้น
แตกต่างจากในภูมิภาคอ่ืนๆของโลกอย่างมีนัยส าคัญ กล่าวคือ ในขณะท่ีดินแดนทางตะวนัตก  
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มีประวัติศาสตร์การใช้หนังสัตว์ในลักษณะเพ่ือประโยชน์ใช้สอยท่ีเป็นรูปธรรม อาทิ เช่น 
เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใชป้ระกอบตวัสตัวพ์าหนะ ทว่า ในบริบทของประเทศไทยนัน้ การใชห้นงัสตัว์
เป็นไปในลกัษณะเพ่ือประโยชนใ์ชส้อยท่ีเป็นนามธรรม คือ “การละเล่น” ซึ่งการน าหนงัสตัวม์าใช้
ในประเทศไทยนัน้อาจยอ้นไปตัง้แตส่มยัเชียงแสนสโุขทยั ณ หว้งเวลาท่ีความเจรญิของบา้นเมือง
สมยันัน้ยงัไม่รุง่เรื่องเท่าใดนัก ทัง้ในดา้นวฒันธรรม ศิลปกรรมและหตัถกรรม การใชห้นงัสตัวจ์ึง
เป็นไปในลกัษณะของการใชเ้ท่าท่ีจะเป็นประโยชน ์กล่าวคือไม่ซบัซอ้นและไม่เนน้ความสวยงาม 
(โยธิน แพทยพ์ิทักษ์, 2562) ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา ประเทศไทยเริ่มรบัเอาอารยะธรรมและ
วฒันธรรมจากต่างแดน เน่ืองจากมีการติดต่อคา้ขายกับต่างประเทศ งานศิลปะหัตกรรมจึงเริ่ม 
มีการต่ืนตัว ชาวไทยเริ่มรูจ้ักค้นคิดประดิดประดอยให้มีความสวยงามและมีลวดลายต่างๆ  
จึงมีการน าหนังสัตว์มาใช้ในการละเล่นตามขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถ่ิน ได้แก่  
กลอง หนงัใหญ่ และหนงัตะลงุ 

ในบรรดาผลิตภัณฑจ์ากหนังสัตวใ์นการละเล่นของไทย กลองไทยคือผลิตภัณฑ์จาก  
หนังสัตวท่ี์พิจารณาได้ว่าเป็นภูมิปัญญาของท้องถ่ินในหลากหลายมิติ ตั้งแต่ขั้นตอนในการ
ประดิษฐ์คิดคน้ วัสดุต่างๆท่ีน ามาใช้ เทคนิคในการสรา้งสรรคผ์ลงาน วิธีการใช้งาน ตลอดจน 
ความเช่ือท่ีเก่ียวกับกลอง นอกจากนี ้ในภาพใหญ่กลองยงัถือไดว้่าเป็นงานสรา้งสรรคท่ี์เกิดจาก
สติปัญญาของมนุษย ์องคค์วามรูใ้นการน าหนงัสตัวแ์ละวสัดุธรรมชาติอ่ืนๆประกอบกัน เกิดเป็น
เครื่องมือส าคญัท่ีถกูใชง้านในหลากหลายบริบท จากหลกัฐานทางประวตัิศาสตรป์รากฏว่ากลอง
คือหนึ่งในเครื่องดนตรีท่ีเก่าท่ีสุดของอารยะธรรมมนุษย ์การใชก้ลองปรากฏอยู่ในทุกวฒันธรรม  
ทัง้ในงานรื่นเริง พิธีกรรมทางศาสนาและในการสงคราม แมแ้ตใ่นคมัภีร ์ไบเบิลกล่าวถึงวิธีการเล่น
กลองไวห้ลายครัง้ (Kuczero, 2018) ในประเทศไทย กลองถกูใชเ้ป็นเครื่องดนตรีตัง้แตส่มยัสโุขทยั 
ชาวไทยในสมยันัน้สนกุสนานกบัการเล่นดนตรีและรอ้งเพลงกนัมาก ดงัท่ีปรากฏในหลกัศิลาจารกึ
พอ่ขนุรามค าแหงหลกัท่ี 1 วา่ "ดบงคมกลอง ดว้ยเสียงพาทย ์เสียงพิณ เสียงเลือ้น เสียงขบั ใครจกั
มกัเล่น เล่น ใครจกัมกัหวั หัว ใครจกัมกัเลือ้น เลือ้น" ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่ามีการบรรเลงเครื่องดนตรี
ประเภท ตี เป่า ดีด และสี อันไดแ้ก่ กลอง ป่ี พิณ และเครื่องดนตรีสาย (พิทักษ์ คชวงษ์, 2542) 
นอกจากนีย้งัมีหลกัฐานของทอ้งถ่ินลา้นนาไทยเก่ียวกบัศิลปะวฒันธรรมรว่มในชว่งเวลาไล่เล่ียกนั
ในหลกัศิลาจารึกในวดัพระยืน ท่ีจงัหวดัล าพูน ความว่า “ใหถื้อกระทงขา้วตอกดอกไมไ้ตเ้ทียน ตี
พาทยด์งัพิณฆอ้งกลอง ป่ีสรไนพิสเนญชยัทะเทียดกาหลแตรสังมาลยก์ังสดาล มรทงคด์งเดือด 
เสียงเลิศเสียงกอ้ง อีกทัง้คนรอ้งโห่อือ้ดาสรทา้นทั่งทัง้นครหรภิุญชยั แล” ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่ามีเครื่อง
ดนตรีบรรเลงในวงดนตรี และประชาชนน ามาเลน่เพ่ือความสนกุสนานครืน้เครงกนั 
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เม่ือพิจารณาถึงคุณค่าในวัฒนธรรม “ทุนทางวัฒนธรรม” คือ มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของชาติ แบ่งตามรูปธรรมและนามธรรมออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือท่ีจับต้องได ้
(Tangible) และท่ีจับตอ้งไม่ได ้(Intangible) ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้
ก าหนดไวมี้ 6 สาขา ไดแ้ก่ 1) ภาษา และวรรณกรรมพืน้บา้น 2) ศิลปะการแสดง 3) แนวทางปฏิบตัิ
ทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล 4) งานช่างฝีมือดัง้เดิม 5) ความรูแ้ละแนวปฏิบตัิเก่ียวกับ
ธรรมชาติและจกัรวาล และ 5) กีฬาภูมิปัญญาไทย นอกเหนือจากมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม
ท่ีจับต้องไม่ไดแ้ล้ว ประเทศไทยยังมีมรดกทางศิลปะวัฒนธรรม ในรูปแบบของโบราณสถาน 
โบราณวตัถ ุศิลปวตัถ ุและผลิตภณัฑว์ฒันธรรมตา่งๆท่ีบรรพบรุุษไดส้รรคส์รา้งสั่งสมไวสื้บทอดมา
เป็นมรดกวฒันธรรมใหแ้ก่อนชุนคนรุน่หลงั ซึ่งมรดกวฒันธรรมหลายอย่างของไทยนัน้ยงัไดถ้กูขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกและตัวแทนมรดกวัฒนธรรมท่ีจับตอ้งไม่ไดข้องมนุษยชาติจากยูเนสโก 
นับเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีมูลค่ามหาศาลทุนทางวัฒนธรรมท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มสูงขึน้ 
เน่ืองจากวฒันธรรมเป็นตน้น า้ของห่วงโซค่ณุคา่ (Value Chain) ในอตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์โดยเรา
สามารถน าทุนวัฒนธรรม เช่นเรื่องราว (Story) และเนือ้หา (Content) ของวัฒนธรรม มาสรา้ง
ความโดดเด่นใหก้ับผลิตภัณฑข์องตน หรือใชทุ้นทางวฒันธรรมสรา้งความแตกต่างหรือจุดขาย
ใหก้บัสินคา้ เกิดเป็นสินคา้วฒันธรรมและท าใหเ้กิดมลูคา่เพิ่มขึน้แก่สินคา้และบริการ (กรมสง่เสริม
วฒันธรรม, 2562) 

กลองเป็นผลผลิตโดยแทข้องทุนทางวฒันธรรมไทย ในภาพใหญ่คือการใชห้นงัสัตวใ์น
การละเล่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยท่ีย้อนไปตัง้แต่สมัยเก่าก่อนและยังคงสืบเน่ือง
ด าเนินมาจนกระทั่งปัจจบุนั การผสมผสานระหว่างวิถีชีวิตชมุชนและวฒันธรรมในภูมิภาค กลอง
เป็น “มรดกทางวฒันธรรม” อนัทรงคณุค่าท่ียงัไม่ปรากฎว่ามีการศึกษาในเชิงวิเคราะหอ์ตัลกัษณ์
มาก่อน ซึ่งผู้วิจัยเช่ืออย่างยิ่งว่าหากหยิบยกประเด็นดังกล่าวมาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการ
สรา้งสรรคผ์ลงาน จะสามารถน าเสนอแนวความคิดใหมใ่นการออกแบบผลิตภณัฑ ์เพราะ “กลอง” 
เป็นศิลปะท่ีมีโดดเดน่ในหลากหลายมิติ ทัง้ในแง่ของผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนประกอบจากหนงัสตัวแ์ละ
ไม้ ทั้งในแง่ของเครื่องดนตรีไทยเก่าแก่ อัตลักษณ์กลองไทยมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาไปสู่การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ตกแต่งบา้นท่ีนิยมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่ง “ของตกแต่งบา้น” นั้น จัดอยู่ในประเภท “ศิลปะประดิษฐ์” ในบรรดาสินคา้ 6 
ประเภท ในโครงการ " หนึ่งต  าบล หนึ่งผลิตภณัฑ ์" (One Tumbon One Product) หรือท่ีรูจ้กักนัใน
ช่ือ OTOP โดยกระทรวงอุตสาหกรรม และเป็นสินคา้ท่ีรฐับาลให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้
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สามารถแข่งขนัในเวทีสากลเพ่ือเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมทอ้งถ่ินและฝีมือแรงงาน ตลอดจน
กระตุน้เศรษฐกิจในระดบัชมุชน ตามแนวทางเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์

"เศรษฐกิจสรา้งสรรค”์ คือนโยบายของรฐับาลไทย ในความมุ่งหวงัท่ีจะใชน้แนวความคิด
นีส้่งเสริมการคา้ของประเทศไทย "การสรา้งมูลค่าท่ีเกิดจากความคิดของมนุษย"์ เป็นแนวคิดการ 
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจบนพืน้ฐานของการใชอ้งคค์วามรู ้(Knowledge) การศึกษา (Education) การ
สรา้งสรรคง์าน (Creativity) และการใชท้รพัยส์ินทางปัญญา (Intellectual property) ท่ีเช่ือมโยง
กับรากฐานทางวัฒนธรรม เม่ือผสานกับความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่น าไปสู่
อุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์(Creative Industries) หรืออุตสาหกรรมการผลิตท่ีตอ้งพึ่งพาความคิด 
สรา้งสรรคเ์ป็นวตัถดุิบส าคญั "เศรษฐกิจสรา้งสรรค”์ จึงเป็นแนวคดิการพฒันาเศรษฐกิจท่ีมีประวตัิ
ยาวนาน ซึ่งไดถ้กูน ามาใชเ้ป็นหนึ่งในยทุธศาสตรห์ลกัในการพฒันาประเทศของหลายประเทศชัน้
น าของโลก เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการส่งออกวฒันธรรมของประเทศไปสู่สากล โดยใช ้“วฒันธรรม
ผสานกบัความคิด” ไดม้าซึ่ง "สินคา้ทางวฒันธรรม” โดยการน าแนวความคิดเศรษฐกิจสรา้งสรรค์
มาใชบ้รูณาการ และขาย "วฒันธรรม” เป็นสินคา้ส่งออกส าคญั เป็นพลงัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและ
สงัคม (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ, 2553) 

ในยุค "ประเทศไทย 4.0” ยุทธศาสตรช์าติตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
ฉบบัท่ี 12 ระยะ 20 ปี (พุทธศกัราช 2560 – 2570) ท่ีรฐับาลวางไว ้ใหค้วามส าคญักับการส่งเสริม
สนบัสนนุและพฒันามิตดิา้นวฒันธรรม โดยการน าทรพัยากรทางวฒันธรรมมาสรา้งมลูคา่เพิ่มทาง
เศรษฐกิจ หวัใจส าคญัคือการรณรงใ์หค้นในชาติใชส้ินคา้ไทย เพราะความเป็นประเทศท่ีแข็งแกรง่
นัน้ย่อมบอกไดจ้ากความชาตินิยมของคนในประเทศ ซึ่งประเทศไทยมีตน้ทุนทางวฒันธรรมท่ีสูง
มาก เปรียบเสมือนสินทรัพย์ท่ีผ่านการสั่งสมมายาวนานจนเกิดเป็นมูลค่า หากพิจารณาจาก
ขอ้มูลลทางสถิติรายไดจ้ากสินคา้ทางวัฒนธรรมแสดงให้เห็นว่า “การประยุกตแ์ละบูรณาการ
ตน้ทนุทางวฒันธรรม” นัน้ ยอ่มสามารถพฒันาเศรษฐกิจไทยใหเ้จรญิกา้วหน้าในอนาคตไดอ้ย่างมี
นยัส าคญั ทนุทางวฒันธรรมท าใหเ้กิดมลูคา่เพิ่ม ทัง้ยงัเป็นจดุศนูยก์ลางท่ีเช่ือมโยงกบัทนุประเภท
อ่ืนๆ ถือเป็นหัวใจท่ีส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์ในการสรา้ง Brand Image ของ
ประเทศไทย การสรา้งกระแสนิยมไทยตอ้งสรา้งไปพรอ้มกบัคณุภาพของสินคา้และบริการ ใหค้วร
ค่าแก่การจดจ า เพ่ือให้เกิดการซือ้ซ  า้และการบอกต่อถึงคุณค่าของสิ่งเหล่านั้น ซึ่งปัจจุบันมี
ชาวต่างชาติเป็นจ านวนมากท่ีช่ืนชมและช่ืนชอบประเทศไทย ทั้งในเรื่องของศิลปวัฒนธรรม  
และวิถีชีวิต ซึ่งผูว้ิจยัเล็งเห็นว่าย่อมเป็นการดีท่ีจะศึกษาอตัลกักษณก์ลองไทย โดยน าอตัลกัษณ์
กลองไทยผสมผสานสไตลก์ารตกแต่งบา้น น าไปสู่แนวทางการพฒันาตน้แบบผลิตภัณฑต์กแต่ง
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บา้นจากอตัลกัษณก์ลองไทย โดยหวงัว่างานวิจยันีจ้ะเป็นคณุประโยชนต์่ออตุสาหกรรมหนงัสตัว์
และไม้ และอุตสาหกรรมของตกแต่งบา้น นอกจากนีย้ังเป็นการตน้ทุนท่ีดีในการต่อยอดศึกษา
ส าหรบัผูท่ี้สนใจในโอกาสตอ่ไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
การวิจยัในครัง้นี ้ผูว้ิจยัตัง้ความมุง่หมายไว ้ดงันี ้

1. ศึกษาอตัลกัษณผ์ลิตภัณฑท่ี์สรา้งสรรคจ์ากหนงัสตัวใ์นเครื่องดนตรีไทยประเภท
กลอง 

2. ศกึษาสไตลก์ารตกแตง่บา้นท่ีไดร้บัความนิยมในปัจจบุนั 
3. ออกแบบผลิตภณัฑต์กแตง่บา้นจากอตัลกัษณก์ลองไทย 

ความส าคัญของการวิจัย 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากอัตลักษณ์กลองไทยในครัง้นี ้ผู้วิจัยตอ้งการ

น าเสนอแนวคิดใหม่ๆในการออกแบบผลิตภณัฑใ์หส้วยงามรว่มสมยั มีความโดดเดน่และสามารถ
ถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างน่าสนใจ น าไปสู่การยกระดับคุณค่าของผลิตภัณฑ์ กระตุ้นให้เกิด
ความกา้วหนา้และการพฒันาในอตุสาหกรรมไม ้อตุสาหกรรมหนงัสตัว ์และอตุสาหกรรมอ่ืนๆของ
ประเทศไทย 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจยัในครัง้นี ้ผูว้ิจยัก าหนดขอบเขตในการศกึษาไว ้ดงันี ้

1. ศึกษาอตัลกัษณผ์ลิตภัณฑท่ี์สรา้งสรรคจ์ากหนงัสตัวใ์นเครื่องดนตรีไทยประเภท
กลอง โดยเจาะจงกลองภาคกลางเทา่นัน้  

2. วิเคราะหอ์ตัลกัษณแ์ละองคค์วามรู ้เพ่ือใชเ้ป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบและ
พฒันาตน้แบบผลิตภณัฑต์กแตง่บา้นจากอตัลกัษณก์ลองไทย จ านวน 1 ชดุ ไดแ้ก่ โคมไฟ โต๊ะขา้ง 
และแทน่วางโทรศพัท ์

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ผลิตภัณฑท่ี์มีส่วนประกอบจากหนงัสตัวใ์นการละเล่นของไทย เจาะจงเครื่องดนตรีไทย

ประเภทกลอง ภาคกลาง  
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กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลองไทยภาคกลาง 

1. กลองทดั 
2. กลองชาตรี 
3. กลองสองหนา้ 
4. ตะโพน 
5. โทนร  ามะนา 
6. กลองยาว 
7. กลองแขก 
8. กลองมลาย ู

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. การออกแบบผลิตภณัฑ ์หมายถึง กระบวนการสรา้งสรรคป์ระเภทหนึ่งของมนษุย ์ซึ่งมี

ความสวยงามโดดเด่น โดยใชอ้งคป์ระกอบของทฤษฎีต่างๆและใชว้สัดนุานาชนิดเป็นวตัถุดิบใน
การสรา้งสรรคผ์ลงานเพ่ือสนองความตอ้งการในการด ารงชีวิตประจ าวนัใหมี้ความสะดวกสบาย
ขึน้ หรือเพ่ือแกปั้ญหาท่ีเกิดขึน้ทางกายภาพ อนัเป็นการถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็น
ผลงานท่ีผูอ่ื้นสามารถมองเห็น รบัรู ้หรือสมัผสัได ้และเพ่ือใหมี้ความเขา้ใจในผลงานรว่มกนั โดย
ก าหนดรูปแบบและโครงสรา้งของบรรจภุณัฑใ์หส้มัพนัธก์บัหนา้ท่ีใชส้อยของผลิตภณัฑ ์

2. การละเล่น หมายถึง มหรสพหรือการแสดงในโอกาสตา่งๆเพ่ือความสนุกสนานรื่นเริง 
มีการใชเ้ครื่องดนตรีและส่ือในการถ่ายทอดเรื่องราว หรือการแสดงนัน้ๆ 

3. หนงัสตัว ์หมายถึง ผิวหนงัท่ีหอ่หุม้ตวัของสตัว ์
4. เครื่องดนตรีไทย หมายถึง วตัถุซึ่งสามารถก่อใหเ้กิดเสียงรูปแบบต่างๆ สรา้งขึน้จาก

วสัดท่ีุแตกต่างกัน เช่น โลหะ ไม ้เอ็น หนงัสตัว ์เชือก มีวตัถุประสงคใ์นการใชง้านเพ่ือการละเล่น 
และกลมกลืนสอดคลอ้งกับวฒันธรรมของประเทศไทย โดยนิยมแบ่งตามอากปักิริยา และท่าทาง
ของการบรรเลง ไดแ้ก่ เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี และ เครื่องเป่า 

5. กลอง หมายถึง เครื่องดนตรีประเภทตีกระทบใชใ้นการละเล่น ประกอบดว้ย “หน้า
กลอง” ท าจากหนังสัตวข์ึงยึดติดกับโครงใหต้ึง และ “ตวักลอง” ท าจากไมค้วา้นดา้นในใหก้ลวง 
และกลึงดา้นนอกใหเ้ป็นทรงกระบอก สามารถท าใหเ้กิดเสียงโดยการตีกระทบหนา้กลองดว้ยไม ้
หรืออวยัวะของผูเ้ลน่  



  7 

6. ภาคกลาง หมายถึง ภมูิตอนกลางของประเทศไทยซึ่งเป็นท่ีราบลุ่ม มีแม่น า้หลายสาย 
เป็นพืน้ท่ีซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การกสิกรรม ท านา ท าสวน มีประวตัิศาสตรย์าวนาน 
หลายร้อยปีเป็นศูนย์รวมของศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีโดดเด่นเป็น
เอกลกัษณใ์นหลายๆดา้นโดยเฉพาะการละเลน่  

วิถีชีวิตของผูค้นในภาคกลางจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากความเจริญท่ีถาโถมเขา้มา
แตใ่นอีกหลายพืน้ท่ีของภาคกลางยงัคงรกัษาวิถีชีวิตแบบเดมิไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 

การแสดงในภาคกลางมักถูกถ่ายทอดในรูปแบบของขนบธรรมเนียมประเพณี และ
การประกอบอาชีพ เช่น เตน้ก าร  าเคียว เพลงเก่ียวขา้ว เพลงเรือ เพลงฉ่อย เพลงอีแซว ลิเก ล าตดั 
กลองยาว เถิดเทิง เป็นตน้ 

นอกจากนีภ้าคกลางยังเป็นศูนย์รวมของการแสดงในเชิงศิลปะวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งเก่ียวกบัราชวงศอ์ย่างมีนยัส าคญั ไดแ้ก่ โขน ละครชาตรี หนงัใหญ่ วงด
ตรีป่ีพาทย ์ละครนอก ละครใน 

7. ผลิตภณัฑต์กแต่งบา้น หมายถึง วตัถุซึ่งถูกออกแบบและสรา้งสรรคเ์พ่ือวตัถปุระสงค์
ในการตกแต่งบา้นหรือในส่วนต่างๆของบา้น โดยค านึงถึงความสวยงามเป็นหลกั และอาจมีการ
ออกแบบใหมี้ประโยชนใ์ชส้อยดว้ย 

8. อัตลักษณ์ หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะตัว ท่ีบ่งบอกหรือมีความชีช้ัดของตัวบุคล 
สงัคม ชมุชนหรือประเทศนัน้ๆ เช่น เชือ้ชาติ ภาษา ศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ท่ีไม่มีทั่วไปและ
เป็นสากลกบัสงัคมอ่ืนๆ ซึ่งสว่นใหญ่อตัลกัษณจ์ะใชใ้นวงแคบๆ และสามารถเปล่ียนแปลงได ้ 

นอกจากนีอ้ตัลกัษณย์งัหมายความรวมถึงแนวความคิด วิธีการในการสรา้งสรรคส์ิ่งใดสิ่ง
หนึ่งของกลุ่มบุคคลในพืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึ่ง ซึ่งมีความโดดเดน่ เกิดจากการสั่งสมและสืบสานเป็นวิถี
ชีวิต มาเป็นระยะเวลาเนิ่นนานและสิ่งนัน้ยงัคงด าเนินอยูอ่ยา่งตอ่เน่ือง 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

สมมตฐิานในการวิจัย 
1. อตัลกัษณก์ลองไทยท่ีมีศกัยภาพสามารถพฒันาไปสูแ่นวทางในการออกแบบ 
2. ตน้แบบผลิตภณัฑต์กแตง่บา้นจากอตัลกัษณก์ลองไทย 
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บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

การพฒันาตน้แบบผลิตภณัฑต์กแตง่บา้นจากอตัลกัษณก์ลองไทยนี ้ผูว้ิจยัไดค้น้ควา้และ
ศึกษาจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ตลอดจนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง โดยก าหนดเป็นประเด็น  
ในการศกึษา ดงันี ้

1. ความเป็นมาเก่ียวกบัการใชห้นงัสตัวใ์นอารยะธรรมมนษุย ์
2. การใชห้นงัสตัวใ์นประวตัศิาสตร ์

2.1 การใชห้นงัสตัวใ์นโลก 
2.2 การใชห้นงัสตัวใ์นประเทศไทย 

3. การใชห้นงัสตัวใ์นการละเลน่ของไทย 
4. กลอง 

4.1 ประวตัคิวามเป็นมาของกลองในประเทศไทย 
4.1.1 ขอ้สนันิษฐานเก่ียวกบัการรบัอิทธิพลทางวฒันธรรมจากอินเดีย 
4.1.2 ขอ้สนันิษฐานเก่ียวกบัการรบัอิทธิพลทางวฒันธรรมจากจีน 

4.2 บทบาทของกลองในวฒันธรรมไทย 
4.3 บทบาทของกลองในวงดนตรีไทย 
4.4 องคป์ระกอบของกลองไทย 

4.4.1 หุน่กลอง 
4.4.2 หนา้กลอง 

5. กลองไทยภาคกลาง 
5.1 กลองทดั 
5.2 กลองชาตรี 
5.3 กลองสองหนา้ 
5.4 ตะโพน 
5.5 โทนร ามะนา 
5.6 กลองยาว 
5.7 กลองแขก 
5.8 กลองมลาย ู

6. ความเช่ือเก่ียวกบักลองไทย 
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6.1 ความเช่ือในเรื่องการท ากลองไทย 
6.2 ความเช่ือในเรื่องการเรียนกลองไทย 
6.3 ความเช่ือในเร่ืองความศกัดิส์ิทธ์ิของกลองไทย 

7. ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ในประเดน็อตัลกัษณไทย 
7.1 อตัลกัษณไ์ทย 
7.2 แนวความคดิเรื่องความเป็นไทย 
7.3 ศลิปะวฒันธรรมไทย 

8. ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ในประเดน็การออกแบบผลิตภณัฑ ์
8.1 หลกัการออกแบบและการพฒันาผลิตภณัฑ ์
8.2 ขัน้ตอนในการออกแบบ 
8.3 ขัน้ตอนในการผลิต 
8.4 หลกัการออกแบบผลิตภณัฑ ์
8.5 หลกัการออกแบบผลิตภณัฑต์กแตง่บา้น 
8.6 แนวความคดิในการตกแตง่บา้น 
8.7 แนวความคดิในการออกแบบระบบแสงสวา่งเพื่อการตกแตง่ภายใน 
8.8 แรงจงูใจในการซือ้ของผูบ้รโิภค 
8.9 พฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค 

9. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  



  11 

1. ความเป็นมาเกี่ยวกับการใช้หนังสัตวใ์นอารยะธรรมมนุษย ์
นกัวิชาการเก่ียวกบัมนษุยส์าขาตา่งๆสรุปความเห็นตรงกนัว่าทวีปแอฟริกาคือถ่ินก าเนิด

ของมนษุย ์มนุษยใ์นยุคแรกๆท่ีพบหลกัฐานคือมนษุยว์านร กล่าวกนัว่ามนษุยว์ิวฒันาการมาจาก
สัตวส์กุลลิงใหญ่ (Ape) เม่ือประมาณ 4 ล้านปีมาแล้ว และเริ่มลงมาเดินสองขาท่ีเราเรียกว่า  
ออสตราโลพิ เธคัส  (Australopithecus) และต่อมาได้วิ วัฒ นาการมาเป็น โฮโม  แฮบิลิ ส  
(Homa Habilis) หรือมนุษย์ท่ีรูจ้ักใช้เครื่องไม้เครื่องมือ 2.5 ล้านปีมาแล้ว) และพัฒนาต่อมา 
เป็นโฮโม อีเรคตสั (Homo Erectus) หรือมนษุยท่ี์ยืนตวัตรง 1.5 - 2 ลา้นปี) และวิวฒันาการตอ่มา
เป็นมนุษยใ์นปัจจุบนั คือ โฮโม เซเปียนส ์(Homo Sapiens Sapiens) หรือมนุษยผ์ูช้าญฉลาดยิ่ง 
เม่ือประมาณ 1-2 แสนปีท่ีผา่นมา (Dorey, 2018) 

 

ภาพประกอบ 2 ภาพจ าลองของมนษุยย์คุโบราณท่ีใชห้นงัสตัวเ์ป็นเครื่องนุง่หม่ 

ท่ีมา: https://en.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens 

การด ารงชีวิตของมนุษยย์ุคโบราณนี ้หรือยุคก่อนประวัติศาสตรจ์ะใชชี้วิตแบบเร่ร่อน
อาศยัการล่าสตัวโ์ดยอพยพไปตามฝูงสตัวแ์ละแสวงหาพืชผกักินเป็นอาหารเป็นหลกั โดยน าเนือ้
มาเป็นอาหาร และน าหนงัสตัวม์าเป็นเครื่องนุ่งห่ม (Scarre, 2013) ในยคุดงักลา่วนนี ้ยงัไม่ปรากฏ
วา่มีการฟอกหนงัสตัวใ์ช ้เพราะสมยันัน้อารยะธรรมหรือวฒันธรรมยงัไม่ซบัซอ้นนกั การใชง้านหนงั
สมยันัน้จึงเป็นการลองผิดลองถูก เพราะสตัวท่ี์ล่ามาไดจ้ะน ามาเป็นอาหาร  หนังสตัวท่ี์น ามาใช้
งานยงัเป็นหนงัท่ีแข็ง  โดยจะท าการถลกหนงัจากสตัวท่ี์ตายแลว้ จากนัน้ท าการขึงหนงั กางออก
ตากแดดตากลม ตากน า้คา้ง หนงัสตัวจ์งึถกูน ามาใชง้านตัง้แตน่ัน้เป็นตน้มา 
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ภาพประกอบ 3 ภาพจ าลองของมนษุยย์คุโบราณกบัการน าหนงัสตัวม์าใชท้  าเครื่องนุ่งหม่ 

ท่ีมา: https://en.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens 

 

ภาพประกอบ 4 ตารางเปรียบเทียบมนษุยย์คุโบราณในช่วงเวลาท่ีแตกตา่งกนั 

ท่ีมา: https://en.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens 
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2. การใช้หนังสัตวใ์นประวัตศิาสตร ์

2.1 การใช้หนังสัตวใ์นภูมิภาคต่างๆของโลก 
ในยคุจกัรวรรดิโรมนั มนษุยเ์ริ่มน าหนงัสตัวม์าใชง้านมากขึน้ในบรบิทตา่งๆ หนงัสตัว์

ถูกน าไปแปรรูปและท าให้มีคุณสมบตัิในการใชง้านท่ีแตกต่างกัน เช่น เสือ้เกราะนักรบ รองเท้า 
หรือเครื่องนุง่หม่ 

 

ภาพประกอบ 5 ชิน้สว่นของเกราะนกัรบโรมนัซึ่งท าจากหนงัสตัว ์

ท่ีมา: https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_hide_materials 

ในยุคศตวรรษท่ี 18 – 19 การใชห้นังสัตวไ์ดว้ิวัฒนาการถึงจุดสูงสุด มีการน าหนัง
สตัวช์นิดตา่งๆมาใชก้ารออกแบบและผลิตใหเ้ป็นสินคา้แฟชั่น เช่น กระเป๋า รองเทา้ ถงุมือ อานมา้ 
เป็นตน้ ในยคุนีอ้ตุสาหกรรมเคร่ืองหนงัไดถื้อก าเนิดขึน้ และเริ่มมีการแขง่ขนัในเชิงพาณิชย ์

 

ภาพประกอบ 6 หีบหนงั ปี 1900 ผลิตโดย หลยุส ์วิตตอง 

ท่ีมา: https://eu.louisvuitton.com/eng-e1/la-maison/a-legendary-history 
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ในยุคปัจจุบัน หนังสัตวไ์ดก้ลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตมนุษยม์ากกว่าท่ีเคยเป็น
เพียงผลพลอยได้จากการล่าสัตว์เพ่ืออยู่รอด อุตสาหกรรมหนังมีอยู่ทุกท่ีทั่ วโลก เริ่มตั้งแต่  
การช าแหละ การฟอก ไปจนถึงการผลิต ประกอบกับการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกตใ์ช ้  
จึงเป็นผลให้หนังสัตว์ยังคงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และยังคงได้รับความนิยมอย่าง  
ไมเ่ส่ือมคลาย 

2.2 การใช้หนังสัตวใ์นประเทศไทย 
ในสมัยเชียงแสนสุโขทัย บ้านเมืองสมัยนั้นยังไม่รุ่งเรื่องนัก  ทั้งในด้านการศึกษา 

วฒันธรรม ศิลปกรรมและหตัถกรรม การอตุสาหกรรมก็มีเฉพาะในครวัเรือน เครื่องหนงัท่ี มีใชอ้ยู ่
ก็เป็นไปตามธรรมชาติ เช่น กลอง รองเทา้แตะ เชือกหนงั บางอย่างก็รูจ้ักประดิษฐ์ใหดู้สวยงาม  
มีลวดลายตา่งๆ เชน่ ตวัหนงัตะลงุ ภาชนะของใชป้ระจ าบา้น เป็นตน้  

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ไทยได้รับเอาอารยะธรรมและวัฒนธรรมจากต่างแดน 
เน่ืองจากมีการติดตอ่คา้ขายกบัต่างประเทศ จึงมีการพฒันาในดา้นศิลปะหตักรรม แต่เครื่องหนงั
ยงัไม่มีความเปล่ียนแปลง เพราะในสมัยนัน้คนยังไม่ตระหนักถึงคุณค่าและคุณสมบตัิของหนัง
อย่างแทจ้รงิ การฟอกหนงัยงัไม่ไดค้  านึงถึงคณุภาพ จึงมีลกัษณะแข็งกระดา้ง หนงัท่ีเอามาใชง้าน
นัน้สว่นใหญ่ไดม้าจากซากสตัวท่ี์เลีย้งไวเ้พ่ือน าเอาเนือ้โดยตรง (เอกวิทย ์ ณ ถลาง, 2540) 

ในสมยักรุงรตันโกสินทร ์มีการเลีย้งสตัว ์เช่น โค กระบือ เพ่ือใชแ้รงช่วยงานกสิกรรม
โดยตรงอย่างกวา้งขวาง มีการบริโภคเนือ้สตัวเ์ป็นอาหารหลกัประเภทหนึ่ง จึงมีหนงัสตัวจ์  านวน
มากเพียงพอท่ีจะส่งไปขายยังต่างประเทศใกลเ้คียงได ้ท าให้มีรายได้เป็นกอบเป็นก า และเป็น
การคา้ท่ีน าเงินเขา้ประเทศทางหนึ่ง การฟอกหนังเริ่มท าเป็นอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง เม่ือราว 
ปีพทุธศกัราช 2460 โดยชาวตะวนัตกเป็นชาติแรก กิจการแห่งแรกตัง้อยูท่ี่จงัหวดัธนบรุี (สมเกียรต ิ
บงกชพรรณพราย การส่ือสารสว่นบคุคล, 3 มีนาคม 2562) 

 

3. การใช้หนังสัตวใ์นการละเล่นของไทย 
หนังสัตวเ์ป็นทรัพยากรท่ีมีประโยชน์ใช้สอยท่ีหลากหลาย มนุษย์น าหนังสัตว์ไปใช ้

ในบรบิทท่ีแตกตา่งกนัไปตามวฒันธรรมของตน การใชห้นงัสตัวใ์นวฒันธรรมไทยก็เช่นกนั ประเทศ
ไทยมีดนตรีประจ าชาติท่ีประดิษฐ์ขึน้ใช้เองจากทรพัยากรธรรมชาติซึ่งมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ 
ในทอ้งถ่ิน เช่น ไม ้เขาสัตว ์หนงัสัตว ์ในประเทศไทยนัน้ การใชห้นังสัตวแ์ตกต่างจากในภูมิภาค
อ่ืนๆของโลกอย่างมีนยัส าคญั กล่าวคือ ในขณะท่ีดินแดนทางตะวนัตกมีประวตัิศาสตรก์ารใชห้นงั
สตัวใ์นลกัษณะเพ่ือประโยชนใ์ชส้อยท่ีเป็นรูปธรรม อาทิเช่น เครื่องนุง่ห่ม เครื่องใชป้ระกอบตวัสตัว์
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พาหนะ ทว่า ในบรบิทของประเทศไทยนัน้ การใชห้นงัสตัวเ์ป็นไปในลกัษณะเพ่ือประโยชนใ์ชส้อยท่ี
เป็นนามธรรม คือ “การละเล่น” ไดแ้ก่ กลอง หนงัใหญ่ และหนงัตะลุง (โยธิน แพทยพ์ิทกัษ์ การ
ส่ือสารสว่นบคุคล, 1 มีนาคม 2562) 

 

ภาพประกอบ 6 การเลน่กลองในวงดนตรีไทย การเชิดหนงัใหญ่ การเชิดหนงัตะลงุ 

ท่ีมา: ส านกังานศลิปวฒันธรรมรว่มสมยั 

 

4. กลอง 
หากพิจารณาจากความคลา้ยคลึงกนัของการใชห้นงัสตัวใ์นอารยะธรรม ทัง้ในวฒันธรรม

ไทยและวฒันธรรมอ่ืนๆของโลก ปรากฏขอ้เท็จจริงท่ีน่าสนใจว่าหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ท่ีใชห้นงัสตัว์
เป็นส่วนประกอบหลักและมีความเก่ียวขอ้งกับวิถีชีวิตชุมชนอย่างมีนยัส าคญั สิ่งนัน้คือ “กลอง” 
 ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์จากหนังสัตวซ์ึ่งถือไดว้่ามีความส าคญัอย่างหนึ่งของโลก มีคุณสมบตัิเฉพาะ  
อนัพิจารณาไดว้่าเป็นวฒันธรรมรว่มในการน าหนงัสตัวม์าใชผ้สมสานกบัวสัดอ่ืุนๆเพ่ือสรา้งสรรค์
เป็นผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นการละเลน่ 

กลองเป็นเครื่องดนตรีซึ่งใช้การตีกระทบเพ่ือให้เกิดเสียง จัดอยู่ในเครื่องดนตรีไทย
ประเภทเครื่องตี มีวัตถุประสงคแ์ตกต่างกันไป ใช้ตีบอกสัญญาณ ใช้ตีก ากับจังหวะ หรือใช้ตี
ประกอบจังหวะรอ้งร  าร่วมกับเครื่องดนตรีอ่ืนๆ โดยมีองคป์ระกอบหลักคือตัวกลอง เรียกว่า  
“หุ่นกลอง” ลกัษณะกลมกลวงท าดว้ยไมเ้นือ้แข็ง เช่น ไมช้ิงชนั ไมส้กั ไมข้นุน ไมม้ะริด ไมม้ะม่วง 
กลองมีทัง้หนา้เดียวและสองหนา้ โดยกลองท่ีขึน้หนงัหนา้เดียวไดแ้ก่ โทน กลองยาว ร  ามะนา และ
กลองท่ีขึน้หนังสองหน้าได้แก่ กลองทัด ตะโพน เปิงมาง กลองแขก กลองมลายู กลองชนะ 
(ราชบณัทิตยสถาน, 2540) ดา้นบนและล่าง เรียกว่า “หนา้กลอง” มกัท าดว้ยแผ่นหนงัจากสตัวช์นิด
ตา่งๆ ขึงยึดติดกับโครง ซึ่งความตึงนัน้ท าใหเ้กิดเสียงโดยการใชไ้มห้รืออวยัวะของผูเ้ล่นตีกระทบ 
(อทุยั แกว้ละเอียด การส่ือสารสว่นบคุคล, 5 มีนาคม 2562) การขึน้หนงักลองมีทัง้วิธีท่ีใชห้มดุตรงึ
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ใหแ้น่น และวิธีท่ีใชส้ายหนงัโยงเรง่เสียง เรียกว่า “หนงัเรียด” หรือวิธีใชห้วายหรือลวด นอกจากนี้
ยงัมีกลองท่ีท าดว้ยโลหะทัง้ลกูซึ่งมิไดข้งึดว้ยหนงั ไดแ้ก่ กลองมโหระทกึ หรือกลองท่ีท าดว้ยดนิเผา  

กลองถือไดว้่าเป็นเครื่องดนตรีท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในโลก (Grove, 2001) กลองในยคุสมยัใหม่มี
ทัง้ชนิดท่ีท าจากหนังสัตวแ์ละชนิดท่ีท าจากพลาสติก ซึ่งจะให้เสียงท่ีแตกต่างกันไปตามปัจจัย  
ดา้นโครงสรา้งและการใชอุ้ปกรณตี์ กลองท่ีท าจากพลาสติกจะตอ้งใชไ้มตี้เพราะการตีท าใหเ้กิด
เสียงท่ีดงัขึน้ เช่น กลองสแนร ์เป็นตน้ ส่วนกลองท่ีท าจากหนงัสตัวน์ัน้ไม่จ  าเป็นตอ้งใชไ้ม ้เพราะ
เม่ือผูเ้ลน่ใชมื้อตีก็ท าใหเ้กิดเสียงดงัแลว้ เชน่ กลองยาว กลองร  ามะนา ตะโพน เป็นตน้ แตก็่มีกลอง
หนังชนิดท่ีจะต้องใช้ไม้ตีโดยเฉพาะ เช่น กลองสะบัดชัย และกลองทัด เน่ืองจากเป็นกลอง  
ขนาดใหญ่จึงไม่สามารถใชมื้อตีอย่างเดียวได ้กลองไม่ไดมี้แคใ่ชใ้นดา้นดนตรีเท่านัน้ หากแตย่งัใช้
ในด้านอ่ืนๆอีกด้วย เช่น การตีกลองเพ่ือร้องทุกข์ต่อศาล การตีกลองเพ่ือเปิดสงคราม และ  
การตีกลองเพ่ือเป็นสญัญาณเพ่ือใหพ้ระสงฆฉ์ันเพลได ้(อทุยั แกว้ละเอียด การส่ือสารส่วนบคุคล , 
5 มีนาคม 2562) 

 

ภาพประกอบ 7 กลองอินทเภรี 

ท่ีมา: กรมศลิปากร 

4.1 ประวัตคิวามเป็นมาของกลองในประเทศไทย 
กลองไทยเป็นผลจากวฒันธรรมร่วมหลากหลายท่ีมา หลังจากท่ีชนชาติดัง้เดิมของ

ชาวไทยตัง้รกรากในดนิแดนสวุรรณภมูิแลว้นัน้ ไดมี้การรบัเอาอิทธิพลจากอารยะธรรมท่ีเก่าแก่กว่า 
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(วัลลภา รุ่งศิริแสงรัตน์, 2545) ก่อนจะกลายเป็นกลองไทยท่ีสืบทอดมาจนกระทั่งยุคปัจจุบัน 
ผู้เช่ียวชาญด้านประวัติศาสตร์ต่างสันนิษฐานว่ากลองไทยนั้นแรกเริ่ม ไทยรับ อิทธิพล 
จากวฒันธรรมอินเดียและจีน แลว้จึงพัฒนาปรบัเปล่ียนเป็นของตนเองในกาลต่อมา ซึ่งกฤษฎา 
ดา่นประดิษฐ์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นกลองไทย ไดก้ล่าวถึงประเด็นนีใ้นหนงัสือครบเครื่องเรื่องกลองไทย 
เป็น 2 ขอ้สนันิษฐาน ดงันี ้

4.1.1 ข้อสันนิษฐานเก่ียวกับการรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอินเดีย เป็น 
ขอ้สันนิษฐานดัง้เดิมท่ีนักวิชาการมักกล่าวถึงบ่อยท่ีสุด กลองถูกจัดอยู่ในประเภท “อวนัทธะ”  
ในห้วงเวลาท่ีอินเดียเริ่มขยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้  
องค์ความรูด้้านดุริยางค์ศิลป์เข้ามาพรอ้มกันด้วย การศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตรแ์ละ
โบราณคดีจึงปรากฏว่าภาพเครื่องดนตรีท่ีพบตามโบราณสถานต่างๆ อาทิ “สถูปบุโรพุทโธ”  
ในประเทศอินโดนีเซีย หรือกลุ่มปราสาทเมืองพระนครในประเทศกัมพูชา ภาพจ าหลกัท่ีทับหลัง
และภาพจ าหลกัตามแนวก าแพงโบราณสถานตา่งๆ และแมแ้ตจ่ารกึในเอกสารตา่งๆ จดหมายเหต ุ
กฎหมายและวรรณคดี สามารถพบภาพหรือขอ้ความท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัเครื่องดนตรีในทางใด
ทางหนึ่งเสมอ ในกิจกรรมหรือพิธีกรรมต่างๆ ก็ไดร้บัอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย โดยเฉพาะ
แนวคิดเรื่องประเภทของเครื่องดนตรีไทยในปัจจบุนัก็ใชห้ลกัการประสมวง ซึ่งคมัภีรน์าฏยศาสตร์
ได้กล่าวถึง อวนัทธะว่าเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนังอันได้แก่กลองทุกชนิดซึ่งใช้ 
ตั้งแต่สมัยฮารัปปา (Harappa) และเฟ่ืองฟูในยุคของภรตมุนีผู้นิพนธ์คัมภีร ์นาฏยศาสตร ์ 
(ชิด เนียมพนัธ ์การส่ือสารสว่นบคุคล, 7 มีนาคม 2562) 

ปัจจุบันกลองในประเทศอินเดียมีมากกว่า 250 ชนิด โดยกลองจ านวนหนึ่ง 
ท่ีกลา่วไดว้า่มีบทบาทในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้ (สิรริตัน ์ประพฒันท์อง, 2535) ดงัตอ่ไปนี ้  

1.) กลองมรทงค ์ตามคมัภีรน์าฏยศาสตรเ์ช่ือว่าเป็นกลองท่ีถือก าเนิดมาจาก
เสียงของฝนท่ีตกกระทบใบบัว เรียกว่า พุสคารา แวดยา (Puskara Vadya) กลองมรทงค ์
ในคัมภีร ์นาฏศาสตรข์องภรตมุนีนั้นประกอบด้วยกลอง 3 ใบ คือ แอนกิกา (Ankika) อลิงยา 
(Alingya) และเอิดวากา (Urdhvaka) โดยสองใบตัง้ทางตรง อีกหนึ่งใบตัง้ตามขวาง ในจารกึสดก
ก๊อกธม 2 และจารกึพระเอ็นโกสีของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 5 ไดมี้การกล่าวถึงกลองมรทงค ์ซึ่งเช่ือกัน
วา่เป็นกลองประเภทเดียวกนั และยงัมีกลา่วถึงกลองดงักลา่วในศลิาจารกึพอ่ขนุรามค าแหงเชน่กนั  

2.) กลองปะณาวะ และกลองฮูดุกกะ กลองชนิดนี ้ได้มีการกล่าวถึงใน
รามายณะและมหาภารตะ เป็นกลองท่ีมีรูปทรงคลา้ยนาฬิกาทราย ซึ่งลักษณะช่วงเอวคอดตรง
กลางล าตัว มีการขึงทั้งสองด้านด้วยหนัง แล้วร้อยเชือกตามตัวกลอง กลองทั้งสองแบบ 
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มีรูปลักษณะใกลเ้คียงกัน ปะณาวะนัน้มีช่ืออยู่ในจารึกพระเอ็นโกสี และปรากฏบนภาพจ าหลัก 
ท่ีปราสาทบายนในกมัพชูา  

3.) กลองกาดรุะ ซึ่งท าจากดินเผา มีรูปทรงคลา้ยหมอ้หรือไห ขงึดว้ยหนงัและ
รัดด้วยเชือก ซึ่งได้รับความนิยมในยุคของคัมภีร ์นาฏยศาสตร์ จึงมีการพบหลักฐานทาง
ประวตัศิาสตรจ์ากภาพจ าหลกัท่ีโบราณสถานบโุรพทุโธ ประเทศอินโดนีเชีย 

4.) กลองปาตะหะหรือกลองโธลกะ มีลกัษณะเป็นทรงกระบอก โดยชว่งกลาง
ป่องออก กล่าวถึงในจารึกพระเอ็น โกสีของกัมพูชาและในจารึกของชวา ปรากฏภาพ 
ตามสถาปัตยกรรมโบราณต่างๆ อาทิ บุโรพุทโธ ประเทศอินโดนีเชีย และปราสาทพระนคร  
ประเทศกมัพชูา เป็นตน้ 

 

ภาพประกอบ 8 ภาพจ าหลกัวงดนตรีจากสถปูบโุรพทุโธ 

ท่ีมา: https://en.wikipedia.org/wiki/Borobudur 

5.) กลองดนัดบุีและกลองเภรี มีรูปรา่งคลา้ยถว้ยชาม ลกัษณะคลา้ยคลึงกับ
กลองนาคาราท่ีใชใ้นยคุพระเวทของอินเดีย กล่าวคือใชใ้นขบวนแห่ ส่วนกลองเภรีนัน้นกัวิชาการมี
สองความเห็น ความเห็นแรกคืออาจมีรูปรา่งขนาดเชน่เดียวกบักลองปาตะหะ รูปทรงกระบอก ชว่ง
กลางป่องออก ใชไ้มตี้ดา้นหนึ่งและใชมื้อตีอีกดา้นหนึ่ง ความเห็นท่ีสองคืออาจเป็นกลองท่ีมีขนาด
ใหญ่ทรงกลม แขวนไวก้ับเสา โดยพบหลักฐานปรากฎในจารึกต่างๆ เช่น จารึกบา้นตาดทองใน
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ประเทศไทย จารึกพระเอ็นโกสีกล่าวถึงกลองเภรี กลองเภรีใชใ้นขบวนเสด็จพระราชด าเนินของ
กษัตริยใ์นสมัยโบราณ ควบคู่กับการประโคมสังข์ ในอินเดียนั้นพบว่ายังคงใช้อยู่ตามวัดทาง 
อินเดียใต ้โดยแขวนหอ้ยจากเพดาน ใชตี้ประกอบพิธีทางศาสนาหรือบอกเวลา และยงัคงเรียกว่า 
เภรี สนันิฐานกนัวา่อาจเป็นตน้ก าเนิดของกลองเพลในประเทศไทย 

6.) กลองทม รุหรือกลองบัณ เฑาะว์ เป็ นกลอง ท่ี มี ความส าคัญ ใน 
เชิงสญัลกัษณอ์ย่างยิ่ง เน่ืองจากเป็นเครื่องหมายแทนเทพเจา้หรือพระศวิะปางนาฏราช โดยเขา้มา
สู่ เอ เชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมกับศาสนาพราหมณ์  ถึงแม้ว่าก่อนพุทธศตวรรษ ท่ี  16  
ไม่พบหลักฐานของพระศิวะนาฏราชมากนัก แต่ยังเป็นค่านิยมในการแกะรูปสลักรูปเคารพของ  
พระศิวะในลักษณะของศิวะลึงค ์ในประเทศไทยปัจจุบนัยงัคงใชบ้ณัเฑาะวใ์นพระราชพิธีต่างๆ 
เชน่ พิธีลงพระอู ่(สิรริตัน ์ประพฒันท์อง, 2535) 

จากเท็จจริงเก่ียวกับกลองอินเดียท่ียกมาข้างต้น ท าให้เช่ือได้ว่าในอดีตกาล
อารยะธรรมของอินเดียไดแ้พรก่ระจายเขา้มาในดินแดนแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ผ่านศาสนา
และความเช่ือ เช่นเดียวกันกับเครื่องดนตรีและวฒันธรรมการละเล่น กลองต่างๆของอินเดียอาจ
เป็นตน้ก าเนิดของกลองไทย เช่น กลองดนัดบุีและกลองเภรี ซึ่งมีรูปร่างคลา้ยกบักลองทดัของไทย 
หรือกลองทมรุเป็นกลองบณัเฑาะวท่ี์ใชใ้นพิธีพราหมณเ์ชน่กนั  

 

ภาพประกอบ 9 จิตรกรรมฝาผนงั กลองในวงดนตรีของอินเดีย 

ท่ีมา: https://en.wikipedia.org/wiki/Drum 

4.1.2 ขอ้สนันิษฐานเก่ียวกับการรบัอิทธิพลทางวฒันธรรมจากจีน จากหลกัฐาน
ทางประวตัิศาสตร ์นกัวิชาการเช่ือกันว่าชนชาติไทยเคยอาศยัอยู่ในลุ่มแม่น า้ฮวงโหและลุ่มแม่น า้
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แยงซีของประเทศจีน ตอ่มาไดอ้พยพลงมาทางใตแ้ลว้ตัง้ถ่ินฐานอยู่ในมณฑลยนูาน กวางตุง้ และ
กวางสี โดยมีอาณาจักรฉ่องหวู่เป็นศูนย์กลาง ประชาชนในถ่ินฐานแถบนีมี้ศิลปะทางดนตรี 
โดยเฉพาะดนตรีของคนจีนในปัจจุบนัซึ่งถือก าเนิดจากอาณาจกัรฉ่องหวู่เป็นส่วนใหญ่ ภายหลัง
เม่ือราว 3,000 ปีก่อน ไดมี้อาณาจกัรไทยตัง้ขึน้ทางตอนใตข้องประเทศจีนอีกหลายอาณาจกัร เช่น 
แคว้นลุง แคว้นปา และแคว้นจก ตั้งอยู่ในมณฑลเสฉวน อีกทั้งกษัตริย์ผู้ปกครองแคว้นฌ้อ 
ในมณฑลฮูเปพระนามว่า “ฌอ้ปาอ๋อง” ซึ่งครองราชยร์ะหว่างปีพุทธศกัราช 310 ถึงปีพุทธศกัราช 
343 ซึ่งนกัประวตัิศาสตรยื์นยนัว่าเป็นชนเชือ้ชาตไิทย และชนชาติไทยไดต้ัง้อาณาจกัรขึน้อีกหลาย
แควน้ในดินแดนตอนใตข้องประเทศจีน ไดแ้ก่ อาณาจักรน่านเจา้และไดแ้ยกยา้ยไปตามท่ีต่างๆ 
กลุ่มไทยใหญ่อพยพมาอยู่ในแควน้ชาน ไทยลือ้ ไทยเงิน อยู่ในแควน้สิบสองปันนา พวกไทยนอ้ย
อยู่ในแควน้สิบสอบจุไทย และบางพวกแยกยา้ยกันลงมาตัง้อาณาจกัรไทยขึน้ ในแหลมอินโดจีน
ตอนเหนือ มีอาณาจกัรโยนกเป็นศนูยก์ลาง (ธนิต อยูโ่พธ์ิ, 2538) 

จากเท็จจริงเก่ียวกบักลองอินเดียท่ียกมาขา้งตน้ ท าใหเ้ช่ือไดว้า่อารยะธรรมจีน มี
อิทธิพลต่อชนชาติไทยตัง้แต่ช่วงท่ีตัง้ถ่ินฐานอยู่ในประเทศจีนทางตอนใต ้และกลุ่มท่ีอพยพลงมา
ตั้ง ถ่ินฐานในท่ีต่างๆ การอยู่ร่วมกันนั้นย่อมมีการถ่ายโยงทางวัฒนธรรมซึ่ งกันและกัน  
ศิลปะดนตรีก็เช่นกัน การคิดขึน้เองบา้ง การเลียนแบบบา้ง เกิดการประยกุตด์ดัแปลงใหก้บับริบท
ของไทย 

4.2 บทบาทของกลองในวัฒนธรรมไทย 
ก่อนท่ีชนชาติไทยจะอพยพเขา้มาตัง้หลักแหล่งนัน้ในดินแดนสุวรรณภูมินัน้ เดิมที

เป็นท่ีอยู่ของชนชาติพืน้เมืองหลากหลายชาต ิไดแ้ก่ ขอม มอญ และละวา้ ซึ่งชาติเหล่านีผ้ลดักนัมี
อ านาจปกครองและกุมอ านาจมากนอ้ยตามช่วงเวลาและเหตกุารณ ์ซึ่งทัง้ขอมและมอญต่างก็มี
วฒันธรรมเป็นของตนเอง หลักฐานทางโบราณคดีปรากฏว่าก่อนท่ีจะถึงยุคสุโขทัยนัน้ ดินแดน
สวุรรณภูมิเป็นดินแดนท่ีมีความเจริญรุง่เรืองตามล าดบั คือ ทราวดี ศรีวิชยั ลพบุรี และเ ชียงแสน 
จนกระทั่งถึงยุคสุโขทยั โดยในสมัยทราวดีนัน้ชาวมอญมีความเจริญรุง่เรือง มีศิลปะการดนตรีท่ี
เป็นเอกลกัษณ ์ซึ่ง ณ หว้งเวลานีเ้องท่ีวฒันธรรมดนตรีไดเ้ขา้มามิอิทธิพลตอ่ดนตรีไทยดว้ย  
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ภาพประกอบ 10 ศลิาจารกึ หลกัท่ี 1 

ท่ีมา: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตพิระนคร 

หลกัฐานตา่งๆท่ีสามารถใชสื้บคน้และอา้งอิงวิวฒันาการของดนตรีไทยสมยัสโุขทยัมี
ปรากฎหลักฐานส าคัญใน “หลักศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหง หลักท่ี 1” (พิทักษ์ คชวงษ์, 2542) 
และหนงัสือวรรณคดีเรื่อง “ไตรภูมิพระรว่ง” พระราชนิพนธใ์นพระมหาธรรมราชาลิไท โดยปรากฏ
ขอ้ความส าคญัท่ีเก่ียวกบัดนตรีไทยจากหลกัฐานทัง้สองอย่างไดก้ล่าวถึงเครื่องดนตรีไทยและการ
บรรเลงเป็นวงดนตรีไทยไวอ้ย่างชดัเจนทัง้ “เสียงพาทย”์ และ “เสียงพิณ” ซึ่งหมายถึงวงป่ีพาทย์
และเครื่องดีดเครื่องสีท่ีมีพิณเป็นหลัก ดังนัน้ จากหลักฐานชิน้ส าคญัดงัท่ีกล่าว เป็นท่ีทราบว่า
เครื่องดนตรีท่ีใชบ้รรเลงเป็นวงตามแบบแผนในสมยัสโุขทยันัน้ มีดงัตอ่ไปนี ้ 

4.2.1 วงแตรสงัข ์คือ เครื่องประโคมประกอบพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์
ในพระราชพิธีส  าคัญต่างๆ อันประกอบดว้ย สังข ์แตรยาวหรือเรียกว่าแตรฝรั่ง แตรงอน ป่ีไฉน 
กลองชนะ บณัเฑาะวแ์ละมโหระทกึ 

4.2.2 วงป่ีพาทย ์คือ วงดนตรีท่ีประกอบดว้ยเครื่องตีและเครื่องเป่าและถือวา่เป็น
วงดนตรีส  าคญัของการดนตรีไทย  โดยวงป่ีพาทยใ์นสมยัสโุขทยันัน้เรียกว่า “วงป่ีพาทยเ์ครื่องหา้” 
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ไดร้บัอิทธิพลมาจากวงดนตรีท่ีมีช่ือว่า “ปัญจดุริยางค”์ ของอินเดียซึ่งประกอบดว้ยเครื่องตีและ
เครื่องเป่าท่ีใชใ้นการบรรเลง 5 อยา่ง ไดแ้ก่ 

1) เครื่องท่ีมีรูกลวงภายในเป็นเคร่ืองเป่า 
2) เครื่องขึน้หนงัหนา้เดียว 
3) เครื่องขึน้หนงัสองหนา้ 
4) เครื่องหุม้หนงัรอบตวั 
5) เครื่องท่ีเป็นแทง่ทบึกระทบกนัเป็นเสียง 

โดยเครื่องดนตรีท่ีประกอบในวงป่ีพาทยเ์ครื่องห้าของไทยนั้น เกิดจากการน าเอา
เครื่ อ งดนตรี ท่ี มี อยู่ แต่ เดิ ม  ผสมผสานกัน เพ่ื อให้ ได้ลักษณ ะแบบแผน  เช่น เดียวกับ 
ปัญจดุริยางคข์องอินเดีย กล่าวคือ ป่ีใน ฆอ้งวง  ตะโพน กลองทัด ฉ่ิง ซึ่งทัง้วงแตรสังขแ์ละวงป่ี
พาทยเ์ครื่องห้าล้วนแล้วแต่อยู่ใน "เสียงพาทย"์ ดังปรากฏในหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหง 
และไตรภมูิพระรว่ง  

 

ภาพประกอบ 11 วงป่ีพาทย ์

ท่ีมา: https://th.wikipedia.org/wiki/วงป่ีพาทยเ์สภา 

กลองถูกใชเ้ป็นเครื่องดนตรีตัง้แต่สมยัสุโขทยั นกัวิชาการเช่ือว่าชาวไทยในสมยันัน้
สนกุสนานกบัการเล่นดนตรีและรอ้งร  าเพลง ดงัปรากฏในหลกัศิลาจารกึพ่อขนุรามค าแหงหลกัท่ี 1 
ว่า “ดบงคมกลอง ดว้ยเสียงพาทย ์เสียงพิณ เสียงเลือ้น เสียงขบั ใครจกัมกัเล่น เล่น ใครจกัมกัหวั 
หวั ใครจกัมักเลือ้น เลือ้น” ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่ามีการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภท ตี เป่า ดีด และสี 



  23 

อันได้แก่ กลอง ป่ี พิณ และเครื่องดนตรีสาย นอกจากนีย้ังมีหลักฐานของท้องถ่ินล้านนาไทย
เก่ียวกับศิลปะวฒันธรรมร่วมในช่วงเวลาไล่เล่ียกันในหลักศิลาจารึกท่ีวดัพระยืน จังหวัดล าพูน 
ความว่า “ให้ถือกระทงข้างตอกดอกไม้ไตเ้ทียน ตีพาทย์ดังพิณฆ้องกลอง ป่ีสรไนพิสเนญชัย
ทะเทียดกาหลแตรสงัมาลยก์ังสดาล มรทงคด์งเดือด เสียงเลิศเสียงกอ้ง อีกทัง้คนรอ้งโห่อือ้ดาสร
ทา้นทั่งทัง้นครหริภุญชยั แล” ซึ่งแสดงใหเ้ห็นภาพว่ามีการใชเ้ครื่องดนตรีบรรเลงในวงดนตรี และ
ประชาชนน ามาเลน่เพ่ือความสนกุสนานครืน้เครงกนั  

นอกจากนีย้ังปรากฏหลักฐานเก่ียวกับดนตรีไทยในกฎมณเฑียรบาลซึ่งระบุช่ือ 
เครื่องดนตรีไทย เพิ่มเติมจากท่ีเคยระบุไวใ้นหลักฐานสมัยสุโขทัย ซึ่งเช่ือกันว่าเป็นเครื่องดนตรี  
ท่ีเพิ่งเกิดในสมัยนี ้ ได้แก่ กระจับป่ี ขลุ่ย จะเข้ และร  ามะนา ในกฎมณเฑียรบาลสมัยสมเด็จ  
พระบรมไตรโลกนาถ (พทุธศกัราช 1991 - 2031) ยงัปรากฎขอ้หา้มตอนหนึ่งวา่ “หา้มรอ้งเพลงเรือ 
เป่าขลุ่ย เป่าป่ี สีซอ ดีดกระจบัป่ี ดีดจะเข ้ตีโทนทบั ในเขตพระราชฐาน” ซึ่งแสดงว่าสมยันี ้ดนตรี
ไทยเป็นท่ีนิยมกนัมากแมใ้นเขตพระราชฐาน เป็นไปไดว้่าชาวบา้นไปรอ้งร  าเพลงและเล่นดนตรีกนั
จนเอิกเกรกิมิบงัควร กระทั่งพระมหากษัตรยิท์รงออกกฎมณเฑียรบาลดงักล่าวขึน้  

 

ภาพประกอบ 12 คณะละครและวงป่ีพาทยไ์ทยสมยัรตันโกสินทร ์

ท่ีมา: https://www.wikiwand.com/th/เครื่องดนตรีไทย 
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สงัคมไทยมีลกัษะอยูร่วมกนัเป็นกลุม่ การปฏิสมัพนัธร์ว่มกนัทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
ตลอดจนมีกิจกรรมร่วมกันภายใตม้ิติของศาสนาและประเพณี พิธีกรรม อันเป็นวัฒนธรรมของ 
องคก์รร่วมกันมาโดยตลอด หากศิลปะทั้งหลายท่ีมนุษย์ได้แสดงออกมานั้นเป็นพฤติกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับ สภาพและสภาวะของสังคมในสังคมนั้นๆซึ่งมีสภาพแวดล้อม จารีต ประเพณีท่ี
แตกตา่งกนัไปตาม สภาพของสงัคม สะทอ้นออกมาใหเ้ห็นในรูปของศลิปะแขนงตา่งๆในทางดนตรี 
อาจแสดงออกในรูปของเสียงดนตรี ท านอง จังหวะ ลีลาและท่วงท่า ย่อมแสดงออกให้เห็นถึง
เอกลกัษณข์องชนชาตนิัน้ๆในสงัคม  

ดนตรีไทยคือศิลปะท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสภาวะจิตและสภาวะกายของคนในสงัคมไทย 
เสียงดนตรีส่วนใหญ่จะแสดงออกมาในแนวอ่อนหวานนุ่มนวล ไม่ดุดนัรุนแรงเหมือนดนตรีของ 
ชาติตะวนัตก หากเป็นส าเนียงท่ีเรา่รอ้นโลดโผน มกัเกิดจากการปรุงแตง่ขึน้เป็นพิเศษเพ่ือลอ้เลียน
อากัปกิริยาของสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติเท่านัน้ มิไดม้าจากจิตใจของคนไทย สงัเกตจากการขบัรอ้ง 
เพลงไทย จะสมัผสัไดถ้ึงลีลาท่ีนุม่นวลออ่นหวาน  

ในสงัคมไทยนั้นมีลักษณะพึ่งพาอาศยัและช่วยเหลือเกือ้กูลกัน ยิ่งในสมัยก่อนนั้น 
ชาวไทยมีกิจกรรมร่วมกันในพิธีทางศาสนาและความเช่ือในเรื่องพิธีกรรมตลอดจนประเพณี 
รว่มกัน ณ จุดนี ้ดนตรีจึงเขา้มามีส่วนส าคญัเป็นเครื่องประโลมจิตใจของคนในสังคม ใหเ้ป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน กลองชนิดต่างๆของไทยซึ่งเป็นเครื่องดนตรีไทยก็เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ  
การด าเนินวิถีชีวิตของคนในสงัคมไทย จึงพิจาราณาไดว้่ากลองกับชาวไทยนัน้มีความสมัพนัธก์ัน
ในแง่มมุตา่งๆหลายประการ ไดแ้ก่ เรื่องการตีกลองในประเพณีตา่งๆของไทย การตีกลองเป็นเสียง
สญัญาณ และการตีกลองเพ่ือความบนัเทิงของชาวไทย  

1) กลองในประเพณีไทย  
ในประเพณีของไทย กลองเข้าไปมีบทบาทในฐานะเป็นเครื่องประโคม 

นอกเหนือจากการเป็นเครื่องดนตรีท่ีใหค้วามบนัเทิง กลองเป็นเครื่องประโคมท่ีส าคญัในพิธีกรรม
ตา่งๆ เน่ืองจากสภาพของสงัคมในแตล่ะยคุสมยัไมเ่หมือนกนั การประโคมกลองมีเจตนาเพ่ือแสดง
พลังอ านาจของผูน้  าของกลุ่มชนต่างๆ ในสงัคมไทยท่ีควรแก่การยกย่อง ดงันัน้การใชก้ลองเป็น
เครื่องประโคมย่อมตอ้งเป็นเรื่องของความยิ่งใหญ่ คงไว้ซึ่งพลงัอ านาจของกลุ่มชน ความพรอ้ม
เพรียงในการบรรเลง ตลอดจนความเช่ือมั่นในความเป็นสิรมิงคลท่ีตามมาดว้ย 

2) กลองในพิธีหลวง  
ในพิธีหลวงหรือพิธีของราชส านกั พบว่าส่วนมากตอ้งการประโคมดว้ยเครื่อง

ตีท่ีมีเสียงดงักงัวานไดแ้ก่กลองตา่งๆ รองลงมาเป็นเครื่องเป่า ดงักลา่วเอาไวใ้นบทกวีท่ีแสดงความ
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ยิ่งใหญ่ และงดงามในลิลิตยวนพ่าย ซึ่งเป็นบทกวีในสมยัอยุธยากล่าวถึงเรื่องการประโคมเอาไว ้
(อ านนัท ์นาคคง, 2537: 14)  

   สยงสโพนพิณพาทยกอ้ง        ก าหล  
สยงสูศ่รีส  ารจยน                    จน่แจว้  
สยงคณคนคฤม                     คฤโฆษ  
สยงพวกพลกลา้แกลว้         โหห่รรษฯ  

การประโคมในพิธีของหลวงเป็นเรื่องของขบวนแหใ่นการเสดจ็พระราชด าเนิน
ในงานต่างๆตลอดจนแห่พระบรมศพ กลองท่ีใชใ้นพิธีหลวงนั้นจะมีกลองมโหระทึก กลองแขก 
กลองมลายู เปิงมาง และกลองชนะ กลองแต่ละชนิดจะมีบทบาทหนา้ท่ีในการประโคมต่างกันไป 
เช่น กลองมโหระทึกบรรเลงร่วมกับแตรงอน แตรฝรั่ง สงัข ์และบณัเฑาะว ์เป็นการบรรเลงน า วง
กลองตา่งๆในขบวนแหห่รือขบวนเสดจ็ เชน่ บรรเลงน าวงป่ีไฉนกลองชนะในงานแหพ่ระบรมศพ น า
วงกลองชนะป่ีชวา ในขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ส่วนการเสด็จพระราชด าเนินในขบวนเรือ
นั้นมีวงเรือกลองในกับเรือกลองนอกบรรเลงเป็นการประโคมโดยใช้วงกลองแขกป่ีชวา ในการ
ประโคมพระบรมศพประโคมดว้ยวงกลองมลาย ูจ านวนกลองในการประโคมนัน้ขึน้อยู่กบัแบบแผน 
ท่ีก าหนดเอาไวต้ามพระราชพิธีนัน้ๆ 

3) กลองในพิธีราษฏร ์
พิธีราษฎรห์รือประเพณีชาวาบา้นเป็นวฒันธรรมของทอ้งถ่ินท่ีแสดงความ

สามัคคีและเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองในงานบุญต่างๆ เช่น งานบวชนาค งานศพ งานกฐิน งาน
ทอดผา้ป่า งานประเพณีสงกรานต ์เป็นตน้ งานประเพณีเหล่านี ้มีทัง้งานมงคล และงาน อวมงคล 
งานประเพณีของแตล่ะภมูิภาคของไทย จะใชก้ลองเป็นเคร่ืองประโคมท่ีแตกตา่งกนัออกไป   

ก) กลองท่ีใชใ้นงานมงคล ในแต่ละทอ้งถ่ินของไทยมีการน ากลองไปใช ้
บรรเลงในงานประเพณีหรือพิธีกรรมตา่งๆในงานมงคล  

ข) กลองท่ีใชใ้นงานาอวมงคล ประเพณีเก่ียวกับงานศพของชาวบา้นมี
กลองท่ีใชป้ระโคมหลายชนิด เช่น ประโคมดว้ยวงบวัลอย ไดแ้ก่กลองมลาย ูป่ีชวา และฆอ้งเหม่ง 
ในเวลาประชมุเพลิงหรือในช่วงท่ีสวดพระอภิธรรมก็ได ้นอกจากนัน้ ในสมยัโบราณยงัประโคมดว้ย
กลองทัดในเพลงเรื่องนางหงสซ์ึ่งใชก้ับวงป่ีพาทยน์างหงส ์โดยทั่วไปแลว้  วงป่ีพาทยน์างหงสใ์ช้
กลองมลายูบรรเลงประกอบการประโคม แต่ถ้าเป็นในชนบทนิยมใชก้ลองทัดบรรเลง เน่ืองจาก
เสียงของ กลองทดันัน้ดงั อาศยัเป็นเสียงสญัญาณบอกใหค้นในหมู่บา้นทราบทั่วกนัว่า มีการตาย
เกิดขึน้ในหมู่บา้น เพ่ือจะไดม้ารว่มงานกัน การบรรเลงป่ีพาทยน์างหงสน์ัน้ วงดนตรีสามารถออก
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เพลงส าเนียงภาษาตา่งๆได ้และตอ้งน ากลองท่ีใชก้บัเพลงภาษาตา่งๆมาบรรเลงประกอบดว้ย เช่น 
ออกภาษาจีนก็ใชก้ลองจีนบา้ง กลองต๊อกบา้ง หรือออกภาษาเขมรก็ใชโ้ทนช าตรี และกลองชาตรี
มาบรรเลงประกอบจงัหวะเป็นตน้ ส่วนในงานศพแถบภาคอีสานจะใชว้งดนตรีท่ีเก่ าแก่ของภาค
อีสานบรรเลงประโคม ไดแ้ก่ วงตุม่โมง ประกอบดว้ย ฆอ้ง กลองทดัและป่ี ซึ่งจะเห็นไดว้่าวงดนตรี
ดงักลา่วมีกลองทดัเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ยในการบรรเลงประโคมศพในภาคอีสาน  

4) การใชก้ลองไทยในการใหเ้สียงสญัญาณ  
กลองบางชนิดของไทยนอกจากใชเ้ป็นเครื่องประโคมในงานพิธีกรรมต่างๆ 

แลว้ ยงัใชเ้ป็นเสียงอาณัติสญัญาณเพ่ือนดัหมายกบัคนในสงัคมให ้ไดร้บัรูเ้รื่องราวหรือเหตกุารณ์
ตา่งๆท่ีเกิดขึน้กับคนในสงัคมนัน้ๆไดเ้ร็วขึน้ เพราะในอดีตการส่ือสารของไทยยงัไม่ทนัสมยัดงัเช่น
ปัจจบุนั ตอ้งใชเ้สียงท่ีมีความดงัสามารถไดย้ินไปไกลเป็นเครื่องมือในการส่ือสาร ไดแ้ก่ กลองทดั
ซึ่งเป็นกลองท่ีใชตี้เป็นเสียงสญัญาณมากกว่ากลองชนิดอ่ืนๆ นอกจากนีย้งัมีเสียงของตะโพนมอญ
หรือเสียงกลองมโหระทกึซึ่งใชเ้ป็นเสียงสญัญาณดว้ย  

กลองทดัใชเ้ป็นสญัญาณในเรื่องของเวลา เรื่องของสงครามขา้ศกึศตัรู เรื่อง
ของไฟไหม ้หรืออาจเป็นเรื่องของการรอ้งทกุขข์อความเป็นธรรม ผูท่ี้ทกุขร์อ้นจะมาตีกลองรอ้งทกุข์
เพ่ือใหพ้ระมหากษัตริยท์รงรบัทราบ กลองท่ีกล่าวมาแลว้นัน้จะถูกจดัแขวนเอาไวใ้นหอกลอง หอ
ระฆงัตาม วดัตามหมู่บา้นหรือก าแพงเมือง โดยสรา้งเป็นหอกลองเอาไว ้มีผูด้แูลอยู่ตลอดเพ่ือแจง้
เหตตุา่งๆใหก้บัคนในสงัคมนัน้ๆดงัภาพหอระฆงักลองและโปง 

การประโคมกลองในพิธีของหลวงนัน้ มีระเบียบแบบแผนในการบรรเลง เป็น
กฎเกณฑว์่างานประเภทใดใชก้ลองประเภทใด ผูบ้รรเลงแต่งกายอย่างไร บรรเลงจงัหวะหนา้ทับ
อะไร เพลงท่ีใชใ้นการเป่าป่ามีเพลงอะไรบา้ง การบรรเลงในพิธีของหลวงเป็นเรื่องความยิ่งใหญ่ 
กิจกรรมในพระราชพิธีน าไปสู่การเป็นศนูยร์วม แสดงถึงบญุยาบารมีของพระมหากษัตริย ์แตก่าร
บรรเลงกลอง ของชาวบ้านเป็นไปในเรื่องความสนุกสนานรื่นเริง เป็นอิสระในการแสดงออก 
รูปแบบการบรรเลงนัน้ แตล่ะทอ้งถ่ินแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของวฒันธรรมในชมุชนนัน้ๆ เป็น
การรวมพลังความเช่ือความศรทัธาในงานประเพณีท่ีส าคัญของชาวบา้นท่ีไม่ค่อยมีแบบแผน
เหมือนเช่นพิธีของหลวง กลองในวิถีชาวบา้นเป็นเครื่องประโคมท่ีซ่อนเรน้ไวด้ว้ยพลังท่ีแฝงอยู่
ภายใน น ามาซึ่งความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจกันเพ่ือปฏิบตัิภารกิจของสังคมใหด้  าเนินไป
อยา่งมีแบบแผนทางวฒันธรรม 
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4.3 บทบาทของกลองในวงดนตรีไทย 
วงดนตรีไทยทกุประเภทจะขาดเครื่องก ากบัจงัหวะไมไ่ด ้เพราะเครื่องก ากบัจงัหวะถือ

เป็นหวัใจส าคญัในการบรรเลงเพลงไทย ซึ่งไดแ้ก่ ฉ่ิง ฉาบ กรบั โหม่ง และกลองชนิดต่างๆ กลอง
ถือเป็นเครื่องประกอบจงัหวะหนา้ทบั มีท านองเป็นเสียงสงูต ่าตามท านองของจงัหวะหนา้ทบั ต่าง
จาก ฉ่ิง ฉาบ กรบั โหม่ง ท่ีมีเสียงท่ีตายตัวบรรเลงเป็นจังหวะไดแ้ต่ไม่เป็นท านอง ส่วนกลอง มี
หลายเสียงในนึ่งใบ ประกอบกับวิธีการตีท่ีสามารถประดิษฐ์เป็นเสียงต่างๆไดต้ามชนิดของกลอง 
ซึ่งอาจใชเ้พียงใบเดียวหรือใช้เป็นคู่ หรือผสมกันระหว่างกลอง 2 ชนิด แล้วแต่ประเภทของการ
บรรเลง เชน่ตะโพนไทย ถา้ใชเ้ดี่ยวสามารถบรรเลงเป็นท านองจงัหวะหนา้ทบัได ้ผูบ้รรเลงสามารถ
ประดิษฐ์เสียงไดห้ลายเสียงจากกลองใบเดียว เช่น เสียงติง ตุ๊บ ตืด เท่ง ถะ เทิด พรงิ พรืด ป๊ะ เป็น
ตน้ หรือถา้ใชคู้ก่บักลองทดั ก็จะมีเสียงกลองทดัสอดแทรกเขา้มาในเนือ้ท านองของจงัหวะหนา้ทบั 
ซึ่งโบราณาจารยไ์ดผ้กูรอ้ยเป็นท านองของจงัหวะหนา้ทบัเอาไว ้กลองของไทยสามารถแบง่ไดต้าม
บทบาทหน้าท่ีในการใช้งานได้ 2 ประเภท คือ กลองท่ีใช้บรรเลงประกอบจังหวะ บรรเลง
ประกอบการแสดงนาฏกรรมบรรเลงเป็นเสียงสญัญาณ และบรรเลงประกอบพิธีกรรม 

4.3.1 การบรรเลงประกอบจังหวะหน้าทับในวงดนตรีไทย กลองมีบทบาทเป็น
เครื่องประกอบจงัหวะหนา้ทบัในวงดนตรีไทย อาจท าหนา้ท่ีเพียงคนเดียวหรือหลายคน การบรรเลง
เพลงไทยมีอยู่ดว้ยกนัหลายลกัษณะ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัประเภทของบทเพลงว่าตอ้งใชก้ลองชนิดใดท า
หนา้ท่ีประกอบจังหวะหน้าทับ ในปัจจุบนัไดถู้กจัดระเบียบการผสมวงเป็นแบบแผนไวจ้นเป็นท่ี
ยอมรบัของนกัดนตรีทั่วไปและยดึถือเป็นมาตรฐานเดียวกนัและมีพฒันาการมาโดยส าคญัไมว่่าจะ
เป็นวงดนตรีไทยในราชส านักหรือวงดนตรีพืน้เมืองของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยไดถู้กวาง
ระเบียบโดยสงัคมเอาไวแ้ลว้ กลองจึงเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องดนตรีไทยท่ีใชบ้รรเลงเพ่ือประกอบ
จังหวะใหก้ับเครื่องด าเนินท านองซึ่งมีอยู่ดว้ยกันหลายชนิดและถูกจัดวางไวใ้นการผสมวงของ
ดนตรีไทยในวงดนตรีไทยประเภทตา่งๆ ประกอบดว้ยกลองดงัตอ่ไปนี ้

4.3.1.1 วงป่ีพาทยไ์มแ้ข็ง เป็นวงดนตรีไทยท่ีใชบ้รรเลงประกอบพิธีกรรม ทัง้
พิธีกรรมของ ราชส านัก และของชาวบา้น ตลอดจนใชป้ระกอบการแสดงและบรรเลงเพ่ือความ
บนัเทิง นบัเป็นวงดนตรี ท่ีใชป้ระโยชนไ์ดม้าก และกลองท่ีใชใ้นวงป่ีพาทยไ์มแ้ข็งนัน้ ไดแ้ก่ ตะโพน
ไทย และกลองทดัท าหนา้ท่ี จะบรรเลงก ากับจงัหวะหนา้ทบัในเพลงต่างๆ ของวงป่ีพาทยไ์มแ้ข็ง 
เช่น เพลงโหมโรงเช้า เพลงโหมโรง กลางวัน เพลงโหมโรงเย็น และเพลงหน้าพาทย ์ตลอดจน
บรรเลงประกอบเพลงเรื่องและประกอบการแสดงโขน ลิเก หุน่กระบอก เป็นตน้ 
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4.3.1.2 วงป่ีพาทยเ์สภา เป็นวงดนตรีไทยท่ีมีการผสมวงเช่นเดียวกับวงป่ี
พาทยไ์มแ้ข็ง เพียงแต่เปล่ียนจากการใชต้ะโพนไทยมาเป็นกลองสองหนา้แทน เพ่ือประกอบการ
บรรเลงรอ้งรบั บทเพลงของการเล่นเสภา แต่ปัจจุบนัการเล่นเสภาหมดไปยงัคงไวแ้ต่การบรรเลง
เพลงในประเภทเสภา และยงันิยมใชก้ลองสองหนา้บรรเลงประกอบจงัหวะหนา้ทบัในการบรรเลงป่ี
พาทยเ์สภาดัง้เดมิ  

4.3.1.3 วงป่ีพาทยไ์มน้วม เป็นการผสมวงดนตรีไทยเหมือนวงป่ีพาทยไ์มแ้ข็ง
ทกุประการ เพียงใชข้ลุ่ยเพียงออแทนป่ีใน และเพิ่มซออูเ้ขา้ไป ส่วนกลองท่ีใชใ้นวงป่ีพาทยไ์มน้วม
ไม่นิยมใชก้ลอง ทดัและตะโพนไทยจะใชก้ลองแขกบรรเลงแทน วงป่ีพาทยไ์มน้วมนัน้จะบรรเลงใน
งานมงคล งานรื่น เรงิ เพลงท่ีใชบ้รรเลงเป็นเพลงเถาหรือเพลงตบัทั่วไป 

4.3.1.4 วงป่ีพาทยด์กึด าบรรพ ์เป็นวงดนตรีไทยท่ีเจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุ
วัดติวงศ ์ทรงจัดผสมวงขึน้ เพ่ือใช้ประกอบการแสดงละครดึกด าบรรพ์ กลองท่ีใช้เป็นเครื่อง
ประกอบจงัหวะ ไดแ้ก่ ตะโพนไทย กลองแขก และกลองตะโพน เป็นการน าตะโพนไทย 2 ใบถอด
เทา้ออก น ามาตัง้บรรเลงแทนกลองทดั วงป่ีพาทยด์กึด าบรรพเ์นน้เรื่องความนุ่มนวลของเสียง จึง
ใชก้ลองตะโพนแทน กลองทดั 

4.3.1.5 วงป่ีพาทยช์าตรี เป็นวงป่ีพาทย์ท่ีมีขนาดเล็ก มีป่ีนอก โทนชาตรี 
กลองชาตรี ฆอ้ง คู ่ฉ่ิง กรบั เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วงป่ีพาทยเ์ครื่องหา้อย่างเบา” ใชโ้ทนชาตรีและ
กลองชาตรีเป็นเคร่ืองประกอบจงัหวะหนา้ทบั ใชป้ระกอบการแสดงละครชาตรี มโนราห ์หนงัตะลงุ 

4.3.1.6 วงป่ีพาทายน์างหงส ์เป็นวงดนตรีท่ีใชใ้นการประโคมศพของคนไทย 
ลกัษณะขอ งวงป่ีพาทยน์างหงสน์ัน้เหมือนกับวงป่ีพาทยไ์มแ้ข็งทกุประการ เพียงแตเ่ปล่ียนจากป่ี
ในมาเป็นป่ีชวา และจากการใชต้ะโพนไทยและกลองทดัมาเป็นกลองมลายูแทน ใชบ้รรเลงเพลง
เรื่องนางหงส ์ 

4.3.1.7 วงป่ีพาทยม์อญ เป็นวงดนตรีท่ีไดร้บัอิทธิพลมาจากชนชาติมอญ ใช้
บรรเลงใน งานทั่วไป ทัง้งานมงคล และงานอวมงคล แตปั่จจบุนัคนไทยนิยมบรรเลงเฉพาะในงาน
อวมงคล คือ งานศพ และประกอบการแสดงลิเก เพ่ือความบนัเทิง ทัง้สองงานนีค้นไทยเรามี วงป่ี
พาทยใ์ชอ้ยู่แลว้ แตด่ว้ยวฒันธรรมท่ีเปล่ียนไป คนไทยจึงหนัมานิยมใชว้งป่ีพาทยม์อญ กลองท่ีใช้
ในวงป่ีพาทยม์อญ นัน้ไดแ้ก่ ตะโพนมอญ และกลองเปิงมางคอก 

4.3.1.8 วงเครื่องสายไทย เป็นวงดนตรีไทยท่ีประกอบไปดว้ยเครื่องดนตรีท่ีมี
จดุก าเนิด ของเสียงมาจากสายดว้ยการดีดหรือการสีก็แลว้แต ่ในเรื่องความดงัของเสียงจะเบากว่า
วางป่ีพาทย ์ไม ้แข็ง กลองท่ีใชใ้นวงเครื่องสายไทยไดแ้ก่โทนมโหรีและร  ามะนามโหรี 
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4.3.1.9 วงมโหรี เป็นวงดนตรีไทยท่ีใช้วงป่ีพาทย์ขนาดเล็ก ผสมกับวง
เครื่องสายไทยท าใหก้ารผสมวงใหญ่ขึน้ แตก่ลองท่ีใช ้ยงัคงเหมือนกบัวงเครื่องสายไทย ไดแ้ก่ โทน
มโหรี และร  ามะนา มโหรี รวมเรียกวา่ “โทนร ามะนา” 

4.3.1.10 วงขับไม ้เป็นวงท่ีใชใ้นพิธีกรรม และมีประวตัิความเป็นมาเก่าแก่
ท่ีสุดตัง้แต่สมัย กรุงสุโขทัย และยังคงมีใชก้ันอยู่ในปัจจุบนัในพิธีส  าคญัของราชส านัก เช่น พิธี
คลอ้งชา้ง พิธีลงพระอู่ ของเจา้นายชัน้สงู เป็นตน้ วงขบัไมใ้ชก้ลองชนิดหนึ่งเรียกว่า “บณัเฑาะว”์ 
พรอ้มทัง้ซอสามสาย มีพราหมณเ์ป็นผูข้บัล าน า ในพิธีของสามญัชนทั่วไปจะไมใ่ชว้งขบัไมบ้รรเลง 

4.3.2 บรรเลงประกอบการแสดงนาฏกรรม นาฏกรรม กลองท าหน้า ท่ี
ประกอบการแสดงในนาฏกรรมตา่งๆของไทย การแสดงของไทยเรานัน้มีอยูห่ลายชนิดดว้ยกนั แตท่ี่
นิยมและพบเห็นบ่อยในปัจจุบนัไดแ้ก่ การแสดงโขน การแสดงละคร การแสดงลิเก เป็นตน้ การ
แสดงนั้นผู้แสดงตอ้งอาศัยจังหวะหน้าทับของกลองท่ีบรรเลงอยู่ในวงดนตรีไทย เพ่ือประกอบ
จงัหวะในการรา่ยร  าในทา่ทางตา่งๆตามบทบาทท่ีผูแ้สดงไดร้บั วงดนตรีไทยท่ีใชป้ระกอบการแสดง
โขน ละคร ลิเก ท่ีกล่าวมานีน้ิยมใชว้งป่ีพาทยไ์มแ้ข็ง มีตะโพนไทย กลองทดั กลองแขก รว่มบรรเลง
อยู่ในวงดว้ย โดยเฉพาะตะโพนไทยและกองทดันัน้ มีบทบาทหน้าท่ีท่ีส  าคญัยิ่งในการประกอบท่า
รา่ยร  าของผูแ้สดง ผูท่ี้ศึกษาเก่ียวกับการฟ้อนร  าจะตอ้งศกึษาจงัหวะหน้าทบัของตะโพน ไทยและ
กลองทดัดว้ย เพ่ือประโยชนใ์นการรา่ยร  า จะไดไ้มผ่ิดจงัหวะ สว่นกลองแขกก็มีใชบ้า้งเพ่ือ ประกอบ
จังหวะหน้าทับเม่ือขับรอ้งเพลงอัตรา 2 ชั้น หรือด าเนินเรื่อง แต่กลองสองหน้านั้น ไม่นิยมใช้
ประกอบการแสดง นอกจากนี ้โทนและร  ามะนามโหรีก็ไม่น ามาประกอบการแสดง เช่นกนั ยกเวน้
การ แสดงล าตดัจะใชก้ลองร  ามะนาล าตดัโดยเฉพาะ ซึ่งมีขนาดใหญ่กวา่ร  ามะนามโหรี 

4.3.3 บรรเลงเป็นเสียงสญัญาณและประกอบพิธีกรรม การบรรเลงเป็นสญัญาณ
และประกอบพิธีกรรมประเภทนี ้อาจเป็นกลองท่ีใช้บรรเลงร่วมอยู่ในวงดนตรีไทย แต่ได้แยก
ออกมาบรรเลงเพ่ือเป็นสญัญาณหรือประกอบพิธีกรรม แต่กลองบางชนิดนัน้ไม่ไดอ้ยู่ในวงดนตรี
ไทยเพ่ือการบรรเลง หากใชเ้ฉพาะในการบรรเลงประกอบพิธีกรรมเพียงอยา่งเดียว ดงัตอ่ไปนี ้

4.3.3.1 กลองท่ีใชตี้เป็นสัญญาณ ไดแ้ก่ กลองทัด ซึ่งมีอยู่ในวงป่ีพาทยไ์ม้
แข็ง ไทยใช้ กลองทัดตีเป็นการบอกสัญญาณและบอกเวลา เช่น ในสมัยต้นรัตนโกสินทร ์มี
หอกลองแหง่หนึ่ง เป็นหอสงู 3 ชัน้ แขวนกลองเอาไว ้3 ใบ มีขนาดใหญ่จนถึงเล็ก เรียงล าดบักนัไป 
ซึ่งใชตี้บอกเวลา ใชตี้บอกสญัญาณไฟไหม ้ใชตี้บอกสญัญาณวา่ขา้ศกึมาประชิดเมือง ไดแ้ก่ กลอง
ย่าพระสุริยศ์รี กลองอคัคีพินาศ และกลองพิฆาตไพรี นอกจากหอกลองแลว้ ตามวดัก็มีกลองทัด
แขวนเอาไวบ้รเิวณเดียวกบัหอระฆงั ใชตี้บอกเวลาเรียกวา่ กลองเพล 
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4.3.3.2 กลองท่ีใช้บรรเลงประกอบพิธีกรรม กลองท่ีใช้บรรเลงประกอบ
พิธีกรรมในงานตา่งๆเพียงอยา่งเดียวไมอ่ยูใ่นวงดนตรีไทยท่ีใชบ้รรเลงอยูท่ั่วไป ไดแ้ก่ 

1) กลองมโหระทกึ เป็นกลองท่ีสรา้งขึน้จากโลหะส าริด ในสมยัโบราณจะ
ใชบ้รรเลงเพ่ือเรียกฝน บรรเลงร่วมกับกลองชนะในงานพิธีเสด็จพระราชด าเนินโดยกระบวนพยุ
หยาตรา บรรเลงร่วมกับสังข์ในพิธีสงฆ์ลงประชุมท าวัตรเช้าเย็น นอกจากนั้นยังใช้ในการศึก
สงครามดว้ย โดยจะบรรเลงกลองมโหระทึกเพ่ือประกาศชยัชนะ และบรรเลงเพ่ือขบัไล่ภูตผีปีศาจ
รกัษาคนไข ้ 

2) บณัเฑาะว ์เป็นกลองท่ีไดร้บัอิทธิพลมาจากอินเดีย เรียกว่า “ทมรุ” ท า 
มาจากไมเ้นือ้แข็ง มีรูปทรงคลา้ยานาฬิกาทราย ใชลู้กตุม้ไกวแทนการตีดว้ยการใช้มือบิดไปมา
ขณะบรรเลง ใชบ้รรเลงรว่มกับซอสามสายในวงขบัไม ้ใชบ้รรเลงในงานพิธีของหลวง เช่น สมโภช
พระมหาเศวตฉัตร และกล่อมพระคชาธารา ตลอดจนพิธีมงคลต่างๆ ในบางโอกาสใชร้ว่มกบัสงัข์
ในพิธีการตา่งๆของพราหมณ ์ 

3) กลองชนะ มีรูปลกัษณค์ลา้ยกลองแขก เชน่เดียวกบักลองมลาย ูแตส่ัน้
กว่ากลองมลายู และอ้วนใหญ่กว่ากลองแขกและกลองมลายู ตัวหุ่นกลองชนะนั้นประดิษฐ์
ลวดลายและท าสีปิดทองหรือเงินเป็นลวดลายต่างๆ กลองชนะน าไปใชใ้นขบวนแห่พระบรมศพ 
และศพเจา้นายท่ีมีฐานนัดรศกัดิต์ามท่ีก าหนดไว ้กล่าวคือในการบรรเลงจะใชก้ลองจ านวนก่ีใบ สี
อะไร ลวดลายเป็นทองหรือเงิน ขึน้อยู่กับฐานันดรศกัดิ์ การบรรเลงจะบรรเลงร่วมกับป่ีไฉนและ
เปิงมาง 

4.4 องคป์ระกอบของกลองไทย 
กลองของไทยอาจมีมากมายหลายชนิด แตกต่างกนัไปตามวตัถปุระสงคใ์นการงาน 

แต่สามารถแบ่งตามองคป์ระกอบหลกัได ้2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นหุ่นกลองกับส่วนท่ีเป็นหนา้กลอง 
นอกเหนือจากนั้นเป็นส่วนประกอบในรายละเอียดปลีกย่อยของกลอง เช่น รดัอก หนังเรียด ไส้
ละมาน หหูิว้ เทา้ กลอง แส ้และขา้วสกุถ่วงเสียง (สหวฒัน ์ปลืม้ปรีชา, 2560) 

1) หุ่นกลอง คือรูปทรงภายนอกของกลองโดยองคร์วม ส่วนใหญ่ลักษณะเป็น
ทรงกระบอก หนา้ตดัวงกลมสมมาตร ยาวบา้ง สัน้บา้ง แตกต่างกนัออกไปตามแต่ชนิดของกลอง 
อาทิเช่น กลองแขกจะมีสณัฐานโดยรวมเป็นทรงกระบอก ลกัษณะยาวเรียว แตมี่ดา้นหนา้ใหญ่กบั
ดา้นหนา้เล็ก ซึ่งดา้นหนา้ใหญ่จะกลมป่องออกและค่อยเรียวเล็กลงมาดา้นหนา้เล็ก ส่วนตะโพน
ไทย จะกลมป่องตรงกลาง หนา้เล็กกับหนา้ใหญ่ไม่แตกต่างกันมากนกั ในขณะท่ีตะโพนมอญมี
หนา้ใหญ่เห็นไดช้ดั กลมป่องเหมือนหวัปลีตดัคือป่องค่อนไปทางดา้นหนา้ และถา้เป็นกลองสอง
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หนา้จะเป็นทรงกระบอกตรงๆความกวา้งของหนา้ทัง้สองดา้นเกือบเท่ากนั ถือว่าเป็นทรงกระบอก
มากท่ีสดุในกระบวนกลองของไทยทัง้หมด นอกจากกลองท่ีกล่าวมาแลว้นัน้ กลองไทยยงัมีกลอง
ทดั กลองยาว โทนร ามะนา กลองแอว ์กลองชนะ กลองมลายู ซึ่งมีหุ่นกลองท่ีแตกต่างกันออกไป
ตามความนิยมของสงัคมดนตรีไทย  

หุ่นกลองนิยมท ามาจากไมท้ัง้เนือ้อ่อนและเนือ้แข็ง อาทิ ไมช้ิงชนั ไมกุ้่ม ไมข้นุน 
ไมม้ะม่วง ไมก้า้มป ูไมม้ะริด ไมม้ะขาม เป็นตน้ ซึ่งการเลือกใชไ้มใ้นการท ากลองของประเทศไทย
นัน้ขึน้อยูก่บัชนิดของกลอง คณุสมบตัิของไมช้นิดนัน้ๆและความเหมาะสมในการเสาะหาวสัดุ xxx  
(ชิด เนียมพนัธ ์การส่ือสารส่วนบคุคล, 7 มีนาคม 2562) นอกจากนี ้ยงัมีกลองชนิดหนึ่งท่ีหุ่นกลอง
ท่ีท าจากโลหะ ไดแ้ก่ กลองมโหระทกึ ซึ่งเป็นกลองท่ีใชใ้นพิธีกรรมตามความเช่ือตา่งๆในแถบเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้

2) หนา้กลอง คือส่วนท่ีเป็นหนงัครอบขึงเพ่ือรองรบัการตีกระทบ ซึ่งเป็นส่วนท่ีมี
ความส าคญัยิ่งยวด เพราะเป็นส่วนท่ีท าใหก้ลองเป็นกลอง สามารถใชเ้พ่ือประกอบจงัหวะในการ
รอ้งและการร  าฟ้อนประเภทตา่งๆตามธรรมชาติของมนษุยท์กุเผ่าพนัธุท่ี์มีการรอ้งและการเตน้เป็น
เอกลกัษณข์องตวัเอง 

ในส่วนของหนา้กลองของไทยนัน้มีการใชห้นงัสตัวช์นิตา่งๆท่ีสามารถเสาะหาได้
ในภูมิภาค ไดแ้ก่ หนงัววั หนงัควาย หนงัแพะ หนงัแกะ หนงังู หนงักวาง หนงัหมี และหนงัเสือ ซึ่ง
หนงัสตัวเ์หล่านีต้อ้งผ่านขัน้ตอนตามกรรมวิธีท่ีสืบทอดมาแต่โบราณของไทย (อทุัย แกว้ละเอียด 
การส่ือสารส่วนบคุคล, 5 มีนาคม 2562) อนัเป็นภูมิปัญญาของบรรพบรุุษท่ีสืบตอ่กนัจนถึงทกุวนันี ้
การท าหนงัหนา้กลองจากหนงัสตัวน์ัน้ จะต้องน าหนงัสตัวท่ี์ไดไ้ปตากแดดใหแ้หง้สนิททัง้ผืน แลว้
จงึน ามาตดัตามรูปหนา้กลอง โดยกะขนาดใหใ้หญ่และกวา้งพอท่ีจะขึงปิดคลมุหน้ากลองไดอ้ย่าง
สวยงามและสมสัดส่วน (ชิด เนียมพันธ์, 2562) แลว้จึงน าหนังท่ีไดไ้ปแช่ในน า้ด่าง 1 คืน เพ่ือให้
หนงัอ่อนตวัลงและมีความนิ่ม แตใ่นกรณีท่ีเป็นหนงัสตัวท่ี์หนากว่าปกติ เช่น หนงัควาย จะตอ้งแช่
น า้ดา่งหลายวนัเน่ืองจากหนาและเหนียวกวา่ จากนัน้จงึน าหนงัท่ีนิ่มไดท่ี้แลว้ไปทบุหรือโขลกใหน้ิ่ม
ยิ่งขึน้เรียกว่า “รุ่มหนงั” ท าใหห้นงัอ่อนนิ่มเหมือนผา้เปียกน า้จนสามารถพบัไปมาเป็นรูปตา่งๆได ้
เสร็จแลว้จึงน าไปครอบกับหุ่นกลอง ดึงใหต้ึงแลว้น าไปตากแดดใหแ้หง้ จากนัน้จึงน าไปแต่งหนา้
ดา้นในใหมี้ความหนาบางตามตอ้งการเพ่ือใหเ้ป็นตามกระบวนการผลิตของกลองแตล่ะชนิดตอ่ไป 

อนึ่ง ในส่วนของหนา้กลองอาจท าจากโลหะไดเ้ช่นกัน โดยกลองไทยท่ีท าจาก
โลหะนัน้มีเพียงชนิดเดียว ไดแ้ก่ กลองมโหระทึก ตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้เก่ียวกับหุ่นกลอง โดยท า
จากโลหะส ารดิ ตีใหเ้ป็นแผ่นบางโดยตรงกลางหนา้กลองมโหระทึกนิยมแกะเป็นรูปดาวหลายแฉก
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ตามแตข่นาดของกลอง ทัง้ลวดลายตา่งๆตามความเช่ือในยคุนัน้ๆ ปัจจบุนัหนา้กลองและหุ่นกลอง
มโหระทกึท าจากโลหะ ยงัคงมีใชใ้นพิธีกรรมของไทย (กรมศลิปากร, 2546) 

 

5. กลองไทยภาคกลาง 
เครื่องดนตรีไทยประเภทกลองนัน้มีมากมายหลายชนิด และมีลกัษะท่ีแตกตา่งกนัไปตาม

พืน้เพและวัฒนธรรมนั้นๆ กลองไทยสามารถแบ่งตามภูมิภาคของประเทศไทยได ้4 ภาค ไดแ้ก่ 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ กลองมักมีความสอดคล้องและ
สมัพันธก์ับการละเล่นในทอ้งถ่ินอย่างมีนัยส าคญั นอกจากนีย้ังหมายความรวมถึงผลลัพธจ์าก  
การรบัเอาอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากดินแดนใกล้เคียงด้วย เม่ือประเทศไทยนั้นเกิดจากการ 
ผสมสานระหว่างวฒันธรรมต่างๆแตโ่บราณในดินแดนสวุรรณภูมิ (สุจิตต ์วงษ์เทศ, 2559) ดงัท่ีได้
กล่าวขา้งตน้ กลองในแต่ละภาคจึงไดร้บัอิทธิพลจากพืน้เพและวฒันธรรมในทอ้งถ่ินนัน้ๆ เป็นตน้
ว่า “โนราห”์ การละเล่นในภาคใตซ้ึ่งไดร้บัอิทธิพลจากวัฒนธรรมชาวมลายูผ่านมาทางประเทศ
มาเลเซียนัน้ กลองในภาคใตย้่อมสะทอ้นวฒันธรรมชาวมลายูเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการตี การให้
เสียง ไปจนกระทั่งการเลือกใชว้สัดุ ดงันัน้ หากพิจารณาจากคุณสมบตัิกลองท่ีสามารถสะทอ้น
ความเป็นไทยและเป็นตวัแทนของเครื่องดนตรีไทยไดเ้ท่ียงแทท่ี้สุดนัน้ ย่อมกล่าวไดว้่าเป็นกลอง
ภาคกลาง (อทุยั แกว้ละเอียด การส่ือสารส่วนบุคคล, 5 มีนาคม 2562) กลองไทยภาคกลางนัน้ถกู
ใชใ้นบริบทท่ีหลากหลายและมีเอกลกัษณท่ี์แตกตา่ง ตัง้แต ่การตีสง่สญัญาณในการรบ การตีบอก
เวลาในเขตอาราม การตีในพิธีกรรมทางศาสนา การตีในพระราชพิธีทัง้มลพิธีและอวมงคลพิธี และ
การตีในการละเลน่ 

5.1 กลองทัด  
กลองทัดเป็นเครื่องประกอบจังหวะประเภทเครื่องหนังของไทยอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งมี

ความผกูพนักบัวิถีชีวิตของคนไทยเป็นอย่างยิ่ง เป็นกลองท่ีมีเสียงดงัไดย้ินไปไกล ซึ่งจะพบเห็นใน 
การแสดงทั่วไปเชน่ การแสดงลิเก ซึ่งเป็นศลิปะการแสดงท่ีชาวบา้นนิยม เราจะไดย้ินเสียงกลองทดั
ดงั “ตูม ตูม ตอ้ม ตอ้ม” ฟังแลว้ระทึกใจ ชวนใหต้ิดตามบทบาทของการแสดงไปดว้ย การแสดง
ประเภทนีจ้ะขาดกลองทัดมิได ้และในพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและพราหมณ์ ส่วนใหญ่จะใช้ 
วงป่ีพาทยบ์รรเลงประกอบพิธี ซึ่งก็ตอ้งมีกลองทดัรว่มบรรเลงอยู่ในวงดว้ย เช่น พิธีเทศนม์หาชาต ิ
พิธีไหวค้รูดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย เป็นตน้ นอกจากจะพบเห็นในการบรรเลงประกอบการแสดง
และพิธีกรรมแลว้ ยังสามารถพบไดต้ามวัดทั่วไป เรียกว่า “กลองเพล” ใชตี้บอกเวลา 11.00 น. 
ตอนกลางวนัหรือตีบอกเวลาตอนเย็นใกลค้  ่าประมาณ 18.00 น. โดยจะบรรเลงคูก่บัระฆงั ดงัท่ีเรา
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เคยไดย้ินเด็กๆรอ้งเป็นค าคลอ้งจองเล่นกันว่า “ผมเปียมาเลียใบตอง พระตีกลองตะลุ่มตุม้เมง้” 
เป็นการรอ้งเลียนเสียงการตีกลองทดัคูก่บัการตีระฆงัท่ีวดัตอนใกลค้  ่าเรียกว่า “ย ่าค  ่า” จะเห็นไดว้่า 
กลองทดั นอกจากจะใชเ้ป็นเครื่องดนตรีเพ่ือความบนัเทิงแลว้ ยงัถูกใชตี้เพ่ือบอกเวลาไดอี้กดว้ย 
ดงัค าท่ีเราใชเ้รียกขานเวลาว่า “ทุ่ม” ในการบอกเวลาตอนกลางคืน และคา่ว่า “โมง” ใชบ้อกเวลา
ตอนกลางวนั ทัง้สองค านี ้นา่มาจากเสียงของกลองทดัและฆอ้งโหม่ง ใชตี้บอกเวลาในสมยัท่ียงัไม่
มีนาฬิกาใช้ กลองทัดนั้นมีบทบาทในการรับใช้สังคมไทยมาช้านาน ในยุคปัจจุบันก็ยังใช้อยู ่
สามารถพบเห็นไดต้ามวดัตา่ง ๆ และในวงดนตรีไทยทั่วไป (กฤษฎา ดา่นประดษิฐ์, 2560) 

 

ภาพประกอบ 13 กลองทดั 

ท่ีมา: http://tkapp.tkpark.or.th/ 

กลองทดั เป็นกลองท่ีตีแลว้เกิดเสียงดงักังวานกลบเสียงเครื่องดนตรีชนิดอ่ืนๆไดส้ิบ
ชนิด จากหนงัสือไตรภูมิพระรว่ง กล่าวว่า “ยงัมีเทพธิดาองคห์นึ่งช่ือว่า สพัพางคณาตีกลองใหญ่
ลูกหนึ่งว่า “ทัสสโฏส” ค่าว่า “ทัสสโฏส” นี ้สันนิษฐานว่าเพีย้นมาจาก “ทัสสโฆส” ค่าว่า “ทส” 
แปลว่า สิบ ค่าว่า “โฆส” แปลว่าเสียงกึกกอ้ง แปลความโดยรวมไดว้่ากลองท่ีดงักึกกอ้งกลบเสียง
เครื่องดุริยะอ่ืนๆไดส้ิบชนิดหรือมากกว่านั้น ฉะนัน้กลองใหญ่ท่ีเทพธิดาสัพพางคณาตีนัน้ ก็คือ
กลองทัดนีเ้อง ค าว่า ทัสสโฆส เม่ือใชไ้ปนานเขา้อาจเกิดการกร่อนค าเหลือแต่ค  าว่า “ทัส” เพียง
อย่างเดียว เพ่ือสะดวกในการออกเสียงตามส าเนียงของคนไทย ซึ่งมกัจะออกเสียงเป็นค าโดดอยู่
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แลว้ จึงเหลือแตค่  าว่า ทสั ปัจจบุนัเขียนเป็น ทดั สะกดดว้ย “ด” ดงันัน้กลองทดัหรือคา่ว่า “ทดั” นี ้
ไดช่ื้อมาจากค าว่า ทสัสโฆส อนัเป็นช่ือกลองท่ีมีมานานแลว้ตัง้แตส่มยัสุโขทยัเป็นราชธานี มีดรุิย
เทพประจ านามวา่ “พระศรีสนั่น” (อดุม อรุณรตัน,์ 2530)  

5.2.1 ความเป็นมาของกลองทัด กลองทัดเป็นกลองขนาดใหญ่ขึงดว้ยหนังทั้ง
สองหนา้ อยู่ในประเภทอาตตะวิตตะ มีใชท้ั่วไปในดินแดนสุวรรณภูมิและใกลเ้คียง ตามหลกัฐาน
ทางประวตัศิาสตรพ์บมีกลองท่ีขึงหนงัสองหนา้ ในระหว่างปีพทุธศกัราช 298 ถึงปีพทุธศกัราช 342 
เป็นท่ีตัง้ของอาณาจกัรไทยสองอาณาจกัร คือแควน้จกและแควน้ปา สว่นตอนกลางลุ่มแมน่ า้แยงซี
เป็นท่ีตัง้ของอาณาจักร “ฌ้อ” นักประวัติศาสตรก์ล่าวรบัรองว่า ฌ้อ คือ ชนเชือ้ชาติไทยมีพระ
เจา้ฌอ้ปาอ๋องปกครองอยูใ่นระหวา่งปีพทุธศกัราช310 ถึงปีพทุธศกัราช 343 ถือวา่เป็นกษัตรยิไ์ทย 
ในสมยันัน้จีนไดเ้ครื่องดนตรีไปจากชนชาติไทย ซึ่งอยู่ในตอนใตต้ามลุ่มแม่น า้แยงซีไปหลายอย่าง 
ท่ีปรากฏชดัก็คือกลองชนิดหนึ่งซึ่งจีนใชอ้ยู่จนทกุวนันี ้มีช่ือว่า “น่านตัง้กู๊” หมายถึง กลองของชาว
ใต ้มีลักษณะเป็นกลองขึงดว้ยหนัง ตรึงดว้ยหมุดทัง้สองหนา้เหมือน “กลองทัด” ของไทยเราไม่
ผิดเพีย้น ฉะนั้นกลองทัดจึงเป็นกลองของไทยเรามาตัง้แต่ครัง้โบราณมาแล้ว (มนตรี ตราโมท, 
2533) ค  าว่า “น่านตัง้กู๊ ” เป็นการรวมค าสามค าเขา้ดว้ยกัน คือ น่าน -ตัง้-กู๊หรือโก๊ ถ้าเขียนเป็น
ภาษาอังกฤษว่า “Ko” แปลว่ากลอง ค าว่า “ตัง้” คือ ค าว่า “ถัง” มากกว่า ภาษาอังกฤษเขียนว่า 
“Tang” เป็นช่ือราชวงศข์องจีนท่ีครองราชยร์ะหว่างปีพุทธศกัราช 1161 ถึงปีพุทธศักราช 1443 
ส่วนค าว่า “น่าน” มีความหมายว่า “ใต”้ อาจหมายถึงน่านเจา้ก็ได ้แปลความโดยรวมว่า “กลอง
ของชาวใตใ้นสมัยราชวงศถ์ัง” ดนตรีในสมัยราชวงศถ์ังนีไ้ดข้ยายอิทธิพลไปยงัประเทศใกลเ้คียง 
ไดแ้ก่ เกาหลีและญ่ีปุ่ น ซึ่งเรียกกลองชนิดท่ีกล่าวมานีว้่า “ถังโกะ” (tang ko) หมายถึงกลองใน
สมัยราชวงศถ์ังเช่นกัน และเป็นต้นแบบของการสรา้งกลองใหญ่ “ไดโกะ” (Daiko) ของญ่ีปุ่ น 
(ปัญญา รุง่เรือง, 2546) 

หากพิจารณาตามหลกัฐานทางประวตัิศาสตรแ์ละหลกัฐานในปัจจบุนั จะเห็นได้
ว่ากลองทดัเป็นกลองท่ีไดร้บัความนิยมแพรห่ลายไปยงัประเทศต่างๆในเอเชียอาคเนย ์เช่น เขมร 
ลาว จีน ญ่ีปุ่ น และเกาหลี เป็นตน้ สนันิษฐานว่าคงไดร้บัอิทธิพลมาจากกลองน่านตัง้กู๊ของไทย  
ในประเทศอินเดียนัน้ มีกลองลกัษณะคลา้ยกลองทดัของไทยเรียกว่า “กลองโนบดั” ใชเ้ป็นเครื่อง
ประโคมยาม มีหลักฐานทางประวตัิศาสตรเ์รื่องการประโคมยามท่ีเมืองพาราณาสี และในสมัย
พระพทุธเจา้หลวง ทรงตรสัเลา่ใวใ้นสาสน์สมเดจ็เลม่ท่ี 7 ความวา่ 

“…ท่ีประเทศอินเดียเขาประโคมกลองโนระบดักนับนประตเูมือง ทกุยามเม่ือ
ทหารเปล่ียนยามไทยเราคงได้แบบอย่างมาจากอินเดีย น ามาใช้ตีบอกยามตัง้แต่โบราณ ดัง
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หลกัฐานงานแกะสลกัลวดลายเป็นเรื่องชาดกไวบ้นตูห้นงัสือในสมยักรุงศรีอยธุยาใบหนึ่ง โดยแกะ
เป็นรูปปราสาทราชวังและก าแพงเมือง มีหอสัญญาณแขวนกลองไว ้1 ใบ กับฆ้องโหม่ง 1 ใบ 
พรอ้มคนตีเฝา้ยาม 1 คน คอยตีบอกสญัญาณ…” 

ตามหลกัศิลาจารกึในสมยัสโุขทยัปรากฏขอ้ความท่ีกล่าวถึงกลองวา่ “ตีพาทยด์งั
พิณ ฆอ้ง กลอง ป่ีสรไน พิสเนญชยั ทะเทียด กาหล แตรสงัขม์าน กังสดาล มรทงค ์ดงเดือด เสียง
เลิศเสียงกอ้ง” (อ าพล สมัมาวุฒธิ, 2559) ค่าว่า “ดงเดือด” เป็นภาษาโบราณเขียนแบบตวัสะกด
ซอ้นกันว่า “ดงเดอด” เป็นช่ือของกลองบอกใหท้ราบไดว้่าเสียงคงจะดงัมาก ในวรรณคดีเรื่องลิลิต
ยวนพ่ายสมยักรุงศรีอยธุยา กล่าวถึงดงเดือดว่า “ดงเดือด มา้ฬ่อกอ้งโกรศเกรียง” หมายถึง กลอง
และฆอ้ง สง่เสียงดงักงัวานมาก ซึ่งในท่ีนีส้นันิษฐานวา่ดงเดือด คือ กลองทดัในปัจจบุนั  

หลกัฐานเรื่องของกลองทัดในสมัยอยุธยา จากเอกสารของบาทหลวงลาลูแบร์ 
 ไดก้ล่าวถึงกลองทดัไวว้่า “คนท่ีนั่งขดัสมาธิตรงหนา้กลองพอใจใชก้ลองอย่างนีเ้ขา้กบัเสียงดนตรี
ตา่งๆดว้ย แตไ่ม่คอ่ยไดใ้ชเ้ขา้กบัเสียงคนรอ้ง มกัใชก้ลองตอ่เม่ือยามโขนหรือละครจะท าเพลงเตน้ 
ๆร  าๆ” จากขอ้ความนีส้นันิษฐานว่ากลองท่ีกล่าวถึงน่าจะเป็นกลองทดั เพราะกลองทดัเป็นกลองท่ี
มีเสียงดงัไมเ่หมาะท่ีจะประกอบการขบัรอ้ง มกัใชก้บัการแสดงโขนหรือละคร ซึ่งตอ้งการจงัหวะท่ีมี
เสียงดงัและยงัสนันิษฐานไดอี้กวา่การท่ีคนนั่งขดัสมาธิอยู่หนา้กลอง จึงนา่จะมีกลองเพียงใบเดียว 
แตถ่า้มีสองใบนัน้นา่จะกลา่ววา่นั่งระหวา่งกลองสองใบ  

กลองทดัมีความผกูพนักบัสงัคมไทยมาชา้นาน เรียกช่ือตา่งกนัไปตามโอกาสท่ีน่า
ไปใชเ้ก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจา่วนัของคนไทย เชน่ ตามวดัตา่งๆจะมีหอระฆงัอยูท่กุวดั โดยภายในจะ
แขวนระฆงัและกลองทดัเอาไวใ้กล้ๆ กนั เพ่ือตีบอกเวลา ซึ่งกลองทดัก็จะถกูเรียกช่ือวา่ “กลองเพล” 
เม่ืออยู่ในวัด เพราะเวลา 11.00 น. หรือเวลาเพล ทางวัดจะให้พระ เณร หรือเด็กวัด ตีกลองส่ง
สญัญาณบอกเวลาใหพ้ระเณรในวดัและชาวบา้นทราบว่าขณะนั้นเป็นเวลาเพล พระตอ้งฉันภตัรา
หารเพลไดแ้ลว้ ตอนเย็นประมาณ 16.30 น. พระจะตีระฆงัเป็นสญัญาณใหพ้ระลงโบสถส์วดมนต์
ท่าวตัรเย็น เม่ือเสร็จการท่าวตัรเย็นเวลาประมาณ 18.00 น. พระออกจากพระอุโบสถ โดยตีระฆงั
สลบักบักลองเพลดงั “ตะลุ่มตุม้เมง้” เรียกว่า ตีย ่าค  ่า เพ่ือใหช้าวบา้นทราบว่าใกลค้  ่าแลว้ และเป็น
เวลาท่ีพระท าวตัรเสร็จแลว้ ชาวบา้นท่ีอยู่ในละแวกใกลเ้คียงไดย้ินเสียง กลองเพลสลับกับเสียง
ระฆงั ก็จะรว่มอนโุมทนาบญุและถือเป็นการเสรจ็สิน้ภารกิจการงานตา่งๆในวนันัน้ 

บางครัง้กลองทดัหรือกลองเพลยงัมีบทบาทในศาสนกิจตา่งๆของวดั กลา่วคือ ใช้
ตีเป็นสญัญาณเม่ือเกิดเหตรุา้ยขึน้ในวดั เชน่ เกิดการลกัขโมย ปลน้ทรพัยใ์นยามวิกาล ทางวดัจะตี
กลองเพลเป็นสญัญาณเรียกชาวบา้นใหร้ีบมาชว่ยระงบัเหตตุา่งๆ 
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ในสมยักรุงรตันโกสินทรต์อนตน้ มีหอกลองตัง้อยู่ท่ีสวนเจา้เชษฐ์ ซึ่งปัจจุบนัเป็น
กรมรกัษาดินแดน เป็นหอสงูสามชัน้ แขวนกลองไวส้ามใบ กลองใบแรกช่ือกลอง “ย ่าพระสรุิยศ์รี” 
แขวนอยู่ชัน้ล่างสุด หนา้กวา้ง 72 เซ็นติเมตร. ยาว 76 เซ็นติเมตรใชตี้ตอนค ่า ในชัน้กลางของหอ
แขวนกลองช่ือ “กลองอคัคีพินาศ” หนา้กวา้ง 60 เซนติเมตร ยาว 62 เซ็นติเมตร ใชตี้แจง้เหตเุพลิง
ไหม ้ส่วนชัน้บนสดุของหอ แขวนกลองท่ีช่ือว่า “กลองพิฆาตไพรี” หนา้กวา้ง 44 เซ็นติเมตร ยาว 46 
เซนติเมตร ใชตี้บอกสญัญาณศึกเม่ือเวลาเกิดศึกสงคราม ใหช้าวบา้นไดเ้ตรียมตวัรบัขา้ศึกท่ีมา
รุกราน กลองทัง้สามใบนีก็้คือกลองทดั ซึ่งตัง้ช่ือตามโอกาสท่ีใชตี้ และภายในหอกลองยงัมีเทวรูปป
ระทบัยืนบนแท่น ยกพระกรทัง้สองขึน้ระดบัอรุะ หล่อดว้ยโลหะปิดทอง มีช่ือว่า “เจา้พ่อหอกลอง” 
เป็นท่ีเคารพกราบไหวข้องผูค้นท่ีผ่านไปมา ตอ่มาสมยัรชักาลท่ี 5 ไดมี้การยา้ยเจา้พ่อหอกลองมา
อยูท่ี่ศาลหลกัเมือง 

นอกจากท่ีกล่าวมาแลว้ยังมีกลองทัดอีกใบหนึ่งท่ีช่ือ “กลองวินิจฉัยเภรี” ขนาด
กวา้ง 13 ก า (เป็นมาตราส่วนโบราณโดยใชก้ าป้ันมาเรียงต่อกนั) หุ่นกลองท าดว้ยไมร้กั เป็นกลอง
ท่ีเกิดขึน้ในสมยัรชักาลท่ี 3 เจา้พระคลงัน ามาถวายจากเมืองจนัทบุรี เม่ือปีพุทธศกัราช. 2331 ได้
โปรดเกลา้ใหต้ัง้ไวท่ี้ทิมดาบ ใครตอ้งการรอ้งทุกข ์ถวายฎีกา ใหก้รมวงัมาเปิดตี แลว้ต ารวจวงัจะ
มารบัตวัไป เพ่ือน าความขึน้กราบบงัคมทูล ต่อมาสมยัรชักาลท่ี 4 ใหเ้ลิกการรอ้งทุกขถ์วายฎีกา
ดว้ยการตีกลอง เน่ืองจากเสด็จออกยงัพระราชฐานชัน้นอกอยู่เสมอ จึงโปรดใหร้าษฎรถวายฎีกา
รอ้งทุกขไ์ด ้ต่อมาจึงน ากลองวินิจฉัยเภรีมาเก็บไวใ้นพระท่ีนั่งพุทไธสวรรย ์ในพิพิธภัณฑส์ถาน
แหง่ชาตจินกระทั่งปัจจบุนั (อานนัท ์นาคคง, 2537) 

นอกจากส านวนและประเพณีนิยมต่างๆแล้ว คนไทยยังมีนิทานและต านาน
พืน้บา้นหลายเรื่องท่ีเก่ียวกับกลองทดั เป็นเครื่องยืนยนัถึงความผูกพนัของคนไทยกบักลองทดัท่ีมี
มาชา้นาน เช่น นิทานเรื่อง “เสือโคและนางผมหอม” นิทานเรื่องนีมี้เนือ้เรื่องตอนหนึ่งเก่ียวขอ้งกับ
กลองทัดคือ นางเอกของเรื่องซึ่งมีผมหอม หลบภัยจากนกยักษ์เข้าไปอยู่ในกลองทัดใบใหญ่ 
พระเอกมาพบจึงเอาพระขรรคผ์่าหนา้กลองช่วยนางเอกออกมาและฆ่านกยกัษต์าย นิทานเรื่องนีผู้้
แต่งใหน้างเอกหลบเข้าไปอยู่ในกลองทัดใบใหญ่ แสดงให้เห็นถึงความคุน้เคยของกลองทัดกับ
สงัคมไท ท่ีพบเห็นกลองทดัซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ากลองชนิดอ่ืนๆมาโดยตลอด ในสมยัโบราณ กลอง
ทดัมีขนาดใหญ่มาก ตามขนาดของตน้ไมท่ี้โค่นมาท ากลอง คนจึงสามารถเขา้ไปซ่อนอยู่ในกลอง
ได ้โดยเฉพาะกลองเพลตอ้งการเสียงดงัมากจะสรา้งให้มีขนาดใหญ่ หรือกลองทัดท่ีใชบ้รรเลง
ประกอบการแสดงกลางแจง้ เช่น โขนกลางแปลงหรือหนังใหญ่ การแสดงเหล่านีต้อ้งใชก้ลองใบ
ใหญ่ เพ่ือใหเ้กิดเสียงดงัไดย้ินไปไกล กลองทดัใบใหญ่ ปัจจุบนัสามารถหาดไูดท่ี้บา้นพาทยโกศล 
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ส านักดนตรีไทยของครูจางวางทั่วฝ่ังธนบุรี มีกลองทัดอยู่หลายขนาดเรียงกันตัง้แต่ใหญ่สุดไป
จนถึงเล็กสดุ 

นกัดนตรีไทยนอกจากรูจ้กักลองทดัในแง่ของการใชป้ระโยชนใ์นหนา้ท่ีตา่งๆตาม
ประวัติศาสตรใ์นอดีตท่ีกล่าวมาแล้ว คนไทยยังคุ้นเคยกับเสียงของกลองทัดได้เป็นอย่างดี  
ดงัปรากฏในส านวนการพดูติดตอ่ส่ือสารในชีวิตประจ่าวนั เช่น เรื่องของเวลาก็จะมีการพดูจาถาม
เวลากันว่าก่ีโมงแลว้ หรือก่ีทุ่มแลว้ ซึ่งค  าว่า “ทุ่ม” นัน้มาจากเสียงของกลองทัด ท่ีใชตี้บอกเวลา
ตอนกลางคืนในเรื่อง “ย ่ายาม ทุ่มโมง” ยงัมีส่านวนการพดูท่ีเปรียบเทียบการเตน้ของหวัใจกบัเสียง
ของกลองทดัอีก ท่ีว่า “ใจตุม้ตุม้ ตอ้มตอ้ม” คืออาการต่ืนเตน้ใจคอไม่ดี รูส้ึกไม่มั่นใจ หรือ “ใจเตน้
ตมูตาม” คืออาการกงัวลสบัสนต่ืนเตน้ตกใจ และมีบางส่านวนแสดงความเสียใจดงัท่ีเราเคยไดย้ิน
รอ้งในเพลงลกูทุ่งท่ีรอ้งว่า “โอดติเล่งเตง่ตมุ-เตง่ตมุ” ค  าว่า “ตมุ” เลียนเสียงมาจากเสียงของกลอง
ทัดท่ีตีประกอบเพลงโอด ซึ่งเป็นเพลงหน้าพาทยท่ี์ใช้ประกอบอาการรอ้งไห้เสียใจของตวัละคร  
จะเห็นไดว้่าคนไทยคุน้เคยกบัเสียงของกลองทดัเป็นอย่างยิ่ง อาจเป็นดว้ยเสียงของกลองทดันัน้ดงั
กว่าเสียงของเครื่องดนตรีชนิดอ่ืนๆ สามารถไดย้ินจากระยะไกล ท าใหเ้กิดความคุน้เคย ยิ่งการ
แสดงโขน ละคร ลิเก และอีกหลายอย่างในเรื่องของนาฏกรรมส่วนใหญ่ ตอ้งมีกลองทัดบรรเลง
ประกอบอยู่ดว้ยเสมอ ตามวดัต่างๆมีคนน่าไปถวายเพ่ือท่ากลองเพลก็มีมาก โดยเฉพาะในแถบ
ภาคกลาง  

5.2.2 ลกัษณะของกลองทดั 
การสรา้งกลองทดัมีขนาดแตกตา่งกนัเพ่ือไวใ้ชใ้นโอกาสท่ีตา่งกนั ตามความ

เหมาะสม ซึ่งในบางครัง้พบว่าสถานท่ีต่างๆ เช่น วดั หมู่บา้น หรือตามวงป่ีพาทยใ์นต่างจังหวัด 
สรา้งกลองทัดท่ีมีขนาดใหญ่หรือเล็กท่ีแตกต่างกันไป ทัง้นีเ้พ่ือตอ้งการใหเ้กิดเสียงดงัเหมาะกับ
สถานท่ี ถา้จะบรรเลงในท่ีโล่งแจง้เสียงดงัใหผู้ค้นในหมูบ่า้นไดย้ินกนัทั่ว ตอ้งใชก้ลองทัดขนาดใหญ่ 
หรือบางครัง้ก็มีขนาดเล็กลงมา เหมาะท่ีบรรเลงในอาคารบา้นเรือนท่ีตอ้งการความดงัในบรเิวณไม่
กวา้งไกลนัก ในดา้นรูปทรงของกลองทัด เป็นรูปทรงกระบอกตรงๆก็มี หรือบางทีป่องตรงกลาง 
โบราณเรียกว่าทรงมะนาวตดั ในเรื่องนีเ้ป็นความนิยมของแต่ละทอ้งถ่ิน ไม่มีขอ้สรุป เป็นแบบท่ี
ตายตวั ลกัษณะโดยรวมแลว้ไมแ่ตกตา่งกนัซึ่งประกอบดว้ยสว่นตา่งๆ ดงันี ้

5.2.2.1 หุ่นกลองทดั เป็นท่ีส าหรบัขึงหนา้กลองทัง้สองดา้น รองรบัการตี
ใหเ้กิดเสียง หุ่นกลองทดัมีหลายขนาด ซึ่งขนาดของหุ่นกลองทดันัน้จะมีผลต่อการกอ้งกงัวานของ
เสียงท่ีตีดว้ย กลองทดัยิ่งมีขนาดใหญ่ เสียงก็ยิ่งดงักงัวานมากขึน้ยิ่งไป ตามขนาดของหุ่นกลองทดั 
หุน่กลองทดัควรตอ้งเป็นหุน่ท่ีคอ่นขา้งแข็งแรง รบัน า้หนกัในการตีไดเ้ป็นอยา่งดี 
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หุ่นกลองทัดนิยมสรา้งดว้ยไม้เนือ้แข็งท่ีมีขนาดใหญ่ เช่น ไม้ชิงชัน ไม้
ประดู่ ไมม้ะม่วง และไมก้า้มป ูเป็นตน้ โดยน าไมม้าตดัเป็นท่อนใหมี้ขนาดตามตอ้งการ เสร็จแลว้
น ามากลึงหุ่นให้มีลักษณะเป็นทรงกระบอกตรงๆ หรือทรงมะนาวตดั ต่อจากนั้นจึงน าไปควา้น
ภายในใหเ้ป็นโพรงทะลุถึงกันซึ่ง โพรงภายในนัน้ตอ้งมีลักษณะตามรูปทรงภายนอก โดยวิธีการ
ควา้น ช่างจะน าหุ่นท่ีกลึงเป็นรูปทรงแลว้มาตอก เจาะดว้ยสิ่วโดยตอก เจาะตามทางไมต้รงจุด
ศูนย์กลางให้ทะลุถึงกัน มีขนาดกว้างพอสมควร แล้วน่าไปขึน้ตะแกรงเหล็กท่ีสูงจากพื ้นดิน
พอประมาณใหล้มพัดผ่านเขา้มาดา้นล่างได ้จากนัน้น าถ่านท่ีติดไฟไปใส่ไวใ้นโพรงท่ีขุดใหเ้ต็ม 
เพ่ือให้ไฟจากถ่านไหม้เนือ้ไม้จากด้านในออกมาจนถึงขอบนอกให้ไดค้วามหนาตามต้องการ  
เพ่ือประหยดัแรงงานในการขดุเจาะและประหยดัเวลาการใชไ้ฟเผาเพื่อควา้นหุน่กลองทดันัน้ จะเร็ว
กว่าใชขุ้ด เจาะ ควา้น ดว้ยมือ เม่ือไดค้วามหนาตามตอ้งการแลว้จึงดบัไฟ น าหุ่นมาแต่งภายใน
ดว้ยสิ่วอีกครัง้ใหเ้รียบรอ้ยสวยงามตามรูปทรงท่ีตอ้งการ กรรมวิธีแบบโบราณนีปั้จจบุนัไม่คอ่ยพบ
เห็นแล้ว เพราะช่างท ากลองไดน้  าเครื่องจักรสมัยใหม่มาใช้ในการควา้นและกลึงหุ่นกลองทัด 
สะดวก รวดเรว็ และผลิตไดว้นัละหลายๆใบ เกิดความเสียหายนอ้ย ไม่เหมือนการผลิตแบบโบราณ 
นบัเป็นการพฒันาเรื่องการท าหุ่นกลองทดัใหส้ะดวกรวดเร็วขึน้โดยอาศยัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัจะได้
หุ่นกลองทดัท่ีสวยงามตามตอ้งการ แหล่งท ากลองท่ีรูจ้กักัน ปัจจบุนัอยู่ท่ีหมู่บา้นกลอง ต าบลเอก
ราช อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอา่งทอง 

5.2.2.2 หนา้กลองทัดใชห้นังวัวท่ีมีขนาดใหญ่และมีความหนา เช่น วัว
แดง วัวกระทิง เป็นตน้ ส่วนวัวท่ีเลีย้งไว้ใช้งานตามบ้านนั้นไม่นิยมใช้ เพราะหนังบาง ไม่หนา
เพียงพอส าหรบัท าหนังหน้ากลองทัด นอกจากหนังวัวแลว้ โบราณยังนิยมใชห้นังควายป่าหรือ
ควายบา้นท่ีเลีย้งไวใ้ชง้าน ท าเป็นหนงัหนา้กลองทดัเช่นกนั และปัจจบุนัก็ยงันิยมใชห้นงัควายบา้น
ท่ีเลีย้งเอาไว้ใช้งานหรือเป็นอาหารตามโรงฆ่าสัตว ์เพราะวัวแดง วัวกระทิง และควายป่านั้น   
เป็นสตัวห์ายากท่ีใกลส้ญูพนัธุแ์ละมีกฎหมายก าหนดใหเ้ป็นสตัวส์งวน 

เม่ือไดห้นังตามท่ีตอ้งการมาแล้ว น ามาตัดเป็นวงกลมให้มีขนาดใหญ่
กว่าหนา้กลอง โดยวดัจากขอบปากหุ่นกลองทดัออกมาประมาณ 6 นิว้ จากนัน้น าหนงัท่ีตดัแลว้ไป
แช่น า้ด่างในอ่างขนาดใหญ่ โดยน าน า้ใส่อ่างแลว้เอาขีเ้ถา้จากเตาไฟผสมลงไปในน า้ดว้ย ใหเ้กิด
ความเป็นด่างตามหลักวิทยาศาสตร ์ใชเ้วลาในการแช่ประมาณ 24 ชั่วโมงเป็นอย่างนอ้ย ซึ่งใน
ขัน้ตอนนีจ้ะท าใหห้นงัมีกลิ่นเหม็นมาก จะตอ้งน าหนงัท่ีแช่ไดท่ี้แลว้ไปใส่ครกต ากบัเครื่องแกงเผ็ด 
ซึ่งวิธีการนีเ้รียกวา่ “การฆ่าหนงั” เช่นเดียวกบัหนงัของตะโพนไทย คือน าหนงัใส่ครกใบใหญ่ต าจน
นิ่มอ่อนตวัจนสามารถพับได ้จากนัน้จึงน าไปครอบกับหุ่นท่ีเตรียมเอาไว ้ดึงใหต้ึงโดยใชเ้หล็กขอ
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เก่ียวหนงักบัไมก้ลมตอกลิ่มใหต้งึ ตากแดดทิง้เอาไวท้ัง้วนัจนถึงเช้าวนัรุง่ขึน้จึงตอกลิ่ม เรง่หนงัให้
ตงึขึน้ไปอีก และตากแดดตากลมไวท้ัง้วนัเช่นเดิม ท าเช่นนีไ้ปเรื่อยๆหลายครัง้จนกว่าหนงัจะตงึยืด
ตวัเตม็ท่ี แลว้จงึน าเหล็กขอท่ีเก่ียวหนงัออก แลว้ตดัแตง่หนงัใหเ้รียบรอ้ย 

ประโยชนข์องหนงักลองทดันัน้ กล่าวไดว้่าเป็นส่วนท่ีใชตี้ใหเ้กิดเสียงดงั
ตามตอ้งการ และเป็นส่วนส าคญัพอกับหุ่นของกลอง ทัง้สองส่วนนีจ้ะขาดส่วนหนึ่งส่วนใดมิได ้  
มิเช่นนัน้กลองจะไม่เกิดเสียงตามตอ้งการไดเ้ลย ฉะนัน้หนงัของกลองทดัจึงมีความส าคญัไม่ยิ่ง
หยอ่นไปกวา่ หุน่กลองทดั และกรรมวิธีในการท าหนงักลองทดัก็มีความยุง่ยากและตอ้งใชเ้วลา 

5.2.2.3. หมุดตรงึกลองทดันัน้ตอ้งจะใชห้มุดตรึงระหว่างหนงัหนา้กับตวั
หุ่นกลองทดัใหอ้ยู่ติดกนัปิดสนิทไม่ใหล้มเขา้ได ้และยงัช่วยใหห้นงัหนา้กลองตงึ  โบราณเรียกหมุด
ท่ีตรึงว่า “แส”้ นิยมท ามาจากโลหะทองเหลือง เหล็ก เขาสัตว ์กระดูกสัตว ์หรือแมก้ระทั่งงาชา้ง 
ตามแต่ฐานะของผูเ้ป็นเจา้ของและเพ่ือความสวยงาม ลักษณะของหมุดตรึงหรือแส ้มีลักษณะ
คลา้ยตะปูหัวหมวกท่ีนิยมใชต้อกสงักะสีมุงหลังคาท่ีอยู่อาศยั หมุดตรึงมีขนาดยาวพอกับความ
หนาของหุ่นกลองทดั เรียวแหลมจากโคนถึงปลาย หมดุดา้นหวัจะเป็นปุ่ มใหญ่กว่าล่าตวัเพ่ือเวลา
ตอกจะไมจ่มเขา้ไปในตวัหุน่ สามารถดงึออกไดง้่าย และสะดวกในการซอ่มบ ารุงรกัษา 

การตอกหมดุตรงึนัน้มีความยากพอสมควร ช่างตอ้งเจาะรูท่ีหุ่นกลองทดั
ใหไ้ดร้ะยะห่างเท่ากนัตลอดรอบตวัหุ่นกลองทดั และขนาดของรูจะตอ้งกวา้งพอๆกบัขนาดของตวั
หมดุตรงึแต่ตอ้งเล็กกว่าเล็กนอ้ย เม่ือตอกแลว้จะไดแ้น่น ก่อนตอกหมดุตรงึควรใชเ้หล็กแหลมหรือ
ตะปตูอกน าก่อน ซึ่งขัน้ตอนนีต้อ้งอาศยัความช านาญในการกะระยะใหต้รงกบัรูท่ีเจาะเอาไว ้

ประโยชนข์องหมุดตรึงนัน้ ท าหนา้ท่ีคลา้ยสายเร่งเสียงของตะโพนไทย 
ตา่งกนัตรงท่ีสายเรง่เสียงของตะโพนไทย ซึ่งยึดหนงัหนา้ของตะโพนไทยใหอ้ยู่ติดกบัตวัหุ่นแลว้นัน้ 
สามารถสาวดงึใหต้งึไดเ้ม่ือตะโพนหยอ่น แตห่มดุกลองทดัไมส่ามารถเรง่เสียงใหต้งึขึน้ได ้นอกจาก
ท าหนา้ท่ีตวัยึดหนงัหนา้ใหต้ิดอยู่กับหุ่นกลองทัดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ถ้าหนา้กลองทดัหย่อน
ตอ้งใชว้ิธีอ่ืน แตใ่นขณะเดียวกนั หนงัของกลองทดันัน้ไม่ไดห้ยอ่นง่ายเพราะผ่านกรรมวิธีการท ามา
หลายขัน้ตอน หนังจึงถูกยืดจนตึงท่ีสุดแลว้ ก่อนน ามาครอบเป็นหนา้กลองทัด ประกอบกับการ
ตอกตรงึหมุด ซึ่งมีระยะความถ่ีมากตอ้งใชห้มดุตรงึหลายตวั กลองทดัใบหนึ่งๆสามารถใชง้านได้
เป็นสิบปี หากเก็บรกัษาดีสามารถมีอายเุป็นรอ้ยปี เช่น กลองของตระกลูพาทยโกศล กลองทดัท่ีมี
อายมุาก หลายใบเป็นมรดกตกทอดกนัมาจนปัจจบุนั หรือในพิพิธภณัฑส์ถานแหง่ชาตก็ิมีอยู่หลาย
ใบ โดยแตล่ะใบลว้นแลว้แตมี่ประวตัิความเป็นมาท่ียาวนานนบัรอ้ยปี 
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5.2.2.4 หรูะวิง ท่ีต  าราบางเลม่เรียกวา่หรูะวิน ทัง้สองค านีใ้ชไ้ดเ้หมือนกนั 
ความหมายเดียวกัน แต่จะนิยมใชค้  าว่า “หูระวิง” มากกว่า โดยหูระวิงนัน้มีลกัษณะเป็นห่วงท่ีท า
มาจากโลหะทองเหลือง แบง่เป็นสามส่วนแตอ่ยู่ดว้ยกนั คือ สว่นท่ีเป็นตวัห่วงกบัสว่นท่ีเป็นหมดุฝัง
ลงไปติดอยู่กบัตวัหุ่นกลองทดัตรงกลางระหว่างหนา้กลองทดัทัง้สองดา้น และสว่นท่ีเป็นแหวนหรือ
แผน่รองระหวา่งหรูะวิงกบัตวัหุน่กลองทดั ดงัจะไดอ้ธิบายสว่นประกอบของหรูะวิงทัง้ 3 สว่น ดงันี ้

1) ห่วง มีลกัษณะเป็นวงกลม ขนาดเล็กหรือใหญ่ขึน้อยู่กบัขนาดของ
กลองทัด กลองทดัใบใหญ่ใชห้่วงใหญ่ กลองทัดใบเล็กใชห้่วงเล็ก ห่วงนีใ้ชเ้ป็นท่ีจบัหิว้กลองทัด
เวลาขนยา้ย 

2) หมุด มีลักษณะคลา้ยกับหมุดตรึงกลองทัด แต่มีขนาดใหญ่กว่า 
หวัเป็นปุ่ มใหญ่ เจาะรูกวา้ง น าส่วนท่ีเป็นห่วงรอ้ยเช่ือมเขา้ดว้ยกัน ตวัห่วงสามารถหมนุได ้ติดอยู่
กบัส่วนหวัของหมดุ และตวัหมดุนัน้เป็นแท่งตรงตีเกลียวเพ่ือใหใ้ชง้านไดน้านโดยไม่หลดุออกจาก
ตวัหุน่ 

3) แหวนหรือแผ่นรองระหว่างหรูะวิงกบัตวัหุ่นกลองทดันัน้มีลกัษณะ
เป็นแผ่นทองเหลือง รูปทรงกลมมีลักษณะคล้ายฉ่ิงคว ่า มีรูตรงกลางส่าหรบัใส่ตัวหมุดหูระวิง 
ประโยชนเ์พ่ือไม่ใหต้วัห่วงของหรูะวิงเขา้ไปชิดกบัตวัหุ่นกลองทดั ท าใหส้ะดวกในการใชง้านและดู
สวยงาม 

หว่ง หมดุ และแหวนหรือแผ่นรอง ทัง้สามส่วนนีร้วมเป็นหรูะวิง เวลาใส่หู
ระวิงนัน้ตอ้งท าก่อนครอบหนงัปิดหนา้และตรงึหมดุ เพราะช่างจะตอ้งใส่หมุดหูระวิงลงไปใหท้ะลุ
ถึงขา้งในตวัหุน่ ท่ีเป็นโพรงและขนัเกลียวใหแ้น่นเพ่ือปอ้งกนัไมใ่หห้มดุหรูะวิงถอนออกเวลาหิว้ ชา่ง
บางคนเช่ือมเกลียวตดิกบัตวัหมดุเพ่ือใหแ้นใ่จไดว้า่เกลียวนัน้จะไมค่ลายออก 

5.2.2.5 ขาหยั่ งกลองทัด คืออุปกรณ์ทางดนตรีไทยท่ีเป็นภูมิปัญญา 
ของไทย ขาหยั่ งกลองทัดได้น ามาใช้เพ่ือแขวนกลองทัดให้เอียงท ามุมอยู่ ท่ีระดับ 45 องศา 
โดยประมาณ เม่ือเวลาบรรเลงรวมในวงป่ีพาทยไ์มแ้ข็งจะท าใหห้นา้ของกลองทดัเอียงรบักบัระดบั
การงอแขนขณะตีของผูบ้รรเลงไดพ้อดี จะรบัน า้หนกัของแรงท่ีตีลงไปและเสียงท่ีออกมาใหด้งัตาม
ตอ้งการ ขาหยั่งนิยมท าจากไมไ้ผ่หรือไมร้วกท่ีมีเนือ้ในแน่นตนั มีรูเล็กมาก ไมแ้บบนีจ้ะแข็ง มีอายุ
แก่จดัจนเสีย้นแดงสามารถรบัน า้หนกัไดม้าก ทนตอ่การใชง้าน ส่วนวิธีท านัน้ช่างจะน าไมร้วกมา
แช่น ้าสัก 2 - 3 วัน และน่าขึน้มาลนไฟ ดัดให้ตรง และตัดให้ได้ขนาดยาว 100 เซนติเมตร 
โดยประมาณ จากนัน้น ามาตอกเดือย ซึ่งเป็นเหล็กแหลมท่ีส่วนโคนคลา้ยปฏัก วดัจากโคนขึน้มา 
65 เซนติเมตร น าไปเจาะรูรอ้ยเชือกหรือหนังตีเกลียวเป็นเส้นกลมได ้แต่ข้อส าคญัตอ้งมีความ
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เหนียวรบัน า้หนกักลองได ้ใหร้อ้ยติดกันเป็นคู่เอาไว ้ปัจจุบนัใชก้ลองทดั 2 ใบ ก็ท าขาหยั่งไว ้2 คู ่
เพราะขาหยั่งกลองทดันัน้ใช ้1 คูต่่อกลอง 1 ใบ นอกจากไมไ้ผ่แลว้ ช่างยงัสามารถเลือกใชไ้มช้นิด
อ่ืนๆท าเป็นขาหยั่งกลองทดัไดใ้นลกัษณะเดียวกนั 

ขาหยั่งกลองทัดใชเ้ป็นขาตัง้แขวนกลองทัดให้เอียงรบักับระดบัการงอ
แขนของผูบ้รรเลงท่ีจะตีลงไปบนหนา้ของกลองทดั ขาหยั่งจะช่วยรบัน า้หนกัและ แรงกระแทกของ
ตวักลองทดัไม่ใหห้นา้กลองทดัอีกดา้นหนึ่งลงไปติดกับพืน้ การตั้งกลองทดักับ ขาหยั่งในลกัษณะ
เอียงเช่นนีจ้ะท าใหก้ลองทดันัน้ตีแลว้มีเสียงดงักงัวาน จึงตอ้งแขวนไวก้ับขาหยั่ง ขาหยั่งนัน้ตัง้อยู่
ไดเ้พราะมีเดือยเหล็กแหลมปักลงกับพืน้ ท าใหก้ลองทดัไม่เคล่ือนท่ีขณะบรรเลง การตัง้กลองทดั
ดว้ยขาหยั่งนัน้ตอ้งอาศยัความช านาญ โดยช่างจะตอ้งน าขาหยั่ง 1 คู่ สอดเขา้กับหูระวิงของตวั
กลองทดัใหห้รูะวิงแขวนอยูก่บัเชือกท่ีรอ้ยไมข้าหยั่งเอาไว ้และปักขาหยั่งลงกบัพืน้ จดัระยะของตวั
กลองกบัขาหยั่งใหไ้ดอ้งศาตามท่ีเหมาะสม และใสห่มอนระหวา่งขอบกลองทดัดา้นล่างกบัพืน้ของ
เวทีแสดง กนัไมใ่หก้ลองทดัแกวง่ไปมาในขณะบรรเลง 

5.2.2.6. ไมตี้กลองทัด เป็นไม ้2 อัน ท ามาจากไมไ้ผ่ตนัเช่นเดียวกับขา
หยั่งกลองทดัแตมี่ขนาดใหญ่กวา่ ยาวประมาณ 40 เซนตเิมตร ถา้ใชตี้กลองทดัขนาดใหญ่มากตอ้ง
เพิ่มขนาดของไมตี้ขึน้ใหมี้น า้หนักในการตี วิธีการท าก็เช่นเดียวกับขาหยั่งกลองทัดคือน าไมท่ี้มี
ขนาดตามตอ้งการไปแช่น า้ 2-3 คืน น ามาลนไฟเพ่ือดดัใหต้รงแลว้ตดัใหไ้ดค้วามยาวตามตอ้งการ 
เช่นเดียวกับขาหยั่งกลอง โดยวัดทางโคนของไมไ้ผ่ขึน้มาทางดา้นปลาย ซึ่งเรียวเล็กว่าดา้นโคน 
ช่างมกัเกลาหวัไมท้ัง้ 2 ดา้นใหก้ลมมนไม่มีเหล่ียมมุมจิกหนา้กลอง น าส่วนโคนซึ่งใหญ่เป็นดา้นท่ี
ใชตี้ ส่วนดา้นปลายนัน้เอาไวใ้ชมื้อจบัเวลาตี บางครัง้ตอ้งการใหไ้ดเ้สียงท่ีมีความนุ่มนวลจะน าผา้
มาพนัสว่นโคนท่ีใชตี้เหมือนไมน้วมระนาดทุม้ ไมตี้กลองทดันัน้ นอกจากจะท ามาจากไมไ้ผต่นัแลว้ 
ยังสามารถใช้ไม้เนือ้แข็งชนิดอ่ืนมาเหลาให้ได้รูปทรงเดียวกัน แต่ควรเลือกใช้ไม้ท่ีมีน ้าหนัก
พอเหมาะกบัตวักลองทดั 

ไมตี้กลองทัดทัง้ 2 แบบ คือ แบบไม่พันผา้กับแบบพันผา้ แบบไม่พันผา้
เวลาใชบ้รรเลงเสียงจะดงัแข็งกรา้ว สว่นแบบพนัผา้จะเป็นไมเ้ปลือย เวลาตีใหเ้สียงท่ีนุ่มนวล ไมด่งั
จนเกินไป ผูบ้รรเลงควรใชว้ิจารณญาณในการเลือกใชไ้มแ้ละศึกษาวิธีการตีใหเ้หมาะสมกับการ
บรรเลงในแตล่ะงานและสถานท่ี 

5.2 กลองชาตรี 
กลองชาตรีเป็นกลองขนาดเล็ก ท่ี มีลักษณะเหมือนกับกลองทัดทุกประการ 

สว่นประกอบตา่งๆก็เหมือนกบักลองทดั ซึ่งย่อสว่นลงตามขนาดของกลอง แตเ่สียงของกลองชาตรี
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นัน้ไม่ดงัเหมือนกลองทัด โดยจะใหเ้สียงท่ีแหลมเล็กกว่า ซึ่งเป็นไปตามขนาดของกลอง เสียงดงั 
“ตุ๊ก ตุ๊ก” กลองชาตรีจงึมีช่ือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า “กลองตุ๊ก” ขนาดของกลองชาตรีท่ีนิยมใชโ้ดยทั่วไป
จะมีหนา้กวา้งเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 20 เซนติเมตร โดยประมาณ และความยาวของหุ่นจะเป็น 24 
เซนตเิมตร โดยประมาณ เรียกวา่เล็กกวา่กลองทดัมาก ในเรื่องของขนาดนัน้ อาจมากหรือนอ้ยกว่า
นีก็้ได ้ขึน้อยู่กบัความตอ้งการของผู้เล่น แตมี่ขอ้สงัเกตว่าหากมีขนาดใหญ่จนเกินไป เสียงจะดงัไม่
เพราะผิดเพีย้นไปจากเสียง “ตุ๊ก” แตอ่าจดงัเป็น “ตุม้” ซึ่งไมเ่ป็นท่ีนิยม 

กลองชาตรีมีวิธีการสรา้งเช่นเดียวกบักลองทดัคือใชไ้มเ้นือ้แข็งมาท าเป็นหุ่น เลือกใช้
หนังวัวมาท าเป็นหน้า แล้วตรึงด้วยหมุดหรือแส้เหมือนกลองทัด มีหูระวิงสาหรับหิว้เช่นกัน  
แตก่ลองชาตรีนัน้ไม่นิยมเทียบเสียงสงูต ่าดว้ยขา้วสกุเหมือนกลองทดั แตจ่ะท าเสียงสงูต ่าใหส้  าเร็จ
ในตวัอยู่แลว้ เวลาบรรเลงใชไ้มไ้ผ่อนัเล็กท่ีมีปลอ้งตนั 2 อนัตี บทบาทของกลองชาตรีในวงดนตรี
ไทยคือใชคู้ก่ับโทนชาตรีในวงป่ีพาทยช์าตรี หรือป่ีพาทยเ์ครื่องหา้อย่างเบา ใชป้ระกอบการแสดง
ละครชาตรี มโนราห์ หนังตะลุงท่ีแพร่หลายในแถบภาคใตข้องไทย ปัจจุบันกลองชาตรีได้ถูก
น ามาใชก้ับเพลงภาษาในวงดนตรีไทยทั่วไปดว้ย ทัง้วงป่ีพาทย ์และวงเครื่องสาย ในภาษาตะลุง
และภาษาเขมร ตลอดจนเพลงระบ าบางเพลง (กฤษฎา ดา่นประดษิฐ์, 2560) 

 

ภาพประกอบ 14 กลองชาตรี 

ท่ีมา: http://tkapp.tkpark.or.th/ 
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5.3 กลองสองหน้า 
สนันิษฐานว่าริเริ่มน ามาใชก้ันในสมยัรชักาลท่ี 2 กลองสองหนา้มีลกัษณะคลา้ยลูก

เปิงมาง แต่ขนาดใหญ่กว่า หน้ากลองดา้นใหญ่เส้นผ่าศูนยก์ลาง 21 - 24 เซนติเมตร ดา้นเล็ก
เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 20  - 22 เซนติเมตร หุ่นกลองยาว 55 - 58 เซนติเมตร ใชบ้รรเลงในวงป่ีพาทย์
เสภาและใชตี้ประกอบจงัหวะการเด่ียวเครื่องดนตรีตา่งๆดว้ย 

กลองสองหนา้เป็นเครื่องประกอบจงัหวะท่ีใชใ้นการบรรเลงป่ีพาทยเ์สภาซึ่งน ามาใช้
แทนตะโพนไทย กลองสองหนา้เป็นกลองท่ีจดัอยู่ในตระกูลมฤทงัคะ ลกัษณะและวิธีการบรรเลง
ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากเดิมเท่าใดนัก เม่ือน ามาบรรเลงในวงป่ีพาทยเ์สภาผูบ้รรเลงจะตอ้งนั่ง
บรรเลงในลกัษณะนั่งพบัเพียบ แตย่กเขา่ขา้งขวาขึน้มาระดบัอกหรือท่ีเรียกวา่ ”นั่งชนัเขา่” ส่วนการ
เดินบรรเลงยังคงใชว้ิธีการเช่นเดิมคือใชเ้ชือกผูกติดกับตัวกลอง เพ่ือใช้คล้องคอเดินบรรเลงใน
ขบวนแห่ตา่งๆเหมือนกบัโขละ ซึ่งเป็นกลองชนิดหนึ่งของอินเดียใต ้สนันิษฐานวา่กลองสองหนา้คง
ไดร้บัแบบอย่างมาจากโขละเช่นเดียวกบัตะโพนไทย ซึ่งชาวเบงคาลีในอินเดียใตไ้ดน้  ามาเผยแพร่
ในดินแดนสวุรรณภูมิพรอ้มกับพระพุทธศาสนาลทัธิมหายานในปัจจุบนั คนไทยน ากลองสองหนา้
มาปรบัใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนไทย โดยใช้กลองสองหน้าในพิธีกรรมและเพ่ือความบันเทิง  
ในเรื่องของพิธีกรรมนัน้ไม่เห็นไดบ้อ่ยนกั สว่นมากจะใชใ้นพิธีหลวง ไมใ่ช่ส  าหรบัสามญัชน พบเห็น
ไดม้ากในวงป่ีพาทยเ์สภา โดยบรรเลงประกอบการขบัรอ้งและท านองรบัของวงป่ีพาทยเ์สภาซึ่งเป็น
ท่ีนิยมใชบ้รรเลงกนัอยูใ่นปัจจบุนั (กฤษฎา ดา่นประดษิฐ์, 2560) 

 

ภาพประกอบ 15 กลองสองหนา้ 

ท่ีมา: http://tkapp.tkpark.or.th/ 



  44 

5.3.1  ความเป็นมาของกลองสองหน้า เช่ือกันว่าไทยรับมาจากชาวอินเดีย
เรียกวา่ “โทล” ดงัปรากฏหลกัฐานในมหาชาตคิ  าหลวงในสมยักรุงศรีอยธุยาตอนตน้ กลา่วถึงกลอง
สองหนา้หรือโทลท่ีใชป้ระโคมอยูใ่นขบวนพระราชอิสรยิยศของพระเจา้กรุงสญัชยัท่ียกขบวนพยหุะ
แสนยากรไปรบัพระเวสสนัดร ณ เขาวงกต ไวว้่า “โทลมรรธนิทนัทีเทศ” จะเห็นไดว้่ากลองสองหนา้
เป็นเครื่องประกอบจังหวะในขบวนพระราชอิสริยยศของพระเจ้าแผ่นดินมาตัง้แต่สมัยอยุธยา  
จวบจนขบวนแห่พระชยัหลงัชา้งในงานฉลองครบรอบ 200 ปี กรุงรตันโกสินทร์ กลองสองหนา้หรือ 
โทลในขบวนพระราชพิธีดว้ย (อดุม อรุณรตัน,์ 2530) ในบทละครโบราณของไทยมีการรอ้งและใช้
เครื่องหนงัท่ีเรียกว่าโทลีประกอบ กลองสองหนา้ท่ีใชใ้นวงปีพาทยเ์สภานัน้เป็นกลองท่ีมีอยู่แลว้แต่
เดิม ในครัง้กรุงศรีอยุธยาในแผ่นดินของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ไดพ้บหลักฐานกล่าวถึง
กลองสองหน้าไว้ในจดหมายเหตุของลาลูแบร์ว่าเป็นกลองท่ีใช้คล้องคอตีเวลาบรรเลง  
ซึ่งตามความเป็นจรงิแลว้ลกัษณะการคลอ้งคอตีท่ีกล่าวไวใ้นจดหมายเหตนุัน้ น่าจะเป็นกลองสอง
หนา้เสียมากกว่า (อุดม อรุณรตัน,์ 2530) อย่างไรก็ตาม ภาพกลองสองหนา้และเปิงมางในขบวน
พระราชพิธีมีลักษณะคล้ายคลึงกันมาก แม้แต่ภาพอธิบายประกอบในหนังสือต านานเครื่องป่ี
พาทยโ์ดยสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ ในภาพกลองสองหนา้มีก ากับปีพุทธศกัราช 2471 
ระบวุา่เป็นเปิงมาง (อ าพล สมัมาวฒุธิ, 2559) จากหลกัฐานทางวรรณคดีแสดงใหเ้ห็นวา่กลองสอง
หนา้ เปิงมาง และตะโพนไทยนัน้เป็นเครื่องดนตรีท่ีมีท่ีไปใกลเ้คียงกัน และมีบทบาทบรรเลงมา
ตัง้แตก่่อนสมยัอยธุยา ซึ่งมลูเหตท่ีุใชก้ลองสองหนา้ตีแทนตะโพนไทยนัน้ นกัวิชาการดนตรีกล่าวไว้
ตรงกันว่า  ในสมัยพ ระบาทสมเด็จพ ระพุทธ เลิศหล้านภาลัย  (สงัด  ภู เขาทอง , 2532)  
ชว่งระหวา่งปีพทุธศกัราช 2367 ถึงปีพทุธศกัราช 2325 นอกเหนือจากการแสดงละครนอก ลิเก หุ่น
กระบอกและโขนแล้ว การขับเสภาถือเป็นมหรสพท่ีชาวบา้นให้ความนิยม และไม่มีขั้นตอนท่ี
ยุง่ยากในการแสดงใชค้นขบัเป็นทานองของเสภาประเภทตา่งๆตามเนือ้เรื่องท่ีจะแสดง ใชอ้ปุกรณ์
ทางดนตรีคือกรบัเสภาคู่ประกอบการขบั ไม่ตอ้งมีตวัแสดงอย่างโขน ใชแ้ต่เสียงขับเป็นตวัละคร
ต่างๆตามเนื ้อเรื่องเท่านั้น ต่อมามีการน าวงป่ีพาทย์ไม้แข็งเข้าไปใช้บรรเลงเพลงหน้าพาทย์
ประกอบกิริยาต่างๆของตวัละครท่ีกล่าวถึง เพ่ือใหค้นขบัเสภาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ช่างขบั” 
ไดพ้กัเหน่ือยและท าใหผู้ฟั้งไดร้บัสนุทรียะในการฟังมากขึน้ ตอ่มาช่างขบัเสภาไดน้  าบทท่ีใชข้บัมา
รอ้งเป็นท านองใหป่ี้พาทยร์บัเหมือนละคร สลบักับการขบัเสภา ยิ่งท าใหผู้ฟั้งรบัรูเ้รื่องราวอย่างมี
อรรถรสเพิ่มมากขึน้ 

การบรรเลงขบัรอ้งของป่ีพาทยท่ี์ใชป้ระกอบเสภานัน้ ได้น าเอากลองสองหนา้มา
ใชแ้ทนตะโพนไทยและกลองทดั ซึ่งมีเสียงดงั ไม่เหมาะท่ีจะบรรเลงในอาคาร แตก่ารขบัเสภานิยม
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ขบัในอาคารบา้นเรือน เน่ืองมีคนขบัเพียงคนเดียว จึงไม่ตอ้งการเสียงเครื่องประกอบจงัหวะท่ีดงั
มาก จึงมีการน ากลองสองหน้ามาใช้แทนตะโพนไทย ต่อมาการเล่นเสภาไม่ได้รบัความนิยม  
ขณะท่ีวงป่ีพาทยท่ี์บรรเลงประกอบการขับเสภายงัไดร้บัความนิยม โดยวงป่ีพาทยจ์ะมีการขบัรอ้ง
ใหป่ี้พาทยร์บัสลับกันไปแต่ไม่มีการขับเสภาและยังคงใชก้ลองสองหนา้บรรเลงประกอบจังหวะ  
การขบัรอ้งใหป่ี้พาทยร์บัเหมือนเดิม จากหลักฐานในบทไหวค้รูเสภาท่ีแต่งขึน้ในสมัยรชักาลท่ี 2   
บง่บอกถึงความส าคญัของวงดนตรีท่ีใชก้บัการขบัเสภาไวด้งันี ้

“เม่ือครัง้จอมนรนิทรแ์ผน่ดนิลบั เสภาขบัยงัหามีป่ีพาทยไ์ม่ 
  มาถึงพระองคผ์ูท้รงชยั                   จงึเกิดมีขึน้ในอยธุยา” 

จากบทไหวค้รูเสภานี ้มีผูใ้หค้วามหมายไวว้่า จอมนรินทรแ์ผ่นดินลบั หมายถึง 
รชักาลท่ี 1 พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก แผน่ดนินี ้ไมมี่การใชป่ี้พาทยป์ระกอบการขบั
เสภา แตม่าถึงบทกลอนบาทท่ีสาม “มาถึงแผ่นดินของพระองคผ์ูท้รงชยั” เขา้ใจว่าหมายถึงในสมยั
รัช ก าล ท่ี  2  มี ก า รน า ป่ี พ า ท ย์ ม า ใช้ ใน ก า รขั บ เส ภ าแ ล ะ ใช้ ก ล อ งส อ งห น้ า เป็ น 
เครื่องประกอบจงัหวะแทนตะโพนไทย บทกลอนบาทท่ีส่ีค  าว่า “อยุธยา” นัน้ มีความหมายกวา้งๆ 
หมายถึงสยามประเทศหรือกรุงรตันโกสินทร ์เน่ืองจากในสมยันัน้ผูค้นส่วนใหญ่ยงัเรียกเมืองหลวง
ของเราวา่อยธุยาอยู ่(ปัญญา รุง่เรือง, 2546) 

การบรรเลงป่ีพาทยป์ระกอบการขบัเสภา เป็นการแสดงอย่างหนึ่งของไทยท่ีมีการ
นากลองสองหนา้มาใชบ้รรเลงประกอบจงัหวะการขบัรอ้ง และการบรรเลงของวงป่ีพาทยเ์ม่ือเสภา
ไดร้บัความนิยมจากผูช้มผูฟั้งนอ้ยลงแต่การบรรเลงป่ีพาทยท่ี์ใชก้ลองสองหนา้บรรเลงประกอบ
จงัหวะหนา้ทบันัน้ยงัไดร้บัความนิยม จงึยงัคงมีการบรรเลงป่ีพาทยด์งักลา่วอยู่ ซึ่งเรียกว่า ป่ีพาทย์
เสภา และไดร้บัความนิยมมาจนถึงปัจจบุนั 

5.3.2 ลกัษณะของกลองสองหนา้เป็นกลองท่ีขึน้ดว้ยหนงัทัง้สองหนา้ และมีสาย
เรง่เสียงท าจากหนัง มีอยู่ดว้ยกันหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดก็มีรูปรา่งลกัษณะท่ีแตกต่างกันไป ตวั
กลองหรือหุ่นกลองท าดว้ยไมเ้นือ้แข็ง ขุดเป็นโพรงทะลุถึงกันทัง้สองหนา้เหมือนกันทุกชนิด ส่วน
หนงัท่ีใชจ้ะตา่งกันไปตามความตอ้งการของเสียงท่ีเกิด กลองบางชนิดใชห้นงัววั  บางชนิดใชห้นงั
ควายหรือหนงัแพะ ขึน้อยู่กบัชนิดของกลองและความตอ้งการใหเ้กิดเสียงท่ีตา่งกนั กลองสองหนา้
ประกอบดว้ยหุ่นกลองท่ีท าดว้ยไม ้และหนา้กลองนิยมใชห้นังววั มีหูหิว้ตรงกลางเหมือนตะโพน
ไทย ต่างกันท่ีกลองสองหนา้ไม่มีเทา้วาง มีการตกแต่งเสียงดว้ยขา้วสุกบดผสมขีเ้ถา้เช่นเดียวกับ
ตะโพนไทย เพ่ือปรบัเสียงใหไ้ดเ้สียงเป็นคู่แปด ตรงกับเสียงรองจากลูกยอดของระนาดเอกหรือ
ฆอ้งวงใหญ่ (เสียงเรจะตรงกบัเสียงจบของเพลงโหมโรงเสภา) การบรรเลงนัน้ หากนั่งบรรเลงในวง
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ป่ีพาทยเ์สภาตอ้งมีท่าทางการนั่งท่ีเป็นรูปแบบเฉพาะของกลองสองหนา้ แต่การบรรเลงในขบวน
พระราชอิสริยยศ เป็นการเดินบรรเลงในขบวนแห่ จะใชส้ายผกูกบัตวักลอง คลอ้งคอเดินตีไปตาม
ขบวนนัน้ๆ ลกัษณะตา่งๆนีส้ามารถแยกออกมาเป็นรายละเอียดไดด้งัตอ่ไปนี ้

5.3.2.1 หุน่กลองสองหนา้ ท าจากไมเ้นือ้แข็งไดห้ลายชนิด เชน่ ไมข้นนุ ไมกุ้่ม 
ไมก้า้มป ูและไมม้ะม่วง เป็นตน้ น ามาตดัและกลึงเป็นทรงกระบอก มีความยาวประมาณ 55 - 58 
เซนติเมตร หนา้รุ่ยหรือหนา้เท่ง กวา้งประมาณ 21 - 24 เซนติเมตร นิยมบรรเลงดว้ยมือซา้ย เป็น
เสียงต ่าส่วนอีกดา้นเป็นหนา้มดั หรือหนา้ติง กวา้งประมาณ 20 - 23 เซนติเมตร นิยมบรรเลงดว้ย
มือขวาเป็นเสียงสูง หากเปรียบเทียบตามสดัส่วนของหนา้ ทัง้สองมีความใกลเ้คียงกันจนมองไม่
เห็นความต่าง เม่ือดภูาพรวมแลว้หุ่นกลองสองหนา้จะมีลักษณะเป็นทรงกระบอก ไม่นิยมท าให้
หน้ากลองทั้งสองข้างแตกต่างกันเหมือนตะโพนไทยหรือตะโพนมอญ ถ้าต้องการเสียงสูงไม่
จ  าเป็นตอ้งท าใหห้นา้เล็กจนเห็นไดช้ดั แตใ่ชก้ลวิธีการแตง่หนงัเวลาขึน้หนา้กลองฉะนัน้การขึน้หนา้
มดัท่ีมีเสียงสูงนัน้ เป็นเรื่องยาก ตอ้งไดร้บัการศึกษาเรื่องการทาหนงัหนา้มาเป็นอย่างดี จะท าให้
เกิดเสียงตามตอ้งการได ้(ธนิต อยูโ่พธ์ิ, 2538) 

5.3.2.2 หนงัหนา้กลองสองหนา้ เป็นสว่นท่ีใชมื้อตีใหเ้กิดเสียง ท ามาจากหนงั
สตัวไ์ดห้ลายชนิด เช่น หนงัเสือ หนงัหมี หนงัแพะ และหนงัววั เป็นตน้ แต่ท่ีไดร้บัความนิยมมาก
ท่ีสุดคือหนงัววั การเลือกหนงัท่ีใชเ้ป็นหนา้กลองสองหนา้ทัง้หนา้รุ่ยหรือหนา้เท่ง และหนา้มดัหรือ
หนา้ตงิ หนงักลองทัง้สองหนา้นัน้ ใชห้นงัในลกัษณะท่ีตา่งกนั คือหนา้รุย่ซึ่งมีเสียงต ่า  ใชห้นงัท่ีบาง
พอสมควรมาขึน้เป็นหน้ากลอง ส่วนหน้ามัดจะใช้หนังท่ีหนากว่าหน้ารุ่ยท าให้ไดเ้สียงสูงตาม
ธรรมชาติของหนา้มดั เม่ือไดห้นงัตามตอ้งการแลว้ ตอ้งน ามาแชน่  า้ดา่งประมาณ 6 ชั่วโมง. ใหห้นงั
อ่อนตวัและนิ่มขึน้ จากนัน้จึงน าไปรุ่ม ซึ่งโบราณจะใชว้ิธีแกงเหมือนกับหนงัของหนา้ตะโพนไทย 
คือใส่เครื่องแกงเผ็ด ยกเวน้กะปิ ไม่ตอ้งใส่ น ามาใส่ครกโขลกให ้หนงันุ่มและยืดตวั สามารถน าไป
ครอบกับหน้ากลองไดต้ามขนาดรูปหน้าของกลองสองหน้าทั้งสองขา้ง ต่อจากนั้นตอ้งดงหนัง
เช่นเดียวกับตะโพนไทย เพ่ือให้หนังยืดจนสุดตัว เวลาบรรเลงจะไดไ้ม่หย่อนง่าย หรือท่ีเรียกว่า 
“กลองลง” จ าเป็นตอ้งดงนานหลายวัน จากนัน้จึงถอดออกมาแต่งหน้าหนังดา้นในทั้งสองขา้ง 
ขัน้ตอนนีจ้ะทาใหเ้กิดเสียงสงูเสียงต ่าตามตอ้งการ 

5.3.2.3 ไส้ละมาน เป็นส่วนหนึ่งของหน้ากลองสองหน้า ท าหน้าท่ีเป็นรู
ส าหรบัรอ้ยสายเรง่เสียงทัง้สองดา้นใหต้งึไดเ้สียงตามตอ้งการ การท าไสล้ะมาน หรือ “การแทงไส้
ละมาน” ซึ่งเรียกตามภาษาของช่างท ากลองนั้น คือการถักเสน้หนังกับหนา้กลอง แต่วิธีการนั้น 
ตอ้งใชเ้หล็กแหลมแทงน าลงไปท่ีรูของหนงัหนา้เพ่ือรอ้ยหนงัไสล้ะมานตามลงไป วิธีการในขัน้ตอน
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นี ้จึงเรียกว่าแทงไสล้ะมาน การแทงไสล้ะมานของกลองสองหนา้ใชว้ิธีการเดียวกบัตะโพนไทย แต่
จ  านวนรูท่ีแทงไสล้ะมานจะนอ้ยกว่า เพราะหนา้ของกลองสองหนา้มีขนาดเล็กกวา่หนา้ของตะโพน
ไทย ไสล้ะมานเป็นหนังเสน้เล็ก น ามาตีเกลียวหรือควั่นใหเ้ป็นเสน้กลมเหมือนกับเชือก ขัดดว้ย
กระดาษทรายเพ่ือลบความคมของหนงั การแทงไสล้ะมานนัน้ควรแทงใหแ้น่นและตงึ เพ่ือเวลารอ้ย
สายเรง่เสียงจะไดไ้ม่หย่อนง่ายและทนตอ่แรงดึงของสายเรง่เสียง เป็นการท าใหห้นา้ของกลองทัง้
สองดา้นตงึและเกิดเสียงตามตอ้งการ 

5.3.2.4 หนงัเรียด เป็นเสน้หนงัส่วนท่ีใชเ้รง่เสียงของกลองใหต้งึใหไ้ดเ้สียงดงั
ตามตอ้งการ โดยใชร้อ้ยกับรูของไสล้ะมานทัง้สองหนา้ หนังเรียดของกลองสองหนา้นัน้เสน้เล็ก  
ไม่ใหญ่เหมือนของตะโพนไทย หนังเรียดของกลองสองหน้ากวา้งประมาณ 0.5 – 1 เซนติเมตร  
เม่ือรอ้ยรูไสล้ะมานแลว้จะดลูะเอียดและสวยงาม ก่อนน าไปรอ้ยไสล้ะมานช่างจะขดัดว้ยกระดาษ
ทราย เพ่ือลบความคมของหนงัท่ีตดัใหม่ เวลารอ้ยเป็นหนงัเรียดแลว้จะช่วยใหไ้ม่เจ็บขาขณะนั่ง
บรรเลงเพราะตอ้งเอาตวักลองไวบ้นขาทัง้สองขา้งในลกัษณะนั่งพบัเพียบแตย่กขาขา้งขวาขึน้ 

5.3.2.5 รดัอก เป็นหนงัท่ีสานขดัอยู่กบัหนงัเรียดรอบส่วนกลางของหุ่นกลอง 
ระหว่างหนา้กลองทัง้สองดา้น หนงัรดัอกนัน้ทามาจากหนงัเรียดนัน้เอง แต่มีความกวา้งมากกว่า
หนังเรียดเล็กน้อยแต่ไม่เกิน 1 เซนติเมตร ถ้าเส้นใหญ่มากจะไม่สวย การพันหนังรัดอกนั้น 
โดยทั่วไปจะพนัรอบตวักลองใหไ้ดค้วามกวา้งตามความพอใจ แตต่อ้งใหแ้น่นและเก็บปลายหนงัทัง้
สองขา้งใหเ้รียบรอ้ย โดยขดัซ่อนไวก้บัหนงัเรียด และเพ่ือใหส้วยงามก็จะใชว้ิธีขดัหนงัรดัอกกบัหนงั
เรียดเป็นลวดลายตา่งๆตามตอ้งการ นอกจากนีก้ารใชย้างรกัท าหนงัรดัอกใหเ้ป็นสีด า เม่ือขดัเป็น
ลวดลายกบัหนงัเรียดแลว้จะดเูดน่ชดัสวยงามมากยิ่งขึน้ หนงัรดัอกมีประโยชนช์่วยใหห้นงัหนา้ไม่
หย่อนง่าย เป็นตวัช่วยจบัหนงัเรียดเอาไวอี้กสว่นหนึ่งเพ่ือไม่ใหห้นงัเรียดคลายความตงึ ซึ่งจะท าให้
หนา้ของกลองสองหนา้ไม่หย่อนไปดว้ย ช่างจึงใหค้วามส าคญักบัการพนัหนงัรดัอกของกลองสอง
หนา้ 

5.3.2.6 หูหิว้กลองสองหนา้จะอยู่ตรงกลางบนหนังรดัอก เพ่ือใชจ้ับและหิว้
เวลาจะเคล่ือนยา้ยการท าหูหิว้นัน้โบราณใชห้นงัท่ีตดัเป็นเสน้เล็กๆนามารอ้ยติดกับหนงัเรียดเป็น
รูปครึ่งวงกลม และพนัดว้ยตวัของหนงัท่ีน ามาท าหหูิว้ใหเ้ป็นเสน้กลม จะไม่เจ็บมือและสะดวกใน
การเคล่ือนยา้ย 

5.4 ตะโพน 
เป็นเครื่องตีหน้าทับในวงป่ีพาทย ์ซึ่งนอกจากบรรเลงเพ่ือความบันเทิงแล้ว ยังใช้

บรรเลงประกอบพิธีกรรมท่ีส าคญัและศกัดิส์ิทธ์ิ ดว้ยความเช่ือในอ านาจของตะโพนท่ีบรรเลงควบคู่



  48 

ไปกับเครื่องดนตรีท่ีด  าเนินท านองในวงป่ีพาทย ์ท าใหรู้ส้ึกไดถึ้งความศกัดิ์สิทธ์ิในพิธีกรรมนัน้ๆ  
ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมทางพุทธศาสนาหรือพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ นับว่าโบราณาจารย์ 
ได้สร้างสรรค์ขึ ้น ไว้ใช้ในงานศิลปะและแฝงด้วยความเช่ือในเร่ืองของความศักดิ์สิท ธ์ิ 
มีอิทธิปาฏิหาริย ์เป็นเรื่องท่ีละเอียดอ่อนฝังลึกคูก่บัการด าเนินชีวิตของนกัดนตรีไทย ทัง้ท่ีสมัผสัได้
และสมัผสัไมไ่ด ้

บทบาทหนา้ท่ีของตะโพนไทย ตลอดจนการบรรเลงท่ีอยู่คู่กับวิถีชีวิตของนักดนตรี
และวงดนตรีไทย ความเป็นมาของตะโพนไทยนั้น จากเอกสารต าราต่างๆได้กล่าวในทิศทาง
เดียวกันว่าตะโพนไทยมีท่ีมาจากชมพูทวีป โดยรบัเขา้มาพรอ้มกับศาสนาและอิทธิพลความเช่ือ 
ราวพุทธศตวรรษท่ี 13  - 15 ประมาณปีพุทธศักราช 1215 ถึงปีพุทธศักราช 1450 ไทยได้รับ
อิทธิพลในเรื่องของวฒันธรรมตา่งๆจากอินเดียใต ้โดยเฉพาะจากแควน้เบงคอลในสมยัราชวงศบ์ลั
ลวะ ซึ่งมีอ านาจในยคุนัน้ ไดน้  าอกัษรเทวนาครีและภาษาสนัสกฤตท่ีเรียกกนัวา่อกัษรอินเดียใตเ้ขา้
มาเผยแพรใ่นประเทศไทย ตลอดจนประเทศกัมพชูา อีกทัง้ยงัน าเอาพทุธศาสนาลทัธิมหายานเขา้
มาในดินแดนแถบนีด้ว้ย ซึ่งมีการขุดพบรูปพระโพธิสตัว ์“อวโลกิเตศวร” ซึ่งเป็นรูปเคารพอันเป็น
ศิลปะสมัยราชวงศบ์ลัลวะ นอกจากนีย้ังพบหลักฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพันธ์ใกลช้ิดกับ 
ชาวเบงคอล ในเอกสารโบราณและพระราชพงศาวดาร ไทยเรียกชาวเบงคอลว่า “บังกะหล่า”  
หรือ มังคะละ (อุดม อรุณรตัน์, 2530) ชาวเบงคอลหรือชาวเบงคาลี มีเครื่องดนตรีประเภทวิตต 
เรียกว่า “โขละ” หรือ “โขฬะ” (บางต าราเรียก โทละ) เป็นกลองท่ีขึงหนงัทัง้สองหนา้ บรรเลงรว่มกบั
เครื่องดนตรีประเภทอ่ืนๆในงานมงคล มีเสียงดงัพอสมควร รูปร่างของโขละคลา้ยกับตะโพนไทย 
แตกตา่งกนัท่ีโขละของชาวเบงคาลีไม่มีเทา้ตัง้แตมี่สายโยงผกูติดกบัตวักลอง สะพายคลอ้งคอวาง
บนตกั ตีดว้ยมือทัง้สองขา้ง ซึ่งตะโพนไทยของเราแต่เดิมก็ไม่มีเทา้เหมือนโขละเช่นกัน อาจารย์
ธนิต อยู่โพธ์ิ ไดก้ล่าวในท านองเดียวกันว่าโขละมีรูปร่างเหมือนตะโพนไทย ท่านเคยไดร้บัมาจาก
นายปเรศ จนัทรทาสคุปก ์ซึ่งน ามาจากอินเดีย เป็นของชาวเบงคาลี แต่โขละนัน้ไม่มีเทา้เหมือน
อยา่งตะโพนไทยของเรา โขละใชว้างตีบนตกัและมีสายโยงคลอ้งคอผูตี้ไว ้

ราวพุทธศตวรรษท่ี 19 ตรงกับสมัยของอาณาจกัรสุโขทัย ซึ่งเป็นอาณาจักรของชน
ชาติไทยอย่างแทจ้ริง มีหลกัฐานชดัเจนท่ีช่วยให้นกัวิชาการสามารถคน้พบเรื่องราวทางดนตรีไทย
ไดห้ลายอยา่ง เช่น จากกวีนิพนธเ์รื่องไตรภมูิพระรว่ง (เตภูมิกถา) ซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธข์องพระ
มหาธรรมราชาท่ี 1 (พญาลิไท) กล่าวถึงเรื่องราวทางพุทธศาสนา และยังกล่าวถึงเรื่องราวของ
ดนตรีไทยเอาไวห้ลายแห่งดว้ยกนั เช่น บทกล่าวสรรเสริญในพระมหาจกัรพตัราธิราชตอนหนึ่งว่า 
“แลว้แลรอ้งกอ้งเสียงขบัเสียงพาทย ์เสียงพิณ แตรสงัข ์ฟังเสียงกลองใหญ่ แลฉ่ิง แฉ่ง บณัเฑาะว์
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วงัเวง ลางคนตีกลอง ตีพาทยฆ์อ้งตีกรบัสพัพทกุสิ่ง” นอกจากนีย้งัมีหลกัศิลาจารึกท่ีสรา้งขึน้เพ่ือ
บนัทึกเรื่องราวการสรา้งพระอฏัฐารส วดัพระยืนในเมืองล าพนู สรา้งขึน้เม่ือปีพทุธศกัราช 1913 ได้
นิมนตพ์ระมหาสมุนเถระจากกรุงสโุขทยัมารว่มท าพิธีทางศาสนา มีการสมโภชกนัอยา่งเอิกเกรกิ มี
ขอ้ความส าคญักล่าวถึงเครื่องดนตรีไทยเอาไว ้รวมทัง้กล่าวถึงตะโพนเอาไวใ้นดา้นท่ี 1 บรรทัดท่ี 
22-26 (อ าพล สมัมาวฒุธิ, 2559) วา่  

“ทา่นพระญาธรรมิกราช             บรพิารดว้ยฝงูราชโยธามหาชน 
พลลกูขนุมนตรีทัง้หลาย      ยายกนัใหถื้อกระทงขา้วตอกดอกไม ้
ไตเ้ทียน  ตีพาทยด์งัพิณ ฆอ้ง กลอง ป่ีสรไน พิสเนญชยั ทะเทียด 
กาหล แตรสงัขม์าน กงัสดาล มรทงค ์ดงเดือด เสียงเลิศเสียงกอ้ง 
อีกทัง้คนโหอื่อ้ดาสะทา้นทัง้นครหรภิญุชยัแล” 

จากขอ้ความตามศิลาจารกึนี ้จะเห็นไดว้่า มีเครื่องดนตรีอยู่หลายอย่างดว้ยกนั มีอยู่
คา้หนึ่งกล่าวถึง “มรทงค”์ หมายถึง ตะโพน ในภาษาสันสกฤต เขียนเป็นมฤทงค ภาษีบาลีเขียน
เป็นมทุิงค 

จากหลกัฐานบทกวีตา่งๆและหนงัสือเก่า เรียกวา่ “สะโพน” ไดแ้ก่ หนงัสือมหาชาติค  า
หลวง ไดก้ล่าวถึงตะโพนว่า “มุทิงคาปณวาสงขา” แปลความไดว้่า “มหรทึกสรโพลสังขเ์สียงป่ี” 
อาจารยฉ์ันทิชย ์กระแสสินธุ ์ปราชญท์างดา้นภาษาใหค้วามหมายค าว่า “มุทิงค” แปลว่า สรโพล 
นั่นคือสะโพน ยคุหลงัตอ่มาเรียกเพีย้นเป็นตะโพน (อดุม อรุณรตัน,์ 2530) ในหนงัสือลิลิตยวนพา่ย 
ซึ่งเป็นวรรณคดีชิน้ส าคญัในสมยักรุงศรีอยธุยาก็เรียกวา่สะโพนเชน่กนั 

สยงสโพนพิณพาทยกอ้ง กาหล 
สยงสูศ่รีจารจยน        จน่นแกว้ 
สยงคณคนคฤม           ตฤโฆษ 
สยงพวกพลกลา้แคลว้ โหห่รรษ ์
(สยง = เสียง, จยน = เจียน, จน่น = จั่น) 

ชาวไทยน าโขละของชาวเบงคาลีมาดดัแปลงใชเ้ป็นตะโพนไทย เป็นเวลานานเท่าท่ี
สืบคน้ได ้ตัง้แต่ก่อนสมยัสุโขทัย ดงัหลกัฐานท่ีปรากฏในหลกัศิลาจารกึเรียกตะโพนว่า “มรทงค”์ 
เป็นค าเดมิในสมยัสโุขทยั แตถ่า้เขียนในรูปของภาษาบาลีเขียนวา่ “มทุิงค” ในภาษาสนัสกฤตเขียน
วา่ “มฤทงค” แปลวา่กลองสองหนา้ซึ่งมีขนาดเล็ก ใชบ้รรเลงรว่มกบักลองใหญ่ บณัเฑาะวแ์ละสงัข์
ในงานมงคลต่าง ๆ (อุดม อรุณรัตน์, 2530) ชาวอินเดียเช่ือว่าพระพรหมได้ทรงสรา้งขึน้เพ่ือ
ประกอบการฟ้อนร  าของพระศิวะ เม่ือทรงมีชยัชนะเหนือนครตรีปรุะ พระคเณศผูเ้ทพโอรสเป็นผูตี้
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คนแรก ท่ีเรียกว่า “มฤทงค” หรือ “มันททละ” นัน้ เพราะหุ่นของกลองท าดว้ยดิน (ธนิต อยู่โพธ์ิ, 
2530) 

หลกัฐานในจดหมายเหตขุองลาลูแบร ์ซึ่งเป็นราชทตูและหมอสอนศาสนา ของพระ
เจ้าหลุยส์ท่ี 14 (Louis XIV) แห่งฝรั่งเศส เข้ามาในสมัยกรุงศรีอยุธยา แผ่นดินของสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช หม่อมาชวงศล์าลูแบรไ์ด้บรรยายเรื่องราวของเครื่องดนตรีไทยและอธิบาย
เก่ียวกับตะโพนไทยเอาไวว้่า “ตะโพนรูปรา่งเหมือนถัง (ถังของฝรั่ง) คนตีเอาเชือกโยงแขวนคอไว้
ขา้งหนา้และตีตรงหนา้ทัง้สองขา้งดว้ยก ามือ” 

อาจารย์มนตรี ตราโมทผู้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ได้กล่าวถึง  
พระประคนธรรพในหนงัสือดรุิยะเทพว่า พวกคนธรรพหรือคนธรรพเ์ป็นภูษณ (ผูก้  าเนิด) จ  าพวก
หนึ่ง เขา้กับเทวดากบัมนษุยไ์ดเ้พราะมีทัง้ท่ีอยู่สวรรคแ์ละมนุษยโ์ลก หรืออีกนยัหนึ่งว่ามีโลกหนึ่ ง
ตา่งหากเรียกว่า “คนธรรพโลก” อยู่ระหว่างสวรรคก์บัโลกมนุษย ์พวกคนธรรพมีหนา้ท่ีเป็นผูร้กัษา
โสม มีความช านาญในการปรุงโอสถ และเป็นผูอ้  านวยการนกัษัตร ทัง้เป็นหมอดใูนอดีต ปัจจุบนั 
และอนาคต อภินิหารท่ีส าคญัอีกอยา่งหนึ่งก็คือเป็นผูช้  านาญในการขบัรอ้งและบรรเลงดรุยิางคดน
ตรี จึงท าหนา้ท่ีเป็นพนักงานขับรอ้งและบรรเลงดนตรี ฃกล่อมพระเป็นเจา้และเทพยนิกร ผูเ้ป็น
ครูใหญ่ในวิชาขับรอ้งและดุริยางคดนตรีของพวกคนธรรพนีคื้อ พระนารทมุนี ซึ่งเป็นผู้คิด ค้น
ประดิษฐ์สรา้งพิณขึน้เป็นอนัแรก ดว้ยพระนารทมนีุเป็นครูเฒา่ของพวกคนธรรพหรือเป็นครูใหญ่ใน
วิชาส าคญัของคนธรรพ อนันบัเป็นยอดของคนธรรพหรือยอดในคนธรรพศาสตร ์จึงไดส้ามญันาม
ว่าพระประคนธรรพบางท่ีก็เรียกว่า มหาคนธรรพ เทพคนธรรพและคนธรรพราช ดงัค าโคลงบท
อาศริวาท กลา่วไวว้า่ 

ประนมหตัถม์นสัโนม้ ค านบั 
องคพ์ระปรคนธรรพ   ครูเถา้ 
สอนสั่งดรุยิศพัท ์       สงัคีต 
ถือวา่ประหนึ่งเจา้ ใหญ่พอ้งคนธรรพ ์

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานิวัดติวงศ์ ได้ประทานค าอธิบายเก่ียวกับ พระ
ประคนธรรพไวใ้นหนงัสือสาสนส์มเดจ็ เลม่ท่ี 24 ปีพทุธศกัราช 2507 วา่ 

“…ทางอันดับถือว่าคนธรรพกับอัปสรนั้นเป็นเทวดาชั้นต ่า เป็นบ่าวของ
เทวดา มีหนา้ท่ีบา้เรอเทวดา คนธรรพนัน้เป็นผูช้ายชา้นาญการเล่นป่ีพาทยแ์ละขบัรอ้ง อปัสรนัน้
เป็นผูช้  านาญในการเตน้ร  า คนธรรพกบัอปัสรเป็นผวัเมียกนั มีลกูหลานสืบสกลุกนัตอ่ไป จะเอาคน
ธรรพเป็นครูนัน้รูส้ึกจะเลวเกินไป จึงเติม “ประ” เขา้ขา้งหนา้เป็น “ประคนธรรพ” หมายความว่า



  51 

คนธรรพ ์ผูเ้ป็นใหญ่ เช่น นายหมู่คนธรรพข์ึน้ แลว้ยงัเอาคา้พระหนุนเขา้เป็น “พระประคนธรรพ” 
ใหฟั้งครึม้ รูส้ึกศกัดิ์สิทธ์ิย่ิงขึน้ ท่ีว่าเป็นครูตะโพนนัน้ เป็นของเปรียบดว้ยตะโพนนัน้ เป็นเคร่ืองให้
จงัหวะบงัคบัการรอ้งรา้ทา้เพลงทุกอย่างเหมือนเป็นนาย หรือเป็นครูใหญ่ จึงยกใหป้ระคนธรรพ 
หรือ พระประคนธรรพ คือ ตะโพน…” 

ตะโพนเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนังท าหนา้ท่ีก ากับจังหวะ มีบทบาทส าคญั 
ในการบรรเลงรว่มอยู่ในวงดนตรีไทย โดยเฉพาะวงป่ีพาทยจ์ะขาดตะโพนไทยมิไดเ้ลย ตะโพนไทย
ยงัแฝงไวด้ว้ยคติความเช่ือเรื่องของ “ครู” สิงสถิตอยู่ในตะโพนไทยว่ามีความขลงั ความศกัดิ์สิทธ์ิ 
นกัดนตรีไทยทกุคนไดร้บัการปลกูฝังความเช่ือในเรื่องเหล่านีม้าโดยตลอด และเช่ือว่าเครื่องดนตรี
ไทยแต่ละชนิด มีครูเทพประจ าอยู่ เช่น พระศรีลมชาย เป็นครูทางเครื่องเป่า ไดแ้ก่ ป่ี ขลุ่ย ชนิด
ต่างๆ พระสพัศรีเป็นครูระนาดชนิดต่างๆ พระนาคพิภพเป็นครูฆอ้ง พระศรีสนั่นเป็นครูกลองทัด 
และพระประคนธรรพเป็นครูตะโพน นักดนตรีไทยถือว่าตะโพนเป็นเครื่องดนตรีท่ีมีความส าคญั
มากท่ีสดุ จะเก็บรกัษาไวใ้นท่ีสงูหรือบนหิง้ มีเครื่องเคารพบูชาวางอยู่เบือ้งหนา้ท่ีเก็บรกัษาอยู่เป็น
ประจ า ดว้ยเหตนีุก้ารเรียนตะโพนไทยจึงตอ้งมีขัน้ตอนของพิธีกรรมหลายอย่างมากกว่าการเรียน
เครื่องดนตรีชนิดอ่ืนๆ การปฏิบตัิตนในขณะบรรเลงหรือฝึกซอ้มตอ้งท าดว้ยความเคารพอยู่เสมอ 
ไม่น าตะโพนไทยมาบรรเลงเล่นพร ่าเพรื่อ หรือน าไปบรรเลงในเวลาและสถานท่ีท่ีไม่เหมาะสม 
(มนัส ขาวปลืม้, 2541) ดงันัน้ก่อนเริ่มบรรเลงดนตรีไทยตอ้งท าพิธีบูชาครูหรือตัง้ก านลเสียก่อน 
โดยครูผูใ้หญ่ในวงดนตรีจะเป็นผู้ท  าพิธีกล่าวค าบูชาครู แลว้จึงน าดอกไมธู้ปเทียนพรอ้มทัง้เงินค่า
กา้นลมาปักบชูาไวท่ี้ตะโพนไทยก่อนเริ่มบรรเลงทกุครัง้ ซึ่งถือเป็นขนบประเพณีท่ียึดถือปฏิบตัิกัน
มาแต่ครั้งโบราณ การกราบไหว้บูชาตะโพนไทยนั้น นักดนตรีไทยหมายถึงการบูชาพระ
ประคนธรรพ ซึ่งถือวา่เป็นเทพเจา้ท่ีมีความส าคญัทางดนตรีองคห์นึ่ง 

ตะโพนไทยเป็นกลองท่ี มี ลักษณ ะเฉพาะ  ซึ่ ง มี วิ วัฒ นาการมาโดย ล าดับ  
เป็นเครื่องดนตรีไทยท่ีไดร้บัอิทธิพลทางวฒันธรรมมาจากอินเดีย ซึ่งมีความเขม้แข็งทางวฒันธรรม 
เป็นตน้ก าเนิดของศิลปะวิทยาการแขนงต่างๆมากมาย วัฒนธรรมของอินเดียนัน้ ไทยเราไดร้บั
ต่อมาจากชนชาติมอญและขอม ทัง้ในเรื่องราวของการเมือง การปกครอง ปรชัญาและศาสนา 
ตลอดจนการดนตรีไทย เรารบัเอาวฒันธรรมเหล่านัน้มาปรบัปรุงเปล่ียนแปลงใหเ้ขา้กบัสภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ของสังคมไทย เป็นการแสดงให้เห็นถึงอัจฉริยภาพของคนไทย ตะโพนไทยรบัใช ้
สังคมไทย โดยมีความเช่ือและความนิยมท่ีเป็นต านานเล่าขานสืบต่อกันมาถึงเรื่องของความ
ศกัดิส์ิทธ์ิอภินิหาร สามารถดลบนัดาลในสิ่งท่ีนกัดนตรีปรารถนาไดแ้ละปอ้งกนัภูตผีปีศาจ เสนียด
จญัไร สิ่งอปัมงคล ตลอดจนความเจ็บป่วย เม่ือกระท าผิดตอ่ครูอาจารยท่ี์เรียกว่าผิดครูจะตอ้งทา้
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พิธี ขอขมาต่อตะโพนไทยจึงจะหายจากความเจ็บป่วยนัน้ๆได ้นอกจากนีแ้ลว้ ตะโพนไทยยงัเป็น 
สิ่งยึดเหน่ียว เป็นขวญัก าลงัใจใหเ้กิดความเช่ือมั่นในสรรพวิชาการท่ีตนเองเรียนมาและมีสมาธิใน
การบรรเลงอีกดว้ย 

 

ภาพประกอบ 16 ตะโพน 

ท่ีมา: http://tkapp.tkpark.or.th/ 

5.4.2 ตะโพนไทยมีการพฒันาในดา้นรูปลกัษณะ และกระบวนการผลิตท่ีทนัสมยั
มากขึน้ การสรา้งเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี ท่ีใชห้นังสัตวเ์ป็นส่วนประกอบท่ีท าให้เกิดเสียง
โดยเฉพาะตะโพนไทย มีวิธีการสรา้งท่ีเป็นแบบแผนทัง้รูปลกัษณะและระบบเสียง ปัจจบุนัสามารถ
น าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการสรา้งตะโพนไทยมากขึน้ เช่น การท าหุ่นตะโพนไทยซึ่งท าจาก
ไมเ้นือ้แข็ง ตอ้งการใหมี้ลกัษณะกลมยาวเหมือนผลสมอตดั ใชเ้ครื่องกลึงไฟฟ้ากลึง ถา้ตอ้งการขดุ
คว้านข้างในให้เป็นโพรง ซางในสมัยก่อนต้องใช้สิ่วมือขุด ปัจจุบันมีเครื่องคว้านท่ีทันสมัยใช้
มอเตอรไ์ฟฟ้าชว่ยในการควา้นใหเ้ป็นโพรงตามตอ้งการ จะไดรู้ปลกัษณะท่ีสวยงาม ประหยดัเวลา 
และแรงงานไดเ้ป็นอยา่งดี 

ลกัษณะโดยรวมของตะโพนไทยนัน้แบง่ออกเป็น 2 สว่นดว้ยกนั คือ ส่วนท่ีเป็นตวั
ตะโพนไทยกบัส่วนท่ีเป็นเทา้ตะโพนไทย ส่วนท่ีเป็นตวัตะโพนไทยนัน้ประกอบไปดว้ยหุน่กลองหนงั
หนา้ทัง้สองขา้ง หนังเรียด ไสล้ะมาน รดัอกและหูหิว้ ส่วนท่ีเป็นเทา้ตะโพนไทยประกอบดว้ยเทา้
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สองขา้ง ขา้งซา้ยและขา้งขวา มีคานกลางค า้ระหวา่งเทา้ทัง้สองขา้งและมีหนงัรดัเทา้ตรงคานกลาง
ใหเ้ทา้ติดอยู่กบัตวัตะโพนไทย ทัง้สองส่วนนีเ้ป็นลกัษณะท่ีส าคญัของตะโพนไทย ดงัรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้

5.4.2.1 หุ่นตะโพนไทย ท าดว้ยไมเ้นือ้แข็งไดห้ลายชนิด เช่น ไม้ขนุน ไมส้ัก 
ไม้ก้ามปู ไม้มะนาวป่า ไม้มะม่วง ไม้กุ่ม เป็นต้น ความยาวของหุ่นตะโพนไทยนั้น ยาว 48 
เซนติเมตรโดยประมาณ กลึงใหมี้ลักษณะกลมยาว ป่องตรงกลาง มีเสน้รอบวงประมาณ 110 - 
115 เซนติเมตร คลา้ยถังหมกัหรือเหมือนกบัผลสมอตดัหวัตดัทา้ย ขุดเป็นโพรงทะลุถึงกันทัง้สอง
หนา้ดา้นซา้ยขวาไม่เท่ากัน หนา้เท่งหรือหนา้รุย่มีขนาดใหญ่กวา้งประมาณ 25 เซนติเมตร และมี
หน้าอีกด้านหนึ่งเรียกว่าหน้ามัดหรือหน้าติง ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าหน้ารุ่ย กว้าง 22 เซนติเมตร 
โดยประมาณ (ธนิต อยู่โพธ์ิ, 2538) หุ่นตะโพนไทยทา้หนา้ท่ีท าใหก้ารเดินทางของเสียงดงักงัวาน
ขึน้ หุ่นตะโพนไทยในสมยัก่อน นิยมใชไ้มกุ้่มน ามากลึงเป็นหุ่นมากกว่าไมอ่ื้นๆเพราะเช่ือว่าเป็นสิริ
มงคล กนัเสนียดจญัไรได ้ในคมัภีรม์งคลทีปนีแปล ในมงคลท่ี 24 “สนตฏุฐี” ว่า มีดาบสองคห์นึ่ง
ช่ือกณัหดาบส รกัษาพรตอยู่ในป่าหิมพานต ์อาศยักบักินกุ่มเป็นอาหาร กิริยาว่าพระดาบสนัน้ กิน
ผลกุ่ม ใบกุ่มและเปลือกตน้กุ่มเป็นอาหาร ไม่ไปสู่ตน้ไมอ่ื้นเลย ครัน้กาลล่วงมาก็รอ้นถึงองคอ์มัริ
นทราธิราช เสด็จลงมาสู่ส  านักดาบสไดบ้นัดาลใหต้น้กุ่มออกดอกออกผลอยู่เป็นนิตยกาล มีรส
อร่อยหอมหวาน ถวายเป็นอาหารของดาบสท่ีบ าเพ็ญพรตอยู่ใตต้น้กุ่ม ส่วนองคอ์มัรินทรก็์เสด็จ
กลับสู่วิมาน ดว้ยเหตุนีบ้รมครูทางดา้นดนตรีไทยจึงนิยมน าเอาไม้กุ่มมาท าเป็นหุ่นตะโพนไทย 
เพ่ือความเป็นสิริมงคล (อุดม อรุณรตัน,์ 2530) อีกนยัหนึ่งคงเป็นดว้ยช่ือ “กุ่ม” เป็นค าท่ีพอ้งเสียง
กบัคา้วา่ “กลุม่” ใหค้วามหมายในเชิงสามคัคี จึงเลือกใชไ้มกุ้่มมาท าเป็นหุ่นตะโพนไทย ถือเป็น ไม้
มงคล 

การน าไมกุ้่มมาท าเป็นหุ่นตะโพนไทยนัน้ จากการศึกษาของผูว้ิจยั พบว่าไม้
กุ่มเป็นไมท่ี้มีน้า้หนกัเบา เนือ้ไมล้ะเอียดแน่น เม่ือน ามาขึน้ตะโพนไทยและกลึงหุ่นจะไดเ้สียงดงัท่ี
นุ่มนวล ไม่แข็งกรา้วเหมือนไมช้นิดอ่ืน แต่ไมกุ้่มท่ีตน้ใหญ่มีแก่นนัน้หายากมาก ปัจจุบนัจึงน าไม้
ชนิดอ่ืนๆมาท าเป็นหุน่ตะโพนไทยแทนไมกุ้่ม 

5.4.2.2 หนังหน้าตะโพน ไทย  นิ ยมท าม าจากหนังสัตว์หลายชนิ ด  
เช่น หนงัเสือ หนงัหมี หนงัวัว หนงัแพะ เป็นตน้ ปัจจบุนันิยมใชห้นงัววัมาขึน้เป็นหนงัหนา้ตะโพน
ไทย การเตรียมหนงัววั ควรเลือกหนงัท่ีน ามาขึน้หนา้ตะโพนไทยใหเ้หมาะกบัการไดม้าซึ่งเสียงตาม
ตอ้งการ และท่ีนิยมใชก้ันคือเสียงเท่งจากหนา้รุ่ย (หนา้ท่ีมีขนาดใหญ่) ใชห้นงัท่ีบางเป็นส่วนหลงั
ววั ซึ่งไม่หนาจนเกินไปส่วนหนา้มดัหรือหนา้ติง (หนา้ท่ีมีขนาดเล็ก) เพราะตอ้งการเสียงสงูตอ้งใช้
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หนงัท่ีหนาควรเป็นส่วนบัน้ทา้ยใกล้ๆ กบัหางววั หนงัชว่งนีจ้ะหนา น ามาขึน้เสียงหนา้มดัจะไดเ้สียง
สูงตามตอ้งการ จากนัน้จึงน าหนงัท่ีเลือกไดไ้ปแช่น า้ด่าง (น า้ผสมขีเ้ถา้) ประมาณ 2 คืน เพ่ือให้
หนงัอ่อนตวัมี ความนิ่ม จากนัน้จงึน าไป “ลุ่ม” แตเ่ดิมใส่ครกโขลก ผสมเครื่องแกงเผ็ดลงไปดว้ย มี
พรกิหอม กระเทียม มะกรูด ตะไคร ้ข่า ยกเวน้กะปิกบัเกลือไม่ตอ้งใส่เรียกว่า “การแกง” หรือ “การ
ฆ่าหนงั” ประโยชนท่ี์ไดร้บัจากการแกงคือดบักลิ่น ท าใหห้นังนุ่มยืดตวัไดดี้ เม่ือขึน้เป็นหนังหนา้
ตะโพนไทยแลว้จะดงัดีไมห่ยอ่นง่าย และยงัปอ้งกนัแมลงไมใ่หก้ดักินหนงัไดเ้ป็นอยา่งดี 

เม่ือเตรียมหนงัววัไดแ้ลว้ ขัน้ตอนตอ่ไปคือการ “ดงหนงั” คือ น าหนงัไปครอบ
ท่ีหน้าทั้งสองของหุ่นตะโพน เจาะรูขอบหนังแล้วหาเชือกมารอ้ยดึงหนังทั้งสองหน้า ให้ตึงท่ีสุด  
น าไปตากแดดตอนกลางวนัและตากน า้คา้งในเวลากลางคืนถึงเวลาเชา้ หากหนงัหย่อนชา่งจะตอ้ง
ดงึใหต้งึ หรือท่ีภาษาทางชา่งเรียกว่า “สาว” คือดงึใหด้งึ แลว้น าไปตากแดดตากน า้คา้งเช่นเดิม ท า
อย่างนีเ้รื่อยไปจนกว่าหนงัจะไม่หย่อนอีกแลว้ เช่นนีแ้ลว้ตอ่ไปหนงัจะไม่หย่อนง่ายไม่วา่อากาศจะ
รอ้นหรือเย็น จากนัน้จึงขดูขนววัออกและแตง่หนงัหนา้ดา้นใน ใหมี้ความหนาบางตามตอ้งการ ทัง้
หนา้รุย่และหนา้มดั อาจารยส์มภพ ขา้ประเสริฐ อาจารยป์ระจ าภาควิชานาฏยศาสตร ์คณะอกัษร
ศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร ์ไดก้ลา่วถึงการขึน้หนา้ตะโพนไทย
ส าหรบับูชา หรือ “ตะโพนครู” ว่า หนงัหนา้ตะโพนท่ีใชน้ัน้ โบราณจะใชห้นงัเสือมาขึน้เป็นหนา้รุ่ย 
ใชห้นังหมีมาขึน้เป็นหนา้มัด ใชห้นังววักระทิงมาทา้หนังเรียด หุ่นตะโพนใชไ้มกุ้่ม เทา้ใชไ้มข้นุน 
ส่วนคานกลางใชไ้มม้ะกรูด โบราณถือเป็นของมงคลป้องกนัสิ่งไม่ดี มีไวป้ระจา้วงเพ่ือไวก้ราบไหว้
บชูา ถือเป็นสิรมิงคลยิ่ง 

5.4.2.3 ไสล้ะมานเป็นหนงัมีลกัษณะเป็นเกลียวเชือกรอ้ยขดักนัไปมาอยู่
ตรงส่วนขอบหนา้กลอง เป็นรูส าหรบัรอ้ยสายเรง่เสียงท าใหห้นงัหนา้ของตะโพนไทยตงึไดเ้สียงตาม
ตอ้งการ การท าไสล้ะมานนบัวา่เป็นขัน้ตอนท่ียุ่งยาก ซึ่งชา่งขึน้ตะโพนไทย ตะโพนมอญ กลองสอง
หนา้ตอ้งเรียนและฝึกฝนจนเกิดความช านาญ ในการท าไสล้ะมานเพ่ือใหเ้กิดเป็นรูส าหรบัรอ้ยสาย
เรง่เสียง เรียกวิธีการนีว้่า “การแทงไสล้ะมาน” เพราะตอ้งน าหนงัเสน้เล็กตีเกลียวใหเ้ป็น เสน้กลม
แทงรอบลงไปท่ีขอบของหนังหนา้ซึ่งเจาะรูเตรียมเอาไว ้โดยใชห้นงัตีเกลียวจ านวน 4 เสน้น ามา
แทงรอ้ยขดักันไปมาจนรอบขอบหนงัหนา้ตามวิธีการแทงไสล้ะมานท่ีสืบทอดกันมาแต่โบราณจน
เกิดเป็นรู รอ้ยสายเรง่เสียงเรียกว่าการแทงไสล้ะมาน การแทงไสล้ะมานใหส้วยงามและแข็งแรง
ควร ใชห้นงัววัส่วนหลงัค่อนไปทางหวัของววั ซึ่งมีความหนาปานกลาง น ามาตดัใหไ้ดค้วามกวา้ง
เสมอกนัเพ่ือน ามาตีเกลียวใหเ้ป็นเสน้กลมขึงตากแดดใหแ้หง้ ขดัดว้ยกระดาษทรายเพ่ือลบความ
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คมของหนงัใหก้ลมเหมือนเสน้เชือกขนาดเล็กทั่วไป เวลาแทงตอ้งจัดใหเ้รียงเสน้ใหส้วยงามและ
ตอ้งแทงใหแ้นน่ตงึ จงึจะใชง้านไดดี้และทนตอ่แรงดงึของสายเรง่เสียง 

5.4.2.4 หนงัเรียด เป็นหนงัส่วนท่ีใชร้อ้ยระหว่างรูไสล้ะมานทัง้สองดา้น เป็น
สายเร่งเสียงของตะโพนไทยให้หนังหน้าตึงได้เสียงตามต้องการ การท าหนังเรียดนั้นไม่ยาก 
เพียงแต่ตอ้งเลือก หนังววัท่ีมีความหนาพอท่ีจะทนต่อแรงดึงไดค้วรเป็นหนงัส่วนบัน้ทา้ยใกลห้าง
ของววั น ามาตดัเป็นแผ่น กลมใหญ่ แช่น า้ใหนุ้่ม ใชไ้มก้ระดานแผ่นใหญ่ทบัทิง้ไวป้ระมาณ 1 คืน 
เพ่ือใหห้นงัเรียบหนา้สมอกนั แลว้จงึน ามาตดัเป็นเสน้เรียดโดยตดัวนเป็นวงกลม เริ่มจากขอบนอก
ไปหาจดุศนูยก์ลาง เสน้เล็กกวา้งประมาณ 8 มิลลิเมตร แลว้น าไปยืดใหต้งึเป็นเสน้ตรง น าไปตาก
แดดใหแ้หง้จะไดห้นงัเรียดท่ียาวและเป็นเสน้ตรง วิธีการนีเ้รียกว่า “การตดัริ่ว” แตเ่ดิมใชมื้อตดัซึ่ง
เป็นวิธีโบราณ ปัจจบุนัใชเ้ครื่องตดัโดยอาศยัเทคโนโลยีสมยัใหม่มาช่วย เรียกว่า “ชกัเรียด” ท าให้
การตดัหนงัเรียดท าไดร้วดเรว็ขึน้และไดห้นงัเรียดท่ีมีความกวา้งของเสน้เทา่กันมากกวา่ใชมื้อตดั 

5.4.2.5 หนงัรดัอก คือหนงัเรียดท่ีใชเ้ป็นสายเรง่เสียง น ามาพนัรอบตวัตะโพน
ไทยตรงส่วนกลางใหแ้น่น เรียงกนัหลายรอบจนเกิดความกวา้งประมาณ 8 เซนติเมตร เรียกว่าหนงั
รดัอก การพนัหนังรดัอกนัน้ บางกรณีไม่ใชก้ารพันแต่ใชก้ารขดัหนงัระหว่างหนังเรียดท่ีท าหนา้ท่ี
เป็นสายเรง่เสียงกบัหนงัรดัอกเป็นลายสานแบบต่างๆของไทย คลา้ยลายผา้หรือลายสานพดัไมไ้ผ่
ของชาวบา้นทั่วไป ซึ่งท าใหห้นงัรดัอกดสูวยงาม ยิ่งน าหนังไปทารกัใหเ้ป็นสีด าแลว้นา้มาขดัเป็น
หนงัรดัอกจะดเูดน่เป็นลายท่ีชดัเจนสวยงามยิ่งขึน้ ประโยชนข์องหนงัรดัอกคือ ช่วยท าใหห้นงัหนา้
ของตะโพนไทยไม่หย่อนง่าย เพราะถา้สาวหนงัเรียดใหต้งึไดเ้สียงตามตอ้งการแลว้ ถา้มีหนงัรดัอก
หนงัเรียดจะไม ่ถอยหลงักลบัมา ทา้ใหต้ะโพนไทยไมห่ยอ่น เสียงคงท่ี ใชง้านไดน้าน และเพื่อความ
สวยงามยิ่งขึน้ 

5.4.2.6 หูหิ ้ว  เป็นห่วงหนังครึ่งวงกลม มี ไว้เพ่ื อความสะดวกในการ
เคล่ือนยา้ย มีขนาดพอท่ีจะสอดมือเขา้ไปจบัหิว้ได ้ต  าแหน่งของหูหิว้ตะโพนไทยนัน้จะอยู่คร่อม
หนังรดัอกเอาไว ้โดยใชห้นังเรียดเสน้ยาวประมาณ 90 เซนติเมตร น ามารอ้ยกับหนังเรียดท่ีท า
หน้าท่ีเป็นสายเร่งเสียงคร่อมหนังรดัอกเอาไว ้โบราณไม่ใช้ห่วงโลหะแต่จะใชห้นังเรียด รอ้ยพัน
กนัเองในตวัเป็นเสน้กลมเหมือนเสน้เชือก ดเูรียบรอ้ยสวยงาม 

5.5 โทนร ามะนา 
โทนนัน้แตเ่ดิมเรียกว่าทบั เป็นสิ่งท่ีอยู่ในประเภทอาตตะ เป็นกลองท่ีขึงดว้ยหนงัหนา้

เดียว ใชบ้รรเลงประกอบจงัหวะในวงมโหรีเครื่องส่ีและวงป่ีพาทยช์าตรี ค  าว่า ”ทบั” นัน้เป็นภาษา
อาหรบั มาจากค าว่า “ทบัลา” ชาวมลายเูรียกว่า “ทาบาส” เป็นกลองรูปทรงคลา้ยหมอ้ หรือคณโฑ



  56 

น า้ สนันิษฐานว่าคงไดร้บัอิทธิพลมาจากพวกอาหรบัและอินเดีย เพราะชนชาติอาหรบัและอินเดีย
รูจ้กัประเทศในแถบเอเชียมาตัง้แตย่คุโบราณ ราวสมยัอาณาจกัรศรีวิชยัท่ีก าลงัเจรญิรุง่เรืองอยู่ใน
ขณะนัน้ ในปลายศตวรรษท่ี 14 พวกมลายูไดย้า้ยไปตัง้ถ่ินฐานในอินโดจีน ซึ่งในเขมรปัจจุบนันี ้
ยงัคงมีพวกแขกจามหลงเหลืออยู่ใหเ้ห็น พวกแขกอินเดียและอาหรบัไดเ้ขา้มาติดตอ่คา้ขายกบัคน
ไทยก่อนสมยัสุโขทยัเรื่อยมาจนถึงสมยักรุงศรีอยุธยา จะเห็นไดว้่าในแผ่นดินของสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถก็มีพวกอาหรับ พวกเปอรเ์ซีย และพวกอินเดียเข้ามาในไทยเป็นจ านวนมาก 
สนันิษฐานว่า ทบัคงไดร้บัอิทธิพลมาจากอาหรบั ซึ่งเป็นกลองท่ีใชใ้นพิธีส  าคญัเป็นส่วนใหญ่มิได้
น ามาตีบรรเลงเล่น ส่วนในวงมโหรีเครื่องส่ีของไทยเรานัน้ ไดน้  าเอา “ทับ” มาแทน “บณัเฑาะว”์ 
และดดัแปลงแกไ้ขเพ่ือใหเ้หมาะกับการบรรเลง เพราะบณัเฑาะวเ์ป็นกลองท่ีตอ้งใชก้ารไกวแทน
การใชมื้อตี แต่เดิมเช่ือกนัว่าบณัเฑาะวน์ัน้ มีลีลาจงัหวะท่ีสรา้งสรรคเ์ป็นเครื่องดนตรีประจ าองค์
พระศวิะนาฏราช และยงัคงใชใ้นวงมโหรี วงขบัไมส้  าหรบังานพระราชพิธี เสียงจะไมค่อ่ยดงับรรเลง
เป็นจังหวะไดอ้ย่างเดียว ไม่มีท านอง ทับเข้ามาแทนบัณเฑาะว ์ใช้เป็นเครื่องประกอบจังหวะท่ี
ส าคญัอยู่ในวงมโหรีเครื่องส่ีมาตัง้แตส่มยักรุงศรีอยธุยาตอนตน้จนถึงทกุวนันี ้นอกจากจะอยู่ในวง
มโหรีแล้ว ทับยังแพร่หลายในหมู่นักดนตรีทั่วไป ใชตี้ประกอบจังหวะการขับรอ้ง ฟ้อนร  าเพลง
พืน้บ้านในหมู่ประชาชนทั่วไปเพ่ือความสนุกสนานรื่นเริง จนเกิดเสียงดังรบกวนเข้าไปในเขต
พระราชฐาน ซึ่งในแผ่นดินของสมเด็จพระบรมไตรโลกน าถไดก้ าหนดโทษเอาไวใ้นกฎมณเฑียร
บาลตอนท่ี 15 และ 20 กลา่ววา่ 

ตอนท่ี 15 “แตล่ะประตแูสดงรามคือสระแกว้ ไอยการหม่ืนโทราวิทคือผูช้ายหญิง
เจรจาดว้ยกันก็ดี และรอ้งเพลงเรือ เป่าขลุ่ย เป่าป่ี ตีทับ ขับร  า โห่รอ้งน่ีนั่น ถ้าจับได้โทษสาม
ประการ ประการหนึ่งใหส้ง่มหาดไทย ประการหนึ่งใหส้ง่องครกัษ ์ประการหนึ่งใหส้ง่ลงหญา้ชา้ง” 

ตอนท่ี 20 “อนึ่งในท่อน า้สระแก้ว ผูใ้ดจะทะเลาะตีกัน รอ้งเพลงเรือ เป่าป่ี เป่า
ขลุย่ สีซอ ดีดจะเข ้กระจบัป่ี ตีโทนทบั โหร่อ้งน่ีนั่น ทัง้นีไ้อยการขนุสนมหา้ม ถา้มิไดห้า้มปรามเกาะ
กมุเอามาถึงศาลาใหแ้ก่เจา้น า้เจา้ทา่ โทษเจา้พนกังานถึงตาย” 

จากขอ้ความดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าโทนหรือทับนั้นเป็นกลองท่ีไดร้บัความนิยม 
บรรเลงประกอบพิธีกรรม และเพ่ือความบนัเทิงของสามัญชนทั่วไปอีกดว้ย ขอ้ความในตอนหนึ่ง
ของจดหมายของลาลแูบร ์ราชทตูของฝรั่งเศสท่ีเขา้มาในแผน่ดินของสมเด็จพระนารายณม์หาราช 
กล่าวเอาไวว้่า “อนึ่งราษฎรพอใจสลบักบัเสียงรอ้งเล่นๆในเวลาเย็นตามลานบา้นดว้ยกลองอย่าง
หนึ่งเรียกว่า “โทน” ถือโทนไวด้ว้ยมือซ า้ย และตีไม่ใครจ่ะหยุดดว้ยมือขวา โทนนัน้ท าดว้ยดิน รูป
เหมือนขวดไม่มีก้นแต่หุ้มหนังแทน มีเชือกผูกส าหรับแขวนคอได้” จากบันทึกของลาลูแบรท่ี์
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กล่าวถึงเรื่องของโทนเอาไว ้และไดบ้รรยายรูปร่างของโทนเอาไวว้่า เหมือนขวดไม่มีก้นและใช้
แขวนคอเดนิบรรเลง แตปั่จจบุนัใชน้ั่งบรรเลง 

 

ภาพประกอบ 17 โทน 

ท่ีมา: http://tkapp.tkpark.or.th/ 

ค าว่าโทนกับทบันัน้ สมเด็จกรมพระยานริศรานุวดัติวงศก์ล่าวว่า “ดูจะเป็นของ
เก่ามาดว้ยกนั เช่นในกฎมณเฑียรบาลวา่หา้มตีโทน ทบั กรบั ฉ่ิงในสระแกว้ ถึงประเพณีโบราณใช้
โทนคู่เสมอไม่ว่าอะไร ลางทีใบท่ีตีขดักับท่ีตีจงัหวะเรียกต่างกนัเป็นโทนกับทบักระมงั แมล้ะครแต่
ก่อนก็ใชโ้ทนเห็นเอยูท่ี่ค  าว่า “จ๊ะจง๋จ๊ะ ถ่ิงจง๋ (งะอา้) ถ่ิง” และ “จ๊ะถ่ิงถ่ิง” นัน้เป็นเสียงของโทน” 

จากขอ้ความของสมเด็จกรมพระยานริศรานวุดัตวิงศ ์แสดงใหเ้ห็นว่าโทนและทบั
เป็นกลองชนิดเดียวกัน ทางภาคใตข้องประเทศไทยยังเรียกโทนท่ีใชป้ระกอบการแสดงมโนราห ์
หนังตะลุงว่าทับ ตามภาษาดัง้เดิมของอาหรบั แต่ภาคกลางเรียกว่าโทน เขา้ใจว่าค าว่าโทนนั้น
เกิดขึน้ทีหลัง เป็นการเรียกตามเสียงซึ่งเวลาตีลงไปแบบเปิดมือจะมีเสียงดงั “โทนโทน” แต่ถ้าตี
แบบตดัเฉียงๆปาดมือลงไปบนหนา้กลองเสียงจะดงั “ทั่มทั่ม” มีการน าโทนไปใชใ้นโอกาสตา่งๆไม่
เหมือนกัน เช่น โทนมโหรีใชตี้คู่กับร  ามะนาในวงมโหรี หรือวงเครื่องสายไทย และน าไปใชก้บัวงป่ี
พาทยช์าตรี ซึ่งจะใช้โทน 2 ใบ ตีคู่กัน ใชป้ระกอบการแสดงมโนราห ์หนังตะลุง และการแสดง
พืน้เมืองทางภาคใต ้

5.5.1 ลักษณะของโทนนัน้ บา้งว่าเหมือนกลองยาว เหมือนขวดไม่มีกน้ เหมือน
คณโฑ ใสน่  า้บา้ง ซึ่งมีความเห็นแตกตา่งกนัไป แตโ่ดยภาพรวมแลว้ รูปรา่งลกัษณะของโทนจะเห็น
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ออกมาเหมือนกัน แต่เปรียบเทียบกับสิ่งของท่ีเห็นว่าเหมือนนัน้ ตา่งกนัไปทัง้ขวดน า้ คนโท กลอง
ยาว ต่างก็มีรูปทรงคล้ายๆกัน โดยองค์รวมจะแตกต่างกันท่ีรายละเอียด ซึ่งเป็นศิลปะท่ีไม่
เหมือนกนั เท่านัน้ ส่วนร  ามะนามีลกัษณะคลา้ยชามไม่มีกน้ ซึ่งขอ้คิดเห็นในเรื่องนี ้จะเห็นตรงกัน
วา่คลา้ยชาม ซึ่งเป็นภาชนะใสอ่าหาร เป็นการเปรียบเทียบท่ีชดัเจน  

5.5.1.1 หุ่นของโทน ในสมัยกรุงศรีอยุธยา หุ่นของโทนทาจากดินเผา แต่
ปัจจุบนัท ามาจากไมเ้นือ้แข็งก็มี และส่วนท่ีท าจากดินเผาก็ยังคงมีใชอ้ยู่ หุ่นของโทนจะแบ่งเป็น
สองส่วน คือสว่นท่อนบนซึ่งเป็นตวัท่ีขึน้หนงัหนา้กบัหนงัเรียด เพ่ือใชตี้ใหเ้กิดเสียงดงั และสว่นทอ่น
ล่างซึ่งยาวเรียวลงมามีปากล าโพงเล็กๆ มีความกวา้งพอกับขนาดของฝ่ามือของผูบ้รรเลง เวลา
บรรเลงจะตอ้งปิดเปิดบงัคบัเสียงของโทนใหเ้กิดเสียงตามตอ้งการ ตวัหุน่โทนจะยาวประมาณ 35 - 
36 เซนติเมตร และยงัมีหน้ากวา้งท่ีขึน้หนงักวา้งประมาณ 22 เซนติเมตร ในส่วนนีจ้ะเป็นกระพุง้
ป่องคลา้ยลกูจนัและจากส่วนนีเ้ช่ือมตอ่กบัส่วนล่างเป็นคอส าหรบัใส่ห่วงเหล็กเอาไวร้อ้ยหนงัเรียด
กบัหนงัหนา้ สว่นลา่งตอ่จากคอลงไปจะคอ่ยๆเรียวเล็กลง และตรงปลายสดุจะบานเป็นปากล าโพง
เล็กๆประมาณ 11 เซนติเมตร ประโยชนข์องหุ่นนั้นใชเ้ป็นท่ีขึงหนังหน้ากลองไวส้  าหรบัตีใหเ้กิด
เสียงและเป็นกล่องเสียงช่วยใหเ้กิดความดงักงัวาน เสียงของโทนจะดงัมากหรือนอ้ย ขึน้อยู่กบัหุ่น
กลอง การขดุควา้นภายใน หรือการป้ันดว้ยดินท่ีตอ้งมีอาศยัศิลปะในการตกแตง่ตามสตูรของช่าง
แต่ละคน ซึ่งมีองคค์วามรูท่ี้ต่างกันไป ส่วนมากเกิดจากการทดลองและประสบการณใ์นการท าท่ี
ช  านาญจนเกิดเป็นสตูรส าเรจ็ของชา่งแตล่ะคน 

5.5.1.2 หนังหน้าโทน หนังหน้ากลองโทนมโหรีท่ีใชข้ึน้หน้านั้นใช้ไดห้ลาย
อย่าง เช่น หนงัววั หนงัแพะ หนงังงูวงชา้ง หนงังูเหลือม เป็นตน้ แตท่ี่นิยมมากไดแ้ก่หนงัววักบัหนงั
งงูวงชา้ง เพราะดงัไพเราะถกูใจผูบ้รรเลงและผูฟั้ง ซึ่งขอ้ดีของหนงัววัและหนงังูคือจะไม่หยอ่นง่าย
และทนต่อสภาพอากาศไดดี้ คณุภาพของเสียงจะไม่เปล่ียน การท าหนงัหนา้โทนมโหรีนัน้ ถา้เป็น
หนงัววัตอ้งเลือกใชส้่วนท่ีบาง ถา้เป็นหนงัลกูววัไดก็้ยิ่งดี กรรมวิธีในการท าเหมือนกบัการขึน้หนงั
หนา้ของตะโพนไทยและกลองสองหน้า คือตอ้งผ่านการแช่น า้ด่าง การลุ่มใหห้นังนิ่มและน ามา
ครอบกับหุ่นโดยวิธีการดงหนังเหมือนตะโพนไทย เสร็จแล้วน าไปตากแดดเอาไว้สัก 4 - 5 วัน 
จากนัน้จงึน ามาตดัขอบแตง่หนา้ดา้นในใหไ้ดค้วามหนาบาง ตามตอ้งการของชา่งแตล่ะคนซึ่งจะไม่
เหมือนกัน แต่ส่วนมากแลว้หนังหน้าของโทนมโหรีจะไม่หนามาก เพราะถ้าหนังหน้าหนาเสียง
กลองจะสูง ซึ่งผิดธรรมชาติของโทนมโหรี เสียงตอ้งทุ้มต ่าจึงตอ้งแต่งหนังหน้าให้บาง ส่วนหนัง
หนา้ท่ีน ามาจากหนังงูนัน้ตอ้งเป็นงูท่ีตวัใหญ่ และหนังตอ้งเหนียว ช่างนิยมใชห้นังงูงวงชา้งและ
หนังงูเหลือม กรรมวิธีในการท าหนังงูนัน้เม่ือถลกหนงัออกจากตวังูตอ้งระวงัอย่าใหถู้กปลายมีด 
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หรือของแหลมทิ่มเป็นรูเล็กๆหรือท่ีเรียกว่า “ตามด” ซึ่งช่างจะตอ้ระวงัใหม้ากเพราะเวลาตากแหง้
แล้วจะมองไม่เห็น ถ้าน าไปใช้ขึน้หน้ากลองจะใช้ไม่ได้ ฉะนั้น การถลกหนังนั้นต้องท าอย่าง
ระมัดระวัง และพยายามตดัเอาเนือ้งูออกใหห้มด เสร็จแล้วน าไปต ากแดดจนแหง้สนิท แลว้จึง
น ามาตดัต ามรูปหน า้ของกลองโทนมโหรี ใหมี้ขน าดกว้างกว่าหนา้กลองเล็กนอ้ย จ ากนัน้น าไปแช่
น า้ประมาณ 5 - 6 ชั่วโมง พอหนงังูนิ่มจึงน ามาครอบดว้ยกรรมวิธีการดงหนงัเหมือนหนังววัแลว้
น าไปตากแดดใหแ้หง้ แลว้จึงน ามาขดัแตง่หนา้ในดว้ยกระดาษทรายละเอียดใหไ้ดค้วามหนาบาง
ตามความตอ้งการเช่นเดียวกับการใชห้นงัววั ก็จะไดห้นงัหน้าท่ีเป็น หนงังูตามตอ้งการ นกัดนตรี
ไทยรุน่เก่านิยมใชห้นงังทู  าหนงัหนา้โทน ซึ่งเม่ือตีขอบจะไดเ้สียงดงั “จ๊ง” ไพเราะนา่ฟัง 

5.5.1.3 หนังเรียดคือสายเร่งเสียงท่ีท าใหห้น้ากลองตึงไดเ้สียงตามตอ้งการ 
เช่นเดียวกบัตะโพนไทยและกลองสองหนา้ท่ีจะตอ้งมีหนงัเรียดไวส้  าหรบัเรง่เสียงใหห้น้ากลองตึง 
โทนมโหรีนัน้ โบราณใชห้วายผ่าซีกมาท าเป็นหนงัเรียด คลา้ยกับกลองแขกในสมยัโบราณเช่นกัน 
ต่อมาใชห้นงัววัแทนหวาย น ามาชกัเรียดเป็นเสน้เล็กๆ ในปัจจุบนัใชเ้ชือกคลา้ยสายซออูห้รือซอ
สามสาย แต่ขนาดใหญ่กว่าเล็กนอ้ย น ามาใชเ้ป็นหนงัเรียดแทนหวายและหนงัววั ซึ่งหาง่ายและ
คณุภาพจะไมแ่ตกตา่งจากหวายและหนงั จงึเป็นท่ีนิยมใชก้นัมากในปัจจบุนั 

5.5.1..4 ไสล้ะมานคือห่วงหรือรูท่ีติดอยู่กบัหนงัหนา้ของโทนมโหรี เพ่ือใชร้อ้ย
สายเรง่เสียงใหห้นา้กลองตึง การท าไสล้ะมานนัน้ แต่เดิมใชห้นงัววัน ามาชดัเรียดเป็นเสน้เล็กๆ ตี
เกลียวเป็นเสน้กลมตากแดดใหแ้หง้ แลว้ขดัดว้ยกระดาษทรายใหเ้ป็นเสน้กลมไม่มีเหล่ียม น ามา
รอ้ยถักกับหนังหน้าหรือท่ีเรียกว่าการ “แทงไส้ละมาน” เหมือนตะโพนไทยและกลองสองหน้า 
ปัจจุบันโทนมโหรีจะไม่ใช้หนังท าไส้ละมาน แต่จะใช้เชือกชนิดเดียวกับหนังเรียดและมีขนาด 
เท่ากนัมาท าเป็นไสล้ะมานแทน การแทงไสล้ะมานของโทนมโหรีจะไม่ละเอียดเท่าตะโพนไทยและ 
กลองสองหนา้ มีการเวน้ระยะของการแทงไสล้ะมาน ไม่ใหถ่ี้ แต่โทนชาตรีนัน้ ไสล้ะมานจะมีรูถ่ี 
และยงัใชห้นงัววัแทงไสล้ะมานอยูด่งัเดมิ 

5.5.1.5 ห่วงคอเป็นห่วงเหล็กกลมสวมไวต้รงคอของหุ่นโทนมโหรี ท าหน้าท่ี
คลา้ยไสล้ะมานซึ่งอยู่ตรงขา้มกบัหนงัหนา้ มีไวส้  าหรบัรอ้ยหนงัเรียดเชน่กนั ถ้าเป็นตะโพนไทย จะ
รอ้ยหนงัเรียดกบัไสล้ะมานเขา้หากนัทัง้สองหนา้ เพราะเป็นกลองท่ีขึงดว้ยหนงัทัง้สองหน้า แตโ่ทน
มโหรีหรือโทนชาตรีจะขึงดว้ยหนงัหนา้เดียว จึงตอ้งอาศยัหว่งคอเป็นตวัรอ้ยหนงัเรียด เพ่ือเรง่เสียง
ใหต้งึเวลาสาวกลอง  

ส่วนประกอบต่างๆของโทนนัน้ไม่ยุ่งยากเหมือนกลองชนิดอ่ืนๆ เน่ืองจากใชข้ึงหนัง
หน้าเพียงหน้าเดียว การขึน้จึงง่ายกว่ากลองท่ีขึงหนังทั้งสองหน้า โทนมีส่วนประกอบน้อยชิน้  
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มีส่วนประกอบท่ีเป็นลกัษณะเด่นๆอยู่ท่ีหุ่นกับหน้าและหนงัเรียด ตวัหุ่นนัน้ใชไ้มเ้นือ้แข็งกลึงและ
ขดุดา้นในใหท้ะลถุึงกนัทัง้สองดา้น 

5.6 กลองยาว 
กลองยาวเป็นเครื่องดนตรีส  าหรบัตีดว้ยมือ ตวักลองท าดว้ยไม ้มีลกัษณะกลมกลวง 

ขึงดว้ยหนังหน้าเดียว มีรูปร่างยาว มีรูปทรงเฉพาะ ใช้สะพายในเวลาตี เรียกว่ากลองยาวหรือ
เถิดเทิง เช่ือกนัวา่กลองยาวไดแ้บบอยา่งมาจากพมา่ ในสมยักรุงธนบรุี หรือตน้กรุงรตันโกสินทร ์

กลองยาวมีลกัษณะคลา้ยกบักลองแอวแ์ตมี่ขนาดเล็กกว่า ตวัหุ่นกลองท าดว้ยไมเ้นือ้
แข็ง เช่น ไม้ก้ามปู ไม้ขนุน ไม้มะม่วง เป็นต้น ส่วนท่อนบนท่ีเป็นล าตัวเอาไว้ขึน้หน้าด้วยหนัง  
ช่วงนีจ้ะบานป่องออกเล็กนอ้ยคลา้ยถว้ยทรงสูง ส่วนบนยาวประมาณ 35 เซนติเมตร และความ
กวา้งของหนา้มีเสน้ผ่าศนูยก์ลางประมาณ 21 เซนติเมตร ล าตวัค่อยๆ บานออกเหมือนปากแตร
เป็นล าโพงใหเ้สียงดงักังวาน ส่วนล่างยาวประมาณ 45 ต่อจากล าตวัแลว้ค่อยๆ บานออกเหมือน
ปากแตรเป็นล าโพงใหเ้สียงดงักงัวาน รวมทัง้ 2 ส่วนแลว้ จะยาวประมาณ 75 เซนตเิมตร กลองยาว
เป็นกลองท่ีขึงดว้ยหนงัเพียงหนา้เดียว นิยมใชห้นงัววัมาขึน้เป็นหนงัหนา้ และใชไ้สล้ะมานท่ีทามา
จากหนงัววัเช่นกนั นามาตีเกลียวเป็นรูรอ้ยสายเรง่เสียง และใชห้นงัเรียดซึ่งทามาจากหนงัววั ดว้ย
วิธีการชดัเรียดเป็นเสน้ยาวๆเป็นสายเรง่เสียง ซึ่งจะรอ้ยกบัไสล้ะมานท่ีขอบหนา้กลองยาวและโยง
มารอ้ยกับห่วงคออีกดา้นหนึ่ง ซึ่งเป็นช่วงต่อระหว่างตัวกลองดา้นบนกับส่วนล่างท่ียาวเหมือน
ปากแตร กลองยาวนัน้นิยมแต่งเสียงดว้ยข้าวสุกบดผสมขีเ้ถ้าเช่นเดียวกับกลองของไทยทั่วไป  
และหุ้มตัวกลองด้วยผ้าสีต่างๆเย็บ จีบย่นปล่อยเชิงเป็นระบายห้อยลงมาปกตัวกลอง  
ใชส้ายสะพายคลอ้งบ่าเฉียงกับตวักลองเวลาเดินบรรเลง สายสะพายนัน้นิยมทามาจากผา้หนาๆ 
เย็บประกอบกนัสะพายคลอ้งบ่า โดยจะผกูไวก้บัขอบดา้นบนของหนา้กลองกบัส่วนทา้ยของกลอง
ท่ียาวเป็นปากแตร เวลาบรรเลงใช้มือทั้งสองข้างตีสลับกันหรือจะให้ตลกขบขันเพ่ือความ
สนกุสนาน ในการบรรเลงอาจใชศี้รษะโหม่ง ลงศอก หรือเข่ากระทุง้ และทบุดว้ยก าป้ัน ซึ่งเป็นลีลา
ของการบรรเลงกลองยาว  
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กลองยาวมีช่ือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “เถิดเทิง” หรือ “เทิงบอ้ง” ซึ่งคนไทยนิยมเล่นกัน
ในงานรื่นเริงตา่งๆ เช่น งานกฐิน บวชนาค เป็นตน้ และนิยมเล่นกนัมากในแถบภาคกลางของไทย 
สนันิษฐานว่าไดร้บัอิทธิพลมาจากประเทศพม่า เม่ือครัง้พม่าท าสงครามกับไทยในสมยักรุงธนบุรี 
หรือตน้กรุงรตันโกสินทร ์เวลาพักรบทหารพม่าจะเล่นกลองยาว ครัน้ทหารไทยหรือพวกเชลยคน
ไทยไดเ้ห็นเขา้ ก็จ  าแบบอยา่งมาเล่นกนั มีเพลงดนตรีไทยเพลงหนึ่งเป็นท านองพม่าเรียกกนัมาแต่
เดมิว่า “พมา่กลองยาว” ตอ่มามีผูน้าไปทาเป็นเพลงระบ าและก าหนดใหผู้ร้  าแตง่ตวัเป็นพมา่ใสเ่สือ้
นุง่โสรง่ตาๆ ศีรษะโพกผา้สี ผูร้  าถือขวานออกมาร าเขา้กบัจงัหวะเพลงท่ีกล่าวมาแลว้นัน้ จงึเรียกช่ือ
เพลงนีว้า่ “เพลงพมา่ร  าขวาน”  

นอกจากนีย้งัมีบทรอ้งเพลงไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบักลองยาว หรือเถิดเทิงอีกเพลงหนึ่งใน
ละครเรื่อง พระอภัยมณี ตอน “เก้าทัพ” จะมีเพลงกราวยกทัพพม่า ซึ่งค  ารอ้งดูเป็นต านานของ
กลองยาว ดงันี ้(ธนิต อยูโ่พธ์ิ, 2551)  

ทงุเล ทงุเล ท่ีนีจ้ะเหพ่มา่ใหม ่ 
ตกมาอยูเ่มืองไทย มาเป็นผูใ้หญ่ตีกลองยาว  
ตีวอ่งตีไวตีไดจ้งัหวะ ท่ีนีจ้ะกะเป็นเพลงกราว  
เล่ืองช่ือลืมฉาว ตีกลองยาวสลดัได ฯ  

การเล่นเทิงบ้องกลองยาวนั้ จะมีกลองยาวก่ีใบก็ได้ ตามแต่ความประสงคข์องผู้
บรรเลง และใชฉ่ิ้ง ฉาบ กรบั โหม่ง บรรเลงรว่ม โดยเฉพาะฉาบเล็ก ผูบ้รรเลงกลองยาวจะเรียกว่า 
ฉาบลอ่ซึ่งท าหนา้ท่ีเป็นตวัตลกร าเกีย้วอยู่ในวง บางวงก็น าป่ีเขา้มาเป่าเป็นเครื่องดาเนินท านองก็มี 
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ป่ีท่ีน  ามาเป่านัน้ จะเป็นป่ีท่ีใชก้ับวงกลองยาวโดยเฉพาะ คลา้ยป่ีแนเล็กของทางภาคเหนือ หรือ
อาจใช้ป่ีชวามาใช้แทนเพราะเสียงแหลมเล็กคล้ายๆกัน บางวงบรรเลงเป็นกลองยาวประยุกต ์
น าไปบรรเลงรว่มกับวงป่ีพาทยไ์มแ้ข็งเป็นจงัหวะหนา้ทบั 12 ภาษา ซึ่งจะหาชมไดท่ี้วงของก านนั
ส าราญ เกิดผล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ปี 2549 ซึ่งดแูปลกออกไป แต่เนน้ท่ีความ 
สนุกสนานเช่นกัน และกรมศิลปากรไดน้  าไปแต่งท่าร  าขึน้ เรียกว่า “ร  ากลองยาว” โดยใชผู้แ้สดง
ชายหญิงออกมาร าเป็นคู่ พรอ้มทั้งฝ่ายชายจะสะพายกลองยาวออกมาท าท่าบรรเลงไปด้วย  
การบรรเลงกลองยาวถือเป็นการแสดงพืน้บา้นภาคกลางท่ีสงัคมไทยใหก้ารยอมรบั และเป็นท่ีนิยม
ในปัจจบุนั 

5.7 กลองแขก 
กลองแขกเป็นเครื่องประกอบจงัหวะท่ีไดร้บัความนิยมในการบรรเลงประกอบจงัหวะ

ทัง้วงป่ีพาทย ์วงมโหรี วงป่ีพาทยด์ึกดาบรรพ ์แมก้ระทั่งวงป่ีพาทยม์อญ เม่ือบรรเลงเพลงตบัหรือ
เพลงเถาจะนิยมใชก้ลองแขกบรรเลงเป็นเครื่องประกอบจงัหวะเช่นกนั และในวงการเยาวชนดนตรี
ไทยรุ่นใหม่ๆนั้น จะเริ่มฝึกหัดบรรเลงกลองแขกเป็นเครื่องประกอบจังหวะมากกว่าเครื่องหนัง
ประเภทอ่ืนๆดว้ยมีการฝึกในระดับพืน้ฐานท่ีไม่ยาก ใชเ้วลาสัน้ ก็สามารถบรรเลงร่วมกับเครื่อง
ดนตรีอ่ืนไดห้ลากหลาย กลองแขกเป็นกลองท่ีบรรเลงหนา้ทบัส าเนียงภาษาตา่งๆเขา้กับเพลงท่ีมี
ส าเนียงภาษาไดไ้พเราะ โดยเฉพาะเพลงทางกรอท่ีบรรเลงกับวงป่ีพาทยไ์มน้วม วงมโหรีก็นิยมใช้
กลองแขกเป็นเคร่ืองประกอบจงัหวะ สรา้งความไพเราะใหบ้ทเพลงยิ่งขึน้  

ในปัจจุบนัวงดนตรีไทยส่วนใหญ่นิยมกลองแขกมากกว่ากลองประเภทอ่ืน นบัไดว้่า
กลองแขกเป็นเครื่องประกอบจังหวะท่ีมีความส าคญัต่อวงดนตรีไทย ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเครื่อง
ประกอบจงัหวะชนิดอ่ืนของไทย และใชป้ระกอบจงัหวะหน้าทบั เพลงไทยในส าเนียงเขมรอีกดว้ย 
(อดุม อรุณรตัน,์ 2530) 

คนไทยเรียกผูท่ี้นับถือศาสนาอิสลามหรือผู้มีถ่ินฐานจากอินเดียหรือใกล้เคียง ว่า 
“แขก” จึงสันนิษฐานว่า “กลองแขก” เป็นเครื่องประกอบจงัหวะประเภทกลองท่ีไดแ้บบอย่างมา
จากแขก สนันิษฐานกนัว่ารบัอิทธิพลจากหมู่เกาะสมุาตรา และหมู่เกาะชวาในประเทศอินโดนีเซีย 
หรืออาจจะเป็นแขกจากอินเดียหรือศรีลงักาก็เป็นอีกขอ้สนันิษฐาน ไทยรบัเขา้มาทางภาคใตข้อง
ประเทศตัง้แต่สมยักรุงศรีอยธุยาเป็นอย่างนอ้ย มีหลกัฐานกล่าวถึงพนกังานกลองแขกนา 200 ไร ่
มียศเป็นหม่ืนราชาราช มีลกูนอ้งเป็นพนกังานกลองเลว นา 50 ไร ่นามาใชใ้นขบวนแห่ในการเสด็จ
พระราชด าเนินในกระบวนชา้ง กระบวนเรือและใชป้ระกอบการเล่นกระบี่กระบอง (สพุฒัน ์ ธัญญ
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วิบลูย,์ 2539) ภายหลงัน ามาใชก้บัวงป่ีพาทย ์ของไทย เม่ือครัง้น ามาประกอบการร  ากริชในละคร
เรื่องอิเหนา ซึ่งเป็นของชวาแตน่ ามาแสดงเป็นละครของไทยในตอนปลายสมยักรุงศรีอยธุยา 

 

ภาพประกอบ 19 กลองแขก 
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กลองแขกนัน้มีรูปทรงคลา้ยกบักลองมลายแูละกลองชนะ กลองทัง้สองชนิดนีรู้ปทรง
จะอว้นและสัน้กว่ากลองแขก แตล่กัษณะการขึน้หนา้หนงั การใชส้ายเรง่เสียงท่ีดงึใหเ้กิดความตงึมี 
ลกัษณะคลา้ยๆกัน แต่กลองมลายแูละกลองชนะนัน้สายเร่งเสียงท าดว้ยหนงั ต่างกบักลองแขกท่ี
ท าดว้ยหวาย ซึ่งตอ่มาเปล่ียนเป็นหนงัเชน่กนั อาจารยม์นตรี ตราโมท กล่าวถึงในหนงัสือดนตรีไทย
อุดมศึกษาครัง้ท่ี 12 ความว่า กลองแขกคือกลองชนิดหนึ่งท่ีมีรูปร่างยาวๆ ขึน้หนังทั้งสองดา้น 
ใชส้ายเรง่เสียงโยงห่างๆกัน ไทยเรามีกลองแบบนีใ้ชอ้ยู่ 2 ชนิด ชนิดหนึ่งเรียกว่ากลองมลายู การ
ผสมวงก็ มีกลอง 4 ใบ  ป่ี  1 เลา กับฆ้องเหม่ ง ซึ่ ง เป็นฆ้องท่ี มี ขนาดย่อมและหนามาก 
ตีด้วยไม้ท่อนเล็กๆ 1 ใบ ใช้ในขบวนแห่ต่างๆจนถึงแห่พระบรมศพและพระศพของเจ้านาย  
เป็นเครื่องประกอบเฉพาะงานศพเรียกกันเป็นสามญัว่า “กลองส่ี ป่ีหนึ่ง” และบางแห่งก็ลดกลอง 
เหลือเพียง 2 ใบ ใชท้  าเพลงบวัลอยและประกอบป่ีพาทยน์างหงส ์เฉพาะประกอบป่ีพาทยน์างหงส์
ใชฆ้อ้งโหม่งแทนฆอ้งเหม่ง เพราะในวงป่ีพาทยมี์ฆอ้งโหม่งอยู่แลว้ ส่วนกลองแขกนัน้ ไดแ้บบมา
จากชวา หรือประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบนั การผสมวงมีเพียงกลอง 2 ใบ ป่ีชวา 1 เลา กับฆอ้ง
โหม่ง 1 ใบ ในสมยัโบราณไดเ้พียงประกอบการฟ้อนร  า เช่น ร  ากริชและร  ากระบี่กระบอง ตอ่มาใช้
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ในขบวนเสด็จและใชเ้ป็นเครื่องประโคมในพิธีกรรมต่างๆคู่กับวงป่ีพาทย ์แต่ภายหลังใชฉ่ิ้งเป็น
เครื่องประกอบจงัหวะแทนฆอ้งโหม่ง ในสมยัรชักาลท่ี 4 ไดมี้ผูค้ิดรวมวงกลองแขกดงักล่าวกับวง
เครื่องสาย บรรเลงรว่มกนั โดยเอาโทนร ามะนา และขลุย่ในวงเครื่องสายออกเสีย เพราะเป็นเสียงท่ี
พ้องกันและไรผ้ลในการผสมวง เรียกวงผสมนีว้่า “กลองแขกเครื่องใหญ่” แต่ในสมัยปัจจุบัน
เรียกวา่ “เครื่องสายป่ีชวา” โดยใชก้ลองแขกเป็นเครื่องก ากบัจงัหวะแทนโทนรามะนา และใชป่ี้ชวา
แทนขลุย่ 

จาก “ต านานกลองแขก” ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ ทรงพระนิพนธไ์ว ้
กลา่วว่า “เครื่องกลองแขกนัน้เดมิเม่ือไดม้าจะใชใ้นการฟ้อนร  า เช่น ร  ากระบี่กระบอง ท านองมาแต่
แขกร  ากริชก่อน แต่ในการแห่ก็ใชเ้ช่น น ากระบวนแห่โสกันตแ์ละน าเสด็จพระราชด าเนินในขบวน
เรือ เป็นตน้ แตล่ดฆอ้งโหมง่เสีย” (สงดั ภูเขาทอง, 2532) การน ากลองแขกมาใชใ้นวงป่ีพาทย ์เห็น
จะมีมาแตส่มยักรุงศรีอยธุยาตอนปลาย คือเม่ือน าเอากลองแขกมาใชป้ระกอบการร  าในละครเรื่อง
อิเหนาซึ่งมีตน้เรื่องมาจากอินโดนีเซีย ไทยเรานามาดดัแปลงเป็นวรรณคดีของไทยในสมยั รชักาลท่ี 
2 และน ามาแสดงเป็นละครใน หวงัผลดา้นอารมณเ์พลงท าใหฟั้งเสมือนเพลงของแขกมากขึน้ จึง
น ากลองแขกจากต่างประเทศมาใช ้โดยผสมวงกับป่ีชวาในการร  ากระบี่กระบอง ร  ากริช เป็นตน้ 
แมก้ระทั่งป่ีท่ีน ามาใชบ้รรเลงก็เรียกช่ือว่าป่ีชวา เป็นการบอกท่ีมาของป่ีท่ีเป่าไดเ้ป็นอย่างดีใหรู้ว้่า
ไทยไดแ้บบมาจากใคร ฉะนัน้การร  ากรชิ การร  ากระบี่กระบอง ในละครเรื่องอิเหนานัน้ ผูช้มผูฟั้งจะ
ไดร้บัอรรถรสทางนาฏกรรมมากยิ่งขึน้ เป็นผลให้น ากลองแขกมาใชก้ับวงป่ีพาทยใ์นการบรรเลง
เพลงส าเนียงแขกเพ่ือเป็นการเพิ่มส าเนียงของเพลงใหช้ดัเจนยิ่งขึน้ และตอ่มาก็น ามาใชก้ับเพลง
ประเภทอ่ืนๆดว้ย โดยใชแ้ทนตะโพนไทยและกลองสองหนา้ วงดนตรีไทยท่ีนิยมใชก้ลองแขกใน
ปัจจบุนัไดแ้ก่ วงป่ีพาทยไ์มแ้ข็ง วงป่ีพาทยไ์มน้วม วงมโหรี วงเครื่องสายป่ีชวา และ วงกลองแขก  

กลองแขกนั้นไทยเราได้แบบอย่างมาจากแขก ต่างประเทศ ซึ่งอาจเป็นชวาหรือ
อินเดีย เพราะไทยเป็นชาติท่ีเคารพสิทธิของผูอ่ื้นจะไม่เอาของๆ ผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง เช่น กลอง
แขก และช่ือเพลงต่างๆก็จะตัง้ช่ือตามส าเนียงเพลงของชาตินัน้ๆ เป็นตน้ หรือกลองของมลายู ก็
เรียกช่ือว่า “กลองมลายู” ทัง้ประเทศชวาและมลายตูา่งก็เป็นชนชาติท่ีคนไทยเรียกรวมๆว่า “แขก” 
การมีเขตติดต่อกันทาให้เกิดการเช่ือมโยงทางวัฒนธรรม ดนตรีก็เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งท่ี
สามารถถ่ายโอนกันไดอ้ย่างผสมกลมกลืนดว้ยการยอมรบัจากอารมณแ์ละความรูส้ึกของมนุษย ์
ฉะนัน้กลองแขกซึ่งเป็นเครื่องดนตรีของตา่งชาติจะเขา้มาไดร้บัความนิยมในบา้นเมืองของเรา ก็คง
มีความเป็นไปไดเ้พราะไทยเราก็มีการติดต่อกับประเทศในแถบนีม้าเป็นเวลาชา้นาน ตัง้แต่สมัย
สโุขทยัจนถึงปัจจบุนัก็ยงัมีความสมัพนัธก์นัอยู่ 
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5.7.1 ลกัษณะของกลองแขก เป็นกลองท่ีมีรูปลกัษณะเป็นทรงกระบอกและยงัคง
รูปทรงเอาไวไ้ดเ้หมือนกบัของชวาท่ีเรารบัมาแตเ่ดิม มีเปล่ียนแปลงบา้งเล็กนอ้ยในเรื่องของความ
อว้นหรือความกวา้งของ ตวัหุ่นกลองเดิมจะอว้นกว่าปัจจุบนั กลองแขกใชบ้รรเลงเป็นคู่มี 2 ใบ 
ใบหนึ่งเรียกว่าตัวผู้มีเสียงสูง และอีกใบหนึ่งเรียกว่าตัวเมียมีเสียงต ่า ทั้งสองใบต้องบรรเลง
ประสานสอดแทรกเสียงเป็นท านองร่วมกัน การบรรเลงใชผู้บ้รรเลง 2 คน และนิยมใชมื้อทัง้สอง
ขา้งตีบรรเลง ในสมยัโบราณไมน่ิยมใชไ้มเ้หมือนกลองมลาย ูแตปั่จจบุนัเริ่มมีการเปล่ียนแปลงโดย
น าไมม้าตีบรรเลงเพลงบวัลอยหรือเพลงสระหมา่ โดยใชไ้มก้บักลองตวัผูเ้ป็นสว่นใหญ่ 

ลกัษณะทั่วไปของกลองแขก โดยรวมแลว้สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 
สว่นท่ีเป็นหุ่นกลองกบัส่วนท่ีเป็นหนา้กลองท่ีท าใหเ้กิดเสียง ในสว่นแรกนัน้ไม่มีอะไรท่ีสลบัซบัซอ้น
เป็นหุ่นกลองตามมาตรฐานของกลองแขกทั่วๆไป แตส่่วนท่ีสองนัน้ประกอบไปดว้ยส่วนประกอบ
หลายอย่างดว้ยกนั ไดแ้ก่ ขอบกลอง หนงัหนา้ หนงัเรียด หูระวิง รดัอก กลองทัง้ 2 ใบนัน้มีรูปรา่ง
เหมือนกนัและมีองคป์ระกอบตา่งๆเหมือนกนัแต่ต่างกันท่ีการท าหนงัหนา้ใหมี้เสียงสูง-ต ่าตา่งกัน 
โดยใช้กรรมวิธีทางช่างมาช่วย ในส่วนของหุ่นกลองแขกและส่วนของหน้ากลอง มีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

5.7.1.1 หุน่กลองแขกท าดว้ยไมเ้นือ้แข็ง เชน่ ไมช้ิงชนั ไมป้ระดู ่ไมม้ะขามเทศ 
ไม้กระพี ้เขาควาย ไม้พยุง เป็นต้น หุ่นกลองแขกจะยาวประมาณ 57 เซนติเมตร หน้ารุ่ยมี
เสน้ผ่าศนูยก์ลาง 20 เซนติเมตร สว่นหนา้ตา่นมีเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 17 เซนตเิมตร ความหนาของตวั
หุน่ประมาณ 2 เซนติเมตร. ตวัหุ่นนัน้กลงึหุ่นภายนอกใหไ้ดรู้ปตามตอ้งการเสียก่อนจึงเจาะทะลถุึง
กนัตามรูปรา่งภายนอกเป็นทรงหวัปลีตดั หุ่นกลองแขกนัน้ ตอ้งควา้นเจาะใหถู้กวิธีเพราะจะมีผล
ตอ่เสียงกลองเม่ือขึน้หนงั ชา่งจะตอ้งขดุหรือควา้นสว่นท่ีอว้นป่องใหเ้ป็นกระพุง้ เพ่ือใหไ้ดเ้สียงจดงั
กอ้งกงัวานกว่าขดุเจาะตรงเหมือนกระบอกไม ้หลงัจากขดุเจาะแลว้ควรตกแตง่ภายในใหเ้รียบรอ้ย 
อดุรอยรั่วตามตาไมห้รือรอยแตก โดยใชช้นักบัน า้มนัยางทาภายในตามจดุตา่งๆและเป็นการรกัษา
เนือ้ไมไ้ปในตวัดว้ย จากนัน้จึงตบแต่งภายนอกโดยขัดใหเ้รียบรอ้ย ทาน า้มนัชกัเงาใหด้สูวยงาม 
เพราะหุ่นกลองแขกคอ่นขา้งจะเปลือยใชห้นงัเรียดหุม้ตวัหุ่นไม่มิด ตา่งกบัหุ่นของตะโพนไทยหรือ
กลองสองหนา้ หนงัเรียดจะหุม้ตวัหุน่มิดไมเ่ห็นเนือ้ไม ้แตก่ลองแขกนัน้จะเห็นไมข้องตวัหุน่ดว้ย ตวั
หุ่นกลองแขกใชเ้ป็นกล่องเสียง ซึ่งท าหนา้ท่ีเหมือนล าโพง เม่ือตีไปบนหนา้กลองจะไดเ้สียงก้อง
กงัวานและเป็นตวัยดึหนา้กลองทัง้สองดา้นกบัสายเรง่เสียง 

5.7.1.2 ขอบหน้ากลองแขกคือส่วนท่ีอยู่ติดกับหน้ากลองทั้งสองข้างมี
ลกัษณะเป็นวงกลม มีเสน้ผา่ศนูยก์ลางตามความกวา้งของหนา้กลองทัง้สองดา้น วสัดท่ีุใชท้าขอบ
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หนา้กลองแขกนัน้เป็นไมไ้ผ่ท่ีมีอายุคอ่นขา้งแก่ น ามาผ่าตามยาวเป็นซีก กวา้งประมาณ 1 นิว้ครึ่ง 
น ามาเหลาใหบ้างลงและขดัใหเ้รียบรอ้ย แลว้น ามาเป็นวงกลมใหพ้อดีกับเสน้ผ่าศูนยก์ลางของ
หนา้กลองแขก โดยมว้นหลายรอบจนกวา่จะไดค้วามหนาของขอบหนา้กลองตามตอ้งการ ตดัไมไ้ผ่
ท่ีเหลือทิง้แลว้น าไปพนัดว้ยเสน้หวายขนาดเล็กผ่าซีก พนัโดยรอบ เรียงใหเ้สน้ชิดติดกนัจนครบรอบ 
เป็นการมดัใหไ้มไ้ผ่ท่ีมว้นเป็นวงกลมนัน้คงรูปอยู่ได ้การท าขอบหนา้กลองแขกจะท าเช่นเดียวกัน
ทัง้หนา้รุ่ยและหนา้ต่าน โดยการวัดขนาดของขอบวงกลมดา้นในของหน้าหุ่นกลองทัง้สองหน้า 
ดงันัน้การพนัดว้ยหวายจงึเป็นการเพิ่มขนาดขอบหนา้กลองและเป็นการลดขอบวงในดว้ย หลงัจาก
ไดข้อบหนา้กลองแขกตามตอ้งการแลว้ น าหนงัหนา้ท่ีเตรียมไวม้ามว้นกบัขอบแลว้ครอบลงไปบน
หนา้กลองเพ่ือเป็นตวักดใหห้นังหนา้กลองตึงเขา้กับหนา้กลอง การขึน้หนา้ของกลองแขกนัน้ไม่
เหมือนกบัตะโพนไทยหรือกลองสองหนา้ซึ่งใชก้ารแทงไสล้ะมานเป็น รูรอ้ยหนงัเรียดโดยหนงัหนา้
จะอยู่ติดกับตวัหุ่น แต่หนังหนา้กลองแขกนัน้ตอ้งมว้นกับขอบเสียก่อน แล้วจึงครอบลงบนหน้า
กลอง ไม่มีการแทงไสล้ะมานแตใ่ชว้ิธีการเจาะรูรอ้ยหนงัเรียดลงตรงขอบหนา้กลองห่างๆเพ่ือดงึเรง่
เสียง ขอบของกลองแขกจะเป็นตวักดใหห้นงักลองตงึตามแรงดงึของหนงัเรียด 

5.7.1.3 หนงัหนา้กลองแขกเป็นส่วนท่ีใชตี้ใหเ้กิดเสียงแตเ่ดิมใชห้นงัแพะ แต่
ปัจจุบนัใชห้นงัววั และยงัคงใชว้ิธีการมว้นหนงัหนา้ทัง้สองเหมือนของเดิมตามวิธีแบบโบราณ คือ
ตอ้งเลือกว่าจะใชห้นงัส่วนใดของววั ถา้ท ากลองตวัผู ้หนา้รุ่ยก็ตอ้งใชห้นงัส่วนท่ีหนา ถา้ท ากลอง
ตวัเมีย หนา้รุย่ก็ตอ้งใชส้ว่นท่ีบางกวา่ แตถ่า้ท าหนา้ตา่นทัง้ 2 ใบตอ้งใชห้นงัท่ีบางมากๆ 

การท าหนงัหนา้กลองตอ้งน าหนงัท่ีเลือกไดม้าตดัเป็นวงกลมใหก้วา้งพอท่ีจะ
ใชม้ว้นกบัขอบกลองไดแ้น่นไม่คลายออกไดง้่าย จากนัน้น าไปขดูแตง่ใหส้่วนท่ีจะมว้นนัน้ บางกว่า
สว่นท่ีใชตี้ แลว้น าไปแช่นา้ดา่งทิง้ไวป้ระมาณ 1 คืน น าขึน้มารุม่หรือทบุใหห้นงันุ่มจนสามารถมว้น
เขา้กับขอบกลองได ้คลา้ยกับการขึงผา้บนสะดึงเพ่ือปักลวดลายต่างๆบนผา้ การมว้นหนังหน้า
กลองแขกนั้ น ต้อ งม้ วน ชายหนั ง  ยัด เข้าด้าน ใน ให้แน่ น แล้ ว น า ไปตากแดดให้แห้ ง 
ท าเหมือนกนัทัง้สองหนา้ จากนัน้น าไปขดูแตง่หนงัหนา้ใหเ้กิดเสียงตามสตูร และเคล็ดลบัของช่าง
ท ากลองแต่ละคนซึ่งมีวิธีการไม่เหมือนกัน เช่น ถ้าตอ้งการเสียงสูงของตัวผูก็้จะขูดแต่งไม่มาก 
เพราะต้องให้หนังหนาเสียงจะได้สูง แต่ถ้าต้องการเสียงต ่าของตัวเมียจะต้องขูดแต่งให้บาง
พอสมควร เหลือใจกลางไวม้ากกว่าส่วนอ่ืนจึงจะไดเ้สียงต ่า ส่วนหนา้ต่านนัน้ตอ้งขูดแต่งใหบ้าง
มากๆจึงจะไดเ้สียงตามตอ้งการ เม่ือไดห้นงัหนา้ท่ีปรบัแตง่เรียบรอ้ยแลว้จึงน าไปแช่นา้ธรรมดาทิง้
ไวป้ระมาณ 5 - 6 นาที แลว้น าหนงัหนา้มาครอบกบัหุ่นกลองแขก เจาะรูรอ้ยหนงัเรียด ดึงใหต้งึได้
รูปและไดเ้สียงตามตอ้งการ 
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5.7.1.4 หนังเรียดของกลองแขก ท าหนา้ท่ีเป็นสายเรง่เสียงท่ีท าใหห้นงัหนา้
กลองตงึไดเ้สียงตามตอ้งการ โดยการเจาะรอ้ยกบัรูท่ีหนงัหนา้กลองทัง้สองขา้ง การเจาะรูหนงัหนา้
นัน้จะเจาะห่างๆกนั ประมาณ 6 รู 8 รู 10 รู หรือ 12 รู ตามแตข่นาดความกวา้งของหนา้กลองแขก 
จานวนรูรอ้ย หนงัเรียดทัง้สองหนา้จะตอ้งเท่ากนั โดยหนงัเรียดยงัพนัต่อเน่ืองไปเป็นรดัอกและจบ
ลงท่ีหรูะวิงดว้ย 

หนงัเรียดนิยมท ามาจากหนงัววัท่ีมีความหนา บางกรณีก็เลือกใชห้นงัควาย
ไดเ้ช่นกัน เพราะหนังควายหนากว่าหนังวัว หนังเรียดของกลองแขกตอ้งเป็นหนังท่ีมีความยาว
พอท่ีจะรอ้ยหนงัหนา้ไดค้รบตามจ านวนรูโดยไม่ตอ้งตอ่หนงั และเหลือเป็นหนงัรดัอกไดอี้ก การคิด
ค านวณความกวา้งของหนงัท่ีจะน ามาตดัเป็นหนงัเรียดใหมี้ความยาวเพียงพอตามความตอ้งการ 
โดยทั่วไปแลว้จะน าหนงัมาตดัเป็นวงกลมท่ีเสน้ผ่าศนูยก์ลางยาวเป็น 3 เท่าของเสน้ผ่าศนูยก์ลาง
ของหนังหนา้รุ่ย แลว้น ามาชักเรียดออกเป็นเสน้ใหมี้ขนาดความกวา้งประมาณ 1.5 เซนติเมตร 
จากนัน้น าไปแช่นา้ทิง้ไวป้ระมาณ 30 นาที แลว้น ามาดึงและขึงเป็นเสน้ตรง ตากแดดใหแ้หง้ จึง
น ามาใชร้อ้ยเป็นหนงัเรียดไดต้ามตอ้งการ 

5.7.1.5 หนังรดัอกเป็นหนังเรียดท่ีเหลือจากการรอ้ยหน้ากลองทั้งสองดา้น
เม่ือดงึใหต้งึแลว้จะมีหนงัเรียดเหลือเศษอีกจานวนหนึ่ง ซึ่งข่างจะไม่ตดัทิง้ แต่จะน ามาท าเป็นหนงั
รดัอกกลองแขก โดยน ามาพนักบัหนงัเรียดเป็นคูใ่หร้อบตวักลองแขกเพ่ือช่วยดงึใหห้นงัเรียดตงึขึน้
ไปอีก การใชห้นงัรดัอกนัน้มีทัง้กลองตวัผูแ้ละกลองตวัเมีย กลองตวัผูน้ัน้ตอ้งการเสียงสงูก็จะรดัอก
ขึน้ไปสูงกว่าส่วนของหุ่นกลองท่ีป่องเป็นหนา้รุ่ย ท าใหห้นงัเรียดตึงมากขึน้เสียงก็จะสูงขึน้ไปดว้ย 
ส่วนกลองตวัเมียจะรดัอกต ่ากว่ากลองตวัผู ้เพราะตอ้งการเสียงต ่า ถา้ใชห้นงัรดัอกต ่าลงมาทาง
หนา้ตา่นซึ่งเป็นส่วนปลายของหุ่นกลอง มีเสน้ผ่าศนูยก์ลางสัน้กว่าหนา้รุย่ จะใชห้นงัรดัอกไม่มาก 
ท าใหห้นงัรดัอกเหลือ เราสามารถพันหนงัรดัอกอีกรอบหนึ่งก็ไดห้นังรดัอกนีย้งัใชเ้ป็นหนังส ารอง
ยามเม่ือสายหนงัเรียดขาดดว้ย 

5.7.1.6 หรูะวิงเป็นห่วงโลหะทองเหลืองเป็นรูปวงรีหรือวงกลม ขนาดไม่ใหญ่
นกั ใชเ้ป็นตวักลางส าหรบัผกูหนงัเรียดเม่ือรอ้ยรูครบรอบแลว้ การรอ้ยหนงัเรียดนัน้เริ่มตน้ดว้ยการ
น าปลายขา้งหนึ่งมาผูกติดกับหูระวิงแลว้จึงรอ้ยสายเร่งเสียงใหค้รบ เสร็จแลว้น าหนังเรียดส่วน 
ท่ีเหลือมาผูกติดกับหูระวิง ก่อนท่ีจะน าไปพันเป็นหนังรดัอก การใชห้่วงหูระวิงจะสะดวกในการ 
ดงึหนงัเรียดใหต้งึ ผกูง่ายกวา่น าหนงัเรียดมาผกูกนัเอง และเม่ือรดัอกครบรอบตามตอ้งการแลว้ ยงั
น าหนงัสว่นท่ีเหลือมาพนักบัหรูะวิงเป็นการเก็บหนงัท่ีเหลือใหเ้รียบรอ้ยดสูวยงามดว้ย 
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5.8 กลองมาลายู 
กลองมลาย ูมีรูปรา่งลกัษณะเหมือนกลองแขก แตส่ัน้และอว้นกวา่ หนา้หนึ่งใหญ่ อีก

หน้าหนึ่งเล็กขึน้หนังสองหน้า กวา้งประมาณ  20  เซ็นติเมตร หน้าดา้นเล็กกวา้งประมาณ 18  
เซนติเมตร ตวักลองหรือหุ่นยาวประมาณ 54 เซนติเมตร เร่งใหต้ึงดว้ยหนงัรูดใหแ้น่น สายโยงเร่ง
เสียงท าดว้ยหนงั หนา้ใหญ่อยู่ทางขวาไปตีดว้ยไมง้อ หนา้เล็กตีดว้ยฝ่ามือ ส ารบัหนึ่งมีสีลกู ตอ่มา
ลดเหลือสองลกู ใชบ้รรเลงคู ่อย่างกลองแขกลกูเสียงสงูเรียกว่า "ตวัผู"้ ลกูเสียงต ่าเรียกวา่ "ตวัเมีย" 
ใชบ้รรเลงในวงบวัลอยในงานศพ และใชบ้รรเลงในวงปีพาทยน์างหงส ์

กลองมลายู แต่เดิมใช้ตีในกระบวนพยุหยาตรา  ซึ่งเกณฑ์พวกอาสามลายูเข้า
กระบวน  เชน่ท่ีกลา่วไวใ้น  “โคลงพยหุยาตราเพชรพวง”  วา่ 

"มลายยูรุยาตรฆอ้ง                 เคียงขาน 
กระทุม่กลองเสียงบรรสาร        เพรง่พลิว้ 
ป่ีเปล่ียวเป่าเสียงหวาน               เวงเวก 
ตามขนดัในริว้                 อยูห่นา้พงัเดนิ" 

ตอ่มาไทยเราน าเอากลองมลายมูาใชใ้นกระบวนแห่ เช่น แห่เชนทรศัวสนาน  แหพ่ระ
บรมศพและศพเจา้นาย  ตอ่มาใชบ้รรเลงประโคมศพโดยจดัเป็นชดุ ชดุหนึ่ง มี 4 ลกู ซึ่งภายหลงัลด
เหลือ 2 ลูก  ใชบ้รรเลงคู่อย่างกลองแขก ลูกท่ีเป็นเสียงสูงเรียกว่า “ตวัผู”้  คู่ลูกเสียงต ่า เรียกว่า  
“ตวัเมีย”  ใชบ้รรเลงในวงบวัลอย ในงานศพ และใชบ้รรเลงในวงป่ีพาทยน์างหงส์ (ธนิต อยู่โพธ์ิ, 
2530) 

 

ภาพประกอบ 20 กลองมลาย ู

ท่ีมา: http://tkapp.tkpark.or.th/ 
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6. ความเชื่อเกี่ยวกับกลองของไทย  
มนุษยมี์ความเช่ือแตกต่างกนัไปตามความรูค้วามคิดและประสบการณท่ี์ไดต้นพานพบ

และสัมผัส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของมนุษย์ท่ีมีความเจริญทางด้านวิทยาการสมัยใหม่  
ความเช่ือนั้นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมต่างๆของชีวิตมนุษยเ์ป็นอย่างยิ่ง เป็นสิ่งท่ีอธิบายและให้
เหตผุลกบัเรื่องราวหรือการกระท ากิจกรรมท่ีเป็นการแสดงออกของมนษุย ์ทัง้ในดา้นเศรษฐกิจและ
การเมืองการปกครอง แมก้ระทั่งความเป็นอยู่ในเรื่องอาหารการกิน ท่ีอยู่อาศยั เครื่องนุ่งห่ม และ
ยารกัษาโรค ความเช่ือเป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของมนุษยท่ี์จะคิดคน้สิ่งประดิษฐ์ หรือ
งานศิลปะเป็นส่วนส าคญัของวฒันธรรม มนุษยจ์ึงจ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งศึกษาระบบความเช่ือท่ี
เป็นท่ีมาของความรูค้วามคดิตา่งๆ  

ดนตรีไทยเป็นศิลปะการแสดงอย่างหนึ่ง จัดอยู่ในสาขาของงานด้านสุนทรียศาสตร ์
นอกจากบรรเลงเพ่ือความบนัเทิงแลว้ ดนตรีไทยยงัใชบ้รรเลงประกอบในพิธีกรรมตามความเช่ือ
ตา่งๆของสงัคมไทยดว้ย เชน่ ความเช่ือเรื่องพิธีกรรมทางศาสนา พิธีกรรมเก่ียวเทพเจา้หรือพิธีกรรม
เก่ียวกับผีซึ่งดนตรีไทยนัน้มีบทบาทมาก ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาพของสงัคมและทอ้งถ่ิน เครื่องดนตรี
ไทยเป็นสิ่งท่ีสรา้งสรรคข์ึน้ใชใ้นงานศลิปะและแฝงไวด้ว้ยระบบความเช่ือหลายประการ เช่น ความ
เช่ือเรื่องกระบวนการสรา้งเครื่องดนตรีไทย และความเช่ือในเรื่องของการเรียนรูด้นตรีไทย ความ
เช่ือเร่ืองความศักดิ์สิทธ์ิ อิทธิปาฏิหาริย์ของเคร่ืองดนตรีไทย กลองของไทยเป็นเคร่ืองดนตรี 
ชนิดหนึ่งท่ีแฝงไวด้ว้ยความเช่ือ และเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลึกซึง้ผูกพันกับการด าเนินชีวิตของ 
กลุม่นกัดนตรีไทยหลายประการ (ธนิต อยูโ่พธ์ิ, 2530) 

6.1 ความเช่ือในเรื่องการท ากลองไทย 
เรื่องท่ีปฏิบตัิสืบทอดกันมาในหมู่นกัดนตรีในสมัยโบราณนัน้ ผูท่ี้เป็นนักดนตรีไทย

มกัจะมีความรูค้วามสามารถในเรื่องของวิชาช่างไมอ้ยู่ดว้ย เช่น สามารถปลกูบา้นเรือนไทยเป็นท่ี
อยู่อาศัยเองได้ ต่อเรือส าหรับเป็นพาหนะในการเดินทางเอาไว้ใช้เองได้ ตลอดจนมีวิชา  
ช่างท าเครื่องดนตรีไทยเอาใชเ้องไดเ้ฉพาะท่ีเป็นเครื่องไมแ้ละเครื่องหนัง เช่น ต่อรางระนาดเอก 
ระนาดทุม้ เหลาผืนระนาด กลึงรา้นฆอ้ง กลึงกลองทดั กลองแขก ตะโพนไทย ตะโพนมอญ กลอง
สองหนา้ ตลอดจนกลองภาษาตา่งๆ รวมทัง้การขึน้หนงัหนา้กลองเอง ในสมยัเก่าก่อน ทกุบา้นท่ีมี
วงดนตรีไทยจะมีความรูค้วามสามารถในการท าเครื่องดนตรีไทยดว้ยตนเอง มิไดท้  าเป็นธุรกิจ
เหมือนปัจจบุนัซึ่งมีการท ากนัเป็นอาชีพโดยตรง 

ความเช่ือเรื่องวัสดทุ  ากลอง เป็นความเช่ือเก่ียวกับการคดัสรรคแ์ละเลือกใช้ไม้
เพ่ือท าหุน่กลอง ก่อนตดัไมจ้ะตอ้งท าพิธีขอขมาเพ่ือขอตดัตน้ไมต้อ่เทวดาหรือผีสางนางไมเ้สียก่อน 
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เม่ือตดัไมแ้ลว้จึงน าไมม้ากลึงและขุดใหเ้ป็นโพรงทะลุถึงกัน หุ่นตะโพนไทยนัน้นิยมท าจากไมกุ้่ม 
ส่วนเท้าตะโพนสองด้านต้องท าด้วยไม้ขนุนและคานกลางเป็นไม้มะกรูด  จากนั้นจึงน าไปให้
พระสงฆห์รือผูมี้อาคมขลงัเรียกรูปเรียกนามใหด้ว้ย เพ่ือความขลงัและศกัดิ์สิทธ์ิตามแบบแผนแต่
โบราณ เช่ือกนัวา่เม่ือยามบรรเลงจะไพเราะเป็นท่ีช่ืนชอบของผูส้ดบัรบัฟัง  

นอกจากนีย้งัมีขอ้หา้มเก่ียวกับไมท้  ากลอง เช่น การห้ามน าตน้ไมท่ี้ถูกฟ้าผ่ามา
ท ากลอง หา้มน าตน้ไทรมาท ากลองทัด เพราะความเช่ือในเรื่องของอาถรรพต์่างๆท่ีจะน ามาซึ่ง
ความอปัมงคล และเครง่ครดักันว่าควรน าไมท่ี้เป็นมงคลมาใชท้  ากลอง เช่น ไมกุ้่ม ไมข้นุน มาท า
ตะโพนไทย เช่ือกนัวา่เป็นสิรมิงคลปอ้งกนัสิ่งชั่วรา้ยไดท้ัง้ผูค้รอบครองและผูบ้รรเลง  

ส่วนหนงัของตะโพนไทยนัน้ หนงัหนา้เท่งหรือหนา้รุย่ใหใ้ชห้นงัเสือ หนงัหนา้มดั
หรือหนา้ตงิใหใ้ชห้นงัหมี โดยเช่ือว่าหนงัสตัวท์ัง้สอง นอกจากจะเป็นท่ีเกรงกลวัของสตัวอ่ื์นแลว้ยงั
ช่วยปกป้องสิ่งชั่วรา้ยดว้ย เม่ือประชันจะใหผ้ลในทางไสยเวทยข์่มวงฝ่ายตรงขา้มจะบรรเลงไม่
ไพเราะ ไม่อาจสูไ้ด ้ส่วนหนงัเรียดตอ้งท าจากหนงัววักระทิง เพราะแสดงถึงความเขม้แข็ง อดทน 
ส่วนกลองอ่ืนๆก็มีเรื่องราวเก่ียวกบัความเช่ือเป็นท่ีรบัรูอ้ยู่ ทว่า ท่ีชดัเจนและถือปฏิบตัิกนัเครง่ครดั
ท่ีสุดคือตะโพน โดยเฉพาะ “ตะโพนครู” ยิ่งตอ้งสรา้งใหไ้ดต้ามความเช่ืออนัศกัดิส์ิทธ์ิ (มนตรี ตรา
โมท, 2533) 

ในการท ากลองไทยนัน้ นอกจากจะตอ้งท าพิธีขอเขมาเทวดาหรือนางไมเ้พ่ือขอตดั
ตน้ไม ้เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งไมส้  าหรบัท าหุ่นกลองแลว้ เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ผูท้  ากลองและผูท่ี้เป็น
เจ้าของครอบครองกลองนั้นๆ ตลอดจนผู้บรรเลงต่อไป โดยก่อนลงมือขุด จะต้องรดน า้มนต์
ธรณีสารให้ผู้ท่ีเป็นช่างท า โดยมีครูผู้ใหญ่หรือพระสงฆ์เป็นผู้รดน า้มนตใ์ห้ เช่ือว่ากันสิ่งไม่ดีท่ี
ติดตามมากับตน้ไมจ้ะท าใหเ้กิดอปัมงคล และเม่ือถึงขัน้ตอนของการขึงหนงัหนา้กลอง ครูผูใ้หญ่
จะตอ้งรดน า้มนตธ์รณีสารใหอี้กครัง้ โดยพรมไปท่ีหุ่นกลอง หนงักลอง และช่างท ากลอง ก่อนจะ
ปิดหนงัหนา้ลงไปบนหนา้กลอง ซึ่งชา่งท ากลองถือวา่พิธีนีส้  าคญัยิ่ง ถา้ไม่ถือปฎิบตัจิะไมเ่ป็นมงคล
แก่ตนเอง โดยเฉพาะการขึน้ตะโพนไทย ซึ่งบรรดาศิลปินดนตรีไทยเคารพนบัถือวา่เป็นตวัแทนพระ
ประโคนธรรพ วิธีการสรา้งตอ้งท าใหถ้กูตอ้งทกุขัน้ตอน ช่างบางคนน ากระดู ชิน้เล็กๆประมาณ 2 - 
3 ชิน้ ของครูอาจารยท่ี์เสียชีวิตไปแลว้ ใส่ไวใ้นตะโพนไทยก่อนจะปิดหนา้ เพราะเช่ือว่าครูจะคอย
คุ้มครองและอยู่กับศิษย์ตลอดเวลา เป็นขวัญและก าลังใจ จากนั้นเม่ือท าการขึน้หนังเป็นท่ี
เรียบรอ้ยแลว้จึงน าไปใหพ้ระสงฆห์รือผูท่ี้มีอาคมแก่กลา้เจิมดว้ยแป้งและเรียกรูปเรียกนามปลุก
เสกใหเ้กิดความขลงัอีกครัง้ จากนัน้จึงน าออกบรรเลงได ้และจะตอ้งกราบไหวบ้ชูาสม ่าเสมอ หา้ม
มิใหตี้เลน่พร  ่าเพรื่อ  
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กลองทดัก็ตอ้งท าพิธีเช่นเดียวกับตะโพนไทยเช่นกัน ช่างนิยมน ากระดกูของครู
อาจารยม์าใส่เอาไวด้ว้ยเช่นกนั ก่อนจะปิดหนา้กลองจะพรมน า้มนตธ์รณีสาร แลว้จงึตอกหมดุตรงึ
หรือตอกแสใ้หร้อบเป็นการยึดหน้ากลองใหอ้ยู่กบัตวัหุ่น โดยเวน้เอาไว ้3 ตวั ในสมยัก่อนคนมกัจะ
นิมนตพ์ระสงฆท่ี์บิณฑบาตตอนเชา้ตอกให ้นิมนตพ์ระพรมน า้มนตแ์ละตีกลองทดั 3 ครัง้ ถือเป็น
สิรมิงคล ผูค้รอบครองของจะไดมี้ช่ือเสียงโดง่ดงั เป็นความเช่ือของบา้นท่ีมีวงดนตรีไทยออกรบังาน
บรรเลงทั่วไป (กฤษฎา ดา่นประดษิฐ์, 2560) 

ส่วนกลองชนิดอ่ืนๆก็ยึดถือปฏิบัติเช่นเดียวกับตะโพนไทยและกลองทัด แต่ไม่
นิยมใส่กระดกูครูอาจารยล์งไปเหมือนตะโพนไทยและกลองทดั ในปัจจุบนัความเช่ือในเรื่องของ
การสรา้งกลองยังคงมีอยู่บา้งตามบา้นท่ีมีวงดนตรีไทยและสรา้งกลองเอาไวใ้ชเ้อง แต่ลดลงไป
หลายขั้นตอน เหลือเพียงแต่การรดน า้มนตธ์รณีสารซึ่งยังพอมีให้เห็นอยู่บ้าง ส่วนการนิมนต์
พระสงฆม์าเจิมหรือตอกหมดุตรงึ ตลอดจนใส่กระดกูครูอาจารย์นัน้ ในปัจจบุนัไม่มีแลว้ เน่ืองจาก
การสรา้งกลองตา่งๆนัน้ท ามาจากโรงงานหรือแหล่งผลิตท่ีเป็นอาชีพ ผูท่ี้ท  ากลองเป็นช่างท ากลอง
โดยอาชีพ ไม่ใช่นกัดนตรีไทย ความเช่ือในเรื่องของการสรา้งจึงเป็นเพียงกศุโลบายของคนโบราณ
เพ่ือท าใหน้กัดนตรีเกิดขวญัและก าลงัใจ และใสใ่จดแูลรกัษากลอง 

6.2 ความเชื่อในเร่ืองการเรียนดนตรีไทยโดย 
ในการเรียนดนตรีไทยโดยเฉพาะกลองนัน้ โบราณตอ้งท าพิธีค  านบัครูอาจารยก์่อนจะ

เริ่มเรียน โดยบดิามารดาหรือผูป้กครอง จะน าบตุรหลานมาฝาก หรือมอบตวัเป็นศิษยข์องครูดนตรี
ไทยในวนัพฤหสับดี และน าดอกไมธู้ปเทียน ผา้ขาว ขนัลา้งหนา้ พรอ้มเงินกานลมาท าพิธีค  านบัครู
ก่อนเริ่มเรียน โดยครูผูใ้หญ่เป็นผูน้  าไปกราบบูชาพระและบูชาตะโพนไทยก่อนเป็นการค านบัครู 
สว่นใหญ่บา้นท่ีมีวงดนตรีไทยจะบชูาตะโพนไทยเพราะถือเป็นตวัแทนครูพระประโคนธรรพ ไมน่ิยม
มีศีรษะพระฤๅษีเหมือนคณะลิเกหรือคณะละคร แตจ่ะบชูาตะโพนไทยแทน มีทัง้ใบเล็กส าหรบับชูา
และใบใหญ่ท่ีใชบ้รรเลงในงานทั่วไป โดยจดัวางไวใ้นท่ีอนัสมควรเพ่ือกราบไหวบู้ชา ในขัน้ตอนนี ้
ผูเ้รียนดนตรีไทยทุกคนจะตอ้งปฏิบตัิเหมือนกันหมด โดยเช่ือว่าเป็นมงคลกับ ผูเ้รียน เพราะนัก
ดนตรีไทยเช่ือว่า เครื่องดนตรีไทยทุกชนิดมีครูเทพสิงสถิตอยู่ ผูเ้รียนผูเ้ล่นพึงคารวะฝากตนเป็น
ศษิยแ์ละขอพรใหเ้กิดก าลงัใจในการเรียน (สงดั ภเูขาทอง, 2532) 

การฝึกบรรเลงกลองมีความเช่ือท่ีนกัดนตรีถือเป็นธรรมเนียมปฏิบตั ิเชน่ ตอ้งผา่นการ
เรียนฆอ้งวงใหญ่ เพลงชุดโหมโรงเย็นมาก่อนจึงจะเรียนตะโพนไทยได ้เม่ือจะเรียนหนา้ทบัเพลง
ตระโหมโรงต้องท าพิ ธี ไหว้ค รูและให้ค รูผู้ใหญ่ จับ มือให้ เป็นปฐมฤกษ์ เสียก่อน  จึงจะ  
ต่อหน้าทับเพลงตระโหมโรงได ้เม่ือจะเรียนหนา้ทับของเพลงหนา้พาทยช์ัน้สูงท่ีใชใ้นพิธีไหวค้รู
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ดนตรีไทย โขน หรือละคร จะตอ้งบวชเรียนเสียก่อน หรือตอ้งมีอายุ 30 ปีขึน้ไป โดยเฉพาะเพลง
องคพ์ระพิราพซึ่งถือเป็นเพลงหน้าพาทยส์ูงสุด ผู้เรียนตอ้งไดร้บัการครอบในพิธีไหว้ครูจากครู
ผูใ้หญ่ และตอ้งจบัมือเป็นปฐมฤกษ์เช่นกัน จึงจะเรียนได ้อนึ่ง  การจบัมือเรียนนัน้ นิยมจบัใหก้ับ
ศษิยส์ายเดียวกนัหรือส านกัใกลเ้คียง 

6.3 ความเชื่อในเร่ืองความศักดิสิ์ทธิ์ของกลองไทย 
ในประเด็นเก่ียวกับความศกัดิ์สิทธิชองกองไทยนี ้มีเรื่องเล่าเก่ียวขอ้งกับความเช่ือ

และอาถรรพต์่างๆของกลองไทย เช่น ตะโพนไทย และกลองทัด เช่ือกันในหมู่นักดนตรีไทยว่ามี
ความศักดิ์สิทธ์ิตัง้แต่กระบวนการสรา้ง การสรรหาไม้และหนังมาท าเป็นตะโพนไทย การสรา้ง
ตะโพนครูเพ่ือบูชานัน้ จะตอ้งหาวสัดใุนการสรา้งใหค้รบตามต าราจึงจะมีความขลงั (มนตรี ตรา
โมท, 2533) 

นอกจากนีย้งัมีเรื่องเล่าเก่ียวกบัความขลงัของตะโพนไทยวา่ เวลาตัง้บชูาท่ีบา้น ถา้ได้
ยินเสียงตะโพนดงัขึน้เอง เป็นนิมิตหมายว่าจะมีผูม้าติดตอ่ใหไ้ปบรรเลงในงานตา่งๆ หรือในงานใด 
ท่ีมีเด็กมาตีเล่นหรือเดินขา้มตะโพนไทย เด็กนัน้จะเกิดอาการป่วยไขไ้ม่สบาย ปวดทอ้ง จุกเสียด 
ทอ้งขึน้ เช่ือกันว่าถกครูตะโพนให้โทษเน่ืองจากไดก้ระท าล่วงเกิน จะตอ้งท าพิธีขอขมา โดยท า
น า้มนตล์้างหนา้ตะโพนไทยให้ด่ืม นอกจากนี ้ขา้วสุกหนา้ตะโพนยังมีผูเ้ก็บสะสมไวเ้พ่ือใชเ้ป็น
สว่นผสมในการสรา้งพระเครื่องก็มี เชน่ พระขนุแผนดนิหนา้ตะโพน เป็นตน้  

นักดนตรีไทยเช่ือว่ากลองเป็นท่ีสิงสถิตของวิญญาณอันศกัดิ์สิทธ์ิ สรา้งความยิ่งใหญ่
ใหก้บัพิธีกรรม การละเมิดขอ้ห้ามบางประการในสงัคมดนตรีไทยถือเป็นสิ่งอปัมงคลท่ีจะส่งผลให้
เกิดเหตุการณ์ไม่ดีต่างๆขึน้ ความเช่ือกับความจริงนัน้มีความสอดคลอ้งกันอยู่ เช่น การตีกลอง
มโหระทึกเพ่ือขอฝน เม่ือตีแลว้เกิดฝนตกลงมาเป็นท่ีอศัจรรย ์หรือการตีกลองบางชนิดรกัษาโรคได ้
ในแถบภาคอีสานจะประโคมกลองรกัษาคนเจ็บป่วย หรือบางครัง้ใชก้ลองเป็นเครื่องเส่ียงทาย เช่น 
ท่ีส  านกัดนตรีไทยพาทยโ์กศล ของทา่นครูจางวางทั่ว มีกลองทดัอยู ่3 ใบ ช่ือ “เจอ๋ เจ๊อะ” เป็นกลอง
ท่ีไดร้บัสืบทอดกันมาตัง้แต่สมัยรชัก าลท่ี 2 แห่งกรุงรตันโกสินทร ์ใช้เป็นกลองเส่ียงทายประจ า
ตระกลูพาทยโ์กศล ในกรณีท่ีมีการลม้ป่วยของคนในบา้น เสียงของกลองจะเปล่ียนไป เช่น ตอนท่ี
ครูจางวางทั่วยังมีสุขภาพแข็งแรง เคยตีกลองเจ๋อเจ๊อะ ก็มีเสียงดังดี แต่พอท่านลม้ป่วยใกลจ้ะ
สิน้ชีวิต เสียงกลองจะหย่อน ยุบตวัลงทัง้สามใบ แลว้ท่านก็สิน้ชีวิต เป็นดงันีม้าตัง้แต่สมัยบรรพ
บรุุษของท่านแลว้ ถา้มีคนลม้ป่วยใกลจ้ะสิน้ชีวิต กลองทัง้สามใบจะหย่อนยบุตวัลง (อานนัท ์นาค
คง, 2537) เรื่องของความเช่ือตา่งๆเก่ียวกับกลองของไทยเรานัน้ เป็นความเช่ือท่ีแฝงมากับเครื่อง
ดนตรีไทยตัง้แตก่ระบวนการสรา้งไปจนถึงกระบวนการเรียนรู ้ความเช่ือในเรื่องอิทธิปาฏิหารยข์อง
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สิ่งศักดิ์ท่ีสิงสถิตอยู่ในกลอง หากศึกษารายละเอียดของกลองทุกชนิด จะพบว่ามี ความเช่ือ
มากมายหลายอย่าในเชิงไสยศาสตร ์และแมแ้ตศ่าสนาและวฒันธรรม อนัเป็นพลงัของคนในสงัคม
ดนตรีไทย ความเช่ือท่ีแสดงออกมาทั้งในรูปแบบท่ีสัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เป็นอัตลักษณ์
วฒันธรรมไทย (อทุยั แกว้ละเอียด การส่ือสารสว่นบคุคล, 5 มีนาคม 2562) 

 

7. ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง ในประเดน็อัตลักษณไ์ทย 

7.1 อัตลักษณไ์ทย 
ค าว่า “อตัลกัษณ”์ มาจากภาษาบาลีว่า อตฺต+ลกัษณ และมีรากศพัทม์าจากค าว่า 

“Identitas” ในภาษาลาติน หมายความว่า เหมือนกัน เดียวกัน (ณฐพงศ ์จิตรนิรตัน์, 2553) ราช
บณัฑิตยสภาใหค้  าอธิบายเก่ียวกับอตัลกัษณ ์ว่าเป็นผลรวมของลกัษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ซึ่งท าให้สิ่งนั้นเป็นท่ีรู ้จักและจดจ าไดมี้ลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น จุดขาย เฉพาะตัว โดดเด่นเป็น
สญัลกัษณ ์อตัลกัษณต์รงกบัค าในภาษาองักฤษวา่ “Character” ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของบคุคลท่ี
รวมถึงสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติ นิสัยส่วนตวัท่ีเป็นดา้นนามธรรม แนวคิด
เรื่องอตัลกัษณเ์ป็นแนวคิดหลังสมยัใหม่ ส่งผลใหอ้ตัลกัษณข์องบุคคลมีลกัษณะท่ีเล่ือนไหลไดไ้ป
ตามกระแสวัฒนธรรมนิยมท่ีสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่ใช่สิ่งตายตวัและไม่สามารถอธิบายได้
อยา่งเดด็ขาด (ราชบณัฑิตยสภา, 2550) ทัง้นีข้ึน้อยู่กบับริบทเชิงพืน้ท่ีและเวลานั้นๆดว้ย ซึ่งจะตา่ง
กับค าว่า “เอกลักษณ์” ท่ีมีความหมายว่าลักษณะท่ีมีร่วมกันเป็นลักษณะเฉพาะเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกนัเป็นปึกแผน่ การมีหนึ่งเดียวของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งตายตวัท่ีไมส่ามารถเปล่ียนแปลงได ้  

นอกจากนี ้อตัลกัษณ์ (Identity) ในทศันะของเสรี พงศพ์ิศ ยังหมายความว่า ความ
ส านกึวา่เราเป็นใคร และเราแตกตา่งจากคนอ่ืนอยา่งไร มีลกัษณะเฉพาะอะไรบา้ง รวมทัง้มมุมองท่ี
คนอ่ืนมองว่าเราเป็นใคร (เสรี พงศพ์ิศ, 2553) โดยอตัลกัษณแ์บ่งเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ อตัลกัษณ์
ส่วนนบุคคล (Individual Identity) และอัตลักษณ์ทางสังคม (Collective/Social Identity) การ
แสดงออกซึ่งอัตลักษณ์สามารถแสดงออกด้วยการส่ือสารผ่านสัญลักษณ์และภาพตัวแทน 
(Symbol and Representation)  

7.2 แนวความคิดเร่ืองความเป็นไทย  
จากการศึกษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูล ในประเด็นของความหมายและลกัษณะ

ของความเป็นไทย พบว่ามีผูศ้ึกษาไวด้งันี ้กฤตยา อาชวนิจกุล และคณะ กล่าวว่าความเป็นไทย
และอัตลกัษณ์ไทยถูกก าหนดใหมี้ขึน้ตามนโยบายรฐันิยมของจอมพลป.พิบูลสงคราม ดว้ยการ
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ประกาศนโยบายรัฐนิยม12 ฉบับ ท าให้ทั้งสองสิ่งมีลักษณะท่ีเป็นแบบแผนตายตัวใช้ในการ
ควบคมุด าเนินชีวิตและพฤติกรรมของคนไทยเพ่ือใหป้ระเทศมีมิติเนือ้เดียวกนัทัง้หมด และท าใหมี้
ความเขา้ใจเรื่องความเป็นไทยท่ีตรงกันจากนโยบายดงักล่าว ท าใหส้ามารถสรุปความหมายของ
ความเป็นไทยสะทอ้นออกมาได ้5 ลกัษณะ คือ 

7.2.1 ภาษาไทย เป็นภาษาท่ีใชส่ื้อสารเป็นภาษากลางใชพู้ดและเขียน สะทอ้น
แนวคดิความเป็นเอกราช โดยใหค้ณุคา่กบัภาษาไทยภาคกลางมากกวา่ภาคอ่ืน 

7.2.2 การยึดถือระบบคุณค่าและค่านิยมท่ีดีงาม พฤติกรรมในสังคมและ 
ความเช่ือระหว่างเพศ โดยเฉพาะการใชม้ารยาทในราชส านกัเป็นแนวทางในการก าหนดรา่งกาย
และคุณสมบัติพฤติกรรมของคนชั้นต่างๆ การวางตัว การยืน เดิน นั่ง นอน การไหว ้การพูดจา  
การแสดงสีหน้า การเคารพระบบอาวุโส การอ่อนน้อมถ่อมตน การเกษตรกรรม การยิม้ ความ
ออ่นโยน ความสามคัคี ความพอเพียง ความเป็นกลุสตรีแมบ่า้นแมเ่รือน 

7.2.3 จารีตประเพณีท่ีสืบทอดกนัมาโดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนาและทอ้งถ่ิน 
7.2.4 วตัถุสญัลกัษณแ์ละสิ่งประดิษฐ์ทางวฒันธรรมท่ีบ่งบอกถึงความเป็นไทย 

เชน่ธงชาตไิทย ลายกนก ลายไทย ผา้ไทย การนุง่ผา้ถงุ เป็นตน้ 
อดุมการณช์าตินิยมผ่านความยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ความเป็นไทย

ถูกล่าวถึงโดยนักวิชาการอาวุโส สุลักษณ์ ศิวรกัษ์ ว่า คือการเน้นให้ความส าคัญแก่ประชาชน  
ยกย่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวบา้น ผ่านมุมมองทางพุทธศาสนาผ่านการมุ่งเน้นวิถีทาง  
ของความจริง ความดีและความงามท่ีสอดคล้องกันท่ีแก้ไขปัญหาดา้นสิ่งแวดล้อมและลดการ
บริโภคนิยมเนน้ชาติไทยท่ีมีความหลากหลายชาติพันธุมี์วฒันธรรมและภูมิปัญญาท่ีมีค่า ความ
เป็นไทยเป็นจินตภาพแห่งตัวตน (Collective Self-Imagination) หรือเป็นสัญญะทางภาษาท่ีมี
อิทธิพลตอ่การมองเห็นตวัเองของคนยคุปัจจบุนั ซึ่งรูปแบบความเป็นไทยมีดงันี ้

1) ศิลปะ หัตถกรรม จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียมปฏิบัติทางวัฒนธรรม 
การละเลน่กีฬาพืน้เมือง สถานท่ี วตัถสุิ่งของในชีวิตประจาวนั ดนตรีและการละเลน่  

2) อดุมการณห์ลกัของความเป็นไทย ความรูท่ี้เก่ียวกบัสถาบนัหลกั  
3) ประวตัศิาสตรค์วามเป็นมาของชาตไิทยและคนไทย  
4) เรื่องของคนในสงัคมในแง่เชือ้ชาติ ชาติพนัธุ ์วฒันธรรม สถานะทางสงัคม อตั

ลกัษณย์อ่ยๆในแตล่ะทอ้งถ่ิน  
5) วิถีชีวิตของคนไทยในแง่มมุชีวิตประจ าวนั ภมูิปัญญาพืน้บา้น อาหาร การแตง่

กาย 
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6) ภาษาไทย และการใช ้การพดู การเขียน  
7) ระบบคณุคา่ คา่นิยมและแบบแผนทางพฤตกิรรม มารยาทไทย  

7.3 ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ในประเทศไทยมีด้วยกันหลายกลุ่มหลายเชือ้ชาติศาสนา แต่ด้วยพระบารมี

พระมหากษัตรยิไ์ทยทกุพระองคท่ี์ทรงปกครองดว้ยหลกัทศพิธราชธรรม พสกนิกรชาวไทยจึงอาศยั
อยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งสงบรม่เย็น พรอ้มทัง้ยงัสามารถสืบสานศลิปวฒันธรรมเฉพาะกลุม่ของตนเองได้
อย่างเสรี สิ่งเหล่านีน้  ามาซึ่งการผสมผสานทางประเพณี ความเช่ือ และศิลปวฒันธรรมท่ีคนไทย
หลายกลุ่มไดอ้าศยัอยู่ดว้ยกันมายาวนาน นับตัง้แต่การสถาปนาราชอาณาจักรไทยในดินแดน
สวุรรณภมูิ (กระทรวงวฒันธรรม, 2552) 

7.3.1 ศิลปะการแสดง หมายถึง การแสดงละคร การเตน้ร  าและการดนตรีท่ีแสดง
เป็นเรื่องราว ทั้งท่ีเป็นการแสดงตามขนบแบบแผน และ/หรือ  มีการประยุกตเ์ปล่ียนแปลง การ
แสดงท่ีเกิดขึน้นัน้เป็นการแสดงตอ่หนา้ผูช้มและมีจดุมุ่งหมายเพ่ือความงาม ความบนัเทิง หรือเป็น
การแสดงท่ีก่อใหเ้กิดการคิด วิพากษ์จนน าไปสู่การพัฒนาและเปล่ียนแปลงสังคม ซึ่งเป็นไดท้ั้ง
แบบดัง้เดมิหรือประยกุต ์ไดแ้ก่ การละคร การดนตรี และการแสดงพืน้บา้น 

ศลิปะการแสดงแบง่ไดเ้ป็น ๒ ประเภท คือ 
7.3.1.1 ประเภทดนตรีและเพลงรอ้ง หมายถึง เสียงท่ีเกิดจากเครื่องดนตรี

และการขบัรอ้งท่ีประกอบกันเป็นท านองเพลง ท าใหรู้ส้ึกเพลิดเพลินหรือเกิดอารมณต์่างๆ โดยมี
บทบาทหน้าท่ีเพ่ือบรรเลงขับกล่อม ให้ความบันเทิงประกอบการแสดงและประกอบพิธีกรรม  
สว่นดนตรีแบง่ออกเป็นดนตรีในการแสดงและดนตรีในพิธีกรรม เชน่ การดีดพิณ เป่าแคน ตีระนาด 
เป่าขลุย่สีซอ และการรอ้งเพลงกลอ่มเดก็  

7.3.1.2 ประเภทนาฏศิลป์และการละคร หมายถึง การแสดงออกทางรา่งกาย
ท่วงท่าการเคล่ือนไหว ท่าเตน้ ท่าร  า การเชิด การพากย ์การใชเ้สียง การขบัรอ้ง การใชบ้ท การใช้
อปุกรณ ์ฯลฯ ส่ือถึงเรื่องราว อารมณค์วามรูส้ึก และอาจแสดงรว่มกบัดนตรีและการขบัรอ้งหรือไม่ก็
ได้ การแสดงแบ่งออกเป็นการแสดงในพิธีกรรม การแสดงท่ีเป็นเรื่องราวและไม่เป็นเรื่องราว  
เชน่ ละครใน ลิเก โขนล าตดั หมอล า มโนราห ์รองเง็ง ฟ้อนร  า เป็นตน้ 

7.3.2 งานช่างฝีมือดัง้เดิม หมายถึง ภูมิปัญญา ทกัษะฝีมือช่าง การเลือกใชว้สัด ุ
และกลวิธีการสรา้งสรรคท่ี์แสดงถึงอตัลกัษณท์อ้งถ่ิน สะทอ้นพฒันาการทางสงัคมและวฒันธรรม
ของกลุ่มชน โดยใช้วัสดุท่ีหาไดใ้นท้องถ่ินผสมผสานกับความรูท่ี้ไดร้บัการถ่ายทอดกันมาจาก  
รุ่นสู่รุ่น แล้วพัฒนาเป็นความช านาญเฉพาะบุคคล จนเกิดเป็นงานช่างฝีมือท่ีมีคุณภาพและมี 
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เอกลกัษณะเฉพาะในแตล่ะทอ้งถ่ิน เช่น การทอผา้ไหมหรือผา้ฝา้ย การท าเครื่องจกัสานจากหวาย
หรือกระจูด การท าเครื่องเงินและเครื่องทองเหลือง เครื่องป้ันดินเผา เครื่องหนงั เครื่องดนตรีไทย 
งานแกะสลกัไม ้เป็นตน้ 

 

8. ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง ในประเดน็การออกแบบ 

8.1 หลักการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ ์
8.1.1 การก าหนดคณุลกัษณะผลิตภณัฑ ์ 

8.1.1.1 สรุปภาพรวมความตอ้งการของผูซื้อ้ (Identify customer needs) 
8.1.1.2 ขอ้มลูสรุปจากตวัชีว้ดัและดชันีการผลิต (Conduct Bench Marking) 
8.1.1.3 การประเมินผลิตภณัฑข์องคูแ่ข่งขนัทางการคา้ (Evaluate Competitor’s 

Product) 
8.1.1.4 การตัง้วตัถุประสงคแ์ละเกณฑก์ารออกแบบผลิตภัณฑ ์(Establish and 

Approve Product Design Specifications): PDS  
8.1.2 การก าหนดมโนทศันผ์ลิตภณัฑ ์ 

8.1.2.1 การพฒันามโนทศันท์างเลือกส าหรบัผลิตภณัฑ์ (Develop Alternatives 
Concept) 

8.1.2.2 การเลือกมโนทัศน์ผลิตภัณฑ์ท่ี เหมาะสมมากท่ีสุด (Select Most 
Suitable Concept) 

8.2 ข้ันตอนในการออกแบบ 
8.2.1 การสร้างภาพร่างเพ่ือส่ือสรุปแนวคิดและความต้องการตามข้อก าหนด

กฎเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้(Design Briefs Rendering) ให้ปรากฏ ซึ่งอาจจะสรา้งเป็นภาพอย่างง่ายๆมี
ขนาดเล็ก หลากหลายระดบัคณุภาพ ดว้ยมือของนักออกแบบหรือทีมงานฝ่ายออกแบบ (Hand 
Drawn) เพ่ือใชป้ระกอบการศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้ (Preliminary Study) แสดงรายละเอียดปลีกยอ่ย 
มีค าอธิบายระบุหรือก ากับแนวความคิดเริ่มต้นหรือท่ีเรียกกันทั่ วไปว่าแบบร่างทางความคิด 
(วชัรนิทร ์จรุงจิตสนุทร, 2548) 

8.2.2 การสรา้งภาพแบบรา่งส่ือสารความเขา้ใจ (Comprehensive Sketch Design) 
สว่นใหญ่เป็นการแสดงภาพรา่ง 

8.2.3 การออกแบบรายละเอียด (Detail Design) 
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8.2.4 การเขียนแบบใชง้าน (Working Drawing) 
8.2.5 การก าหนดสว่นประกอบและวสัด ุ(Part List and Materials Selection) 

8.3 ข้ันตอนในการผลิต 
8.3.1 การสรา้งแบบจ าลอง (Mockup Model Study) 
8.3.2 การสรา้งต้นแบบและการทดสอบการใช้งาน (Prototype Production and 

Testing) 
8.3.3 การผลิตจรงิตามสายงานการผลิต (Ongoing Product Production) 
8.3.4 การสรุปและประเมินผล (Conclusion and Evaluation) 

8.4 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ ์
การออกแบบเก่ียวกับผลิตภัณฑห์รือสิ่งประดิษฐ์ ฉัตรชยั อรรถปักษ์ ไดก้ล่าวถึงหลกั

ในการออกแบบไว้ว่า หลักการสรา้งสรรคง์านศิลปะ ประกอบดว้ยการซ า้ จังหวะ ลวดลาย การ
ลดหลั่น ทิศทาง ความกลมกลืน การตดักนั ความสมดลุ และเอกภาพ (ฉัตรชยั อรรถปักษ์, 2554) 
ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

8.4.1 การซ า้ (Repetition) เกิดจากองคป์ระกอบท่ีมีลกัษณะเหมือนกันตัง้แต่ 2 
หน่วยขึน้ไปวางอยู่ในท่ีว่าง โดยมีท่ีว่างคั่นอยู่ระหว่างหน่วย ไดแ้ก่ จดุ เสน้ น า้หนกั รูปรา่ง รูปทรง 
สี ลกัษณะผิว ฯลฯ 

8.4.2 จังหวะ (Rhythm) เกิดจากการซ ้ากันอย่างต่อเน่ืองและมีเอกภาพของ
องคป์ระกอบพืน้ฐานท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัตัง้แต ่2 หนว่ยขึน้ไป 

8.4.3 ลวดลาย (Pattern) คือลกัษณะการจัดวางองคป์ระกอบซ า้ๆกันอย่างเป็น
จงัหวะ ท าใหเ้กิดลกัษณะเฉพาะตวัของงาน ท าใหง้านมีเอกภาพและความกลมกลืน 

8.4.4 การลดหลั่น (Gradation) คือการจดัล าดบัขององคป์ระกอบตา่งๆ เช่น เสน้ 
รูปร่าง รูปทรง สีลกัษณะผิว ฯลฯ เช่น ระดบัสีอ่อนไปสีแก่ ลกัษณะผิวเรียบไปสู่ผิวขรุขระ รูปทรง
เล็กไปหารูปทรงใหญ่ เป็นตน้ 

8.4.5 ทิศทาง (Direction) หมายถึงความรูส้ึกเคล่ือนไหวท่ีเกิดจากการพิจารณา
องคป์ระกอบในงานศิลปะ เช่น เสน้ รูปรา่ง รูปทรง เป็นตน้ สามารถชกัน าสายตาใหเ้กิดความรูส้ึก
เคล่ือนไหวไปตามทิศทางท่ีศลิปินไดส้รา้งสรรคข์ึน้ 

8.4.6 ความกลมกลืน (Harmony) หมายถึงการน าองคป์ระกอบพืน้ฐานท่ีมีความ
คลา้ยกนัหรือเหมือนกันมาจะวางอย่างสมัพนัธก์ัน เกิดจากประสานกันอย่างเหมาะสมและลงตวั
ในผลงาน ดแูลว้กลมกลืนไมข่ดัตา 
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8.4.7 การตัดกัน (Contrast) หรือการขัดแยง้กัน หมายถึงการจัดองคป์ระกอบ
พืน้ฐานท่ีมีคณุสมบตัิต่างกนัมาไวด้ว้ยกันความแตกตา่งกันนัน้มีหลายระดบัตัง้แต่เล็กนอ้ยจนถึง
ความแตกต่างกันอย่างสิน้เชิง จนท าใหง้านเกิดความขดัแยง้ไม่เป็นระเบียบ การตดักันถา้หากใช้
ดว้ยความเหมาะสมจะท าใหเ้กิดความเดน่ปรากฏชดัเจนขึน้ในผลงาน กลายเป็นจดุรวมของความ
สนใจ (Focal Point) นอกจากนีย้งัช่วยลดความน่าเบื่อจากความกลมกลืนท่ีมีมากเกินไป แตถ่า้ใช้
การตดักนัมากเกินไปจะท าใหเ้กิดความไมเ่ขา้ใจหรือการขดักนัไดเ้ชน่กนั 

8.4.8 ความสมดุล (Balance) หมายถึงความเท่ากันในน ้าหนักของสิ่งต่างๆ
ระหว่าง 2 ส่วนความหมายนีใ้ชก้ับความสมดลุของวตัถุจริงท่ีสามารถชั่งน า้หนกัดว้ยเครื่องชั่งได้
เรียกว่า ความสมดลุของน า้หนกัจรงิเชิงกายภาพ (Physical Weight) แตค่วามสมดลุในทางศิลปะ
นั้นหมายถึงความเท่ากันตามความรูส้ึก (Sensible Equilibrium) โดยการแบ่งภาพหรือผลงาน
ออกเป็น 2 ส่วนโดยใชเ้สน้แบง่กึ่งกลางของผลงานเรียกวา่เสน้แกน (Axis) แลว้เปรียบเทียบน า้หนกั
ขององคป์ระกอบพืน้ฐานอ่ืนๆ ท่ีอยู่ 2 ดา้นของเส้นแกนว่าสมดุลหรือไม่ เป็นความสมดุลตาม
ความรูส้กึทางการเห็น (Visual Weight) 

8.4.9 เอกภาพ (Unity) หมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือความเป็น
ระเบียบของภาพความกลมกลืนขององคป์ระกอบพืน้ฐาน ความสมดลุของภาพ การรวมกันของ
รูปทรงในภาพเป็นจดุเดน่ เอกภาพนบัวา่เป็นหวัใจส าคญัในการออกแบบและสรา้งสรรคง์านศลิปะ 
เอกภาพประกอบดว้ย 3 สิ่งส  าคญัคือ ดลุยภาพ การรวมตวัและความเป็นระเบียบ 

8.5 หลักการออกแบบผลิตภัณฑต์กแต่งบ้าน 
เม่ือการออกแบบ คือ การปฏิบตัิการดว้ยการน าเสนอสิ่งใหม่ ท่ีแตกตา่งจากของเดิม

โดยมีเป้าหมายหรือจุดประสงคท่ี์ตัง้ไวป้ระกอบกบัการนาหลกัเกณฑด์า้นศิลปะเขา้มาเพ่ือใหเ้กิด
ความสวยงาม ซึ่ง นวลน้อย บุญวงศ์ ได้สรุปความหมายของการออกแบบว่างานออกแบบ 
หมายถึงสิ่งท่ีมนุษยท์  าขึน้เท่านัน้ การออกแบบเป็นความพยายามสรา้งใหเ้กิดความเปล่ียนแปลง 
โดยการจดัระเบียบดว้ยความมุ่งหมายท่ีจะแกปั้ญหา และเพื่อสนองประโยชนท์ัง้ของตนเองและคน
ในสงัคม คณุสมบตัขิองนกัออกแบบควรเป็นผูมี้ความรูค้วามช านาญ ตลอดจนประสบการณแ์ละท่ี
ส าคญัคือเป็นผูมี้ความคิดและจินตนาการ มนุษยด์  ารงชีวิตดว้ยปัจจยั 4 คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม 
ยารกัษาโรค และท่ีอยูอ่าศยั จากในอดีตตอ้งมีการอาศยัปัจจยั 4 จากสิ่งแวดลอ้ม จากธรรมชาติ มี
การพฒันาทกุวิถีทางในการน ามาซึ่งสิ่งอ านวยความสะดวกความสบายปลอดภัยใหก้ับชีวิต จาก
การท่ีมนุษยเ์กิดขึน้ในโลกใบนีม้าเป็นเวลาเนิ่นนานหลายชั่วอายุคน ท าให้มีการรูจ้ักสังเกตการ
ทดลอง การดดัแปลงปรบัปรุงเรื่อยมาจากสิ่งท่ีอยู่รอบตวัเองก่อน เช่น ภายในพืน้ท่ีอยู่อาศยัของ
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ตนเอง ของครอบครวั การท่ีมีการออกแบบอยู่เรื่อยๆ อาจกล่าวไดว้่า ผลิตภัณฑท่ี์ท าขึน้มาแลว้ใช้
งานไม่ไดต้ามท่ีตัง้เป้าหมายไว ้จึงตอ้งมีการออกแบบอีกเพ่ือใหเ้หมาะสมกับการด ารงชีวิตมาก
ยิ่งขึน้ (นวลนอ้ย บญุวงศ,์ 2542) 

8.5.1 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดองค์ประกอบของงานออกแบบการ
ออกแบบผลิตภัณฑจ์ าเป็นตอ้งมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดองคป์ระกอบของงานออกแบบ 
ซึ่งปัจจัยจะแตกต่างกันแต่ละประเภทของผลิตภัณฑ์ ซึ่งในท่ีนี ้จะกล่าวเฉพาะเก่ียวข้องกับ
ผลิตภณัฑข์องตกแตง่บา้น มีดงันี ้

8.5.1.1 หนา้ท่ีใชส้อย (Function) ผลิตภัณฑท์ุกชนิดจะตอ้งมีหนา้ท่ีใชส้อย
ได้ถูกตอ้งตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ หรือสามารถตอบสนองประโยชน์ใช้สอยตามท่ีผู้บริโภค
ตอ้งการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ในผลิตภณัฑน์ั้นอาจจะมีหนึ่งหนา้ท่ีใชส้อยหรือหรือหลายหนา้ท่ีก็
ได ้ผลิตภณัฑจ์ะรูว้่ามีหนา้ท่ีใชส้อยไดดี้หรือไม่ดี ตอ้งมีการทดลองใชง้านไประยะหนึ่ง เชน่ ผา้ม่าน  
ถา้มีการออกแบบใหใ้ชสี้ออ่น เพ่ือตอ้งการใหห้อ้งดสูว่าง สะอาดตาและท าใหด้มีูพืน้ท่ีกวา้งมากขึน้ 
เม่ือใชผ้ลิตภณัฑไ์ประยะหนึ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องการท าความสะอาด จงึควรเลือกวสัดท่ีุฝุ่ นไม่จบั 
ท าใหท้  าความสะอาดไดง้่ายผา้ปโูต๊ะกลางในหอ้งรบัแขกส่วนมากในปัจจุบนัจะนิยมโชวล์วดลาย
ของวสัดท่ีุใชท้าโต๊ะกลางมากกว่า เชน่ ไม ้กระเบือ้ง กระจก เป็นตน้ ถา้จะตอ้งมีการตกแตง่ดว้ยผา้
ปโูต๊ะ ควรจะออกแบบขนาดให้พอเหมาะกับการใชง้าน และรบักับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัท าให้
ขนาดของผา้ปโูต๊ะมีขนาดเล็กกวา่หนา้โต๊ะ สามารถใชไ้ดดี้กบั โต๊ะกลางหลายๆรูปแบบ ประโยชน์
ใชส้อยแบง่ออกได ้2 กลุม่ ดงันี ้

1) ประโยชนใ์ชส้อยทางจิตใจ (Psychological Function) ผลิตภัณฑเ์ม่ือ
ออกแบบมาแลว้สามารถใชง้านไดส้่วนหนึ่งแต่ยงัมีประโยชนใ์ชส้อยทางดา้นจิตใจ สรา้งใหเ้กิด
ความพึงพอใจ ถูกใจ ชอบใจส าหรบัผูใ้ช ้เช่น มีเอกลักษณ์สะดุดตาหนา้สนใจดูมีราคามากกว่า
ราคาท่ีตัง้ไว ้และดมีูระดบั เป็นสญัลกัษณแ์สดงภาพพจนข์องความมีฐานะ 

2) ประโยชนใ์ชส้อยทางกายภาพ (Practical Function) เป็นประโยชนใ์ช้
สอย โดยตรงตอ่ผูใ้ชท่ี้สามารถจบัตอ้งใชง้านไดต้ามท่ีก าหนดไว ้เช่น การออกแบบเกา้อีส้  าาหรบันั่ง
รบัแขกจะมีรูปแบบและบทบาทแตกต่างจากการออกแบบเก้าอี ้ส  าาหรบันั่ งรบัประทานอาหาร
เพราะพฤติกรรมของทั้งสองกิจกรรมมีความแตกต่างกัน แต่จะมีผลิตภัณฑ์บางประเภทท่ีตอ้ง
ออกแบบใหไ้ดป้ระโยชนใ์ชส้อยมากกว่าจุดประสงคห์ลกัก็คือตอ้งมีความสะดวกสบายในการใช้
งาน ดแูลรกัษาไดง้่าย มีความแข็งแรงทนทานต่ออายุการใชง้าน มีราคาเหมาะสมทั้งราคาสินคา้ 
และคา่บ ารุงรกัษา 
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8.5.1.2 ความสวยงามน่าใช ้(Aesthetics or Sales Appeal) ผลิตภัณฑเ์ม่ือ
ถกูออกแบบมาแลว้จะตอ้งมีรูปแบบ ขนาด สีสนัสวยงามน่าใช ้ตรงตามรสนิยมของกลุ่มผูบ้ริโภค
เป้าหมายเพราะความสวยงามจากสีสนัและรูปทรงของผลิตภัณฑจ์ะเป็นความพึงพอใจแรกท่ีคน
สามารถสมัผัสไดก้่อนการคิดถึงประโยชนใ์ชส้อย บางคนชอบสีและรูปทรงแต่เอาไปปรบัใชง้าน
อย่างอ่ืนไม่ตรงตามเปา้หมายท่ีผูอ้อกแบบก าหนดไวก็้มีมากมาย ถึงแมว้่ามนษุยจ์ะมีการรบัรูแ้ละ
ความพึงพอใจในเรื่องของความงามไม่เท่ากัน และแมค้วามสวยงามจะไม่มีกฎเกณฑท่ี์แน่นอน
ตายตวั แตค่นส่วนมากยงัมีแนวโนม้มองความสวยงามไปในทิศทางเดียวกนั เช่น ของท่ีระลึก ของ
ตกแตง่บา้นตา่งๆ ความสวยงามก็ถือเป็นการใชส้อยและความสวยงามจะเป็นตวัตดัสินใหผู้บ้รโิภค
ซือ้ผลิตภณัฑ ์

8.5.1.3 ความสะดวกสบายในการใช้งาน (Ergonomics) การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ท่ีดีต้องค านึงถึงขนาด สัดส่วน ความเหมาะสมกับการใช้งาน ระหว่างผู้ใช้กับตัว
ผลิตภณัฑ ์เพ่ือใหเ้กิดความรูส้ึกท่ีดีและสะดวกสบายในดา้นรา่งกายและจิตใจ เช่น การออกแบบ
เกา้อีถ้า้ใชข้นาดสดัส่วนท่ีไม่รบักับสรีระรา่งกายผูใ้ชง้านจะท าใหเ้กิดปัญหาตอ่ผูใ้ชท้ั้งในระยะสัน้
และระยะยาวอาจเกิดการปวดหลังได้ ผ้าม่านขนาดจะต้องสอดคล้องกับขนาดของหน้าต่าง
มาตรฐานทั่วไปหมอนอิงตามทอ้งตลาดทั่วไปจะมีขนาดท่ีเป็นมาตรฐานขายอยู่หลายขนาด เพื่อให้
ผูบ้รโิภคเลือกซือ้น าไปใชง้านไดเ้หมาะสม 

8.5.1.4 ความแข็งแรงทนทาน (Construction) การออกแบบผลิตภัณฑ์
จะตอ้งค านึงถึงโครงสรา้งท่ีเหมาะสมกบัการน าไปใชง้าน โครงสรา้ง ของวสัด ุขนาด แรงกระท าใน
รูปแบบต่างๆ จากการใชง้าน เช่น ผลิตภัณฑข์องตกแต่งบา้น เช่น แจกัน หมอนอิง โคมไฟ ฯลฯ 
ตอ้งรูจ้กัการเลือกใชว้สัด ุเพราะวสัดบุางตวัมีความแข็งแรงแต่ขาดความสวยงาม นกัออกแบบจึง
ตอ้งรูจ้กัผสมผสานวสัดอุอกแบบใหก้ลมกลืนกบัวตัถุประสงคข์องการใชง้าน และจะตอ้งค านึงถึง
ความประหยดัควบคูก่นัไปดว้ย 

8.5.1.5 ราคา (Cost) ขั้นตอนก่อนท่ีจะเริ่มด าเนินการออกแบบผลิตภัณฑ์
ใดๆนัน้ จะตอ้งท าการก าหนดกลุ่มเปา้หมายก่อนวา่ผลิตภณัฑท่ี์จะออกแบบนัน้ กลุม่เปา้หมายเป็น
ใครท่ีจะมาใช้ผลิตภัณฑ์ชิน้นี ้กลุ่มเป้าหมายมีอาชีพอะไร ฐานะอย่างไร จะเป็นตวัช่วยในการ
ประมาณราคาขายไดเ้หมาะสมและใกลเ้คียง อีกส่วนหนึ่งมาจากการเลือกชนิดวสัด ุกรรมวิธีการ
ผลิต ถา้ประมาณราคาสูงกว่าท่ีก าหนด นกัออกแบบจะตอ้งมีการปรบัเปล่ียนองคป์ระกอบต่างๆ
เพ่ือลดตน้ทนุโดยท่ีคณุคา่ของผลิตภณัฑน์ัน้ๆยงัคงเดมิ 
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8.5.1.6 วัสดุ ( Materials) การเลือกวัสดุมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
จะตอ้งใช้วัสดุท่ีมีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงคข์องการใช้งาน วัสดุท่ีมีความมันวาวในการ
สะทอ้นแสงและความรอ้น วสัดทุนกรดด่าง ไม่ล่ืน วสัดท่ีุดูนุ่มไม่ระคายเคืองผิวท าใหรู้ส้ึกใชแ้ลว้
สบายกายและจะตอ้งพิจารณาถึงความง่ายในการดูแลรกัษา มีความรวดเร็วในการผลิต รวมทั้ง
ผูอ้อกแบบจะตอ้งมีจิตสานึกในการคิดถึงการน ากลบัมาใชใ้หม่ไดอี้กเป็นการพิทกัษ์สิ่งแวดลอ้ม
เช่น เกา้อีพ้ลาสติกท่ีมีขายในทอ้งตลาด การออกแบบใหจ้ดัเก็บโดยไม่เสียพื ้นท่ีโดยการวางซอ้นๆ
กนั เม่ือใชง้านมากอายก็ุท าใหป้รบัใชใ้หมไ่ดต้ามกรรมวิธี  

8.5.1.7 กรรมวิธีการผลิต (Production) ผลิตภัณฑท์ุกชนิดควรออกแบบให้
สามารถผลิตได้ง่าย รวดเร็ว และประหยัดวัสดุ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ หากกรณีท่ีตอ้งให้
สอดคล้องกรรมวิธีการผลิตในระบบอุตสาหกรรม หรือระบบการท าด้วยมือ ซึ่งค่าใช้จ่ายและ
กระบวนการทัง้สองอยา่งนีจ้ะแตกตา่งกนั ขึน้อยู่กบัความตอ้งการของตลาด กรรมวิธีการผลิตแบบ
ระบบอตุสาหกรรมผลิตไดม้าตรฐานราคาถูกเพราะผลิตจ านวนมาก แตถ่า้เป็นระบบผลิตดว้ยมือ 
เช่น งานหัตถกรรม งานฝีมือจากชุมชน ต้องใช้เวลาในการผลิตนาน ราคาสูง แต่คุณค่าของ
ผลิตภณัฑแ์ตกตา่งกบัผลิตภณัฑร์ะบบอตุสาหกรรม 

8.5.1.8 การบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม (Maintenance) การออกแบผลิตภณัฑ์
จะตอ้งค านึงถึงการใชง้านแลว้ สิ่งท่ีตามมาคือการบ ารุงรกัษาเพ่ือใหผ้ลิตภัณฑน์ั้นๆอยู่ใชง้านได้
นานต่อไป การเลือกวสัดท่ีุเหมาะสมในการใชง้านก็เป็นอีกหนึ่งตวัเลือกในการต่ออายุการใชง้าน 
เช่น ม่านปรบัแสงท่ีใช้วัสดุสังเคราะห์จะสามารถดูแลรักษาไดง้่ายแต่จะทา ให้รูส้ึกไม่นุ่มนวล
กลมกลืนกับบา้นพักอาศยั จะใชง้านไดเ้หมาะสมกับหน่วยงานบริษัทไดดี้กว่า ส่วนผา้ม่านหรือ
ผลิตภัณฑท่ี์ใชต้กแต่งบา้นท่ีเป็นสิ่งทอควรเลือกสิ่งทอใหส้ามารถดแูลรกัษาความสะอาด ไดง้่าย
ทุ่นแรงในการดแูลระหว่างผา้ฝ้ายกับผา้ใยสงัเคราะห ์ผา้ฝ้ายจะมีคณุสมบตัิเก็บกักฝุ่ นละอองได้
ดีกวา่ผา้ใยสงัเคราะห ์

8.6 แนวความคิดในการตกแต่งบ้าน 
ในสังคมปัจจุบันมนุษยต์อ้งต่อสู้ดน้รนและประสบปัญหานานับประการเพ่ือการ

ด ารงชีวิต โดยสิ่งเหล่านีจ้ะมีผลใหอ้ารมณ์เคร่งเครียดอยู่เสมอ สิ่งส าคญัท่ีจะช่วยใหผ้่อนคลาย
ปัญหาได ้คือ การพกัผ่อนอยูก่บับา้น ท่ีมีการตกแตง่ภายในตอบสนองความตอ้งการดา้นประโยชน์
ใช้สอย ความงามและรสนิยมตามท่ีตอ้งการในการผ่อนคลายทางร่างกายและจิตใจ ลักษณะ
รูปแบบการตกแตง่ปัจจบุนัไดร้บัอิทธิพลจากตา่งประเทศเป็นสว่นใหญ่รวมทัง้พฤติกรรมการใชชี้วิต
ก็จะเปล่ียนไปดว้ย โดยเฉพาะสงัคมในเมืองใหญ่ท่ีมีผูค้นมาท างานภายในอาคารตา่งๆท่ีมีรูปแบบ
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ทันสมัย มีระบบการทางาน การตกแต่งภายในท่ีดูทันสมัยไม่ว่าจะเป็นอาคารส านักงานสโมสร 
หา้งสรรพสินคา้ โรงแรม รา้นอาหาร ท่ีอยู่อาศัย ฯลฯ การตกแต่งภายในมี ความส าคัญต่อการ
สรา้งสรรครู์ปแบบ เพ่ือตอบสนองสิ่งแวดลอ้มใหส้มัพนัธก์นัอย่างกลมกลืนในการออกแบบตกแตง่
ภายในนัน้ จ  าเป็นจะตอ้งมีแนวทางหลกัและทฤษฎีเขา้มาเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหเ้กิดรูปแบบท่ีสมบูรณ์
แบบตามความตอ้งการของผูอ้ยู่อาศยั การตกแต่งภายในสังคมปัจจุบนัมีหลากหลายเน่ืองจาก
สงัคมความเป็นอยูภ่าวะเศรษฐกิจ อิทธิพลจากประเทศตะวนัตก และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี 
สง่ผลใหมี้รูปแบบการตกแตง่ภายในท่ีไดร้บัความนิยม 3 สไตล ์ดงันี ้

8.6.1 สไตลค์ลาสสิค ลกัษณะตามยคุสมยัในอดีตเป็นการตกแตง่โดยผสมผสาน
ความงามใน ยุคอดีต เช่น กรีก โรมนั อียิปต ์หลยุส ์อนัแสดงถึงลกัษณะความหรูหรา มีรสนิยมใน
การเลือกกลุ่มสี และวัสดุตกแต่ง การประดับดว้ยบัวท่ีมีลวดลายวิจิตร ลวดลายแกะสลัก หรือ
ลวดลายธรรมชาตอินั ออ่นชอ้ย หนา้ตา่งตกแตง่ลายลายลกูฟัก พืน้ ปพูรมเลน่ลายในแนวเดียวกนั
เฟอรน์ิเจอร ์ใชรู้ปแบบของยุคอดีต แต่ลดลวดลายความละเอียดลง เฟอรน์ิเจอรต์กแต่งอ่ืนๆ ก็มี
ส่วนส าคญั เช่น หมอนอิง กรอบรูป โคมไฟ ฯลฯ ควรเลือกใชใ้ห้เขา้กับลักษณะสไตลท่ี์ตอ้งการ
โครงสรา้งในปัจจุบนัมีการใชสี้อ่อนผสมกับสีทอง เช่น สีชมพู สีทอง สีเหลือง สีทอง สีเขียวอ่อนสี
ทอง เพ่ือใหแ้สดงรสนิยมของผูอ้ยู่อาศยั และเพิ่มความสว่าง ความสะอาดน่าอยู่ แสงสว่างท่ีใชใ้น
สไตลนี์น้ิยมใชไ้ฟสีเหลืองเนน้พืน้ ท่ี ใชส้อยเฉพาะจดุ เป็นการคลมุโทนสีและสรา้งบรรยากาศ 

8.6.2 สไตลร์ว่มสมยั ลกัษณะผสมผสานรว่มสมยัเป็นการตกแตง่โดยไม่มีเกณฑ์
ท่ีแน่นอน เน่ืองจากเป็นการผสมผสานระหว่างเฟอรน์ิเจอรข์องเก่าและของใหม่ หรือรูปแบบ
คลาสสิกเขา้กบั รูปแบบสมยัใหม่ เช่น ปัจจบุนันิยมใชว้สัดตุกแตง่จากประเทศจีน ประเทศอินเดีย
และประเทศทางตะวนัตก (สไตลห์ลยุส)์ มาผสมผสานกบัรูปทรงสมยัใหม่ หรือใชรู้ปทรงคลาสสิก
การตกแต่งเก้าอี ้ สไตล์ต่างแต่เปล่ียนผ้าบุเป็นแบบสมัยใหม่ โครงสีจะมีลักษณะหลากหลาย
ผสมผสานกนัในกลุ่ม โทนสีรอ้น และเนน้สีตรงกนัขา้ม แสงสว่างมีทงั ้สีขาวและสีเหลืองขึ ้น อยู่กบั
การใช้งานประโยชน์ใช้สอยและรสนิยมของผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก เฟอรน์ิเจอรต์กแต่งท่ีจะให้ได้
บรรยากาศของสไตลร์่วมสมัย เช่น โคมไฟ รูปภาพ หมอนอิง พรม จะช่วยใหก้ารตกแต่งสไตลนี์ ้
ชดัเจนขึน้ 

8.6.3 สไตลส์มัยใหม่ เป็นการตกแต่งภายในลักษณะสมัยใหม่ เป็นการน าเอา
เทคโนโลยีทางวัสดุตกแต่งมาใช้ประกอบในการตกแต่ง ส่วนรูปแบบจะเน้นเรียบง่ายไม่มี
รายละเอียด เนน้ตวั เทคโนโลยี เช่น โลหะ พลาสติก กระจก สแตนเลส รูปแบบตกแตง่จะนิยมเปิด
โล่งใชเ้ฟอรน์ิเจอรเ์ป็นตวัแบง่พืน้ท่ีใชส้อยตา่งๆ รูปแบบเฟอรน์ิเจอรจ์ะนิยมรูปแบบทนัสมยัจากนกั
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ออกแบบตา่งประเทศท่ีมีช่ือเสียง โครงสรา้งสีท่ีใชจ้ะนิยมสีโดยรวมและเนน้สีเฉพาะจดุ เช่น สีขาว
ด า สีแดงด า เป็นต้น แสงสว่างนิยมแสงสีขาวให้สว่างโดยทั่ วและแสงไฟจากโคมไฟท่ีมีการ
ออกแบบใหเ้ขา้กบัชดุ เฟอรน์ิเจอร ์วสัดตุกแตง่ เช่น รูปภาพ กรอบรูป หมอนอิง พรม จะมีลกัษณะ
สีตดักนั และใชเ้สน้ รูปทรงของเรขาคณิต ของตกแตง่บา้นโดยทั่วไปตา่งมีรูปแบบสไตลค์วามนิยม
ของกลุ่มผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่ม เช่น บา้นสไตลค์ลาสสิคจะมีการตกแต่งภายในรวมทั้ง ของตกแต่ง
บา้นสไตลค์ลาสสิคดว้ยเพ่ือใหเ้กิดความ กลมกลืนกนัไม่วา่จะเป็นรูปทรง หรือสีท่ีใชส้ไตลค์ลาสสิค
มีลกัษณะรูปแบบท่ีผสมผสานความงามใน ยุคอดีต เช่น สไตลห์ลุยส ์สไตลย์ุโรป มีลกัษณะของ
ความหรูหรา มีรสนิยมดว้ยการเลือกใชว้สัด ุสี ในการตกแตง่ท่ีพิถีพิถนั ประดบัลวดลายวิจิตรและ
สลกัลวดลายธรรมชาติอนัอ่อนชอ้ย หนา้ตา่งประตมีู ลายลกูฟัก พื ้น ปพูรม เป็นตน้ สไตลร์ว่มสมยั
เป็นการตกแตง่ภายใน และของตกแตง่ท่ีไม่มีกฎเกณฑ ์ตายตวั เน่ืองจากเป็นการผสมผสานปแบบ
หลายๆอย่างเข้าดว้ยกัน แล้วแต่ผู้อาศัยใช้งาน อาจเป็นการผสมผสานรูปแบบระหว่างสไตล์
คลาสสิคกบัสไตลส์มยัใหม่ การตกแตง่แบบนีส้ามารถเลือกใชข้องตกแต่งไดห้ลากหลาย แต่ตอ้ง
ยึดหลกัความสอดคลอ้งของรูปทรงหรือสีสนัอย่างใดอย่างหนึ่ง ส่วนโทนสีมีเนน้ท่ีความอ่อนหวาน 
และดูอบอุ่น ส่วนการตกแต่งภายในสมัยใหม่มีลักษณะเรียบง่ายเครื่ องเรือนรูปทรงง่ายๆ เช่น 
รูปทรงเรขาคณิต ไม่มีรายละเอียดของลวดลายหรือมีนอ้ยมาก ส่วนใหญ่ จะเนน้รูปทรง และสีของ
วสัด ุเชน่โลหะ สีท่ีใชจ้ะเป็นสีท่ีชดัเจน ขาวด า แดงขาว เป็นตน้ 

8.7 แนวความคิดในการออกแบบระบบแสงสว่างเพื่อการตกแต่งภายใน 
แสงสว่างเป็นส่วนส าคญัในการสรา้งบรรยากาศ เพราะแสงสว่างเป็นสิ่งท่ีสามารถ

เนน้ใหเ้ห็นความงามของตกแตง่บา้นและเครื่องเรือนใหด้เูดน่ขึน้ แสงจากดวงอาทิตยเ์ป็นแสงสวา่ง
ท่ีส าคัญในตอนกลางวัน เรียกแสงสว่างชนิดนี ้ว่าแสงสว่างตามธรรมชาติ แสงสว่างเพิ่มเติม
นอกจากแสงสวา่งตามธรรมชาติ แสงสวา่งจากไฟฟ้าจงึเขา้มามีบทบาทส าคญั เพ่ือใหห้รือเพิ่มแสง
สว่างภายในบา้น การคิดประดิษฐ์ดวงโคมรูปแบบต่าง ๆ จึงมีการปรบัปรุงเปล่ียนแปลงอยู่เรื่อยๆ
เพราะดวงโคมเริ่มมีบทบาทในการเป็นของประดบัตกแต่งบา้น นักออกแบบจึงคานึงถึงจุดท่ีจะ
ติดตัง้และประโยชนท่ี์ไดร้บัจากดวงโคมตามความจาเป็นในแต่ละจดุดวงโคมท่ีเหมาะสมจึงสรา้ง
ความงดงามใหบ้รรยากาศท่ีน่ารื่นรมยแ์ละเกิดประโยชนส์  าหรบัผูอ้ยูอ่าศยั (เลอสม สถาปิตานนท,์ 
2539) การจดัแสงสวา่งเพื่อการตกแตง่ แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

8.7.1. แสงสว่างท่ีเกิดจากธรรมชาติ (Natural Light) เป็นส่วนหนึ่งในการจัด
ตกแตง่ท่ีส าคญัยิ่งเพราะแสงจากธรรมชาตินีใ้หแ้สงท่ีนุ่มนวลและไมมี่ผลตอ่การเปล่ียนแปลงสีของ
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วสัดุตกแต่ง ขอ้เสียของแสงชนิดนี ้ คือ ยากแก่การควบคุม เพราะบางโอกาสไม่ใหแ้สงเลย เช่น 
เวลากลางคืน หรือใหแ้สงนอ้ยกวา่ปกตเิวลาท่ีอากาศไมส่ดใส (ภทัรวดี โภคสวสัดิ,์ 2555) 

8.7.2. แสงสว่างท่ีเกิดจากพลังงานหรือแสงไฟฟ้า หรือเรียกว่า แสงประดิษฐ์ 
(Artificial Light) เป็นแสงท่ีสามารถใชไ้ดโ้ดยตรงจากหลอดไฟหรือดวงโคม ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมกัน
มากมีผลิตภณัฑท์างดา้นนีเ้กิดขึน้ มากมายและสามารถใหแ้สงไดต้ามความตอ้งการ ซึ่งวิธีการให้
แสงสวา่งในสว่นตา่งๆของหอ้งสามารถอธิบายไดด้งันี ้

8.7.2.1 การใหแ้สงสว่างทั่วไป (General Lighting) การจดัดวงโคมจะจดัให้
สมดลุกบัดา้นตา่งๆของหอ้ง 

8.7.2.2 การให้แสงสว่างเฉพาะท่ีทั่วไป (Localized General Lighting) คือ
การจดัตัง้ดวงโคมเฉพาะท่ีโดยเทียบกับบริเวณท่ีทางานเพ่ือใหไ้ดป้ระโยชนส์ูงสุด จึงป้องกันการ
เกิดเงา และการปอ้งกนัการสะทอ้นแสงเขา้ตามากเกินไป 

8.7.2.3 การให้แสงสว่างเฉพาะท่ี (Local Lighting) คือการจัดแสงสว่าง
เฉพาะจดุส าหรบับรเิวณแคบๆ ซึ่งการใหแ้สงสวา่งจะตอ้งใหโ้คมอยูใ่กล้ๆ กบังาน 

8.7.2.4 การให้แสงสว่างเสริม (Supplementary Lighting) คือการให้แสง
สวา่งแบบผสมทัง้สามแบบ ทัง้นีจ้ะตอ้งค านงึถึงความเหมาะสมสาหรบัหอ้งนัน้ๆดว้ย 

8.7.2.5 ดวงโคมชนิดกึ่งกระจายแสงขึน้ (Semi-direct Luminaire) ปริมาณ
แสงสว่างส่วนใหญ่ประมาณ 60 - 90 เปอรเ์ซ็นต ์จากดวงโคมชนิดนีจ้ะกระจายแสงขึน้สู่เพดาน
และปล่อยใหแ้สงท่ีเหลือกระจายพืน้ เพดานจึงท าหนา้ท่ีคลา้ยแหล่งกาเนิดแสงแผ่นใหญ่แผ่นหนึ่ง 
ซึ่งจะสะทอ้นแสงลงสูเ่บือ้งลา่ง ดงันัน้ความสามารถในการสะทอ้นแสงของเพดานจะสงูมาก 

8.7.2.6 ดวงโคมชนิดกระจายแสงขึน้ (Indirect Luminaire) ปริมาณแสงจาก
ดวงโคมเกือบทัง้หมดประมาณ 90 - 100 เปอรเ์ซ็นต ์จะกระจายแสงขึน้สู่เพดานและส่วนบนของ
ผนงัและจึงสะทอ้นสู่พืน้งานความจา้ทั่วบริเวณหอ้งจะดสูม ่าเสมอจนเกือบเท่ากันหมดถา้ระยะท่ี
หอ้ยดวงโคมจากเพดานมีคา่มากเพียงพอ (พิบลูย ์ดษิฐอดุม, 2537) 

8.8 แรงจูงใจในการซือ้ของผู้บริโภค 
การท่ีผู้บริโภคหรือกิจกรรมธุรกิจจะมีการซื ้อผลิตภัณฑ์ใดๆ จะต้องมีเหตุหรือ

แรงจูงใจ ซึ่งผู้ออกแบบจะตอ้งคน้หาแรงจูงใจของลูกคา้และน าสิ่งเหล่านีใ้นการเสนอขายและ
รักษาความสัมพันธ์ของลูกค้าให้เป็นระยะเวลานานเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ซื ้อ  
ผู้ประกอบสามารถเพิ่มยอดรายได้โดยเสนอสินค้าและบริการให้กับลูกค้าท่ีมีการน าปัจจัย  
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ในเรื่องของแรงจูงใจเขา้ไปเก่ียวขอ้ง (Businessmanagementideas.com, 2017) โดยแรงจูงใจท่ี
ส าคญัในการตดัสินใจซือ้สินคา้หรือบริการท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

1) ความสะดวกสบายในการซือ้สินคา้หรือใชบ้รกิาร (Handiness)   
2) การใชง้านของตวัสินคา้ (Efficiency in Operation or Use) 
3) สามารถใชป้ระโยชนไ์ดห้ลายๆทาง (Dependability in Use) 
4) สินคา้ท่ีมีบรกิารมีคณุภาพท่ีมีคณุภาพ (Reliability of Auxiliary Services) 
5) สามารถเพิ่มรายได ้(Enhancement of Earning)  
6) ความคงทนถาวร (Durability)  

8.9 พฤตกิรรมการซือ้ของผู้บริโภค  
พฤติกรรมการซือ้ของผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในขัน้สุดทา้ยท่ีซือ้

สินคา้และบริการเพ่ือกินหรือใชเ้อง หรือเพ่ือกินหรือใชภ้ายในครวัเรือน ผูบ้ริโภคทุกคนท่ีซือ้สินคา้
และบริการไปเพ่ือวตัถปุระสงคเ์ชน่วา่นีร้วมกนัเรียกวา่ “ตลาดผูบ้รโิภค” ผูบ้รโิภคทั่วโลกนัน้ มีความ
แตกต่างกันในลกัษณะประชากรอยู่หลายประเด็น เช่น ในเรื่องของอายุ รายได ้ระดบัการศึกษา 
ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี ค่านิยม และรสนิยม เป็นตน้ ท าใหพ้ฤติกรรมการกินการใช ้การซือ้ 
และความรูส้ึกนึกคิดของผูบ้รโิภคตอ่ผลิตภณัฑแ์ตกตา่งกันออกไป ท าใหมี้การซือ้การบรโิภคสินคา้
และบริการหลายๆชนิดท่ีแตกต่างกันออกไป นอกจากลกัษณะประชากรดงักล่าวแลว้ ยงัมีปัจจยั
อ่ืนๆอีกท่ีท าใหมี้การบรโิภคแตกตา่งกนั 

8.9.1 ปัจจยัทางวฒันธรรม (Cultural Factors) เป็นปัจจยัท่ีอิทธิพลออกท่ีกระทบ
ตอ่พฤติกรรมของผูบ้รโิภคไดก้วา้งขวางท่ีสดุ ลกึล า้ท่ีสดุ ซึ่งแบง่ยอ่ยออกเป็นวฒันธรรมหลกั (Core 
Culture) แลว้ก็อนวุฒันธรรม (Subculture) และชัน้ทางสงัคม (Social Class) 

8.9.1.1 วฒันธรรมหลกั เป็นสิ่งท่ีมีอยู่ในทุกกลุ่มหรือในทุกสงัคมของมนุษย ์
และเป็นตวัก่อใหเ้กิดค่านิยม การรบัรู ้ความอยากได ้ไปจนถึงพฤติกรรมของมนุษย ์สิ่งเหล่านีเ้ม่ือ
เกิดขึน้แลว้ก็ถ่ายทอดใหแ้ก่กันและกันมา และดว้ยเหตุท่ีแต่ละสังคมก็มีวฒันธรรมหลักเป็นของ
ตนเอง ผลก็คือพฤตกิรรมการซือ้ของมนษุยใ์นแตล่ะสงัคมก็จะผิดแผกแตกตา่งกันไป 

8.9.1.2 อนวุฒันธรรม หมายถึง วฒันธรรมของคนกลุ่มย่อยท่ีรวมกันเขา้เป็น
สงัคมกลุม่ใหญ่ จ าแนกอนวุฒันธรรมออกเป็น 4 ลกัษณะ คือ 

1) อนวุฒันธรรมทางเชือ้ชาต ิ(Ethnic Subculture)  
2) อนวุฒันธรรมตามทอ้งถ่ิน (Regional Subculture)  
3) อนวุฒันธรรมทางอาย ุ(Age Subculture)  
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4) อนวุฒันธรรมทางอาชีพ (Occupational Subculture) 
8.9.1.3 ชนชั้นทางสังคม หมายถึง คนจ านวนหนึ่ ง ท่ี มี รายได้ อาชีพ 

การศึกษา หรือชาติตระกูลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเหมือนกัน ซึ่งชนชัน้ทางสังคมของ
ผูบ้รโิภคท่ีอยูใ่นสงัคมเม่ือแบง่ออกแลว้จะมีลกัษณะดงันี ้

1) ผูบ้รโิภคท่ีอยูใ่นชัน้เดียวกนัมีแนวโนม้ท่ีจะมีพฤตกิรรมเหมือนกนั 
2) สถานภาพของผูบ้ริโภคจะสูงหรือต ่า ส่วนหนึ่งขึน้อยู่กับว่าจะถูกจัด

กลุม่อยูใ่นชัน้ทางสงัคมระดบัใด 
3) ชัน้ทางสงัคมของผูบ้รโิภคถกูจดักลุ่มและล าดบัความสงูต ่าโดยตวัแปร

หลายตวั เชน่ อาชีพ รายได ้ความมั่งคั่งร  ่ารวย การศกึษา และคา่นิยม เป็นตน้ 
4) บคุคลอาจมีการเคล่ือนไหลจากชัน้ทางสงัคมชัน้หนึ่งหนึ่งไปยงัชัน้อ่ืนๆ

ได ้ทัง้เล่ือนขึน้และเล่ือนลง 
8.9.2 ปัจจัยทางสังคม (Social Factors) ปัจจัยทางสังคมท่ีส่งอิทธิพลต่อ

กระบวนการตดัสินใจของผูบ้รโิภคมีมากมาย เชน่ กลุม่อา้งอิง ครอบครวั บทบาทและสถานภาพใน
สงัคม เป็นตน้ 

8.9.2.1 กลุ่มอ้างอิง (Reference Group) กลุ่มอ้างอิงของผู้บริโภคคนใด 
หมายถึง กลุ่มบคุคลซึ่งผูบ้ริโภคคนนัน้ ยึดถือหรือไม่ยึดถือเอาเป็นแบบอย่างในการบริโภคหรือไม่
บรโิภคตาม โดยท่ีผูบ้รโิภคคนนัน้จะเป็นสมาชิกของกลุม่หรือไมก็่ได ้

8.9.2.2 ครอบครวั (Family) สมาชิกในครอบครวัหนึ่งๆประกอบดว้ยพ่อแม ่
และลกู สมาชิกแตล่ะคนในครอบครวัมีอิทธิพลอย่างส าคญัในพฤติกรรมการซือ้ของผูบ้ริโภค และ
ยงัมีผลการวิจยัท่ียืนยนัวา่ครอบครวัเป็นองคก์รซือ้ท่ีส  าคญัท่ีสดุในสงัคม 

8.9.2.3 บทบาทและสถานภาพของบุคคล (Role and Status) สถานภาพ 
หมายถึง ฐานะ ต าแหนง่หรือเกียรติยศของบคุคลท่ีปรากฏในสงัคม ส่วน บทบาท หมายถึง การท า
ตามหน้าท่ีท่ีสังคมก าหนดไว้ ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของสังคมหลายหน่วย บุคคลทุกคนย่อมมี
สถานภาพได้หลายอย่าง มากบ้างน้อยบ้าง เช่น เป็นพ่อ เป็นแม่  เป็นลูก เป็นรัฐมนตรี เป็น
นกัการเมือง เป็นปลดักระทรวง เป็นนายต ารวจ เป็นนายธนาคาร เป็นนกัศึกษา ฯลฯ สถานภาพ
เป็นสิ่งท่ีสมาชิกในสังคมหนึ่งๆก าหนดขึน้เป็นบรรทัดฐานส าหรบักระจายอ านาจ หนา้ท่ี ความ
รบัผิดชอบ และสิทธิตา่งๆใหแ้ก่สมาชิก  
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8.9.3 ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งอิทธิพลต่อ
กระบวนการตดัสินใจของผูบ้รโิภคท่ีส าคญั ไดแ้ก่ อาย ุวฏัจกัรชีวิตครอบครวั อาชีพ รายได ้รูปแบบ
การด าเนินชีวิต บคุลิกภาพและมโนทศันท่ี์มีตอ่ตนเอง 

8.9.3.1 อาย ุ(Age) พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้หรือตดัสินใจบริโภคของบคุคล
ย่อมแปรเปล่ียนไปตามระยะเวลาท่ียังมีชีวิตอยู่ ขณะอยู่ในวัยทารกหรือวยัเด็ก พ่อแม่จะเป็นผู้
ตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑม์าใหบ้ริโภคเกือบทัง้หมด เม่ืออยู่ในวยัรุ่นบุคคลจะตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์
ดว้นตนเองในบางอย่าง โดยเฉพาะเม่ืออยู่ลับหลังพ่อแม่เขา้สู่วัยผูใ้หญ่มีรายไดเ้ป็นของตนเอง 
อ านาจในการตดัสินใจซือ้จะมีมากท่ีสดุ ตอ่เม่ือเขา้สู่วยัชรา ความคิดเห็นจากบคุคลอ่ืนๆ เชน่ ญาติ
พ่ีนอ้ง บตุรหลาน จะหวนกลบัเขา้มาอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้อีกครัง้ 

8.9.3.2 วฏัจักรชีวิตครอบครวั (Family Life Cycle) หมายถึง รอบแห่งชีวิต
ครอบครวั นบัตัง้แต่การเริ่มตน้ชีวิตครอบครวัไปจบลงท่ีการสิน้สดุชีวิตครอบครวั แตล่ะช่วงของวฏั
จักรชีวิตครอบครวัผูบ้ริโภคจะมีรูปแบบและพฤติกรรมการซือ้ท่ีแตกต่างกันออกไป วัฏจักรชีวิต
ครอบครวัของบคุคลแบง่ออกเป็น 5 ขัน้ตอนใหญ่ๆ คือ 

1) ระยะท่ียังเป็นหนุ่มสาวและโสดแยกตวัจากบิดามารดามาอยู่อย่าง
อิสระ  

2) ระยะท่ีกา้วเขา้สูชี่วิตครอบครวั  
3) ระยะท่ีก่อก าเนิดและเลีย้งดบูตุร 
4) ระยะท่ีบตุรแยกออกไปตัง้ครอบครวัใหม่ 
5) ระยะสิน้สดุชีวิตครอบครวั 

8.9.3.3 อาชีพ (Occupation) อาชีพของบุคคลจะมีลักษณะเฉพาะบาง
ประการท่ีท าใหต้อ้งบริโภคผลิตภัณฑแ์ตกตา่งไปจากผูป้ระกอบอาชีพอ่ืนๆ เช่น นกัธุรกิจท่ีตอ้งใช้
ความคิดอยู่ตลอดเวลา หากขบัรถดว้ยตนเองอาจเกิดอบุตัิเหตไุดง้่าย ท าใหต้อ้งบริโภคบริการของ
พนกังานขับรถ พนกังานส่งเอกสารตอ้งการความคล่องตวัในการปฏิบตัิงานหากใชร้ถยนตย์่อม
บงัเกิดความลา่ชา้เพราะการจราจรตดิขดั จงึตอ้งบรโิภครถจกัรยานยนต ์เป็นตน้ 

8.9.3.4 รายได้ส่วนบุคคล (Personal Income) รายได้ส่วนบุคคลของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลตอ่กระบวนการตดัสินใจซือ้หรือไม่ซือ้ ไดแ้ก่ รายไดส้่วนบคุคลท่ีถกูหกัภาษีแลว้ 
(Disposable income) หลงัจากถกูหกัภาษี ผูบ้ริโภคจะน าเอารายไดส้ว่นหนึ่งไปเก็บออมไวแ้ละอีก
สว่นหนึ่งไปซือ้ผลิตภณัฑอ์นัจ าเป็นแก่การครองชีพเรียกวา่ Disposable income และรายไดส้ว่นนี ้
น่ีเองท่ีผูบ้รโิภคจะน าไปซือ้สินคา้ประเภทฟุ่ มเฟือย 
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8.9.3.5 รูปแบบการด าเนินชีวิต (Life Styles) รูปแบบการด าเนินชีวิตของ
บคุคลใด หมายถึง พฤติกรรมการใชชี้วิต ใชเ้งิน และใชเ้วลา ของบคุคลคนนัน้ ซึ่งแสดงออกมาให้
ปรากฏซ า้ๆกัน ในส่ีมิติต่อไปนี ้คือ มิติทางดา้นลกัษณะประชากรท่ีประกอบกันเขา้เป็นตวัคนคน
นัน้ (Demographics) กิจกรรมท่ีเขาเขา้ไปมีส่วนร่วม (Activities) ความสนใจท่ีเขามีต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง (Interest) และความคิดเห็นท่ีเขามีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Opinion) มิติทัง้ 3 อย่างนี ้นิยมรียกว่า 
AIO Demographics 

8.9.4 ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา (Psychological Factors) ท่ีส่งอิทธิพลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภคไดแ้ก่ การจูงใจ (Motivation) การรบัรู ้(Perception) การ
เรียนรู ้(Learning) ความเช่ือและทศันคต ิ(Beliefs and Attitudes) 

8.9.4.1 การจูงใจ โดยทั่วไป หมายถึง การชกัน าหรือการเกลีย้กล่อมเพ่ือให้
บคุคลเห็นคลอ้ยตาม สิ่งท่ีใชช้กัน าหรือเกลีย้กล่อมเรียกว่าแรงจงูใจ (Motive) ซึ่งหมายถึงพลงัท่ีมี
อยู่ในตวับคุคลแลว้ และพรอ้มท่ีจะกระตุน้หรือชีท้างใหบ้คุคลกระท าการอย่างใดอยา่งหนึ่ง เพ่ือให้
บรรลเุปา้หมายของบคุคลนัน้ 

8.9.4.2 การรบัรู ้หมายถึง กระบวนการท่ีบคุคลเลือกรบัเอาสารสนเทศหรือสิ่ง
เรา้เข้ามาจัดระเบียบและท าความเข้าใจ โดยอาศัยประสบการณ์เป็นเครื่องมือ จากนั้นจึงมี
ปฏิกิริยาตอบสนอง การท่ีผูบ้รโิภคสองคนไดร้บัสิ่งเรา้อย่างเดียวกนั และตกอยู่ภายใตส้ถานการณ์
เดียวกนั แตมี่ปฏิกิริยาตอบสนองแตกตา่งกนั เป็นเพราะการรบัรูน่ี้เอง นกัการตลาดพึงเขา้ใจว่าใน
ชีวิตประจ าวนัของผูบ้ริโภคจะตกอยู่ท่ามกลางสิ่งเรา้มากมาย และผูบ้ริโภคสามารถจะเลือกรบัได ้
สามารถจะบิดเบือนได ้และสามารถท่ีจะเลือกจดจ าเอาไวไ้ด ้การส่งสิ่งเรา้ออกไป จึงตอ้งโดดเด่น 
ชดัเจน และจดจ าไดง้่าย จงึจะท าใหผู้บ้รโิภคมีปฏิกิรยิาตอบสนองไปในทางท่ีประสงค ์

8.9.4.3 การเรียนรู ้หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอันเป็นผลมาจาก
การไดมี้ประสบการณ์ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้มผูบ้ริโภคหากมีประสบการณ์มาแลว้ว่า
ผลิตภณัฑใ์ดสามารถตอบสนองความตอ้งการหรือสรา้งความพอใจใหแ้ก่ความอยากไดข้องเขาได้
ดี เม่ือตกอยูใ่นภาวะท่ีความตอ้งการหรือความอยากไดอ้ย่างเดิมแสดงอิทธิพลออกมาอีก ผูบ้รโิภค
จะซือ้ผลิตภณัฑเ์ดิมไปบรโิภคอีก 

8.9.4.4 ความเช่ือและทศันคติ ความเช่ือเป็นลกัษณะท่ีแสดงถึงความรูส้ึกนึก
คิดท่ีจะเป็นไปได ้อนัเป็นจดุมุ่งหมายท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ซึ่งจะเป็นความจริงหรือไม่จริงก็ได ้ความ
เช่ือนีอ้าจเกิดจากความรู ้ความคิดเห็น หรือศรทัธา ก็ได ้และอาจมีอารมณ์ความรูส้ึก หรือความ
สะเทือนใจ เขา้มาเก่ียวขอ้งหรือไมก็่ได ้
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8.9.4.5 ความเช่ือ เป็นตวัก่อใหเ้กิดจินตภาพของผลิตภณัฑข์ึน้ในหมูผู่บ้ริโภค 
ถา้หากปรากฏว่าผูบ้ริโภคมีความเช่ือผิด ๆ เก่ียวกับผลิตภณัฑ ์ย่อมเป็นหนา้ท่ีของนกัการตลาดท่ี
จะตอ้งท าการรณรงคเ์พ่ือแกไ้ขความเช่ือใหถ้กูตอ้งดว้ยกลวิธีตา่งๆ 

8.9.4.6 ทัศนคติ หมายถึง ความคิด ความเข้าใจ ความคิดเห็น ความรูส้ึก 
และท่าทีของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการแสดงออกของบุคคลนั้น โดยอาจ
แสดงออกในทางเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยก็ได ้ทศันคติท่ีบุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนัน้ มีธรรมชาติท่ี
ค่อนขา้งเปล่ียนแปลงยาก แทนท่ีจะเปล่ียนทัศนคติ นักการตลาดจึงควรใช้วิธีปรบัข้อเสนอให้
สอดคลอ้งกบัทศันคต ิ

หากสามารถท าใหผู้บ้ริโภคมีความเช่ือว่า ผลิตภัณฑข์องตนมีคณุภาพดีเดน่กว่า
ผลิตภัณฑข์องคูแ่ข่งขนั ถา้สามารถท าใหผู้บ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีตอ่ผลิตภณัฑข์องตนได ้ผลิตภณัฑ์
นัน้ยอ่มมีจินตภาพท่ีดีอยูใ่นหวัใจของผูบ้รโิภค โอกาสท่ีผลิตภณัฑจ์ะขายไดย้อ่มมีมากดว้ย 

 

9. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
นฤดม ป่ินทอง (2549) งานวิจัยเรื่อง โคมไฟจากลายปลาบนเครื่องถ้วยสุโขทัยโดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือน าเสนอโคมไฟในรูปแบบใหม่ โดยมีแนวความคิดจากการน าเอาลายปลาบน
เครื่องถว้ยสโุขทยั ผสมผสานกบัรูปทรงอิสระ และออกแบบโคมไฟแบบลอยตวัและโคมไฟแบบติด
ผนงั น าไปใชต้กแต่งอาคารบา้นพักท่ีอยู่อาศยัใหมี้ประโยชนใ์ชส้อยสอดคลอ้งกับชีวิตและความ
ตอ้งการของคนเราในปัจจุบนัการออกแบบโคมไฟในครั้งนีเ้ป็นการน าลวดลายปลาบนเครื่องถว้ย
สโุขทยัท่ีมีในอดีต มาพฒันาเป็นลายปลาบนโคมไฟแบบลอยตวั และโคมไฟแบบติดผนงัเซรามิค 
เพ่ือเป็นการเผยแพรแ่ละรกัษารูปแบบของลายปลาบนเครื่องถว้ยสุโขทยัใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัมากขึ ้น โดย
ออกแบบให้สอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอยตามความตอ้งการของผู้บริโภคท่ีใชต้กแต่งอาคาร
บา้นเรือนแบบรว่มสมยั และเพ่ือเพิ่มทางเลือกใหแ้ก่ผูบ้รโิภคอีกทางหนึ่ง 

นรพล รามฤทธ์ิ (2550) งานวิจยัเรื่อง การออกแบบโคมไฟ ความบนัดาลใจจากรงัผึง้ โดย
มีวตัถุประสงคเ์พ่ือน าเสนอโคมไฟโดยมีแนวความคิดจากการน าเอาลกัษณะหกเหล่ียมและรงัผึง้
มาออกแบบเป็นรูปทรงของโคมไฟตั้งพืน้ โคมไฟตัง้โต๊ะ และโคมไฟหอ้ย น าไปใชใ้นการตกแต่ง
อาคารบ้านพักท่ีอยู่อาศัยเพ่ือสรา้งบรรยากาศและสามารถใช้สอยในชีวิตประจ าวันเป็นการ
ตอบสนองต่อความต้องการของคนในปัจจุบัน เป็นการน าเอาลักษณะหกเหล่ียมของรงัผึ ้งมา
ออกแบบเป็นรูปทรงของโคมไฟ โดยค านึงถึงการออกแบบท่ีมีลกัษณะรว่มสมยัซึ่งเป็นรูปแบบของ
การออกแบบและตกแตง่ท่ีเนน้ความเรียบง่ายแต่มีรสนิยมท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมในการตกแต่งอาคาร
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บา้นเรือนในปัจจุบันและในการออกแบบยังค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยความสวยงามเพ่ือให้ได้
ผลงานท่ีสามารถใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งสวยงาม 

สุพรรณ สมไทย (2550) งานวิจัยเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านโดย
แนวคิดจากวฒันธรรมชาวไทยทรงด ามี โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการพฒันาผลิตภัณฑข์องชาวไทย
ทรงดาท่ีมีอยู่เดิมใหมี้รูปแบบมากขึน้ โดยเพิ่มรูปแบบประเภทผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบา้น เช่น 
ผา้ม่านผา้ปโูต๊ะ และหมอนอิง เป็นการสรา้งมลูค่าเพิ่มใหก้บัผลิตภณัฑ ์โดยมีวิธีด  าเนินวิจยัศกึษา
ขอ้มลูเก่ียวกับวฒันธรรม ประเพณี ความเป็นอยู่ โดยเฉพาะการแตง่กายดว้ยสีด าหรือสีครามเขม้
ตกแต่งดว้ยลวดลายรูปทรงเรขาคณิต จากการปัก และการปะดว้ยไหม และผา้สีตดักัน อันเป็น
เอกลักษณ์เด่นของไทยทรงด า จึงนามาเป็นแนวคิดในการออกแบบลวดลายบนผลิตภัณฑข์อง
ตกแต่งบา้น ออกแบบผลิตภัณฑข์องตกแต่งบา้น ผลการวิจัยสรุปว่าผลิตภัณฑผ์า้ม่าน ผา้ปูโต๊ะ
และหมอนอิง มีรูปแบบท่ีเหมาะสม ควรมีหลายขนาดและหลายรูปทรงในดา้นการผลิตสามารถท า
ไดง้่าย มีความเหมาะสมในการน าไปใชต้กแตง่บา้น ควรจะออกแบบใหใ้ชไ้ดก้บัหอ้งชดุโรงแรมและ
รา้นคา้ ดา้นการตลาด สว่นใหญ่คดิวา่ขายได ้เป็นสินคา้ท่ีมีความแตกตา่งสามารถแข่งขนัในตลาด
ไดแ้ละส่วนใหญ่เลือกรูปแบบสไตลค์ลาสสิค ผลการประเมินความคิดเห็นจากผู้บริโภค พบว่า
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ เลือกรูปแบบผลิตภัณฑข์องตกแตง่บา้นสไตลค์ลาสิกมากท่ีสุด รองลงมาสไตล์
สมยัใหม ่และสไตลร์ว่มสมยั 

วิมลสิริ พัวรตันอรุณกร (2554) งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์
ตกแตง่บา้นท่ีท าจากไม ้โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์
ตกแตง่บา้นท่ีใชไ้มเ้ป็นวสัดหุลกั  โดยด าเนินการวิจยัดว้ยการศกึษาจากแนวความคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึกจากมัณฑนากรผูบ้ริหารบริษัทออกแบบ
ตกแต่งบา้น เน้นท่ีประเด็นดา้นการออกแบบ ประโยชน์ใช้สอย ราคา การขาย การส่งเสิรมการ
ตลาด และภาพลกัษณข์องรา้น ตลอดจนท าเลท่ีตัง้ของรา้น ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การ
ตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑต์กแต่งบา้นท่ีใชไ้มเ้ป็นวสัดหุลกัประกอบดว้ย ปัจจยัคณุภาพประโยชนใ์ช้
สอย ปัจจยัดา้นการออกแบบเพ่ือสะทอ้นตวัตนและทศันคต ิปัจจยัดา้นราคา ซึ่งปัจจยัท่ีไดจ้ากการ
วิเคราะหเ์หล่านีส้ามารถน าไปเป็นขอ้มูลเพ่ือประกอบการวงแผนและตดัสินใจเก่ียวกับการผลิต
ส าหรบัผูป้ระกอบการซึ่งเก่ียวกบัอตุสาหกรรมผลิตภณัฑต์กแตง่บา้นจากไม ้ 
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บทที ่3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ Qualitative Research ) และการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ควบคู่กับการสรา้งสรรคผ์ลงาน เพ่ือให้เป็นไปตาม
ความมุง่หมายของการวิจยั 3 วตัถปุระสงค ์ไดแ้ก่ 

1. ศกึษาอตัลกัษณก์ลองไทย (ภาคกลาง) 
2. ศกึษาสไตลก์ารตกแตง่บา้นท่ีไดร้บัความนิยม 
3. พฒันาตน้แบบผลิตภณัฑต์กแตง่บา้นจากอตัลกัษณก์ลองไทย 

 
โดยผูว้ิจยัก าหนดขัน้ตอนในการด าเนินการวิจยั ดงันี ้

(1) การเก็บรวบรวมขอ้มลูภาคทฤษฎี 
(2) การเก็บรวมรวมขอ้มลูภาคปฏิบตัจิากการสงัเกตการณแ์ละการสมัภาษณ ์
(3) การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
(4) การรา่งแบบตน้แบบผลิตภณัฑ ์
(5) การคดัเลือกตน้แบบผลิตภณัฑ ์
(6) การส ารวจความพงึพอใจและความคดิเห็นของผูบ้รโิภค 
(7) สรุปผลการวิจยั 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

 

ภาพประกอบ 21 ขัน้ตอนในการด าเนินการวิจยั 
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ข้ันตอนที ่1 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคทฤษฎี 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคทฤษฎีเป็นขั้นตอนของการศึกษาคน้ควา้และรวบรวม

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกแบบและการพัฒนาตน้แบบผลิตภัณฑต์กแต่งบา้นจากอัตลักษณ์
กลองไทย จากกรณีศึกษากลองภาคกลาง ซึ่งผูว้ิจัยรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ไดแ้ก่ 
เอกสารงานวิจยั เอกสารราชการ หนงัสือ บทความ วารสาร ส่ือสิ่งพิมพ ์ส่ืออินเตอรเ์น็ต และจาก
แหลง่ขอ้มลูอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ข้ันตอนที ่2 การเก็บรวมรวมข้อมูลภาคปฏิบัตจิากการสังเกตการณแ์ละการ
สัมภาษณ ์

การสังเกตการณ์ (Observation) ในขัน้ตอนการผลิตและการสรา้งสรรคก์ลองไทย 
ตลอดจนวิถีชีวิตและสภาพแวดลอ้มในชุมชน โดยใชก้ระบวนการสงัเกตแบบไม่มีส่วนรว่ม โดยใช้
วิธีการจดบนัทึกและการบนัทึกภาพเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ี วิถีชีวิต 
และขัน้ตอนในการสรา้งสรรคง์านการใชห้นงัสตัว์ในกลองไทยภาคกลาง  เพ่ือน าขอ้มูลท่ีรวบรวม
จากการสงัเกตจะเป็นขอ้มลูท่ีใชใ้นการประกอบการพิจารณารว่มกับการสมัภาษณ ์เพ่ือใชใ้นการ
วิเคราะหแ์ละสรุปขอ้มลูตอ่ไป 

การสัมภาษณ์ (Interview) ผูเ้ช่ียวชาญในประเด็นเก่ียวกับความเป็นมาของกลอง
ไทย การใช้งาน และการผลิต โดยใช้วิธีสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง โดยใช้วิธีสัมภาษณ์เป็น
รายบุคคล สุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือใชใ้นการเขียนพรรณนาเก่ียวกับ
กลองไทย โดยผูว้ิจยัศกึษาในประเดน็ดา้นรูปทรง สีสนัและลวดลาย การเลือกใชว้สัด ุวตัถดุิบ และ
เทคนิคการสรา้งสรรคผ์ลงาน เพ่ือสรุปเก่ียวกบัอตัลกัษณก์ลองไทย  

 

ข้ันตอนที ่3 การก าหนดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ ์
ผูว้ิจยัก าหนดกลุม่ผูเ้ช่ียวชาญในการสมัภาษณ ์จ านวน 2 ทา่น ไดแ้ก่ 

1) นายชิด เนียมพนัธ ์ผูใ้หญ่บา้น และเจา้ของกิจการโรงงานผลิตกลองไทย 
หมู่บา้นกลอง อ าเภอเอกราช จงัหวดัอ่างทอง ผูเ้ช่ียวชาญดา้นกลองไทย กิจการท่ีรบัมาจากรุน่พ่อ 
สืบทอดมาตัง้แตรุ่น่ปู่  และด าเนินกิจการมากวา่ 50 ปี 

2) อาจารยอ์ุทัย แก้วละเอียด ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง และ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นดนตรีไทย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นดนตรีไทย หนึ่งในศษิยเ์อกของหลวงประดษิฐ์ไพเราะ 
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2. ผู้เชี่ยวชาญในการสนทนาลักษณะกลุ่ม  
ผูว้ิจัยก าหนดกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในการสัมภาษณ์ลักษณะกลุ่ม (Focus Group)  

โดยผูเ้ช่ียวชาญประสบการณก์วา่ 10 ปีในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 4 ทา่น ไดแ้ก่ 
1) อาจารย ์ดร. อธิพชัร ์วิจิตสถิตรตัน ์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยั

ศรีนครนิทรวิโรฒ สาขาศลิปศกึษา ผูเ้ช่ียวชาญดา้นอตัลกัษณไ์ทย 
2) อาจารย ์ดร. ณัฐธิดา ธีรนาทสิน คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรี

นครนิทรวิโรฒ สาขาศลิปศกึษา ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ ์
3) อาจารย ์สืบสาย แสงวชิระภิบาล คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรี

นครนิทรวิโรฒ สาขาวิชาออกแบบทศันศลิป์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ ์
4) ผูช้่วยศาสตราจารย ์ศุภวิช อิศรางกูร ณ อยุธยา คณะศิลปกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ สาขาวิชาออกแบบส่ือสาร ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบส่ือสาร 

3. ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบประเมินแบบร่างต้นแบบผลิตภัณฑ ์
ผูว้ิจยัก าหนดกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจแบบประเมิน โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ

ออกแบบผลิตภณัฑแ์ละการวิจยั ประสบการณก์วา่ 20 ปี  จ  านวน 2 ทา่น ไดแ้ก่  
1) รองศาสตราจารย์ ดร.สิ นีนาถ เลิศไพรวัน คณะศิลปกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขานวัตกรรมการออกแบบ ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบ
ผลิตภณัฑแ์ละการวิจยั  

2) นายศภุพงศ ์สอนสงัข ์ผูอ้  านวยการฝ่ายออกแบบ บริษัทเจิดดีไซนแ์กลเลอ
รี่จ  ากัด อาจารยพ์ิเศษ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้เช่ียวชาญดา้นการออกแบบ
ผลิตภณัฑแ์ละการวิจยั  

4. ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินแบบร่างต้นแบบผลิตภัณฑ ์
ผูว้ิจยัก าหนดกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในการประเมิน โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบ 

ประสบการณก์วา่ 10 ปี จ  านวน 3 ทา่น ไดแ้ก่  
1) นางสาวพรทิพย ์ธรรมจริยาพันธุ์ ปริญญาโท ผูเ้ช่ียวชาญดา้นออกแบบ

ผลิตภณัฑ ์อาจารยพ์ิเศษ สาขาวิชาออกแบบจิวเวลรี่ คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ และอาจารยพ์ิเศษ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยั
ราชภฎั สวนสนุนัทา 
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2) นายศิรเชษฐ์ กุลวรากร ปริญญาโท ผูเ้ช่ียวชาญดา้นออกแบบผลิตภัณฑ ์
กรรมการบริษัทออกแบบอาร์ทเบอรี (Art Berry) และผู้ก่อตั้งสถานบันศิลปะอารต์ิวเตอร ์(Art 
Tutor) 

3) นายณัฐ พิริยพล ปริญญาตรี  ผู้เช่ียวชาญด้านออกแบบทัศนศิลป์  
นกัออกแบบอาวโุส บริษัท ศรีจันทร ์สหโอสถ จ ากัด RKD Retail บริษัท ยนูิลีเวอร ์และ บริษัท ทรู 
คอเปอเรชั่น 

 5.ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นต่อ

ตน้แบบผลิตภัณฑต์กแตง่บา้นจากอตัลกัษณก์ลองไทย เป็นผูบ้ริโภคท่ีมีฐานรายไดส้งู จ  านวน 60 
คน โดยเจาะจงชว่งอาย ุ30 ปีขึน้ไป  
 

ข้ันตอนที ่4 การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

1. การสนทนาลักษณะกลุ่ม (Focus Group) 
ในการคดักรองอตัลกัษณ์โดยผูเ้ช่ียวชาญ ผูว้ิจัยใชก้ารสัมภาษณ์ลักษณะกลุ่ม 

(Focus Group) โดยผูว้ิจยัเขา้ร่วมกับผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 4 ท่าน ซึ่ง ผูว้ิจยัน าขอ้มูลต่างๆทัง้จาก
การรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัอตัลกัษณภ์าคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิเขา้สู่กระบวนการวิเคราะห ์เรียบ
เรียงขอ้มูล และน าเสนอดว้ยการบรรยายพรรณนาเชิงวิเคราะหเ์นือ้หา (Descriptive Research) 
ซึ่งใชเ้กณฑใ์นการวิเคราะห ์4 ดา้น ไดแ้ก่  

1 (สมบตัขิองกลองในดา้นองคป์ระกอบศลิป์การวิเคราะหค์ณุ  
2 (การวิเคราะหค์ณุสมบตัขิองกลองในดา้น วสัด ุ

3 (การวิเคราะหค์ณุสมบตัขิองกลองในดา้นเทคนิคการสรา้งสรรคผ์ลงาน  
4 (การวิเคราะหค์ณุสมบตัขิองกลองในดา้นความเช่ือ  

2. การตรวจแบบประเมินแบบร่างต้นแบบผลิตภัณฑ ์
ในการประเมินตน้แบบผลิตภัณฑ ์ผูว้ิจัยด าเนินการสรา้งแบบประเมิน โดย

จากนัน้จึงน าเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความถกูตอ้งและประสิทธิภาพในการวดัผล แลว้
จึงปรบัปรุงแบบประเมินตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ จนกระทั่งไดม้าซึ่งแบบประเมินตน้แบบ
ผลิตภณัฑต์กแตง่บา้นจากอตัลกัษณก์ลองไทย โดยมี 4 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1 ค  าชีแ้จงเก่ียวกบัแบบประเมิน 
สว่นท่ี 2 ขอ้มลูสว่นตวัของผูต้รวจแบบประเมิน 
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สว่นท่ี 3 แบบประเมินแบบรา่งตน้แบบผลิตภณัฑl์ 
สว่นท่ี 4 แบบรา่งตน้แบบผลิตภณัฑ ์

 

3. การประเมินแบบร่างต้นแบบผลิตภัณฑต์กแต่งบ้านจากอัตลักษณ์กลอง
ไทย 

ผูว้ิจัยสรา้งแบบประเมินแบบร่างตน้แบบผลิตภัณฑต์กแต่งบา้นจากอตัลักษณ์
กลองไทย ซึ่งประกอบดว้ย 2 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1 ขอ้มลูเก่ียวกบัผูเ้ช่ียวชาญ 
สว่นท่ี 2 ขอ้มลูเก่ียวกบังานวิจยั 
สว่นท่ี 3 การประเมินตน้แบบผลิตภณัฑ ์

โดยแบบประเมินแบบรา่งตน้แบบผลิตภณัฑนี์ ้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหผู้เ้ช่ียวชาญ
คดัเลือกตน้แบบท่ีมีศกัยภาพสงูสดุ ท่ีจะสามารถพฒันาไปสู่การผลิตตน้แบบผลิตภณัฑ ์โดยผูว้ิจยั
ก าหนดประเดน็ในการประเมิน ดงันี ้ 

ประเดน็ท่ีหนึ่ง การถ่ายทอดอตัลกัษณก์ลองไทย 
ประเดน็ท่ีสอง ความสวยงามท่ีสอดคลอ้งกบัสไตลร์ว่มสมยั 
ประเดน็ท่ีสาม ความเหมาะสมกบัการใชง้าน 
ประเดน็ท่ีส่ี ความเหมาะสมในการเลือกใชว้สัด ุ
ประเดน็ท่ีหา้ ความเป็นไปไดใ้นการผลิตในเชิงอตุสาหกรรม 
ประเดน็ท่ีหก ความเหมาะสมกบัผูบ้รโิภคกลุม่เปา้หมาย 
ประเดน็ท่ีเจ็ด ความเป็นไปไดใ้นทางการตลาด  

โดยผูเ้ช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นดว้ยการลงคะแนนแบบมาตราส่วนประมาณ
คา่ (Rating Scale) เป็น 5 ระดบัตามวิธีของลิเคริท์ (Likert) ซึ่งมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ยมากท่ีสดุ ก าหนดใหมี้คา่เทา่กบั 5 คะแนน 
เห็นดว้ยมาก ก าหนดใหมี้คา่เทา่กบั 4 คะแนน 
เห็นดว้ยปานกลาง ก าหนดใหมี้คา่เทา่กบั 3 คะแนน 
เห็นดว้ยนอ้ย ก าหนดใหมี้คา่เทา่กบั 2 คะแนน 
เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสดุ ก าหนดใหมี้คา่เทา่กบั 1 คะแนน 

ซึ่งการวิเคราะหผ์ลการประเมินดงักล่าว จะใช้เกณฑใ์นการแปลความหมาย เพ่ือ
จดัระดบัคะแนนเฉล่ีย ในชว่งคะแนน ดงันี ้
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คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 แปลวา่ มีศกัยภาพมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 แปลวา่ มีศกัยภาพมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 แปลวา่ มีศกัยภาพปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 แปลวา่ มีศกัยภาพนอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 แปลวา่ มีศกัยภาพนอ้ยท่ีสดุ 

4. แบบสอบถามความพงึพอใจและความคิดเหน็ของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยสรา้งแบบสอบถามออนไลน์ เพ่ือส ารวจความพึงพอใจและความ

คิดเห็นของผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน  ในประเด็นหลัก คือ 1 (ความสวยงาม 2 ) การ
ถ่ายทอดอตัลกัษณไ์ทย 3 (การถ่ายทอดสไตลร์ว่มสมยั  โดยมี 4 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1 ค  าชีแ้จงเก่ียวกบัแบบสอบถาม 
สว่นท่ี 2 ขอ้มลูสว่นตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 3 แรงบันดาลใจในการออกแบบอันน าไปสู่ต้นแบบผลิตภัณฑ์

ตกแตง่บา้นจากอตัลกัษณก์ลองไทย 
สว่นท่ี 4 ทศันคตติอ่ผลิตภณัฑ ์
 

ข้ันตอนที ่5 การร่างต้นแบบผลิตภัณฑ ์
ในการรา่งตน้แบบผลิตภณัฑ ์ผูว้ิจยัด าเนินการออกแบบผลิตภณัฑโ์ดยใชแ้รงบนัดาล

ใจจากอตัลกัษณก์ลองไทยเป็นตน้ทาง ผูว้ิจยัไดห้ยิบยกเอาอตัลกษณก์ลองไทยท่ีมีความน่าสนใจ
และเล็งเห็นวา่สามารถถ่ายทอดอตัลกัษณไ์ดอ้ยา่งมีนยัส าคญั ประยกุตใ์หมี้ความกลมกลืนเขา้กบั
สไตลก์ารตกแต่งบา้นร่วมสมัย เพ่ือน าเสนอเป็นผลิตภัณฑต์กแต่งบา้นจากอัตลักษณก์ลองไทย 
จ านวน 5 ชุด ในแต่ละชุดประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 3 ชิน้ ได้แก่ โต๊ะข้าง โคมไฟ และแท่นวาง
โทรศพัท ์

 

ข้ันตอนที ่6 การคัดเลือกต้นแบบผลิตภัณฑ ์
ในการคัดเลือกตน้แบบผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยน าแบบร่างตน้แบบผลิตภัณฑ์ ทั้ง 5 ชุด 

เสนอต่อผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ด้านการออกแบบ โดยผู้วิจัยใช้แบบประเมินต้นแบบ
ผลิตภณัฑต์กแต่งบา้นจากอตัลกัษณก์ลองไทย ใหผู้เ้ช่ียวชาญท าการประเมิน จนกระทั่งไดม้าซึ่ง
ตน้แบบผลิตภัณฑ ์1 ชดุ ท่ีพิจารณาไดว้่ามีศกัยภาพสงูสดุท่ีจะด าเนินการผลิตเป็นตน้แบบ และมี
ความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องการวิจยั สามารถสะทอ้นอตัลกัษณก์ลองไทย  
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ข้ันตอนที ่7 การส ารวจความพงึพอใจและความคิดเหน็ของผู้บริโภค 
เม่ือผูว้ิจยัไดม้าซึ่งตน้แบบผลิตภัณฑต์กแต่งบา้นจากอตัลกัษณก์ลองไทยท่ีผ่านการ

ปรบัปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญตามกระบวนการวิจัยแลว้ ผู้วิจัยน าเสนอตน้แบบ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต่อผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์และออฟไลน ์  
ในกรณีนีเ้จาะจงกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดสู้ง จ  านวน 60 คน เพ่ือส ารวจความพึงพอใจและความ
คิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีตอ่ตน้แบบผลิตภณัฑนี์ ้ซึ่งผูว้ิจยัจะรวบรวมขอ้มลูเพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์
เพ่ือพฒันางานตอ่ไป 

 

ข้ันตอนที ่8 สรุปผลการวิจัย 
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บทที ่4  
การวิเคราะหข้์อมูล 

งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค ์1) เพ่ือศกึษาอตัลกัษณก์ลองไทย 2) เพ่ือศกึษาศกึษาสไตลก์าร
ตกแต่งบ้านท่ีไดร้ับความนิยมในปัจจุบัน และ 3) เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากอัต
ลกัษณก์ลองไทย โดยผูว้ิจยัขอเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

1. วิเคราะหข์อ้มลูอตัลกัษณก์ลองไทย 
2. วิเคราะหข์อ้มลูสไตลก์ารตกแตง่บา้นท่ีไดร้บัความนิยมในปัจจบุนั 
3. ก าหนดแนวทางในการออกแบบโดยน าอัตลักษณ์กลองไทยผสมผสานสไตล ์

รว่มสมยั 
4. วิเคราะหผ์ลการประเมินแบบรา่งตน้แบบผลิตภณัฑโ์ดยผูเ้ช่ียวชาญ 
5. ด  าเนินการผลิตตน้แบบแบบผลิตภณัฑ ์
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1. อัตลักษณก์ลองไทย 
การด าเนินการวิจยัตามวตัถุประสงคท่ี์ 1 น าไปสู่ลกัษณะ 7 ประการ ซึ่งพิจารณาไดว้่า

เป็นอตัลกัษณก์ลองไทย ไดแ้ก่  
1.1 องค์ประกอบศิลป์  การวิเคราะห์อัตลักษณ์ในเชิงองค์ประกอบศิลป์จาก

การศึกษารูปทรงของกลองไทยทัง้ 8 ชนิด ไดแ้ก่ ทรง เสน้ สัดส่วน ลวดลายและสีสัน ปรากฏว่า
กลองไทยสรา้งสรรคเ์ป็นผลิตภณัฑจ์ากการออกแบบดว้ยเสน้โคง้เวา้ มีสว่นของวงรีและวงกลม ซึ่ง
สอดคลอ้งกับความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทัง้ 4 ท่าน ผูว้ิจัยจึงจ าแนกตามความคลา้ยคลึงในดา้น
โครงสรา้งเป็น 5 รูปแบบ ดงันี ้

1.1.1 ทรง เสน้และสดัสว่น 

ตาราง 1 อตัลกัษณก์ลองไทยในเชิงองคป์ระกอบศลิป์  

รูปแบบ กลอง โครงสรา้งและสดัสว่น 
1 กลองทดัและกลองชาตรี 

รูปทรงกลม ปลอ่งตรงกลาง วางตัง้ตีในแนวตัง้ 
 

2 กลองแขกและกลองมลาย ู
รูปทรงรี ปลอ่งตรงกลาง ดา้นหนึ่งใหญ่กวา่ดา้นหนึ่ง 

 
3 กลองตะโพนและกลองสองหนา้ 

รูปทรงรี ปลอ่งตรงกลาง ดา้นหนึ่งใหญ่กวา่ดา้นหนึ่ง  
4 กลองยาว 

รูปทรงรี ป่องช่วงบนและคอดช่วงกลาง ดา้นหนึ่งใหญ่กว่า
ดา้นหนึ่ง  

5 ร  ามะนา 
รูปทรงแบน ดา้นหนึ่งใหญ่กวา่ดา้นหนึ่ง 

 
 
1.1.2 สีสัน จากการศึกษาพบว่าในการท ากลองไทยนั้นนิยมใช้สีโทนน า้ตาล 

ไดแ้ก่ น า้ตาลอ่อน น า้ตาล และน า้ตาลเขม้ ความอ่อน-เขม้ของสีเป็นผลจากใชน้  า้ยาเคลือบไมซ้ึ่ง
เผยใหเ้ห็นลายของไมท่ี้แตกตา่งกนัไป แต่ผิวสมัผสัของหุ่นกลอง(ไม)้หลงัจากการเคลือบน า้ยานัน้
ใหค้วามรูส้กึท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 
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ภาพประกอบ 22 โทนสีน า้ตาลในกลองไทย 

ท่ีมา: https://www.december.com/html/spec/colorshades.html 

1.2 ไม้ จากการศึกษาพบว่าในการท ากลองไทยนั้นนิยมใช้ไม้ท่ีสามารถหาไดใ้น
ทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ชิงชนั ประดู ่กา้มป ูจามจรุี มะม่วง มะขาม ขนนุ สะเดา กระถินณรง สกั ซึ่งไมแ้ตล่ะ
ชนิดมีลวดลายตามธรรมชาตท่ีิแตกตา่งกนั ดงันี ้

ตาราง 2 ไมท่ี้นิยมใชใ้นการท ากลองไทย 

ชิงชนั ไม้เนือ้แข็ง สีม่วงถึงม่วงแก่ มีเส้นแทรกสีด าอ่อนหรือแก่กว่าสีพืน้ เสีย้นสนเป็นริว้
แคบๆ  

ประดู ่ ไมเ้นือ้แข็ง ไม ้สีแดงอมเหลืองหรือสีแดงเขม้ มีเสน้ สีพืน้แก่เป็นลวดลายงดงาม เสีย้น
สนเป็นริว้ๆ  

กา้มป ู ไมเ้นือ้ออ่น สีน า้ตาลออ่นถึงน า้ตาลเขม้ มีลายด าพาด เสีย้นสน เนือ้คอ่นขา้งหยาบ 
จามจรุี ไมเ้นือ้ออ่น สีน า้ตาลออ่นถึงน า้ตาลเขม้ มีลายด าพาด เสีย้นสน เนือ้คอ่นขา้งหยาบ 
มะมว่ง ไมเ้นือ้แข็งปานกลาง แก่นมีนอ้ยสีน า้ตาลเขม้ เสีย้นคอ่นขา้งตรง เนือ้ไมเ้ป็นมนัเล็กนอ้ย 

แข็ง เหนียว  
ขนนุ ไม้เนือ้แข็งปานกลาง สีน า้ตาลแกมเหลือง ถึงสีน า้ตาลแกมเหลืองแก่ เสีย้นสน เนือ้

หยาบ เป็นมนั 
สะเดา ไมเ้นือ้แข็ง สีแดงเขม้ปนน า้ตาล เสีย้นค่อนขา้งสนเป็นริว้แคบ ๆ เนือ้ค่อนขา้งหยาบ 

แข็ง 
กระถิน ไมเ้นือ้แข็งปานกลาง แก่นสีน า้ตาลอมด า เสีย้นตรง เนือ้ละเอียด 
สกั ไมเ้นือ้แข็ง สีเหลืองทองถึงสีน า้ตาล มีน า้มนัในตวัมีลายสีแก่แทรก มีกลิ่นคลา้ยหนงั

ฟอก  
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1.3 หนัง จากการศึกษาพบว่าในการท ากลองไทยนัน้นิยมใชห้นังววัหรือหนังควาย
เป็นหลกั หนงัแพะ หนงัแกะ หนงัเกง้ หนงัมา้ และในกรณีท่ีมีความเช่ือเขา้มาเก่ียวขอ้งเอาจมีการ
ใชห้นงัง ูหนงัหมี หรือหนงัเสือ 

ตาราง 3 หนงัสตัวท่ี์นิยมใชใ้นการท ากลองไทย 

หนงัววั หนงัควาย หนงัแพะ หนงัแกะ หนงัมา้ หนงัหม ี หนงัเสอื หนงัง ู

        
 

1.4 ขึง จากการศึกษาพบว่ากลองไทยนัน้ใชก้ารขึงหนังครอบหน้ากลองดว้ยวิธีท่ี
แตกตา่งกนั 3 วิธี ไดแ้ก่ การขึงดว้ยหมดุ การขงึดว้ยหนงัเสน้ และการขึงดว้ยเชือก (วสัดธุรรมชาติ) 
หรือไนลอน (วสัดสุงัเคราะห)์ ดงันี ้

ตาราง 4 วิธีการขงึกลองไทย 

การขงึดว้ยหมดุ การขงึดว้ยหนงั การขงึดว้ยเชือก 
   

 

1.5 ขัด จากการศึกษาพบว่าในการท ากลองไทยนัน้ กลองตะโพนใชเ้สน้หนงัในการ
ขึงรัดรอบตัวกลอง ตรงจุดท่ีตัดกันระหว่างหหนังเรียดและรดัอกจะถูกสานอย่างจงใจให้เป็น
ลวดลายท่ีแตกต่างกัน 5 ลาย ทว่า ลวดลายดงักล่าวนีมี้วตัถุประสงคเ์ดียวคือเพ่ือความสวยงาม
เท่านัน้ จึงไม่มีแบบแผนท่ีตายตัว เป็นการสานจากความเป็นไปไดท่ี้เกิดจากขนาดและจ านวงของ
เสน้หนงั ไมไ่ดมี้ความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบัวฒันธรรมหรือวิถีชีวิตแตอ่ยา่งใด 
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ตาราง 5 วิธีการสานลายกลองตะโพน 

ลายท่ี 1 ลายท่ี 2 ลายท่ี 3 ลายท่ี 4 ลายท่ี 5 

     
 

1.6 หมุด จากการศกึษาพบว่าในการท ากลองไทยนัน้ กลองทดั กลองชาตรี และโทน
ร ามะนานัน้มีการใชห้มดุชนิดเดียวกนั ซึ่งเป็นหมดุโลหะอลมูิเนียมท่ีใชส้  าหรบักลองโดยเฉพาะ 

 

ภาพประกอบ 23 หมดุ 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั 

1.7 ความเชื่อ จากการศึกษาพบว่าในการท ากลองไทยนัน้ มีความเช่ือตัง้แต่สมัย
โบราณเก่ียวกบักลองไทยในแง่มมุตา่งๆ ดงันี ้

ตาราง 6 ความเช่ือเก่ียวกบักลองไทย 

ความเช่ือเก่ียวกบัไม ้ เช่ือกนัว่าการใชไ้มข้นนุจะใหค้วามหมายท่ีดีเพราะตีความว่า “หนนุ” จาก
พอ้งเสียงของค าวา่ “ขนนุ” 
เช่ือกนัวา่การใชไ้มต้อ้งหา้มอย่างตะเคียน หรือไมป่้าประจ าทอ้งถ่ินซึ่งอาจ
มีอาถรรพ ์เป็นเรื่องตอ้งหา้มอยา่งยิ่ง 

ความ เช่ื อ เก่ี ยวกับ
หนงั 

เช่ือกนัว่าการใชห้นงัสตัวป่์าอย่างเกง้หรือกวาง จะท าใหก้ลองนัน้มีเสียงท่ี
พิเศษเน่ืองจากหนงัมีลกัษณะบางตงึ 
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เช่ือกนัวา่การใชห้นงัสตัวป่์าดรุา้ยอยา่งเสือหรือหมีจะท าใหก้ลองมีเสียงดงั
กอ้งกงัวานขม่กลองอ่ืนๆในวง 

ความ เช่ื อ เก่ี ยวกับ
กลอง 

กลองเป็นสิ่งศกัดิ์สิทธิอนัสงูส่ง เคร่ืองดนตรีประกอบการละเล่นท่ีสืบทอด
มาแต่โบราณซึ่งผู้เรียนหรือผู้เล่นจักตอ้งมีครู ครูบาอาจารยท่ี์มีความรู้
ความช านาญในการสอน และครูนั้นไดร้บัการสืบทอดวิชาจากรุ่นสู่รุ่น 
นอกจากนัน้ผูตี้ท่ีดีย่อมตอ้งถือศีลและวางตนเพ่ือความเป็นศิริมงคลแก่
ตนเองและเครื่องดนตรี 
กลองเป็นเครื่องดนตรีท่ีมีชนชัน้และมีการก าหนดบทบาทในการละเล่น
อยา่งเจาะจง ดงันัน้กลองบางชนิดจะไมส่ามารถใชใ้นงานมงคลได ้

 

2. สไตลก์ารตกแต่งบ้านที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน 
การทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัสไตลก์ารตกแต่งบา้นท่ีไดร้บัความนิยมในช่วง 3 ปี จาก

ฐานขอ้มลูออนไลนใ์นตา่งประเทศท่ีมีการกลา่วถึงสไตลก์ารตกแตง่บา้น จ านวน 10 แหง่ ไดแ้ก่  
1) decoraid.com 
2) adorable-home.com 
3) homestratosphere.com 
4) urbanrhythm.com 
5) rocheledecorating.com 
5) uemag.com 
6) homedit.com 
7) bhg.com 
8) decorami.com 
9) 2020spaces.com 
10) luxdeco.com 
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ตาราง 7 สไตลก์ารตกแตง่บา้นท่ีไดร้บัความนิยมในปัจจบุนั 

สไตล ์ ความถีใ่นการเผยแพร่ (ร้อยละ)  

สไตลโ์มเดริน์ (Modern) 90  

สไตลส์แกนดเินเวียน (Scandinavian) 80  

สไตลร์ว่มสมยั (Contemporary) 70  

สไตลเ์รียบง่าย (Minimalist) 60  

สไตลอ์ตุสาหกรรม (Industrial) 60  

สไตลด์ัง้เดมิ (Traditional) 50  

สไตลผ์สมผสาน (Transitional) 50  

สไตลช์นบท (Rustic) 50  

สไตลช์ายฝ่ังมหาสมทุร (Coastal) 50  

สไตลช์านเมือง (Urban) 50  

 
ผลการศึกษาปรากฏว่า สไตลก์ารตกแต่งบา้นท่ีไดร้บัความนิยมในปัจจุบันและมีการ

กลา่วถึงมากท่ีสดุ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ สไตลโ์มเดริน์ สไตลส์แกนดเินเวีย และสไตลร์ว่มสมยั 

2.1 สไตลโ์มเดริน์ (Modern) คิดเป็นร้อยละ 90  
การตกแตง่บา้นสไตลโ์มเดิรน์ มีตน้ก าเนิดตัง้แตก่่อนสงครามโลกครัง้ท่ีสอง เริ่มจาก

สไตลว์ิกตอเรียท่ีมีลวดลายประดบัวิจิตรบรรจงมาเป็นสไตลอ์ารต์นูโว ซึ่งเป็นตน้ก าเนิดยุคแรกๆ
ของงานสไตลโ์มเดิรน์ท่ีมีการลดทอนลวดลายประดบัลง จนมาถึงสไตลอ์ารต์เดโคท่ีเรียบง่ายยิ่งขึน้ 
เพราะเนน้เสน้สายแบบเรขาคณิต แตก็่ยงัมีลวดลายประดบัแบบอียิปตอ์ยู่บา้ง กระทั่งถึงยคุปฏิวตัิ
อตุสาหกรรมท่ีทัง้โลกเริ่มเปล่ียนแนวคิด ไม่เช่ือเรื่องความอลงัการของงานโครงสรา้งท่ีท าเพ่ือเทพ
เจ้า ราชวงศ ์หรือชนชั้นสูง จึงเกิดการเคล่ือนไหวครัง้ใหญ่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงมากมายในเชิง
สถาปัตยกรรม โดยเริ่มปฏิเสธความหรูหราอลงัการ และยคุโมเดริน์จงึไดถื้อก าเนิดขึน้อย่างเตม็ตวั 

กลุ่มสถาปนิกและนักออกแบบคล่ืนลูกใหม่ในยุคโมเดิรน์ท่ีมีช่ือเสียงและอิทธิพล
มากๆเช่น  Ludwig Mies van der Rohe, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Louis Sullivan, 
Gerrit Rietveld, Arne Jacobsen และ Alvar Aalto รวมถึงกลุ่ม Bauhaus ซึ่งก่อตั้งโดย Walter 
Gropius เป็นสถาบันออกแบบเล็กๆ ในประเทศเยอรมนีท่ีท าใหป้ระวัติศาสตรก์ารออกแบบของ
โลกเปล่ียนไปโดยสิน้เชิง เรียกไดว้่าเป็นยคุทองของคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 มีการปฏิวตัิอุตสาหกรรม
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ในงานก่อสรา้ง งานออกแบบผลิตภัณฑ์ เฟอรน์ิเจอรแ์ละงานตกแต่งภายในด้วย การลดทอน
องคป์ระกอบตกแต่งท่ีฟุ่ มเฟือยมาใช้รูปทรงเรขาคณิต ขั้นพืน้ฐานท่ีมีความเรียบง่าย ไม่มีการ
ตกแตง่หรือปกปิดพืน้ผิว เป็นการยอมรบัลกัษณะท่ีเป็นธรรมชาติของวสัดแุละโครงสรา้ง (นิตยสาร
บ้านและสวน, 2019) เน่ืองจากค าว่า Modern ในภาษาอังกฤษ แปลว่า ใหม่หรือทันสมัย จึง
หมายถึง การออกแบบในรูปแบบใหม่ๆ ส าหรบัยุคนัน้ องคป์ระกอบท่ีท าใหส้ไตลนี์ส้มบูรณก็์คือ 
รูปทรงเรียบง่าย เรขาคณิต สีสนัแบบแม่สี (Primary Color) เหล็กทรงกลม (Tubular Steel) ไมจ้ริง 
ปูนเปลือย อิฐ หรือหิน รูปแบบโมเดิรน์คือรูปแบบหนึ่งทางสถาปัตยกรรมซึ่งมุ่งเน้นและให้
ความส าคญักบัความงามแบบเรียบง่ายและความงามท่ีแทจ้รงิของวสัด ุ

 

ภาพประกอบ 24 การตกแตง่บา้นสไตลโ์มเดริน์ 

ท่ีมา: https://www.pinterest.ie/emmettfpc/modern-houses/ 

2.2 สไตลส์แกนดเินเวียน (Scandinavian) คิดเป็นร้อยละ 80 
การตกแตง่แบบของสแกนดิเนเวีย (Scandinavian) แสดงถึงปรชัญาการออกแบบท่ี

โดดเดน่ดว้ยฟังกช์นัการใชง้านเรียบง่ายและเสน้สายท่ีสะอาดตา ตามหลกัเกณฑก์ารออกแบบท่ี
เน้นสรา้งความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของบ้าน ผสมผสานประโยชนใ์ช้สอยและความ
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สวยงามอย่างลงตวั เพ่ือปรบัคณุภาพในการชีวิตประจ าวนัใหส้ะดวกสบาย นักออกแบบเลือกใช้
โทนสีในการตกแต่งภายในดว้ยสีขาวและเทาเป็นหลัก ใส่ช่องแสงรบัความสว่างจากธรรมชาต ิ
เฟอรน์ิเจอรท่ี์ใชส้่วนใหญ่ประกอบดว้ยงานไมแ้ละสิ่งทอท่ีดนูุ่มนวล ทกุรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นตู ้
โต๊ะ เตียง เครื่องครวั ไปจนถึงผา้ปท่ีูนอน ตอ้งใหค้วามรูส้กึอบอุน่งดงามเป็นธรรมชาต ิ

ในการตกแต่งภายในแบบสแกนดิเนเวีย จะสามารถเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
องคป์ระกอบของการออกแบบและธรรมชาติซึ่งมีใหเ้ห็นในทุกจุด เป็นความแตกต่างอย่างสิน้เชิง
ระหว่างรูปร่างแบบนามธรรมและธรรมชาติ เช่น การตดักันพืน้ผิววสัดท่ีุดแูข็งและอ่อนนุ่ม อย่าง 
หิน ไม ้ ผา้ หนงั และเครื่องจกัสาน ใส่ความสดช่ืนของตน้ไมใ้บเขียวใหก้ระจายไปทั่วบริเวณบา้น  
ดงึธรรมชาตเิขา้มาเป็นสว่นหนึ่งของบา้นไดอ้ยา่งน่าสนใจ 

 

ภาพประกอบ 25 การตกแตง่บา้นสไตลส์แกนดเินเวียน 

ท่ีมา: https://www.pinterest.com/asbarrington/scandinavian-home-decor/ 

2.3 สไตลร่์วมสมัย (Contemporary) คิดเป็นร้อยละ 70 
สถาปัตยกรรมรว่มสมยั คือ สถาปัตยกรรมท่ีน ายคุสมยัหนึ่งในอดีตมาผสมกบัความ

เป็นสมัยปัจจุบนั ตวัอย่างเช่น การผสมผสานระหว่างสไตลค์ลาสสิก (Classic) กบัสไตลโ์มเดิรน์ 
(Modern) เข้าด้วยกัน ให้ความรูส้ึกเป็นกลาง ไม่หวือหวานแต่ก็ไม่คร  ่าครึ ไม่หรูหราจนเกินไป 
(SCG, 2019) บา้นแนวนีจ้ึงเป็นการออกแบบบา้นตามสมยันิยมในยคุปัจจบุนั ไม่แปลกแหวกแนว
มากจนเกินไป สามารถเปล่ียนไดต้ามกาลเวลาท่ีเปล่ียนไปในแตล่ะยคุ และสามารถอยู่ในยคุนัน้ๆ 
ไดอ้ย่างไม่ขดัเขิน ซึ่งบา้นสไตลร์ว่มสมยัท่ีสามารถพบเห็นทั่วไปในปัจจบุนั และมกัจะใชโ้ทนสีขาว 
ครีม เทา มีรายละเอียดการตกแต่งท่ีหนักแน่นมั่นคง ไม่ฉูดฉาด นิยมใช้รูปทรงส่ีเหล่ียมท่ีเพิ่ม



  108 

ลกูเล่นและรายละเอียดใหไ้ม่เรียบจนเกินไป เช่น เสาท่ีมีการตกแตง่บริเวณฐานเสา การใชบ้วัเชิง
ผนังบัวฝ้าเพดาน นิยมใช้หลังคาทรงป้ันหยามุงด้วยกระเบือ้งแบบมีรูปลอน สรา้งบรรยากาศ
โดยรวมท่ีดอูบอุน่ เป็นกนัเอง เหมาะกบัการพกัอาศยัอยา่งผอ่นคลาย 

การตกแต่งภายในจะเนน้พืน้ผนงัท่ีมีการใชสี้ ลูกเล่นของผิวสัมผัส มีการติดบวัเชิง
ผนงัหรือบวัฝา้เพดาน อาจใช่วิธีกรุผนงัดว้ยวสัดธุรรมชาติหรือวสัดเุลียนแบบธรรมชาติ วิธีการติด
วอลเปเปอรห์รือทาสีบนผนังบางส่วน บวกกับการเล่นระดบัฝ้าเพดานหรือซ่อนไฟใหห้อ้งดมีูมิติ
มากขึน้ เฟอรน์ิเจอรส์่วนใหญ่จะมีการขึน้รูปอย่างสวยงาม เช่น ตูท่ี้มีบานเปิดแบ่งช่องหรือตีเกล็ด 
ประตหูนา้ต่างจะมีทัง้แบบส่ีเหล่ียม แบบท่ีดา้นบนโคง้เป็นรูปเกือกมา้ หรือประตหูนา้ต่างท่ีมีการ
แบง่ลกูฟักเพิ่มความสวยงาม 

บา้นสไตลร์่วมสมัยจึงเป็นหนึ่งในแนวทางการออกแบบตกแต่งบา้น ท่ีเกิดจากการ
ผสมผสานกลิ่นอายและองคป์ระกอบของยุคสมัยอดีตเข้ากับสมัยปัจจุบันอย่างลงตัว ทั้งการ
ก่อสรา้ง การเลือกใช้วัสดุ เส้นสายท่ีใช้ รวมถึงรูปแบบรูปร่างหน้าตาของอาคารท่ีแฝงไปด้วย
รายละเอียดอนัอบอุน่ 

ภาพประกอบ 26 การตกแตง่บา้นสไตลร์ว่มสมยั 

ท่ีมา: https://www.pinterest.com/architectedin/contemporary-houses/ 
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3. วิเคราะหแ์นวทางการออกแบบจากการน าอัตลักษณก์ลองไทยผสมผสานสไตลร่์วม
สมัย 

การตกแต่งบา้นแนวร่วมสมัย (Contemporary Design) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบ
และตกแต่งภายใน โรเบอร์โต เว็นทูรา ได้กล่าวไว้ว่า “Not all contemporary design has a 
modern character to it, but all modern design has a contemporary character to it,” 
( Roberto Ventura, Assistant Professor of Interior Design Department, Virginia 

Commonwealth University) 

 

ภาพประกอบ 27 การตกแตง่บา้นสไตลร์ว่มสมยั (Contemporary Style) 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั 

ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับสไตลร์่วมสมัย เพ่ือให้เข้าใจถึงท่ีมาท่ีไป ปรัชญาในการ
ออกแบบ แนวความคิดในการตกแตง่ ตลอดจนนิยามของสไตลร์ว่มสมยั จากแหล่งขอ้มลูออนไลน์
ต่างประเทศซึ่งมีความเป็นปัจจุบัน ได้มาซึ่งข้อค้นพบท่ีน่าสนใจ ว่าสไตล์ร่วมสมัยมีความ
คล้ายคลึงกับกลองไทยอย่างมีนัยส าคัญ เผยศักยภาพในการผสมผสานและพัฒนาไปสู่การ
ออกแบบในครัง้นี ้

เม่ือกล่าวถึงนิยามของสไตลร์่วมสมัย เอริค เอมอส (Eric Amos) นักพัฒนาผลิตภัณฑ์
และนัก เขียนจากเว็บ ไซต์เดอะเฮาส์ดี ไซน์เนอร์ ( thehousedesigners.com) ได้กล่าวถึ ง
องคป์ระกอบส าคัญของการออกแบบตกแต่งภายในร่วมสมัยในบทความ “Key Elements of 
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Contemporary Interior Design” ว่าสไตลร์ว่มสมยันัน้เป็นการออกแบบท่ีมีลายเสน้ชดัเจนล่ืนไหล 
มีพืน้ผิวท่ีราบเรียบโดยไม่มีรายละเอียดท่ีซับซ้อน แสดงถึงการออกแบบร่วมสมัยให้ความรูส้ึก
อบอุ่น การออกแบบร่วมสมัยท่ีได้ผ่านการปรับเปล่ียนในยุคนี ้เป็นการผสมผสานระหว่าง
องคป์ระกอบท่ีสะดวกสบายและน่าอยู ่ในการสรา้งรูปลกัษณร์ว่มสมยัในบา้น นกัออกแบบจะตอ้ง
รวบรวมองคป์ระกอบท่ีส าคญัเหล่านีเ้ขา้ดว้ยกัน ไดแ้ก่ สี ความวามวาวของโลหะ พืน้ผิวของวตัถ ุ
โทนสีของไม ้และแสงสวา่ง 

สีคือกุญแจ การออกแบบรว่มสมยัถูกชดเชยดว้ยสีท่ีเป็นกลาง มกัทาสีผนงัดว้ยเทา 
ครีม หรือขาว สามารถเติมชีวิตชีวา จดัดว้ยโซฟาสีเขม้และเลือกอปุกรณต์กแตง่ท่ีมีขนาดเล็กเ พ่ือ
ไมใ่หร้บกวนสายตา 

โลหะเช่นอลูมิเนียมหรือสแตนเลส นิกเกิลและโครเมียมเป็นท่ีนิยมอย่างมากในการ
ออกแบบรว่มสมยัเพราะใหผ้ิวท่ีเรียบและดสูะอาดตา โดยมกัเลือกเครื่องใชส้แตนเลสกบัหอ้งครวั
และหอ้งน า้ ในส่วนอ่ืนๆของบา้นนัน้นิยมใชโ้ลหะส าหรบัชิน้สว่นเฟอรน์ิเจอรโ์คมไฟชั้นวางและงาน
ศลิปะเพื่อถ่ายทอดความสไตลใ์หต้อ่เน่ืองจากหอ้งหนึ่งไปสูอี่กหอ้งหนึ่ง 

เพิ่มพืน้ผิวดว้ยการเลือกใชว้สัดท่ีุมีความเป็นธรรมชาตแิละมีความน่าดงึดดู อย่างเช่น 
หนังสัตว์ ผ้าเช่นผ้าไหมก ามะหย่ี ลินิน หรือขนสัตว์ ซึ่งการใช้เฟอรน์ิเจอรห์รือของตกแต่งท่ี
ประกอบดว้ยวสัดเุหลา่นีเ้ป็นวิธีการท่ียอดเย่ียมในการชดเชยเสน้สายท่ีเรียบของโลหะ  

การเลือกใชว้สัดไุมใ้นการออกแบบสไตลร์ว่มสมัยมักเลือกใชไ้มโ้ทนสีอ่อนหรือเขม้ 
เลน่ดว้ยความหลากหลายของลายไมแ้ละพืน้ผิวท่ีแตกตา่งกนั 

การใหแ้สงสว่างมีความส าคญัมากในการออกแบบรว่มสมยัเพราะเป็นกญุแจส าคญั
ในการเพิ่มความสว่างใหก้บัการออกแบบของหอ้ง มีตวัเลือกแสงใหเ้ลือกมากมายเพ่ือใหเ้สน้สายท่ี
นา่สนใจและไมเ่กะกะสายตาเพ่ือเนน้การออกแบบรว่มสมยั 

การออกแบบบา้นสไตลร์ว่มสมยัเป็นความพยายามท่ีจะลอกเลียนแบบการออกแบบ
ทนัสมัยใหค้งความใหส้ามารถปรบัใชก้ับความดัง้เดิมไดอ้ย่างลงตงั อย่างไรก็ตามการออกแบบ
รว่มสมยัใหค้วามส าคญักบัวสัดธุรรมชาติมากกว่าเหล็กสมยัใหม่พลาสตกิหรือคอนกรีต นอกจากนี ้
สไตลร์ว่มสมยัยงัมีการใชค้วามโคง้เป็นลกูเลน่ในบา้น 

การตกแตง่สไตลร์ว่มสมยัยงัมีแนวความคิดท่ีเลือกใชข้องตกแตง่ท่ีมีความเฉพาะตวั
เพ่ือใหอ้ารมณค์วามรูส้กึท่ีเป็นปัจเจกบคุคลและสะทอ้นตวัตนของผูอ้าศยั 

เช่นเดียวกนักับ ทารา่ แมสโทรเอนิ (Tara Mastroeni) นกัเขียนและผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
ตกแต่งบา้น จากเว็บไซตเ์ฟรชโฮม (freshome.com) ไดก้ล่าวถึงนิยามของสไตลร์ว่มสมยัผ่านการ
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อรรถาธิบายเก่ียวกับวสัดแุละองคป์ระกอบศิลป์ ว่าสไตลร์ว่มสมยันัน้เป็นท่ียอมรบัผ่านกาลเวลา 
เน่ืองจากแก่นแทข้องค าวา่ "รว่มสมยั" ในสมยันีน้ัน้ยากนกัท่ีจะก าหนดตายตวัและเป็นท่ีถกเถียงอยู่
เสมอ แต่เม่ือยอ้นกลับไปในปี1970 สไตลนี์มี้เอกลักษณ์เพราะหยิบยกองคป์ระกอบจากความ
สวยงามอ่ืนๆในช่วงนัน้ ซึ่งจะไดเ้ห็นการหยิบยกสไตลท์ันสมัยแบบดัง้เดิมรวมทัง้อารต์เดโคและ
แมก้ระทั่งอนาคตผสมผสาน อีกจดุหนึ่งของการออกแบบรว่มสมยัคือมีการพฒันาอยู่ตลอดเวลา 
ซึ่งแตกตา่งจากสไตลอ่ื์นๆท่ีแมจ้ะมีความทนัสมยักบั "ปัจจบุนั" ในวนันี ้แตก็่อาจเปล่ียนแปลงไดใ้น
เวลาไมก่ี่ปี  

สไตลร์ว่สมัยมุ่งเนน้ไปท่ีรูปรา่งและรูปทรง ซึ่งเป็นหนึ่งในองคป์ระกอบพืน้ฐานของการ
ออกแบบรว่มสมยั และเป็นหนึ่งในองคป์ระกอบท่ีก าหนดสไตลก์ารออกแบบนีน้อกเหนือจากความ
สวยงามอ่ืนๆ มักจะมีการผสมผสานของเสน้ตรงทัง้สองและเสน้โคง้อย่างห รูหรา การรวมเสน้ท่ี
สะดดุตาเหล่านีใ้นหลากหลายวิธีในการออกแบบ  โดยนิยมเฉดสีกลางเป็นการเติมเต็มหอ้งต่างๆ
ในบา้น นอกจากนีย้งัปล่อยใหแ้สงสวา่งไดมี้บทบาทในหอ้ง ดว้ยการกระจายแสงทั่วทัง้หอ้งโดยให้
ความสนใจเป็นพิเศษกบัแสงธรรมชาตท่ีิเล็ดลอดผ่านหนา้ตา่งและของตกแตง่บา้น ในกรณีนีส้ไตล์
รว่มสมยัยืมรายละเอียดจากสไตลท์นัสมยั นอกเหนือจากแสงธรรมชาติแลว้ บรรยากาศของหอ้ง
ต่างๆในบา้นยงัถูกน าเสนอดว้ยไฟเพดานหรือไฟผนงั แสงเนน้ถูกใชเ้พ่ือเนน้จุดโฟกัสเฉพาะเช่น
ชิน้งานศลิปะบนผนงั 

“ไม่เหมือนสไตลอ่ื์นๆ การออกแบบร่วมสมัยถูกก าหนดโดยความจริงท่ีว่ามันเป็นท่ีรวม
ของความสวยงามอ่ืนๆ จากส่วนต่อมาของศตวรรษท่ีผ่านมา สไตลท่ี์น าเอาองคป์ระกอบท่ีดีท่ีสุด
ของยคุเหลา่นีม้าใชใ้นการสรา้งสไตลท่ี์ยืนหยดัผ่านกาลเวลา” 

นอกจากนีย้ังมีความเห็นจากนักออกแบบภายในอย่าง เบธ อาซาฟ (Beth Asaff) ซึ่ง
อธิบายเก่ียวกบัสไตลร์ว่มสมัยไวใ้นเว็บไซตเ์ลิฟทโูนว ์(lovetoknow.com) ว่าพืน้ฐานการออกแบบ
ตกแตง่ภายในสไตลร์ว่มสมยัสว่นใหญ่คือสีในบา้นท่ีใชโ้ทนสีเย็นสบายและมีโทนสีขาวครีมและเฉด
สีเขม้กว่ารวมถึงสีน า้ตาลหรือสีน า้ตาลอมเทาและสีเทา อย่างไรก็ตาม การตกแต่งดว้ยโทนสีท่ี
ทนัสมยันีจ้ะไม่น่าเบื่อหากเพิ่มสีสนัใหก้ับผนงัสีขาวดว้ยภาพวาดท่ีมีชีวิตชีวา หรือเพิ่มเกา้อีโ้ซฟา
สีสนัสดใสเพ่ือดงึดดูสายตา ส าเนียงของสีภายในบา้นอาจมาจากหมอนอิง พรม หรือของตกแตง่ท่ี
มีความโดดเด่นและมีเรื่องราว ท าใหห้อ้งมีความพิเศษ วสัดุ โลหะมันวาวตอ้งแสง และไมข้ัดมัน 
เป็นพืน้ผิวท่ีมกัพบในบา้นรว่มสมยั และพรมมกัจะใชเ้พ่ือเพิ่มความอบอุ่นและสีสนัใหก้บัหอ้ง การ
ตกแตง่ดว้ยโครเมียมบนเฟอรน์ิเจอรแ์ละสว่นประกอบ หรือของตกแตง่บา้นยงัชว่ยสรา้งรูปลกัษณท่ี์
ทนัสมยั หากตอ้งการท าใหผ้ิวสมัผัสนีดู้นุ่มนวลขึน้ในบา้น ควรเพิ่มพืน้ผิวท่ีแตกต่างออกไปดว้ย 
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ผลิตภณัฑจ์ากหนงัสตัว ์ขนสตัวเ์ทียม ผา้ก ามะหย่ี หรือผา้ไหมท่ีสรา้งความแตกตา่งใหภ้าพลกัษณ์
ท่ีนา่สนใจ 

เม่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได ้ในการน าเอาสไตลก์ารตกแตง่บา้น
ประยุกตเ์ขา้กับอัตลักษณ์กลองไทยแลว้ สไตลร์่วมสมัยถือว่ามีความน่าสนใจท่ีสุด และทัง้สอง
อย่างมีความคลา้ยคลงึกนัอย่างมีนยัส าคญั ผูว้ิจยัตระหนกัถึงจดุรว่มท่ีกลองไทยกบัสไตลร์ว่มสมยั
นัน้ ลว้นแลว้แตเ่ป็นสิ่งท่ีผ่านกาลเวลา แมจ้ะมีภาพเก่าแก่ดัง้เดิมปรากฏใหเ้ห็น แตข่ณะเดียวกนัก็
ยงัด  าเนินอยูใ่นปัจจบุนั การตกแตง่บา้นแนวรว่มสมยัเป็นหนึ่งในแนวความคิดท่ีไดร้บัความนิยมทั่ว
โลกตลอดหลายยุคสมัย ประเทศไทยก็เช่นกัน ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจกับการตกแต่ง
บา้นมากขึน้ จึงพยายามท่ีจะมีส่วนในการก าหนดแนวทางการตกแตง่ท่ีอยู่อาศยัดว้ยตนเอง เหตนีุ ้
จึงท าให้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านสไตล์ร่วมสมัยเป็นท่ีนิยมอย่างมีอย่างมีนัยส าคัญ เน่ือ งจาก
ผลิตภัณฑต์กแต่งบา้นแนวรว่มสมยันัน้มีความหลากหลายและสามารถตกแต่งใหเ้ขา้กับบา้นได้
แทบทุกแนวอย่างไม่ยุ่งยาก และเอกลักษณ์ของการตกแต่งบา้นแนวร่วมสมัยนัน้ คือเน้นความ
สวยงามท่ีไม่ลา้สมัย หากผูผ้ลิตใชว้สัดท่ีุมีคุณภาพก็จะมีความทนทานดว้ย จึงท าใหผ้ลิตภัณฑ์
ตกแต่งบา้นแนวร่วมสมัยนัน้ไดมี้ราคาสูง และเป็นท่ีตอ้งการของกลุ่มผู้บริโภคในทุกระดบั เม่ือ
ความตอ้งสูงขึน้ย่อมท าใหมี้การแข่งขนัในอุตสาหกรรมเฟอรน์ิเจอร ์อนัเป็นปัจจัยในทางบวกต่อ
อตุสาหกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  

การตกแต่งบา้นสไตลร์ว่มสมยั (Contemporary Style) เป็นหนึ่งในสไตลท่ี์ไดร้บัความนิยม
ในปัจจบุนั อา้งอิงการทบททวรรณกรรมเก่ียวกบัเฟอรน์ิเจอร ์จ  านวน 3 วรรณกรรม ไดแ้ก่ 1) World 
Styles from Classical to Contemporary 2)  The Furniture Bible 3)  The Encyclopedia of 
Furniture ผูว้ิจยัเล็งเห็นว่าแนวความคิดของสไตลร์ว่มสมยันัน้มีเอกลกัษณ ์และมีความสอดคลอ้งกับ
เรื่องราวท่ีตอ้งการส าเสนอเก่ียวกบัอตัลกัษณก์ลองไทย  โดยพิจารณาจากองคป์ระกอบศิลป์ วสัด ุ
และประการส าคญัคือแนวความคิดของสไตลร์ว่มสมยัแลว้  จะสามารถประยกุตเ์ขา้กบัอตัลกัษณ์
กลองไทยไดอ้ยา่งลงตวั และมีศกัยภาพท่ีพฒันาเป็นตน้แบบท่ีสอดคลอ้งกบังานวิจยันี ้  

4. แบบร่างต้นแบบผลิตภัณฑต์กแต่งบ้านจากอัตลักษณก์ลองไทย 
ผลการด าเนินการวิจยัตามวตัถุประสงคท่ี์ 3 น าไปสู่แรงบนัดาลใจจากอตัลกัษณ์กลอง

ไทยผสมผสานกบัสไตลร์ว่มสมยั ซึ่งผูว้ิจยัน าเสนอเป็นผลิตภณัฑต์กแตง่บา้นจากอตัลกัษณก์ลอง
ไทยท่ีถ่ายทอดอารมณ์และจิตวิญาณของกลองไทยในหลากหลายมิติ ทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและ
นามธรรม โดยผูว้ิจยัเลือกหยิบยกเอาลกัษณะโดดเดน่ท่ีสามารถถ่ายทอดอตัลกัษณก์ลองไทย ดงันี ้
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1) ไม้ ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากภูมิปัญญาท้องถ่ินในการเลือกสรรวัสดุอย่างมีนัย 
ผลิตภณัฑนี์จ้ะใชไ้มส้กัซึ่งเป็นทรพัยากรในทอ้งถ่ินในทกุภูมิภาคของประเทศไทย โดยไมส้ักเป็นไม้
ท่ีสามารถเติบโตตามธรรมชาติ มีเนือ้แข็ง และคณุสมบตัิเด่นคือเนือ้ไมท่ี้สวยงามและผิวสมัผสัท่ี
แตกตา่งจากไมช้นิดอ่ืนๆ จงึสามารถใหค้วามกอ้งกงัวานไดอ้ยา่งกลองไทย 

2) หนัง ซึ่งไดแ้รงบนัดาลใจจากการหยิบยกเอาวสัดหุลกัท่ีใชท้  ากลองมาใชป้ระดบั
ใหเ้กิดความสวยงาม และมีมลูคา่ และถ่ายทอดเรื่องราวดัง้เดมิ 

3) ลักษณะ ซึ่งไดแ้รงบันดาลใจจากองคป์ระกอบศิลป์ ในดา้นทรง เส้นสาย และ
สัดส่วน ท่ีเป็นเอกลักษณ์ให้จดจ า ผลิตภัณฑนี์จ้ะไดถู้กออกแบบให้มีรูปลักษณ์ท่ีคล้ายคลึงกับ
กลองไทย 

4) สี ซึ่งไดแ้รงบนัดาลใจจากองคป์ระกอบศลิป์ ในดา้นสี ผลิตภณัฑนี์จ้ึงถกูออกแบบ
ใหไ้รก้ารเคลือบสี แตเ่ป็นการเคลือบไมช้นิดดา้นเพ่ือปอ้งกนัปลวกและการผกุรอ่น เพ่ือแสดงสีและ
ลวดลายของเนือ้ไมส้กัตามธรรมชาต ิ 

5) ลวดลาย ซึ่งไดแ้รงบนัดาลใจจากภูมิปัญญาในการสานหนงัเรียดและรดัอกของ
กลองตะโพนท่ีมีการขดัใหเ้กิดเป็นลวดลายท่ีสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ฉลุลงบนหนังประดบัตาม
สว่นตา่งๆของผลิตภณัฑ ์

6) หมุด ซึ่งไดแ้รงบนัดาลใจจากการตอกยึดย า้ดว้ยหมดุอลมูิเนียมเพ่ือยึดหนา้กลอง
ใหต้ิดกบัตวักลอง ผลิตภณัฑนี์จ้ะใชห้มดุยึดระหว่างชิน้ไมเ้ขา้ดว้ยกนั เพ่ือแสดงความหรูหรา และ
ส่ือความหมายของ “หมดุ” 

ในการออกแบบและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากอัตลักษณ์กลอง
ไทยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยด าเนินการร่างต้นแบบที่แตกต่างกัน จ านวน 5 ชุด โดยในแต่ละชุด
ประกอบด้วยผลิตภัณฑ ์3 ชิน้ ได้แก่ โต๊ะข้าง แท่นวางโทรศัพท ์โคมไฟ  
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4.1 แบบร่างต้นแบบผลิตภัณฑต์กแต่งบ้านจากอัตลักษณก์ลองไทย ชุดที ่1 

 

ภาพประกอบ 28 แบบรา่งตน้แบบผลิตภณัฑต์กแตง่บา้นจากอตัลกัษณก์ลองไทย ชดุท่ี 1 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั 
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4.2 แบบร่างต้นแบบผลิตภัณฑต์กแต่งบ้านจากอัตลักษณก์ลองไทย ชุดที ่2 

 

ภาพประกอบ 29 แบบรา่งตน้แบบผลิตภณัฑต์กแตง่บา้นจากอตัลกัษณก์ลองไทย ชดุท่ี 2 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั 
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4.3 แบบร่างต้นแบบผลิตภัณฑต์กแต่งบ้านจากอัตลักษณก์ลองไทย ชุดที ่3 

 

ภาพประกอบ 30 แบบรา่งตน้แบบผลิตภณัฑต์กแตง่บา้นจากอตัลกัษณก์ลองไทย ชดุท่ี 3 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั 
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4.4 แบบร่างต้นแบบผลิตภัณฑต์กแต่งบ้านจากอัตลักษณก์ลองไทย ชุดที ่4 

 

ภาพประกอบ 31 แบบรา่งตน้แบบผลิตภณัฑต์กแตง่บา้นจากอตัลกัษณก์ลองไทย ชดุท่ี 4 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั 
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4.5 แบบร่างต้นแบบผลิตภัณฑต์กแต่งบ้านจากอัตลักษณก์ลองไทย ชุดที ่5 

 

ภาพประกอบ 32 แบบรา่งตน้แบบผลิตภณัฑต์กแตง่บา้นจากอตัลกัษณก์ลองไทย ชดุท่ี 5 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั 
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5. วิเคราะหผ์ลการประเมินแบบร่างต้นแบบผลิตภัณฑโ์ดยผู้เชี่ยวชาญ 
ผูว้ิจยัน าแบบรา่งตน้แบบผลิตภณัฑต์กแตง่บา้นจากอตัลกัษณก์ลองไทย ทัง้ 5 ชดุ เสนอ

ต่อผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือการประเมินและคดัเลือกแบบร่างตน้แบบ
ผลิตภัณฑท่ี์มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่ตน้แบบผลิตภัณฑ์ โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตรา
ประมาณคา่ Rating Scale โดย 

5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 
3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสดุ 

การแปลผลการประเมินจากความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ ผู้วิจัยวิเคราะห์จากการ
ค านวณเป็นคา่เฉล่ียโดยใชเ้กณฑข์องลิเคริท์ (Likert) ดงันี ้

คา่เฉล่ีย 4.21- 5.00 หมายถึง มีศกัยภาพมากท่ีสดุ 
คา่เฉล่ีย 3.41- 4.20 หมายถึง มีศกัยภาพมาก 
คา่เฉล่ีย 2.61- 3.40 หมายถึง มีศกัยภาพปานกลาง 
คา่เฉล่ีย 1.81- 2.60 หมายถึง มีศกัยภาพนอ้ย 
คา่เฉล่ีย 1.00- 1.80 หมายถึง มีศกัยภาพนอ้ยท่ีสดุ 

ตาราง 8 ตารางแสดงผลการวิเคราะหค์า่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ชดุท่ี 1 

เกณฑก์ารประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 
สามารถถ่ายทอดอตัลกัษณก์ลองไทย (Identity) 3 1.73 
มีความสวยงามสอดคลอ้งกบัการตกแตง่บา้นสไตลร์ว่มสมยั 2.67 1.53 
มีความเหมาะสมกบัการใชง้าน 3 1.73 
มีการเลือกใชว้สัดไุดอ้ยา่งเหมาะสม 2.67 0.58 
สามารถผลิตไดใ้นเชิงอตุสาหกรรม 3.67 1.15 
มีความเหมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย (Target) 3.33 1.15 
มีความเป็นไปไดท้างการตลาด (Market) 3 2 
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ค่าเฉล่ียรวม 3.05 - 

ตาราง 9 ตารางแสดงผลการวิเคราะหค์า่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ชดุท่ี 2 

เกณฑก์ารประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 
สามารถถ่ายทอดอตัลกัษณก์ลองไทย (Identity) 2.67 1.53 
มีความสวยงามสอดคลอ้งกบัการตกแตง่บา้นสไตลร์ว่มสมยั 3 1.73 
มีความเหมาะสมกบัการใชง้าน 2.67 1.53 
มีการเลือกใชว้สัดไุดอ้ยา่งเหมาะสม 2.33 1.16 
สามารถผลิตไดใ้นเชิงอตุสาหกรรม 3.67 1.16 
มีความเหมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย (Target) 3 1.73 
มีความเป็นไปไดท้างการตลาด (Market) 3 2 
ค่าเฉล่ียรวม 2.91 - 

ตาราง 10 ตารางแสดงผลการวิเคราะหค์า่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ชดุท่ี 3 

เกณฑก์ารประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 
สามารถถ่ายทอดอตัลกัษณก์ลองไทย (Identity) 4.33 0.58 
มีความสวยงามสอดคลอ้งกบัการตกแตง่บา้นสไตลร์ว่มสมยั 3.67 0.58 
มีความเหมาะสมกบัการใชง้าน 4 1 
มีการเลือกใชว้สัดไุดอ้ยา่งเหมาะสม 3.33 0.58 
สามารถผลิตไดใ้นเชิงอตุสาหกรรม 4 1 
มีความเหมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย (Target) 4 1 
มีความเป็นไปไดท้างการตลาด (Market) 4.33 0.58 
ค่าเฉล่ียรวม 3.95 - 

ตาราง 11 ตารางแสดงผลการวิเคราะหค์า่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ชดุท่ี 4 



  121 

เกณฑก์ารประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 
สามารถถ่ายทอดอตัลกัษณก์ลองไทย (Identity) 2.67 1.53 
มีความสวยงามสอดคลอ้งกบัการตกแตง่บา้นสไตลร์ว่มสมยั 2.33 1.16 
มีความเหมาะสมกบัการใชง้าน 3 0 
มีการเลือกใชว้สัดไุดอ้ยา่งเหมาะสม 3 0 
สามารถผลิตไดใ้นเชิงอตุสาหกรรม 3.67 0.58 
มีความเหมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย (Target) 3 0 
มีความเป็นไปไดท้างการตลาด (Market) 3.33 0.58 
ค่าเฉล่ียรวม 3 - 

ตาราง 12 ตารางแสดงผลการวิเคราะหค์า่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ชดุท่ี 5 

เกณฑก์ารประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 
สามารถถ่ายทอดอตัลกัษณก์ลองไทย (Identity) 2.67 1.53 
มีความสวยงามสอดคลอ้งกบัการตกแตง่บา้นสไตลร์ว่มสมยั 2 1 
มีความเหมาะสมกบัการใชง้าน 2.33 1.15 
มีการเลือกใชว้สัดไุดอ้ยา่งเหมาะสม 3 0 
สามารถผลิตไดใ้นเชิงอตุสาหกรรม 3.67 0.58 
มีความเหมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย (Target) 2.33 1.15 
มีความเป็นไปไดท้างการตลาด (Market) 2.33 1.15 
ค่าเฉล่ียรวม 2.62 - 

 
ผลการประเมินแบบร่างตน้แบบผลิตภัณฑโ์ดยผูเ้ช่ียวชาญ ปรากฏว่าแบบร่างตน้แบบ

ผลิตภณัฑต์กแตง่บา้นจากอตัลกัษณก์ลองไทย ชุดที่ 3 มีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ 3.95 ซึ่งแปลผลไดว้่า 
“มีศักยภาพมาก” น ามาซึ่งผลการคดัเลือกแบบร่างท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะพัฒนาไปสู่ตน้แบบ
ผลิตภัณฑ ์จากตารางแสดงผลการวิเคราะหค์่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตารางท่ี 8.ถึง 
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ตารางท่ี 12 สามารถสรุปไดว้่า ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจกับแบบร่างต้นแบบผลิตภัณฑชุ์ด

ที่ 3 และผลการประเมินแสดงใหเ้ห็นว่าแบบรา่งตน้แบบผลิตภัณฑด์งักล่าวมีศกัยภาพสงูสดุ โดย
วิเคราะหจ์ากเกณฑก์ารประเมิน ดงันี ้

1) สามารถถ่ายทอดอตัลกัษณก์ลองไทย มีค่าเฉล่ีย 4.33 วิเคราะหไ์ดว้่ามีศกัยภาพ
มากท่ีสดุ 

2) มีความสวยงามสอดคล้องกับการตกแต่งบ้านสไตลร์่วมสมัย มีค่าเฉล่ีย 3.67 
วิเคราะหไ์ดว้า่มีศกัยภาพปานกลาง 

3) มีความเหมาะสมกบัการใชง้าน มีคา่เฉล่ีย 4 วิเคราะหไ์ดว้า่มีศกัยภาพมาก 
4) มีการเลือกใชว้สัดุไดอ้ย่างเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 3.33 วิเคราะหไ์ดว้่ามีศกัยภาพ

ปานกลาง 
5) สามารถผลิตไดใ้นเชิงอตุสาหกรรม มีคา่เฉล่ีย 4 วิเคราะหไ์ดว้า่มีศกัยภาพมาก 
6) มีความเหมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย มีคา่เฉล่ีย 4 วิเคราะหไ์ดว้า่มีศกัยภาพมาก 
7) มีความเป็นไปไดท้างการตลาด มีค่าเฉล่ีย 4.33 วิเคราะหไ์ดว้่ามีศกัยภาพมาก

ท่ีสดุ 

6. การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ ์
ผูว้ิจยัรวบรวมค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีตอ่ตน้แบบผลิตภัณฑท่ี์ไดค้ะแนนสงูสดุ เพ่ือ

สรุปและก าหนดแนวทางในการปรบัปรุงตน้แบบผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นไปตามการวิจยั ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  123 

ตาราง 13 ค าแนะน าและความคดิเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

ผู้เชี่ยวชาญ 1 ผู้เชี่ยวชาญ 2 ผู้เชี่ยวชาญ 3 

- งานออกแบบมีความเฉพาะตวัอยู่
พอสมควร แต่ function การใชง้าน
ในบางตวัยงัไมเ่หมาะสมนกั  

- แท่นวางโทรศัพท์ การใช้ space 
ในการออกแบบยังไม่เหมาะสม 
ขนาดใหญ่เกินความจ าเป็น และ
ตอ้งมีฐานท่ีท าใหต้ัง้ได ้

- โต๊ะมีพืน้ที่หนา้ตดัเล็กเกินไป ควร
ค านงึถึงพืน้ท่ีใชส้อยดว้ย 

- การออกแบบเป็นใหซ้ี่ๆนัน้ดูดี แต่
อาจมี ผลกับการดูแลรักษ าใน
อนาคต 

- โคมไฟจะต้องตั้งบนพื ้น ดังนั้น
ควรก าหนดความสงูใหเ้หมาะสม 

- ดูจากแบบแลว้ ในส่วนที่เป็นซี่ๆ
ถา้มันยาวจะมีปัญหาตอนเปลี่ยน
หลอดไฟ และจะตอ้งออกแบบสว่น
ที่ อยู่ รอบหลอดไฟ ให้ส ามารถ
ประกอบกบัเสาโคมไฟไดด้ว้ย  

- ฐานโคมไฟตอ้งตอ้งมีน า้หนกัและ
ตอ้งกวา้งกว่านี ้ เพื่อใหโ้คมไฟตั้ง
ไดโ้ดยไมล่ม้ 

 

- วัส ดุ ไม้ แม้ เพี ย งชนิ ด เดี ย ว ก็
ส าม า รถ น า เส น อ ให้ มี ค ว า ม
หลากหลายของความรบัรูไ้ด้ เช่น 
การย้อมและการอบที่อุณหภูมิ
ต่างกัน จะให้เฉดสีที่แตกต่างกัน 
หรือการ surface finishing ด้วย
วิธีการตา่งๆ 

- การถ่ายทอดรูปทรงในเชิงอัต
ลักษณ์ท าได้ดี แต่การเพิ่มวิธีคิด
หรือหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์
เข้าไปในงานจะช่วยเติมเต็มใน
ศาสตรด์า้นผลติภณัฑย์ิ่งขึน้ 

- ควรค านึงเรื่องความทนทานและ
ความปลอดภยัในการใชง้าน ชุดที่ 
3 ดูโมดิร ์นที่สุด ซึ่งโทนสีที่ เลือก
ตามแบบที่น าเสนอนั้น ถ้าน าเข้า
มามีบทบาทได ้ก็จะดี 

- อตัลกัษณถ์่ายทอดไดช้ัดเจนดี มี
ความรว่มสมยั รูปทรงท าใหแ้สงตก
กระทบเกิดความสวยงามอบอุ่น 
เพิ่มเติมว่าหากหาจุดที่ใชห้นงัและ
เชือกได ้จะสื่อความหมายที่ชดัเจน
ยิ่งขึน้ 

- ส  าหรบัโต๊ะขา้ง ควรลดความสูง
ลง เพื่อให้เหมาะสมตามสัดส่วน
มาตรฐาน สว่นกลางและสว่นบนไม่
ควรจะสมมาตร เพราะจะท าให้
จ า เจ  ไม่ น่ า ส น ใจ  แ ล ะ ป รับ
พืน้ที่หน้าตัดเพื่อให้เหมาะสมกับ
การใชง้านดว้ย 

- โต๊ ะข้า งสามารถสื่ อสารด้วย
รูปทรงไดด้ีอยู่แลว้ ไม่จ าเป็นตอ้งมี
จ านวนขาโต๊ะถ่ีมาก จะท าใหซ้  า้กบั
โคมไฟ 

- หากใสค่วามโคง้เขา้ไปในงานบา้ง 
จะเพิ่ม texture และความน่าสนใจ
ใหก้บังานไดด้ี ช่วยใหง้านไม่ดแูข็ง
จนเกินไป 

- โคมไฟและแท่นวางโทรศัพท ์ถือ
วา่มีความนา่สนใจ มี function การ
ให้แสงกับเสียงเป็นจุดขาย ต้อง
ควบคุมการผลิตเพื่อใหอ้อกมาตรง
แบบ 

- การออกแบบผลิตภัณฑ์ในเชิง
พาณิ ชย์จะต้องค านึ งถึ งความ
เป็นไปไดใ้นการผลิต และตน้ทุนที่
สมเหตุสมผล บางชิ ้นที่มีความ
ซับซ้อนอย่างเช่น ส่วนกลางของ
โต๊ะ จะท าใหต้น้ทนุในการผลติสงู 

 



  124 

ผู้วิจัยด าเนินการปรับปรุงแบบร่างต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุดท่ี  3 ตามค าแนะน าของ
ผู้เช่ียวชาญ เพ่ือพัฒนาเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์อันเป็นปลายทางของงานวิจัยนี ้โดยค านึงถึง
หลักการส าคญั 3 ประการ คือ ความสวยงาม ประโยชนใ์ชส้อย และตน้ทุนในการผลิตท่ีมีความ
เหมาะสม ดงันี ้

6.1 โต๊ะข้าง 
1) ลดความสูงลง 1 ส่วน เพ่ือให้มี พื ้น ท่ีหน้าโต๊ะกว้างขึน้  เพิ่มพื ้นท่ีใช้สอยให้

เหมาะสมแก่การใชง้าน 
2) ลดจ านวนความถ่ีของขาโต๊ะลงครึ่งหนึ่ง เพ่ือให้ง่ายแก่การดูแล และเพิ่มขนาด 

เพ่ือใหมี้ความคงทนแข็งแรง สามารถรบัน า้หนกัไดอ้ยา่งมั่นคง 
3) ปรับเปล่ียนในส่วนของลวดลายตรงกลางโต๊ะ เพ่ือให้เอื ้อต่อการผลิตในเชิง

พาณิชย ์
4) ก าหนดสีของขอบไมท่ี้รองรบักระจกหนา้โต๊ะจากจดุแตม้ท่ีหนา้กลอง 
5) ใสค่วามโคง้เขา้ไปท่ีสว่นของขาโต๊ะเพื่อใหเ้กิดมิตสิวยงาม 
6) ออกแบบใหข้าโต๊ะรบัเขา้กบัส่วนกลางของโต๊ะ เพ่ือใหป้ระกอบเขา้ดว้ยกนัได ้และ

สามารถรองรบัน า้หนกัไดม้าก 
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ภาพประกอบ 33 โต๊ะขา้งท่ีผา่นการปรบัปรุงแบบ 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั 

 

ภาพประกอบ 34 ตน้แบบโต๊ะขา้ง 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั 
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6.2 แท่นวางโทรศัพท ์
1) ปรบัขนาดใหเ้ล็กลง 20 เปอรเ์ซ็นต ์
2) เพิ่มชิน้สว่นในการค า้ดา้นหลงัของโทรศพัท ์เพ่ือใหส้ามารถตัง้ได ้
3) ออกแบบฐานรองเป็นทรงกลมเพ่ือใหต้ัง้ไดอ้ยา่งมั่นคง ซึ่งสามารถถอดแยกออกได ้

 

ภาพประกอบ 35 แทน่วางโทรศพัทท่ี์ผา่นการปรบัปรุงแบบ 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั 

 

ภาพประกอบ 36 ตน้แบบแท่นวางโทรศพัท ์

ท่ีมา: ผูว้ิจยั 
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6.3 โคมไฟ 
1) เพิ่มความสงูของแกนโคมไฟเป็น 120 เซนตเิมตร 
2) ออกแบบแขนส่ีแฉกเพ่ือรบักบัหลอดไฟ 
3) เพิ่มขนาดของฐานโคมไฟใหมี้สดัสว่นเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัองคร์วม 

 

ภาพประกอบ 37 โคมไฟท่ีผ่านการปรบัปรุงแบบ 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั 

 

ภาพประกอบ 38 ตน้แบบโคมไฟ 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั 
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7. การประเมินความพงึพอใจและความคิดเหน็ของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย 
ผูว้ิจยัสรา้งแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของกลุ่มเปา้หมายท่ี

ก าหนด เพ่ือวดัผลใน 3 ประเดน็หลกั ไดแ้ก่ 
1) ความสวยงาม  
2) การถ่ายทอดอตัลกัษณไ์ทย 
3) การถ่ายทอดสไตลร์ว่มสมยั  

โดยก าหนดผู้วิจัยก าหนดให้กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใหญ่ อายุ 30 ปีขึน้ไป และรายได ้ 
(ต่อเดือน) ไม่นอ้ยกว่า 50,000 บาท ด าเนินการส ารวจจากกลุ่มเป้าหมายจ านวน 60 คน จากการ
ส ารวจออนไลน ์30 คน และจากการส ารวจออฟไลน ์30 คน 

ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามแบบมาตราประมาณคา่ Rating Scale 
5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสดุ  
4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก  
3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง  
2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสดุ  

เม่ือเสรจ็สิน้การส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของกลุม่เปา้หมาย ผูว้ิจยัรวบรวม
แบบสอบถามทั้งหมดเพ่ือท าการบันทึกคะแนน จากนั้นจึงค านวณค่าเฉล่ียแล้วแปรผลโดยใช้
เกณฑข์องลิเคริท์ (Likert)  

คา่เฉล่ีย 4.21- 5.00 หมายถึง มีศกัยภาพมากท่ีสดุ 
คา่เฉล่ีย 3.41- 4.20 หมายถึง มีศกัยภาพมาก 
คา่เฉล่ีย 2.61- 3.40 หมายถึง มีศกัยภาพปานกลาง 
คา่เฉล่ีย 1.81- 2.60 หมายถึง มีศกัยภาพนอ้ย 
คา่เฉล่ีย 1.00- 1.80 หมายถึง มีศกัยภาพนอ้ยท่ีสดุ 
 

ผลการส ารวจโดย “แบบสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นในตน้แบบผลิตภณัฑ์
ตกแต่งบา้นจากอัตลกัษณก์ลองไทย "WAYLA“ จากกลุ่มเป้าหมายจ านวน 60 คน ประกอบดว้ย
เพศชาย จ านวน 37 คน คดิเป็น 61.7% และเพศหญิง จ านวน 23 คน คดิเป็น 38.3%  

ชว่งอาย ุ31 – 40 ปี จ  านวน 44 คน คดิเป็น 73.3%   
ชว่งอาย ุ41 – 50 ปี จ  านวน 9 คน คดิเป็น 15%  
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ชว่งอาย ุ51 – 60 ปี จ  านวน 3 คน คดิเป็น 5% 
ชว่งอาย ุ61 ปีหรือมากกวา่ จ  านวน 4 คน คดิเป็น 6.7%  

ตาราง 14 ผลการส ารวจความพงึพอใจและความคิดเห็น 

เกณฑใ์นการประเมิน ค่าเฉล่ีย  

ผลิตภณัฑมี์ความสวยงาม 4.47  

ผลิตภณัฑมี์ภาพลกัษณท่ี์หรูหรา 3.97  

ผลิตภณัฑนี์มี้ความโดดเดน่และแตกตา่งจากท่ีมีขายในทอ้งตลาด 4.38  

ผลิตภณัฑนี์ส้ามารถ่ายทอดสไตลร์ว่มสมยั (Contemporary Style) 4.45  

ผลิตภณัฑนี์ส้ามารถ่ายทอดอตัลกัษณก์ลองไทย 4.48  

ค่าเฉล่ียรวม 4.35  

 
ผูว้ิจยัวิเคราะหผ์ลจากการส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายท่ีมี

ตอ่ผลิตภณัฑต์กแตง่บา้นจากอตัลกัษณก์ลองไทย ดงันี ้
มีความสวยงาม มีคา่เฉล่ีย 4.47 วิเคราะหไ์ดว้า่ เห็นดว้ยมากท่ีสดุ 
มีภาพลกัษณท่ี์หรูหรา มีคา่เฉล่ีย 3.97 วิเคราะหไ์ดว้า่ เห็นดว้ยมาก 
มีความโดดเด่นและแตกต่างจากท่ีมีขายในทอ้งตลาด 4.38 วิเคราะหไ์ดว้่า เห็นดว้ย

มากท่ีสดุ 
สามารถ่ายทอดสไตลร์ว่มสมยั 4.45 วิเคราะหไ์ดว้า่ เห็นดว้ยมากท่ีสดุ 
สามารถ่ายทอดอตัลกัษณก์ลองไทย 4.48 วิเคราะหไ์ดว้า่ เห็นดว้ยมากท่ีสดุ 

จากการส ารวจความคิดเห็นขอกลุ่มเป้าหมายผ่านแบบสอบถามสามารถสรุปได้ว่า 
ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในตน้แบบผลิตภณัฑต์กแตง่บา้นจากอตัลกัษณก์ลองไทย 
โดยมีผลการใหค้ะแนนเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.35 เม่ืออา้งอิงตามเกณฑใ์นการแปรผลของลิเคริท์ (Likert) 
ชว่งคะแนนดงักลา่วแสดงวา่ “ต้นแบบผลิตภัณฑนี์ม้ีศักยภาพมากทีสุ่ด” 
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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัในครัง้นี ้มีวตัถปุระสงคใ์นการวิจยั ดงันี ้
1. เพ่ือศกึษาอตัลกัษณก์ลองไทย 
2. เพ่ือศกึษาศกึษาสไตลก์ารตกแตง่บา้นท่ีไดร้บัความนิยมในปัจจบุนั  
3. เพ่ือออกแบบผลิตภณัฑต์กแตง่บา้นจากอตัลกัษณก์ลองไทย 

ผลการวิจยัสามารถน าเอาอัตลกัษณ์กลองไทยผสมผสานเขา้กับสไตลก์ารตกแต่งบา้น
รว่มสมยั พฒันาเป็นนตน้แบบผลิตภณัฑต์กแตง่บา้นจากอตัลกัษณก์ลองไทย  

 

1.สรุปผลการวิจัย 

1.1 การศึกษาอัตลักษณผ์ลิตภัณฑท์ี่สร้างสรรคจ์ากหนังสัตวใ์นเคร่ืองดนตรีไทย
ประเภทกลอง 

กลองไทยนอกจากเป็นเครื่องดนตรีท่ีใช้ในการละเล่นแล้ว ยังพิจารณาไดว้่าเป็น
ผลิตภณัฑท่ี์มีอตัลกัษณท์ัง้ท่ีเป็นรูปธรรม (Tangible) และนามธรรม (Intangible) ผูว้ิจยัด าเนินการ
วิจยัตามวตัถปุระสงคท่ี์ 1 โดย 1) การทบทวนวรรณกรรม 2) การสมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นกลอง
ไทย 3) การลงพืน้ท่ีเก็บขอ้มลูเก่ียวกบักลองไทย  

ในการวิเคราะหอ์ตัลกัษณนัน้ ผูว้ิจยัใชเ้ครื่องมือในการวิจยัการสนทนาลกัษณะกลุ่ม 
(Focus Group) โดยผู้วิจัยเข้าร่วมกับผู้เช่ียวชาญจ านวน 4 ท่าน ได้แก่ 1) ผู้เช่ียวชาญด้านอัต
ลกัษณ์ไทย ประสบการณ์กว่า 10 ปี  2) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบผลิตภัณฑ ์ประสบการณ์
กว่า 10 ปี 3) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบทศันศลิป์ ประสบการณก์วา่ 10 ปี  และ 4) ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการออกแบบส่ือสาร ประสบการณก์ว่า 10 ปี ซึ่งผูว้ิจยัน าขอ้มลูตา่งๆท่ีได ้ทัง้จากการรวบรวม
ขอ้มูลเก่ียวกับอตัลกัษณ์ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิเขา้สู่กระบวนการวิเคราะห ์เรียบเรียงขอ้มูล 
และน าเสนอดว้ยการบรรยายพรรณนาเชิงวิเคราะหเ์นือ้หา (Descriptive Research) ซึ่งใชเ้กณฑ์
ในการวิเคราะห ์3 ขอ้ ไดแ้ก่ 1) การวิเคราะหค์ณุสมบตัิของกลองในดา้นองคป์ระกอบศิลป์ 2) การ
วิเคราะหค์ณุสมบตัิของกลองในดา้นวสัด ุ3) การวิเคราะหค์ณุสมบตัิของกลองในดา้นเทคนิคการ
สรา้งสรรคผ์ลงาน และ 4) การวิเคราะหค์ณุสมบตัขิองกลองในดา้นความเช่ือ 

อัตลักษณ์กลองไทยท่ีมีศักยภาพสามารถพัฒนาไปสู่แนวทางในการออกแบบ 
ผูเ้ช่ียวชาญต่างเห็นพอ้งกันว่า 1) องคป์ระกอบศิลป์ ไดแ้ก่ เสน้สาย ทรง ลวดลาย 2) ไม ้9 ชนิด 



  131 

ไดแ้ก่ ชิงชนั ประดู ่กา้มป ูจามจรุี มะม่วง ขนนุ สะเดา กระถินณรงค ์สกั 3) หนงั 8 ชนิด ไดแ้ก่ หนงั
ววั หนงัควาย หนงัแพะ หนงัแกะ หนงัมา้ หนงัหมี หนงัเสือ หนงัง ู4) การขึง 3 รูปแบบ 5) การขดั 1 
รูปแบบ 6) หมดุโลหะ และ 7) ความเช่ือ เหลา่นีคื้อสิ่งท่ีพิจารณาวา่เป็นอตัลกัษณก์ลองไทย 

1.2 การศึกษาสไตลก์ารตกแต่งบ้านทีไ่ด้รับความนิยมในปัจจุบัน 
การทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับสไตล์การตกแต่งบา้นท่ีไดร้บัความนิยมในช่วง 3 ปี 

จนกระทั่งปัจจุบนั จากฐานขอ้มูลออนไลนใ์นต่างประเทศท่ีมีการกล่าวถึงสไตลก์ารตกแต่งบา้น 
จ านวน 10 แห่ง ได้แก่ 1) decoraid.com 2) adorable-home.com 3) homestratosphere.com 
4)  urbanrhythm. com 5)  rocheledecorating. com 5)  uemag. com 6)  homedit. com 7) 
bhg.com 8) decorami.com 9) 2020spaces.com 10)  luxdeco.com และ จากหนงัสือเก่ียวกับ
เฟอรน์ิ เจอร์ จ  านวน 3 เล่ม ได้แก่ 1) World Styles from Classical to Contemporary 2) The 
Furniture Bible 3) The Encyclopedia of Furniture โดยวิเคราะห์จากความถ่ีของการเผยแพร่
สไตลก์ารตกแตง่บา้นจากแหล่งขอ้มลูนัน้ๆ ผลการวิจยัพบวา่ 3 สไตลก์ารตกแตง่บา้นท่ีถกูกล่าวถึง
มากท่ีสุด  ได้แก่  1) สไตล์โม เดิร ์น  (Modern) คิดเป็นร้อยละ 90 2) สไตล์สแกนดิ เนเวียน 
(Scandinavian) คดิเป็นรอ้ยละ 80 และ 3) สไตลร์ว่มสมยั (Contemporary) คดิเป็นรอ้ยละ 70 

สไตลร์่วสมัยมุ่งเนน้ไปท่ีรูปร่างและรูปทรง ซึ่งเป็นหนึ่งในองคป์ระกอบพืน้ฐานของ
การออกแบบรว่มสมยั และเป็นหนึ่งในองคป์ระกอบท่ีก าหนดสไตลก์ารออกแบบนีน้อกเหนือจาก
ความสวยงามอ่ืนๆ มกัจะมีการผสมผสานของเสน้ตรงทัง้สองและเสน้โคง้อย่างหรูหรา การรวมเสน้
ท่ีสะดดุตาเหล่านีใ้นหลากหลายวิธีในการออกแบบ  โดยนิยมเฉดสีกลางเป็นการเตมิเต็มหอ้งตา่งๆ
ในบา้น นอกจากนีย้งัปล่อยใหแ้สงสวา่งไดมี้บทบาทในหอ้ง ดว้ยการกระจายแสงทั่วทัง้หอ้งโดยให้
ความสนใจเป็นพิเศษกบัแสงธรรมชาตท่ีิเล็ดลอดผ่านหนา้ตา่งและของตกแตง่บา้น ในกรณีนี ้สไตล์
รว่มสมยัยืมรายละเอียดจากสไตลท์นัสมยั นอกเหนือจากแสงธรรมชาติแลว้ บรรยากาศของหอ้ง
ต่างๆในบา้นยงัถูกน าเสนอดว้ยไฟเพดานหรือไฟผนงั แสงเนน้ถูกใชเ้พ่ือเนน้จุดโฟกัสเฉพาะเช่น
ชิน้งานศลิปะบนผนงั 

แตกต่างจากสไตลอ่ื์นๆ การออกแบบรว่มสมยัถูกก าหนดโดยความจริงท่ีว่ามันเป็น
การรวมของความสวยงามอ่ืนๆ จากส่วนตอ่มาของศตวรรษท่ีผ่านมา สไตลท่ี์น าเอาองคป์ระกอบท่ี
ดีท่ีสดุของยคุเหลา่นีม้าใชใ้นการสรา้งสไตลท่ี์ยืนหยดัผา่นกาลเวลา 

เม่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได ้ในการน าเอาสไตลก์ารตกแต่ง
บ้านประยุกตเ์ข้ากับอัตลักษณ์กลองไทยแล้ว ไสตล์ร่วมสมัยมีความน่าสนท่ีสุด และมีความ
คลา้ยคลึงอย่างมีนัยส าคญั กลองกับสไตลร์่วมสมัย ลว้นแลว้แต่เป็นสิ่งท่ีผ่านกาลเวลา แมจ้ะมี
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ภาพเก่าแก่ดัง้เดิมปรากฏใหเ้ห็น แต่ขณะเดียวกันก็ยังด าเนินอยู่ในปัจจุบนั การตกแต่งบา้นแนว
ร่วมสมัยเป็นหนึ่งในแนวความคิดท่ีไดร้บัความนิยมทั่วโลกตลอดหลายยุคสมัย ประเทศไทยก็
เช่นกนั ในปัจจบุนัผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจกบัการตกแตง่บา้นมากขึน้ จึงพยายามท่ีจะมีส่วนในการ
ก าหนดแนวทางการตกแตง่ท่ีอยู่อาศยัดว้ยตนเอง เหตนีุจ้ึงท าใหผ้ลิตภัณฑต์กแต่งบา้นสไตลร์ว่ม
สมยัเป็นท่ีนิยมอย่างมีอย่างมีนยัส าคญั เน่ืองจากผลิตภัณฑต์กแต่งบา้นแนวรว่มสมยันัน้มีความ
หลากหลายและสามารถตกแตง่ใหเ้ขา้กับบา้นไดแ้ทบทกุแนวอย่างไม่ยุ่งยาก และเอกลกัษณข์อง
การตกแตง่บา้นแนวรว่มสมยันัน้ คือเนน้ความสวยงามท่ีไม่ลา้สมยั หากผูผ้ลิตใชว้สัดท่ีุมีคณุภาพก็
จะมีความทนทานดว้ย จึงท าให้ผลิตภัณฑต์กแต่งบา้นแนวร่วมสมัยนั้นไดมี้ราคาสูง และเป็นท่ี
ตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคในทุกระดบั เม่ือความตอ้งสงูขึน้ย่อมท าใหมี้การแข่งขนัในอุตสาหกรรม
เฟอรน์ิเจอร ์อนัเป็นปัจจยัในทางบวกตอ่อตุสาหกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  

การตกแต่งบา้นสไตลร์่วมสมัย (Contemporary Style) เป็นหนึ่งในสไตลท่ี์ไดร้บัความ
นิยมในปัจจุบัน  ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าแนวความคิดของสไตล์ร่วมสมัยนั้นมีเอกลักษณ์ และมีความ
สอดคล้องกับเรื่องราวท่ีต้องการส าเสนอเก่ียวกับอัตลักษณ์กลองไทย  โดยพิจารณาจาก
องคป์ระกอบศิลป์ วสัด ุและประการส าคญัคือแนวความคิดของสไตลร์่วมสมัยแลว้  จะสามารถ
ประยกุตเ์ขา้กบัอตัลกัษณก์ลองไทยไดอ้ย่างลงตวั และมีศกัยภาพท่ีพฒันาเป็นตน้แบบท่ีสอดคลอ้ง
กบังานวิจยันี ้ 

1.3 การออกแบบผลิตภัณฑต์กแต่งบ้านจากอัตลักษณก์ลองไทย 
 การประเมินตน้แบบผลิตภัณฑคื์อเครื่องมือท่ีส าคญัส าหรบัการวิจยัในครัง้นี ้ผูว้ิจยั

ด  าเนินการสรา้งแบบประเมินแบบร่างต้นแบบผลิตภัณฑ์ขึน้มา 1 ชุด จากนั้นจึงน าเสนอต่อ
ผู้เช่ียวชาญจ านวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และการวิจัย 
ประสบการณ์กว่า 20 ปี จากองค์กรการศึกษา (มหาวิทยาลัย) และ 2) ผู้เช่ียวชาญด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และการวิจัย ประสบการณ์กว่า 20 ปี จากองค์กรเอกชน (บริษัท) เพ่ือ
ตรวจสอบความถกูตอ้งและประสิทธิภาพในการวดัผล แลว้จึงปรบัปรุงแบบประเมินตามค าแนะน า
ของผูเ้ช่ียวชาญ ไดม้าซึ่งแบบประเมินตน้แบบผลิตภณัฑต์กแตง่บา้นจากอตัลกัษณก์ลองไทย 

 การรา่งตน้แบบผลิตภัณฑ ์ผูว้ิจยัด  าเนินการรา่งตน้แบบผลิตภณัฑโ์ดยใชอ้ตัลกัษณ์
กลองไทยเป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบ ผสมผสานกบัแนวความคิดการตกแต่งบา้นแนวรว่ม
สมัย น าเสนอเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากอัตลักษณ์กลองไทย จ านวน 5 ชุด ในแต่ละชุด
ประกอบดว้ยผลิตภณัฑ ์3 ชิน้ ไดแ้ก่ โต๊ะขา้ง โคมไฟ และแทน่วางโทรศพัท ์
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ในการคัดเลือกตน้แบบผลิตภัณฑ ์ผู้วิจัยน าแบบร่างผลิตภัณฑท์ั้ง 5 ชุด เสนอต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน โดยใชแ้บบประเมินตน้แบบผลิตภณัฑต์กแตง่บา้นจากอตัลกัษณก์ลอง
ไทย เพ่ือใหผู้เ้ช่ียวชาญท าการประเมิน จนกระทั่งไดม้าซึ่งตน้แบบผลิตภณัฑ ์1 ชดุ ท่ีมีศกัยภาพท่ี
จะด าเนินการผลิตเป็นต้นแบบ และมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงคข์องการวิจัย สามารถ
สะทอ้นอตัลกัษณก์ลองไทยไดท่ี้สดุ ไดแ้ก่ ตน้แบบผลิตภณัฑต์กแตง่บา้นจากอตัลกัษณก์ลองไทย 
ชุดท่ี 3 ซึ่งผูว้ิจัยด าเนินการปรบัปรุงและพัฒนาแบบร่างตน้แบบผลิตภัณฑ์ตามค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญ จนกระทั่งไดม้าซึ่งตน้แบบผลิตภณัฑต์กแตง่บา้นจากอตัลกัษณก์ลองไทย 

 

ภาพประกอบ 39 ตน้แบบผลิตภณัฑต์กแตง่บา้นจากอตัลกัษณก์ลองไทย 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั 
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1.4 ผลิตภัณฑต์กแต่งบ้านจากอัตลักษณก์ลองไทย 
เม่ือเสรจ็สิน้ขัน้ตอนการปรบัปรุงแบบรา่งตน้แบบผลิตภัณฑแ์ลว้ ผูว้ิจยัจึงด าเนินการ

ผลิตโดยเลือกสรรค์วัสดุตามแนวทางในการออกแบบซึ่งเป็นผลการวิจัย จนกระทั่ งได้มาซึ่ง 
ผลิตภณัฑต์กแตง่บา้นจากอตัลกัษณก์ลองไทย 

 

ภาพประกอบ 40ตน้แบบผลิตภณัฑต์กแตง่บา้นจากอตัลกัษณก์ลองไทย 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั 

1.5 แนวความคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบต้นแบบผลิตภัณฑ ์
1) เหตุผลท่ีผูว้ิจัยเลือกสไตลร์่วมสมัยนัน้ เพราะปรชัญาของสไตลร์่วมสมัยคือ 

เป็นการผสมผสานระหว่างความดัง้เดิม (Classsic) และความทนัสมยั (Modern) เป็นเสมือนการ
น าเอาเรื่องราวและบรรยากาศในอดีตมาเล่าใหม่ให้มีความน่าสนใจ แต่ไม่ฉูดฉาดหวือหวา ซึ่ง
สไตลร์ว่มสมยันัน้มีจดุเดน่ท่ีแตกตา่งจากสไตลอ่ื์นๆตรงท่ีจะอยูไ่ดน้านกวา่  

กลองเป็นสิ่งท่ีมีมานานแลว้ และยงัคงใชก้ันอยู่จนถึงทกุวนันี ้ก็เป็นเรื่องท่ีผูว้ิจยั
ตอ้งการท่ีจะน ามาเล่าใหม่ โดยส่ือผ่านงานออกแบบผลิตภัณฑ ์ซึ่งสอดคคลอ้งกับเหตผุลท่ีตัง้ช่ือ
ผลิตภณัฑว์่า ”เวลา” เพราะกลองเป็นเสมือนเครื่องบนัทึกกาลเวลาอย่างหนึ่ง ในแง่หนึ่งคือเครื่อง
ดนตรีไทยท่ีแสดงถึงวฒันธรรม และในอีกแง่หนึ่งคือเครื่องมือในการบอกเวลาหรือใหส้ญัญาณใน
บรบิทตา่งๆดว้ย 
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2) รูปร่างและรูปทรง ไดแ้รงบนัดาลใจจากกลองทัด กลองตะโพน กลองมลาย ู
กลองยาว 

3(  ไมส้กั เป็นหนึ่งในไมม้งคลท่ีคนไทยเช่ือว่า ส่งเสริมบารมี เกียรตยิศ เพราะ ค า
ว่า “สกั” นัน้พอ้งเสียงกับค าว่า “ศกัดิ”์ คุณสมบตัิของไมส้ักนัน้รูจ้กักันเป็นอย่างดีว่าไมเ้นือ้แข็งท่ี
ปลวกไมก่ดัแทะ มีความทนทานและมีมลูคา่สงูกวา่ไมช้นิดอ่ืนๆ 

4) หนัง เพ่ือเพิ่มรายละเอียดใหก้ับงาน มีน า้หนกัและมีมูลค่า ไดแ้รงบนัดาลใจ
จากการ “ขดั” 

5) ขาทัง้ 8 ไดแ้รงบนัดาลใจจากกลอง ทัง้ 8 ชนิด ยาวตัง้แตพื่น้จนถึงขอบโต๊ะท า
วนหนา้โต๊ะไวไ้มใ่ใหก้กัส่ หเ้ล่ือน โดยท่ีไมต่อ้งใชว้ิธีตอกยดึ ไดแ้รงบนัดาลใจจากการ “ขงึ” หนงัหนา้

กลอง 
6) หนา้โต๊ะใชสี้น า้ตาลท่ีขอบ ประกอบดว้ยวงกลม 2 วง ไดแ้รงบนัดาลใจจากจด

แตม้หนา้กลอง 
7) หมุดชนิดเดียวกับท่ีใชย้ึดหนา้กลอง น ามาขดัจนเงางาม ตอกยึดตรงส่วนขา

โต๊ะ 
8) แท่นวางโทรศพัทไ์ดแ้รงบันดาลใจจากเสียงสะท้อนในตวักลอง ฐานไดแ้รง

บนัดาลใจมากจากหมอนหนนุกลอง n 
9) แท่นวางโทรศพัทอ์า้งอิงจากมิติของโทรศพัท ์iPhone ซึ่งมีเสียงออกจากล าโพง

ดา้นลา่งของเครื่อง เหตผุลเพราะ iPhone มีความเก่ียวขอ้งกบักลุม่เปา้หมาย 
10) โคมไฟมีลกัษณะเป็นซ่ีๆ เพ่ือใหเ้กิดแสงเล็ดลอดตามชอ่ง ใหค้วามรูส้กึอบอุ่น 

และออกแบบใหส้ามารถถอดแยกชิน้เพ่ือปรบัเป็นโคมไฟท่ีวางบนพืน้ได ้
 

2. การอภปิรายผล 
2.1 งานวิจยันีต้ัง้สมมติฐานว่าอตัลกัษณก์ลองไทยนัน้มีศกัยภาพท่ีสามารถพัฒนาไปสู่

แนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑต์กแต่งบา้น ซึ่งการศึกษาอตัลกัษณก์ลองไทยในครัง้นี ้ผูว้ิจยั
คน้พบองคค์วามรูท่ี้ส  าคญัเก่ียวกับกลองไทย คือการใชว้สัดุในทอ้งถ่ิน (ไมแ้ละหนัง) โดยเฉพาะ 
“ไม”้ หลากหลายชนิดซึ่งมีคณุสมบตัิและลวดลายท่ีแตกตา่งกนั “หนงั” และอตัลกัษณ ์7 ประการ 
ดงัท่ีไดอ้ธิบายแลว้ก่อนหนา้นี ้

2.2 การด าเนินการวิจยั ทัง้ในส่วนของการทบทวนวรรณกรรม การลงพืน้ท่ี การสมัภาษณ ์
และการสนทนาลักษณะกลุ่ม น ามาซึ่งผลการวิจยัสอดคลอ้งกับสมมุติฐานท่ีผูว้ิจยัก าหนดไวท้ัง้
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สองประเด็น กล่าวคือ ประเด็นท่ีว่ากลองไทยนั้นมีอัตลักษณ์ และประเด็นท่ีว่าอัตลักษณ์นั้น
สามารถน าไปสูก่ารออกแบบผลิตภณัฑต์กแตง่บา้น 

2.3 การศึกษาการใชห้นงัสตัวใ์นการละเล่นโดยเจาะจงกลองไทยจนไดม้าซึ่งอตัลกัษณ์
กลองไทยนี ้ยงัไม่ปรากฏว่าเคยมีการศกึษามาก่อน ซึ่งผูเ้ช่ียวชาญทัง้จากการสมัภาษณแ์ละจาก
การประเมินตา่งเห็นตรงกนัวา่องคค์วามรูท่ี้ไดจ้ากการศกึษาในครัง้นีถื้อเป็นขอ้คน้พบใหมท่ี่มีความ
น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง และมีศักยภาพท่ีสามารถน าไปต่อยอดการศึกษาและพัฒนาได้ใน
หลากหลายมิต ิอตัลกัษณก์ลองไทยพิจารณาไดว้่าเป็นภมูิปัญญาทอ้งถ่ินในการใชส้อยทรพัยากรท่ี
ควรค่าแก่การสนับสนุน และมีศกัยภาพท่ีจะน าไปสู่การยกระดับผลิตภัณฑท์้องถ่ิน นอกจากนี ้
ผูเ้ช่ียวชาญยงัเช่ือว่าการก าหนดแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑโ์ดยใชอ้ตัลกัษณก์ลองไทยเป็น
ตน้ทางความคิดถือเป็นแนวคิดท่ีดี เพราะจะเป็นการน าเสนอแนวทางใหม่ๆท่ีท าใหผ้ลิตภณัฑน์ัน้มี
จดุขายท่ีมีเรื่องราว เป็นการเพิ่มมลูคา่ใหก้บัสินคา้นัน้ๆ 

2.4. ผลิตภณัฑต์กแตง่บา้นท่ีไดแ้รงบนัดาลใจจากอตัลกัษณก์ลองไทย โดยน าอตัลกัษณ์
กลองไทยผสมผสานกับการตกแต่งบา้นแนวรว่มสมยั น าเสนอเป็นผลิตภัณฑต์กแต่งบา้นจากอตั
ลักษณ์กลองไทยท่ีถ่ายทอดอารมณ์และจิตวิญาณของกลองไทยในหลากหลายมิติ ทั้งท่ีเป็น
รูปธรรมและนามธรรม ซึ่งผูว้ิจยัเลือกหยิบยกเอาลกัษณะท่ีโดดเดน่ท่ีสามารถถ่ายทอดอตัลกัษณ์
กลองไทย ดงันี ้

1) ไม้ ซึ่งไดแ้รงบนัดาลใจจากความเช่ือในการใชไ้ม ้ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาไทยทอ้งถ่ิน
ในการเลือกสรรวัสดุโดยค านึงถึงความสอดคลอ้งกับเรื่องราวความเช่ือแต่โบราณ ผลิตภัณฑ์นี ้
จึงเลือกใช้ “ไม้สัก” ซึ่งเป็นทรพัยากรในท้องถ่ินในทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยไม้สักเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ท่ี เป็นเขตร้อนชื ้น  เป็นพันธุ์ไม้ท่ี เติบโต 
ตามธรรมชาติ มีความแข็งแรงทนทาน และมีคุณสมบัติเด่นคือเนือ้ไม้ท่ีสวยงามและผิวสัมผัส 
ท่ีแตกต่างจากไม้ชนิดอ่ืนๆ นากจากนี้ยังเป็นหนึ่งในไม้ไม่ก่ีชนิดท่ีจะไม่ถูกกัดแทะโดยปลวก  
และช่ือไมท่ี้พอ้งกบัค าวา่ “ศกัดิ”์ ตามความเช่ือของกลองไทยเรื่องความเป็นสิรมิงคล 

2) หนัง ซึ่งไดแ้รงบนัดาลใจจากหนา้กลองไทย หนังววัเป็นหนึ่งในอัตลกัษณ์ท่ีโดด
เด่นและเปรียบเสมือนเครื่องหมายแทนกลองไทย หนงัววัเป็นวสัดหุลกัท่ีใชท้  ากลองมาตัง้แตส่มยั
โบราณ ดว้ยคณุสมบตัเิรื่องความทนทานและความคุน้เคยของชา่งท ากลอง ผลิตภณัฑนี์จ้งึเลือกใช ้
“หนงัววั” ในสว่นท่ีเป็นจดุเดน่เพ่ือสะทอ้นถึงมลูคา่ทางวฒันธรรมและถ่ายทอดเรื่องราวดัง้เดมิ 

3) ขึง ซึ่งไดร้บัแรงบนัดาลใจจากการขึงหนา้กลองไทย ผลิตภัณฑนี์จ้ะหยิบยกเรื่อง
การขงึมาถ่ายทอดอตัลกัษณก์ลองไทย โดยเลือกใชเ้ชือกชนิดเดียวกบัท่ีใชข้งึกลองไทย 
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4) รูปร่างและรูปทรง ซึ่งไดแ้รงบันดาลใจจากองคป์ระกอบศิลป์ ในดา้นทรง เสน้
สาย และสดัส่วนท่ีเป็นเอกลกัษณใ์หจ้ดจ า ผลิตภณัฑนี์จ้ะถูกออกแบบใหมี้รูปลกัษณท่ี์คลา้ยคลึง
กบักลองไทยเพ่ือถ่ายทอดความสวยงาม 

5) สี ซึ่งไดแ้รงบนัดาลใจจากองคป์ระกอบศลิป์ ในดา้นสี ผลิตภณัฑนี์จ้ึงถกูออกแบบ
ใหไ้รก้ารเคลือบสีใดๆ เพ่ือแสดงสีและลายของไมส้กัตามธรรมชาติ โดยใชว้ิธีการเคลือบไมช้นิด
ดา้นเพ่ือปอ้งกนัความชืน้และการกรอ่น 

6) ลวดลาย ซึ่งไดแ้รงบนัดาลใจจากภูมิปัญญาในการสานหนงัเรียดและรดัอกของ
กลองตะโพนซึ่งมีการขดักันไปมาเกิดเป็นลวดลายท่ีสวยงามเป็นเอกลักษณ์ และพิจารณาเป็น 
อตัลักษณ์ ผลิตภัณฑนี์จ้ะน าเสนอลวดลายท่ีใชว้ิธีการฉลุลงบนวัสดเุทียมหนังประดบัตามส่วน
ตา่งๆของผลิตภณัฑ ์

7) หมุด ซึ่งไดแ้รงบนัดาลใจจากการตอกตรึงยึดย า้ดว้ยหมุดอลูมิเนียมเพ่ือยึดหนา้
กลองให้ติดกับตวักลอง ผลิตภัณฑนี์จ้ะใชห้มุดในส่วนท่ีมีการยึดระหว่างชิน้ไมเ้ขา้ดว้ยกัน เพ่ือ
แสดงความหรูหราและส่ือสารความหมายของการใช ้“หมดุ” 

2.5 กลองไทยมีอัตลักษณ์ท่ีแฝงอยู่ทัง้ภายนอกและภายใน ทัง้ท่ีจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้ง
ไม่ได ้ตัง้แต่การคดัสรรคว์ัสดุ การผลิต ไปจนถึงการใช้งานและความรูส้ึกนึกคิดของผู้ใช้ ซึ่งสิ่ง
เหลา่นีจ้ะปรากฏแตใ่นผลิตผลทางวฒันธรรมเทา่นัน้ อาทิเชน่ อาหารไทย ภาษาไทย เป็นตน้ 

องคค์วามรูจ้ากการวิจยัในครัง้นี ้ไดม้าซึ่งขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจว่าอตัลกัษณก์ลองไทยคือ
ภูมิปัญญา (ขั้นตอนในการท ากลอง) และวิถีชีวิต (การใช้งานกลองในบริบทต่างๆ) นอกจากนี้ 
ผลการศกึษายงัเผยใหเ้ห็นถึงความหลกัแหลมในการใชส้อยทรพัยากรในทอ้งถ่ิน (ไมแ้ละหนงั) เพื่อ
สรา้งสรรคเ์ป็นผลิตภณัฑท่ี์ในการละเล่นตามขนบธรรมเนียมประเพณี กลองไทยมีความเก่ียวขอ้ง
เช่ือมโยงกบัศิลปะวฒันธรรมและประวตัศิาสตรช์าติอยา่งมีนยัส าคญั ผูว้ิจยัเช่ืออยา่งยิ่งวา่งานวิจยั
นีจ้ะสามารถเผยแพรข่อ้มลูอนัเป็นประโยชนท่ี์สามารถตอ่ยอดทัง้ในเชิงวิชาการและในเชิงพาณิชย ์
นอกจากนี้ยังน าเสนอความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆในอุตสาหกรรมไม้และหนังสัตว์ ตลอดจน
อุตสาหกรรมอ่ืนๆให้สอดคล้องกับนโยบาย “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุน 
ตอ่อตุสาหกรรรมไทย  

 

3.ข้อเสนอแนะ 
การวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการด าเนินการวิจัยผ่านการทบทวนวรรณกรรม การลงพืน้ท่ีเก็บ

ขอ้มูล การสัมภาษณ์ การออกแบบและพัฒนาตน้แบบผลิตภัณฑ ์ไปจนถึงขัน้ตอนในการสรา้ง
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ตน้แบบ และสรา้งเครื่องมือในการวดัผล  ซึ่งขัน้ตอนในการด าเนินการวิจยัเหล่านี ้ท าใหผู้้วิจยัไดม้า
ซึ่งมีข้อค้นพบมากมายท่ีมีคุณค่าในแง่ของประสบการณ์ และเป็นประโยชน์ในการต่อยอด
การศึกษาในอนาคต ผูว้ิจยัจึงใคร่เผยแพรข่อ้มูลอนัเป็นประโยชนนี์ผ้่านขอ้เสนอแนะ โดยจ าแนก
เป็น 3 ประเดน็ ดงันี ้

3.1 ข้อเสนอแนะจากการด าเนินการวิจัย 
3.1.1 กลองในประเทศไทยนัน้มีหลายชนิด และมีความน่าสนใจในทุกๆภาค ควรมี

การขยายขอบเขตศึกษาไปถึงกลองในภูมิภาคอ่ืนๆของประเทศไทย เพ่ือขยายการคน้พบองค์
ความรูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัอตัลกัษณไ์ทย 

3.1.2 การวิจยันีร้ิเริ่มจากความสนใจต่อการใชห้นงัสตัวใ์นการละเล่น เม่ือพิจารณา
จากขอ้เท็จจริงท่ีว่ากลองเป็นเครื่องดนตรีท่ีใชห้นงัสตัวเ์ป็นส่วนประกอบหลกั ผูว้ิจยัจึงเนน้ศกึษา
เฉพาะกลองไทย หากแตเ่ครื่องดนตรีไทยนัน้ยงัมีอีกมากมายหลายชนิด ซึ่งแตล่ะชนิดลว้นแลว้แต่
มีประเด็นใหศ้ึกษา ย่อมเป็นการดีท่ีจะศึกษาเครื่องดนตรีไทยประเภทอ่ืนดว้ย อาจคน้พบการใช้
วสัดแุละองคค์วามรูใ้นการสรา้งสรรคผ์ลงานท่ีน่าสนใจเชน่กนั 

3.1.3 ตน้แบบผลิตภัณฑท่ี์น าเสนอในงานวิจยันี ้ผูว้ิจยัไดห้ยิบยกเอาอตัลกัษณส์่วน
หนึ่งท่ีไดจ้ากการศกึษามาใชต้ามความเหมาะสม ในขอบเขตท่ีผูว้ิจยัก าหนด ในขณะท่ีอตัลกัษณ์
ซึ่งไม่ไดถ้กูหยิบยกมาใชก้บัการออกแบบนัน้ ยงัคงมีศกัยภาพและมีความนา่สนใจท่ีจะน าไปใชก้าร
สรา้งสรรคผ์ลงานในโอกาสอ่ืนๆเชน่กนั 

3.1.4 การตกแตง่บา้นมีหลากหลายสไตลท่ี์ไดร้บัความนิยม และอาจเปล่ียนแปลงไป
ตามแต่ละยุคสมัย ขึน้อยู่กับปัจจัยหลายๆประการ จากงานวิจัยนีผู้ว้ิจยัเลือกสไตลร์่วมสมัยโดย
ค านึงถึงความสวยงาม ความนิยม และความสอดคลอ้งกบัแนวทางในการออกแบบผลิตภณัฑ ์ทัง้
ในเรื่ององคป์ระกอบศลิป์และเรื่องการใชว้สัด ุดงันัน้การหยิบยกแนวทางการตกแตง่บา้นท่ีตา่งจาก
งานวิจยันี ้ยอ่มถือเป็นเรื่องท่ีผูว้ิจยัในภายภาคหนา้ หรือผูท่ี้สนใจพงึใชว้ิจารณญาณ  

3.1.5 การสั่งผลิตงานไมน้ัน้มีราคาท่ีแตกต่างกันไปตามเง่ือนไขและปัจจยั บางแห่ง
อาจก าหนดราคาสูงมากจนเกินความเหมาะสม ผู้วิจัยได้มีการถามราคาจากหลายๆเจ้าก่อน
ตดัสินใจ ซึ่งในครัง้นี ้ผูว้ิจยัสั่งท าจากรา้นหนึ่งในย่านบางโพ ซึ่งเป็นท่ีรูจ้กัในดา้นงานไม ้นับเป็น
เรื่องดีท่ีเจอกบัชา่งท่ีเขา้ใจงาน และใหร้าคาท่ีสมเหตสุมผล ซึ่งนบัเป็นเรื่องส าคญัเพราะจะแสดงถึง
ความเป็นไปไดใ้นการผลิตเชิงพาณิชย ์ยอ่มสง่ผลอยา่งมีนยัส าคญัตอ่การสรุปผลการวิจยั 

3.1.6 วสัดตุ่างๆท่ีใชใ้นการสรา้งสรรคผ์ลงานในประเทศไทยยงัมีความดอ้ยอยู่มาก 
ผู้วิจัยค้นพบในระหว่างการศึกษาเก่ียวกับวัสดุท่ี ใช้กับกลองไทย ว่ามีการน าวัสดุท่ีใช้ใน
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อุตสาหกรรมก่อสร้างมาใช้อยู่หลายอย่าง ผู้วิจัยเห็นว่าจะเป็นการดี หากมีตลาดรองรับท่ี
เฉพาะเจาะจงและมีความแนน่อน 

3.1.7 ประวัติศาสตรเ์ก่ียวกับวัฒนธรรมไทยในบางเรื่องไม่ค่อยความกระจ่าง
เท่าท่ีควร ผูว้ิจยัเห็นว่าควรมีการรณรห์รือส่งเสริมใหมี้การบนัทึกเรื่องราวทาประวตัิศาตรใ์หเ้ป็น
กิจลกัษณะและจรงิจงักวา่นี ้

3.1.8 กลองไทยมีทั้งเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ซึ่งคงจะดีถ้ามีการส่งเสริมให้
สรา้งสรรคเ์ป็นงานท่ีมีมลูคา่มากกวา่นี ้

3.2 ข้อเสนอแนะจากการด าเนินการผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ ์
3.2.1 การผลิตงานไม้เป็นเรื่องท่ีต้องมีความรูค้วามเข้าใจพืน้ฐานเป็นส าคัญ จะ

สามารถท าให้ส่ือสารกับช่างไม้ไดอ้ย่างไม่คลาดเคล่ือน และข้อส าคัญคือตอ้งตรวจงานในทุก
ขัน้ตอน เพ่ือปอ้งกนัความผิดพลาด 

3.2.3 การผลิตงานไมน้ัน้มีราคาท่ีแตกตา่งกนัไปตามเง่ือนไขและปัจจยั บางแห่งอาจ
ก าหนดราคาสงูมากจนเกินความเหมาะสม ผูว้ิจยัไดมี้การถามราคาจากหลายๆเจา้ก่อนตดัสินใจ 
ซึ่งในครัง้นี ้ผูว้ิจัยสั่งท าจากรา้นหนึ่งในย่านบางโพ ซึ่งเป็นท่ีรูจ้ักในดา้นงานไม้และเฟอรน์ิเจอร ์
นบัเป็นเรื่องดีท่ีผูว้ิจยัเจอกบัช่างท่ีเขา้ใจงาน และใหร้าคาท่ีสมเหตสุมผล ซึ่งเป็นเรื่องส าคญัเพราะ
จะแปรผนัตรงต่อความเป็นไปไดใ้นการผลิตเชิงพาณิชย ์ย่อมส่งผลอย่างมีนัยส าคญัต่อการสรุป
ผลการวิจยั 

3.2.3 วสัดโุลหะท่ีใชก้บังานฝีมือในประเทศไทยยงัมีความดอ้ยอยู่มาก ผูว้ิจยัคน้พบ
ในระหว่างการศกึษาเก่ียวกบัวสัดท่ีุใชก้บักลองไทยว่ามีการน าวสัดท่ีุใชใ้นอตุสาหกรรมก่อสรา้งมา
ใชอ้ยูห่ลายอยา่ง ผูว้ิจยัเห็นวา่จะเป็นการดี หากมีการผลิตใหเ้ฉพาะเจาะจง และก าหนดมาตรฐาน 

3.2.4 ตวัเลือกท่ีน่าสนใจท่ีสดุคือไมข้นนุ เพราะเป็นไมท่ี้นินมใชท้  ากลอง มีลายเฉพาะ 
ราคาไม่แพง เพราะตน้ขนุนสามารถเติบโตไดต้ามธรรมชาติ และถือเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการ
เสาะหาวสัด ุอีกทัง้ยังมีความหมายว่า “หนุน” จากค าพอ้งเสียง แต่ผูว้ิจยัเลือกใชไ้มส้ักเพราะไม้
ขนุนนัน้ไม่สามารถหาซือ้ไดใ้นทอ้งตลาด และเน่ืองจากเป็นการผลิตตน้แบบ ผูว้ิจยัจึงจ าเป็นตอ้ง
ตดัความเส่ียงในการใชไ้มท่ี้ชา่งไมมี่ความคุน้เคยออกไป หนัมาใชไ้มส้กัแทน 

3.2.5 หนงัท่ีใชท้  ากลองกับหนงัท่ีผูว้ิจยัเลือกใชก้ับตน้แบบผลิตภัณฑเ์ป็นหนงัคนละ
ชนิดกนั หนงัท่ีใชท้  ากลองคือหนงัววั มีความแข็งกรา้นขึน้เป็นรูปทรงไดย้ากมาก ไม่เหมาะกบัการ
ประกบหรือติดกับชิน้งาน เหมาะกับการขึงดว้ยแรงเท่านัน้ ผู้วิจัยยังไม่เห็นความเป็นไปไดท่ี้จะ
น ามาใชก้บังานนี ้จงึเลือกใชว้สัดเุทียมหนงัเพ่ือน าเสนอในแง่ของมลูคา่ และความหรูหรา 
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3.3 ข้อเสนอแนะจากการส ารวจความพงึพอใจและความคิดเหน็ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

3.3.1 จากการส ารวจ พบว่า 3 ใน 10 คน มีความช่ืนชอบเป็นพิเศษในต้นแบบ
ผลิตภณัฑช์ดุนี ้และเห็นว่าการน าเรื่องความเป็นไทยเขา้มาประยกุตใ์ชใ้นงานออกแบบถือเป็นเรื่อง
ท่ีควรไดร้บัการสนบัสนนุ  

3.3.2 นิยามค าวา่หรูหรามีความหลากหลาย ขึน้อยูก่บัการรบัรูข้องงแตล่ะบคุคล บา้ง
ก็มองว่าเก่ียวกับวัสดุโลหะท่ีจ้องมีสีเงินหรือทอง แวววาว บ้างก็มองว่าเก่ียวกับชนิดของไม้ท่ี
เลือกใช ้บา้งก็มองวา่เก่ียกวบัรูปทรง 

3.3.3 การลงพืน้ท่ีส  ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นผูบ้รโิภคท่ีงานบา้นและสวน
แฟร ์ท าใหผู้ว้ิจยัทราบวา่ ผลิตภณัฑต์กแตง่บา้นจากไมเ้ป็นท่ีนิยมอย่างมาก มีราคาสงูตัง้แตง่เกา้อี ้
ตวัละ 5,000 บาท ไปจนถึงเตียงนอนราคา 100,000 บาท แตส่ไตลค์อ่นขา้งซ า้หนกัไปทางโมเดิรน์
และมินิมอลลิสต ์และรว่มสมยัตามล าดบั 
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แบบสอบถามฉบับที ่2 (การประเมินแบบร่างต้นแบบผลิตภัณฑโ์ดยผู้เชี่ยวชาญ) 
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แบบสอบถามฉบับที ่3 (การประเมินความพึงพอใจและความเห็นของผู้บริโภค) 
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